ക

ൊറ ൊണ വൈ സ് (COVID-19) നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലഘൂ

രിക്കൽ

‘കർവ് ഫ്ലാറ്റൻ ചെയ്യുന്നതിൽ’ ഓസ്ട്രേലിയയുചേ രരവർത്തനങ്ങൾ വളചെ അധികം
വിജയകെമായിെുന്നു. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഓട്ൊ ദിവസവും രുതിയ COVID-19 ട്കസുകളുചേ
എണ്ണം വളചെ കുറവാണ്. വവറസിചെ വയാരനം നിയരരിക്കാൻ സഹായിച്ച െില
നിയരരണങ്ങൾ ലഘൂകെിക്കാൻ രരദ്ധാരൂർവ്വമുള്ള നേരേികൾ നമുക്ക് ഇട്പാൾ തുേങ്ങാൻ
കഴിയും.
ൊജയത്തിചെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ COVID-19 എങ്ങചനയാണ് വയാരിച്ചചതന്നതിൽ
വയതയാസങ്ങളുണ്ട്. 3-ഘട്ടങ്ങളായുള്ള ഈ രുതിയ രദ്ധതി നിയരരണങ്ങൾ ലഘൂകെിക്കാൻ
രുതിയ വഴികൾ നൽകുന്നു. സംസ്ഥാനങ്ങളും രരവിരയകളും അവെുചേ ചരാതുജനാട്ൊഗയ
സാഹെെയങ്ങൾക്കും രരാട്ദരിക അവസ്ഥകൾക്കും അനുസൃതമായി ഈ ഘട്ടങ്ങളിലൂചേ
വിവിധ സമയങ്ങളിൽ കേന്ന് ട്രാകും.
3-ഘട്ട പദ്ധതി
COVIDSafe ആയി ട്ജാലി ചെയ്യുന്നതിനും ജീവിക്കുന്നതിനുമുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ നേപിലാക്കാൻ
Australian Health Protection Principal Committee-യുചേ (ഓസ്ട്രേലിയൻ ചഹൽത്ത് ചരരാട്ടക്ഷൻ
രരിൻസിപാൾ കമ്മിറ്റി) വിദഗ്ട്ദ്ധാരട്ദരചത്ത അേിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ഈ 3-ഘട്ട
രദ്ധതി.
അതീവ ജാരഗതട്യാചേ ഉള്ളതാണ് ആദയ ഘട്ടങ്ങൾ. വളചെ ട്വഗത്തിൽ മുട്ന്നാട്ട് ട്രായി
ട്നേിചയേുത്ത ട്നട്ടങ്ങൾ നഷ്േചപോൻ നമ്മൾ ആരഗഹിക്കുന്നില്ല. ഈ ആദയ ഘട്ടങ്ങൾ
കുേുംബാംഗങ്ങചളയും സുഹൃത്തുക്കചളയും മുഖാമുഖം കാണാൻ നമുക്ക് കൂേുതൽ
അവസെങ്ങൾ നൽകുന്നു.
ഇതിചെ അേിസ്ഥാനത്തിൽ െണ്ടാമചത്ത ഘട്ടങ്ങളിൽ വലിയ ഒത്തുട്െെലുകളും കൂേുതൽ
ബിസിനസ്സുകളും വീണ്ടും തുറക്കും. മൂന്നാമചത്ത ഘട്ടങ്ങളിൽ ദീർഘകാല COVIDSafe ജീവിത
െീതികളും രരവർത്തനങ്ങളും സവീകെിക്കാൻ ആെംഭിക്കുന്നു. വവറസ് ഒെു ഭീഷണിയായി
തുേെുട്പാൾ ഇത് നമ്മുചേ ‘രുതിയ സാധാെണ’ െീതികൾ ആയിെിക്കും.
രാെീെിക അകലവും നല്ല രുെിതവവും രാലിക്കാനും അനാട്ൊഗയമുള്ളട്പാൾ വീട്ടിൽ തചന്ന
തുേൊനും എല്ലാവെുചേയും ഉത്തമ ട്ബാധയട്ത്താചേയുള്ള രിരുണ ഞങ്ങൾക്ക് ഓട്ൊ
ഘട്ടത്തിലും ആവരയമുണ്ട്. ഇത് നമ്മുചേ കുേുംബങ്ങചളയും സുഹൃത്തുക്കചളയും
കമ്മയൂണിറ്റികചളയും COVIDSafe ആയി സൂക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കും.
ശൊരീരി

അ

ലം പൊലിക്കൽ

എവിചേ അയിെുന്നാലും കഴിയുന്ന സമയചത്തല്ലാം മറ്റുള്ളവെിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞത് 1.5 മീറ്റർ
അകലം നമ്മൾ രാലിട്ക്കണ്ടതുണ്ട്. ട്ഷാപിംഗ് ചസെറുകളിട്ലാ ചരാതു ഇേങ്ങളിട്ലാ
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-2രാെീെിക അകലം രാലിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം തിെക്ക് അനുഭവചപേുന്നുചണ്ടങ്കിൽ, ആ
സ്ഥലങ്ങളിൽ രരട്വരിക്കെുത്. അരത തിെക്കില്ലാത്ത സമയത്ത് അവിേങ്ങളിൽ ട്രാകുക.

