Coronavirus disease
(COVID-19)

பள்ளிகள் மற்றும் இளம் குழந்தைப்பருவ தமயங்கள்,
மாணவர்கள் மற்றும் அவர்களின் பபற்ற ார்களுக்கான
ைகவல்கள்
க ொர ொனொ வை ஸ் ர ொய் (COVID-19) க ொற்று ஏற்படும் அபொயம் அ ி மொ
மி மொ

உள்ள ஒரு

ஆர ொக் ியத்வ

ொடு அல்லது பி ொந் ியத் ிலிருந்து

உன்னிப்பொ க்

ண் ொணிக்

ிரும்பி ைந் ைர் ள்

ரைண்டும். உங் ளுக்குக்

மற்றும் இருமல் உள்ளிட்ட ர ொயறிகுறி ள் உருைொனொல், உடனடியொ
னிவமப்படுத் ிக் க ொண்டு அைச மருத்துை உ ைிவய
அபொயத் ில் உள்ள

அல்லது
ங் ள்

ொய்ச்சல்

உங் வளத்

ொட ரைண்டமு்.

ொடு ளின் பட்டியலுக்குப் பின்ைரும் இவணய ளத்துக்குச்

கசல்லவும்: www.health.gov.au/covid19-travellers
ர ொய்த்க ொற்று உறு ிப்படுத் ப்பட்ட ர ொயொளியுடன்
இருந் ிருக் லொம் என்று

ிவனக்கும்

பர் ளும்

ொங் ள் க ருங் ிய க ொடர்பில்

ங் ளின் ஆர ொக் ியத்வ க்

ண் ொணிக் வும், அைச மருத்துை சி ிச்வசவயப் கபறவும் ரைண்டும்.

மாணவர்கள் அல்லது ஊழியர்கள் பள்ளிகளுக்கும்
மற்றும் இளம் குழந்தைப்பருவ தமயங்களுக்கும்
பெல்லலாமா?
க ொர ொனொ வை ஸ் ர ொய் (COVID-19) க ொற்று அ ி மொ
ஒரு

ொடு அல்லது பி ொந் ியத் ிலிருந்து

ிரும்பிய

அல்லது மி மொ

பர் ளுக்கு அல்லது க ொர ொனொ

வை ஸின் ர ொய்த்க ொற்று உறு ிப்படுத் ப்பட்ட ர ொயொளியுடன்
க ொடர்பில் இருந் ிருக் லொம் என்று

ிவனக் ின்ற

ைி ிமவற ள் உள்ளன. அபொயத் ில் உள்ள

இருக்கும்

ொங் ள் க ருங் ிய

பர் ளுக்கு குறிப்பிட்ட

ொடு ள் மற்றும்

னிவமப்படுத்து லுக் ொன ர வை ள் பட்டியலுக்குப்பின்ைரும் இவணய ளத்துக்குச்
கசல்லவும்: www.health.gov.au/covid19-travellers
சம்பந் ப்பட்ட பள்ளி அல்லது குழந்வ ப் ப ொமரிப்ப த்துக்கு க ரிைிக் ப்படல்
ரைண்டும். அ ி பட்சமொ
வைத்து, க ொவலதூ க்

14

ொட் ளுக் ொன

னிவமப்படுத் ல்

ொலத்வ

ற்றலுக் ொன மொற்று ஏற்பொடு வள, உடல் லம்

மன ில்
ன்றொ

இருக்கும்பட்சத் ில், மொணைர் ள் கசய்துக ொள்ளலொம்.
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உங்கள் வட்டில்
ீ
ைனிதமப்படுத்ைிக்பகாள்ளுைல் என்பைன்
பபாருள் என்ன?
ங் வளத்
ங் ியிருக்

னிவமப்படுத் ிக்க ொள்ள ரைண்டிய அைசியமள்ள மக் ள் ைட்டில்
ீ
ரைண்டும். ரமலும் கபொது இடங் ளுக்கு, குறிப்பொ

