க ொர ொனொ வை ஸ் (ர ொைிட்-19)' ட்டுப்பொடு வைத் தைர்த்துதல்
‘ர ொைிட்-19’- ர ொய்ப் ப ைலின் உயர்ச்சிவயக் ொட்டும் ைவைவுக் ர ொட்டிவன சமப்படுத்துைதில்
ஆஸ்திர லியொ கபரும் கைற்றிவயக் ண்டுள்ைது. புதிதொ ‘ர ொைிட்-19’ ர ொய்த்கதொற்று ஏற்படுபைர் ைின்
எண்ணிக்வ

ொளுக்கு ொள் மி வும் குவறந்து ைரு ிறது. இந்த ர ொயின் ப ைவை அடக்

மக்கு

உதைியொ இருந்துள்ை ட்டுப்பொடு ைில் சிைைற்வறத் தைர்த்துைதற்க ன சொக் ி வதயொன
டைடிக்வ

வை ொம் இப்ரபொது துைங் ைொம்.

ொட்டின் கைவ்ரைறு பகுதி ைில் ‘ர ொைிட்-19’ ப ைியுள்ை ைிதத்தில் மொறுபொடு ள் இருந்துள்ைன.
ட்டுப்பொடு வைத் தைர்த்துைதில் புதிய ‘3 - ட்டத் திட்டம்’ ஒன்று மக்கு ைழி ொட்டும். மொ ிைங் ளும்,
எல்வைப்பகுதி ளும் தமது கபொது சு ொதொ சூழ் ிவை மற்றும் உள்ளூர் ிைை ங் ள் ஆ ியைற்றிற்கு
அவமய கைவ்ரைறு ர

ங் ைில் இந்தப் படி ிவைக் ட்டங் ைின் ஊடொ ச் கசயல்படும்.

‘3 ட்டத் திட்டம்’
ர ொைிட் ர ொயிலிருந்து பொது ொப்பொ இருக்கும் ‘ர ொைிட்- ொப்பு’ உள்ை ைிதத்தில் எப்படி ரைவை கசய்ைது
மற்றும் ைொழ்ைது என்பவதப் பற்றிய ‘ஆஸ்திர லிய சு ொதொ ப் பொது ொப்புத் தவைவமக் குழு’(Australian
Health Protection Principal Committee)-ைினது ைல்லுன அறிவுவ யின் அடிப்பவடயில் இந்த ‘3

ட்டத்

திட்டம்’ அவம ிறது.
இதவன அடிப்பவடயொ க்க ொண்டு ரமற்க ொள்ைப்படும் இ ண்டொம் ட்ட டைடிக்வ

ைில் இன்னும்

அதியைவு எண்ணிக்வ யிைொன கூடல் ளும் ைர்த்த மீள்திறப்பு ளும் இருக்கும். இந்த வை ஸ் ஒரு
அச்சுறுத்தைொ த் கதொடர்ந்து ீடிக்கும் அரத ரைவையில் இந்த ிவை மது ‘புதிய ைழவம’யொ இருக்கும்.
சமூ ைிை வையும், ல்ை சு ொதொ ப் பழக் ைழக் ங் வையும் பின்பற்றுைதில் ைலுைொன பற்றுறுதி
க ொண்டும், மக்கு சு மில்ைொமல் இருக்கும்ரபொது வீட்டிரைரய இருப்பதன் மூைமொ வும் ஒவ்கைொரு
ட்டத்திலும் ரமற்க ொள்ைப்படும் டைடிக்வ

ளுக்கு ொம் ஆத வுதைியொ இருக் ரைண்டும். மது

குடும்பத்தினர், ண்பர் ள் மற்றும் சமூ த்தினர் ஆ ிரயொர் ‘ர ொைிட்- ொப்பு’ உள்ைைர் ைொ இருக் இது
உதவும்.
முதல் டைடிக்வ

ள் மி வும் ைனமொ ரமற்க ொள்ைப்படு ின்றன. ஏகனனில் அதிைிவ ைொய்ச்

கசயல்படப்ரபொய்

ொம் இதுைவ கபற்றுள்ை பைன் வை ொம் இழந்துைிடொமல் இருக் ரைண்டும் என்பது

முக் ியம். இந்த முதல் ட்ட டைடிக்வ

ைொனவை குடும்பத்தினருடனும் ண்பர் ளுடனும் ொம் ர ருக்கு

ர ர் கதொடர்புக ொள்ைதற் ொன ரமைதி ைொய்ப்புக் வை மக்குத் தரும்.

உடல்ொீதி ைிை ல்
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ம்மொல் இயலுமொன ர

ங் ைிலும், இயலுமொன இடங் ைிலும் மற்றைர் ைிடமிருந்து 1.5 மீட்டர்

இவடகைைி ைிட்டு ொம் ைிை ியருக் ரைண்டும். அங் ொடி ள் மற்றும் கபொது இடங் ைில் அதி
க ொிசைொ இருந்து, சமூ ைிை வைப் பின்பற்றுைது உங் ளுக்குக் டினமொனதொ இருக்குமொனொல், அந்த
இடத்திற்குள் நுவழயொதீர் ள். கூட்டம் இல்ைொத ர

த்தில் மீண்டும் கசல்லுங் ள்.

