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உங்களுக்கு ககோவிட்-19 பரிக ோதனையில்  

நேர்மறையாக  இருந்தால் என்ன செய்வது 

 
 

எைக்கு என்ை வனகயோை மருத்துவப் 
பரிக ோதனை கதனவ? 

ஒரு வினைவோை உடல்கோப்பு  ஊக்கிப் 
பரிக ோதனை, அல்லது ‘RAT’ என்பது, வடீ்டிகலகய 
நீங்கள் ச ய்யும் ககோவிட்-19 பரிக ோதனையோகும். 
நீங்கள் பல்சபோருள் அங்கோடிகள் , மருந்தகங்கள் 
மற்றும் ஆன்னலன் ஸ்கடோர்களில் இருந்து ஒரு 
க ோதனை சதோகுப்னப வோங்கலோம்.  லுனக 
அட்னடகனளக் சகோண்டவர்கள் மற்றும் புகலிடக் 
ககோரிக்னகயோளர்கள் உள்ளிட்ட  ிலைோல், 
குயின்ஸ்லோந்து சுகோதோை விநிகயோக 
நினலயங்களில் இருந்து இலவ  RAT கருவிகனளப் 
சபற முடியும். பல்கவறு வனகயோை RAT கள் 
உள்ளை. கருவிகள் உங்கள் வோய் அல்லது 
மூக்னகச் க ோதிக்க ஒரு துனடப்னபப் 
பயன்படுத்துகின்றை அல்லது உங்கள் உமிழ்நீனைப் 
பயன்படுத்துகின்றை. நீங்கள் 

ஒவ்சவோரு க ோதனை சதோகுப்னபயும் ஒருமுனற 
மட்டுகம பயன்படுத்த முடியும். எவ்வோறு ஒரு நோ ி 
அல்லது உமிழ்நீர் க ோதனைனய ச ய்துக்சகோள்வது 
என்பது பற்றிய வழிகோட்டல்கள் உங்கள் சமோழியில் 
கோணலோம். 

உங்களிடம் RAT சதோகுப்பு இல்னல என்றோல், நீங்கள் 
PCR பரிக ோதனைப் சபறலோம். PCR பரிக ோதனை 
என்பது நீங்கள் ஒரு  ிகிச்ன யகம் அல்லது ஒரு 
சுகோதோை வ தியில் கமற்சகோள்ளும் COVID-19 
பரிக ோதனையோகும். 

எைக்கு ககோவிட்  இருப்பனத 
பரிக ோதனையில் கண்டறிந்தோல்  என்ை 
நடக்கும்? 

ஒரு RAT பரிக ோதனையில் உங்கள் க ோதனை 
முடிவு கநர்மனறயோக அனமந்தோல், நீங்கள் ஒரு PCR 
க ோதனைனய கமற்சகோள்ள கதனவயில்னல. 
உங்கள் கநர்மனறயோை RAT முடினவ 
குயின்ஸ்லோந்து சுகோதோை நிறுவைத்திற்கு 
அறிவிப்பது முக்கியம் . இதன் மூலம் எத்தனை 
கபருக்கு ககோவிட் -19 உள்ளது என்பனத நோங்கள் 
அறிகவோம், அத்துடன்  உங்களுக்கு ககோவிட்-19 
இருந்தோல் என்ை ச ய்வது என்பது பற்றிய 
தகவனலப் சபறலோம்.  
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நீங்கள் க ோதனையின் கநர்மனற முடினவ 
உங்களுக்கோககவோ குடும்பத்திலுள்ள மற்றவர்கள் 
 ோர்போககவோ இந்த ஆன்னலன் படிவத்னத 
பயன்படுத்தி சதரிவிக்கலோம் . 134 ககோவிட் (13 42 68)  

ஐ அனழத்து, உங்கள் முடினவப் பதிவு ச ய்ய      

உங்களுக்கு உதவி கதனவப்பட்டோல் 
சமோழிசபயர்த்துக் கூறுபவனைக் ககட்கவும். 

நீங்கள் ஒரு PCR பரிக ோதனைக்கோக ஒரு 
 ிகிச்ன யகத்திற்கு ச ன்றிருந்தோல், உங்கள் 
க ோதனை முடிவுகள் மற்றும் உங்களுக்கு COVID-19 
இருப்பதோல் என்ை ச ய்ய கவண்டும் என்பது 
பற்றிய தகவல்களுடன் ஒரு குறுஞ்ச ய்தினய 
உங்கள் னகப்கப ியில் சபறுவரீ்கள். 

