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COVID-19 ന് വിധേയരായ 
ആളുകൾക്കുള്ള വിവരങ്ങൾ
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Malayalam
Information for people exposed to COVID-19

ഞാൻ COVID-19 ന് വിധേയനായിട്ുധ്ാ എന്ന് ഞാൻ എങ്ങനന അറിയകും?
COVID-19 സമൂഹത്ിൽ സാോരണമാണ്. COVID-19 ഉള്ളവധരാട് ധരാഗലക്ഷണങ്ങൾ ക്കുതകുടങ്ങകുന്തിന് 
2 ദിവസം മകുധ്ാ ധ�ാസിറ്റീവ് �രിധ�ാേനയ്ക്ന് 2 ദിവസം മകുധ്ാ (ഏതാണ് ആദ്ം വന്ത്) അവർക്ന് 
COVID-19 ഉന്ന്ന് അവർ സമയം നെലവഴിച്ച ആളുകധളാട് �റയാൻ ഞങ്ങൾ ആവ�്നപെടകുന്കു.

നിങ്ങൾ COVID-19 ഉള്ള ഒരകു വ്ക്ിയകുമായി സ്ർക്ം �കുലർത്ിയതായി ആനരങ്ിലകും നിങ്ങധളാട് 
�റഞ്ാൽ, നിങ്ങളുനട അ�കടസാേ്ത മനസ്ിലാക്ാനകും നിങ്ങനളയകും നിങ്ങളുനട കകുടകുംബനത്യകും 
നിങ്ങളുനട സമൂഹനത്യകും സംരക്ഷിക്ാൻ നിങ്ങൾക്ന് എന്കുനെയ്ാനാകകുനമന്കും മനസിലാക്ാൻ ഈ 
ഉ�ധദ�ം ഉ�ധയാഗിക്കുക.

ആർക്ാണ് ധരാഗം �ിടിന�ടാനകുള്ള സാേ്ത?
COVID-19 അണകുബാേയ്ക്കുള്ള സാേ്ത വർദ്ിക്കുന്ത്:

• COVID-19 ഉള്ള ഒരാളുമായി നിങ്ങൾ എതത സമയം െിലവഴിക്കുന്കു, അവരകുമായി നിങ്ങൾ എതത അടകുത്ന് 
ഇട�ഴകി എന്തകും 

• നിങ്ങൾ വറീടിനകുള്ളിൽ ആയിരിക്കുധ്ാൾ (നിങ്ങൾ നവളിയിലാനണങ്ിൽ അ�കടസാേ്ത കകുറവാണ്)
• നിങ്ങൾ മാസ്ക് േരിക്ാത്ധപൊൾ (നിങ്ങളുനട കൂനടയകുള്ള വ്ക്ിയകും മാസ്ക് േരിച്ചാൽ അ�കടസാേ്ത 

വളനര കകുറവാണ്).

വാക്സിധനഷൻ COVID-19 വരാനകുള്ള സാേ്ത കകുറയ്ക്കുന്കു, എന്ാൽ ഈ സംരക്ഷണം കാലതകധമണ 
കകുറയകുന്കു, കൂടാനത ഒമിധതകാൺ ധ�ാനലയകുള്ള COVID-19 ന�� െില വകധേദങ്ങൾനക്തിനര ഇത് ഫലത�ദമല്ല. 
ബൂസ്റ്റർ ധ�ാസകുകൾ ഒമിധതകാൺ വകധേദങ്ങൾക്കുൾനപെനട ഈ സംരക്ഷണം വർദ്ിപെിക്ാൻ സഹായിക്കുന്കു. 
ഗകുരകുതരമായ ധരാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്തിനകും വാക്സിധനഷൻ ത�ോനമാണ്. അർഹതനപെട്ാലകുടൻ 
എല്ലാവർക്കും അവരകുനട ബൂസ്റ്റർ ലേിക്ണം.

നിങ്ങളുനട COVID-19 വാക് സിധനഷൻ ബകുക്ന് നെയ്ാൻ, ദയവായി COVID-19 Vaccine Clinic Finder (COVID-19 
വാക് സിൻ ക്ിനിക്ന് ഫഫൻ�ർ) സന്ദർ�ിക്കുക.

