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• மற்றவர்களுக்குப் பரவக்கூடிய COVID-19 த�ொறறு உள்ள 
நபர ஒருவருடன் தநருக்்கமொ்க இருந�திருநது COVID-19 
வவரஸ் த�ொறறு ஏறபட்டிருக்்கக்கூடிய ஒருவர ‘தநருங்கதிய 
த�ொடரபபில் இருந�திருப்பவர’ என்று த�ொல்்லப்படுவொர.

• நீங்கள தநருங்கதிய த�ொடரபபில் இருந�திருக்கும் ஒருவரொ 
என்பவ�த் த�ரிநதுத்கொளவ�ற்கொன வழி்கள இரண்டு 
உள்ளன:

1. நீங்கள தநருங்கதிய த�ொடரபபில் இருந�திருக்கும் 
ஒருவர என்று அ்றிவபித்து NSW Health (‘NSW சு்கொ�ொரம்’) 
உங்களுக்குத் த�ொவ்லபப�ிக் குறுஞத�ய�தி ஒன்வ்ற 
அனுப்பும், அல்்லது உங்களுடன் த�ொவ்லபப�ி 
மூ்லமொ்கத் த�ொடரபுத்கொளளும்.

2. COVID-19 த�ொறறு உள்ளவர்கள இருந� இடங்கள 
மறறும் த�ொறறு கு்றித்� ்கவவ்லக்குரிய �்லங்கள 
யொவவ என்பவ� வவ்லத்�்ளத்�தில்  பொரத்து, 
த�ொல்்லப்பட்டுள்ள நொள மறறும் பநரத்�தில் த�ொறறு 
உள்ள நபர இருந�திருந� தநருங்கதிய த�ொடரபு 
ஏறபட்டிருக்்கக் கூடிய இடம் ஒன்்றில் நீங்கள 
இருந�திருக்்கதிறீர்க்ளொ என்பவ� த�ரிநதுத்கொள்ள்லொம். 
அப்படி நீங்கள இருந�திருந�ொல், �யவு த�யது 
1800 943 553-இல்  NSW Health (‘NSW சு்கொ�ொரம்’)-ஐ 
அவழயுங்கள. 

• COVID-19 த�ொறறு உள்ள ஒருவருடன் நீங்கள 
தநருங்கதிய த�ொடரபபில் இருந�திருக்கும் ஒருவர என்்றொல், 
த�ொற்றிவன நீங்கள எ�திரத்கொண்ட நொ்ளிலிருநது 
14 நொட்்களுக்கு நீங்கள வீட்டில் அல்்லது �குந� 
இன்தனொரு இடத்�தில் உங்கவ்ளக் ்கட்டொயமொ்கத் 
�னிவமப்படுத்�திக்த்கொள்ள பவண்டும். உங்களுக்கு 
பநொய்றிகு்றி்கள இல்வ்லதயன்்றொலும், COVID-19 
பநொய்றிவுச் ப�ொ�வனவயயும் நீங்கள கூடிய வபிவரவபில் 
்கட்டொயமொ்க பமறத்கொள்ளபவண்டும். உங்களுடன் ஒபர 
இடத்�தில் ப�ரநது வ�ிப்பவர்கள உள்ளடங்க, மற்ற 
அவனவரிடமிருநதும் நீங்கள வபி்ல்கதியபிருக்்க பவண்டும் 
என்பது �னிவமப்படுத்�திக்த்கொளவ�தின் அரத்�மொகும்.  

• த�ொறறு உள்ள ஒருவருடன் நீங்கள நீங்கள 
தநருங்கதிய த�ொடரபபில் இருந�திருப்பவர என்்றொல், 
பபின் வருபவர்கவ்ள பநொய்றிவுச் ப�ொ�வனவய 
பமறத்கொளளுமொறும், அவர்களுக்குத் த�ொறறு இல்வ்ல 
என்்ற முடிவவ அவர்கள தபறும் வவர அவர்கவ்ளத் 
�னிவமப்படுத்�திக்த்கொளளுமொறும் அவர்கவ்ளக் 
ப்களுங்கள:

• உங்களுவடய வீட்டில் வ�ிக்கும் ஒவதவொருவவரயும்

• த�ொறறு உள்ளவருடன் நீங்கள தநருங்கதிய 
த�ொடரபுத்கொண்ட பநரத்�திலிருநது உங்களுவடய 
வீட்டிறகு வந�திருக்கும் ஒவதவொருவவரயும்

• த�ொறறு உள்ளவபரொடு நீங்கள தநருங்கதிய 
த�ொடரபுத்கொண்ட பநரத்�திலிருநது பவவ்லக்குச் 
த�ல்லும்பபொது உங்களுடன் ப�ரநது பயணித்� 
ஒவதவொருவவரயும், கு்றிப்பொ்க உங்களுடன் ஒபர 
வொ்கனத்�தில் பயணம் த�ய� ஒவதவொருவவரயும்

• நீங்கள பவவ்லயபில் இருக்கும் தபொழுது எப்பபொ�ொவது 
மு்கக் ்கவ�ம் அணியொமல் இருந�திருநதீர்கப்ளயொனொல், 
அப்படி நீங்கள மு்கக் ்கவ�ம் அணியொமல் இருந� தபொழுது 
உங்களுடன் பப�ிய அல்்லது உங்களுடன் தநருங்கதிய 
த�ொடரபபில் இருந� ஒவதவொருவவரயும் பநொய்றிவுச் 
ப�ொ�வனய பமறத்கொளளுமொறும், அவர்கவ்ளத் 
�னிவமப்படுத்�திக்த்கொளளுமொறும் ப்களுங்கள. 
நீங்கள �ொப்பபிட்டுக்த்கொண்டிருந� தபொழுது, அல்்லது 
பொனம் அருந�திக்த்கொண்டிருந� தபொழுது உங்களுக்கு 
தநருக்்கமொ்க இருந�வர்களுக்கு இது கு்றிப்பொ்க 
முக்்கதியமொகும். 

• சு்கொ�ொரப் பணியொ்ளர ஒருவருடன் நீங்கள 
த�ொடரபுத்கொண்டிருந�ொல், அவர்கள பவவ்லக்குத் 
�திரும்புவ�றகு முன்பு ஆபத்து ம�திப்பீடு ஒன்வ்ற 
பமறத்கொளவ�ற்கொ்க அவர்களுவடய பம்லொ்ளரிடம் 
பபசுமொறு அவர்கவ்ளத் �யவு த�யது ப்களுங்கள

• த�ொறறு உள்ளவருடன் தநருங்கதிய த�ொடரபபில் 
இருந�திருப்பவர்கள �ட்டப்படி �ம்வமத் 
�னிவமப்படுத்�திக்த்கொண்டொ்க பவண்டும்; ‘தபொது 
சு்கொ�ொர (COVID-19 சுய-�னிவம) உத்�ரவு’ (Public Health 
(COVID-19 Self Isolation) Order)-இன் பபிர்கொரம் சுய-
�னிவம பவண்டப்படு்கதி்றது, பமலும் இந� ‘உத்�ர’வவப் 
பபின்பற்றொவபிட்டொல் அபரொ�ங்கள வபி�திக்்கப்படக்கூடும். 

