ெகாேரானா ைவர* (Coronavirus

(COVID-19)) ேநாயறி/0 ேசாதைன
ெகாேரானா ைவர* (Coronavirus (COVID-19)) -ஐ, ப.றி உ2க3454 ேக6வ7க6 ஏ9:

இ<=தா?, 1800 675 398-இ? 24 மண7 ேநர ‘ெகாேரானா ைவர* (Coronavirus) அவசர உதவ7
இைண,’ப7ைன அைழG2க6.
ெகாேரானா ைவர* (Coronavirus) ேநாயறிIJ ேசாதைனைய ேம.ெகா6ள நL2க6 எ2ேக
ெச?லேவOP: எQR ெதS=9ெகா6ள வ7<:ப7னா?, 1800 675 398-இ? 24 மண7 ேநர

‘ெகாேரானா ைவர* (Coronavirus) அவசர உதவ7 இைண,’ப7ைன அைழG2க6, அ?ல9
https://www.dhhs.vic.gov.au/getting-tested-coronavirus-covid-19 எU: வைலVதள, ப4கVதி.5J
ெச?W2க6.

ெமாழிெபயYV9ைர,பாளY ஒ<வY உ2க345V ேதைவ,ப[டா?, ]தலி? 131 450-ஐ
அைழV9 ‘ெகாேரானா ைவர* (Coronavirus) அவசர உதவ7 இைண,^’ ேவOPெமன4
ேக32க6 அ?ல9 உ2க34காக வைலVதளVதி? பாY45மாR ேக32க6.

ெமாழிெபயY4க,ப[ட ேமலதிக _லவள2கைள https://www.coronavirus.vic.gov.au/translations
எU: வைலVதள, ப4கVதி? நL2க6 காணலா:.

ச"வேதச மாணவ-மாணவ+ய", அைட1கல4
நா61ெகா869:ேபா" அ<ல= ெவள?நா@கள?< இ9B=

வBதி9:ேபா" உEளடFக, வ+1ேடாGய மாநிலHதி< உEள
அைனவ91J4 ெகாேரானா ைவரL (Coronavirus) ேநாயறிNO
ேசாதைன இலவசமாJ4.
ெகாேரானா ைவர* (Coronavirus) ேநாயறிIJ ேசாதைன ஒ`ெவா<வ<45: இலவச:.
ெவளaநாPகளa? இ<=9 வ=தி<,பவYக6, சYவேதச மாணவ-மாணவ7யY, ^ல:ெபயY=தV

ெதாழிலாளYக6 ம.R: அைட4கல: நாb4ெகாOb<,ேபாY ேபாQற ெமb4ேகY (Medicare)
அ[ைட இ?லாதவYக6 இதி? உ6ளட25வY.

உ2க345 ேநாயறி5றிக6 இ<=தா?, ப7Q வ<: இட2க6 ஏெதாQறிW: நL2க6 இலவச
ேசாதைன ஒQைற, ெபறலா::
•

வ74ேடாSய மாநில ம<V9வமைன ஒQறிW6ள ‘ெகாேரானா ைவர* (Coronavirus)’
தLவ7ர cவாச ேநாd மதி,பe[PJ சிகிJைசயக:’ (Acute Respiratory Assessment Clinic)
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•

ஒ< ‘ச_க cகாதார ைமய தLவ7ர cவாச ேநாd மதி,பe[PJ சிகிJைசயக:’ (Community

•

Health Centre Respiratory Assessment Clinic)
அ2காb ஒQறி? இ<45: ‘வாகன fைழIJ சிகிJைசயக:’ (‘drive-through clinic’)

•

கிராம, ப5திகளa? உ6ள, எ,ேபா9: ேநரbயாகJ ெச?ல4gbய ஒ< சிகிJைசயக:
(walk-through clinic).

ெகாேரானா ைவரL (Coronavirus) ேநாயறிNO ேசாதைனைய யா"
ேமQெகாEளேவ8@4?
ப7Q வ<: அறி5றிகளa? ஏ9: உ2க34கி<=தா?, நL2க6 ெகாேரானா ைவர*
ேநாயறிIJ ேசாதைனைய ேம.ெகா6ளேவOP:
•
•
•
•
•
•
•

cர:

5ளaY ேபாQற உணYI
இ<ம?

ெதாOைட வலி
_JcV திணற?
_454 கசிI

fக<: திறQ இழ,^

உ2க3456ள ேநாயறி5றிக6 மிதமானைவயாகேவ இ<=தாW: நL2க6 ேசாதைனைய
ேம.ெகா6ளேவOP:.

