க ொர ொனொ வை ஸிற் ொன (க ொைிட்-19)
பொிர ொதவன ரேர்மவை எனில் என்ன க ய்ைது?
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க ொர ொனொ வை ஸிற் ொன (க ொைிட்-19)பொிர ொதவன
ரேர்மவை எனில்
சு ொதொ மற்றும் மனித ர வை ள் திவைக்

ளம்

பொது ொப்பொனது என்று க ொல்லும் ைவ

ேீங் ள் உங் வளத் தனிவமப்படுத்திக் க ொள்ள ரைண்டும். ட்டப்படி - இந்த
ைழி ொட்டவை ேீங் ள் பின்பற்றுைது முக் ியம்.
ரமைதி த் த ைலுக்கு, க ொர ொனொ வை ஸ் உதைி இைக் மொன 1800 675 398-ஐத் (24
மைித்தியொைம்,

ிழவமயில்

7 ேொட் ள்) கதொடர்புக ொள்ளவும்.

ேீங் ள் க ொர ொனொ வை ஸிற் ொன உதைி இைக் த்வத அவழத்தொல், பூச் ியம் (0) என்ை
ைிருப்பத்வதத் ரதர்ந்கதடுப்பதன் மூைம் கமொழிகபயர்ப்பொளவ அணு ைொம். ரைறு எந்த
அவழப்பு ளுக்கும், உங் ளுக்கு கமொழிகபயர்ப்பொளர் ரதவைப்பட்டொல், முதலில் 131 450
என்ை இைக் த்தில் TIS National-ஐ அவழக் வும்.

வீட்டிரைரய இருக் வும்

வ

வளக் ழுைவும்,

இருமல் மற்றும்
தும்மவை மவைக் வும்

குடும்பத்தினர் மற்றும்
ேண்பர் ளிடமிருந்து
தனிவமப்படுத்திக்
க ொள்ளவும்

உங் ளுக்கு வைத்திய
உதைி
ரதவைப்பட்டொல்,
உங் ள் வைத்தியர்
அல்ைது உதைி
இைக் த்வத
அவழக் வும்

ேொன் ஏன் தனிவமப்படுத்திக்க ொள்ள ரைண்டும்?
க ொர ொனொ வை ஸிற் ொன பொிர ொதவன ரேர்மவையொ வும் மற்ைைர் ளுக்கு ப ப்புைதற்கு அதி ைொய்ப்பு
இருப்பதொலும் தனிவமப்படுத்திக்க ொள்ள ரைண்டும். உங் ளின் குடும்பத்வதயும் மூ த்வதயும்
பொது ொப்பதற் ொன ிைந்த ைழி வீட்டில் இருப்பதும் மற்ைைர் ளிடமிருந்து ைிை ி இருப்பதும் ஆகும்
(உடல் ொர்ந்த ைிை ல்). தனிவமப்படுத்துதல் மன அழுத்தத்வத ஏற்படுத்தும், ஆனொல் இது க ொர ொனொ
வை ஸ் ப வுைவதத் தடுக் உதவும்.
தனிவமப்படுத்தல் என்பது வைத்தியப் ப ொமொிப்பு அல்ைது அை
ொை ேிவைவயத் தைி ரைறு எந்த
ொ ைத்திற் ொ வும் உங் ளின் வீட்வட அல்ைது தங்குமிடத்வத ைிட்டு கைளிரயை முடியொமல்
இருப்பதொகும். ேீங் ள் உடற்பயிற் ி க ய்ைதற் ொ வீட்வட ைிட்டு கைளிரயை முடியொது.
தனிவமப்படுத்தப்படும்ரபொது வீட்வட ைிட்டு கைளிரயைினொல் உங் ளுக்கு $4,957 ைவ அப ொதம்
ைிதிக் ப்படைொம். வீட்டிரைரய இருங் ள் மற்றும் பொது ொப்பொ இருங் ள்.
உங் ளுக்குத் கதொிந்த யொருக் ொைது அைிகுைி ள் இருந்தொல் அைர் ள் பொிர ொதவன க ய்து வீட்டிரைரய
இருக் ரைண்டும்.

