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Tamil
Information for people exposed to COVID-19

COVID-19 த�ொற்று உள்ள ஒருவரை நொன் எ�ிரதகொண்்டனொ என்்பர� நொன் 
த�ைிந்துதகொளவது எவவொறு?

சமூகத்தில் COVID-19 ப�ொதுவொகக் கொணப�டுகதிறது. COVID-19 ப்ொற்று உள்ளவரகள, ்மக்கு ந�ொயறிகுறிகள 
ஏற்�டுவ்ற்கு 2 �ொடகளுக்கு முன�ொக, அல்்லது ்மக்கு ந�ொயதப்ொற்று இருப�து உறு்திப�டுத்ப�டுவ்ற்கு 
2 �ொடகளுக்கு முன�ொக (இந் இரண்டில் எது மு்லில் வருகதிறந்ொ அத்க் கணக்கதில் எடுததுக்பகொளக) 
அவரகள யொருடன ந�ரம் பச்லவழித்ரகந்ளொ அவரகளுக்கு, ்னக்கு COVID-19 இருக்கதிறது என�த்த 
ப்ரிவிக்குமொறு �ொஙகள நகடடுக்பகொளகதிநறொம்.   

COVID-19 ப்ொற்று உள்ள ஒருவருடன நீஙகள ப்ொடர�ில் இருந்திருக்கதிறீரகள எனறு யொரொவது 
உஙகளுக்குச் பசொனனொல், உஙகளுக்கு இருக்கும் ஆ�த்திதனப �ற்றியும், உஙகத்ளயும், உஙகளுதடய 
குடும்�த்தினதரயும், சமூகத்தினதரயும் �ொதுகொததுக்பகொள்ள உஙக்ளொல் எனன பசயய இயலும் என�த்யும் 
வி்ளஙகதிக்பகொள்ள இந் அறிவுதரகத்ளப �யன�டுததுஙகள. 

்நொய்த�ொற்று ஏற்்படும் அ்பொயம் யொருககு இருககிறது?

COVID-19 ப்ொற்று ஏற்�டுவ்ற்கொன ஆ�த்ொனது:

• COVID-19 ப்ொற்று உள்ள ஒருவருடன நீஙகள பச்லவழிக்கும் ந�ரம் எவவ்ளவு என�த்யும், அவருடன 
நீஙகள எவவ்ளவு ப�ருக்கமொக இருந்திருக்கதிறீரகள என�த்யும் ப�ொறுதது அதமயும்

• நீஙகள உடபுறப�கு்திக்ளில் இருக்கும் ப�ொழுது ப்ொற்று ஏற்�டுவ்ற்கொன அ�ொயம் அ்திகரிக்கும் (நீஙகள 
பவ்ளிபபுறப �கு்திக்ளில் இருந்ொல், ஆ�தது இனனும் குதறவொக இருக்கும்)

• முகக் கவசம் ஒனதற நீஙகள அணியொ் ப�ொழுது ப்ொற்று ஏற்�டுவ்ற்கொன ஆ�தது அ்திகரிக்கும் 
(உஙகளுடன இருக்கும் ��ரும் முகக் கவசம் அணிந்திருந்ொல், ஆ�தது இனனும் குதறவொன்ொக இருக்கும்). 

COVID-19 ப்ொற்று ஏற்�டும் ஆ�த்திதன ்டுபபூசி இடடுக்பகொளவது குதறக்கும், ஆனொல் இந்ப 
�ொதுகொபபு கொ்லப ந�ொக்கதில் குதறயும், அததுடன ‘ஓமிக்நரொன’ ந�ொனற சி்ல COVID-19-இன ்திரிபுகளுக்கு 
எ்திரொக இ்ற்கு இருக்கும் பசயல்்திறன குதறவொக இருக்க்லொம். ‘ஓமிக்நரொன’ ்திரிபு உள்ளடஙக, 
தவரஸுகளுக்கு எ்திரொன �ொதுகொப�ிதன அ்திகரிப�்தில் ஊக்க ஊசிகள கணிசமொன அ்ளவில் உ்வும். 
தீவிரமொன ந�ொயிலிருநது உஙகத்ளப �ொதுகொததுக் பகொள்ளவும் ்டுபபூசிகள முக்கதியமொனதவ. ஊக்க 
ஊசிகத்ள இடடுக்பகொளவ்ற்கொன ்கு�தித்லதயப ப�ற்றதும் ஒவபவொருவரும் அவரது ஊக்க ஊசிகத்ள 
இடடுக்பகொள்ள நவண்டும். 

