
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

க ோவிட்-19 ்கு 
கேர்மறை க ோதறை: 

உங் ளு ்கு எை்ை 

ததரிய கேண்டும் 
 

 
 

 

 

 



க ோவிட்-19க்கு கேர்மறை க ோதறை: உங் ளுக்கு என்ை 
ததரிய கேண்டும் 
 
விளக் ம்- நீங்கள் ககோவிட்-19 க ோயோல் போதிக்கப்பட்ட ஒருவருடன் த ோடர்பில் 
இருந்திருக்கலோம் அல்லது உடல்நிலல சரியில்லோமல் இருப்ப ோக உணர்ந்து பரிகசோ லை 
தசய்ய கவண்டியதிருந்திருக்கலோம். ஒருகவலை உங்களிடம் அறிகுறிகள் ஏதும் இல்லோமல் 
இருக்கலோம் மற்றும் நீங்கள் கவலலக்கோக அல்லது பயணத்திற்கு முன் கசோ லை 
தசய்திருக்கலோம். 
இப்கபோது நீங்கள் ககோவிட்-19 க்கோை கசோ லையில் க ர்மலை முடிலவப் தபற்றுள்ளீர்கள், 
அடுத்து என்ை வரும் என்று உங்களுக்குத் த ரியவில்லல. 
நீங்கள் ககோவிட்-19 கசோ லைக்கு க ர்மலை முடிலவப் தபற்றிருந் ோல் என்ை  டக்கும், 
உங்களுடன் வசிப்பவர்கள் என்ை தசய்ய கவண்டும்? அலைத்ல யும் விைக்க RNZ இங்கக 
உள்ைது. 

எைக்கு க ோவிட்-19 இருந்தோல் எைக்கு எப்படி ததரியும்? 
இ ன் மு ல் படி ஒரு ககோவிட்-19 கசோ லை தபை கவண்டும். உங்களுக்கு அறிகுறிகள் 
இருந் ோல் அல்லது நீங்கள் த ருங்கிய த ோடர்பில் இருந் ோல் மட்டுகம இல ச் தசய்ய 
கவண்டும். நீங்கள் PCR கசோ லை ( ோசி துலடப்போன்) அல்லது விலைவோை ஆன்டிதென் 
கசோ லைலயப் தபைலோம். 
 
நீங்கள் PCR கசோ லைக்கு வரும்கபோது, உங்களின் NHI எண்லண உங்களிடம் லவத்திருக்க 
கவண்டும், எைகவ தசயல்முலை முடிந் வலை கவகமோக இருக்கும். 0800 855 066 என்ை 
எண்ணிற்கு அலைப்ப ன் மூலம் உங்கள் எண்லணத் த ரிந்துதகோள்ைலோம். 
கைபிட் ஆன்டிதென் கசோ லையோைது சில குறிப்பிட்ட சூழ்நிலலகளில் மட்டுகம கிலடக்கும், 
அ ோவது நீங்கள் முக்கியமோை த ோழிலோைர் விலக்கு திட்டத்தின் ஒரு பகுதியோக இருந் ோல். 
நீங்கள் 15 நிமிடங்களில் முடிலவப் தபறுவீர்கள், ஆைோல் அது க ர்மலையோை ோக இருந் ோல், 
நீங்கள் PCR பரிகசோ லைலயயும் எடுக்க கவண்டும்.  
 
விலைவோை ஆன்டிதென் கசோ லைலய எவ்வோறு படிப்பது என்பல ப் புரிந்து தகோள்ை, 
நீங்கள் எைது ககோவிட் பதிவுக்குச் தசல்லலோம். உங்கள் முடிவுகலை அங்ககயும் 
த ரிவிக்கலோம்.  
 
நீங்கள் PCR கசோ லை தசய்திருந் ோல், உங்கள் முடிலவ 2-5  ோட்களில் தபறுவீர்கள். உங்கள் 
லககபசி எப்கபோதும் உங்களிடம் இருப்பல  உறுதிப்படுத்திக் தகோள்ளுங்கள். 
உங்கள் முடிவுக்கோக கோத்திருக்கும் வலை வீட்டிகலகய இருக்க கவண்டும். உணவு அல்லது 
மருத்துவப் தபோருட்கலைப் தபை தவளிகய தசல்லோதீர்கள், உங்களுக்கு ஏ ோவது 

https://www.rnz.co.nz/news/what-you-need-to-know/457866/rapid-antigen-testing-what-you-need-to-know


க லவப்பட்டோல், யோரிடமோவது அல  வீட்டிற்கு தவளியில், அவர்கள் தசன்ைவுடன் நீங்கள் 
அல ப் தபறுவ ற்கோக விட்டுவிடச் தசய்யலோம். இல ச் தசய்ய உங்களிடம் யோரும் இல்லல 
என்ைோல், இங்கக கிளிக் தசய்வ ன் மூலம் உணவு வங்கிகள் கபோன்ை ஆ ைவு கசலவகலைக் 
கண்டறியலோம். 
 
ஓமிக்ைோனுக்கு எதிைோை தசயல்போடுகளில் இைண்டோம் கட்டத்தில் இருக்கிகைோம், கசோ லை 
முடிவுகள் இப்கபோது குறுஞ்தசய்தி மூலம் அனுப்பப்படுகின்ைை. உங்களின் முடிவுகலை 2328 - 
அதிகோைப்பூர்வ எண்ணிலிருந்து தபறுவீர்கள். எைது ககோவிட் பதிகவட்டில் உங்கள் கசோ லை 
முடிவுகலை அணுகலோம். 
 
