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NSW Health fact sheet for confirmed  

COVID-19 cases (people who have  

a COVID-19 infection - க ோவிட்-19 க ோய்த்த ோற்று உள்ளவர் ள்) 

 உறு ிப்படுத் ப்பட்ட க ோய்த்த ோற்றோளர் (confirmed case) என்பவர், 

க ோவிட்-19 க ோய்த்த ோற்று உள்ளவர் என  ண்டறியப்பட்ட ஒருவர் ஆவோர்.  

 க ர்மறறயோன (positive) க ோவிட்-19 போிக ோ றன முடிவு ஒன்றற  ீங் ள் 

தபற்றிருந் ோல், அங் ீ ோிக் ப்பட்ட மருத்துவர் ஒருவரோல், 

சுய னிறமப்படுத் றை விட்டு தவளிகயறைோம் என்று அறிவுறுத் ப்படும் 

வறர,  ீங் ள் சுய னிறமப்படுத் றை கமற்த ோள்ள கவண்டும். 

தபரும்போைோன சூழ் ிறை ளில்,  ீங் ள் ஒரு  ியமிக் ப்பட்ட 

 னிறமப்படுத் லுக் ோன இடவ  ியில் சுய  னிறமப்படுத் றைச் 

த ய்யகவண்டியிருக்கும். 

  ீங் ள் உடனடியோ  சுய னிறமப்படுத் றைச் த ய்யோவிட்டோல் அல்ைது ஒரு 

 ியமிக் ப்பட்ட  னிறமப்படுத் லுக் ோன இடவ  ிக்குச் த ல்ைோவிட்டோல், 

உங் ளுக்கு அபரோ ம் வி ிக் ப்படக்கூடும். உங் ள் வீட்டில் உங் ளுடன் 

குடியிருப்பவர் ள்,  ண்பர் ள் மற்றும் குடும்பத் ினோிடமிருந்து உங் றளத் 

 னிறமப்படுத் ப்படுவது,  அவர் ளுக்கு க ோவிட்-19 த ோற்று ஏற்படுவற த் 

 டுக்  உ வும். 

 NSW Health Self-Isolation Guideline என்ற   வல் வழி ோட்டிறய விடவும் 

கூடு ைோன   வல் ள் இந் த்   வல் ோளில் உள்ளன.  

க ோவிட்-19 க ோய்த்த ோற்று எனக்கு இருக் ிறது என்பது 

எவ்வோறு எனக்குத் த ோியப்படுத் ப்படும்? 

 ீங் ள் க ோவிட்-19க்கு போிக ோ ிக் ப்பட்டு, உங் ள் போிக ோ றன முடிவு 

க ர்மறறயோன ோ  (positive) வந் ோல், உங் ள் மருத்துவர் அல்ைது உங் ள் 

தபோதுச் சு ோ ோரப் பிோிவோல் (Public Health Unit)  ீங் ள் 

த ோடர்புத ோள்ளப்படுவீர் ள்.  ீங் ள் எங்க  கபோயிருந் ீர் ள், யோருடன் இருந் ீர் ள் 

என்பற  அறடயோளம்  ோண, தபோதுச் சு ோ ோரப் பிோிவு (Public Health Unit) உங் ளிடம் பை 

க ள்வி றளக் க ட்  கவண்டியிருக்கும். இது, க ோய்த்த ோற்று ஆரம்பித்  

இடத்ற க் ண்டறிந்து, கமை ி  க ோய்ப்பரவறைக் குறறக்   ியூ  வுத் கவல்ஸ் தெல்த்-க்கு 

(NSW Health) உ வும். 

 ீங் ள் எங்க  இருந் ீர் ள், 

யோருடன் இருந் ீர் ள் என்பற  

அறடயோளம்  ோண, தபோதுச் 

சு ோ ோரப் பிோிவு (Public Health 

Unit) உங் ளிடம் பை 

க ள்வி றளக் க ட்  

கவண்டியிருக்கும். இது, 

க ோய்த்த ோற்றுக் ோன 

மூைத்ற க்  ண்டறிந்து, 

கமை ி  க ோய்ப்பரவறைக் 

குறறக்   ியூ  வுத் கவல்ஸ் 

தெல்த்-க்கு (NSW Health) 

உ வும். 

இந்  ஆவணத்ற  

மின்னணு முறறயில் 

அணு ,  யவுத ய்து 

இந்  QR குறியீட்றட 

ஊடு  ிர் படம் (ஸ்க ன்) 

எடுக் வும். 

