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COVID-19 ආසාාදනය ඇති බවට පරීක්ෂණයකින්
තහවුරුුවීම සහ ආරක්ෂාාකාාරී ලෙ�ස නිවසේ�දී
COVID-19 කළමණාාකරණය කිරීම
රැැපීඩ් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂාාවකින් ඔබට ආසාාදනය ඇති බවට තහවුරුු වුණි නම්, ඔබ විසින් පහත දේේ
කල යුතුය:
1. Service NSW website (සර්විස් නිව් සවුත් වේ�ල්ස් වෙ�බ් අඩවිය) හි ලියාාපදිංංචි වන්න, ඒ මගින් ඔබගේ�
COVID-19 අවදාානම මත වැැදගත් සෞ�ෞඛ්යයය රැැකවරණ උපකාාර සහ උපදෙෙස් සමඟ සම්බන්ධ විය
හැැකිය. ඔබ හෝ�ෝ ඔබගේ� පවුලේ� අයෙ�කු හට මාාර්ගස්ථව ලියාාපදිංංචි විය නො�ොහැැකි නම්, දුරකථන අංංක
13 77 88 ඔස්සේ� සරවිස් නිව් සවුත් වේ�ල්ස් අමතන්න.
PCR හෝ�ෝ රැැපීඩ් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂාාවකින් ඔබට ආසාාදනය ඇති බවට තහවුරුු වුණි නම්, ඔබ විසින්
පහත දේේ කල යුතුය:
1. හැැකි විගස දින 7 කට හුදෙෙකලාා වන්න. ඔබගේ� නිවසේ� සිටින අයද දින 7 කට හුදෙෙකලාා විය යුතුය.
ඔබට දින 7 කට පසුව උගුරේ� ආසාාදනය, නාාසයෙ�න් සො�ොටු ගැැලීම, කැැස්ස හෝ�ෝ හුස්ම ගැැනීමේ� කෙ�ටි
බවක් ඇතිනම්, කරුුණාාකර ඔබගේ� රෝ�ෝග ලක්ෂණ නැැතිවී පැැය 24 ක් යනතෙ�ක් හුදෙෙකලාා වී සිටින්න.
2. ඔබට රෝ�ෝග ලක්ෂණ ඇතිවීමට දින 2 කට පෙ�ර හෝ�ෝ ඔබට ආසාාදනය ඇති බවට පරීක්ෂණයකින්
දැැනගත් දිනට දින 2 කට පෙ�ර (මින් කලින් එන දිනය) ඔබ සමඟ කාාලය ගතකල අය හට ඔබට
COVID-19 ආසාාදනයවී ඇති බව පවසන්න. මේ� අතර ඔබ හාා සමාාජයේ�, සේ�වාා ස්ථාානයේ� සහ/හෝ�ෝ
පාාසැැලේ� හමුවන අය සිටිය හැැකිය.
3. ඔබගේ� රෝ�ෝග ලක්ෂණ නියාාමනය කරන්න. ඔබට කිසියම් කණස්සල්ලක් ඇති නම්, ඔබගේ� පවුලේ�
වෛෛද්ය�වරයාා, දුරකථන අංංක 1800 960 933 ඔස්සේ� NSW Health COVID-19 Care at Home Support
Line (නිව් සවුත් වේ�ල්ස් COVID හෙ�ල්ත් නිවසේ�දී රැැකවරණ ලබාා දෙෙන උපකාාරක අංංකය) හෝ�ෝ දුරකථන
අංංක 1800 020 080 ඔස්සේ� National Coronavirus Helpline (ජාාතික කො�ොරෝ�ෝනාා වයිරස් උපකාාරක
අංංකය) අමතන්න. රෝ�ෝග ලක්ෂණ දරුුණු වේ� නම්, 000 අමතන්න.

මාාගේ� COVID-19 ආසාාදනය කළමණාාකරණය කරන්නේ� කෙ�සේ�ද?
ඔබට RAT මගින් ආසාාදනයවුණු බවට මාාර්ගස්ථව හෝ�ෝ දුරකථනයෙ�න් සනාාථවී ලියාාපදිංංචිවුණි නම්, ඔබට
දරුුණු ලෙ�ස රෝ�ෝගාාතූරවීමේ� අවදාානම ඇතිද යන්න අප විසින් නිර්ණය කිරීම සඳහාා ප්රරශ්නවලට පිළිතුරුු
සපයන ලෙ�ස ඉල්ලාා සිටිනු ඇත. ඔබට ආසාාදිත බවට PCR ප්රරතිඵලයක් ලැැබුණි නම්, ටෙ�ක්ස්ට් පණිවුඩයක්
මගින් සමාාන ප්රරශ්න සහිත පුරුුකක් ඔබට එවනු ඇත. ඔබට හැැකි විගස මෙ�ම ප්රරශ්නවලට පිළිතුරුු
සපයන්න.
ඔබට ස්වයංං හුදෙෙකලාාවීම සහ නිවසේ�දී ඔබගේ� අසනීපය රැැක බලාා ගන්නේ� කෙ�සේ�ද යන්න සම්බන්ධ
උපදෙෙස්ද ඔබට එවනු ඇත. ඔබව දරුුණු ලෙ�ස රෝ�ෝගාාතූරවීමේ� අවදාානම ඇතිනම්, NSW Health මගින්
වැැඩිදුර ප්රරශ්න අසනු ඇත. මෙ�සේ� කරන්නේ� ඔබට ඇන්ටිවයිරල් හෝ�ෝ COVID-19 සඳහාා වෙ�නත් කලින් ලබාා
දිය යුතු ප්රරතිකාාර අවශ්යයද යන්න සො�ොයාා බැැලීම සඳහාාවේ�. ඔබගේ� පවුලේ� වෛෛද්ය�වරයාාගේ� හෝ�ෝ පවුලේ�
වෛෛද්ය�වරයාාගේ� සාායනයේ� නම වෙ�ත ලබාා දිය යුතු වන්නේ� ඒ මගින් ඔබට රැැකවරණය ලබාා දීම සඳහාා
NSW Health සාායන කණ්ඩාායම් ඔබ හාා සම්බන්ධවීම සඳහාාය.
ඔබගේ� වයස අවුරුුදු 65 ට අඩුනම්, COVID-19 එන්නතේ� මාාත්රාා� දෙෙක ලබාා ඇතිනම්, දරුුණු සෞ�ෞඛ්යයය
තත්වයන් නො�ොමැැතිනම් සහ ගර්භනී නැැතිනම්, ඔබට නිවසේ� සිට ඔබව රැැකබලාා ගත හැැකිය. COVID-19
ආසාාදනය වුණු බො�ොහෝ�ෝ අය හට තරමක අසනීප තත්වයක් ඇතිවී දින කිහිපයකින් සුව වන අතර, සමහර
අයට කිසිදු රෝ�ෝග ලක්ෂණයක් ඇති නො�ොවේ�. රැැකවරණය හෝ�ෝ උපදෙෙස් සඳහාා ඔබගේ� අසනීපය ඇති ඕනෑෑම
අවස්ථාාවක NSW Health සමඟ සම්බන්ධ විය හැැකිය.
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ආරක්ෂාාකාාරී ලෙ�ස නිවසේ�දී COVID-19 කළමණාාකරණය කිරීම