‘NSW Health COVID-19 சுய-�னிவம வழி்கொட்டி’ (Self-Isolation 
Guideline)-யபிலுள்ள �்கவல்்களுக்கும் கூடு�்லொன �்கவல்்கவ்ள 
இந�த் �்கவல் ஏடு த்கொண்டுள்ளது. 

ெொன் என்ன தெயயவவண்டும்?

உடனடியொ் உங்ள்ளத் 

�னிளைப்டுத்�கிகத்ொளளுங்ள

�றபபொது நீங்கள ந்லமொ்க இருப்பது பபொ்ல இருந�ொலும், 
தநருங்கதிய த�ொடரபபில் இருந�திருக்கும் அவனவரும் �ம்வமத் 
�னிவமப்படுத்�திக்த்கொள்ள பவண்டும். 

பநொயத்த�ொறறு உள்ள நபபரொடு நீங்கள ்கவட�ியொ்கத் 
த�ொடரபுத்கொண்ட நொ்ளிலிருநது குவ்றந�பட்�ம் 
14 நொட்்களுக்கு நீங்கள ்கட்டொயமொ்க உங்கவ்ளத் 
�னிவமப்படுத்�திக்த்கொள்ள பவண்டும். 

எத்�வன நொட்்களுக்கு உங்கவ்ளத் �னிவமப்படுத்�திக்த்கொள்ள 
பவண்டும் என்று த�ொடரபபில் இருநப�ொவரக் ்கண்ட்றியும் NSW 
Health அ�தி்கொரி ஒருவரொல் எழுத்து மூ்லமொ்க உங்களுக்குத் 
த�ரிவபிக்்கப்படும் (இது ஒரு வ்கப்-பப�ிக் குறுஞத�ய�தியொ்க 
இருக்்க்லொம்). 

த�ொடரபபில் இருநப�ொவரக் ்கண்ட்றியும் அ�தி்கொரி 
ஒருவர உங்களுடன் த�ொடரபுத்கொளவொர – நீங்கள 
உங்கவ்ளத் �னிவமப்படுத்�திக்த்கொள்ள இருக்கும் 
இடத்�தின் வபி்லொ�த்�திவனத் த�ொடரபபில் இருநப�ொவரக் 
்கண்ட்றியும் அ�தி்கொரிக்கு நீங்கள ்கட்டொயமொ்கக் த்கொடுக்்க 
பவண்டியப�ொடு உங்களுவடய த�ொவ்லபப�ி இ்லக்்கத்�திவன 
உறு�திப்படுத்�பவண்டும். 

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/case-locations-and-alerts.aspx#monitor
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/case-locations-and-alerts.aspx#monitor
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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COVID-19 வெொயறிவுச் வெொ�ளனளய 

வைற்த்ொளளுங்ள

உங்களுக்கு பநொய்றிகு்றி்கள இல்வ்ல என்்றொலும், உங்களுக்கு 
மி்க அண்வமயபிலுள்ள பநொய்றிவுச் ப�ொ�வனத் �்லம்’ (at your 
closest testing location) ஒன்்றில் பபின் வரும் வபி�மொ்க நீங்கள 
ப�ொ�வனவய பமறத்கொண்டொ்க பவண்டும்: 

1. நீங்கள தநருங்கதிய த�ொடரபபில் இருந�திருக்கும் ஒருவர 
என்பது உங்களுக்கு மு�லில் த�ரியவந� பபி்றகு 
கூடிய வபிவரவபில், மறறும்

2. வொ்கன-நுவழவு வ��தியுள்ள ப�ொ�வன �ி்கதிச்வ�ய்கம் 
ஒன்வ்ற உங்க்ளொல் அணு்க இயலுமொனொல், அல்்லது 
ப�ொ�வன �ி்கதிச்வ�ய்கம் ஒன்்றிறகு உங்க்ளொல் 
நடநது அல்்லது வ�க்்கதி்ளில் த�ல்்ல இயலுமொனொல், 
த�ொற்றிவன நீங்கள பநரத்கொண்ட �தினத்�திறகுப் 
பபி்றகு 7-ஆம் நொ்ளன்று, மறறும்

3. த�ொற்றிவன நீங்கள பநரத்கொண்ட �தினத்�திலிருநது 12 
மு�ல் 14 நொட்்களுக்குள பநொய்றிவுச் ப�ொ�வன்கவ்ள 
பமறத்கொள்ளபவண்டும்.

பநொய்றிவுச் ப�ொ�வனவய பமறத்கொள்ள நீங்கள த�ல்லும் 
தபொழுது நீங்கள ்கட்டொயமொ்க ஒரு �னிப்பட்ட வொ்கனத்�திப்லொ, 
நடநப�ொ, வ�க்்கதிள மூ்லமொ்கபவொ த�ல்்லபவண்டும். COVID-19 
பநொய்றிவுச் ப�ொ�வனவய பமறத்கொளவ�ற்கொ்க நீங்கள 
தபொதுப் பபொக்குவரத்து, வொடவ்கக் ்கொர அல்்லது பஙகு �வொரி 
மூ்லம் ்கட்டொயமொ்கப் பயணிக்்கக் கூடொது. உங்களுவடய நொ�ி 
மறறும் வொவய மூடும் வவ்கயபி்லொன மு்கக் ்கவ�ம் ஒன்வ்ற 
அணிந�திருங்கள, மறறும் நீங்கள COVID-19 த�ொறறு உள்ள 
ஒருவருடன் தநருங்கதிய த�ொடரபபில் இருந�திருக்கும் ஒருவர 
என்பவ�ப் பணியொ்ளர்களுக்கு உடனடியொ்கச் த�ொல்லுங்கள.

உங்களுக்கு பநொயத்த�ொறறு இல்வ்ல என்்ற முடிவவ நீங்கள 
தபற்றொலும், உங்களுவடய �னிவமக் ்கொ்லம் முடியும் வவர 
நீங்கள �னிவமயபில் இருக்்கபவண்டியபிருக்கும். உங்களுக்குக் 
COVID-19  த�ொறறு ஏறபடுவ�றகு த�ொறறு உள்ளவவர நீங்கள 
எ�திரத்கொண்ட�திலிருநது 14 நொட்்கள வவர ஆ்க்லொம் என்பது 
இ�ற்கொன ்கொரணமொகும்.  

உங்களுவடய �னிவமக் ்கொ்லத்�தில் எவதவொரு ்கட்டத்�தில் 
பநொய்றிகு்றி்கள (symptoms) ஏறபட்டொலும், நீங்கள பநொய்றிவுச் 
ப�ொ�வனவய உடனடியொ்க பமறத்கொள்ள பவண்டும். 

