ක ොක ෝනො වෛ සය
(ක ෝවිඩ් 19) ගැන ඔබ
දැනගත යුතු කේ
ක ොක ෝනො වෛ සය යනු කුමක්ද?
ක ෝවිඩ්-19 යනු පුද්ගලයන් සාමාන්ය කසම්ප්රතිශ්යා තත්තත්තවකේ සිට දරුණු ශ්්වසන් අබාධ
දක්වා පුද්ගලයන් අසනීප

රන්න්ා වූ න්වතම වවරසයකි. වඩාත්ත නූතන් ක ාකරෝන්ා

වවරසය මගින් ඇති ක ාකරෝන්ා වවරස් කරෝගය (ක ෝවිඩ් 19) ඇති

රයි.

කමම කතාරතුරු පත්රි ාව 2020 මාර්තතු 20 වැනි දින් කස$ඛ්ය හා මාන්ව කස්වා

කදපාර්තතකම්ප්න්තු (DHHS) කවබ් අඩවිකේ කතාරතුරු ආශ්රිතව ස ස් වී තිකබ්. න්වතම
කතාරතුරු සඳහා https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus කවබ් අඩවිය බලන්න්.
ක ොක ෝනො වෛ සය පැතික න්කන් ක කසේද?
ආසාදිත පුද්ගලයකු සමග සමීප සම්ප්බන්ධතා පැවැත්තවීකමන්, කබාකහෝ විට මුහුණට මුහුණ
සම්ප්බන්ධතා පැවැත්තවීකමන් කහෝ එ ම නිවස

සිටීකමන් ක ෝවිඩ්-19 වයාප්ත කේ.

සමීප සම්ප්බන්ධතා යනුකවන් අදහස් වන්කන් කුමක්ද? සමීප සම්ප්බන්ධතා යනුකවන් අදහස්
වනුකේ කරෝගය ඇති බවට තහවුරු වූ පුද්ගලයකු සමග වින්ාඩි 15 ට වඩා වැඩි
ාලයක් මුහුණට මුහුණ සිදුවන් සම්ප්බන්ධතා කහෝ සංවෘත අව ාශ්ය පැය කද
ට
වඩා සිටීම නිසා ඇති වන් සම්ප්බන්ධතාවන්ය.
ක ෝවිඩ්-19 වැළඳුනු කරෝගිකයකු සමග ඔබ සමීප සම්ප්බන්ධතා පවත්තවා ඇත්තන්ම්ප්, අකන්ක්
අයකගන් කවන් වී නිවසට ම වී සිටින්න්. සමීප සම්ප්බන්ධතා ගැන් වැඩිදුර කතාරතුරු දැන්
ගැනීමට https://www.dhhs.vic.gov.au/victorian-public-coronavirus-disease-covid-19 කවත යන්න්.

ක ොක ෝනො වෛ සය ආසොදනය වීකේ අෛදොනම අෛම
හැක්කක් කමොනෛොද?
•

ශ්ාරීරි

ගැනීමට ඔබට

ළ

දුරස්ථභාවය පවත්තවා ගැනීම එන්ම්ප් ඔබ හා අකන්ක් අය අතර මීටර්ත 1.5

දුරක් පවත්තවා ගැනීම.
•

සබන් කයාදා ගලා යන් ජලකයන් අඩුම වශ්කයන් තත්තපර 20ක්වත්ත නිතර දෑත්ත
කස්දීම.

ඩදාසි අත්තිස්න්ා කහෝ අත්ත වියලන් යන්ර භාවිත

ර වියලා ගැනීම.
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•
•

දෑස්, න්ාසය කහෝ ට ඇල්ලීකමන් වැළකීම.
හින් විට කහෝ කිවිසින් විට දී ටිශූවලින් ඔකබ් න්ාසය හා ට වසා
ගන්න්. ඔබ ළඟ ටිශූ න්ැත්තන්ම්ප් වැළමිටට කහෝ ඉහළ බාහුවට ැස්ස
කහෝ කිවිසීම සිදු

රන්න්.

•

ඔබට අසනීප ගතියක් දැකන් න්ම්ප් නිවසට වී සිටින්න්. ඔබ යම්ප් යම්ප්
ඖෂධ ලබා ගන්කන් න්ම්ප් රමාණවත්ත තරමට ඒවා ඇති බව තහවුරු
ර ගන්න්.