 

 

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/self-isolation-covid-and-close.aspx
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 ோன் சுய னிறமப்படுத்  கவண்டுமோ மற்றும் எவ்வளவு  ோைம் 

சுய னிறமப்படுத்  கவண்டும்? 

உங் ளுக்கு க ோவிட்-19 இருப்ப ோ க்  ண்டறியப்பட்டோல், ஒரு  ியமிக் ப்பட்ட  னிறமப்படுத் லுக் ோன 

இடவ  ியிகைோ அல்ைது அனும ிக் ப்பட்டோல், உங் ளது த ோந்  இடத் ிகைோ, ஒரு  ியமிக் ப்பட்ட மற்றும் 

அங் ீ ோிக் ப்பட்ட  மருத்துவரோல் விடுவிக் ப்படும் வறர,  ீங் ள் சுய னிறமப்படுத் றை 

கமற்த ோள்ளகவண்டும். உங் ள் தபோதுச் சு ோ ோரப் பிோிவு (Public Health Unit) உங் றள அறழக்கும்கபோது, 

இற  ம ிப்பீடு த ய்யும், அத்துடன் உங் ள் வீட்டில்  ங் ியிருக்   ீங் ள் அனும ிக் ப்பட்டோல், உங் ள் மு வோி மற்றும் 

த ோறைகப ி எண்றண வழங்குமோறு  ீங் ள் க ட் ப்படுவீர் ள்.  

 ோன் எப்படி சுய னிறமப்படுத் றை கமற்த ோள்வது? 

 அவ ர மருத்துவப் பரோமோிப்பு அல்ைது ஒரு அவ ர சூழ் ிறைறய ( ோயம் ஏற்படுவற த்  விர்ப்பது, அல்ைது 

வீட்டு வன்முறறயோல்  ீங்கு ஏற்படும் அபோயத்ற த்  விர்ப்பது உள்ளிட்டறவ)  விர, உங் ள்  ங்குமிடத்ற  

விட்டு தவளிகயற உங் ளுக்கு அனும ியில்றை. இந் க்  ோரணங் ளுக் ோ   ீங் ள் தவளிகயறினோல்,  ீங் ள் 

 ண்டிப்போ  பின்வருபவற்றறச் த ய்யகவண்டும்: 

o  ஒரு மு க் வ த்ற  அணிய கவண்டும் 

o மற்றவர் ளிடமிருந்து 1.5 மீட்டர் த ோறைவில் இருக் கவண்டும்   

o உங் ள் வீட்டிற்குத் த ோறைவில் உள்ள இடத் ிற்கு க ரடியோ ப் கபோக்குவரத்துச் த ய்யகவண்டும் 

 கவறை, போட ோறை, குழந்ற ப் பரோமோிப்பு அல்ைது தபோது இடங் ள் ஆ ியவற்றிற்குச் த ல்ைகவண்டோம், 

அத்துடன் தபோதுப் கபோக்குவரத்து அல்ைது வோ னங் ளில் ப ிர்ந்து பயணிக்கும் முறறறய (றரட் கேர் - 

rideshare) உபகயோ ிக்  கவண்டோம். 

 உங் ள் வீட்டில் விருந் ினர் றள றவத் ிருக்  கவண்டோம். 

 உங் ள்  ங்குமிடத் ில் ஒரு  னிப்பட்ட க ோட்டம், கமல்மோடம் (போல் னி) அல்ைது முற்றம் இருந் ோல்,  ீங் ள் 

அங்கு த ல்ைைோம். 

  ல்ை சு ோ ோரத்ற க்  றடப்பிடியுங் ள்: 

o இருமல் மற்றும் தும்மலின் கபோது, மூடியவோறு இருமவும் அல்ைது தும்மவும்     

o குறறந் பட் ம் 20 வி ோடி ளுக்கு  வர்க் ோரம் (க ோப்பு) மற்றும்  ண்ணீறரக் த ோண்டு உங் ள் 

ற  றள அடிக் டி  ழுவவும்.  ீங் ள் எோி ோரோயம் (alcohol) உள்ளடங் ிய 

ற த்த ோற்றுத் றடப்தபோருறளயும் ( ோனிறட ர்) பயன்படுத் ைோம்.  

o பின்வரும்  ந் ர்ப்பங் ளில் உங் ள் ற  றளக்  ழுவவும்: 