ഞാൻ എതത കാലധത്ക്ന് അ�കടത്ിലാണ്?
COVID-19 ഉള്ള ഒരാളുമായി സ്ർക്ം �കുലർത്ിയ ധ�ഷം, നിങ്ങൾക്ന് 14 ദിവസധത്ക്ന് അത് വരാനകുള്ള 
സാേ്തയകു്ന്. COVID-19 �കർന് മിക് ആളുകൾക്കും ആദ് 7 ദിവസങ്ങളിൽ ഇത് വരകും, അതിനാൽ 
നിങ്ങൾക്ന് ഏറ്വകും കൂടകുതൽ അ�കടസാേ്തയകുള്ള സമയമാണിത്. എന്ിരകുന്ാലകും, ഏകധദ�ം 25% 
ധകസകുകളിൽ 7 നകും 14 നകും ഇടയിൽ COVID-19 �കരകുന്കു്ന്.

COVID-19 ഉള്ള ഒരാളുമായി ഞാൻ സ്ർക്ം �കുലർത്ിയിട്ുന്ങ്ിൽ ഞാൻ 
എന്കുനെയ്ണം?
COVID-19 ഉള്ള ഒരകു വ്ക്ിയകുമായി നിങ്ങൾ നടത്ിയ സ്ർക്ത്ിനൻ� രറീതിയിലാണ് നിങ്ങൾക്ന് COVID-19 
ഉ്ാകാനകുള്ള സാേ്ത. നിങ്ങളുനട �രിധ�ാേനയകുനടയകും ഒറ്നപെടലിനൻ� ആവ�്കതകനളയകും കകുറിച്ചന് 
െിന്ിക്കുധ്ാൾ, നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ധതാ ധ�ാലി നെയ്ുന്ധതാ ആയ സ്ഥലനത് ദകുർബലരായ ആളുകനള 
ബാേിക്ാനിടയകുള്ള അ�കടസാേ്ത ഉൾനപെനടയകുള്ള നിങ്ങളുനട സാഹെര്ങ്ങനളക്കുറിച്ചന് െിന്ിക്കുക.

COVID-19 ഉള്ള ഒരാളുമായി സ്ർക്ം �കുലർത്കുന് എല്ലാ ആളുകളും symptoms (ധരാഗലക്ഷണങ്ങൾ) 
നായി ത�ദ്ാ�ൂർവ്ം നിരറീക്ഷിക്ണം. ധരാഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉ്ായാൽ ഉടൻ തനന് �രിധ�ാേന നടത്കുക. 
അടകുത്തായി എന്കുനെയ്ണനമന്തിനനക്കുറിച്ചുള്ള കൂടകുതൽ വിവരങ്ങൾക്ന് െകുവനടയകുള്ള �ട്ിക കാണകുക.

https://www.health.gov.au/resources/apps-and-tools/covid-19-vaccine-clinic-finder
https://www.nsw.gov.au/covid-19/stay-safe/testing/symptoms#toc-symptoms-of-covid-19
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എനൻ� നിയമ�രമായ ആവ�്കതകൾ എനന്ാനക്യാണ്?
നിങ്ങൾ COVID-19 ഉള്ള ഒരാളുനട കൂനടയാണ് താമസിക്കുന്നതങ്ിൽ, നിങ്ങൾ NSW Health Self Isolation 
Guidelines (എൻ എസ് �ബ്ു ആധരാഗ്ം സ്വയം ഒറ്നപെടൽ മാർഗ്ഗനിർധദേ�ങ്ങൾ) �ാലിക്കുകയകും 
7 ദിവസധത്ക്ന് സ്വയം ഒറ്നപെടകുകയകും ധവണം. എൻ എസ് �ബ്ു നഹൽത്ന് ഇത് നെയ്ാൻ 
നിങ്ങനള അറിയിച്ചിട്ുന്ങ്ിൽ 7 ദിവസധത്ക്ന് എൻ എസ് �ബ്ു  ആധരാഗ്ം സ്വയം ഒറ്നപെടൽ 
മാർഗ്ഗനിർധദേ�ങ്ങളും നിങ്ങൾ �ാലിക്ണം.

