க ொர ொனொ வை ஸ் (க ொைிட்-19)உள்ள ஒருைருடன்
கெருங் ிய க ொடர்பு க ொண்டிருந் ொல் என்ன கெய்ைது?
What to do if you have been in close contact with someone with coronavirus
(COVID-19) – Tamil

க ொர ொனொ வை ஸ் (க ொைிட்-19)உள்ள ஒருைருடன் ெீங் ள்
கெருங் ிய க ொடர்பு க ொண்டிருந் ொல்
இைருடன் ெீங் ள் வடெியொ த் க ொடர்புக ொண்ட ெொளிற்கு பின்னர் 14 ெொட் ளுக்கு
உங் ளின் வீடு அல்லது பிற ங்குமிடங் ளில் உங் ளுவடய ெடமொட்டத்வ க்
ட்டுப்படுத் ிக் க ொள்ள ரைண்டும்.
இவ க் ைனமொ ைொெிக் வும். ரமலும்

ைலுக்கு, க ொர ொனொ வை ஸ் உ ைி

இலக் மொன 1800 675 398-ஐ (24 மணித் ியொலம், ிழவமயில் 7 ெொட் ள்)
க ொடர்புக ொள்ளவும்.
ெீங் ள் க ொர ொனொ வை ஸிற் ொன உ ைி இலக் த்வ அவழத் ொல், பூச்ெியம் (0) என்ற
ைிருப்பத்வ த் ர ர்ந்க டுப்ப ன் மூலம் கமொழிகபயர்ப்பொளவ அணு லொம். ரைறு எந்
அவழப்பு ளுக்கும், உங் ளுக்கு கமொழிகபயர்ப்பொளர் ர வைப்பட்டொல், மு லில் 131 450

என்ற இலக் த் ில் TIS National-ஐ அவழக் வும்.

வீட்டிரலரய இருக் வும்

வ

வளக் ழுைவும்,

இருமல் மற்றும்
தும்மவல மவறக் வும்

குடும்பத் ினர் மற்றும்
ெண்பர் ளிடமிருந்து
னிவமப்படுத் ிக்
க ொள்ளவும்

உங் ளுக்கு வைத் ிய
உ ைி
ர வைப்பட்டொல்,
உங் ள் வைத் ியர்
அல்லது உ ைி
இலக் த்வ
அவழக் வும்

கெருங் ிய க ொடர்புவடயைர் யொர்?
க ொற்றுரெொயொ இருந் ரபொது பொிரெொ ித்து க ொர ொனொ வை ஸ் ரெர்மவறயொ உள்ள ஒருைருடன்
ெீங் ள் 15 ெிமிடங் ளுக்கும் ரமலொ ரெருக்கு ரெர் க ொடர்பு க ொண்டிருந் ொல் அல்லது இ ண்டு
மணித் ியொலங் ளுக்கும் ரமலொ மூடப்பட்ட இடத் ில் இருந் ிருந் ொல், ெீங் ள் ஒரு கெருங் ிய
க ொடர்புவடயைர் ஆவீர் ள்.
ஒர வீட்டில் ைெித் ல் அல்லது ஒர பணியிடத் ில் ரைவல கெய் ல் ரபொன்ற பல ைழி ளிலும் கெருங் ிய
க ொடர்பு ஏற்படலொம். யொர னும் கெருங் ிய க ொடர்பொளர் ளொ இருக் ிறொர் ளொ என்பவ அைர் ளிடம்
சு ொ ொ மற்றும் மனி ரெவை ள் ிவணக் ளத் ினர் (DHHS) கூறுைொர் ள்.

