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உங்கள் சமூகத்திற்குள் மீண்டும் நிலவுதல் 
வடீ்டிற்குள்ளேளே சுேமாக தனிமமப்படுத்திக் ககாள்ேளவண்டிே 
அவசிேமிருந்தவர்களோ அல்லது கிருமித்தடுப்புக்காக கட்டாேத் 
தனிமமப்படுத்தப்பட்டவர்களோ, அத்துடன் ளநாய்வாய்பட்டிருக்கும் சமிக்மைகளோ 
அல்லது அறிகுறிகளோ கதன்படாமல் 14 நாட்கள் காலத்மத பூர்த்தி 
கசய்திருந்தால், இவ்வாறான நபர்கள் பணிக்கு, பள்ேிக்கு, பல்கமலக்கழகத்திற்கு 
கசல்லுதல், கபாதுவிடங்களுக்கு கசல்லுதல் மற்றும் கபாதுப் ளபாக்குவரத்மதப் 
பாவித்தல் உள்ேிட்ட அன்றாட நடவடிக்மககளுக்கு மீேத்திரும்ப 
அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள். 
 
ளநாேிலிருந்து விடுப்பட்டிருக்க உதவி கசய்யும் கபாருட்டு நல்ல சுகாதார 
வழக்கங்கமே கதாடர்ந்திருமாறு உங்கமே ஊக்கப்படுத்துகிளறாம். கீளழ 
விவரிக்கப்பட்டுள்ே அறிவுமரமே தேவுகசய்து கமடபிடியுங்கள்.  
 
இந்தக் ககாளரானா மவரஸினது கட்டவிழ்ந்த பரவமலகோட்டிே சமூகத்தினது 
பாதுகாப்பிமன உறுதிகசய்வதற்காக, ஆஸ்திளரலிே அரசாங்கமானது ஒவ்கவாரு 
முன்கனச்கசரிக்மகமேயும் கதாடர்ந்து எடுத்து வருகிறது. இந்த 
நடவடிக்மககமேப் பற்றி www.health.gov.au எனும் இமணேத் தேத்தில் அறிந்திடுக. 

தனித்திருத்தல் அல்லது தனிமமப்படுத்தப்பட்டிருத்தல் 
ஆகிேவற்றிலிருந்து கவேிவந்த பின்னர் நான் ளநாயுற்றால் 
நான் என்ன கசய்திடல் ளவண்டும்? 
COVID-19 (ளகாவிட்-19) கவமலேேிப்பதாக இருந்து ககாண்டிருந்தாலும், காய்ச்சல், 
இருமல், கதாண்மடவலி மற்றும் கமேப்புத்தன்மம ளபான்றதான அறிகுறிகமேத் 
கதன்படுத்திக்ககாண்டிருக்கும் நபர்கள் COVID-19 அல்லாத இதர தடிமன்அல்லது 
மற்ற சுவாச ளநாய்த்தன்மம ஆகிேவற்றால் அவதிப்படுகிறார்கள் என்பதற்குத்தான் 
கபரும்பாலும் வாய்ப்பிருக்கும் என்பமத நிமனவில் மவத்துக்ககாள்வது 
முக்கிேமாகும்.  
 
இருப்பினும், ஒரு முன்கனச்சரிக்மகோக, தனித்திருத்தலிலிருந்து கவேிவந்த 
உடளனளே இவ்வாறான அறிகுறிகள் உங்களுக்கு ஏற்பட்டால், உங்களுமடே 
வழமமோன மருத்துவமர காணுமாறு உங்கமே ஊக்குவிக்கிளறாம். நீங்கள் நலம் 
கபறுவதற்கு நீங்கள் என்ன நடவடிக்மககமே எடுத்துக்ககாள்ே ளவண்டும் என்று 
உங்கள் மருத்துவர் உங்களுக்கு அறிவுறுத்த இேலும்; மற்றும் மருத்துவ ரீதிோக 
அவசிேமாேின், ககாளரானா மவரஸ் உள்ேிட்ட பல்ளவறு சுவாச 
கிருமித்தாக்கங்கள் உங்களுக்கு உள்ேனவா என்று ளசாதிக்கக் கூடும்.   

http://www.health.gov.au/
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COVID-19 பரவுதமல தடுக்க நாம் எவ்வாறு உதவ முடியும்? 
கபரும்பாலான மவரஸ்களுக்கு எதிரான ஆகச்சிறந்த பாதுகாப்பு என்பது 
நல்லமுமறேில் காய்ச்சல் மற்றும் தும்மல்/இருமல் சுகாதாரத்மதப் ளபணுவமத 
வழக்கப் படுத்திக்ககாள்வளதோகும். நீங்கள் கசய்தாக ளவண்டிேது: 

 உணவருந்தலின் முன்னும் பின்னும் மற்றும் கழிவமறக்கு கசன்று வந்த 
பின்னும் சவர்க்காரமும் நீரும் ககாண்டு உங்கள் மககமே கழுவுங்கள் 

 உங்கள் இருமமலயும் தும்மமலயும் மூடிேவாறு கசய்யுங்கள், 
கமல்லிமழத்தாமே உபளோகித்தவுடன் எரிந்து விடுங்கள், மற்றும் 
எரிசாராேத்மத(அல்கள ால்) மூலப்கபாருோகக் ககாண்டிருக்கும் 
கிருமிநீக்கிகமே மககமே சுத்தமாக்கப் பாவியுங்கள் 

 மற்றும் ளநாயுற்றால் மற்றவர்களோடு அணுக்கத்மத 
தவிருங்கள்(பிறரிடமிருந்து 1.5 மீட்டர் கதாமலவுக்கு ளமல் தள்ேி 
நில்லுங்கள்). 
 

