ര ോഗവ്യോപനം തടയോൻ കുടുംബോംഗങ്ങൾക്ും
സന്ദർശകർക്ുമുള്ള ആറ് നടപടിക്കമങ്ങൾ

മുതിർന്ന ഓസ്ട്രേലിയകാരുടേ കുേുുംബാുംഗങ്ങൾക്ുും രരിയടെട്ടവർക്ുും അവർ നൽകിയ
രിന്തുണയക്ുും സഹകരണത്തിനുും നന്ദി ട്രഖടെേുത്തുന്നു. ഈ ബുദ്ധിമുട്ട്ടറിയ സമയത്ത
അത വളടര രരധാനമാണ.
COVID-19 രരായമായ ആളുകളിൽ രകമാതീതമായി ബാധിക്ുന്നുടെന്ന നമുക്റിയാും.
നിങ്ങളുടേ രരിയടെട്ടവർ അവരുടേ ഏജ്ഡ ടകയർ ട്സവനങ്ങളിൽ സുരക്ഷിതരാടണന്ന
ഉറൊക്ാൻ ഞങ്ങൾ എന്നട്ത്തക്ാളുും കഠിനമായി രരവർത്തിക്ുന്നു.
ദുർബലരുും മുതിർന്നവരുമായ ഓസ്ട്രേലിയക്ാരുടേ സുരക്ഷയക്ുും ട്ക്ഷമത്തിനുമാണ
ഞങ്ങളുടേ മുൻഗണന.
COVID-19-ൽ നിന്ന മുതിർന്ന ഓസ്ട്രേലിയക്ാടര സുംരക്ഷിക്ാൻ ഇനിെറയുന്ന വിവരങ്ങൾ
സഹായിക്ുും.
കൂേുതൽ വിവരങ്ങൾ health.gov.au എന്ന ടവബസസറ്റിൽ
്
“റിട്സാഴ്സ വിഭാഗത്തിന”്കീഴിൽ
ലഭയമാണ. COVID-19-ടെ സമയത്ത ഏജ്ഡ ടകയർ ട്ഹാമുകൾ സന്ദർശിക്ുന്നതിനുള്ള
ഇൻഡസ്രേി ട്കാഡ വായിക്ാൻ https://www.cota.org.au/policy/aged-care-reform/agedcarevisitors/
സന്ദർശിക്ാനുും നിങ്ങടള ട്രരാത്സാഹിെിക്ുന്നു.
ഏജ്ഡ ടകയർ ലഭിക്ുന്ന ആളുകളുടേ അവകാശങ്ങൾ ഏജ്ഡ ടകയർ ചാർട്ടർ ഓഫ സററ്റസ
മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച നമ്മൾ രരിരക്ഷിട്ക്െതാണ. ഈ ചാർട്ടർ നിങ്ങൾക്
https://www.health.gov.au/news/charter-of-aged-care-rights എന്ന ടവബസസറ്റിൽ
്
കടെത്താവുന്നതാണ.
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ര ോഗവ്യോപനം തടയുന്നതിനുള്ള ആറ് ഘട്ടങ്ങൾ:
ചുവ്ടട പറയുന്ന ആറ് ഘട്ടങ്ങൾ എല്ോം പിന്തുടർന്ന് ടകോണ്ട്
നിങ്ങൾക്് ര ോഗവ്യോപനം തടയോനും
സു ക്ഷിതമോയി ിക്ോനും കഴിയും
നിങ്ങൾ സുഖമായി ഇരിക്ുകയാട്ണാ?
നിങ്ങൾക് സുഖമിടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ തടന്ന കഴിട്യെതുും ആടരയുും സന്ദർശിക്ാൻ
രാേിൊത്തതുും ആകുന്നു. ട്രാഗലക്ഷണങ്ങൾ വളടര ടചറുതാടണങ്കിൽ ട്രാലുും നിങ്ങൾ ഇവ
രാലിക്ണും. COVID-19-ടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ജലട്ദാഷട്മാ ഫ്ലൂട്വാ ട്രാടലയാകാും, കൂോടത ഇവയുും
ഉൾടെോും:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

രനി
ചുമ
ശവാസടമേുക്ാൻ ബുദ്ധിമുട്ട
ടതാെ ട്വദന
തലട്വദന
മണും തിരിച്ചറിയാനുള്ള ട്ശഷി നഷേടെേുന്നു
്
രുചി തിരിച്ചറിയാനുള്ള ട്ശഷി നഷേടെേുന്നു
്
മൂടക്ാലിെ
ട്രശീ ട്വദന
സന്ധി ട്വദന
വയറിളക്ും
ഓക്ാനും/ഛർദ്ദി
വിശെിൊയ്മ

