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COVID-19 ආසාාදනයට නිරාාවරාණය 
වුණු අය හට තො�ාරාතුරාු

health.nsw.gov.au 

Sinhalese
Information for people exposed to COVID-19

COVID-19 ආසාාදනයට නිරාාවරාණයවූ බව මාා දුන ගන්තොන් තො�තො�ද?
COVID-19 ප්රරජාාව තුල බහුලව ඇත. COVID-19 ආසාාදනය ඇති අය විසින් රෝ�ෝග ලක්ෂණ ඇතිවීමට රෝප්ර� 
තමා සාමඟ දින 2 ක් තුල එකට සිටි අය රෝ�ෝ තමා ආසාාදනය ඇති බවට ප්රරීක්ෂණයකින් ත�වු�ු වුණු 
දින සිට දින 2 ක් තුල එකට සිටි අය (මුලින් සිදුවුණු රෝදය) �ට ඔවුනට COVID-19 ආසාාදනය ඇති බවට 
දුනුම් දිය යුතුය.

කිසියම් අරෝයකු විසින් ඔබ COVID-19  ආසාාදනය ඇති අරෝයකු සාමඟ සාම්බන්ධවුණු බවට දුනුම් දුනරෝ�ාත්, 
ඔබට ඇති අවදානම අවරෝබෝධ ක� ගුනීමට සා� ඔබව, ඔබරෝ� ප්රවුරෝ� අය සා� ඔබරෝ� ප්රරජාාව ආ�ක්ෂා 
ක� ගුනීමට ඔබ කල යුතු රෝේ සාම්බන්ධරෝයන් රෝමම උප්රරෝදස් පිළිප්රදින්න.

ආසාාදනය ඇතිවීතො� අවදානමා ඇත්තොත් �ා හටද?
COVID-19 ආසාාදනය සාම්බන්ධ අවදානම ප්ර�ත අවස්ථාාවල වුඩිරෝ�:

• COVID-19 ආසාාදනය ඇති අරෝයකු සාමඟ ඔබ ගතකල කාලය සා� ඔබ රෝකාත�ම් සාමීප්රව ඔවුන් ඇසු�ු 
කරෝ�ද යන්න මත

• ඔබ ගෘ�ස්ථාව සිටින අවස්ථාාවල (ඔබ එළිම�රෝන් සිටීනම් ඔබට ඇති අවදානම අඩුය)

• ඔබ මුව ආව�ණයක් රෝනාප්රළදින විට (ඔබ සාමඟ සිටින අයද මුව ආව�ණයක් ප්රළදී නම්, අවදානම 
රෝබරෝ�වින් අඩුය)

එන්නත මගින් COVID-19 ආසාාදනයවීරෝම් අවදානම අඩු වුවද, කාලයාරෝ� ඇවෑරෝමන් ඔමිරෝකෝෝන් වුනි 
COVID-19 ප්රරරෝ�දවලට එරෝ�හිව ඇති ආ�ක්ෂාව අඩුවන අත� අඩු ඵලදායී විය �ුකිය. බූස්ටර් මාතාා මගින් 
ඔමිරෝකෝෝන් ප්රරරෝ�දය ඇතුළුව ආසාාදනයට එරෝ�හිව ඇති ආ�ක්ෂාව වුඩි කිරීමට සාුලකිය යුතු ත�මින් 
උප්රකා� විය �ුකිය. එන්නත මගින් ද�ුණු රෝලසා රෝ�ෝගාතූ�වීමට එරෝ�හිව ආ�ක්ෂාවීමද වුදගත්රෝ�. සාෑම 
අරෝයකු විසින්ම සුදුසුකම් ලත් විගසා බූස්ටර් මාතාාව ලබා ගත යුතුය.

COVID-19 එන්නත සාඳ�ා දිනයක් රෝවන්ක� ගුනීම සාඳ�ා ක�ුණාක� COVID-19 Vaccine Clinic Finder 
රෝවත පිවිරෝසාන්න (COVID-19 එන්නත් සාායන රෝසාායනය).

