ෙයිරසෙ පැතිරීම නැෙැත්ීම සඳහාවූ පිෙෙර හෙ
phw sQyUm pQyvr hy anEgmny kQrWm mgQn~ vyQrsy p#wQrWm vLk~v` a`r]`k`rWv sQtQy h#kQy
1. ඔබ සුවෙන් සිටීද?
ඔබගේ ග ෝග ලක්ෂණ ඉතා සුළු වුවද, ඔබට අසනීප නම්,
නිවගසේ රැඳී සිටිය යුතුය. වවදයව ගයකු ග ෝ ශේවසන
සායනයක් ා සම්බන්ධවී උපගදසේ ලබා ගන්න. ඔබ
වෘදගධෝපගත රැකව ණ ගසේවකයකු බව ඔවුන් ට
පවසන්න. සියළුම වෘදගධෝපගත රැකව ණ ගසේවකයන්
සඳ ා ගකෝවිඩ්-19 පරීක්ෂාව ලබාගත ැකිය. ගකෝවිඩ්19 ග ෝග ලක්ෂණ, ගසම්රතිශයාව ග ෝ උණ ග ෝග
ලක්ෂණ ා සමාන විය ැකි අත ප ත ඒවා ඇතුලත්
විය ැකියඃ

ලක්ෂණ ඇතිනම්, ඒවා ඉතා අඩු වුවද, වවදය උපගදසේ
ලබා
ගන්න. ඔබ වෘදගධෝපගත රැකව ණ ගසේවකගයකු බව
ඔවුන් ට පවසන්න.

3. ඔබවේ ෆ්ලූ එන්නත ලබාවෙන තිවේද?
ඔබ ගන්වාසික වෘදගධෝපගත රැකව ණයක ාජකාරී
ක න්ගන් නම්, ෆ්ේූ සම්බන්ධගයන් එන්නත් ලබාගගන
තිබිය යුතුය. නිගවසේ රැකව ණ ගසේවකයන් 2020 වස
සඳ ා ෆ්ේූ එන්නත ලබා ගැනීම අපි ත ගේ නිේගදශ ක මු.

• උණ

4. ඔබවේ අත් වසෝදා ෙත්තාද?

• කැසේස

අවම වශගයන් තත්ප 20 ක් වත් සබන් ස ජලය
භාවිතාක අත් ගසෝදාගත යුතුය. ඔබගේ අත් ගපගනන
ආකා යට කිළිටිවී නැතිනම්, මධයසා පදනම්ූ අත්
සැනිටයිසේ භාවිතා කල ැකිය. ප ත අවසේථාවල ඔබ
ග ාඳින් අත් ගසෝදාගත යුතුයඃ

• හුසේම ගකටිවීම
• උගුගේ ආසාදන
• හිස දය
• ආඝ්රාණය නැතිවීම
•

ස නැතිවීම

• නාසගයන් ගසාටු ගැලීම
• මාාංශ ගේශි ගේදනා
•

න්ිපත් රුදාව

• පාචනය
• ඔක්කා ය/වමනය
• කෑම අරුචිය

2. අසනීපවෙන් පසුෙන අෙවෙන් බැහැරෙ ඔබ
සිටිවේද?
පසුගිය ින 14 ඇතුලත ප ත ගද සිදුවුණි නම්, ඔබ
නිවගසේ රැඳී සිටිය යුතුයඃ
• ගකෝවිඩ්-19 ආසාදනයවුණු, නිසි පුදගලික ආ ක්ෂණ
උපක ණ පැළඳ ගනාසිටි අගයකු සමඟ
සම්බන්ධවීම ග ෝ
• විගදශයක සිට ගප ලා පැමිණීම
ඔබ නිග ෝධායනයවී ග ෝ හුගදකලාවත සිටිය යුතුය.
ඔබගේ ගසේවාගයෝජකයා ග ෝ කළමණාකරු සමඟ
සම්බන්ධ වන්න. වැඩට යන්න එපා. ඔබට ග ෝග
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• ාජකාරී ඇ ඹීමට ගප
• ඔබ රැකව ණය ලබාගදන අගයකු සමඟ
සම්බන්ධවන සෑම කටයුත්තකටම ගප ස පසු
• ආසාදනයවිය ැකි මතුපිට ග ෝ භාණ්ඩ සමඟ
සම්බන්ධවීගමන් පසු
• දවස පු ාම නියමිත කාල ප ත ඇතිව

5. ඔබ ෙවෙෝෙෘද්ධ රැකෙරණ වසලෙකෙන් සඳහාවූ
වකෝවිඩ්-19 පුහුණුෙ සම්පූර්ණ කලාද?
ඔබට උපකා කිරීම සඳ ා ගනාමිගළේ ලබාගත ැකි පුහුණු
ගමාඩියුල තුනක් ඇතඃ
• ගකෝවිඩ්-19 දුනා ගැනීම
• සළකුණු ස ග ෝග ලක්ෂණ දුනා ගැනීම
• ඔබව ස ගවනත් අයව ආ ක්ෂාකාරීව තැබීම
ඔබට මාේගගත පුහුණු ගමාඩියුල ගමහිදී ලබාගත ැකියඃ
https://covid-19training.gov.au
ආසාදන වැළැක්වීම ස පාලන ක්රියාමාේග සම්බන්ධ
නිතිපතා මතක්ක දීගම් පුහුණුවීම් ලබාගත යුතුය.

6. PPE භාවිතා කරන ආකාරෙ සහ භාවිතා
කරන අෙසලථා ඔබ දන්වන්ද?
ඔබ ාජකාරී ක න අත ඔබව ආ ක්ෂාකාරීව තබා
ගැනීමට පුදගලික ආ ක්ෂක උපක ණ (Protective
Equipment (PPE)) වැදගත්ගේ. PPE භාවිතා කිරීම
සම්බන්ධ රාන්ත ස ගටරිටරි විධානයන් ඔබ විසින්
අනුගමනය කල යුතුය.
ඔබ ප ත ආකා ගේ කිසිගවකු ට රැකව ණය
ලබාගදන අවසේථාවල PPE පැළිය යුතුයඃ
• ගකෝවිඩ්-19 ආසාදනය වුණු බවට සනාථූ ග ෝ
සැක ක න අවසේථාවල
• යම් කිසිගවකු නිග ෝධායනයවී සිටින විට
අදාල පුදගලයාගේ කාම යට ග ෝ නිවසට ඇතුළුවීමට
ගප PPE පළින්න. ඔබට අප ැිලිනම්, ඔබගේ
ගසේවාගයෝජකයා ග ෝ කළමණාකරු ට කථා ක න්න.
වෘදගධෝපගත
රැකව ණවල
PPE
භාවිතය
සම්බන්ධගයන් health.gov.au ගවබ් අඩවිගයහි
ගකෝවිඩ්-19 සම්පත් යටගත් ඇති වීඩිගයෝව බලන්න,
එගසේම ෆ්ේගලෝචාේටය කියවන්න.
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