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14 செப்டம்பர ்2020 
 

குயின்ஸ்லாந்தில் முகமூடிகள்  
 
ச ொரரொனொ வைரஸ் (ர ொவிட்-19) பரவுைவை நிறுை்ை மு மூடி ள் உைவும், 
குறிப்பொ  மற்றைர ்ளிடமிருந்து 1.5 மீட்டர ்தூர இவடசைளி விடட்ு  விலகி இருப்பது 
 டினமொன இடங் ளில். இந்ை இடங் ளின் எடுை்து ் ொடட்ு பின்ைருமொறு: 

• சபரிய கூட்டம் 
• நிவறய ஆட் ள் ைசி ்கும் வீடு  
• ஒரு ரபருந்து அல்லது சைொடரை்ண்டி  (train). 

பின்ைரும் சூழ்நிவல ளில், குயின்ஸ்லொந்தில் நீங் ள் மு மூடி அணிய 
ரைண்டியிரு ்கும்:  

• நீங் ள் ஒரு மருை்துைமவன ்குள் செல்லும் ரநரை்தில்  
• நீங் ள்  டட்ுப்பொடட்ு ்கு உட்படுைை்ப்பட்ட பகுதியில் உள்ள ஒரு குடியிருப்புப் 
பகுதியிலுள்ள முதியைர ்ள் பரொமரிப்பு ைெதி ்குெ ்செல்லும் ரநரை்தில் 

• நீங் ள்  டட்ுப்பொடட்ு ்கு உட்படுைை்ப்பட்ட பகுதியில் உள்ள இயலொவம 
குடியிருப்புெ ்ரெவை ்குெ ்செல்லும் ரநரை்தில் 

• உங் ளுவடய  மருை்துைர ்அல்லது செவிலியர ்உங் ளிடம் கூறியிருந்ைொல்  
• நீங் ள் ர ொவிட்-19  ்கு ரெொதி ் ப்படுவீர ்ள் என்று எதிரப்ொர ்்கும் 
ரநரை்தில்.  

உங் ளுவடய வ  வள அடி ் டி  ழுவுைதும், மற்றைர ்ளிடமிருந்து இரண்டு 
சபரிய  ொலடி வைப்பு இவடசைளியில்  விலகி இருப்பதும் மு ்கியம். 
மற்றைர ்ளுடன்  ட்டிப்பிடிைை்வலயும், முை்ைமிடுைவலயும் வ  குலு ்குைவையும் 
ைவிர ்் வும்.   
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முகமூடி அணிவது எப்படி 

 

1. உங் ளுவடய மு மூடிவயப் ரபொடுைைற்கு முன்பு ரெொப்பு மற்றும் ைண்ணீர ்
அல்லது வ ெ ்சுை்தி ரிப்பொன் (sanitiser) மூலம் உங் ளுவடய வ  வளெ ்
சுை்ைம் செய்யுங் ள்  

2. மு மூடிவய அைன் நொடொ ் ள் அல்லது  யிற்று மடிப்பு ைவளயங் ளில் 
பிடிை்து, பின்னர ்மு மூடிவய உங் ளுவடய ைவலவயெ ்சுற்றி ்  ட்டவும் 
அல்லது உங் ளுவடய  ொது வளெ ்சுற்றி ைவளயை்வை வை ் வும். 

3. மு மூடி உங் ளுவடய ைொய் மற்றும் மூ ்வ  முழுவமயொ  மூடியுள்ளது 
என்பவை உறுதிப்படுை்தி ் ச ொள்ளுங் ள். உங் ளுவடய மு ை்திற்கும் 
மு மூடி ்கும் இவடயில் எந்ை இவடசைளியும் இல்வல என்பவை 
உறுதிப்படுை்தி ் ச ொள்ளுங் ள். நீங் ள் ஒரு அறுவை சிகிெவ்ெ ்குரிய 
மு மூடிவயப் பயன்படுை்துகிறீர ்ள் என்றொல், உங் ளுவடய மூ ்வ ெ ்
சுற்றி மூ ்குை் துண்வட அழுை்துங் ள். 

