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க ோவிட் -19 என்றோல் என்ன? 

க ோவிட் -19 என்பது ஒரு க ோக ோனோ வை ஸோல் ஏற்படும் கதோற்று க ோய். க ோவிட் -19 

கபறும் கபரும்போலோன ம ் ளு ்கு  டுவமயோயி ோத க ோய் மடட்ுகம இரு ்கும் 

அத்துடன் சிறப்புச ்சிகிசவ்ச இல்லோமல் குணமோகும். ஒரு  ப  ்எப்படி 

க ோய்ைோய்ப்படுகிறோ  ்என்பது ஒரு  ப ின் க ோவிட் -19 மோறுபோட்டின் ைவ வயப் 

கபோறுத்தது.  

க ோவிட் -19 எை்ைோறு ப வுகிறது? 

போதி ் ப்பட்ட  ப  ்இருமும்கபோது, தும்மும்கபோது, கபசும்கபோது அல்லது கப ிதோ  

சுைோசி ்கும்கபோது க ோவிட் -19 சிறிய தி ைத் து ள் ளில் ம ் ளிவடகய ப வு முடியும்.  

க ோவிட் -19 க ோய் கதோற்று  உள்ள ஒருைருடன்  ீங் ள் க ரு ் மோ  இரு ்தோல், 

அை ிடமிரு ்து வை வஸ சுைோசிப்பதன் மூலகமோ அல்லது அை  ்ள் கதோட்ட 

எவதயோைது கதோடட்ு பின்ன  ்உங் ள்  ண் ள், மூ ்கு அல்லது ைோவயத் கதோடுைதன் 

மூலகமோ உங் ளு ்கு இ ்த க ோய் கதோற்றலோம். 

க ோவிட் -19 எை்ைோறு ப வுகிறது மற்றும் அ ்தத்  கதோற்றிலிரு ்து உங் வள எை்ைோறு 

போது ோத்து ் க ோள்ைது என்பது பற்றிய கூடுதல் த ைவலப் பின்ைரும் ைவலத்தளத்தில் 

 ோணலோம்: www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/protect-yourself-
others/coronavirus-prevention  

க ோவிட் -19 "மோற்று ைடிைம்" என்றோல் என்ன?  

சளி ் ோய்சச்ல் கபோல, க ோவிட் -19 ப வும் கபோது அதற்கு மோறும் ஆற்றல் உள்ளது. 

 சச்ுயி ி ்கு (virus) இது ைழ ் மோனது. இ ்த மோற்றங் ள் "ம புப் பிறழ்வு ள்" என்று 

அவழ ் ப்படுகின்றன. ஒரு ம புப் பிறழ்வு  மூல  சச்ுயி ின் "மோற்று ைடிைம்" என்று 

அவழ ் ப்படுகிறது. கடல்டோ (முன்பு இ ்தியோவிலிரு ்து), ஆல்போ (முன்பு ஐ ்கிய 

இ ோசச்ியத்திலிரு ்து), பீட்டோ (முன்பு கதன்னோப்பி ி ் ோவிலிரு ்து),  ோமோ (முன்பு 

பிக சிலிலிரு ்து) மற்றும் கமலும் அதி மோனைற்வற  உள்ளட ்கிய க ோவிட் -19 இன் 

பல்கைறு மோற்று ைடிைங் ள் உள்ளன. பல்கைறு மோற்று ைடிைங் ள் மற்றவை வள  விட 

எளிதில் ப ை முடியும், ஆனோல் அது இன்னும் அகத COVID-19 வை ஸ் தோன்.  

உல  சு ோதோ   ிறுைனம் COVID-19 மோற்று ைடிைங் வளப்  பற்றிய இன்னும் கூடுதலோன 

த ைல் வள பின்ைரும் ைவலத்தளத்தில்  க ோண்டுள்ளது:www.who.int/en/activities/tracking-
SARS-CoV-2-variants/ .  

க ோக ோனோ வை ஸ் (க ோவிட் -19): க ோவிட் -
19- பற்றி என்ன கத ி ்து க ோள்ள கைண்டும் –  
குயின்ஸ்லோ ்து ் ோ   ்ளு ் ோன த ைல் 
 
 

https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/protect-yourself-others/coronavirus-prevention
https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/protect-yourself-others/coronavirus-prevention
http://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/
http://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/


 

Tamil (தமிழ்) - Coronavirus (COVID-19): What to know about COVID-19 – Information for Queenslanders   Page 2 of 3 

மி வும் இடரவ்ோய்ப்புள்ளவர் ள் பின்வருமோறு 

அவனத்து ையதினரும் அல்லது உடல் லம் உள்ளை  ்ளும்  க ோவிட் -19  க ோயினோல் 

போதி ் ப்படலோம். இருப்பினும், சிலரு ்குத் கதோற்று ஏற்பட்டோல் உண்வமயில் 

க ோய்ைோய்ப்படும் அபோயம் அதி ம். இதில் பின்ைரும்  ப  ்ள் அடங்குை :்  

• ையதோன ம ் ள்.  

