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Coronavirus disease 

(COVID-19) 
  

ந ோய்த்த ோற்று உறு ிப்படுத் ப்பட்ட ந ோயோளியின் 

த ருங்கிய த ோடர்போளர்களுக்கோன  கவல்கள் 
தகோந ோனோ வவ ஸ் ந ோய் (COVID-19) இருப்ப ோகக் கண்டறியப்பட்ட ஒருவருடன் 

 ீங்கள் த ருங்கிய த ோடர்பு தகோண்டிருந்  ோக அவடயோளம் கோணப்பட்டுள்ளரீ்கள்.  
 ீங்கள் த ோற்றுக்கோன அபோயத் ில் இருக்கும் நவவளயில், உங்கள் உள்ளூர் தபோது 

சுகோ ோ ப் பிரிவவச் நேர்ந்  ஒருவர் உங்களுக்கு ந ோயறிகுறிகள் உள்ளனவோ 

என்பவ க் கண்கோணிப்ப ற்கோக உங்கவளத்  ினமும் த ோடர்புதகோள்வோர். 
ந ோய்த்த ோற்று உறு ிப்படுத் ப்பட்ட ந ோயோளியுடன் கவடேியோகத் த ோடர்பு 

வவத்துக் தகோண்ட ற்குப் பிறகு 14  ோட்களுக்கு உங்கவள  ீங்கநள உங்கள் வடீ்டில் 

 னிவைப்படுத் ிக்தகோள்ள நவண்டும்.  யவுதேய்து இந் த்  கவல்கவளக் கவனைோகப் 

படிக்கவும். 

உங்கவள  ீங்கநள உங்கள் வடீ்டில் 

 னிவைப்படுத் ிக்தகோள்ள நவண்டும் என்ப ன் தபோருள் 

என்ன? 
 ங்கவளத்  னிவைப்படுத் ிக்தகோள்ள நவண்டும் என்று பரிந்துவ க்கப்பட்ட ைக்கள் 

தபோது இடங்களுக்கு, குறிப்போக பணியிடம், பள்ளிக்கூடம், குழந்வ ப் ப ோைரிப்பகம் 

அல்லது பல்கவலக்கழகத் ிற்குச் தேல்லக்கூடோது. வழக்கைோக வடீ்டில் வேிப்பவர்கள் 

ைட்டுநை அந்  வடீ்டில் இருக்க நவண்டும். போர்வவயோளர்கள் யோவ யும் வடீ்டிற்குள் 

அனுை ிக்கக் கூடோது. வடீ்டில் முகக் கவேங்கவள அணியத் ந வவயில்வல. 
முடிந் வவ ,  னிவைப்படுத்  நவண்டிய அவேியைில்லோ   ண்பர்கள் அல்லது 

குடும்பத் ினர் நபோன்றவர்கவள உங்களுக்கோக உணவு அல்லது பிற ந வவயோன 

தபோருட்கவளக் தகோண்டுவந்து    ஏற்போடு தேய்துதகோள்ளுங்கள். ைருத்துவப் 

ப ோைரிப்வபப் தபறுவது நபோன்ற கோ ணத் ிற்கோக  ீங்கள் வடீ்வட விட்டு தவளிநய 

தேல்ல நவண்டியிருந் ோல், உங்களிடம் அறுவவ ேிகிச்வேக்கோன முகக் கவேம் 

இருந் ோல் அவ  அணிந்து தேல்லவும். 

தகோந ோனோ வவ ஸ் ைற்றும் COVID-19 என்பது என்ன? 
தகோந ோனோ வவ ஸ்கள் ைனி ர்களுக்கும் விலங்குகளுக்கும் உடல் லக் குவறவவ 

ஏற்படுத் க்கூடியவவ. ேில தகோந ோனோ வவ ஸ்கள் ஜலந ோஷத்வ  ஒத் ிருக்கும் 

ந ோவய ஏற்படுத் லோம், ைற்றவவ கடும்  ீவி  சுவோே ந ோய்க்குறி (Severe Acute 

Respiratory Syndrome - SARS) ைற்றும் ைத் ியக் கிழக்கு சுவோே ந ோய்க்குறி (Middle East 

Respiratory Syndrome - MERS) உள்ளிட்ட அ ிகக் கடுவையோன ந ோய்கவள ஏற்படுத் லோம். 
இந் ப் பு ிய தகோந ோனோ வவ ஸ் (SARS-COV-2 என அவழக்கப்படுகிறது) ேீனோவின் 

