முதிய ோர் இல்ல வோசிகளிடைய
ய ோய்த்த ோற்றுப் பரவடல
நிறுத்துவ ற்கோன ஆறு வழிகள்
உங் களையும், உங் களு டன் வசிக்கும் மற்ற இல்ல வாசிகளையும்,
உங் களு க்குப் பராமரி ப்பு அைிப்பவர் களையும் பாதுகாப்பாக

ளவத்துக்ககாள்ை நீ ங் கள் உதவி கசய்துவருவதற்கு ந ன்றி. இது சில
சமயங் கைில் சவால் விடுப்பதாகவும், அனுசரி த்து

ந டந் துககாள்ைவவண் டிய வதளவளய அளைவருக்கும்

ஏ ற்படுத்துவதாகவும் இருந் துவருகிறது எ ன்பளத நாங் கள் அறிகிவவாம்.
உங் களு ளடய பாதுகாப்பிற்கும், கபாதுந லைிற்கும் ந ாங் கள் தளலயாய
முக்கியத்துவம் அைிக்கிவறாம். நாங் கள் அமல்படுத்தியுள்ை

ந டவடிக்ளககள் உங் களைப் பாதுகாப்பாக ளவத்துக்ககாள்வதற்காகவவ.
முதிவயார் இல்ல வாசிகளையும், பண ியாைர் களையும் ‘வகாவிட்-19’
வந ாய்த்கதாற்றில் இருந்து பாதுகாக்கும் கபாருட்டு இயன்ற

அளைத்ளதயும் ந ாம் அளைவரும் கதாடர் ந் து கசய்துககாண் டிருக்க

வவண் டியது முக்கியம். நீ ங் கள் பாதுகாப்பாகவும், சுகமாகவும் இருக்க
உதவுவதற்காகக் கீ ழ் வரும் தகவல்கள் அைிக்கப்படுகின்றை.

உங் களு க்கு ஏ தும் கவளலகள் இருந்தாவலா , உங் களு க்கு வமலதிகத்
தகவல்கள் வதளவப்பட்டாவலா தயவு கசய்து உங் களு ளடய குடும்ப
அங் கத்தவர் கள், பராமரி ப்பாைர் கள் அல்லது பண ியாைர் களு டன்

வபசுங் கள். இதில் ந ாம் அளைவரும் ஒத்துளை ப்பாக இளண ந் வத
பண ியாற்றுகிவறாம்.

வமலதிகத் தகவல்களை health.gov.au எ னும் வளலத்தலத்தில் காண லாம்,
அல்லது 1800 020 080-இல் ‘வதசிய ககாவராைா ளவரஸ் உதவி

இளண ப்’(National Coronavirus Helpline)பிளை நீங் கள் அளை க்கலாம்.
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ந ோய்த்த ோற்றுப் பரவலை
ிறுத்துவ ற்கோன ஆறு வழிகள்
உங்களுக்கு உடல் நலம் சரியில்லல
என்றால் உங்களுலடய சுகாதாரப்
பராமரிப்புப் பணியாளருக்கு அலதத்
ததரியப்படுத்துங்கள்
உங் களு க்கு ஏ ற்பட்டிருக்கும் வநாயறிகுறிகள் எ வ்வைவு
மிதமாைளவயாக இருந்தாலு ம் அவற்ளற உங் களு ளடய சுகாதாரப்
பராமரி ப்புப் பண ியாைருக்குக் கட்டாயமாகத் கதரி யப்படுத்துங் கள்.
அவர் கைால் ஒரு மதிப்பீட்ளடச் கசய்யவும், ‘வகாவிட்-19’
வந ாய்த்கதாற்றுப் பரி வசாதளை ஒன்ளற சாத்தியமாைால் உங் களு க்கு
அைிக்கவும் இயலும். சைிச்சுரம் அல்லது ‘ஃப்ளூ ’ சுரம் வபான்றளவயாக
இருக்கும் ‘வகாவிட்-19’ வந ாயறிகுறிகைில் பின்வருவை
உள்ைடங் கக்கூடும்:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

சுரம்

இருமல்

மூச்சு வங் கல்

கதாண் ளட வலி
தளல வலி

வாசளைத் திறன் இை ப்பு
சுளவத் திறன் இை ப்பு
ந ாசிக் கசிவு
தளச வலி

மூட்டு வலி
வயிற்றுப்வபாக்கு
குமட்டல்/வாந்தி
பசியின்ளம.