බො�ොහේ� රෝ�ෝග ලක්ෂණ පහත ආකාාරයට කළමණාාකරණය කල හැැක:
•

ඇදටවී විවේ�කයෙ�න් සිටීම

•

වේ�දනාාව සහ උණ සමනය කර ගැැනීමට නිතිපතාා පැැනඩෝ�ෝල් සහ අයිබියො�ොප්රො�ො�ෆේ�න් ලබාා ගැැනීම

•

උගුරේ� ආසාාදනවලට උගුර සඳහාාවූ ලො�ොසින්ජර

•

නිතිපතාා ජලය තො�ොල ගෑෑම මගින් සජලව සිටීම

ඔබට සාාමාාන්යය ආකාාරයට නියම කර ඇති කිසියම් බෙ�හෙ�තක් ඇතිනම්, ඒවාා දිගටම ලබාා ගන්න. ඔබ
දැැනට ගන්නාා බෙ�හෙ�ත් හෝ�ෝ ප්රරතිකාාර ලබාා ගැැනීම සම්බන්ධ පැැහැැදිලි නැැතිනම් හෝ�ෝ ගැැටළුවක් ඇතිනම්,
ඔබගේ� වෛෛද්ය�වරයාා අමතන්න.
ඔබව දරුුණු ලෙ�ස රෝ�ෝගාාතූරවීමේ� අවදාානම ඇති බවට සලකයි නම්, කරුුණාාකර ඔබගේ� පවුලේ�
වෛෛද්ය�වරයාා සමඟ සම්බන්ධ වන්න, නැැතිනම් දුරකථන අංංක 1800 960 933 ඔස්සේ� NSW Health
COVID-19 Care at Home Support Line අමතන්න. පහත අය දරුුණු ලෙ�ස රෝ�ෝගාාතූරවීමේ� අවදාානම ඇති
අය ලෙ�ස සලකනු ලබයි:
•

ගර්භනී කාාන්තාාවන් (බලන්න What if I am pregnant and have COVID-19? (මාා ගර්භනී අතර
COVID-19 ආසාාදනයවී ඇතිනම් කුමක් සිදුවේ�ද?))

•

ඇබො�ොරිජිනල් සහ ටෝ�ෝරස් ස්ට්රේ�ට් දුපත්වාාසීන් (විශේ�ෂයෙ�න් පසුබිමෙ�හි වෙ�නත් රෝ�ෝගී තත්වයන් ඇති
අය)

•

පැැසිෆික් දූපත්වාාසීන්

•

ප්රරතිශක්තිකරණය නො�ොකල අය (වයස අවුරුුදු 16 සහ ඊට වැැඩි)

•

ප්රරතිශක්තිකරණය හීනවූ අය

මහළු වයස දරුුණු අසනීප සම්බන්ධයෙ�න් අවදාානම් සාාධකයකි, විශේ�ෂයෙ�න් යටින් දිවෙ�න වෙ�නත් සෞ�ෞඛ්යය
ගැැටළු ඇති අවස්ථාාවල. COVID-19 ආසාාදනය හේ�තුවෙ�න් දරුුණු ලෙ�ස රෝ�ෝගාාතූරවීමේ� අවදාානම ඇති අයට
ඵලදාායී ප්රරතිකාාර ඇත.

ඔබගේ� රෝ�ෝග ලක්ෂණ නිරීක්ෂණය කරන්න
සෑෑම දිනකම තුන් වතාාවක් (උදෑෑසන, හවස සහ රාාත්රිියට) මෙ�ම ප්රරශ්න ඔබගෙ�න්ම අසාා ගන්න.
ප්රරශ්න

පිළිතුර නැැත

පිළිතුර ඔව්

මාා හට කෑෑමට සහ බීමට
අපහසුතාාවයක් ඇතිද?

සාාමාාන්යය ආකාාරයට ආහාාර
සහ පාාන ගන්න.

