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நெருங்கிய ந�ொடர்பில் இருந�கிருப்வர்ளுக்ொன 
சுய-�னிமைப்டுத�கிகந்ொள்ளல்  
குறித� �்வல்-ஏடு

‘COVID-19’ ந�ொற்று உள்ள ஒருவர�ொடு ரெொயதந�ொற்று 

ஏற்்டும் அ்ளவபிற்கு நெருக்ைொ் இருந��ன் ்ொ�ணைொ் 

‘COVID-19’ ந�ொற்று ஏற்்ட்டிருககும் ெகியொயைொன வொயபபுள்ள 

ஒருவர ‘நெருங்கிய ந�ொடர்பில் இருந�வர’ (‘close contact’) 

எனப்டு்கிறொர. 

‘COVID-19’ ந�ொற்று உள்ள ஒரு ெ்ர�ொடு நெருங்கிய ந�ொடர்பில் 

இருந�வர என்று நீங்ள அமடயொ்ளம் ்ொணப்ட்டிருந�ொல், 

உங்ளுமடய வீட்டில், அல்்லது �ஙகுவ�ற்கு ஏற்ற இன்நனொரு 

இடத�கில் உங்ம்ளத �னிமைப்டுத�கிகந்ொள்ள ரவண்டிய 

ர�மவ உங்ளுககு இருககும். ரெொயறிகுறி்ள உங்ளுககு 

இல்ம்ல என்றொலும், கூடிய வபிம�வபில் ‘COVID-19’-இற்்ொன 

ரெொயறிவுச் ர�ொ�மனமய நீங்ள ்ட்டொயைொ் ரைற்ந்ொள்ள 

ரவண்டும். 

நெருங்கிய ந�ொடர்பில் இருந�வருககு ரெொயதந�ொற்று 

இல்ம்ல என்ற முடிவு வரும்வம�, நெருங்கிய ந�ொடர்பில் 

இருந�வ�ொ் அமடயொ்ளம் ்ொணப்ட்டுள்ள ெ்ர வ�ிககும் 

அர� வீட்டில் வ�ிககும் ைற்றவர்ளும் �ங்ம்ள சுய-

�னிமைப்டுத�கிகந்ொள்ள ரவண்டும்.  

‘ந்ொது சு்ொ�ொ� உத��வு’ (Public Health Order) -இன் 

கீழ், நெருங்கிய ந�ொடர்பில் இருந�வர்ளுககு சுய-

�னிமைப்டுத�கிகந்ொள்ளல் ்ட்டொயப்டுத�ப்ட்லொம். 

‘NSW சு்ொ�ொ� சுய-�னிமை வழி்ொட்டல்’ (NSW Health Self-

Isolation Guideline)-ஐப ்ற்றிய கூடு�ல் �்வல்்ம்ள இந�த 

�்வல்-ஏடு ந்ொண்டுள்ளது. 

ெொன் என்மன சுய-

�னிமைப்டுத�கிகந்ொள்ள ரவண்டுைொ, 

ைற்றும் எவவ்ளவு ்ொ்லத�கிற்கு ெொன் 

�னிமையபில் இருக்ரவண்டும்?

தற்சமயம் நீங்கள் சு்கமா்கவே இருநதாலும், வ�ாய்ததாறறு 

உள்்ளேவ�ாடு த�ருங்ககிய ததாடர்பில் இருநதகிருக்கும் அனைேரும் 

தம்னம சுய-தைினமப்டு்தகிக்த்காள்்ள வேண்டும்.

வ�ாய்ததாறறு உள்்ள �்வ�ாடு நீங்கள் த�ருங்ககிய ததாடர்பில் 

இருநத �ாளுக்குப ்பிறகு 14 �ாட்களுக்கு நீங்கள் உங்கன்ள சுய-

தைினமப்டு்தகிக்த்காள்்ள வேண்டும்.

ததாறறுள்்ள �்ருடன் த�ருங்ககிய ததாடர்பில் இருநதேர்கன்ளக் 

்கண்டறியும் அதகி்கா�ம் உள்்ள ஒருே�ால் எ்தனை �ாட்களுக்கு 

நீங்கள் உங்கன்ள சுய-தைினமப்டு்தகிக்த்காள்்ள வேண்டும் என்று 

எழு்து மூலமா்க உங்களுக்கு த்சால்லப்டும் (இது ஒரு ன்கபவ்்சிக் 

குறுஞத்சயதகி ேடிேபில் இருக்்கலாம்). த�ருங்ககிய ததாடர்பில் 

இருநதேர்கன்ளக் ்கண்டறியும் அதகி்கா�ம் உள்்ள ஒருே�ிடமிருநது 

்காத�ாலி மூல அனைபபு ஒன்னறயும் நீங்கள் த்றக்கூடும்.

நீங்கள் உங்கன்ள எஙவ்க சுய-தைினமப்டு்தகிக்த்காள்்ளப 

வ்ா்ககிறீர்கள் என்று ததாடர்பில் இருநதேர்கன்ளக் ்கண்டறியும் 

�்ருக்கு தத�ிேபிக்்க வேண்டும், அ்துடன் ததாடரபுக்்காை 

ததானலவ்்சி இலக்்கம் ஒன்னற அேருக்குக் த்காடுக்்கவேண்டும். 