உங்கள் முடிவுகளுக்கோக நீங்கள் கோத்திருக்கிறீர்கைோ என்பல ப் தபோருட்படுத் ோமல், நீங்கள் 
கசோ லையில் எதிர்மலையோககவோ அல்லது உங்களுக்கு ககோவிட்-19 இருந் ோல், உங்களுக்கு 
உடல்நிலல சரியில்லோமல் இருந் ோல் அல்லது அறிகுறிகள் க ோன்ைத் த ோடங்கிைோல், 
உங்கள் GP அல்லது தெல்த்லலன் 0800 358 5453 இல் அலைக்கவும். நீங்கள் அவர்கலை 
இைவும் பகலும் எந்  க ைத்திலும் அலைக்கலோம். 

உங்களுக்ககோ அல்லது கவறு யோருக்ககோ தமோழிதபயர்ப்போைர் க லவப்பட்டோல், 
தெல்த்லலன் உங்களுக்கோக இல ச் சரிதசய்ய முடியும். 

தெல்த்லலலை அலைக்க NZ ரிகல கசலவ மற்றும் வீடிகயோ விைக்கம் கசலவலயப் 
பயன்படுத் லோம். 

எைக்கு க ோவிட்-19 இருப்பதோ ச் த ோல்லப்பட்டது, இப்கபோது 
என்ை த ய்ேது? 
உங்களுடன் வசிப்பவர்களிடமும், நீங்கள் த ருங்கிய த ோடர்பில் இருந் வர்களிடமும் 
உங்களுக்கு ககோவிட் இருப்ப ோகச் தசோல்ல கவண்டும், அ ைோல் அவர்கள் உடைடியோக 
 னிலமப்படுத்திதகோள்ை முடியும். உங்களுக்கு அறிகுறிகள் இருந் ோல், அறிகுறிகள் 
க ோன்றுவ ற்கு இைண்டு  ோட்களுக்கு முன்பு நீங்கள் க ைத்ல ச் தசலவழித் வர்களுக்கு 
தசோல்ல கவண்டும். மற்ைவர்களுக்கு நீங்கள் கசோ லைக்கு இைண்டு  ோட்களுக்கு முன்பு 
உடன் இருந் வர்கைோவர்.  

2328 இலிருந்து வரும் குறுஞ்தசய்தியில் ஆன்லலன் படிவத்திற்கோை இலணப்பு இருப்பல க் 
கோண்பீர்கள். படிவத்ல  நிைப்ப இந்  இலணப்லப கிளிக் தசய்யவும்.  

இல ச் தசய்வது, நீங்கள் போதுகோப்போக  னிலமப்படுத் ப்பட கவண்டிய சரியோை ஆ ைலவப் 
தபறுவல  உறுதிதசய்ய உ வுகிைது. 

https://www.familyservices.govt.nz/directory/


இது உங்கலைத்  னிலமப்படுத்து ல், என்ை உ வி உள்ைது, உங்கள் க லவகள் என்ை 
என்று ககட்பது மற்றும் உங்களுக்கு ககோவிட்-19 இருப்பல ப் பிைருக்கு எப்படித் 
த ரியப்படுத்துவது கபோன்ை  கவல்கலை இது வைங்கும். 

உங்கள் த ருங்கிய த ோடர்புகள் யோர் என்பல  நீங்கள் த ரிவிக்க குறுஞ்தசய்தியில் உள்ை 
இைண்டோவது இலணப்பு உங்களுக்கு பயன்படும். தபோதுவோக, நீங்கள் ஒருவருக்தகோருவர் 1.5 
மீட்டருக்குள் 15 நிமிடங்களுக்கு கமல் இருந்திருந் ோல், முகமூடி அணியோமல் இருந் ோல், 
நீங்கள் த ருங்கிய த ோடர்பு உலடயவர்கள். முத் மிடு ல், சிகதைட் அல்லது கவப்லபப் 
பகிர்ந்துதகோள்வது, போைங்கலைப் பகிர்ந்துதகோள்வது, ஒன்ைோக  டைமோடுவது, 
கூச்சலிடுவது அல்லது போடுவது கபோன்ைலவயும் நீங்கள் த ருங்கிய த ோடர்புகள் என்று 
அர்த் ம். 

நீங்கள் த ோலலகபசி மூலம் த ோடர்பு தகோள்ைப்பட விரும்பிைோல் அல்லது டிஜிட்டல் 
முலையில் விஷயங்கலைச் தசய்வது உங்களுக்கு எளி ோைது அல்ல ோக இருந் ோல் – 
(லககபசி அல்லது கணினியில்) - ஒரு த ோலலகபசி அலைப்பு உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு 
விருப்பமோக இருக்கும்.  

24 மணி க ைத்திற்குள் நீங்கள் படிவத்ல  நிைப்பவில்லல என்ைோல், யோைோவது உங்கலை 
அலைப்போர்கள். 

நீங்கள் ககோவிட்-19-ஐ சுயமோக நிர்வகிப்பவைோக இருந் ோல், சுகோ ோைக் குழுக்களிடமிருந்து 
மிகக் குலைவோை த ோடர்லப நீங்கள் எதிர்போர்க்கலோம், ஆைோல் நீங்கள் உடல்நிலல 
சரியில்லோமல் இருந் ோல் என்ை தசய்வது என்பது பற்றிய த ளிவோை ஆகலோசலை 
உங்களுக்கு வைங்கப்படும். 24 மணிக ை சுகோ ோை உ விக்கோை த ோலலகபசி எண்ணும் 
உங்களுக்கு வைங்கப்படும். 

உங்களுக்கு கூடு ல் கவனிப்பு க லவ என்று முடிவு தசய்யப்பட்டோல், நீங்கள் த ோடர்ந்து 
த ோடர்பு தகோள்ைப்படுவீர்கள் 

என் குடும்பம் மற்றும் என்னுடன் ேசிப்பேர் ள் என்ை த ய்ய 
கேண்டும்? 
உங்கள் வீட்டில் உள்ைவர்களுக்கு ககோவிட்-19 வருவ ற்கோை ஆபத்து அதிகம். 