ஹூநப ைோகோணத் ில் ந ோன்றியது. தகோந ோனோ வவ ஸ் ந ோய் 2019-ஐ ஏற்படுத்துகிற 

இந்  வவ ஸ் தபோதுவோக தகோந ோனோ வவ ஸ் ந ோய் என அவழக்கப்படுகிறது. 
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த ோற்று எவ்வோறு ப வுகிறது? 
இ ன் த ோற்று ஒருவரிடம் இருந்து ைற்தறோருவருக்குக் கீழ்க்கோணும் வவகயில் 

தபரும்போலும் ப வ வோய்ப்புள்ளது: 
 ஒருவருக்கு ந ோய் த ோற்றியிருக்கும் நபோது அவருடன் ந  டியோக த ருங்கிய 

த ோடர்பு வவத்துக்தகோள்வ ன் மூலம் அல்லது அவருக்கு ந ோயறிகுறிகள் 

ந ோன்றுவ ற்கு முன்னர் 24 ைணிந  த் ில் 
 இருமுகின்ற அல்லது தும்முகின்ற, ந ோய்த்த ோற்று உறு ிப்படுத் ப்பட்ட 

ஒருவருடன் த ருங்கிய த ோடர்பு வவத்துக்தகோள்வ ன் மூலம், அல்லது 
 ந ோய்த்த ோற்று உறு ிப்படுத் ப்பட்ட ஒருவரின் இருைல் அல்லது தும்ைலில் 

இருந்து தவளிவரும் வவ ஸ்  ிவறந்  ேளியோல் ைோசுபட்ட தபோருட்கள் 

அல்லது நைற்ப ப்புகவளத் (க வின் வகப்பிடிகள் அல்லது நைவேகள் 

நபோன்றவவ) த ோட்டுவிட்டு, பிறகு உங்கள் வோய் அல்லது முகத்வ த் 

த ோடுவ ன் மூலம். 

ந ோயறிகுறிகள் இருக்கும்நபோது ைட்டுநை தபரும்போலோன ந ோய்த்த ோற்றுகள் 

ைக்களோல் ப வுகின்றன. இ ில் கோய்ச்ேல், இருைல், த ோண்வடப் புண், நேோர்வு 

ைற்றும் மூச்சுத்  ிணறல் ஆகியவவ அடங்கும். 

ந ோய்த்த ோற்று உறு ிப்படுத் ப்பட்ட ஒருவரின் த ருங்கிய த ோடர்புகளுக்கு (ஒந  

வடீ்டில்  ங்கியிருப்பவர்கள் அல்லது  ீண்ட ந  த் ிற்கு மூடப்பட்டிருக்கும் 

இடப்ப ப்வபப் பகிர்ந்துதகோள்பவர்கள் ஆகிநயோர்) ந ோய்த்த ோற்று ஏற்படுவ ற்கோன 

அபோயம் அ ிகமுள்ளது. 

ஒரு  பர் எவ்வளவு கோலத் ிற்கு ைற்றவர்களுக்கு 

ந ோய்த்த ோற்வறப் ப ப்ப முடியும்? 
ஒருவருக்கு ந ோய்த்த ோற்று இருக்கும் கோல அளவு, அ ோவது ைற்றவர்களுக்கு 

ந ோய்த்த ோற்வறப் ப ப்ப முடியும் கோலம் குறித்து இன்னும் அறியப்படவில்வல. 
எனினும், ந ோயறிகுறியற்ற அல்லது குவறந்  ந ோயறிகுறி உள்ள ந ோய்த்த ோற்று 

ைற்றும் ந ோயறிகுறிக்கு முந்வ ய ப வலுக்கோன ேோன்றுகள் தவளிவந்துள்ளன. 
ஒருவருக்கு ந ோயறிகுறிகள் மு லில் உருவோகும் ந  த் ிற்கு முன்பிலிருந்து 

ந ோயறிகுறிகள்  ின்றுவிட்ட பிறகு ஒரு  ோள் வவ  அவ ோல் ந ோய்த்த ோற்வறப் ப ப்ப 

முடியும். 