முதியயார் இல்லங்களில் வாழும் அலைத்து வாசிகளுக்கும் ‘யகாவிட்-19’
யநாயறிவுச் யசாதலை கிலடக்கும்.
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உங் களு ளடய ளககளைத் தவறாமல்
அடிக்கடிக்
கழு வுங் கள்
உங் களு ளடய ளககளை நீ ங் கள் முற்றிலு மாகக் கழு விக்ககாள்ை
வவண் டும். மற்ற இல்ல வாசிகள், பார் க்க வருபவர் கள் அல்லது
பண ியாைர் கள் எ வருடனும் நீங் கள் கதாடர் புககாள்வதற்கு முன்பும்,
கதாடர் புககாண் ட பிறகும் அளைத்து வவளைகைிலும் நீங் கள் இளதச்
கசய்யவவண் டும். தண் ண ீளரயும் வசாப்ளபயும் பயன்படுத்திக்
குளறந்தபட்சமாக 20 விைாடி வந ரத்திற்கு நீ ங் கள் உங் களு ளடய
ளககளைக் கழு வ வவண் டும். கண் ணு க்குத் கதரி யும் அழு க்கு எ துவும்
உங் கள் ளககைில் இல்ளலவயல், ‘ஆல்ககாஹால்’-ஐ அடிப்பளடயாகக்
ககாண் ட ளகச் சுத்திகரி ப்பான் ஒன்ளற நீ ங் கள் பயன்படுத்தலாம்.

உங் களையும் உங் களைப் பார் க்க
வருபவர் களையும்
கவைித்துக்ககாள்ைல்
‘வகாவிட்-19’ வநாய்த்கதாற்றுப் பரவலுக்காை ஆபத்துகளைக் குளறக்க
உதவுவதற்குப் பின் வருவைவற்ளற நீங் கள் கசய்யவவண் டுகமை
ந ாங் கள் பரி ந்துளரக்கிவறாம்:

•

உங் களைப் பார் க்க வருபவர் களு க்கு உடல் ந லம் சரி யில்ளல
எ ன்றால் உங் களைப் பார் க்க வர வவண் டாம் எ ன்று

•

அவர் களு க்குச் கசால்லு ங் கள்

உங் களைப் பார் க்க வருபவர் களு க்குக் ளககளைக் கழு வுமாறு

ந ிளைவூட்டுங் கள் , மற்றும் அவர் கள் ளககளைக் கழு வக்கூடிய

•

3

இடத்ளத அவர் களு க்குக் காண் பியுங் கள்

ஒரு வந ரத்தில் இரண் டு ந பர் களை மட்டும் பாருங் கள்
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•

உங் களைப் பார் க்க வருபவர் களை உங் களு ளடய அளற,
கவைிப்புறப் பகுதி அல்லது ந ிர் வாகத்திைரால்

•
•

குறிப்பிடப்பட்டுள்ை இடத்தில் சந் தியுங் கள்

உங் களைப் பார் க் க வருபவர் களு டன் மற்றவர் கள் கூடும் கபாது
இடங் களு க்குச் கசல்வளதத் தவிருங் கள்

அளைத்து வவளைகைிலு ம் உடல் ரீ தி விலகளலக்

களடப்பிடியுங் கள் (குறிப்பாக , வபரப்பிள்ளைகள் இருக்கும்வபாது

•

இது சிரமம் எ ன்பளத நாங் கள் அறிவவாம்)