നല്ല ശുചിതവം
ചകാട്റാണ വവറസ് രേെുന്നത് തേയാൻ നല്ല രുെിതവം സഹായിക്കുന്നു. ട്സാപും ചവള്ളവും
ഉരട്യാഗിച്ച് നിങ്ങളുചേ വകകൾ രതിവായി കഴുകുക, മുഖത്ത് സ്രർരിക്കെുത്, നിങ്ങളുചേ
വകയ്ക്കുരകെം വകമുട്ടിട്ലക്ക് തുമ്മുകയും െുമയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക.
നിങ്ങൾക്ക് അസുഖമുകെങ്കിൽ ൈീട്ടിൽ തകെ തുടരു
ൈിറധയമൊ

ു

യും പരിറശൊധനയ്ക്ക്

യും കചയ്യു

മുപ് എന്നട്ത്തക്കാളും, നിങ്ങൾക്ക് ജലട്ദാഷട്മാ രനിട്യാ ട്രാലുള്ള ലക്ഷണങ്ങളുചണ്ടങ്കിൽ
നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ തചന്ന തുേട്െണ്ടത് രരധാനമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് രനി, െുമ, ചതാണ്ടട്വദന,
രവാസം മുട്ടൽ എന്നിവ ഉചണ്ടങ്കിൽ ചകാട്റാണ വവറസ് രെിട്രാധനയ്ക്ക് വിട്ധയമാവുക.
COVIDSafe ആപ്പ് ഡൗൺറലൊഡ് കചയ്യു
നിങ്ങൾ ഇതിനകം ഡൗൺട്ലാഡ് ചെയ്തിട്ടിചല്ലങ്കിൽ, ദയവായി COVIDSafe ആപ് ഡൗൺട്ലാഡ്
ചെയ്യുക. ചകാട്റാണ വവറസ് ട്ൊഗമുള്ള ആളുകളുമായി സപർക്കം രുലർത്തിയിട്ടുള്ള
ആളുകചള ആ വിവെം അറിയിക്കുന്ന രരരകിയ ട്വഗത്തിലാക്കുന്നതിലൂചേ ഈ അപ്
ചരാതുജനാട്ൊഗയ ഉട്ദയാഗസ്ഥർക്ക് സഹായകെമാണ്.
COVIDSafe ഓസ്്റന്ത്ടലിയ
ഈ ചരെുമാറ്റങ്ങചള നമ്മുചേ വദനംദിന ജീവിതത്തിചെ ഭാഗമാക്കുന്നതിചന ആരരയിച്ചാണ്
നമ്മുചേ വിജയം നിലചകാള്ളുന്നത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് രുറത്ത് ട്രാകുട്പാചഴല്ലാം,
നിങ്ങൾ എങ്ങചനയാണ് സവയവും, കുേുംബചത്തയും, സുഹൃത്തുക്കചളയും,
സഹരരവർത്തകചെയും സുെക്ഷിതമായി സംെക്ഷിക്കാൻ ട്രാകുന്നചതന്ന് െിരിക്കുക.
നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാെയങ്ങചളക്കുറിച്ചും അത് എട്പാൾ ചെയ്യണം എന്നതിചനക്കുറിച്ചും
ട്ബാധരൂർവമായ തിെചഞ്ഞേുപുകൾ നേത്തുക.
നിങ്ങളുചേ രരട്ദരചത്ത ഏറ്റവും രുതിയ വിവെങ്ങളും നിയരരണങ്ങളും അറിഞ്ഞിെിക്കുക.
ഏറ്റവും രുതിയ ഉരട്ദരത്തിനും ഓട്ൊ സംസ്ഥാനട്ത്തയും രരവിരയയിട്ലയും വിവെങ്ങചള
കുറിച്ചുള്ള ലിങ്കുകൾക്കും Australia.gov.au സന്ദർരിക്കുക. 1800 020 080 എന്ന നപെിൽ National
Coronavirus Helpline-ട്ലാ (നാഷണൽ ചകാട്റാണ വവറസ് ചഹൽപ്വലൻ), വിവർത്തനത്തിനും
ദവിഭാഷി ട്സവനത്തിനും 131 450 എന്ന നപെിട്ലാ നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാവുന്നതാണ്.
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