த�ருங்ககிய ததாடர்பில் இருநதேர்கன்ளக் ்கண்டறியும் அதகி்கா�ம் 

உள்்ள ஒருேர, COVID-19 ததாறறு உள்்ள யா�ாேததாருேருடன் 

ததாடர்பில் இருநதுள்்ள �்ர்கன்ள அனடயா்ளம் ்கண்டு ததாடர-

�டேடிக்ன்க்கன்ள வமறத்காள்ளும் COVID-19-ஐ புலைாயவு த்சயயும் 

‘NSW சு்காதா�’ப ்�ியா்ள�ாோர. 

COVID-19 ரெொயறிவுச் ர�ொ�மனமய ெொன் 

ரைற்ந்ொள்ளரவண்டுைொ?

வ�ாய்ததாறறு உள்்ளேவ�ாடு த�ருங்ககிய ததாடர்பில் 

இருநதகிருக்கும் அனைேருக்கும் வ�ாயறிகுறி்கள் ஏதும் இல்ல 

என்றாலும், அேர்கள் அனைேரும் கூடிய ேபின�ேபில் வ�ாயறிவுச் 

வ்சாதனை்கன்ளக் ்கடடாயமா்க வமறத்காண்டா்க வேண்டும். 

வ�ாயறிவுச் வ்சாதனைனய வமறத்காள்்ள: 

• உங்களுக்கு மி்க அண்னமயபிலுள்்ள ‘COVID-19 ்சி்ககிச்ன்சய்கம் 

அல்லது ோ்கை ஊடுேைிச் ்சி்ககிச்ன்சய்க’ (COVID-19 clinic or drive 

through clinic)்தகிறகுச் த்சல்லுங்கள்

• ்சநதகிபபுவேன்ள ஒன்னற ஏற்டு்தகிக்த்காள்்ள உங்களுனடய 

உள்ளூரப்குதகி மரு்துேன� அனையுங்கள்

• வமவல உள்்ளேறறில் எனதயும் த்சயய இயலேபில்னலதயைில்,     

1300 066 055-இல் உங்களுனடய உள்ளூரப்குதகி ‘த்ாது 

சு்காதா�ப ்பி�ி’ (Public Health Unit) ேபிைன� அனையுங்கள். 

நீங்கள் ்கடடாயமா்கப த்ாதுப வ்ாக்குே�்து ே்சதகி்க்ளில் 

்ய�ிக்்கவோ, ்சோ�ிப-்்ககிரவு த்சயதுத்காள்்ளவோ கூடாது. மு்கக் 

்கே்சம் ஒன்னற அ�ிநதுத்காள்ளுங்கள், மறறும் COVID-19 ததாறறு 

உள்்ள ஒருேருடன் நீங்கள் த�ருங்ககிய ததாடர்பில் இருநதகிருப்ேர 

என்்னத உடைடியா்க ்�ியா்ளர்களுக்குச் த்சால்லுங்கள். 

உங்களுக்கு் ததாறறு இல்னல என்்து உறுதகிப்டு்தப்டடால், 

தைினமக்்காலம் முடியும் ேன� நீங்கள் இபவ்ாதும் தைினமயபில் 

இருக்்கவேண்டியபிருக்கும். ஏதைன்றால், உங்க்ளில் அறிகுறி்கள் 

ததன்்ட அல்லது அறிகுறி்கள் இல்லாமவல வ�ரமு்கமாை வ்சாதனை 

முடிவு ே� 14 �ாட்கள் ேன� ஆ்கலாம் (உங்களுக்கு COVID-19 

இருக்்கலாம் என்்னதக் ்காடடும் உடல்ரீதகியாை அறிகுறி்கள்).

நீங்கள் சுய-தைினமயபில் இருக்கும் ்கால்தகின் எவதோரு 

்கடட்தகிலும் உங்களுக்கு வ�ாயறிகுறி்கள் ஏற்டடால், 

நீங்கள் வ�ாயறிவுச் வ்சாதனைனய மீண்டும் வமறத்காள்்ள 

வேண்டியபிருக்கும்.

முன்்பிருநத வ�ாயறிகுறி்கள், அல்லது ்கடநத்கால வ்சாதனை்கள் 

எதுோ்க இருநதாலும், உங்களுனடய தைினமக் ்கால்தகின் 

12-ஆம் �ா்ளன்று இன்தைாரு வ�ாயறிவுச் வ்சாதனைனய 

வமறத்காள்ளுமாறும் நீங்கள் வேண்டப்டுவீர்கள்.  

ெொன் என்மன சுய-

�னிமைப்டுத�கிகந்ொளவது எப்டி? 