•

මන්ා කසෞඛ්යාරක්ෂ

පුරුදු පවත්තවාකගන් යන්න්: දුම්ප්පාන්කයන්

වැලකීම, නිතර වයායාම සිදුකිරීම, ජලය පාන්ය කිරීම, රමාණවත්ත නින්දක් ලබා
ගැනීම.
•

සියයට 60 ට වඩා මධයසාර රතිශ්තයක් ඇති මධයසාර අඩංගු දෑත්ත
සනීපාරක්ෂ

•

ශොරීරි

වර්තගයක් මිලදී ගන්න්.

ඔබට අසනීප තත්තත්තවයක් න්ැත්තන්ම්ප්, මුව වැස්මක් දැමීම අවශ්ය කන්ාකේ.
දු සේථ

ණය පෛත්ෛො ගැනීම ෛැදගත් ෛන්කන් ඇයි?

ශ්ාරීරි දුරස්ථ රණය කහෝ සමාජයීය දුරස්ථ රණය යනුකවන් අදහස් වනුකේ ඔබ හා
අකන්ක් අය අතර මීටර්ත 1.5 දුරක් පවත්තවා ගැනීමයි. එය ක ෝවිඩ්-19 ආ ාරකේ කබෝවන්
කරෝග පාලන්ය කිරීමට කහෝ පැතිරීම මන්දගාමී කිරීමට කයාදා ගන්න්ා මාර්තගයකි.
ක ෝවිඩි-19 පුද්ගලයාකගන් පුද්ගලයාට කබෝවන්කන් කබාකහෝවිට පහත ආ ාරයන්කගනි:
•

යම්ප් පුද්ගලකයකු කරෝගය කබෝ

රමින් සිටින් කහෝ කරෝග ලක්ෂණ ඇති වීමට පැය

23/03/2020

24 ට කපර හා අදාළ පුද්ගලයා සමග ඍජු සම්ප්බන්ධතා පැවැත්තවීම
•

කරෝගය ඇති බවට තහවුරු වී

ැස්ස හා කිවිසීම සිදු

රන් අකයක් සමග සමීප

සම්ප්බන්ධතා පැවැත්තවීකමන්.
•

කරෝගය ඇති බවට තහවුරු වූවකුකේ කසම, ක ළ ආදිකයන් අපවිර වූ භාණ්ඩ කහෝ
මතුිට (කදාර අගුලු කහෝ කම්ප්ස ආදිය) අල්ලලා අන්තුරුව ඔකබ්

ට කහෝ මුහුණ

ඇල්ලීකමන්.
වැඩිදුර විස්තර හා ශ්ාරීරි දුරස්ථ රණය පවත්තවා ගැනීකම්ප් ියවර සඳහා:
https://www.health.gov.au/sites/default/files/documents/2020/03/coronavirus-covid-19-information-onsocial-distancing.pdf කවත යන්න්.
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ක ොක ෝනො වෛ සය
(ක ෝවිඩ්-19) හො විකේශ
සංචො යන්
ඔබ මෑත

දී විකේශ සංචො ය

කයදී පැමිණිකේ නේ?

ඔබ:
•
•

මාර්තතු 15 වැනිදා මධයම රාත්රිකයන් පසු ඔස්කේලියාව තුළට පැමිණිකේ න්ම්ප්, කහෝ
ක ාකරෝන්ා වවරසය ආසාදිතයකු බවට තහවුරු වූ ක කන්ක් සමග සමීප
සම්ප්බන්ධතා පැවැත්තවූ අකයක් න්ම්ප්,

ඔබ දින් 14ක් ස්වයං නිකරෝධායන්ය (ස්වයං හුකද ලා වීම) සිදු ළ යුතුය.
කමයින් අදහස් වන්කන්:
ඔබ පැමිණි පසු ක ළින් ම ඔකේ නිෛසට කහෝ දින් 14ක් නිකරෝධායන්ය විය හැකි
සේථොනය ට ක ළින් ම යො යුතුය.
විකශ්්ෂිත අවස්ථාවල හැර, පැමිණි දින් සිට දින් දාහතරක් සම්ප්ූර්තණ වන් දින් මධයම
රාත්රිය දක්වා ඔබ එම සේථොනකේ රැඳී සිටිය යුතුය.
පහත

රුණු සඳහො හැ

එම සේථොනකයන් බැහැ

වීම කනො ළ යුතුය:

•

වවදය රති ාර කහෝ වවදය අවශ්යතා ලබා ගැනීමට

•

හදිසි අවස්ථාව

•

හැකි සෑම අවස්ථාව

දී
ම අකන්ක් අය සමග සම්ප්බන්ධතා පැවැත්තවීකමන් වැලකී

සිටින්න්.
කිසියම්ප් පුද්ගලයකු අදාළ නිවකස් ජීවත්තව සිටින්කන් න්ම්ප් හා එම පුද්ගලයාත්ත ස්වයං
නිකරෝධායන්කේ (ස්වයං හුද ලාවීම) කයදී සිටින්කන් න්ම්ප් හා වවදයමය කහෝ හදිසි
අවස්ථාව දී හැර කිසිම පුේගලයකුට අකයකුට ඔබ සිටින සේථොනයට ඇතුලු වීමට
අෛස කනොදිය යුතුය.
වැඩිදුර කතාරතුරු සඳහා: https://www.dhhs.vic.gov.au/victorian-public-coronavirus-disease-covid19#u-self-quarantineu
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විකේශ සංචො යන්ි කයදී පැමිණි අයට විකශේෂ කතො තුරු
2020 මාර්තතු 20 වැනි දින් පස්වරු 9.00 සිට, ඔබ පහත ඇති
අයත්ත කන්ාකේ න්ම්ප් ඔබට ඔස්කේලියාවට ඇතුළු විය කන්ාහැ :

ාණ්ඩවලට

•

ඔස්කේලියානු පුරවැසිකයක්

•

ඔස්කේලියාකේ ස්ිර පුරවැසිකයක්

•

සාමාන්යකයන් ඔස්කේලියාකේ ජීවත්තවන් න්වසීලන්ත පුරවැසිකයක්

•

ඔස්කේලියානු පුරවැසිකයකුකේ කහෝ ස්ිර පදිංචි

සංචාර

රුවකුකේ සමීප ඥාතිකයක්

තහන්ම ිළිබඳ වඩාත්ත යාවත්ත ාීන් කතාරතුරු සඳහා Smart Traveller website කවබ්

අඩවිය බලන්න්.

කමම සේෛයං නික ෝධොයන අෛශයතො පිළිකනොපැදීම නිසො ලැබිය හැකි දඬුෛේ
කමොනෛොද?
වික්කටෝරියානු රාන්තකේ පන්වා ඇති හදිසි තත්තත්තවය යටකත්ත, ඔබ කම්ප් උපකදස් ිළිපැදීම
කන්ාසළ ා හැරිකයාත්ත වුවකහාත්ත කඩාලර්ත 20,000 දක්වා ද එය සමාගමක් කහෝ
ආයතන්යක් වන් අවස්ථාව

දී කඩාලර්ත 100,000 දක්වා දඩයක් ද කගවීමට සිදුවිය

හැකිය.

23 March 2020

මම විකේශි කයක් නේ හො කමඩික යො ලබො ගැනීමට සුදුසු ේ සපු ො නැත්නේ
කුමක් සිදුකේද?
ඔස්කේලියාකේ දී අසනීපවන් (කමඩික යා සුදුසු ම්ප් සපුරා න්ැති) විකද්ශ් සංචාර යන්ට
සාමාන්යකයන් කසෞඛ්ය කහෝ සංචාර

රක්ෂණයක් ඇත.

ඔබට ක ාකරෝන්ා වවරසය වැළඳී ඇති බව සැ
ආවරණයක් න්ැත්තන්ම්ප්:

රන්කන් න්ම්ප් හා ඔබට නිසි රක්ෂණ

•

ඔබට රති ාර කවනුකවන් කගවීමට සිදු කන්ාවනු ඇත.

•

ඇගයීම්ප් ටයුතු සඳහා ගිලන් රථවලින් වික්කටෝරියානු කරෝහල්ලවලට ඔබව කගන්
යෑමට සිදුවුව කහාත්ත ඔබට ඒ සඳහා මුදල්ල කගවීමට සිදු කන්ාවනු ඇත.

