වෘද්ධෝපගත රැකවරණවල සිටින
්ේවාසිකයේ අතර වයිරසය පැතිරීම
නැවැත්වීම සඳහාවූ පියවර හය

ඔබව, ඔබ සමඟ සිටින නේවාසිකයේ සහ ඔබට රැකවරණය ලබානෙන සියළුම අයව ආරක්ෂාකාරීව තබා
ගැනීමට උපකාර කිරීම සම්බේධනයේ සතුතිවේතනේ. සමහර අවසතථාවේ අභිනයෝගාත්මක බව අප
අවනබෝධ කරනගන සිටින අතර, නමය සැමනෙනා හට විශාල නවනසකි.
අපනේ මුල්ම ප්රමුඛතාවය ඔබනේ ආරක්ෂාව සහ සුබසාධනයයි. අප විසිේ ගත් ක්රියා මාගග ඔබව
ආරක්ෂාකාරීව තබා ගැනීම සඳහානේ.
වෘදනධෝපගත රැකවරණවල සිටින නේවාසිකයේ සහ කායග මණ්ඩලය නකෝවිඩ්-19 ආසාෙනනයේ
ආරක්ෂාකර තබා ගැනීම සඳහා කලහැකි සෑම නෙයක්ම අප දිගටම කිරීම වැෙගත්නේ. පහත නතාරුරු
ඔබව ආරක්ෂාකාරීව සහ සුනවේ සිටීමට උපකාර කිරීම සඳහානේ.
ඔබට කිසියම් කණසතසල්ලක් තිනේනම්, නහෝ වැඩිදුර විසතතර අවශය නම්, ඔබනේ පවුනල් සාමාජිකයේ,
රැකවරණකරුවේ නහෝ කායග මණ්ඩලය සමඟ කථා කරේන. නමම අවසතථානේදී අපි සැනවාම එක්ව
සිටිමු.
වැඩිදුර විසතතර health.gov.au නවේ අඩවිය නවත පිවිසීනමේ නහෝ දුරකථන අංක 1800 020 080
ඔසතනසත ජාතික නකානරෝනා වයිරසත උපකාරක මාගගය (National Coronavirus Helpline)
ඇමතීනමේ නහෝ ලබාගත හැකිය.

වයිරසය පැතිරීම නැවැත්වීම සඳහාවූ පියවර හයඃ
1.
ඔබ අසනීපවී සිටීනම්, ඔබනේ නසෞඛයය රැකවරණ නසතවකයා හට
ෙැනුම් නෙේන
ඔබට ඇති අසනීප සම්බේධ නරෝග ලක්ෂණ නකාතරම් අඩු වුවෙ, ඔබනේ නසෞඛයය රැකවරණ නසතවකයා
හට වාතගා කල යුුය. නකෝවිඩ්-19 නරෝග ලක්ෂණ, නසම්ප්රතිශයාව නහෝ උණ නරෝග ලක්ෂණ හා සමාන
විය හැකි අතර පහත ඒවා ඇුලත් විය හැකියඃ
•

උණ

•

කැසතස

•

හුසතම නකටිවීම
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•

උගුනග ආසාෙන

•

හිසරෙය

•

ආඝ්රාණය නැතිවීම

•

රස නැතිවීම

•

නාසනයේ නසාටු ගැලීම

•

මාංශ නේශි නේෙනා

•

හේදිපත් රුොව

•

පාචනය

•

ඔක්කාරය/වමනය

•

කෑම අරුචිය.

නේවාසික වනයෝවෘදධ රැකවරණවල සිටින සියළුම නේවාසිකයේ සඳහා නකෝවිඩ්-19 පරීක්ෂා ලබාගත
හැකිය.

2.