கடுவையோன ந ோய் ஏற்படும் அபோயம் யோருக்கு அ ிகைோக 

உள்ளது? 
ந ோய்த்த ோற்று ஏற்பட்ட ேிலர் ந ோய்வோய்ப்படோைல் நபோகலோம், ேிலருக்கு நலேோன 

ந ோயறிகுறிகள் ஏற்பட்டு, அ ிலிருந்து அவர்கள் எளி ில் குணைவடவோர்கள், 
ைற்றவர்கள் ைிக விவ வில் அ ிகைோக ந ோய்வோய்ப்படக்கூடும். பிற தகோந ோனோ 

வவ ஸ் பற்றிய முந்வ ய அனுபவத் ிலிருந்து, கடுவையோன ந ோய்த்த ோற்றோல் 

போ ிக்கப்படும் அ ிக ஆபத்துள்ள  பர்கள்: 
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 எ ிர்ப்போற்றல் குவறந்  ந ோதய ிர்ப்பு அவைப்பு உள்ளவர்கள் (எ.கோ. 
புற்றுந ோய் கோ ணைோக) 

 வயது மு ிர்ந்ந ோர் 
 பழங்குடியினர் ைற்றும் நடோ ஸ் ஸ்ட்த ய்ட்  ீவினர், ஏதனனில் அவர்களுக்கு 

 ோட்பட்ட ந ோய் விகி ங்கள் அ ிகைோக உள்ளன 
  ோட்பட்ட ந ோய்  ிவலவைகள் இருப்ப ோகக் கண்டறியப்பட்டுள்ள ைக்கள் 
 ைிக இளவயதுப் பிள்வளகள் ைற்றும் குழந்வ கள்* 
 கூட்டுக் குடியிருப்பு அவைப்புகளில் வேிக்கும் ைக்கள் 
  டுப்புக் கோவல் வையங்களில் உள்ளவர்கள் 
 

*இந் க் கட்டத் ில் பிள்வளகள் ைற்றும் குழந்வ களுக்கு ஏற்படும் அபயோயம், 
ைற்றும் தகோந ோனோ வவ ஸ் ந ோய் (COVID-19)-ஐப் ப ப்புவ ில் குழந்வ களுக்கு 

இருக்கும் பங்கு த ளிவோகத் த ரியவில்வல. எனினும், ப ந்  ைக்கள்த ோவகயுடன் 

ஒப்பிடும்நபோது குழந்வ களிவடநய உறு ிப்படுத் ப்பட்ட தகோந ோனோ வவ ஸ் ந ோய் 

(COVID-19) த ோற்றுகளின் விகி ம் இதுவவ  குவறவோகநவ இருக்கிறது. 

எனக்கு ந ோயறிகுறிகள் உருவோனோல்  ோன் என்ன தேய்ய 

நவண்டும்? 
ந ோய்த்த ோற்று உறு ிப்படுத் ப்பட்ட ந ோயோளியுடன் கவடேியோகத் த ோடர்பு தகோண்ட 

14  ோட்களுக்குள் உங்களுக்கு ந ோயறிகுறிகள் (கோய்ச்ேல், இருைல், த ோண்வட வலி, 
நேோர்வு அல்லது மூச்சுத்  ிணறல்) உருவோனோல், அவே  ை ிப்படீ்டிற்கோக உங்கள் 

ைருத்துவவ  ேந் ிக்க  ீங்கள் ஏற்போடு தேய்ய நவண்டும். 

 ீங்கள் சுகோ ோ  ைருந் கத் ிற்கு அல்லது ைருத்துவைவனக்கு வருவ ற்கு முன்னர் 

த ோவலநபேியில் த ோடர்புதகோண்டு உங்கள் பயண வ லோற்வற அல்லது தகோந ோனோ 

வவ ஸ் இருப்ப ற்குச் ேோத் ியமுள்ள  பருடன்  ீங்கள் த ோடர்பு 

தகோண்டிருந் ிருக்கலோம் என்பவ  அவர்களிடம் தேோல்ல நவண்டும். உங்களின் 

வழக்கைோன  டவடிக்வககளுக்குத்  ிரும்புவது போதுகோப்போனது என்று தபோது சுகோ ோ  

அ ிகோரிகள் உங்களுக்குத் த ரிவிக்கும் வவ   ீங்கள் உங்கள் வடீ்டிநலோ அல்லது 

சுகோ ோ ப் ப ோைரிப்பகத் ிநலோ  னிவைப்படுத் ப்பட நவண்டும். 