உஙகளுதடய COVID-19 ்டுபபூசிநயறத்திற்கொன முன�்திவிதனச் பசயய COVID-19 Vaccine Clinic Finder 
(COVID-19 ்டுபபூசிச் சிகதிச்தசயகக் கண்டறிவு சொ்னம்) எனும் வத்லத்்லப �க்கத்திற்குச் பசல்லுஙகள.

எவவ்ளவு கொல்�ிற்கு எனககு ஆ்ப்து இருககும்?

COVID-19  உள்ள ஒருவதர நீஙகள எ்திரபகொண்ட்திலிருநது 14 �ொடகளுக்குள  அந்த ப்ொற்று உஙகளுக்கு 
ஏற்�டும் அ�ொயம் இருக்கும். COVID-19 ப்ொற்று ஏற்�டும் ப�ரும்�ொ்லொநனொருக்கு மு்ல் 7 �ொடக்ளில் அது 
ஏற்�டும், ஆகநவ உஙகளுக்கு அ்தியுயர ஆ�தது இருப�து இந் �ொடக்ளில்்ொன. இருந்ொலும், ந்ொரொயமொக 25 
ச்வீ்த ்ருணஙக்ளில் 7 ஆவது மற்றும் 14 -ஆவது �ொடகளுக்கு இதடப�டட �ொடக்ளில் COVID-19  ஏற்�டும். 

COVID-19 த�ொற்று உள்ள ஓருவரை நொன் எ�ிரதகொணடிருந்�ொல நொன் என்ன 
தெயய்வணடும்?

COVID-19 உள்ள ��ருடன நீஙகள பகொண்டுள்ள ப்ொடரபு எவவதகப�டடது என�த்ப ப�ொறுதது 
உஙகளுக்கு COVID-19 ஏற்�டுவ்ற்கொன ஆ�தது அதமயும். ந�ொயறிவுச் நசொ்தன மற்றும் ்னிதமப�ொடடுத 
ந்தவப�ொடுகத்ளப �ற்றி நீஙகள நயொசிக்கும் ப�ொழுது, உஙகளுடன வசிக்கும் அல்்லது நவத்ல பசயயும் 
�ொ்திபபுறும் �தித்லயில் உள்ளவரகளுக்கு உஙகள மூ்லமொகத ப்ொற்று ஏற்�டுவ்ற்கொன ஆ�தது உள்ளடஙக, 
உஙகளுதடய சூழ�தித்லகத்ளப �ற்றி நயொசியுஙகள. 

https://www.health.gov.au/resources/apps-and-tools/covid-19-vaccine-clinic-finder


health.nsw.gov.au 

© NSW Ministry of Health. 2 March 2022     2 / 6

COVID-19 த�ொற்று உள்ளவரை 
எ�ிரதகொண்டவரகளுககொன �கவலகள

COVID-19 உள்ள ஒருவதர எ்திரபகொண்டுள்ள அதனவரும் symptoms (ந�ொயறிகுறிகள) எதுவும் அவரகளுக்கு 
ஏற்�டுகதினறனவொ எனறு அவ்ொனிததுவர நவண்டும். ந�ொயறிகுறிகள ஏற்�டடொல், நசொ்தன ஒனதற 
உடனடியொக நமற்பகொளளுஙகள. அடுத்்ொக எனன பசயயநவண்டும் என�த்ப �ற்றிய கூடு்ல் 
்கவல்களுக்குக் கீநழயுள்ள �டடியத்லப �ொருஙகள. 

ெட்டரீ�ியொக எனககு இருககும் ்�ரவப்பொடுகள யொரவ? 