ேொன் எங்கு தனிவமப்படுத்திக்க ொள்ள ரைண்டும்?
எங்ர யும் ேிற் ொமல், ேீங் ள் தனிவமப்படுத்திக்க ொள்ளும் இடத்திற்கு உடனடியொ ச் க ல்ை ரைண்டும்.
இது ைழக் மொ உங் ளுவடய க ொந்த வீடொ இருக்கும், ஆனொல் சு ொதொ மற்றும் மனித ர வை ள்
திவைக் ளம் உங் வளப் கபொருத்தமொன மற்கைொரு இடத்தில் தனிவமப்படுத்திக்க ொள்ள
அனுமதிக் ைொம்.
ேீங் ள் உடனடியொ த் தனிவமப்படுத்திக்க ொள்ளும் இடத்திற்குச் க ல்ை ரைண்டும்.

ேொன் யொொிடம் க ொல்ை ரைண்டும்?
உங் ளுவடய க ொர ொனொ வை ஸிற் ொன பொிர ொதவன முடிவு ரேர்மவை என உங் ளுக்குத்
கதொிைிக் ப்பட்ட பிைகு, ேீங் ள் உங் ளுவடய உொிவமயொளருக்கும் கேருங் ிய கதொடர்பு ளுக்கும்
கதொிைிக் ரைண்டும். ஒரு ‘கேருங் ிய கதொடர்பொளர்’ என்பைர் ேீங் ள் வை வை அனுப்பியை ொைொர்,
இைர் ளில் ேீங் ள் ை ிக்கும், கேருக் மொ ப் பைியொற்றும் அல்ைது ஒரு மூ க் கூட்டத்தில்
இருந்தைர் ளும் இருக் ைொம்.
உங் ளுடன் ை ிப்பைர் ள் அவனைவ யும் தனிவமப்படுத்த ரைண்டும், ஏகனன்ைொல் அைர் ளுக்கு
க ொர ொனொ வை ஸ் இருப்பதற் ொன ைொய்ப்பு அதி ம் உள்ளது. இது குழந்வத வளயும்
உள்ளடக் ியுள்ளது.

ரேர்மவையொன பொிர ொதவனக்குப் பிைகு என்ன ேடக்கும்?
ேீங் ள் கதொடர்புக ொண்ட ேபர் வளப் பற்ைி கபொதுச் சு ொதொ க் குழுைினர் உங் ளுடன் வதப்பொர் ள்.
கபொதுச் சு ொதொ க் குழுைினர் கேருங் ிய கதொடர்பு ளொ க் ருதப்படும் ேபர் வளத்
கதொடர்புக ொள்ைொர் ள். ேீங் ள் எங்கு தனிவமப்படுத்து ிைீர் ள், உங் ளுடன் யொர் ை ிக் ிைொர் ள்
என்பவத அைர் ள் குைிப்கபடுப்பொர் ள்.
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கபொதுச் சு ொதொ க் குழுைினர் உங் ளுடன் கதொடர்ந்து கதொடர்பில் இருப்பொர் ள். உங் ளுக்குக் கூடுதல்
உதைி ரதவைப்பட்டொல் அல்ைது பொது ொப்பொ வும் ேன்ைொ வும் வைத்திருப்பது குைித்து ஏரதனும்
ர ள்ைி ள் இருப்பின் அைர் வள எப்ரபொதும் கதொடர்புக ொள்ளைொம். குழுைினர் உங் ளுக்கு
அனுமதியளிக்கும் ைவ ேீங் ள் தனிவமப்படுத்தலில் இருக் ரைண்டும்.

பொது ொப்பொ இருப்பது எப்படி?
மருத்துைச் ி ிச்வ அல்ைது அை

ொை ேிவைவயத் தைி , உங் ளின் வீட்வட அல்ைது தங்குமிடத்வத

ைிட்டு கைளிரயைக்கூடொது.
• ஒரு தனி அவையில் தங்குைதன் மூைம் மற்ைைர் ளிடமிருந்து உங் வளத் தனிவமப்படுத்திக்
க ொள்ளவும்.
• உங் ளுவடய வ

வளத் கதொடர்ந்து ழுைவும், இருமல் மற்றும் தும்மவை மவைக் வும்.

