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COVID-19 ந�ோயறிவுச் ந�ோதனை ஒனனற �ோன எபநபோது 
நேற்கோள்ளநேண்டும்? 

 • COVID-19-இறகோை ந�ோயறிகுறிகள உஙகளுக்கு இருக்கும் ்போழுது. 

 • தீேிரேோக ந�ோயேோயபடுேதறகோை ஆபத்து உஙகளுக்கு ேிக அதிகேோக இருக்கும் ்போழுது , ேறறும் 
COVID-19 ்தோறறு உள்ள ஒருேனர நீஙகள �மீபத்தில் ந�ர்கோண்டிருநதோல்.

 • வீட்டில் ந�ோயத்்தோறறு உள்ள ஒருேருடன ்தோடரபு்கோண்டேரோக நீஙகள இருநதோல், அல்்லது அதியுயர 
ஆபத்து அல்்லது �டு�ின்ல ஆபத்து இருக்கும் ேிதத்தில்  

தீேிர ந�ோயேோயபபடுேதறகோை ஆபத்து யோருக்கு ேிக அதிகேோக இருக்கும்?

 • 60 ேறறும் அதறகு நேறபட்ட ேயதுனடயேரகள

 • கரபபிணிப ்பண்கள

 • ஆ்போரிஜிைிப பூரேகுடியிைர, ‘நடோரிஸ்’ நீரினணத் தீேக ேக்கள, ேறறும் ‘பஸிஃபிக்’ தீேக ேக்கள (35 ேயதில் இருநது அதறகு 
நேறபட்ட ேயதுனடயேரகள)

 • உடறபருேன, �ரக்கனர ந�ோய, போரதூரேோை இதய ந�ோய, தீரோத நுனரயீரல் ந�ோய (கடநத 12 ேோதஙக்ளில் ேருத்துேேனைச் 
�ிகிச்ன�னயத் நதனேபபடுத்திய போரதூரேோை ஆஸ்த்துேோ உள்ளடஙக), போரதூரேோை ேறறும் தீரோத ஈரல் அல்்லது �ிறுநீரக 
ந�ோய, போரதூரேோை புறறுந�ோய அல்்லது ப்லவீைேனடநத ந�ோ்யதிரபபுத்-திறன ஆகியை உள்ளேரகள

 • நுனரயீரல்கள, இதயம் அல்்லது ந�ோ்யதிரபபு முனறனே ஆகியேறனறப போதிக்கும் இய்லோனே ஒனறு உள்ளேரகள உள்ளடஙக, 
இய்லோனே உள்ளேரகள

 • முதிநயோர பரோேரிபபு இல்்லஙகள ேறறும் இய்லோனேயுனடநயோர பரோேரிபபு இல்்லஙகள ஆகியேறறில் ே�ிபபேரகள

 • தடுபபூ�ியிட்டுக்்கோள்ளோத 18 ேயது ேறறும் அதறகு நேறபட்ட ேயதுனடயேரகள 

எநத COVID-19 ந�ோயறிவுச் ந�ோதனைனய �ோன நேற்கோள்ளநேண்டும்? 

உஙகளுக்கு COVID-19 இருக்கிறதோ எனறு ்தரிநது்கோள்ள இரண்டு வெவ்ெறு ்�ோதனைகள் உள்ளை. 
நீஙக்ளோகநே ்�யது்கோள்ள இயலுேோை ‘துரித ்�ோயறிவுச் ்�ோதனை’ (rapid antigen test (RAT)) ஒனறு, 
ேறறும் ந�ோயறிவுச் ந�ோதனை னேயம் ஒனறில் ்�யயபபடும் PCR ்�ோயறிவுச் ்�ோதனை ஒனறு (�ோ�ி 
ேறறும் ்தோண்னடயில் இருநது திரே ேோதிரினய ஒறறி எடுத்துச் ்�யயும் ந�ோதனை).  

 • தீெிர ்�ோயெோய்படுெதறகோை ஆ்பத்து உஙகளுக்கு மிக அதிகமோக இருநதோல், நீஙகள் PCR 
்�ோதனை ஒனனற நேற்கோள்ளநேண்டும். PCR ந�ோதனை முடினே உஙக்ளோல் ேினரேில் ்பற 
இய்லோது எனறோல், PCR ந�ோதனை முடிேிறகோக நீஙகள கோத்திருக்கும் ்போழுது ‘துரித ந�ோயறிவுச் 
ந�ோதனை’ (rapid antigen test) ஒனனற நேற்கோளளுஙகள (உஙக்ளிடம் ந�ோதைி ஒனறு இருநதோல்).

 • தீேிர ந�ோயேோயபடுேதறகோை ஆபத்து உஙகளுக்கு ேிக அதிகேோக இல்ன்ல எனறோல், PCR ந�ோதனை 
ஒனனற நேற்கோளளுேோறு உஙகளுனடய ேருத்துேர ்�ோனைோ்்லோழிய, ‘துரித ந�ோயறிவுச் ந�ோதனை’ 
(rapid antigen test) ஒனனற நேற்கோளளுஙகள. 

எைக்கு COVID-19 இருபபது உறுதிபபடுத்தபபட்டோல் �ோன எனை 
்�யயநேண்டும்?

 • உஙகளுக்கு ந�ோயறிகுறிகள இல்ன்ல எனறோல் கூட, ்�ர்முக PCR ந�ோதனை முடிவு ஒனனற நீஙகள 
்பறுவீரகந்ளயோைோல், உஙகளுக்கு COVID-19 இருக்கிறது எனறு ்போருள. COVID-19 இருபபது 
உறுதிபபடுத்தபபடுபேரகளுக்கோை, ேறறும் போதுகோபபோக வீட்டில் COVID-19-ஐக் கட்டுபபடுத்துேதறகோை 
அறிவுனரகன்ள நீஙகள அே�ியம் பினபறறியோகநேண்டும்.  

 • ந�ரமுகேோை ‘துரித ந�ோயறிவுச் ந�ோதனை’ (rapid antigen test) முடிவு ஒனனற நீஙகள ்பறறோல், Service NSW -வுடன் இநத 
்�ோதனை முடினெப் ்பதிவு வ�யயுஙகள், ேறறும் COVID-19 இருபபது உறுதிபபடுத்தபபடுபேரகளுக்கோை, ேறறும் 
போதுகோபபோக வீட்டில் COVID-19-ஐக் கட்டுபபடுத்துேதறகோை அறிவுனரகன்ளப பினபறறுஙகள.

உடல்�்லம் குறித்த கரி�ைஙகள உஙகளுக்கு இருநது உஙகளுக்கு ்ேோழி உதேி நதனேபபட்டோல், 131 450 எனும் இ்லக்கத்தில் 
TIS -ஐ அனழத்து, 1800 022 222 எனும் இ்லக்கத்தில் Health Direct (‘்ெல்த் னட்ரக்ட்’) ந�னேனய அனழக்குேோறு நகளுஙகள. 
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