• வ��டியா்க நீங்கள் உங்கன்ள சுய-தைினமப்டு்தகிக்த்காள்ளும் 

இட்தகிறகுச் த்சல்லுங்கள் (வீடு, வ�ாடடல் அல்லது மறற 

தஙகுமிட ே்சதகி)
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SELF-ISOLATION FACT SHEET FOR CLOSE CONTACTS

https://www.legislation.nsw.gov.au/information/covid19-legislation/self-isolation
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/clinics.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/Pages/phus.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/Pages/phus.aspx


health.nsw.gov.au 

2 / 4

• அே்ச� மரு்துே ்�ாம�ிபபு அல்லது அே்ச��கினல 

ஒன்று இருநதாதலாைிய இருக்கும் இட்னதேபிடடுச் 

த்சல்லாதீர்கள் (்காயமனடேனத் தேபிரப்து அல்லது குடும்் 

ேன்முனறயபிைால் தீங்ககிறகு ஆ்ளாகும் ஆ்்தகிலிருநது 

தப்பிப்து ஆ்ககியேறனற உள்்ளடக்கும் அே்ச��கினல்கள்). இநதக் 

்கா��ங்களுக்்கா்க நீங்கள் வீடனடேபிடடு தே்ளிவயறிைால், 

மறறேர்க்ளிடமிருநது 1.5 மீடடர தூ� இனடதே்ளிேபிடடு 

ேபில்ககியபிருங்கள், மறறும் வீடடிலிருநது நீங்கள் வ்ாகும் 

இட்தகிறகு வ��டியா்கச் த்சல்லுங்கள், மறறும் அநத 

இட்தகிலிருநது வ��டியா்க உங்களுனடய வீடடிறவ்கா, நீங்கள் 

தங்ககியபிருக்கும் இட்தகிறவ்கா, அே்ச� �கினல் தரு�ம் ஒன்றில் 

மாறறு் தஙகுமிடம் ஒன்றிறவ்கா தகிரும்புங்கள். 

• வேனலக்கு, ்டிக்கும் இட்தகிறகு, குைநனதப ்�ாம�ிபபு 

ே்சதகிக்கு அல்லது த்ாது இடங்களுக்குப வ்ா்காதீர்கள், 

மறறும் த்ாதுப வ்ாக்குே�்னதவயா, ்்ககிரவு-்சோ�ி்கன்ளவயா 

்யன்்டு்தாதீர்கள்

• ேபிருநதகிைர்கன்ள ே�ேனைக்்காதீர்கள்

• வீடடு் வதாடடம், உப்�ின்க அல்லது அல்லது தே்ளி-முறறம் 

ஆ்ககிய இடங்கள் உங்கள் வீடடில் இருநதால், நீங்கள் அஙகு 

வ்ா்கலாம்

• �ல்ல சு்காதா�ப ்ைக்்கங்கன்ளக் ்கனடப்பிடியுங்கள்:

 ○ இருமல்்கன்ளயும், தும்மல்்கன்ளயும் மூடிக்த்காள்ளுங்கள்

 ○ வ்சாபபு மறறும் தண்ணீன�ப ்யன்்டு்தகிக் குனறநத்ட்சம் 

20 ேபிைாடி வ��்தகிறகு உங்களுனடய ன்க்கன்ள 

அடிக்்கடிக் ்கழுேபிக்த்காண்டிருங்கள். ‘ஆல்த்கா�ால்’-ஐ 

அடிப்னடயா்கக் த்காண்ட ன்கச் சு்தகி்க�ிப்ான் ஒன்னற 

நீங்கள் ்யன்்டு்தலாம். ்பின் ேரும் தரு�ங்க்ளில் 

ன்க்கன்ளக் ்கழுவுங்கள்:

a. மறற ஆட்கள் இருக்கும் ்குதகி ஒன்றிறகுள் நுனைேதறகு 

முன்பு

b. மறறேர்க்ளால் ்யன்்டு்தப்டும் த்ாருள்்கன்ள் 

ததாடுேதறகு முன்பு

c. ்கைிேனறனயப ்யன்்டு்தகிய ்பிறகு

d. இருமிய அல்லது தும்மிய ்பிறகு

e. ன்கயுனற்கள் மறறும் மு்கக் ்கே்சங்கன்ள அ�ிேதறகு 

முன்பு மறறும் அேறனற அ்கறறிய ்பிறகு.

 ○ குனறநத்ட்சம் ஒரு �ான்ளக்கு ஒரு முனற, ஒருமுனற-

்ாேபிபபுக் ன்கயுனற்கன்ள அ�ிநதுத்காண்டு நீங்கள் 

அடிக்்கடி் ததாடும் வமற்�பபு்கள் அனை்னதயும் 

சு்தம் த்சயயுங்கள் (‘த்கௌண்டடர்கள், வமன்சயபின் 

வமற்�பபு்கள், ்கதேபின் ன்கப்பிடி்கள், கு்ளியலனறயபில் 

த்ாரு்தப்டடிருக்கும் த்ாருட்கள், ்கைிேனற்கள், 

ததானலவ்்சி்கள், ‘கீ-வ்ாரடு்கள்’, ‘வடப்ளடடு்கள்’, மறறும் 

்டுக்ன்கயனற வமன்ச்கள்). சு்தம் த்சயத ்பிறகு வீடடு 

உ்வயா்கக் ்ககிருமி�ா்சிைி ஒன்னற அல்லது ‘பளீச்’ 

்கலனேனய அநத வமற்�பபு்க்ளின் மீது இடுங்கள். 

