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Coronavirus disease 

(COVID-19) 
  

ந ோய்த்த ோற்று உறு ிப்படுத் ப்பட்ட ந ோயோளியின் 

த ருங்கிய த ோடர்போளர்களுக்கோன  கவல்கள் 
தகோந ோனோ வவ ஸ் ந ோய் (COVID-19) இருப்ப ோகக் கண்டறியப்பட்ட ஒருவருடன் 

 ீங்கள் த ருங்கிய த ோடர்பு தகோண்டிருந்  ோக அவடயோளம் கோணப்பட்டுள்ளரீ்கள்.  
 ீங்கள் த ோற்றுக்கோன அபோயத் ில் இருக்கும் நவவளயில், உங்கள் உள்ளூர் தபோது 

சுகோ ோ ப் பிரிவவச் நேர்ந்  ஒருவர் உங்களுக்கு ந ோயறிகுறிகள் உள்ளனவோ 

என்பவ க் கண்கோணிப்ப ற்கோக உங்கவளத்  ினமும் த ோடர்புதகோள்வோர். 
ந ோய்த்த ோற்று உறு ிப்படுத் ப்பட்ட ந ோயோளியுடன் கவடேியோகத் த ோடர்பு 

வவத்துக் தகோண்ட ற்குப் பிறகு 14  ோட்களுக்கு உங்கவள  ீங்கநள உங்கள் வடீ்டில் 

 னிவைப்படுத் ிக்தகோள்ள நவண்டும்.  யவுதேய்து இந் த்  கவல்கவளக் கவனைோகப் 

படிக்கவும். 

உங்கவள  ீங்கநள உங்கள் வடீ்டில் 

 னிவைப்படுத் ிக்தகோள்ள நவண்டும் என்ப ன் தபோருள் 

என்ன? 
 ங்கவளத்  னிவைப்படுத் ிக்தகோள்ள நவண்டும் என்று பரிந்துவ க்கப்பட்ட ைக்கள் 

தபோது இடங்களுக்கு, குறிப்போக பணியிடம், பள்ளிக்கூடம், குழந்வ ப் ப ோைரிப்பகம் 

அல்லது பல்கவலக்கழகத் ிற்குச் தேல்லக்கூடோது. வழக்கைோக வடீ்டில் வேிப்பவர்கள் 

ைட்டுநை அந்  வடீ்டில் இருக்க நவண்டும். போர்வவயோளர்கள் யோவ யும் வடீ்டிற்குள் 

அனுை ிக்கக் கூடோது. வடீ்டில் முகக் கவேங்கவள அணியத் ந வவயில்வல. 
முடிந் வவ ,  னிவைப்படுத்  நவண்டிய அவேியைில்லோ   ண்பர்கள் அல்லது 

குடும்பத் ினர் நபோன்றவர்கவள உங்களுக்கோக உணவு அல்லது பிற ந வவயோன 

தபோருட்கவளக் தகோண்டுவந்து    ஏற்போடு தேய்துதகோள்ளுங்கள். ைருத்துவப் 

ப ோைரிப்வபப் தபறுவது நபோன்ற கோ ணத் ிற்கோக  ீங்கள் வடீ்வட விட்டு தவளிநய 

தேல்ல நவண்டியிருந் ோல், உங்களிடம் அறுவவ ேிகிச்வேக்கோன முகக் கவேம் 

இருந் ோல் அவ  அணிந்து தேல்லவும். 

தகோந ோனோ வவ ஸ் ைற்றும் COVID-19 என்பது என்ன? 
தகோந ோனோ வவ ஸ்கள் ைனி ர்களுக்கும் விலங்குகளுக்கும் உடல் லக் குவறவவ 

ஏற்படுத் க்கூடியவவ. ேில தகோந ோனோ வவ ஸ்கள் ஜலந ோஷத்வ  ஒத் ிருக்கும் 

ந ோவய ஏற்படுத் லோம், ைற்றவவ கடும்  ீவி  சுவோே ந ோய்க்குறி (Severe Acute 

Respiratory Syndrome - SARS) ைற்றும் ைத் ியக் கிழக்கு சுவோே ந ோய்க்குறி (Middle East 

Respiratory Syndrome - MERS) உள்ளிட்ட அ ிகக் கடுவையோன ந ோய்கவள ஏற்படுத் லோம். 
இந் ப் பு ிய தகோந ோனோ வவ ஸ் (SARS-COV-2 என அவழக்கப்படுகிறது) ேீனோவின் 

ஹூநப ைோகோணத் ில் ந ோன்றியது. தகோந ோனோ வவ ஸ் ந ோய் 2019-ஐ ஏற்படுத்துகிற 

இந்  வவ ஸ் தபோதுவோக தகோந ோனோ வவ ஸ் ந ோய் என அவழக்கப்படுகிறது. 
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த ோற்று எவ்வோறு ப வுகிறது? 
இ ன் த ோற்று ஒருவரிடம் இருந்து ைற்தறோருவருக்குக் கீழ்க்கோணும் வவகயில் 

தபரும்போலும் ப வ வோய்ப்புள்ளது: 
 ஒருவருக்கு ந ோய் த ோற்றியிருக்கும் நபோது அவருடன் ந  டியோக த ருங்கிய 

த ோடர்பு வவத்துக்தகோள்வ ன் மூலம் அல்லது அவருக்கு ந ோயறிகுறிகள் 

ந ோன்றுவ ற்கு முன்னர் 24 ைணிந  த் ில் 
 இருமுகின்ற அல்லது தும்முகின்ற, ந ோய்த்த ோற்று உறு ிப்படுத் ப்பட்ட 

ஒருவருடன் த ருங்கிய த ோடர்பு வவத்துக்தகோள்வ ன் மூலம், அல்லது 
 ந ோய்த்த ோற்று உறு ிப்படுத் ப்பட்ட ஒருவரின் இருைல் அல்லது தும்ைலில் 

இருந்து தவளிவரும் வவ ஸ்  ிவறந்  ேளியோல் ைோசுபட்ட தபோருட்கள் 

அல்லது நைற்ப ப்புகவளத் (க வின் வகப்பிடிகள் அல்லது நைவேகள் 

நபோன்றவவ) த ோட்டுவிட்டு, பிறகு உங்கள் வோய் அல்லது முகத்வ த் 

த ோடுவ ன் மூலம். 

ந ோயறிகுறிகள் இருக்கும்நபோது ைட்டுநை தபரும்போலோன ந ோய்த்த ோற்றுகள் 

ைக்களோல் ப வுகின்றன. இ ில் கோய்ச்ேல், இருைல், த ோண்வடப் புண், நேோர்வு 

ைற்றும் மூச்சுத்  ிணறல் ஆகியவவ அடங்கும். 

ந ோய்த்த ோற்று உறு ிப்படுத் ப்பட்ட ஒருவரின் த ருங்கிய த ோடர்புகளுக்கு (ஒந  

வடீ்டில்  ங்கியிருப்பவர்கள் அல்லது  ீண்ட ந  த் ிற்கு மூடப்பட்டிருக்கும் 

இடப்ப ப்வபப் பகிர்ந்துதகோள்பவர்கள் ஆகிநயோர்) ந ோய்த்த ோற்று ஏற்படுவ ற்கோன 

அபோயம் அ ிகமுள்ளது. 

ஒரு  பர் எவ்வளவு கோலத் ிற்கு ைற்றவர்களுக்கு 

ந ோய்த்த ோற்வறப் ப ப்ப முடியும்? 
ஒருவருக்கு ந ோய்த்த ோற்று இருக்கும் கோல அளவு, அ ோவது ைற்றவர்களுக்கு 

ந ோய்த்த ோற்வறப் ப ப்ப முடியும் கோலம் குறித்து இன்னும் அறியப்படவில்வல. 
எனினும், ந ோயறிகுறியற்ற அல்லது குவறந்  ந ோயறிகுறி உள்ள ந ோய்த்த ோற்று 

ைற்றும் ந ோயறிகுறிக்கு முந்வ ய ப வலுக்கோன ேோன்றுகள் தவளிவந்துள்ளன. 
ஒருவருக்கு ந ோயறிகுறிகள் மு லில் உருவோகும் ந  த் ிற்கு முன்பிலிருந்து 

ந ோயறிகுறிகள்  ின்றுவிட்ட பிறகு ஒரு  ோள் வவ  அவ ோல் ந ோய்த்த ோற்வறப் ப ப்ப 

முடியும். 

கடுவையோன ந ோய் ஏற்படும் அபோயம் யோருக்கு அ ிகைோக 

உள்ளது? 
ந ோய்த்த ோற்று ஏற்பட்ட ேிலர் ந ோய்வோய்ப்படோைல் நபோகலோம், ேிலருக்கு நலேோன 

ந ோயறிகுறிகள் ஏற்பட்டு, அ ிலிருந்து அவர்கள் எளி ில் குணைவடவோர்கள், 
ைற்றவர்கள் ைிக விவ வில் அ ிகைோக ந ோய்வோய்ப்படக்கூடும். பிற தகோந ோனோ 

வவ ஸ் பற்றிய முந்வ ய அனுபவத் ிலிருந்து, கடுவையோன ந ோய்த்த ோற்றோல் 

போ ிக்கப்படும் அ ிக ஆபத்துள்ள  பர்கள்: 
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 எ ிர்ப்போற்றல் குவறந்  ந ோதய ிர்ப்பு அவைப்பு உள்ளவர்கள் (எ.கோ. 
புற்றுந ோய் கோ ணைோக) 

 வயது மு ிர்ந்ந ோர் 
 பழங்குடியினர் ைற்றும் நடோ ஸ் ஸ்ட்த ய்ட்  ீவினர், ஏதனனில் அவர்களுக்கு 

 ோட்பட்ட ந ோய் விகி ங்கள் அ ிகைோக உள்ளன 
  ோட்பட்ட ந ோய்  ிவலவைகள் இருப்ப ோகக் கண்டறியப்பட்டுள்ள ைக்கள் 
 ைிக இளவயதுப் பிள்வளகள் ைற்றும் குழந்வ கள்* 
 கூட்டுக் குடியிருப்பு அவைப்புகளில் வேிக்கும் ைக்கள் 
  டுப்புக் கோவல் வையங்களில் உள்ளவர்கள் 
 

*இந் க் கட்டத் ில் பிள்வளகள் ைற்றும் குழந்வ களுக்கு ஏற்படும் அபயோயம், 
ைற்றும் தகோந ோனோ வவ ஸ் ந ோய் (COVID-19)-ஐப் ப ப்புவ ில் குழந்வ களுக்கு 

இருக்கும் பங்கு த ளிவோகத் த ரியவில்வல. எனினும், ப ந்  ைக்கள்த ோவகயுடன் 

ஒப்பிடும்நபோது குழந்வ களிவடநய உறு ிப்படுத் ப்பட்ட தகோந ோனோ வவ ஸ் ந ோய் 

(COVID-19) த ோற்றுகளின் விகி ம் இதுவவ  குவறவோகநவ இருக்கிறது. 

எனக்கு ந ோயறிகுறிகள் உருவோனோல்  ோன் என்ன தேய்ய 

நவண்டும்? 
ந ோய்த்த ோற்று உறு ிப்படுத் ப்பட்ட ந ோயோளியுடன் கவடேியோகத் த ோடர்பு தகோண்ட 

14  ோட்களுக்குள் உங்களுக்கு ந ோயறிகுறிகள் (கோய்ச்ேல், இருைல், த ோண்வட வலி, 
நேோர்வு அல்லது மூச்சுத்  ிணறல்) உருவோனோல், அவே  ை ிப்படீ்டிற்கோக உங்கள் 

ைருத்துவவ  ேந் ிக்க  ீங்கள் ஏற்போடு தேய்ய நவண்டும். 

 ீங்கள் சுகோ ோ  ைருந் கத் ிற்கு அல்லது ைருத்துவைவனக்கு வருவ ற்கு முன்னர் 

த ோவலநபேியில் த ோடர்புதகோண்டு உங்கள் பயண வ லோற்வற அல்லது தகோந ோனோ 

வவ ஸ் இருப்ப ற்குச் ேோத் ியமுள்ள  பருடன்  ீங்கள் த ோடர்பு 

தகோண்டிருந் ிருக்கலோம் என்பவ  அவர்களிடம் தேோல்ல நவண்டும். உங்களின் 

வழக்கைோன  டவடிக்வககளுக்குத்  ிரும்புவது போதுகோப்போனது என்று தபோது சுகோ ோ  

அ ிகோரிகள் உங்களுக்குத் த ரிவிக்கும் வவ   ீங்கள் உங்கள் வடீ்டிநலோ அல்லது 

சுகோ ோ ப் ப ோைரிப்பகத் ிநலோ  னிவைப்படுத் ப்பட நவண்டும். 

இந்  ந ோய்த்த ோற்றுக்கு எவ்வோறு 

ேிகிச்வேயளிக்கப்படுகிறது? 
தகோந ோனோ வவ ஸ்களுக்கு என எந் க் குறிப்பிட்ட ேிகிச்வேயும் இல்வல. வவ ஸ் 

ந ோய்த்த ோற்றுகளுக்கு நுண்ணுயிர்க்தகோல்லிகள் பலனளிக்கவில்வல. 
தபரும்போலோன ந ோயறிகுறிகளுக்கு ஆ  வோன ைருத்துவப் ப ோைரிப்வபக் தகோண்டு 

ேிகிச்வேயளிக்க முடியும். 
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ந ோய்த்த ோற்று ப வோைல்  டுப்ப ற்கு  ோம் எவ்வோறு 

உ வலோம்? 
 ன்றோகக் வகவயப் ப ோைரிப்பது ைற்றும் தும்ைல் / இருைல் சுகோ ோ த்வ க் 

கவடப்பிடிப்பது நபோன்றவவ தபரும்போலோன வவ ஸ் கிருைிகளுக்கு எ ி ோன ேிறந்  

போதுகோப்போகும்.  ீங்கள் தேய்ய நவண்டியவவ: 
 ேோப்பிடுவ ற்கு முன்பும் பின்பும், ைற்றும் கழிப்பவறக்குச் தேன்றுவந்  பிறகும் 

நேோப் ைற்றும்  ண்ணவீ க் தகோண்டு வககவள அடிக்கடி கழுவவும் 
  ீங்கள் இருமும் நபோதும், தும்மும் நபோதும் வோவயயும் மூக்வகயும் மூடிக் 

தகோள்ளவும், பயன்படுத் ிய  ிசுத்  ோள்கவள குப்வபத் த ோட்டியில் 

அப்புறப்படுத் வும். நைலும் ஆல்கஹோல் அடங்கிய வக சுத் ிகரிப்போவனப் 

(ேோனிவடேர்) பயன்படுத் வும் 
 நைலும், உங்களுக்கு உடல் ிவல ேரியில்லோைல் இருந் ோல், ைற்றவர்களுடன் 

த ோடர்பு தகோள்வவ த்  விர்க்கவும் (ைக்களிடைிருந்து 1.5 ைீட்டருக்கு நைல் 

விலகி இருக்கவும்). 

 ோன் முகக் கவேம் அணிய நவண்டுைோ? 
 ீங்கள் ஆந ோக்கியைோக இருக்கிறரீ்கள் என்றோல் முகக் கவேம் அணிய 

நவண்டிய ில்வல. முகக் கவேங்கவளப் பயன்படுத்துவது போ ிக்கப்பட்ட 

ந ோயோளிகளிடைிருந்து ைற்றவர்களுக்கு ந ோய் ப வுவவ த்  டுக்க உ வும் 

என்றோலும், தகோந ோனோ வவ ஸ் நபோன்ற ந ோய்த்த ோற்றுகவளத்  டுக்க 

ஆந ோக்கியைோக உள்ள ைக்கள் முகக் கவேங்கவளப் பயன்படுத்துவ ற்கு  ற்நபோது 

பரிந்துவ க்கப்படவில்வல. 

நைலும்  கவல்கவள  ோன் எங்நக தபறலோம்? 
ேைீபத் ிய ஆநலோேவன,  கவல்கள் ைற்றும் வள ஆ ோ ங்களுக்குப் பின்வரும் 

இவணய ளத்துக்குச் தேல்லவும்: www.health.gov.au 

ந ேிய தகோந ோனோ வவ ஸ்  கவல் இவணப்வப 1800 020 080 என்ற எண்ணில் 

அவழக்கவும். இது ஒரு  ோவளக்கு 24 ைணிந  மும், வோ த் ில் ஏழு  ோட்களும் 

இயங்குகிறது. உங்களுக்கு தைோழிதபயர்ப்பு அல்லது தைோழிதபயர்ந்துவ ப்புச் 

நேவவகள் ந வவப்பட்டோல், 131 450 என்ற எண்ணில் அவழக்கவும்.  

உங்கள் ைோ ில அல்லது பி ந ே தபோதுச் சுகோ ோ   ிறுவனத் ின் த ோவலநபேி எண் 

பின்வரும் இவணய ளத் ில் கிவடக்கும்: www.health.gov.au/state-territory-contacts 

உங்கள் உடல் லம் குறித்து உங்களுக்குக் கவவலகள் ஏதும் இருந் ோல், உங்கள் 

ைருத்துவரிடம் நபேவும். 

 

http://www.health.gov.au/
https://www.health.gov.au/about-us/contact-us/local-state-and-territory-health-departments
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உங்கள் சமூகத்திற்குள் மீண்டும் நிலவுதல் 
வடீ்டிற்குள்ளேளே சுேமாக தனிமமப்படுத்திக் ககாள்ேளவண்டிே 
அவசிேமிருந்தவர்களோ அல்லது கிருமித்தடுப்புக்காக கட்டாேத் 
தனிமமப்படுத்தப்பட்டவர்களோ, அத்துடன் ளநாய்வாய்பட்டிருக்கும் சமிக்மைகளோ 
அல்லது அறிகுறிகளோ கதன்படாமல் 14 நாட்கள் காலத்மத பூர்த்தி 
கசய்திருந்தால், இவ்வாறான நபர்கள் பணிக்கு, பள்ேிக்கு, பல்கமலக்கழகத்திற்கு 
கசல்லுதல், கபாதுவிடங்களுக்கு கசல்லுதல் மற்றும் கபாதுப் ளபாக்குவரத்மதப் 
பாவித்தல் உள்ேிட்ட அன்றாட நடவடிக்மககளுக்கு மீேத்திரும்ப 
அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள். 
 
ளநாேிலிருந்து விடுப்பட்டிருக்க உதவி கசய்யும் கபாருட்டு நல்ல சுகாதார 
வழக்கங்கமே கதாடர்ந்திருமாறு உங்கமே ஊக்கப்படுத்துகிளறாம். கீளழ 
விவரிக்கப்பட்டுள்ே அறிவுமரமே தேவுகசய்து கமடபிடியுங்கள்.  
 
இந்தக் ககாளரானா மவரஸினது கட்டவிழ்ந்த பரவமலகோட்டிே சமூகத்தினது 
பாதுகாப்பிமன உறுதிகசய்வதற்காக, ஆஸ்திளரலிே அரசாங்கமானது ஒவ்கவாரு 
முன்கனச்கசரிக்மகமேயும் கதாடர்ந்து எடுத்து வருகிறது. இந்த 
நடவடிக்மககமேப் பற்றி www.health.gov.au எனும் இமணேத் தேத்தில் அறிந்திடுக. 

