
ஆஸ்திரேலியாவிற்குத் ்திரும்ி வரு்வர்களுடைய 
நண்ர்கள் மற்றும குடும்த்்தினருக்கான ்்கவல்கள்

Tamil

‘COVID-19 (க்காரோனா டவேஸ)’ ரநாயத்்டுப்புத் சுய-்னிடம

கவளிநாடு்களிலிருந்து 

ஆஸ்திரேலியாவிற்குத் ்திரும்ிவரும 

குடும்த்்தினரும நண்ர்களும மு்ல 

14 நாட்களுககு ர�ாடைல ஒன்றில 

்ங்கதியிருககுமாறு ரவணைப்்டுவர

நமது முழு சமூகத்தினரது பாதுகாபபபினன முனனனிட்டு, 

வெளனிநாடுகளனிலிருந்து ஆஸ்திரரலியாெபிற்குத 

்திருமபபிெரும உஙகளுனைய குடுமபத்தினரும 

நணபரகளும மு்ல் 14 நாட்களுக்கு ரநாயத்டுபபுத 

்னனினமயபில் இருக்குமாறு ரெணைபபடுெர. 

வபருமபானனமயாரனாருக்கு, இது நதி.ச.ரெ  மாநதில 

அரசினால் ஏற்பாடு வசயயபபடும ஒரு ர�ாட்ைலாக 

இருக்கும. 

வெளனிநாடுகளனில் இருந்துத ்திருமபபிெரும 

அனனெருக்கும, அெரகள் சுகமாக இருபபதுரபால் 

இருந்்ாலும கூை, இது வபாருந்தும. ‘COVID-19’ 

ரநாயதவ்ாற்று உள்ள ஒருெனர அெரகள் 

எ்திரவகாணடிருக்கக்கூடும எனப்ால் இபபடிச் 

வசயயபபடுகதிறது. அெரகள் ்திருமபபி ெந்்்திலிருந்து 

14 நாட்களுக்குள் அெரகளுக்கு ரநாயறிகுறிகள் 

ஏற்பைெபில்னலவயனனில், அெரகளுக்கு 

ரநாயதவ்ாற்று ஏற்பட்டிருபப்ற்கான சாத்தியக்கூறு 

மனிகவும குனறவு. 

சமூகத்தில் ‘COVID-19’ ரநாயதவ்ாற்றுப 

பரெனலக் குனறபப்ற்காக இந்் நைெடிக்னக 

ரமற்வகாள்ளபபடுகதிறது, மற்றும இ்ற்கு 

இணஙகா்ெரகளுக்குக் கடும அபரா்ஙகள் 

வசல்லுபடியாகும. 

உஙகளுனைய அனபபிற்கு உரனியெரகனளப பயபிற்சி 

வபற்ற ஊழனியரகள் கெனனிததுக்வகாள்ொரகள், 

மற்றும இெரகள் இந்் 14 நாள் காலதன்க் 

கூடிய ெனரக்கும வசௌகரனியமான்ாக 

இருக்குமாறு பாரததுக்வகாள்ொரகள். 

உஙகளுனைய அனபபிற்குரனியெரகள் பாதுகாபபாக 

னெததுக்வகாள்ளபபடுொரகள், மற்றும அெரகளுக்கு 

உணவும மருததுெ கெனனிபபும அளனிக்கபபடும. 

ர�ாடைலில ்ங்கத் ர்டவயிலடலை 

என் வி்தி விலைகட்கப் க்று்வர்கள், 

வீடடில 14 நாட்களுககுத் ்மடமத் 

்னிடமப்்டுத்்திக க்காள்ளரவணடும

வெளனிநாடுகளனிலிருந்து ்திருமபபிெரும உஙகளுனைய 

குடுமபத்தினரும நணபரகளும மருததுெக் 

காரணஙகளுக்காகரொ, கருனண அடிபபனையபிரலா 

ர�ாட்ைலில் ்ஙகத ர்னெயபில்னல எனற 

ெபி்திெபிலக்னகப வபறக்கூடும. இதுரபானற 

ரெணடுரகாள்களனில் ஒவவொருெரும ்னனித 

்னனியாகக் கருத்தில் வகாள்ளபபடுெர. 

ர�ாட்ைலில் ்ஙகத ர்னெயபில்னல எனற ெபி்தி 

ெபிலக்னகப வபறுபெரகள், வீட்டில் 14 நாட்களுக்குத 

்மனமக் கட்ைாயமாகத ்னனினமபபடுத்திக் 

வகாள்ளரெணடும.

இது ்னனினமயபில் இருக்குமாறு ரெணைபபடும 

ஒவவொருெருெருக்கும, அெரகள் சுகமாக இருபபது 

ரபால் இருந்்ாலும கூை, வபாருந்தும. அெரகள் 

கட்ைாயமாக வீட்டில் இருந்்ாக ரெணடும.  

உஙகளுனைய குடுமபத்தினரும நணபரகளும சுய 

்னனினமயபில் இருக்குமரபாது நீஙகள் அெரகனளப 

பாரக்கச் வசல்லக்கூைாது.

