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COVID-19 த�ொற்று உள்ளவருடன் �ற்தசெயலொகத் 

த�ொடர்பில் இருந�திருப்வர

�ற்தசெயலொகத் த�ொடர்பில் இருந�திருப்வரகளுககொன �கவல் ஏடு

health.nsw.gov.au 

Tamil
COVID-19 casual contact - Fact sheet for casual contacts

• COVID-19 ந�ோய்தோற்று உள்ள �பர் ஒருவருடன் தற்்செயலோகத் 

்தோடர்பபில் இருநததிருக்கும், ஆனோல் ்�ருக்கமோகத் 

்தோடர்பபில் இருநததிருக்கும் ஒருவருக்கு COVID-19 ்தோற்று 

ஏற்படுவதற்கோன ஆபத்ததினன வபிட குனைவோன ஆபத்து உள்ள 

ஒருவர் ‘தற்்செயல் ்தோடர்போ்ளி’ என்று ்செோல்லபபடுவோர். 

• நீஙகள தற்்செயலோகத் ்தோடர்பபில் இருநததிருக்கும் ஒருவரோ 

என்பனதத் ்தரிநது்கோளவதற்கோன வழிகள இரண்டு 

உள்ளன: 

• NSW Health (‘NSW சுகோதோரம்’) உஙகளுக்குத் ்தோனலநபசெிக் 

குறுஞ்செயததி ஒன்னை அனுபபும், அல்லது உஙகளுடன் 

்தோனலநபசெி மூலமோகத் ்தோடர்பு்கோளளும். 

• COVID-19 ்தோற்று உள்ளவர்கள இருநத இடஙகள 

மற்றும் ்தோற்று குைித்த கவனலக்குரிய தலஙகள 

யோனவ என்பனதயும், ்செோல்லபபட்டுள்ள ஒரு ந�ரத்ததில் 

தற்்செயலோகத் ்தோடர்பு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய இடம் 

ஒன்ைில் நீஙகள இருநததிருக்கதிறீர்க்ளோ என்பனதயும் நீஙகள 

நசெோததித்துப போர்த்துத் ்தரிநது்கோள்ளலோம். 

• தற்்செயலோகத் ்தோடர்பபில் இருநததிருக்கும் அனனவரும் 

ந�ோயைிவுச் நசெோதனனனய நமற்்கோண்டு, உடனடியோகத் 

தம்னம சுய-தனினமபபடுத்ததிக் ்கோள்ளநவண்டும். 

• இநதத் தகவல் ஏடு ்வவநவறு செமூக ்மோழிக்ளில் 

்மோழி்பயர்க்கபபட்டுள்ளது, ‘்மோழி்பயர்க்கபபட்ட 

மூலவ்ளஙகள’-ஐப போருஙகள. 

சுய-�னிமைப்டுத்�திக தகொள்ளவவண்டிய, 

ைற்றும் வ�ொயறிவுச் வசெொ�மனமய 

வைற்தகொள்ளவவண்டிய வ�மவ எனககு 

இருககதிற�ொ? 

ஆம். தற்்செயலோகத் ்தோடர்பபில் இருநததிருக்கும் ஒவ்வோருவரும் 

ந�ோயைிவுச் நசெோதனனனய நமற்்கோள்ளநவண்டியதும், தனக்கு 

ந�ோயத்்தோற்று இல்னல என்ை முடினவப ்பறும் வனர தம்னம 

சுய-தனினமபபடுத்ததிக்்கோள்ள நவண்டியதும் கட்டோயமோகும். 

NSW Health (‘NSW சுகோதோரம்’) -இடமிருநது நீஙகள ்பறும் 

அைிவுனரயபின் பபிரகோரம் தயவு ்செயது �டநது்கோளளுஙகள. 

த�ொற்று உள்ள ஒருவருடன் �ற்தசெயலொய்த் த�ொடரபு ஏற்்டட 

இடத்�தில் நீஙகள 4 �ொடகளுககுக குமறவொன கொலத்�திற்கு 

முன்பு இருந�திருநதீரகவ்ளயொனொல்:

• உஙகளுக்கு மிக அண்னமயபிலுள்ள ந�ோயைிவுச் நசெோதனனத் 

தலத்ததில் COVID-19 ந�ோயைிவுச் நசெோதனன ஒன்னை 

நமற்்கோண்டு, உஙகன்ளத் தனினமபபடுத்ததிக்்கோளளுஙகள.