உங்களின் பத்து  ோட்களுக்கோை  னிலம த ோடங்கிய அக   ோளில் இருந்து அவர்கள் பத்து 
 ோட்களுக்கு வீட்டில் இருக்க கவண்டும். 

அவர்கள் மூன்ைோவது  ோளிலும், உங்களுடன் கலடசியோகத் த ோடர்பு தகோண்ட எட்டு 
 ோட்களுக்குப் பிைகும் மீண்டும் கசோ லைக்கு உட்படுத் ப்பட கவண்டும். 

உங்கள் த ருங்கிய த ோடர்புகளில் ஒருவைோக அவர்களின் தபயலைக் தகோடுத்திருந் ோல், 
நீங்கள் தசய் ல ப் கபோலகவ அவர்களும் த ருங்கிய த ோடர்புகலை பதிவு தசய்ய 



 கவலுக்கோை இலணப்பு மற்றும் நிைப்புவ ற்கோை படிவத்துடன் கூடிய குறுஞ்தசய்திலயப் 
தபறுவோர்கள்.  

உங்களுடன் வோைோ  உங்கள் த ருங்கிய த ோடர்புகலை நீங்கள் கலடசியோகப் 
போர்த் திலிருந்து ஏழு  ோட்கள்  னிலமயில் இருக்க கவண்டும். அவர்கள் கலடசியோக 
உங்கலைப் போர்த்  ஐந்து  ோட்களுக்குப் பிைகு அவர்கள் ஒரு பரிகசோ லைலயப் தபை 
கவண்டும் மற்றும் அவர்களின் அறிகுறிகலை 10  ோட்களுக்கு கண்கோணிக்க கவண்டும். 

உங்களுடன் த ருங்கிய த ோடர்பு தகோண்டவர்கள் - அவர்கள் உங்களுடன் வோழ்ந் ோலும் 
இல்லோவிட்டோலும் - அறிகுறிகள் க ோன்றிைோல், அவர்கள் உடைடியோக பரிகசோ லைக்கு 
உட்படுத் ப்பட கவண்டும். 

ேோன் வீட்டில் சுயமோ  படுத்திக்த ோள்ளலோமோ? 
த ோற்றுக ோய் த ோடங்கியகபோது, ககோவிட்-19 க்கு க ர்மலை கசோ லை தசய்  அலைவரும் 
நிர்வகிக்கப்பட்ட  னிலமப்படுத்தும் வசதிக்கு அலைத்துச் தசல்லப்பட்ட விஷயங்கள் 
மோறிவிட்டை. 

நீங்கள் வீட்டில் இருக்க முடியுமோ என்பது உங்கள் க ோய் எவ்வைவு கடுலமயோைது என்பல ப் 
தபோறுத் து. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் உள்ை அலைவரும் மற்ைவர்களிடமிருந்து 
 னிலமப்படுத் ப்பட கவண்டும். நீங்கள் இல  வீட்டிகலோ, விடுமுலை இல்லம் கபோன்ை பிை 
தபோருத் மோை  ங்குமிடங்களிகலோ அல்லது MIQ இல் தசய்யலோம். 

வீட்டில் நீங்கள் மற்ைவர்களிடம் 1.5 மீட்டர் த ோலலவில் இருக்க கவண்டும், முடிந் ோல், 
படுக்லக அல்லது படுக்லகயலைலய கவறு யோருடனும் பகிர்ந்து தகோள்ை கவண்டோம். 
பகிைப்பட்ட இடங்களில் முடிந் வலை குலைந்  க ைத்ல  தசலவிட முயற்சிக்கவும், கமலும் 
வீடு முழுவதும் ென்ைல்கள் மற்றும் க வுகள் திைந்திருப்பல  உறுதிப்படுத்திக் 
தகோள்ளுங்கள். 

நீங்கள் கவறு யோருக்கும் உணவு  யோரிக்கக் கூடோது, சலமயலலை மற்றும் குளியலலையில் 
உள்ை குைோய்கள் மற்றும் தபஞ்சுகள் கபோன்ை பிைருடன் நீங்கள் பகிர்ந்து தகோள்ளும் 
பைப்புகலைத் துலடக்க கவண்டும். இல ச் தசய்ய, நீங்கள் கசோப்பு,  ண்ணீர் மற்றும் 
துணிலயப் பயன்படுத் லோம். 

உணவு, கட்லரி, போத்திைங்கள், ககோப்லபகள், துண்டுகள், பல் துலக்கு ல், கசோப்பு அல்லது 
 லலயலணகள் ஆகியவற்லைப் பகிர்ந்து தகோள்ை கவண்டோம் என்பல  உறுதிப்படுத்திக் 
தகோள்ளுங்கள், கமலும் உங்கள் உலடகள் மற்றும் போத்திைங்கள் உட்பட, நீங்ககை கழுவ 
கவண்டும். 
உங்கள் வீட்டில் உள்ைவர்கலை போதுகோப்போக லவத்திருக்க, அடிக்கடி லககலை கழுவவும், 
முகமூடிலய அணியவும். 



நீங்கள் 10  ோட்களுக்கு சுயமோக  னிலமப்படுத்திக்தகோள்ை கவண்டும். உங்கள் 
 னிலமப்படுத் ல் முடிந் தும் ஒரு குறுஞ்தசய்திலயப் தபறுவீர்கள், கமலும் நீங்கள் வைக்கம் 
கபோல் வோழ்க்லகக்குத் திரும்பலோம். 
 
நீங்கள் சுயமோக  னிலமப்படுத்திக் தகோண்டோல், மற்தைோரு பரிகசோ லைலய 
கமற்தகோள்ளுமோறு உங்களிடம் ககட்கப்பட்டோகலோ அல்லது அத்தியோவசிய சுகோ ோை 
கசலவலய அணுக கவண்டியிருப்ப ோலும், நீங்கள்  லமலடயும் வலை கோத்திருக்க முடியோது 
என்ப ோலும் அல்லது உங்கள் போதுகோப்பு/உயிர் அல்லது கவதைோருவரின் போதுகோப்பு/உயிர் 
ஆபத்தில் உள்ைது என்ைோல் மட்டுகம உங்கள் வீட்லட விட்டு தவளிகயை சட்டப்பூர்வமோக 
அனுமதிக்கப்படுவீர்கள்.. 
 
