Tamil

New South Wales
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Message from NSW State Emergency Operations Controller
நியூ சவுத் வேல்ஸ் அேசரகால சசயல்பாட்டுக் கட்டுப்பாட்டு அதிகாாியிடமிருந்து சசய்தி
நூதன சகாவரானா வேரஸ் (COVID-19)
நம்முவடய எல்லா சமூகத்தினருக்கும் மற்றும் குடும்பங்களுக்கும்
நியூ சவுத் வேல்ஸ் சபாதுச் சுகாதாரச் சட்டம் 2010 -இன் 7-ேது பிாிேின் கீழ் சபாதுச் சுகாதார (COVID19 தனிவமப்படுத்தல்) 2020 உத்தரவே நியூ சவுத் வேல்ஸ் சுகாதார அவமச்சர் பிராட் ஹஸார்ட் எம்.பி.
(Brad Hazzard MP) பிறப்பித்துள்ளார்.
அேசியம் பின்பற்றப்பட வேண்டிய அந்த ஆவையின்படி, நியூ சவுத் வேல்சுக்கு ேருவக தரும் ஒரு நபர்
ேந்திறங்குேதற்கு முன்பு வேசறாரு நாட்டில் இருந்திருந்தால், கட்டாயம் 14 நாட்கள் தங்கவளத்
தனிவமப்படுத்திக்
அவைக்கிவறாம்.

சகாள்ளவேண்டும்.

இவத

நாங்கள்

தனிவமப்படுத்தப்பட்ட

காலம்

என்று

ஆஸ்திவரலியாேில் வேரஸ் பரோமல் தடுப்பதற்குாிய நடேடிக்வககவள சசயல்படுத்துேதில்
காமன்சேல்த் அரசாங்கத்துக்கு நியூ சவுத் வேல்ஸ் ஆதரேளிக்கிறது. இந்த வேரஸ் சகாவரானா
வேரஸ்-19 (COVID-19) என்று அவைக்கப்படுகிறது. இது நவீன சகாவரானா வேரஸ் என்றும்
அவைக்கப்படுகிறது. இந்த வேரஸ் இப்வபாது பல்வேறு நாடுகளில் பரேிக்சகாண்டு ேருேதால்தான்
இது ஒரு சகாள்வள வநாய் எனக் கூறப்படுகிறது.
திரும்பேரும் பயைிகள், சர்ேவதச ேருவகயாளர்கள் மற்றும் COVID-19 வேரஸால் ஏற்கனவே
பாதிக்கப்பட்டேர்கள், அத்துடன் COVID-19 வநாயாளிகளுடன் 'சநருங்கிய சதாடர்பு' சகாண்டேர்கள்
உட்பட, நியூ சவுத் வேல்சுக்குள் நுவையும் அவனேரும் சுயமாகத் தனிவமப்படுத்தப்படுத்திக் சகாள்ள
வேண்டுசமன காமன்சேல்த் மற்றும் மாநில அரசு சதாிேிக்கின்றன.

சபாதுச் சுகாதாரச் சட்டம் 2010 -இன் கீழ் இந்த சபாதுச் சுகாதார முன்சனடுப்வப ஆதாிக்க நியூ சவுத்
வேல்ஸ் காேல்துவறக்கு அதிகாரங்கள் உள்ளன.

நீங்கள் அறியவேண்டியது:
•

சுகாதார அவமச்சாின் சபாதுச் சுகாதார (COVID-19 தனிவமப்படுத்தல்) 2020 ஆவைக்கு
($11,000 மற்றும்/அல்லது 6 மாதச் சிவறத்தண்டவன) ஒருேர் உடன்படத் தேறினால் அது ஒரு
குற்றமாகும். ேிாிந்த சமுதாயத்தில் உடல்நலத்துக்கு ஏற்படும் அபாயங்கவளக் குவறக்கும்
ேவகயில், நியூ சவுத் வேல்ஸ் காேல்துவறயானது நியூ சவுத் வேல்ஸ் சுகாதாரத்துவற மற்றும் பிற
மாநில மற்றும் காமன்சேல்த் நிறுேனங்களுடன் சநருக்கமாகத் சதாடர்ந்து பைியாற்றும்.