ඔබනේ අත් නිතිපතා නසෝො ගේන

ඔබනේ අත් නහාඳිේ නසෝොගත යුුය. නවනත් නේවාසිකනයකු, අමුත්නතකු නහෝ නසතවකයේ සමඟ
සම්බේධවීමට නපර සහ පසු නමය සැමවිටම කල යුුය. ඔබ විසිේ අවම වශනයේ තත්පර 20 ක් සබේ
සහ ජලය භාවිතාකර ඔබනේ අත් නසෝොගත යුුය. ඔබනේ අත් නපනනන ආකාරයට කිළිටිවී නැතිනම්,
ඔබ විසිේ මධයසාර පෙනම්ූ අත් සැනිටයිසග භාවිතා කල හැකිය.

3.

ඔබව සහ ඔබනේ අමුත්තේ බලා කියා ගැනීම

නකෝවිඩ්-19 පැතිරීනම් අවොනම අඩු කිරීමට උපකාර කිරීම සඳහා, පහත නද ඔබ විසිේ කිරීම නිනෙගතශ
නකනග:
•
•
•
•
•
•
•

2

ඔබනේ අමුත්තේ අසනීපවී සිටීනම්, ඔබව බැලීමට නනාඑන නලස ඉල්ලා සිටිේන
ඔබනේ අමුත්තේ හට ඔවුේනේ අත් නසෝො ගැනීමට මතක් කරන අතර අත් නසෝො ගත හැකි
තැනකට නයාමු කරේන
වරකට අමුත්තේ නෙනෙනනකු සමඟ පමණක් සිටිේන
ඔබනේ කාමරය ුල, එළිමහනක නහෝ ඔබනේ පහසුකම මගිේ නිණගය කල සතථානයකදී
අමුත්තේ හමුවේන
ඔබනේ අමුත්තේ සමඟ නපාදු ප්රනදශවල සිටීනමේ වළකිේන
නිතරම නභෞතික දුරසතථභාවය පුරුදු කරේන (විනශතෂනයේ මුණුබුරේ සමඟ නමය අපහසු බව
අපි ෙනිමු)
ඔබනේ අමුත්තේ පසුගිය දින 14 ඇුලත නකෝවිඩ්-19 ආසාෙනයවුණු අනයකු සමඟ සමීප
සම්බේධතාවක් තිබුණිෙ යේන නසායා බලේන.
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4.

ඔබනේ පහසුකනමහි අමුත්තේ සඳහා ඇති රීතීේ සම්බේධනයේ ඔබ
ෙේනේෙ?

නේවාසික වනයෝවෘදධ රැකවරණ නසතවා මගිේ ප්රාේත සහ නටරිටරි රජයේනේ විධානයේ අනුගමනය
කල යුුය. වයිරසය පැතිරීම නැවැත්වීමට උපකාර කිරීම සඳහා එක් එක් නේවාසික වනයෝවෘදධ
රැකවරණ නසතවා හට රීතීේ ඇත. ඔබ සහ ඔබනේ අමුත්තේ නමම රීතීේ ෙේනා බවට වග බලා ගේන.
ඔබනේ පළානත් නකෝවිඩ්-19 ආසාෙන ඇතිනම්, රීතීේ නවනසතවිය හැකිනේ.
ඔබනේ වනයෝවෘදධ රැකවරණ පහසුකමට ඇුළුවීමට නපර අමුත්තේ විසිේ පහත නද කල යුුයඃ
•
•
•

ඔවුේනේ නකෝවිඩ්-19 සම්බේධ අවොනම කාග්තය මණ්ඩලය විසිේ ඇගයීම සඳහා ප්රශතනවලට
පිළිුරු ලබා නෙේන
2020 ෆ්තූ එේනතක් ලබාගත් බව නපේවේන
අමුත්තේ සඳහාූ රීතීේ අනුව කටයුු කර බවට එකඟතාවය පල කරේන

නකෝවිඩ්-19 ආසාෙනය අහඹු නලස පුරවේනේ නැති බවට වග බලා ගැනීම සඳහා ඔවුේනේ පිළිුරු
අවංකව ලබානෙන නලස ඔබනේ අමුත්තේනගේ ඉල්ලා සිටිේන.