• ேீங் ள் மற்ைைர் வளப் ரபொை ஒர அவையில் இருக்கும்ரபொது த்தி

ி ிச்வ மு மூடிவய அைிந்து 1.5

மீற்ைர் இவடகைளிைிட்டு இருக் வும்.
• முடிந்தொல், தனிக் குளியைவைவயப் பொைிக் வும்.
• வீட்டு உபரயொ ப் கபொருட் வளப் ப ிர்ைவதத் தைிர்க் வும் (தட்டு ள், குைவள ள் மற்றும் முட்

ண்டி

உட்பட).
• வீட்வட (ரமவ யின் ரமற்ப ப்பு ள், தவு ள், ைிவ ப்பைவ

ள், குழொய் ள் மற்றும் வ ப்பிடி ள்)

சுத்தம் க ய்யவும்.
• அழுக் வடந்த கபொருட் வளக் வ யொளும்ரபொது மு மூடி மற்றும் அப்புைப்படுத்தக்கூடிய
வ யுவை வள அைியவும்.
• வ யுவை ள் மற்றும் மு மூடி ள் ரபொன்ை அசுத்தமொன கபொருட் வள ைொிவ ப்படுத்தப்பட்டுள்ள ழிவுத்
கதொட்டியில் அப்புைப்படுத்தவும்.
• உங் ள் வீடு அல்ைது தங்குமிடத்திற்குள் மக் ள் உங் வளப் பொர்வையிடக்கூடொது.
• ேீங் ள் ஒரு தனியொர் வீடு அல்ைது குடியிருப்பில் ை ிக் ிைீர் ள் எனில், உங் ள் ரதொட்டத்திற்குள்
அல்ைது பொல் னியில் க ல்ைைொம். உங் ள் தங்குமிடத்தின் ைழியொ க ல்லும்ரபொது அறுவை ி ிச்வ
மொஸ்க்வ அைிய ரைண்டும்.
உங் ளுக் ொன உைவு அல்ைது பிை ரதவை ளுக்கு, தனிவமப்படுத்துதல் ரதவையில்ைொத ேண்பர் ள்
அல்ைது குடும்பத்தினொிடம் ர ட் வும்.
தனிவமப்படுத்தப்படும்ரபொது வீட்வட ைிட்டு கைளிரயைினொல் உங் ளுக்கு $4,957 ைவ அப ொதம்
ைிதிக் ப்படைொம். வீட்டிரைரய இருங் ள் மற்றும் பொது ொப்பொ இருங் ள்.

உங் ள் அைிகுைி வளக் ண் ொைிக் வும்
உங் ள் அைிகுைி ள் ரமொ மொ வும் ஆனொல் தீைி மொ இல்ைொைிட்டொல், உங் ள் மருத்துைவ
அவழக் வும். இது ஒரு மருத்துை அை
000 ஐ அவழத்து மருத்துை அை
இருப்பதொ மருத்துை அை

ொை ேிவை என்ைொல் (எடுத்துக் ொட்டொ , சுைொ ிப்பதில் ி மம்)

ஊர்திவயக் ர ொ வும். உங் ளுக்கு க ொர ொனொ வை ஸ் (COVID-19)

ஊர்தி அதி ொொி ளிடம் கதொிைிக் வும்.

