
COVID-19 இன் பரவலை நாம் 

ஒன்றாக எதிர்த்துப் பபாராட 

முடியும் 

 
வீட்டில் இருங்கள்:                 

க ொர ொனொ வை ஸ் க ொற்றும்  ன்வம க ொண்டது இது வீட்டில்  ங்  ரைண்டிய ரே ம். 

உங் வையும் உங் ை் அன்பு ்கு ியை  ்வையும் ஆப ்தில் வை ்  ரைண்டொம்    

 தகவலறிந்திருங்கள்.  நிபுணத்துவ சுகாதார மற்றும் ஆலலாசனைனைப் பிை்பற்றவும் 

இனணைதளத்தில் பாரக்்கவும்  : https://www.health.nsw.gov.au/   

COVID-19 பற்றிை தகவல்களுக்கு லதசிை ககாலராைா னவரஸ் சுகாதார தகவல் 

கதானலலபசி எண்னண அனைக்கவும்: 1800 020 080. 

கமாழிகபைரப்்பு லசனவகளுக்கு கதானலலபசி எண்னண அனைக்கவும் 131 450 

அவசர மருத்துவ உதவி லதனவப்பட்டால் கதானலலபசி எண் : 000 

நீங்கள் ஒரு GP னைப் பாரக்்க லவண்டும் எை்றால், உங் ை் வைக்கமாை GP னை 

கதானலலபசியில் அனை ்து  மருத்துவ ஆலலாசனைனை கபறுங்கள் 

பரிச ோதித்துப் போருங்கள்                                                       

• உங் ளு ்கு ஏர னும் ர ொவிட் 19 அறிகுறி ை் இருே் ொல் ரலசொன ொ  இருே் ொலும் 

கூட 

• உறுதிப்படுத்தப்பட்ட COVID-19 லநாைாளியுடை் அலத லநரத்தில் நீங்கள் ஒரு 

இடத்திற்குச ்கசை்றிருந்தால் அல்லது கபொதுப் ரபொ ்குை  ்தில் பயணம் 

கசய்திருே் ொல் 

• அல்லது குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் லகாவிட் -19 உை்ை மாநிலங்களில் 
தங்கியிருந்தால்   

• அல்லது நீங்கள் வாழும் அல்லது பணிபுரியும் நபரக்ள் மற்றும் நண்பரக்ள்  

o அே்  ேப  ்COVID-19 ரேொயொல் பொதி ் ப்பட்டுை்ை ொ  

உறுதிப்படு ் ப்பட்டொல் 

o COVID-19 ரேொயொல் பொதி ் ப்பட்டுை்ை ொ  உறுதிப்படு ் ப்பட்ட நபருடை் 

கேருங்கிய கதாடரப்ு இருே் ொல் 

ரே ம்வறயொன ரசொ வன முடிவு உங் ைிடம் COVID-19 இருப்பவ  ் குறி ்கி ரசொ வன  

எதி ம்வறயொ  இருே் ொல், உங் ைிடம் COVID 19 இல்வல என்று அ  ்் ம் 

உங் ளு ்கு அருகிலுை்ை ரசொ வன வமயம் பற்றிய   ைல்: https://www.nsw.gov.au/covid-
19/health-and-wellbeing/clinics 

தடுப்பூசி சபோடுங்கள்                                 

ர ொவிட் -19  டுப்பூசி ை் பொது ொப்பொனவை மற்றும் பயனுை்ைவை                                                        

உங் ை் முவற ைரும்ரபொது, விவ வில்  டுப்பூசி ரபொட ேொங் ை் உங் வை 

ஊ ்குவி ்கிரறொம்    

 

உங் ை் COVID-19  டுப்பூசி சே்திப்வப முன்பதிவு கசய் ல்  

உங் ை்  குதிவய ச ிபொ  ்் வும் https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/eligibility?lang=en   

https://www.health.nsw.gov.au/
tel:1800020080
tel:131450
https://www.nsw.gov.au/covid-19/health-and-wellbeing/clinics
https://www.nsw.gov.au/covid-19/health-and-wellbeing/clinics
https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/eligibility?lang=en