மு மூடி அணியும்ரபொது உங் ளுவடய  ண் வள, மூ ்வ  அல்லது ைொவய 
அல்லது  முன்புறை்வை சைொடொதீர ்ள். ரைவையொன  ொலை்திற்கு நீங் ள் 
மு மூடிவய அணிந்திருந்ைொல், நீங் ள் அவை அணிய ரைண்டிய அைசியமில்வல 
என்றொல், அவை ் குப்வபை்  சைொட்டியில் எறியுங் ள். முடிந்ைொல், உங் ளுவடய 
மு மூடிவய சீல் வைை்ை வபயில் வைை்து எறியுங் ள். மு மூடிவய ் குப்வபை் 
சைொட்டியில் வீசிய உடரனரய வ  வள ்  ழுவுங் ள்.  
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பரிந்துரரக்கப்பட்ட வரக முகமூடிகள் அல்லது பிற முக உரறகள் 

சிறந்ை மு மூடி ஒற்வறப் பயன்பொடட்ு அறுவைெ ்சிகிெவ்ெ ்குரிய மு மூடியொகும் - 
நீங் ள் இவை மருந்ை ங் ளில் ைொங் லொம். நீங் ள் ஒரு அறுவை சிகிெவ்ெ ்குரிய 
மு மூடிவயப் சபற முடியொவிட்டொல், எந்ை ்  ொகிைம் அல்லது துணி மு மூடிவயப் 
பயன்படுை்துைது நல்லது. மி வும் பயனுள்ள துணி மு மூடி ள் குவறந்ைது 3 
அடு ்கு ளொல் ஆனவை. நீங் ள் இன்னும் ஒரு துணி மு மூடிவய ்  ண்டுபிடி ்  
முடியொவிட்டொல், உங் ளுவடய மூ ்வ யும் ைொவயயும் ெரியொ  மவற ்  ் கூடிய , 
ஒரு பந்ைனொ அல்லது  ழுை்துப் பட்டிவ  உைை ்கூடும். 

உங்களுரடய ச ாந்த துணி முகமூடிரய உருவாக்கவும் 

நீங் ள் உங் ளுவடய செொந்ைை ்துணி மு மூடிவய உருைொ ் லொம். மு மூடிவய 
உருைொ ்குைைற் ொன சிறந்ை ைழிவய நீங் ள் சைரிந்து ச ொள்ள 
விரும்பினொல்  Australian Government’s helpful resource (PDF) ஐ பயன்படுைை்வும். 

மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய துணி முகமூடிரயக் கழுவுதல் 

ஒை்சைொரு பயன்பொட்டிற்கும் பிறகு துணி மு மூடி ள்  ழுைப்பட ரைண்டும். 

மு மூடி ள் ெலவை இயந்திரை்தில் மற்ற துணி ளுடன்  ழுைலொம், அல்லது 
ரெொப்வபயும்  துணி ்கு மி வும் சபொருை்ைமொன மி வும் சூடொன நீவரயும் 
பயன்படுை்தி ் வ யொல்  ழுைலொம். நீங் ள் மீண்டும் பயன்படுை்துைைற்கு முன்பு 
துணி உலரை்்தியிரலொ அல்லது புதிய  ொற்றிரலொ (துணி ைரியில்) உலர வை ் வும். 

பயன்படுை்ைப்படட் மு மூடி வள ் வ யொண்ட பிறகு ரெொப்பு மற்றும் ைண்ணீர ்
அல்லது வ  சுை்தி ரிப்பொன்  மூலம் வ  வள  ழுைவும். 

உங்களுரடய முகமூடிரய எத்தரன தடரவ மாற்றுவது 

நீங் ள் ஒரு அறுவை சிகிெவ்ெ ்குரிய மு மூடிவய மீண்டும் பயன்படுை்ை ்கூடொது. 