നിങ്ങളുനട വറീടിന് �കുറത്ന് COVID-19 ഉള്ള ആനരങ്ിലകുമായി സ്ർക്ം �കുലർത്ിയിട്ുന്ങ്ിൽ, 
െകുവനടയകുള്ള �ട്ിക ഉ�ധയാഗിച്ചന് നിങ്ങളുനട അ�കടസാേ്ത വിലയിരകുത്കുക. COVID-19 ഉള്ള 
വ്ക്ിയകുമായകുള്ള നിങ്ങളുനട സ്ർക്ത്ിനൻ� സ്വോവവകും നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ധതാ ധ�ാലി നെയ്ുന്ധതാ 
ആയ സ്ഥലത്കുള്ള ആളുകനള ബാേിക്ാനകുള്ള സാേ്തയകും നിങ്ങളുനട സ്വന്ം സാഹെര്ങ്ങളും 
�രിഗണിക്കുക, ത�ധത്കിച്ചും അവർക്ന് ധരാഗം �കരാനകുള്ള കൂടകുതൽ സാേ്തയകുള്ള അവസ്ഥകൾ 
ഉന്ങ്ിൽ (ഉദാഹരണത്ിന്, മാറാത് അസകുഖം, അനല്ലങ്ിൽ കറീധമാനതറാപെി നെയ്തകു നകാ്ിരിക്കുക).

ഉയർന്തകും കകുറഞ്തകുമായ അ�കടസാേ്തയകുള്ള െില ഉദാഹരണങ്ങൾ 
എനന്ാനക്യാണ്?
നിങ്ങളുനട COVID-19 അ�കടസാേ്ത വിലയിരകുത്കുന്തിനകും നിങ്ങൾ COVID-19 ഉള്ള ആരകുമാനയങ്ിലകും 
ബന്ധനപെട്ിട്ുന്ന്ന് നിങ്ങധളാട് �റഞ്ാൽ എന്കുനെയ്ണനമന്തിനകും ഈ �ട്ിക ഉ�ധയാഗിക്കുക.

നിങ്ങനളക്കുറിച്ചന് COVID-19 നൻ� 
അ�കടസാേ്ത

ഞാൻ എന്ാണ് നെധയ്്ത്?

COVID-19 ഉള്ള 
ഒരാളുനട കൂനടയാണ് 
ഞാൻ താമസിക്കുന്ത് 
(എനിക്ന് വറീട്ു 
സ്ർക്മകു്ന്)

ഉയർന്ത് എല്ലാ വറീട്ു സ്ർക്മകുള്ളവരകും ഇനിപെറയകുന്വ നെയ്ണം:എല്ലാ വറീട്ു സ്ർക്മകുള്ളവരകും ഇനിപെറയകുന്വ നെയ്ണം:

• നസൽഫ് ഐനസാധലഷൻ മാർഗ്ഗനിർധദേ�ം �ാലിക്കുക, 
നിങ്ങളുനട വറീട്ിനല ആദ്നത് ധകാവിഡ് ധ�ാസിറ്റീവ് 
വ്ക്ിക്ന് അവരകുനട �രിധ�ാേന നടത്ിയ സമയം മകുതൽ 
7 ദിവസധത്ക്ന് സ്വയം ഒറ്നപെടകുക.

• കഴിയകുന്തകും ധവഗം ഒരകു റാപെിഡ് ആന്റി�ൻ നടസ്റ്റന് 
(RAT) നടത്കുക, ആറാം ദിവസം വറീ്കും നടത്കുക. 
ധരാഗലക്ഷണങ്ങൾ ക്ാൽ ഒരകു അേിക RAT എടകുക്കുക.