•

COVID-19 பரேலின் வேகத்வதக் குவறக்க சுய தனிவமப்படுத்தல் மிக முக்கியமாகும். உங்கள்
குடும்பத்தினர், நண்பர்கள் மற்றும் சமூகத்தில் உள்ள மற்றேர்கவளப் பாதுகாக்க இது ஒரு
சக்திோய்ந்த ேைியாகும்.

•

நல்ல சுகாதார நடேடிக்வகளுடன் (சதாடர்ந்து வககழுேல் மற்றும் மடக்கிய முைங்வகயில்
இருமுதல் வபான்றவே) கூடிய சுய தனிவமப்படுத்தலானது வேகமாகத் சதாற்றக்கூடிய வேரஸ்
பரவும் வேகத்வதக் குவறக்கிறது.
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•

சுய தனிவமப்படுத்தல் மற்றும் நல்ல சுகாதாரமானது மிகவும் வநாய்ோய்ப்படக்கூடிய
அபாயத்தில் உள்ள மற்றும் மரைத்வத வநாக்கிச் சசல்லக்கூடிய கடுவமயான வநாய்நிவலவம
சகாண்டுள்ள, மிக எளிதில் பாதிக்கப்படக்கூடிய சமுதாய அங்கத்தினர்கவளப் பாதுகாக்க
உதவுகிறது. சுய தனிவமப்படுத்தல் அத்தியாேசியமான, உயிர்காக்கும் சுகாதாரச் வசவேகளில்
சகாள்வளவநாயின் தாக்கத்வதயும் குவறக்கிறது.

நீங்கள் சசய்யவேண்டியது:
•

சுய தனிவமப்படுத்தலில் இருக்கும்வபாது, சகாவரானா வேரஸ் வநாய்-19 (COVID-19)
அறிகுறிகள் உங்களுக்கு இருக்கின்றனோ என்று நீங்கவள உங்கவளக் கண்காைிக்க வேண்டும்.
அறிகுறிகள் வதான்றினால், “வநரடிச் சுகாதாரத்துக்கு” (HEALTHDIRECT) 1800 022 222 என்ற
எண்ைில் சதாிேிக்கவும். அேசரநிவலவம என்றால் ஆம்புலன்வஸ அவைத்து, நீங்கள் வீட்டில்
தனிவமப்படுத்தப்பட்ட சூழ்நிவலயில் இருப்பதாகக் கூறவும்.

•

மருத்துேப் பராமாிப்வப அல்லது சபாருட்கவளப் சபறுேது அல்லது அேசரநிவலக் காரைம்
வபான்றவே தேிர்த்து, 14 நாள் தனிவமப்படுத்தப்பட்ட காலத்தில் உங்கள் வீட்வடேிட்டு
சேளிவயறக்கூடாது. இதன் சபாருள் என்னசேன்றால் நீங்கள் உைவு உண்ைவோ அல்லது
மற்ற சபாருட்கள் ோங்கவோ சேளிவய வபாகக்கூடாது; நீங்கள் வேவலக்குச் சசல்லக்கூடாது;
நீங்கள்

பள்ளி/குைந்வத

பாராமாிப்பகம்/பல்கவலக்கைகத்துக்குச்

சசல்லக்கூடாது;

நீங்கள்

உடற்பயிற்சி நிவலயம் அல்லது சபாது இடங்களுக்குச் சசல்லக்கூடாது. நீங்கள் உங்கள் வீட்டு
வமல்மாடத்திற்வகா அல்லது உங்கள் வதாட்டத்துக்வகா சசல்லலாம்.
•