• ம்ளின்கப த்ாருட்கள் மறறும் மருநது்கன்ள உங்களுக்்கா்கப 

த்றறுக்த்காண்டு ேருமாறு குடும்்்தகிைன�யும், 

�ண்்ர்கன்ளயும் வ்களுங்கள், அல்லது அேறனற இன�ய-

ேைியபில் அல்லது ததானலவ்்சி மூலமா்க ‘ஆரடர’ த்சயயுங்கள். 

உ�வு மறறும் அ்தகியாே்சியப த்ாருட்கன்ளப த்றுேதகில் 

உங்களுக்கு இபவ்ாதும் உதேபி வதனேப்டடால் உங்களுனடய 

உள்ளூரப்குதகியபிலுள்்ள ‘த்ாது சு்காதா� ்பி�ி’(Public Health Unit)

ேபினை 1300 066 055 -இல் அனையுங்கள்.

ந�ொற்று உள்ள ஒருவர�ொடு ெொன் 

நெருங்கிய ந�ொடர்பில் இருந�கிருககும் 

ஒருவர என்ற அறிவபிபபு எனககு 

வரும்ர்ொது ெொன் வீட்டில் இல்்லொைல் 

இருந�ொல் என்ன ந�யவது?

த�ருங்ககிய ததாடர்பில் இருநதகிருப்ேர்கன்ளக் ்கண்டறியும் 

அதகி்கா�ம் உள்்ள ஒருே�ால் நீங்கள் த�ருங்ககிய ததாடர்பில் 

இருநதகிருக்கும் ஒருேர எை அனடயா்ளம் ்கா�ப்டடால், மறறும் 

அச்்சமய்தகில் நீங்கள் வீடடில் இல்லாமல் இருநதால், வ�ாயறிவுச் 

வ்சாதனைனய வமறத்காள்ேதற்கா்க ‘COVID-19 clinic’ ஒன்றிறகு 

அல்லது நீங்கள் தங்ககியபிருக்கும் இட்தகிறகு அண்னமயபிலுள்்ள 

த்ாது மரு்துேர (GP) ஒருே�ிடம் த்சல்லுங்கள், மறறும் அதறகுப 

்பிறகு வ�ாய்ததாறறு உள்்ள �்ருடன்  நீங்கள் ்கனட்சியா்க் 

ததாடர்பில் இருநதகிருநத �ா்ளில் இருநது 14 �ாட்களுக்கு 

உங்கன்ள சுய-தைினமப்டு்தகிக்த்காள்ளுங்கள். தைினமக் 

்காலம் முழுேனதயும் ்கைிக்்க இயலாத இடம் ஒன்றில் நீங்கள் 

இருநதால், மாறறு இட ே்சதகினயக் ்கண்டறிேதகில் உதேபி த்ற 

உங்களுனடய ‘த்ாது சு்காதா�ப ்பி�ி’(Public Health Unit)ேபிைருடன் 

ததாடரபுத்காள்ளுங்கள். 

உங்களுனடய தைினமக் ்காலம் முடியும் ேன� நீங்கள் வீடடிறகுச் 

த்சல்ல அனுமதகிக்்கப்டமாடடீர்கள். 

ெொன் ைற்ற ஆட்்ளுடன் வ�ிப்வர என்றொல் 

என்ன ந�யவது?