• ்தோற்று உள்ள ஒருவருடன் தற்்செயலோயத் ்தோடர்பு 

ஏற்பட்ட இடத்ததில் நீஙகள இருநதததிலிருநது 5-ஆம் �ோ்ளன்று 

இன்்னோரு ந�ோயைிவுச் நசெோதனனனய நமற்்கோளளுஙகள

• உஙகளுனடய முதல் ந�ோயைிவுச் நசெோதனனக்குப பபிைகு, 

உஙகளுக்குத் ்தோற்று இல்னல என்ை முடிவபினன நீஙகள 

்பறும்நபோது உஙகன்ளத் தனினமபபடுத்ததிக்்கோளவனத 

நீஙகள �திறுத்ததிக்்கோள்ளலோம் – ஆனோலும் தயவு ்செயது:

• மற்்ைோரு �பருடன் ஒநர அனையபில் இருக்கும் ்போழுது 

முகக் கவசெம் ஒன்னை அணிநது்கோளளுஙகள

• அவசெியமோன நதனவகளுக்கோக அல்லது உடற்பயபிற்செிக்கோக 

அன்ைி  உஙகளுனடய வீட்னட வபிட்டு ்வ்ளிநயைோதீர்கள

• நீஙகள பணிபுரியும் இடத்ததில் அவசெியபபட்டோல் மட்டும் 

நவனலக்குச் ்செல்லுஙகள.

• ‘நகோவபிட்-19 ந�ோயைிகுைிகள’ (COVID-19 symptoms) உஙகளுக்கு 

இருக்கதின்ைனவோ என்று அவதோனித்துவோருஙகள, மற்றும் 

எவ்வோரு நவன்ளயபிலும் உஙகளுக்கு ந�ோயைிகுைிகள 

ஏதும் ஏற்பட்டோல், ந�ோயைிவுச் நசெோதனனனய மீண்டும் 

நமற்்கோளளுஙகள. உஙகளுக்குத் ்தோற்று இல்னல 

என்ை முடினவ நீஙகள ்பறும் வனர நீஙகள உஙகன்ளத் 

தனினமபபடுத்ததிக்்கோள்ள நவண்டியபிருக்கும்.

த�ொற்று உள்ள ஒருவருடன் �ற்தசெயலொய்த் த�ொடரபு ஏற்்டட 

இடத்�தில் நீஙகள 4 �ொடகளுககு அ�திகைொன கொலத்�திற்கு 

முன்பு இருந�திருநதீரகவ்ளயொனொல்:

• உஙகளுக்கு மிக அண்னமயபிலுள்ள ந�ோயைிவுச் நசெோதனனத் 

தலத்ததில் COVID-19 ந�ோயைிவுச் நசெோதனன ஒன்னை 

நமற்்கோண்டு, உஙகன்ளத் தனினமபபடுத்ததிக்்கோளளுஙகள.

• உஙகளுக்குத் ்தோற்று இல்னல என்ை முடினவ நீஙகள ்பறும் 

வனர தனினமயபில் இருஙகள.

• ‘நகோவபிட்-19 ந�ோயைிகுைிகள’ (COVID-19 symptoms) உஙகளுக்கு 

இருக்கதின்ைனவோ என்று அவதோனித்துவோருஙகள, மற்றும் 

எவ்வோரு நவன்ளயபிலும் உஙகளுக்கு ந�ோயைிகுைிகள 

ஏதும் ஏற்பட்டோல், ந�ோயைிவுச் நசெோதனனனய மீண்டும் 

நமற்்கோளளுஙகள. உஙகளுக்குத் ்தோற்று இல்னல 

என்ை முடினவ நீஙகள ்பறும் வனர நீஙகள உஙகன்ளத் 

தனினமபபடுத்ததிக்்கோள்ள நவண்டியபிருக்கும்.

