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COVID-19 కు గురైన వ్యకుతు ల కొరకు 
సమాచారం

health.nsw.gov.au 

Telugu
Information for people exposed to COVID-19

నేను COVID-19కు గురయ్్యనా అని నేను ఎలా తెలుసుకోగలను?
సంఘంలో COVID-19 సర్వసాధారణం. COVID-19 తో ఉన్న వ్యకత్ు ల్ రోగలక్షణాలన్ పరీక్ంచడానికి మ్ంద్ 2 రోజుల న్ంచి లేదా 
వార్ పాజిటివ్ గా పరీక్ంచడానికి 2 రోజుల మ్ంద్ న్ంచి గడిపిన వ్యకత్ు లక్ COVID-19 ఉన్నట్లు గా చెప్పమని మం కోర్త్న్నం.

మీర్ COVID-19 తో ఒక వ్యకితుతో సంప్రదంపుల్ జరిపినట్లు గా ఎవరైన మీక్ చెపి్పనటలుయితే, మీ ప్రమాదాని్న మరియ్ మిమ్మల్్న, 
మీ క్ట్ంబాని్న మరియ్ మీ కమ్్యనిటీని సంరక్ంచ్కోవడం కొరక్ మీర్ ఏమి చేయగలరో అర్ం చేస్కోవడానికి ఈ సలహాన్ 
ఉపయోగంచండి.

ఎవరు సంక్రా మ్యతకు గురయ్్య ప్రమాదం ఉంది?
COVID-19తో సంక్రా మ్యత ప్రమాదం పెర్గ్త్ంద:

• COVID-19 ఉన్న వ్యకితుతో మీర్ ఎంత సమయం గడ్పుతార్ మరియ్ వారితో మీర్ ఎంత సని్నహితంగా సంభాషంచార్ అనే 
దానితో

• ఇంటిలోపల ఉన్నపు్పడ్ (మీర్ ఆర్బయట ఉన్నటలుయితే ప్రమాదం తక్కువగా ఉంట్ంద)

• మీర్ మాస్కు ధరించనపు్పడ్ (మీర్ ఉన్న వ్యకితు క్డా మాస్కు ధరిస్తే ప్రమాదం చాలా తక్కువగా ఉంట్ంద).

వా్యకిసినేషన్ COVID-19 పందే ప్రమాదాని్న తగగిస్తే ంద, అయితే ఈ సంరక్షణ క్లకరామణా తగ్గి త్ంద మరియ్ ఒమిరాన్ వంటి 
COVID-19 యొకకు కొని్న వేరియంట్ లక్ విర్ద్ంగా తక్కువ ప్రభావవంతంగా ఉంట్ంద. బ్స్టర్ మోతాద్ల్ ఓమైక్రా న్ వేరియంట్ తో 
సహా ఈ రక్షణన్ పెంచడానికి గణనీయంగా సహాయపడతాయి. తీవ్రమైన వా్యధ్ల న్ండి రక్ంచడంలో వా్యకిసినేషన్ క్డా మ్ఖ్యం. ప్రతి 
ఒకకుర్ అర్హత పందన వంటనే వారి బ్స్టర్ పందాల్.

మీ COVID-19 వా్యకిసినేషన్ బ్క్ చేయడానికి దయచేసి ఈ కిరాంద విజిట్ ని సందరి్శంచండి COVID-19 Vaccine Clinic Finder 
(COVID-19 వా్యకిసిన్ కిలునిక్ ఫండర్).

నేను ఎంతక్లం ప్రమాదంలో ఉనానాను?
COVID-19తో ఉన్న వ్యకితుకి బహిరగితమైన తర్వాత, మీర్ 14 రోజులోలు గా దానిని పందే ప్రమాదం ఉంద. COVID-19 అభివృద్ చేస్ 
చాలా మంద వ్యకత్ు ల్ మొదటి 7 రోజులోలు  దీనిని పంద్తార్ మరియ్ అంద్వలలు మీర్ అత్యధిక రిస్కు లో ఉన్నపు్పడ్ ఇద జర్గ్త్ంద. 
అయితే, 7 వ రోజు న్ంచి 14 వ రోజు మధ్య స్మార్ 25% కేస్ల్ COVID-19 అభివృద్ చెంద్తాయి.

