
கூடுதல் ஆதரவுதவி
பெரும்ொலான மகக்ள் குடும்ெம் (whānau) மற்றும் 
நண்ெரக்ளின் ஆதரவுடன் சுய-தனிமமெ்ெடுதத்மல 
நிரவ்கிகக் முடியும், ஆனால் உங்களுகக்ு ததமவெ்ெட்டால் 
உதவி கிமடகக்ும். வருமக தரவும் workandincome.govt.nz 
அல்லது அமைகக்வும் COVID வவல்ஃபேர ்லலன் என்ற 
எண்ணில் 0800 512 337.

நிதி ஆதரவு
நீங்கள் சுய-தனிமமெ்ெடுதத்ெ்ெட்டிருகக்ும் தொது 
வீட்டிலிருந்து தவமல பெய்ய இயலவில்மல என்றால், 
நீங்கள் ெகுதி தநர அல்லது ொதாரண ெணியாளராக 
இருந்தாலும் கூட, உங்கள் ஊதியம் அல்லது ெம்ெளதம்தெ ்
பெலுதத் உதவும் விடுெ்பு ஆதரவு திட்டதத்ிற்கு உங்கள் 
ெணிகக்ு அமரத்்துெவர ்விண்ணெ்ெிகக்லாம். 

அறிகுறிகள் இல்லலயா?
நீங்கள் ஒரு வீட்டுத ்பதாடரெ்ாளராக 
இல்லாவிட்டால், நீங்கள் ஒரு 
தொதமனமயெ் பெற தவண்டியதில்மல.

உங்கள் அறிகுறிகலள கண்காணிக்கவும்
அறிகுறிகள் தீவிரமமடந்தால் பெல்தம்லமன அமைெ்ெதன் மூலம் 
ஆதலாெமன பெறவும் 0800 358 5453.

ஒரு அவசரநிலல என்றால் உடனடியாக 111-ஐ அலைக்கவும்.

மக்களுக்கு 
வதரியே்ேடுத்துங்கள்
வைகக்மான ொரம்வயாளரக்ள், 
நீங்கள் ெணிபுரியும் இடம், கல்வி வைங்குநர ்
அல்லது ெள்ளி தொன்றவரக்ளுகக்ு, உங்கள் 
குடும்ெதத்ில் COVID-19 பதாற்று உள்ளது மற்றும் 
தனிமமெ்ெடுதத்ெ்ெட்டிருெ்ெதாக பதரிவிகக்வும்.

உங்கள் பசாதலன 
முடிலவ வதரிவிக்கவும்
1. உங்கள் தநரம்மற RAT முடிமவ 

உள்ளிடவும் லம பகாவிட் வரக்காரட்் அல்லது 
அமைகக்வும் 0800 222 478.

2. கூடுதல் தகவல் மற்றும் ஆதரவுடன் 24 மணி 
தநரதத்ிற்குள் உங்களுகக்ு ஒரு குறுஞ்பெய்தி 
அனுெ்ெெ்ெடும்.

எதிரம்லற 
முடிவு

மம தகாவிட் 
பரகக்ாரட்்-இல் உங்கள் 
முடிமவ உள்ளிடவும்.

விழிே்ோக இருங்கள்.

உங்களுகக்ு அறிகுறிகள் 
பதன்ெட்டால் 
வீட்டிதலதய 

இருந்து அடுதத் 
நாள் ெரிதொதமன 

பெய்யுங்கள்.

RAT பசாதலன 
வசய்யவும் 
• ொகப்கட் வழிமுமறகமளெ் 

ெின்ெற்றவும்.

• நீங்கள் தொதமனமய முடிதத் 15 முதல் 
20 நிமிடங்களில் முடிவுகள் பதரியும். 

ஒரு ெமூக தொதமன மமயதத்ில் ஒரு 
தொதமனமயெ் பெறுங்கள். 