මාා තො�ා�රා� �ාලයක් තුල අවදානමා දරායිද?
COVID-19 ආසාාදනය ඇති අරෝයකු �ට නි�ාව�ණය වුණු ප්රසු, දින 14 ක් ඇතුලත ඔබට ආසාාදනයවීරෝම්  
අවදානම ඇත. COVID-19 ආසාාදනය ඇතිවන රෝබාරෝ�ෝ අය තුල මු� දින 7 ඇතුලත එය ආසාාදනය 
වන බුවින් රෝමම කාලය තුලදී වුඩිම අවදානම ඇත. රෝකරෝස් වුවද, දින 7 සා� 14 කාලය තුල 25% ක 
ප්රරමාණයක් තුල COVID-19 ආසාාදනය සිදුරෝ�.

COVID-19 ආසාාදනය ඇති අතොයකු තොව� නිරාාවරාණය වුණි න�, මාා විසින් කුමාක් 
�ල යුතුද?
ඔබට COVID-19 ආසාාදනය ඇතිවීරෝම් අවදානම තී�ණය වන්රෝන් ඔබ COVID-19 ආසාාදනය ඇති අය සාමඟ 
තිබුණු සාම්බන්ධතාවය අනුවය. ඔබරෝ� ප්රරීක්ෂා කිරීරෝම් සා� හුරෝදකළාවීරෝම් අවශ්යයතාවයන් සාම්බන්ධරෝයන් 
සිතන විට, ඔබ තවත් රෝගාදු�ු විය �ුකි අරෝයකු රෝ�ෝ එකට �ාජාකාරී ක�න අරෝයකු �ට ආසාාදනය 
ප්රුතිරීරෝම් අවදානම ඇතුළුව, ඔබරෝ� අවස්ථාානුගත ක�ුණු සාලකා බලන්න.

COVID-19 ආසාදනය ඇති අරෝයකුට නි�ාව�ණය වුණු සාුම අරෝයකු විසින්ම symptoms (රෝ�ෝග ලක්ෂණ) 
සාම්බන්ධරෝයන් ක�ප්රනාරෝවන් සිටිය යුතුය. රෝ�ෝග ලක්ෂණ ඇතිවුවරෝ�ාත්, �ුකි විගසා ප්රරීක්ෂණයක් සිදු 
ක� ගන්න. මීළඟට කල යුතු රෝදය සාම්බන්ධරෝයන් ප්ර�ත වගුව බලන්න.

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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COVID-19 ආසාාදනයට නිරාාවරාණය  
වුණු අය හට තො�ාරාතුරාු

මාා විසින් ඉටු�ල යුතු නී��ානුකූල අවශ්ය��ාවයන් තොමාානවාද?

ඔබ COVID-19  ආසාාදනය ඇති අරෝයකු සාමඟ ජීවත් වන්රෝන් නම්, NSW Health Self Isolation Guidelines 
(NSW Health ස්වයං හුරෝදකලාවීරෝම් මාර්රෝගෝප්රරෝදශ්ය) පිළිප්රුද දින 7 ක කාලයක් හුරෝදකළා වන්න. NSW 
Health මගින් ඔබට ස්වයං හුරෝදකළා වන රෝලසාට දුනුම් දුනරෝ�ාත් ඔබ විසින් NSW Health ස්වයං 
හුරෝදකලා මාර්රෝගෝප්රරෝේශ්ය අනුව දින 7 ක් හුරෝදකළා විය යුතුය.

