
ക ൊറ ൊണ വൈ സ് (റ ൊൈിഡ്-19) - ഓസ്റരേലിയൻ 

സമൂഹത്തിനൊയുള്ള ൈിൈരങ്ങൾ 

ജീവൻ രക്ഷിക്കുകയുും ഓസ്ട്രേലിയയിൽ കകൊട് ൊണ വവ സ് 

വയൊപിക്കുന്നത് മന്ദഗതിയിലൊക്കുവൊൻ സഹൊയിക്കുകയുും കെയ്യുക 

ൈീട്ടിൽ ഇരിക്കു 

 അത്യൊൈശ്യമികെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ൈീട്ടിൽ നിന്്ന പു ത്തി ങ്ങരുത്്.

 അനിൈൊരയമെൊത്ത ഏകത്ങ്കിലുും രപൈർത്തനത്തിനൊയി ൈീേ് ൈിട്ടി ങ്ങുന്നത്് നിങ്ങൾ 

ഒഴിൈൊക്കണും.

 നിങ്ങളുകേ ൈീട്ടിറലക്ക് ുേുുംബൊുംഗങ്ങകളറയൊ സുഹൃത്തുക്കകളറയൊ ക്ഷണിക്കരുത്്. 

 നിങ്ങൾ ഇങ്ങകനയകെങ്കിൽ ൈീട്ടിൽ ത്കന്ന ഇരിക്കു :

o റ ൊലിക്കൊറയൊ ൈിദ്യൊഭ്യൊസത്തിനൊറയൊ റപൊറ ണ്ടത്ുണ്്ട (നിങ്ങൾക്ക് അത്് ൈീട്ടിൽ ഇരുന്്ന

കെയ്യൊൻ  ഴിയികെങ്കിൽ)

o പലെരക്ക ്സൊധനങ്ങൾ റപൊലുള്ള അത്യൊൈശ്യ സൊധനങ്ങൾ ൈൊങ്ങുൈൊൻ (ഉേകനത്തകന്ന 

ൈീട്ടിറലക്ക ്മേങ്ങു )

o നിങ്ങൾ ത്നികയ അകെങ്കിൽ മകറൊരൊളുകമൊത്്ത അയൽപക്കത്്ത ൈയക്തിപരമൊയ 

ൈയൊയൊമത്തിനൊയി റപൊ ു 

o കമഡിക്കൽ അറപൊയിന് ക്മന് ു ളിൽ പകങ്കേുക്കു  അകെങ്കിൽ അനു മ്പൊ 

സന്ദർശ്നങ്ങൾ.

 കമഡിക്കൽ റസൈനങ്ങൾ, സൂപർമൊർക്കറു ൾ, ബൊങ്കു ൾ, കപറരേൊൾ റേഷനു ൾ, റപൊേൽ,

റഹൊും കഡലിൈ ി റസൈനങ്ങൾ എന്നിൈ ത്ു ന്നിരിക്കുന്നു.

സുരക്ഷിത്നൊയി ഇരിക്കു 

 എറപൊഴുും നെ ശ്ുെിത്വും പൊലിക്കു , റസൊപുും കൈള്ളൈുും ഉപറയൊഗിച്ച് 20 കസക്കൻഡ ്നിങ്ങളുകേ 

വ  ൾ  ഴു ു , െുമയക്്കുറമ്പൊൾ ൈൊയുും മൂക്കുും മൂേു , നിങ്ങളുകേ  ണ്ണിലുും, മൂക്കിലുും 

ൈൊയിലുും കത്ൊേൊത്ിരിക്കു .

 നിങ്ങളുകേ ൈീേിന ്പു ത്തൊയിരിക്കുറമ്പൊൾ ു ഞ്ഞത് ്1.5 മീറക ങ്കിലുും സൊമൂഹി  അ ലും 

പൊലിക്കു .

 വ ക ൊേുക്കൽ, ആലിുംഗനും, െുുംബനും എന്നിൈ റപൊലുള്ള ശ്ൊരീരി മൊയ ആശ്ുംസ ൾ

ഒഴിൈൊക്കു .

 യൊഷിനു പ രും േൊപു കെയ്യു .

 ത്ിരക്കിെൊത്ത സമയങ്ങളിൽ യൊരത് കെയ്യു , ആൾക്കൂട്ടും ഒഴിൈൊക്കു .

