
 

 

க ோவிட்-19 த ோடர்புத்  டமறி ல் படிவம் 
பயனர் வழி ோட்டி 
14 பிப்ரவரி 2022 
 
நீங்கள் ககோவிட்-19க்கு கேர்மறை கெோதறை செய்தோல், ககோவிட்-19 சதோடர்புத் தடமறிதல் படிவத்றத எவ்வோறு 
பயன்படுத்துவது என்பறத இந்த வழிகோட்டி விளக்குகிைது. 
 
நீங்கள் எங்கிருந்தீர்கள், யோறரப் போர்த்தீர்கள் என்ை விவரங்கறளப் பகிர்வது, கேோய்வோய்ப்பட்ட அல்லது உதவி 
கதறவப்படும் பிைறர விறரவோகக் கண்டறிந்து சதோடர்புசகோள்ள உதவுகிைது. 
 
ககோவிட்-19 சதோடர்புத் தடமறிதல் படிவம் சதோடர்புத் தடமறிபவர்களுடன் கீழ்க்கண்டவற்றை பகிர்ந்து சகோள்ள 
உங்களுக்கு உதவுகிைது: 

 
• சதோடர்பு மற்றும் சுகோதோர விவரங்கள் 
• அறிகுறிகள் 
• வீட்டிலுள்ள சேருங்கிய சதோடர்புகள் 
• NZ ககோவிட் ட்கரெர் ேோட்குறிப்பு மற்றும் புளூடூத் தரவு 
• அதிக ஆபத்துள்ள இடங்கள் மற்றும் சேருங்கிய சதோடர்புகள் 
 

சுகோதோர அறமச்ெகம் இந்த தகவறல போதுகோப்போக கெமித்து றவத்துள்ளது. இது சதோடர்புத் தடமறிதல் மற்றும் 
உங்கள் உடல்ேலத் கதறவகளுக்கு மட்டுகம பயன்படுத்தப்படும். இந்த கவறலயில் உதவி செய்யும் 
ஏசென்சிகளுடன் மட்டுகம தகவறலப் பகிர்கிகைோம். 
 
ககோவிட்-19 சதோடர்புத் தடமறிதல் படிவத்தின் தனியுரிறம அறிக்றகறய இங்க   ோணலோம்.  
 
இந்தப் படிவத்தில் சிக்கல் இருந்தோல் mailto:help@tracingform.min.health.nz என்ை மின்ைஞ்ெல் முகவரிக்கு 
மின்ைஞ்ெல் அனுப்பலோம் அல்லது 0800 555 728 என்ை எண்ணிற்கு அறைக்கலோம். 
 
இந்தப் படிவம் பூர்த்தி செய்ய குறைந்தது 30 நிமிடங்கள் ஆகும் என்று எதிர்போர்க்கிகைோம். சதோற்றுகேோய்களின் 
கபோது நீங்கள் எங்கிருந்தீர்கள் என்பறத நிறைவில் றவத்துக் சகோள்ள முயற்சிக்கிறீர்கள் என்ைோல், 
பின்வருபவற்றை போர்க்க: 

• தனிப்பட்ட ேோட்குறிப்புகள் மற்றும் கோசலண்டர்கள் 
• வங்கி அறிக்றககள் 

https://app.tracingform.covid19.health.nz/#/privacy
mailto:help@tracingform.min.health.nz


 

• உறரகள், சதோறலகபசி பதிவுகள் மற்றும் மின்ைஞ்ெல்கள் 
• கவறலயிடத்தில் உள்ள பதிவுகள் 
• Google இருப்பிடங்கள் 
• ெமூக ஊடகம் 

 
நீங்கள் ெமீபத்தில் கபசிய குடும்பத்திைர் மற்றும் ேண்பர்களிடம் ககட்பதும் உதவக்கூடும். 
 
முக்கியம்! 
நீங்கள் செயல்முறைறயத் சதோடங்குவதற்கு முன், குறுஞ்செய்தி மூலம் இறைப்பு மற்றும் அணுகல் 
குறியீட்றடப் சபற்றிருக்க கவண்டும்.   
 
படிவத்த  பூர்த்தி தெய்வ ற்கு முன், பின்வரும் எண்ணிலிருந்து குறுஞ்தெய்திஅனுப்பப்பட்டுள்ள ோ 
என்பத  உறுதிப்படுத் வும்: 2328 
 
இந்தச் செயல்முறைறயத் சதோடங்கியவுடன், அகத ெோதைத்திலும் உலோவியிலும் இந்தப் படிவத்றதத் 
சதோடர்ந்து நிரப்புமோறு பரிந்துறரக்கிகைோம். ஏற்கைகவ உள்ளிடப்பட்ட எந்த தரறவயும் இைக்கோமல் இருக்க, 
ஒகர அமர்வில் உங்கள் ெமர்ப்பிப்றப முடிக்கவும். 
 
