
 

முக்கிய செய்திகள் 

• 

• 

உங்களுக்கு வைரஸ் இருப்பது கண்டறியப்பட்டால், செய்தி அல்லது ச ாவலபபசி அவைப்பு மூலம் உங்களுக்கு ் 

ச ரிவிக்கப்படும் 

நீங்கள் பரிபொ வை செய் திலிருந்து அல்லது உங்கள் அறிகுறிகள் ச ாடங்கியதிலிருந்து 10 நாட்களுக்கு 

நீங்கள் வீட்டில்  ைிவமப்படு ் ப்பட பைண்டும். 

. உங்கள் வீடு, பணியிடம் மற்றும் சைளிப்படும் இடங்கவள (பள்ளிகள்) ச ரிவிக்க பைண்டும். 

க ோவிட்-19 - க ோதனைக் ோை வழி ோட்டுதல் 
                     

                    எைக்கு சில அறிகுறிகள் உள்ளை; நாை் பொதிக்க பைண்டுமா? 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                   உங்களிடம் பகாவிட்-19 

                   அறிகுறிகள் உள்ளை. 

 

 
                                                                                              

                                                                                                 நீங்கள் RATs 

                                                                                  ஆை்வலை் படிை ்வ   

                                                                                     இங்பக அணுகலாம் 
 

 

                                                                              நீங்கள் வீட்டிபலபய RAT பொ வை  

                                                                                செய்யலாம் அல்லது பமற்பார்வை 

                                                                                       பொ வை   செய்யலாம்.                                                                                                

                                                                                         பமலும்  கைல் இங்பக                            

  
                                                                                        

                                                                                         RAT பொ வைவய 

                                                                                             பமற்சகாள்ளுங்கள் 

  
  

 

 கண்டுபிடிக்க 

படவில்வல 

                           

                

            அறிகுறிகள் ச ாடர்ந் ால், 

                      அடு ்  நாள்  

                RAT-ஐ  பிை்பற்றவும்

 
கண்டறியப்பட்டது  

 

 
 

 கண்டுபிடிக்க படவில்வல                                கண்டறியப்பட்டது  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

உங்கள் முடிவு 

MyCovidRecord லில் பதிவு 

செய்யுங்கள். எை்ை செய்ய 

பைண்டும் எை்பது பற்றிய 

 கைல் உங்களுக்கு 

அனுப்பப்படும் 

நீங்கள் பமாெமாக உணர 

ஆரம்பி ் ால், நீங்கள் ஒரு 

மரு ்துைவர ச ாடர்பு 

சகாள்ள பைண்டும் 

https://covid19.govt.nz/prepare-and-stay-safe/about-covid-19/covid-19-symptoms/
https://ncts.force.com/ratorder/s/
https://www.healthpoint.co.nz/covid-19/


 

முக்கிய செய்திகள் 

 

நீங்கள் CCES க்கு  குதி 

சபறலாம் 

பமலும்  கைல் இங்பக 

 

  

உங்கள் குடும்ப ்தில் உள்ள மற்ற உறுப்பிைர்களுக்கு பகாவிட் இருந் ால் கூட, நீங்கள் அறிகுறியற்றைராக 

இருந்து, 10 நாள் RAT பொ வை செய் ால், நீங்கள்  ைிவமப்படு ் ப்படுைவ  நிறு ் லாம். 

நீங்கள் பகாவிட்-19 பநாயால் பாதிக்கப்பட்ட ஒருைருடை் ைசிக்கிறீர்கள் எை்றால், உங்களுக்கு அறிகுறிகள் 

இல்வல எை்றால், உங்கள் பிை்ச ாடர் ல் பொ வைக்கு 10 ஆம் நாள் ைவர கா ்திருக்க பைண்டும். 

நீங்கள் உடல்நிவல ெரியில்லாமல் இருந் ால் அல்லது ஆபலாெவை ப வைப்பட்டால், நீங்கள் ஒரு மரு ்துைவர 

ச ாடர்பு சகாள்ள பைண்டும். 

க ோவிட்-19 - க ோதனைக் ோை வழி ோட்டுதல் 
                    

                                                                
                                                                   உங்களுக்கு அறிகுறிகள்   இல்வல.  

                                                                                                                                   பமலும்  கைல் இங்பக 

 
                                                                                          

                                                                                நீங்கள் பகாவிட ்பநாயாளியுடை் 

                                                                                வீட்டில் ச ாடர்பில் இருப்பைரா?  

                                                                                          பமலும்  கைல் இங்பக 

 

 

 No Yes 

 

                                                                                                                                         நீங்கள் ஒரு முக்கியமாை  

                                                                                                                           ச ாழிலாளியா? 

 

 
 No Yes 

                                                                                   நீங்கள் RATs ஆை்வலை்  

                                                                                              படிை ்வ   

                                                                                     இங்பக அணுகலாம் 

 

` 

 

 

 

                                                                                       3 ஆம் நாள் ( ைிவமப்படு ் ப்பட்ட  

                                                                                                                             காலம்) - RAT பொ வைவய 

                                                                                                                                       பமற்சகாள்ளுங்கள் 

 கண்டுபிடிக்க 

படவில்வல 

  
        ைிவமப்படு ் ப்படுைவ  ் ச ாடரவும்,10                         

          ஆம் நாள் ( ைிவமப்படு ் ப்பட்ட காலம்) -                      

          மற்சறாரு RAT பொ வைய பமற்சகாள்ளவும் 

     கண்டறியப்பட்டது  
 

 

 

 

 
               கண்டுபிடிக்க  படவில்வல                                                      

 
     கண்டறியப்பட்டது  

 

 
 
 
  
   
 
 
 
 

 

நீங்கள் இைி  ைிவமப்படு ்   

பைண்டிய அைசியமில்வல 

உங்களுக்கு பொ வை 

ப வையில்வல. 

உங்கள் முடிவு MyCovidRecord லில் 

பதிவு செய்யுங்கள். எை்ை செய்ய 

பைண்டும் எை்பது பற்றிய  கைல் 

உங்களுக்கு அனுப்பப்படும் 

 

நீங்கள் வீட்டிபலபய RAT பொ வை செய்யலாம் 

அல்லது பமற்பாரவ்ை பொ வை செய்யலாம்.                                                                              

                        பமலும்  கைல் இங்பக 

https://www.business.govt.nz/covid-19/close-contact-exemption-scheme/
https://covid19.govt.nz/prepare-and-stay-safe/about-covid-19/covid-19-symptoms/
https://www.health.govt.nz/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-health-advice-public/covid-19-information-household-and-close-contacts
https://ncts.force.com/ratorder/s/
https://www.healthpoint.co.nz/covid-19/

