குடும்பத்தினர் மற்றும்
பார்வையாளர்களுக்கான ந ாய்த்த ாற்றுப்
பரைவை நிறுத்தும் ஆறு ைழிகள்

மூத்த ஆஸ்திரேலியர்களது குடும்பத்தினருக்கும், அவர்களது அன்பிற்குப்
பாத்திேமான அனனவருக்கும் உங்களுனைய ஆதேவுதவிக்கும்
ஒத்துனைப்பிற்கும் நன்றி. இந்த சிேமமான ரநேத்தில் இது மிகவும்
முக்கியமாகும்.
வயதானவர்கள் மீ து ‘ரகாவிட்-19’ ரநாய்த்ததாற்றின் தாக்கமானது
சமச்சீேற்றதாக இருக்கிறது என்பனத நாமறிரவாம். உங்களுனைய
அன்பிற்குரியவர்கள் அவர்களது முதிரயார் போமரிப்பு ரசனவகளில்
பாதுகாப்பாக இருப்பனத உறுதிப்படுத்துவதற்காக நாங்கள் முன்பு
எப்ரபாதும் தசய்தனத விை இப்ரபாது மிகக் கடினமாகப்
பணியாற்றிவருகிரறாம்.
பாதிப்பனையும் நினலயிலுள்ள வயதான ஆஸ்திரேலியர்களது
பாதுகாப்பிற்கும் தபாதுநலனுக்கும் நாங்கள் பூேண முந்துரினம
அளிக்கிரறாம்.
வயதான ஆஸ்திரேலியர்கனள ரகாவிட்-19’ ரநாய்த்ததாற்றிலிருந்து
பாதுகாக்கப் பின் வரும் தகவல்கள் உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும்.
ரமலதிகத் தகவல்கனள health.gov.au எனும் வனலத்தலத்தில்

“மூலவளங்கள் பகுதி” (“resources section”)-யில் நீங்கள் காணலாம்.

https://www.cota.org.au/policy/aged-care-reform/agedcarevisitors/ எனும் வனலத்தலப்

பக்கத்தில் கினைக்கும் ‘ரகாவிட்-19 காலத்தில் முதிரயார் இல்லங்களுக்குச்

தசல்லல் குறித்த ததாைில் ரகாட்பாடுகள்’ (Industry Code for Visiting Residential

Aged Care Homes during COVID-19) எனும் ஆவணத்னத வாசிக்குமாறும்
உங்கனள நான் ஊக்குவிக்கிரறன்.
‘முதிரயார் போமரிப்பு உரினமகள்

ஆவண’(Aged Care Charter of

Rights)த்திற்கு இணங்க, முதிரயார் போமரிப்னபப் தபற்றுவருபவர்களுனைய
உரினமகனளத் ததாைர்ந்து நாம் பாதுகாப்பது அவசியம்.

https://www.health.gov.au/news/charter-of-aged-care-rights எனும் வனலத்தலப்
பக்கத்தில் இந்த ஆவணத்னத நீங்கள் தபறலாம்.
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ந ோய்த்த ோற்றுப் பரவலை
ிறுத்தும் ஆறு வழிகள்:
ஆறு வழிகள்

அலைத்ல யும்

பின்பற்றுவ ன் மூைம் இந்
ந ோய்த்த ோற்றுப் பரவலை ிறுத் ி,
போதுகோப்போக இருக்க உங்களோல் இயலும்.

1. நீங்கள் சுகமாக இருக்கிறீர்களா?
உங்களுக்கு உைல் நலம் சரியில்னலரயல், நீங்கள் கட்ைாயமாக
வட்டிரலரய
ீ
இருக்கரவண்டும், மற்றும் நீங்கள் யானேயும் பார்க்கப்
ரபாகக்கூைாது. உங்களுக்கு இருக்கும் ரநாயறிகுறிகள் மிதமானதாகரவ
இருந்தாலும் நீங்கள் இப்படிச் தசய்ய ரவண்டியது கட்ைாயமாகும்.
‘ரகாவிட்-19’-இன் ரநாயறிகுறிகள் சளிச்சுேம் அல்லது ‘ஃப்ளூ’ சுேம்
ரபான்றதாக இருக்கலாம், மற்றும் அவற்றில் பின்வருவன உள்ளைங்கலாம்:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