12 மு�ல் 14 நொட்்களுக்குள நீங்கள பநொய்றிவுச் ப�ொ�வன்கவ்ள 
பமறத்கொண்டு, உங்களுக்குத் த�ொறறு இல்வ்ல என்்ற முடிவவ 
நீங்கள தபற்றொல் மட்டுபம �னிவமப்படுத்�திக்த்கொள்ளவ்ல 
நதிறுத்� நீங்கள அனும�திக்்கப்படுவீர்கள. 12-ஆம் நொ்ளன்று, 
அல்்லது அ�றகுப் பபி்றகு நீங்கள பநொய்றிவுச் ப�ொ�வனவய 
பமறத்கொள்ளவபில்வ்லபயல், த�ொறறு உள்ள நபருடன் நீங்கள 
்கவட�ியொ்கத் த�ொடரபுத்கொண்ட நொ்ளிலிருநது 24 நொட்்கள 
வவர �னிவமயபில் இருக்குமொறு நீங்கள பவண்டப்படுவீர்கள. 

உங்ளுககு அரு்கில் இருந�கிருப்வர்ளுககுத் 

த�ரியப்டுத்துங்ள

பபின் வரும் ஒவதவொருவவரயும் பநொய்றிவுச் ப�ொ�வன்கவ்ள 
பமறத்கொண்டு, த�ொறறு இல்வ்ல என்்ற முடிவவ அவர்கள 
தபறும் வவர �னிவமப்படுத்�திக்த்கொளளுமொறு அவர்களுக்குச் 
த�ொல்லுங்கள:

• நீங்கள வ�ிக்கும் அப� இடத்�தில் வ�ிப்பவர்கள, மறறும்

• ்கடந� இரண்டு நொட்்க்ளில் உடல்ரீ�தியொ்க உங்களுக்கு 
அண்வமயபில் இருந�திருப்பவர்கள (உ�ொரணமொ்க, 
நண்பர்கள, �்க ஊழியர்கள)

நீங்கள இவர்க்ளிடமிருநது அவனத்து பவவ்ள்க்ளிலும் 
�னித்�திருக்்க பவண்டும். நீங்கள தநருங்கதிய த�ொடரபபில் 
இருந�திருக்கும் ஒருவர என்பவ� அவர்களுக்குச் த�ொல்்ல 
பவண்டும், மறறும் ‘தநருங்கதிய த�ொடரபபில் இருந�திருக்கும் 
இரண்டொம்-நதிவ்லயவர்களுக்்கொன அ்றிவுவர’- (Advice 
for secondary close contacts)-வய வொ�ிக்குமொறும், 
ப�வவப்பொடு்கவ்ளப் பபின்பறறுமொறும் அவர்கவ்ளக் 
ப்கட்டுக்த்கொள்ளபவண்டும். 

(மு�திபயொர பரொமரிப்பு இல்்லம், இரொணுவ �்ளம், 
இய்லொவமயுவடபயொர இல்்லம் அல்்லது அவர்களுக்்கொன 
ப்கல்பவவ்ளத் �திட்டம், உவ்றவபிடப் பொட�ொவ்ல, வீடறப்றொர 
்கொப்ப்கம், �ிவ்றவொ�ம், வ�ிப்பபிடத்ப�ொடு கூடிய த�ொவ்ல-
தூர த�ொழிற�ொவ்லத் �்லம், பு்லம்தபயரத் த�ொழி்லொ்ளர 
வ�ிப்பபிடம், த�ொவ்ல-தூர �மூ்கங்கள, இவ்றச்�ித் 
த�ொழிற�ொவ்ல்கள பபொன்்ற) அ�தியுயர ஆபத்து உள்ள சூழலில் 
நீங்கள பணியொறறுபவர என்்றொல், நதிரவொ்கத்�தினருக்கு 
நீங்கள இவ�த் த�ரியப்படுத்� பவண்டும், அல்்லது 
அப்படித் த�ரியப்படுத்துமொறு ‘NSW Health த�ொடரபபில் 
இருநப�ொவரக் ்கண்ட்றியும் அணி’யபினவரக் ப்கட்்கபவண்டும். 
உங்களுடன் பவவ்ல த�யயும் �்க ஊழியர்களும் 
பநொய்றிவுச் ப�ொ�வனவய பமறத்கொளளுமொறும், த�ொறறு 
இல்வ்ல என்்ற முடிவவ அவர்கள தபறும் வவரத் �ம்வமத் 
�னிவமப்படுத்�திக்த்கொளளுமொறும் பவண்டப்பட்லொம்.  

ெொன் எவவொறு என்ளனத் 
�னிளைப்டுத்�கிகத்ொளவது?  

• �னிவமப்படுத்�திக்த்கொள்ளல் என்பது, நீங்கள ்கட்டொயமொ்க 
உங்களுவடய வீட்டில், அல்்லது உங்களுவடய �ஙகுமிடத்�தில் 
இருக்்கபவண்டும், மறறும் அவனத்து பவவ்ள்க்ளிலும் 
மற்ற ஆட்்க்ளிடமிருநது ்கட்டொயமொ்க நீங்கள வபி்ல்கதியபிருக்்க 
பவண்டும் என்பவ�க் கு்றிக்கும். மருத்துவப் பரொமரிப்பு 
(COVID-19 பநொய்றிவுச் ப�ொ�வன ஒன்று உள்ளடங்க), 
அல்்லது அவ�ர-நதிவ்ல ஒன்று இருந�ொத்லொழிய, 
உங்களுவடய வீட்வட, அல்்லது வ�ிப்பபிடத்வ� வபிட்டு நீங்கள 
தவ்ளிபய த�ல்்ல இய்லொது. உங்களுவடய வீட்டில் அல்்லது 
வ�ிப்பபிடத்�தில் வழவமயொ்க வ�ிப்பவர்கள அல்்லது மருத்துவ 
அல்்லது அவ�ர-நதிவ்லக் ்கொரணங்கவ்ள முன்னிட்டு உள-
நுவழபவர்கவ்ளத் �வபிர மற்றவர்கவ்ள உங்களுவடய 
வீட்டிறகுள அனும�திக்்கக் கூடொது.

• �னிவமப்படுத்�திக்த்கொள்ளல் என்பது ‘வீட்டில் 
�ங்கதியபிரு’ உத்�ரவு்க்ளிலிருநது பவறுபட்டது. நீங்கள 
உங்கவ்ளத் �னிவமப்படுத்�திக்த்கொளளும் ்கொ்லத்�தில் 
உடறபயபிற�ிக்்கொ்க, ்கவடக்குச் த�ல்வ�ற்கொ்க, 
பவவ்லக்்கொ்க அல்்லது படிப்ப�ற்கொ்க வீட்வட வபிட்டு 
தவ்ளிபய த�ல்்ல நீங்கள அனும�திக்்கப்படமொட்டீர்கள. 