 மற்றவர் ள் அடிக் டி வந்துகபோகும் இடத் ிற்குள் நுறழவ ற்கு முன்   

 மற்றவர் ள் பயன்படுத்தும் தபோருட் றளத் த ோடுவ ற்கு முன்  

  ழிப்பறறறயப் பயன்படுத் ிய பின்  

 இருமல் அல்ைது தும்மலுக்குப் பின்  

 ற யுறற ள் மற்றும் மு க் வ ங் றள அணிய முன், அத்துடன் அவற்றறக்  ழற்றிய பின். 
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 பயன்படுத் ிய பின் எறியக்கூடிய ற யுறற றள அணிந்து, ஒரு  ோளுக்கு குறறந் து ஒருமுறறகயனும் 

 ீங் ள் அடிக் டி த ோடும் அறனத்து கமற்பரப்பு றளயும் சுத் ம் த ய்யுங் ள் ( மயைறற கமறட ள், கமற  

கமற்பரப்பு,   வுக் ற பிடி ள், குளியைறறச்  ோ னங் ள்,  ழிவறற ள், த ோறைகப ி ள், விற ப்பைற  ள், 

ற க் ணினி ள் மற்றும்  ட்டிலிற்கு அரு ிலிருக்கும் கமற  ள் கபோன்றறவ), அ ன் பின்னர் 

வீட்டுப்போவறனக்குோிய  ிருமி ோ ினி அல்ைது விளோவிய ( ண்ணீருடன்  ைக் ப்பட்ட) தவளுக் ி (ப்ளீச்) 

 றர றைப் பயன்படுத்துங் ள். 

 பயன்படுத் ப்பட்ட அறனத்து ஒற்றறப்பயன்போட்டுக் ற யுறற றளயும், அறுறவ  ி ிச்ற  

மு க் வ ங் றளயும், மற்றும் பிற அசுத் மோன தபோருட் றளயும், மற்ற வீட்டுக்  ழிவு ளுடன் க ர்த்து 

அ ற்றுவ ற்கு முன்,  னியோ  ஒரு றபயிடப்பட்ட குப்றபத் த ோட்டியில் கபோடவும். இந் ப் தபோருட் றளக் 

ற யோண்ட பின், உடகன உங் ள் ற  றளக்  ழுவவும்.  

 உங் ளுக் ோன பை ரக்கு (மளிற ) தபோருட் ள் மற்றும் மருந்து றள, உங் ளிடம் த ோண்டுவந்து 

க ர்க்கும்படி உங் ள் குடும்பத் ினர் அல்ைது  ண்பர் ளிடம் க ளுங் ள், அல்ைது  ி ழ் ிறையில் 

(ஆன்றைனில்) அல்ைது த ோறைகப ி மூைம் த ோள்வனவு (ஆர்டர்) த ய்யுங் ள். உணவு மற்றும் 

அத் ியோவ ியப் தபோருட் றளப் தபறுவ ில் உங் ளுக்கு இன்னும் உ வி க றவப்பட்டோல், உங் ள் உள்ளூர் 

தபோதுச் சு ோ ோரப் பிோிறவ (Public Health Unit) 1300 066 055 என்ற எண்ணில் அறழயுங் ள். 

 ோன் கவறு  பர் ளுடன் வ ிக் ிகறன் என்றோல் என்ன த ய்வது? 

உங் ள் வோழ்க்ற  ஏற்போடு றளப் பற்றியும், அத்துடன் உங் ள் வீட்டிலுள்ள மற்றவர் ளிடமிருந்து உங் றள 

 ீங் ள் தவற்றி ரமோ த்   னிறமப்படுத்  முடியுமோ என்பற ப் பற்றியும், உங் ள் தபோதுச் சு ோ ோரப் பிோிவு (Public 

Health Unit) உங் ளுடன்  ைந்துறரயோடும். அத்துடன், வய ோனவர் ள் அல்ைது க ோதய ிர்ப்பு  க் ியற்றவர் ள் 

கபோன்ற, உங் ள் வீட்டில் அ ி  ஆபத் ில் உள்ள எவறரயும் அவர் ள் அறடயோளம்  ோண்போர் ள்.  

