
க�ொர�ொனொ வை�ஸ்  
(ர�ொைிட்-19)

ர�ொைிட்-19 ப�ிர�ொதவன

யொர் ப�ிர�ொதிக�பபட ரைண்டும்?
ஜலத�ோஷம் அலலது சளிக் கோய்சசல த�ோன்ற அ்றிகு்றிகள் 
உள்ள எவரோயினும், அது மிகவும் மி�மோன�ோக இருப�ினும், 
விரரவில தகோவிட்-19 �ரிதசோ�ரன சசயதுசகோள்ள தவண்டும். 
தகோவிட்-19 த�ோய அ்றிகு்றிகளில �ினவரு�ரவ அடங்கும்:

• கோய்சசல எ.கோ. குளிரகோய்சசல, இரவில வியர்த�ல

• இருமல, ச�ோண்ரடப புண்/அரிபபு, மூக்கு ஒழுகல, மூ்சசு்த 
�ிண்றல, வோசரன அலலது சுரவ இழ்த�ல த�ோன்ற 
சுவோசம் சோர்ந� அ்றிகு்றிகள்

• �ரச மற்றும் மூட்டு வலி, வயிற்றுப த�ோக்கு, குமட்டல/
வோ்ந�ி மற்றும் �சியினரம உள்ளிட்ட �ி்ற அ்றிகு்றிகள் 

நீங�ள் ப�ிர�ொதவன 
க�யயபபடும்ரபொது  
எதிர்பொர்பபது எனன?
• �ரிதசோ�ரன இலவசம், எளி�ோனது மற்றும் துரி�மோனது

• நீங்கள் �ரிதசோ�ரன �ிரலய்ததுக்குப 
�ரி்நதுரரக்கப�ட்டிரு்ந�ோல, �யவுசசயது உங்கள் 
�ரி்நதுரரரய உங்களுடன எடு்தது்ச சசலலவும். 
ச�ரும்�ோலோன �ிரலயங்களில இது த�ரவப�டோது. 

• �ரிதசோ�ரன மற்றும் சுவோச மரு்ததுவ �ிரலயங்களில 
உள்ள ஊழியரகள் முகமூடிகள், அங்கிகள், ரகயுர்றகள் 
மற்றும் முகக்கவசங்கள் அணி்நது சகோண்டிருப�ர. 

• உங்கள் அ்றிகு்றிகரளப �ற்்றி ஊழியரகள் உங்களிடம் 
தகட்�ோரகள்.

• உங்கள் மூக்கு மற்றும் ச�ோண்ரடயின உட்பு்றமிரு்நது 
வழி்தது எடுக்கப�டும்.

எனககுப ப�ிர�ொதவன முடிநதபின 
எனன நடககும்?
• உங்கள் �ரிதசோ�ரன முடிவுகரள ச�ற்று, நீங்கள் 

�ன்றோக இருக்கிறீரகள் எனறு அ்றியும் வரர நீங்கள் 
வீட்டிதலதய இருக்க தவண்டும் (சுய �னிரமப�டு்த�ல)

• மரு்ததுவப �ரோமரிபத�ோ அலலது அவசரகோல 
உ�விதயோ த�ரவப�டோ� �ட்ச்த�ில நீங்கள் உங்கள் 
வீட்ரடவிட்டு சவளிதய்றதவ கூடோது. உங்கரளக் கோண 
�ோரரவயோளரகள் வரக்கூடோது.

• உங்கள் த�ோய அ்றிகு்றிகள் தீவிரமோகிவிட்டோல 
(எ.கோ. சுவோசிப��ில சிரமம்), மூனறு பூஜயம் (000) 
என்ற எண்ணில அரழக்கவும். தகோவிட்-19 த�ோயக்கோக 
நீங்கள் �ரிதசோ�ரன சசயதுசகோண்டர� ஆம்புலனஸ் 
ஊழியரகளிடம் ச�ரிவிக்கவும். 

• நீங்கள் உங்கள் வீட்ரட மற்்றவரகளுடன �கிர்நது 
சகோள்கிறீரகள் என்றோல, நீங்கள் தவச்றோரு அர்றயில 
�ிரி்ந�ிருக்க தவண்டும். நீங்கள் ஒதர அர்றயில 
இரு்ந�ோல அறுரவ்ச சிகி்சரசக்கோன முகக்கவச்தர� 
அணியவும். அ்ததுடன 1.5 மீட்டர �ள்ளியிருக்கவும்.

• �லல சுகோ�ோர்தர�க் கரடப�ிடிக்கவும். அடிக்கடி உங்கள் 
ரககரளக் கழுவவும். இருமல அலலது தும்மல வ்ந�ோல 
உங்கள் முழங்ரக சகோண்தடோ அலலது சமலலிரழ்த 
�ோள் (டிஷ்யூ) சகோண்தடோ மூடிக்சகோள்ளவும். 