COVID-19 உள்ள யொரொவப்ொருவருடன நீஙகள வசிததுவருகதிறீரகந்ளயொனொல், நீஙகள NSW Health Self Isolation 
Guidelines (‘NSW சுகொ்ொர சுய-்னிதம வழிகொடடல்கள’)-ஐக் கடடொயமொகப �ின�ற்றநவண்டும், அததுடன ‘NSW 
சுகொ்ொர’த்தினொல் அப�டிச் பசயயுமொறு உஙகளுக்கு பசொல்்லப�டடிருந்ொல், 7 �ொடகளுக்கு நீஙகள உஙகத்ள 
அவசியம் சுய-்னிதமப�டுத்திக்பகொள்ள நவண்டும். 

COVID-19 ப்ொற்று இருக்கும் உஙகளுதடய வீடடொர அல்்லொ் யொரொவப்ொருவதர நீஙகள 
எ்திரபகொண்டிருந்ொல், ்யவு பசயது உஙகளுக்கதிருக்கும் ஆ�த்திதனக் கீநழயுள்ள �டடியத்லப �யன�டுத்தி 
ம்திபபீடு பசயயுஙகள. COVID-19 ப்ொற்றுள்ள ��ருடன நீஙகள பகொண்டுள்ள ப்ொடர�ின ்னதம எனன 
என�த்க் கருத்தில் பகொளளுஙகள. அததுடன உஙகளுடன வசிப�வரகள அல்்லது நவத்ல பசய�வரகளுக்கு, 
குறிப�ொக �ொ்திபபு ஏற்�டும் �தித்லதய அ்திகரிக்கும் ந�ொய-�தித்லகள உள்ளவரகளுக்கு (உ்ொரணமொக 
தீரொ் ந�ொய உள்ளவரகள அல்்லது ‘பகநமொப்ர�ி’ எனும் சிகதிச்தசதய நமற்பகொள�வரகள), உஙகள 
மூ்லமொகத ப்ொற்று ஏற்�டுவ்ற்கொன ஆ�தத் ஏற்�டுததும் உஙகளுதடய ்னிப�டட சூழல்கத்ளக் கருத்தில் 
பகொளளுஙகள. 

உயர நிரல ஆ்ப்து மற்றும்  குரறய்ளவு ஆ்ப்து உள்ள 
எ�ிரதகொள்ளலகளுககொன ெில உ�ொைணஙகள யொரவ? 

நீஙகள COVID-19 உள்ள ஒருவருடன ப்ொடர�ில் இருந்திருப�வர எனறு உஙகளுக்குச் பசொல்்லப�டடொல், 
உஙகளுக்கு COVID-19 ஏற்�டுவ்ற்கொன ஆ�த்திதனயும், நீஙகள எனன பசயயநவண்டும் என�த்யும் 
ம்திபபீடு பசயய இந்ப �டடியத்லப �யன�டுததுஙகள.

உஙகர்ளப ்பற்றி COVID-19 
ஏற்்படுவ�ற்கொன 
ஆ்ப்து

நொன் தெயய்வணடியது என்ன?

COVID-19 உள்ள 
ஒருவருடன �ொன 
வசிததுவருகதிநறன  
(என வீடடில் ப்ொற்று 
உள்ள ஒருவருடன 
ப்ொடர�ில் 
இருந்திருக்கும் ஒரு 
��ரொநவன �ொன)

உயர �தித்ல 
ஆ�தது

வீடடில த�ொற்று உள்ள ஒருவரு்டன் த�ொ்டர்பபில 
இருந்�ிருககும் அரனவரும் கட்டொயமொக: 

• சுய-்னிதமப�ொடடு வழிகொடடல்கத்ளப �ின�ற்ற 
நவண்டும், மற்றும் உஙகளுதடய வீடடில் ‘நகொவிட’ 
ப்ொற்று இருப�து உறு்திப�டுத்ப�டட மு்்லொவது 
��ர அவருதடய ந�ொயறிவுச் நசொ்தனதய 
நமற்பகொண்ட �ொ்ளிலிருநது 7 �ொடகளுக்கு நீஙகள 
உஙகத்ள சுய-்னிதமப�டுத்திக்பகொள்ள நவண்டும். 

• கூடிய விதரவில் ‘துரி் ந�ொயறிவுச் நசொ்தன’ (RAT)-
தய நமற்பகொள்ளநவண்டும், மற்றும் 6-ஆவது �ொ்ளனறு 
மீண்டும் ஒரு நசொ்தனதய நமற்பகொள்ளநவண்டும். 
உஙகளுக்கு ந�ொயறிகுறிகள ஏற்�டடொல், கூடு்்லொக 
இனபனொரு RAT நசொ்தனதய நமற்பகொள்ள 
நவண்டும். 

