Coronavirus disease
(COVID-19)

உடல்நிலை சரியில்ைாதப ாது
வட்டில்
ீ
தனிலைப் டுத்துவதற்கான
வழிகாட்டுதல் (சந்பதகத்திடைான
அல்ைது உறுதிப் டுத்தப் ட்ட
பநாயாளிகள்)
யாரெல்ைாம் வட்டில்
ீ
தனிலைப் டுத்தப் ட பவண்டும்?
புதிய க ொர ொனொ வை ஸ் COVID-19 ர ொய்த்கதொற்று இருப்பதொ
சந்ரத ிக் ப்படு ின்ற அல்லது உறுதிப்படுத்தப்பட்ட

பர் வை ைட்டில்
ீ

தனிவைப்படுத்துைது பின்ைரும் சூழ் ிவல ைில் கபொருத்தைொனதொகும்:


அைர் ள் ைட்டில்
ீ
ப ொைரிப்வபப் கபறுைதற்குப் ரபொதுைொன ைசதிவயக்
க ொண்டிருந்தொல்;



அைர் ள் ைட்டில்
ீ
ரதவையொன ப ொைரிப்பொைர் வைக் க ொண்டிருந்தொல்;



ஒரு தனி படுக்வ யவற இருந்து, அங்கு ைற்றைர் ளுடன் அவ்ைிடத்வதப்
ப ிர்ந்து க ொள்ைொைல் ர ொயிலிருந்து ைீ ை முடியும் என்றொல்;



அைர் ளுக்கு உணவு ைற்றும் பிற ரதவை ள்



அைர் ளுக்கு (ைற்றும் அரத ைட்டில்
ீ
ைசிக்கும் ரைறு எைருக்கும்)

ிவடக் க்கூடியதொய் இருந்தொல்;

பரிந்துவ க் ப்பட்ட தனிப்பட்ட பொது ொப்பு உப
வ யுவற ள் ைற்றும் மு க்


ைசம்)

ணங் ள் (குவறந்தபட்சம்,

ிவடக் க்கூடியதொ

இருந்தொல்; ைற்றும்

அைர் ள் புதிய க ொர ொனொ வை ஸ் ர ொய்த்கதொற்றொல் ஏற்படும் சிக் ல் வை
அதி ைவு க ொண்டிருக் க்கூடிய அபொயத்தில் உள்ை ைட்டு
ீ
உறுப்பினர் ளுடன்
(எ. ொ. 65 ையதுக்கு ரைற்பட்டைர் ள், இைம்ையதினர்,
ர ொகயதிர்ப்புத் திறன் குவறைொ
நுவ யீ ல் அல்லது சிறு ீ

உள்ைைர் ள் அல்லது

ர்ப்பிணிப் கபண் ள்,
ொள்பட்ட இதயம்,

ர ொய்க்ர ொைொறு உள்ைைர் ள்) அைர் ள்

ைசிக் ைில்வல என்றொல்.
சொத்தியப்படும் ரபொது,

ீங் ள் உங் வைத் தனிவைப்படுத்திக்க ொள்ைதற் ொ

இருப்பிடத்திற்குப் பயணிக்

ரைண்டியிருந்தொல் (எடுத்துக் ொட்டொ , ைிைொன

ிவலயத்திலிருந்து பயணம் கசய்ைது),
ஏற்படுைவதக் குவறக் ,

உங் ள்

ீங் ள் ைற்றைர்ளுக்குப் பொதிப்பு

ொர் ரபொன்ற தனிப்பட்ட ரபொக்குை த்து முவறவயப்

பயன்படுத்துைொறு அறிவுறுத்தப்படு ிறீர் ள்.

ீங் ள் கபொதுப் ரபொக்குை த்வத
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பயன்படுத்த ரைண்டியிருந்தொல் (எ. ொ. டொக்சி ள், சைொரிச் ரசவை ள், புவ ைண்டி ள்,
ரபருந்து ள் ைற்றும் டி ொம் ள்), பின்ைரும் இவணயதைத்திலுள்ை கபொதுப்
ரபொக்குை த்து ைழி ொட்டியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ை முன்கனச்சரிக்வ
டைடிக்வ
வைப் பின்பற்றவும்: www.health.gov.au/resources/publications/coronavirus-covid19-information-for-drivers-and-passengers-using-public-transport
ைட்டில்
ீ
தனிவைப்படுத்தல் என்பது ைக் ள் ைட்டிரலரய
ீ
தங் ியிருக்
கபொருைொகும். தனிவைப்படுத்தப்படும்

