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தகவல் அக்ட ோபர்  2022 நிலவரப்படி உள்ளது 

மருத்துவ பரோமரிப்பு 

அல்லது க ோவிட்-19 
 
 
 
 
 

பபரும்போலோன மக்கள் வடீ்டில் இருந்தபடிடே டகோவிட்-
19ஐ நிருவகிக்க முடியும். சிலர் டகோவிட் -19 இனோல் 
மிகவும் டநோய்வோய்ப்படுவதற்கோன வோய்ப்புகள் அதிகம்.  
பின்வரும் சூழ்நிலலகளில், உங்களுக்கு டகோவிட் -19 
இருந்தோல், உங்கள் குடும்ப மருத்துவர்  அல்லது 
டதசிே பகோடரோனோ லவரஸ் பதோலலடபசி எண்லை 
1800 020 080 ஐ அலைக்கவும்: 

• 65 வேதுக்கு டமற்பட் வர்கள் 

• கர்ப்பமோக உள்ளவர்கள் 

• இேலோலம உள்ளவர்கள் 

• இதே டநோய், நீரிைிவு அல்லது புற்றுடநோய். 
டபோன்ற உ ல்நலப் பிரச்சிலனகள் 
உள்ளவர்கள். 

 
 

 
 

 
 

 
டதசிே பகோடரோனோ லவரஸ் உதவி பதோலலடபசி 
எண்லை1800 020 080  எந்த டநரத்திலும் 
அலைக்கலோம். 
அல்லது இரவு. பமோைிபபேர்த்துக்கூறுபவர் ஒருவருக்கு 
எட்ல   அழுத்தவும். 

உதவி பதோலலடபசிேில்  உள்ள ஒருவர், உங்களின் 
அறிகுறிகள் மற்றும் பிற மருத்துவ நிலலலமகலளப் 
பபோறுத்து, உங்களுக்கோன சரிேோன வலகேோன டகோவிட் 
சுகோதோரப் பரோமரிப்லபச் பசோல்வோர். 
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வடீ்டிகலகே குணமடைேவும் 

உங்கள் அறிகுறிகள் டலசோனலவ மற்றும் நீங்கள் 
வடீ்டில் உங்கலள கவனித்துக் பகோள்ளலோம். 

1. ஒரு மருத்துவரிைம் இருந்து வடீ்டில் மருத்துவ 

பரோமரிப்பு 

நீங்கள் வடீ்டிடலடே இருப்பதற்கோன உ ல் நலம் 
இருக்கிறது, ஆனோல் உங்கள் அறிகுறிகள் அல்லது பிற 
உ ல்நிலலகள் கோரைமோக ஒரு பபோது மருத்துவர்  
உங்கலளத் பதோலலடபசிேில் கவனிப்போர். ஒரு 
சந்திப்புத்திட் த்லத  ஏற்படுத்த  அவர்கலள 
பதோலலடபசி அல்லது கோபைோளி அலைப்பு  மூலம் 
நீங்கள் அவர்கலள அலைக்க டவண்டும். 

உங்களுக்கு டகோவிட்-19 மருந்துகள் 
டதலவேோ என்பலத மருத்துவர் முடிவு 
பசய்வோர். 

2. மருத்துவமடைேில் இருந்து வடீ்டில் மருத்துவ 

பரோமரிப்பு 

குலறந்த எண்ைிக்லகேிலோன நபர்கலள 
மருத்துவமலன ஊைிேர்கள் பதோலலடபசிேில் 
கவனித்துக் பகோள்ள டவண்டும். இலத ஏற்போடு பசய்ே 
குேின்ஸ்லோந்து சுகோதோரம் உங்கலள 24 மைி 
டநரத்திற்குள் மீண்டும் அலைக்கும். 
உங்கள் அறிகுறிகள் அல்லது மருத்துவரோல் 
வைங்கப்பட்  மருந்லதச்  சரிபோர்க்க உதவும் சோதனத்லத 
அவர்கள் உங்களுக்கு அனுப்பலோம்.  
உங்களுக்கு டகோவிட்-19 சிகிச்லசகள் டதலவேோ என்பலத 
ஒரு மருத்துவர் தீர்மோனிப்போர். 

