දෙමාපියන් දෙත ප්රධාන ද ෞඛ්ය නිලධාරීදේ පණිවුඩය
වික්ටෝරියා්ේ ් ා් ෝනා වෛ සය (් ෝවිඩ්-19) පැතිරී්ේ සීග්රතාෛ අඩු කිරීම ්ෛනු්ෛන් ඔ්ේ
සහ්යෝගය ලබා ගැනීම උ්ෙසා අෙ මම වික්ටෝරියා්ේ සියලු ්ෙමාපියන්, රැ ෛ ණ සපයන්නන් හා
සිසුන් අමතා ්ම්සේ ලියමි.
ළෙරු පාසැල් හා පාසැල් නිෛාඩු සමය ආසන්න ්ෛමින් ඇති ්ේ අෛසේථා්ේ, අප හා අප්ේ පවු්ල්
අය්ේ සු කිතතාෛ සේබන්ධ්යන් අෛධා නය අඩු කිරීමට අපට ්නාහැ . අප මී ළගට කුමක
න්්න්ෙ යන්න අප හා ්ෙෛැනි රැල්ලක පැමිණීම අත
ඔබ ් ාතැන

තී ණාත්ම

සාධ ය ්සේ පෛතියි.

ගියත් අෛොනම ගැන අෛධාන්යන් සිටින්න. අ්නක අය ් ෝග ෛාහ යන් විය හැකි

බෛ ගැන ෙැනුෛත් ්ෛමින් ශාරීරි

දු සේථතාෛ පෛත්ෛා ගන්න.

්ේ අෛසේථා්ේ දී මාස ්ෙ ක තුළ ෙකනට ලැබුණු ඉහළ ම ් ෝගීන් සංඛ්යාෛක ෛාතතා ්ෛමින්
පෛතියි. ෙැනට පෛත්නා සාකි අනුෛ ්පනී යන්්න්, පවුල්ෛල සුහෙ හමුවීේ හා ශාරීරි දු සේථතාෛ හා
සනීපා කෂ පුරුදු ගැන ලබා දී ඇති උප්ෙසේ පිළි්නාපැදීම නිසා වික්ටෝරියා්ේ ් ෝගීන් ගණන
ඉහළ ්ගාසේ ඇති බෛයි.
අෛාසනාෛ ට, අප තෛමත් ්ගෝලීය ෛසංගත තත්ත්ෛය
අෛොන්ේ පෛතියි. ්ලාෛ පු ා අප ෙැ

සිටින අත

පුද්ගලයන්්ේ ජීවිත තෛමත්

ඇති ආ ා යට ් ෝගීන් කුඩා සංඛ්යාෛක සීමිත දින ගණනක

තුළ සිය ගණනක ෙකෛා ෛධතනය විය හැකිය.
එය එ්සේ වීමට අපට අෛශය නැති අත , හැකි අෛසේථා්ේ දී - එනේ ෙැන් අප්ේ ආ කෂාෛ
්ෛනු්ෛන්

ටයුතු

ළ යුතුය.

අප විසින් සං්ශෝධිත සීමා පැනවීේ ගණනාෛක ක්රියාත්ම
නිෛසට

ැඳවිය හැකි අමුත්තන් ගණන පහ ෙකෛා අඩු

උපරිම ෙහය

ඇත්්ත් එබැවිනි. ෙැන් ඔබට සිය
ති්ේ. නිෛසින් පිටත නෑ හිත මිතු න්ට

පිරිස ට හමුවිය හැකිය.

පාසැල් ප්රජා්ේ සෑම සාමාජි යකුට ම ්ේ සඳහා සහ්යෝගය ෙැකවිය හැක්ක ්ම්සේය :
• ප්රජාෛ තුළ සිටින විට ආ කිතෛ සිටීම
• නිෛ්සේ සිටින විට ආ කිතෛ සිටීම. එමගින් අෙහසේ ෛන්්න් අතයෛශය පුද්ගලයන් පමණක
හමු වීමයි. විශාල පවු්ල් සාෙ පැෛැත්වී්මන් ෛැලකී සිටිය යුතු අත , ඔ්ේ දු සේථතාෛ හා
මනා සනීපා කෂ

පුරුදු පෛත්ෛා ගැනීමට මත

තබා ගන්න.

•

ආහා

•

ඔබ ්හෝ පවු්ල් ්ෛනත් අ්යකුට අසනීප ගතියක ඇත්නේ - නිෛ්සේ රැඳී සිටින්න. ඔබ

්හෝ බීම ෛගත ්බො හො ගැනීම ්නා

න්න.

අසනීප්යන් පසුෛන්්න් නේ, නිෛාඩු ගත කිරීමට යාම හා ෛැඩට යාම සිදු ්නා

න්න. ඔ්ේ

ෙරුෛන් අසනීප්යන් පසු ෛන්්න් නේ ඔවුන්, ළමා රැ ෛ ණ මධයසේථානෛලට, ළෙරු
පාසැල්ෛලට හා පාසැල්ෛලට යැවී්මන් ෛලකින්න. - නිෛ්සේ රැඳී සිටින්න.
•

ඔබට ් ෝග ලකෂණ ඇත්නේ පරීකෂා

ෛා ගන්න.

වික්ටෝරියානුෛන් අතරින් ්බා්හෝ ්ේනක නිෛැ දි ්ද්
අනතුරු ඇඟවීමක විය හැකි අත
අප්ේ නෑ හිත මිතු න් ආ කෂා

මින් සිටිති. එ්හත් ්මය

ළින් ් ් න

අපට ්මපමණකින් සෑහීමට පත් විය ්නාහැ .
ගැනීම අප සියලු ්ෙනා්ේ ෛගකීමයි.

් ා් ෝනා වෛ සය (් ෝවිඩ්-19) ගැන නෛතම ්තා තුරු හා යාෛත් ාලීන් කිරීේ ෙැන ගැනීමට
වික්ටෝරියානු

ජ්ේ ් ා් ෝනා වෛ ස ්ෛේ අඩවියට යන්න.

ඔ්ේ පවු්ල් සාමාජි ්යකුට ් ා් ෝනා වෛ ස (් ෝවිඩ්-19) ් ෝග ලකෂණ කිසිෛක ්හෝ
පෛතින්්න් නේ, එය ් ත ේ සුළු වුෛත් ඔවුන් නිෛ්සේ රැඳී සිට උප්ෙසේ ලබා ්ගන පරීකෂා
ගත යුතු ්ේ. ්මම ් ෝග ලකෂණෛලට උණ, සීතල ගතිය ්හෝ ෙහඩිය ෙැමීම,

ැසේස, උගු

රිදීම,

පපු්ේ මහන්සිය, නාස්යන් දිය ගැලීම ්හෝ ස ්හෝ සුෛඳ පිළිබඳ හැඟීේ ්නාෙැනීම ඇතුළත් ය.
පරීකෂා
ගන්්න් ් ාතැනින්ෙ යන්න ගැන ෛැඩි දු විසේත ෙැන ගැනීමට ් ා් ෝනා වෛ ස
පරීකෂාෛ පිළිබඳ ්ෛේ අඩවියට යන්න.
ඔබට ්හෝ පවු්ල් ් ්නකුට වෛ සය ්බෝවී ඇති බෛ සිතන්්න් නේ හා ෛැඩිදු විසේත අෛශය
නේ, 1800 675 398 ඔසේ්සේ පැය 24 ම ක්රියාත්ම ෛන ් ා් ෝනා වෛ ස ්හාට්ලයින් අං ය
අමතන්න.

Adj Clin Prof Brett Sutton
Victorian Chief Health Officer