 ശ്രിയൊയത്് അ ിയു  - ൈിശ്വസനീയമൊയ ഔറദ്യൊഗി  ൈിൈരങ്ങൾ മൊരത്ും ഉപറയൊഗിക്കു . 

ക ൊറ ൊണ വൈ സ് ഓസറ്രേലിയ കമൊവബൽ റ ൊൺ ആപ ്ഡൗൺറലൊഡു കെയ്യു , ക ൊറ ൊണ 

വൈ സ ്ഓസറ്രേലിയ ൈൊട്ടസ്ആ്പ് റസൈനും സബ്സ്വര ബുകെയ്യു , ഏറൈുും പുത്ിയ 

ൈിൈരങ്ങൾക്ക ്www.australia.gov.au സന്ദർശ്ിക്കു . 

 ണ ്റഡ ്ആയിരിക്കു 

 റ ൊണിലൂകേറയൊ ഓൺവലനിലൂകേറയൊ  ുേുുംബൊുംഗങ്ങകളയുും സുഹൃത്തുക്കകളയുും 

രശ്ദ്ധിക്കു . 

 രപൊയമൊയ ബന്ധുക്കൾക്കുും ദ്ുർബലരൊയ ആളു ൾക്കുും പലെരക്ക ്സൊധനങ്ങളുും

അൈശ്യൈസ്തു ക്കളുും നൽ ു . അൈകര ൈൊത്ിൽക്കൽ ത്കന്ന നിർത്തു .

 ഏറൈുും ആൈശ്യമുള്ള ആളു ൾക്ക ്റസൈനങ്ങൾ നൽ ുൈൊൻ രപധൊന സന്നദ്ധ സുംഘേന ൾക്കുും

െൊരിറി ൾക്കുും  ഴിയുും.

ആറരൊഗയ ൈിൈരങ്ങൾ 



 

ക ൊറ ൊണ വൈ സിൻക  റരൊഗലക്ഷണങ്ങളിൽ ഇൈ ഉൾകപേുന്നു: 

 പനി 

 െുമ 

 കത്ൊണ്ടറൈദ്ന 

 ക്ഷീണും 

 ശ്വൊസും മുട്ടൽ 

നിങ്ങൾക്ക ്അസുഖമുകണ്ടങ്കിലുും നിങ്ങൾക്ക് ക ൊറ ൊണ വൈ സ ്ബൊധ ഉകണ്ടന്ന ് രുത്ുന്നുകൈങ്കിലുും, 

വൈദ്യസഹൊയും റത്േു .  

ൈിൈരങ്ങൾക്കൊയി നിങ്ങൾക്ക ്നൊഷണൽ ക ൊറ ൊണ വൈ സ് കഹൽപ് വലനിൽ ൈിളിക്കൊും. നിങ്ങൾക്ക ് 

ൈിൈർത്തന അകെങ്കിൽ ൈയൊഖയൊന റസൈനങ്ങൾ ആൈശ്യമുകണ്ടങ്കിൽ, 131 450 എന്ന നമ്പ ിൽ ൈിളിക്കു . 

നിങ്ങൾക്ക ്ശ്വസിക്കൊൻ ബുദ്ധിമുട്്ട റപൊലുള്ള ഗുരുത്രമൊയ റരൊഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉകണ്ടങ്കിൽ, അേിയന്തിര 

വൈദ്യസഹൊയത്തിനൊയി 000 ൽ ൈിളിക്കു . 

ആളു ൾ സുരക്ഷിത്രൊയി ത്ുേരുൈൊനുും സമൂഹത്തികല അപ േസൊധയത് ൾ  ു യക്്കുൈൊനുും 

സഹൊയിക്കുന്നത്ിനൊയി ആറരൊഗയൈ ുപിൻക  കൈബവ്സറിൽ ഇുംഗ്ലീഷ് ഒഴിക യുള്ള മറു ഭ്ൊഷ ളിലുും 

ധൊരൊളും ൈിൈരങ്ങൾ ലഭ്യമൊണ.് 

ൈയക്തി ൾക്കുും  ുേുുംബങ്ങൾക്കുമുള്ള സൊമ്പത്തി  പിന്തുണ 

ക ൊറ ൊണ വൈ സ ്പൊൻകഡമി ്  ൊലത്ത ്ഓസറ്രേലിയക്കൊകര സഹൊയിക്കൊൻ ഓസറ്രേലിയൻ സർക്കൊർ 

സൊമ്പത്തി  സഹൊയും നൽ ുന്നു. ഈ സഹൊയത്തിൽ ൈരുമൊന പിന്തുണ റപയക്മന ്ു ൾ,  ുേുുംബങ്ങകള 