உங்கள் வீட்வட மற்றேர்களுடன் பகிர்ந்து சகாண்டால், உங்களால் முடிந்தேவர, நீங்கள்:
o

உங்கள் வீட்டிலுள்ள மற்றேர்களிடமிருந்து நீங்கள் பிாிந்திருக்கவும். அத்துடன்
உங்களுக்சகன்று ஒரு தனியான குளியலவற இருந்தால், அவதக் பயன்படுத்தவும்

o

மற்றேர்களுடன் ஒவர அவறயில் இருக்கும்வபாது அறுவே சிகிச்வசக்கான முகமூடிவய
அைியவும்
பகிர்ந்து சகாள்ளக்கூடிய பகுதிகவளத் தேிர்க்கவும். அத்துடன் இத்தவகய பகுதிகள்
ேைியாக நீங்கள் சசல்லும்வபாது அறுவேச் சிகிச்வசக்கான முகமூடிவய அைியவும்

o

o

ேயதான நபர் அல்லது மற்ற உடல்நலப் பிரச்சிவன உள்ளேர்களுடன் அவறவயப்
பகிர்ந்து சகாள்ள வேண்டாம்

o

நீங்கள் சுய தனிவமப்படுத்தலில் இருக்கும்வபாது, வதவேயில்லாத பார்வேயாளர்கள்
குவறந்த அளேில் இருப்பவத உறுதி சசய்துசகாள்ளவும்.

வீட்டில் தங்குேது என்பதன் சபாருள், நீங்கள்:
•

ேைிக

வமயங்கள்,

பைியிடம்,

பள்ளி,

குைந்வதப்

பராமாிப்பகம்

அல்லது

பல்கவலக்கைகம் வபான்ற சபாது இடங்களுக்குப் வபாக வேண்டாம்
• உங்களுக்கு உைவு மற்றும் பிற வதவேகளுக்கு யார் மூலமாேது சகாண்டுேரச்
சசால்லிக் வகட்கவும். அத்துடன் அேற்வற உங்கள் வீட்டு முன்ோசலில் வேத்துேிடச்
சசால்லவும்.
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• பார்வேயாளர்கவள உள்வள அனுமதிக்க வேண்டாம் - ேைக்கமாக உங்களுடன்
ேசிக்கும் நபர்கள் மட்டுவம உங்கள் வீட்டில் இருக்க வேண்டும்

உைவு மற்றும் அத்தியாேசியப் சபாருட்கவளப் சபறுேதற்கு உங்களுக்கு உதேி வதவேப்பட்டால்,
மிகவும் சபாருத்தமான வசவேவயப் பாிந்துவரக்க வதசிய சகாவரானா வேரஸ் சுகாதாரத் தகேல்
இவைப்வப (National Coronavirus Health Information Line) 1800 020 080 என்ற எண்ைில்
அவைக்கவும்.
உங்கள் ஆதரவுக்கும், சமூக ஒத்துவைப்புக்கும் நன்றி. இந்த அளவுக்குத் சதாற்றின் தாக்கத்வத நாங்கள்
அண்வமய காலங்களில் அனுபேித்ததில்வல.
ஒன்றிவைந்து சசயல்படுேது அேசியமாகும்.

வமலும்

இந்த

வேரஸின்

பரேவலக்

குவறக்க

சுய தனிவமப்படுத்தல் சதாடர்பான கூடுதல் ேைிகாட்டல் பின்ேரும் இவைப்பில் கிவடக்கும்:
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/diseases/Documents/covid-19-self-isolation-guidelines.pdf

மாநில அேசரகால சசயல்பாட்டுக் கட்டுப்பாட்டு அதிகாாி
நியூ சவுத் வேல்ஸ் காேல்துவற துவை ஆவையர் வகாி வோர்பாய்ஸ் ஏ.பி.எம். (Gary Worboys APM)
18 மார்ச் 2020
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