ඔබරෝ� නිවසින් පිටතදී ඔබ COVID-19 ආසාාදනය ඇති අරෝයකු �ට නි�ාව�ණය වුවරෝ�ාත්, ප්ර�ත වගුව 
උප්රකා�රෝයන් ඔබට ඇති අවදානම සාම්බන්ධ ඇගයීමක් ක�න්න. COVID-19 ආසාාදනය ඇති අය සාමඟ ඔබ 
සාම්බන්ධවූ ආකා�ය සා� ඔබ සාමඟ ජීවත්වන රෝ�ෝ එකට �ාජාකාරී ක�න අය �ට ඔබ විසින් ආසාාදනය 
ඇති කිරීරෝම් අවදානම සා� විරෝ�ෂරෝයන් ඔවුන්ව වුඩි වශ්යරෝයන් රෝගාදු�ුවීරෝම් තත්වයන් ඇතිනම් (උදා��ණ 
රෝලසා නිදන්ගත රෝ�ෝග, රෝ�ෝ කීරෝමාරෝත�පි ලබා ගන්නා අවස්ථාාවල) ආදී ඔබරෝ� අවස්ථාානුගත ක�ුණු 
සාලකා බලන්න.

අඩු සාහ වුඩි අවදාන� සාහි� නිරාාවරාණයවීමා සා�බන්ධ උදාහරාණ තොමාානවාද?

ඔබට COVID-19 ආසාාදනයවීරෝම් අවදානම ඇගයීම සාඳ�ා, සා� ඔබ COVID-19 ආසාාදනය ඇති අරෝයකු 
සාමඟ සාම්බන්ධ අරෝයකු රෝලසා ඔබට දුනුම් දුණි නම්, ඔබ විසින් කුමක් කල යුතුද යන්න සාම්බන්ධරෝයන් 
රෝමම වගුව භාාවිතා ක�න්න.

ඔබ සා�බන්ධතොයන් COVID-19 
අවදානමා

මාා විසින් කුමාක් �ල යුතුද?

COVID-19 ආසාාදනය 
ඇති අරෝයකු සාමඟ 
මම එකට ජීවත් 
රෝවමි (මම නිරෝවස් 
සාමීප්රතමරෝයකුරෝ�)

ඉ�ළ සියළු නිතොව� සාමීප�මායන් පහ� තොේ �ල යුතුය:

• ඔබරෝ� නිවරෝස් මු�ම අය �ට COVID-19 ආසාාදනය ඇති 
බව ප්රරීක්ෂණයකින් සානාථාවූ ප්රසු ස්වයං හුරෝදකළාවීම් 
මාර්රෝගෝප්රරෝේශ්යය පිළිප්රුද  දින 7 ක් ස්වයං හුරෝදකළා වන්න.

• �ුකි විගසා �ැපීඩ් ඇන්ටිජාන් ප්රරීක්ෂාවක් (RAT) ක�රෝගන 
නුවත 6 වන දිනරෝ� ප්රරීක්ෂණය ක� ගන්න. ඔබට රෝ�ෝග 
ලක්ෂණ ඇතිවුවරෝ�ාත් අමත� RAT ප්රරීක්ෂණයක් ක� ගන්න.

• ඔබට රෝ�ෝග ලක්ෂණ ඇතිවුවරෝ�ාත් සා� COVID-19 රෝ�තුරෝවන් 
at risk of severe disease* (ද�ුණු රෝලසා රෝ�ෝගාතූ�වීරෝම් 
අවදානම ඇතිනම්), වඩාා නිවු�දි වීම රෝ�තුරෝවන් සා� අවශ්යය 
ප්රරතිඵල සාඳ�ා කඩිනමින් ඇගයීමක් ක� ගත�ුකිවීම 
රෝ�තුරෝවන් ක�ුණාක� PCR ප්රරීක්ෂණයක් ක� ගන්න. සියළුම 
ප්රරීක්ෂණ ඝෘෘණ රෝවයි නම්, දින 7 කට ප්රසු ඔබට ස්වයං 
හුරෝදකළාවීරෝමන් ඉවත්ව ගිය �ුකිය.

• නි�ාව�ණය වුණු දින සිට දින 14 ක් යන රෝතක් COVID-19 
ආසාාදනයවීම සාම්බන්ධ වුඩි අවදානමක් තිබීම රෝ�තුරෝවන්, 
හුරෝදකළාවීරෝමන් ඉවත්ව රෝගාස් දින 7 කට ප්රසුව ප්ර�ත 
ආකා�යට කටයුතු කල යුතුය.

