NSW HEALTH
Close contacts of COVID-19

Close contacts of COVID-19

க ோவிட்-19இன் நெருங் ிய ந ோடர்பு ள்
ெீங் ள் க ோவிட்-19 கெோயோல் போ ிக் ப்பட்ட ஒருவருடன் நெருங் ிய ந ோடர்பில் இருந் வர் என்று
கூறப்பட்டோல்:
ெீங் ள் முழுமையோ த்

டுப்பூசிமயப் கபோட்டிருந் ோல்:

• க ோவிட்-19 உள்ள ெபர் ஒருவருடன் ெீங் ள் மடசியோ த் ந ோடர்பிலிருந் ெோளிலிருந்து, 7 ெோட் ளுக்கு சுய
னிமைப்படுத் ிக்ந ோள்ளுங் ள்*

• உடனடியோ வும், அ ன் பின்னர் ைீண்டும் 6வது ெோளன்றும் போிகசோ மனமயச் நசய்துந ோள்ளுங் ள்
• 6ஆம் ெோளன்று ெீங் ள் நசய்துந ோள்ளும் போிகசோ மனயின் முடிவு எ ிர்ைமறயோ இருந் ோல், ெீங் ள்
ென்றோ இருப்ப ோ

உணர் ிறீர் ள் என்றோல், அத்துடன் க ோவிட்-19 உள்ள ஒரு ெபருடன் ெீங் ள் கைலும்

ந ோடர்பில் இருக் வில்மை என்றோல், 7 ெோட் ளுக்குப் பின்னர் உங் ள் சுய னிமைப்படுத் லில் இருந்து
நவளிகயறுங் ள்

• அ ன்பின்வரும் 7 ெோட் ளுக்கு, உங் ளோல் முடிந் ோல் வீட்டிலிருந்து கவமை நசய்யுங் ள், அத்துடன்
ெீங் ள் கவமை நசய்யும் இடைோ

இருந் ோலும் கூட, அ ி

அபோயமுள்ள இடத் ிற்கு (சு ோ ோரப்

பரோைோிப்பு, மு ிகயோர் பரோைோிப்பு, ஊனமுற்கறோர் பரோைோிப்பு, ஆரம்ப ோைக் குழந்ம ப் பருவ
மையங் ள், ஆரம்பப் பள்ளி ைற்றும் சீர் ிருத்

இடவச ி ள் கபோன்றவற்றிற்கு) நசல்ைோைல் இருங் ள்

• 12ஆம் ெோள் ைீண்டும் போிகசோ மனமயச் நசய்துந ோள்ளுங் ள்.
ெீங் ள் முழுமையோ த்

டுப்பூசிமயப் கபோட்டிருக் ோவிட்டோல்:

• க ோவிட்-19 உள்ள ெபர் ஒருவருடன் ெீங் ள்

மடசியோ த் ந ோடர்பிலிருந்

ெோளிலிருந்து, 14 ெோட் ளுக்கு

சுய னிமைப்படுத் ிக்ந ோள்ளுங் ள்*
• உடனடியோ வும்,

அ ன்

பின்னர்

6வது

ெோளன்றும்,

அத்துடன்

ைீண்டும்

12ஆவது

ெோளன்றும்

போிகசோ மனமயச் நசய்துந ோள்ளுங் ள்
• 12ஆம் ெோளன்று ெீங் ள் நசய்துந ோள்ளும் போிகசோ மனயின் முடிவு எ ிர்ைமறயோ
ென்றோ

இருப்ப ோ

இருந் ோல், ெீங் ள்

உணர் ிறீர் ள் என்றோல், அத்துடன் க ோவிட்-19 உள்ள ஒரு ெபருடன் ெீங் ள் கைலும்

ந ோடர்பில் இருக் வில்மை என்றோல், 14 ெோட் ளுக்குப் பின்னர் உங் ள் சுய

னிமைப்படுத் லில் இருந்து

நவளிகயறுங் ள்
•

டந் ஆறு ைோ ங் ளில் ெீங் ள் க ோவிட்-19 ந ோற்றுகெோயோல் போ ிக் ப்பட்டிருந் ோல், ெீங் ள் நபோதுவோ
ஒரு நெருங் ிய ந ோடர்போளரோ க்
இல்ைோவிட்டோல், உங் மளத்

ரு ப்படைோட்டீர் ள், கைலும் உங் ளுக்கு கெோயறிகுறி ள்

னிமைப்படுத் ிக் ந ோள்ளகவோ அல்ைது போிகசோ மனமயச்

நசய்துந ோள்ளகவோ க மவயில்மை.

* ெீங் ள் க ோவிட்-19 உள்ள ஒரு ெபருடன் வோழ் ிறீர் ள் என்றோல், அவர் கெர்ைமறயோன
முடிமவப் நபற்ற ெோளிலிருந்து ெோட் மளக் ணக் ிடுங் ள்.
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