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COVID-19 පරීක්ෂාාවක් සිදු කල යුත්තේත් කුමන අවස්ථාාවලදීද?
 • ඔබට COVID-19 තේ�ෝග ලක්ෂාණ ඇතිනම්

 • ඔබ ද�ුණු තේලස තේ�ෝගාතූ�වීතේම් වුඩි අවදානමක් ඇතිනම් සහ COVID-19 ආසාදනය ඇති 
අතේයකු තේවත මෑතකදී නි�ාව�ණය වුණි නම්.

 • ඔබ නිතේවතේස් සිටින අතේයකුට ආසාදනය ඇතිවී ඇතිනම් තේහෝ COVID-19 ආසාදනය ඇති අතේයකු 
හට නි�ාව�ණයවීතේම් මධ්යයස්ථා තේහෝ වුඩි අවදානමක් ඇතිනම්.

ද�ුණු තේලස තේ�ෝගාතූ�වීතේම්  වුඩි අවදානම ඇත්තේත් කා හටද?
 • වයස අවු�ුදු 60 සහ ඊට වුඩි අය

 • ගර්භනී කාන්තාවන්

 • ඇතේබාරිජනල්, තේටෝ�ස් ස්ට්තේ�ට් දූපත්වාසීන් සහ පුසිෆික් දූපත්වාසීන් (වයස අවු�ුදු 35 සහ ඊට වුඩි)

 • සථුලතාවය, දියවුඩියාව, ද�ුණු හෘද වාහිණී තේ�ෝග, නිදන්ගත තේපනහළු තේ�ෝග (පසුගිය මාස 12 ඇතුලත ද�ුණු 
ඇදුම තේ�තුතේවන් තේ�ෝහල්ගතවූ අය ඇතුළුව) ද�ුණු නිදන්ගත අක්මා තේහෝ වකුගඩු තේ�ෝග, සක්රීය පිළිකා තේහෝ 
දුර්වලවූ පරතිශක්තික�ණය ඇති අය

 • සිය තේපනහළු, හෘදය වස්තුව තේහෝ පරතිශක්තික�ණ පද්ධ්යතියට බලපෑම් ඇතිව ආබාධිතවූ අය ඇතුළුව සමහ� 
ආබාධිත අය

 • වුඩිහිටි �ැකව�ණ සහ ආබාධිත �ැකව�ණ පහසුකම්වල සිටින තේන්වාසිකයන්

 • එන්නත් ලබා තේනාගත් වයස අවු�ුදු 18 සහ ඊට වුඩි අය

මා විසින් කුමන COVID-19 පරීක්ෂාණය ක� ගත යුතුද?
ඔබට COVID-19 ඇතිනම් ඔබ විසින් ක�ගත හුකි විවිධ පරීක්ෂණ දෙෙකක් ඇත. ඔබ විසින්ම 
ක�ගත හුකි රැැපීඩ් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂාව (RAT) සහ පරීක්ෂාණ සායනයකදී සිදු ක�න PCR 
(නාසයට සහ උගු�ට ස්තේවාබයක් දමන) පරීක්ෂාව.

 • ඔබට ෙරැුණු දෙ�ස දෙරැෝගාාතූරැවීදෙ� අවොනම ඇතින�, ඔබ විසින් PCR පරීක්ෂාවක් ක�ගත 
යුතුය. ඔබට PCR පරීක්ෂාණ පරතිඵල ඉක්මණින් ලබාගත තේනාහුකි නම්, ඔබතේ� PCR පරීක්ෂාණ 
පරතිඵල බලා සිටින අත� �ැපීඩ් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂාාවක් (ඔබ ලඟ ඇතිනම්) ක� ගන්න.

 • ඔබට ද�ුණු තේලස තේ�ෝගාතූ�වීතේම් වුඩි අවදානමක් නුතිනම්, ඔබතේ� වෛවදයව�යා විසින් PCR 
පරීක්ෂාාවක් ක� ගන්නා තේලස උපතේදස් තේනාදුන් අවස්ථාාවල, �ැපීඩ් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂාාවක් ක� 
ගන්න.

මා හට COVID-19 ආසාදනය ඇති බවට පරීක්ෂාාවකින් තහවු�ු 
වුණි නම් මා විසින් කුමක් කල යුතුද?
 • ඔබට ආසාදනය ඇති බවට PCR පරීක්ෂණයකින් සනාථ වුණි න�, ඔබට තේ�ෝග ලක්ෂාණ 

නුති වුවද, ඔබට COVID-19 ඇත. COVID-19 ඇති බවට පරීක්ෂාණයකින් සනාථාවූ අය සහ 
ආ�ක්ෂාාකාරී තේලස COVID-19 නිවතේස්දී කළමණාක�ණය සම්බන්ධ්ය උපතේදස් පිළිපුදිය යුතුය.

 • ඔබට COVID-19 ආසාදනය ඇති බවට �ැපීඩ් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂාාවකින් සනාථාවුණි නම්, පරතිඵ�ය Service NSW 
සමඟ ලියාපදිංංචිකරැ, COVID-19 ඇති බවට පරීක්ෂාණයකින් සනාථාවූ අය සහ ආ�ක්ෂාාකාරී තේලස COVID-19 නිවතේස්දී 
කළමණාක�ණය සම්බන්ධ්ය උපතේදස් පිළිපුදිය යුතුය.

ඔබතේ� තේසෞඛ්යයය සම්බන්ධ්යව කිසියම් ගුටළුවක් ඇති අත� භාෂාා උපකා� අවශය නම්, දු�කථාන අංක 131 450 
ඔස්තේස් TIS අමතා දු�කථාන අංක 1800 022 222 ඔස්තේස් Health Direct ඉල්ලා සිටින්න.

COVID-19 පරීක්ෂාාව
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https://www.nsw.gov.au/covid-19/stay-safe/testing/register-positive-rat-test-result
https://www.nsw.gov.au/covid-19/management/advice-for-confirmed
https://www.nsw.gov.au/covid-19/management/advice-for-confirmed

