COVID-19 കാലത്ത് സുരക്ഷിതമായി അവധിക്കാലം ആഘ

ാഷിക്കൽ

അവധിക്കാലം അടുത്ത് വരുന്ന ഈ സമയത്ത്, COVID-19-ന്റെ വയാപനം കുറയ്ക്കുന്നതിനും
നിങ്ങളുന്റട സുഹൃത്തുക്കന്റളയും കുടുംബന്റത്തയും കമ്മ്യൂണിറ്റിന്റയയും സുരക്ഷിതമായി
സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും സുരക്ഷിതമായി ആഘ

ാഷിഘക്കണ്ടത് പ്പധാനമാണ്.

ഒരു സാമൂഹികമായ ഒത്തുഘേരലിൽ പങ്കെടുക്കൽ
നിങ്ങൾ ഒരു സാമൂഹികമായ ഒത്തുഘേരലിഘലാ ആഘ

ാഷത്തിഘലാ

പന്റെടുക്കുകയാന്റണെിൽ, മറ്റ് ആളുകളിൽ നിന്ന് 1.5 മീറ്റർ അകലം പാലിക്കാൻ ഓർമ്മ്ിക്കുക.
നിങ്ങളുന്റട കകകൾ ഘസാപ്ും ന്റവള്ളവും അന്റെെിൽ സാനികറ്റസർ ഉപഘയാഗിച്ച് പതിവായി
കഴുകുക. നിങ്ങളുന്റട ഒപ്ം താമസിക്കാത്ത ആളുകളുമായി ഹസ്്തദാനങ്ങൾ, ആലിംഗനങ്ങൾ,
േുംബനങ്ങൾ എന്നിവ ഒഴിവാക്കുക.
നിങ്ങളുന്റട സവന്തം ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ ന്റകാണ്ടുവരിക, പതിവായി ഉപഘയാഗിക്കുന്ന
പ്പതലങ്ങളിൽ സ്്പർശിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. വിളമ്പുന്ന പാപ്തങ്ങൾ ഘപാലുള്ള പെിടുന്ന
ഉപകരണങ്ങൾ ഉപഘയാഗിക്കരുത്. നിങ്ങളുന്റട സവന്തം ഡിസ്ഘപാസിബിൾ കട്്്ലറി
ന്റകാണ്ടുവന്ന ഘശഷം ഒത്തുഘേരലിനുഘശഷം അവ ഉഘപക്ഷിക്കുക.
ഒരു ആഘ

ാഷം ഘഹാസ്റ്റ് ങ്കേയ്യൽ

നിങ്ങൾ ഒരു അവധിക്കാല ആഘ

ാഷം ഘഹാസ്റ്റ് ന്റേയ്യുകയാന്റണെിൽ, പരമാവധി എപ്ത

ആളുകന്റള പന്റെടുക്കാൻ അനുവദിച്ചിട്ുന്റണ്ടന്ന് അറിയുന്നതിന് നിങ്ങളുന്റട പ്പാഘദശിക
സംസ്ഥാന അന്റെെിൽ പ്പവിശയാ സർക്കാറിന്റെ ഉപഘദശം ഘതടുക. സാധയമാകുന്നിടത്ത്,
നിങ്ങളുന്റട അതിഥി പട്ിക പരമാവധി േുരുക്കുകയും എൊ അതിഥികൾക്കുമായി നിങ്ങൾക്ക്
ഘകാൺടാക്റ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുന്റണ്ടന്ന് ഉറപ്ാക്കുകയും ന്റേയ്യുക.
തിരഘക്കറിയ ഇൻഘഡാർ ഇടങ്ങളിൽ വലിയ ഒത്തുഘേരലുകൾ നടത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
ഇൻഘഡാറിഘനക്കാൾ നിങ്ങളുന്റട ഒത്തുഘേരൽ ഔട്്ഘഡാറിൽ ഘഹാസ്റ്റ് ന്റേയ്യുന്നതിലൂന്റട
നിങ്ങൾക്ക് COVID-19-ന്റെ വയാപനം കുറയ്്ക്കാൻ കഴിയും.
അതിഥികൾക്ക് അവരുന്റട സവന്തം ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ ന്റകാണ്ട് വരാനും, ബുന്റെ അന്റെെിൽ
ഘേറ്റുകൾ പെിടുന്നത് ഒഴിവാക്കാനും ഘപ്പാത്സാഹിപ്ിക്കുക. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് അകലം
പാലിക്കാൻ ആളുകന്റള സഹായിക്കുന്നതിന് പ്പഘതയക എൻപ്ടി, എക്്സിറ്റ് ഘപായിെുകൾ
തയ്യാറാക്കുക. അണുനാശിനി ഉപഘയാഗിച്ച് പതിവായി സ്്പർശിക്കുന്ന പ്പതലങ്ങൾ
വൃത്തിയാക്കുക.
അവധിക്കാല ഇവന്റുകൾ ആസൂത്തണം ങ്കേയ്യൽ
നിങ്ങളുന്റട അവധിക്കാല ഘഷാപ്ിംഗ് ഘനരന്റത്തഘയാ ഓൺകലനിഘലാ നിർവഹിഘച്ചാ,
സമ്പർക്ക രഹിത പിക്ക് അപ്് ഓപ്ഷനുകൾ ഉപഘയാഗിഘച്ചാ ഘഷാപ്ിംഗ് ന്റസെറുകളിൽ
ഉണ്ടാകുന്ന വലിയ ജനക്കൂട്ം ഒഴിവാക്കുക.
നിങ്ങളുന്റട കുടുംബാംഗങ്ങഘളാ സുഹൃത്തുക്കഘളാ അപകടസാധയതയിലാന്റണെിഘലാ
അപകടത്തിലാന്റണെിഘലാ, ഒരു ന്റവർേവൽ ആഘ

ാഷം നടത്തുന്നത് പരിഗണിക്കുക.

