CHO (தலைலை

சுகாதார அதிகாரி) அவர்களின்

பெற்ற ார்களுக்கான பெய்தி
விக்ற ாரியா ைாநிைத்தில் ‘பகாறரானா லவரஸ் (றகாவிட்-19)’

றநாய்த்பதாற் ின் ெரவல் றவகத்லதக் குல ப்ெதில் ஒவ்பவாரு

குடும்ெத்தினரது ஆதரவுதவிலய நாடுவதற்காக விக்ற ாரிய ைாநிைப்

பெற்ற ார்கள், ெராைரிப்ொளர்கள் ைற்றும் ைாணவ-ைாணவியர்களுக்கு இலத
நான் எழுதுகிற ன்.

ொ ொலை விடுமுல

நாட்கள் பநருங்கிக்பகாண்டிருக்கும் இந்த றவலளயில்,

நம்லையும் நைது குடும்ெத்தினலரயும் ொதுகாத்துப் ெராைரிப்ெதற்காக நாம்
றைற்பகாண்டுவரும் முயற்ெிகளில் பதாய்வு ஏற்ெ

நாம் வி க்கூ ாது.

நைக்கும், இந்த றநாய்த்பதாற் ின் இரண் ாம் ெரவல் அலைக்கும் இல றய
இருப்ெது நாம் அடுத்ததாக என்ன பெய்யப்றொகிற ாம் என்ெறத.

நீங்கள் எங்கு பென் ாலும், றநாய்த்பதாற் ிற்கான ஆெத்துகள் இருக்கின் ன

என்ெலத நிலனவில் பகாள்ளுங்கள். ைற் வர்களுக்கு இந்த லவரஸ் பதாற்று
இருக்கக்கூடும் என்ெலத அவதானத்தில் பகாள்ளுங்கள், ஆகறவ உ ல்ரீதி
விைகலைப் ெின்ெற்றுங்கள்.

க ந்த இரண்டு ைாதங்களுக்கும் றைற்ெட்

காைத்தில் நாம் கண்டிராத

அளவிற்கு இந்த றநாய்த்பதாற் ால் ொதிக்கப்ெட் வர்களின் எண்ணிக்லக ைிக

அதிகைாக இருப்ெலத நாம் தற்ெையம் கண்ணுற்றுவருகிற ாம். குடும்ெங்களது
ஒன்று கூ ல் ெந்திப்புகளும், உ ல்ரீதி விைகல் ைற்றும் நல்ை சுகாதாரப்

ெழக்கங்கள் ஆகியவற்ல க் கல ப்ெிடிக்காததுறை விக்ற ாரிய ைாநிைத்தில்
இந்த றநாய்த்பதாற் ினால் ொதிக்கப்ெட் வர்களுல ய எண்ணிக்லகயில்

ஏற்ெட்டுள்ள உயற்ெிக்குக் உந்து காரணங்களாக இருந்துவருகின் ன என்று
தற்றொலதய ஆதாரங்கள் கூறுகின் ன.

துரதிருஷ் வெைாக, பெருந்பதாற்று காைம் ஒன் ில்தான் நாம் இன்னமும்

இருந்துவருகிற ாம், ைற்றும் ைக்களுல ய உயிர்களுக்கு இப்றொதும் ஆெத்து
இருக்கி து. உைபகங்கும் ந ந்துபகாண்டிருக்கும் வி யங்கலளப்

ொர்க்கும்றொது, றநாய்த்பதாற்று உள்ளவர்களின் குல வான எண்ணிக்லகலய
ெிை நாட்களிறைறய நூற்றுக் கணக்கானவர்களாக அதிகரிக்கச் பெய்யும்
வரியம்
ீ
இந்த லவரஸ்-இற்கு இருக்கி து என்ெலத நாம் காணைாம்.

இந்த நிலையில் நாம் இருக்கறவண்டும் என்ெது நம்முல ய விருப்ெம் அல்ை
- ஆகறவ நைக்கு றநரம் இருக்கும்றொறத – நாம் அலனவரும் இப்றொது
பெயல்ெட் ாக றவண்டும்.
ைீ ள்ொர்லவயி ப்ெட்

ெை கட்டுப்ொடுகலள நாம் நல முல ப்ெடுத்த

றவண்டியிருந்ததற்கு இதுறவ காரணம். உங்கள் வட்டிற்கு
ீ
நீங்கள் அலழக்கக்
கூடியவர்களின் எண்ணிக்லக இப்றொது ஐந்தாகக் குல க்கப்ெட்டுள்ளது.
வட்டிற்கு
ீ
பவளிறய, குடும்ெத்தினர்களும் நண்ெர்களும் ெத்து நெர்கள்
வலரக்கும் உள்ள குழுக்களில் ெந்திக்கைாம்.

ொ ொலைச் ெமூகத்திலனச் றெர்ந்த ஒவ்பவாருவரும் உதவ இயலுைான
வழிகள் ெின்வருைாற யாகும்:
•
•

ெமூகத்தில் பவளிறய பெல்லும்றொது ொதுகாப்ொக இருங்கள்.

