க ொர ொனொ வை ஸ்
(ர ொவிட்-19)
ர ொய் ்கிருமிவயப் பற் றி
ீ ங் ள்
கெ ி ் து க ொள் ள ரைண்டிய
அவனெ்தும்
க ொர ொனொ வை ஸ் என்றொல் என்ன?
க ோவிட்-19 என் பது, சாதாரண சளி முதல் டுமையோன சுவோச க ோய் வரரயிலான க ோய் மள மக்களிரையே
ஏற் படுத்துை் ஒரு புதிய மவரஸ் ஆகுை் . மி அண்ரமயில் கண்டுபிடிக்கப்பை்ை க ோகரோனோ மவரஸ்
குடும் பத்ரதச் யசர்ந்த யநாே் க்கிருமிோனது, க ோகரோனோ மவரஸ் க ோமய ஏற் படுத்துகிறது (க ோவிட்-19).
சு ோதோர ைற் றுை் ைனித கசமவ ள் திமை ் ளத்தின் (டி.எச்.எச்.எஸ்) வமலத்தளத்தில் , 23ம் திகதி பங் குனி மாதம்
2020 அன் றிருந்த த வல் மள இந்தத் தகவல் தாள் அடிப்பமடயோ
் க ோை்டது. சமீபத்திய த வல் மளப் பற் றி
கைலுை் அறிய இங் கு சசல் லவும் : https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus

க ொர ொனொ வை ஸ் எை் ைொறு ப வுகிறது?
யநாே் க்கிருமி பாதித்த நபர் ஒருவருைன் சநருங் கிே சதாைர்பு சகாள் வதால் யகாவிை்-19 பரவுகிறது; கபருை் போலுை்
க ரு ்கு க ர் அல் லது ஒரு வீட்டிற் குள் .
க ருங் கிய கதோடர்பு என் றோல் என் ன? க ருங் கிய கதோடர்பு என் பது, யநாயிருப்பதாக உறுதிப்படுத்தப்பட்ட
நபருைன் 15 ிமிடங் ளு ்கு யமல் க ரு ்கு யநராக, அல் லது ஒரு மூடிய இடத்தினுள் இரை்டு ைைி க ரத்திற் குை்
கைலோ , பகிர்ரவ யமற் சகாள் வதாகும் .
க ோவிட்-19 உள் ள ஒருவருடன் ீ ங் ள் க ருங் கிய கதோடர்பில் இரு ்திரு ்தோல் , வீட்டிகலகய தங் கியிருங் கள் ,
ைற் றவர் ளிடமிரு ்து உங் மள யவறாகப் பிரித்து க
்
ோள் ளுங் ள் . க ருங் கிய கதோடர்பு பற் றி கைலுை் அறிய
இங் கு சசல் லவும் : https://www.dhhs.vic.gov.au/victorian-public-coronavirus-disease-covid-19

க ொர ொனொ வை ஸ் கெொற் று ் ொன அபாயத்தத ் குவற ்

•

ீ ங்

ள் என்ன கெய் ய முடியும் ?

உைல் ரீதிோன தூரத்ரதக் கரைப்பிடியுங் கள் , அல் லது உங் ளு ்குை் ைற் றவர் ளு ்குை் இமடயில் 1.5
மீட்டர் இரைசவளிரேப் யபணுங் கள் .

•

சவர் ் ோரை் ைற் றுை் குழாயிலிருந்து ஓடுை் நீ ர் சகாண்டு உங் ள் ம
குமற ்தது 20 வினாடிகளுக்கு.

•
•

உங் ள்

ோகிதத் துை்டு அல் லது ம

ை் ள் , மூ ்கு அல் லது வோமயத் கதோடோதிரு ்

ீ ங் ள் இருமுை் கபோது அல் லது துை் முை் கபோது ஒரு
மூடவுை் . உங் ளிடை்

மள அடி ் டி

ழுவுங் ள் ,

உலர்த்தி க ோை்டு உலரமவயுங் ள் .