தயவு ்செயது கவனிக்க: நீஙகள உஙகன்ளத் 

தனினமபபடுத்ததிக்்கோண்டிருக்கும் கோலத்ததில், COVID-19 தடுபபூசெி 

ஒன்னை இட்டுக்்கோளவதற்கோக நீஙகள உஙகளுனடய வீட்னட 

வபிட்டு ்வ்ளிநய ்செல்லக்கூடோது. உஙகளுக்குத் ்தோற்று இல்னல 

என்ை முடினவ நீஙகள ்பற்ை பபிைகு, தடுபபூசெி மருநத்ளிபபு னமயம் 

ஒன்ைிற்கு நீஙகள ்செல்லலோம். 

�னிமைப்டுத்�திகதகொள்ளல் என்றொல் 

என்ன அரத்�ம்? 

தனினமபபடுத்ததிக்்கோள்ளல் என்பது, நீஙகள கட்டோயமோக 

உஙகளுனடய வீட்டில், அல்லது உஙகளுனடய தஙகுமிடத்ததில் 

இருக்கநவண்டும், மற்றும் அனனத்து நவன்ளக்ளிலும் மற்ை 

ஆட்க்ளிடமிருநது கட்டோயமோக நீஙகள வபிலகதியபிருக்க நவண்டும் 

என்பனதக் குைிக்கும். மருத்துவப பரோமரிபபபிற்கோன கோரணம் 

(COVID-19 ந�ோயைிவுச் நசெோதனன ஒன்று உள்ளடஙக), அல்லது 

அவசெர-�தினல ஒன்று இருநதோ்லோழிய, உஙகளுனடய வீட்னட, 

அல்லது தஙகுமிடத்னத வபிட்டு நீஙகள ்வ்ளிநய ்செல்ல இயலோது. 

உஙகளுனடய வீட்டில் அல்லது தஙகுமிடத்ததில் வழனமயோக 

வசெிபபவர்கள அல்லது மருத்துவ அல்லது அவசெர-�தினலக் 

கோரணஙகன்ள முன்னிட்டு உள-நுனழபவர்கன்ளத் தவபிர 

மற்ைவர்கள உஙகளுனடய வீட்டிற்குள வரக்கூடோது. 

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/case-locations-and-alerts.aspx#monitor
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/case-locations-and-alerts.aspx#monitor
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/translated/topic-stop-spread.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/translated/topic-stop-spread.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/clinics.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/clinics.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/frequently-asked-questions.aspx#1-4
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/clinics.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/clinics.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/frequently-asked-questions.aspx#1-4
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COVID-19 த�ொற்று உள்ளவருடன் �ற்தசெயலொகத் 

த�ொடர்பில் இருந�திருப்வர

�ற்தசெயலொகத் த�ொடர்பில் 

இருந�திருப்வரகளுககொன �கவல் ஏடு

தனினமபபடுத்ததிக்்கோள்ளல் என்பது ‘வீட்டில் தஙகதியபிரு’ 

உத்ததிரவுக்ளிலிருநது நவறுபட்டது. நீஙகள உஙகன்ளத் 

தனினமபபடுத்ததிக்்கோளளும் கோலத்ததில் உடற்பயபிற்செிக்கோக, 

கனடக்குச் ்செல்வதற்கோக, நவனலக்கோக அல்லது படிபபதற்கோக 

வீட்னட வபிட்டு ்வ்ளிநய ்செல்ல நீஙகள அனுமததிக்கபபடமோட்டீர்கள. 

நீஙகள தனினமயபில் இருக்கும் கோலத்ததில் உஙகள 

குடும்பத்ததிலுள்ள மற்ை அஙகத்தவர்கள அவர்கன்ளத் 

தனினமபபடுத்ததிக்்கோள்ளநவண்டிய நதனவ இல்னல. 

நமலததிகத் தகவல்களுக்கு ‘NSW சுகோதோர சுய-தனினம வழிகோட்டி’ 

(NSW Health Self-Isolation Guideline)- னயப போருஙகள.  

வ�ொயறிகுறிகள ஏதும் எனககு 

இருககதின்றனவொ என்று �ொன் 

அவ�ொனித்துவர வவண்டுைொ? 