உங் ளோல் தவற்றி ரமோ  சுய னிறமப்படுத் றைச் த ய்ய முடியோவிட்டோல், உங் ளுக்க ோ அல்ைது உங் ள் 

குடும்பத் ினருக்க ோ ஒரு மோற்று இடவ  ி ஏற்போடு த ய்யப்படும். உங் ளுக்கு ஒரு குழந்ற  இருந் ோல், மற்றும் 

அந் க் குழந்ற யிடமிருந்து உங் ளோல் உங் றளத்  னிறமப்படுத்  முடியோவிட்டோல், அந் க் குழந்ற யும் 

உங் ளுடன் க ர்த்து  னிறமப்படுத் ப்பட கவண்டும். அ ி  ஆபத்துள்ள சூழலில் பணிபுோியும்  பர் ளுடன் 

 ீங் ள் வ ிக் ிறீர் ள் என்றோல், advice for households of people working in a high-risk setting ஐப் போர்க் வும்.  

உங் ளுடன் வ ிக்கும்  பர் ளிடமிருந்து தவற்றி ரமோ  உங் ளோல் சுய னிறமப்படுத்  முடிந் ோல், எல்ைோ 

க ரங் ளிலும்  ீங் ள் பின்வருபவற்றறச் த ய்யகவண்டும்: 

 முற்றுமுழு ோ த்  னித்து இருக் கவண்டும்   

 கவறு ஒரு அறறயில் ோன்  ங் ியிருக் கவண்டும் மற்றும் தூங் கவண்டும் 

 ஒரு  னிப்பட்ட குளியைறறறயப் பயன்படுத்  கவண்டும்  

 போத் ிரங் ள், க ோப்றப ள், துறடக்கும் துண்டு ள், படுக்ற க்குோிய துணி ள், அல்ைது பிற தபோருட் ள் 

கபோன்றறவ உள்ளிட்ட வீட்டுப்போவறனப் தபோருட் றளப் ப ிர்ந்து த ோள்ளோ ீர் ள் - இந் ப் தபோருட் றளப் 

பயன்படுத் ிய பின்னர்,  ீங் ள் அவற்றற  வர்க் ோரம் (க ோப்பு) மற்றும்  ண்ணீோில்  ன்கு  ழுவ கவண்டும் 

அல்ைது போத் ிரங் ழுவி (dishwasher)/ ைறவ இயந் ிரத்ற  (washing machine) பயன்படுத்  கவண்டும் 

 பைரோலும் பயன்படுத் ப்படும் பகு ி றளத்  விர்க்  கவண்டும், அத்துடன் இவ்வோறோன பகு ி ளூடோ ச் 

த ல்லும்கபோது ஒரு மு க் வ த்ற  அணிய கவண்டும்  

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/households-high-risk.aspx
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 வய ோனவர் ள், க ோதய ிர்ப்பு க் ிக் குறறபோடுள்ளவர் ள், அல்ைது இ யம், நுறரயீரல் அல்ைது  ிறு ீர  

க ோய் ிைறம ள் அல்ைது  ீோிழிவு கபோன்ற  டுறமயோன க ோய் ளின் அபோயத் ில் இருக்கும்  பர் றளப் 

கபோன்றவர் ளுடன் ஒகர  ங்குமிடத் ில் ஒருகபோதும் இருக்  கவண்டோம். 

உங் ளுடன் வ ிக்கும்  பர் ள், த ருங் ிய த ோடர்பு ளோ (close contacts) என்பது பற்றியும், அவர் ளும் 

சுய னிறமப்படுத் ப்பட கவண்டுமோ என்பது பற்றியும், தபோதுச் சு ோ ோரப் பிோிவு (Public Health Unit) உங் ளுக்கு 

அறிவுறுத்தும். அறனத்து த ருங் ிய த ோடர்பு ளும், advice for close contacts -ஐப் போர்றவயிட கவண்டும். 

த ருக் மோன த ோடர்புறடயவர் ள்,  ட்டோயம் க ோய்த்த ோற்றோளர் ளிடமிருந்து பிோிந்து  னியோ த் 

 னிறமப்படுத் லுக்கு உள்ளோ  கவண்டும். 

 ோன் சுய னிறமப்படுத் லுக்கு உள்ளோகும்கபோது, எனக்கு க ோய் அறிகுறி ள் 

க ோன்றினோகைோ அல்ைது க ோய் அறிகுறி ள்  கமோ மோனோகைோ என்ன த ய்வது? 

