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முதிய ோர் இல்லப் பரோமரிப்புச் யேவைகளில் 

ைேிப்பைர்கள், அைர்களின் குடும்ப உறுப்பினர்கள் 

மற்றும் போர்வை ோளர்களுக்கோன தகைல்கள் 

ககோயரோனோ வைரஸ் ய ோய்-19 (COVID-19) கதோற்றுைதற்கோன அபோ மும், மற்றும் இதன் 

ைிவளைோகக் கடுவம ோன ய ோய் ஏற்படுைதற்கோன அபோ மும் முதி ைர்களுக்கு 

அதிகம் உள்ளது. மிக எளிதில் போதிக்கக்கூடி   மது ேமுதோ  அங்கத்தினர்கவளப் 

போதுகோக்க, யமலோளர்கள், ஊழி ர்கள், குடும்பத்தினர்,  ண்பர்கள் மற்றும் 

குடி ிருப்போளர்கள் அவனைரும் ஒன்றிவைந்து கே ல்பட யைண்டும். 

முதிய ோர்கவளப் போதுகோப்பதற்கோக, முதிய ோர் பரோமரிப்பகங்களுக்கு ைருவக 

தருயைோருக்குப் புதி  கட்டுப்போடுகள் ைிதிக்கப்படும். ஊழி ர்கள், போர்வை ோளர்கள் 

மற்றும் ைருவகதரும் கதோழிலோளர்கள் யபோன்யறோர், தமக்கு ககோயரோனோ வைரஸ் 

ய ோய்-19 (COVID-19) இருந்தோல், முதிய ோர் பரோமரிப்புச் யேவைகளிலிருந்து ைிலகி 
இருப்பவத உறுதிகேய்ைது ககோள்ைது முக்கி மோகும். அைர்கள் தங்கள் கேோந்த 

ஆயரோக்கி த்வத உன்னிப்போகக் கண்கோைிக்க யைண்டும். அத்துடன் ஒரு யேவை 

 ிவல த்திற்குள் நுவழைதற்கு முன்பு, அைர்களின் ஆயரோக்கி ம் குறித்த ைிைரங்கவள 

ைழங்குமோறு யகட்டுக் ககோள்ளப்படுைோர்கள். 

குடி ிருப்போளர்கள்  

ேமுதோ த்தின் அவனத்து அங்கத்தினர்கவளயும் யபோலயை, முதிய ோர் பரோமரிப்பு 

யேவைகளில் ைோழும் மக்களும் தங்கள் கேோந்த ஆயரோக்கி த்வதப் போதுகோப்பதில் 

முக்கி  பங்கு ைகிக்கின்றனர்.  ல்ல சுகோதோரம் மற்றும் ேமூக ைிலகி ிருத்தவலப் 

யபணுதல் யபோன்றைற்வறக் கவடப்பிடிப்பவதத் தைிர, முதிய ோர் பரோமரிப்பகங்ளுக்கு 

ைருவக தருதலில் கட்டுப்போடுகள் இருக்கும். கபரி  குழு ைருவககள், கூட்டங்கள் 

மற்றும் கைளிப்புறச் சுற்றுலோக்கள் யபோன்றவை ஒத்திவைக்கப்படும். கதோவலயபேி 
மற்றும் கோகைோளி (ைடீிய ோ) அவழப்புகள் மூலம் குடும்பத்தினர் மற்றும் 

 ண்பர்களுடன் கதோடர்ந்து இவைந்திருக்க குடி ிருப்போளர்களுக்கு 

ஆதரைளிக்கப்படும். 

 ீங்கள் ககோயரோனோ வைரஸ் ய ோய்-19 (COVID-19) இன் அறிகுறிகவளக் ககோண்டிருந்தோல், 

 ீங்கள் மற்ற குடி ிருப்போளர்களிடமிருந்து தனிவமப்படுத்தி வைக்கப்படுைரீ்கள்.  