COVID-19 இன் பரவலை நாம் 

ஒன்றாக எதிர்த்துப் பபாராட 

முடியும் 

 
உங் ை்  டுப்பூசி சே்திப்வப உங் ை் அருகிலுை்ை NSW கெல் ்  டுப்பூசி  ை ்தில் 

அல்லது கென ல் கெல் ் பி ொ ்டிஷன ில் பதிவு கசய்யுங் ை்.  உங்களுக்கு தகுதி 

இல்னல எை்றால், தடுப்பூசி உங்களுக்கு கினடக்கும்லபாது அறிவிப்புகளுக்கு நீங்கள் 

பதிவு கசை்ை முடியும்.  

தடுப்பூசி லமயம்: 

உங்களுக்கு அருகிலுள்ள உங்கள் ககாபரானா லவரஸ் தடுப்பூசி லமயத்லதக் கீபே 

காட்டப்பட்டுள்ள இலைப்பிை்  

 கை்டறியவும் 

 https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/booking/search-

results?userSuburb=%7B%22id%22:%22sydney;2000%22,%22centroid%22:%7B%22latitude%22:%22-

33.8697%22,%22longitude%22:%22151.2099%22%7D,%22code%22:%222000%22,%22label%22:%22S

YDNEY%22,%22state%22:%7B%22idRef%22:%22nhsd:%2Freference%2Fgeo%2FAUS.states%2FNSW

%22,%22label%22:%22NSW%22%7D%7D&sid=ef63b616ec692e20238f7afd0926586b79c14c4e&page=1

&sortByEarliest=false&offering=Pf&mcare=false&age=45&isVaccinated=false  

COVID-19 பற்றிை தகவல்களுக்கு லதசிை ககாலராைா னவரஸ் சுகாதார தகவல் 

கதானலலபசி எண்னண அனைக்கவும்: 1800 020 080. 

கமாழிகபைரப்்பு லசனவகளுக்கு கதானலலபசி எண்னண அனைக்கவும் 131 450 

மன நைம் பாதுகாக்க 

இலவசமாக 24/7 ககாலராைா னவரஸ் மை நல்வாை்வு ஆதரவு லசனவக்கு Beyond Blue 

கதானலலபசி எண் 1800 512 348 க்கு அனைத்து பயிற்சி கபற்ற ஆலலாசகனர அனைத்து 

லபசுங்கள் 

கமாழிகபைரப்்பு லசனவகளுக்கு கதானலலபசி எண்னண அனைக்கவும் 131 450 

அவசர மைநல உதவிக்கு அனைக்கப்பட லவண்டிை எண் 13 11 14  

அல்லது குைந்னதகள் கெல்ப்னலை் 1800 55 1800. 

நிதி உதவி: 