COVID-19 ఉననా వ్యక్తుక్ నేను బహిర్గతం అయితే నేను ఏమి చేయ్లి?
COVID-19 ని పందే ప్రమాదం, COVID-19 ఉన్న వ్యకితుతో మీక్ ఉన్న క్ంటాక్్ట రకం ఆధారంగా ఉంట్ంద. మీ టెసి్టంగ్ మరియ్ 
ఐసోలేషన్ ఆవశ్యకతల గ్రించి ఆలోచించేటపు్పడ్, మీర్ నివసించే లేదా పనిచేస్ నిససిహాయ వ్యకత్ు లక్ మీర్ సంకరామించే ప్రమాదంతో 
సహా మీ పరిస్ిత్ల గ్రించి ఆలోచించండి.

COVID-19 తో ఉన్న వ్యకితు యొకకు బహిరగితం అయ్్య వ్యకత్ు ల్ అందర్ క్డా symptoms (లక్షణాల్) కొరక్ జాగ్రతతేగా చ్డాల్. 
ఒకవేళ లక్షణాల్ కనిపించినటలుయితే, వంటనే టెస్్ట చేయండి. తర్వాత ఏమి చేయాలనే దానిపై మరింత సమాచారం కొరక్ దగ్వ టేబ్ల్ 
చ్డండి.

నా చట్టపరమైన ఆవశ్యకతలు ఏమిటి?
ఒకవేళ మీర్ COVID-19 ఉన్న వ్యకితుతో నివసిస్తే న్నటలుయితే, అపు్పడ్ మీర్ విధిగా అన్సరించాల్ NSW Health Self Isolation 
Guidelines (ఎన్ ఎస్ డబ్లు ్య హెల్తే సెల్ఫ్ ఐసోలేషన్ మారగిదర్శక్ల్) మరియ్ 7 రోజుల పాట్ స్్వయ ఐసోలేట్ చేయండి. ఎన్ ఎస్ 
డబ్లు ్య హెల్తే దా్వరా దీనిని చేయమని మీక్ నోటిఫ చేయబడినటలుయితే, మీర్ ఎన్ ఎస్ డబ్లు ్య హెల్తే సెల్ఫ్ ఐసోలేషన్ మారగిదర్శక్లన్ 7 
రోజుల పాట్ విధిగా పాటించాల్.

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
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
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ఒకవేళ మీర్ మీ ఇంటి వల్పల COVID-19 తో ఉన్న వ్యకితుకి బహిరగితమైనటలుయితే, దయచేసి దగ్వ టేబ్ల్ ఉపయోగంచి మీ రిస్కు 
ని మదంపు చేయండి. COVID-19 తో ఉన్న వ్యకితుతో మీ పరిచయం యొకకు స్వభావాని్న మరియ్ మీ స్వంత వ్యకితుగత పరిస్ిత్లన్ 
పరిగణనలోకి తీస్కోండి, మీర్ నివసించే లేదా పనిచేస్ వ్యకత్ు లక్ మీర్ సంకరామించే ప్రమాదం, మరిమ్ఖ్యంగా వారికి మరింత సంభావ్యత 
కల్గంచే పరిస్ిత్ల్ ఉన్నటలుయితే (ఉదాహరణక్, దీర్ఘక్ల్క అస్వస్త లేదా కీమోథెరపీపై).

అధిక మరియు తకుకువ రిస్కు బహిర్గతం క్వడానిక్ కొనినా ఉదాహరణలు ఏమిటి?
COVID-19 యొకకు మీ ప్రమాదాని్న మదంపు చేయడం కొరక్ ఈ టేబ్ల్ ఉపయోగంచండి, మరియ్ ఏమి చేయాల్, ఒకవేళ మీర్ 
COVID-19తో ఉన్న వ్యకితుని సంప్రదంచారని మీక్ చెపి్పనటలుయితే

మీ గురించి ప్రమాదం 
COVID-19

నేను ఏమి చేయ్లి?