– වුඩි අවදානම ඇති ස්ථාාන මඟ �රින්න (රෝසාෞඛ්යයය 
�ැකව�ණ, වරෝයෝවෘේධ �ැකව�ණ, ආබාධිත �ැකව�ණ, 
සි�මුදිරි)

– නිරෝවස් රෝනාවන ගෘ�ස්ථා ස්ථාානවලදී මුව ආව�ණයක් 
ප්රළදින්න

– ඔබට රෝ�ෝග ලක්ෂණ ඇතිවුණි නම්, රෝ�ෝග ලක්ෂණ රෝ�ාඳින් 
බලා සිට �ුකි විගසා PCR ප්රරීක්ෂණයක් ක� ගන්න

– රෝසානඟ ඇති තුන් මඟ �ු� �ුකි අවස්ථාාවල නිවරෝස් සිට 
�ාජාකාරි ක�න්න

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 ආසාාදනයට නිරාාවරාණය  
වුණු අය හට තො�ාරාතුරාු

ඔබ සා�බන්ධතොයන් COVID-19 
අවදානමා

මාා විසින් කුමාක් �ල යුතුද?

• ඔබරෝ� හුරෝදකළා කාලය අවසාන්වී දින 14 කට ප්රසුව ඔබරෝ� 
නිවරෝස් රෝවනත් අරෝයකු ප්රරීක්ෂණයකින් ආසාාදනය ඇති බවට 
සානාථා වුවරෝ�ාත් නුවත හුරෝදකළාවීම අවශ්යය නුත.

• ඔබරෝ� හුරෝදකළා කාලය අවසාන්වී දින 14 කට ප්රසුව නිවරෝස් 
සිටින රෝවනත් අරෝයකු COVID-19 ආසාාදනය ඇති බවට 
ප්රරීක්ෂණයකින් සානාථා වුවරෝ�ාත්, ඔබ නුවත හුරෝදකළාවී 
නිරෝවස් සාමීප්රතමයන් සාම්බන්ධ COVID-19 ආසාාදිත උප්රරෝදස් 
පිළිප්රුදිය යුතුය.

ඔබට කුමන අවස්ථාාවක වුවද ආසාාදනය ඇති බවට සානාථා වන 
ප්රරතිඵලයක් ලුබුණරෝ�ාත්, ඔබරෝ� හුරෝදකළවීම දිගටම ප්රවත්වා 
රෝගන Testing positive to COVID-19 and managing COVID-19 
safely at home (COVID-19 ආසාාදනය ඇති බවට ප්රරීක්ෂණයකින් 
සානාථාවීම සා� නිවරෝස් සිට COVID-19 ආ�ක්ෂාකාරීව 
කළමණාක�ණය) සාම්බන්ධ උප්රරෝදස් පිළිප්රදින්න. වුඩිදු� 
විස්ත� සාඳ�ා Get tested for COVID-19 (COVID-19 ආසාාදනය 
සාම්බන්ධරෝයන් ප්රරීක්ෂා ක� ගන්න) බලන්න.

COVID-19 ආසාාදනය 
ඇති අරෝයකු සාමඟ 
මම දිගු කාලයක් ගත 
කරෝලමි (උදා. මම 
ඔවුන්රෝ� නිවරෝස් �ාතිාරෝ� 
නත�වී සිටියා, නුතිනම්, 
මම සාන්ධයාරෝ� නිරෝවසා 
තුල සිටියා) නුතිනම් 
COVID-19 ආසාාදනය 
ඇති අරෝයකු සාමඟ මම 
සාමීප්රව කටයුතු කරෝලමි 
(උදා. දිගු ගමනක් 
වා�නරෝ� යාම, දුන් 
ආසාාදනය ඇති ද�ුවන්ව 
�ැකබලා ගත්තා).