නිතර වතුර උගුරුු බො�ොන්න,
හයිඩ්රරලයිට් හෝ�ෝ ගැැස්ට්රො�ො�ලයිට්
සුවයක් නැැතිනම්, 1800 960 933 හෝ�ෝ
පවුලේ� වෛෛද්ය�වරයාා අමතන්න

මාා සාාමාාන්යය දිනවලට වඩාා
වැැඩිපුර මූත්රාා� පිට කරනවාාද?

ජලය හො�ොඳින් පාානය කර
සිටින්න.

වැැඩිපුර ජලය පාානය කරන්න,
හයිඩ්රරලයිට් හෝ�ෝ ගැැස්ට්රො�ො�ලයිට්
සුවයක් නැැතිනම්, 1800 960 933 හෝ�ෝ
පවුලේ� වෛෛද්ය�වරයාා අමතන්න

මාා කාාමරයේ� ඇවිදින විට
කැැරකැැවිල්ල, හෝ�ෝ හිසෙ�හි
සැැහැැල්ලු බවක් දැැනේ�ද?

නිවසේ� සිට NSW Health
COVID-19 ආසාාදනය පාාලනය
කර ගැැනීම සඳහාාවූ උපදෙෙස්
දිගටම පිළිපදින්න.

වැැඩිපුර ජලය පාානය කරන්න,
හයිඩ්රරලයිට් හෝ�ෝ ගැැස්ට්රො�ො�ලයිට්
සුවයක් නැැතිනම්, 1800 960 933 හෝ�ෝ
පවුලේ� වෛෛද්ය�වරයාා අමතන්න
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ආරක්ෂාාකාාරී ලෙ�ස නිවසේ�දී COVID-19 කළමණාාකරණය කිරීම

ප්රරශ්න

පිළිතුර නැැත

පිළිතුර ඔව්

මාා හට තදබල ලෙ�ස හිසෙ�හි
කරකැැවිල්ල, නිදිමත බව හෝ�ෝ
ව්යා�ාකූල බව දැැනේ�ද?

නිවසේ� සිට NSW Health
COVID-19 ආසාාදනය පාාලනය
කර ගැැනීම සඳහාාවූ උපදෙෙස්
දිගටම පිළිපදින්න.

හැැකි විගස බිංංදු තුන (000) අමතාා
ඔබට COVID-19 ආසාාදනය ඇති බව
දන්වන්න

මාා හට හුස්ම ගැැනීමේ� අපහසුව
හෝ�ෝ පපුවෙ�ථ හිර ගතිය හෝ�ෝ
මිනිත්තු 10 කට චඩාා පපුවේ�
වේ�දනාාව දැැනේ�ද?

නිවසේ� සිට NSW Health
COVID-19 ආසාාදනය පාාලනය
කර ගැැනීම සඳහාාවූ උපදෙෙස්
දිගටම පිළිපදින්න.

හැැකි විගස බිංංදු තුන (000) අමතාා
ඔබට COVID-19 ආසාාදනය ඇති බව
දන්වන්න

මම සිටගෙ�න සිටින විට
ක්ලාාන්ත බව දැැනේ�ද?

නිවසේ� සිට NSW Health
COVID-19 ආසාාදනය පාාලනය
කර ගැැනීම සඳහාාවූ උපදෙෙස්
දිගටම පිළිපදින්න.

හැැකි විගස බිංංදු තුන (000) අමතාා
ඔබට COVID-19 ආසාාදනය ඇති බව
දන්වන්න

හුදෙෙකලාා කාාලයේ�දී ඔබට වෙ�නත් චිකිත්සක උපකාාර හෝ�ෝ හදිසි නො�ොවන සෞ�ෞඛ්යයය ආශ්රිිත ගැැටළු ඇතිනම්,
දුරකථන අංංක 1800 960 933 ඔස්සේ� නිව් සවුත් වේ�ල්ස් හෙ�ල්ත් COVID-19 නිවෙ�ස් රැැකවරණ උපකාාර
අංංකය අමතන්න.

මාා විසින් කුමක් කල යුතුද?
ඔබ සහ ඔබගේ� නිවසේ� ආශ්රිිතයන් නිවසේ�දී හුදෙෙකලාා විය යුතුයි
ඔබ සම්පූර්ණයෙ�න් එන්නත් ලබාා තිබුණද, පරීක්ෂණය කල දින සිට දින 7 ක් ස්වයංං හුදෙෙකලාා විය යුතුය.
ස්වයංං හුදෙෙකලාාවීම යනු ඔබගේ� නිවසේ� හෝ�ෝ වාාසස්ථාානයල රැැඳී සිටීම වන අතර අන් අයගෙ�න් වෙ�න්වී
සිටීමයි. ස්වයංං හුදෙෙකලාාවීම සහ ඔබට අවශ්යය වුවහො�ොත් ඔබට ලබාාගත හැැකි උපකාාර මො�ොනවාාද යන්න
සම්බන්ධ වැැඩිදුර විස්තර සඳහාා කරුුණාාකර Self-Isolation Guideline (ස්වයංං හුදෙෙකලාා මාාර්ගෝ�ෝපදේේශය)
බලන්න.
ඔබ සමඟ ජීවත්වන අයට ඔබට COVID-19 ආසාාදනය වී ඇති බව කිව යුතුය. ඔබගේ� නිවසේ� සිටින
ආශ්රිිතයන්ද දින 7 ක් ස්වයංං හුදෙෙකලාා විය යුතුය, එසේ�ම හැැකි විගස සහ නැැවත දින 6 දී රැැපීඩ්
ඇන්ටිජන් පරීක්ෂාාවක් (RAT) කරගත යුතුය. Information for people exposed to COVID-19 (COVID-19
ආසාාදනයට නිරාාවරණයවූ අය සඳහාා තො�ොරතුරුු) සහ Get tested for COVID-19 (COVID-19 සඳහාා පරීක්ෂාා
කරවාා ගනන) බලන්න.
ස්වයංං හුදෙෙකලාා කාාලයේ�දී ප්රරයෝ�ෝගික උපකාාර සඳහාා දුරකථන අංංක 1800 943 553 ඔස්සේ� නිව් සවුත්
වේ�ල්ස් සෞ�ෞඛ්යයය හුදෙෙකලාා උපකාාර අංංකය අමතන්න.