முயற் சிகசய் யுங் ள் .

ோகிதத் துை்டினோல் உங் ள் மூ ்கு ைற் றுை் வோமய

ோகிதத் துை்டு இல் லோவிட்டோல் , உங் ளின் சட்மடயின் யமற் புற ்

ரகயினுள் யளாஅல் லது முழங் ரகயினுள் யளா துை் ைவுை் அல் லது இருைவுை் .

•

உங் ளு ்கு உடல் ிமல சரியில் லோைல் இரு ்தோல் வீட்டிகலகய தங் கியிருங் கள் . ீ ங் ள் ைரு ்து எடுத்து ்
சகாள் பவரானால் , கபோதுைோன அளவு இரு ்கிறதோ என் று உறுதிப்படுத்தி ் க ோள் ளுங் ள் .
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•

ஆகரோ ்கியைோன பழ ் ங் மளத் கதோடரவுை் : பும ப் பிடி ் ோதீர் ள் , ஒழுங் கான
உடற் பயிற் சிமயப் கபறுங் ள் , தை்ைீர ் குடியுங் ள் , கபோதுைோன அளவு தூங் குங் கள் .

•

60 சதவிகிதத்திற் குை் அதி ைோன ஏரிசோரோயை் உள் ளட கி
் ய
ம த்கதோற் றுத்தமடப்கபோருமள (சானிரைசர்) வோங் வுை் .

•

உடல்

ீ ங் ள்

லைோ

இரு ்தோல் , மு மூடி அைிவது அவசியமில் மல.

ீதியொன தூ ெ்வெ ்

வடப் பிடிப் பது ஏன் மு ்கியம் ?

உடல் ரீதியோன தூரை் அல் லது சமூ த்தினிமடயோன தூரை் என் பது உங் ளு ்குை் ைற் றவர் ளு ்குை் இமடயில் 1.5
மீட்டர் தூரத்மத ் கரைப்பிடிப்பது ஆகும் . க ோவிட்-19 கபோன் ற கதோற் று க ோய் ளின் பரவமல ்
அல் லது குமற ்

ட்டுப்படுத்த

இது ஒரு வழியோகுை் . க ோவிட்-19 கபருை் போலுை் ஒரு நபரிலிருந்து இன் சனாருவருக்கு

பின் வருமாறு பரவுகிறது:
•

ஒரு நபர், சதாற் று யநாே் த்தன் ரமயுைன் இருக்கும் யவரளயில் அல் லது அவருக்கு யநாே் அறிகுறிகள்
யதான் றுவதற் கு 24 மணியநரத்திற் கு முன் பாக, அந்த நபருைன் யநரடிோக சநருங் கிே சதாைர்பில்
இருத்தல் .

•

இருமல் அல் லது தும் மல் இருக்கும் , யநாே் த்சதாற் று உறுதிப்படுத்தப்பை்ை நபர் ஒருவருைன்
யநரடித்சதாைர்பில் இருத்தல் .

•

யநாே் த்சதாற் று உறுதிப்படுத்தப்பை்ை நபர் ஒருவரின் , இருைல் அல் லது தும் மலினால் ைோசுபட்ட
சபாருை்கள் அல் லது கைற் பரப்பு மள ( தவுக் ம ப்பிடி ள் அல் லது யமரசகள் கபோன் றமவ) கதோட்ட
பின் னர் உங் ள் வோய் அல் லது மு த்மதத் கதோடுதல் .