ககோவிட்-19 க ோயோல் போதிக்கப்பட்ட ஒருவருக்கு சட்டப்பூர்வமோக என்ை கலடபிடிக்க 
கவண்டும் என்பல  இது பிரிவு 70 அறிவிப்பில் ககோடிட்டுக் கோட்டியுள்ைது. நீங்கள் 
க லவயோைல ச் தசய்யோவிட்டோல் அல்லது தசய்ய மறுத் ோல், நீங்கள் ஆறு மோ  சிலைத் 
 ண்டலை மற்றும்/அல்லது $4000 வலை அபைோ ம் விதிக்கப்படலோம்.  
 

ேோன் MIQ க்கு த ல்ல கேண்டும் என்ைோல் என்ை த ய்ேது? 
நீங்கள் நிர்வகிக்கப்பட்ட  னிலமப்படுத் ப்பட்ட  னிலமப்படுத் ல் வசதிக்குச் தசல்ல 
கவண்டும் என்று கூைப்படலோம், கமலும் உங்கள் குடும்பத்திைர் உங்களுடன் கசை 
விரும்புகிறீர்கைோ என்பல  நீங்கள் தீர்மோனிக்கலோம். 

நீங்கள்  ங்குவ ற்கோை தசலலவ நீங்கள் தசலுத்  கவண்டியதில்லல, கமலும் உங்களுக்கு 
ஒரு  ோலைக்கு மூன்று கவலை உணவும் சிற்றுண்டியும் வைங்கப்படும். லவஃலப மற்றும் 
சலலவ கசலவகள் உங்களுக்குக் கிலடக்கும், கமலும் அடிப்பலடக் கழிப்பலைகள் மற்றும் 
குளிர்போைங்கலைப் தபறுவீர்கள். 

நீங்கள் மு லில் வரும்கபோது, நீங்கள்  ங்கியிருக்கும் கபோது என்ை எதிர்போர்க்கலோம் 
என்பல ப் பற்றி கமலும் த ரிவிக்கும் ஒரு வைகவற்புப் தபோதிலயப் தபறுவீர்கள். 

உங்கள் உடல் மற்றும் மை ஆகைோக்கியம் பணியோைர்கைோல் உன்னிப்போகக் 
கண்கோணிக்கப்படும், கமலும் உங்கலைக் கவனித்துக் தகோள்ளும் ஒரு பிைத்கயக சுகோ ோைக் 
குழு உங்களிடம் இருக்கும். 

உங்கள் க ோயின் கபோது நீங்கள் மருத்துவமலைக்குச் தசல்ல கவண்டிய அவசியமில்லல 
என்ைோல், நீங்கள் இனி த ோற்றுக ோயோல் போதிக்கப்படவில்லல என்று சுகோ ோைக் குழு 
 ம்பும்கபோது நீங்கள் வீட்டிற்குச் தசல்ல அனுமதிக்கப்படுவீர்கள். ஆைோல் மு லில் 
அறிகுறிகள் க ோன்றிய பிைகு நீங்களும் உங்கள் குடும்பத்திைரும் 10 - 14  ோட்களுக்கு MIQ 

https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-response-planning/covid-19-epidemic-notice-and-orders#section70


இல் இருக்க கவண்டும். இந்  கோலகட்டத்திற்குப் பிைகு 72 மணிக ைத்திற்கு உங்களுக்கு 
அறிகுறிகள் இல்லல என்ைோல், நீங்கள் வீட்டிற்கு அனுப்பப்படுவீர்கள். 

ேோன் விடுமுறையில் இருந்தகபோது கேர்மறையோ  க ோதறை 
த ய்யப்பட்டுள்களன், ேோன் வீட்டிற்கு த ல்லலோமோ? 
நீங்கள் வீட்டிற்கு தசல்ல முடியுமோ இல்லலயோ என்பது நீங்கள் இருக்கும் இடத்ல ப் 
தபோறுத் து. நீங்களும் உங்களுடன் இருப்பவர்களும் வழியில் எங்கும் நிற்கோமல் வீட்டிற்குச் 
தசல்ல முடிந் ோல் மட்டுகம நீங்கள் தவளிகயை அனுமதிக்கப்படுவீர்கள் (அது த ோடர்பு 
இல்லோ  தபட்கைோல் நிலலயம் அல்லது குளியலலை கபோன்ை எங்கோவது  விை). 

நீங்கள் கசருமிடத்திற்குச் தசல்வ ற்கு தபோதுப் கபோக்குவைத்து அல்லது விமோைத்ல ப் 
பயன்படுத்தியிருந் ோல், நீங்கள் இருக்கும் இடத்திகலகய  ங்கி சுயமோகத்  னிலமப்படுத்திக் 
தகோள்ை கவண்டியிருக்கும். 

உங்களுக்கு ககோவிட்-19 இருப்ப ோக உங்கள்  ங்குமிட வைங்கு ரிடம் த ரிவிக்க கவண்டும், 
கமலும் உங்கள் த ருங்கிய த ோடர்புகளும் இல ச் தசய்ய கவண்டும். உங்கள் வோடலக கோர் 
நிறுவைத்திடகமோ அல்லது நீங்கள் ஓட்டும் கோரின் உரிலமயோைரிடகமோ த ரிவிக்க கவண்டும். 

உங்கைோல் வீடு திரும்ப முடியோவிட்டோல், கமகல உள்ை சுய- னிலம விதிகலை நீங்கள் 
பின்பற்ை கவண்டும். 