ඉ�ළ අරෝනක් අයව ආ�ක්ෂා කිරීමට ඇති වඩාාත්ම ඵලදායී කෝමය 
වන්රෝන් COVID-19 ආසාාදනය ඇති අය සාමඟ අවසාාන ව�ට 
සාම්බන්ධවූ දින සිට දින 7 ක් ස්වයං හුරෝදකළාවී සිටීමරෝ�.

�ුකි විගසා �ැපීඩ් ඇන්ටිජාන් ප්රරීක්ෂාවක් (RAT) ක�රෝගන නුවත 
6 වන දිනරෝ� ප්රරීක්ෂණය ක� ගන්න. ඔබට රෝ�ෝග ලක්ෂණ 
ඇතිවුවරෝ�ාත් අමත� RAT ප්රරීක්ෂණයක් ක� ගන්න (ඔබ at 
risk of severe disease* නම් PCR ප්රරීක්ෂණයක් සිදු ක� ගන්න). 
සියළුම ප්රරීක්ෂණ ඝෘෘණ රෝවයි නම්, දින 7 කට ප්රසු ඔබට ස්වයං 
හුරෝදකළාවීරෝමන් ඉවතට යා �ුකිය. හුරෝදකළාවීරෝමන් ඉවතට ගිය 
ප්රසු තවත් දින 7 ක් How can we all help slow the spread of 
COVID-19? (COVID-19 ආසාාදනය වයාප්තිය අඩු කිරීමට අප්ර සාුම 
රෝදනාම උප්රකා� කල �ුක්රෝක් රෝකරෝස්ද) යටරෝත් ඇති නිර්රෝේශ්ය 
පිළිප්රුදීම මගින් COVID-19 වයාප්තිය ප්රුතිරීම වුළුක්වීමට 
උප්රකා� කල �ුකිය.

ඔබට ආසාාදනය ඇති බවට සානාථා වන ප්රරීක්ෂණ ප්රරතිඵලයක් 
ලුබුණි නම්, ඔබරෝ� සානාථාවුණු ප්රරීක්ෂණය සිදුකල දිනට ප්රසු 
දින 7 ක් හුරෝදකළාවී සිට Testing positive to COVID-19 and 
managing COVID-19 safely at home උප්රරෝදස් පිළිප්රුදිය යුතුය.

වුඩිදු� විස්ත� සාඳ�ා Get tested for COVID-19 බලන්න.

COVID-19 ආසාාදනය 
ඇති අරෝයකු සාමඟ මම 
ත�මක කාලයක් ගත 
කරෝළමි (උදා. අපි එකට 
�ාතීා ආ�ා�ය ගත්රෝතමු, 
නුතිනම් ප්රබ් එරෝක් 
රෝ�ෝ ක්ලබ් එරෝක් රෝ�ෝ 
රෝවනත් උත්සාවයකට 
සා�භාාගි වුරෝණමු.)

මධයස්ථා �ුකි විගසා �ැපීඩ් ඇන්ටිජාන් ප්රරීක්ෂාවක් ක� ගුනීම නිර්රෝේශ්ය 
ක�යි, එරෝස්ම �ැපීඩ් ඇන්ටිජාන් ප්රරීක්ෂා සාම්බන්ධ Getting tested 
for COVID-19 factsheet හි ඇති උප්රරෝදස් පිළිප්රදින්න (COVID-19 
සාඳ�ා ප්රරීක්ෂා ක� ගුනීම විස්ත� ප්රතිාකාව).

ඔබරෝ� ප්රරීක්ෂණය ඝෘෘණ නම් සා� ඔබට රෝ�ෝග ලක්ෂණ නුතිනම්, 
ඔබ විසින් හුරෝදකළාවීම අවශ්යය නුත. 6 වන දිනරෝ�දී රෝදවන 
�ැපීඩ් ඇන්ටිජාන් ප්රරීක්ෂාවක් සිදු ක� ගත යුතුය. රෝ�ෝග ලක්ෂණ 
ඇතිනම්, �ුකි විගසා �ැපීඩ් ඇන්ටිජාන් ප්රරීක්ෂාවක් ක� ගත 
යුතුය (නුතිනම් ඔබ at risk of severe disease*) නම් PCR 
ප්රරීක්ෂණයක් සිදුක� ගත යුතුය.

