‘க ோவிட்-19’ ோலத்தில் விடுமுறை நோட் றைப் போது ோப்போன
முறையில் க ோண்டோடுதல்
விடுமுறை நாட்கள் நநருங்கிக்நகாண்டிருக்கும் இவ்வவறையில், ‘வகாவிட்19’-இன் பரவலக் குறைத்து உங்களுறைய நண்பர்கள், குடும்பத்தினர்
மற்றும் சமூகத்தினறரப் பாதுகாப்பாக றவத்துக்நகாள்வதற்காக
விடுமுறைகறைப் பாதுகாப்பான முறையில் நகாண்ைாைவவண்டியது
முக்கியம்.
சமூ

ஒன்றுகூடல் ஒன்ைில்

லந்துக ோள்ைல்

சமூக ஒன்றுகூைல் அல்லது நகாண்ைாட்ைம் ஒன்ைில் நீங்கள்
கலந்துநகாள்வர்கவையானால்,
ீ
மற்ைவர்கைிைமிருந்து 1.5 மீ ட்ைர் தூர
இறைநவைி விட்டு விலகியிருக்கவவண்டும் என்பறத
நிறனவில்நகாள்ளுங்கள். உங்களுறைய றககறைத் தவைாமல்
அவ்வப்வபாது வசாப்பு மற்றும் தண்ண ீர் அல்லது றகச் சுத்திகரிப்பாறனப்
பாவித்துக் கழுவிக்நகாண்டிருங்கள். உங்களுைன் வசிக்காத மற்ை
ஆட்களுைன் றககுலுக்குதல், அவர்கறை அறணத்தல் அல்லது முத்தமிைல்
ஆகியவற்றைத் தவிருங்கள்.
உங்களுறைய நசாந்த உணவு மற்றும் பானங்கறைக் நகாண்டுவாருங்கள்,
மற்றும் அறனவராலும் பாவிக்கப்படும் பரப்புகறைத் நதாடுவறதத்
தவிருங்கள். பரிமாைல் பாத்திரங்கள் வபான்ை பகிர்ந்துநகாள்ைப்படும்
நபாருட்கறைப் பயன்படுத்தாதீர்கள். பயன்படுத்திய பிைகு வசக்கூடிய
ீ
கத்தி
மற்றும் கரண்டிகறைக் நகாண்டுவாருங்கள், மற்றும் ஒன்றுகூைலுக்குப்
பிைகு அவற்றை அப்புைப்படுத்திவிடுங்கள்.
க ோண்டோட்ட நி ழ்ச்சி ஒன்றை ஏற்போடு கசய்து அைித்தல்
விடுமுறைக்கால விழாக் நகாண்ைாட்ை நிகழ்ச்சி ஒன்றை நீங்கள் ஏற்பாடு
நசய்து அைித்தால், அதிகபட்சமாக எத்தறன நபர்கள் கலந்துநகாள்ை
அனுமதிக்கப்படுவர் என்பறதப் பற்ைிய உங்களுறைய உள்ளூர் மாநில
அல்லது எல்றலப்பகுதி அரசினது அைிவுறர என்ன என்பறதத்
நதரிந்துநகாள்ளுங்கள். இயலுமான தருணங்கைில், உங்களுறைய
விருந்தினர் அட்ைவறணறயச் சிைியதாக றவத்துக்நகாள்ளுங்கள், மற்றும்
உங்களுறைய விருந்தினர்கள் அறனவருறைய நதாைர்பு விபரங்கறையும்
நீங்கள் வாங்கி றவத்திருப்பறத உறுதிப்படுத்திக்நகாள்ளுங்கள்.
நநரிசலாக இருக்கும் உட்புைப் பகுதிகைில் நபரிய அைவில்
ஒன்றுகூடுவறதத் தவிருங்கள். உங்களுறைய ஒன்றுகூைல்கறை
உட்புைங்கைில் றவப்பறதவிை நவைிப்புைங்கைில் றவத்துக்நகாள்வதன்
மூலம் ‘வகாவிட்-19’-இன் பரவறல நீங்கள் குறைக்கலாம்.
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அவரவர்களுறைய உணவு மற்றும் பானங்கறைக் நகாண்டுவருமாறு
விருந்தினர்கறை ஊக்குவியுங்கள், மற்றும் அறனவரும் பகிர்ந்து உண்ணும்
‘நீள்-வமறசக் குவியல் உணவு’ (buffet)கறை அல்லது பகிர்ந்துநகாள்ைப்படும்
உணவுத்தட்டுகறைப் பாவிக்காதீர்கள். ஆட்களுக்கிறைவயயான
இறைநவைிறயப் பராமரிக்கும் நபாருட்டு நவவ்வவறு உள்-நுறழவு
மற்றும் நவைிவயைல் வாயில்கறை ஏற்பாடு நசய்யுங்கள்.
கிருமிநாசினிறயப் பாவித்து அடிக்கடிக் றகபடும் பகுதிகறை அவ்வப்வபாது
தவைாமல் சுத்தம் நசய்துநகாண்டிருங்கள்.
விடுமுறைக் ோல நி ழ்ச்சி ளுக் ோ த் திட்டமிடல்
விடுமுறைக்காலத்தில் நபாருட்கள் வாங்குவறத நாைின் துவக்கதிவலவய
நசய்து அங்காடிகைில் நபரும் கூட்ைங்கறைத் தவிருங்கள், இறணயம்
மூலமாகப் நபாருட்கறை வாங்குதல் அல்லது ஆட்களுைனான நதாைர்பு
இல்லாத வறகயில் நபாருட்கறைப் நபற்றுநகாள்ைல் ஆகிய நதரிவுகறை
வமற்நகாள்ளுங்கள்.
உங்களுறைய குடும்பத்தினர் அல்லது நண்பர்கள் ஆபத்தில் அல்லது
பாதிக்கப்படும் நிறலயில் இருந்தால், இறணயவழியில் நகாண்ைாடுவறதக்
கருத்தில் நகாள்ளுங்கள். நதாறலவபசி அல்லது காநணாலி மூலமாக
நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினருைன் நதாைர்புநகாள்ளுங்கள்.
நீங்கள் ஏற்கனவவ நசய்திருக்காவிட்ைால், ‘வகாவிட்-வசஃப் ஆப்’ நசயலிறய
இைக்கம் நசய்துநகாள்ளுங்கள். ‘நகாவரானா றவரஸ்’ நதாற்று உள்ை
ஒருவவராடு நநருக்கமான நதாைர்பில் இருந்தவர்களுக்கு அறதப் பற்ைித்
நதரியப்படுத்தும் நசயல்பாட்டு முறைறயத் துரிதப்படுத்துவதன் மூலம்
இந்த நசயலி அரசாங்க சுகாதார அதிகாரிகளுக்கு உதவுகிைது.
உங் ளுக்கு உடல் நலம் சரியில்றலகயனில் சமூ
ஒன்றுகூடல் றைத் தவிருங் ள்
உங்களுக்கு உைல் நலம் சரியில்றலவயல், சமூக ஒன்றுகூைல்கறை
ஏற்பாடு நசய்யாதீர்கள், அல்லது அப்படிப்பட்ை நிகழ்ச்சிகளுக்குச்
நசல்லாதீர்கள். சைி அல்லது சைிச்சுர அைிகுைிகள் உங்களுக்கு இருந்தால்,
‘வகாவிட்-19’ வநாயைிவுச் வசாதறனறய நீங்கள் வமற்நகாள்ைவவண்டும்.
உங்களுறைய வசாதறன முடிவுகறை நீங்கள் நபறும்வறர நீங்கள்
வட்டிவலவய
ீ
உங்கறைத் தனிறமப்படுத்திக் நகாள்ைவவண்டும், வசாதறன
முடிவுகறைப் நபாதுவாக இரண்டு நாட்களுக்குள் நபறுவர்கள்.
ீ
நீங்கள் ஒரு ஆஸ்திவரலியப் பிரறசயாகவவா, நிரந்தர வசிப்பாைராகவவா
இல்றலநயனினும், ஆஸ்திவரலியாவிலுள்ை ஒவ்நவாருவருக்கும்
வநாயைிவுச் வசாதறன இலவசம். ‘நமடிநகயர்’ அட்றை இல்லாதவர்கள்,
நவைிநாட்டு வருனர்கள், சர்வவதச மாணவ-மாணவியர்கள், புலம்நபயர்த்
நதாழிலாைர்கள் மற்றும் அறைக்கலம் நாடிக்நகாண்டிருப்பவர்கள்
ஆகிவயார் இதில் உள்ைைங்குவர்.
உங்களுறைய வசாதறன முடிவுகள் உங்களுறைய விசா தகுநிறலறயப்
பாதிக்காது.
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விடுமுறைக்