துேக்்க்தகில், ஒவ� வீடடினைப ்்ககிரநதுத்காண்டு உங்கவ்ளாடு 

தங்ககியபிருப்ேர்களும் உங்களுக்கு வ�ாய்ததாறறு இல்னல என்ற 

முதல் முடிவு ேரும்ேன� அேர்கன்ள சுய-தைினமப்டு்தகிக்த்காள்்ள 

வேண்டியபிருக்கும். அதகியுயர ஆ்்தகிற்காை ோயபபு  �கிலவும் 

சூைல்்க்ளில் ்�ியாறறு்ேர்கள் த�ருங்ககிய ததாடர்பில் 

இருநதகிருப்ே�ிடமிருநது தைி்தகிருக்்கவேண்டும், மறறும் 

த்சயலூக்்கமாை  தைினம அனடயப்டும்ேன� அேர்கள் 

அதகியுயர ஆ்்து �கிலவும் ்குதகி்களுக்குக் ்கடடாயமா்கச் 

த்சல்லக்கூடாது (முதகிவயார ்�ாம�ிபபு இல்லங்கள், இ�ாணுே 

த்ளங்கள், இயலானமயுனடவயாருக்்காை இட ே்சதகி்கள் அல்லது 

அேர்களுக்்காை ்்கல்-வேன்ள் தகிடடங்கள், ேபிடுதகிப-்ாட்சானல்கள், 

ேபிடுதகி-இல்லங்கள், வீடறவறார ்காப்்கங்கள், தகிரு்த்கங்கள், 

தஙகுமிட ே்சதகிவயாடு கூடிய ததானலதூ�் ததாைில் தலங்கள், 

புலம்த்யர் ததாைிலா்ளர்களுக்்காை தஙகுமிட ே்சதகி்கள், 

ததானலதூ� ்சமூ்கங்கள், இனறச்்சிச் த்சயல்்ாடடுமுனற் 

ததாைில்்கள் வ்ான்றை அதகியுயர ஆ்்தகிற்காை ோயபபு �கிலவும் 

்குதகி்க்ளாகும்). ‘அதகியுயர ஆ்்துப ்குதகி்க்ளில் ்�ியாறறுவோர 

ே்சிக்கும் குடும்்ங்கள்’ (households where people work in high risk 

settings)-இற்காை அறிவுன�்கன்ளப ்ாருங்கள். 

மறற ஆட்களுடன் நீங்கள் ே்சி்துேநதால், 

அனை்துவேன்ள்க்ளிலும் நீங்கள்:

• மறறேர்க்ளிடமிருநது தைி்து இருக்்கவேண்டும்

• வேதறாரு அனறயபில் தங்கவும், �கி்தகின� த்காள்்ளவும் 

வேண்டும்

• இருநதால், வேதறாரு கு்ளியலனறனயப ்யன்்டு்தவேண்டும் 

(அல்லது ஒவதோரு முனறயும் ்யன்்டு்தகிய ்பிறகு அனதச் 

சு்தம் த்சயயவேண்டும்)

• இன்தைாரு �்ருடன் ஒவ� அனறயபில் இருக்கும்வ்ாது 

மு்கக் ்கே்சம் அ�ிய வேண்டும் (அநத �்ரும் தைினமயபில் 

இருநதாலும் கூட)

நெருங்கிய ந�ொடர்பில் இருந�கிருப்வர்ளுக்ொன  

சுய-�னிமைப்டுத�கிகந்ொள்ளல் குறித� �்வல்-ஏடு

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/clinics.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/households-high-risk.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/households-high-risk.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/households-high-risk.aspx
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• தடடு்கள், வ்காபன்்கள், துோனல்கள், ்டுக்ன்க்கள், அல்லது 

மறற வீடடு உ்வயா்கப த்ாருட்கன்ளப ்்ககிரநதுத்காள்்ளக் 

கூடாது. இநதப த்ாருட்கன்ளப ்யன்்டு்தகிய ்பிறகு, வ்சாபபு 

மறறும் தண்ணீன�ப ்யன்்டு்தகி அேறனற முறறிலுமா்கச் 

சு்தம் த்சயயவேண்டும், அல்லது ‘டிஷ்-ோஷர/ோஷிஙக் 

தமஷின்’-ஐப ்யன்்டு்த வேண்டும்

• ்்ககிரநதுத்காள்்ளப்டும் ்குதகி்கன்ள் தேபிரக்்கவேண்டும், 

மறறும் இநதப ்குதகி்க்ளின் ஊடா்கச் த்சல்லும்வ்ாது மு்கக் 

்கே்சம் ஒன்னற அ�ியவேண்டும்

• தீேபி�மாை வ�ாயக்கு ஆ்ளாகும் ஆ்்துள்்ள ேயதாைேர்கள், 

வ�ாதயதகிரபபு் தகிறன் ்ாதகிக்்கப்டடேர்கள், மறறும் இதய 

வ�ாய, நுன�யீ�ல் அல்லது ்சிறுநீ�்க வ�ாய மறறும் ்சரக்்கன� 

வ�ாய வ்ான்ற வ�ாய �கினல்கள் உள்்ளேர்களுடன் ஒவ� 

அனறயபில் இருக்்கக்கூடாது. 

உங்களுனடய வீடடிலிருக்கும் மறறேர்க்ளிடமிருநது உங்க்ளால் 

முறறிலுமா்க ேபில்ககியபிருக்்க இயலேபில்னல என்றால், மாறறு 

தஙகுமிட ே்சதகினயப ்றறி 1300 066 055 -இல் உங்களுனடய ‘த்ாது 

சு்காதா� ்பி�ி’ (Public Health Unit)-ேபிைருடன் வ்சுங்கள். 

என்னுமடய ்பிளம்ளககு 

ரெொயறிகுறி்ள இருந�ொல், அல்்லது 

�னிமைப்டுத�கிகந்ொள்ளரவண்டிய 

ர�மவ அவருககு இருந�ொல் என்ன 

ந�யவது?

உங்களுனடய ்பிள்ன்ளக்கு வ�ாயறிகுறி்கள் இருநதால், அல்லது 

தைினமப்டு்தகிக்த்காள்்ளவேண்டிய வதனே அேருக்கு இருநதால், 

‘த்றவறார மறறும் ்�ாம�ிப்ா்ளர்களுக்்காை அறிவுன�’ (advice for 

parents and carers) எனும் த்கேல்்கன்ளப ்ாருங்கள். 