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.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/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
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COVID-19 ආසාාදනයට නිරාාවරාණය  
වුණු අය හට තො�ාරාතුරාු

ඔබ සා�බන්ධතොයන් COVID-19 
අවදානමා

මාා විසින් කුමාක් �ල යුතුද?

COVID-19 ආසාාදනය 
ඇති අරෝයකු සාමඟ 
රෝකටි රෝ�ෝ දු�ස්ථා 
�මුවීක් සිදුවිය (උදා. 
මම එයාව සාාප්පුවට 
ඇ�ළුවා, නුතිනම් අපි 
එළිම�රෝන් ඇවිදින්න 
ගියා), නුතිනම් 
Service NSW App 
එරෝකහි ආසාාදනයකට 
නි�ාව�ණයවූ බවට 
අනතු�ු �ුඟවීමක් 
ලුබුණා.

අඩු රෝ�ෝග ලක්ෂණ ඇතිද යන්න ප්රරීක්ෂාරෝවන් සිටින්න. 

රෝ�ෝග ලක්ෂණ ඇතිවුවරෝ�ාත්, �ුකි විගසා �ැපීඩ් ඇන්ටිජාන් 
ප්රරීක්ෂාවක් (RAT) ක� ගන්න. ඔබරෝ� RAT ප්රරතිඵලය ඝෘෘණ නම්, 
ස්වයං හුරෝදකළාවී ප්රුය 24 කින් තව RAT ප්රරීක්ෂණයක් ක� 
ගන්න, නුතිනම්, PCR ප්රරීක්ෂණයක් ක� ඔබරෝ� ප්රරතිඵල ලුරෝබන 
රෝතක් ස්වයං හුරෝදකළා වන්න. ඔබරෝ� රෝදවන ප්රරීක්ෂණරෝ� 
ප්රරතිඵලද ඝෘෘණ නම්, ඔබරෝ� රෝ�ෝග ලක්ෂණ ප්ර�ව යන තු�ු 
ස්වයං හුරෝදකලාවී සිටින්න. ඔබට ධන ප්රරතිඵලයක් ලුබුණි නම්, 
ඔබරෝ� හුරෝදකළාවීම දිගටම ප්රවත්වා ගත යුතු අත� Testing 
positive to COVID-19 and managing COVID-19 safely at home 
උප්රරෝදස් පිළිප්රුදිය යුතුය.

ඔබට රෝ�ෝග ලක්ෂණ ඇති අත� at risk of severe disease* 
ඇතිනම් PCR ප්රරීක්ෂණයක් සිදු ක� ගන්න.

* ද�ුණු රෝලසා රෝ�ෝගාතූ�වීරෝම් අවදානම ඇති අය අත� ගර්භාණී කාන්තාවන්, ඇරෝබාරිජින� සා� රෝටෝ�ස් 
ස්ට්රෝර්ට් දූප්රත්වාසීන් (විරෝ�ෂරෝයන් යටි රෝ�ෝගී තත්වයන් ඇති අය), ප්රුසිෆික් දූප්රත්වාසීන්, එන්නත් රෝනාක�න 
ලද අය (වයසා අවු�ුදු 16 සා� ඊට වුඩි) සා� ප්රරතිශ්යක්තික�ණය හීනවූ අය සිටී.

ඔබට ප්රරීක්ෂණයක් ක�ගත යුතුනම් සා� �ැපීඩ් ඇන්ටිජාන් ප්රරීක්ෂණයක් ලබාගත රෝනා�ුකි නම්, testing 
clinic (ප්රරීක්ෂණ සාායනයකදී) ප්රරීක්ෂණයක් ක� ගත �ුකිය. රෝස්වා ස්ථාාන ප්රදනම්වූ නි�ාව�ණ සාම්බන්ධ 
අමත� රෝතා�තු�ු සාඳ�ා NSW Government - Guidance for businesses with a worker who tests positive 
for COVID-19 (NSW �ජාය - COVID-19 ආසාාදනය ඇති බවට සානාථාවූ රෝස්වකරෝයකු ඇති වයාප්රා� සාඳ�ාවූ 
මාර්රෝගෝප්රරෝේශ්යය) බලන්න.