ெொன் ஏன் ெடமொட்டத்வ க் ட்டுப்படுத் ிக்க ொள்ள ரைண்டும்?
ெடமொட்டத்வ க் ட்டுப்படுத்து ல் என்பது எந் கைொரு ொ ணத் ிற் ொ வும் வீட்வடரயொ
ங்குமிடத்வ ரயொ ைிட்டு கைளிரயறொமல் இருப்பது ஆகும், இ ில் வைத் ியப் ப ொமொிப்பு அல்லது
அைெ ெிவல ைி ிைிலக் ொனது. க ொர ொனொ வை வை மற்றைர் ளுக்குப் ப ப்புை ற்கு அ ி ைொய்ப்புள்ள
கெருங் ிய க ொடர்புவடயைர் எைரும் ெடமொட்டத்வ க் ட்டுப்படுத் ரைண்டும். உங் ளின்
குடும்பத்வ யும் ெமூ த்வ யும் பொது ொப்ப ற் ொன ெிறந் ைழி வீட்டில் இருப்பதும் மற்றைர் ளிடமிருந்து
ைில ி இருப்பதும் ஆகும் (உடல்ெொர்ந் ைில ல்).
ெீங் ள் உடற்பயிற்ெி கெய்ை ற் ொ வீட்வட ைிட்டு கைளிரயற முடியொது. ெடமொட்டம்
ட்டுப்படுத் ப்படும்ரபொது வீட்வட ைிட்டு கைளிரயறினொல் உங் ளுக்கு $4,957 ைவ அப ொ ம்
ைி ிக் ப்படலொம். வீட்டிரலரய இருங் ள் மற்றும் பொது ொப்பொ இருங் ள்.

ெொன் எங்கு ெடமொட்டத்வ க் ட்டுப்படுத் ிக்க ொள்ள ரைண்டும்?
எங்ர யும் ெிற் ொமல், ெீங் ள் ெடமொட்டத்வ க் ட்டுப்படுத் ிக் க ொள்ளும் இடத் ிற்கு உடனடியொ ச் கெல்ல
ரைண்டும். இது ைழக் மொ உங் ளுவடய கெொந் வீடொ இருக்கும், ஆனொல் இவ ெீங் ள் வீட்டில்
கெய்ய முடியொைிட்டொல், உங் ளுக் ொ த் ங்குமிடம் ஏற்பொடு கெய்யப்படும்.

ெொன் யொொிடம் கெொல்ல ரைண்டும்?
ெீங் ள் ஒரு கெருங் ிய க ொடர்பொளர் என்று உங் ளுக்குத் க ொிைிக் ப்பட்ட பிறகு, உங் ளுவடய
உொிவமயொளொிடம் கெொல்ல ரைண்டும். ெீங் ள் கெருங் ிய க ொடர்பொளர் என்று உங் ளுடன்
ைெிப்பைர் ளிடம் கெொல்ல ரைண்டும்.

ெொன் எவ்ைொறு பொது ொப்பொ இருக் ரைண்டும்?
மருத்துைச் ெி ிச்வெ அல்லது அைெ

ொல ெிவலவயத் ைி , உங் ளின் வீட்வட அல்லது

ங்குமிடத்வ ைிட்டு கைளிரயறக்கூடொது.


ஒரு னி அவறயில் ங்குை ன் மூலம் மற்றைர் ளிடமிருந்து உங் வளத் னிவமப்படுத் ிக்
க ொள்ளவும்.



உங் ளுவடய வ

வளத் க ொடர்ந்து ழுைி, இருமல் மற்றும் தும்மவல மவறக் வும்.



ெீங் ள் மற்றைர் வளப் ரபொல ஒர அவறயில் இருக்கும்ரபொது ெத் ி ெி ிச்வெ மு மூடிவய அணிந்து
1.5 மீற்றர் இவடகைளிைிட்டு இருக் வும்.

What to do if you have been in close contact with someone with coronavirus (COVID-19) – Tamil

2



முடிந் ொல், னிக் குளியலவறவயப் பொைிக் வும்.



வீட்டு உபரயொ ப் கபொருட் வளப் ப ிர்ைவ த் ைிர்க் வும் ( ட்டு ள், குைவள ள் மற்றும்
முட்



ண்டி உட்பட).