నేన్ COVID-19 ఉన్న వ్యకితుతో 
నివసిస్తే న్నన్ (నేన్ ఇంటి 
పరిచయం)

మికికుల్ అనినా ఇంటి పరిచయ్లు కూడా అవసరం:

• మీ ఇంటిలో మొదటి కోవిడ్ పాజిటివ్ వ్యకితు పరీక్ష చేసినసమయం న్ంచి 7 
రోజుల పాట్ స్్వయ ఐసోలేషన్ మారగిదర్శక్ని్న అన్సరించండి మరియ్ 
స్్వయ ఐసోలేషన్ ని అన్సరించండి.

• సాధ్యమైనంత త్వరగా మరియ్ రోజు 6 న మళ్లు వేగవంతమైన యాంటీజెన్ టెస్్ట 
(RAT) కల్గ ఉండాల్. ఒకవేళ మీక్ లక్షణాల్ అభివృద్ అయితే అదనపు RAT 
కల్గ ఉండాల్.

• ఒకవేళ మీక్ లక్షణాల్ ఉన్నటలుయితే మరియ్ అవి at risk of severe 
disease* (తీవ్రమైన వా్యధి ప్రమాదం) COVID-19 న్ంచి, దయచేసి PCR 
పరీక్ష న్ కల్గ ఉండండి, ఎంద్కంటే ఇద మరింత ఖచిచితమైనద మరియ్ 
చికితసి కొరక్ మీర్ వేగంగా మదంపు చేయవచ్చి. అని్న పరీక్షల్ ప్రతిక్లంగా 
ఉన్నటలుయితే, మీర్ 7 రోజుల తర్వాత ఐసోలేషన్ విడిచిపెట్టవచ్చి.

• COVID-19 అభివృద్ చెందే ప్రమాదం బహిరగితం అయిన తర్వాత 14 
రోజులపాట్ ఎక్కువగా ఉంట్ంద, అంద్వలలు, ఒంటరిగా విడిచిపెటి్టన తర్వాత 
7 రోజులపాట్ మీర్ వీటిని చేయాల్:

– అధిక రిస్కు సెటి్టంగ్ లన్ పరిహరించండి (ఆరోగ్య సంరక్షణ, వృద్ాప్య 
సంరక్షణ, వైకల్య సంరక్షణ, దద్దు బాట్ సద్పాయాల్)

– ఇండోర్ నన్ రెసిడెనిషియల్ సెటి్టంగ్ లోలు  మాస్కు ధరించండి

– లక్షణాలన్ పర్యవేక్ంచండి మరియ్ మీర్ లక్షణాలన్ అభివృద్ చేస్తే 
వంటనే PCR పరీక్షన్ పందండి

– రదీదుగా ఉండే వేదకలన్ పరిహరించండి మరియ్ సాధ్యమైనంత వరక్ ఇంటి 
న్ంచి పనిచేయండి.

• మీ ఇంటి లోని మరో వ్యకితు మీ ఐసోలేషన్ పీరియడ్ మ్గసిన 14 రోజులోలు  
పాజిటివ్ గా ఉన్నటలుయితే మీర్ ఐసోలేషన్ ని పునరావృతం చేయాల్సిన 
అవసరం లేద్.

• మీ ఇంటిలోని మరో వ్యకితు మీ ఐసోలేషన్ పీరియడ్ మ్గసిన 14 రోజుల కంటే 
ఎక్కువ క్లం తర్వాత COVID-19 కొరక్ పాజిటివ్ గా టెస్్ట చేసినటలుయితే, 
మీర్ మళ్లు ఐసోలేట్ చేయాల్సి ఉంట్ంద మరియ్ COVID-19 తో ఉన్న 
వ్యకత్ు ల ఇంటి క్ంటాక్్ట ల కొరక్ ఆదేశాలన్ పాటించాల్సి ఉంట్ంద.