• உஙகளுக்கு ந�ொயறிகுறிகள இருந்ொல், மற்றும் 
COVID-19 ஏற்�டுவ்ற்கொன at risk of severe disease* 
(தீவிர ந�ொய ஏற்�டுவ்ற்கொன ஆ�தது) -இல் நீஙகள 
இருந்ொல், PCR நசொ்தன ஒனதற நமற்பகொள்ள 
நவண்டும், ஏபனனில் இந் நசொ்தன இனனும் 
துல்லியமொனது, அததுடன விதரவொன சிகதிச்தசதயப 
ப�றுவ்ற்கொக உஙகத்ள ம்திபபீடு பசயய இது 
உ்வும். அதனதது நசொ்தனகளும் எ்திரமுக 
முடிதவக் பகொடுத்ொல், 7 �ொடகளுக்குப �ிறகு நீஙகள 
்னிதமயிலிருநது பவ்ளிவர்லொம். 

https://www.nsw.gov.au/covid-19/stay-safe/testing/symptoms#toc-symptoms-of-covid-19
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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உஙகர்ளப ்பற்றி COVID-19 
ஏற்்படுவ�ற்கொன 
ஆ்ப்து

நொன் தெயய்வணடியது என்ன?

• COVID-19 உள்ள ��தர எ்திரபகொண்ட �ிறகு 14 
�ொடகளுக்கு இந்த ப்ொற்று ஏற்�டுவ்ற்கொன ஆ�தது 
உயரவொக இருக்கும், ஆகநவ, ்னிதமதய விடடு 
பவ்ளிவந்்திலிருநது 7 �ொடகளுக்கு நீஙகள: 

– ப்ொற்று ஏற்�டுவ்ற்கொன அ்தியுயர 
ஆ�தது உள்ள சூழல்கத்ளத ்விரக்க 
நவண்டும் (சுகொ்ொரப �ரொமரிபபு, மு்திநயொர 
�ரொமரிபபு, இய்லொதமயுதடநயொர �ரொமரிபபு, 
குற்றவொ்ளிகளுக்கொன சீர்திருத்கஙகள)

– ‘வொசஸ்்லம் அல்்லொ் சூழல்’(non-residential setting)
க்ளில், உடபுறப-�கு்திக்ளில் இருக்கும் ப�ொழுது 
முகக் கவசம் ஒனதற அணிய நவண்டும்

– ந�ொயறிகுறிகள ஏற்�டுகதினறனவொ எனறு 
அவ்ொனிததுவர நவண்டும், மற்றும் உஙகளுக்கு 
ந�ொயறிகுறிகள ஏற்�டடொல், உடனடியொக PCR 
நசொ்தன ஒனதற நமற்பகொள்ள நவண்டும்

– சனக் கூடடம் அ்திகமொக உள்ள �திகழச்சித 
்்லஙகளுக்குச் பசல்வத்த ்விரக்க நவண்டும், 
அததுடன இயலுமொன ்ருணஙக்ளில் வீடடிலிருநது 
நவத்ல பசயயநவண்டும் 

• உஙகளுதடய ்னிதமக் கொ்லம் முடிந் �ிறகு 
வரும் 14 �ொடக்ளில் உஙகளுதடய வீடடிலுள்ள 
இனபனொரு ��ருக்கு ந�ொயதப்ொற்று இருப�து 
உறு்திப�டுத்ப�டடொல் நீஙகள மீண்டும் 
்னிதமப�ொடடில் இருக்க நவண்டிய அவசியமில்த்ல

• உஙகளுதடய ்னிதமக் கொ்லம் முடிந் �ிறகு 
வரும் 14 �ொடகளுக்குப �ிறகு உஙகளுதடய 
வீடடிலுள்ள இனபனொரு ��ருக்கு COVID-19 
இருப�து உறு்திப�டுத்ப�டடொல், நீஙகள மீண்டும் 
்னிதமப�ொடடில் இருக்க நவண்டியிருக்கும், மற்றும் 
COVID-19 உள்ளவரகந்ளொடு ப்ொடர�ில் இருந்திருக்கும் 
குடும்�த்தினருக்கொன வழிகொடடல்கத்ளப �ின�ற்ற 
நவண்டியிருக்கும். 