தனித்திருத்தல் அல்லது தனிமமப்படுத்தப்பட்டிருத்தல் 
ஆகிேவற்றிலிருந்து கவேிவந்த பின்னர் நான் ளநாயுற்றால் 
நான் என்ன கசய்திடல் ளவண்டும்? 
COVID-19 (ளகாவிட்-19) கவமலேேிப்பதாக இருந்து ககாண்டிருந்தாலும், காய்ச்சல், 
இருமல், கதாண்மடவலி மற்றும் கமேப்புத்தன்மம ளபான்றதான அறிகுறிகமேத் 
கதன்படுத்திக்ககாண்டிருக்கும் நபர்கள் COVID-19 அல்லாத இதர தடிமன்அல்லது 
மற்ற சுவாச ளநாய்த்தன்மம ஆகிேவற்றால் அவதிப்படுகிறார்கள் என்பதற்குத்தான் 
கபரும்பாலும் வாய்ப்பிருக்கும் என்பமத நிமனவில் மவத்துக்ககாள்வது 
முக்கிேமாகும்.  
 
இருப்பினும், ஒரு முன்கனச்சரிக்மகோக, தனித்திருத்தலிலிருந்து கவேிவந்த 
உடளனளே இவ்வாறான அறிகுறிகள் உங்களுக்கு ஏற்பட்டால், உங்களுமடே 
வழமமோன மருத்துவமர காணுமாறு உங்கமே ஊக்குவிக்கிளறாம். நீங்கள் நலம் 
கபறுவதற்கு நீங்கள் என்ன நடவடிக்மககமே எடுத்துக்ககாள்ே ளவண்டும் என்று 
உங்கள் மருத்துவர் உங்களுக்கு அறிவுறுத்த இேலும்; மற்றும் மருத்துவ ரீதிோக 
அவசிேமாேின், ககாளரானா மவரஸ் உள்ேிட்ட பல்ளவறு சுவாச 
கிருமித்தாக்கங்கள் உங்களுக்கு உள்ேனவா என்று ளசாதிக்கக் கூடும்.   

http://www.health.gov.au/
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COVID-19 பரவுதமல தடுக்க நாம் எவ்வாறு உதவ முடியும்? 
கபரும்பாலான மவரஸ்களுக்கு எதிரான ஆகச்சிறந்த பாதுகாப்பு என்பது 
நல்லமுமறேில் காய்ச்சல் மற்றும் தும்மல்/இருமல் சுகாதாரத்மதப் ளபணுவமத 
வழக்கப் படுத்திக்ககாள்வளதோகும். நீங்கள் கசய்தாக ளவண்டிேது: 

 உணவருந்தலின் முன்னும் பின்னும் மற்றும் கழிவமறக்கு கசன்று வந்த 
பின்னும் சவர்க்காரமும் நீரும் ககாண்டு உங்கள் மககமே கழுவுங்கள் 

 உங்கள் இருமமலயும் தும்மமலயும் மூடிேவாறு கசய்யுங்கள், 
கமல்லிமழத்தாமே உபளோகித்தவுடன் எரிந்து விடுங்கள், மற்றும் 
எரிசாராேத்மத(அல்கள ால்) மூலப்கபாருோகக் ககாண்டிருக்கும் 
கிருமிநீக்கிகமே மககமே சுத்தமாக்கப் பாவியுங்கள் 

 மற்றும் ளநாயுற்றால் மற்றவர்களோடு அணுக்கத்மத 
தவிருங்கள்(பிறரிடமிருந்து 1.5 மீட்டர் கதாமலவுக்கு ளமல் தள்ேி 
நில்லுங்கள்). 
 

ஆதரவு ளசமவகள் 
வடீ்டில் தனித்திருத்தல் அல்லது கட்டாே தனிமமப் படுத்தப்பட்டிருத்தல் மன 
அழுத்தத்மத ஏற்படுத்துவளதாடு கவமலோன உணர்மவயும் உங்களுக்கு 
ஏற்படுத்தலாம். ஓர் ஆளலாசகர் அல்லது ளவறு இதர மனநல நிபுணரிடம் 
உமரோடுவது உள்ேிட்ட பல்ளவறு ஆதரவு ளசமவகள் கபறக்கூடிேனவாக 
உள்ேன.  
 
க ட் டூ க ல்த் – www.headtohealth.gov.au  
க ட் டூ க ல்த் அமமப்பு நம்பிக்மகக்குப் பாத்திரமான ஆஸ்திளரலிே மனநல 
ஆதரவு வேங்கள் மற்றும் சிகிச்மச கதரிவுகளுக்கான இமணே மற்றும் 
கதாமலளபசி வழி கதாடர்புகமே வழங்குகிற இமணேத்தேமாகும். இந்த 
பேனுள்ே இமணேத்தேம் இமணேவழி நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் கலந்துமரோடல் 
தேங்கமேக் ககாண்டிருப்பளதாடு பலதரப்பட்ட மின்னிேல் தகவல் வேங்கமேயும் 
ககாண்டிருக்கிறது. 
 
நீங்கள் மனநலக் கவமலகமே அனுபவித்துக் ககாண்டிருந்தாளலா, அல்லது ளவறு 
எவருக்ளகனும் ஆதரவேிக்க முேற்சித்துக்ககாண்டிருந்தாளலா, உதவி கபற இந்த 
ளதடல் பக்கத்மதப் பேன்படுத்தி, கவவ்ளவறு வேங்கமேயும் ளசமவகமேயும் 
கண்டுபிடித்துக்ககாள்ே முடியும். எங்ளக கதாடங்குவது என்பதில் நீங்கள் 
நிச்சேமில்லாமல் இருந்தால், ‘சாம் த ளசட்பாட்’ ஐயும் கூட நீங்கள் பேன்படுத்த 
முடியும். உங்கேது ளதமவகளுக்கு ஆகச்சிறந்தவாறு கபாருந்தக்கூடிே தகவல் 
மற்றும் ளசமவகள் குறித்த பிரத்திளோகவடிவிலான பரிந்துமரகமே 'சாம்' 
வழங்குகிறது. 
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கபற்றுக்ககாள்ேக்கூடிே ஆதரவு ளசமவகேில் சில கீளழ பட்டிேலிடப்பட்டுள்ேது: 
ஆதரவு ளசமவகள்  
மலஃப்மலன் (Lifeline) 13 11 14 lifeline.org.au 

பிகோண்ட் ப்ளூ (Beyond Blue) 1300 224 636 beyondblue.org.au/forums 

கமன்ஸ்மலன் ஆஸ்திளரலிோ (MensLine 

Australia) 
1300 789 978 mensline.org.au 

கிட்ஸ் க ல்ப்மலன் (Kids Helpline) 1800 551 800 kidshelpline.com.au 

க ட்ஸ்ளபஸ் (headspace) 1800 650 890 headspace.org.au 

ரீச்சவுட் (ReachOut)  au.reachout.com 

மலஃப் இன் மமண்ட் (Life in Mind) Lifeinmindaustralia.com.au 

ளசன் ளபாரம்ஸ் (SANE forums) saneforums.org 

ளமலதிக தகவல்  
ஆகச் சமீபத்திே அறிவுமர, தகவல்கள் மற்றும் வேங்களுக்கு www.health.gov.au 
எனும் இமணேத்  தேத்துக்கு கசன்றிடுக. 

ளதசிே ககாளரானா மவரஸ் சுகாதார தகவல் கதாமலளபசி ளசமவமே 1800 020 

080 என்ற எண்ணில் அமழத்திடுக. இது ஒரு நாளுக்கு 24 மணி ளநரமும், 
வாரத்தில் ஏழு நாட்களும் இேங்குகிறது. உங்களுக்கு கமாழிகபேர்ப்பு அல்லது 
உமரகபேர்ப்பு ளசமவகள் ளதமவப்பட்டால் 131 450ஐ அமழத்திடுக. 

ஒவ்கவாரு மாநில அல்லது பிராந்திே பகுதிக்குமான கபாது சுகாதார முகமமேின் 
கதாமலளபசி எண்ணானது www.health.gov.au/state-territory-contacts இமணேத்தேத்தில் 
உள்ேது   

உங்கேது ஆளராக்கிேம் குறித்து உங்களுக்கு கவமலகள் இருந்தால் ஒரு 
மருத்துவரிடம் ளபசுங்கள். 

http://www.health.gov.au/
https://www.health.gov.au/about-us/contact-us/local-state-and-territory-health-departments
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க ோவிட்-19 (COVID-19) – அடிக் டி 
க ட் ப்படும் க ள்வி ள் 
க ோக ோனோ வவ ஸ் மற்றும் COVID-19 என்றோல் என்ன? 
க ோக ோனோ வவ ஸ் சுவோசக்  ிருமித்தோக் ங் வை ஏற்படுத்து ின்ற ஒரு கபரிய 
அைவிலோன வவ ஸ் ைின் குடும்பத்வதச் கசர்ந்தது என்பதோ  
அறியப்பட்டிருக் ிறது. இவவ சோதோ ணமோன தடுமனிலிருந்து  டுவமயோன தீவி  
சுவோச க ோய்த்கதோகுப்பு (சோர்ஸ் - SARS) மற்றும் மத்திய  ிழக்கு சுவோச 
க ோய்த்கதோகுப்பு (கமர்ஸ் - MERS) கபோன்ற போ தூ மோன க ோய் ள் வவ யிலும் 
பல்வவ ப்பட்டவவயோகும். இப்புதிய க ோக ோனோ வவ ஸோனது சீனோவில் ஹூகப 
மோ ோணத்தில் உருவோ ியிருக் ிறது; இந்த வவ ஸினோல் ஏற்படுத்தப்படும் 
க ோயோனது COVID-19 எனப் கபயரிடப்பட்டுள்ைது.  

இந்த க ோக ோனோ வவ ஸ் எவ்வோறு ப வு ிறது? 
COVID-19 கபரும்போலும் ஒருவரிடமிருந்து மற்கறோருவருக்கு  ீழ் ோணும் வழி ைின் 
மூலமோ  ப வக் கூடும்: 

  ிருமித்தோக் த்கதோடு ஒருவர் இருந்து க ோண்டுள்ை  ிவலயிகலோ அல்லது 
அவர் ளுக்கு க ோயின் அறிகுறி ள் கதோன்றுவதற்கு 24 மணி க  ம் 
முன்னதோ கவோ, அந் பருடன் க ருக் மோன அணுக் த்தில் இருத்தல்  

  ிருமித்தோக் ம் உறுதிகசய்யப்பட்டு இருமிக்க ோண்கடோ அல்லது 
தும்மிக்க ோண்கடோ இருக்கும் ஒரு  பருடன் க ருக் மோன அணுக் த்தில் 
இருத்தல். 

  ிருமித்தோக் ம் உறுதிகசய்யப்பட்ட ஒரு  பரின் இருமல் அல்லது தும்மலில் 
இருந்து மோசுபட்ட கமற்ப ப்பு வைத் ( தவுக் வ ப்பிடி ள் அல்லது 
கமவச ள் கபோன்ற) கதோட்டுவிட்டு அதன்பின் உங் ள் வோய் அல்லது 
மு த்வத கதோடுதல். 

COVID-19க் ோன க ோய் அறிகுறி ள் என்ன? 
COVID-19ன் அறிகுறி ைோனவவ ஏவனய தடுமன் மற்றும் அழற்சிக்  ோய்ச்சல்(ஃப்ளு) 
கபோன்றதோ கவ இருக்கும். மற்றும்  ீழ் ோணும் க ோய் அறிகுறி வையும் 
உள்ைடக்கும்: 

  ோய்ச்சல்  
 கதோண்வட வலி  
 இருமல்  
  வைப்பு  
 சுவோசிப்பதில் சி மம் 
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COVID-19  வவலயைிப்பதோ  இருந்து க ோண்டிருந்தோலும், இந்த க ோய் 
அறிகுறி வைத் கதன்படுத்திக்க ோண்டிருக்கும் அக  மோகனோர் COVID-19 அல்லோத 
இத  தடிமன் அல்லது மற்ற சுவோச க ோய்த்தன்வம ஆ ியவற்றோல் 
அவதிப்படு ிறோர் ள் என்பதற்குத்தோன் கபரும்போலும் வோய்ப்பிருக்குகமகயோழிய 
க ோக ோனோ வவ ஸ் அல்ல என்பவத  ிவனவில் வவத்துக்க ோள்வது 
முக் ியமோகும்.  

எனக்கு க ோய் அறிகுறி ள் ஏற்பட்டோல்  ோன் என்ன கசய்ய 
கவண்டும்? 
 ீங் ள் ஆஸ்திக லியோவில் வந்தவடந்த 14  ோட் ளுக்குள் அல்லது க ோய் உறுதி 
கசய்யப்பட்ட க ோயோைியுடன் இறுதியோ  அணுக் த்த்திலிருந்த சமயத்திலிருந்து 14 
 ோட் ளுக்குள் உங் ளுக்கு க ோய் அறிகுறி ள் கதோன்றினோல், ஓர் அவச  
மதிப்படீ்டுக் ோ  உங் ள் மருத்துவவ க்  ோண  ீங் ள் ஏற்போடு கசய்தோ  
கவண்டும். 
மருத்துவ  ிவலயம் அல்லது மருத்துவமவனக்கு  ீங் ள் வருவ தருவதற்கு 
முன்னதோ  கதோவலகபசியில் அவழத்ததோ  கவண்டும் என்பகதோடு, அவர் ைிடம் 
உங் ள் பி யோண வ லோறு பற்றிகயோ அல்லது ஓர் உறுதிகசய்யப்பட்ட க ோக ோனோ 
வவ ஸ் க ோயோைியுடன் அணுக் த்தில் இருந்துள்ைரீ் ள் என்பதவனத் 
கதரிவித்தோ  கவண்டும். கபோது சு ோதோ  அதி ோரி ள் உங் ள் வழவமயோன 
 டவடிக்வ  ளுக்கு திரும்பிட  ீங் ள் போது ோப்போ  உள்ைரீ் ள் என்று அறிவிக்கும் 
வவ யில்,  ீங் ள் உங் ள் இல்லம், விடுதி அல்லது ஆக ோக் ிய ப ோமரிப்பு 
 ிவலயத்தில்  ண்டிப்போ  தனிவமப்படுத்தி இருந்திடல் கவண்டும். 

COVID-19க் ோ   ோன் கசோதிக் ப்பட்டோ  கவண்டுமோ? 
 ீங் ள் கசோதிக் ப்பட்டோ  கவண்டுமோ என்பவத உங் ள் மருத்துவர் கூறுவோர். 
இந்த கசோதவனவய அவர் ள் ஏற்போடு கசய்திடுவர். 

இப்பரிகசோதவன கசய்வதற் ோன கதவவப்போடு வை  ீங் ள் பூர்த்தி கசய்துள்ைரீ் ள் 
என்று உங் ள் மருத்துவர் தீர்மோனித்தோல் மட்டுகம  ீங் ள் கசோதிக் ப்படுவரீ் ள்: 

  ீங் ள் கவைி ோட்டிலிருந்து 14  ோட் ளுக்குள் திரும்பி வந்தகதோடு 
 ோய்ச்சகலோடு கூடிய அல்லது  ோய்ச்சல் இல்லோத சுவோச க ோய்த்தன்வம 
உங் ளுக்கு ஏற்பட்டோல் 

 ஒரு COVID-19 உறுதிகசய்யப்பட்ட க ோயோைியுடன்  டந்த 14  ோட் ைில் 
க ருக் மோன அணுக் த்தில் இருந்துள்ைரீ் ள் என்பகதோடு,  ோய்ச்சகலோடு 
கூடிய அல்லது  ோய்ச்சல் இல்லோத சுவோச க ோய்த்தன்வம உங் ளுக்கு 
ஏற்பட்டோல் 

  ீங் ள் சமூ த்தினூடோ  வரித்துக்க ோண்ட  டுவமயோன நுவ ய ீல் அழற்சி 
(ந்யுகமோனியோ) உள்ைவ ோ  இருப்பகதோடு, இந்க ோய் ஏற்பட கதைிவோன 
 ோ ணம் இல்லோதிருத்தல் 
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 க ோயோைி ளுடன் க  டித்கதோடர்பில் பணிகசய் ின்ற ஒரு சு ோதோ ப் 
ப ோமரிப்புப் பணியோை ோ  இருந்து க ோண்டு  ோய்ச்சலுடன் கூடிய சுவோச 
க ோய்த்தன்வம கபற்றிருப்பகதோடு  ோய்ச்சலும் க ோண்டிருத்தல் 

இந்தத் கதவவப்போடு ைில் எவதகயனும்  ீங் ள் பூர்த்தி கசய்திருந்தோல்,  ீங் ள் 
COVID-19க் ோ  கசோதிக் ப்பட கவண்டும் என்று உங் ள் மருத்துவர் க ோ  முடியும். 
COVID-19 கபோன்கற கதோன்றும் க ோய் அறிகுறி வைக் க ோண்டிருக்கும் பலர் இந்த 
வவ வஸக் க ோண்டிருக்  மோட்டோர் ள் என்பவத  ிவனவில் வவத்துக்க ோள்வது 
முக் ியமோகும்.  மது பரிகசோதவனக்கூடங் ள், கதவவ வை சமோைிக்  இயலுமோறு 
இருந்திடவல உறுதிகசய்யும் கபோருட்டு, சந்கத த்துக்குரிய க ோயோைி ள் மட்டுகம 
கசோதிக் ப்படு ிறோர் ள். தோங் ள்  லமோ  உள்ைதோ  உணரும் மற்றும் 
கமற்குறிப்பிட்ட கதவவப்போடு வை பூர்த்தி கசய்யோத  பர் வை கசோதிக்  
கவண்டிய அவசியம் இல்வல. 

யோருக்கு தனிவமப்படுத்திக்க ோள்ளும் கதவவ இருக் ிறது? 
2020ஆம் ஆண்டு மோர்ச் மோதம் 15ஆம் தி தி  ள்ைி விலிருந்து ஆஸ்திக லியோ 
வந்தவடந்த, அல்லது க ோக ோனோ வவ ஸ் க ோய் உறுதி கசய்யப்பட ஒரு 
க ோயோைியுடன் தங் ள் க ருக் மோன அணுக் த்தில் இருந்திருக் க்கூடுகமன 
எண்ணு ின்ற அவனத்து மக் ளும் 14  ோட் ளுக்கு சுயமோ  
தனிவமப்படுத்திக்க ோள்ளும் அவசியத்தில் உள்ைோர் ள். 

என்கனோடு கசர்ந்து வசிக்கும் ஒருவர் COVID-19க் ோ  
கசோதிக் ப்பட்டுக்க ோண்டிருக் ிறோர்.  ோன் சுயமோ  
தனிவமப்படுத்திக்க ோள்வகதோடு க ோய்ச் கசோதவனயும் 
கசய்தோ  கவண்டுமோ? 
ஒரு வடீ்டுத்கதோகுப்பின் உறுப்பினக ோருவர் சந்கத த்துக்குரிய க ோயோைியோ  
இருப்பின்,  ீங் ள் தனிவமப்படுத்திக்க ோள்ை கவண்டிய கதவவ இருக் லோம். இது 
ஒவ்கவோரு தனி பர் தன்வமயிவனப் கபோறுத்து உங் ள் கபோது சு ோதோ  
அல ினோல் தீர்மோனிக் ப்படும்.  ீங் ள் தனிவமப்படுத்திக்க ோள்ளும் 
கதவவயிருப்பின் உங் ள் கபோது சு ோதோ  அலகு உங் வைத் கதோடர்பு க ோள்ளும். 
கமலதி  த வல் ளுக்கு இல்லத்தில் தனிவமப்படுத்திக் க ோள்தல் எனும் எமது 
கமய்ப்கபோருள் கதோகுப்வபப் படித்திடு . 