మీర్ ఎపు్పడైన సాన్క్ల ఫల్తాని్న పందతే, మీర్ మీ ఒంటరితనని్న 
కొనసాగంచాల్ మరియ్ అన్సరించాల Testing positive to COVID-19 and 
managing COVID-19 safely at home (COVID-19క్ పాజిటివ్ టెసి్టంగ్ 
మరియ్ ఇంటి వదదు COVID-19ని స్రక్తంగా నిర్వహించడం) సలహా. మరింత 
సమాచారం కొరక్, చ్డండి Get tested for COVID-19 (COVID-19 కొరక్ 
టెస్్ట చేయించండి).

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/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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మీ గురించి ప్రమాదం 
COVID-19

నేను ఏమి చేయ్లి?

నేన్ COVID-19 ఉన్న వ్యకితుతో 
చాలా క్లం గడిపాన్ (ఉదా: 
నేన్ వారి ఇంట్లు  రాత్ంతా 
ఉన్నన్ లేదా సాయంత్ం 
ఇంటిలోపల గడిపాన్) 
లేదా COVID-19 ఉన్న 
వ్యకితుతో నేన్ సని్నహితంగా 
సంభాషంచాన్ మరియ్ 
మమ్ మ్స్గ్ల్ ధరించలేద్ 
(ఉదా. మమ్ కల్సి చాలా 
ద్రం ప్రయాణంచామ్, లేదా 
ఇపు్పడ్ సాన్క్లంగా ఉన్న 
పిలలులన్ చ్స్క్న్నన్.)

మికికుల్ మీర్ చివరిసారిగా COVID-19 తో ఉన్న వ్యకితుతో పరిచయం ఉన్న 7 రోజుల పాట్ 
స్్వయ ఐసోలేషన్ అనేద ఇతర్లన్ సంరక్ంచడానికి అత్యంత ప్రభావవంతమైన 
మారగిం.

సాధ్యమైనంత త్వరగా మరియ్ రోజు 6 నడ్ వేగంగా యాంటీజెన్ టెస్్ట (RAT) 
చేయండి. ఒకవేళ మీక్ లక్షణాల్ అభివృద్ అయితే అదనపు RAT కల్గ ఉండాల్ 
(లేదా మీర్ అయితే PCR పరీక్ష at risk of severe disease*). అని్న పరీక్షల్ 
ప్రతిక్లంగా ఉన్నటలుయితే, మీర్ 7 రోజుల తర్వాత ఐసోలేషన్ విడిచిపెట్టవచ్చి. 
ఐసోలేషన్ విడిచిపెటి్టన తర్వాత మరో 7 రోజుల పాట్, దగ్వ సిఫారస్లన్ 
పాటించడం దా్వరా COVID-19 వా్యపితేచెందక్ండా నిరోధించడానికి మీర్ 
సహాయపడవచ్చి. How can we all help slow the spread of COVID-19? 
(COVID-19 వా్యపితేని తగగించడానికి మనమందరం ఎలా సహాయపడగలం?)

ఒకవేళ మీర్ పాజిటివ్ ఫల్తాని్న పందనటలుయితే, మీ పాజిటివ్ టెస్్ట తీస్క్న్న 
తర్వాత 7 రోజుల పాట్ మీర్ ఐసోలేట్ చేయాల్ మరియ్ దగ్వ పేర్కున్న 
వాటిని అన్సరించాల్. Testing positive to COVID-19 and managing 
COVID-19 safely at home సలహా.

మరింత సమాచారం కొరక్, చ్డండి Get tested for COVID-19.

నేన్ COVID-19 ఉన్న వ్యకితుతో 
కొంత సమయం గడిపాన్ 
(ఉదా: మమ్ కల్సి వింద్ 
చేసామ్ లేదా పబ్, కలుబ్ లేదా 
ఇతర సామాజిక క్ర్యకరామంలో 
కల్స్క్న్నమ్.)