எவபவொரு நவத்ளயிலும் ந�ொயதப்ொற்தற 
உறு்திப�டுததும் ந�ரமுக முடிவு ஒனதற நீஙகள 
ப�ற்றொல், உஙகளுதடய ்னிதமப�ொடடிதன நீஙகள 
ப்ொடரநவண்டும், மற்றும் Testing positive to COVID-19 
and managing COVID-19 safely at home (COVID-19 ப்ொற்று 
உறு்திப�டுத்ப�டல் மற்றும் COVID-19 ப்ொற்றிதன 
வீடடிலிருநதுபகொண்டு �ொதுகொப�ொகக் கடடுப�டுதது்ல்) 
குறித் அறிவுதரகத்ளப �ின�ற்ற நவண்டும். நம்ல்திகத 
்கவல்களுக்கு, Get tested for COVID-19 (COVID-19 
ந�ொயறிவுச் நசொ்தனதய நமற்பகொளளுஙகள)-ஐப 
�ொருஙகள.  

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
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COVID-19 த�ொற்று உள்ளவரை 
எ�ிரதகொண்டவரகளுககொன �கவலகள

உஙகர்ளப ்பற்றி COVID-19 
ஏற்்படுவ�ற்கொன 
ஆ்ப்து

நொன் தெயய்வணடியது என்ன?

COVID-19 உள்ள 
ஒருவருடன �ொன நீண்ட 
ந�ரம் பச்லவழிதந்ன 
(உ்ொரணமொக, �ொன 
அவரது வீடடில் ஒரு 
இரவு ்ஙகதியிருநந்ன, 
அல்்லது மொத்ல 
ந�ரதத் அவரது வீடடின 
உடபுறத்தில் கழிதந்ன), 
அல்்லது COVID-19 உள்ள 
ஒருவருடன �ொன க்லநது 
பசய்லொற்றியிருக்கதிநறன, 
மற்றும் �ொஙகள 
முகக் கவசம் 
அணிந்திருக்கவில்த்ல 
(உ்ொரணமொக,  �ொஙகள 
நீண்ட தூரம் வொகனத்தில் 
�யணிதந்ொம், 
அல்்லது இபந�ொது 
ப்ொற்று இருப�து 
உறு்திப�டுத்ப�டடுள்ள 
குழநத்கத்ள �ொன 
கவனிதது வநந்ன). 

உயர-�தித்ல COVID-19 உள்ள ஒருவருடன நீஙகள ப்ொடர�ில் இருந் 
கதடசி ந�ரத்திலிருநது 7 �ொடகளுக்கு சுய-்னிதமயில் 
இருப�து மற்றவரகத்ளப �ொதுகொப�்ற்கொன 
பசயலூக்கம் மிக்கப்ொரு வழியொகும். 

கூடிய சீக்கதிரம் ‘துரி் ந�ொயறிவுச் நசொ்தன’ (rapid 
antigen test (RAT)) ஒனதற நமற்பகொளளுஙகள, மற்றும் 
6-ஆவது �ொ்ளனறும் இச் நசொ்தனதய மீண்டும் 
நமற்பகொளளுஙகள. உஙகளுக்கு ந�ொயறிகுறிகள 
ஏற்�டடொல், கூடு்்லொக ஒரு RAT நசொ்தனதய 
நமற்பகொளளுஙகள (அல்்லது, நீஙகள at risk of severe 
disease*-இல் இருந்ொல், PCR நசொ்தன ஒனதற 
நமற்பகொளளுஙகள). அதனதது நசொ்தனக்ளின முடிவும் 
எ்திரமுகமொனதவயொக இருந்ொல், 7 �ொடகளுக்குப �ிறகு 
நீஙகள ்னிதமதய விடடு பவ்ளிவர்லொம். ்னிதமதய 
விடடு பவ்ளிநயறிய �ிறகு வரும் அடுத் 7 �ொடகளுக்கு 
How can we all help slow the spread of COVID-19? (COVID-
19-இன �ரவத்ல �ம் அதனவரொலும் எவவொறு 
்டுக்க இயலும்?) என�்ன கீநழ பசொல்்லப�டடுள்ள 
சி�ொரிசுகத்ளப �ின�ற்றுவ்ன மூ்லம் COVID-19 -இன 
�ரவத்லத ்டுக்க உஙக்ளொல் உ்வ இயலும். 

