அவசரகால நிவாரண
உதவ-. ெபாதிக1
‘ெகாேரானா ைவர* (ேகாவ+,-19)’ (coronavirus (COVID-19)) காரணமாக/ க,டாய2 தன4ைமய+5
இ7/89 பாதி<= அைட?9 நிைலய+5 உCளவEகF/8 அவசரகால நிவாரண உதவ+<
ெபாதிகC கிைட/89. 8ைறIத அளவ+லான உணJ உCளவEகC அ5லK உணேவ

இ5லாதவEகC மLM9 உதவ+ெசNய/ OPய 8Q9ப2தினE அ5லK நRபEகளK ெதாடE=
இ5லாதவEகF/கான அ2தியாவசிய உணJ9, ெசாIத< பராமS<ப+Lகான ெபா7,கF9
இதி5 அடTகிய+7/89.
இயUற த7ணTகள45, இIேநாய+னா5, தன4ைமய+5 இ7/கேவRPய ேதைவ இ5லாத

8Q9ப2தினE அ5லK நRபEகைள உTகC உதவ+/8 அைழ2K ெகாCள ேவRQகிேறா9.
நிவாரண உதவ+< ெபாதிகைள ெபMவதL8 நXTகC ெகாேரானா ைவர*’ (coronavirus)
காரணமாக/ க,டாய2 தன4ைமய+5 இ7<பவராகJ9, 8ைறIத அளவ+லான உணJ
அ5லK உணேவ இ5லாதவராகJ9, உTகF/8 உதவ+ெசNய/ OPய 8Q9ப2தினேரா
அ5லK நRபEகேளா, இ5லாதவராகJ9 இ7/கேவRQ9. அைன2K ேவRQேகாCகF9,
ேதைவ மLM9 அவசர2திU அP<பைடய+5 மதி<ப[Q ெசNய<பQ9, அKம,QமUறி, ெப79
ேதைவய+5 இ7<பவEகF/8 \U]Sைம அள4/க<பQ9.
இIத ெபாதிய+ைண ெபMவதL8, 1800 675 398-இ5 ‘ெகாேரானா ைவர* அவசர இைண<’
(coronavirus hotline) ப+ைன அைழ?TகC.. இIத இைண<= நாF/8 24 மண+ ேநர\9 வார9
ஏa நா,கF9 இய/க2தி5 இ7/89. ெமாழிெபயE2Kைர<பாளE ஒ7வE உTகF/82
ேதைவ<ப,டா5,131 450-இ5 TIS National -ஐ அைழ?TகC.

இIத அவசர இைண<ப+ைன உTகளா5 ெதாடE= ெகாCள இயலவ+5ைலெயன45,
உTகFைடய 8Q9ப அTக2தினE, நRபE, பராமS<பாளE அ5லK ேசைவயாளE எவேர]9
உTகC சாEபாக அைழ/கலா9.

இதL8 வ+Rண<ப+/க நXTகC ஒ7 ஆ*திேரலிய வாசியாக இ7/க ேவRPயதி5ைல.

நிவாரண' ெபாதிகள-. அட123 ெபா45க6
ப7<= வைககC, நXRட கால9 ெகடாம5 இ7/89 பா5, சE/கைர, பா*2தா மLM9
ட<பாவ+5 உCள காNகறிகC, மLM9 ேசா<=, மண9-நX/கி (deodorant) மLM9 பLபைச
ேபாUறைவகC இIத ெபாதிகள45 அடTகிய+7/89. வ,ைட<
X
ெபாM2K,

8ழIைதகF/கான ெபா7,கC மLM9 நாNகC அ5லK fைனகF/கான உணJ ேபாUற
ெபா7,கF9 ெபாதிகள45 இ7/க/OQ9..
இIத நிவாரண< ெபாதிகC இலவச9. இரRQ வாரTகF/8< ேபாKமான அP<பைட
உணJ< ெபா7,கைள?9, தன4-நபE பராமS<=< ெபா7,கைள?9 அள4/89 வைகய+5

ஒgெவா7 ெபாதி?9 வPவைம/க<ப,P7/89. 8Q9ப2திU எRண+/ைக?9 மLM9
ேதைவைய?9

ெபாM2K உணJ மLM9 இதர ெபா7,கள4U அளJ அைம?9..

அP<பைட ெபா7,கC ம,Qேம இIத< ெபாதிகள45 இ7/89, அKம,QமUறி,
ெகாQ/க<பQ9 ெபா7,கC, வைரயM/க<ப,ட ேதEIெதQ<=களாகேவ இ7/89..

சைம:க'ப5ட உண<க6
தம/காக சைம2K/ெகாCள இயலாத அளவ+L8 ேநாNவாN<ப,டவEகF/8, உணைவ
ெகாRQ வIK வழT8வதLகான ேவRQேகாF9 ஏLM ெகாCள<படலா9..

ெபாதிகள-= வ>நிேயாக3
க,டாய2 தன4ைமய+5 இ7/89 த8தி ெபM9 8Q9பTகF/8 ‘ெசh சிiைவ’ (Red Cross),
‘சா5ேவசU ஆEமி’ (Salvation Army) அ5லK ‘ஆ*திேரலிய ேபா*,’ (Australia Post) ஆகிய
அைம<=கC ெபாதிகைள/ ெகாRQ வIK ேசE/89..
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