உடல் ரீதியோன தூரத்ரதக் கரைப்பிடிப்பது பற் றிே படிமுரறகளுக்கும் , யமலதிகத் தகவல் களுக்கும் , இங் யக
சசல் லவும் : https://www.health.gov.au/sites/default/files/documents/2020/03/coronavirus-covid-19-information-on-socialdistancing.pdf

க ொர ொனொ வை ஸ் (ர ொவிட்19) மற் றும் கைளி ொட்டுப்
பயணி ள்
ொன் ெமீபெ்தில் கைளி ொட்டிலிரு ் து பயணம் கெய் திரு ் ெொல் என்ன கெய் ைது?
ீ ங் ள் :
•
•

ைோர்ச் 15, 2020 அன் று, ள் ளிரவின் பின் னர் அவுஸ்தியரலிோரவ வந்தரைந்திருந்தால் , அல் லது
உறுதிப்படுத்தப்பட்ட க ோகரோனோ மவரஸ் யநாே் த்சதாற் றுள் ள ஒரு பருடன் ீ ங் ள் க ருங் கிய
கதோடர்பில் இருந்திருக்கக்கூடும் என் று ிமனத்தோல் ,

ீ ங் ள் 14

ோட் ளு ்கு, சுய யநாே் த்சதாற் றுத்தடுப்பு (சுய தனிமைப்படுத்தல் ) கசய் ய கவை்டுை் .

இதன் அர்த்தை் :
ீ ங் ள் வந்ததைந் ததும் , விமொன ிவலயெ்திலிரு ் து உங் ள் வீட்டிற் கு அல் லது 14
ெனிவமப் படுெ்ெ ்கூடிய இடெ்திற் கு ர
டியொ ச் கெல் ல ரைண்டும் .
விதிவில ் ொன சூழ் ிவல வளெ் ெவி , ீ ங் ள் வ ்த
தங் கியிருக்க வவண்டும் .
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ோளிலிரு ்து 14-ஆை்

ோள்

ோட் ளு ்கு உங் கரள

ள் ளிரவு வமர, ீ ங் ள் அங் கு

பின்வரும் சந்தர்ப்பங் களில் தவிர, நீ ங் கள் ைளொ ெ்வெ விட்டு கைளிரயற ்கூடொது:

•

ைருத்துவ பரோைரிப்பு அல் லது ைருத்துவப் கபோருட் மளப் கபறுவதற் ோன
க ோ ் ங் ளு ் ோ

•
•

அவசர ோல சூழ் ிமலயில்
பிற

பர் ளுடன் க ருங் கிய கதோடர்மபத் தவிர் ்

்கூடிய சூழ் ிமல ளில்

ஒரு பர், வழ ் ைோ அங் கு வசிப்பவர், அல் லது அவரும் அயத 14 நாை்களுக்கு சுய
யநாே் த்சதாற் றுத்தடுப் பில் (சுய தனிமைப்படுத்தலில் ) இருப்பவர், அல் லது அவர் ைருத்துவ
அல் லது அவசர க ோ ் ங் ளு ் ோ அங் கு வந்துள் ளார் என் பவற் ரறத் தவிர ீ ங் ள் ரைறு
எ ் ெ பவ யும் ைளொ ெ்திற் குள் அனுமதி ்
்கூடொது.
கைலுை் த வல் மள அறிய இங் கு சசல் லவும் :
https://www.dhhs.vic.gov.au/victorian-public-coronavirus-disease-covid-19#u-self-quarantineu

கைளி ொட்டுப் பயணி ளு ் ொன மு ்கியமொன ெ ைல்

ள்

பின் வரும் காரணங் கள் தவிர, 20 ைோர்ச் 2020 அன் று இரவு 9:00 ைைியில் இரு ்து ீ ங் ள் அவுஸ்தியரலிோவிற் குள்
நுமழய முடியோது:

•
•
•
•

ஒரு அவுஸ்தியரலிய குடிை ன்
அவுஸ்தியரலிோவின் ஒரு

ிர ்தர வதிவோளர்

ியூசிலோ ்து குடிை ன் , ஆனோல் , கபோதுவோ
அவுஸ்தியரலிய குடிை னின் அல் லது

அவுஸ்தியரலியோவில் வசிப்பவர்

ிர ்தர வதிவோளர் ஒருவரின் உடனடி குடுை் ப உறுப்பினர்.

பயை ் ட்டுப்போடு ள் குறித்த புதுப்பித்த த வல் ள் பற் றி கைலு அறிய, Smart Traveller website
இரணேத்தளத்திற் குச் சசல் லவும் .