உங் ள் இல்லத்தில் தனிவமப்படுத்திக் க ோள்தல் என்றோல் 
என்ன? 
 ீங் ள் COVID-19 க ோண்டிருப்பவக ன க ோய் ிர்ணயம் கசய்யப்பட்டிருந்தோல், 
இந்க ோய் மற்ற மக் ளுக்கு ப வுவவதத் தடுக்கும் கபோருட்டு  ீங் ள்  ண்டிப்போ  
இல்லத்திகலகய தங் ியிருக்  கவண்டும். இந்த வவ ஸின் போதிப்புக்கு  ீங் ள் 
ஒருகவவை உள்ைோ ியிருக் லோம் என்றோலும் இல்லத்திகலகய தங் ியிருக்குமோறு 
 ீங் ள் க ட்டுக்க ோள்ைப்படலோம். 
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இல்லத்திகலகய தங் ியிருப்பதன் கபோருள்,  ீங் ள்: 

 பணியிடம், பள்ைி, அங் ோடி வமயங் ள், பிள்வை ப ோமரிப்பு வமயம் 
அல்லது பல் வலக் ழ ம் கபோன்றதோன கபோதுவிடங் ளுக்கு கசல்லோதீர் ள். 

 உணவு மற்றும் பிற அத்தியோவசியமோனவற்வற உங் ளுக் ோ  
கவகறோருவவ  கபற்று வருமோறு க ட்டுக்க ோள்ளுவகதோடு, அவற்வற 
உங் ள் முன்வோசல்  தவிடத்து விட்டுச்கசல்லுமோறும் க ட்டுkக ோள் . 

 விருந்தினவ  உள்கை வ  விடோதீர் ள் - வழவமயோ  உங் கைோடு 
வசிக் ின்ற  பர் ள் மட்டுகம உங் ள் இல்லத்தில் இருந்திடலோம். 

உங் ள் இல்லத்தில்  ீங் ள் மு க் வசம் அணிய கவண்டிய அவசியமில்வல. 
ஒருகவவை மருத்துவ  வனிப்பு கபறும் க ோக் த்திற் ோ   ீங் ள் கவைியில் 
கசல்லும் அவசியம் ஏற்படின், பிறவ ப் போது ோக்கும் கபோருட்டு அறுவவ சி ிச்வச 
மு க் வசம் (உங் ைிடம் இருந்தோல்) அணியுங் ள். 

உங் ள் குடும்பத்தினக ோடும்  ண்பர் ளுடனும் கதோடர்பில் இருப்பவத 
கதோவலகபசி மற்றும் இவணயத்தின் மூலமோ  கசய்ய கவண்டும். கமலதி  
த வல் ளுக்கு இல்லத்தில் தனிவமப்படுத்திக் க ோள்தல் எனும் எமது 
கமய்ப்கபோருள் கதோகுப்வபப் படித்திடு . 

சமூ த்தில் தள்ைியிருத்தல் என்றோல் என்ன? 
சமூ த்தில் தள்ைியிருப்பகதன்பது COVID-19 கபோன்றதோன வவ ஸ் ள் ப வுதலின் 
கவ த்வதக் குவறப்பதற்கு உதவும் ஒரு வழியோகும். சமூ த்தில் தள்ைியிருந்து 
க ோள்வது -  ீங் ள் க ோயுற்றிருந்தோல் இல்லத்திகலகய தங் ியிருந்து க ோள்வது, 
அவசியமற்ற அதி  ஆட் ள் கூடு ின்ற கபோது  ி ழ்வு வைத் தவிர்த்துக்க ோள்வது, 
சோத்தியப்படும் கபோகதல்லோம் உங் ளுக்கும் மற்றவர் ளுக்குமிவடயில் 1.5 மீட்டர் 
இவடகவைி கபணிக்க ோள்வது, அத்கதோடு வயதுமுதிர்ந்த மக் ள் மற்றும் 
ஏற் னகவ க ோய் ிவலவம ள் உள்ை மக் ள் கபோன்ற போ தூ மோன அறிகுறி வை 
கபற்றுவிடுவதில் அதி ைவிலோன ஆபத்திலிருக்கும் மக் ளுடன் வ குலுக்குதல் 
கபோன்றதோன உடல்ரீதியோன அணுக் த்வதக் குவறத்துக்க ோள்ளுதல் - 
ஆ ியவற்வற உள்ைடக்கு ிறது.  

உங் ைது அன்றோட வழவமமுவற வை மோற்றிக்க ோள்வதற்கு அவசியமில்வல. 
ஆனோல் இவ்வோறோன சமூ த்தில் தள்ைியிருந்துக ோள்ளும் முன்கனச்கசரிக்வ ச் 
கசயல் வை  வடபிடிப்பது  ம் சமூ த்திலுள்ை ஆ க்கூடிய ஆபத்திலிருக்கும் 
மக் வை போது ோத்திட உதவிட முடியும். 

ஒரு போ தூ மோன க ோயுற்றலுக்கு ஆ க்கூடிய ஆபத்தில் 
யோர் உள்ைோர் ள்? 
 ிருமித்தோக் ம் ஏற்பட்ட மக் ைில் சிலர் முற்றிலும் க ோயுறோமகல 
இருந்திடக்கூடும், சிலர் மிதமோன அறிகுறி கபறுவர் என்பகதோடு அவற்றிலிருந்து 
எைிதில் குணமோ ி விடுவர், மற்றும் பிறர் மி  விவ வோ   டும் க ோய்வோய்ப்படக் 
கூடும். க ோக ோனோ வவ ஸ் கைோடு இதற்கு முன்னதோன அனுபவத்திலிருந்து 
போ தூ மோன  ிருமித்தோக் த்திற்கு ஆ க்கூடிய ஆபத்துவடய மக் ைோனவர் ள்:   
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 க ோகயதிர்ப்பு அவமப்புமுவற ள் குவலந்த  ிவலக ோண்டிருக்கும் மக் ள் 
(உதோ ணம்: புற்று க ோய்) 

 வயதுமுதிர்ந்த மக் ள்  
 பூர்வ ீக்குடிமக் ள் மற்றும் கடோக ஸ்  ீரிவண தீவின மக் ள் 

(அகபோரிஜினல் மற்றும் கடோக ஸ் ஸ்ட்க ய்ட் ஐலண்டர் மக் ள்),  ோட்பட்ட 
க ோய்த்தன்வம அவர் ைிடத்து கூடுதல் வி ிதம் க ோண்டிருப்பதோல்       

  ோட்பட்ட மருத்துவ ரீதியோன குவறபோடு ள் க ோண்டிருக்கும் மக் ள்  
 கூட்டோ  வசிக்கும் குடியிருப்பு அவமப்பு ைில் இருக்கும் மக் ள்  
 தடுப்புக் ோவல்  ிவலயங் ைில் உள்ை மக் ள்  
 மி வும் இைவயது பிள்வை ள் மற்றும் குழந்வத ள்* 

*இப்கபோதுள்ை  ிவலயில் பிள்வை ளுக்கும் குழந்வத ளுக்கும் இருக்கும் ஆபத்து, மற்றும் COVID-19ஐ 
பிறருக்கு  டத்துவதில் அவர் ள் ஆற்றும் பங்கு ஆ ியன கதைிவில்லோமல் உள்ைது. ஆயினும் 
ப ந்துபட்ட மக் ள் கதோவ கயோடு ஒப்பிடுவ யில், பிள்வை ைிவடகய உறுதிகசய்யப்பட்ட COVID-19 
க ோயோைி ள் இது ோறும் குவறந்த வி ிதமோ கவ இருந்து வந்துள்ைது. 

இந்த வவ ஸுக்கு எவ்வோறு சி ிச்வச அைிக் ப்படு ிறது? 
க ோக ோனோ வவ ஸ் ளுக்க ன்று குறிப்பிட்ட சி ிச்வச என்று எதுவுமில்வல. 
நுண்ணுயிர்க ோல்லி ள் வவ ஸ் ளுக்கு எதி ோ  கசயலூட்டம் அற்றவவ. 
கபரும்போலோன அறிகுறி ளுக்கு ஆத வைிக் க்கூடிய மருத்துவ  வனிப்பு மூலம் 
சி ிச்வசயைித்திட முடியும். 

க ோக ோனோ வவ ஸ் ப வுதவல தடுக்   ோம் எவ்வோறு 
உதவ முடியும்? 
அக  மோன வவ ஸ் ளுக்கு எதி ோன ஆ ச்சிறந்த போது ோப்பு என்பது 
 ல்லமுவறயில்  ோய்ச்சல் மற்றும் தும்மல்/இருமல் சு ோதோ த்வதப் கபணுவவத 
வழக் ப் படுத்திக்க ோள்வகதயோகும்.  ீங் ள் கசய்தோ  கவண்டியது: 

 உணவருந்தலின் முன்னும் பின்னும் மற்றும்  ழிவவறக்கு கசன்று வந்த 
பின்னும் சவர்க் ோ மும்  ீரும் க ோண்டு உங் ள் வ  வை  ழுவுங் ள் 

 உங் ள் இருமவலயும் தும்மவலயும் மூடியவோறு கசய்யுங் ள், 
கமல்லிவழத்தோவை உபகயோ ித்தவுடன் எறிந்து விடுங் ள், மற்றும் 
எரிசோ ோயத்வத(அல் கஹோல்) மூலப்கபோருைோ க் க ோண்டிருக்கும் 
 ிருமி ீக் ி வை வ  வை சுத்தமோக் ப் போவியுங் ள் 

 மற்றும் க ோயுற்றோல் மற்றவர் கைோடு அணுக் த்வத 
தவிருங் ள்(பிறரிடமிருந்து 1.5 மீட்டர் கதோவலவுக்கு கமல் தள்ைி 
 ில்லுங் ள்). 

 சமூ த்தில் தள்ைியிருந்துக ோள்ளும்  டவடிக்வ  வை கசயற்படுத்திட 
 ீங் ள் கபோறுப்கபடுத்துக்க ோள்ளுங் ள். 
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முதிகயோர் ப ோமரிப்பு  ிவலயங் ைில் உள்ை 
குடும்பத்தினவ யும்  ண்பர் வையும்  ோன் கசன்று  ோண 
முடியுமோ? 
முதிகயோர் ப ோமரிப்பு  ிவலயங் ைில் எந்தகவோரு வவ ஸின்  ட்டவிழ்ந்த 
ப வலும்  வனத்திற்குரிய கபரும் பி ச்சவனவய உருவோக் ிடக்கூடும். 
எப்படியிருப்பினும் வயது முதிர்ந்த மக் ைின் ஆக ோக் ியத்திற்கு COVID-19 ஓர் 
ஆபத்தோ கவ இருக் ிறது. வயது முதிர்ந்த மக் வை போது ோக்கும் கபோருட்டு, 
 ட்டுப்போடு ள் உள்ைன.  ீழ் ோண்பவவ உங் குக்குப் கபோருந்துமோயின் முதிகயோர் 
ப ோமரிப்பு  ிவலயங் ளுக்கு கசல்லோதீர் ள்: 

  டந்த 14  ோட் ைில் கவைி ோட்டிலிருந்து திரும்பியிருந்தோல்  
 ஒரு COVID-19 உறுதிகசய்யப்பட்ட க ோயோைியுடன்  டந்த 14  ோட் ைில் 

அணுக் த்தில் இருந்திருந்தோல்  
 ஒரு  ோய்ச்சல் அல்லது ஒரு சுவோச  ிருமித்தோக் ம் 

க ோண்டிருந்தோல்(உதோ ணம்: இருமல், கதோண்வட வலி, மூச்சிவ ப்பு) 

கம மோதம் முதலோம் தி தியிலிருந்து ஒரு முதிகயோர் ப ோமரிப்பு  ிவலயத்துக்கு 
கசல்ல கவண்டுமோயின்  ீங் ள் உங் ளுக் ோன அழற்சிக்  ோய்ச்சல் (ஃப்ளு அல்லது 
இன்ஃப்ளுகவன்சோ) தடுப்பூசிவய  ட்டோயமோ  கபற்றிருக்  கவண்டும். 

போர்வவயோைர் வருவ  வைப் கபோறுத்தமட்டில் முதிகயோர் ப ோமரிப்பு 
 ிவலயங் ள் கமற்கூடுதலோன முன்கனச்கசரிக்வ  வை  ட்டோயமோ  எடுத்திட 
கவண்டும் என்பதவனயும் அ சோங் ம் அறிவித்திருக் ிறது. இவற்றில் அடங்குவன: 

 வருவ  ள் குறு ிய  ோலத்திற்கு வவத்துக்க ோள்ைப்படுதவல உறுதி கசய்து 
க ோள்தல் 

 ஒக  க  த்தில், மருத்துவர் ள் அடங் லோ , அதி பட்சம் இ ண்டு 
விருந்தினர் மட்டுகம என வவத்துக்க ோள்வவத உறுதிப்படுத்தல்  

 இந்த வருவ  ள் தங் ியிருப்பவரின் அவறயில், கவைிப்புறத்தில் அல்லது 
அந்த  ிவலயத்தினோல் ஒதுக் ப்பட்ட குறிப்பிட்ட ஒரு பகுதியில் 
இருப்பவதயும், மற்றும் சமூ க் கூடல் பகுதி ைில் இல்லோதிருத்தவலயும் 
உறுதிப்படுத்தல் 

 சமுதோயத் கதோழவம கசயற்போடு ள் அல்லது க ைிக்வ  உள்ைிட்ட கபரிய 
அைவிலோன வருவ  ள் அல்லது சந்திப்பு ள் இருந்திடலோ ோது  

 எந்த அைவினதுமோன பள்ைிக் குழுக் ள் வருவ  புரிந்திடலோ ோது  
 பி த்திகய  விகசட சூழ் ிவல ள் இருந்தோகலோழிய 16 வயதுக்குட்பட்ட 

பிள்வை ளுக்கு அனுமதி இல்வல.  

உண்டுவறயும் முதிகயோர் ப ோமரிப்பு  ிவலயங் ைில் உள்ை குடும்பத்தினவ யும் 
 ண்பர் வையும் கசன்று போர்ப்பது சோத்தியமற்றகதனின் கதோவலகபசி அல்லது 
 ோகணோலி அவழப்பு ள் வழியோ வும், அஞ்சலட்வட ள்,  ிழற்படங் ள் அல்லது 
 வலப்கபோருட் ள் அல்லது ஒைிப்படப் பதிவு ள் அனுப்பியும் கதோடர்பில் 
வவத்துக்க ோள்தல் முக் ியமோனது.  
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இவச  ி ழ்ச்சி மற்றும் விவையோட்டு  ி ழ்வு ள் 
கபோன்றதோன கபோதுக் கூடுமிடங் ளுக்கு  ோன் கசல்ல 
முடியுமோ? 
தற்கபோது COVID-19 ப ந்துவிரிந்ததோன சமூ த்தில்  டத்திவிடப்படுத்தல் 
ஆஸ்திக லியோவில் இல்வல. இந்தப் ப வலின் கவ த்வதk குவறக்  உதவிட 
அத்தியோவசியமற்ற கவைியிட ஒன்றுகூடல் ள் 500  பர் ள் வவ கயன 
 ட்டுப்படுத்திக்க ோள்ைகவண்டுகமன ஆஸ்திக லிய அ சோங் மோனது 
அறிவுறுத்தியுள்ைது.. 

சு ோதோ  ப ோமரிப்பு கதோழில்  ிபுணர் ள் மற்றும் அவச  ிவல கசவவ ள் 
கபோன்றதோன முக் ியப் பங்குவ ிக்கும் மற்றும் போதிப்வப ஏற்படுத்தும் 
பணியோைர் ைின் கூட்டங் ள் அல்லது மோ ோடு ள் ஆ ியவற்வறயும் 
 ட்டுப்படுத்தியோ கவண்டும். இந்த அறிவுவ யோனது பணியிடங் ள், பள்ைி ள், 
பல் வலக் ழ ங் ள், அங் ோடி ள், கப ங் ோடி ள், கபோதுப் கபோக்குவrathuது மற்றும் 
விமோன  ிவலயங் ள் ஆ ியவற்வற உள்ைடக் ோது. 

எைிதில் போதிப்புக்குள்ைோ வல்ல ஆஸ்திக லியர் வைப் போது ோக்கும் கபோருட்டு 
உண்டுவறயும் முதிகயோர் ப ோமரிப்பு  ிவலயங் ளுக்கும் மற்றும் 
கபருந்கதோவலவிலுள்ை பூர்வ ீக் குடிமக் ள் மற்றும் கடோக ஸ்  ீரிவண தீவு ைின் 
சமூ ங் ளுக்கும் வருவ யோைர் வை குவறத்துக் க ோள்ளுமோறும் அ சோங் மோனது 
அறிவுறுத்தியுள்ைது. 

இந்த முன்கனச்சரிக்வ   டவடிக்வ  ள் 60 வயதுக்கு கமலோனவர் ளுக்கு, 
அதிலும் குறிப்போ  அவர் ளுக்கு  ோட்பட்ட ஆக ோக் ியத்தன்வமக் குவறப்போடு 
இருப்பின், மி வும் முக் ியமோனது. 
 

உடற்பயிற்சி  ிவலயம், மதுக்கூடங் ள், திவ ய ங்கு ள் 
மற்றும் உணவ ங் ள் கபோன்ற உள்ை ங்கு  ி ழ்வு ள் 
குறித்ததோன  ிவல என்ன? 
2020ஆம் ஆண்டு மோர்ச் மோதம் 18ஆம் தி தியிலிருந்து 100  பர் ளுக்கு கமல் 
பங்குகபறும் ஒழுங்கு கசய்யப்பட்ட உள்ை ங்கு ஒன்றுகசர்தல் ளுக்கு இனிகமல் 
அனுமதி  ிவடயோது. 100  பர் ளுக்குள்ைோன ஒன்றுகசர்தல் ைில்,  ீழ்க் ோண்பவவ 
உள்ைிட்ட, கமற்கூடுதலோன முன்கனச்சரிக்வ   டவடிக்வ  வை  வடபிடித்தோ  
கவண்டும்: 

 இடத்தினது அைவு, அதில் இருக் விருக்கும்  பர் ைின் எண்ணிக்வ , 
அதற்குள்ைோ  மக் ள் போது ோப்போ   டமோடுவதற்கு எவ்வைவு இடவசதி 
உள்ைது ஆ ியன  வனத்தில் க ோள்ைப்பட கவண்டும். மக் ள் 
ஒருவருக்க ோருவர் 1.5 மீட்டருக்கு அப்போல் இருந்துக ோள்ை 
இயலக்கூடியதோ  இருந்தோ  கவண்டும். 
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 சவர்க் ோ ம் மற்றும்  ீர் கபோன்றதோன வ ச் சு ோதோ  கபோருட் ள் மற்றும் 
கபோருத்தமோன குப்வபத் கதோட்டி ள்  ிவடத்திடும் வண்ணம்  ண்டிப்போ  
இருக்  கவண்டும். இவவ  ண்டிப்போ  அடிக் டி சுத்தம் கசய்யப்பட 
கவண்டும். 

  ீங் ள் க ோயுற்றிருப்பதோ  உணர்ந்தோல்  ண்டிப்போ  இல்லத்திகலகய 
தங் ியிருக்  கவண்டும். 