ரைண்டும் என்று

பர் பணியிடம், பள்ைிக்கூடம், குழந்வதப்

ப ொைரிப்ப ம் அல்லது பல் வலக் ழ ம் உள்ைிட்ட கபொது இடங் ளுக்குச் கசல்ல
ைட்வட
ீ
ைிட்டு கைைிரயறக் கூடொது. ைழக் ைொ
ைட்டில்
ீ
இருக்

ைட்டில்
ீ
ைசிப்பைர் ள் ைட்டுரை அந்த

ரைண்டும். பொர்வையொைர் ள் யொவ யும் பொர்க் க் கூடொது.

நான் வட்டிற்குள்
ீ
இருக்கும் ப ாது முகக் கவசம் அணிய
பவண்டுைா?

உங் ள் ைட்டில்
ீ
ைற்றைர் ள் இருக்கும்ரபொது
ரைண்டும். உங் ைொல் மு க்
ைசிக்கும்

ீங் ள் ைட்டிற்குள்
ீ
மு க்

ைசம் அணிய

ைசத்வத அணிய முடியொது என்றொல், உங் ளுடன்

பர் ள் இருக்கும் அரத அவறயில்

ீங் ள் தங் ியிருக் க்கூடொது. அத்துடன்

அைர் ள் உங் ள் அவறக்கு நுவழய ரைண்டுகைன்றொல் மு க்

ைசம்

அணியரைண்டும்.

என் வட்டில்
ீ
உள்ள ைற்றவர்கலளப்

ற்றி?

உங் வைப் ப ொைரிப்பதற்கு அைசியைொன ைட்டு
ீ
உறுப்பினர் ள் ைட்டுரை ைட்டில்
ீ
தங்
ரைண்டும். ைட்டில்
ீ
ைசிக்கும் ைற்றைர் ள் முடிந்தொல் ரைறு இடங் ைில் தங்குைவதக்
ருத்தில் க ொள்ை ரைண்டும். ையது முதிர்ந்ரதொர் ைற்றும் எதிர்ப்பொற்றல் குவறந்த
ர ொகயதிர்ப்பு அவைப்பு உள்ைைர் ள் அல்லது
உள்ைைர் ள் ைில ியிருக்

ரைண்டும்.

ொட்பட்ட ர ொய்

ீங் ள் ைட்வட
ீ
ைற்றைர் ளுடன் ப ிர்ந்து

க ொள் ிறீர் ள் என்றொல், அைர் ைிடைிருந்து ைில ி
ரைண்டும், அல்லது முடிந்தைவ தனித்திருக்
இருந்தொல்,

ிவலவை ள்

ீங் ள் ரைறு அவறயில் தங்

ரைண்டும். குைியலவற தனியொ

ீங் ள் அவதத்தொன் பயன்படுத்த ரைண்டும். பலரும் ப ிர்ந்துக ொள் ின்ற

அல்லது ைக் ள் கூடும் இடங் ளுக்குச் கசல்ைவதத் தைிர்க்
அந்தப் பகுதி ள் ைழியொ
அணிய ரைண்டும்.

ரைண்டும். ரைலும்

கசல்லும்ரபொது அறுவை சி ிச்வசக் ொன மு க்

ைசத்வத

தவுக் வ ப்பிடி ள், குழொய் ள் ைற்றும் ரைவச ள் ரபொன்ற

ப ிர்ந்துக ொள்ைக்கூடிய பகுதி ைின் ரைற்புறங் வைத் தினமும் ைட்டில்
ீ
பயன்படுத்தும்

ிருைி ொசினி அல்லது

ீர்த்த ப்ை ீச்

வ சலுடன் சுத்தம் கசய்ய

ரைண்டும் ( ீ ரழ உள்ை சுத்தம் கசய்தல் என்ற பிரிவைப் பொர்க் வும்).

ொைரிப் ாளர்கபளா அல்ைது வட்டு
ீ
உறுப் ினர்கபளா

தனிலைப் டுத்தப் ட பவண்டுைா?

