
உங்கள் RAT முடிவு ககோவிட்-19க்கு 
கேர்மறையோக இருந்தோல் என்ன ேடக்கும்? 
 

 தன்றனத்தோகன தனிறமப்படுத்திக் ககோள்ளுங்கள் 
 
நீங்கள் ஏற்கனவே அதற்குத் தயாராகிவிட்டீர்கள், இப்வ ாது உங்கள் 
தனிமைப் டுத்தும் திட்டத்மத செயல் டுத்தி வீட்டிவேவய இருங்கள். 
 
சுயைாக தனிமைப் டுத்திக் சகாள்ேது எப் டி: 
https://covid19.govt.nz/isolation.../how-to-self-isolate/ 
 
உங்கள் வீட்டுத் சதாடர்புகளுக்கான ஆவோெமன: 
https://covid19.govt.nz/.../contact.../household-contacts/ 
 

உங்கள் கேர்மறையோன முடிறை பதிவு கெய்யவும் 
உங்கள் RAT வேர்ைமையானதாக இருந்தால், www.MyCovidRecord.nz இல் உங்கள் 
முடிமேப்  திவு செய்ய வேண்டும் அல்ேது 0800 222 478 என்ை எண்மை 
அமைத்து விருப் த்மத 3ஐ அழுத்தவும். 
 
ெமூக வொதமன மையத்திவோ அல்ேது பிை சுகாதார ேைங்குேரிவோ நீங்கள் 
கண்காணிக்கப் டும் RATஐப் ச ற்றிருந்தால், அதன் முடிவு தானாகவே 
உங்களுக்காக உள்ளிடப் ட்டு, உங்களின் எனது வகாவிட்  திவில் 
காண்பிக்கப் டும்.  
 
உங்கள் வேர்ைமை வொதமன முடிவு  திவுசெய்யப் டும், வைலும் தனிப் ட்ட 
குறியீட்மடக் சகாண்ட சதாடர்புத் தடைறிதல்  டிேத்திற்கான இமைப்பு 
உங்களுக்கு அனுப் ப் டும். உங்கள் குறியீட்மடப் ச ை 24 ைணிவேரம் ஆகோம். 
 
இந்தப்  டிேத்மதப் பூர்த்தி செய்ேமத உறுதிசெய்து சகாள்ளவும், ஏசனனில் 
உங்களுக்கு ஏவதனும் கூடுதல் உடல்ேேம் ைற்றும் ேேன்புரி உதவி 
வதமேப் டுகிைதா என் மதக் கண்டறிய இது உதவும். சதாடர்புத் தடைறிதல் 
வோக்கங்களுக்காகவும் இது உதவும். 

https://covid19.govt.nz/isolation-and-care/how-to-self-isolate/?fbclid=IwAR3dgRQiL0W6ioT3fgeGRVNwuf48UvH6NFxHW7vXxCrdSwA7xRyET_y1h08
https://covid19.govt.nz/testing-and-tracing/contact-tracing/household-contacts/?fbclid=IwAR27peuTsnXY0c6vYYJulTdHMqxpzbBtRnmLi4NbmlzkC-bF1-QvIFTreuc
http://www.mycovidrecord.nz/


 
உங்களிடம் மகவ சி அல்ேது இமைய அணுகல் இல்மேசயன்ைால், இந்த 
விேரங்கமளச் வெகரிக்க உதவுேதற்கு ஒரு சுகாதார ேைங்குேர் 
சதாடர்புசகாள்ோர். 
PCR வொதமனயில் வேர்ைமையான முடிவு இருந்தால், அதிகாரப்பூர்ே 2328 
எண்ணிலிருந்து ஒரு குறுஞ்செய்திமயப் ச றுவீர்கள். 
 

 உங்கறை கைனித்துக் ககோள்ளுங்கள் 
ச ரும் ாோன ைக்கள் வேொன ைற்றும் மிதைான அறிகுறிகமளக் 
சகாண்டிருப் ார்கள் ைற்றும் வீட்டில் சுய-கேனிப்பு செய்ய முடியும். வதமேப் டும் 
ே ர்களுக்கு கேனிப்பும் ஆதரவும் சதாடர்ந்து இருக்கும். 
 
சிேர் தங்கள் வதமேகமளப் ச ாறுத்து கூடுதல் உடல்ேேம் ைற்றும் ேல்ோழ்வு 
கேனிப்புகமளப் ச றுோர்கள். எப்வ ாதும் வ ாே, செல்த்மேன் 0800 358 3453 
இல் 24/7 வேரம் இேேெைாக  கிமடக்கும். 
 
நீங்கள் உடல்நிமே ெரியில்ோைல் இருந்தால் ைற்றும் அேெர ைருத்துே சிகிச்மெ 
வதமேப் ட்டால் ஒவ்சோரு ோளும் உங்கள் அறிகுறிகமளக் கண்காணிப் து 
முக்கியம். 
அறிகுறிகமள நிர்ேகிப் து  ற்றிய கூடுதல் தகேல்கள் எங்கள் 
இமையதளத்தில் உள்ளன: https://www.health.govt.nz/.../advice-people-covid-19...  
 