தற்லபானதை கடட்ுப்பாடுகள் காரணமாக நீங்கள் லவனலனைத் தவறவிட்டால், லபரழிவு 

ககாடுப்பைவுக்கு நீங்கள் தகுதிகபறலாம். தகுதிக்கு இங்லக HERE கதாடரப்ு ககாள்ளவும்  

COVID-19 பற்றிய இந்த தகவை்கள்  

NSW சுகாதார பேலவகளின் முக்கிய கேய்திகளுடன் இலைந்து வேங்குவது HOST 
International  

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__covid-2Dvaccine.healthdirect.gov.au_booking_search-2Dresults-3FuserSuburb-3D-257B-2522id-2522-3A-2522sydney-3B2000-2522-2C-2522centroid-2522-3A-257B-2522latitude-2522-3A-2522-2D33.8697-2522-2C-2522longitude-2522-3A-2522151.2099-2522-257D-2C-2522code-2522-3A-25222000-2522-2C-2522label-2522-3A-2522SYDNEY-2522-2C-2522state-2522-3A-257B-2522idRef-2522-3A-2522nhsd-3A-252Freference-252Fgeo-252FAUS.states-252FNSW-2522-2C-2522label-2522-3A-2522NSW-2522-257D-257D-26sid-3Def63b616ec692e20238f7afd0926586b79c14c4e-26page-3D1-26sortByEarliest-3Dfalse-26offering-3DPf-26mcare-3Dfalse-26age-3D45-26isVaccinated-3Dfalse&d=DwMFAg&c=euGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM&r=ujVGmfz_R2CLPB4dSp2cyfrLAtQT3wTbjUT-gecbSMzHecgfxvBft61cZxf2nN_N&m=ahi2SGrNb2fPsgwvZHmqp7lkLxGgEiycoOu6I_lz6Kk&s=5Ctav7PtbjOlDl_YAtv0VR5Opd7euBhgGbOT3cliHsY&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__covid-2Dvaccine.healthdirect.gov.au_booking_search-2Dresults-3FuserSuburb-3D-257B-2522id-2522-3A-2522sydney-3B2000-2522-2C-2522centroid-2522-3A-257B-2522latitude-2522-3A-2522-2D33.8697-2522-2C-2522longitude-2522-3A-2522151.2099-2522-257D-2C-2522code-2522-3A-25222000-2522-2C-2522label-2522-3A-2522SYDNEY-2522-2C-2522state-2522-3A-257B-2522idRef-2522-3A-2522nhsd-3A-252Freference-252Fgeo-252FAUS.states-252FNSW-2522-2C-2522label-2522-3A-2522NSW-2522-257D-257D-26sid-3Def63b616ec692e20238f7afd0926586b79c14c4e-26page-3D1-26sortByEarliest-3Dfalse-26offering-3DPf-26mcare-3Dfalse-26age-3D45-26isVaccinated-3Dfalse&d=DwMFAg&c=euGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM&r=ujVGmfz_R2CLPB4dSp2cyfrLAtQT3wTbjUT-gecbSMzHecgfxvBft61cZxf2nN_N&m=ahi2SGrNb2fPsgwvZHmqp7lkLxGgEiycoOu6I_lz6Kk&s=5Ctav7PtbjOlDl_YAtv0VR5Opd7euBhgGbOT3cliHsY&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__covid-2Dvaccine.healthdirect.gov.au_booking_search-2Dresults-3FuserSuburb-3D-257B-2522id-2522-3A-2522sydney-3B2000-2522-2C-2522centroid-2522-3A-257B-2522latitude-2522-3A-2522-2D33.8697-2522-2C-2522longitude-2522-3A-2522151.2099-2522-257D-2C-2522code-2522-3A-25222000-2522-2C-2522label-2522-3A-2522SYDNEY-2522-2C-2522state-2522-3A-257B-2522idRef-2522-3A-2522nhsd-3A-252Freference-252Fgeo-252FAUS.states-252FNSW-2522-2C-2522label-2522-3A-2522NSW-2522-257D-257D-26sid-3Def63b616ec692e20238f7afd0926586b79c14c4e-26page-3D1-26sortByEarliest-3Dfalse-26offering-3DPf-26mcare-3Dfalse-26age-3D45-26isVaccinated-3Dfalse&d=DwMFAg&c=euGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM&r=ujVGmfz_R2CLPB4dSp2cyfrLAtQT3wTbjUT-gecbSMzHecgfxvBft61cZxf2nN_N&m=ahi2SGrNb2fPsgwvZHmqp7lkLxGgEiycoOu6I_lz6Kk&s=5Ctav7PtbjOlDl_YAtv0VR5Opd7euBhgGbOT3cliHsY&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__covid-2Dvaccine.healthdirect.gov.au_booking_search-2Dresults-3FuserSuburb-3D-257B-2522id-2522-3A-2522sydney-3B2000-2522-2C-2522centroid-2522-3A-257B-2522latitude-2522-3A-2522-2D33.8697-2522-2C-2522longitude-2522-3A-2522151.2099-2522-257D-2C-2522code-2522-3A-25222000-2522-2C-2522label-2522-3A-2522SYDNEY-2522-2C-2522state-2522-3A-257B-2522idRef-2522-3A-2522nhsd-3A-252Freference-252Fgeo-252FAUS.states-252FNSW-2522-2C-2522label-2522-3A-2522NSW-2522-257D-257D-26sid-3Def63b616ec692e20238f7afd0926586b79c14c4e-26page-3D1-26sortByEarliest-3Dfalse-26offering-3DPf-26mcare-3Dfalse-26age-3D45-26isVaccinated-3Dfalse&d=DwMFAg&c=euGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM&r=ujVGmfz_R2CLPB4dSp2cyfrLAtQT3wTbjUT-gecbSMzHecgfxvBft61cZxf2nN_N&m=ahi2SGrNb2fPsgwvZHmqp7lkLxGgEiycoOu6I_lz6Kk&s=5Ctav7PtbjOlDl_YAtv0VR5Opd7euBhgGbOT3cliHsY&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__covid-2Dvaccine.healthdirect.gov.au_booking_search-2Dresults-3FuserSuburb-3D-257B-2522id-2522-3A-2522sydney-3B2000-2522-2C-2522centroid-2522-3A-257B-2522latitude-2522-3A-2522-2D33.8697-2522-2C-2522longitude-2522-3A-2522151.2099-2522-257D-2C-2522code-2522-3A-25222000-2522-2C-2522label-2522-3A-2522SYDNEY-2522-2C-2522state-2522-3A-257B-2522idRef-2522-3A-2522nhsd-3A-252Freference-252Fgeo-252FAUS.states-252FNSW-2522-2C-2522label-2522-3A-2522NSW-2522-257D-257D-26sid-3Def63b616ec692e20238f7afd0926586b79c14c4e-26page-3D1-26sortByEarliest-3Dfalse-26offering-3DPf-26mcare-3Dfalse-26age-3D45-26isVaccinated-3Dfalse&d=DwMFAg&c=euGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM&r=ujVGmfz_R2CLPB4dSp2cyfrLAtQT3wTbjUT-gecbSMzHecgfxvBft61cZxf2nN_N&m=ahi2SGrNb2fPsgwvZHmqp7lkLxGgEiycoOu6I_lz6Kk&s=5Ctav7PtbjOlDl_YAtv0VR5Opd7euBhgGbOT3cliHsY&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__covid-2Dvaccine.healthdirect.gov.au_booking_search-2Dresults-3FuserSuburb-3D-257B-2522id-2522-3A-2522sydney-3B2000-2522-2C-2522centroid-2522-3A-257B-2522latitude-2522-3A-2522-2D33.8697-2522-2C-2522longitude-2522-3A-2522151.2099-2522-257D-2C-2522code-2522-3A-25222000-2522-2C-2522label-2522-3A-2522SYDNEY-2522-2C-2522state-2522-3A-257B-2522idRef-2522-3A-2522nhsd-3A-252Freference-252Fgeo-252FAUS.states-252FNSW-2522-2C-2522label-2522-3A-2522NSW-2522-257D-257D-26sid-3Def63b616ec692e20238f7afd0926586b79c14c4e-26page-3D1-26sortByEarliest-3Dfalse-26offering-3DPf-26mcare-3Dfalse-26age-3D45-26isVaccinated-3Dfalse&d=DwMFAg&c=euGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM&r=ujVGmfz_R2CLPB4dSp2cyfrLAtQT3wTbjUT-gecbSMzHecgfxvBft61cZxf2nN_N&m=ahi2SGrNb2fPsgwvZHmqp7lkLxGgEiycoOu6I_lz6Kk&s=5Ctav7PtbjOlDl_YAtv0VR5Opd7euBhgGbOT3cliHsY&e=
tel:1800020080
tel:131450
tel:131450
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/subjects/getting-help-during-coronavirus-covid-19

