முதிய ோர் இல்லப் பணி ோளர்களுக்கோன
ய ோய்த்த ோற்றுப் பரவலல நிறுத்தும் ஆறு
வழிகள்
சிரமமான சூழ்நிலைகளில் வியக்கத்தகு பணிகலள ஆற்றிவருவதற்காக
உங்களுக்கு நன்றி. உங்களுலைய சசலவ இப்சபாது இருப்பலத விை
சவறறப்சபாதும் அதி முக்கியமானதாக இருந்ததில்லை.
வயதில் மூத்த ஆஸ்திசரைியர்களுக்கான ஆதரவுதவிலயயும்
பராமரிப்லபயும் அளிப்பதில் ஒவ்றவாருவரும் அவர்களது பங்கிலன ஆற்ற
சவண்டும்.
அலனத்து முதிசயார் பராமரிப்புப் பணியாளர்களுக்கும் ‘முதிசயார்
பராமரிப்பு உரிலமகள் ஆவண(Aged Care Charter of Rights)த்லதப் பற்றி நன்கு
றதரிந்திருக்க சவண்டியது முக்கியம். முதிசயார் பராமரிப்லபப்
றபற்றுவருபவர்களுலைய உரிலமகலளப் பாதுகாப்பதற்காக இந்த
‘ஆவணம்’ நலைமுலறயில் இருத்தப்பட்டுள்ளது.
https://www.health.gov.au/news/charter-of-aged-care-rights எனும் வலைத்தைப் பக்கத்தில்
இலதப் றபறைாம்.
சவலையில் உங்கலளப் பாதுகாப்பாக லவத்துக்றகாள்ளவும், நீங்கள்
பராமரித்துவருபவர்கலளப் பாதுகாக்கவும் பின் வரும் தகவல்கள்
உங்களுக்கு உதவும்.
முதிசயார் பராமரிப்புப் பணியாளர்கள் என்ற முலறயில், ‘சகாவிட்-19’
சநாய்த்றதாற்றிைிருந்து உங்கலளப் பாதுகாத்துக்றகாள்ள உங்களால்
இயன்ற அலனத்லதயும் நீங்கள் றசய்யசவண்டியது முக்கியமானதாகும்.
உங்களுலைய நைனுக்கும், உங்களுலைய குடும்பத்தாருலைய, உங்களது
சக ஊழியர்களுலைய மற்றும் நீங்கள் பராமரித்து வருபவர்களுலைய
நைனுக்கும் இது இன்றியலமயாததாகும்.
உங்களுக்குக் கவலைகள் ஏதும் இருந்தாசைா, சமைதிகத் தகவல்கள்
உங்களுக்குத் சதலவப்படுகின்றன என்று நீங்கள் நிலனத்தாசைா
உங்களுலைய முதைாளி அல்ைது சமைாளருைன் தயவுறசய்து
றதாைர்புறகாள்ளுங்கள்.
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சமைதிகத் தகவல்கலள health.gov.au எனும் வலைத்தைத்தில் நீங்கள்
காணைாம் – ‘றகாசரானா லவரஸ் (சகாவிட்-19) மூைவளங்கள்’ (Coronavirus
(COVID-19) Resources) எனும் பகுதிக்குச் றசல்லுங்கள்.
https://www.cota.org.au/policy/aged-care-reform/agedcarevisitors/ எனும் வலைத்தைப்
பக்கத்தில் கிலைக்கும் ‘சகாவிட்-19 காைத்தில் முதிசயார் இல்ைங்களுக்குச்
றசல்ைல் குறித்த றதாழில் சகாட்பாடுகள்’ (Industry Code for Visiting Residential
Aged Care Homes during COVID-19) எனும் ஆவணத்லத வாசிக்குமாறும்
உங்கலள நான் ஊக்குவிக்கிசறன்.

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 இருக்கும் சநாயறிகுறிகள் மிதமானதாகசவ இருந்தாலும்,
உங்களுக்கு உைல் நைம் சரியில்லைசயல், நீங்கள் கட்ைாயமாக வட்டில்
ீ
இருக்கசவண்டும். மருத்துவர் ஒருவருைசனா, சுவாச சநாய் சிகிச்லசயகம்
ஒன்றுைசனா றதாைர்புறகாண்டு அறிவுலர நாடுங்கள். நீங்கள் ஒரு
முதிசயார் பராமரிப்புப் பணியாளர் என்பலத அவர்களுக்குச் றசால்லுங்கள்.
அலனத்து முதிசயார் பராமரிப்புப் பணியாளர்களுக்கும் ‘சகாவிட்-19’
சநாயறிவுச் சசாதலன கிலைக்கிறது. ‘சகாவிட்-19’-இன் சநாயறிகுறிகள்
சளிச்சுரம் அல்ைது ‘ஃப்ளூ’ சுரம் சபான்றதாக இருக்கைாம், மற்றும்
அவற்றில் பின்வருவன உள்ளைங்கைாம்:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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சுரம்
இருமல்
மூச்சு வங்கல்
றதாண்லை வைி
தலை வைி
வாசலனத் திறன் இழப்பு
சுலவத் திறன் இழப்பு
நாசிக் கசிவு
தலச வைி
மூட்டு வைி
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•
•
•