உங்க்ளித் �னிவமப்படுத்�திக்த்கொள்ள, நீங்கள ்கட்டொயமொ்க:  

• உங்கவ்ளத் �னிவமப்படுத்�திக்த்கொளளும் இடத்�திறகு 
பநரடியொ்கச் த�ல்்லபவண்டும் (வீடு, ப�ொட்டல் அல்்லது 
மற்ற �ஙகுமிடம்)

• COVID-19 பநொய்றிவுச் ப�ொ�வன, அவ�ர மருத்துவ 
்கவனிப்பு, அல்்லது ஒரு அவ�ர நதிவ்ல இருந�ொத்லொழிய 
இருக்கும் இடத்வ� வபிட்டு தவ்ளிபய த�ல்்லக்கூடொது 
(்கொயமவடவவ�த் �வபிரப்ப�ற்கொன அல்்லது குடும்ப 
வன்முவ்றயபிலிருநது �ப்பபிப்ப�ற்கொன ்கொரணங்கள 
உள்ளடங்க). இவற்றில் எவதவொரு ்கொரணத்வ� 
முன்னிட்டும் நீங்கள வீட்வட வபிட்டு தவ்ளிபய த�ன்்றொல், 
நீங்கள ்கட்டொயமொ்க மு்கக் ்கவ�ம் ஒன்வ்ற அணிய 
பவண்டும், மற்ற எவதரொருவரிடமிருநதும் 1.5 மீட்டர தூர 
இவடதவ்ளி வபிட்டு வபி்ல்கதியபிருக்்க பவண்டும், மறறும் 
நீங்கள  பபொகும் இடத்�திறகு பநரடியொ்கச் த�ன்று, 
அங்கதிருநது பநரடியொ்கத் �திரும்பபவண்டும். 

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.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/frequently-asked-questions.aspx#1-4
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/advice-secondary-close.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/advice-secondary-close.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/advice-secondary-close.aspx
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• �னிப்பட்ட த�ொந� வொ்கனம் மூ்லமொ்க, அல்்லது நடநது, 
அல்்லது வ�க்்கதிள மூ்லமொ்கப் பயணம் த�யயபவண்டும். 
உங்களுடன் ப�ரநது �ம்வமத் �னிவமப்படுத்�திக் 
த்கொண்டிருப்பவர்களுடன் மட்டுபம நீங்கள ப�ரநது 
பயணிக்்க்லொம். தபொதுப் பபொக்குவரத்து, வொடவ்கக் 
்கொர அல்்லது பஙகு �வொரி்க்ளில் நீங்கள ்கட்டொயமொ்கப் 
பயணிக்்கக்கூடொது. 

• COVID-19 �டுப்பூ�ி மருந�திவன இட்டுக்த்கொளவ�ற்கொ்க 
�னிவமயபிலிருநது தவ்ளிபய்றக் கூடொது. �ந�திப்புபவவ்ள 
ஒன்று உங்களுக்்கதிருந�ொல், �னிவமக்்கொ்லத்வ� நீங்கள 
முடித்� பபி்றகு வரும் �தி்க�தி ஒன்்றிறகு இவ� நீங்கள 
மொற்றிக்த்கொள்ள பவண்டும். 

• உங்களுவடய �னிவமக்்கொ்லம் முழுவவ�யும் நீங்கள 
உங்கவ்ளத் �னிவமப்படுத்�திக்த்கொண்டிருக்கும் இடத்�தில் 
்கழிக்்கபவண்டும். உங்களுவடய �னிப்பட்ட ப�ொட்டம், 
பமல்மொடி-முற்றம் அல்்லது முற்றம் ஒன்று இருந�ொல், 
அவற்றிறகுள நீங்கள த�ல்்ல்லொம். 

• பவவ்லக்கு, பொட�ொவ்லக்கு, குழநவ� பரொமரிப்பபிறகு 
அல்்லது தபொது இடங்களுக்குச் த�ல்்லக்கூடொது. 

• வீட்டிறகு யொவரயும் அவழக்்கக்கூடொது. 

• நல்்ல சு்கொ�ொரப் பழக்்கங்கவ்ளப் பபின்பற்றபவண்டும்:

• இருமல்்கள மறறும் தும்மல்்கவ்ள மூடிக்த்கொள்ள 
பவண்டும்

• ப�ொப்பு மறறும் �ண்ணீவரப் பயன்படுத்�தி 
உங்களுவடய வ்க்கவ்ளக் குவ்றந�பட்�மொ்க 20 
வபினொடி பநரத்�திறகு அடிக்்கடிக் ்கழுவபிக்த்கொண்டிருக்்க 
பவண்டும். ‘ஆல்த்கொ�ொல்’-ஐ அடிப்பவடயொ்கக் 
த்கொண்ட வ்கச் சுத்�தி்கரிப்பொவனயும் நீங்கள 
பயன்படுத்�்லொம். பபின் வரும் பநரங்க்ளில் 
உங்களுவடய வ்க்கவ்ளக் ்கழுவுங்கள: 

• மற்றவர்கள நுவழயக்கூடிய இடத்�திறகுள நீங்கள 
நுவழவ�றகு முன்பு

• மற்றவர்க்ளொல் பயன்படுத்�ப்படும் தபொருட்்கவ்ள 
நீங்கள த�ொடுவ�றகு முன்பு

• கு்ளிய்லவ்றவயப் பயன்படுத்�திய பபி்றகு

• இருமிய அல்்லது தும்மிய பபி்றகு

• வ்கயுவ்ற்கள மறறும் மு்கக் ்கவ�ங்கவ்ள 
அணிவ�றகு முன்பு மறறும் அவறவ்றக் ்கழற்றிய 
பபி்றகு

• ஒரு-முவ்றப்-பயன்பொட்டிற்கொன வ்கயுவ்ற்கவ்ள 
அணிநதுத்கொண்டு, ஒரு நொவ்ளக்கு ஒரு முவ்றயொவது 
நீங்கள அடிக்்கடித் த�ொடும் அவனத்துப் பரப்பு்கவ்ளயும் 
சுத்�ம் த�யயுங்கள (த்கௌண்ட்டர்கள, பமவ�-
பமறபரப்பு்கள, ்க�வபின் வ்கப்பபிடி்கள, கு்ளிய்லவ்றயபில் 
தபொருத்�ப்பட்டுள்ள தபொருட்்கள, ்கழிவவ்ற்கள, மறறும் 
படுக்வ்கக்குப் பக்்கத்�திலுள்ள பமவ�்கள ஆ்கதியன). 
சுத்�ம் த�ய� பபி்றகு வீட்டு-உபபயொ்கக் ்கதிருமிநொ�ினி 
அல்்லது �ண்ணீர ்க்லக்்கப்பட்ட ‘பபிளீச்’ ்க்லவவவயப் 
பூசுங்கள.