இருபபபினும, உைல்ரீ்தியான வ்ாைரபு ஏற்பைா் 

மற்ற ெழனிகளனில் நீஙகள் அெரகளுக்கு ஆ்ரவு்ெபி 

வசயயலாம (உ்ாரணமாக, சாபபாடுகனளக் 

வகாணடு ரசரத்ல், வ்ானலரபசி மூலமாகப ரபசு்ல் 

அல்லது இனணய ெழனியபில் வ்ாைரபுவகாள்ளல்).
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ரநாயக்காப்புத் ்னிடம அலலைது சுய-

்னிடமயில இருந்் இந்் 14 நாள் 

்காலைத்்திற்குப் ்ி்கு, உங்களுடைய 

குடும்த்்தினர மற்றும நண்ர்கள் 

்ாது்காப்்ா்க இருப்்ார்கள்

இந்் 14 நாட்கள் ்னனினமக்குப பபிறகு, உஙகளுனைய 

அனபபிற்குரனியெரகனள நீஙகள் பாரக்கலாம, 

ஆனால், ்ற்சமயம நைபபபிலுள்ள உைல்ரீ்தி ெபிலகல் 

மற்றும ெருனரகளுக்கான எணணனிக்னகக் 

கட்டுபபாடு ஆகதியெற்னறப பற்றிய  நதி.ச.ரெ மாநதில 

ெபி்திமுனறகனள நீஙகள் கட்ைாமாகப பபினபற்றியாக 

ரெணடும. 

குறிபபாக, உஙகளுனைய குடுமபத்தினர மற்றும 

நணபரகள்  சிறிது காலமாக உஙகள் அருரக 

இல்லாமல் இருந்்திருக்குமரபாது -   அெரகளுைன 

உைல்ரீ்தியானத வ்ாைரபுவகாள்ளாமல் இருபபது 

உஙகளுக்குப பு்தி்ாக இருக்கலாம. 

இருபபபினும, ‘COVID-19’-இல் இருந்து உஙகனளப 

பாதுகாததுக்வகாள்ள நீஙகள் கட்ைாயமாக: 

• 1.5 மீட்ைர இனைவெளனியுள்ள உைல்ரீ்தி ெபிலகனலப 

பபினபற்றரெணடும

• மற்றெரகனள அனணத்ல், முத்மனிைல் அல்லது 

அெரகளுைன னக குலுக்கு்ல் கூைாது 

• ரசாபபுப ரபாட்டு உஙகள் னககனளக் 

குனறந்்பட்சம 20 ெபினாடி ரநரத்திற்கு அடிக்கடிக் 

கழுெ ரெணடும 

• உஙகள் னககனளக் கழுெ இயலெபில்னலவயனனில், 

னகச் சுத்திகரனிபபான ஒனனறப பயனபடுததுஙகள்

• உஙகளுனைய ொய, கணகள் அல்லது நாசினயத 

வ்ாைாதீரகள். 

ரநாயறிகுறிகள் உஙகளுக்கதிருந்்ால், ‘COVID-19’ 

ரநாயறிவுச் ரசா்னனனய ரமற்வகாள்ளுஙகள். 

உஙகளுக்கு சுகவீனமாக இருபபன்ப ரபால 

இருந்்ால், மற்றெரகனளப பாரக்கச் வசல்லாதீரகள். 

சுொச ரநாய  (இருமல், வ்ாணனை ரநாவு/

அரனிபபு, நாசிக் கசிவு அல்லது மூச்சு ொஙகல் 

ரபானற) அறிகுறிகள் உள்ள எெவராருெரும, 

‘வகாரரானா னெரஸ’ ரநாயறிவுச் ரசா்னனனய 

ரமற்வகாள்ளரெணடும. 

உஙகளுனைய ஜனி.பபி-னய அனழயுஙகள் அல்லது ஒரு 

வபாது ‘COVID-19’ கதிளனினனிக்-இற்குச் வசல்லுஙகள்: 

https://www.nsw.gov.au/covid-19/how-to-protect-

yourself-and-others/clinics  

‘நதியூ சவுத ரெல்ஸ மாநதில சுகா்ார’க் கதிளனினனிக்-

குகளனில் ‘வமடிவகயர’ சலுனகக்குத ர்னெ இல்னல.

ரமலை்தி்கத் ்்கவல்களுககு ‘ர்சறிய 

க்காரோனா டவேஸ ்்கவல 

இடைப்’்ிடன 1800 020 080 எனும 

இலைக்கத்்தில அடையுங்கள்

இலெச வமாழனிவபயரததுனரபபாளர ஒருெனரப 

வபற 131 450 எனும இலக்கத்தில் ‘TIS ரநஷனல்’-ஐ 

அனழதது நீஙகள் ரெணடும வமாழனி எது எனபன்ச் 

வசால்லுஙகள். 

‘வகாரரானா னெரஸ சுகா்ாரத ்கெல் 

இனணப’புைன வ்ாைரபுபடுததுமாறு 

வமாழனிவபயரததுனரபபாளரனிைம ரகளுஙகள். 

ஆஸ்திரேலியாவிற்குத் ்திரும்ி வரு்வர்களுடைய நண்ர்கள் மற்றும 
குடும்த்்தினருக்கான ்்கவல்கள்
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