ஏக னும் பு ிய க ோய் அறிகுறி ள் க ோன்று ின்றனவோ என்று உங் றள  ீங் கள  ண் ோணிக்  கவண்டும், 

குறிப்போ  பின்வருபவற்றற: 

  ோய்ச் ல் (37.5°C அல்ைது அ ற்கும் அ ி மோன தவப்ப ிறை) அல்ைது,  ோய்ச் ல் வரைோறு 

(இரவுக ரத் ில் ஏற்படும் வியர்றவ, குளிர்) 

 மூக்கு ஒழுகு ல் அல்ைது மூக்கு அறடப்பு 

 சுறவ அல்ைது வோ றனயில் மோற்றம்  

 த ோண்றடப்புண்  

 இருமல் 

 மூச்சுத்  ிணறல் (சுவோ ிப்ப ில்  ிரமம்)  

க ோவிட்-19ன் மற்ற க ோய் அறிகுறி ளில்,  டுறமயோன மூக்கு அறடப்பு ( ளித்க க் ம்), க ோர்வு,  ற  வலி, மூட்டு வலி, 

 றைவலி, வயிற்றுப்கபோக்கு, குமட்டல்/வோந் ி, ப ியின்றம,  ோரணமற்ற மோர்பு வலி, மற்றும் விழி தவண்படை அழற் ி 

(conjunctivitis) ஆ ியறவ அடங்கும். 

அவ்வோறோன க ோய் அறிகுறி ளுக்கு  ி ிச்ற  அளிக் ப்படகவண்டும் என  ீங் ள்  ிறனத் ோல், உங் றளக் 

 ண் ோணிக்கும் மருத்துவக் குழுவுடன் கபசுங் ள். 

உங் ள் க ோய் அறிகுறி ள்  ீவிரமறடந் ோல் (உ ோரணமோ , ஓய்வோ  இருக்கும்கபோது மூச்சுத்  ிணறகைோ 

அல்ைது மூச்சு விடுவ ில்  ிரமகமோ ஏற்பட்டோல்),  ீங் ள் 000 என்ற எண்றண அறழக்  கவண்டும். 

உங் ளுக்கு க ோவிட் -19 இருப்பது  ண்டறியப்பட்டுள்ளது என்பற  அவ ர ோை ஊர் ி (ஆம்புைன்ஸ்) 

ஊழியர் ளிடம் த ோல்லுங் ள். 

சுய னிறமப்படுத் றை  ோன் எப்படி  மோளிப்பது? 

 உங் ள் மனக் வறைறயக் குறறக் , உங் ள் பிற குடும்ப உறுப்பினர் ளுடன் க ோவிட்-19 பற்றிப் கபசுங் ள். 

COVID-19 – Frequently asked questions  என்ற இறணப்பில்  ீங் ள் துல்லியமோன, புதுப்பிக் ப்பட்ட 

  வல் றளக்  ோணைோம். 

 வயதுக்கு ஏற்ற தமோழிப்பிறரகயோ த்ற ப் பயன்படுத் ி,  ிறு குழந்ற  ளுக்கு உறு ியளியுங் ள்.  

 முடிந் வறர,  ோ ோரணமோன  ின ோி வழக் த்ற  வீட்டில்  றடப்பிடியுங் ள். 

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/advice-for-contacts.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/frequently-asked-questions.aspx
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 த ோறைகப ி, மின்னஞ் ல் அல்ைது  மூ  ஊட ங் ள் மூைம் குடும்ப உறுப்பினர் ள் மற்றும்  ண்பர் ளுடன் 

த ோடர்பில் இருங் ள். 

 வீட்டில்  வறோமல் உடற்பயிற் ி த ய்யுங் ள். உடற்பயிற் ி இறுவட்டுக் ள் (டி.வி.டி),  டனம்,  றரயில் 

த ய்யும் உடற்பயிற் ி ள், கயோ ோ னம், வீட்டின் பின் முற்றத் ில்  டந்து  ிோி ல், அல்ைது உங் ளிடம் 

இருந் ோல், ஒகர இடத் ில்  ின்றவோகற மி ிக்கும் துவிச் க் ரவண்டி கபோன்ற வீட்டு உடற்பயிற் ிக் 

 ருவி றளப் பயன்படுத்து ல் ஆ ிய த யற்போடு ள், உங் ளது விருப்பத்க ர்வு ளில் அடங்கும். 

உடற்பயிற் ியோனது, மன அழுத் ம் மற்றும் மனச்க ோர்வுக் ோன  ிரூபிக் ப்பட்ட ஒரு  ி ிச்ற யோகும். 