சுேம்
இருமல்
மூச்சு வங்கல்
ததாண்னை வலி
தனல வலி
வாசனனத் திறன் இைப்பு
சுனவத் திறன் இைப்பு
நாசிக் கசிவு
தனச வலி
மூட்டு வலி
வயிற்றுப்ரபாக்கு
குமட்ைல்/வாந்தி
பசியின்னம

2. உங்களுனைய ‘ஃப்ளூ’ சுேத் தடுப்பூசி நைப்பு நாள்
வனேக்கும் ரபாைப்பட்டுள்ளதா?
2
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முதிரயார் இல்லம் ஒன்றிற்கு நீங்கள் தசல்ல விரும்பினால், ‘ஃப்ளூ’ சுேத்
தடுப்பூசி உங்களுக்குப் ரபாைப்பட்டிருக்கரவண்டியது கட்ைாயமாகும். நைப்பு
நாள் வனேக்குமான ‘ஃப்ளூ’ சுேத் தடுப்பூசி உங்களுக்குப்
ரபாைப்பட்டிருப்பதற்கான ஆதாேத்தினன நீங்கள் கட்ைாயமாகக் தகாடுக்க
ரவண்டும். தடுப்பூசி உங்களுக்குப் ரபாைப்பை இயலாது என்றால்,
உங்களுக்குச் சிகிச்னசயளித்துவரும் மருத்துவரிமிருந்து இதற்கான
மருத்துவ விலக்குச் சான்று ஒன்னற நீங்கள் தகாடுக்க ரவண்டும்.
வயதான உறவினர்கனளயும் நண்பர்கனளயும் பார்க்க நீங்கள்
அவர்களுனைய வட்டிற்குச்
ீ
தசன்றாலும் தடுப்பூசி ரபாட்டுக்தகாள்ளுமாறு
உங்களுக்குப் பரிந்துனேக்கிரறாம்.

3. உங்களுனைய வருனகனயக் கூடிய வனேக்கும் எப்படிப்
பாதுகாப்பானதாக ஆக்குவது என்பது உங்களுக்குத்
ததரியுமா?
‘ரகாவிட்-19’ ரநாய்த்ததாற்று பேவுவதற்கான ஆபத்துகனளக்
குனறப்பதற்காக பின் வருவனவற்னறச் தசய்யுமாறு உங்களுக்குப்
பரிந்துனேக்கிரறாம்:
•

ரசாப்பு மற்றும் தண்ண ீனேப் பயன்படுத்திக் குனறந்த பட்சமாக 20
வினாடி ரநேத்திற்கு நீங்கள் உங்களுனைய னககனளக் கழுவ,
அல்லது ‘ஆல்தகாஹால்’-ஐ அடிப்பனையாகக் தகாண்ை னகச்
சுத்திகரிப்பானனப் பயன்படுத்த

 உங்களுனைய வருனகயின் துவக்கத்திலும், முடிவிலும்
 சாப்பாட்டில் உதவுவது ரபான்ற ததாைர்புகனள நீங்கள் இல்ல வாசி
ஒருவருைன் தகாள்வதற்கு முன்பும், பின்பும்
 நாள் தநடுக அவ்வப்ரபாதான இனைதவளிகளிலும்

•
•

3

நீங்களும், உங்களுைன் வந்திருக்கும் அனனவரும் 2020-ஆம்
ஆண்டிற்கான ‘ஃப்ளூ’ சுேத் தடுப்பூசி உங்களுக்குப்
ரபாைப்பட்டிருப்பதற்கான ஆதாேத்தினனக் தகாடுக்க

உங்களுனைய முைங்னக மடிப்பிற்குள்ளாக, அல்லது ஒரு திசுத்
தாளுக்குள்ளாக இரும அல்லது தும்ம, பயன்படுத்திய திசுத்தாள்கனள
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•
•
•
•

உைரன குப்னபத்ததாட்டியில் ரபாை, மற்றும் உங்கள் னககனளக்
கழுவ

ஒரு இல்ல வாசினயப் பார்க்க ஒரு ரநேத்தில் இேண்டு நபர்களுக்கு
ரமல் இல்லாமல் இருக்க
உங்களுனைய உறவினனே அவருனைய அனறயிரலா, தவளிப்புறப்
பகுதி ஒன்றிரலா அல்லது முதிரயார் இல்ல நிர்வாகத்தினால்
குறிப்பிைப்பட்டுள்ள ஒரு பகுதியிரலா பார்க்க
மற்றவர்கள் கூடும் தபாது இைங்கனளத் தவிர்க்க