வீட்வட (ரமவெயின் ரமற்ப ப்பு ள்,

வு ள், ைிவெப்பலவ

ள், குழொய் ள் மற்றும் வ ப்பிடி ள்)

சுத் ம் கெய்து அடிக் டி ழுை ரைண்டும். உங் ளிடம் அழுக் வடந் கபொருட் ள் ஏர னும்
இருந் ொல், வ யொளும்ரபொது அப்புறப்படுத் க்கூடிய வ யுவற வள அணியவும் மற்றும்
எப்ரபொதும் உங் ளுவடய வ


வளக் ழுைவும்.

வ யுவற ள் மற்றும் மு மூடி ள் ரபொன்ற அசுத் மொன கபொருட் வள ைொிவெப்படுத் ப்பட்டுள்ள
ழிவுத் க ொட்டியில் அப்புறப்படுத் வும்.



உங் ள் வீடு அல்லது ங்குமிடத் ிற்குள் மக் ள் உங் வளப் பொர்வையிடக்கூடொது.



ெீங் ள் ஒரு னியொர் வீடு அல்லது குடியிருப்பில் ைெிக் ிறீர் ள் எனில், உங் ள் ர ொட்டத் ிற்குள்
அல்லது கமொட்வடமொடிக்குச் கெல்லலொம். உங் ள் ங்குமிடத் ின் ைழியொ கெல்லும்ரபொது
ெத் ி ெி ிச்வெ மு மூடிவய அணிய ரைண்டும்.

உங் ளுக் ொன உணவு அல்லது பிற ர வை ளுக்கு, ெடமொட்டம் ட்டுப்படுத் ல் ர வையில்லொ
ெண்பர் ள் அல்லது குடும்பத் ினொிடம் ர ட் வும்.
ெடமொட்டம்

ட்டுப்படுத் ப்படும்ரபொது வீட்வட ைிட்டு கைளிரயறினொல் உங் ளுக்கு $4,957 ைவ

அப ொ ம் ைி ிக் ப்படலொம். வீட்டிரலரய இருங் ள் மற்றும் பொது ொப்பொ இருங் ள்.

உங் ள் அறிகுறி வளக் ண் ொணிக் வும்
ெீங் ள் ெடமொட்டம் ட்டுப்படுத் லில் இருக்கும்ரபொது, க ொர ொனொ வை ஸின் அறிகுறி வள ைனிக்
ரைண்டும்:
•

ொய்ச்ெல்

• குளிர் அல்லது ைியர்த் ல்

•

இருமல்

• மூச்சுத் ிணறல்

• மூக்கு ஒழுகு ல்
• ைொெவன அல்லது சுவை
உணர்வை இழத் ல்

க ொர ொனொ வை ஸின் அறிகுறி ள் ஏர னும் இருந் ொல் ெீங் ள் பொிரெொ வன கெய் தும் உடனடியொ
வீடு ிரும்ப ரைண்டும்.

ெொன் கெருங் ிய க ொடர்பொள ொ இருக்கும்ரபொது பொிரெொ வன கெய்ய
ரைண்டுமொ?
க ொர ொனொ வை ஸின் அறிகுறி ள் ஏர னும் உங் ளுக்கு இருந் ொல், ஆரலொெவனவயப் கபற்று
பொிரெொ வன கெய்ய ரைண்டும்.
உங் ள் வைத் ியவ அவழக் வும் அல்லது க ொர ொனொ வை ஸ் உ ைி இலக் மொன 1800 675 398-ஐத்
(24 மணித் ியொலம், ிழவமயில் 7 ெொட் ள்) க ொடர்புக ொள்ளவும்.
உங் ளின் உடல்ெிவல ென்றொ வும் அறிகுறி ள் ஏதும் இல்லொமலும் இருந் ொல், ெீங் ள்
ட்டுப்படுத் ப்பட்ட 11 ஆம் ெொளில் பொிரெொ வன கெய்யும்படி ர ட் ப்படுவீர் ள்.
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பொிரெொ வன கெய்ய வீட்வட ைிட்டு கைளிரயறினொல் ெீங் ள் மு மூடி அணிய ரைண்டும். கபொதுப்
ரபொக்குை த்து, ொக்ஸி அல்லது வ ட்ரேர் ரெவை வளப் பொைிப்பவ த் ைிர்க் வும். ெீங் ள் பொிரெொ வன
கெய் பிறகு, ெீங் ள் ட்டுப்படுத் ப்பட்டுள்ள இடத் ிற்கு உடனடியொ ச் கெல்ல ரைண்டும்.
க ொர ொனொ வை ஸ் பொிரெொ வன அவனைருக்கும் இலைெமொனது. மருத்துைக் ொப்பு அட்வட இல்லொ
ெபர் ளொன, கைளிெொட்டிலிருந்து ைருபைர் ள், புலம் கபயர்ந் க ொழிலொளர் ள் மற்றும்
ஞ்ெமவடந் ைர் ளும் இ ில் அடங்குைர்.