3. மருத்துவமடைக்குச் செல்லுங் ள் 

உங்களுக்கு கடுலமேோன அறிகுறிகள் இருந்தோல், 
மருத்துவமலனக்குச் பசல்லுமோறு கூறப்படும். 
டதசிே பகோடரோனோ லவரஸ் பெல்ப்லலன் 
உங்கலள டநோேோளர் வண்டி 000 உ ன் இலைக்கும். 

பின்வருவை  இருந்தோல், உைைடிேோ  000 இல்  

க ோேோளர் வண்டிடே அடைக் வும்: 
• வடீ்டில் ந ந்து திரியும்டபோதுகூ  சரிேோகச் 

சுவோசிக்க முடிேவில்லல 

• மோர்பு வலி 10 நிமி ங்களுக்கு டமல் நீடித்தோல் 

• இருமும் டபோது  இரத்தம் வந்தோல் 

 

Stay informed at www.health.qld.gov.au 

க ோவிட்-19 க ோேோல் போதிக் ப்பட்ை எவரும், 
கமோெமோ  உணரத் சதோைங் ிைோல், மருத்துவடர 
(ஜிபி) அல்லது உதவி சதோடலகபெிடே 
அடைப்பது முக் ிேம், அதைோல்  ீங் ள் சு ோதோர 
ெி ிச்டெடேப் சபறலோம். 
2-3  ோட் ளுக்குப் பிறகு அறிகுறி ள் 
கமம்பைவில்டல என்றோல் அல்லது  ீங் ள் 
மி வும் க ோய்வோய்ப்பட்டிருந்தோல் அடைவரும் 
உதவிடே  ோை கவண்டும். 
 

SC
22

00
08

1
 

O
ct

 2
02

2 
 



Tamil (தமிழ்) 
 

தகவல் அக்ட ோபர்  2022 நிலவரப்படி உள்ளது 

 
 
 
 

• தலலசுற்றல் அல்லது தலலச்சுற்றல் 
டபோன்ற உைர்வு (நீங்கள் சரிந்துவி லோம் 
அல்லது மேக்கம் அல ேலோம்) 

• உங்கலளக்  கவனித்துக்  பகோள்ள முடிேோது. 
 

உங்களுக்கு டகோவிட்-19 இருப்பதோகத் பதோலலடபசிேில் 
டபசுபவரி ம் பசோல்லுங்கள். உங்களுக்கு ஒரு 
பமோைிபபேர்த்துக் கூறுபவர் டதலவப்பட் ோல்  
டகட்கவும். 

ேோர் டவண்டுமோனோலும் ஆம்புலன்லச அலைக்கலோம். 
இது குேின்ஸ்லோந்தில் இலவச டசலவேோகும். 
ஆம்புலன்லை அலைப்பது உங்கள் உேிலரக் 
கோப்போற்றும். 

டகோவிட்-19 இலிருந்து மீண்டு வர நீங்கள் 
மருத்துவமலனேில் தங்க டவண்டிேிருந்தோல், 
ேோரோவது உங்கள் குடும்பத்லத வடீ்டில் போர்த்துக் 
பகோள்ள டவண்டிேிருக்கும். உங்கள் குைந்லதகலள 
கவனித்துக்பகோள்ள நீங்கள் நம்பும் நண்பர், உறவினர் 
அல்லது சமூக உறுப்பினரி ம் டகளுங்கள்.  

க ோவிட்-19 ெி ிச்டெ ள் 

மிகவும் டநோய்வோய்ப்படும் அபோேத்தில் 
உள்ளவர்களுக்கு டகோவிட்-19 சிகிச்லசகள் 
கில க்கின்றன. இந்தச் சிகிச்லசகள், 
உட்பகோள்ளக்கூடிே மருந்துகளோகடவோ 
மோத்திலரகளோகடவோ கில க்கின்றன. நீங்கள் ஒரு 
மருத்துவமலனேில் சிகிச்லச பபறுகிறீர்கள் என்றோல், 
உங்கள் லகேில் பசோட்டுச்பசோட் ோக மருந்லத 
ஏற்றும் முலறேின் மூலம் சிகிச்லச அளிக்கப்படும். 

