
 

 

 

 

QUEENSLAND HEALTH 

நாம் இப்ப ாது 'Amber' (ஆரஞ்சு) இருக்கிப ாம் 
 

 

ஆம் ர்என்றால் COVID-19இன் பாதிப்புகள் சமூகத்தில் அதிகரித்துள்ளன மற்றும் மருத்துவமனனயில் 
அதிகளவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்று பபாருள். குயின்ஸ்லாந்து முதன்னம சுகாதார அலுவலர் COVID-19 
பரவனல தடுக்க புதிய சுகாதார ஆலலாசனனனய பரிந்துனரக்கிறார். COVID-19 இலிருந்து உங்கனளயும் 
உங்கனள சுற்றியுள்ளவர்கனளயும் பாதுகாக்க இந்த சுகாதார ஆலலாசனனனய பின்பற்றுவது முக்கியம். 

 
நீங்கள் உட்புறங்களில் இருந்தால் மற்றும் 1.5 
மீட்டர்கள் சமூக இடடவெளிடை கடட ிடிக்க 
இைலெில்டல என் ால் முககெசம் 
 ைன் டுத்துெடை  ரிந்துடரக்கிப ாம். இது 
பின்வரும் இடங்கனள உள்ளடக்குகிறது: 
• பணியிடம் 

• உட்புற வளாகங்கள், உதாரணத்திற்கு ஷாப்பிங் 
பசன்டர்கள் 

• உட்புற சமூக நிகழ்ச்சிகள் 

• வழிபாட்டு தலங்கள் 

• கூட்டங்கள், உதாரணமாக திருமணங்கள் அல்லது 
இறுதிசடங்குகள் 

பின்வரும் இடங்களில் நீங்கள் முககவசம் 
அணியலவண்டும்: 
• சுகாதார பராமரிப்பு அனமப்புகள் (பபாது 

மருத்துவர்கள், மருத்துவமனனகள், 
முதிலயார் இல்லங்கள் மற்றும் உடல் 
ஊனமுற்லறார் விடுதி) 

• பபாது லபாக்குவரத்து வாகனங்கள் 

• நீங்கள் வயதானவர் அல்லது கூடுதல் அபாயத்தில் 
இருந்தால் 

• முதிலயார், உடல் ஊனமுற்லறார் மற்றும் மிகவும் 
லநாய்வாய்பட்டவர்கள் அல்லது லநாய்தடுப்பு 
ஆற்றலற்றவர்கள் லபான்ற COVID-19 ஆல் மிகவும் 
அதிகளவில் லநாய்வாய்ப்படும் அபாயம் 
உள்ளவர்கள் அருகில் நீங்கள் இருந்தால்  

 

உங்கள்  ணிைமர்த்து ெர், சுகாைார ெழங்குனர், 
அரங்கம் அல்லது நீங்கள் சந்ைிக்கும் குடும் ம் 
இெர்களால்  பகட்டுக்வகாள்ளப் ட்டால் நீங்கள் 
முககெசம் அணிைபெண்டும். 

பின்வருபனனவயும் பரிந்துனரக்கப்படுகின்றன: 
• லநாய்வாய்பட்டால் வடீ்டில் தங்கியிருங்கள் 

• உங்களுக்கு COVID-19 அறிகுறிகள் 
லதான்றினால் ஒரு வினரவு 
லநாபயதிர்ப்பி லசாதனனனய (RAT) 
லமற்பகாள்ளுங்கள்  

• உங்கள் குடும்பத்தில் யாலரனும் COVID-19 
க்கான லசாதனனயில் லநர்மனற முடினவ 
பபற்றால் ஒவ்பவாரு 2 நாட்களுக்கும் RAT 
லசாதனன லமற்பகாள்ளுங்கள். 
நீங்கள் இலவச RAT பதாகுப்புகனள 
பபற தகுதியானவரா என்று 
கண்டறியுங்கள். 

• உங்கள் COVID-19 தடுப்பூசிகனள குறித்த 
காலக்பகடுவுக்குள் லபாட்டுக்பகாள்ளுங்கள் 

• னககனள அடிக்கடி கழுவுதல் மற்றும் 
இருமும்லபாதும் தும்மும்லபாதும் மூக்கு மற்றும் 
வானய தினரயிட்டுக்பகாள்ளுங்கள் 

COVID-19 க்கான லசாதனனயில் லநர்மனற முடினவ 
நீங்கள் பபற்றால்: 
• குயின்ஸ்லாந்து சுகாதார துனறயிடம் உங்கள் RAT 

லசாதனன   முடினவ பதிவு பசய்யுங்கள். 
• நீங்கள் குணமனடயும் வனரயும் COVID-19 

அறிகுறிகள் மனறயும் வனரயும் வடீ்டிலலலய 
தங்கியிருங்கள் 

• லசாதனனயில் உங்கள் முதல் லநர்மனற முடிவு 
வந்த முதல் 7 நாட்களுக்கு முககவசம் 
அணியுங்கள் 

• மருத்துவமனனகள், முதிலயார் இல்லங்கள் 
அல்லது ஊனமுற்லறார் இல்லங்களுக்கு 
பசல்வனத உங்கள் முதல் லநர்மனற முடிவு 
வந்த முதல் 7 நாட்களுக்கு 
தவிர்த்துவிடுங்கள்  

• அறிகுறிகனள கண்காணிக்குமாறு உடன் 
வசிப்பவர்களிடம் லகட்டுக்பகாள்ளுங்கள். 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.5மீ 

https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/health-advice/exposed-to-covid/covid-testing-in-queensland/free-rat-concession-card-qld
https://www.qld.gov.au/rat-positive
https://www.qld.gov.au/rat-positive


 

உங்கள் அ ிகு ிகள் வைாடர் ாகபொ உங்கடள சுை- ராமரிப்பு வசய்துக்வகாள்ெைிபலா 
உங்களுக்கு உைெி பைடெப் ட்டால் பைசிை கபரானாடெரஸ் வெல்ப்டலன் எண் 1800 020 080 
இல் அடழயுங்கள் (வமாழி வ ைர்த்துடரப் ாளர் உைெி பைடெவைன் ால் எண் 8 ஐ 
அழுத்துங்கள்). 

பல்லவறு நிற லபாக்குவரத்து விளக்குகளுக்கான வழிகாட்டல்கனள பின்பற்றுவனத வலியுறுத்துகிலறாம். 
 

சிெப்பு என்றால் COVID-19 சமூகத்தில் அதிகளவில் பரவுகிறது. 
 

 

 

மஞ்சள் (ஆரஞ்சு)  என்றால் COVID-19 சமூகத்தில் அதிகரித்து வருகிறது. 
 

 

 

 ச்டச என்றால் COVID-19 சமூகத்தில் அதிகளவு இல்னல. 
 
 

 

 

ஒவ்பவாருவனரயும் பாதுகாப்பாக னவத்திருக்க உதவுவதற்கு நன்றி. 
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