 மதுக்கூடம் அல்லது இ வு க ைிக்வ  விடுதி கபோன்றதோன அதி ைவில் 
ஆள்  டமோட்டமும் ஊடோடல் ளும் எங்க ங்க ல்லோம்  ிலவு ிறகதோ 
அவ்விடத்தில் இ ண்டு மணி க  த்துக்கு கமல்  ீங் ள் க  ம் கசலவைிக் க் 
கூடோது. 

  வலய ங்கு ள், உணவ ங் ள், திவ ய ங்கு ள் மற்றும் விவையோட்டு 
 ி ழ்வு ள் கபோன்றதோன, எங்க ல்லோம் ஆள்  டமோட்டம் 
 ட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ைகதோ அவ்விடத்தில்  ோன்கு மணி க  த்துக்கு கமல் 
 ீங் ள் க  ம் கசலவைிக் க் கூடோது. 

 100 கபருக்கு கமலிருப்பின்  ி ழ்விடங் ைில் அதி பட்ச க ோள்ைைவுத் 
கதவவ வை மறுபரிசீலவன கசய்தோ  கவண்டும். 

உடற்பயிற்சி கூடங் ள், மதுக்கூடங் ள், உணவ ங் ள் மற்றும் திவ ய ங்கு ள் 
இந்தத் தருணத்தில் மூடப்பட கவண்டிய அவசியமில்வல - அதோவது சமூ த்தில் 
தள்ைியிருக்கும் முன்கனச்சரிக்வ   டவடிக்வ  வை  வடப்பிடித்தும் மற்றும் 
 ல்ல சு ோதோ  வழக் ங் வை அனுசரித்தும் இருந்து க ோள்ளும் பட்சத்தில். 

விமோனங் ள், கபரூந்து ள், கதோடர்வண்டி ள், 
ப ிர்வுச்சவோரி ள் மற்றும் வோடவ வண்டி ள் கபோன்ற 
கபோதுப் கபோக்குவ த்து குறித்ததோன  ிவல என்ன?  
அவனத்து ஆஸ்திக லியர் ளும் அத்தியோவசியமற்ற பயணங் வை மறுபரிசீலவன 
கசய்தோ  கவண்டும். விமோனகமோன்றில் COVID-19ஐ கதோற்றிக்க ோள்ளும் 
ஆபத்தோனது குவறவு என்றிருந்தகபோதிலும், அத்தியோவசியமற்ற பயணம் சிபோரிசு 
கசய்யப்படவில்வல. 

அக  மோன கபோதுப் கபோக்குவ த்து அத்தியோவசியப்படுவதோ கவ  ருதப்படு ிறது. 
இருப்பினும் எந்த ஒரு சமயத்திலும் கபோதுப் கபோக்குவ த்வத போவிக்கும் மக் ைின் 
எண்ணிக்வ வய ஆ க் குவறவோ  வவத்துக்க ோள்ை பணிவழங்கு ர் ள் 
இணக் மோன பணியோற்றிடும் ஏற்போடு வை வழங் ிட அ சோங் மோனது சிபோரிசு 
கசய் ிறது. கதோவலதூ  கசவவ ள்  ிருமித்தோக் த்துக் ோன ஆபத்வத 
க ோண்டிருக் ிறது என்பகதோடு இந்தக்  ோலக் ட்டத்தில் மறுபரிசீலவன கசய்தோ  
கவண்டும். 

ஸ்பிரிட் ஆஃப் டோஸ்கமனியோ கசவவயோனது ஓர் அத்தியோவசியகமன 
 ருதப்படு ிறது, மற்றும் கதோடர்ந்து இயங் ிவரும். 

வோடவ  வண்டி ள் மற்றும் ப ிர்வுச்சவோரி வோ னங் ைில் முடியுமோனவவ  பின் 
ஆசனங் ைில் அமருங் ள். 
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சோத்தியப்படுமிடத்கதல்லோம் வகயோதிப மக் ள் உள்ைிட்ட ஆபத்தில் இருக்கும் 
 பர் ள் குழுவோ  கபோக்குவ த்து கசய்தவல தவிர்த்தோ  கவண்டும். 

எனது பணியிடம் 100 கபர் ளுக்குகமல் க ோண்டிருக் ிறது. 
 ோன் இன்னும்கூட பணிக்குச் கசல்ல முடியுமோ? 
ஆம்,  ீங் ள் இன்னும்கூட பணிக்குச் கசல்லலோம். ஒழுங் வமக் ப்பட்ட, 
அத்தியோவசியமற்ற ஒன்றுகசர்தல் ள் அதி  பட்சம் 100 கபர் ள் வவ கயன 
 ட்டுப்படுத்திக்க ோள்ை கவண்டுகமன அ சோங் மோனது தற்கபோது சிபோரிசு 
கசய் ிறது.  இந்த அறிவுவ யோனது பணியிடங் ள், பள்ைி ள், 
பல் வலக் ழ ங் ள், அங் ோடி ள், கப ங் ோடி ள், கபோதுப் கபோக்குவ த்து மற்றும் 
விமோன  ிவலயங் ள் ஆ ியவற்வற உள்ைடக் ோது.  ீங் ள் க ோயுற்றிருந்தோல், 
மற்றவர் ளுக்கு  ிருமி ள் ப வுவவதத் தவிர்க் ,  ீங் ள் இல்லத்திகலகய 
இருந்தோ  கவண்டும். 

என் பிள்வை வை பிள்வை ப ோமரிப்பு வமயம் அல்லது 
பள்ைியிலிருந்து விலக் ிக்க ோண்டோ  கவண்டுமோ? 
இல்வல, இந்தக்  ோல ட்டத்தில் பள்ைி மற்றும் பிள்வை ப ோமரிப்பு வமயம் 
உள்ைிட்ட அத்தியோவசியமோன அன்றோட கசயற்போடு வை கதோடர்ந்து கசய்ய 
கவண்டுகமன அ சோங் மோனது சிபோரிசு கசய் ிறது. உங் ள் பிள்வை 
க ோயுற்றிருந்தோல் அவர் ைது  ிருமி ள் பிறருக்கு ப வுவவதத் தவிர்க்   ீங் ள் 
அவர் வை இல்லத்திகலகய வவத்தோ  கவண்டும். 

இதுவவ யிலும், உல ைோவிய முவறயில் வரும் த வல் ள் COVID-19 
இயல்பு வை கவைிப்படுத்தும் பிள்வை ள் மி வும் மிதமோன அறிகுறி வைக் 
க ோண்டிருப்பதோ வும் மற்றும் பிள்வை ைிவடயில் மி வும் குவறவோன 
 டத்திவிடுதல்தோன் ஏற்படுவதோ த் கதோன்றுவதோ வும் சுட்டிக்  ோட்டு ிறது. 

உல ைோவிய COVID-19 ப வல்  ிவலயிலிருக்கும்  ோலத்தில் பிள்வை ப ோமரிப்பு 
வமயங் ள் மற்றும் பள்ைி ள் இயங் ிக்க ோண்டிருக்குமோறு வவத்திருப்பதிலுள்ை 
 ன்வம ளுக்கு தற்கபோது சிங் ப்பூர் ஒரு வலிவமயோன எடுத்துக் ோட்டிவன 
அைித்துக்க ோண்டிருக் ிறது. 

பள்ைி ள் அவர் ைது சு ோதோ  பழக் முவற ள் கபோருத்தமோனதோ  இருத்தவலயும், 
மற்றும் பிள்வை ள் சமூ த்தில் தள்ைியிருத்தல் பற்றி  ற்பிக் ப்படுவவதயும் 
சோத்தியப்படுமிடத்திகலல்லோம் அவற்வற  வடபிடிக்  ஊக் மைிக் ப்படுதவலயும் 
உறுதிப் படுத்தியோ  கவண்டும். 
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விவையோட்டுக் ள் மற்றும் ஊக் ச்கசயற்போடு ள் 
குறித்ததோன  ிவல என்ன? 
அதிமுக் ியமோன விவையோட்டு  ி ழ்வு ள் மற்றும் சமூ  ஊக் ச்கசயற்போடு ள் 
அந்த  ி ழ்வினது அைவு மற்றும் எதிர்போர்க் ப்பட்ட பங்குகபறுபவர் ைின் 
எண்ணிக்வ  ஆ ியவற்வறப் கபோறுத்து பிறிகதோரு  ோளுக்கு தள்ைி வவக் லோம் 
அல்லது  த்து கசய்து விடலோம்.  

இந்தக்  ட்டத்தில் சமூ  விவையோட்டுக் வை கதோட லோம். ஆயினும், 
அவசியமோ ப் பங்குகபறுகவோர் மட்டுகம கசயற்போடு ைில்  லந்து க ோள்ை 
கவண்டும். அதோவது விவையோட்டு வ ீர் ள், பயிற்சியோைர் ள், கபோட்டி 
அதி ோரி ள், இயக் த்தில் ஈடுபட்டுள்ை பணியோைர் ளும் தன்னோர்வத் 
கதோண்டர் ளும் மற்றும் பங்குகபறுகவோரின் கபற்றோர் ள்/ ோப்போைர் ள்  

 ோன் மு க் வசம் அணிந்தோ  கவண்டுமோ? 
 ீங் ள் ஆக ோக் ியமோ  இருந்தோல்  ீங் ள் ஒரு மு க் வசம் அணியத் 
கதவவயில்வல. மு க் வசங் ள் பயன்படுத்துவது  ிருமித்தோக் முள்ை 
க ோயோைி ைிடமிருந்து பிறருக்கு க ோய்  டத்தவிடப்படுதவலத் தடுத்திட 
முடியுகமனும் கவவையில் க ோக ோனோ வவ ஸ் கபோன்ற  ிருமித்தோக் த்வத 
தடுப்பதற் ோ  கபோதுமக் ைில் ஆக ோக் ியமோயிருக்கும்  பர் ள் மு க் வசங் ள் 
பயன்படுத்திக்க ோள்வது தற்கபோது சிபோரிசு கசய்யப்படவில்வல. 

கமலதி  த வல்  
ஆ ச் சமீபத்திய அறிவுவ , த வல் ள் மற்றும் வைங் ளுக்கு www.health.gov.au 
எனும் இவணயத் தைத்துக்கு கசன்றிடு . 

கதசிய க ோக ோனோ வவ ஸ் சு ோதோ  த வல் கதோவலகபசி கசவவவய 1800 020 

080 என்ற எண்ணில் அவழத்திடு . இது ஒரு  ோளுக்கு 24 மணி க  மும், 
வோ த்தில் ஏழு  ோட் ளும் இயங்கு ிறது. உங் ளுக்கு கமோழிகபயர்ப்பு அல்லது 
உவ கபயர்ப்பு கசவவ ள் கதவவப்பட்டோல் 131 450ஐ அவழத்திடு . 

ஒவ்கவோரு மோ ில அல்லது பி ோந்திய பகுதிக்குமோன கபோது சு ோதோ  மு வமயின் 
கதோவலகபசி எண்ணோனது www.health.gov.au/state-territory-contacts இவணயத்தைத்தில் 
உள்ைது   

உங் ைது ஆக ோக் ியம் குறித்து உங் ளுக்கு  வவல ள் இருந்தோல் ஒரு 
மருத்துவரிடம் கபசுங் ள். 

http://www.health.gov.au/
https://www.health.gov.au/about-us/contact-us/local-state-and-territory-health-departments
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உடல்நிலை சரியில்ைாதப ாது 

வடீ்டில் தனிலைப் டுத்துவதற்கான 

வழிகாட்டுதல் (சந்பதகத்திடைான 

அல்ைது உறுதிப் டுத்தப் ட்ட 

பநாயாளிகள்) 
யாரெல்ைாம் வடீ்டில் தனிலைப் டுத்தப் ட பவண்டும்? 
புதிய க ொர ொனொ வை ஸ் COVID-19 ர ொய்த்கதொற்று இருப்பதொ  

சந்ரத ிக் ப்படு ின்ற அல்லது உறுதிப்படுத்தப்பட்ட  பர் வை ைடீ்டில் 

தனிவைப்படுத்துைது பின்ைரும் சூழ் ிவல ைில் கபொருத்தைொனதொகும்: 

 அைர் ள் ைடீ்டில் ப ொைரிப்வபப் கபறுைதற்குப் ரபொதுைொன ைசதிவயக் 

க ொண்டிருந்தொல்; 

 அைர் ள் ைடீ்டில் ரதவையொன ப ொைரிப்பொைர் வைக் க ொண்டிருந்தொல்; 

 ஒரு தனி படுக்வ யவற இருந்து, அங்கு ைற்றைர் ளுடன் அவ்ைிடத்வதப் 

ப ிர்ந்து க ொள்ைொைல் ர ொயிலிருந்து ைீை முடியும் என்றொல்; 

 அைர் ளுக்கு உணவு ைற்றும் பிற ரதவை ள்  ிவடக் க்கூடியதொய் இருந்தொல்; 

 அைர் ளுக்கு (ைற்றும் அரத ைடீ்டில் ைசிக்கும் ரைறு எைருக்கும்) 
பரிந்துவ க் ப்பட்ட தனிப்பட்ட பொது ொப்பு உப  ணங் ள் (குவறந்தபட்சம், 
வ யுவற ள் ைற்றும் மு க்  ைசம்)  ிவடக் க்கூடியதொ  இருந்தொல்; ைற்றும் 

 அைர் ள் புதிய க ொர ொனொ வை ஸ் ர ொய்த்கதொற்றொல் ஏற்படும் சிக் ல் வை 

அதி ைவு க ொண்டிருக் க்கூடிய அபொயத்தில் உள்ை ைடீ்டு உறுப்பினர் ளுடன் 

(எ. ொ. 65 ையதுக்கு ரைற்பட்டைர் ள், இைம்ையதினர்,  ர்ப்பிணிப் கபண் ள், 
ர ொகயதிர்ப்புத் திறன் குவறைொ  உள்ைைர் ள் அல்லது  ொள்பட்ட இதயம், 
நுவ ய ீல் அல்லது சிறு ீ   ர ொய்க்ர ொைொறு உள்ைைர் ள்) அைர் ள் 

ைசிக் ைில்வல என்றொல். 

சொத்தியப்படும் ரபொது,  ீங் ள் உங் வைத் தனிவைப்படுத்திக்க ொள்ைதற் ொ  உங் ள் 

இருப்பிடத்திற்குப் பயணிக்  ரைண்டியிருந்தொல் (எடுத்துக் ொட்டொ , ைிைொன 

 ிவலயத்திலிருந்து பயணம் கசய்ைது),  ீங் ள் ைற்றைர்ளுக்குப் பொதிப்பு 

ஏற்படுைவதக் குவறக் ,  ொர் ரபொன்ற தனிப்பட்ட ரபொக்குை த்து முவறவயப் 

பயன்படுத்துைொறு அறிவுறுத்தப்படு ிறரீ் ள்.  ீங் ள் கபொதுப் ரபொக்குை த்வத 
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பயன்படுத்த ரைண்டியிருந்தொல் (எ. ொ. டொக்சி ள், சைொரிச் ரசவை ள், புவ ைண்டி ள், 
ரபருந்து ள் ைற்றும் டி ொம் ள்), பின்ைரும் இவணயதைத்திலுள்ை கபொதுப் 

ரபொக்குை த்து ைழி ொட்டியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ை முன்கனச்சரிக்வ  

 டைடிக்வ  வைப் பின்பற்றவும்: www.health.gov.au/resources/publications/coronavirus-covid-

19-information-for-drivers-and-passengers-using-public-transport  
ைடீ்டில் தனிவைப்படுத்தல் என்பது ைக் ள் ைடீ்டிரலரய தங் ியிருக்  ரைண்டும் என்று 

கபொருைொகும். தனிவைப்படுத்தப்படும்  பர் பணியிடம், பள்ைிக்கூடம், குழந்வதப் 

ப ொைரிப்ப ம் அல்லது பல் வலக் ழ ம் உள்ைிட்ட கபொது இடங் ளுக்குச் கசல்ல 

ைடீ்வட ைிட்டு கைைிரயறக் கூடொது. ைழக் ைொ  ைடீ்டில் ைசிப்பைர் ள் ைட்டுரை அந்த 

ைடீ்டில் இருக்  ரைண்டும். பொர்வையொைர் ள் யொவ யும் பொர்க் க் கூடொது. 

நான் வடீ்டிற்குள் இருக்கும் ப ாது முகக் கவசம் அணிய 

பவண்டுைா? 
உங் ள் ைடீ்டில் ைற்றைர் ள் இருக்கும்ரபொது  ீங் ள் ைடீ்டிற்குள் மு க்  ைசம் அணிய 

ரைண்டும். உங் ைொல் மு க்  ைசத்வத அணிய முடியொது என்றொல், உங் ளுடன் 

ைசிக்கும்  பர் ள் இருக்கும் அரத அவறயில்  ீங் ள் தங் ியிருக் க்கூடொது. அத்துடன் 

அைர் ள் உங் ள் அவறக்கு நுவழய ரைண்டுகைன்றொல் மு க்  ைசம் 

அணியரைண்டும். 

என் வடீ்டில் உள்ள ைற்றவர்கலளப்  ற்றி? 
உங் வைப் ப ொைரிப்பதற்கு அைசியைொன ைடீ்டு உறுப்பினர் ள் ைட்டுரை ைடீ்டில் தங்  

ரைண்டும். ைடீ்டில் ைசிக்கும் ைற்றைர் ள் முடிந்தொல் ரைறு இடங் ைில் தங்குைவதக் 

 ருத்தில் க ொள்ை ரைண்டும். ையது முதிர்ந்ரதொர் ைற்றும் எதிர்ப்பொற்றல் குவறந்த 

ர ொகயதிர்ப்பு அவைப்பு உள்ைைர் ள் அல்லது  ொட்பட்ட ர ொய்  ிவலவை ள் 

உள்ைைர் ள் ைில ியிருக்  ரைண்டும்.  ீங் ள் ைடீ்வட ைற்றைர் ளுடன் ப ிர்ந்து 

க ொள் ிறரீ் ள் என்றொல், அைர் ைிடைிருந்து ைில ி  ீங் ள் ரைறு அவறயில் தங்  

ரைண்டும், அல்லது முடிந்தைவ  தனித்திருக்  ரைண்டும். குைியலவற தனியொ  

இருந்தொல்,  ீங் ள் அவதத்தொன் பயன்படுத்த ரைண்டும். பலரும் ப ிர்ந்துக ொள் ின்ற 

அல்லது ைக் ள் கூடும் இடங் ளுக்குச் கசல்ைவதத் தைிர்க்  ரைண்டும். ரைலும் 

அந்தப் பகுதி ள் ைழியொ  கசல்லும்ரபொது அறுவை சி ிச்வசக் ொன மு க்  ைசத்வத 

அணிய ரைண்டும்.  தவுக் வ ப்பிடி ள், குழொய் ள் ைற்றும் ரைவச ள் ரபொன்ற 

ப ிர்ந்துக ொள்ைக்கூடிய பகுதி ைின் ரைற்புறங் வைத் தினமும் ைடீ்டில் 

பயன்படுத்தும்  ிருைி ொசினி அல்லது  ீர்த்த ப்ைசீ்  வ சலுடன் சுத்தம் கசய்ய 

ரைண்டும் ( ீரழ உள்ை சுத்தம் கசய்தல் என்ற பிரிவைப் பொர்க் வும்). 