• ம்ளிவ்கப் தபொருட்்கள மறறும் மருநது்கவ்ளக் 
த்கொண்டுவருமொறு உங்களுவடய குடும்பத்�தினர மறறும் 
நண்பர்கவ்ளக் ப்களுங்கள, அல்்லது த�ொவ்லபப�ி 
அல்்லது இவணயம் மூ்லமொ்க அவற்றிற்கொ்க ‘ஆரடர’ 
த�யயுங்கள. இவர்கள தபொருட்்கவ்ள உங்களுவடய 
வீட்டிறகுக் த்கொண்டுவரும் தபொழுது அவர்களுக்கு அரு்கதில் 
நீங்கள பபொ்கொமல் இருப்பவ� உறு�திப்படுத்துங்கள. 
உணவு மறறும் அத்�தியொவ�ியப் தபொருட்்கவ்ளப் 
தபறுவ�தில் உங்களுக்கு இன்னமும் உ�வபி 
ப�வவப்பட்டொல், ‘தபொது சு்கொ�ொரப் பபிரிவு’ (Public Health 
Unit)-ஐ 1300 066 055-இல் அவழயுங்கள. 

த�ொற்று உள்ள ஒருவருடன் 
தெருங்கிய த�ொடர்பில் ெொன் 
இருந�கிருப்�ொ் எனககு 
தெொல்்லப்டும் த்ொழுது ெொன் 
வீட்டிலிருநது தூரத்�கில் இருந�ொல் 
என்ன தெயவது?

த�ொறறு உள்ள ஒருவருடன் நீங்கள தநருங்கதிய த�ொடரபபில்  
இருந�திருப்ப�ொ்க உங்களுக்கு த�ொல்்லப்படும் தபொழுது நீங்கள 
வீட்வட வபிட்டுத் த�ொவ்லவபில் இருந�ொல், நீங்கள உடனடியொ்க 
பநொய்றிவுச் ப�ொ�வனவய பமறத்கொண்டு, உங்கவ்ளத் 
�னிவமப்படுத்�திக்த்கொளவ�ற்கொ்க பநரொ்க உங்களுவடய 
வ�ிப்பபிடத்�திறகு த�ல்்லபவண்டும்.

நீங்கள இப்பபொது �ங்கதியபிருக்கும் இடத்�தில் உங்களுவடய 
14 நொள �னிவமக் ்கொ்லத்�திவனக் ்கழிப்ப�ற்கொன முடிவபிவன 
நீங்கள பமறத்கொள்ள்லொம். பொது்கொப்பொ்கத் �ங்கதியபிருநது மற்ற 
அவனவரிடமிருநது வபி்ல்கதியபிருக்்க உங்க்ளொல் இயலுமொனொல், 
ஒரு ப�ொட்டல், பமொட்டல் அல்்லது மற்ற வவ்கயொன 
வ�ிப்பபிடமொ்க இது இருக்்க்லொம்.

உங்களுவடய �னிவமக் ்கொ்லம் முடிவ�றகு முன்பொ்க 
முடிவவடயும் �ற்கொலி்க இடம் ஒன்்றில் நீங்கள இப்பபொது 
�ங்கதியபிருந�ொல், அல்்லது நீங்கள �ங்கதியபிருக்கும் இடத்�தின் 
மு�்லொ்ளி அல்்லது பம்லொ்ளரொல் இடத்வ�க் ்கொலி த�யயுமொறு 
உங்களுக்குச் த�ொல்்லப்பட்டிருந�ொல், உங்களுக்கு NSW Health 
(‘NSW சு்கொ�ொரம்’) உ�வும். அ�ொ�ொரணமொன சூழல்்க்ளில், 
உங்களுவடய சுய-�னிவமக்்கொ்லத்�திவனக் ்கழிப்ப�ற்கொ்க 
நீங்கள வழவமயொ்க வ�ிக்கும் இடத்�திறகுச் த�ல்்ல நீங்கள 
அனும�திக்்கப்படக்கூடும். உ�வபிக்்கொ்க 1300 066 055  எனும் 
இ்லக்்கத்�தில் Public Health Unit (‘தபொது சு்கொ�ொரப் பபிரிவு)-ஐ 
அவழயுங்கள. 

‘சுய-�னிவமக் ்கொ்லத்�திற்கொ்க வீட்டிறகுப் பயணிப்ப�ற்கொன 
வபி்லக்்கதிவன நொடும் COVID-19 த�ொறறு உள்ளவர்களுடன் 
தநருங்கதிய த�ொடரபபில் இருந�திருப்பவர்களுக்்கொன அ்றிவுவர’ 
(Advice for COVID-19 close contacts seeking exemption to travel 
home for self-isolation period)-இல் பம்ல�தி்கத் �்கவல்்கள 
்கதிவடக்கும்.

என்வனொடு வெரநது 
வெிப்வர்்ளிடைிருநது ெொன் எவவொறு 
என்ளனத் �னிளைப்டுத்�கிகத்ொள்ள 
வவஎண்டும்?

நீங்கள மற்றவர்கப்ளொடு ப்கதிரநதுத்கொண்டு ஒரு வீட்டில் 
வ�ித்துவந�ொல், மறறும் உங்களுவடய �னிவமக் 
்கொ்லத்�திவன உங்களுவடய வீட்டில் ்கழிக்கும் �திட்டத்�தில் 
நீங்கள இருந�ொல், உங்களுவடய வீட்டிலிருக்கும் 
மற்ற அவனவரிடமிருநதும் நீங்கள முற்றிலுமொ்க 
உங்கவ்ளத் �னிவமப்படுத்�திக் த்கொள்ளபவண்டும். 
பநொயவொயப்படுவ�திலிருநது அவர்கவ்ளப் பொது்கொக்்க இது 
உ�வும். நீங்கள: 

• மற்றவர்க்ளிடமிருநது அவனத்து பவவ்ள்க்ளிலும் 
முற்றிலுமொ்கப் பபிரிந�திருந�திருக்்க பவண்டும்  

• பவத்றொரு அவ்றயபில் �ங்கதியபிருக்்க பவண்டும், அஙப்கபய 
நதித்�திவர த்கொள்ளவும் பவண்டும்

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/close-contacts-greater-sydney-june-2021.aspx
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• இருந�ொல், பவத்றொரு கு்ளிய்லவ்றவயப் பயன்படுத்� 
பவண்டும் (இல்வ்லபயல், ஒவதவொரு முவ்றயும் அவ�ப் 
பயன்படுத்�திய பபி்றகு, ்கதிருமி-நொ�ினிவயப் பயன்படுத்�தி 
நீரக்குழொய்கள, ்க�வபின் வ்கப்பபிடி்கள, தபொத்�ொன்்கள 
மறறும் உங்களுவடய வ்க பட்டிருக்கும் பரப்பு்கள எதுவும் 
உள்ளடங்க, கு்ளிய்லவ்றவயக் ்கட்டொயமொ்கச் சுத்�ம் 
த�யயபவண்டும்)

• �ட்டு்கள, ப்கொப்வப்கள, துவொவ்ல்கள, படுக்வ்க-
வபிரிப்பு்கள அல்்லது மற்ற வீட்டு உபபயொ்கப் தபொருட்்கவ்ளப் 
ப்கதிரநதுத்கொள்ளக் கூடொது. இந� தபொருட்்கவ்ளப் 
பயன்படுத்�திய பபி்றகு, ப�ொப்பு மறறும் �ண்ணீவரப் 
பயன்படுத்�தி அவறவ்ற முற்றிலுமொ்கக் ்கழுவபவண்டும் 
அல்்லது டிஷ்-வொஷர/வொஷிங-தமஷின்-ஐப் பயன்படுத்� 
பவண்டும்.