தற்்செயல் ்தோடர்பு ஏற்பட்ட இடத்ததில் நீஙகள இருநததிருநத 

ந�ரத்ததிற்குப பபிைகு குனைநதபட்செமோக 14 �ோட்களுக்கு தற்்செயல் 

்தோடர்பபில் இருநததிருக்கும் அனனவரும் தமக்கு ‘ந�ோயைிகுைிகள’ 

(symptoms) இருக்கதின்ைனவோ என்று அவதோனித்துவரநவண்டும். 

அவவோறு அவதோனித்துவரநவண்டிய அைிகுைிக்ளில் பபின் வருவன 

உள்ளடஙகும்: 

• சுரம் அல்லது சுரத்ததிற்கோன வரலோறு (இரவு ந�ர வபியர்த்தல்கள, 

கு்ளிர்ச்சுரஙகள)

• இருமல்

• ்தோண்னட வலி

• மூச்சு வோஙகல் (சுவோசெிபபததில் செிரமம்)

• �ோசெிக் கசெிவு

• சுனவத் ததிைன் இழபபு

• வோசெனனத் ததிைன் இழபபு

• தனசெ ந�ோவுகள

கன்ளபபு, கடும் �ோசெி அனடபபு (செ்ளிக்நகோர்பபு), மூட்டு வலி, 

தனலவலி, வயபிற்றுப நபோக்கு, குமட்டல்/வோநததி, உணவபின் மீது 

�ோட்டமின்னம, கோரணமில்லோ ்�ஞசு வலி மற்றும் செிவநத கண்கள 

ஆகதியன ஏற்பட்டிருபபதோகத் ்தரிவபிக்கபபட்டிருக்கும் மற்ை 

COVID-19 அைிகுைிக்ளோகும். 

எனககு வ�ொயறிகுறிகள ஏற்்டடொல் �ொன் 

என்ன தசெய்யவவண்டும்? 

‘ந�ோயைிகுைிகள’ (symptoms) ஏதும் உஙகளுக்கு ஏற்பட்டோல், 

நீஙகள உடனடியோக ந�ோயைிவுச் நசெோதனனனய நமற்்கோள்ள 

நவண்டும். ்போதுப நபோக்குவரத்து, வோடனகக் கோர் அல்லது பஙகு 

செவோரிக்ளில் நீஙகள கட்டோயமோகப பயணம் ்செயயக்கூடோது. 

உஙகளுனடய �ோசெி மற்றும் வோனய மூடும் வனகயபிலோன முகக் 

கவசெம் ஒன்னை அணிநததிருஙகள, மற்றும் நீஙகள தற்்செயலோகத் 

்தோடர்பபில் இருநததிருக்கும் ஒருவர் என்பனதப பணியோ்ளர்களுக்கு 

உடனடியோகச் ்செோல்லுஙகள. ந�ோயைிவுச் நசெோதனனத் தலம் 

ஒன்ைிற்கு உஙக்ளோல் ்செல்ல இயலோத அரிதோன தருணம் ஒன்று 

ஏற்பட்டோல், 1300 066 055 எனும் இலக்கத்ததில் நீஙகள உஙகளுனடய 

Public Health Unit -ஐ அனழக்கலோம், ந�ோயைிவுச் நசெோதனன ஒன்னை 

நமற்்கோளவது எபபடி என்பனதப பற்ைி அவர்கள உஙகளுக்கு 

அைிவுனரபபோர்கள.  

நீஙகள மிகவும் தீவபிரமோயச் சுகவீனமுற்ைோலும், நீஙகள இருபபது 

ஒரு மருத்துவ அவசெர-�தினல என்ைோலும் நீஙகள ‘மூன்று பூஜய’(000)

த்ததினன அனழக்கநவண்டும். COVID -19 உள்ள ஒருவருடன் 

நீஙகள தற்்செயல் ்தோடர்பபில் இருநததிருக்கும் ஒருவர் என்பனத 

ஆம்புலன்ஸ் பணியோ்ளர்களுக்குத் ்தரியபபடுத்துஙகள.  

த�ொற்று உள்ள ஒருவருடன் �ற்தசெயல் 

த�ொடர்பில் இருந�திருககும் ஒருவரொக 

�ொன் அமடயொ்ளம் கொணப்டட �திமலயபில் 

�ொன் வீடடிலிருநது தூரத்�தில் இருந�ொல் 

என்ன தசெய்வது?