 ொைரிப் ாளர்கபளா அல்ைது வடீ்டு உறுப் ினர்கபளா 

தனிலைப் டுத்தப் ட பவண்டுைா? 
 ீங் ள் ர ொய்த்கதொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்ட ஒரு ர ொயொைி என்றொல், உங் ளுடன் 

ைசிக் ின்ற  பர் ளும் பிற க ருங் ிய கதொடர்பொைர் ளும் ைடீ்டில் 

https://www.health.gov.au/resources/publications/coronavirus-covid-19-information-for-drivers-and-passengers-using-public-transport
https://www.health.gov.au/resources/publications/coronavirus-covid-19-information-for-drivers-and-passengers-using-public-transport
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தனிவைப்படுத்தப்பட ரைண்டும். உங் ள் உள்ளூர்ப் கபொதுச் சு ொதொ ப் பிரிவு 

அைர் வை கதொடர்பு க ொண்டு, அைர் ள் எவ்ைைவு  ொலம் தனிவைப்படுத்தப்பட 

ரைண்டும் என்று கூறுைொர் ள். 

 ீங் ள் ர ொய்த்கதொற்வறக் க ொண்டிருப்பதொ ச் சந்ரத ிக் ப்பட்டு, பரிரசொதவன 

முடிவு ளுக் ொ க்  ொத்திருக் ிறரீ் ள் என்றொல், உங் ளுடன் ைசிக்கும்  பர் ளுக்கு 

எந்த ர ொயறிகுறி ளும் இல்வல என்றொலும் கூட அைர் ள் தனிவைப்படுத்தப்பட 

ரைண்டியிருக் லொம். இது உங் ைின் கபொதுச் சு ொதொ ப் பிரிைொல் தனித்தனியொய் 

அை ைர் ளுக்கு ஏற்பத் தீர்ைொனிக் ப்படும். உங் ள் ைடீ்டு உறுப்பினர் ள் ைற்றும் 

க ருங் ிய கதொடர்பொைர் ள் தனிவைப்படுத்தப்பட ரைண்டுைொ என்பது குறித்து 

உங் ைிடம் கதொடர்பு க ொண்டு கதரிைிக் ப்படும். அைர் ள் தனிவைப்படுத்தப்படத் 

ரதவையில்வலகயன்றொல் அத்துடன் அைர் ளுக்கு உடல் ிவல சரியில்லொைல் 

ரபொனொல், அைர் ள் உங் ள் உள்ளூர்ப் கபொதுச் சு ொதொ ப் பிரிவைத் கதொடர்புக ொள்ை 

ரைண்டும்; அடுத்து என்ன கசய்ைது என்று ைதிப்படீு கசய்து அது ஆரலொசவன கூறும். 
அைர் ளுக்கு மூச்சு ைிடுைதில் சி ைம் இருந்தொல் அல்லது  டுவையொன உடல் லக் 

குவறவு ஏற்பட்டொல், அத்துடன் அைச  ிவல என்றொல், அைர் ள் உடனடியொ  மூன்று 

பூஜ்ஜியத்வத (000) அவழத்து, தங் ைின் பயணம் / கதொடர்பு ை லொறு குறித்து கூறி 
ஆம்புலன்ஸ் ஊழியர் வை எச்சரிக்  ரைண்டும். 

என் உள்ளூர்ப் ர ாதுச் சுகாதாெப்  ிரிவின் ரதாடர்பு 

விவெங்கலள நான் எங்பக கண்டறியைாம்? 
 ீங் ள் ர ொய்த்கதொற்று உள்ைதொ  சந்ரத ிக் ப்பட்ட அல்லது உறுதிப்படுத்தப்பட்ட 

ர ொயொைி என்றொல்  ீங் ள் ைடீ்டில் தனிவைப்படுத்தப்பட்டுள்ை ைொ ிலத்தில் அல்லது 

பி ரதசத்தில் உள்ை உள்ளூர்ப் கபொதுச் சு ொதொ ப் பிரிவு கபொதுைொ  அைர் ைின் 

கதொடர்பு ைிை ங் வை உங் ளுக்கு ைழங்கும். உங் ைிடம் இந்த ைிை ங் ள் 

இல்வலகயன்றொரலொ அல்லது அவை ைிட்டுப்ரபொயிருந்தொரலொ ரதசிய க ொர ொனொ 

வை ஸ் சு ொதொ த் த ைல் வையத்வத 1800 020 080 என்ற எண்ணில் அவழக்குைொறு 

ர ட்டுக்க ொள் ிரறொம். அைர் ள் உங் வை உள்ளூர்ப் கபொதுச் சு ொதொ ப் பிரிவுக்குப் 

கபொறுப்பொன ைொ ில ைற்றும் பி ரதச சு ொதொ த்துவறக்குத் திருப்பிைிடுைொர் ள். 

உங் ைிடம் கதொடர்பு ைிை ங் ள் இருந்தொல், அைற்வற பொது ொப்புக் ொ  இங்ர  

ைறுமுவற எழுதிவைத்துக் க ொள்ைவும். 

 

உள்ளூர்ப் கபொதுச் சு ொதொ ப் பிரிவு: 

அலுைல் ர  த் கதொவலரபசி எண்: 

அலுைல் ர  த்திற்குப் பிற ொன கதொவலரபசி எண்: 
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ரகாபொனா லவெஸ்  ெவாைல் தடுப் தற்கு நாம் 

எவ்வாறு உதவைாம்? 
 ல்லமுவறயில் இருைல் சு ொதொ த்வதக்  வடப்பிடிப்பது கபரும்பொலொன 

வை ஸ் ளுக்கு எதி ொன சிறந்த பொது ொப்பொகும்.  ீங் ள் கசய்ய ரைண்டியவை: 
 சொப்பிடுைதற்கு முன்பும் பின்பும், ைற்றும்  ழிப்பவறக்குச் கசன்றுைந்த பிறகும் 

ரசொப் ைற்றும் தண்ணவீ க் க ொண்டு வ  வை அடிக் டி  ழுைவும் 
 உங் ள் இருைவல மூடியைொறு கசய்யவும். பயன்படுத்திய திசுத் தொள் வை 

குப்வபத் கதொட்டியில் அப்புறப்படுத்தவும். ரைலும் ஆல் ஹொல் அடங் ிய் வ  

சுத்தி ரிப்பொவன (சொனிவடசர்) பயன்படுத்தவும் 
 ரைலும், உங் ளுக்கு உடல் ிவல சரியில்லொைல் இருந்தொல், ைற்றைர் ளுடன் 

கதொடர்பு க ொள்ைவதத் தைிர்க் வும் (ைற்றைர் ைிடைிருந்து 1.5 ைீட்டருக்கு 

ரைல் ைில ி இருக் வும்). 

ரவளிபய ரசல்லுதல் 
 ீங் ள் ஒரு தனி ைடீ்டில் ைசிக் ிறரீ் ள் என்றொல், உங் ள் ரதொட்டத்திற்கு அல்லது 

முற்றத்திற்குச் கசல்ைது பொது ொப்பொனது.  ீங் ள் ஒரு அடுக்குைொடிக் குடியிருப்பில் 

ைசிக் ிறரீ் ள் என்றொல்  ீங் ள் கைைிரய ரதொட்டத்திற்கு கசல்ைதும் பொது ொப்பொனது. 

ஆனொல், ைற்றைர் ளுக்கு ஆபத்வதக் குவறக்கும்ைவ யில்  ீங் ள் ஒரு மு க் 

 ைசத்வத அணிய ரைண்டும்.  அத்துடன் கபொதுைொன பகுதி ள் ைழியொ ச் 

கசல்லும்ரபொது ைிவ ைொ ச் கசல்ல ரைண்டும் அத்துடன் மு க்  ைசமும் 

அணியரைண்டும். உங் ள் ைடீ்டில் பொல் னி இருந்தொல் அங்கு கசல்ைது 

பொது ொப்பொனது.  

சுத்தம் ரசய்தல் 
ைடீ்டில் உள்ை ைற்றைர் ள் உங் ள் அவறவயச் சுத்தம் கசய்ய ைிரும்பினொல், 
அைர் வை அவறக்குள் நுவழைதற்கு முன்பு மு க்  ைசம் அணியச் கசொல்லவும். 
அைர் ள் சுத்தம் கசய்யும் ரபொது வ யுவற வை அணிய ரைண்டும், வ யுவற வை 

அணிைதற்கு முன்பும் பின்பும் வ  ரதய்ப்பு ஆல் ஹொவலப் பயன்படுத்த ரைண்டும். 
 தவுக் வ ப்பிடி ள், சவையலவற ைற்றும் குைியலவறப் பகுதி ள் ைற்றும் 

கதொவலரபசி ள் ரபொன்ற தைறொைல் கதொடப்படும் ரைற்ப ப்பு வை ரசொப் ைற்றும் 

 ீவ க் க ொண்டு அல்லது ரசொப்வப அடிப்பவடயொ க் க ொண்ட சுத்தப்படுத்திவயப் 

பயன்படுத்தி அடிக் டி சுத்தம் கசய்ய ரைண்டும். 

வடீ்டில் தனிலைப் டுத்தப் ட்டிருக்கும் ப ாது 

உற்சாகைான ைனநிலையில் இருக்கவும் 
தனிவைப்படுத்தப்பட்டு இருப்பது ைன உவைச்சவல ஏற்படுத்துைதொ  இருக் லொம். 
ஆரலொசவன ைில் பின்ைருபவை அடங்கும்: 
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 கதொவலரபசி, ைின்னஞ்சல் அல்லது சமூ  ஊட ங் ள் ைழியொ க் குடும்ப 

உறுப்பினர் ள் ைற்றும்  ண்பர் ளுடன் கதொடர்பில் இருக் வும்; 
 க ொர ொனொ வை ஸ் பற்றி அறிந்து அது குறித்து ைற்றைர் ளுடன் ரபசவும். 

க ொர ொனொ வை வைப் பற்றிப் புரிந்துக ொள்ைது பதற்றத்வதக் குவறக்கும்; 
 ையதுக்கு ஏற்ற கைொழிவயப் பயன்படுத்திச் சிறு குழந்வத ளுக்கு 

ைனஉறுதியைிக் வும்; 
 சொத்தியப்படும் ரபொது, உணவு ைற்றும் உடற்பயிற்சி ரபொன்ற சொதொ ண தினசரி 

 வடமுவற வைச் கசயல்படுத்தவும்.  ைன உவைச்சல் ைற்றும் 

ைனச்ரசொர்வுக்கு உடற்பயிற்சி கசய்ைகதன்பது  ிரூபிக் ப்பட்ட சி ிச்வசயொகும்; 
 உங் ைின் ைீண்கடழும் திறவனப் பற்றியும்,  டந்த  ொலங் ைில்  ீங் ள் 

எவ்ைொறு  டினைொன சூழ் ிவல வைச் சைொைித்தீர் ள் என்பவதப் பற்றியும் 

சிந்தித்துப் பொர்க் வும். தனிவைப்படுத்தல்  ீண்ட  ொலத்திற்கு இருக் ப் 

ரபொைதில்வல என்பவத  ிவனைில் க ொள்ைவும்.  

தனிலைப் டுத்தப் ட்டிருக்கும் ப ாது ஏற் டும் சைிப்ல க் 

குலறத்தல் 
ைடீ்டில் தனிவைப்படுத்தப்படுைது சலிப்வபயும், ைன அழுத்தத்வதயும் ஏற்படுத்தலொம். 
ஆரலொசவன ைில் பின்ைருபவை அடங்கும்: 

 சொத்தியம் இருந்தொல், ைடீ்டிலிருந்து ரைவல கசய்ைதற்கு உங் ள் 

முதலொைியுடன் ஏற்பொடு கசய்துக ொள்ைவும்; 
 தபொல் அல்லது ைின்னஞ்சல் மூலம் ஒப்பவடப்பணி வை (அவசன்கைன்ட்) 

அல்லது ைடீ்டுப்பொடங் வை ைழங்குைொறு உங் ள் குழந்வதயின் பள்ைிவயக் 

ர ட் வும்; 
 தனிவைப்படுத்தவல  ீங் ள் இவைப்பொற உதவும் கசயல் வைச் 

கசய்ைதற் ொன ஒரு ைொய்ப்பொ ப் பயன்படுத்திக் க ொள்ைவும். . 

பைைதிகத் தகவல்கலள நான் எங்கு கண்டறிய முடியும்? 
சைீபத்திய ஆரலொசவன, த ைல் ள் ைற்றும் ைை ஆதொ ங் ளுக்குப் பின்ைரும் 

இவணயதைத்துக்குச் கசல்லவும்: www.health.gov.au 

ரதசிய க ொர ொனொ வை ஸ் த ைல் இவணப்வப 1800 020 080 என்ற எண்ணில் 

அவழக் வும். இது ஒரு  ொவைக்கு 24 ைணிர  மும், ைொ த்தில் ஏழு  ொட் ளும் 

இயங்கு ிறது. உங் ளுக்கு கைொழிகபயர்ப்பு அல்லது கைொழிகபயர்ந்துவ ப்புச் 

ரசவை ள் ரதவைப்பட்டொல், 131 450 என்ற எண்ணில் அவழக் வும்.  

உங் ள் ைொ ில அல்லது பி ரதச கபொதுச் சு ொதொ   ிறுைனத்தின் கதொவலரபசி எண் 

பின்ைரும் இவணயதைத்தில்  ிவடக்கும்: www.health.gov.au/state-territory-contacts 

உங் ள் உடல் லம் குறித்து உங் ளுக்குக்  ைவல ள் ஏதும் இருந்தொல், உங் ள் 

ைருத்துைரிடம் ரபசவும். 

http://www.health.gov.au/
https://www.health.gov.au/about-us/contact-us/local-state-and-territory-health-departments


 
COVID-19: அறிகுறிகளை இனங்காணல்  

 
    

அறிகுறிகள் COVID-19 
அறிகுறிகள் 
மிதமான முதல் 
தீவிரமான வரர 
விரிந்திருக்கும் 

தடுமன் 
படிப்படியாக 
ததாடங்கிவரும் 
அறிகுறிகள் 

அழற்சிக் 
காய்ச்சல் 
திடீதரன 
எதிர்பாராமல் 
ததாடங்கும் 
அறிகுறிகள் 

    

காய்ச்சல் 

 
 

 

தபாதுவானது அரிது தபாதுவானது 

    

இருமல் 

 
 

தபாதுவானது தபாதுவானது தபாதுவானது 

    

ததாண்ளை வலி 

 
 

சில சமயங்களில் தபாதுவானது தபாதுவானது 

    

மூச்சிளைப்பு 

 

 
 

சில சமயங்களில் இல்ரல இல்ரல 

    

சசார்வு 

 
 

சில சமயங்களில் சில சமயங்களில் தபாதுவானது 

    

வலிகளும் 
சவதளனகளும் 

 
 

சில சமயங்களில் இல்ரல தபாதுவானது 

    

தளைவலிகள் 

 
 

சில சமயங்களில் தபாதுவானது தபாதுவானது 

    

மூக்தகாழுகல் 
அல்ைது 
மூக்களைப்பு 

 
 

சில சமயங்களில் தபாதுவானது தபாதுவானது 

    

வயிற்றுப்ச ாக்கு 

 
 

அரிது இல்ரல சில சமயங்களில், 
குறிப்பாக 
பிள்ரைகளுக்கு 

    

தும்மல் 

 
 

இல்ரல தபாதுவானது இல்ரல 

 
உலக சுகாதார அரமப்பு (WHO), ந ாய் கட்டுப்பாடு மற்றும் தடுப்பு ரமயங்கைால் தவளியிடப்பட்ட 

மூலப்தபாருளிலிருந்து தகவரமக்கப்பட்டது. 
 

 

 இங்சக நாம் இந்தப்  ைவுதளை ஒன்றிளணந்து  

நிறுத்திைவும் ஆசைாக்கியமாக இருந்திைவும் முடியும். 
 

COVID1-19 பற்றிய நமலதிக தகவல் தபற  

health.gov.au எனும் இளணயத்தைத்துக்கு தசல்ைவும் 
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Coronavirus disease 

(COVID-19) 
 

 

தனிமைப்படுத்தலுக்கான வழிகாட்டல் 
 

நீங்கள் வவளிநாட்டிலிருந்து ஆஸ்திரேலியாவுக்குத் திரும்பியிருந்தால், அல்லது 

உறுதிப்படுத்தப்பட்ட வகாரோனா மவேஸ் ரநாயாளியுடன் வநருங்கிய வதாடர்பில் 

இருந்திருந்தால், சிறப்புக் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்படும். இந்தத் தகவல் தாமளப் பின்ரும் 

இமையதளத்திலுள்ள ‘தனிமைப்படுத்தலுக்கான வழிகாட்டல்’ தகவல்தாளுடன் ரசர்த்துப் 

படிக்க ரவண்டும்: www.health.gov.au/covid19-resources  

யார் தனிமைப்படுத்தப்பட ரவண்டும்?  

2020 ைார்ச் 15 நள்ளிேவு முதல் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வருமகதரும், அல்லது 

உறுதிப்படுத்தப்பட்ட வகாரோனா மவேஸ் ரநாயாளியுடன் தாம் வநருங்கிய வதாடர்பில் 

இருந்திருக்கலாம் என்று நிமனக்கும் அமனத்து ைக்களும், 14 நாட்களுக்கு சுய 

தனிமைப்படுத்திக்வகாள்ள ரவண்டும்.  

வடீ்டிரலா அல்லது உங்கள் விடுதியிரலா தங்கியிருக்கவும் 

சுய தனிமைப்படுத்தமல ஆேம்பிக்க, வடீ்டிற்கு அல்லது உங்கள் விடுதிக்குச் 

வசல்லும்ரபாது, ைற்றவர்களுக்குப் பாதிப்பு ஏற்படுவமதக் குமறக்க, கார் ரபான்ற 

தனிப்பட்ட ரபாக்குவேத்மதப் பயன்படுத்தவும். நீங்கள் வபாதுப் ரபாக்குவேத்மத 

பயன்படுத்த ரவண்டும் என்றால், (எ.கா. டாக்சிகள், சவாரிச் ரசமவகள், புமகவண்டிகள், 

ரபருந்துகள் ைற்றும் டிோம்கள்), பின்வரும் இமையதளத்திலுள்ள வபாதுப் ரபாக்குவேத்து 

வழிகாட்டியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முன்வனச்சரிக்மக நடவடிக்மககமளப் பின்பற்றவும்: 

www.health.gov.au/covid19-resources  

தனிமைப்படுத்தப்பட்ட 14 நாட்களில், நீங்கள் வடீ்டிரலா அல்லது உங்கள் விடுதியிரலா 

கட்டாயம் தங்கியிருக்க ரவண்டும்; பைியிடம், பள்ளிக்கூடம், குழந்மதப் போைரிப்பகம், 

பல்கமலக்கழகம் அல்லது வபாதுக் கூட்டங்கள் உள்ளிட்ட வபாது இடங்களுக்குச் 

வசல்லக்கூடாது. வழக்கைாக உங்களுடன் வசிக்கும் நபர்கள் ைட்டுரை உங்கள் வடீ்டில் 

இருக்க ரவண்டும். விருந்தினர்கமள பார்க்கக்கூடாது. நீங்கள் ஒரு விடுதியில் இருந்தால், 

ைற்ற விருந்தினர்கள் அல்லது ஊழியர்களுடன் வதாடர்பு வகாள்வமதத் தவிர்க்கவும். 