பணியிடம்,

பள்ளிக்கூடம், குழந்வ ப் ப ொமரிப்ப ம் அல்லது பல் வலக் ழ த் ிற்குச்
கசல்லக்கூடொது. மக் ள்

ொங் ள் ைழக் மொ

ைசிக்கும் ைட்டில்
ீ
மட்டுரம இருக்

ரைண்டும்.
பொர்வையொளர் ள் யொவ யும் பொர்க்
ரைண்டிய அைசியமில்லொ
உங் ளுக் ொ

ரைண்டொம். மடிந் ைவ ,

னிவமப்படுத்

ண்பர் ள் அல்லது குடும்பத் ினர் ரபொன்றைர் வள

உணவு அல்லது பிற ர வையொன கபொருட் வளக் க ொண்டுைந்து

ருமொறு ர ட்டுக் க ொள்ளவும்.
ப ொமரிப்வபப் கபறுைது ரபொன்ற

னிவமப்படுத் ப்பட்டிருக்கும்
ொ ணத் ிற் ொ

பர் மருத்துைப்

ைடு
ீ அல்லது குடியிருப்வப ைிட்டு

கைளிரய கசல்ல ரைண்டியிருந் ொல், அைர் ளிடம் அறுவை சி ிச்வசக் ொன ம க்
ைசம் இருந் ொல் அவ

அணியுமொறு அைர் ள் அறிவுறுத் ப்படு ிறொர் ள்.

ைனிதமப்படுத்ைப்பட்டிருக்கும் றபாது ஒரு மாணவர்

அல்லது ஊழியர் ற ாய்வாய்ப்பட்டால் என்ன பெய்வது?
ர ொயறிகுறி ளில்

ொய்ச்சல், இருமல், க ொண்வடப் புண், ரசொர்வு மற்றும் மூச்சுத்

ிணறல் ஆ ியவை அடங்கும் (ஆனொல் இவை மட்டுரம ை ம்பல்ல).
ஒரு மொணைர்/ஊழியருக்கு ரலசொன ர ொயறிகுறி ள் உருைொனொல், அைர்


ைட்டில்
ீ
மற்றைர் ளிடமிருந்து
குளியலவற



னியொ

வடபிடிக்


ைசத்வ

ரைண்டும்;

அணிய ரைண்டும். அது

ல்லைி மொ த் தும்மல் / இருமல் சு ொ ொ த்வ க்

ரைண்டும்;

ன்றொ க் வ ச் சு ொ ொ த்வ க்

வடபிடிக்

ரைண்டும்; ரமலும்

மருத்துைவ அல்லது மருத்துைமவனவய அவழத்து சமீ பத் ிய பயணம்
அல்லது க ருங் ியத் க ொடர்பு குறித்

அைர் ளுக்கு சுைொசிப்ப ில் சி மம் ரபொன்ற


னிவமப்படுத் ிக்க ொள்ள ரைண்டும்;

இருந் ொல் அவ ப் பயன்படுத்

அறுவை சி ிச்வசக் ொன ம க்
இல்வலகயன்றொல்,



ன்வனத்

ண்டிப்பொ :

ை லொற்வற கசொல்ல ரைண்டும்.
டுவமயொன ர ொயறிகுறி ள் இருந் ொல்:

000 என்ற எண்வண அவழத்து, ஆம்புலன்வஸ அனுப்புமொறு ர ட்

ரைண்டும்.

அத்துடன் சமீ பத் ிய பயணம் அல்லது க ருங் ிய க ொடர்பு குறித்
ை லொற்வற அ ி ொரி ளிடம் க ரிைிக்

ரைண்டும்.