• ப்கதிரநதுத்கொள்ளப்படும்/தபொதுவொன பகு�தி்க்ளிலிருநது 
கூடிய வவரக்கும் ஒதுங்கதியபிருக்்க பவண்டும். �வபிரக்்க 
இய்லொ� சூழநதிவ்ல்க்ளில், அப்படிப்பட்ட பகு�தி்கவ்ள 
(உ�ொரணமொ்க, �வமய்லவ்ற மறறும் நவடபொவ� பபொன்்ற 
பகு�தி்கள) நீங்கள பயன்படுத்�திபய ஆ்கபவண்டும் என்்ற 
நதிவ்லயபில் உங்களுவடய நொ�ி மறறும் வொயப் பகு�தி்கவ்ள 
மூடும் வவ்கயபி்லொன மு்கக் ்கவ�ம் ஒன்்றிவன நீங்கள 
அணிந�திருக்்க பவண்டும். 

உங்களுவடய குடும்பத்�திலுள்ள மற்ற 
அங்கத்�வர்க்ளிடமிருநது உங்க்ளொல் முற்றிலும் �னித்�திருக்்க 
இயலும் என்ப�தில் உங்களுக்கு உறு�தியபில்்லொமல் 
இருந�ொல், உங்களுவடய �னிவமக் ்கொ்லத்வ�க் ்கழிக்்க 
நீங்கள �ங்கதியபிருக்்க இயலுமொன இடம் ஒன்வ்றக் 
்கண்ட்றிய உங்களுக்கு உ�வுவ�றகு உங்களுவடய 
உளளூர ‘தபொது சு்கொ�ொரப் பபிரிவு’ (Public Health Unit)-உடன் 
த�ொடரபுத்கொளளுங்கள. �யவு த�யது 1300 066 055-ஐ 
அவழயுங்கள.

மற்ற ஆட்்களுடன் நீங்கள ப�ரநது வ�ித்துவந�ொல், 
மறறும் அவர்க்ளிடமிருநது வபி்ல்கதியபிருநது சுய-
�னிவமப்படுத்�திக்த்கொள்ள உங்க்ளொல் இய்லவபில்வ்ல 
என்்றொல் (உ�ொரணமொ்க, அந� நபர உங்களுவடய 
பபிளவ்ளயொ்கபவொ அல்்லது பரொமரிப்பொ்ளரொ்கபவொ இருநது, 
மொறறு ஏறபொடு்கவ்ளச் த�யதுத்கொள்ள உங்க்ளொல் 
இய்லவபில்வ்ல என்்றொல்), பநொயக்்கொப்புத்-�வடக் ்கொ்லம் 
முழுதும் (COVID-19 த�ொறறு உள்ள நபவர நீங்கள 
எ�திரத்கொண்ட�தில் இருநது 14 நொட்்கள) அவர்கள உங்களுடன் 
சுய-�னிவமயபில் இருக்்கபவண்டியபிருக்கும், அத்துடன் அடுத்� 
்கட்ட ப�ொ�வனவய அவர்கள பமறத்கொள்ள பவண்டியபிருக்கும்.

COVID-19 த�ொறறு உங்களுக்கு இருப்பது 
உறு�திப்படுத்�ப்பட்டொல், பமலும் மற்ற நபருடன்/
நபர்களுடன் ப�ரநது நீங்கள உங்கவ்ளத் 
�னிவமப்படுத்�திக்த்கொண்டிருந�ொல், அந� நபரும்/
நபர்களும் ‘தநருங்கதிய த�ொடரபபில் இருந�திருப்பவர’்க்ளொ்க 
ஆ்கதிவபிடுவொர்கள, ஆ்கபவ நீங்கள அவர்க்ளிடமிருநது 
வபி்ல்கதிய பபி்றகு இன்தனொரு 14 நொட்்களுக்கு அவர்கள 
த�ொடரநது �னிவமயபில் இருக்்கபவண்டும், அல்்லது 
உங்க்ளொல் அவர்கவ்ள வபிட்டு வபி்ல்க இய்லவபில்வ்ல என்்றொல் 
இன்னும் அ�தி்க ்கொ்லத்�திறகு அவர்கள �னிவமயபில் இருக்்க 
பவண்டியபிருக்கும். 

உங்களுவடய பபிளவ்ளக்கு பநொய்றிகு்றி்கள இருந�ொப்லொ, 
�னிவமயபில் இருக்்கபவண்டிய ப�வவ அவருக்கு 
இருந�ொப்லொ, �யவு த�யது ‘தபறப்றொர்கள மறறும் 
பரொமரிப்பொ்ளர்களுக்்கொன அ்றிவுவர’ (advice for parents and 
carers)-வயப் பொருங்கள. 

எனககு COVID-19 வெொயறிகுறி்ள 
ஏற்்ட்டொல், அல்்லது எனககு 
சு்வீனைொ் இருப்து வ்ொல் 
இருந�ொல் ெொன் என்ன 
தெயயவவண்டும்?

‘பநொய்றிகு்றி்கள’ (symptoms) ஏதும் உங்களுக்கு ஏறபட்டொல், 
நீங்கள உடனடியொ்க பநொய்றிவுச் ப�ொ�வனவய பமறத்கொள்ள 
பவண்டும். தபொதுப் பபொக்குவரத்து, வொடவ்கக் ்கொர 
அல்்லது பஙகு �வொரி்க்ளில் நீங்கள ்கட்டொயமொ்கப் பயணம் 
த�யயக்கூடொது. உங்களுவடய நொ�ி மறறும் வொவய 
மூடும் வவ்கயபி்லொன மு்கக் ்கவ�ம் ஒன்வ்ற அவனத்து 
பவவ்ள்க்ளிலும் அணிந�திருங்கள, மறறும் நீங்கள COVID-19 
த�ொறறு உள்ளவருடன் தநருங்கதிய த�ொடரபபில் இருந�திருக்கும் 
ஒருவர என்பவ�ப் பணியொ்ளர்களுக்கு உடனடியொ்கச் 
த�ொல்லுங்கள.