  

 
1 Enter your access code and verify your identity by entering 

your date of birth 
உங்கள் அணுகல் குறியீட்றட உள்ளிட்டு, உங்கள் பிைந்த 
கததிறய உள்ளிடுவதன் மூலம் உங்கள் அறடயோளத்றதச் 
ெரிபோர்க்கவும் 

 
 



 

2 Read and understand how contact tracers will use the 
information you provide 

 நீங்கள் வைங்கும் தகவறல சதோடர்புத் தடமறிபவர்கள் 
எவ்வோறு பயன்படுத்துவோர்கள் என்பறதப் படித்து புரிந்து 
சகோள்ளுங்கள் 

 
 

3 Provide us with alternate contact details, including the 
address where you will be self-isolating. 

நீங்கள் சுயமோக தனிறமப்படுத்திக் சகோள்ளும் முகவரி உட்பட 
மோற்று சதோடர்பு விவரங்கறள எங்களுக்கு வைங்கவும். 

 
4 Provide us with the details of any underlying health 

conditions you may have 
உங்களுக்கு இருக்கும் எந்த அடிப்பறட சுகோதோர நிறலகளின் 
விவரங்கறளயும் எங்களுக்கு வைங்கவும் 

 



 

 
5 Let us know if you worked at or attended any of these high-

risk locations. 
இந்த அதிக ஆபத்துள்ள இடங்களில் நீங்கள் 
பணிபுரிந்தீர்களோ அல்லது கலந்துசகோண்டீர்களோ என்பறத 
எங்களுக்குத் சதரியப்படுத்துங்கள். 
 
Be sure to provide the details of any of these in your 
Timeline. 
உங்கள் கோலப்பதிவில் இவற்றில் ஏகதனும் ஒன்றைப் பற்றிய 
விவரங்கறள வைங்குவறத உறுதிப்படுத்திக் சகோள்ளவும். 
 

 
 

6 Confirm or update your infectious period, including any 
symptoms and when you first started experiencing them. 
ஏகதனும் அறிகுறிகள் உட்பட மற்றும் நீங்கள் முதலில் 
சதோற்றிைோல் அனுபவிக்கத் சதோடங்கிய கோலத்றத 
உறுதிப்படுத்தவும் அல்லது புதுப்பிக்கவும். 
 
If you have not had any symptoms, please confirm this and 
we will use your test date to determine your infectious 
period. 
உங்களுக்கு எந்த அறிகுறிகளும் இல்றல என்ைோல், 
தயவுசெய்து இறத உறுதிப்படுத்தவும், உங்கள் சதோற்று 
கோலத்றத தீர்மோனிக்க உங்கள் கெோதறை கததிறயப் 
பயன்படுத்துகவோம். 
 
We will ask you to share details of where you have been 
and who you have seen from the earliest of these dates 
later in your Timeline. 
 
இந்தத் கததிகளில் ஆரம்பத்தில் இருந்து நீங்கள் 
எங்கிருந்தீர்கள், யோறரப் போர்த்தீர்கள் என்ை விவரங்கறள 
பின்ைர் உங்கள் கோலப்பதிவில் பகிர்ந்துசகோள்ளும்படி 
ககட்டுக்சகோள்கவோம். 

 
 



 

7 Provide us with the details of your household close 
contacts. 
Ideally, we will need their: 

• First name 
• Last name 
• Phone number 
• Email address 
• Date of birth 

உங்கள் வீட்டிலுள்ள சேருங்கிய சதோடர்புகளின் விவரங்கறள 
எங்களுக்கு வைங்கவும். பின்வரும் விவரங்கள் எங்களுக்கு 
கதறவப்படும்: 

• முதல் சபயர் 
• கறடசி சபயர் 
• சதோறலகபசி எண் 
• மின்ைஞ்ெல் முகவரி 
• பிைந்த கததி 

 

 
 

8 Share your Contact tracing app data 
உங்கள் சதோடர்புத் தடமறிதல் பயன்போட்டுத் தரறவப் 
பகிரவும் 
 
This information is one way of sharing where you’ve been. 
Having this information will allow us to quickly send alerts 
to others who have scanned into the same place around the 
same time as you. 
 
இந்தத் தகவல் நீங்கள் இருந்த இடத்றதப் பகிர்வதற்கோை 
ஒரு வழியோகும். 
 