ேோன் எவ்ேளவு உடல்நிறல  ரியில்லோமல் இருக்கிகைன் 
என்பறதப்பற்றி  ேறலப்படுகிகைன், ேோன் யோறை அறைக்  
கேண்டும்? 
உங்களுக்கு அவசை மருத்துவ உ வி க லவப்பட்டோல், 111ஐ அலைக்கவும். உங்களுக்கு 
ககோவிட்-19 இருந் ோல், ஆம்புலன்ஸ் கசலவகள் அல்லது மருத்துவமலை பைோமரிப்புக்கோக 
நீங்கள் பணம் தசலுத்  கவண்டியதில்லல - இது இலவசம். 

0800 358 5453 என்ை எண்ணில் பகல் அல்லது இைவின் எந்  க ைத்திலும் உங்கள் GP அல்லது 
தெல்த்லலலை நீங்கள் அலைக்கலோம். நீங்கள் கமலும் உடல்நிலல சரியில்லோமல் 
இருந் ோல் அவர்கலை அலைப்பல  உறுதி தசய்து தகோள்ைவும். 

தெல்த்லலலை அலைக்க NZ ரிகல கசலவ மற்றும் வீடிகயோ விைக்கம் கசலவலயப் 
பயன்படுத் லோம். 

உங்களுக்கு த ஞ்சுவலி அல்லது மூச்சுத் திணைல் ஏற்பட்டோல், நீங்கள் குைப்பமலடந்து, 
மயக்கம் அல்லது மயக்கம் அலடந் ோல், 111 ஐ டயல் தசய்து ஆம்புலன்லச அலைக்கவும். 



பசிஃபிகோ மருத்துவ சங்கத்தின்  லலலம நிர்வோகி Debbie Sorensen RNZ - இடம் ஒருவர் 
உடல்நிலல சரியில்லோமல் இருந் ோல், மூச்சுத் திணைல் மற்றும் மூச்சு விட முடியோ  உணர்வு 
இருந் ோல், ஆக்சிமீட்டரில் எந்  எண்லணக் கோட்டிைோலும் மருத்துவ உ விக்கு அலைக்க 
கவண்டும் என்று கூறியுள்ைோர். 

"அவர்கள் பயங்கைமோக உணர்கிைோர்கள், அல  எந்  அைவுக்கு எப்படி உணர்கிைோர்கள் என்று 
த ரியவில்லல என்ைோல், அவர்கள் மருத்துவ கவனிப்லபப் தபை கவண்டும், அல  தசய் 
என்று யோைோவது அவர்களிடம் தசோல்ல கோத்திருக்க கவண்டோம் என்பல  மக்கள் 
புரிந்துதகோள்வது மிகவும் முக்கியம்." 

உங்களுக்கு மருந்து க லவப்பட்டோல், உங்கள் மருந்ல  உங்கள் வீட்டிற்கு தடலிவரி தசய்ய 
ஏற்போடு தசய்யக்கூடிய உள்ளூர் மருந் கம் அல்லது GPஐத் த ோடர்பு தகோள்ைவும்.  

ேோன் கேர்மறையோ  க ோதறை த ய்யப்பட்டறத யோைோேது 
அறிேோர் ளோ? 
உங்கள் ககோவிட்-19 பரிகசோ லையின் முடிலவ உங்கள் மருத்துவரிடம் நீங்கள் ககட்டோல் 
சுகோ ோை அலமச்சகம் பகிர்ந்து தகோள்ளும். உங்கள் பகுதியில் உள்ை அவசைகோல கசலவகள் 
அவர்களுக்குத் த ரிந்துதகோள்வ ற்கு உ வியோக இருந் ோல் அவர்கள் த ரிவிக்கலோம். 

கோவல்துலை அமலோக்கம் அல்லது குடிகயற்ைம் த ோடர்போை கோைணங்களுக்கோக உங்கள் 
க ர்மலையோை முடிலவ அவர்கள் பகிர்ந்து தகோள்ை மோட்டோர்கள். 

உங்கள் மு லோளி உங்கள்  னியுரிலமலயப் போதுகோக்க கவண்டும் மற்றும் உங்கள் 
பணியிடத்தில் உங்கள்  கவலலப் பகிைக்கூடோது. 

எைக்கு கேோய்ேோய்ப்பட்ட ஊதியம் கிறடக்குமோ? 
ஒருவலகயில், இது ககோவிட்-19 விடுப்பு ஆ ைவுத் திட்டம் என்று அலைக்கப்படுகிைது. இ ற்கு 
உங்கள் சோர்போக உங்கள் மு லோளி விண்ணப்பிக்கிைோர். இது இைண்டு வோை கவலலகலை 
உள்ைடக்கியது மற்றும் உங்கள் மு லோளிக்கு ஒகை க ைத்தில் தசலுத் ப்படும். உங்கலைத் 
 னிலமப்படுத்திக் தகோள்ை கவண்டிய உங்களின் த ருங்கிய த ோடர்புகளுக்கும் இது 
கிலடக்கும். 
நீங்கள் வைக்கமோக முழுக ை கவலல தசய்து, ஒவ்தவோரு வோைமும் 20 மணிக ைம் அல்லது 
அ ற்கு கமல் கவலல தசய் ோல், உங்களுக்கு வோைத்திற்கோை ஊதியம் $600 வைங்க 
கவண்டும். நீங்கள் வைக்கமோக பகுதிக ை கவலல தசய்து, ஒவ்தவோரு வோைமும் 20 
மணிக ைத்திற்கும் குலைவோக கவலல தசய் ோல், உங்களுக்கு வோைத்திற்கோை ஊதியம் $359 
வைங்க கவண்டும். 
நீங்கள் வைக்கமோக அந் த் த ோலககலை விட குலைவோக சம்போதிக்கோ  வலை, உங்கள் 
மு லோளி உங்களுக்குச் தசலுத்  கவண்டிய முழுலமயோை குலைந் பட்சத் த ோலக 

https://www.rnz.co.nz/news/national/456302/covid-19-self-isolating-cases-need-help-to-understand-oximeters-experts


இதுவோகும். அப்படி இல்லலதயன்ைோல், அவர்கள் வைக்கம் கபோல்  ைக்கூடிய ஊதியத்ல  
உங்களுக்கு தசலுத்  கவண்டும். 
 