ඔබගේ� සාාමාාජීය ආශ්රිිතයන් හටද ඔබට ආසාාදනය ඇතිවුණු බවට දැැනුම් දෙෙන්න
COVID-19 ආසාාදනය ඇති බවට පරීක්ෂාාවකින් සනාාථ වුණි යනුවෙ�න් අදහස් වන්නේ� ඔබ දැැනටමත්
COVID-19 ආසාාදනය වෙ�නත් අයට ව්යා�ාප්ත කිරීමේ� හැැකියාාවක් ඇති බවයි. ඔබට රෝ�ෝග ලක්ෂණ
ඇතිවීමට දින දෙෙකකට පෙ�ර හෝ�ෝ ඔබගේ� පරීක්ෂාාවෙ�න් ආසාාදනය ඇතිවූ බවට දැැන ගැැනීමට දින දෙෙකකට
කලින් සිට ඔබගෙ�න් රෝ�ෝගය ආසාාදනයවීමේ� හැැකියාාව ඇති බවයි.
ඔබට ආසාාදනය තිබුණු අතර සමාාජමය වශයෙ�න් ඔබගේ� ආශ්රිිතයන් හට ඔබ ආසාාදනයවී සිටි බව දැැන්විය
යුතුය. මේ� අය අතර ඔබ ආහාාර ගත් අය, ඔබ පබ් එකේ�දී, ක්ලබ් එකේ�දී හෝ�ෝ උත්සවවලදී හමුවූ අය, ආදී
ඔබ සාාමාාජීය වශයෙ�න් හමුවූ අය මේ� අතර සිටී.
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ආරක්ෂාාකාාරී ලෙ�ස නිවසේ�දී COVID-19 කළමණාාකරණය කිරීම

සිය අවදාානම අගයාා Information for people exposed to COVID-19 (COVID-19 ආසාාදනයට නිරාාවරණයවූ
අය සඳහාා තො�ොරතුරුු) භාාවිතයෙ�න් මුළඟට ගත යුතු පියවර කුමක්ද යනන ඔබගේ� ආශ්රිිතයන්ට පවසාා
රැැපීඩ් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂාාවක් කර ගන්නාා ලෙ�ස දැැනුම් දෙෙන්න.

ඔබට ආසාාදනය ඇති බවට පරීක්ෂණයකින් සනාාථවූ බවට ඔබගේ� සේ�වාා ස්ථාානයට හෝ�ෝ
අධ්යා�ාපන පහසුකමට දැැනුම් දෙෙන්න.
ඔබ ආසාාදිත අවස්ථාාවේ� බැැහැැර සිටියේ� නම්, ඔබට COVID-19 ආසාාදනය පරීක්ෂාාවකින් සනාාථවුණු බව
ඔබගේ� සේ�වාා කළමණාාකරුු හෝ�ෝ අධ්යා�ාපන පහසුකමේ� ප්රරධාානියාා/අදාාල කාාර්ය මණ්ඩල සාාමාාජිකයාා හට
දැැනුම් දෙෙන්න.
ඔබට අසනීපවුණු දිනය (ඔබට රෝ�ෝග ලක්ෂණ ඇතිනම්), ඔබට ආසාාදිත අවස්ථාාවේ� ඔබ සේ�වාා ස්ථාානයේ�
පාාසැැලේ� සිටි දින ඔවුන් වෙ�ත දැැනුම් දෙෙන්න. ඔබගේ� සේ�වාා සහෘෘදයන් සහ සිසුන් හට ඇති අවදාානම
ඇගයීමට ඔවුන් විසින් මෙ�ම තො�ොරතුරුු භාාවිතාා කරනු ඇත. ඔබගේ� සේ�වාා ස්ථාානය හෝ�ෝ පාාසැැල මගින්
ඔවුන් හට ඔවුන් COVID-19 ආසාාදනයට නිරාාවරණයවූ බව සහ ගතයුතු ක්රිියාා මාාර්ග සම්බන්ධයෙ�න් දැැනුම්
දෙෙනු ඇත.
ඔබ විසින් ඔබගේ� කළමණාාකරුු හට දුරකථනයෙ�න් හෝ�ෝ ටෙ�ක්ස්ට් පණිවුඩයක් මගින් හෝ�ෝ එකට
රාාජකාාරී කරන මිතුරෙ�කු මගින හෝ�ෝ දැැනුම් දිය හැැකිය. ඔබ අධ්යා�ාපන පහසුකමකට ගියේ� නම්, ඔබ ගිය
මණ්ඩපයේ� ප්රරධාාන දුරකථන අංංකය ඇමතිය හැැක.