நS FகE ேசாதைனைய ேமQெகாET4ேபா= எVன நட1J4?
நL2க6 ேசாதைனைய ேம.ெகா63:ேபா9 உ2க3ைடய அைடயாள ஆவண:
ஒQைறG:, ெதாடY^ வ7பர2கைளG: உ2களaட: ேக[பாYக6. உ2களaட: ெமb4ேகY
(Medicare) அ[ைட இ?லாவ7[டா?, அைடயாள ஆவண: ஒQைற ெகாOP வரI:,
உதாரணமாக, சாரதி/ஓ[PனY அUமதி, கடIJசீ[P, ேபா45வரV9V த63பb அ[ைட
அ?ல9 மாணவ-மாணவ7 அைடயாள அ[ைட ஆகியவ.றி? ஏதாவ9 ஒQR

இ<4கலா:.உ2க3ைடய வ7சா நிலவர: எQன எQப9, ேசாதைனைய உ2க345
அளa45: சிகிJைசயகVதி.5V ெதSயேவObய அவசியமி?ைல.

ெசவ7லி, ம<V9வY அ?ல9 cகாதாரV ெதாழிலாளY ஒ<வரா? ெகாேரானா ைவர*
ேநாயறிIJ ேசாதைன ெசdய,பP:.உ2க3ைடய ெதாOைட ம.R: _4கிQ

ப7Q^றVதிலி<=9 ஈர4 கசிைவV ெதா[P எP,பாYக6. இ=தJ ேசாதைன45 ஏறVதாழ ஒ<
நிமிட ேநரமா5:.

ெகாேரானா ைவர* ேநாயறி/0 ேசாதைனைய ேம4ெகா5ட
ப8ற9 நா: எ:ைன< தன=ைம>ப?<தி@ெகாAள ேவ5?மா?
உ2க345 ேநாயறி5றிக6 இ<=தா?, உ2க3ைடய ேசாதைன ]bI வ<: வைர

நL2க6 உ2கைளV தனaைம,பPVதி4ெகா6ள ேவOP: எQR ேசாதைனைய
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ேம.ெகா63:ேபா9 ம<V9வேரா அ?ல9 cகாதாரV ெதாழிலாளேரா உ2க345J
ெசா?WவாY. உ2க3ைடய ேசாதைன45, ப7ற5 நL2க6 வ[b.5J
L
ெசQR, நL2க6

வ[bேலேய
L
இ<4கேவOP: உ2க3ைடய ேசாதைன ]bைவ நL2க6 ெதS=9ெகா63:
வைர, எQப9 இதQ அYVத:.

உ2க3ைடய ேசாதைன ]bவ7லி<=9, உ2க3454 ெகாேரானா ைவர* இ<4கிறதா,
இ?ைலயா எQபைத, அJேசாதைனைய ேம.ெகாOட சிகிJைசயகேமா அ?ல9
ம<V9வேரா உ2கைள அைழV9V ெதSவ7,பY.

ேசாதைன W6NகE கிைட1க எXவளN காலமாJ4?
ேசாதைன45, ப7ற5 ]bIகைள, ெபற, ெபா9வாக 1 – 3 நா[க6 ஆ5:.நிைறய ம4க6

ேசாதைன45 உ6ளா4க,ப[டா?, உ2க3ைடய ேசாதைன ]bIக6 வர 5 நா[க6 வைர
ஆகலா:.

உ2க3ைடய ]bIகைள, ப.றிய4 ேக6வ7க6 உ2க34கி<=தா?, நL2க6 ேசாதைனைய
ேம.ெகாOட சிகிJைசயக: அ?ல9 ம<V9வமைனGடQ ெதாடY^ெகா632க6.

அ2காb ஒQறி? இ<45: ‘வாகன-fைழIJ சிகிJைசயக’Vதி? நL2க6 ேசாதைனைய

ேம.ெகாOP, ]bIக34காக 5 நா[க345 ேம? காV94ெகாOb<=தா?, தயI ெசd9
1800 675 398-இ? ‘24 மண7 ேநர ெகாேரானா ைவர* (Coronavirus) அவசர இைண,’ப7ைன
அைழG2க6. உ2க3ைடய ேசாதைன ]bIகைள, ெபற எம9 அண7ய7னY உ2க345

உதIவY. அ2காb ஒQறி? இ<45: ‘வாகன-fைழIJ சிகிJைசயக’2களaனா? ேசாதைன
]bIகைள, ெபRவதி? உ2க345 உதவ இயலா9. ஆகேவ உ2க3ைடய ேசாதைன
]bIக34காக தயI ெசd9 அவYக3டQ ெதாடY^ெகா6ளாதLYக6.

ேசாதைன ]bவ7? உ2க345 ேநாd இ?ைல எQR ெதSயவ=தாW:, அ9 உ2க345V
ெதSவ74க,பP:. உ2க345 ேநாd இ<4கிற9 எQR ேசாதைன ]bவ7? ெதSயவ=தா?,
Department of Health and Human Services - இலி<=9 ஒ<வY உ2க3டQ ெதாடY^ெகாOP நL2க6
எQன ெசdயேவOP: எQR உ2க345J ெசா?வாY.
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