சுய தனிவைபபடுததல் பற்றிய 
கூடுதல் த�ைல்�வை நொன எஙர� 
கப்முடியும்?
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/
Pages/resources.aspx 

• நீங்கள் தகோவிட்-19 த�ோயப�ோ�ிபபு உள்ள ��ருடன 
ச�ருங்கிய ச�ோடர�ில இரு்ந�ிரு்ந�ோல, அ்ந� ��ரர 
நீங்கள் கரடசியோகப �ோர்த� �ோளிலிரு்நது 14 �ோட்கள் 
வீட்டிதலதய இருக்க தவண்டிய�ிருக்கும். (ச�ருங்கிய 
ச�ோடரபு என்றோல தகோவிட்-19 த�ோயப�ோ�ிபபு உள்ள 
ஒருவருடன, அவரகள் த�ோயவோயப�டுவ�ற்கு 48 மணி 
த�ர்ததுக்கு முன�ிலிரு்நது, ஒதர வீட்டில வசிப�து 
அலலது த�ருக்கு த�ரோக 15 �ிமிடங்களுக்கு தமல 
அவருடன கழிப�து அலலது 2 மணித�ரம் மூடப�ட்ட 
இட்தர�ப �கிர்நது சகோள்வது த�ோன்றரவ அடங்கும்).

• நீங்கள் �ற்த�ோது �லமோக இருப��ோக உணர்ந�ோலும் 
அலலது எ�ிரமர்றயோன �ரிதசோ�ரன முடிரவப 
ச�ற்்றிரு்ந�ோலும்கூட, வீட்டில �னிரமப�டு்த�ல என�து 
எலலோ ச�ருங்கிய ச�ோடரபுகளுக்கும் ச�ோரு்நதும்.

என ப�ிர�ொதவன முடிவு�வை எபபடிப 
கபறுரைன?
•  ச�ோதுவோக உங்கள் �ரிதசோ�ரன முடிரவ 24 மு�ல 

48 மணி த�ர்ததுக்குள் நீங்கள் ச�றுவீரகள். ஆனோல 
�யவுசசயது 72 மணி த�ரம் வரர ச�ோறு்த�ிருக்கவும். 

•  நீங்கள் உங்கள் �ரிதசோ�ரனரய அவசர்ச சிகி்சரசப 
�ிரிவிதலோ அலலது ச�ோது மரு்ததுவமரனயிதலோ 
சசய�ிரு்ந�ோல, த�ோயியல (Pathology) தகோவிட்-19 
குறுஞசசய�ி �ரிதசோ�ரன முடிவுகள் தசரவயில நீங்கள் 
��ிவு சசய�ிருக்கும் �ட்ச்த�ில, உங்கள் தகோவிட்-19 
எ�ிரமர்றயோன தசோ�ரன முடிரவ குறுஞசசய�ி  
(SMS) மூலம் ச�்றலோம். நீங்கள் ��ிவு சசயயோ� 
�ட்ச்த�ில, உங்கள் உள்ளூர சுகோ�ோர மோவட்ட்த�ில உள்ள 
ச�ோது்ச சுகோ�ோர அ�ிகோரியிடமிரு்நது உங்களுக்கு ஓர 
அரழபபு வரும்.

•  உங்கள் ச�ோது மரு்ததுவர மூலம் அலலது 
�ி்ற வளோகங்களில உங்கள் �ரிதசோ�ரன 
தமற்சகோள்ளப�ட்டிரு்ந�ோல, உங்கள் மரு்ததுவர உங்கள் 
�ரிதசோ�ரன முடிவுகரள உங்களுக்கு்த �ருவோர.

என ப�ிர�ொதவன முடிவு  
ரநர்ைவ்யொ� ைநதொல்  
எனன நடககும்?
• �ியூ சவு்த தவலஸ் 

சுகோ�ோர்ததுர்ற உங்கரளக் 
கவனி்ததுக் சகோள்ளும். 
உங்களிடம் சமடிதகர 
இலரலசயன்றோலும், 
உங்கள் சிகி்சரசக்கு எ்ந�வி� 
சசலவும் இருக்கோது.

Tamil

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/resources.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/resources.aspx


நொன எஙர� ப�ிர�ொதவன க�யது க�ொள்ைமுடியும்?
• தகோவிட்-19 மரு்ததுவ�ிரலயம் ஒனறுக்கு்ச சசலலவும்:  

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/clinics.aspx
 அலலது

• உங்கள் மரு்ததுவரர அரழக்கவும்

நியூ �வுத ரைல்ஸ் சு�ொதொ�ததுவ் ர�ொைிட்-19 ப�ிர�ொதவன நிவையம் உள்ை இடங�ள்: 

புறநகர் இடம்
திறநதிருக்கும் 
நநரம்

ததொலைநேசி ேரிநதுலர 
நதலைபேடுகிறதொ?

க�ொர�ொனொ வை�ஸ்  
(ர�ொைிட்-19)

ர�ொைிட்-19 ப�ிர�ொதவன
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