உங்களின் சோ ோைண ஊதியம் அல்லது உங்கள் சோ ோைண ஊதியத்தில் குலைந் பட்சம் 80 
ச வீ த்ல  உங்களுக்கு வைங்க மு லோளிகள் கடுலமயோக முயற்சிக்க கவண்டும் என்று 
சமூக கமம்போட்டு அலமச்சகம் கூறுகிைது. 
இந்  கட்டணத்ல  தபை முடியோ  சிலர் உள்ைைர். நீங்கள்  குதியுலடயவைோ என்பல  
இங்கக கண்டறியவும். 
 

வீட்டில் உணவு இல்றல, ேோன் என்ை த ய்ய கேண்டும்? 
 லன்புரி உ விக்கோை உ விக்கு 0800 512 337 என்ை எண்லண அலைப்ப ன் மூலம் வோைத்தின் 
எந்   ோளிலும் உங்கள் பைோமரிப்பு ஒருங்கிலணப்போைர் அல்லது ககோவிட்-19 ஆ ைவு 
லலலைத் த ோடர்புதகோள்ைலோம். 

முடிந் ோல், ஒருவர் உங்கள் வீட்டு வோசலில் உணலவ லவத்துவிட்டு தசல்லலோம். நீங்கள் 
க லவத் திைப்ப ற்கு முன் அவர்கள் தவளிகயறும் வலை நீங்கள் கோத்திருக்க கவண்டும். 
நீங்கள் அவர்களுடன் அல்லது கவறு யோருடனும் த ோடர்பு தகோள்ை முடியோது. 

இங்கக கிளிக் தசய்வ ன் மூலம் உணவு வங்கிகள் கபோன்ை ஆ ைவு கசலவகலை நீங்கள் 
கோணலோம். 

நீங்கள்  ற்கபோது கவலலயில் இல்லல மற்றும் நிதி உ வி க லவப்பட்டோல் நீங்கள் சமூக 
கமம்போட்டு அலமச்சகத்ல  த ோடர்பு தகோள்ைலோம். த ோலலகபசி எண்கள் மற்றும் 
த ோடர்புத்  கவலல இங்கக கோணலோம். 

உணவு,  ங்குமிடம், தவப்பமோக்கல், இலணய இலணப்பு, நீர் மற்றும் கழிவுநீர் கபோன்ை 
அடிப்பலடத் க லவகலைப் பூர்த்தி தசய்ய Whānau Ora மூலம் நீங்கள் உ விலயப் 
தபைலோம். நீங்கள் வடக்கு தீவில் வசிக்கிறீர்கள் என்ைோல், நீங்கள் அவர்கலை 0800 929 282 
என்ை எண்ணில் அலைக்கலோம் அல்லது த ற்கு தீவில் 0800 187 689 என்ை எண்லண 
அலைக்கலோம். 

ேோன் கேர்மறை என்று க ோதறை த ய்யப்பட்டகபோது எைக்கு 
தடுப்பூசி கபோடப்படவில்றல, இப்கபோது த ன்று தடுப்பூசி 
கபோடலோமோ? 
நீங்கள் சுயமோக  னிலமப்படுத்திக் தகோண்டோகலோ அல்லது MIQல் இருந் ோகலோ  டுப்பூசி 
கபோட முடியோது. 

https://www.workandincome.govt.nz/covid-19/leave-support-scheme/who-can-get-it.html
https://www.familyservices.govt.nz/directory/


 டுப்பூசிக்கோை சந்திப்லப முன்பதிவு தசய்திருந் ோல், 0800 28 29 26 என்ை எண்லண 
அலைக்கவும் அல்லது உங்கள் சந்திப்லப மோற்ை Book My Vaccine இலணய ைத்ல ப் 
போர்லவயிடவும். 

நீங்கள் குணமலடந் வுடன், நீங்கள்  டுப்பூசி கபோடலோம். ககோவிட்-19 க ோயோல் 
போதிக்கப்பட்டவர்கள்  டுப்பூசி கபோடலோம் என்று க ோய்த் டுப்பு ஆகலோசலை லமயம் 
கூறுகிைது. 

"குணமலடந்  அல்லது மு லில் உறுதிப்படுத் ப்பட்ட ககோவிட்-19 க ர்மலை PCR 
கசோ லையில் அறிகுறி இல்லோமல் இருந் திலிருந்து 4 வோைங்களில், ஒரு மருத்துவைோல் 
 னிலமப்படுத் லிருந்து தவளிகய வரும் கபோது  டுப்பூசிலயத் த ோடங்க 
பரிந்துலைக்கப்படுகிைது." 

எைது த ல்லப்பிைோணிக்கு க ோவிட்-19 ேருமோ? 
தசல்லப்பிைோணிகள்  ங்கள் உரிலமயோைர்களுக்கு ககோவிட்-19 தகோடுக்க முடியும் என்பல க் 
குறிக்க ஆ ோைம் இல்லல என்று SPCA கூறுகிைது, ஆைோல் அவர்கள் அல  உங்களிடமிருந்து 
பிடிக்க முடியுமோ? 

நியூசிலோந்தில் இல ப் பற்றி எந்  ஆய்வும் தசய்யப்படவில்லல என்ைோலும், Utrecht 
பல்கலலக்கைகத்தின் ஆய்வில், ககோவிட்-19 பூலைகள் மற்றும்  ோய்களில் தபோதுவோைது, 
அ ன் உரிலமயோைர்கள் க ர்மலை கசோ லை தசய்திருக்கிைோர்கள். 