• നിങ്ങൾക്ന് ധരാഗലക്ഷണങ്ങളുന്ങ്ിൽ, COVID-19 
ൽ നിന്കുള്ള at risk of severe disease* (ഗകുരകുതരമായ 
ധരാഗത്ിനകുള്ള സാേ്ത) ഉന്ങ്ിൽ, PCR �രിധ�ാേന 
നടത്കുക, അത് കൂടകുതൽ കൃത്വകും ധവഗത്ിലകുമകുള്ള 
െികിത്സ നിങ്ങൾക്ന് തരാൻ കഴിയകുനമന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്കു. 
എല്ലാ �രിധ�ാേനകളും നനഗറ്റീവ് ആനണങ്ിൽ, നിങ്ങൾക്ന് 
7 ദിവസത്ിന് ധ�ഷം ഐനസാധലഷൻ വിടാം.

• സ്ർക്ം കഴിഞ്ന് 14 ദിവസധത്ക്ന് COVID-19 
ഉ്ാകാനകുള്ള സാേ്ത കൂടകുതലാണ്, അതിനാൽ, ഒറ്നപെട്ന് 7 
ദിവസധത്ക്ന് നിങ്ങൾ ഇനിപെറയകുന്വ നെയ്ണം:

– ഉയർന് അ�കടസാേ്തയകുള്ള തകമറീകരണങ്ങൾ 
ഒഴിവാക്കുക (ആധരാഗ് സംരക്ഷണം, വധയാ�ന 
�രിെരണം, ഫവകല് �രിെരണം, തിരകുത്ൽ 
സൗകര്ങ്ങൾ)

– നകടിടത്ിനകുള്ളിൽ വറീട്ിലനല്ലങ്ിൽ  മാസ്ക് േരിക്കുക
– ധരാഗലക്ഷണങ്ങൾ നിരറീക്ഷിക്കുകയകും ധരാഗലക്ഷണങ്ങൾ 

ക്ാൽ ഉടൻ PCR �രിധ�ാേന നടത്കുകയകും നെയ്ുക
– തിരധക്റിയ സ്ഥലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക, 

സാേ്മാകകുന്ിടത്ന് വറീട്ിലിരകുന്ന് ധ�ാലി നെയ്ുക

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/self-isolation-covid-and-close.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/self-isolation-covid-and-close.aspx
https://www.nsw.gov.au/covid-19/management/advice-for-confirmed#toc-how-will-my-covid-19-be-managed
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COVID-19 ന് വിധേയരായ  
ആളുകൾക്കുള്ള വിവരങ്ങൾ

നിങ്ങനളക്കുറിച്ചന് COVID-19 നൻ� 
അ�കടസാേ്ത

ഞാൻ എന്ാണ് നെധയ്്ത്?

• നിങ്ങളുനട ഒറ്നപെടൽ കാലയളവ് അവസാനിച്ചന് 14 
ദിവസത്ിനകുള്ളിൽ നിങ്ങളുനട വറീട്ിനല മനറ്ാരാൾക്ന് 
ധ�ാസിറ്റീവായാൽ നിങ്ങൾ ഒറ്നപെനട്തില്ല.

• നിങ്ങളുനട ഐനസാധലഷൻ കാലയളവ് അവസാനിച്ചന് 
14 ദിവസത്ിലേികം കഴിഞ്ന് നിങ്ങളുനട വറീട്ിനല 
മനറ്ാരാൾക്ന് COVID-19 ധ�ാസിറ്റീവ് ആനണന്ന് 
�രിധ�ാേിച്ചാൽ, നിങ്ങൾ വറീ്കും ഒറ്നപെടകുകയകും COVID-19 
ഉള്ള ആളുകളുനട വറീട്ുകാരകുമായി ബന്ധനപെടകുന്തിനകുള്ള 
നിർധദേ�ങ്ങൾ �ാലിക്കുകയകും ധവണം.

നിങ്ങൾക്ന് എധപൊൾ ധവണനമങ്ിലകും ഒരകു ധ�ാസിറ്റീവ് 
ഫലം ലേിക്ാനമന്കുന്ങ്ിൽ, Testing positive to COVID-19 
and managing COVID-19 safely at home ഉ�ധദ�ം. 
(COVID-19 ന് ധ�ാസിറ്റീവ് നടസ്റ്റന് നെയ്ൽ, വറീട്ിലിരകുന്ന് 
COVID-19 സകുരക്ഷിതമായി ഫകകാര്ം നെയ്ുക) കൂടകുതൽ 
വിവരങ്ങൾക്ന്, Get tested for COVID-19 കാണകുക (COVID-19 
�രിധ�ാേന നടത്കുക).