நீங்கள ்கவனமொ்க அவ�ொனித்துவர பவண்டிய 
பநொய்றிகு்றி்க்ளில் உள்ளடஙகுவன:

• சுரம் அல்்லது சுரம் இருந�திருப்ப�ற்கொன வர்லொறு (இரவு-
பநர வபியரத்�ல்்கள, கு்ளிரச்சுரங்கள)

• இருமல்

•  நொ�ிக் ்க�ிவு

• மூச்சு வொங்கல் (சுவொ�ிப்ப�தில் �ிரமம்)

• த�ொண்வட வலி

• வொ�வனத் �தி்றன் இழப்பு

• சுவவத் �தி்றன் இழப்பு

• �வ� வலி்கள

்கடும் நொ�ி அவடப்பு (�்ளிக்ப்கொரப்பு), ்கவ்ளப்பு, மூட்டு வலி, 
�வ்லவலி, வயபிறறுப் பபொக்கு, குமட்டல்/வொந�தி, உணவபின் மீது 
நொட்டமின்வம, ்கொரணமில்்லொ தநஞசு வலி மறறும் �ிவந� 
்கண்்கள ஆ்கதியன ஏறபட்டிருப்ப�ொ்கத் த�ரிவபிக்்கப்பட்டிருக்கும் 
மற்ற COVID-19 அ்றிகு்றி்க்ளொகும்.

நீங்கள மி்கவும் தீவபிரமொயச் சு்கவீனமுற்றொப்லொ, நீங்கள 
இருப்பது ஒரு மருத்துவ அவ�ர-நதிவ்ல என்்றிருந�ொப்லொ, 
நீங்கள ‘மூன்று பூஜய’(000)த்�திவன அவழக்்கபவண்டும். 
COVID-19 த�ொறறு உள்ள ஒருவருடன் நீங்கள தநருக்்கமொன 
த�ொடரபபில் இருந�திருக்கும் ஒருவர என்பவ� ஆம்பு்லன்ஸ் 
பணியொ்ளர்களுக்குத் த�ரியப்படுத்துங்கள.  

�னிளைக ்ொ்லத்�கிளன ெொன் 
எவவொறு ெைொ்ளிப்து?

• ப�ற்றத்�திவனக் குவ்றத்துக்த்கொளவ�ற்கொ்க, உங்கள 
குடும்பத்�திலுள்ள மற்ற அங்கத்�வர்களுடன் COVID-19 
-ஐப் பற்றிப் பபசுங்கள. துல்லியமொன, மறறும் நடப்பு-
நொள வவரக்குமொன �்கவல்்கவ்ள ‘COVID-19 - அடிக்்கடி 
ப்கட்்கப்படும் ப்களவபி்கள’ (COVID-19 – Frequently asked 
questions) -இல் நீங்கள ்கொண்லொம்.

• இ்ளம் குழநவ�்களுக்கு மீள-நம்பபிக்வ்கயுடுங்கள.

• அன்்றொட அலுவல்்கவ்ளக் கூடிய வவர த�ொடரநது 
பமறத்கொண்டுவொருங்கள.

• த�ொவ்லபப�ி, மின்னஞ�ல் அல்்லது �மூ்க ஊட்கங்கள 
மூ்லமொ்க குடும்ப அங்கத்�வர்கள மறறும் நண்பர்களுடன் 
த�ொடரபபில் இருங்கள.

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/Pages/phus.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/isolation-advice-for-parents-and-carers.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/isolation-advice-for-parents-and-carers.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/isolation-advice-for-parents-and-carers.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/frequently-asked-questions.aspx#1-4
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/frequently-asked-questions.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/frequently-asked-questions.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/frequently-asked-questions.aspx
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• �வ்றொமல் வீட்டில் உடறபயபிற�ி்கவ்ளச் த�யதுவொருங்கள. 
உடறபயபி�ிக்்கொன DVD்கள, நடனம், �வரப் பயபிற�ி்கள, 
பயொ்கொ, வீட்டுக் த்கொல்வ்லப்பு்றத்�தில் நடத்�ல், அல்்லது 
உங்க்ளிடம் இருந�ொல் ஒரு வ�க்்கதிள பபொன்்ற வீட்டு 
உடறபயபிற�ிச் �ொ�னங்கள ஆ்கதியன இ�ற்கொன 
த�ரிவு்க்ளில் உள்ளடங்க்லொம். மன-அழுத்�ம் மறறும் 
மனச்ப�ொரவபிறகு உடறபயபிற�ிதயன்பது ஒரு நதிரூபணமொன 
�ி்கதிச்வ�யொகும். 

• இயன்்றொல், வீட்டிலிருநது பவவ்ல த�யவ�ற்கொன 
ஏறபொடு்கவ்ள உங்களுவடய மு�்லொ்ளியுடன் 
த�யதுத்கொளளுங்கள. 

• ்கடந�்கொ்லத்�தில் �ிரமம் மிக்்க சூழ-நதிவ்ல்கவ்ள நீங்கள 
எவவொறு �மொ்ளித்தீர்கள என்பவ� நதிவனவுகூருங்கள, 
மறறும் இந� சூழ-நதிவ்லவயயும் நீங்கள �மொ்ளிப்பீர்கள 
என்று உங்களுக்கு மீள நம்பபிக்வ்கயூட்டிக்த்கொளளுங்கள. 
�னிவமப்படுத்�திக்த்கொள்ளல் என்பது ்கொ்லம் 
முழுதும் நீடிக்்கப் பபொவ�தில்வ்ல என்பவ� நதிவனவபில் 
த்கொளளுங்கள. 

�னிளையபிலிருநது ெொன் எபவ்ொது 
தவ்ளிவயற்லொம்? 

அ்றிவுவரக்்கப்பட்ட �னிவமக் ்கொ்லத்�திவன நீங்கள 
பூரத்�தி த�ய� பபி்றகும், உங்களுவடய ்கவட�ி பநொய்றிவுச் 
ப�ொ�வனக்குப் பபி்றகு உங்களுக்குத் த�ொறறு இல்வ்ல என்்ற 
முடிவவ நீங்கள தபற்ற பபி்றகும், பநொய்றிகு்றி்கள ஏதும் 
உங்களுக்கு இல்்லொ� தபொழுதும், �னிவமயபிலிருநது நீங்கள 
தவ்ளிபய்ற்லொம் என்று த�ொற்றுத் த�ொடர்ொ்ளி்ள்ளக 
்ண்டறியும் அ�கி்ொரி ஒருவர உங்ளுககுச் 
தெொல்லும் த்ொழுதும் நீங்ள சுய-�னிளையபிலிருநது 
தவ்ளிவயற்லொம். 

�னிவமயபிலிருநது நீங்கள தவ்ளிபய்ற்லமொ என்று 
உங்களுக்கு உறு�தியொ்கத் த�ரியொவபிட்டொல், ‘தபொது சு்கொ�ொரப் 
பபிரிவு’ (Public Health Unit) -ஐ 1300 066 055-இல் அவழயுங்கள.