• புற்றுக ோய், நுவ யீ ல் பி சச்வன ள்,  ீ ிழிவு, அல்லது உய  ்இ த்த அழுத்தம் 

கபோன்ற தற்கபோவதய க ோய் உள்ளை  ்ள்.  

• குழு குடியிருப்பு வீடு ளில் ைோழும் ம ் ள். 

• தடுப்பு ் ோைல் ைசதி ளில் உள்ள ம ் ள். 

இ ்த ம ் வளப் போது ோப்போ  வைத்திரு ்   ோம் கூடுதல்  டைடி ்வ  வள எடு ்  

கைண்டும். உங் ளு ்கு க ோவிட் -19 அறிகுறி ள் இரு ்தோல் அை  ்வளப் போ  ்் ோமல் 

இருப்பது இதில் அடங்கும். 

க ோவிட் -19 இன் அறிகுறி ள் 

COVID-19 இன் அறிகுறி ள் பின்ைருைனைற்வற உள்ளட ்குகின்றன:  

•  ோய்சச்ல்  

• இருமல் 

• கதோண்வட அழற்சி  

• மூசச்ு திணறல் 

• தவலைலி 

• மூ ்கு ஒழுகுதல் அல்லது அவடப்பு 

• கசோ வ்ு 

• ையிற்றுப்கபோ ்கு, ைோ ்தி அல்லது குமட்டல்  

• சுவை அல்லது ைோசவன இழப்பு 

• தவச அல்லது மூடட்ு ைலி, மற்றும்  

• பசியிழப்பு.   

ம ் ள் க ோவிட்-19 இன் பல்கைறு அறிகுறி வள அனுபவி ்  முடியும். உங் ளு ்கு 

க ோவிட்-19 இன்  டுவமயோன அறிகுறி ள் இரு ்தோல்,  ீங் ள் குணமவடய அதி  க  ம் 

எடு ்கும் என்று அ த்்தம். உதோ ணமோ , வை ஸிலிரு ்து தீவி  அறிகுறி ள் உள்ளை  ்ள் 

குணமவடய பல ைோ ங் ள் அல்லது மோதங் ள் ஆ லோம்.  டுவமயோயி ோத அறிகுறி ள் 

உள்ளை  ்ள் ஒன்று முதல் இ ண்டு ைோ ங் ளில் குணமவடயலோம். 

உங் ளு ்கு ஏகதனும் க ோவிட்-19 அறிகுறி ள் இரு ்தோல்,  ீங் ள் விவ வில் 

ப ிகசோதவன கசய்ய கைண்டும். Www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-

19/stay-informed/testing-and-fever-clinics.   எனும் ைவலத்தளத்தில் உங் ளு ்கு மி  

அண்வமயிலுள்ள க ோவிட்-19 கசோதவன இருப்பிடத்வத ்  ண்டுபிடி ் லோம்  

 

 

http://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/stay-informed/testing-and-fever-clinics
http://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/stay-informed/testing-and-fever-clinics
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கிடட ்  ்கூடிய ஆதரவு 

COVID-19 சூழ் ிவலவய சமோளிப்பது உங் ளு ்கு  டினமோ  இரு ்தோல், 1300 079 020 என்ற 

எண்ணில் பன்மு   லோசச்ோ  இவணப்வப அவழ ் வும். உங் ளு ்கு கமோழி ஆத வு 

கதவைப்பட்டோல் ஒரு கமோழிகபய த்்துவ ப்போளவ  ் க ளுங் ள்.  

க ோவிட் -19 கபோது சு ோதோ  ைழி ோடட்ும் குறிப்பு ள் பற்றிய ஏகதனும் க ள்வி ்கு, 

குயின்ஸ்லோ ்து சு ோதோ த்வத 134 க ோவிட் (13 42 68)  எனும் கதோவலகபசியில்  

அவழ ் வும். என்ன கசய்ய கைண்டும் என்று அை  ்ள் உங் ளு ்குச ்கசோல்ைோ  ்ள்.  

உங் ளு ்கு ஒரு கமோழிகபய த்்துவ ப்போள  ்கதவைப்பட்டோல்,  ீங் ள் 

அவழ ்கும்கபோது ஒருைவ  ் க ளுங் ள். இது இலைசம். 

 
 

 
 