மனி  த ோற்று கண்டறியப்பட்ட 196 வீடுகளில் 310 தசல்லப்பிைோணிகளிடமிருந்து  ோசி 
துலடப்போன்கள் எடுக்கப்பட்டது. 

ஆறு பூலைகள் மற்றும் ஏழு  ோய்கள் க ர்மலையோை PCR முடிலவ அளித் ை, அக  
க ைத்தில் 54 விலங்குகள் லவைஸ் ஆன்டிபோடிகளுக்கு க ர்மலை கசோ லை தசய் ை. 

"உங்களுக்கு ககோவிட் இருந் ோல், நீங்கள் மற்ைவர்களுடன் த ோடர்புதகோள்வல ப் கபோலகவ 
உங்கள் பூலை அல்லது  ோயுடன் த ோடர்லபத்  விர்க்க கவண்டும்" என்று உட்தைக்ட் 
பல்கலலக்கைகத்ல ச் கசர்ந்  டோக்டர் எல்ஸ் ப்கைோன்ஸ் கூறிைோர். 

"முக்கிய கவலல விலங்குகளின் ஆகைோக்கியம் அல்ல, ஆைோல் தசல்லப்பிைோணிகள் 
லவைஸின் நீர்த்க க்கமோக தசயல்பட்டு அல  மனி  மக்களிலடகய மீண்டும் 
அறிமுகப்படுத் க்கூடிய ஆபத்து உள்ைது." 

தசல்லப்பிைோணியிலிருந்து உரிலமயோைருக்கு பைவுவ ற்கோை எந்  ஆ ோைமும் இன்றுவலை 
பதிவு தசய்யப்படவில்லல, ஆைோல் லவைஸ் இன்னும் மனி ர்களிலடகய எளிதில் பைவும் 
கபோது அல க் கண்டறிவது கடிைம் என்று ஆய்வின் ஆசிரியர்கள் த ரிவித் ைர். 

போதிக்கப்பட்ட தபரும்போலோை தசல்லப்பிைோணிகள் அறிகுறியற்ைலவ அல்லது கலசோை 
ககோவிட்-19 அறிகுறிகலைக் கோட்டுகின்ைை. 

https://app.bookmyvaccine.covid19.health.nz/manage


நீங்கள் MIQ க்குச் தசல்கிறீர்கள் என்ைோல், தசல்லப்பிைோணிகள் முடிந் ோல் அல்லது 
 ம்பகமோை  பருடன் வீட்டில் இருக்குமோறு SPCA பரிந்துலைக்கிைது. 

MPI மக்கள் தசல்லப்பிைோணிகள் மற்றும் பிை விலங்குகளுடன் த ோடர்பு தகோள்வல த் 
 விர்க்குமோறு அறிவுறுத்துகிைது. 

நீங்கள் க ர்மலை கசோ லை தசய்  விவசோயியோக இருந் ோல், கோல் லடகலை முற்ைம் 
தசய்வ ற்கு முன், உங்கள் விநிகயோக பங்கு ோைர்களிடம் (கபோக்குவைத்து தசய்பவர்கள் 
கபோன்ைலவ) கபச கவண்டும் என்று MPI கூறுகிைது, ஏதைனில் விலங்குகலை ஏற்றுவது 
மற்றும் தகோண்டு தசல்வது த ோடர்போை விதிகள் மற்றும் க லவகள் அவர்களுக்கு 
இருக்கும். 

ேோன் குணமறடந்து தனிறமப்படுத்தல் முடித்தவுடன் என்ை 
ேடக்கும்?  
நீங்கள்  னிலமப்படுத்துவல  நிறுத் லோம் என்று உங்களுக்கு குறுஞ்தசய்தி வந்திருக்கும். 

நீங்கள் அல்லது உங்கள் வீட்டில் உள்ை ஒருவர் ககோவிட்-19 க ோயிலிருந்து மீண்ட 12 
மணிக ைத்திற்குப் பிைகு உங்கள் வீட்லட சுத் ம் தசய்து கிருமி நீக்கம் தசய்ய கவண்டும். 
லகயுலைகலை அணிவல  உறுதி தசய்யகவண்டும். க வு லகப்பிடிகள், ரிகமோட் 
கண்ட்கைோல்கள் மற்றும் விைக்கு அலணப்போன்கள் கபோன்ை உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் அதிகம் 
த ோடும் அலைத்து இடங்கலையும் சுத் ம் தசய்வல  உறுதி தசய்து தகோள்ளுங்கள். நீங்கள் 
சுத் ம் தசய்து முடித் தும், துலடப்போன்  லலகலையும் சுத் ம் தசய்யுங்கள். 

தவதுதவதுப்போை நீரில் பயன்படுத் ப்பட்ட அலைத்து உணவுகலையும் கழுவவும், 
ென்ைல்கள் மற்றும் க வுகலைத் திைந்து உங்கள் வீட்லட கோற்கைோட்டம் தசய்ய 
முயற்சிக்கவும். 

குப்லபகள், திசுக்கள் மற்றும் முகமூடிகலை தூக்கி எறியுங்கள். அவற்லை ஒரு  ன்ைோக 
மூடப்பட்ட லபயில் மற்றும் தபோது வீட்டின் குப்லபயில் லவக்கவும். 

உங்கள் படுக்லக மற்றும் ஆலடகலை கழுவி உலை லவக்கவும் - அலவ கழுவப்படுவ ற்கு 
முன்பு அவற்லை கோற்றில் பைவலோக அலசக்க கவண்டோம்.  