உங் ள் ேல்ைொழ்வைக் ைனிக் வும்
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தனிவமப்படுத்தலில் இருப்பது டினமொனது, குைிப்பொ குழந்வத ளுக்கு.
• வீட்டிலுள்ள மற்ை உறுப்பினர் ளுடன் ரப வும். COVID-19 பற்ைிய த ைல் வளப் புொிந்துக ொள்ைது
பதட்டத்வதக் குவைக்கும்.
• முடிந்தொல், வீட்டிலிருந்தபடி ரைவை க ய்ய உங் ள் உொிவமயொளருடன் ஏற்பொடு க ய்யவும்.
• உங் ளுவடய குழந்வத வள வீட்டிலிருந்து ற்றுக்க ொள்ைதற்கு ஆதொிக் வும். ிவடக் க்கூடிய
ஆன்வைன் ஆதொ ங் வள அணு வும்.
• கதொவைரப ி, மின்னஞ் ல் அல்ைது மூ ஊட ங் ள் மூைம் குடும்பத்தினர் மற்றும் ேண்பர் ளுடனும்
கதொடர்பில் இருக் வும்.
• தனிவமப்படுத்தல் ேீண்ட ொைம் ேீடிக் ொது என்பவத ேிவனைில் க ொள்ளவும்.
தூக் ம், ேல்ைொழ்வு மற்றும் வீட்டில் உடற்பயிற் ி க ய்ைது உள்ளிட்ட ஆரைொ வன ளுக்கு –
ஆன்வைனில் ஆதொ ங் வள அணு வும். Wellbeing Victoria <https://www.together.vic.gov.au/wellbeingvictoria> இல் வீடிரயொக் ள் ிவடக் ின்ைன.
உங் ளொல் மொளிக் முடியைில்வை என்ைொல், உங் ள் மருத்துைொிடம் ரப வும் அல்ைது
கதொடர்புக ொள்ளவும்:

• Lifeline Australia <https://www.lifeline.org.au/>, கதொவைரப ி எண்: 13 11 14
கேருக் டி ஆத வு ர வையொனது எந்த ரே த்திலும் ஆத வை ைழங்கும்.
• Beyond Blue <https://www.beyondblue.org.au/>, கதொவைரப ி எண்: 1300 22 4636
அைர் ள் தனிவமயில் உள்ளைர் ளுக்கு ிைப்பு உதைி வள ைழங்கு ிைொர் ள்.
• Kids Helpline <https://www.kidshelpline.com.au/>, கதொவைரப ி எண்: 1800 551800
இவளஞர் ளுக்கு இைை மற்றும்

ிய ஆரைொ வன ர வை.

• ஆத வு கதொகுப்பு ள் இருக் ின்ைன

ஆத வு ிவடக்கும்
க ொர ொனொ வை ஸ் ண்டைியப்பட்ட அல்ைது உறுதிப்படுத்தப்பட்ட ேபர் ளுடன் கேருங் ிய கதொடர்பு
க ொண்ட தகுதிைொய்ந்த ைிக்ரடொொியன் கதொழிைொளர் வள ஆதொிப்பதற்கு $1,500 ட்டைம் ிவடக்கும்.
த ைலுக்கு Pandemic Leave Disaster Payment
<https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/centrelink/pandemic-leave-disaster-payment>
ஐப் பொர்க் வும்.
ேண்பர் ள் அல்ைது குடும்பத்தினொின் உதைிவயப் கபை முடியொைிட்டொல், உைவு மற்றும் தனிப்பட்ட
கபொருட் ளுடன் அை
ஆத வு மற்றும் அை

ேிைொ ைத் கதொகுப்பு ளும் உங் ளுக்கு ிவடக்கும்.
ேிைொ ைத் கதொகுப்பு ள் பற்ைிய த ைல் ளுக்கு அல்ைது மளிவ ப் கபொருட் வளப்

கபை உதவுைதற்கு, DHHS.vic.– Quarantine and isolation <https://www.dhhs.vic.gov.au/self-quarantinecoronavirus-covid-19> ஐப் பொர்வையிடவும் அல்ைது க ொர ொனொ வை ஸ் அை

எண்ைொன 1800 675

398-ஐ அவழக் வும்.
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ப ொமொிப்பொளர் ள் மற்றும் பிை வீட்டு உறுப்பினர் ளுக் ொன
த ைல்
ேீங் ள் குடும்ப உறுப்பினவ க் ைனித்துக் க ொண்டிருந்தொல், உங் ள் வீட்டில் உள்ள அவனைவ யும்
பொது ொப்பொ வைத்திருக் ேீங் ள் க ய்ய ரைண்டிய ிை முக் ியமொன ைிஷயங் ள் உள்ளன, அவை:
• ரேொய்ைொய்ப்பட்ட ேபர் மற்ைைர் ளிடமிருந்து ைிை ி தனி அவையில் இருப்பவத உறுதி க ய்யவும்.
•

ொத்தியமொன இடங் ளில், அைர் ளின் தவை மூடி, ஜன்னல் வளத் திைந்து வைக் வும்.