 நீங்கள் requestrats.covid19.health.nz என்ற 
இமணயதளதில் ஆன்மலனில் ஒரு தரெிட் 
ஆன்டிபென் படஸ்ட் (RAT) ஆரட்ர ்பெய்யலாம். 
தமலும் ஒரு தெகரிெ்பு தளதத்ிலிருந்து 
தெகரிகக்லாம், இது healthpoint.co.nz/covid-19 
தளதத்ில் கிமடகக்ும். 

ஒரு பசாதலன எங்பக கிலடக்கும்

உங்களுக்கு ஏபதனும் 
அறிகுறிகள் வதன்ேடுகிறதா?

ஒரு பசாதலனலய ஏற்ோடு 
வசய்து, உங்கள் குடும்ேத்தில் 
உள்ளவரக்ளிடமிருந்து 
தனிலமே்ேடுத்திக் 
வகாள்ளவும்.

இருமல்

காய்சச்ல்

தும்மல் மற்றும் 
மூக்கு ஒழுகுதல்

தற்காலிக 
சுலவ இைே்பு

வதாண்லட 
புண்

மூசச்ு திணறல்

உங்களுக்கு COVID-19 அறிகுறிகள் இருந்தால் 
என்ன வசய்ய பவண்டும்

Covid19.govt.nz/positive

பசாதலன பநரம்லற ேற்றிய 
கூடுதல் தகவலுக்கு, வசல்க:

எவ்வாறு சுய-
தனிலமேடுத்திக்வகாள்வது
• நீங்களும் உங்களுடன் வசிகக்ும் 

அமனவரும் 7 நாட்கள் 
தனிமமெ்ெடுதத்ிக ்பகாள்ள தவண்டும்.

• உங்களுடன் வசிெ்ெவரக்ளுடன் எந்த 
பதாடரம்ெயும் தவிரக்க் பொது அறிவு 
முன்பனெெ்ரிகம்க நடவடிகம்ககமள 
எடுகக்வும். 

• உணவு மற்றும் பொருட்கள் பதாடரப்ு 
இல்லாமல் வைங்கெ்ெட தவண்டும்.

• நீங்கள் உங்கள் வீட்டிற்கு பவளிதய 
உங்கள் சுற்றுெ்புறதத்ில் உடற்ெயிற்சி 
பெய்யலாம். ஆனால் நீெெ்ல் குளம் 
அல்லது ஜிம் தொன்ற எந்தபவாரு 
ெகிரெ்ெட்ட உடற்ெயிற்சி வெதியிலும் 
பெய்யகக்ூடாது.

பநரம்லறயான 
முடிவு

பெரும்ொலான 
மகக்ளுகக்ு, COVID-19 

வீட்டிதலதய 
நிரவ்கிகக்கக்ூடிய 
தலொன மற்றும் 

மிதமான அறிகுறிகமள 
ஏற்ெடுத்தும்.

வீட்டுத் வதாடரப்ு
• வீட்டுத ்பதாடரப்ுகள் 

அமனத்தும் 3 ஆம் நாள் மற்றும் 
7 ஆம் நாளில் தொதிகக்ெ்ெட 
தவண்டும்.

• ஒரு வீட்டுத ்பதாடரப்ு தநரம்மறயாக 
இருந்தால், அவரக்ள் மீண்டும் 7 நாட்களுகக்ு 
-சுய-தனிமமெ்ெடுதத்மல பதாடங்க 
தவண்டும்.

• உங்கள் இறுதிெ் ெரிதொதமன எதிரம்மறயாக 
இருகக்ும் வமர, மற்பறாரு உடன் 
குடியிருெவர ்தொதமனயில் தநரம்மறயாக 
இருந்தால், உங்கள் தனிமமெ்ெடுத்தும் 
தநரதம்த நீங்கள் மீண்டும் பதாடங்கத ்
ததமவயில்மல.

Tamil

http://workandincome.govt.nz
http://requestrats.covid19.health.nz
http://healthpoint.co.nz/covid-19
https://covid19.govt.nz/isolation-and-care/if-you-have-covid-19/
http://Covid19.govt.nz/positive