நீங் ள் துணி மு மூடி வள ்  ழுவி மீண்டும் பயன்படுை்ைலொம். குவறந்ைது 
இரண்வடயொைது வைை்திருப்பது நல்லது, அைனொல்  எப்ரபொதும் ஒரு சுை்ைமொன மு  
மூடி ஒன்வற வைை்திருப்பீர ்ள். 

நீங் ள் வீட்டிலிருந்து ஒரு இடை்திற்குப் பயணம் செய்யும் ரபொது அல்லது  
செல்லும்ரபொது  மற்றைர ்ளிடமிருந்து 1.5 மீட்டர ்சைொவலவில் இரு ்  முடியொை 
ரநரங் ள் இரு ் லொம், அப்சபொழுது  நீங் ள் மு மூடி அணிய ரைண்டியிரு ்கும். 

https://www.health.gov.au/sites/default/files/documents/2020/07/coronavirus-covid-19-how-to-make-a-cloth-mask.pdf
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நீங் ள் தூரை்வைப் பரொமரி ்  ்கூடிய ரநரங் ள் இரு ்கும், அப்சபொழுது மு மூடி 
அணியை் ரைவையில்வல. உைொரணமொ , ரைவல ்குெ ்செல்லும் ைழியில் 
 ொவலயில் ஒரு மு மூடிவய நீங் ள் அணிந்திருந்ைொல்,  வீட்டிற்குை் திரும்பிெ ்
செல்லும் ைழியில் இரை மு மூடிவய மீண்டும் பயன்படுை்ை ்கூடொது.  

பயன்படுை்ைப்படட் அறுவை சிகிெவ்ெ ்குரிய மு மூடி வள குப்வபை் சைொட்டியில் 
எறியுங் ள் அல்லது பயன்படுை்திய துணி மு மூடி வள ஒரு பிளொஸ்டி ் வபயில் 
அைற்வற நீங் ள்  ழுவும் ைவர ரெ ரிை்து வைை்திருங் ள். 

ஒரு துணி மு மூடி நீங் ள்  வடசியொ  அணிந்ைதிலிருந்து  மொசுபட்டிருந்ைொல், 
அைவன ்  ழுைொமல் மீண்டும் பயன்படுை்துைது ர ொவிட்-19 ஐ மற்றைர ்ளு ்ர ொ 
அல்லது உங் ளு ்ர ொ பரப்ப ்கூடும். ஒை்சைொரு புதிய சூழ்நிவல ்கும், ஒரு 
சுை்ைமொன மு மூடிவய அணியுங் ள். உங் ளுவடய மு மூடி வள சுை்ைமொ  
வைை்திரு ்  அைற்வற ஒரு பிளொஸ்டி ் அல்லது  ொகிை வபயில் எடுை்துெ ்
செல்லுங் ள். 

மமலதிக  தகவல்கள் மதரவயா? 

 உங் ளு ்கு சமொழி ஆைரவு ரைவைப்பட்டொல் 13 HEALTH (13 43 25 84) ஐ அவழை்து  
சமொழிசபயரை்்துவரப்பைர ்ஒருைவர ்  ர ட் வும். இது இலைெம்.  

மனநல உதவி  

ர ொவிட் -19 ஐப் பற்றி நீங் ள்  ைவலப்படுகிறீர ்ள், பயப்படுகிறீர ்ள் அல்லது 
ைருை்ைப்படுகிறீர ்ள் எனில் 1300 MH அவழப்வப (1300 64 22 55) சைொவலரபசியில் 
சைொடரப்ு ச ொள்ளலொம் அல்லது குயின்ஸ்லொந்து டிரொன்ஸ் ல்ெெ்ர ்மனநல 
வமயை்வை (திங் ள் முைல் சைள்ளி ைவர திறந்திரு ்கும்,  ொவல 8.30 மணி முைல் 
மொவல 4.30 மணி ைவர) 1800 188 189 இல் சைொடரப்ு ச ொள்ளலொம். உங் ளு ்கு 
சமொழிசபயரை்்துவரப்பைர ்ஒருைர ்ரைவைப்பட்டொல் ர ட் வும். 