இ ் ெச் சுய வநாய் த்ததாற் றுத்தடுப் பு நிபந் ததனகளுக்கு இணங்

ொெெற் ொன அப ொெங் ள் என்ன?

வி ்கடோரியோவில் உள் ள அவசர ோல ிமலமையின் கீழ் , இ ்த வழி ோட்டுதலிமன ீ ங் ள் புற ் ைித்தோல் ,
ீ ங் ள் சுைோர் $20,000 வமர அபரோதை் கசலுத்த கவை்டுை் , அல் லது ிறுவனங் ள் ைற் றுை் பிற அமைப்பு ளின்
விடயத்தில் சுைோர், $100,000 வமர அபரோதை் கசலுத்த கவை்டுை் .

ொன் கைளி ொட்டிலிரு ் து ை ்திரு ் ெொல் மற் றும்
என்ன கெய் ைது?

ொன் தமடிக்வகர்-க்கு ெகுதியற் றை ொ

இரு ்ெொல்

23/03/2020

அவுஸ்தியரலிோவில் க ோய் வோய் ப்படும் கவளி ோட்டுப் பயைி ள் (ைற் றுை் சமடிக்யகர்-க்கு தகுதியற் றவர் ள் )
கபருை் போலுை் உடல் லை் அல் லது பயை ் ோப்பீட்மட ் சகாண்டிருப்பார்கள் .
உங் ளிடை் சரியோன
இரு ்தோல் :

ோப்பீடு இல் மலகயன் றோல் ைற் றுை் உங் ளு ்கு க ோகரோனோ மவரஸ் இருப்பதோ

ச ்கத ை்

•

சிகிச்மசயின் கசலவு மள ீ ங் ள் கசலுத்த கவை்டியதில் மல.

•

ைதிப்பீட்டிற் ோ
ீ ங் ள் வி ்கடோரியோவின் ைருத்துவைமன ளு ்கு அமழத்துச் கசல் லப்பட்டோல் ,
ஆை் புலன் ஸ் இடைோற் றங் ளு ்கு ீ ங் ள் பைை் கசலுத்த கவை்டியதில் மல.

யநாே் அறிகுறி ளுடன் கவளி ோட்டிலிரு ்து வருபவர் ள் , மருத்துவ அறிவுறுத்தரல ஆரம் பத்தியலயே சபற,
ட்டைச் சி ் ல் ள் ஒரு தரைோக இருக்கக்கூைாது என் பமத உறுதிப்படுத்த ோங் ள் இமதச் கசய் கிகறோை் .

க ொர ொனொ வை ஸின் அறிகுறி ள் யொவை?
க ோவிட்-19-ஐ ் சகாண்ை கபருை் போலோன ை ் ள் , கலசோன யநாே் அறிகுறி ளோல் ைட்டுகை போதி ் ப்படுவோர் ள் .
இருப்பினுை் , ஆரை் பக் குறிப்புகள் என் னகவன் றோல் , முதியவர் ள் ைற் றுை் முன் கப கவறு ைருத்துவ உைல்
உபாரதகரளக் க ோை்டவர் ள் , டுமையோன அறிகுறி மள ச ்தி ்குை் அபோயை் அதிகமாக உள் ளது.
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அறிவிக்கப்பை்ை, மிகவும் சபாதுவான சகாயரானா ரவரஸ் அறிகுறிகள் பின் வருமாறு:
•

ோய் ச்சல்

•

மூச்சுத் திைறல் கபோன் ற சுவோச ்

•

இருைல்

•

சதாண்ரைப்புண்

•

ஷ்டங் ள்

மளப்பு அல் லது கசோர்வு.