ெொன் எவ்ைளவு ொலம் ட்டுப்படுத் ிக்க ொள்ள ரைண்டும்?
ெீங் ள் எவ்ைளவு ொலம் ட்டுப்படுத் ிக்க ொள்ள ரைண்டும் என்பவ சு ொ ொ மற்றும் மனி ரெவை ள்
துவற உங் ளுக்குத் க ொிைிக்கும். உங் ளுக்கு அறிகுறி ள் உருைொ த் க ொடங் ினொல் மற்றும்/அல்லது
பொிரெொ ித்து க ொர ொனொ வை ஸ் ரெர்மவறயொ இருந் ொல், ட்டுப்படுத் ல் கபொதுைொ 14 ெொட் ளுக்கு
இருக்கும்.
உங் ளின் உடல்ெிவல ென்றொ வும் அறிகுறி ள் ஏதும் இல்லொமலும் இருந் ொல், ெீங் ள்
ட்டுப்படுத் ப்பட்ட 11 ஆம் ெொளில் பொிரெொ வன கெய்யும்படி ர ட் ப்படுவீர் ள். ெீங் ள் உடல்ெிவல
ென்றொ இருந் ொலும், உங் ள் பொிரெொ வன முடிவுக் ொ ெீங் ள் ொத் ிருக்கும்ரபொது, அவ்ைொறு கெய்ைது
பொது ொப்பொனது என்று உங் ளுக்குச் கெொல்லப்படும் ைவ உங் ளொல் ட்டுப்படுத் வல முடிக்
முடியொது.

உங் ள் ெல்ைொழ்வைக் ைனிக் வும்
ட்டுப்படுத் லில் இருப்பது டினமொனது, குறிப்பொ குழந்வ


ளுக்கு.

வீட்டிலுள்ள மற்ற உறுப்பினர் ளுடன் ரபெவும். க ொர ொனொ வை ஸ் பற்றிய

ைல் வளப்

புொிந்துக ொள்ைது ப ட்டத்வ க் குவறக்கும்.


முடிந் ொல், வீட்டிலிருந் படி ரைவல கெய்ய உங் ள் உொிவமயொளருடன் ஏற்பொடு கெய்யவும்.



உங் ளுவடய குழந்வ

வள வீட்டிலிருந்து ற்றுக்க ொள்ை ற்கு ஆ ொிக் வும். ிவடக் க்கூடிய

ஆன்வலன் ஆ ொ ங் வள அணு வும்.


க ொவலரபெி, மின்னஞ்ெல் அல்லது ெமூ ஊட ங் ள் மூலம் குடும்பத் ினர் மற்றும்
ெண்பர் ளுடனும் க ொடர்பில் இருக் வும்.



ட்டுப்படுத் ல் ெீண்ட ொலம் ெீடிக் ொது என்பவ ெிவனைில் க ொள்ளவும்.