ீங் ள் ர ொய்த்கதொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்ட ஒரு ர ொயொைி என்றொல், உங் ளுடன்
ைசிக் ின்ற

பர் ளும் பிற க ருங் ிய கதொடர்பொைர் ளும் ைட்டில்
ீ
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தனிவைப்படுத்தப்பட ரைண்டும். உங் ள் உள்ளூர்ப் கபொதுச் சு ொதொ ப் பிரிவு
அைர் வை கதொடர்பு க ொண்டு, அைர் ள் எவ்ைைவு

ொலம் தனிவைப்படுத்தப்பட

ரைண்டும் என்று கூறுைொர் ள்.
ீங் ள் ர ொய்த்கதொற்வறக் க ொண்டிருப்பதொ ச் சந்ரத ிக் ப்பட்டு, பரிரசொதவன
முடிவு ளுக் ொ க்

ொத்திருக் ிறீர் ள் என்றொல், உங் ளுடன் ைசிக்கும்

பர் ளுக்கு

எந்த ர ொயறிகுறி ளும் இல்வல என்றொலும் கூட அைர் ள் தனிவைப்படுத்தப்பட
ரைண்டியிருக் லொம். இது உங் ைின் கபொதுச் சு ொதொ ப் பிரிைொல் தனித்தனியொய்
அை ைர் ளுக்கு ஏற்பத் தீர்ைொனிக் ப்படும். உங் ள் ைட்டு
ீ
உறுப்பினர் ள் ைற்றும்
க ருங் ிய கதொடர்பொைர் ள் தனிவைப்படுத்தப்பட ரைண்டுைொ என்பது குறித்து
உங் ைிடம் கதொடர்பு க ொண்டு கதரிைிக் ப்படும். அைர் ள் தனிவைப்படுத்தப்படத்
ரதவையில்வலகயன்றொல் அத்துடன் அைர் ளுக்கு உடல் ிவல சரியில்லொைல்
ரபொனொல், அைர் ள் உங் ள் உள்ளூர்ப் கபொதுச் சு ொதொ ப் பிரிவைத் கதொடர்புக ொள்ை
ரைண்டும்; அடுத்து என்ன கசய்ைது என்று ைதிப்பீடு கசய்து அது ஆரலொசவன கூறும்.
அைர் ளுக்கு மூச்சு ைிடுைதில் சி ைம் இருந்தொல் அல்லது
குவறவு ஏற்பட்டொல், அத்துடன் அைச

டுவையொன உடல் லக்

ிவல என்றொல், அைர் ள் உடனடியொ

மூன்று

பூஜ்ஜியத்வத (000) அவழத்து, தங் ைின் பயணம் / கதொடர்பு ை லொறு குறித்து கூறி
ஆம்புலன்ஸ் ஊழியர் வை எச்சரிக்

ரைண்டும்.

என் உள்ளூர்ப் ர ாதுச் சுகாதாெப்

ிரிவின் ரதாடர்பு

விவெங்கலள நான் எங்பக கண்டறியைாம்?
ீங் ள் ர ொய்த்கதொற்று உள்ைதொ

ர ொயொைி என்றொல்

சந்ரத ிக் ப்பட்ட அல்லது உறுதிப்படுத்தப்பட்ட

ீங் ள் ைட்டில்
ீ
தனிவைப்படுத்தப்பட்டுள்ை ைொ ிலத்தில் அல்லது

பி ரதசத்தில் உள்ை உள்ளூர்ப் கபொதுச் சு ொதொ ப் பிரிவு கபொதுைொ

அைர் ைின்

கதொடர்பு ைிை ங் வை உங் ளுக்கு ைழங்கும். உங் ைிடம் இந்த ைிை ங் ள்
இல்வலகயன்றொரலொ அல்லது அவை ைிட்டுப்ரபொயிருந்தொரலொ ரதசிய க ொர ொனொ
வை ஸ் சு ொதொ த் த ைல் வையத்வத 1800 020 080 என்ற எண்ணில் அவழக்குைொறு

ர ட்டுக்க ொள் ிரறொம். அைர் ள் உங் வை உள்ளூர்ப் கபொதுச் சு ொதொ ப் பிரிவுக்குப்
கபொறுப்பொன ைொ ில ைற்றும் பி ரதச சு ொதொ த்துவறக்குத் திருப்பிைிடுைொர் ள்.
உங் ைிடம் கதொடர்பு ைிை ங் ள் இருந்தொல், அைற்வற பொது ொப்புக் ொ

இங்ர

ைறுமுவற எழுதிவைத்துக் க ொள்ைவும்.
உள்ளூர்ப் கபொதுச் சு ொதொ ப் பிரிவு:
அலுைல் ர

த் கதொவலரபசி எண்:

அலுைல் ர

த்திற்குப் பிற ொன கதொவலரபசி எண்:
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ரகாபொனா லவெஸ்

எவ்வாறு உதவைாம்?