க ொர ொனொ வை ஸினொல் அதிக அபாயத்திற் கு உள் ளாக்கக்கூடிவயார்
யொ ்?
•

கவளி ோட்டுப் பயைி ள் ைற் றுை் அவர் ளுடன் க ருங் கிய கதோடர்பில்
உள் ளவர் ள்

•

முதியவர் ள் அல் லது முன் கப கவறு ைருத்துவ உைல் உபாரதகரளக் க ோை்டவர் ள்

•

பழங் குடியினர் ைற் றுை் கடோரஸ் ீ ரிமை தீமவச்கசர் ்த ை ் ள்

என ்கு உடல்

ிவல ெ ியில் வல,

ொன் என்ன கெய் ய ரைண்டும் ?

அபாேம் அதிகமுள் ள பிரிவினருள் நீ ங் கள் இருந்தால் , மற் றும் உடல் ிமல சரியில் லோைல் உணர்ந்து,
ோய் ச்சல் அல் லது மூச்சுத் திைறல் , இருைல் அல் லது சுவோச க ோய் கபோன் றவற் மற ீ ங் ள்
தனிமைப்படுத்தப்பட ோலத்திகலோ அல் லது சர்வகதச பயைத்திலிரு ்து வீட்டிற் கு வ ்த 14 ோட் ளிகலோ
நீ ங் கள் அனுபவித்தால் , உடனடியோ மருத்துவ கவனிப்ரப ீ ங் ள் ோட கவை்டுை் :
-

உங் ள் குடுை் ப ைருத்துவமர (ஜி.பி.) அல் லது அவசர சிகிச்மசப் பிரிவிமன அமழ ் வுை் . ீ ங் ள்
ைருத்துவரின் அலுவல த்திற் கு வருவதற் கு முன் பு, உங் ள் கவளி ோட்டுப் பயைத்மதப் பற் றி
குறிப்பிைவும் , ஏசனனில் அப்யபாதுதான் சரியோன கதோற் று ்

ட்டுப்போட்டு

டவடி ்ம

மள

அவர்களால் யமற் சகாள் ள முடியும் .
-

ஆகலோசமன ்கு 1800 675 398 என் ற பிரத்கய

யநரடித்சதாரலயபசி இரணப்ரப அமழ ் வுை் .

இ ்த எண்ணில் 24 ைைி க ரமுை் , வோரத்தில் ஏழு

ோட் ளுை் பணிோற் றப்படுகிறது.

சபாழிசபேர்ப்பு அல் லது சபாழிசபேர்ந்துரரப்புச் யசரவகள் உங் ளு ்குத் கதமவப்பட்டோல் , 131
450-ஐ அமழ ் வுை் .
உங் ளு ்கு மூச்சு விடுவதில் சிரைை் கபோன் ற டுமையோன அறிகுறி ள் இரு ்தோல் , 000-ஐ அமழத்து
ைருத்துவ அவசர ஊர்திமய (ஆை் புலன் ஸ்) க ட் வுை் . உங் ள் சமீபத்திய பயை வரலோற் மறப் பற் றி
கதோமலகபசி உதவியோளரிடை் கசோல் லுங் ள் .

க ொர ொனொ வை ஸ் மதிப் பீட்டு வமயங்

ள் எங் ர

உள் ளன?

கைல் யபர்னில் உள் ள பல ைருத்துவைமன ளில் ைதிப்பீட்டு மையங் ள் ிறுவப்பட்டுள் ளன. க ோவிட்-19
உடன் இை ் ைோன அறிகுறி மள ் க ோை்ட க ோயோளி ள் இ ்த ைதிப்பீட்டு மையங் ளு ்கு
கசல் லலோை் . உங் ளு ்கு அருகாரமயில் ஒரு மையத்மத ் ை்டுபிடி ் இங் கு சசல் லவும் :
https://www.dhhs.vic.gov.au/victorian-public-coronavirus-disease-covid-19#where-are-the-coronavirus-assessment-centres
கைலுை் , உங் ள் கைோழியில் கைோழிகபயர் ் ப்பட்ட த வலு ்கு இங் கு சசல் லவும் :
https://www.dhhs.vic.gov.au/translated-resourcescoronavirus- disease-covid-19
கைலதி த வல் மள அறிய இங் கு சசல் லவும் : https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus2019-ncov-health-alert
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