COVID-19 ഉള്ള 
ഒരാളുമായി ഞാൻ 
വളനരക്ാലം 
നെലവഴിച്ചു 
(ഉദാ. ഞാൻ രാതതി 
അവരകുനട വറീട്ിൽ 
താമസിച്ചു അനല്ലങ്ിൽ 
ഫവകകുധന്രം 
ഞാൻ വറീടിനകുള്ളിൽ 
െിലവഴിച്ചു) 
അനല്ലങ്ിൽ COVID-19 
ഉള്ള ഒരാളുമായി 
ഞാൻ അടകുത്ന് 
ഇട�ഴകകുകയകും 
ഞങ്ങൾ മാസ് ക് 
േരിക്ാതിരിക്കുകയകും 
നെയ്തകു (ഉദാ. ഒരകുമിച്ചന് 
ഒരകു�ാട് ദൂരം ഫത�വ് 
നെയ്തകു, അനല്ലങ്ിൽ 
ഇധപൊൾ ധ�ാസിറ്റീവ് 
ആയ കകുട്ികനള ഞാൻ 
ധനാക്ി.)

ഉയർന്ത് COVID-19 ഉള്ള വ്ക്ിയകുമായി നിങ്ങൾ കഴിഞ് തവണ 
സ്ർക്ം �കുലർത്ിയ സമയം മകുതൽ 7 ദിവസധത്ക്ന് സ്വയം 
ഒറ്നപെടലാണ് മറ്ുള്ളവനര സംരക്ഷിക്കുന്തിനകുള്ള ഏറ്വകും 
ഫലത�ദമായ മാർഗം.

കഴിയകുന്തകും ധവഗം ഒരകു റാപെിഡ് ആന്റി�ൻ നടസ്റ്റന് (RAT) 
നടത്കുകയകും ആറാം ദിവസം വറീ്കും നടത്കുകയകും നെയ്ുക. 
നിങ്ങൾക്ന് ധരാഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉ്ായാൽ ഒരകു അേിക RAT 
നടത്കുക (അനല്ലങ്ിൽ നിങ്ങൾക്ന് at risk of severe disease* PCR 
�രിധ�ാേന). എല്ലാ �രിധ�ാേനകളും നനഗറ്റീവ് ആനണങ്ിൽ, 
നിങ്ങൾക്ന് 7 ദിവസത്ിന് ധ�ഷം ഒറ്നപെടൽ മതിയാക്ാം. 
ഒറ്നപെടൽ കഴിഞ്ന് 7 ദിവസധത്ക്ന് കൂടി, How can we all 
help slow the spread of COVID-19? താനഴയകുള്ള �കു�ാർ�കൾ 
�ാലിച്ചുനകാ്ന് നിങ്ങൾക്ന് COVID-19 വ്ാ�നം തടയാൻ 
കഴിയകും. (COVID-19 നൻ� വ്ാ�നം മന്ദഗതിയിലാക്ാൻ 
നമകുനക്ല്ലാവർക്കും എങ്ങനന സഹായിക്ാനാകകും?)

നിങ്ങൾക്ന് ഒരകു ധ�ാസിറ്റീവ് ഫലം ലേിക്കുകയാനണങ്ിൽ, 
നിങ്ങളുനട ധ�ാസിറ്റീവ് നടസ്റ്റന് എടകുത്തിന് ധ�ഷം 7 
ദിവസധത്ക്ന് ഒറ്നപെടകുകയകും Testing positive to COVID-19 and 
managing COVID-19 safely at home ഉ�ധദ�ം �ിന്കുടരകുകയകും 
ധവണം.

കൂടകുതൽ വിവരങ്ങൾക്ന്, Get tested for COVID-19 കാണകുക.