�னிளைப்டுத்�கிகத்ொளவள�ப 
்ற்றிய வபி�கிமுளற்ள்ள ெொன் 
்பின்்ற்றொவபிட்டொல் என்ன ஆகும்? 

வபி�திமுவ்ற்கவ்ளப் பபின்பற்றொமல் இருப்பது 
குடும்பத்�தினவரயும், நண்பர்கவ்ளயும், �மூ்கத்�தினவரயும் 
பொரதூர பநொயக்கு ஆ்ளொகும் அபொயத்�திறகுத் �ளளும். இந� 
வபி�திமுவ்ற்கவ்ளப் பபின்பற்றொமலிருப்பது ஒரு குற்றச்த�யலும் 
ஆகும், அத்துடன் இ�றகுக் ்கடும் அபரொ�ங்கள 
வபி�திக்்கப்பட்லொம். �னி-நபர்களுக்கு - குற்றத்வ�ப் புரியும் 
ஒவதவொரு நொளுக்கும் 5,500 டொ்லர்கள என்்ற ்கணக்்கதில் 
கூடு�ல் அபரொ�த்துடன் அ�தி்கபட்� �ண்டவனயொ்க 11,000 
டொ்லர்கள, 6 மொ� ்கொ்ல �ிவ்றவொ�ம் அல்்லது இரண்டும் 
இருக்கும். 

சுய-�னிைளய வபிட்டு ெொன் வபி்ல்கிய 
்பிறகு என்ன ெடககும்?

தபொது சு்கொ�ொர அ்றிவுவர்களுக்்கவமய நீங்கள உங்களுவடய 
அன்்றொட அலுவல்்களுக்குத் �திரும்ப்லொம்.

அவனத்துத் த�ொறறுபநொய்க்ளின் பரவவ்லயும் குவ்றக்்க நல்்ல 
சு்கொ�ொரப் பழக்்கங்கவ்ளயும், உடல்ரீ�தி வபி்ல்கவ்லயும் நீங்கள 
த�ொடரநது பபின்பற்றிவர பவண்டும்: 

• உங்களுடன் ப�ரநது வ�ிக்்கொ� நபர்க்ளிடமிருநது 
குவ்றந�பட்�ம் 1.5 மீட்டர தூர இவடதவ்ளி வபிட்டு 
வபி்ல்கதியபிருங்கள

• ப�ொப்பு மறறும் �ண்ணீவரப் பயன்படுத்�தி 20 வபினொடி 
பநரத்�திறகு உங்களுவடய வ்க்கவ்ள அடிக்்கடிக் 
்கழுவபிக்த்கொண்டிருங்கள, அல்்லது ‘ஆல்த்கொ�ொல்’-ஐ 
அடிப்பவடயொ்கக் த்கொண்ட வ்கச் சுத்�தி்கரிப்பொவனப் 
பயன்படுத்துங்கள

• உங்களுவடய மு்கத்வ�, கு்றிப்பொ்க, உங்களுவடய ்கண்்கள 
மறறும் வொவயத் த�ொடுவவ�த் �வபிருங்கள.

• இருமும்பபொது அல்்லது தும்மும்பபொது முழஙவ்க 
மடிப்வபக் த்கொண்டு உங்களுவடய வொய மறறும் நொ�ிவய 
மவ்றத்துக்த்கொளளுங்கள.

• உங்களுக்கு பநொய்றிகு்றி்கள ஏறபட்டொல் பநொய்றிவுச் 
ப�ொ�வன ஒன்வ்ற பமறத்கொளளுங்கள, மறறும் 
உங்களுக்கு பநொயத்த�ொறறறு இல்்ல என்்ற 
முடிவவ நீங்கள தபறும் வவர உங்கவ்ளத் 
�னிவமப்படுத்�திக்த்கொளளுங்கள.

• https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules  எனும் 
வவ்லத்�்லத்�திவனப் பொரத்து NSW அர�ொங்கத்�தின் 
நடப்பு-நொள வவரக்குமொன COVID-19 rules (COVID-19 
வபி�திமுவ்ற்கள) என்ன என்பவ�த் த�ரிநதுத்கொளளுங்கள

வை்ல�கி்த் �்வல்்ளும் உ�வபியும்

�னி-ெ்ர்ள ைற்றும் குடும்்ங்ளுக்ொன ெகி�கியு�வபி

COVID-19 -இனொல் பொ�திக்்கப்பட்டு, நதி�திநதிவ்ல �ிரமத்�தில் 
நீங்கள இருந�ொல், உங்களுக்குக் ்கதிவடக்கும் 
நதி�தியு�வபி்கவ்ளப் பற்றித் த�ரிநதுத்கொள்ளத் �யவுத�யது 
NSW Government website (NSW அர�ொங்க வவ்லத்�்ல) த்�திறகுச் 
த�ல்லுங்கள.

வை்ல�கி்த் �்வல்்ள்ளயும், வீட்டுத் �னிளையபில் 

இருககும் ்ொ்லத்�கில் உ�வபிளயயும் த்ற: 

• Lifeline Australia: 13 11 14   
நதிவ்லவம்கவ்ளச் �மொ்ளிக்்க, அல்்லது பொது்கொப்பொ்க 
இருக்்க இய்லொமல் இருப்பவர்களுக்குக் ்கதிவடக்கும் 
‘நொளுக்கு 24 மணி பநர’ ரீ�தியபி்லொன குறு்கதிய ்கொ்ல 
தநருக்்கடி பநர ஆ�ரவு�வபி ப�வவ.

• Beyond Blue Coronavirus Mental Wellbeing Support Service:  
1800 512 348

• Kids Helpline: 1800 551 800  
5 மு�ல் 25 வயது வவரக்குமொன இ்ளம் வய�தினருக்குத் 
த�ொவ்லபப�ி மறறும் இவணயம் மூ்லமொ்க 
அ்றிவுவரயொப்லொ�வன அ்ளிக்கும் ‘நொளுக்கு 24 மணி பநர’ 
ரீ�தியபி்லொன இ்லவ�, இர்க�ிய மறறும் அந�ரங்க ப�வவ

• NSW Mental Health Line: 1800 011 511  
மன-ந்ல தநருக்்கடிக்்கொன NSW மொநதி்ல த�ொவ்லபப�ி 
ப�வவ

• National Coronavirus Health Information இவணப்பு:  
1800 020 080

• NSW Health - COVID-19 (Coronavirus) எனும் 
வவ்லத்�்லத்�திறகுச் த�ல்லுங்கள

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/Pages/phus.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/Pages/phus.aspx
https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules
https://www.nsw.gov.au/covid-19/financial-support
https://www.lifeline.org.au/
https://www.beyondblue.org.au/get-support/get-immediate-support
https://www.kidshelpline.com.au/
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/default.aspx