ഘൊണിലൂന്റടഘയാ വീഡിഘയായിലൂന്റടഘയാ സുഹൃത്തുക്കളുമായും കുടുംബവുമായും
ബന്ധന്റപ്ടുക.
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നിങ്ങൾ ഇതിനകം ഡൗൺഘലാഡ് ന്റേയ്്തിട്ിന്റെെിൽ, ദയവായി COVIDSafe ആപ്് ഡൗൺഘലാഡ്
ന്റേയ്യുക. ന്റകാഘറാണ കവറസ് ഘരാഗമുള്ള ആളുകളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയിട്ുള്ള
ആളുകന്റള ആ വിവരം അറിയിക്കുന്ന പ്പപ്കിയ ഘവഗത്തിലാക്കുന്നതിലൂന്റട ഈ അപ്്
ന്റപാതുജനാഘരാഗയ ഉഘദയാഗസ്ഥർക്ക് സഹായകരമാണ്.
നിങ്ങൾക്ക് സുഖമിങ്കെെിൽ സാമൂഹികമായ ഒത്തുഘേരലുകൾ ഒഴിവാക്കുക
നിങ്ങൾക്ക് സുഖമിന്റെെിൽ, സാമൂഹികമായ ഒത്തുഘേരലുകൾ ഘഹാസ്റ്റ് ന്റേയ്യുകഘയാ
അവയിൽ പന്റെടുക്കുകഘയാ ന്റേയ്യരുത്. നിങ്ങൾക്ക് ജലഘദാഷഘമാ പനിഘയാ ഘപാലുള്ള
ഘരാഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉന്റണ്ടെിൽ, നിങ്ങൾ COVID-19 പരിഘശാധനയ്്ക്ക് വിഘധയമാകണം.
നിങ്ങളുന്റട െലങ്ങൾ തിരിന്റക ലഭിക്കുന്നതുവന്റര നിങ്ങൾ വീട്ിൽ തന്റന്ന തുടർന്ന് സവയം
ഐന്റസാഘലറ്റ് ന്റേയ്യണം, സാധാരണയായി 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ െലം ലഭിക്കുന്നതാണ്.
നിങ്ങൾ ഒരു ഓസ്്ഘപ്ടലിയൻ പൗരഘനാ സ്ഥിര താമസക്കാരഘനാ അന്റെെിൽ ഘപാലും,
ഓസ്്ഘപ്ടലിയയിലുള്ള എൊവർക്കും പരിഘശാധന ലഭയമാണ്. ന്റമഡിന്റകയർ കാർഡിൊത്ത
ആളുകൾ, വിഘദശ സന്ദർശകർ, അന്താരാഷ്പ്ട വിദയാർത്ഥികൾ, കുടിഘയറ്റ ന്റതാഴിലാളികൾ,
അഭയാർഥികൾ എന്നിവർ ഇതിൽ ഉൾന്റപ്ടുന്നു.
നിങ്ങളുന്റട െലങ്ങൾ നിങ്ങളുന്റട വിസയുന്റട സ്റ്റാറ്റസിന്റന ബാധിക്കുന്നതെ.
അവധിക്കാലത്ത് യാത്ത ങ്കേയ്യൽ
ഈ അവധിക്കാലത്ത് നിങ്ങൾ അന്തർസംസ്ഥാന യാപ്ത ന്റേയ്യാൻ തയ്യാന്ററടുകയാന്റണെിൽ,
നിങ്ങളുന്റട ലക്ഷയസ്ഥാനത്ത് നിലവിലുള്ള യാപ്താ നിയപ്ന്തണങ്ങന്റളക്കുറിച്ച്
അറിഞ്ഞിരിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് സുഖമിന്റെെിൽ യാപ്ത ന്റേയ്യരുത്.
COVID-19-ങ്കന കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരം
ഔഘദയാഗിക ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ അറിഘയണ്ടത് പ്പധാനമാണ്. health.gov.au
സന്ദർശിക്കുകഘയാ അന്റെെിൽ 1800 020 080 എന്ന നമ്പറിൽ ന്റകാഘറാണകവറസ്
ന്റഹൽപ്്്കലനിൽ വിളിക്കുകഘയാ ന്റേയ്യുക. പ്ടാൻസ്്ഘലഷൻ ആൻഡ് ഇെർന്റപ്പറ്റിംഗ് സർവീസ്
ലഭിക്കുന്നതിന് 131 450 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുക.
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