சுய-�னிமையபில் இருககும்ர்ொது எனககு 

COVID-19 -இற்்ொன ரெொயறிகுறி்ள 

ஏற்்ட்டொர்லொ, உடல் ெகிம்ல ��ியபில்்லொைல் 

இருப்து ர்ொ்ல இருந�ொர்லொ ெொன்  என்ன 

ந�யவது? 

சுய-தைினமயபில் இருக்கும் ்கால்தகின் எவதோரு ்கடட்தகிலும் 

உங்களுக்கு வ�ாயறிகுறி்கள் ஏற்டடால், உடைடியா்க வ�ாயறிவுச் 

வ்சாதனைனய வமறத்காள்ளுங்கள். நீங்கள் த்ாதுபவ்ாகுே�்து 

ே்சதகி்க்ளிவலா, ்்ககிரவு-்சோ�ி்க்ளிவலா ்ய�ிக்்கக் கூடாது. மு்கக் 

்கே்சம் ஒன்னற அ�ியுங்கள், மறறும் COVID-19 ததாறறு உள்்ள 

ஒருேருடன்  நீங்கள் த�ருங்ககிய ததாடர்பில் இருநதகிருக்கும் ஒருேர 

என்்னதப ்�ியா்ளர்களுக்கு உடைடியா்கச் த்சால்லுங்கள்.   

்பின்ேரும் வ�ாயறிகுறி்கள் உங்களுக்கு இருக்்ககின்றைோ என்று 

நீங்கள் ்கேைமா்க அேதாைி்துே� வேண்டும்: 

• சு�ம் (37.5ஂC அல்லது அதறகும் வமற்டடது) அல்லது சு�ங்கள் 

ஏற்டடுள்்ளதற்காை ே�லாறு (இ�வு-வ�� ேபியர்தல்்கள், 

கு்ளிர்கள்)

• இருமல்

• �ா்சிக் ்க்சிவு

• மூச்சு ோங்கல் (சுோ்சிப்தகில் ்சி�மம்)

• ததாண்னட வ�ாவு

• ோ்சனை் தகிறன் இைபபு

• சுனே் தகிறன் இைபபு

்கடுனமயா்க அனட்டடுபவ்ாை �ா்சி (அனடபபு), அ்சதகி, தன்ச 

வ�ாவு, மூடடு ேலி, தனலேலி, ேயபிறறுபவ்ாக்கு, குமடடல்/ோநதகி, 

உ�ேபின் மீது �ாடடமின்னம, இைமறியா மாரபு ேலி மறறும் ்சிேநத 

்கண்்கள் ஆ்ககியை COVID-19 -இற்காை மறற வ�ாயறிகுறி்க்ளில் 

உள்்ளடங்கலாம். 

நீங்கள் ்கடும் சு்கவீைமனடநதாவலா, மரு்துே அே்ச� 

�கினலதயான்றில் இருநதாவலா, நீங்கள் ‘மூன்று பூஜய’ (000) ்தகினை 

அனைக்்கவேண்டும். நீங்கள் COVID-19 ததாறறு உள்்ள ஒருேருடன் 

த�ருங்ககிய ததாடர்பில் இருநதகிருக்கும் ஒருேர என்்னத 

ஆம்புலன்ஸ் ்�ியா்ளர்களுக்குச் த்சால்லுங்கள்.   

சுய-�னிமைமய ெொன் �ைொ்ளிப்து எப்டி?

• ்தறற்தகினைக் குனறப்தற்கா்க, குடும்்்தகிலுள்்ள மறற 

அங்க்தேர்களுடன் COVID-19 -ஐப ்றறிப வ்சுங்கள். ‘COVID-19 

- அடிக்்கடி வ்கட்கப்டும் வ்கள்ேபி்கள்’ (COVID-19  – Frequently asked 

questions)-இல் துல்லியமாை, மறறும் �டபபு-�ாள் ேன�க்குமாை 

த்கேல்்கன்ள நீங்கள் ்கா�லாம். 

• ேயதகிறவ்கறற ோர்னத்கன்ளப ்யன்்டு்தகி இ்ளம் 

குைநனத்களுக்கு மீள்-�ம்்பிக்ன்கயூடடுங்கள்.

• கூடிய ேன�க்கும் ்சாதா�� அன்றாட அலுேல் ேைனமனயப 

்பின்்றறுங்கள். 

• ததானலவ்்சி, மின்ைஞ்சல் அல்லது ்சமூ்க ஊட்கங்கள் மூலமா்க 

குடும்் அங்க்தேர்கள் மறறும் �ண்்ர்களுடன் ததாடர்பில் 

இருங்கள். 

• வீடடில் தேறாமல் உடற்யபிற்சி்கன்ள வமறத்காள்ளுங்கள். 