 

 உங்களுக்கு கதறைப்பட்டோல் உதவி கபைவும் 
ேல்ோழ்வு ைற்றும் நிதி உதவி இங்வக கிமடக்கிைது: https://covid19.govt.nz/.../help-
when-you-are-self.../  
 

 நீங்கள் சுயமோக தனிறமப்படுத்தப்படுதலில் இருந்து கைளிகயை ெரி 
போர்க்கவும் 
10 ோட்களுக்குப் பிைகு, நீங்கள் வகாவிட்-19 அறிகுறிகள் இல்ோைல் இருந்தால், 
சுயைாக தனிமைப் டுத்தப் டுதலில் இருந்து சேளிவயை வைற்சகாண்டு எதுவும் 
செய்யத் வதமேயில்மே. 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.health.govt.nz%2Fcovid-19-novel-coronavirus%2Fcovid-19-health-advice-public%2Fadvice-people-covid-19%3Ffbclid%3DIwAR2P5IPLu5KqvYUj9_4njczK3BEzrEWW8PrUR3uKlXj6vD6oaThSIouaHus%23infection-care&h=AT1DTDORcC6Kp0cCL7WjRmtzwBxazDbzOOAdLEhhB8KW2WDg42-GIX-1mhU-N77h_Cwkad0rklES5XFsK_9Mj3EhacUZZubf61IVHI1HOEl3oqR-vhLNqDE3T6jIg5DdIw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0yezGiAZd7g0LYynYdMTX3K5E0VS3Gx-UtvCDaahFoYomqDuZzfuRwzCuixYpPHreL5TY8W_rxiQuQNG1FdQlI-8hlLRKgFVamfDbeiFHaR4YqOll6NnFjqMQz5s0sPrGIwFqwXhCIBPQiJOkxySLyS9cgnrbm6re_miWT2ZbILQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcovid19.govt.nz%2Fisolation-and-care%2Fhelp-when-you-are-self-isolating%2F%3Ffbclid%3DIwAR369voL1QgF-mJhYFvS26VDFGX__BhUr_xl6_m4GfBYtLSRkz8MUniZwJ0&h=AT3Hi-YUiIDW_MX5v-YbYuICBvP3XIX9thb0Nili_zLBC6CEsO6GpeF0iUHw1Hf_Je13dPWqljXQ0rxmmnnPiBx7VVE3m-Vwmp3Y55pPstfNqkPmRuvuJEQrihywpJQPAQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0yezGiAZd7g0LYynYdMTX3K5E0VS3Gx-UtvCDaahFoYomqDuZzfuRwzCuixYpPHreL5TY8W_rxiQuQNG1FdQlI-8hlLRKgFVamfDbeiFHaR4YqOll6NnFjqMQz5s0sPrGIwFqwXhCIBPQiJOkxySLyS9cgnrbm6re_miWT2ZbILQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcovid19.govt.nz%2Fisolation-and-care%2Fhelp-when-you-are-self-isolating%2F%3Ffbclid%3DIwAR369voL1QgF-mJhYFvS26VDFGX__BhUr_xl6_m4GfBYtLSRkz8MUniZwJ0&h=AT3Hi-YUiIDW_MX5v-YbYuICBvP3XIX9thb0Nili_zLBC6CEsO6GpeF0iUHw1Hf_Je13dPWqljXQ0rxmmnnPiBx7VVE3m-Vwmp3Y55pPstfNqkPmRuvuJEQrihywpJQPAQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0yezGiAZd7g0LYynYdMTX3K5E0VS3Gx-UtvCDaahFoYomqDuZzfuRwzCuixYpPHreL5TY8W_rxiQuQNG1FdQlI-8hlLRKgFVamfDbeiFHaR4YqOll6NnFjqMQz5s0sPrGIwFqwXhCIBPQiJOkxySLyS9cgnrbm6re_miWT2ZbILQ


உங்கள் வீட்டில் உள்ள ைற்ைேர்கள் தங்களின் சுய தனிமைப் டுத்தப் டுதலில் 
இருந்து சேளிவயறும் முன், சதாடர்புமடய ோட்களில் எதிர்ைமையான வொதமன 
முடிவுகமள ச ை வேண்டும். 
 
வகாவிட்-19க்கு வேர்ைமை வொதமன செய்ேது  ற்றி இங்வக வைலும் அறிக: 
https://covid19.govt.nz/.../what-happens-if-you-test.../ 
 

https://covid19.govt.nz/isolation-and-care/what-happens-if-you-test-positive-for-covid-19/?fbclid=IwAR07dgtE369rnVIhrBbU4839aThOfsvVdsWsHUhdo9uKSRWM5RqRScG5CWs