මාා ගර්භනී අතර COVID-19 ආසාාදනයවූයේ� නම් කුමක් සිදුවේ�ද?
සති 14 ට වඩාා කාාලයක් ගර්භනී කාාන්තාාවන් COVID-19 ආසාාදනයෙ�න් සංංකූලතාා ඇතිවීමේ� වැැඩි
අවදාානමක් දරයි.
ඔබ COVID-19 ආසාාදනය ඇති බවට පරීක්ෂණයකින් සනාාථ වුණි නම්, සහ ඔබ සති 14 කට වඩාා ගර්භනී
නම්, ඔබගේ� මාාතෘෘ රැැකවරණ සපයන්නාා වෙ�ත දැැනුම් දීම වැැදගත්වේ�. මේ� ඔබගේ� පවුලේ� වෛෛද්ය�වරයාා,
වින්නඹූ මාාතාාව, ප්රරසව වෛෛද්ය�වරයාා හෝ�ෝ පළාාතේ� මාාතෘෘ සේ�වාාව විය හැැකිය.
බො�ොහෝ�ෝ ගර්භනී කාාන්තාාවන් COVID-19 ආසාාදනය ඇති අතර ආරක්ෂාාකාාරී ලෙ�ස නිවසේ� රැැඳී සිටීමට
හැැකිය. මේ� කාාලයේ�දී පහත දේේ වැැදගත්වේ�:
•

සාාමාාන්යය උණ සෙ�ම්ප්රරතිශ්යා�ාව ඇති විට මෙ�න් ප්රරමාාණවත් තරම් දියර ගැැනීම. ඔබට අසනීප බව දැැනේ�
නම්, රෝ�ෝග ලක්ෂණ සමනය කර ගැැනීමට පැැරසිටමෝ�ෝල්ද ලබාා ගත හැැකිය. ඔබ ගර්භනී අතරතුර
අයිබියො�ොප්රො�ො�ෆේ�න් ලබාා ගැැනීම නදර්දේේශ නො�ොකරයි. රුුධිර කැැටි ගැැසීමේ� අවදාානම අඩු කිරීම සඳහාා
නිතිපතාා එහෙ� මෙ�හෙ� යාාම වැැදගත්වේ�.

•

ඔබගේ� බිළිඳාාගේ� චලනයන් සම්බන්ධ සමීපව බලාා සිටීම වැැදගත්වේ�. ඔබගේ� බිළිඳාාගේ� චලනයන්ගේ�
වෙ�නසක් ඇතිනම් හෝ�ෝ පහත දේේ අත්විඳී නම්, හැැකි විගස ඔබගේ� මාාතෘෘ රැැකවරණ සපයන්නාා
අමතන්න:
•

යෝ�ෝනියෙ�න් රුුධිර වහනය

•

බඩේ� වේ�දනාා

•

යෝ�ෝනියෙ�න් දිගටම දියර ස්රාා�වයන් යාාම

•

සති 37 කට පෙ�ර ඇතිවන සංංකෝ�ෝචන

•

එක දිගට පවතින උණ

•

හිසරදය

•

ඔබගේ� මුහුණේ� සහ අත්වල හදිසි ඉදිමීම

•

ඔබට ප්රරසව වේ�දනාා දැැනීම

•

ඔබගේ� ගර්භනී බව සම්බන්ධ දරුුණු කණස්සල්ලක් ඇතිවීම.
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COVID-19 ආසාාදනය ඇති බවට පරීක්ෂණයකින් තහවුරුුවීම සහ
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ආරක්ෂාාකාාරී ලෙ�ස නිවසේ�දී COVID-19 කළමණාාකරණය කිරීම

•

ඔබට හුස්ම ගැැනීමේ� අපහසුතාා, පපුවේ� පීඩනය හෝ�ෝ වේ�දනාාව ඇතිනම්, දරුුණු හිසරදය ඇතිනම්, හෝ�ෝ
හිස කැරකෙන බව ඇතිනම්, හැකි විගස 000 ඇමතිය යුතුය. ඔබ ගර්භනී අතර COVID-19 ආසාදනය
ඇති බව ඔවුනට දැනුම් දෙන්න.

•

ආසාාදනයෙ�න් පසුව නිතාාපතාා ලබාා ගන්නාා පෙ�ර ප්රරසව රැැකවරණ ලබාා ගැැනීම වැැදගත්වේ�. ඔබට ස්වයංං
හුදෙෙකලාා කාාලයේ�දී පෙ�ර ප්රරසව හමුවක් මඟ හැැරුුණේ� නම්, හැැකි විගස එය නැැවත යො�ොදාා ගන්න.

COVID-19 ආසාාදනය ඇති අතර මාා බිළිදෙෙකු හෝ�ෝ දරුුවෙ�කු සමඟ කටයුතු කරන්නේ�
කෙ�සේ�ද?
COVID-19 ආසාාදනය ඇති බවට පරීක්ෂණයකින් සනාාථ වන බො�ොහෝ�ෝ දරුුවන් හට, ඔවුන් ප්රරතිශක්තිකරණය
කර නො�ොතිබුණද, සිය නිවසේ� රැැකවරණය ලබාා දෙෙන අය විසින් නිවසේ�දී ආරක්ෂාාකාාරී ලෙ�ස රැැකබලාා
ගත හැැකිය. COVID-19 ආසාාදනය ඇති අය හැැකිතාාක් දුරට සිය නිවසේ� සිටින අනෙ�ක් අයගෙ�න් වෙ�න්වී
සිටිය යුතුය. ආසාාදනය ඇති අයගෙ�න් වෙ�න්විය නො�ොහැැකි පවුලේ� අනික් අය ඔවුන් ස්වයංං හුදෙෙකලාාවෙ�න්
ඉවත්වන තෙ�ක් ඔවුන් සමඟ ස්වයංං හුදෙෙකලාා වන්න. Information for people exposed to COVID-19
(COVID-19 ආසාාදනයට නිරාාවරණයවූ අය සඳහාා තො�ොරතුරුු) අනුව පරීක්ෂණ අවශ්යයතාා පිළිපදින්න. ඔබගේ�
COVID-19 ආසාාදිත දරුුවාාට නිවසේ�දී රැැකවරණය ලබාා දෙෙන විට:
•

දරුුවන්ට පහසු ආකාාරයට ඇඳුම් අන්දවන්න - රශ්නය හෝ�ෝ ශීතල වැැඩි නො�ොවන ආකාාරයට

•

ඔබගේ� දරුුවාාට ප්රරමාාණවත් ආාාකාාරයට දියර පාානයට දෙෙන්න. ඔවුන් බීමට වැැඩි කැැමැැත්තක් නො�ොදැැක්විය
හැැකි බැැවින් ඔබගේ� උනන්දු කිරීම අවශ්යයවේ�.