உங் களைப் பார் க்க வருபவர் கள் கடந்த 14 நாட்கைில் ‘வகாவிட்-19’
வந ாய்த்கதாற்று உள்ை எ வருடனும் கதாடர் பில்

இருந்திருக்கவில்ளல எ ன்பளத உறுதிப்படுத்திக்ககாள்ளு ங் கள்

நீ ங்கள் தங்கியிருக்கும் இல்லத்தில்
நலடமுலறப்படுத்தப்பட்டுள்ள
வருைர்களுக்காை
விதிமுலறகள் என்ை என்பது உங்களுக்குத்
ததரியுமா?
மாந ில மற்றும் எ ல்ளலப்பகுதி அறிவுறுத்தல்களை முதிவயார் இல்ல
வசளவகள் பின்பற்றியாக வவண் டும். இந்த ளவரஸ்-இன் பரவளல
ந ிறுத்த உதவுவதற்காை விதிமுளறகள் ஒவ்கவாரு முதிவயார் இல்ல
வசதியிலு ம் ந ளடமுளறயில் உள்ைை. இந்த விதிமுளறகள் எ ன்ை
எ ன்பது உங் களு க்கும், உங் களைப் பார் க்க வருபவர் களு க்கும்
கதரி ந் திருப்பளத உறுதிப்படுத்திக்ககாள்ளு ங் கள். நீ ங் கள் இருக்கும்
உள்ளூ ர் ப் பகுதியில் ‘வகாவிட்-19’ வந ாய்த்கதாற்று உள்ைவர் கள்
இருந்தால், இந்த விதிமுளறகள் மாறக்கூடும்.

உங் களைப் பார் க்க வருபவர் கள் உங் களு ளடய முதிவயார்
இல்லத்திற்குள் நுளை வதற்கு முன்பாகச் கசய்ய வவண் டியளவ:
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•

‘வகாவிட்-19’ வநாய்த்கதாற்று அவர் களு க்கு இருப்பதற்காை

ஆபத்ளத மதிப்பீடு கசய்ய உதவும் கபாருட்டு பண ியாைர் கள்
•
•

வகட்கும் வகள்விகளு க்குப் பதிலைிக்க வவண் டும்
2020-ஆம்

ஆண் டிற்காை ‘ஃப்ளூ ’ சுரத் தடுப்பூசிளய அவர் கள்

வபாட்டுக்ககாண் டளத ந ிரூபிக்கவவண் டும்

பார் ளவயாைர் களு க் காை விதிமுளறகளைப் பின்பற்றச் சம்மதிக்க
வவண் டும்

உங் களைப் பார் க்க வருபவர் கள் எ திர் பாரா விதமாக ‘வகாவிட்-19’
வந ாய்த்கதாற்றிளைப் பரவச் கசய்யாமல் இருப்பளத உறுதிப்படுத்தும்
விதத்தில் வகள்விகளு க்கு உண் ளமயாகப் பதிலைிக்குமாறு உங் களைப்
பார் க்க வருபவர் களு க்குச் கசால்லுங் கள்.

உங்களுலடய அன்பிற்குரியவர்களால்
உங்கலளப் பார்க்க வர இயலாது என்றால்,
அவர்களுடன் நீ ங்கள் எப்படித் ததாடர்பில்
இருக்கலாம் என்பது உங்களுக்குத்
ததரியுமா?
மற்றவர் கள் உங் களைப் பார் க்க வமற்ககாண் டு வருவளத
உங் களு ளடய முதிவயார் இல்லம் கட்டுப்படுத்துவதற்காை வதளவ
ஏ ற்படும் காலம் வரக்கூடும். உதாரண த்திற்கு , உங் களு ளடய முதிவயார்
இல்லத்தில் அல்லது உள்ளூ ர் ப் பகுதியில் திடீர் வநாய்ப்பரவல்
ஏ ற்படும்வபாது இப்படி ந ிகை லாம்.