அத்துடன் போர்வை ோளர்கவளயும் போர்க்க முடி ோது.  ீங்கள் 

தனிவமப்படுத்தப்படுவக ில், சுகோதோரப் பரோமரிப்பு மற்றும் குடி ிருப்புப் பரோமரிப்பு 

கதோழிலோளர்கள் கதோடர்ந்து ஆதரவையும் பரோமரிப்வபயும் உங்களுக்கு 

ைழங்குைோர்கள். மருத்துை பரோமரிப்பு யபோன்றவைகளுக்கோக  ீங்கள் உங்கள் அவறவ  

ைிட்டு கைளிய ற யைண்டி ிருந்தோல், அறுவை ேிகிச்வேக்குப் ப ன்படுத்தப்படும் 
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முகமூடிவ   ீங்கள் அைி  யைண்டும்; இது சுகோதோரப் பரோமரிப்புப் பைி ோளர்களோல் 

ைழங்கப்படும். எந்தகைோரு ஆயரோக்கி மோன குடி ிருப்போளரும் முகமூடி அைி  

யைண்டி தில்வல. 

போர்வை ோளர்கள்  

கைளி ோட்டிலிருந்து திரும்பி ைந்தைர்கள் அல்லது கடந்த 14  ோட்களில் ககோயரோனோ 

வைரஸ் ய ோய்-19 (COVID-19) இருப்பதோக உறுதிப்படுத்தப்பட்ட  ஒருைருடன் கதோடர்பு 

ககோண்ட போர்வை ோளர்கள், ஒரு முதிய ோர் பரோமரிப்பகத்துக்கு ைருவகதர முடி ோது. 

கோய்ச்ேல் மற்றும் சுைோேக்யகோளோறு ய ோ ின் அறிகுறிகள் ககோண்ட எைரும், அல்லது 

குளிர்ஜுரத்துக்குத் (இன்ஃபுளுகைன்ேோ) தடுப்பூேி யபோடோத எைரும் போர்வை ிட 

முடி ோது. 

யம 1 முதல், ஒரு முதிய ோர் பரோமரிப்பகத்வதப் போர்வை ிட யைண்டுமோனோல்,  ீங்கள் 

இன்ஃபுளுகைன்ேோ தடுப்பூேிவ ப் யபோட்டிருக்கயைண்டும்.  

போர்வை ோளர் ைருவககள் குறுகி தோக இருக்க யைண்டும். யமலும், குடி ிருப்போளரின் 

அவற ில், கைளிய  அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட  ி மிக்கப்பட்ட பகுதி ில் (கபோது இடம் 

அல்லோத பகுதி ில்)  டத்தப்பட யைண்டும். 

ஒவ்கைோரு குடி ிருப்போளவரக் கோை ஒரு ய ரத்தில், மருத்துைர் உட்பட இரண்டுக்கு 

யமற்பட்ட போர்வை ோளர்கள் ைருவகதரக்கூடோது. யமலும், 16 ை து மற்றும் அதற்கு 

கீழ்ப்பட்ட குழந்வதகளின் ைருவக ோனது, ேிறப்புச் சூழ் ிவலகள் தைிர, ஏவன  

ேம த்தில் அனுமதிக்கப்படோது. 

அவனத்துப் போர்வை ோளர்களும் ஒரு குடி ிருப்போளரின் அவறக்குள் நுவழைதற்கு 

முன்னும், அவற ிலிருந்து கைளிய றி  பின்னும் வககவளக் கழுை யைண்டும்; 

யமலும், அைர்கள் உடல் லமின்றி இருக்கும்யபோது ைிலகி இருப்பது உட்பட, ேமூக 

ைிலகி ிருத்தவலப் யபணுதவலக் கவடப்பிடிக்க ஊக்குைிக்கப்படுைோர்கள். 

யமலோளர்கள் மற்றும் ஊழி ர்கள்  

ககோயரோனோ வைரஸ் ய ோய்-19 (COVID-19) -ல் இருந்து குடி ிருப்போளர்கவளப் 

போதுகோப்போக வைத்திருக்க, முதிய ோர் பரோமரிப்பு ைேதிகள் கூடுதல் முன்கனச்ேரிக்வக 

 டைடிக்வககவள எடுக்க யைண்டும் என்று அரேோங்கம் அறிைித்துள்ளது. ஊழி ர்களின் 

உடல் லம் உன்னிப்போகக் கண்கோைிக்கப்படும்; புதி  மற்றும் திரும்பி ைரும் 

குடி ிருப்போளர்கள், நுவழைதற்கு முன்னர் பரியேோதவன கேய் ப்படுைோர்கள். 

அத்துடன் குடி ிருப்போளர்களின் ஆயரோக்கி த்வதப் போதுகோக்க எடுக்கப்படும் 

 டைடிக்வககவள ைிளக்க சுைகரோட்டிப் படச்கேய்திகள் மற்றும் பிற 

தகைல்கதோடர்புகள் ப ன்படுத்தப்படும். 