COVID-19 ආසාාදනය පුතිරීමා අඩු කිරීමා සාඳහා අප සාුමාට උප�ාරා �ල 
හුක්තොක් තො�තො�ද?
COVID-19 ආසාාදනය ප්රුතිරීම අඩු කිරීම සාඳ�ා අප්ර සාුම විසින් ගත �ුකි සා�ළ පියව� කිහිප්රයක් ඇත

• ඔබට අසානීප්ර නම්, කිසිම ස්ථාානයකට රෝනායන්න. �ුකි විගසා ප්රරීක්ෂණයක් සිදු ක� ඝෘෘණ ප්රරතිඵලයක් 
ලුරෝබන රෝතක් හුරෝදකළා වන්න.

• ඔබ මධයස්ථා රෝ�ෝ ඉ�ළ නි�ාව�ණ කාණ්ඩාවලට අයත්රෝ� නම්, වුඩි අවදානම් ස්ථාානවලට රෝනායන්න 
(රෝසාෞඛ්යයය �ැකව�ණ, වරෝයෝවෘේධ �ැකව�ණ, ආබාධිත �ැකව�ණ, ප්රරතිරෝශ්යෝධන ප්ර�සුකම්); ඔබ අඩු 
නි�ාව�ණ කාණ්ඩායට අයත් නම් සා� රෝමම ස්ථාානයකට යාමට අවශ්යය නම්, යාමට රෝප්ර� �ැපීඩ් 
ඇන්ටිජාන් ප්රරීක්ෂණයක් සිදු ක� එහි සිටින අත� මුව ආව�ණයක් ප්රළදින්න.

• �ුකි සාෑම විටම අන් අයරෝගන් මීටර් 1.5 ක දුරින් සිටින්න, එරෝස්ම රෝසානඟ ඇති ස්ථාාන මඟ �රින්න

• මුව ආව�ණයක් ප්රළදින්න

• ඔබරෝ� අත් නි�තු�ුව �ෑන්ඩ් සාුනිටයිසාර් රෝයාදා රෝ�ෝ තත්ප්ර� 20 ක් ගලා යන ජාලරෝ� සාබන් දමා රෝසාෝදා 
ගන්න

• සාමාජා �මුවීම් එළිම�රෝන් සීමිත සාංඛ්යයාවක් ඇතිව සිදු ක�න්න

• QR රෝක්ත ඇති අවස්ථාාවල යන ස්ථාානවල රෝමය ස්කෑන් ක�න්න

මාා �වයං හුතොද�ළාාවී ඇති විට උපතොද� ලබා ග� හුක්තොක් තො�ාහින්ද?
ලබාගත �ුකි උප්රකා� සාම්බන්ධ වුඩිදු� විස්ත� සාඳ�ා, Self-Isolation Guideline (ස්වයං හුරෝදකළා 
මාර්රෝගෝප්රරෝේශ්යය) බලන්න.

ඔබතො� භාාෂාාතොවන් උප�ාරා

ඔබට ප්රරිවර්තන රෝ�ෝ රෝතෝ�ක රෝස්වා අවශ්යය නම්, දු�කථාන අංක 1800 020 080 ඔස්රෝස් ජාාතික රෝකාරෝ�ෝනා 
වයි�ස් රෝ�ාට්ලයින් (ප්රසුව 8 වන වික�ප්රය රෝතෝ�ා ගන්න) අමතන්න. රෝමම රෝස්වාව රෝනාමිරෝ� සා� 
��සිගතරෝ�.

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.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/clinics.aspx
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
https://www.nsw.gov.au/covid-19/management/self-isolation-covid-and-close