நீ ங் கள் கதாடர் பில் இருப்பளத உறுதிப்படுத்தும் விதத்தில்,
ஒருங் கிளண வாய் கலந்தாவலாசிக்குமாறு முதிவயார் இல்ல
வசதிகளையும் உறவிைர் களையும் ந ாங் கள் ஊ க்குவிக்கிவறாம்.
உங் களு ளடய அன்பிற்குப் பாத்திரமாைவர் கள் உங் களை வந ருக்கு -வநர்
பார் க்க இயலவில்ளல எ ன்றாலும், அவர் கவைாடு கதாடர் பில்
இருப்பதற்காை வை ிகள் பலவுள்ைை.
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காகண ாலி (video) மூலமாக அளை த்து எ ப்படித் கதாடர் பில் இருப்பது
எ ன்பளதக் காண் பிக்குமாறு உங் களு ளடய உறவிைர் களை அல்லது
முதிவயார் இல்லப் பண ியாைர் களைக் வகளு ங் கள். எ ங் கு மற்றும்
எ ப்படி ‘இண் ட்டர் கந ட்’ இளண ப்ளப நீங் கள் கபறலாம் எ ன்பளத
உங் களு க்குக் காண் பிக்குமாறு அவர் களைக் வகளு ங் கள்.

‘வகாவிட்-19’ அவசரகாலத்தில்
குடும்பத்தாருடன் தற்காலிகமாகத்
தங் கியிருக்க உங் கைால் வவண் டுவகாள்
விடுக்க இயலு ம் எ ன்பது உங் களு க்குத்
கதரி யுமா?
உங் களு க்குப் பராமரி ப்பு அைிக்க இயலு மாை குடும்பத்தாருடன்
தங் கியிருப்பது உங் களு க்குப் பாதுகாப்பாக இருக்கும் எ ன்று நீ ங் கள்
ந ிளைத்தால், நீ ங் கள் அவசரகால விடுப்பு எ டுத்துக் ககாள்ைலாம்.
தற்சமயம் இருந்துவரும் கபருந் கதாற்று ஒர் அவசரகால சூை லாகும்.
ஜூன் 30 2021 வளரக்கும் அவசரகால விடுப்பு கிளடக்கும்.
உங் களு ளடய முதிவயார் இல்லத்திலிருந் து விடுப்பு எ டுத்துககாள்ை
நீ ங் கள் விரும்பிைால், உங் களு ளடய முதிவயார் இல்ல வசளவ
வை ங் குந ருடன் வபசுங் கள்.

உங்களுலைய உ விலய

ோடுகிந ோம்

‘வகாவிட்-வசஃப் ஆப்’ எ னும் பயன்பாடு முற்றிலு ம் சுயவிருப்பின்
அடிப்பளடயிலாைது. உங் கள் குடும்பத்திைர் , ந ண் பர் கள் மற்றும்
சமூகத்திைளரப் பாதுகாப்பாக ளவத்துக்ககாள்ை உதவுவதற்காக இளத
இறக்கம் கசய்துககாள்வது உங் கைால் இயலு மாை ஒரு காரி யமாகும்.
மற்றவர் கைின் உயிர் களைக் காக்க உங் கைால் உதவ இயலு ம். எ ந்த
அைவிற்கு அதிகமாை ஆஸ்திவரலியர் க ள் ‘வகாவிட்-வசஃப் ஆப்’-மூலம்
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கதாடர் பில் இருக்கிறார் கவைா அந் த அைவிற்கு விளரவாக நம்மால்
இந்த ளவரஸ் இருப்பளதக் கண் டுபிடிக்க இயலும்.

அளைத்து அதிகாரப் பூர் வமாை தகவல்கள் , மூலவைங் கள் மற்றும்
வை ிகாட்டல்களு க்கும் www.health.gov.au எ னும் வளலத்தலத்திளைப்
பாருங் கள்.
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