നിങ്ങൾ കൃതയ സമയങ്ങളിൽ ഫ്ലൂ വാക്സിട്നഷൻ എേുത്തിട്ടുട്ൊ?
നിങ്ങൾ ഒരു ടറസിഡൻഷയൽ ഏജഡ
് ടകയർ സന്ദർശിക്ാൻ ആരഗഹിക്ുന്നുടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഫ്ലൂ
വാകസിട്നഷൻ
്
(രരതിട്രാധ കുത്തിവയെ) എേുത്തിരിക്ണും. ഫ്ലൂ വാകസിട്നഷൻ
്
എേുത്തതിടെ
ഏറ്റവുും രുതിയ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾ ലഭയമാട്ക്െതുെ. നിങ്ങൾക് വാകസിട്നഷൻ
്
എേുക്ാൻ
കഴിയുകയിടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടേ ചികിത്സിക്ുന്ന ട്ഡാക്േറിൽ നിന്ന ഒരു ടമഡിക്ൽ ഇളവ ലഭിച്ചതിടെ
ടതളിവ നൽകണും. നിങ്ങൾ മുതിർന്ന ബന്ധുക്ടളയുും സുഹൃത്തുക്ടളയുും അവരുടേ സവന്തും
വീേുകളിൽ സന്ദർശിക്ുകയാടണങ്കിലുും വാകസിട്നഷൻ
്
എേുക്ാൻ ഞങ്ങൾ ശുരാർശ ടചയ്യുന്നു.

നിങ്ങളുടേ സന്ദർശനും കഴിയുന്നരത സുരക്ഷിതമാക്ുന്നത എങ്ങടനടയന്ന
നിങ്ങൾക്റിയാട്മാ?
COVID-19 രേരുന്നതിടെ അരകേസാധയത കുറയക്ുന്നതിന, ഞങ്ങൾ നിങ്ങട്ളാേ ഇനിെറയുന്ന കാരയങ്ങൾ
ശുരാർശ ടചയ്യുന്നു:

•

ഇനിെറയുന്ന സമയങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞത 20 ടസക്ൻഡ ട്നരും ട്സാെുും ടവള്ളവുും ഉരട്യാഗിച്ച
സക കഴുകുക അടെങ്കിൽ അൽക്ട്ഹാൾ അേിസ്ഥാനമാക്ിയുള്ള ഒരു ഹാൻഡ സാനിസറ്റസർ
ഉരട്യാഗിക്ുക:

» നിങ്ങളുടേ സന്ദർശനത്തിടെ തുേക്ത്തിലുും അവസാനത്തിലുും
» ഒരു ടറസിഡെുമായി സമ്പർക്ും ഉൊകുന്നതിന മുമ്പുും ട്ശഷവുും, അവരുടേ ഭക്ഷണത്തിന
അവടര സഹായിക്ുന്നത ട്രാടല
» ദിവസും മുഴുവൻ കൃതയമായ ഇേട്വളകളിൽ

2

Aged Care Six Steps Stop Spread - Family visitors - 05082020 - Malayalam

•

നിങ്ങൾക്ുും നിങ്ങൾടക്ാെമുള്ള എൊ സന്ദർശകർക്ുും 2020 ഫ്ലൂ വാകസിട്നഷൻ
്
ലഭിച്ചതിനുള്ള ടതളിവുകൾ കാണിക്ുക

•

നിങ്ങളുടേ സകമുട്ടിട്ലട്ക്ാ േിഷയുവിട്ലട്ക്ാ ചുമയക്ുകട്യാ തുമ്മുകട്യാ ടചയ്യുക,
ഉരട്യാഗിച്ച േിഷയുകൾ ഉേൻ തടന്ന ബിന്നിൽ ഇേുക, സക കഴുകുക

•
•

ഒരു ടറസിഡെിന ഒരു സമയും രെിൽ കൂേുതൽ സന്ദർശകർ ഉൊകരുത

•
•

സാമൂഹികമായ സ്ഥലങ്ങൾ ഒഴിവാക്ുക

നിങ്ങളുടേ മുറിയിട്ലാ, ഔട്ടട്ഡാർ
്
ഏരിയയിട്ലാ, ടഫസിലിറ്റി വയക്തമാക്ിയ ഏരിയയിട്ലാ
നിങ്ങളുടേ ബന്ധുവിടന കെുമുട്ടുക
സാധയമാകുട്മ്പാടഴൊും ശാരീരിക അകലും രാലിക്ുക