ெவாைல் தடுப் தற்கு நாம்

ல்லமுவறயில் இருைல் சு ொதொ த்வதக்

வடப்பிடிப்பது கபரும்பொலொன

வை ஸ் ளுக்கு எதி ொன சிறந்த பொது ொப்பொகும்.



சொப்பிடுைதற்கு முன்பும் பின்பும், ைற்றும்
ரசொப் ைற்றும் தண்ண ீவ க் க ொண்டு வ

ீங் ள் கசய்ய ரைண்டியவை:
ழிப்பவறக்குச் கசன்றுைந்த பிறகும்
வை அடிக் டி

ழுைவும்

உங் ள் இருைவல மூடியைொறு கசய்யவும். பயன்படுத்திய திசுத் தொள் வை
குப்வபத் கதொட்டியில் அப்புறப்படுத்தவும். ரைலும் ஆல் ஹொல் அடங் ிய் வ
சுத்தி ரிப்பொவன (சொனிவடசர்) பயன்படுத்தவும்



ரைலும், உங் ளுக்கு உடல் ிவல சரியில்லொைல் இருந்தொல், ைற்றைர் ளுடன்
கதொடர்பு க ொள்ைவதத் தைிர்க் வும் (ைற்றைர் ைிடைிருந்து 1.5 ைீ ட்டருக்கு
ரைல் ைில ி இருக் வும்).

ரவளிபய ரசல்லுதல்
ீங் ள் ஒரு தனி ைட்டில்
ீ
ைசிக் ிறீர் ள் என்றொல், உங் ள் ரதொட்டத்திற்கு அல்லது
முற்றத்திற்குச் கசல்ைது பொது ொப்பொனது. ீங் ள் ஒரு அடுக்குைொடிக் குடியிருப்பில்
ைசிக் ிறீர் ள் என்றொல்

ீங் ள் கைைிரய ரதொட்டத்திற்கு கசல்ைதும் பொது ொப்பொனது.

ஆனொல், ைற்றைர் ளுக்கு ஆபத்வதக் குவறக்கும்ைவ யில் ீங் ள் ஒரு மு க்
ைசத்வத அணிய ரைண்டும். அத்துடன் கபொதுைொன பகுதி ள் ைழியொ ச்
கசல்லும்ரபொது ைிவ ைொ ச் கசல்ல ரைண்டும் அத்துடன் மு க்

ைசமும்

அணியரைண்டும். உங் ள் ைட்டில்
ீ
பொல் னி இருந்தொல் அங்கு கசல்ைது
பொது ொப்பொனது.

சுத்தம் ரசய்தல்
ைட்டில்
ீ
உள்ை ைற்றைர் ள் உங் ள் அவறவயச் சுத்தம் கசய்ய ைிரும்பினொல்,
அைர் வை அவறக்குள் நுவழைதற்கு முன்பு மு க்

ைசம் அணியச் கசொல்லவும்.

அைர் ள் சுத்தம் கசய்யும் ரபொது வ யுவற வை அணிய ரைண்டும், வ யுவற வை
அணிைதற்கு முன்பும் பின்பும் வ

ரதய்ப்பு ஆல் ஹொவலப் பயன்படுத்த ரைண்டும்.

தவுக் வ ப்பிடி ள், சவையலவற ைற்றும் குைியலவறப் பகுதி ள் ைற்றும்
கதொவலரபசி ள் ரபொன்ற தைறொைல் கதொடப்படும் ரைற்ப ப்பு வை ரசொப் ைற்றும்
ீவ க் க ொண்டு அல்லது ரசொப்வப அடிப்பவடயொ க் க ொண்ட சுத்தப்படுத்திவயப்
பயன்படுத்தி அடிக் டி சுத்தம் கசய்ய ரைண்டும்.

வட்டில்
ீ
தனிலைப் டுத்தப் ட்டிருக்கும் ப ாது
உற்சாகைான ைனநிலையில் இருக்கவும்

தனிவைப்படுத்தப்பட்டு இருப்பது ைன உவைச்சவல ஏற்படுத்துைதொ

இருக் லொம்.