ந�ரமுகமொன நசொ்தன முடிவு ஒனதற நீஙகள ப�ற்றொல், 
அந் ந�ரமுக முடிதவக் கொண்�ிக்கும் நசொ்தன 
பசயயப�டட்திலிருநது 7 �ொடகளுக்கு நீஙகள உஙகத்ளத 
்னிதமப�டுத்திக்பகொள்ள நவண்டும், மற்றும் Testing 
positive to COVID-19 and managing COVID-19 safely at home 
-இல் பசொல்்லப�டடுள்ள அறிவுதரகத்ளப �ின�ற்ற 
நவண்டும். 

நம்ல்திகத ்கவல்களுக்கு Get tested for COVID-19-ஐப 
�ொருஙகள. 

COVID-19 உள்ள 
ஒருவருடன �ொன இரவு 
உணவு உடபகொண்நடன 
(உ்ொரணமொக, �ொஙகள 
இருவரும் நசரநது உணவு 
உடபகொண்நடொம், அல்்லது 
மது அருந்கம், ‘க்்ளப’ 
அல்்லது மற்றப்ொரு சமூக 
�திகழசியில் சந்திதந்ொம்). 

�டுத்ர ஆ�தது கூடிய விதரவில் நீஙகள துரி் ந�ொயறிவுச் நசொ்தன 
ஒனதற நமற்பகொள்ள நவண்டுபமனவும், Getting 
tested for COVID-19 factsheet (COVID-19  ந�ொயறிவுச் 
நசொ்தனதய நமற்பகொளவத்ப �ற்றிய ்கவந்லடு)-இல் 
பசொல்்லப�டடுள்ள துரி் ந�ொயறிவுச் நசொ்தனதயப 
�ற்றிய அறிவுதரகத்ளப �ின�ற்ற நவண்டுபமனவும் 
�ரிநதுதரக்கப�டுகதிறது. 

உஙகளுதடய நசொ்தன முடிவு எ்திரமுகமொன்ொக 
இருந்ொலும், உஙகளுக்கு ந�ொயறிகுறிகள 
எதுவும் இல்த்ல எனறொலும் நீஙகள உஙகத்ளத 
்னிதமப�டுத்திக்பகொள்ள நவண்டிய்தில்த்ல. 6-ஆம் 
�ொ்ளனறு இரண்டொவ்ொக ஒரு துரி் ந�ொயறிவுச் 
நசொ்தனதய நீஙகள நமற்பகொள்ள நவண்டும். 
ந�ொயறிகுறிகள ந்ொனறினொலும், உடனடியொக ந�ொயறிவுச் 
நசொ்தன ஒனதற நமற்பகொளளுஙகள (அல்்லது, at risk 
of severe disease*-இல் நீஙகள இருந்ொல் PCR நசொ்தன 
ஒனதற நமற்பகொளளுஙகள).

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/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
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 த�ொற்று உள்ளவரை 
எ�ிரதகொண்டவரகளுககொன �கவலகள

உஙகர்ளப ்பற்றி COVID-19 
ஏற்்படுவ�ற்கொன 
ஆ்ப்து

நொன் தெயய்வணடியது என்ன?

COVID-19 உள்ள 
ஒருவருடன �ொன 
குறுகதியப்ொரு 
ந�ரத்திற்கு, அல்்லது 
இதடபவ்ளியுள்ள 
வி்த்தில் 
ப்ொடரபுபகொண்நடன 
(உ்ொரணமொக, கதடயில் 
வொஙகதிய ப�ொருடகத்ள 
அவரிடம் விடடுச் 
பசனநறன, அல்்லது 
பவ்ளிபபுறப �கு்திக்ளில் 
அவருடன உ்லொவச் 
பசனநறன), அல்்லது 
Service NSW App-இல் 
ந�ொயதப்ொற்று உள்ள 
ஒருவதரப �ற்றிய 
எச்சரிக்தக ஒனதற �ொன 
ப�ற்நறன. 