మాదరి సాధ్యమైనంత త్వరగా మీక్ వేగవంతమైన యాంటీజెన్ టెస్్ట చేయాలని మరియ్ 
రాపిడ్ యాంటీజెన్ టెసి్టంగ్ కొరక్ సలహాన్ పాటించాలని సిఫారస్ చేయబడింద. 
Getting tested for COVID-19 factsheet (COVID-19 ఫా్యక్్ట షీట్ కొరక్ 
టెస్్ట చేయించ్కోవడం).

ఒకవేళ మీ పరీక్ష నెగటివ్ గా ఉన్నటలుయితే మరియ్ మీక్ ఎలాంటి లక్షణాల్ 
లేనటలుయితే, మీర్ ఐసోలేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేద్. రోజు 6 నడ్ మీర్ రెండో 
రాపిడ్ యాంటీజెన్ టెస్్ట చేయాల్. ఒకవేళ లక్షణాల్ కనిపించినటలుయితే వంటనే 
వేగంగా యాంటీజెన్ టెస్్ట చేయండి(లేదా ఒకవేళ మీర్ ఉన్నటలుయితే PCR టెస్్ట 
చేయండి at risk of severe disease*).

నేన్ COVID-19 తో ఉన్న 
వ్యకితుతో కల్ు పతేంగా లేదా ద్రానికి 
వళ్లు న్ (ఉదా. నేన్ షాపింగ్ 
మానేశాన్, లేదా మమ్ 
ఆర్బయట వాకింగ్ క్ 
వళ్ళామ్), లేదా నక్ కేస్ 
అలర్్ట వచిచింద Service NSW 
App.

చవక లక్షణాల కొరక్ మానిటర్ చేయండి.

ఒకవేళ లక్షణాల్ కనిపించినటలుయితే, వంటనే వేగంగా యాంటీజెన్ టెస్్ట (RAT) 
చేయండి. మీ RAT ప్రతిక్లంగా ఉంటే, స్్వయ-ఐసోలేట్ మరియ్ 24 గంటలోలు  
మర్క RAT చేయండి లేదా మీర్ మీ ఫల్తం కోసం వేచి ఉన్నపు్పడ్ PCR 
పరీక్ష మరియ్ స్్వయ-ఐసోలేట్ న్ పందండి. ఒకవేళ మీ రెండో టెస్్ట నెగటివ్ గా 
ఉన్నటలుయితే, మీ లక్షణాల్ పోయ్ంత వరక్ ఒంటరిగా ఉండండి. ఒకవేళ మీర్ 
సాన్క్ల ఫల్తాని్న పందనటలుయితే, మీర్ మీ ఐసోలేషన్ ని కొనసాగంచాల్ 
మరియ్ దగ్వ పేర్కున్నవాటిని అన్సరించాల్. Testing positive to 
COVID-19 and managing COVID-19 safely at home సలహా

ఒకవేళ మీక్ లక్షణాల్ ఉన్నటలుయితే మరియ్ అవి at risk of severe 
disease*, PCR పరీక్ష చేయించ్కోండి.

* తీవ్రమైన వా్యధి యొకకు అధిక ప్రమాదం ఉన్న వ్యకత్ు లోలు  గరిభిణీ స్్రీల్, ఆదమ వాస్ల్ మరియ్ ట్రెరెస్ జలసంధి దీ్వప ప్రజల్ 
(మ్ఖ్యంగా అంతరీలున ఆరోగ్య పరిస్ిత్ల్ ఉన్నవార్), పసిఫిక్ దీ్వపవాస్ల్, టీక్ల్ వేయని వ్యకత్ు ల్ (16 సంవతసిరాల్ మరియ్ 
అంతకంటే ఎక్కువ) మరియ్ రోగనిరోధక శకితు అణచివేయబడిన వ్యకత్ు ల్ ఉన్నర్.