தூக் ம், ெல்ைொழ்வு மற்றும் வீட்டில் உடற்பயிற்ெி கெய்ைது உள்ளிட்ட ஆரலொெவன ளுக்கு -ஆன்வலனில்
ஆ ொ ங் வள அணு வும். Wellbeing Victoria <https://www.together.vic.gov.au/wellbeing-victoria> இல்
வீடிரயொக் ள் ிவடக் ின்றன.
உங் ளொல் ெமொளிக் முடியைில்வல என்றொல், உங் ள் மருத்துைொிடம் ரபெவும் அல்லது
க ொடர்புக ொள்ளவும்:
• Lifeline Australia <https://www.lifeline.org.au/>, க ொவலரபெி எண்: 13 11 14
கெருக் டி ஆ

வு ரெவையொனது எந் ரெ த் ிலும் ஆ

வை ைழங்கும்.
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• Beyond Blue <https://www.beyondblue.org.au/>, க ொவலரபெி எண்: 1300 22 4636
அைர் ள் னிவமயில் உள்ளைர் ளுக்கு ெிறப்பு உ ைி வள ைழங்கு ிறொர் ள்.
• Kids Helpline <https://www.kidshelpline.com.au/>, க ொவலரபெி எண்: 1800 551800
இவளஞர் ளுக்கு இலைெ மற்றும்

ஆ

ெிய ஆரலொெவன ரெவை.

வு க ொகுப்பு ள் ிவடக்கும்

க ொர ொனொ வை ஸ் ண்டறியப்பட்ட அல்லது உறு ிப்படுத் ப்பட்ட ெபர் ளுடன் கெருங் ிய க ொடர்பு
க ொண்ட கு ிைொய்ந் ைிக்ரடொொியன் க ொழிலொளர் வள ஆ ொிப்ப ற்கு $1,500 ட்டணம் ிவடக்கும்.
Pandemic Leave Disaster Payment
<https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/centrelink/pandemic-leave-disaster-payment>
ஐப் பொர்க் வும்.
உங் ள் ையது, இயலொவம அல்லது ெொள்பட்ட ஆர ொக் ிய ெிவலயின் ொ ணமொ உங் ளுக்கு உ ைி
ர வைப்பட்டொல், ரெவை ைழங்குெர், ப ொமொிப்பொளர், குடும்ப உறுப்பினர் அல்லது ெண்பர் உங் ளுக்கு
உ ைலொம். அைர் ள் ைருை ற்கு முன் ெீங் ள் ட்டுப்படுத் லில் இருப்பவ அைர் ளிடம் கெொல்ல
ரைண்டும்.
ெண்பர் ள் அல்லது குடும்பத் ினொின் உ ைிவயப் கபற முடியொைிட்டொல், உணவு மற்றும் னிப்பட்ட
கபொருட் ளுடன் அைெ ெிைொ ணத் க ொகுப்பு ளும் உங் ளுக்கு ிவடக்கும்.
ஆ

வு மற்றும் அைெ ெிைொ ணத் க ொகுப்பு ள் பற்றிய

ைல் ளுக்கு அல்லது மளிவ ப் கபொருட் வளப்

கபற உ வுை ற்கு, DHHS.vic.– Quarantine and isolation <https://www.dhhs.vic.gov.au/self-quarantinecoronavirus-covid-19> ஐப் பொர்வையிடவும் அல்லது க ொர ொனொ வை ஸ் அைெ எண்ணொன 1800 675
398-ஐ அவழக் வும்.

ப ொமொிப்பொளர் ள் மற்றும் பிற வீட்டு உறுப்பினர் ளுக் ொன
ைல்
ெீங் ள் குடும்ப உறுப்பினவ க் ைனித்துக் க ொண்டிருந் ொல், உங் ள் வீட்டில் உள்ள அவனைவ யும்
பொது ொப்பொ வைத் ிருக் ெீங் ள் கெய்ய ரைண்டிய ெில முக் ியமொன ைிேயங் ள் உள்ளன, அவை:


ட்டுப்படுத் ப்பட்டுள்ள ெபர் மற்றைர் ளிடமிருந்து ைில ி னி அவறயில் இருப்பவ உறு ி
கெய்யவும்.





ெொத் ியமொன இடங் ளில், அைர் ளின்

வை மூடி, ஜன்னல் வளத் ிறந்து வைக் வும்.