உங்களுக்கு டகோவிட்-19 டநோய்த்பதோற்று இருந்தோல், 
மற்றும் உங்களுக்குப் பபோருத்தமோன சிகிச்லசேோக 
இருந்தோல், மருத்துவர் ஒருவரோல் டகோவிட்-19 
சிகிச்லசக்கோன மருந்துச்சீட்ல  உங்களுக்கு 
வைங்கமுடியும். உங்களுக்கு குறிப்பி த்தக்க டநோய் 
நிலலலம இருந்தோல், அல்லது 70 அல்லது அதற்கு 
டமற்பட்  வேதுல ேவரோக நீங்கள் இருந்தோல், 
இந்தச் சிகிச்லசகள் மூலம் நீங்கள் 
பேனல ேக்கூடும். 

டகோவிட்-19க்கு டநர்மலறேோகப் பரிடசோதித்ததிலிருந்து 
அல்லது டநோேறிகுறிகள் டதோன்றிேதிலிருந்து ஐந்து 
நோட்களுக்குள் நீங்கள் சிகிச்லசலேத் பதோ ங்க 
டவண்டும். 

ெி ிச்டெடேப் சபற, உங் ளுக்கு பின்வருபடவ 
கதடவ: 

• ஒரு டநர்மலறேோன RAT அல்லது PCR பரிடசோதலன 
முடிவு 

• மருந்தகத்திற்குக் பகோடுக்க, உங்கள் ஜி.பி-
ேி மிருந்து பபற்ற ஒரு மருந்துச்சீட்டு 

• டகோவிட்-19 மருந்துகலளக் பகோண்  ஒரு மருந்தகம் 
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உதவி எங்க   ிடைக்கும் 

உங்கள் அறிகுறிகலள நிர்வகிப்பதற்கு உங்களுக்கு 
உதவி டதலவப்பட் ோல் அல்லது டகோவிட்-19 க்கோன 
மருத்துவ சிகிச்லச குறித்த ஆடலோசலனகலளப் பபற 
விரும்பினோல், 1800 020 080 என்ற டதசிே பகோடரோனோ 
லவரஸ் உதவி பதோலலடபசி எண்லை அலைக்கவும். 
பமோைிபபேர்த்துக்கூறுபவர் ஒருவருக்கு எட்ல   
அழுத்தவும். இலைப்புக்கு சில நிமி ங்கள் கோத்திருக்க 
டவண்டிேிருக்கும். பபோறுலமேோக இருங்கள், நீங்கள் 
கவனிக்கப்படுவரீ்கள். 

நீங்கள் ஒரு பசவிலிேரி ம் டபச 
விரும்பினோல், 13 HEALTH 13 43 25 84 என்ற 
எண்லை அலைத்து, டகோவிட்-19 பற்றிே 
சுகோதோர ஆடலோசலனக்கு 1ஐ அழுத்தவும். 

டநர்மலற RAT பரிடசோதலனலேப் 
பதிவுபசய்வதற்கும், தடுப்பூசிலே முன்பதிவு 
பசய்வதற்கும், பரிடசோதலன பசய்வதற்கும் 
அல்லது டகோவிட்-19 கட்டுப்போடுகலளப் பற்றிே 
தகவலுக்கும் 134 டகோவிட் 13 42 68 என்ற 
பதோலலடபசி எண்லை அலைக்கவும். 

உைவு, மருந்து மற்றும் பிற பபோருட்கலளப் பபற 
உங்களுக்கு உதவி டதலவப்பட் ோல், 1800 173 349 என்ற 
எண்ைில் சமூக மீட்பு டநரடித் பதோலலடபசி 
எண்லைத் பதோ ர்புபகோள்ளலோம். 

நீங்கள் கவலலப்பட் ோடலோ அல்லது சமோளிப்பது 
கடினமோக இருந்தோடலோ, பல்கலோசோர இலைப்லப 1300 
079 020 இல் அலைத்து உங்களுல ே  பசோந்த 
பமோைிேில் ஒருவரி ம் டபசலோம். 

அவசரகோலத்தில், எப்டபோதும் 000 என்ற எண்ைில் 
ஆம்புலன்லை அலைக்கவும். 
 

 
இந்தச் டசலவகலள அலைக்கும் 
டபோது 
பமோைிபபேர்த்துக்கூறுபவலரக்  
டகட்பது இலவசம்

 
 
 

 Stay informed at www.health.qld.gov.au 
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https://bsphn.org.au/support/in-our-communities/multicultural-communities/#use-of-an-ambulance
https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/exposed-to-covid/covid-testing-in-queensland
https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/exposed-to-covid/covid-testing-in-queensland
https://www.findapharmacy.com.au/home/oral-treatments
http://www.health.qld.gov.au/

