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ഞാൻ എപ്ാഴാണ് ഒരു COVID-19 ടെസ്റ്റ് നെപതേണ്ടത്?
 • നിങ്ങൾക്്റ് COVID-19 ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട്റ്.

 • നിങ്ങൾക്്റ് ഗുരുതരമായ അസുഖം വരാനുള്ള സാധ്യത കൂെുതലാണ്, കൂൊടത അെുതേിടെ COVID-19 
ഉള്ള ഒരാളുമായി നിങ്ങൾ സമ്പർക്ം പുലർതേിയിട്ുണ്ട്റ്.

 • നിങ്ങൾക്്റ് വീട്ിൽ ടവപ്ാ അടലലെങ്ിൽ COVID-19  ഉള്ള ആളുമായി ഉയർന്നപതാ മിതമായപതാ ആയ 
അപകെ സാധ്യതയുള്ള ബന്ം ഉണ്ടായിരുന്നു

ആർക്ാണ് കഠിനമായ പരാഗസാധ്യത കൂെുതലുള്ളത്?
 • 60 വയസും അതിൽ കൂെുതലുമുള്ള ആളുകൾ

 • ഗർഭിണികൾ

 • ആദിവാസികൾ, പൊറസ് കെലിെുക്്റ് ദ്ീപ് നിവാസികൾ, പസഫിക് ദ്ീപ് നിവാസികൾ (35 വയസും അതിൽ 
കൂെുതലുമുള്ളവർ)

 • ടപാണ്ണതേെി, പപപമഹം, ഗുരുതരമായ ഹൃദയ സംബന്മായ അസുഖങ്ങൾ, വിട്ുമാറാതേ ശ്ാസപകാശ പരാഗങ്ങൾ (കഴിഞ്ഞ 12 
മാസതേിനുള്ളിൽ ആശുപപതിയിൽ പപപവശി്ിപക്ണ്ട കെുതേ ആസ്ത്മ ഉൾട്ടെ), കഠിനമായ വിട്ുമാറാതേ കരൾ അടലലെങ്ിൽ 
വൃക് പരാഗം, സജീവമായ അർബുദം അടലലെങ്ിൽ ദുർബലമായ പപതിപരാധപശഷി ഉള്ള ആളുകൾ

 • ശ്ാസപകാശടതേപയാ ഹൃദയടതേപയാ പരാഗപപതിപരാധ സംവിധാനടതേപയാ ബാധിക്ുന്ന വവകല്യമുള്ളവർ ഉൾട്ടെയുള്ള 
വവകല്യമുള്ള ചില ആളുകൾ

 • വപയാജന പരിചരണ, വികലാംഗ പരിചരണ സ്ഥലങ്ങളിടല താമസക്ാർ

 • വാക്സിപനഷൻ എെുക്ാതേ 18 വയസും അതിൽ കൂെുതലുമുള്ള ആളുകൾ

ഞാൻ ഏത് COVID-19 ടെസ്റ്റ് നെതേണം?
നിങ്ങൾക്്റ് COVID-19 ഉപണ്ടാടയന്ന്റ് പരിപശാധിക്ാൻ നിങ്ങൾക്്റ് രണ്ട്റ് വ്യത്യസ്ത പരിപശാധനകളുണ്ട്റ്രണ്ട്റ് വ്യത്യസ്ത പരിപശാധനകളുണ്ട്റ്. 
നിങ്ങൾക്്റ് സ്യം ടചയ്ാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പദുത ആനറിജൻ ടെസ്റ്റ് (RAT)പദുത ആനറിജൻ ടെസ്റ്റ് (RAT) കൂൊടത ഒരു ടെസ്റിംഗ് ക്ിനിക്ിൽ 
നെതേുന്ന PCRPCR (മൂക്ും ടതാണ്ടയും തുെക്ൽ) പരിപശാധനയുംപരിപശാധനയും..

  •• നിങ്ങൾക്്റ് ഗുരുതരമായ അസുഖം വരാനുള്ള സാധ്യത കൂെുതലാടണങ്ിൽനിങ്ങൾക്്റ് ഗുരുതരമായ അസുഖം വരാനുള്ള സാധ്യത കൂെുതലാടണങ്ിൽ, നിങ്ങൾ ഒരു PCRPCR ടെസ്റ്റ്ടെസ്റ്റ് 
നെതേണം. നിങ്ങൾക്്റ് PCR ടെസ്റ്റ് ഫലം പവഗതേിൽ ലഭിക്ിടലലെങ്ിൽ, PCR ടെസ്റ്റ് ഫലതേിനായി 
കാതേിരിക്ുപമ്പാൾ ഒരു റാ്ിഡ് ആനറിജൻ ടെസ്റ്റ് (നിങ്ങൾക്്റ് ഉടണ്ടങ്ിൽ) നെതേുക.

 • നിങ്ങൾക്്റ് ഗുരുതരമായ അസുഖം വരാനുള്ള സാധ്യത കൂെുതൽ അടലലെങ്ിൽ, PCR ടെസ്റ്റ് നെതോൻ 
പ�ാക്െർ നിങ്ങപളാട് പറയുന്നിടലലെങ്ിൽ പദുത ആനറിജൻ ടെസ്റ്റ് നെതേുക.

എനിക്്റ് COVID-19 പപാസിറ്ീവ് ആടണന്ന്റ് പരിപശാധി്ാൽ 
ഞാൻ എന്ുടചയ്ും?
 • നിങ്ങൾക്്റ് പപാസിറ്ീവ് PCRപപാസിറ്ീവ് PCR പരിപശാധനാ ഫലം ഉടണ്ടങ്ിൽ, നിങ്ങൾക്്റ് പരാഗലക്ഷണങ്ങൾ 

ഇടലലെങ്ിലും, നിങ്ങൾക്്റ് COVID-19 ഉണ്ട്റ്. COVID-19 പപാസിറ്ീവ് ആകുന്ന ആളുകൾക്ും സുരക്ഷിതമായി 
വീട്ിലിരുന്ന്റ് COVID-19 വകകാര്യം ടചയ്ുന്നതിനുമുള്ള ഉപപദശം നിങ്ങൾ പാലിക്ണം.

 • നിങ്ങളുടെ റാ്ിഡ് ആനറിജൻ ടെസ്റ്റ് പപാസിറ്ീവ് ആടണങ്ിൽ, Service NSW ൽ ഫലം രജിസ്റർ ടചയ്ുകService NSW ൽ ഫലം രജിസ്റർ ടചയ്ുക, കൂൊടത COVID-19 
പപാസിറ്ീവ് ആടണന്ന്റ് പരിപശാധിക്ുന്ന ആളുകൾക്ുള്ള ഉപപദശം പിന്ുെരുക, കൂൊടത വീട്ിൽ സുരക്ഷിതമായി COVID-19 
പാലിക്ുക.

എടന്ങ്ിലും ആപരാഗ്യ പപശ് നങ്ങളും ഭാഷാ പിന്ുണയും  ആവശ്യമുടണ്ടങ്ിൽ, TIS 131 450TIS 131 450 എന്ന നമ്പറിൽ വിളി്്റ് 
ടെലിപഫാണിൽ Health Direct ആവശ്യട്െുക. 1800 022 2221800 022 222.
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