இயலும் தருணங்களில் உைல்ரீதி விலகனலப் பின்பற்ற
கைந்த 14 நாட்களில் நீங்கள் பின்வருவனவற்னறச் தசய்திருந்தால்,
உங்களால் ஒருவனேப் பார்க்க வே இயலாது:
•

•

தவளி நாட்டிலிருந்து திரும்பி வந்திருந்தால்

ரகாவிட்-19’ ரநாய்த்ததாற்று உள்ள ஒருவருைன் ததாைர்பு
தகாண்டிருந்தால்
அப்படிப்பட்ை தருணங்களில் நீங்கள் ஏற்கனரவ ரநாய்க்காப்புத்
தனினமயிரலா, தனினமப்படுத்தப்பட்ரைா இருக்கரவண்டும், மற்றும்
யானேயும் பார்க்கப் ரபாய்க்தகாண்டிருக்கக் கூைாது.
அனனத்துப் பணியாளர்களும் வருனர்களும் நைப்பு நாள் வனேக்கும்
சரியாகவுள்ள ததாைர்பு விபேங்கனள முதிரயார் இல்லத்திற்குக்
தகாடுக்கரவண்டும்.

4. உங்களுைன் குைந்னதகள் வருகிறார்களா?
முதிரயார் இல்லத்திற்குச் தசல்வதற்கு முன்பாக, உங்களுைன் குைந்னதகள்
வே இயலுமா என்பனத நீங்கள் ரகட்டுத் ததரிந்துதகாள்ள ரவண்டும்.
குைந்னதகள் அனுமதிக்கப்பட்ைால், உங்களுைன் இருக்கும் குைந்னதகனள
நீங்கள் ரமற்பார்னவ தசய்துதகாண்டிருக்க ரவண்டும், மற்றும் உைல்ரீதி
விலகனலயும் சுகாதாே அறிவுனேகனளயும் அவர்கள் பின்பற்றுவனத
உறுதிப்படுத்த ரவண்டும்.

5. உங்களுனைய அன்பிற்குரியவர் இருக்கும் முதிரயார்
இல்லத்தின் விதிமுனறகனளப் பற்றி உங்களுக்குத்
ததரியுமா?

4
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வருனககனளப் பற்றிய விதிமுனறகள் குறித்து முதிரயார் இல்ல
வாசிகளுக்கும், குடும்பத்தினருக்கும் ததரிவிக்குமாறு ஒவ்தவாரு ரசனவ
வைங்குநனேயும் ரகட்டுக்தகாண்டிருக்கிரறாம். மாற்றங்கள் எனதயும்
குறித்த நைப்பு நாள் வனேக்குமான தசய்திகனள ரசனவகள் உங்களுக்குத்
ததரியப்படுத்த ரவண்டும். நீங்கள் தசய்ய ரவண்டியனவ:
•

•
•

உங்களுக்கு ‘ரகாவிட்-19’ ரநாய்த்ததாற்று இருக்கும் ஆபத்னதப்
பற்றிய உள்நுனைவுச் ரசாதனனக் ரகள்விகளுக்கு உண்னமயான
பதில்கனள அளிக்கரவண்டும்
2020-ஆம் ஆண்டிற்கான ‘ஃப்ளூ’ சுேத் தடுப்பூசினயப்
ரபாட்டுக்தகாண்ைதற்கான ஆதாேத்னதக் காண்பிக்க ரவண்டும்
வருனர்களுக்கான விதிமுனறகனளப் பின்பற்ற ரவண்டும்

முதிரயார் போமரிப்பு ரசனவகளுக்கும், தபாதுமக்களுக்குமான
ரதனவப்பாடுகள் மாறுபட்டிருக்கக்கூடும் என்பதால் உங்களுனைய மாநில
அல்லது எல்னலப்பகுதி அேசின் அறிவுனே என்ன என்பனத நீங்கள்
ரசாதித்துத் ததரிந்துதகாள்ள ரவண்டும்.