ஊழியர் ள் மற்றும் மொணைர் ளுக்கு உடல் ிவல சரியில்லொமல் இருந் ொல்,
அைர் ளது ம ன்வமப் ப ொமரிப்பு ைழங்கு
பள்ளிக்கூடம் அல்லது ஆ ம்பக் குழந்வ
வடகசய்ய ரைண்டும். ைழக் மொன
பொது ொப்பொனது என்பவ த்

ொல் ம ிப்பீடு கசய்யப்படும் ைவ ,

ப ொமரிப்ப த்துக்கு அைர் ள் ைருைவ த்

டைடிக்வ

ளுக்கு எப்ரபொது

ிரும்புைது

ீர்மொனிக் , ம ன்வமப் ப ொமரிப்பு ைழங்கு ர் உள்ளூர்ப்

கபொதுச் சு ொ ொ அ ி ொரியுடன் க ொடர்பு க ொள்ைொர்.
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பகாற ானா தவ ஸ் ப வாமல் ைடுப்பைற்கு

ாம்

எவ்வாறு உைவலாம்?
ல்லமவறயில் தும்மல் / இருமல் சு ொ ொ த்வ க்
வை ஸ் ளுக்கு எ ி ொன சிறந்


சொப்பிடுை ற்கு மன்பும் பின்பும், மற்றும்
ரசொப் மற்றும்



பொது ொப்பொகும்.

ண்ண ீவ க் க ொண்டு வ

ீங் ள் கசய்ய ரைண்டியவை:
ழிப்பவறக்குச் கசன்றுைந்
வள அடிக் டி

பிறகும்,

ழுைவும்

உங் ள் இருமல் மற்றும் தும்மவல மூடியைொறு கசய்யவும். பயன்படுத் ிய
ிசுத்

ொள் வள குப்வபத் க ொட்டியில் அப்புறப்படுத் வும். ரமலும்

ஆல் ஹொல் அடங் ிய வ


வடப்பிடிப்பது கபரும்பொலொன

சுத் ி ரிப்பொவனப் (சொனிவடசர்) பயன்படுத் வும்

ரமலும், உங் ளுக்கு உடல் ிவல சரியில்லொமல் இருந் ொல், மற்றைர் ளுடன்
க ொடர்பு க ொள்ைவ த்

ைிர்க் வும் (மற்றைர் ளிடமிருந்து 1.5 மீ ட்டருக்கு

ரமல் ைில ி இருக் வும்).

றமலைிகத் ைகவல்கள்
க ொர ொனொ வை ஸ்

ைவலக்குரியது என்றொலும்,

புண் அல்லது ரசொர்வு ரபொன்ற ர ொயறிகுறி வளக்

ொய்ச்சல், இருமல், க ொண்வடப்
ொண்பிக்கும் கபரும்பொலொன

மக் ள், ஜலர ொஷம் அல்லது பிற சுைொச ர ொயொல் பொ ிக் ப்பட்டைர் ளொ
இருக் க்கூடும் - க ொர ொனொ வை ஸ் அல்ல - என்பவ

ிவனைில் க ொள்ைது

அைசியமொகும்.
சமீ பத் ிய ஆரலொசவன,

ைல் ள் மற்றும் ைள ஆ ொ ங் ளுக்குப் பின்ைரும்

இவணய ளத்துக்குச் கசல்லவும்: www.health.gov.au
ர சிய க ொர ொனொ வை ஸ்
அவழக் வும். இது ஒரு

ைல் இவணப்வப 1800 020 080 என்ற எண்ணில்

ொவளக்கு 24 மணிர

மம், ைொ த் ில் ஏழு

ொட் ளும்

இயங்கு ிறது. உங் ளுக்கு கமொழிகபயர்ப்பு அல்லது கமொழிகபயர்ந்துவ ப்புச்
ரசவை ள் ர வைப்பட்டொல், 131 450 என்ற எண்ணில் அவழக் வும்.
உங் ள் மொ ில அல்லது பி ர ச கபொதுச் சு ொ ொ
பின்ைரும் இவணய ளத் ில்

ிறுைனத் ின் க ொவலரபசி எண்

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

உங் ள் உடல் லம் குறித்து உங் ளுக்குக்

ைவல ள் ஏதும் இருந் ொல், உங் ள்

மருத்துைரிடம் ரபசவும்.
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