குதறய்ளவு 
ஆ�தது

அறிகுறிகள ஏற்�டுகதினறனவொ எனறு 
அவ்ொனிததுவொருஙகள. 

ந�ொயறிகுறிகள ந்ொனறினொல், உடனடியொக 
‘துரி் ந�ொயறிவுச் நசொ்தன’ (RAT) ஒனதற 
நமற்பகொளளுஙகள. உஙகளுதடய RAT நசொ்தன 
முடிவு எ்திரமுகமொன்ொக இருந்ொல், உஙகத்ள 
சுய-்னிதமப�டுத்திக்பகொளளுஙகள, அததுடன 
24 மணி ந�ரத்தில் இனபனொரு RAT நசொ்தனதய 
நமற்பகொளளுஙகள, அல்்லது PCR நசொ்தன ஒனதற 
நமற்பகொளளுஙகள, மற்றும் நசொ்தன முடிவிற்கொக 
நீஙகள கொத்திருக்கும் நவத்ளயில் உஙகத்ள சுய-
்னிதமப�டுத்திக்பகொளளுஙகள. உஙகளுதடய 
இரண்டொவது நசொ்தன முடிவு எ்திரமுகமொன்ொக 
இருந்ொல், உஙகளுதடய ந�ொயறிகுறிகள மதறயும் 
வதர ்னிதமயில் இருஙகள. ந�ரமுக முடிவு ஒனதற 
நீஙகள ப�ற்றொல், நீஙகள ப்ொடரநது ்னிதமயில் 
இருக்கநவண்டும், மற்றும் Testing positive to COVID-19 
and managing COVID-19 safely at home அறிவுதரகத்ளப 
�ின�ற்ற நவண்டும். 

உஙகளுக்கு ந�ொயறிகுறிகள இருந்ொல், அததுடன at risk 
of severe disease* -இல் நீஙகள இருந்ொல், PCR நசொ்தன 
ஒனதற நமற்பகொளளுஙகள,

* கரப�ிணிப ப�ண்கள, ஆப�ொரிஜினிப பூரவகுடிகள மற்றும் ‘நடொரிஸ நீரிதணத தீவகத்வரகள (குறிப�ொக, 
உள்ளொரந் ந�ொய �தித்லகள உள்ளவரகள), �ஸிஃ�ிக் தீவக மக்கள, ்டுபபூசி இடடுக்பகொள்ளொ்வரகள 
(16 மற்றும் அ்ற்கு நமற்�டட வயதுதடயவரகள) மற்றும் ந�ொபய்திரபபுத-்திறன �ொ்திக்கப�டடுள்ளவரகள 
ஆகதிநயொர உயர-�தித்ல ஆ�த்தில் உள்ளவரக்ளொகக் கரு்ப�டு�வரக்ளில் உள்ளடஙகுவர. 

ந�ொயறிவுச் நசொ்தன ஒனதற நமற்பகொள்ள நவண்டியிருநது, ‘துரி் ந�ொயறிவுச் நசொ்னி’ ஒனதற 
உஙக்ளொல் ப�ற இய்லவில்த்ல எனறொல், testing clinic (ந�ொயறிவுச் நசொ்தன சிகதிச்தசயகம்) ஒனறில் நீஙகள 
நசொ்தன ஒனதற நமற்பகொள்ள்லொம். நவத்லத்்ல-அடிப�தடயி்லொன ப்ொற்று ந�ரபகொள்ளல்கத்ளப �ற்றிய 
கூடு்ல் ்கவல்களுக்கு NSW Government - Guidance for businesses with a worker who tests positive for COVID-19 
(NSW அரசொஙகம் – COVID-19  ந�ரமுக முடிவு ஒனதறப ப�றும் ப்ொழி்லொ்ளி ஒருவர உள்ள வரத்கஙகளுக்கொன 
வழிகொடடி)-ஐப �ொருஙகள. 

COVID-19-இன் ்பைவல ்வக்ர�க குரறகக நம் அரனவைொலும் எவவொறு 
உ�வ இயலும்? 

COVID-19-இன �ரவல் நவகதத்க் குதறக்க �ம் அதனவரொலும் நமற்பகொள்ள இயலுமொன எ்ளிய 
�டவடிக்தககள உள்ளன. 