இந்  ந ோய்த்த ோற்றுக்கு எவ்வோறு 

ேிகிச்வேயளிக்கப்படுகிறது? 
தகோந ோனோ வவ ஸ்களுக்கு என எந் க் குறிப்பிட்ட ேிகிச்வேயும் இல்வல. வவ ஸ் 

ந ோய்த்த ோற்றுகளுக்கு நுண்ணுயிர்க்தகோல்லிகள் பலனளிக்கவில்வல. 
தபரும்போலோன ந ோயறிகுறிகளுக்கு ஆ  வோன ைருத்துவப் ப ோைரிப்வபக் தகோண்டு 

ேிகிச்வேயளிக்க முடியும். 



 

Coronavirus disease (COVID-19) 4 

ந ோய்த்த ோற்று ப வோைல்  டுப்ப ற்கு  ோம் எவ்வோறு 

உ வலோம்? 
 ன்றோகக் வகவயப் ப ோைரிப்பது ைற்றும் தும்ைல் / இருைல் சுகோ ோ த்வ க் 

கவடப்பிடிப்பது நபோன்றவவ தபரும்போலோன வவ ஸ் கிருைிகளுக்கு எ ி ோன ேிறந்  

போதுகோப்போகும்.  ீங்கள் தேய்ய நவண்டியவவ: 
 ேோப்பிடுவ ற்கு முன்பும் பின்பும், ைற்றும் கழிப்பவறக்குச் தேன்றுவந்  பிறகும் 

நேோப் ைற்றும்  ண்ணவீ க் தகோண்டு வககவள அடிக்கடி கழுவவும் 
  ீங்கள் இருமும் நபோதும், தும்மும் நபோதும் வோவயயும் மூக்வகயும் மூடிக் 

தகோள்ளவும், பயன்படுத் ிய  ிசுத்  ோள்கவள குப்வபத் த ோட்டியில் 

அப்புறப்படுத் வும். நைலும் ஆல்கஹோல் அடங்கிய வக சுத் ிகரிப்போவனப் 

(ேோனிவடேர்) பயன்படுத் வும் 
 நைலும், உங்களுக்கு உடல் ிவல ேரியில்லோைல் இருந் ோல், ைற்றவர்களுடன் 

த ோடர்பு தகோள்வவ த்  விர்க்கவும் (ைக்களிடைிருந்து 1.5 ைீட்டருக்கு நைல் 

விலகி இருக்கவும்). 

 ோன் முகக் கவேம் அணிய நவண்டுைோ? 
 ீங்கள் ஆந ோக்கியைோக இருக்கிறரீ்கள் என்றோல் முகக் கவேம் அணிய 

நவண்டிய ில்வல. முகக் கவேங்கவளப் பயன்படுத்துவது போ ிக்கப்பட்ட 

ந ோயோளிகளிடைிருந்து ைற்றவர்களுக்கு ந ோய் ப வுவவ த்  டுக்க உ வும் 

என்றோலும், தகோந ோனோ வவ ஸ் நபோன்ற ந ோய்த்த ோற்றுகவளத்  டுக்க 

ஆந ோக்கியைோக உள்ள ைக்கள் முகக் கவேங்கவளப் பயன்படுத்துவ ற்கு  ற்நபோது 

பரிந்துவ க்கப்படவில்வல. 

நைலும்  கவல்கவள  ோன் எங்நக தபறலோம்? 
ேைீபத் ிய ஆநலோேவன,  கவல்கள் ைற்றும் வள ஆ ோ ங்களுக்குப் பின்வரும் 

இவணய ளத்துக்குச் தேல்லவும்: www.health.gov.au 

ந ேிய தகோந ோனோ வவ ஸ்  கவல் இவணப்வப 1800 020 080 என்ற எண்ணில் 

அவழக்கவும். இது ஒரு  ோவளக்கு 24 ைணிந  மும், வோ த் ில் ஏழு  ோட்களும் 

இயங்குகிறது. உங்களுக்கு தைோழிதபயர்ப்பு அல்லது தைோழிதபயர்ந்துவ ப்புச் 

நேவவகள் ந வவப்பட்டோல், 131 450 என்ற எண்ணில் அவழக்கவும்.  

உங்கள் ைோ ில அல்லது பி ந ே தபோதுச் சுகோ ோ   ிறுவனத் ின் த ோவலநபேி எண் 

பின்வரும் இவணய ளத் ில் கிவடக்கும்: www.health.gov.au/state-territory-contacts 

உங்கள் உடல் லம் குறித்து உங்களுக்குக் கவவலகள் ஏதும் இருந் ோல், உங்கள் 

ைருத்துவரிடம் நபேவும். 

 

http://www.health.gov.au/
https://www.health.gov.au/about-us/contact-us/local-state-and-territory-health-departments