உடற்யபிற்சினயப ்றறிய DVDs-க்்கள், �டைம், தன�-

உடற்யபிற்சி்கள், வயா்கா, த்கால்னலபபுற்தகில் �ட்தல், 

அல்லது, உங்க்ளிடம் இருநதால், �்க�ா-மிதகிேண்டி வ்ான்ற 

வீடடு உடற்யபிற்சிச் ்சாதைங்கன்ளப ்யன்்டு்துதல் 

ஆ்ககியை தத�ிவு்க்ளில் உள்்ளடங்கலாம். மை அழு்த்தகிறகும், 

மைச்வ்சாரேபிறகும் உடற்யபிற்சிதயன்்து �கிரூ்�மாைததாரு 

்சி்ககிச்ன்ச முனறயாகும்.  

• முடியுமாைால், வீடடிலிருநது வேனல த்சயேதற்காை 

ஏற்ாடு்கன்ள உங்களுனடய முதலா்ளியுடன் 

ஏற்டு்தகிக்த்காள்ளுங்கள். 

• ்கடநத ்கால்தகில் ்கடிைமாை சூழ�கினல்கன்ள எவோறு 

்சமா்ளி்தீர்கள் எவோறு என்்னதப ்றறி வயா்சியுங்கள், மறறும் 

இநத சூழ�கினலனயயும் உங்க்ளால் ்சமா்ளிக்்க இயலும் என்று 

உங்களுக்கு மீளுறுதகிய்ளி்துக்த்காள்ளுங்கள். சுய-தைினம 

என்்து த�டு �ாட்களுக்கு நீடிப்தல்ல என்்னத �கினைேபில் 

த்காள்ளுங்கள். 

சுய-�னிமையபில் இருநது ெொன் எபர்ொது 

நவ்ளிரயற்லொம்? 

14 �ாள் சுய-தைினமக் ்கால்தகினை முடி்த ்பிறகும், 12-ஆம் 

�ாள் வ�ாயறிவுச் வ்சாதனையபில் உங்களுக்கு வ�ாய்ததாறறு 

இல்னல என்ற முடினே நீங்கள் த்றற ்பிறகும், வ�ாயறிகுறி்கள் 

எதுவும் உங்களுக்கு இல்லாத வ்ாதும், த�ருங்ககிய ததாடர்பில் 

இருநதகிருப்ேர்கன்ளக் ்கண்டறிேதற்காை அதகி்கா�ம் 

அ்ளிக்்கப்டடுள்்ள �்ர ஒருேர உங்களுடன் ததாடரபு 

த்காள்ளும்வ்ாதும் நீங்கள் சுய-தைினமனயேபிடடு தே்ளிவயறலாம். 

நீண்ட ்கால இருமல் வ்ான்ற தீ�ாத சுோ்ச வ�ாயறிகுறி்கன்ளக் 

த்காண்ட ்னைய வ�ாய �கினல ஒன்று உங்களுக்்ககிருநதால், COVID-19 

-இற்காை வ�ாயறிகுறி்கள் நீங்ககிேபிடடைோ என்று முடிவு த்சயய 

உங்களுக்கு ்சி்ககிச்ன்சய்ளி்துேரும் மரு்துேருடன் வ்சுங்கள். 

தைினமயபிலிருநது நீங்கள் தே்ளிவயறலாமா என்று உங்களுக்கு 

உறுதகியா்க் தத�ியேபில்னல என்றால், 1300 066 055-இல் 

உங்களுனடய உள்ளூரப ்குதகியபிலுள்்ள ‘த்ாது சு்காதா�ப ்பி�ி’ 

(Public Health Unit)-ேபிைன� அனையுங்கள். 

நெருங்கிய ந�ொடர்பில் இருந�கிருப்வர்ளுக்ொன  

சுய-�னிமைப்டுத�கிகந்ொள்ளல் குறித� �்வல்-ஏடு

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/Pages/phus.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/Pages/phus.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/isolation-advice-for-parents-and-carers.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/isolation-advice-for-parents-and-carers.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/frequently-asked-questions.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/frequently-asked-questions.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/frequently-asked-questions.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/Pages/phus.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/Pages/phus.aspx
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சுய-�னிமை குறித� வபி�கிமுமற்ம்ள 

ெொன் ்பின்்ற்றவபில்ம்ல என்றொல் என்ன 

ஆகும்?

இநத ேபிதகிமுனற்கன்ளப ்பின்்றறாமலிருப்து 

குடும்்்தகிைன�யும், �ண்்ர்கன்ளயும், ்சமூ்க்தகிைன�யும் 

ஆ்்தகிறகுள்்ளாக்கும். இநத ேபிதகிமுனற்கன்ளப 

்பின்்றறாமலிருப்து ஒரு குறறச்த்சயலும் ஆகும், மறறும் 

த்ரும் அ்�ாதங்கன்ள இது ஏற்டு்தக்கூடும். தைி�்ர்களுக்கு 

அதகி்க்ட்ச அ்�ாதம் $11,000, 6 மாத ்சினறோ்சம் அல்லது, குறறச் 

த்சயனல் ததாடரநது பு�ிநதுத்காண்டிருக்கும் ஒவதோரு 

�ாளுக்கும் $5,500 கூடுதல் அ்�ாத்துடன், இ�ண்டும். 