நீங்கள் நலைாக இருந்தால், வடீ்டில் அறுமவ சிகிச்மசக்குப் பயன்படுத்தும் முகமூடிகமள 

அைிய ரவண்டியத் ரதமவயில்மல. தனிமைப்படுத்தப்படாத ைற்றவர்களிடம் 

உங்களுக்கான உைவு ைற்றும் ரதமவகமளப் வபற்றுத்தேச் வசால்லுங்கள். ைருத்துவ 

உதவிமயப் வபறுவது ரபான்றமவகளுக்காக நீங்கள் வடீ்மட விட்டு வவளிரயற ரவண்டும் 

என்றால், அறுமவ சிகிச்மசக்குப் பயன்படுத்தும் முகமூடிமய அைியுங்கள். உங்களிடம் 

முகமூடி இல்மலவயன்றால், ைற்றவர்கள் ைீது இருைாைல் அல்லது தும்ைாைல் பார்த்துக் 

வகாள்ளுங்கள். முகமூடிமய எப்ரபாது அைிய ரவண்டும் என்பது பற்றிய கூடுதல் 

தகவலுக்குப் பின்வரும் இமையதளத்துக்குச் வசல்லவும்: www.health.gov.au/covid19-resources 

 

https://www.health.gov.au/resources/collections/novel-coronavirus-2019-ncov-resources?utm_source=health.gov.au&utm_medium=redirect&utm_campaign=digital_transformation&utm_content=covid19-resources
https://www.health.gov.au/resources/collections/novel-coronavirus-2019-ncov-resources?utm_source=health.gov.au&utm_medium=redirect&utm_campaign=digital_transformation&utm_content=covid19-resources
https://www.health.gov.au/resources/collections/novel-coronavirus-2019-ncov-resources?utm_source=health.gov.au&utm_medium=redirect&utm_campaign=digital_transformation&utm_content=covid19-resources
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ரநாய் அறிகுறிகமளக் கண்காைிக்கவும்          

நீங்கள் தனிமைப்படுத்தலில் இருக்கும்ரபாது, உங்களுக்கு ஏற்படும் காய்ச்சல், இருைல், 

வதாண்மடப் புண், ரசார்வு அல்லது மூச்சுத் திைறல் உள்ளிட்ட அறிகுறிகமளக் 

கண்காைிக்கவும். குளிர் காய்ச்சல், உடல்வலி, மூக்கு ஒழுகுதல் ைற்றும் தமசவலி 
ரபான்றமவ ைற்ற சாத்தியைான அறிகுறிகளாகும். 

நான்  ரநாய்வாய்ப்பட்டால் என்ன வசய்வது?  

ஆஸ்திரேலியாவுக்குத் திரும்பிய 14 நாட்களுக்குள், அல்லது உறுதிப்படுத்தப்பட்ட 

ரநாயாளியுடனான கமடசித் வதாடர்பிலிருந்து 14 நாட்களுக்குள், உங்களுக்கு ரநாய் 

அறிகுறிகள் ரதான்றினால் (காய்ச்சல், இருைல், வதாண்மடப் புண், ரசார்வு அல்லது மூச்சுத் 

திைறல்), அவசே ைதிப்படீ்டிற்கு உங்கள் ைருத்துவமேச் சந்திக்க ஏற்பாடு வசய்ய ரவண்டும்.  

 

நீங்கள் வருவதற்கு முன்பு, சுகாதாே நிமலயத்மத அல்லது ைருத்துவைமனமயத் 

வதாமலரபசியில் வதாடர்புவகாண்டு, உங்கள் பயை வேலாற்மறப் பற்றி அல்லது, 

உறுதிப்படுத்தப்பட்ட வகாரோனா மவேஸ் ரநாயாளியுடன் நீங்கள் வதாடர்பில் 

இருந்தமதப்பற்றி அவர்களிடம் வசால்ல ரவண்டும். 

 

உங்கள் வழக்கைான நடவடிக்மககளுக்குத் திரும்புவது பாதுகாப்பானது என்று வபாதுச் 

சுகாதாே அதிகாரிகள் உங்களுக்குத் வதரிவிக்கும் வமே, நீங்கள் உங்கள் வடீ்டில், தங்கும் 

விடுதியில் அல்லது சுகாதாேப் போைரிப்பு அமைப்பில் கட்டாயம் வதாடர்ந்து 

தனிமைப்படுத்தப்பட்டு இருக்கரவண்டும். 

வகாரோனா மவேசின் பேவமல என்னால் எவ்வாறு தடுக்க 

முடியும்? 

நல்லமுமறயில் மக ைற்றும் தும்ைல் / இருைல் சுகாதாேத்மதக் கமடப்பிடிப்பது ைற்றும் 

நீங்கள் ரநாய்வாய்ப்பட்டிருக்கும்ரபாது ைற்றவர்களிடைிருந்து உங்கள் தூேத்மதப் 

ரபணுவரத வபரும்பாலான மவேஸ் கிருைிகளுக்கு எதிோன சிறந்த பாதுகாப்பாகும். நீங்கள் 

வசய்ய ரவண்டியமவ: 

 சாப்பிடுவதற்கு முன்பும் பின்பும், ைற்றும் கழிப்பமறக்குச் வசன்றுவந்த பிறகும், 

ரசாப் ைற்றும் தண்ைரீ் வகாண்டு அடிக்கடி மககமளக் கழுவவும். 

 உங்கள் இருைல் ைற்றும் தும்ைமல மூடியவாறு வசய்யவும்; திசுக்கமள 

அப்புறப்படுத்தவும்; மககமளக் கழுவவும். 

 உடல்நலம் குன்றியிருந்தால், ைற்றவர்களுடன் வதாடர்பு வகாள்வமதத் 

தவிர்க்கவும் (ைற்றவரிடைிருந்து 1.5 ைீட்டருக்கு ரைல் விலகி இருக்கவும்). 

 சமுதாய விலகியிருத்தல் நடவடிக்மககளுக்குத் தனிப்பட்ட வபாறுப்மபக் 

கமடப்பிடியுங்கள். 



 

Coronavirus disease (COVID-19) 3 

 

வவளிரய வசல்லுதல்                                                                                                                             

நீங்கள் ஒரு தனி வடீ்டில் வசிக்கிறரீ்கள் என்றால், உங்கள் ரதாட்டத்திற்கு அல்லது 

முற்றத்திற்குச் வசல்வது பாதுகாப்பானது. நீங்கள் ஒரு அடுக்குைாடிக் குடியிருப்பில் 

வசிக்கிறரீ்கள் என்றாரலா அல்லது ஒரு விடுதியில் தங்கியிருந்தாரலா நீங்கள் 

ரதாட்டத்திற்குச் வசல்வதும் பாதுகாப்பானது. ஆனால், ைற்றவர்களுக்கு ஆபத்மதக் 

குமறக்கும்வமகயில் நீங்கள் ஒரு அறுமவ சிகிச்மசக்குப் பயன்படுத்தும் முகமூடிமய 

அைிய ரவண்டும் அத்துடன் வபாதுவான பகுதிகள் வழியாகச் வசல்லும்ரபாது விமேவாகச் 

வசல்ல ரவண்டும். 

உங்களுடன் குடியிருக்கும் ைற்றவர்களுக்கான ஆரலாசமன 

உங்களுடன் குடியிருக்கும் ைற்றவர்கள், ரைரல வமேயறுக்கப்பட்டுள்ள 

தனிமைப்படுத்தலுக்குரிய வமேயமறகளில் ஒன்மறப் பூர்த்தி வசய்யாவிட்டால், அவர்கள் 

தனிமைப்படுத்தப்பட ரவண்டியதில்மல. உங்களுக்கு ரநாய் அறிகுறிகள் உருவாகி, 
வகாரோனா மவேஸ் இருப்பதாக சந்ரதகிக்கப்பட்டால், அவர்கள் உங்களது வநருங்கிய 

வதாடர்புகளாக வமகப்படுத்தப்படுவார்கள், அத்துடன் அவர்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட 

ரவண்டும். 

சுத்தம் வசய்தல்  

 எந்தவவாரு கிருைிகளின் பேவமலயும் குமறக்க, கதவுக் மகப்பிடிகள், ைின்விளக்கு 

சுவிட்சுகள், சமையலமற ைற்றும் குளியலமறப் பகுதிகள் ரபான்ற அடிக்கடி வதாடப்படும் 

ரைற்பேப்புகமள, நீங்கள் வதாடர்ந்து சுத்தம் வசய்யவும். வடீ்டுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் 

துப்புேவுப் வபாருளால் (டிடர்ஜண்ட்) அல்லது கிருைிநாசினி மூலம் சுத்தம் வசய்யவும். 

14 நாள் தனிமைப்படுத்தமல நிர்வகித்தல்  

தனிமைப்படுத்தலில் இருப்பது ைன அழுத்தத்மதயும் சலிப்மபயும் ஏற்படுத்தும். 

பரிந்துமேகளில் பின்வருபமவ அடங்கும்: 

 வதாமலரபசி, ைின்னஞ்சல் அல்லது சமூக ஊடகங்கள் வழியாகக் குடும்ப 

உறுப்பினர்கள் ைற்றும் நண்பர்களுடன் வதாடர்பில் இருக்கவும். 

 வகாரோனா மவேஸ் பற்றி அறிந்து ைற்றவர்களுடன் ரபசவும். 

 வயதுக்கு ஏற்ற வைாழிமயப் பயன்படுத்திச் சிறு குழந்மதகளுக்கு ைன 

உறுதியளிக்கவும். 

 சாத்தியப்படும்ரபாது, உைவு ைற்றும் உடற்பயிற்சி ரபான்ற சாதாேை தினசரி 

நமடமுமறகமளச் வசயற்படுத்தவும். 

 வடீ்டிலிருந்தவாரற ரவமல வசய்ய ஏற்பாடு வசய்யவும். 

 தபால் அல்லது ைின்னஞ்சல் மூலம் ஒப்பமடப்பைிகமள (அமசன்வைன்ட்) அல்லது 

வடீ்டுப்பாடங்கமள வழங்குைாறு உங்கள் குழந்மதயின் பள்ளிமயக் ரகட்கவும். 
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 நீங்கள் ஓய்வவடுக்க உதவும் காரியங்கமள வசய்யவும். அத்துடன் நீங்கள் 

வழக்கைாகச் வசய்ய எண்ைி, ரநேம் கிமடக்காத வசயல்கமளச் வசய்வதற்கான 

வாய்ப்பாகத் தனிமைப்படுத்தமலப் பயன்படுத்தவும். 

ரைலதிகத் தகவல்கள்  

சைீபத்திய ஆரலாசமன, தகவல்கள் ைற்றும் வள ஆதாேங்களுக்குப் பின்வரும் 

இமையதளத்துக்குச் வசல்லவும்: www.health.gov.au  

ரதசிய வகாரோனா மவேஸ் உதவி இமைப்மப 1800 020 080 என்ற எண்ைில் அமழக்கவும். 

இது ஒரு நாமளக்கு 24 ைைிரநேமும், வாேத்தில் ஏழு நாட்களும் இயங்குகிறது. உங்களுக்கு 

வைாழிவபயர்ப்பு அல்லது வைாழிவபயர்ந்துமேப்புச் ரசமவகள் ரதமவப்பட்டால், 131 450 என்ற 

எண்ைில் அமழக்கவும்.  

உங்கள் ைாநில அல்லது பிேரதச வபாதுச் சுகாதாே நிறுவனத்தின் வதாமலரபசி எண் 

பின்வரும் இமையதளத்தில் கிமடக்கும்: www.health.gov.au/state-territory-contacts 

உங்கள் உடல்நலம் குறித்து உங்களுக்குக் கவமலகள் ஏதும் இருந்தால், உங்கள் 

ைருத்துவரிடம் ரபசவும். 

 

http://www.health.gov.au/
https://www.health.gov.au/about-us/contact-us/local-state-and-territory-health-departments
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முதிய ோர் இல்லப் பரோமரிப்புச் யேவைகளில் 

ைேிப்பைர்கள், அைர்களின் குடும்ப உறுப்பினர்கள் 

மற்றும் போர்வை ோளர்களுக்கோன தகைல்கள் 

ககோயரோனோ வைரஸ் ய ோய்-19 (COVID-19) கதோற்றுைதற்கோன அபோ மும், மற்றும் இதன் 

ைிவளைோகக் கடுவம ோன ய ோய் ஏற்படுைதற்கோன அபோ மும் முதி ைர்களுக்கு 

அதிகம் உள்ளது. மிக எளிதில் போதிக்கக்கூடி   மது ேமுதோ  அங்கத்தினர்கவளப் 

போதுகோக்க, யமலோளர்கள், ஊழி ர்கள், குடும்பத்தினர்,  ண்பர்கள் மற்றும் 

குடி ிருப்போளர்கள் அவனைரும் ஒன்றிவைந்து கே ல்பட யைண்டும். 

முதிய ோர்கவளப் போதுகோப்பதற்கோக, முதிய ோர் பரோமரிப்பகங்களுக்கு ைருவக 

தருயைோருக்குப் புதி  கட்டுப்போடுகள் ைிதிக்கப்படும். ஊழி ர்கள், போர்வை ோளர்கள் 

மற்றும் ைருவகதரும் கதோழிலோளர்கள் யபோன்யறோர், தமக்கு ககோயரோனோ வைரஸ் 

ய ோய்-19 (COVID-19) இருந்தோல், முதிய ோர் பரோமரிப்புச் யேவைகளிலிருந்து ைிலகி 
இருப்பவத உறுதிகேய்ைது ககோள்ைது முக்கி மோகும். அைர்கள் தங்கள் கேோந்த 

ஆயரோக்கி த்வத உன்னிப்போகக் கண்கோைிக்க யைண்டும். அத்துடன் ஒரு யேவை 

 ிவல த்திற்குள் நுவழைதற்கு முன்பு, அைர்களின் ஆயரோக்கி ம் குறித்த ைிைரங்கவள 

ைழங்குமோறு யகட்டுக் ககோள்ளப்படுைோர்கள். 

குடி ிருப்போளர்கள்  

ேமுதோ த்தின் அவனத்து அங்கத்தினர்கவளயும் யபோலயை, முதிய ோர் பரோமரிப்பு 

யேவைகளில் ைோழும் மக்களும் தங்கள் கேோந்த ஆயரோக்கி த்வதப் போதுகோப்பதில் 

முக்கி  பங்கு ைகிக்கின்றனர்.  ல்ல சுகோதோரம் மற்றும் ேமூக ைிலகி ிருத்தவலப் 

யபணுதல் யபோன்றைற்வறக் கவடப்பிடிப்பவதத் தைிர, முதிய ோர் பரோமரிப்பகங்ளுக்கு 

ைருவக தருதலில் கட்டுப்போடுகள் இருக்கும். கபரி  குழு ைருவககள், கூட்டங்கள் 

மற்றும் கைளிப்புறச் சுற்றுலோக்கள் யபோன்றவை ஒத்திவைக்கப்படும். கதோவலயபேி 
மற்றும் கோகைோளி (ைடீிய ோ) அவழப்புகள் மூலம் குடும்பத்தினர் மற்றும் 

 ண்பர்களுடன் கதோடர்ந்து இவைந்திருக்க குடி ிருப்போளர்களுக்கு 

ஆதரைளிக்கப்படும். 

 ீங்கள் ககோயரோனோ வைரஸ் ய ோய்-19 (COVID-19) இன் அறிகுறிகவளக் ககோண்டிருந்தோல், 

 ீங்கள் மற்ற குடி ிருப்போளர்களிடமிருந்து தனிவமப்படுத்தி வைக்கப்படுைரீ்கள்.  

அத்துடன் போர்வை ோளர்கவளயும் போர்க்க முடி ோது.  ீங்கள் 

தனிவமப்படுத்தப்படுவக ில், சுகோதோரப் பரோமரிப்பு மற்றும் குடி ிருப்புப் பரோமரிப்பு 

கதோழிலோளர்கள் கதோடர்ந்து ஆதரவையும் பரோமரிப்வபயும் உங்களுக்கு 

ைழங்குைோர்கள். மருத்துை பரோமரிப்பு யபோன்றவைகளுக்கோக  ீங்கள் உங்கள் அவறவ  

ைிட்டு கைளிய ற யைண்டி ிருந்தோல், அறுவை ேிகிச்வேக்குப் ப ன்படுத்தப்படும் 



 

 

Coronavirus disease (COVID-19) 2 

முகமூடிவ   ீங்கள் அைி  யைண்டும்; இது சுகோதோரப் பரோமரிப்புப் பைி ோளர்களோல் 

ைழங்கப்படும். எந்தகைோரு ஆயரோக்கி மோன குடி ிருப்போளரும் முகமூடி அைி  

யைண்டி தில்வல. 

போர்வை ோளர்கள்  

கைளி ோட்டிலிருந்து திரும்பி ைந்தைர்கள் அல்லது கடந்த 14  ோட்களில் ககோயரோனோ 

வைரஸ் ய ோய்-19 (COVID-19) இருப்பதோக உறுதிப்படுத்தப்பட்ட  ஒருைருடன் கதோடர்பு 

ககோண்ட போர்வை ோளர்கள், ஒரு முதிய ோர் பரோமரிப்பகத்துக்கு ைருவகதர முடி ோது. 

கோய்ச்ேல் மற்றும் சுைோேக்யகோளோறு ய ோ ின் அறிகுறிகள் ககோண்ட எைரும், அல்லது 

குளிர்ஜுரத்துக்குத் (இன்ஃபுளுகைன்ேோ) தடுப்பூேி யபோடோத எைரும் போர்வை ிட 

முடி ோது. 

யம 1 முதல், ஒரு முதிய ோர் பரோமரிப்பகத்வதப் போர்வை ிட யைண்டுமோனோல்,  ீங்கள் 

இன்ஃபுளுகைன்ேோ தடுப்பூேிவ ப் யபோட்டிருக்கயைண்டும்.  

போர்வை ோளர் ைருவககள் குறுகி தோக இருக்க யைண்டும். யமலும், குடி ிருப்போளரின் 

அவற ில், கைளிய  அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட  ி மிக்கப்பட்ட பகுதி ில் (கபோது இடம் 

அல்லோத பகுதி ில்)  டத்தப்பட யைண்டும். 

ஒவ்கைோரு குடி ிருப்போளவரக் கோை ஒரு ய ரத்தில், மருத்துைர் உட்பட இரண்டுக்கு 

யமற்பட்ட போர்வை ோளர்கள் ைருவகதரக்கூடோது. யமலும், 16 ை து மற்றும் அதற்கு 

கீழ்ப்பட்ட குழந்வதகளின் ைருவக ோனது, ேிறப்புச் சூழ் ிவலகள் தைிர, ஏவன  

ேம த்தில் அனுமதிக்கப்படோது. 

அவனத்துப் போர்வை ோளர்களும் ஒரு குடி ிருப்போளரின் அவறக்குள் நுவழைதற்கு 

முன்னும், அவற ிலிருந்து கைளிய றி  பின்னும் வககவளக் கழுை யைண்டும்; 

யமலும், அைர்கள் உடல் லமின்றி இருக்கும்யபோது ைிலகி இருப்பது உட்பட, ேமூக 

ைிலகி ிருத்தவலப் யபணுதவலக் கவடப்பிடிக்க ஊக்குைிக்கப்படுைோர்கள். 