•

ඔබ ඔබගේ� බිළිඳාාට මව් කිරි හෝ�ෝ ෆෝ�ෝමියුලාා ලබාා දෙෙන්නේ� නම්, වැැඩි වාාර ගණනක් ලබාාදීම අවශ්යය
විට හැැකිය. ඔබට සහ ඔබගේ� දරුුවාාට COVID-19 ආසාාදනය ඇතිනම්, මව්කිරි ලබාා දීම ආරක්ෂකාාරීවේ�.

•

ඔවුන්ට විවේ�ක ගැැනීමට උනන්දු කරන්න, එසේ�ම මහන්සි නො�ොවීමට උනන්දු කරන්න.

•

ඔබගේ� දරුුවාාට වේ�දනාාව ඇතිනම් හෝ�ෝ උණ හේ�තුවෙ�න් අපහසුවෙ�න් සිටීනම් පමණක් පැැරසිටමෝ�ෝල්
හෝ�ෝ අයිබියො�ොප්රො�ො�ෆේ�න් භාාවිතාා කරන්න. ලේ�බලයේ� ඇති උපදෙෙස් අනුගමනය කරන්න. මේ�වාා හාානිදාායක
විය හැැකි බැැවින් පැැය 24 ක කාාලයක් සඳහාා නියම කර ඇති ප්රරමාාණයට වඩාා ලබාා නො�ොදෙෙන්න.

•

දරුුවාාගේ� රෝ�ෝග ලක්ෂණ වැැඩිවේ�ද යන්න සෝ�ෝදිසියෙ�න් සිටින්න.

ඔබගේ� දරුුවාාගේ� තත්වය නියාාමනය කර පහත දේේ නිරීක්ෂණය කලහො�ොත්, ඔබගේ� පවුලේ� වෛෛද්ය�වරයාා
හෝ�ෝ දුරකථන අංංක 1800 969 933 ඔස්සේ� NSW Health COVID-19 Care හි Home Support Line (පෙ�.ව.
8.30 හෝ�ෝ ප.ව. 8.20) හෝ�ෝ දුරකථන අංංක 1800 020 080 (24/7) ඔස්සේ� National Coronavirus Helpline
අමතන්න.
•

ප්රරතිකාාරවලට ප්රරතිකියාා නො�ොදක්වන දිගටම පවතින උණ (>39°C)

•

මඳ වශයෙ�න් හුස්ම නො�ොවැැටීම

•

සාාමාාන්යයයෙ�න් පාානය කරන ප්රරමාාණට වඩාා අඩකටත් වඩාා අඩුවෙ�න් පාානය

•

මූත්රාා� ප්රරමාාණය සාාමාාන්යය ප්රරමාාණයට වඩාා අඩකටත් අඩුවීම

•

මධ වශයෙ�න් වමනය හෝ�ෝ පාාචනය

•

සිටගෙ�න සිටීමට හෝ�ෝ ඇවිදීමට නො�ොහැැකිවීම

ඔබගේ� දරුුවාා දරුුණු ලෙ�ස රෝ�ෝගාාතූරවීම, හුස්ම ගැැනීමේ� අපහසුව, දරුුණු ලෙ�ස විජලීකරණයවීම
සම්බබන්ධයෙ�ණ් කණස්සල්ලක් ඇතිනම්, බිංංදු තුන (000) අමතාා විගස ඔබගේ� දරුුවාාට COVID-19
ආසාාදනය ඇති බව දුරකථන ක්රිියාාකරුුට දන්වන්න.
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ආරක්ෂාාකාාරී ලෙ�ස නිවසේ�දී COVID-19 කළමණාාකරණය කිරීම