இந்தத் தகவறலக் சகோண்டிருப்பது, உங்கறளப் கபோலகவ 
அகத கேரத்தில் அகத இடத்தில் ஸ்ககன் செய்த 
மற்ைவர்களுக்கு எச்ெரிக்றககறள விறரவோக அனுப்ப 
அனுமதிக்கும். 

 
 



 

9 Add in the details of the places you went and the people 
you saw each day when you were infectious. 
நீங்கள் சென்ை இடங்கள் மற்றும் ஒவ்சவோரு ேோளும் 
நீங்கள் சதோற்று கேோயில் இருந்தகபோது போர்த்த 
ேபர்களின் விவரங்கறளச் கெர்க்கவும். 
 
Even if you shared your diary, it is helpful to give us more 
information about high-risk locations and close contacts 
with anyone you know. 
 
உங்கள் ேோட்குறிப்றபப் பகிர்ந்திருந்தோலும், அதிக 
ஆபத்துள்ள இடங்கள் மற்றும் உங்களுக்குத் 
சதரிந்தவர்களுடன் சேருங்கிய சதோடர்புகள் பற்றிய 
கூடுதல் தகவல்கறள எங்களுக்கு வைங்குவது 
உதவிகரமோக இருக்கும். 
 
For each high-risk location, we will need: 

• A name of the place or activity 
• An address 
• Your arrival and departure time (to the best of your 

knowledge) 
• The type of place or activity it was 
• If there were any high-risk activities, if the location 

was inside, crowded and if there were people there 
you didn’t know 

 
அதிக ஆபத்துள்ள ஒவ்சவோரு இடத்திற்கும், எங்களுக்கு 
பின்வரும் விவரங்கள் கதறவ: 

• இடம் அல்லது செயல்போட்டின் சபயர் 
• ஒரு முகவரி 
• உங்கள் வருறக மற்றும் புைப்படும் கேரம் 
(உங்களுக்குத் சதரிந்த வறர) 
• இடம் அல்லது செயல்போட்டின் வறக 
• அதிக ஆபத்துள்ள ேடவடிக்றககள் ஏகதனும் 
இருந்திருந்தோல், அந்த இடம் உள்கள 

 



 

இருந்திருந்தோல், கூட்டமோக இருந்திருந்தோல், 
அங்கக உங்களுக்கு சதரியோதவர்கள் 
இருந்திருந்தோல். 
 

For close contacts you know, ideally, we will need their: 
• First name 
• Last name 
• Phone number 
• Email address 
• Date of birth 

 
உங்களுக்குத் சதரிந்த சேருங்கிய சதோடர்புகளின் 
விவரங்கறள எங்களுக்கு வைங்கவும். பின்வரும் விவரங்கள் 
எங்களுக்கு கதறவப்படும்: 

• முதல் சபயர் 
• கறடசி சபயர் 
• சதோறலகபசி எண் 
• மின்ைஞ்ெல் முகவரி 
• பிைந்த கததி 

 
10 Review and submit the information you have provided. 

Some of the information you’ve provided may be made 
public, such as places or events. Your personal information 
will not be made public. 
 
நீங்கள் வைங்கிய தகவறல மதிப்போய்வு செய்து 
ெமர்ப்பிக்கவும். நீங்கள் வைங்கிய சில தகவல்கள் இடங்கள் 
அல்லது நிகழ்வுகள் கபோன்ை சபோதுவில் றவக்கப்படலோம். 
உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்கள் பகிரங்கப்படுத்தப்படோது. 
 
You may be contacted for more details to help with contact 
tracing, so please answer any calls and check your email 
regularly. 
 

 



 

சதோடர்புத் தடமறிதலுக்கோை கூடுதல் விவரங்களுக்கு 
உங்கறளத் சதோடர்புசகோள்ளலோம், எைகவ எந்த 
அறைப்புகளுக்கும் பதிலளித்து உங்கள் மின்ைஞ்ெறலத் 
தவைோமல் ெரிபோர்க்கவும். 
 
You can use the link you were sent for up to 72 hours from 
when you first received the text to add more information.   
 
நீங்கள்  கமலும் தகவறலச் கெர்க்க, நீங்கள் முதலில் 
குறுஞ்செய்தி சபற்ைதிலிருந்து 72 மணிகேரம் வறர 
உங்களுக்கு அனுப்பப்பட்ட இறைப்றபப் 
பயன்படுத்தலோம். 
 
Find services and support on the Unite against COVID-19 
website. 
ககோவிட்-19 இறையதளத்தில் கெறவகறளயும் ஆதரறவயும் கண்டறியவும்  
Unite against COVID-19. 
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