ஆரலொசவன ைில் பின்ைருபவை அடங்கும்:
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கதொவலரபசி, ைின்னஞ்சல் அல்லது சமூ
உறுப்பினர் ள் ைற்றும்



ஊட ங் ள் ைழியொ க் குடும்ப

ண்பர் ளுடன் கதொடர்பில் இருக் வும்;

க ொர ொனொ வை ஸ் பற்றி அறிந்து அது குறித்து ைற்றைர் ளுடன் ரபசவும்.
க ொர ொனொ வை வைப் பற்றிப் புரிந்துக ொள்ைது பதற்றத்வதக் குவறக்கும்;



ையதுக்கு ஏற்ற கைொழிவயப் பயன்படுத்திச் சிறு குழந்வத ளுக்கு
ைனஉறுதியைிக் வும்;



சொத்தியப்படும் ரபொது, உணவு ைற்றும் உடற்பயிற்சி ரபொன்ற சொதொ ண தினசரி
வடமுவற வைச் கசயல்படுத்தவும். ைன உவைச்சல் ைற்றும்
ைனச்ரசொர்வுக்கு உடற்பயிற்சி கசய்ைகதன்பது



உங் ைின் ைீ ண்கடழும் திறவனப் பற்றியும்,
எவ்ைொறு

ிரூபிக் ப்பட்ட சி ிச்வசயொகும்;

டந்த

ொலங் ைில்

ீங் ள்

டினைொன சூழ் ிவல வைச் சைொைித்தீர் ள் என்பவதப் பற்றியும்

சிந்தித்துப் பொர்க் வும். தனிவைப்படுத்தல்
ரபொைதில்வல என்பவத

ீண்ட

ொலத்திற்கு இருக் ப்

ிவனைில் க ொள்ைவும்.

தனிலைப் டுத்தப் ட்டிருக்கும் ப ாது ஏற் டும் சைிப்ல க்
குலறத்தல்

ைட்டில்
ீ
தனிவைப்படுத்தப்படுைது சலிப்வபயும், ைன அழுத்தத்வதயும் ஏற்படுத்தலொம்.
ஆரலொசவன ைில் பின்ைருபவை அடங்கும்:


சொத்தியம் இருந்தொல், ைட்டிலிருந்து
ீ
ரைவல கசய்ைதற்கு உங் ள்
முதலொைியுடன் ஏற்பொடு கசய்துக ொள்ைவும்;



தபொல் அல்லது ைின்னஞ்சல் மூலம் ஒப்பவடப்பணி வை (அவசன்கைன்ட்)
அல்லது ைட்டுப்பொடங்
ீ
வை ைழங்குைொறு உங் ள் குழந்வதயின் பள்ைிவயக்
ர ட் வும்;



தனிவைப்படுத்தவல

ீங் ள் இவைப்பொற உதவும் கசயல் வைச்

கசய்ைதற் ொன ஒரு ைொய்ப்பொ ப் பயன்படுத்திக் க ொள்ைவும். .

பைைதிகத் தகவல்கலள நான் எங்கு கண்டறிய முடியும்?
சைீ பத்திய ஆரலொசவன, த ைல் ள் ைற்றும் ைை ஆதொ ங் ளுக்குப் பின்ைரும்
இவணயதைத்துக்குச் கசல்லவும்: www.health.gov.au
ரதசிய க ொர ொனொ வை ஸ் த ைல் இவணப்வப 1800 020 080 என்ற எண்ணில்
அவழக் வும். இது ஒரு ொவைக்கு 24 ைணிர

மும், ைொ த்தில் ஏழு ொட் ளும்

இயங்கு ிறது. உங் ளுக்கு கைொழிகபயர்ப்பு அல்லது கைொழிகபயர்ந்துவ ப்புச்
ரசவை ள் ரதவைப்பட்டொல், 131 450 என்ற எண்ணில் அவழக் வும்.
உங் ள் ைொ ில அல்லது பி ரதச கபொதுச் சு ொதொ
பின்ைரும் இவணயதைத்தில்

ிறுைனத்தின் கதொவலரபசி எண்

ிவடக்கும்: www.health.gov.au/state-territory-contacts

உங் ள் உடல் லம் குறித்து உங் ளுக்குக்

ைவல ள் ஏதும் இருந்தொல், உங் ள்

ைருத்துைரிடம் ரபசவும்.
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