•

ைனிப்பொளர் ளின் எண்ைிக்வ வய குவைந்தபட் மொ வைத்திருக் வும்.

• ர ொப்பு மற்றும் தண்ைீொில் எப்ரபொதும் உங் ள் வ
நுவழைதற்கு முன்னும் பின்னும் வ

வளக் ழுைவும் அல்ைது அவைக்குள்

ொனிவட வ ப் பயன்படுத்தவும்.

• தனிவமப்படுத்தப்பட்டுள்ள ேபொின் பீப்பொய் ள் மற்றும் பொத்தி ங் வள வீட்டின் மற்ை பகுதி ளிலிருந்து
தனித்து வைக் வும்
• அறுவை ி ிச்வ மொஸ்க் (ஒற்வை பயன்பொட்டு மொஸ்க்) இருந்தொல், ேீங் ள் ரேொய்ைொய்ப்பட்ட ேபொின்
அவையில் இருக்கும்ரபொது அைியவும். உங் ளிடம் அறுவை ி ிச்வ மொஸ்க் இல்வைகயன்ைொல்,
அதற்குப் பதிைொ தொைைி அல்ைது பந்தனொ ரபொன்ை மு மவைப்வபப் பயன்படுத்தவும்.
• ரமவ யின் ரமற்ப ப்பு ள், தவு ள், ைிவ ப்பைவ

ள், குழொய் ள் மற்றும் வ ப்பிடி ள் ரபொன்ை

உயர்-கதொடு ரமற்ப ப்பு வள தைைொமல் சுத்தம் க ய்து ிருமிேீக் ம் க ய்யவும்.
•

ீல் க ய்யப்பட்ட பிளொஸ்டிக் வபயில் திசுக் ள் மற்றும் மொஸ்கு வள அப்புைப்படுத்தவும்.

•

ைவை க ய்யும்ரபொது மொஸ்க் மற்றும் வ யுவை வள அைிந்து அதி கைப்ப அவமப்பில் ழுை
ரைண்டும்.

• பொர்வையொளர் ள் இருக் க்கூடொது
ேபர் உடல்ேிவை ொியில்ைொமல் இருக் ஆ ம்பித்தொல், ஆரைொ வனக்கு க ொர ொனொ வை ஸ் அை
எண்ைொன 1800 675 398-ஐத் கதொடர்புக ொள்ளவும். ேீங் ள் உங் ள் மருத்துைவ பொர்வையிட
ரைண்டியிருந்தொல் அவழக் வும் எனரை அைர் ளொல் தயொர்க ய்ய முடியும்.

அைிகுைி வளக் ண் ொைிக் வும்
ேீங் ள் ைனித்துக்க ொண்டிருக்கும் ேபருக்கு சுைொ ிப்பதில் ி மம் ரபொன்ை டுவமயொன அைிகுைி ள்
ஏற்பட்டொல், மூன்று பூஜ்ஜியத்வத (000) அவழத்து மருத்துை அை

ஊர்திவயக் ர ட் வும்.

ரைறு யொருக் ொைது அைிகுைி ள் இருந்தொல் அைர் ள் பொிர ொதவன க ய்தவுடன் உடனடியொ வீடு திரும்ப
ரைண்டும்.
ீழ் ொணும் அைிகுைி ள் ஏரதனும் இருந்தொல் பொிர ொதிக் வும்: ொய்ச் ல், ளி அல்ைது ைியர்த்தல், இருமல்
அல்ைது கதொண்வட ைலி, மூச்சுத் திைைல், மூக்கு ஒழுகுதல், ைொ வன அல்ைது சுவை உைர்வை இழத்தல்
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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-diseasecovid-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/translated-resources-coronavirus-disease-covid-19>
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