 வீட்டில் இருந் வோகற பணிபுோியக்கூடிய ஒரு கவறை உங் ளிடம் இருந் ோல், இந்  விருப்பத்க ர்றவப் பற்றி 

உங் ள் மு ைோளியிடம் கபசுங் ள்.  

 டந்   ோைங் ளில்  ீங் ள் எப்படி  டினமோன சூழ் ிறை றளச்  மோளித் ீர் ள் என்பற ப் பற்றி கயோ ித்து, 

இந் ச் சூழ் ிறைறயயும்  ீங் ள்  மோளிப்பீர் ள் என்று உங் ளுக்கு  ீங் ள் உறு ியளித்துக்த ோள்ளுங் ள். 

சுய னிறமப்படுத் ல் என்பது  ீண்ட  ோைம்  ீடிக் ோது என்பற   ிறனவில் த ோள்ளுங் ள். 

வீட்டிலிருந்து த ோறைவில் இருக்கும்கபோது,  ோன் ஒரு உறு ிப்படுத் ப்பட்ட 

க ோய்த்த ோற்றோளர் என்று அறிவிக் ப்பட்டோல் என்ன த ய்வது? 

வீட்டிலிருந்து  ீங் ள் த ோறைவில் இருக்கும்கபோது,  ீங் ள் ஒரு உறு ிப்படுத் ப்பட்ட க ோய்த்த ோற்றோளர் என 

அறிவிக் ப்பட்டோல், அத்துடன் சுய னிறமப்படுத் ல் த ய்யகவண்டிய  ோைத் ில் உங் ளோல் உங் ளது 

 ங்குமிடத் ில்  ங் ியிருக்  முடியோவிட்டோல், ஒரு மோற்று இடத்ற க்  ண்டறிய, உங் ளது தபோதுச் சு ோ ோரப் 

பிோிவோல் (Public Health Unit) உங் ளுக்கு உ வ முடியும். 

 ியமிக் ப்பட்ட ஒரு மருத்துவரோல்  ீங் ள் அனும ிக் ப்படும் வறர, உங் ளது வீட்டிற்கு பயணிக்  

உங் ளுக்கு அனும ி இல்றை. 

 ோன் எப்கபோது சுய னிறமப்படுத் லில் இருந்து தவளிகயறைோம்? 

க ோய்த்த ோற்று இல்ைோ வர் என  ீங் ள் மருத்துவ ோீ ியோ  ம ிப்பீடு த ய்யப்பட்ட ன் பின்னர், பின்வருபவற்றற 

ஒரு அங் ீ ோிக் ப்பட்ட மருத்துவர் உறு ிப்படுத் ினோல்,  ீங் ள் சுய னிறமப்படுத் லில் இருந்து தவளிகயறைோம்:   

  ீங் ள் எவ்வி மோன க ோய் அறிகுறி றளயும் த ருவிக் வில்றை என்றோல், அத்துடன் பின்வருமோறு 

இருந் ோல்,  ீங் ள்  னிறமப்படுத் லில் இருந்து விடுவிக் ப்படைோம்:  

o மு ைோவது க ோவிட்-19 போிக ோ றனயின் முடிவு க ர்மறறயோன ோ  (positive) வந்  ிலிருந்து, 

குறறந் து 14  ோட் ள்  டந்துவிட்டன 

o  டந்  14  ோட் ளில் எந்  க ோய் அறிகுறி ளும் உருவோ வில்றை 

 உங் ளுக்கு  ோய்ச் ல் மற்றும் சுவோ  ோீ ியோன க ோய் அறிகுறி ள் இருந் ிருந் ோல், அத்துடன் பின்வருமோறு 

இருந் ோல்,  ீங் ள்  னிறமப்படுத் லில் இருந்து விடுவிக் ப்படைோம்: 

o க ோய் அறிகுறி ள் க ோன்றிய ிலிருந்து குறறந் து 14  ோட் ள்  டந்துவிட்டன, மற்றும்  

o  டந்  72 மணிக ரத் ில்,  டுறமயோன க ோய் ோன  ோய்ச் ல் இல்ைோமல்கபோய், அத்துடன் சுவோ  

க ோயறிகுறி ளில் குறிப்பிடத் க்  முன்கனற்றமும் ஏற்பட்டுள்ளது 
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  ோய்ச் ல் மற்றும் சுவோ  க ோயறிகுறி ளிடமிருந்து உங் ளுக்கு முழுறமயோன  ீர்வு  ிறடக் வில்றை 