ொதுகாப்ொக வட்டில்
ீ
இருங்கள். ைற்றும் உங்களுக்குப் ொர்க்கத்

றதலவயுள்ளவர்கலள ைட்டுறை நீங்கள் ொர்க்கறவண்டும் என்ெது இதன்
அர்த்தம். பெரிய அளவிைான குடும்ெ ஒன்றுகூ ல்கலள

றைற்பகாள்ளாதீர்கள், ைற்றும் உ ல்ரீதியான விைகலையும், நல்ை
சுகாதாரப் ெழக்கங்கலளயும் ெின்ெற்
•
•

பகாள்ளுங்கள்.

றவண்டும் என்ெலத நிலனவில்

உணவு அல்ைது ொனங்கலளப் ெகிர்ந்துபகாள்ளாதீர்கள்.
உங்களுக்றகா, உங்கள் குடும்ெத்திலுள்ள எவபராருவருக்குறைா உ ல்
நிலை ெரியில்ை என் ால் – வட்டிறைறய
ீ
இருங்கள். நண்ெர்கலளயும்

குடும்ெத்தினலரயும் ொர்க்கப் றொகாதீர்கள். உங்களுக்கு உ ல் நிலை

ெரியில்லை என் ால் விடுமுல ப் ெயணங்கலள றைற்பகாள்ளாதீர்கள்,
ைற்றும் றவலைக்குப் றொகாதீர்கள். உங்கள் ெிள்லளகளுக்கு உ ல்

நிலை ெரியில்லை என் ால், அவர்கலளப் ொ ொலைக்றகா, குழந்லத
ெராைரிப்ெிற்றகா அல்ைது ொைர்-ெள்ளிக்றகா அனுப்ொதீர்கள் –
•

வட்டிறைறய
ீ
இருங்கள்.

ைற்றும் உங்களுக்கு றநாய் அ ிகு ிகள் இருந்தால், றநாய ிவுச்
றொதலனலய றைற்பகாள்ளுங்கள்.

பெரும்ொன்லையான விக்ற ாரிய ைாநிை வாெிகள் தாம் பெய்யறவண்டிய
ெரியான காரியங்கலளச் பெய்துவருகின் னர், ஆனாலும் இது ஒரு

விழிப்புணர்விற்கான குரைாகும், ைற்றும் எல்ைாம் ெரியாகிவிட் து என்று நாம்
பைத்தனைாக இருந்துவி க்கூ ாது.

நைது நண்ெர்கலளயும், குடும்ெத்தினலரயும் ொதுகாப்ொக லவத்திருப்ெது நம்
அலனவரது லககளில்தான் இருக்கி து.

‘பகாறரானா லவரஸ் (றகாவிட்-19)’-ஐப் ெற் ிய தற்றொலதயத் தகவல்களுக்கும்,
புதிய பெய்திகளுக்கும் ‘விக்ற ாரிய ைாநிைத்தின் பகாறரானா லவரஸ்
வலைத்தளம் -இற்குச் பெல்லுங்கள்.

உங்கள் குடும்ெத்திலுள்ள எவருக்காவது ‘பகாறரானா லவரஸ் (றகாவிட்-19)’

றநாய்த்பதாற்று அ ிகு ிகளில் ஏதும் இருந்தால், அந்த அ ிகு ிகள் எவ்வளவு
ைிதைானலவயாக இருப்ெினும், அவர்கள் வட்டிறைறய
ீ
இருக்கறவண்டும்,
அ ிவுலர நா றவண்டும் ைற்றும் றநாய ிவுச் றொதலனலய

றைற்பகாள்ளறவண்டும். சுரம், குளிர்ச்சுரங்கள் அல்ைது வியர்த்தல்கள்,
இருைல், பதாண்ல

வைி, மூசு வாங்கல் அல்ைது நாெிக் கெிவு அல்ைது

வாெலன அல்ைது சுலவத் தி ன் இழப்பு ஆகியன இந்த றநாய்த்பதாற் ிற்கான
அ ிகு ிகளில் உள்ள ங்கும். றநாய ிவுச் றொதலனகலள எங்கு

றைற்பகாள்வது என்ெலதப் ெற் ிய றைைதிகத் தகவல்களுக்கு பகாறரானா

லவரஸ் றநாய ிவுச் றொதலன றைற்பகாள்ளல் கு ித்த வலைத்தளம் -இற்குச்
பெல்லுங்கள்.

உங்களுக்றகா, உங்களுல ய குடும்ெ அங்கத்தவர் ஒருவருக்றகா இந்த

றநாய்த்பதாற்று ஏற்ெட்டிருக்கி து என்று நீங்கள் கவலைப்ெட்டுக்பகாண்டிருந்து
உங்களுக்கு றைைதிகத் தகவல்கள் றதலவப்ெட் ால் 24 ைணி றநர ‘றகாறரானா
லவரஸ் அவெர இலணப்’(coronavirus hotline)லெ 1800 675 398 – இல்
அலழயுங்கள்.

Adj Clin Prof Brett Sutton
Victorian Chief Health Officer