കഴിഞ്ഞ 14 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക് ഇനിെറയുന്നതിൽ ഏടതങ്കിലുും സാഹചരയമുടെങ്കിൽ
നിങ്ങൾക് സന്ദർശിക്ാൻ കഴിയിെ:

•
•

വിട്ദശത്ത നിന്ന മേങ്ങിവന്നു അടെങ്കിൽ
COVID-19 ഉള്ള ഒരാളുമായി അേുത്ത ബന്ധും രുലർത്തി

നിങ്ങൾ ഇതിനകും കവാറസെനിട്ലാ ഐടസാട്ലഷനിട്ലാ ആയിരിട്ക്െതുും ആടരയുും സന്ദർശിക്ാൻ
രാേിൊത്തതുും അകുന്നു.
എൊ സ്റ്റാഫുകളുും സന്ദർശകരുും ഏജഡ
് ടകയർ ടഫസിലിറ്റിയിൽ തങ്ങടള ബന്ധടെേുന്നതിനുള്ള
ഏറ്റവുും രുതിയ വിവരങ്ങൾ നൽകണും.

നിങ്ങൾടക്ാെും കുട്ടികൾ സന്ദർശനും നേത്തുന്നുട്ൊ?
നിങ്ങൾ RACF-ട്ലക് ട്രാകുന്നതിനുമുമ്പ കുട്ടികൾക് നിങ്ങട്ളാടോെും സന്ദർശിക്ാൻ കഴിയുട്മാടയന്ന
രരിട്ശാധിട്ക്െതുെ. അവടര അനുവദിക്ുകയാടണങ്കിൽ, നിങ്ങട്ളാടോെമുള്ള കുട്ടികളുടേ
ട്മൽട്നാട്ടും നിങ്ങൾ വഹിട്ക്െതുും ശാരീരിക അകലവുും ശുചിതവ ഉരട്ദശവുും രാലിക്ുന്നുടെന്ന
ഉറൊക്ുകയുും ടചയ്യണും.

നിങ്ങളുടേ രരിയടെട്ടവരുടേ ടഫസിലിറ്റിക് ബാധകമായ നിയമങ്ങൾ
നിങ്ങൾക്റിയാട്മാ?
സന്ദർശനവുമായി ബന്ധടെട്ടുള്ള നിയമങ്ങടളക്ുറിച്ച ടറസിഡെസുമായുും
്
കുേുുംബങ്ങളുമായുും
ആശയവിനിമയും നേത്താൻ ഓട്രാ ട്സവന ദാതാവിട്നാേുും ആവശയടെേുന്നു. എടന്തങ്കിലുും മാറ്റങ്ങൾ
ഉടെങ്കിൽ അവർ ആ വിവരും നിങ്ങടള അറിയിട്ക്െതാണ. നിങ്ങൾ ഇവ ടചട്യ്യെതുെ:

•

നിങ്ങളുടേ COVID-19 അരകേസാധയതടയക്ുറിച്ചുള്ള സരകീനിുംഗ ട്ചാദയങ്ങൾക് സതയസന്ധമായ
ഉത്തരും നൽകുക

•
•

2020 ഫ്ലൂ വാകസിട്നഷടെ
്
ടതളിവുകൾ കാണിക്ുക
സന്ദർശകർക്ായുള്ള നിയമങ്ങൾ രാലിക്ുക

ഏജഡ
് ടകയർ ട്സവനങ്ങൾക്ുും ടരാതുജനങ്ങൾക്ുമുള്ള ആവശയകതകളിൽ
വയതയാസമുൊയിരിക്ാും എന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടേ സുംസ്ഥാനത്തിടെട്യാ രരവിശയയുടേട്യാ
സർക്ാറിടെ ഉരട്ദശും നിങ്ങൾ രരിട്ശാധിക്ണും.