வயிற்றுப்சபாக்கு
குமட்ைல்/வாந்தி
பசியின்லம

2. உைல் நைம் சரியில்ைாமல் இருக்கும்
மற்றவர்களிைமிருந்து விைகி இருக்கிறீர்களா?
கைந்த 14 நாட்களில் நீங்கள் பின்வருவனவற்லறச் றசய்திருந்தால், நீங்கள்
கட்ைாயமாக வட்டிசைசய
ீ
இருக்கசவண்டும்:

•

•

‘சகாவிட்-19’ சநாய்த்றதாற்று உள்ள ஒருவருைன் றதாைர்பு
றகாண்டிருந்து, தகுந்த ‘சரீரப் பாதுகாப்பு சாதனங்க’(PPE)லள நீங்கள்
அணிந்துறகாண்டிருக்காவிட்ைால்
றவளி நாட்டிைிருந்து திரும்பி வந்திருந்தால்.

இப்படிப்பட்ை நிலையில் நீங்கள் சநாய்க்காப்புத் தனிலமயில் அல்ைது
தனிலமப்படுத்தப்பட்ை நிலையில் இருக்கசவண்டும். உங்களுலைய
முதைாளி அல்ைது சமைாளருைன் றதாைர்புறகாள்ளுங்கள். சவலைக்குப்
சபாகாதீர்கள். உங்களுக்கு சநாயறிகுறிகள் இருந்தால், அலவ
மிதமானலவயாகசவ இருப்பினும், மருத்துவ அறிவுலரலய நாடுங்கள்.
நீங்கள் ஒரு முதிசயார் பராமரிப்புப் பணியாளர் என்பலத அவர்களுக்குத்
றதரியப்படுத்துங்கள்.

3. உங்களுலைய ‘ஃப்ளூ’ சுரத் தடுப்பூசி நைப்பு நாள்
வலரக்கும் சபாைப்பட்டுள்ளதா?
நீங்கள் முதிசயார் இல்ைத்தில் பணியாற்றிவந்தால், ‘ஃப்ளூ’ சுரத்
தடுப்பூசிலய நீங்கள் கட்ைாயம் சபாட்டுக்றகாண்ைாக சவண்டும். 2020-ஆம்
ஆண்டிற்கான ‘ஃப்ளூ’ சுரத் தடுப்பூசிலயப் சபாட்டுக்றகாள்ளுமாறு
முதிசயார் இல்ைப் பணியாளர்கலள நாங்கள் வலுவாக ஊக்குவிக்கிசறாம்.

4.உங்களுலைய லககலளக் கழுவிக்றகாண்டீர்களா?
சசாப்பு மற்றும் தண்ண ீலரப் பயன்படுத்திக் குலறந்த பட்சமாக 20 வினாடி
சநரத்திற்கு நீங்கள் உங்களுலைய லககலளக் கழுவ சவண்டும்.
கண்ணுக்குத் றதரியும் அழுக்கு எதுவும் உங்கள் லககளில் இல்லைசயல்,
‘ஆல்றகாஹால்’-ஐ அடிப்பலையாகக் றகாண்ை லகச் சுத்திகரிப்பான் ஒன்லற
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நீங்கள் பயன்படுத்தைாம். பின் வரும் சவலளகளில் நீங்கள் உங்களுலைய
லககலளக் கழுவசவண்டும்:
•
•
•
•

நீங்கள் சவலைலய ஆரம்பிக்கும் முன்பாக
நீங்கள் பராமரித்துவரும் நபருைன் நீங்கள் றதாைர்புறகாள்ளும்
ஒவ்றவாரு முலறக்கு முன்பும், பின்பும்
கிருமித்றதாற்று ஏற்பட்டிருக்கக் கூடிய சமற்பரப்புகள் அல்ைது
றபாருட்களுைன் றதாைர்பு ஏற்பட்ை பிறகு
நாள் றநடுக அவ்வப்சபாதான இலைசவலளகளில்

5. முதிசயார் பராமரிப்புப் பணியாளர்களுக்கான
‘சகாவிட்-19’ பயிற்சிலய நீங்கள் முடித்துவிட்டீர்களா?
பின் வருவனவற்றில் உங்களுக்கு உதவுவதற்றகன வடிவலமக்கப்பட்ை
இலணயவழிப் பயிற்சி பாைப் பிரிவுகள் உள்ளன:

•
•
•

‘சகாவிட்-19’- ஐப் பற்றி விளங்கிக்றகாள்ள
சநாயறிகுறிகலள அலையாளம் காண
உங்கலளயும் மற்றவர்கலளயும் பாதுகாப்பாக லவத்துக்றகாள்ள

https://covid-19training.gov.au எனும் வலைத்தைப் பக்கத்தில் இலணயவழிப்
பயிற்சி பாைப் பிரிவுகலள நீங்கள் காணைாம்.
சநாய்த்றதாற்றுத் தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாட்டு நைவடிக்லககலளப் பற்றிய
மறு-பயிற்சிகலள நீங்கள் அவ்வப்சபாது தவறாமல் சமற்றகாள்ள
சவண்டும்.

6.

‘சரீரப் பாதுகாப்பு சாதனங்க’(PPE)லள எப்படி மற்றும்
எப்சபாது அணிய சவண்டும் என்பது உங்களுக்குத்
றதரியுமா?

சவலை றசய்துறகாண்டிருக்கும்சபாது உங்கலளப் பாதுகாப்பாக
லவத்துக்றகாள்ள சரீரப் பாதுகாப்பு சாதனங்கள் அவசியம். சரீரப் பாதுகாப்பு
சாதனங்கலள அணிவலதப் பற்றிய உங்களது மாநிை அல்ைது
எல்லைப்பகுதி அரசின் அறிவுறுத்தல்கலள நீங்கள் பின்பற்றசவண்டும்.

4

Aged care six steps stop spread - Aged care workers - 05082020 - Tamil

பின் வரும் நிலையிலுள்ள ஒருவருக்குப் பராமரிப்பு அளிக்கும்சபாது சரீரப்
பாதுகாப்பு சாதனங்கலள நீங்கள் அணிய சவண்டும்:

•
•

‘சகாவிட்-19’ சநாய்த்றதாற்று இருப்பதாக உறுதிப்படுத்தப்பட்ை
அல்ைது சந்சதகிக்கப்படும் ஒருவர்
சநாய்க்காப்புத் தனிலமயில் இருக்கும் ஒருவர்

அப்படிப்பட்ை நபருலைய அலற அல்ைது வட்டிற்குள்
ீ
நுலழவதற்கு
முன்பாக சரீரப் பாதுகாப்பு சாதனங்கலள அணிந்துறகாள்ளுங்கள். இலதப்
பற்றி உங்களுக்கு உறுதியாகத் றதரியவில்லைசயல் உங்களுலைய
முதைாளி அல்ைது சமைாளருைன் சபசுங்கள். health.gov.au எனும்
வலைத்தைத்தில், ‘சகாவிட்-19 மூைவளங்கள்’ எனும் பகுதியின் கீ ழ்க்
காணப்படும் ‘PPE காறணாைி’(PPE video)-லயப் பாருங்கள், மற்றும் முதிசயார்
பராமரிப்பில் சரீரப் பாதுகாப்பு சாதனங்களின் பயன்பாட்லைப் பற்றிய
‘றதாைர் அட்ைவலண’(flowchart)லய வாசியுங்கள்.

உங்களுலைய உ விலய

ோடுகிந ோம்

‘சகாவிட்-சசஃப் ஆப்’ எனும் பயன்பாடு முற்றிலும் சுயவிருப்பின்
அடிப்பலையிைானது. உங்கள் குடும்பத்தினர், நண்பர்கள் மற்றும்
சமூகத்தினலரப் பாதுகாப்பாக லவத்துக்றகாள்ள உதவுவதற்காக இலத
இறக்கம் றசய்வது உங்களால் இயலுமான ஒரு காரியமாகும். நீங்கள்
பராமரித்துவருபவர்கள் உள்ளைங்க மற்ற ஆஸ்திசரைியர்களது
உயிர்கலளக் காப்பதில் உங்களால் உதவ இயலும். எந்த அளவிற்கு
அதிகமான ஆஸ்திசரைியர்கள் ‘சகாவிட்-சசஃப் ஆப்’-மூைம் றதாைர்பில்
இருக்கிறார்கசளா அந்த அளவிற்கு விலரவாக நம்மால் இந்த லவரஸ்
இருப்பலதக் கண்டுபிடிக்க இயலும்.

அலைத்து அ ிகோரப் பூர்வமோை கவல்கள், மூைவளங்கள் மற்றும்
வழிகோட்ைல்களுக்கும் www.health.gov.au எனும் வலைத் ைத் ிலைப்
போருங்கள்.
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