ఒకవేళ మీర్ టెస్్ట చేయించ్కోవాల్సి వస్తే మరియ్ వేగవంతమైన యాంటీజెన్ టెస్్ట ని యాక్సిస్ చేస్కోలేకపోయినటలుయితే, మీర్ టెస్్ట 
ని పందవచ్చి testing clinic (టెసి్టంగ్ కిలునిక్). పనిపా్ర ంతం ఆధారిత ఎక్సి పోజర్ ల కొరక్ అదనపు సమాచారం కొరక్ రిఫర్ చేయండి 
NSW Government - Guidance for businesses with a worker who tests positive for COVID-19 (ఎన్ ఎస్ డబ్లు ్య 
ప్రభ్త్వం - COVID-19 కొరక్ పాజిటివ్ టెస్్ట చేస్ వరకుర్ తో వా్యపారాలకొరక్ గైడెన్సి).

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/covid-19/management/advice-for-confirmed#toc-how-will-my-covid-19-be-managed
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 వ్్యప్తిని తగ్గంచడానిక్ మనమందరం ఎలా సహాయపడగలం?
COVID-19 వా్యపితేని మందగంచడంలో సహాయపడటానికి మనమందరం తీస్కోగల సరళమైన చర్యల్ ఉన్నయి.

• మీక్ అస్వస్తగా ఉంటే ఎకకుడికీ వళలువద్దు . మీర్ ప్రతిక్ల ఫల్తాని్న పందే వరక్ వంటనే పరీక్ంచండి మరియ్ ఐసోలేట్ చేయండి.

• ఒకవేళ మీర్ ఒక మాదరి లేదా అధిక ఎక్సి పోజర్ కేటగరీలో ఉన్నటలుయితే, హై రిస్కు సెటి్టంగ్ లన్ సందరి్శంచవద్దు  (ఆరోగ్య సంరక్షణ, 
వృద్ాప్య సంరక్షణ, వైకల్య సంరక్షణ, దద్దు బాట్ సద్పాయాల్); ఒకవేళ మీర్ తక్కువ ఎక్సి పోజర్ కేటగరీలో ఉన్నటలుయితే మరియ్ 
మీర్ ఈ సెటి్టంగ్ లోలు  ఒకదానిని సందరి్శంచాల్సి వస్తే, మ్ందస్తే గా వేగంగా యాంటీజెన్ టెస్్ట చేయమని మరియ్ సందరి్శంచేటపు్పడ్ 
మాస్కు ధరించమని మం మిమ్మల్్న పో్ర తసిహిసాతే ం.

• సాధ్యమైనంత వరక్ ఇతర వ్యకత్ు ల న్ంచి 1.5 మీటరలు ద్రంలో ఉండండి మరియ్ జనసమ్హాలన్ పరిహరించండి

• మాస్కు ధరించండి

• హా్యండ్ శానిటిసర్ లేదా సబ్బు మరియ్ 20 సెకండలు పాట్ నీటిని రన్ నింగ్ చేయడం దా్వరా మీ చేత్లన్ రెగ్్యలర్ గా శ్భ్ం 
చేస్కోండి.

• పరిమిత సంఖ్యలతో సామాజిక సమావేశాలన్ ఆర్బయట నిర్వహించండి

• ఇవి అంద్బాట్లో ఉన్న QR కోడ్ లన్ ఉపయోగంచి వేదకలక్ చెక్ ఇన్ చేయండి.

నేను స్వీయ ఒంటరితనంలో ఉననాప్పుడు అందుబాటులో ఉననా మద్దతులపై నేను ఎకకుడ 
సలహాను కనుగొనగలను?
అంద్బాట్లో ఉన్న మదదుత్లపై తద్పరి సమాచారం కొరక్, Self-Isolation Guideline (స్్వయ-ఐసోలేషన్ మారగిదర్శక్ల్).

మీ భాషలో సహాయం
ఒకవేళ మీక్ స్వలన్ అన్వదంచడం లేదా భాష్యం చెప్పడం అవసరం అయితే, 1800 020 080 పై నేషనల్ కరోనవైరస్ హాట్ లైన్ క్ 
ఫోన్ చేయండి (మరియ్ ఆపషిన్ 8 ఎంచ్కోండి). ఈ సరీ్వస్ ఉచితం మరియ్ గోప్యమైనద.

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