நீங்கள் நன்றோக உணர்ந்து  அத்துடன் வடீ்டில் 
குணமனடந்து வருகிறீர்கள் என்றோல்: 
நீங்கள் கநர்மனறயோை பரிக ோதனை 
முடினவப்சபற்றோல், உங்களுக்கு ககோவிட்-19 
கநோய்த்சதோற்று உள்ளது. முழுனமயோக தடுப்பூ ி 
கபோடப்பட்ட COVID-19 கநோயோல் போதிக்கப்பட்ட 
சபரும்போலோை மக்கள் கல ோை அறிகுறிகனள 
மட்டுகம சபறுவோர்கள் கமலும் தைினமப்படுத்தப்பட்ட 
நினலயில் வடீ்டிகலகய தங்கள் அறிகுறிகனள 
நிர்வகிக்க முடியும். 

நீங்கள்  மிகவும் கடுனமயோை உடல் நலம் 
குன்றோததோக இருப்பதோக உணைலோம் அல்லது 
சதோண்னடக் கைகைப்பு, கோய்ச் ல், இருமல், வலிகள் 
மற்றும் கநோவுகள் மற்றும் தனலவலி ஆகியவற்னறப் 
சபறலோம். நீங்கள் கவனலப்பட்டோல், உங்கனளச் 
 ரிபோர்க்க ஒரு நோனளக்கு ஒருமுனற உங்கனள 
அனழக்க நண்பர், அல்லது குடும்ப உறுப்பிைர் 
அல்லது  மூக உறுப்பிைரிடம் ககளுங்கள். 

 

 

 
 

தரப்பட்ட தகவல்கள் அக்நடாபர் 2022 வறர 
துல்லியமானது  TAMIL ) தமிழ் ( 

http://www.health.qld.gov.au/
http://www.health.qld.gov.au/
https://www.health.gov.au/resources/translated/coronavirus-covid-19-social-how-to-use-a-nasal-swab-rapid-antigen-test-other-languages
https://www.health.gov.au/resources/translated/coronavirus-covid-19-social-how-to-use-a-nasal-swab-rapid-antigen-test-other-languages
https://www.health.gov.au/resources/translated/coronavirus-covid-19-social-how-to-use-a-rapid-antigen-oral-saliva-test-other-languages
https://www.qld.gov.au/rat-positive
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தரப்பட்ட தகவல்கள் அக்நடாபர் 2022 
வறர துல்லியமானது  

 
 
 
 
 
உங்களுக்கு ககோவிட்-19 இருக்கும்கபோது உங்கனள 
கவைித்துக் சகோள்ளுங்கள்: 
பின்வரும் சூழ்நினலகளில் கத ிய சகோகைோைோ 
னவைஸ் உதவி சதோனலகப ி எண் 1800 020 080 
(சமோழிசபயர்த்துனைப்பவருக்கு  8 ஐ அழுத்தவும்) 
அல்லது மருத்துவ ஆகலோ னைக்கு உங்கள் 
மருத்துவனை (GP) அனழக்கவும் : 

• 2 அல்லது 3 நோட்களுக்குப் பிறகு நீங்கள் 
குணமனடயவில்னல அல்லது கமலும் 
கநோய்வோய்ப்பட்டோல்  

• உங்களுக்கு நோள்பட்ட சுகோதோை நினல உள்ளது 
என்றோல் 

• நீங்கள் கருவுற்றிருந்தோல்   

உங்களுக்குப் சபோருத்தமோை  ிகிச்ன யோக இருக்கும் 
பட் த்தில், ககோவிட்-19  ிகிச்ன  ஒன்றிற்கோை 
மருந்துச் ீட்னட உங்களுக்கு ஒரு மருத்துவர் 
வழங்கலோம். 

ககோவிட்-19 கநோயோல் போதிக்கப்பட்ட எவரும், வடீ்டில் 
உங்கனளக் கவைித்துக் சகோள்ள, நீங்கள் ச ய்ய 
கவண்டியது: 

• நினறய ஓய்வு மற்றும் தூக்கம் சபறுங்கள் 

• நினறய நீர் அருந்தி நீகைற்றமோக இருங்கள் 

• உங்கள் உடலின் சவப்பநினலனயச் 
 ரிபோர்க்கவும் 

•  அதிக கோய்ச் ல் அல்லது நீடித்த வலிகள் 
மற்றும் கநோக்களுக்கு உதவ மருந்துகனள 
(போைோ ிட்டமோல் மற்றும் இப்யூபுரூஃபன்) 
எடுத்துக் சகோள்ளுங்கள் 

• உங்கள் வழக்கமோை மருந்துகனள எடுத்துக் 
சகோள்ளுங்கள் 

• உங்கள் குடும்பத்திைருடனும் நண்பர்களுடனும் 
சதோனலகப ி அல்லது  மூக ஊடகங்கள் மூலம் 
சதோடர்பில் இருங்கள். 