யமலோளர்கள் மற்றும் ஊழி ர்கள்  

ககோயரோனோ வைரஸ் ய ோய்-19 (COVID-19) -ல் இருந்து குடி ிருப்போளர்கவளப் 

போதுகோப்போக வைத்திருக்க, முதிய ோர் பரோமரிப்பு ைேதிகள் கூடுதல் முன்கனச்ேரிக்வக 

 டைடிக்வககவள எடுக்க யைண்டும் என்று அரேோங்கம் அறிைித்துள்ளது. ஊழி ர்களின் 

உடல் லம் உன்னிப்போகக் கண்கோைிக்கப்படும்; புதி  மற்றும் திரும்பி ைரும் 

குடி ிருப்போளர்கள், நுவழைதற்கு முன்னர் பரியேோதவன கேய் ப்படுைோர்கள். 

அத்துடன் குடி ிருப்போளர்களின் ஆயரோக்கி த்வதப் போதுகோக்க எடுக்கப்படும் 

 டைடிக்வககவள ைிளக்க சுைகரோட்டிப் படச்கேய்திகள் மற்றும் பிற 

தகைல்கதோடர்புகள் ப ன்படுத்தப்படும். 

முதிய ோர் பரோமரிப்பு ைழங்கு ர்களுக்கு அதிகமோன கதோழிலோளர்கவளக் கிவடக்கச் 

கேய்ைதற்கோக, முதிய ோர் பரோமரிப்பு ைேதிகள் மற்றும் ைடீ்டுப் பரோமரிப்புச் யேவை 

ைழங்கு ர்களுக்கோன ேர்ையதே மோைைர் ைிேோ யைவல  ிபந்தவனகவள அரேோங்கம் 

தளர்த்தியுள்ளது. ேர்ையதே மோைைச் கேைிலி ர் மற்றும் பிற முதிய ோர் பரோமரிப்புத் 

கதோழிலோளர்கள், இரண்டு ைோரத்தில் 40 மைி ய ரத்திற்கும் யமல் யைவல கேய்  இது 
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அனுமதிக்கும். ஆஸ்தியரலி ோைில் தற்யபோது சுமோர் 20,000 ேர்ையதே மோைைச் 

கேைிலி ர் கல்ைி ப ில்கின்றனர். 

ககோயரோனோ வைரஸின் பரைவலத் தடுக்க  ம்மோல் எவ்ைோறு 

உதை முடியும்?  

 ல்லமுவற ில் வக மற்றும் தும்மல் / இருமல் சுகோதோரத்வதக் கவடப்பிடிப்பயத 

கபரும்போலோன வைரஸ் கிருமிகளுக்கு எதிரோன ேிறந்த போதுகோப்போகும்.  ீங்கள் கேய்  

யைண்டி வை:  

 ேோப்பிடுைதற்கு முன்பும் பின்பும், மற்றும் கழிப்பவறக்குச் கேன்று ைந்த பிறகும், 

யேோப் மற்றும் தண்ைரீ் ககோண்டு அடிக்கடி வககவளக் கழுைவும் 

 உங்கள் இருமல் மற்றும் தும்மவல மூடி ைோறு கேய் வும்; திசுக்கவள 

அப்புறப்படுத்தவும்; வககவளக் கழுைவும், அத்துடன் 

 மற்றைர்களுடன் கதோடர்பு ககோள்ைவதத் தைிர்க்கவும் (முடிந்தைவர, 

மற்றைரிடமிருந்து 1.5 மீட்டருக்கு யமல் ைிலகி இருக்கவும்). 

யமலதிகத் தகைல்கள்  

ககோயரோனோ வைரஸ் கைவலக்குரி து என்றோலும், கோய்ச்ேல், இருமல், கதோண்வடப் 

புண் அல்லது யேோர்வு யபோன்ற ய ோ றிகுறிகவளக் கோண்பிக்கும் கபரும்போலோன மக்கள், 

ஜலயதோஷம் அல்லது பிற சுைோேக்யகோளோறு ய ோ ோல் போதிக்கப்பட்டைர்களோக 

இருக்கக்கூடும் – ககோயரோனோ வைரஸ் ய ோய்-19 (COVID-19) அல்ல - என்பவத  ிவனைில் 

ககோள்ைது அைேி மோகும்.  

ேமீபத்தி  ஆயலோேவன, தகைல்கள் மற்றும் ைள ஆதோரங்களுக்குப் பின்ைரும் 

இவை தளத்துக்குச் கேல்லவும்: www.health.gov.au 

யதேி  ககோயரோனோ வைரஸ் உதைி இவைப்வப 1800 020 080 என்ற எண்ைில் 

அவழக்கவும். இது ஒரு  ோவளக்கு 24 மைிய ரமும், ைோரத்தில் ஏழு  ோட்களும் 

இ ங்குகிறது. உங்களுக்கு கமோழிகப ர்ப்பு அல்லது கமோழிகப ர்ந்துவரப்புச் 

யேவைகள் யதவைப்பட்டோல், 131 450 என்ற எண்ைில் அவழக்கவும்.  

உங்கள் மோ ில அல்லது பிரயதே கபோதுச் சுகோதோர  ிறுைனத்தின் கதோவலயபேி எண் 

பின்ைரும் இவை தளத்தில் கிவடக்கும்: www.health.gov.au/state-territory-contacts 

உங்கள் உடல் லம் குறித்து உங்களுக்குக் கைவலகள் ஏதும் இருந்தோல், உங்கள் 

மருத்துைரிடம் யபேவும். 

http://www.health.gov.au/
https://www.health.gov.au/about-us/contact-us/local-state-and-territory-health-departments


 

Information for schools and early childhood centres, students and their parents– Version 8 
(19/03/2020) 
Coronavirus disease (COVID-19) 1 

 

 
 

 
Coronavirus disease 

(COVID-19) 
 

 

பள்ளிகள் மற்றும் இளம் குழந்தைப்பருவ தமயங்கள், 
மாணவர்கள் மற்றும் அவர்களின் பபற்ற ார்களுக்கான 

ைகவல்கள்

க ொர ொனொ வை ஸ் ர ொய் (COVID-19) க ொற்று ஏற்படும் அபொயம் அ ி மொ  அல்லது 

மி மொ  உள்ள ஒரு  ொடு அல்லது பி ொந் ியத் ிலிருந்து  ிரும்பி ைந் ைர் ள்  ங் ள் 

ஆர ொக் ியத்வ  உன்னிப்பொ க்  ண் ொணிக்  ரைண்டும். உங் ளுக்குக்  ொய்ச்சல் 

மற்றும் இருமல் உள்ளிட்ட ர ொயறிகுறி ள் உருைொனொல், உடனடியொ  உங் வளத் 

 னிவமப்படுத் ிக் க ொண்டு அைச  மருத்துை உ ைிவய  ொட ரைண்டமு். 
அபொயத் ில் உள்ள  ொடு ளின் பட்டியலுக்குப் பின்ைரும் இவணய ளத்துக்குச் 

கசல்லவும்:  www.health.gov.au/covid19-travellers  

ர ொய்த்க ொற்று உறு ிப்படுத் ப்பட்ட ர ொயொளியுடன்  ொங் ள் க ருங் ிய க ொடர்பில் 

இருந் ிருக் லொம் என்று  ிவனக்கும்  பர் ளும்  ங் ளின் ஆர ொக் ியத்வ க் 

 ண் ொணிக் வும், அைச  மருத்துை சி ிச்வசவயப் கபறவும் ரைண்டும். 

மாணவர்கள் அல்லது ஊழியர்கள் பள்ளிகளுக்கும் 

மற்றும் இளம் குழந்தைப்பருவ தமயங்களுக்கும் 

பெல்லலாமா? 

க ொர ொனொ வை ஸ் ர ொய் (COVID-19) க ொற்று அ ி மொ  அல்லது மி மொ  இருக்கும் 

ஒரு  ொடு அல்லது பி ொந் ியத் ிலிருந்து  ிரும்பிய  பர் ளுக்கு அல்லது க ொர ொனொ 

வை ஸின் ர ொய்த்க ொற்று உறு ிப்படுத் ப்பட்ட ர ொயொளியுடன்  ொங் ள் க ருங் ிய 

க ொடர்பில் இருந் ிருக் லொம் என்று  ிவனக் ின்ற  பர் ளுக்கு குறிப்பிட்ட 

ைி ிமவற ள் உள்ளன. அபொயத் ில் உள்ள  ொடு ள் மற்றும் 

 னிவமப்படுத்து லுக் ொன ர வை ள் பட்டியலுக்குப்பின்ைரும் இவணய ளத்துக்குச் 

கசல்லவும்: www.health.gov.au/covid19-travellers  

சம்பந் ப்பட்ட பள்ளி அல்லது குழந்வ ப் ப ொமரிப்ப த்துக்கு க ரிைிக் ப்படல் 

ரைண்டும். அ ி பட்சமொ  14  ொட் ளுக் ொன  னிவமப்படுத் ல்  ொலத்வ  மன ில் 

வைத்து, க ொவலதூ க்  ற்றலுக் ொன மொற்று ஏற்பொடு வள, உடல் லம்  ன்றொ  

இருக்கும்பட்சத் ில், மொணைர் ள் கசய்துக ொள்ளலொம். 

http://www.health.gov.au/covid19-travellers
http://www.health.gov.au/covid19-travellers
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உங்கள் வடீ்டில் ைனிதமப்படுத்ைிக்பகாள்ளுைல் என்பைன் 

பபாருள் என்ன? 
 ங் வளத்  னிவமப்படுத் ிக்க ொள்ள ரைண்டிய அைசியமள்ள மக் ள் ைடீ்டில் 

 ங் ியிருக்  ரைண்டும். ரமலும் கபொது இடங் ளுக்கு, குறிப்பொ  பணியிடம், 
பள்ளிக்கூடம், குழந்வ ப் ப ொமரிப்ப ம் அல்லது பல் வலக் ழ த் ிற்குச் 

கசல்லக்கூடொது. மக் ள்  ொங் ள் ைழக் மொ  ைசிக்கும் ைடீ்டில் மட்டுரம இருக்  

ரைண்டும். 

பொர்வையொளர் ள் யொவ யும் பொர்க்  ரைண்டொம். மடிந் ைவ ,  னிவமப்படுத்  

ரைண்டிய அைசியமில்லொ   ண்பர் ள் அல்லது குடும்பத் ினர் ரபொன்றைர் வள 

உங் ளுக் ொ  உணவு அல்லது பிற ர வையொன கபொருட் வளக் க ொண்டுைந்து 

 ருமொறு ர ட்டுக் க ொள்ளவும்.  னிவமப்படுத் ப்பட்டிருக்கும்  பர் மருத்துைப் 

ப ொமரிப்வபப் கபறுைது ரபொன்ற  ொ ணத் ிற் ொ  ைடீு அல்லது குடியிருப்வப ைிட்டு 

கைளிரய கசல்ல ரைண்டியிருந் ொல், அைர் ளிடம் அறுவை சி ிச்வசக் ொன ம க் 

 ைசம் இருந் ொல் அவ  அணியுமொறு அைர் ள் அறிவுறுத் ப்படு ிறொர் ள். 

ைனிதமப்படுத்ைப்பட்டிருக்கும் றபாது ஒரு மாணவர் 

அல்லது ஊழியர் ற ாய்வாய்ப்பட்டால் என்ன பெய்வது? 
ர ொயறிகுறி ளில்  ொய்ச்சல், இருமல், க ொண்வடப் புண், ரசொர்வு மற்றும் மூச்சுத் 

 ிணறல் ஆ ியவை அடங்கும் (ஆனொல் இவை மட்டுரம ை ம்பல்ல). 

ஒரு மொணைர்/ஊழியருக்கு ரலசொன ர ொயறிகுறி ள் உருைொனொல், அைர்  ண்டிப்பொ : 
 ைடீ்டில் மற்றைர் ளிடமிருந்து  ன்வனத்  னிவமப்படுத் ிக்க ொள்ள ரைண்டும்; 

குளியலவற  னியொ  இருந் ொல் அவ ப் பயன்படுத்  ரைண்டும்; 

 அறுவை சி ிச்வசக் ொன ம க்  ைசத்வ  அணிய ரைண்டும். அது 

இல்வலகயன்றொல்,  ல்லைி மொ த் தும்மல் / இருமல் சு ொ ொ த்வ க் 

 வடபிடிக்  ரைண்டும்; 
  ன்றொ க் வ ச் சு ொ ொ த்வ க்  வடபிடிக்  ரைண்டும்; ரமலும் 
 மருத்துைவ  அல்லது மருத்துைமவனவய அவழத்து சமீபத் ிய பயணம் 

அல்லது க ருங் ியத் க ொடர்பு குறித்  ை லொற்வற கசொல்ல ரைண்டும். 

அைர் ளுக்கு சுைொசிப்ப ில் சி மம் ரபொன்ற  டுவமயொன ர ொயறிகுறி ள் இருந் ொல்: 
 000 என்ற எண்வண அவழத்து, ஆம்புலன்வஸ அனுப்புமொறு ர ட்  ரைண்டும். 

அத்துடன் சமீபத் ிய பயணம் அல்லது க ருங் ிய க ொடர்பு குறித்  

ை லொற்வற அ ி ொரி ளிடம் க ரிைிக்  ரைண்டும். 

ஊழியர் ள் மற்றும் மொணைர் ளுக்கு உடல் ிவல சரியில்லொமல் இருந் ொல், 

அைர் ளது ம ன்வமப் ப ொமரிப்பு ைழங்கு  ொல் ம ிப்படீு கசய்யப்படும் ைவ , 
பள்ளிக்கூடம் அல்லது ஆ ம்பக் குழந்வ  ப ொமரிப்ப த்துக்கு அைர் ள் ைருைவ த் 

 வடகசய்ய ரைண்டும். ைழக் மொன  டைடிக்வ  ளுக்கு எப்ரபொது  ிரும்புைது 

பொது ொப்பொனது என்பவ த்  ீர்மொனிக் , ம ன்வமப் ப ொமரிப்பு ைழங்கு ர் உள்ளூர்ப் 

கபொதுச் சு ொ ொ  அ ி ொரியுடன் க ொடர்பு க ொள்ைொர். 
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பகாற ானா தவ ஸ் ப வாமல் ைடுப்பைற்கு  ாம் 

எவ்வாறு உைவலாம்? 
 ல்லமவறயில் தும்மல் / இருமல் சு ொ ொ த்வ க்  வடப்பிடிப்பது கபரும்பொலொன 

வை ஸ் ளுக்கு எ ி ொன சிறந்  பொது ொப்பொகும்.  ீங் ள் கசய்ய ரைண்டியவை: 

 சொப்பிடுை ற்கு மன்பும் பின்பும், மற்றும்  ழிப்பவறக்குச் கசன்றுைந்  பிறகும், 
ரசொப் மற்றும்  ண்ணவீ க் க ொண்டு வ  வள அடிக் டி  ழுைவும் 

 உங் ள் இருமல் மற்றும் தும்மவல மூடியைொறு கசய்யவும். பயன்படுத் ிய 

 ிசுத்  ொள் வள குப்வபத் க ொட்டியில் அப்புறப்படுத் வும். ரமலும் 

ஆல் ஹொல் அடங் ிய வ  சுத் ி ரிப்பொவனப் (சொனிவடசர்) பயன்படுத் வும் 

 ரமலும், உங் ளுக்கு உடல் ிவல சரியில்லொமல் இருந் ொல், மற்றைர் ளுடன் 

க ொடர்பு க ொள்ைவ த்  ைிர்க் வும் (மற்றைர் ளிடமிருந்து 1.5 மீட்டருக்கு 

ரமல் ைில ி இருக் வும்). 

றமலைிகத் ைகவல்கள் 
க ொர ொனொ வை ஸ்  ைவலக்குரியது என்றொலும்,  ொய்ச்சல், இருமல், க ொண்வடப் 

புண் அல்லது ரசொர்வு ரபொன்ற ர ொயறிகுறி வளக்  ொண்பிக்கும் கபரும்பொலொன 

மக் ள், ஜலர ொஷம் அல்லது பிற சுைொச ர ொயொல் பொ ிக் ப்பட்டைர் ளொ  

இருக் க்கூடும் -  க ொர ொனொ வை ஸ் அல்ல - என்பவ   ிவனைில் க ொள்ைது 

அைசியமொகும். 

சமீபத் ிய ஆரலொசவன,   ைல் ள் மற்றும் ைள ஆ ொ ங் ளுக்குப் பின்ைரும் 

இவணய ளத்துக்குச் கசல்லவும்: www.health.gov.au 

ர சிய க ொர ொனொ வை ஸ்   ைல் இவணப்வப 1800 020 080 என்ற எண்ணில் 

அவழக் வும். இது ஒரு  ொவளக்கு 24 மணிர  மம், ைொ த் ில் ஏழு  ொட் ளும் 

இயங்கு ிறது. உங் ளுக்கு கமொழிகபயர்ப்பு அல்லது கமொழிகபயர்ந்துவ ப்புச் 

ரசவை ள் ர வைப்பட்டொல், 131 450 என்ற எண்ணில் அவழக் வும்.  

உங் ள் மொ ில அல்லது பி ர ச கபொதுச் சு ொ ொ   ிறுைனத் ின் க ொவலரபசி எண் 

பின்ைரும் இவணய ளத் ில்  ிவடக்கும்: www.health.gov.au/state-territory-contacts 

உங் ள் உடல் லம் குறித்து உங் ளுக்குக்  ைவல ள் ஏதும் இருந் ொல், உங் ள் 

மருத்துைரிடம் ரபசவும். 

 

http://www.health.gov.au/
https://www.health.gov.au/about-us/contact-us/local-state-and-territory-health-departments
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சமுதாய விலகியிருத்தலலப் பேணுவதற்கான 

வழிகாட்டல் 

இந்தத் தகவல் தாலை, ‘நீங்கள் ததரிந்து தகாள்ை பவண்டியது’, 

‘தனிலைப்ேடுத்தலுக்கான வழிகாட்டல்’ ைற்றும் ‘தோதுக்கூட்டங்களுக்கான 

ஆபலாசலன’ என்ற தகவல் தாள்களுடன் பசர்த்துப் ேடிக்க பவண்டும். இவற்லறப் 

ேின்வரும் இலையதைத்தில் காைலாம்: www.health.gov.au/covid19-resources. 

சமுதாய விலகியிருத்தலலப் பேணுதல் என்றால் என்ன, 

ைற்றும் அது ஏன் முக்கியைானது?  

சமுதாய விலகியிருத்தலலப் பேணுதல் என்ேது, ததாற்றுபநாய்ப் ேரவலல 

நிறுத்துவதற்கான அல்லது பவகத்லதக் குலறப்ேதற்கான வழிகலை உள்ைடக்கியது. 

இதன் தோருள், உங்களுக்கும் ைற்றவர்களுக்கும் இலடயிலான ததாடர்பு குலறவாக 

இருக்க பவண்டும் என்ேபத ஆகும். 