രരട്വശനും നിയരന്തിച്ചിരിക്ുട്മ്പാൾ ട്രാലുും നിങ്ങളുടേ രരിയടെട്ടവരുമായി
എങ്ങടന സമ്പർക്ും രുലർത്താടമന്ന നിങ്ങൾക്റിയാട്മാ?
ചില സമയങ്ങളിൽ ഒരു ഏജഡ
് ടകയർ ദാതാവിന രരട്വശനും നിയരന്തിട്ക്െി വട്ന്നക്ാും.
ഉദാഹരണത്തിന, ഒരു ടഫസിലിറ്റിയിട്ലാ രരട്ദശമായ സ്ഥലട്ത്താ ഒരു ട്രാഗവയാരനും ഉടെങ്കിൽ.
നിങ്ങളുടേ രരിയടെട്ടവരുമായി സമ്പർക്ും രുലർത്താൻ സഹായിക്ുന്നതിന ഏജഡ
് ടകയർ
ദാതാക്ടളയുും ബന്ധുക്ടളയുും ഒരുമിച്ച രരവർത്തിക്ാൻ ഞങ്ങൾ ട്രരാത്സാഹിെിക്ുന്നു.
സന്ദർശനങ്ങടളക്ുറിട്ച്ചാ ഒരു സുഹൃത്തിടെട്യാ കുേുുംബാുംഗത്തിടെട്യാ രരിചരണടത്തക്ുറിട്ച്ചാ
നിങ്ങൾക് ആശങ്കയുടെങ്കിൽ, ബന്ധടെേുക:
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•

1800 700 600 എന്ന നമ്പരിൽ ഓൾഡർ ട്രഴസൺസ
്
അഡവക്സി ടനറ്റ്വർക്ിൽ ബന്ധടെേുകട്യാ
അടെങ്കിൽ

•

www.opan.com.au എന്ന വിലാസത്തിൽ അവരുടേ ടവബസസറ്റ
്
സന്ദർശിക്ുകട്യാ ടചയ്യുക.

നിങ്ങളുമായുും ഏജഡ
് ടകയർ ദാതാവുമായുും ആശയവിനിമയും നേത്താൻ OPAN-ന കഴിയുും. ഈ ട്സവനും
സൗജനയവുും രഹസയ സവഭാവമുള്ളതുമാണ. അത കൂോടത, 1800 951 822 എന്ന നമ്പരിട്ലാ
agedcarequality.gov.au എന്ന വിലാസത്തിട്ലാ ഏജ്ഡ ടകയർ കവാളിറ്റി ആൻഡ ട്സഫറ്റി കമ്മിഷനിലുും
നിങ്ങൾക് ബന്ധടെോവുന്നതാണ.
ഒരു സുഹൃത്തിടെട്യാ കുേുുംബാുംഗത്തിടെട്യാ മാനസിക ആട്രാഗയും സുംബന്ധിച്ച നിങ്ങൾക്
എടന്തങ്കിലുും ആശങ്കകൾ ഉടെങ്കിൽ മുതിർന്ന ആളുകൾക്ുള്ള COVID-19 സട്ൊർട്ട സലനിൽ 1800 171
866 എന്ന നമ്പരിൽ ബന്ധടെേുക.

ഞങ്ങൾക്് നിങ്ങളുടട സഹോയം ആവ്ശയമുണ്ട്
COVIDSafe-ടെ ഉരട്യാഗും രൂർണ്ണമായുും സവട്മധയാ ഉള്ളതാണ. നിങ്ങളുടേ കുേുുംബടത്തയുും
സുഹൃത്തുക്ടളയുും കമ്മയൂണിറ്റിടയയുും രരിരക്ഷിക്ാൻ നിങ്ങൾക് ടചയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു
സഹായമാണ ആെ ഇൻസ്റ്റാൾ ടചയ്യുക എന്നത. നിങ്ങൾ രരിചരിക്ുന്നവരുടേ ഉൾടെടേ മറ്റ
ഓസ്ട്രേലിയക്ാരുടേ ജീവൻ രക്ഷിക്ാൻ നിങ്ങൾക് കഴിയുും. COVIDSafe ആെിട്ലക് കൂേുതൽ
ഓസ്ട്രേലിയക്ാർ കണകറ്റ
് ടചയ്യുന്നതിന അനുസരിച്ച, കൂേുതൽ ട്വഗത്തിൽ നമുക് സവറസിടന
കടെത്താൻ കഴിയുും.
എല്ോ ഔര്യോഗിക വ്ിവ് ങ്ങൾക്ും റിരസോഴ്്സുകൾക്ും മോർഗ്ഗനിർരേശത്തിനും
www.health.gov.au സന്ദർശിക്ുക
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