ைனிப்பொளர் ளின் எண்ணிக்வ வய குவறந் பட்ெமொ வைத் ிருக் வும்.
ரெொப்பு மற்றும் ண்ணீொில் எப்ரபொதும் உங் ள் வ

வளக் ழுைவும் அல்லது அவறக்குள்

நுவழை ற்கு முன்னும் பின்னும் வ ெொனிவடெவ ப் பயன்படுத் வும்.


ட்டுப்படுத் ப்பட்டுள்ள ெபொின் பீப்பொய் ள் மற்றும் பொத் ி ங் வள வீட்டின் மற்ற
பகு ி ளிலிருந்து னித்து வைக் வும்.
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அறுவைெி ிச்வெ மொஸ்க் இருந் ொல், ெீங் ள் ட்டுப்படுத் ப்பட்டுள்ள ெபொின் அவறயில்
இருக்கும்ரபொது அணியவும். உங் ளிடம் அறுவைெி ிச்வெ மொஸ்க் இல்வலகயன்றொல், அ ற்குப்
ப ிலொ



ொைணி அல்லது பந் னொ ரபொன்ற மு மவறப்வபப் பயன்படுத் வும்.

ெலவை கெய்யும்ரபொது மொஸ்க் மற்றும் வ யுவற வள அணிந்து அ ி கைப்ப அவமப்பில் ழுை
ரைண்டும்.



வீட்வட (ரமவெயின் ரமற்ப ப்பு ள்,

வு ள், ைிவெப்பலவ

ள், குழொய் ள் மற்றும் வ ப்பிடி ள்)

அடிக் டி சுத் ம் கெய்யவும்.


ெீல் கெய்யப்பட்ட பிளொஸ்டிக் வபயில் ிசுக் ள் மற்றும் மொஸ்கு வள அப்புறப்படுத் வும்.



பொர்வையொளர் ள் இருக் க்கூடொது

ெபர் உடல்ெிவல ெொியில்லொமல் இருக் ஆ ம்பித் ொல், ஆரலொெவனக்கு க ொர ொனொ வை ஸ் அைெ
எண்ணொன 1800 675 398-ஐத் க ொடர்புக ொள்ளவும். ெீங் ள் உங் ள் மருத்துைவ பொர்வையிட
ரைண்டியிருந் ொல் அவழக் வும் எனரை அைர் ளொல் யொர்கெய்ய முடியும்.

அறிகுறி வளக் ண் ொணிக் வும்
ெீங் ள் ைனித்துக்க ொண்டிருக்கும் ெபருக்கு சுைொெிப்ப ில் ெி மம் ரபொன்ற டுவமயொன அறிகுறி ள்
ஏற்பட்டொல், மூன்று பூஜ்ஜியத்வ (000) அவழத்து மருத்துை அைெ ஊர் ிவயக் ர ட் வும்.
ரைறு யொருக் ொைது அறிகுறி ள் இருந் ொல் அைர் ள் பொிரெொ வன கெய் வுடன் உடனடியொ வீடு ிரும்ப
ரைண்டும்.

To find out more information about coronavirus and how to stay safe visit
DHHS.vic – coronavirus disease (COVID-19) <https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus>
If you need an interpreter, call TIS National on 131 450
For information in other languages, scan the QR code or visit
DHHS.vic –Translated resources - coronavirus (COVID-19)
<https://www.dhhs.vic.gov.au/translated-resources-coronavirus-disease-covid-19>

For any questions

Coronavirus hotline 1800 675 398 (24 hours)
Please keep Triple Zero (000) for emergencies only
To receive this document in another format phone 1300 651 160 using the National Relay Service 13 36 77 if
required, or email Emergency Management Communications
<covid-19@dhhs.vic.gov.au>.
Authorised and published by the Victorian Government, 1 Treasury Place, Melbourne.
© State of Victoria, Australia, Department of Health and Human Services, updated 10 August 2020.
Available at DHHS.vic –Translated resources - coronavirus (COVID-19) <https://www.dhhs.vic.gov.au/translatedresources-coronavirus-disease-covid-19>
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