 

சமுதாய விலகியிருத்தலலப் பேணுதல் முக்கியைானது; ஏதனன்றால், தகாபரானா 

லவரஸ் ததாற்றுபநாய்-19 (COVID-19) தேரும்ோலும் ஒரு நேரிடைிருந்து 

இன்தனாருவருக்குப் ேின்வருவன மூலம் ேரவுகிறது:  

 ஒரு நேர், ததாற்று பநாய்த்தன்லையுடன் இருக்கும் பவலையில் அல்லது 

அவருக்கு பநாய் அறிகுறிகள் பதான்றுவதற்கு 24 ைைிபநரத்திற்கு முன்ோக,  

அந்த நேருடன் பநரடியாக தநருங்கிய ததாடர்ேில் இருத்தல் 

 இருைல் அல்லது தும்ைல் இருக்கும், பநாய்த்ததாற்று உறுதிப்ேடுத்தப்ேட்ட நேர் 

ஒருவருடன் பநரடித்ததாடர்ேில் இருத்தல் 

 பநாய்த்ததாற்று உறுதிப்ேடுத்தப்ேட்ட நேர் ஒருவரின், இருைல் அல்லது 

தும்ைலினால் ைாசுேட்ட தோருட்கள் அல்லது பைற்ேரப்புகலை (கதவுக் 

லகப்ேிடிகள் அல்லது பைலசகள் போன்றலவ) ததாட்ட ேின்னர் உங்கள் வாய் 

அல்லது முகத்லதத் ததாடுதல் 

எனபவ, உங்களுக்கும் ைற்றவர்களுக்கும் இலடயில் எவ்வைவு அதிகைான இலடதவைி 
இருக்கிறபதா, அவ்வைவுக்கு லவரஸ் பநாய்க்கிருைி ேரவுவது கடினைாகிறது. 

http://www.health.gov.au/covid19-resources
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நான் என்ன தசய்யலாம்?                                        

நீங்கள் பநாய்வாய்ப்ேட்டிருந்தால், ைற்றவர்கைிடைிருந்து விலகி இருங்கள் - அதுதான் 

நீங்கள் தசய்யக்கூடிய ைிக முக்கியைான காரியம்ம். 

நல்லமுலறயில் லக ைற்றும் தும்ைல் / இருைல் சுகாதாரத்லதயும் நீங்கள் கலடப்ேிடிக்க 

பவண்டும்:  

 சாப்ேிடுவதற்கு முன்பும் ேின்பும், கழிப்ேலறக்குச் தசன்றேின்னும், பசாப் ைற்றும் தண்ைரீ் 

தகாண்டு அடிக்கடி லககலைக் கழுவவும் 

 மூடிக்தகாண்டு இருைவும் ைற்றும் தும்ைவும்; திசுக்கலை அப்புறப்ேடுத்தவும்; 

ஆல்கஹால் அடங்கிய லக சுத்திகரிப்ோலனப் (சானிலடசர்) ேயன்ேடுத்தவும்; 

ைற்றும் 

 உடல்நலம் குன்றியிருந்தால், ைற்றவர்களுடன் ததாடர்பு தகாள்வலதத் 

தவிர்க்கவும் (ைற்றவரிடைிருந்து 1.5 ைீட்டருக்கு பைல் தள்ைி இருக்கவும்). 

இவற்லறப் போலபவ, நீங்கள் சமுதாய விலகியிருத்தலலப் பேைல் ைற்றும் குலறந்த 

விலல சுகாதார நடவடிக்லககலை இப்போபத ததாடங்கலாம். 

இந்த எைிய, தோதுஅறிவு சார்ந்த நடவடிக்லககள் உங்களுக்கும் ைற்றவர்களுக்கும் 

ஆேத்லதக் குலறக்க உதவுகின்றன. சமூகத்தில் பநாயின் ேரவலின் பவகத்லதக் 

குலறக்க இலவ உதவும் - ைற்றும், உங்கள் வடீ்டில், ேைியிடத்தில், ேள்ைியில் ைற்றும் 

தவைிபய தோது இடத்தில் இருக்கும்போது, இவற்லற நீங்கள் தினசரி ேயன்ேடுத்த 

முடியும் 

வடீ்டில் சமுதாய விலகியிருத்தலலப் பேணுதல் 

வடீ்டுடைடைகள்  

கிருைிகள் ேரவுவதலலக் குலறக்க1: 

 முன் குறிப்ேிட்டுள்ைேடி, நல்லமுலறயில்  லக ைற்றும் தும்ைல் / இருைல் 

சுகாதாரத்லதக் கலடப்ேிடிக்கவும். 

 லககுலுக்கல் ைற்றும் முத்தம் தகாடுத்தலலத் தவிர்க்கவும்.  

 பைலசகள், சலையலலற பைலடகள், ைற்றும் கதவுக் லகப்ேிடிகள் போன்ற 

அடிக்கடி ததாடும் பைற்ேரப்புகலைத் தவறாைல் ததாற்றுநீக்கம் தசய்யுங்கள்.  

 சன்னல்கலைத் திறந்து லவப்ேதன் மூலபைா, அல்லது குைிர்சாதனத்லதச் 

சரிதசய்வதன் மூலபைா, வடீ்டில் காற்பறாட்டத்லத அதிகரிக்கவும். 

 கலடகளுக்குச் தசல்வலதக் குலறக்கவும், ைற்றும் இலையம் மூலம் 

(ஆன்லலனில்) அதிகைான தோருட்கள் ைற்றும் பசலவகலைப் தேறவும். 

 தனிப்ேட்ட ைற்றும் குடும்ே உல்லாசப் ேயைங்கள் ைற்றும் சுற்றுப் ேயைம், 

அறிவார்ந்தலவயா ைற்றும் அவசியைானலவயா என்ேது ேற்றிச் சிந்தியுங்கள்.  

ந ோய்வோய்ப்பட்ை  பர்களுள்ள வடீுகள்* (நைற்கண்ை  ைவடிக்டககளுக்கு 

இன்னும் அதிகைோக)  

 முடிந்தவலரயில் பநாய்வாய்ப்ேட்ட நேலர ஒபர அலறயில் லவத்துப் 

ேராைரிக்கவும். 
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 ேராைரிப்ோைர்கைின் எண்ைிக்லகலயக் குலறந்த அைவில் லவத்திருக்கவும். 

 பநாய்வாய்ப்ேட்ட நேரின் அலறக்கதலவ மூடி லவக்கவும்; ைற்றும் 

முடிந்தவலர, சன்னல் ஒன்று திறந்திருக்கட்டும். 

 பநாய்வாய்ப்ேட்ட நேர் ைற்றும் அவலரப் ேராைரிக்கும் நேர்கள் ஒபர அலறயில் 

இருக்கும்போது, இருதரப்ேினரும் அறுலவ சிகிச்லசக்குப் ேயன்ேடுத்தப்ேடும் 

முகமூடிலய அைிய பவண்டும். 

 65 வயதிற்கு பைற்ேட்டவர்கள், அல்லது நீடித்த பநாயால் ோதிக்கப்ேட்டவர்கள் 

போன்ற, ோதிப்புக்குள்ைாக அதிக வாய்ப்புள்ை ேிற குடும்ே உறுப்ேினர்கலைப் 

ோதுகாக்கவும்; நலடமுலறக்குப் தோருந்தும் வலகயில், ைாற்று 

தங்குைிடங்கலைக் கண்டறிதலும் இதில் அடங்கும்.   

ேைியிடத்தில் சமுதாய விலகியிருத்தலலப் பேணுதல் 

ேைியிடத்தில் கிருைிகள் ேரவுதலலக் குலறக்க1: 

 நீங்கள் பநாய்வாய்ப்ேட்டிருந்தால் வடீ்டிபலபய இருக்கவும் 

 வாழ்த்துச்தசால்லும் வலகயில் லககுலுக்குவலத நிறுத்தவும் 

 காதைாைி கலந்துலரயாடல் (வடீிபயா கான்ஃேரன்சிங்) அல்லது ததாலலபேசி 
அலழப்பு வழியாகக் கூட்டங்கலை நடத்தவும் 

 தேரிய கூட்டங்கலை ஒத்திலவக்கவும் 

 முடிந்தவலர, அத்தியாவசியைான கூட்டங்கலைத் திறந்ததவைியில் நடத்தவும் 

 நல்லமுலறயிலான லக ைற்றும் தும்ைல் / இருைல் சுகாதாரத்லத 

ஊக்குவிக்கவும்; ைற்றும், அலனத்து ஊழியர்களுக்கும், ததாழிலாைர்களுக்கும் 

லக சுத்திகரிப்ோலன (சானிலடசர்) வழங்கவும்  

 ைதிய உைவு அலறயில் இருப்ேலத விட, உங்கள் பைலசயிபலா அல்லது 

தவைியிபலா இருந்து ைதிய உைலவ உண்ைவும்  

 அடிக்கடி ததாடப்ேடும் பைற்ேரப்புகலைத் தவறாைல் சுத்தம் தசய்து, 

ததாற்றுநீக்கம் தசய்யவும் 

 அதிகக் காற்பறாட்டத்திற்காக, சன்னல்கலைத் திறந்துவிடுவலதயும், 

குைிர்சாதனத்லதச் சரிதசய்வலதயும் கருத்தில் தகாள்ைவும் 

 உைலவக் லகயாளுதல் ைற்றும் ேைியிடத்தில் உைலவப் ேகிர்ந்து 

தகாள்ளுதல் ஆகியவற்லறக் கட்டுப்ேடுத்தவும் 

 அத்தியாவசியைற்ற ததாழில் சார்ந்த ேயைத்லத பைற்தகாள்வது ேற்றி 
ைறுேரிசீலலன தசய்யவும் 

 உைவு தயாரித்தல் (சிற்றுண்டிச் சாலல) ஊழியர்கைிலடபயயும் ைற்றும் 

அவர்களுடன் தநருங்கிய ததாடர்புலடயவர்கைிலடபயயும் சுகாதாரத்லத 

ைிகுந்த கண்டிப்புடன் ஊக்குவிக்கவும் 

 தேரிய கூட்டங்கலை ைாற்றியலைக்க, ஒத்திபோட அல்லது இரத்துச் தசய்ய 

இயலுைா என்ேலதப்ேற்றிக் கருத்தில் தகாள்ைவும்  
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ேள்ைிகைில் சமுதாய விலகியிருத்தலலப் பேணுதல்  

ேள்ைிகைில் கிருைிகள் ேரவுதலலக் குலறக்க1: 

 உங்கள் ேிள்லை பநாய்வாய்ப்ேட்டிருந்தால், அவலரப் ேள்ைிக்கூடத்துக்கு  

(அல்லது குழந்லதப் ேராைரிப்ேகத்துக்கு) அனுப்ேபவண்டாம் 

 ேள்ைிக்கூடத்துக்குள் நுலழயும் போதும், ஒழுங்கான இலடதவைிகைிலும் லக 

சுத்திகரிப்ோலனப் (சானிலடசர்) ேயன்ேடுத்திக் லககலைச் சுத்தம்தசய்யவும் 

 வகுப்புகள் ைற்றும் கல்வியாண்டு ைாைவர்கள் கலந்து தசயற்ேட  வழிவகுக்கும் 

தசயற்ோடுகலை ஒத்திலவக்கவும் 

 வரிலசயில் நிற்ேலதத் தவிர்ப்ேதுடன், ேள்ைிக்கூடக் கூட்டங்கலை இரத்துச் 

தசய்வலதயும் கருத்தில் தகாள்ைவும் 

 லக கழுவுவதற்கான ஒழுங்கானததாரு அட்டவலைலய ஊக்குவிக்கவும் 

 அடிக்கடி ததாடப்ேடும் பைற்ேரப்புகலைத் தவறாைல் சுத்தம் தசய்து, 

ததாற்றுநீக்கம் தசய்யவும் 

 ோடங்கலை முடிந்தவலரயில் தவைியில் நடத்தவும் 

 அதிக காற்பறாட்டத்திற்காக, சன்னல்கலைத் திறந்துவிடுவலதயும், 

குைிர்சாதனத்லதச் சரிதசய்வலதயும் கருத்தில் தகாள்ைவும் 

 உைவு தயாரித்தல் (சிற்றுண்டிச் சாலல) ஊழியர்கைிலடபயயும் ைற்றும் 

அவர்களுடன் தநருங்கிய ததாடர்புலடயவர்கைிலடபயயும் சுகாதாரத்லத 

ைிகுந்த கண்டிப்புடன் ஊக்குவிக்கவும்  

தோது இடத்தில் சமுதாய விலகியிருத்தலலப் பேணுதல்  

கிருைிகள் ேரவுதலலக் குலறக்க: 

 கட்டிடங்களுக்குள் நுலழவது ைற்றும் தவைிபயறுவது உட்ேட, முடிந்தவலர 

எப்போததல்லாம் இயலுபைா அப்போததல்லாம் உங்கள் லககலைச் சுத்தம் 

தசய்யவும்   

 ேைத்லதக் லகயாளுவலத விட, 'தட்டவும் தசலுத்தவும்' (tap and pay) 

முலறலயப் ேயன்ேடுத்தவும் 

                                                
1 டால்டன் ைற்றும் ேலர் எழுதியலதத் தழுவியது. முன்தனச்சரிக்லக நடவடிக்லகயாக, உள்ளூரில் தகாபரானா 

லவரஸ் பநாய்-` ேரவலுக்கு முன்னர் தசயல்ேடுத்தப்ேட்ட, குலறந்த விலலயிலான சமுதாய இலடதவைிலயப் 

பேணும் நடவடிக்லக, ைற்றும் பைம்ேடுத்தப்ேட்ட சுகாதாரம் ஆகியலவ பநாயாைிகைின் எண்ைிக்லகலயயும், 

தீவிரத்லதயும் குலறக்கும். 

* “பநாய்வாய்ப்ேட்ட” நேர் எனப்ேடுவது, கண்டறியப்ேடாத சுவாசக்பகாைாறு பநாய் அல்லது காய்ச்சல் உள்ை 

ஒருவலரக் குறிக்கிறது; அவருக்கு தகாபரானா லவரஸ் பநாய்-19 (COVID-19) இருக்கிறதா என்ேது ேற்றி இன்னும் 

விசாரலை தசய்யப்ேடவில்லல, ஆனாலும், அவர் அறிந்துதகாள்ைப்ேடாத பநாயாைியாக இருக்கலாம். ** இந்த 

பநாயாைியிலிருந்து தகாபரானா லவரஸ் பநாய்-19 (COVID-19)-ஐ நீக்குவதற்காகக் காத்திருக்கும்போது சூழ்நிலலலய 

விபவகைான முலறயில் ேயன்ேடுத்தப்ேடாவிட்டாலும், உள்ளூர் ேரிைாற்றத்தின் சாத்தியத்தின் அடிப்ேலடயில் 

அறிமுகப்ேடுத்தப்ேடாவிட்டாலும், அதற்காக அதிக விலல தரபவண்டி இருக்கும். *** குைிர் ேதனப்ேட்ட 

சூழ்நிலலகைில் குலறந்த தவப்ேநிலல ைற்றும் ஈரப்ேதம், சார்ஸ் (SARS) போன்ற தகாபரானா லவரஸ்கைின் 

உயிர்வாழ்தலல பைம்ேடுத்தக்கூடும் என்ேதற்கான சான்றுகள். **** பநாய்க் கட்டுப்ோடு ைற்றும் தடுப்பு லையம் (CDC) 

ேயை அோய ைதிப்ேடீ்டு வலலத்தைம் போன்ற இலையதைங்கள் ேயனுள்ைதாக இருக்கும். 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html
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 அலைதியான பநரங்கைில் ேயைிக்க முயற்சி தசய்யவும்; ைற்றும் கூட்டத்லதத் 

தவிர்க்க முயற்சிக்கவும் 

 தோதுப் போக்குவரத்துத் ததாழிலாைர்கள் ைற்றும் டாக்ஸி ஓட்டுநர்கள், 

முடிந்தவலர வாகனச் சன்னல்கலைத் திறக்க பவண்டும், பைலும், அடிக்கடி 

ததாடப்ேடும் பைற்ேரப்புகலைத் தவறாைல் சுத்தம் தசய்து, ததாற்றுநீக்கம் தசய்ய 

பவண்டும் 

தோதுக் கூட்டங்கலை ஒழுங்கலைக்கும்போது கவனிக்க 

பவண்டிய காரியங்கள்  

ஒபர இடத்தில் அதிக எண்ைிக்லகயிலான ைக்கள் கூடும் நிகழ்வுகள், லவரஸ் 

பநாய்க்கிருைிகள் ேரவும் அோயத்லத அதிகரிக்கும். நீங்கள் ஒரு கூட்டத்லத ஏற்ோடு 

தசய்யும்போது, உங்கைால் அந்த நிகழ்லவ ஒத்திலவக்க முடியுைா, கூட்ட 

எண்ைிக்லகலய / அடிக்கடி நடப்ேலதக் குலறக்க முடியுைா, அல்லது இரத்துச் 

தசய்யமுடியுைா என்ேலதப் ேற்றிச் சிந்தியுங்கள். நீங்கள் ததாடர்ந்தும் அலத 

முன்தனடுக்க முடிவு தசய்தால், அோயங்கலை ைதிப்ேடீு தசய்து, அது ேரவும் 

அோயத்லத அதிகரிக்கும் எந்ததவாரு அம்சத்லதயும் ைறுேரிசீலலன தசய்ய பவண்டும். 

ைார்ச் 16, திங்கட்கிழலை முதல், அத்தியாவசியைற்ற கூட்டங்கைில் 500-க்கும் குலறவான 

நேர்கள் ைட்டுபை கலந்துதகாள்ை பவண்டும் என்று ஆஸ்திபரலிய அரசு 

அறிவுறுத்தியிருக்கிறது; ைற்றும் சுகாதாரப் ேைியாைர்கள் ைற்றும் அவசரச் பசலவ 

ஊழியர்கள் போன்ற முக்கியைான ேைியாைர்கைின் அத்தியாவசியைல்லாத 

கூட்டங்கள் குலறக்கப்ேட பவண்டும் என்றும் கூறியிருக்கிறது.  

தோதுக் கூட்டங்கலைப் ேற்றிய கூடுதல் தகவல்களுக்குப் ேின்வரும் 

இலையதைத்திலுள்ை தோதுக்கூட்டங்கள் ேற்றிய தகவல்களுக்குச் தசல்லவும்: 

www.health.gov.au/covid19-resources  

பைலதிகத் தகவல்கள்                          

ேைியிடத்தில் COVID-19 இன் ேரவலலக் குலறப்ேது ேற்றிய கூடுதல் தகவல்களுக்குப் 

ேின்வரும் இலையதைத்துக்குச் தசல்லவும்: https://www.who.int/docs/default-

source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf  

சைீேத்திய ஆபலாசலன, தகவல்கள் ைற்றும் வை ஆதாரங்களுக்குப் ேின்வரும் 

இலையதைத்துக்குச் தசல்லவும்: www.health.gov.au 

பதசிய தகாபரானா லவரஸ் உதவி இலைப்லே 1800 020 080 என்ற எண்ைில் 

அலழக்கவும். இது ஒரு நாலைக்கு 24 ைைிபநரமும், வாரத்தில் ஏழு நாட்களும் 

இயங்குகிறது. உங்களுக்கு தைாழிதேயர்ப்பு அல்லது தைாழிதேயர்ந்துலரப்புச் 

பசலவகள் பதலவப்ேட்டால், 131 450 என்ற எண்ைில் அலழக்கவும்.  

உங்கள் ைாநில அல்லது ேிரபதச தோதுச் சுகாதார நிறுவனத்தின் ததாலலபேசி எண் 

ேின்வரும் இலையதைத்தில் கிலடக்கும்: www.health.gov.au/state-territory-contacts 

உங்கள் உடல்நலம் குறித்து உங்களுக்குக் கவலலகள் ஏதும் இருந்தால், உங்கள் 

ைருத்துவரிடம் பேசவும். 

http://www.health.gov.au/covid19-resources
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf
http://www.health.gov.au/
https://www.health.gov.au/about-us/contact-us/local-state-and-territory-health-departments