நீங்கள் ககோவிட்-19 கநோயோல் போதிக்கப்பட்டிருந்தோல், 
உங்கள் அறிகுறிகனள எழுதுவது நல்லது. நீங்கள் 
எவ்வோறு உணருகிறீர்கள் என்பனத பதிவு ச ய்ய 
இந்த நோட்கோட்டினய  பயன்படுத்தலோம். நீங்கள் 
எவ்வளவு கநோய்வோய்ப்பட்டிருக்கிறீர்கள் என்பனத 
மருத்துவரிடம் விளக்க இது உதவும். 

 

 
 

 

 
 
 
 

உதவி எங்கக கினடக்கும் 

உங்கள் அறிகுறிகனள நிர்வகிப்பதற்கு உங்களுக்கு உதவி 
கதனவப்பட்டோல் அல்லது ககோவிட்-19 க்கோை மருத்துவ 
 ிகிச்ன  குறித்த ஆகலோ னைகனளப் சபற 
விரும்பிைோல், 1800 020 080 என்ற கத ிய சகோகைோைோ 
னவைஸ் உதவி சதோனலகப ி எண்னண அனழக்கவும். 
சமோழிசபயர்த்துக்கூறுபவர் ஒருவருக்கு எட்னட  
அழுத்தவும். இனணப்புக்கு  ில நிமிடங்கள் கோத்திருக்க 
கவண்டியிருக்கும். சபோறுனமயோக இருங்கள், நீங்கள் 
கவைிக்கப்படுவரீ்கள். 

நீங்கள் ஒரு ச விலியரிடம் கப  விரும்பிைோல், 
13 HEALTH 13 43 25 84 என்ற எண்னண அனழத்து , 
ககோவிட்-19 பற்றிய சுகோதோை ஆகலோ னைக்கு 
1ஐ அழுத்தவும். 

கநர்மனற RAT பரிக ோதனைனயப் 
பதிவுச ய்வதற்கும் , தடுப்பூ ினய முன்பதிவு 
ச ய்வதற்கும், பரிக ோதனை ச ய்வதற்கும் 
அல்லது ககோவிட்-19 கட்டுப்போடுகனளப் பற்றிய 
தகவலுக்கும் 134 ககோவிட் 13 42 68 என்ற 
சதோனலகப ி எண்னண அனழக்கவும். 

உணவு, மருந்து மற்றும் பிற சபோருட்கனளப் சபற 
உங்களுக்கு உதவி கதனவப்பட்டோல், 1800 173 349 என்ற 
எண்ணில்  மூக மீட்பு கநைடித் சதோனலகப ி எண்னணத் 
சதோடர்புசகோள்ளலோம். 

நீங்கள் கவனலயுற்றோல் அல்லது  மோளிக்க 
 ிைமப்பட்டோல் நீங்கள் பல்முனை கலோச் ோை 
சதோடர்பு எண்1300 079 020  ஐ அனழத்து உங்கள் 
ச ோந்த சமோழியிகலகய கபசுங்கள். நீங்கள் அகண்ட 
பிரிஸ்கபன் பகுதியில் வ ிக்கிறீர்கள் என்றோல், 
நீங்கள் ஒரு ச விலியரிடம் COVID-19  அறிகுறிகள், 
கவனலகள் பற்றி கப லோம் அல்லது சுகோதோை 
ஆகலோ னைகனளப் சபறலோம். நோங்கள் உங்கள் 
சமோழியில் கபசுகிகறோம் மற்றும் 
சமோழிசபயர்த்துனைப்போளர்கனளப் 
பயன்படுத்துகிகறோம் . 

 

அவ ைகோலத்தில், எப்கபோதும் 000 
என்ற எண்ணில் ஆம்புலன்னை 
அனழக்கவும். 

இந்தச் க னவகனள அனழக்கும் 
கபோது 
சமோழிசபயர்த்துனைப்போளர்கனள  
ககட்பது இலவ ம். 
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TAMIL )  தமிழ் ( 

http://www.health.qld.gov.au/
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