முதிய ோர் பரோமரிப்பு ைழங்கு ர்களுக்கு அதிகமோன கதோழிலோளர்கவளக் கிவடக்கச் 

கேய்ைதற்கோக, முதிய ோர் பரோமரிப்பு ைேதிகள் மற்றும் ைடீ்டுப் பரோமரிப்புச் யேவை 

ைழங்கு ர்களுக்கோன ேர்ையதே மோைைர் ைிேோ யைவல  ிபந்தவனகவள அரேோங்கம் 

தளர்த்தியுள்ளது. ேர்ையதே மோைைச் கேைிலி ர் மற்றும் பிற முதிய ோர் பரோமரிப்புத் 

கதோழிலோளர்கள், இரண்டு ைோரத்தில் 40 மைி ய ரத்திற்கும் யமல் யைவல கேய்  இது 
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அனுமதிக்கும். ஆஸ்தியரலி ோைில் தற்யபோது சுமோர் 20,000 ேர்ையதே மோைைச் 

கேைிலி ர் கல்ைி ப ில்கின்றனர். 

ககோயரோனோ வைரஸின் பரைவலத் தடுக்க  ம்மோல் எவ்ைோறு 

உதை முடியும்?  

 ல்லமுவற ில் வக மற்றும் தும்மல் / இருமல் சுகோதோரத்வதக் கவடப்பிடிப்பயத 

கபரும்போலோன வைரஸ் கிருமிகளுக்கு எதிரோன ேிறந்த போதுகோப்போகும்.  ீங்கள் கேய்  

யைண்டி வை:  

 ேோப்பிடுைதற்கு முன்பும் பின்பும், மற்றும் கழிப்பவறக்குச் கேன்று ைந்த பிறகும், 

யேோப் மற்றும் தண்ைரீ் ககோண்டு அடிக்கடி வககவளக் கழுைவும் 

 உங்கள் இருமல் மற்றும் தும்மவல மூடி ைோறு கேய் வும்; திசுக்கவள 

அப்புறப்படுத்தவும்; வககவளக் கழுைவும், அத்துடன் 

 மற்றைர்களுடன் கதோடர்பு ககோள்ைவதத் தைிர்க்கவும் (முடிந்தைவர, 

மற்றைரிடமிருந்து 1.5 மீட்டருக்கு யமல் ைிலகி இருக்கவும்). 

யமலதிகத் தகைல்கள்  

ககோயரோனோ வைரஸ் கைவலக்குரி து என்றோலும், கோய்ச்ேல், இருமல், கதோண்வடப் 

புண் அல்லது யேோர்வு யபோன்ற ய ோ றிகுறிகவளக் கோண்பிக்கும் கபரும்போலோன மக்கள், 

ஜலயதோஷம் அல்லது பிற சுைோேக்யகோளோறு ய ோ ோல் போதிக்கப்பட்டைர்களோக 

இருக்கக்கூடும் – ககோயரோனோ வைரஸ் ய ோய்-19 (COVID-19) அல்ல - என்பவத  ிவனைில் 

ககோள்ைது அைேி மோகும்.  

ேமீபத்தி  ஆயலோேவன, தகைல்கள் மற்றும் ைள ஆதோரங்களுக்குப் பின்ைரும் 

இவை தளத்துக்குச் கேல்லவும்: www.health.gov.au 

யதேி  ககோயரோனோ வைரஸ் உதைி இவைப்வப 1800 020 080 என்ற எண்ைில் 

அவழக்கவும். இது ஒரு  ோவளக்கு 24 மைிய ரமும், ைோரத்தில் ஏழு  ோட்களும் 

இ ங்குகிறது. உங்களுக்கு கமோழிகப ர்ப்பு அல்லது கமோழிகப ர்ந்துவரப்புச் 

யேவைகள் யதவைப்பட்டோல், 131 450 என்ற எண்ைில் அவழக்கவும்.  

உங்கள் மோ ில அல்லது பிரயதே கபோதுச் சுகோதோர  ிறுைனத்தின் கதோவலயபேி எண் 

பின்ைரும் இவை தளத்தில் கிவடக்கும்: www.health.gov.au/state-territory-contacts 

உங்கள் உடல் லம் குறித்து உங்களுக்குக் கைவலகள் ஏதும் இருந்தோல், உங்கள் 

மருத்துைரிடம் யபேவும். 

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