• உஙகளுக்கு உடல் �தித்ல சரியில்த்ல எனறொல் எவபவொரு இடத்திற்கும் பசல்்லொதீரகள. ந�ொயறிவுச் 
நசொ்தனதய உடனடியொக நமற்பகொண்டு, எ்திரமுக முடிவு ஒனதற நீஙகள ப�றும் வதர உஙகத்ளத 
்னிதமப�டுத்திக்பகொளளுஙகள. 

• �டுத்ர அல்்லது உயர-�தித்ல ஆ�ததுள்ள சூழல்கத்ள எ்திரபகொண்ட வதகயினரில் நீஙகள ஒருவர எனறொல், 
உயர-�தித்ல ஆ�தது �தி்லவும் சூழல்களுக்குச் பசல்்லொதீரகள (சுகொ்ொரப �ரொமரிபபு, மு்திநயொர �ரொமரிபபு, 
இய்லொதமயுதடநயொர �ரொமரிபபு, குற்றவொ்ளிகளுக்கொன சீர்திருத்கஙகள ஆகதிய இடஙகள); குதறய்ளவு 
ஆ�ததுள்ள சூழல்கத்ள எ்திரபகொண்ட வதகயினரில் நீஙகள இருந்ொல், மற்றும் இப�டிப�டட இடஙக்ளில் 
ஒனறிற்கு நீஙகள பசல்்லநவண்டிய ந்தவ ஏற்�டடொல், அஙகு பசல்வ்ற்கு சிறிது ந�ரத்திற்கு முன�ொக துரி் 
ந�ொயறிவுச் நசொ்தன ஒனதற நமற்பகொளளுமொறும், அந் இடத்திற்குச் பசல்லும் ப�ொழுது முகக் கவசம் ஒனதற 

அணியுமொறும் உஙகத்ள ஊக்குவிக்கதிநறொம். 

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
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COVID-19 த�ொற்று உள்ளவரை 
எ�ிரதகொண்டவரகளுககொன �கவலகள

• இயலுமொன ்ருணஙக்ளில், மற்றவரக்ளிடமிருநது 1.5 மீடடர தூர இதடபவ்ளி விடடு வி்லகதியிருஙகள, 
மற்றும் சனக் கூடடஙகத்ளத ்விருஙகள

• முகக் கவசம் ஒனதற அணியுஙகள

• தகச் சுத்திகரிப�ொன அல்்லது நசொபபு மற்றும் குழொய நீதரப �யன�டுத்தி 20 வினொடி ந�ரத்திற்கு 
அவவபந�ொது ்வறொமல் தககத்ளச் சுத்ம் பசயதுபகொண்டிருஙகள

• சமூக ஒனறு-கூடல்கத்ள பவ்ளிபபுறப �கு்திக்ளில், மடடுப�டுத்ப�டட எண்ணிக்தகயுள்ள ��ரகள 
க்லநதுபகொளளும் வதகயில் நமற்பகொளளுஙகள. 

• QR குறியீடுகள உள்ள இடஙக்ளில் அவற்தறப �யன�டுத்தி உஙகளுதடய உள-நுதழதவப �்திவு 
பசயயுஙகள. 

நொன் சுய-�னிரமயபில இருககும் கொல்�ில கிர்டககும் ஆ�ைவு�வபிகர்ளப 
்பற்றிய அறிவுரைரய நொன் எஙகு கொணலொம்? 

கதிதடக்கும் ஆ்ரவு்விகத்ளப �ற்றிய நம்ல்திகத ்கவல்களுக்கு, Self-Isolation Guideline (சுய-்னிதமப�ொடடு 
வழிகொடடி)-ஐப �ொருஙகள. 

உஙகளுர்டய தமொழியபில உ�வபிகள

பமொழிப�யரபபு அல்்லது பமொழிப�யரததுதரபபு நசதவகள உஙகளுக்குத ந்தவப�டடொல், 1800 020 080-இல் 
‘ந்சிய பகொநரொனொதவரஸ அவசர உ்வி இதணப’(National Coronavirus Hotline)�ிதன அதழயுஙகள, (மற்றும் 
‘ப்ரிவு 8’-ஐ நமற்பகொளளுஙகள). இந் நசதவ இ்லவசமொனது மற்றும் அந்ரஙகமொனது. 

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