මා හට ස්වයං හුදෙකලාවෙන් ඉවත් විය හැක්කේ කවදාද?
7 වන දිනයේ�දී ඔබට රෝ�ෝග ලක්ෂණ නැැතිනම්
ඔබව පරීක්ෂාා කල දින සිට දින 7 ක් ස්වයංං හුදෙෙකලාා විය යුතුය. ඔබට උගුරේ� ආසාාදනයක්, නාාසයෙ�න්
සො�ොටු ගැැලීමක්, කැැස්ස හෝ�ෝ හුස්ම කෙ�ටි බව නැැතිනම් පමණක් දින 7 කට පසු ස්වයංං හුදෙෙකලාාවෙ�න්
ඉවත් විය හැැකිය. ඔබට PCR පරීක්ෂණයක් කලහො�ොත් හෝ�ෝ ඔබගේ� රැැපීඩ් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂාාව ලියාාපදිංංචි
කලහො�ොත්, දින 7 කට පසුව NSW Health වෙ�තින් SMS පණිවුඩයක් ලැැබෙ�න මුත් ඔබ පරීක්ෂණය සිදුකර
දින 7 අවසන්වී ඇති නම්, ස්වයංං හුදෙෙකලාාවෙ�න් ඉවත් වීමට මෙ�ම SMS පණිවුඩය ලැැබෙ�න තෙ�ක් සිටිය
යුතු නැැත. උදාාහරණ වශයෙ�න්, ඔබව පරීක්ෂාා කලේ� අඟහරුුවාාදාා පෙ�.ව. 10 ට නම්, මෙ�ම රෝ�ෝග ලක්ෂණ
කිසිවක් නැැතිනම් මීළඟ අඟහරුුවාාදාා පෙ�.ව. 10 ට ස්වයංං හුදෙෙකලාාවෙ�න් ඉවත් විට හැැකිය. නිව් සවුත්
වේ�ල්ස්හි ස්වයංං හුදෙෙකලාාවෙ�න් ඉවත්ව යාාමට පෙ�ර නැැවත පරීක්ෂාා කිරීම අවශ්යය නො�ොවේ�.
තව දින 3 ක් යන තෙ�ක් වෙ�නත් අය ආසන්නයේ� සිටින විට හෝ�ෝ කථාා කරන විට මුව ආවරණයක්
පළදින්න, එසේ�ම වැැඩි අවදාානම් ස්ථාාන (සෞ�ෞඛ්යයය රැැකවරණ, වැැඩිහිටි රැැකවරණ, ආබාාධිත රැැකවරණ හෝ�ෝ
ප්රරතිශෝ�ෝධන පහසුකම්) වෙ�ත යාාමෙ�න් වළකින්න. ඔබ මෙ�වැැනි ස්ථාානයක සේ�වය කරයි නම්, නැැවත සේ�වයට
යාාමට පෙ�ර ඔබගේ� සේ�වාායෝ�ෝජකයාා සමඟ කථාා කරන්න. ඔබට දරුුණු ලෙ�ස හීනවූ ප්රරතිශක්තිකරණ
පද්ධතික් ඇතිනම්, (බද්ධ කල ඉන්ද්රියක් ලැැබූ හෝ�ෝ කෙ�මො�ොතෙ�රපි ලබන ආදී) මෙ�ම අමතර පූර්වාාරක්ෂණ
ක්රිියාා තව දින 4 ක් යන තෙ�ක් ගත යුතුය (හුදෙෙකලාාවෙ�න් ඉවත්වීමෙ�න් පසු සම්පූර්ණ දින 7 ක්).

දින 7 දී ඔබට රෝ�ෝග ලක්ෂණ ඇතිනම්
ඔබට හුදෙෙකලාාවී සිටින අවසාාන පැැය 24 තුල උගුරේ� ආසාාදනය, නාාසයෙ�න් සො�ොටු ගැැලීම, කැැස්ස හෝ�ෝ
හුස්ම කෙ�ටී බව ඇතිනම්, ඔබගේ� රෝ�ෝග ලක්ෂණ නැැතිවී පැැය 24 ක් යන තෙ�ක් හුදෙෙකලාාවී සිටින්න. ඔබට
කණස්සල්ලක් ඇතිනම් ඔබගේ� පවුලේ� වෛෛද්ය�වරයාා අමතන්න.
තව දින 3 ක් යන තෙ�ක් වෙ�නත් අය ආසන්නයේ� සිටින විට හෝ�ෝ කථාා කරන විට මුව ආවරණයක්
පළදින්න, එසේ�ම වැැඩි අවදාානම් ස්ථාාන (සෞ�ෞඛ්යයය රැැකවරණ, වැැඩිහිටි රැැකවරණ, ආබාාධිත රැැකවරණ හෝ�ෝ
ප්රරතිශෝ�ෝධන පහසුකම්) වෙ�ත යාාමෙ�න් වළකින්න. ඔබ මෙ�වැැනි ස්ථාානයක සේ�වය කරයි නම්, නැැවත සේ�වයට
යාාමට පෙ�ර ඔබගේ� සේ�වාායෝ�ෝජකයාා සමඟ කථාා කරන්න. ඔබට දරුුණු ලෙ�ස හීනවූ ප්රරතිශක්තිකරණ
පද්ධතික් ඇතිනම්, (බද්ධ කල ඉන්ද්රියක් ලැැබූ හෝ�ෝ කෙ�මො�ොතෙ�රපි ලබන ආදී) මෙ�ම අමතර පූර්වාාරක්ෂණ
ක්රිියාා තව දින 4 ක් යන තෙ�ක් ගත යුතුය (හුදෙෙකලාාවෙ�න් ඉවත්වීමෙ�න් පසු සම්පූර්ණ දින 7 ක්).
ඔබට දින 7 කට පසුව වඩාා සුව අතට නො�ොහැැරෙ�න වෙ�නත් රෝ�ෝග ලක්ෂණ ඇතිනම් (උදාා. උණ, හිසරදය)
ඔබට හුදෙෙකලාාවෙ�න් ඉවත්විය හැැකි වුවද ඔබගේ� පවුලේ� වෛෛද්ය�වරයාා සමඟ සම්බන්ධ විය යුතුය.
ඔබ සාායනික කණ්ඩාායමක රැැකවරණය යටතේ� සිටීනම්, ඔබව හුදෙෙකලාාවෙ�න් නිදහස් කරන්නේ� කවදාාද
යන්න ඔබගේ� කණ්ඩාායම විසින් දැැනුම් දෙෙනු ඇත.

මාා ස්වයංං හුදෙෙකලාාවීමෙ�න් ඉවත්ව ගිය පසුද පරීක්ෂණයක් කර ගත යුතුද?
ස්වයංං හුදෙෙකලාාවෙ�ණ් ඉවත්ව යාාමෙ�න් පසු සති 8 ක් යන තෙ�ක් නිතිපතාා සිදු කරන COVID-19 පරීක්ෂණ
(සේ�වාා ස්ථාාන සහ පාාසැැල් නිරීක්ෂණ ආදී) නිර්දේේශ නො�ොකරයි. ඔබගේ� කළමණාාකරුුගෙ�න් අසාා දැැන ගන්න.