ஆதரவு ளசமவகள் 
வடீ்டில் தனித்திருத்தல் அல்லது கட்டாே தனிமமப் படுத்தப்பட்டிருத்தல் மன 
அழுத்தத்மத ஏற்படுத்துவளதாடு கவமலோன உணர்மவயும் உங்களுக்கு 
ஏற்படுத்தலாம். ஓர் ஆளலாசகர் அல்லது ளவறு இதர மனநல நிபுணரிடம் 
உமரோடுவது உள்ேிட்ட பல்ளவறு ஆதரவு ளசமவகள் கபறக்கூடிேனவாக 
உள்ேன.  
 
க ட் டூ க ல்த் – www.headtohealth.gov.au  
க ட் டூ க ல்த் அமமப்பு நம்பிக்மகக்குப் பாத்திரமான ஆஸ்திளரலிே மனநல 
ஆதரவு வேங்கள் மற்றும் சிகிச்மச கதரிவுகளுக்கான இமணே மற்றும் 
கதாமலளபசி வழி கதாடர்புகமே வழங்குகிற இமணேத்தேமாகும். இந்த 
பேனுள்ே இமணேத்தேம் இமணேவழி நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் கலந்துமரோடல் 
தேங்கமேக் ககாண்டிருப்பளதாடு பலதரப்பட்ட மின்னிேல் தகவல் வேங்கமேயும் 
ககாண்டிருக்கிறது. 
 
நீங்கள் மனநலக் கவமலகமே அனுபவித்துக் ககாண்டிருந்தாளலா, அல்லது ளவறு 
எவருக்ளகனும் ஆதரவேிக்க முேற்சித்துக்ககாண்டிருந்தாளலா, உதவி கபற இந்த 
ளதடல் பக்கத்மதப் பேன்படுத்தி, கவவ்ளவறு வேங்கமேயும் ளசமவகமேயும் 
கண்டுபிடித்துக்ககாள்ே முடியும். எங்ளக கதாடங்குவது என்பதில் நீங்கள் 
நிச்சேமில்லாமல் இருந்தால், ‘சாம் த ளசட்பாட்’ ஐயும் கூட நீங்கள் பேன்படுத்த 
முடியும். உங்கேது ளதமவகளுக்கு ஆகச்சிறந்தவாறு கபாருந்தக்கூடிே தகவல் 
மற்றும் ளசமவகள் குறித்த பிரத்திளோகவடிவிலான பரிந்துமரகமே 'சாம்' 
வழங்குகிறது. 
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கபற்றுக்ககாள்ேக்கூடிே ஆதரவு ளசமவகேில் சில கீளழ பட்டிேலிடப்பட்டுள்ேது: 
ஆதரவு ளசமவகள்  
மலஃப்மலன் (Lifeline) 13 11 14 lifeline.org.au 

பிகோண்ட் ப்ளூ (Beyond Blue) 1300 224 636 beyondblue.org.au/forums 

கமன்ஸ்மலன் ஆஸ்திளரலிோ (MensLine 

Australia) 
1300 789 978 mensline.org.au 

கிட்ஸ் க ல்ப்மலன் (Kids Helpline) 1800 551 800 kidshelpline.com.au 

க ட்ஸ்ளபஸ் (headspace) 1800 650 890 headspace.org.au 

ரீச்சவுட் (ReachOut)  au.reachout.com 

மலஃப் இன் மமண்ட் (Life in Mind) Lifeinmindaustralia.com.au 

ளசன் ளபாரம்ஸ் (SANE forums) saneforums.org 

ளமலதிக தகவல்  
ஆகச் சமீபத்திே அறிவுமர, தகவல்கள் மற்றும் வேங்களுக்கு www.health.gov.au 
எனும் இமணேத்  தேத்துக்கு கசன்றிடுக. 

ளதசிே ககாளரானா மவரஸ் சுகாதார தகவல் கதாமலளபசி ளசமவமே 1800 020 

080 என்ற எண்ணில் அமழத்திடுக. இது ஒரு நாளுக்கு 24 மணி ளநரமும், 
வாரத்தில் ஏழு நாட்களும் இேங்குகிறது. உங்களுக்கு கமாழிகபேர்ப்பு அல்லது 
உமரகபேர்ப்பு ளசமவகள் ளதமவப்பட்டால் 131 450ஐ அமழத்திடுக. 

ஒவ்கவாரு மாநில அல்லது பிராந்திே பகுதிக்குமான கபாது சுகாதார முகமமேின் 
கதாமலளபசி எண்ணானது www.health.gov.au/state-territory-contacts இமணேத்தேத்தில் 
உள்ேது   

உங்கேது ஆளராக்கிேம் குறித்து உங்களுக்கு கவமலகள் இருந்தால் ஒரு 
மருத்துவரிடம் ளபசுங்கள். 

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