COVID-19 ഉള്ള ഒരകു 
വ്ക്ിയകുമായി 
ഞാൻ കകുറച്ചന് സമയം 
െിലവഴിച്ചു (ഉദാ. 
ഞങ്ങൾ ഒരകുമിച്ചന് 
അത്ാഴം കഴിച്ചു 
അനല്ലങ്ിൽ ഒരകു 
�ബ്ിധലാ ക്ബ്ിധലാ 
മറ്ന് സാമൂഹിക 
െടങ്ങകുകളിധലാ 
ക്കുമകുട്ി)

മിതമായത് നിങ്ങൾ എതതയകും ധവഗം ഒരകു റാപെിഡ് ആന്റി�ൻ നടസ്റ്റന് 
നടത്ാനകും Getting tested for COVID-19 factsheet (COVID-19 
ഫാക് ട് ഷറീറ്ിനായി �രിധ�ാേന നടത്ൽ) തദകുത ആന്റി�ൻ 
�രിധ�ാേനയ് ക്കുള്ള ഉ�ധദ�ം �ാലിക്ാനകും �കു�ാർ� 
നെയ്ുന്കു.

നിങ്ങളുനട �രിധ�ാേന നനഗറ്റീവ് ആനണങ്ിൽ നിങ്ങൾക്ന് 
ധരാഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇനല്ലങ്ിൽ, നിങ്ങൾ ഒറ്നപെധട്തില്ല. 
ആറാം ദിവസം നിങ്ങൾ ര്ാമനത് റാപെിഡ് ആന്റി�ൻ നടസ്റ്റന് 
നടത്ണം. ധരാഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉ്ായാൽ ഉടൻ തനന് ഒരകു 
റാപെിഡ് ആന്റി�ൻ നടസ്റ്റന് നടത്കുക (അനല്ലങ്ിൽ നിങ്ങൾക്ന് at 
risk of severe disease* PCR നടസ്റ്റന് നടത്കുക*).

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/advice-for-confirmed.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/advice-for-confirmed.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/get-tested-for-covid-19.aspx
https://www.nsw.gov.au/covid-19/management/advice-for-confirmed#toc-how-will-my-covid-19-be-managed
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/people-exposed-to-covid.aspx#slow
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/people-exposed-to-covid.aspx#slow
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/advice-for-confirmed.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/advice-for-confirmed.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/get-tested-for-covid-19.aspx
https://www.nsw.gov.au/sites/default/files/2022-01/get-tested-for-covid-19.pdf
https://www.nsw.gov.au/covid-19/management/advice-for-confirmed#toc-how-will-my-covid-19-be-managed
https://www.nsw.gov.au/covid-19/management/advice-for-confirmed#toc-how-will-my-covid-19-be-managed
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നിങ്ങനളക്കുറിച്ചന് COVID-19 നൻ� 
അ�കടസാേ്ത

ഞാൻ എന്ാണ് നെധയ്്ത്?

COVID-19 ഉള്ള ഒരകു 
വ്ക്ിയകുമായി 
എനിക്ന് തഹസ്വമായധതാ 
അകന്ധതാ ആയ 
സ്ർക്ം 
ഉ്ായിരകുന്കു (ഉദാ. 
ഞാൻ ധഷാപെിംഗിന് 
നെന്കു, അനല്ലങ്ിൽ 
ഞങ്ങൾ �കുറത്ന് 
നടക്ാൻ ധ�ായിരകുന്കു), 
അനല്ലങ്ിൽ Service NSW 
App ൽ എനിക്ന് ഒരകു 
ധകസ് അധലർട്ന് ലേിച്ചു.

കകുറഞ്ത് ലക്ഷണങ്ങൾ നിരറീക്ഷിക്കുക.

ധരാഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉ്ായാൽ ഉടൻ തനന് റാപെിഡ് ആന്റി�ൻ 
നടസ്റ്റന് (RAT) നടത്കുക. നിങ്ങളുനട RAT നനഗറ്റീവ് ആനണങ്ിൽ, 
24 മണിക്ൂറിനകുള്ളിൽ സ്വയം ഒറ്നപെട്ന് മനറ്ാരകു RAT നെയ്ുക, 
അനല്ലങ്ിൽ നിങ്ങളുനട ഫലത്ിനായി കാത്ിരിക്കുധ്ാൾ 
PCR നടസ്റ്റന് നടത്ി സ്വയം ഐനസാധലറ്ന് നെയ്ുക. നിങ്ങളുനട 
ര്ാമനത് നടസ്റ്റന് നനഗറ്റീവ് ആനണങ്ിൽ, നിങ്ങളുനട 
ലക്ഷണങ്ങൾ മാറകുന്ത് വനര ഒറ്നപെടകുന്ത് തകുടരകുക. 
നിങ്ങൾക്ന് ഒരകു ധ�ാസിറ്റീവ് ഫലം ലേിക്കുകയാനണങ്ിൽ, 
നിങ്ങൾ ഒറ്നപെടൽ തകുടരകുകയകും Testing positive to COVID-19 and 
managing COVID-19 safely at home ഉ�ധദ�ം �ാലിക്കുകയകും 
നെയ്ുക.

നിങ്ങൾക്ന് ധരാഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉന്ങ്ിൽ, at risk of severe 
disease*ഒരകു PCR നടസ്റ്റന് നടത്കുക.

* ഗകുരകുതരമായ ധരാഗസാേ്തയകുള്ളവരിൽ ഗർേിണികൾ, ആദിവാസികൾ, ധടാറസ് സ് നതടയിറ്ന് ഐലൻഡ് 
ആളുകൾ (ത�ധത്കിച്ചന് ആധരാഗ്�രമായ ത�ശനങ്ങൾ ഉള്ളവർ), �സഫിക് ദ്വറീപ് നിവാസികൾ, ത�തിധരാേ 
കകുത്ിവയ്പ് എടകുക്ാത്വർ (16 വയസ്ിനകു മകുകളിലകുള്ളവർ), ത�തിധരാേധ�ഷി കകുറഞ് ആളുകൾ 
എന്ിവ ഉൾനപെടകുന്കു.

നിങ്ങൾക്ന് നടസ്റ്റന് നെയ്ണനമങ്ിൽ, തദകുത ആന്റി�ൻ നടസ്റ്റന് ആക്സസ് നെയ്ാൻ കഴിയകുന്ിനല്ലങ്ിൽ, നിങ്ങൾക്ന് 
ഒരകു testing clinic (നടസ്റ്റിംഗ് ക്ിനിക്) �രിധ�ാേന നടത്ാം. ധ�ാലിസ്ഥലനത് അടിസ്ഥാനമാക്ിയകുള്ള 
സ്ർക്ം സംബന്ധിച്ച കൂടകുതൽ വിവരങ്ങൾക്ന്, NSW Government - Guidance for businesses with a worker 
who tests positive for COVID-19 (എൻ എസ് �ബ്ല്കു സർക്ാർ - COVID-19 ന് ധ�ാസിറ്റീവ് നടസ്റ്റന് നെയ്ുന് 
നതാഴിലാളികളുള്ള ബിസിനസകുകൾക്കുള്ള മാർഗ്ഗനിർധദേ�ം).

COVID-19 നൻ� വ്ാ�നം മന്ദഗതിയിലാക്ാൻ നമകുനക്ല്ലാവർക്കും എങ്ങനന 
സഹായിക്ാനാകകും?
COVID-19 നൻ� വ്ാ�നം മന്ദഗതിയിലാക്ാൻ സഹായിക്കുന്തിന് നമകുനക്ല്ലാം സ്വറീകരിക്ാവകുന് ലളിതമായ 
ഘട്ങ്ങളു്ന്.

• നിങ്ങൾക്ന് അസകുഖമകുന്ങ്ിൽ എവിനടയകും ധ�ാകരകുത്. നനഗറ്റീവായ ഫലം ലേിക്കുന്തകുവനര ഉടൻ തനന് 
�രിധ�ാേന നടത്ി ഒറ്നപെടകുക.