කරෝග ලක්ෂණ සහිත පුද්ගලයන්ට ඩින්මින් රති ාර ලබා ගැනීම සඳහා කගවීම්ප් සිදු
කිරීමට වීම බාධාවක් වීම වැලැක්වීමට අි කමම ක්රියාමාර්තගය අනුගමන්ය රන්කන්මු.
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ක ොක ෝනො වෛ සකේ ක ෝග ලක්ෂණ කමොනෛොද?
ක ෝවිඩ්-19 ආසාදන්ය වන් අයකගන් කබාකහෝ කදකන්කුට සුලු කරෝග
ලක්ෂණ පමණක් ඇති කේ. ක කස් කවතත්ත කපර අත්තදැකීම්ප්වලට අනුව
වැඩිහිටි පුද්ගලයන් හා යම්ප් යම්ප් පවත්තන්ා වවදයමය තත්තත්තවයන් ඇති
ඇති පුද්ගලයන්ට දරුණු කරෝග ලක්ෂණ ඇති විය හැකිය.
වාර්තතා වී ඇති සුලබතම ක ාකරෝන්ා කරෝග ලක්ෂණ කමකස්ය:
• උණ
•
•

හතිය වැනි හුස්ම ගැනීකම්ප්
අපහසුතා

ක ක ෝනො වෛ සකේ ෛැඩිම අෛදොනමට ලක්වී සිටින්කන්
•

විකද්ශ් සංචාර යන් හා ඔවුන්කේ සමීපතමයන්

•

වැඩිහිටියන් හා

•

ඇකබාරිජින්ල්ල හා කටෝරස් දූපත්තවාසීන්

ැස්ස

•

උගුකර්ත කේදන්ාව

•

කතකහට්ටුව කහෝ මහන්සිගතිය

වුද?

ළින් සිටි පවතින් කරෝග තත්තත්තවයන් ඇති අය

මට අසනීප ගතියක් දැකන්, මො

ළ යුත්කත් කුමක්ද?

විකද්ශ් සංචාරකයන් පසුව ආපසු පැමිණ දින් 14

ස්වයං නිකරෝධායන්

ාලසීමාකේ දී

කහෝ ආපසු පැමිණීකමන් පසු, අසනීප තත්තත්තවයක් ඇතිවුව කහාත්ත ඔබ අවදාන්ම්ප්
ාණ්ඩයට අයත්තවන්කන් න්ම්ප් උණක් කහෝ හුස්ම ගැනීකම්ප් දී හතිය ැස්ස වැනි
තත්තවයක් ඇතිවන්කන් න්ම්ප් හා ශ්්වසන් කරෝගී තත්තත්තවයක් ඇති වූකේ න්ම්ප් ඩින්මින්
වවදය උපකදස් ලබාගත යුතුය:
-

වවදයවරයා හමුවට යෑමට කහෝ හදිසි අන්තුරු ඒ

ය කවත යැමට කපර,

ඔවුන්ට නිසි වයාප්ති පාලන් ක්රියාමාර්තග ගැනීමට හැකිවන් පරිදි දුර ථන්
මගින් දන්වන්න්.
-

උපකදස් සඳහා ඒ කවනුකවන් කවන් ර ඇති දුර ථන් අං යට 1800 675 398
අමතන්න්. කමම අං ය සතිකේ දින් හකත්ත ම පැය විසිහතර මුලුල්ලකල්ල
ක්රියාත්තම

කේ. ඔබට භාෂා හා භාෂණ පරිවර්තතන් කස්වා අවශ්ය න්ම්ප් 131 450

අමතන්න්.
ඔබට හුස්ම ගැනීකම්ප් අපහසුතාව වැනි දරුණු ර ෝග ලක්ෂණ ඇත්නම් 000, අමතා
ගිලන්

ථයක් ඉල්ලන්න. ඔබරේ මෑත කාලීන සංචා

ගැන ඔවුන් දැනුවත් ක න්න.
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ක ොක ෝනො වෛ ස ඇගයීේ මධයසේථොන පිිටො ඇත්කත්
ක ොකහේද?
කමල්ලබන් න්ගරය පුරා කරෝහල්ල ගණන්ාව ඇගයීම්ප් මධයස්ථාන් ිහිුවා
තිකබ්. ක ෝවිඩ්-19 කරෝග ලක්ෂණ සහිත පුද්ගලයන්ට කමම
මධයස්ථාන්වලට පැමිණිය හැකිය. ඔබට ආසන්න්ත ම මධයස්ථාන්ය
කසායා ගැනීමට යන්න්: https://www.dhhs.vic.gov.au/victorian-publiccoronavirus-disease-covid-19#where-are-the-coronavirus-assessment-centres
ඔකබ් භාෂාවට පරිවර්තතිත වැඩිදුර කතාරතුරු සඳහා යන්න්:
https://www.dhhs.vic.gov.au/translated-resourcescoronavirus- disease-covid-19
වැඩිදුර කතාරතුරු සඳහා: https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus2019-ncov-health-alert
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