என்றோலும், பின்வருமோறு இருந் ோல்,  ீங் ள்  னிறமப்படுத் லில் இருந்து விடுவிக் ப்படைோம்: 

o க ோய் அறிகுறி ள் க ோன்றிய ிலிருந்து குறறந் து 20  ோட் ள்  டந்துவிட்டன, மற்றும்  

o உங் ள் உடல் ிறை  டுறமயோ ப்  போ ிக் ப்படவில்றை,  

அல்ைது 

 

 பின்வரும் அறனத்து  ிபந் றன றளயும்  ீங் ள் பூர்த் ித ய் ோல்,  ீங் ள்  னிறமப்படுத் லில் இருந்து 

விடுவிக் ப்படைோம்:  

o க ோய் அறிகுறி ள் க ோன்றிய ிலிருந்து குறறந் து 14  ோட் ள்  டந்துவிட்டன;  

o  டந்  72 மணி க ரத் ில்  ோய்ச் ல் இல்ைோமலிருந் து;  

o  டுறமயோன க ோய்க் ோன சுவோ  க ோயறிகுறி ளில்  ணி மோன முன்கனற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது; மற்றும்  

o க ோய் அறிகுறி க ோன்றிய ிலிருந்து, 10-ஆவது  ோளுக்குப் பின்னர், குறறந் து 24 மணிக ர 

இறடதவளியில் த ோடர்ச் ியோ  இரண்டு எ ிர்மறறயோன (negative) க ோவிட்-19 போிக ோ றன 

முடிவு ள் உங் ளுக்குக்  ிறடக் ப்தபற்றுள்ளன  

 பின்வருமோறு இருந் ோல்,  ணி மோன அளவு க ோதய ிர்ப்புக் குறறபோடுள்ள  பர் ள்,  னிறமப்படுத் லில் 

இருந்து விடுவிக் ப்படைோம்: 

o மு ைோவது க ோவிட்-19 போிக ோ றனயின் முடிவு க ர்மறறயோன ோ  (positive) வந்  ிலிருந்து, 

குறறந் து 14  ோட் ள்  டந்துவிட்டன 

o க ோயறிகுறி க ோன்றிய ிலிருந்து, 7-ஆவது  ோளுக்குப் பின்னர், குறறந் து 24 மணிக ர 

இறடதவளியில் த ோடர்ச் ியோ  இரண்டு எ ிர்மறறயோன (negative) க ோவிட்-19 போிக ோ றன 

முடிவு ள் உங் ளுக்குக்  ிறடக் ப்தபற்றுள்ளன  

 இந் ப் போிக ோ றனயிலிருந்து  ிறடக் ப்தபற்ற உங் ள் முடிவு ள் எ ிர்மறறயோ  (negative) 

இல்ைோவிட்டோல், மற்ற  ிபந் றன ளுக்கு  ீங் ள் உள்ளோ  க ோிடும். இ ற்கு இரத் ப் போிக ோ றன உட்பட, 

ஒரு கூடு ல் போிக ோ றன க றவப்படைோம். 

 ோன் சுய னிறமப்படுத் லுக் ோன வி ி றளப் பின்பற்றவில்றை என்றோல் என்ன 

 டக்கும்? 

இந்  வழி ோட்டு ல் றளப் பின்பற்றோறமயோனது, குடும்பம்,  ண்பர் ள் மற்றும்  மூ த்ற  ஆபத் ில் 

ஆழ்த்து ிறது.  

இந்  வி ி றளப் பின்பற்றோமல் இருப்பது, ஒரு குற்றச்த யல் ஆகும். அத்துடன், இ ற்குக்  டுறமயோன 

 ண்டறன ள் உள்ளன.  னி பர் ளுக்கு, அ ி பட்   ண்டறனயோனது $11,000 அபரோ ம் அல்ைது 6 மோ   ோை 

 ிறறத் ண்டறன, அல்ைது குற்றத்ற த் த ோடரும் பட் த் ில், இந்  இரண்டு  ண்டறன ளுடன், ஒவ்தவோரு 

 ோளுக்கும் கமை ி மோ  $5,500 அபரோ ம். 

 ோன் சுய னிறமப்படுத் லிலிருந்து தவளிகயறிய பின்னர் என்ன  டக்கும்? 