• നിങ്ങൾ മിതമായധതാ ഉയർന് സ്ർക് വിോഗത്ിധലാ ആനണങ്ിൽ, ഉയർന് അ�കടസാേ്തയകുള്ള 
തകമറീകരണങ്ങൾ (ആധരാഗ് സംരക്ഷണം, വധയാ�ന �രിെരണം, ഫവകല് �രിെരണം, തിരകുത്ൽ 
സൗകര്ങ്ങൾ) സന്ദർ�ിക്രകുത്; നിങ്ങൾ കകുറഞ് എക് സ് ധ�ാഷർ സ്ർക് വിോഗത്ിലാനണങ്ിൽ ഈ 
തകമറീകരണങ്ങളിനലാന്ന് നിങ്ങൾ സന്ദർ�ിധക്്തകുന്ങ്ിൽ, ഒരകു റാപെിഡ് ആന്റി�ൻ നടസ്റ്റന് നടത്ാനകും 
സന്ദർ�ിക്കുധ്ാൾ മാസ് ക് േരിക്ാനകും ഞങ്ങൾ നിങ്ങനള ധത�ാത്സാഹിപെിക്കുന്കു.

• സാേ്മായ ഇടങ്ങളിൽ മറ്ന് ആളുകളിൽ നിന്ന് 1.5 മറീറ്ർ അകനല നിൽക്കുക, ആൾക്ൂട്ം ഒഴിവാക്കുക
• മാസ്ക് േരിക്കുക
• ഹാൻഡ് സാനിഫറ്സർ അനല്ലങ്ിൽ ധസാപെന് ഉ�ധയാഗിച്ചന് 20 നസക്ൻഡ് ധനരധത്ക്ന് നിങ്ങളുനട ഫകകൾ 

�തിവായി വൃത്ിയാക്കുക
• �രിമിതമായ സംഖ്കധളാനട സാമൂഹിക സധമേളനങ്ങൾ നവളിയിൽ നടത്കുക
• ലേ്മായ ക്കുആർ ധകാ�കുകൾ ഉ�ധയാഗിച്ചന് ധവദികളിൽ നെക്ന് ഇൻ നെയ്ുക.

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/advice-for-confirmed.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/advice-for-confirmed.aspx
https://www.nsw.gov.au/covid-19/management/advice-for-confirmed#toc-how-will-my-covid-19-be-managed
https://www.nsw.gov.au/covid-19/management/advice-for-confirmed#toc-how-will-my-covid-19-be-managed
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/clinics.aspx
https://www.nsw.gov.au/covid-19/business/linked-with-positive-worker-case
https://www.nsw.gov.au/covid-19/business/linked-with-positive-worker-case
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COVID-19 ന് വിധേയരായ  
ആളുകൾക്കുള്ള വിവരങ്ങൾ

ഞാൻ സ്വയം ഒറ്നപെട്ിരിക്കുധ്ാൾ ലേ്മായ �ിന്കുണകനള കകുറിച്ചന് എനിക്ന് 
എവിനട നിന്ന് ഉ�ധദ�ം ലേിക്കും?
ലേ്മായ �ിന്കുണകനളക്കുറിച്ചുള്ള കൂടകുതൽ വിവരങ്ങൾക്ന്, Self-Isolation Guideline (നസൽഫ്-ഐനസാധലഷൻ 
മാർഗ്ഗനിർധദേ�ം) കാണകുക.

നിങ്ങളുനട ോഷയിൽ സഹായം
നിങ്ങൾക്ന് ധസവനങ്ങൾ വിവർത്നം നെയ്ാധനാ വ്ാഖ്ാനിക്ാധനാ ആവ�്മകുന്ങ്ിൽ, ധദ�റീയ നകാധറാണ 
ഫവറസ് ധഹാട്ന് ഫലനിൽ 1800 020 080 എന് ന്റിൽ വിളിക്കുക (ഒപെം 8 ഓപ്ഷൻ തിരനഞ്ടകുക്കുക). ഈ 
ധസവനം സൗ�ന്വകും രഹസ്ാത്മകവകുമാണ്.

https://www.nsw.gov.au/covid-19/management/self-isolation-covid-and-close