ேோன் அதி மோ  உணர்ச்சி ே ப்படுகிகைன், யோரிடமோேது கப  
முடியுமோ? 
ககோவிட்-19 க்கு க ர்மலை கசோ லை தசய்வதில் ஒவ்தவோருவரும் வித்தியோசமோக 
 டந்துதகோள்கிைோர்கள், கமலும் நீங்கள் கவலல, குைப்பம், கசோகம், ககோபம், கவலல அல்லது 
மை உலைச்சலுக்கு ஆைோைோல் அது புரிந்துதகோள்ைத் க்கது. 



உங்கள் மை ஆகைோக்கியத்ல ப் கபணுவ ற்கோை சில குறிப்புகலை இங்கக கோணலோம். 

உங்களுக்கு ஆ ைவு க லவப்பட்டோல், எந்  கோைணத்திற்கோகவும் ஆகலோசகரிடம் கபச 1737 
என்ை எண்லண எப்கபோது கவண்டுமோைோலும் அலைக்கலோம் அல்லது குறுஞ்தசய்தி 
அனுப்பலோம். 

இது ஒரு அவசைநிலல மற்றும் நீங்கள் அல்லது கவறு யோைோவது ஆபத்தில் இருப்ப ோக 
உணர்ந் ோல், 111 ஐ அலைக்கவும். 

There's also a range of other services you can contact: 
லலஃப்லலன்: 0800 543 354 அல்லது HELP எை 4357 க்கு குறுஞ்தசய்தி அனுப்பவும் 

 ற்தகோலல த ருக்கடி உ வி எண்: 0508 828 865 / 0508 TAUTOKO (24/7).  ற்தகோலல தசய்து 
தகோள்ை நிலைக்கும்  பர்கள் அல்லது குடும்பம் அல்லது  ண்பர்கலைப் பற்றி 
கவலலப்படுபவர்களுக்கோை கசலவ இது. 

மைச்கசோர்வு உ வி எண்: 0800 111 757 (24/7) அல்லது குறுஞ்தசய்தி 4202 
Kaupapa Māori மை ல கசலவகள் 
South Seas Healthcare Trust: கபசும் தமோழிகள்: சகமோவோன், கடோங்கன் மற்றும் ஆங்கிலம். 
த ோலலகபசி 09 278 2694 
West Fono Health Trust: கபசும் தமோழிகள்: சகமோவோன், கடோங்கன் மற்றும் ஆங்கிலம். 
த ோலலகபசி 09 837 1780 
Le Va: க சிய பசிபிக் மை லம் மற்றும்  ற்தகோலல  டுப்பு வைங்கு ர். த ோலலகபசி: 09 261 
3490 
சமோரியர்கள்: 0800 726 666 (24/7) 
Youthline: 0800 376 633 (24/7) அல்லது இலவச குறுஞ்தசய்தி 234 (கோலல 8-12 மணி), அல்லது 
மின்ைஞ்சல் talk@youthline.co.nz 
What's Up: online chat (மோலல 3 மணி-இைவு 10 மணி) அல்லது 0800 வோட்ஸ்அப் / 0800 9428 787 
தெல்ப்லலன் (வோை  ோட்களில் மதியம் 12 மணி மு ல் இைவு 10 மணி வலை, வோை இறுதி 
 ோட்களில் மதியம் 3 மணி மு ல் இைவு 11 மணி வலை) 

குைந்ல களுக்கோை எண்கள் (வயது 5-18): 0800 543 754 (24/7) 

Rural Support Trust தெல்ப்லலன்: 0800 787 254 

தெல்த்லலன்: 0800 611 116 

Rainbow Youth: (09) 376 4155 
Outline: இலவச LGBTQI ஆ ைவு, 0800 688 5463 (மோலல 6-9 மணி) 
Asian Family Services: மோண்டரின், கோன்கடோனீஸ், தகோரியன், வியட் ோம்,  ோய், ெப்போனியம், 
இந்தி, குெைோத்தி, மைோத்தி மற்றும் ஆங்கிலம் உள்ளிட்ட 10 தமோழிகளில் உ விலய அணுக, 
இலவச த ோலலகபசி எண் 0800 862 342. தெல்ப்லலன் திங்கள் மு ல் தவள்ளி வலை 

https://www.healthnavigator.org.nz/health-a-z/c/covid-19-positive-mental-wellbeing/
https://www.lifeline.org.nz/
http://depression.org.nz/
https://www.healthpoint.co.nz/search?q=Kaupapa+M%C4%81ori+mental+health+services
https://www.southseas.org.nz/
https://thefono.org/
https://www.leva.co.nz/
http://www.samaritans.org.nz/
http://www.whatsup.co.nz/
http://www.rural-support.org.nz/
https://www.ry.org.nz/
https://outline.org.nz/
https://www.asianfamilyservices.nz/


கோலல 9 மணி மு ல் இைவு 8 மணி வலை  ோடு முழுவதும் இலவச மற்றும் ைகசிய 
கசலவகலை வைங்குகிைது.  
 
நீங் ள் போது ோப்பற்ை வீட்டுச் சூைலில் இருந்தோல்: 
Women's Refuge: (0800 733 843) 
It's Not OK (0800 456 450) 
Shine: 0508 744 633 
Victim Support: 0800 650 654 
HELP  24/7 க ை அலைப்பு (ஆக்லோந்து): 09 623 1700, (தவல்லிங்டன்): 04 801 6655 - 0 
The National Network of Family Violence NZ சிைப்பு குடும்ப வன்முலை ஏதென்சிகள் பற்றிய 
 கவல்கலைக் தகோண்டுள்ைது. 
 
கபோறத மற்றும் ஆல் ஹோல் ஆதைவுக் ோ : 
Alcohol Drug Helpline: 0800 787 797 
Drug Help website: https://drughelp.org.nz/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.womensrefuge.org.nz/
http://areyouok.org.nz/
http://www.2shine.org.nz/
http://www.victimsinfo.govt.nz/
http://helpauckland.org.nz/
http://www.nnfvs.org.nz/
https://alcoholdrughelp.org.nz/
https://drughelp.org.nz/
https://drughelp.org.nz/