தபோதுப் கபோக்குவரத்ற ப் பயன்படுத்து ல், கவறைக்குச் த ல்லு ல் மற்றும்  ண்பர் ள் மற்றும் குடும்பத் ினறரப் 

போர்த் ல் உள்ளிட்ட  ின ோி  டவடிக்ற  ளுக்கு  ீங் ள்  ிரும்பைோம். 
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அறனத்து த ோற்றுக ோய் ளின் பரவறையும் குறறக் ,  ீங் ள்  ல்ை சு ோ ோரம் மற்றும் உடல் ோீ ியோன 

இறடதவளி ஆ ியவற்றறத் த ோடர்ந்தும்  றடப்பிடிக் கவண்டும்: 

 உங் ளுடன் வ ிக் ோ வர் ளிடமிருந்து 1.5 மீட்டர் த ோறைவில் இருங் ள். 

 உங் ள் ற  றள அடிக் டி  வர் ோரம் (க ோப்பு) மற்றும்  ண்ணீோில் 20 வி ோடி ளுக்குக்  ழுவுங் ள், 

அல்ைது எோி ோரோயம் உள்ளடங் ிய ற த்த ோற்றுத் றடப்தபோருறள ( ோனிறட ர்) பயன்படுத்துங் ள்.   

 உங் ள் மு ம், குறிப்போ  உங் ள்  ண் ள் மற்றும் வோறயத் த ோடுவற த்  விருங் ள். 

 இருமும்கபோது அல்ைது தும்மும்கபோது, உங் ள் வோய் மற்றும் மூக்ற   ிசு அல்ைது உங் ள் முழங்ற  

மடிப்பினோல் மூடுங் ள். 

 ீங் ள்  னிறமப்படுத் ப்பட்ட  ோைத் ிற்குப் பின்னர், எந்  க ரத் ிலும் க ோவிட்-19 க ோய் அறிகுறி ள் 

உருவோ ினோல், உடனடியோ ப் போிக ோ றனறய கமற்த ோள்ளுங் ள். 

 னிறமப்படுத் லில் இருக்கும்கபோது, உங் ளிடம் இன்னும் க ள்வி ள் 

உள்ளனவோ அல்ைது உங் ளுக்கு ஆ ரவு க றவயோ? 

 ீங் ள் க ோவிட்-19ஆல் போ ிக் ப்பட்டு,  ி ிச்  ிக் றை எ ிர்த ோள் ிறீர் ள் என்றோல், எவ்வோறோன  ி ி உ வி 

 ிறடக் ிறது என்பது பற்றிய   வல் ளுக்கு,  யவுத ய்து NSW Government website ஜப் போர்றவயிடவும். 

 Lifeline Australia: 13 11 14 

 மோளிக்  முடியோமல் அல்ைது போது ோப்போ  இருக்   ிரமப்படும் மக் ளுக் ோன, குறு ிய  ோை ஆ ரறவ 

எந்  க ரத் ிலும் வழங்கும், வோரத் ில் 7  ோட் ளும் ஒரு  ோளில் 24 மணிக ரமும் இயங்கும், ஒரு 

த ருக் டிக் ோை ஆ ரவு க றவ. 

 Beyond Blue Coronavirus Mental Wellbeing Support Service: 1800 512 348 

 Sonder (த ோண்டர்) - இந்  24 மணி க ர,  னிப்பட்ட  ல்வோழ்வுக் ோன த யலிறய, 

https://activate.sonder.io/nswhealth -இல் இைவ மோ ப் ப ிவிறக் வும். 

 Kids Helpline: 1800 551800 

5 மு ல் 25 வய ிற்குட்பட்ட இறளஞர் ளுக் ோன இைவ ,  னியோர் மற்றும் இர  ியமோன, வோரத் ில் 7 

 ோட் ளும் ஒரு  ோளில் 24 மணிக ரமும் இயங்கும் த ோறைகப ி மற்றும்  ி ழ் ிறை (ஆன்றைன்) 

ஆகைோ றனச் க றவ. 

  ியூ  வுத் கவல்ஸ் மன ை இறணப்பு (NSW Mental Health Line): 1800 011 511 

 ியூ  வுத் கவல்ஸ்-இல் உள்ள மன ை த ருக் டிக் ோன த ோறைகப ிச் க றவ. 

 க  ிய த ோகரோனோ க ோய்க் ிருமி சு ோ ோரத்   வல் இறணப்பு (National Coronavirus Health Information 

line): 1800 020 080 

 NSW Health - COVID-19 (Coronavirus) ஐப் போர்றவயிடுங் ள்  

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://activate.sonder.io/nswhealth
https://www.kidshelpline.com.au/
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/default.aspx