்தோற்று உள்ள ஒருவருடன் தற்்செயல் ்தோடர்பபில் இருநததிருக்கும் 

ஒருவரோக நீஙகள அனடயோ்ளம் கோணபபடும்நபோது நீஙகள 

வீட்னட வபிட்டுத் ்தோனலவபில் இருநதோல், நீஙகள உடனடியோக 

ந�ோயைிவுச் நசெோதனனனய நமற்்கோண்டு, உஙகன்ளத் 

தனினமபபடுத்ததிக்்கோளவதற்கோக ந�ரோக உஙகளுனடய 

வசெிபபபிடத்ததிற்கு ்செல்லநவண்டும். 

உஙக்ளோல் இயலுமோனோல், நீஙகள இபநபோது தஙகதியபிருக்கும் 

இடத்ததில் உஙகளுனடய தனினமக் கோலத்ததினனக் கழிக்க 

நவண்டும். உஙகளுனடய ந�ோயைிவுச் நசெோதனன முடிவபிற்கோக 

நீஙகள கோத்ததிருக்கும் ந�ரத்ததில் போதுகோபபோகத் தஙகதியபிருநது 

மற்ை அனனவரிடமிருநது வபிலகதியபிருக்க உஙக்ளோல் 

இயலுமோனோல், ஒரு ந�ோட்டல், நமோட்டல் அல்லது மற்ை வனகயோன 

வசெிபபபிடமோக இது இருக்கலோம். 

உஙகளுனடய நசெோதனன முடிவுகன்ள நீஙகள ்பறுவதற்கு 

முன்போக நீஙகள தற்நபோது தஙகதியபிருக்கும் இடத்னத வபிட்டு நீஙகள 

வபிலகநவண்டியபிருக்குமோனோல், அல்லது நீஙகள தஙகதியபிருக்கும் 

இடத்ததின் முதலோ்ளி அல்லது நமலோ்ளரோல் இடத்னதக் கோலி 

்செயயுமோறு உஙகளுக்குச் ்செோல்லபபட்டிருநதோல், உஙகளுக்கு 

NSW Health (‘NSW சுகோதோரம்’) உதவும். அசெோதோரணமோன 

சூழல்க்ளில், உஙகளுனடய தனினமக்கோலத்ததினனக் 

கழிபபதற்கோக உஙகளுனடய வீட்டிற்குச் ்செல்ல நீஙகள 

அனுமததிக்கபபடக்கூடும். இபபடிபபட்ட சூழலில் உஙகளுக்கு 

உதவுவதற்கோக 1300 066 055 எனும் இலக்கத்ததில் Public Health Unit 

(‘்போது சுகோதோரப பபிரிவு)-ஐ அனழயுஙகள. 

COVID-19 த�ொற்று உள்ள ஒருவர 

இருந�திருந� இடம் ஒன்றிற்கு �ொன் 

தசென்றிருநது, த�ொற்று உள்ளவருடன் 

எனககுத் த�ொடரபு ஏற்்டடிருககொவபிடடொல் 

�ொன் என்ன தசெய்யவவண்டும்? 

COVID-19 ்தோற்று உள்ள ஒருவர் இருநததிருபபதோகத் 

்தரியபபடுத்தபபட்டுள்ள இடம் ஒன்ைில் நீஙகள 

இருநததிருக்கதிறீர்கள என்று உஙகளுக்குத் ்தரியவநதோல், 

ஆனோல் NSW Health (‘NSW சுகோதோரம்’) உஙகளுடன் 

்தோடர்பு்கோண்டிருக்கோவபிட்டோல், ‘மிகச் செமீபமோக COVID-19 

்தோற்று உள்ளவர்கள இருநததிருக்கும் இடஙகள’ (latest COVID-19 

case locations) என்ன என்றும், அநத இடத்ததிற்குப ்போருநதும் 

அைிவுனர என்ன என்றும் தயவு்செயது போருஙகள. 

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/self-isolation-covid-and-close.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/self-isolation-covid-and-close.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/frequently-asked-questions.aspx#1-4
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/frequently-asked-questions.aspx#1-4
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/frequently-asked-questions.aspx#1-4
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/case-locations-and-alerts.aspx#monitor
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/case-locations-and-alerts.aspx#monitor
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/case-locations-and-alerts.aspx#monitor