මාා නැැවත COVID-19 ආසාාදිත අයෙ�කුට නිරාාවරණය වුවහො�ොත් කුමක් සිදුවේ�ද?
ආසාාදනයෙ�න් සුවවූ අය ඔබව නිදහස් කිරීමෙ�න් පසු සති 8 ක් යන තෙ�ක් නැැවත COVID-19 ආසාාදනය
වීමේ� අඩු අවදාානමක් ඇත්තේ� බො�ොහෝ�ෝ අය තුල යම් ප්රරතිශක්තියක් ගො�ොඩ නැැගෙ�න හේ�තුවෙ�නි (රෝ�ෝගයට
එරෙ�හිව සටන් කිරීමේ� හැැකියාාව).
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ආරක්ෂාාකාාරී ලෙ�ස නිවසේ�දී COVID-19 කළමණාාකරණය කිරීම

ඔබව නිදහස් කල පසු සති 8 ක්ට පසුව COVID-19 ආසාාදිත අයෙ�කු සමඟ සම්බන්ධවුණි නම්,
සාාමාාන්යයයෙ�න් ඔබට රෝ�ෝග ලක්ෂණ ඇතිනම් මිස ස්වයංං හුදෙෙකලාාවීම හෝ�ෝ පරීක්ෂණයක් කිරීම අවශ්යය
නැැත. ඔබව නිදහස් කල පසු සති 8 ක්ට පසුව COVID-19 ආසාාදිත අයෙ�කු සමඟ සම්බන්ධවුණි නම්,
ස්වයංං හුදෙෙකලාාවී Information for people exposed to COVID-19 (COVID-19 ආසාාදනයට නිරාාවරණයවූ
අය සඳහාා තො�ොරතුරුු) සහ Get tested for COVID-19 (COVID-19 සඳහාා පරීක්ෂාා කරවාා ගන්න) විස්තර
පත්රිිකාාවල ඇති උපදෙෙස් අනුගමනය කරන්න.

කො�ොතරම් ඉක්මණින් මාා එන්නත ලබාා ගත යුතුද?
ඔබගේ� වෛෛද්ය�මය වශයෙ�න් නිදහස් කිරීමේ� දැැන්වීමේ� සිට සති හයක් යන තෙ�ක් එන්නත්වලින්
නිදහස්වීමේ� තාාවකාාලික බුහැැරවීමක් අදාාලවේ�. බැැහැැරවීම වලංංගු නිව් සවුත් වේ�ල්ස් තුල පමණි. ඔබට
වෙ�නත් ප්රාා�න්තයක හෝ�ෝ ටෙ�රිටරියක රැැකියාා, පාාසැැල් හෝ�ෝ වෙ�නත කරුුණක් සඳහාා එන්නත් ලබාා ගැැනීම
අවශ්යය නම්, එම බලධාාරීන් සමඟ අවශ්යයතාා පරීක්ෂාා කර බලන්න.
ඔබට බූස්ටර් මාාත්රාා�වක් ලබාා ගැැනීම සඳහාා සුදුසුකම් ඇතිනම්, ආසාාදනයක් ඇති බවට සනමාාථවූ පසුව
සම්පූර්ණයෙ�න් සුවවූ පසු එය ඔබට ලබාා ගත හැැකිය. බො�ොහෝ�ෝ අය හට මෙ�ය ආසාාදනය ඇතිවූවාාට
පසු සති 4-6 අතර කාාලයකි. වැැඩිදුර විස්තර සඳහාා, COVID-19 vaccines: Frequently asked questions
(COVID-19 එන්නත්: නිතර අසන ප්රරශ්න) සහ NSW Health Booster vaccination: Frequently asked
questions (NSW Health බූස්ටර් එන්නත් වැැඩ සටහන: නිතර අසන ප්රරශ්න) බලන්න.

මාා ස්වයංං හුදෙෙකලාාවී සිටින විට කුමන උපකාාර ලැැබෙ�යිද?
මාානසික සෞ�ෞඛ්යයය උපකාාර
•

NSW Mental Health Line – 1800 011 511

•

Beyond Blue helpline – 1800 512 348

•

Lifeline – 13 11 14

•

Kids Helpline – 1800 55 1800

•

Service NSW mental wellbeing resources (මාානසික සෞ�ෞඛ්යයය උපකාාර)

ගෘෘහාාශිත හිංංසන උපකාාර
•

ජාාතික ලිංංගික අතවර සහ ගෘෘහාාශිත උපකාාර අංංකය 1800 RESPECT (1800 737 732)

NSW Health සමඟ Sonder හවුල්කාාරිත්වයෙ�න් පැැය 24/7 පුරාා පුද්ගලික සුබසාාධන සේ�වාා ඔස්සේ� මාානසික
සෞ�ෞඛ්යයය, වෛෛද්ය� සහ සුබසාාධක උපකාාර සේ�වාා බහු භාාෂාා චැැට් සහ දුරකථන ප්රරවේ�ශය මගින් ලබාාදෙෙයි.

ඔබගේ� භාාෂාාවෙ�න් උපකාාර
ඔබට භාාෂාා පරිවර්තකයෙ�කු අවශ්යය නම්, කරුුණාාකර දුරකථන අංංක 131 450 ඔස්සේ� පරිවර්තන සහ
තෝ�ෝල්ක සේ�වාාව (TIS National) අමතන්න. මෙ�ම සේ�වාාව නො�ොමිළේ� සහ රහසිගතවේ�.
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