ல்ை சு ொதொ ப் பழக் ைழக் ங் ள்
க ொர ொனொ வை ஸ்-இன் ப ைவை ிறுத்த ல்ை சு ொதொ ப் பழக் ைழக் ங் ள் உதவும். உங் ள் வ

வை

அவ்ைப்ரபொது தைறொமல் ரசொப்பு மற்றும் தண்ணீவ ப் பயன்படுத்திக் ழுவுங் ள், உங் ள் மு த்திவனத்
கதொடொதீர் ள், மற்றும் உங் ள் வ

ைில் இருமரைொ அல்ைது தும்மரைொ கசய்யொமல் உங் ளுவடய

முழங்வ மடிப்பிற்குள்ைொ இருமரைொ, தும்மரைொ ரைண்டும் என்பவத ிவனைில் க ொள்ளுங் ள்.

உங் ளுக்கு சுவீனம் என்றொல் வீட்டிரைரய இருங் ள் மற்றும் ர ொயறிவுச் ரசொதவனவய
ரமற்க ொள்ளுங் ள்
சைி அல்ைது சைிச்சு ர ொயறிகுறி ள் ஏதும் உங் ளுக் ிருந்தொல், ீங் ள் வீட்டிரைரய இருக் ரைண்டும்
என்பது எப்ரபொதும் இருந்தவத ைிட இப்ரபொது அதி முக் ியம். சு ம், இருமல், கதொண்வட ைலி, மூச்சு
ைொங் ல் ஆ ியன உங் ளுக் ிருந்தொல், க ொர ொனொ வை ஸ் ர ொயறிவுச் ரசொதவன ஒன்வற
ரமற்க ொள்ளுங் ள்.

ர ொைிட்-ரசஃப் ஆப்"-ஐ இறக் ம் கசய்யுங் ள்
இதுைவ கசய்திருக் ைில்வை என்றொல், ‘ர ொைிட்-ரசஃப் ஆப்’-ஐத் தயவு கசய்து இறக் ம் கசய்யுங் ள்.
க ொர ொனொ வை ஸ் உள்ை ஒருைர ொடு கதொடர்பில் இருந்திருப்பைர் ளுக்கு அவதத் துொிதமொ த்
கதொிைிக்கும் கசயல்பொட்டில் உதவுைதன் மூைம் இந்தப் ‘பயன்பொடு’ (app) கபொது சு ொதொ அதி ொொி ளுக்கு
உதவு ிறது.

‘ர ொைிட்- ொப்பு’ உள்ை ஆஸ்திர லியொ
இந்தப் பழக் ைழக் ங் வை மது அன்றொட ைொழ்க்வ யின் ஒரு அங் மொ மொற்றிக்க ொள்ைவதச் சொர்ந்ரத
மது கைற்றி அவமயும். ீங் ள் வீவட ைிட்டு கைைிரய கசல்லும் ஒவ்கைொரு முவறயும் உங் வையும்,
உங் ள் குடும்பத்தினர், ண்பர் ள் மற்றும் ச - ஊழியர் வையும் எப்படிப் பொது ொப்பொ
வைத்துக்க ொள்ைப் ரபொ ிறீர் ள் என்பவதப் பற்றி ரயொசியுங் ள். ீங் ள் என்ன கசய் ிறீர் ள், மற்றும்
அவத எப்ரபொது கசய் ிறீர் ள் என்பவதப் பற்றியத் கதொிவு வை அறிைொர்ந்த ிவையில்
ரமற்க ொள்ளுங் ள்.
ீங் ள் ைசிக்கும் பகுதியிவனப் பற்றிய மி ச் சமீபத்திய த ைல் ள் மற்றும் அங்குள்ைக் ட்டுப்பொடு ள்
ஆ ியைற்வறப் பற்றி உடனுக்குடன் கதொிந்துக ொள்ளுங் ள். மி ச் சமீபத்திய அறிவுவ வயப் கபறவும்,
ஒவ்கைொரு மொ ிைத்திற்கும், எல்வைப்பகுதிக்குமொன ைவை இவணப்பு வைத் கதொிந்துக ொள்ைவும்
Australia.gov.au எனும் ைவைத்தைத்திற்குச் கசல்லுங் ள். 1800 020 080-இல் ‘ரதசிய க ொர ொனொ வை ஸ்
உதைி இவணப்’பிவனயும், 131 450-இல் ‘கமொழிகபயர்ப்பு மற்றும் கமொழிகபயர்த்துவ ப்பு ரசவை’வயயும்
ீங் ள் அவழக் ைொம்.
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