ோலத்தில் பயணித்தல்

இந்த விடுமுறைக் காலத்தில் மாநிலங்களுக்கிறைவய நீங்கள் பயணம்
நசய்யத் திட்ைமிட்டுக்நகாண்டிருந்தால், நீங்கள் நசல்லவிரும்பும் இைத்தில்
நறைமுறையிலுள்ை பயணக் கட்டுப்பாடுகறைப் பற்ைித்
நதரிந்துநகாள்ளுங்கள். உங்களுக்கு உைல் நலம் சரியில்றலவயல்,
பயணிக்காதீர்கள்.
‘க ோவிட்-19’-ஐப் பற்ைிய கமலதி த் த வல் ள்
அதிகாரபூர்வமான மூலங்கைிலிருந்து தகவல்கறைத் நதரிந்து
றவத்துக்நகாண்டிருக்கவவண்டியது முக்கியம். health.gov.au எனும்
வறலத்தலத்திற்குச் நசல்லுங்கள், அல்லது 1800 020 080-இல் ‘வதசிய
நகாவரானா றவரஸ் உதவி இறணப்’(National Coronavirus Helpline)பிறன
அறழயுங்கள். நமாழிநபயர்ப்பு மற்றும் நமாழிநபயர்த்துறரப்பு வசறவக்கு
131 450-ஐ அறழயுங்கள்.
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