சுய-�னிமையபிலிருநது ெொன் வபி்ல்கிய 

்பிறகு என்ன ெடககும்?

த்ாதுப வ்ாக்குே�்தகினைப ்யன்்டு்துேது, வேனலக்குப 

வ்ாேது மறறும் �ண்்ர்கள் மறறும் குடும்்்தகிைன�ப ்ாரப்து 

வ்ான்ற உங்களுனடய அன்றாட அலுேல்்களுக்கு நீங்கள் 

தகிரும்்லாம்.  

அனை்து் ததாறறு வ�ாய்க்ளின் ்�ேனலயும் குனறக்்க �ல்ல 

சு்காதா�ப ்ைக்்கங்கள் மறறும் உடல்ரீதகி ேபில்கனல நீங்கள் 

ததாடரநது ்பின்்றறிக்த்காண்டிருக்்க வேண்டும்:

• உங்களுடன் ே்சிக்்காதேர்க்ளிடமிருநது 1.5 மீடடர தூ� 

இனடதே்ளிேபிடடு ேபில்ககியபிருங்கள்

• வ்சாபபு மறறும் தண்ணீன�ப ்யன்்டு்தகி 20 

ேபிைாடி வ��்தகிறகு உங்களுனடய ன்க்கன்ளக் 

்கழுேபிக்த்காண்டிருங்கள், அல்லது ‘ஆல்த்கா�ால்’-ஐ 

அடிப்னடயா்கக் த்காண்ட ன்கச் சு்தகி்க�ிப்ான் ஒன்னறப 

்யன்்டு்துங்கள்

• உங்களுனடய மு்க்னத, குறிப்ா்க உங்களுனடய ்கண்்கள் 

மறறும் ோனய, ததாடுேனத் தேபிருங்கள்

• இருமும்வ்ாது அல்லது தும்மும்வ்ாது உங்களுனடய ோய 

மறறும் �ா்சினய ஒரு தகிசு்தாள் அல்லது முைஙன்க மடிபன்க் 

த்காண்டு மூடிக்த்காள்ளுங்கள்.

உங்களுனடய தைினமக் ்கால்தகிறகுப ்பிறகு எவதோரு 

்சமய்தகிலும் உங்களுக்கு வ�ாயறிகுறி்கள் ஏற்டடால், உடைடியா்க 

வ�ாயறிவுச் வ்சாதனைனய வமறத்காள்ளுங்கள். 

நெருங்கிய ந�ொடர்பில் இருந�கிருப்வர்ளுக்ொன  

சுய-�னிமைப்டுத�கிகந்ொள்ளல் குறித� �்வல்-ஏடு

ரை்ல�கி்த �்வல்்ளும் ஆ��வு�வபியும்

நீங்கள் COVID-19 -இைால் ்ாதகிக்்கப்டடு, �கிதகி�கினலச் ்சி�ம்தகிறகு 

ஆ்ளா்ககிக்த்காண்டிருநதால், ்ககினடக்கும் �கிதகியுதேபி்கள் யானே 

என்்னதப ்றறிய த்கேல்்களுக்கு தயவு த்சயது ‘NSW அ�்சாங்க 

ேனல்தல’ (NSW Government website) ்தகிறகுச் த்சல்லுங்கள். 

வமலதகி்க் த்கேல்்களுக்கும், வீடடு் தைினமயபில் இருக்கும் 

்கால்தகில் ்ககினடக்கும் உதேபி்கன்ளப ்றறியும் தத�ிநதுத்காள்்ள: 

• Lifeline Australia: 13 11 14  

்சமா்ளிக்்க, அல்லது ்ாது்காப்ா்க இருக்்க இயலாமல் 

இருப்ேர்களுக்்காை குறு்ககிய-்கால அத�வுதேபினய எச் 

்சமய்தகிலும் அ்ளிக்கும் ஒரு 24/7 அே்ச�்கால ஆத�வுதேபி 

வ்சனே.

• Beyond Blue Coronavirus Mental Wellbeing Support Service: 

1800 512 348

• Kids Helpline: 1800 551 800  

5 முதல் 25 ேயது ேன�யுள்்ள இ்ளம் ேயதகிைருக்கு 

இலே்சமாை, அநத�ங்கமாை மறறும் இ�்க்சியமாை 

அறிவுன�யாவலா்சனை அ்ளிக்கும் ஒரு 24/7 ததானலவ்்சி 

மறறும் இன�ய-ேைி வ்சனே.

• NSW Mental Health Line: 1800 011 511  

NSW மா�கில்தகில் ்ககினடக்கும் த�ருக்்கடி்கால மை�ல் 

ததானலவ்்சி-ேைிச் வ்சனே

• National Coronavirus Health Information line: 1800 020 080

• ந�ல்லுங்ள: NSW Health - COVID-19 (Coronavirus)

https://www.nsw.gov.au/covid-19/financial-support
https://www.nsw.gov.au/covid-19/financial-support
https://www.lifeline.org.au/
https://www.beyondblue.org.au/get-support/get-immediate-support
https://www.kidshelpline.com.au/
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/default.aspx