6. அணுகல் வசதி கட்டுப்படுத்தப்பட்ைால் உங்களுனைய
அன்பிற்குரியவர்களுைன் ததாைர்பில் இருப்பது எப்படி
என்பது உங்களுக்குத் ததரியுமா?
அணுகல் வசதினயக் கட்டுப்படுத்தரவண்டிய ரதனவ சில ரவனளகளில்
ரசனவ வைங்குநர் ஒருவருக்கு எைலாம். உதாேணமாக, முதிரயார் இல்லம்
ஒன்றிரலா, உள்ளூர்ப்பகுதியிரலா திடீர் ரநாய்ப்பேவல் ஏற்படும்ரபாது
அப்படிப்பட்ை ரதனவ ஏற்பைலாம்.
உங்களுனைய அன்பிற்குரியவர்களுைன் ததாைர்பில் இருக்க உதவியாக
இருக்கும் வனகயில் ஒருங்கினணவாய்ச் தசயல்படுமாறு முதிரயார்
போமரிப்பு ரசனவ வைங்குநர்கனளயும், உறவினர்கனளயும் நாங்கள்
ஊக்குவிக்கிரறாம்.
நண்பர் அல்லது குடும்ப அங்கத்தவர் ஒருவனேப் பார்க்கச் தசல்லல்
அல்லது அவருனைய போமரிப்னபப் பற்றிய கவனலகள் ஏதும்
உங்களுக்கிருந்தால்:
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1800 700 600-இல் ‘வயதாரனாருக்கான பரிந்துனேத் ததாைர்புகள்’ (Older
Persons Advocacy Network (OPAN)) எனும் ரசனவனய அனையுங்கள்,
அல்லது
www.opan.com.au எனும் வனலத்தலத்திற்குச் தசல்லுங்கள்.

OPAN அனமப்பினால் உங்களுைனும் முதிரயார் போமரிப்பு ரசனவ

வைங்குநருைனும் இனணவாய்ச் தசயல்பை இயலும். இந்த ரசனவ
இலவசமானது மற்றும் இேகசியமானது. மாறாக, ‘முதிரயார் போமரிப்புத்
தே மற்றும் பாதுகாப்பு ஆனணய’(Aged Care Quality and Safety Commission

(ACQSC))த்தினன 1800 951 822-இல் நீங்கள் அனைக்கலாம், அல்லது
agedcarequality.gov.au எனும் வனலத்தலத்திற்குச் தசல்லலாம்.

நண்பர் அல்லது குடும்ப அங்கத்தவர் ஒருவேது மன நலனனப் பற்றிய
கவனலகள் ஏதும் உங்களுக்கிருந்தால் 1800 171 866-இல் ‘மூத்த
ஆஸ்திரேலியர்க’ளுக்கான இலவச ‘ரகாவிட்-19’ உதவி இனணப்’பினன
அனையுங்கள்.

உங்களுலைய உ விலய

ோடுகிந ோம்

‘ரகாவிட்-ரசஃப் ஆப்’ எனும் பயன்பாடு முற்றிலும் சுயவிருப்பின்
அடிப்பனையிலானது. உங்கள் குடும்பத்தினர், நண்பர்கள் மற்றும்
சமூகத்தினனேப் பாதுகாப்பாக னவத்துக்தகாள்ள உதவுவதற்காக இனத
இறக்கம் தசய்வது உங்களால் இயலுமான ஒரு காரியமாகும். நீங்கள்
போமரித்துவருபவர்கள் உள்ளைங்க மற்ற ஆஸ்திரேலியர்களது
உயிர்கனளக் காப்பதில் உங்களால் உதவ இயலும். எந்த அளவிற்கு
அதிகமான ஆஸ்திரேலியர்கள் ‘ரகாவிட்-ரசஃப் ஆப்’-மூலம் ததாைர்பில்
இருக்கிறார்கரளா அந்த அளவிற்கு வினேவாக நம்மால் இந்த னவேஸ்
இருப்பனதக் கண்டுபிடிக்க இயலும்.

அலைத்து அ ிகோரப் பூர்வமோை

கவல்கள், மூைவளங்கள் மற்றும்

வழிகோட்ைல்களுக்கும் www.health.gov.au எனும் வலைத் ைத் ிலைப்
போருங்கள்.
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