5.

ඔබට සමීප අයව බැලීමට යාමට නනාහැකි නම්, ඔවුේ සමඟ සම්බේධවී
සිටින ආකාරය ඔබ ෙේනේෙ?

ඔබනේ නේවාසික වනයෝවෘදධ රැකවරණ පහසුකම නවත එන අමුත්තේ යාම සීමා කිරීමට සිදුවන
අවසතථාවක් තිබිය හැකිය. උොහරණ වශනයේ, ඔබනේ නිවනසත නහෝ ජීවත්වන ප්රනදශනේ නරෝගය පැතිරී
යාමක් තිනබන අවසතථාවක.
ඔබට සම්බේධවී සිටිය හැකි බවට වග බලා ගැනීම සඳහා නේවාසික වනයෝවෘදධ රැකවරණ පහසුකම්
සහ ඥාතීේ එක්ව කටයුු කිරීමට අපි ඔබව උනේදු කරමු. ඔබට සමීප අය හට මුහුණට මුහුණලා බැලිය
නනාහැකි වුවෙ, ඔබට එක්ව සිටිය හැකි ආකාර නබානහෝමයක් ඇත.
වීඩිනයෝ ඇමුම් මාගගනයේ සම්බේධවී සිටිය හැකි ආකාරය නපේවා නෙන නලස පවුනල් සාමාජිකයේ
නහෝ පහසුකනම් කායග මණ්ඩලනයේ අසා ෙැන ගේන. ඔබට ඉේටනනගට් හා සම්බේධවිය හැකි
අකාරය සහ සම්බේධවිය හැකි සතථාන නපේවා නෙන නලස ඉල්ලා සිටිේන.

6.

නකෝවිඩ්-19 හදිසි අවසතථාවලදී ඔබනේ පවුනල් අය සමඟ තාවකාලිකව
ජීවත්වීම සඳහා ඉල්ලීමක් කල හැකි බව ඔබ ෙේනේෙ?

ඔබට රැකවරණය ලබාදිය හැකි පවුනල් අය සමඟ සිටීම ආරක්ෂාකාරී බව ඔබට හැනේනම්, ඔබ විසිේ
ආපො නිවාඩු ලබාගත හැකිය. ෙැනට ඇති වසංගත තත්වය ආපො අවසතථාවකි. 2021 ජූනි 30 දින වන
නතක් ආපො නිවාඩු ලබාගත හැකිය.
ඔබනේ වනයෝවෘදධ රැකවරණ නිවසිේ නිවාඩු ලබාගැනීමට ඔබ කැමැත්නතේ සිටීනම්, ඔබනේ
වනයෝවෘදධ රැකවරණ සපයේනා සමඟ කථා කරේන.
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අපට ඔබ්ේ උපකාරය අවශ්යයි
නකෝවිඩ්නසතෆ්ත ඇේ එක සම්ූණගනයේම සතනේච්ඡානවේනේ. ඔබනේ පවුනල් අය, මිුරේ සහ ප්රජාව
ආරක්ෂා කර ගැනීමට ඔබ විසිේ කල හැකි නෙයක් වේනේ ඇේ එක ලබා ගැනීමනේ. නවනත් අයනේ
ජීවිත නේරා ගැනීමට ඔබට උපකාර කල හැකිය. නකෝවිඩ්නසතෆ්ත ඇේ එක හා වැඩිපුර ඕසතනේලියානුවේ
සංඛයාවක් සම්බේධවන තරමට, අප විසිේ වයිරසය විගස නසායා ගත හැකිනේ.
සියළු නිල නතාරුරු, සම්පත් සහ මානගගෝපනදශ සඳහා www.health.gov.au නවේ අඩවිය නවත
පිවිනසේන.
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