പിന്തുണയക്്കുന്നത്ിനുള്ള റപയക്മന ്ു ൾ, കപൻഷൻ പറുറമ്പൊഴുള്ള ആനു ൂലയങ്ങളുകേ ത്ൊൽക്കൊലി  

ആദ്യ ൊല  ിലീസു ൾ എന്നിൈ ഉൾകപേുന്നു.  ൂേുത്ൽ ൈിൈരങ്ങൾക്ക്, www.servicesaustralia.gov.au 

സന്ദർശ്ിക്കു . 

ബിസിനസു ൾക്കുള്ള സൊമ്പത്തി  പിന്തുണ 

 യൊഷ ്റലൊ കൈെുൈിളി ൾ വ  ൊരയും കെയ്യുന്നത്ിനുും  ീൈനക്കൊകര നിലനിർത്തുന്നത്ിനുും ഓസറ്രേലിയൻ 

സർക്കൊർ ഓസറ്രേലിയൻ ബിസിനസു കള പിന്തുണയക്്കുന്നു. ബിസിനസു ളിറലക്കുള്ള  യൊഷ ്റലൊ 

പിന്തുണയുും സൊമ്പത്തി മൊയി ദ്ുരിത്മനുഭ്ൈിക്കുന്ന ബിസിനസു ൾക്ക് ആശ്വൊസും നൽ ുന്നത്ിനുള്ള 

ത്ൊൽക്കൊലി  നേപേി ളുും സഹൊയത്തിൽ ഉൾകപേുന്നു. 

റ ൊബ ് ീപർ റപയക്മന ് ്

ക ൊറ ൊണ വൈ സ ്നിങ്ങളുകേ ബിസിനസ്സികന സൊരമൊയി ബൊധിച്ചിട്ടുകണ്ടങ്കിൽ, നിങ്ങളുകേ  ീൈനക്കൊർക്ക് 

ശ്മ്പളും നൽ ുന്നത്് ത്ുേരുന്നത്ിന ്നിങ്ങൾക്ക ്റൈത്ന സബസ്ിഡി റനേുൈൊൻ  ഴിയുും. റ ൊബ്  ീപർ 

റരപൊരഗൊമിന ് ീഴിൽ, 2020 മൊർച്്ച 30 മുത്ൽ അർഹത്യുള്ള ഒരു  ീൈനക്കൊരന് പരമൊൈധി ആ  ്മൊസറത്തക്ക് 

$1,500 ൈീത്ും രണ്ടൊഴ്ചറത്തക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കെയിും കെയ്യൊൻ  ഴിയുും. ഈ സഹൊയും  ീൈനക്കൊകര 

നിലനിർത്തുൈൊനുും പൊൻകഡമി ് അൈസൊനിക്കുറമ്പൊൾ പുനരൊരുംഭ്ിക്കൊൻ സഹൊയിക്കൊനുും സഹൊയിക്കുും. 

സൊമ്പത്തി  സഹൊയും, റയൊഗയത്, സമയര മും എന്നിൈകയക്കു ിച്ചുള്ള  ൂേുത്ൽ ൈിൈരങ്ങൾക്ക,് 

www.business.gov.au സന്ദർശ്ിക്കു  

 ുേികയൊഴിപിക്കലു കളൊന്നുമിെ 

സുംസ്ഥൊന, രപറദ്ശ്ി  സർക്കൊരു ൾ ആ ുമൊസറത്തക്ക്  ുേികയൊഴിപിക്കലു ൾ നിർത്തിൈയക്്കുും. രഹസവ ൊല 

 രൊ ു കളക്കു ിച്്ച സുംസൊരിക്കൊൻ ഭ്ൂൈുേമ കളയുും ൈൊേ ക്കൊകരയുും റരപൊത്സൊഹിപിക്കുന്നു. 

യൊരത്ൊ നിയരന്തണങ്ങൾ 

ഓസറ്രേലിയൻ ഇത്ര പൗരന്മൊകരയുും രപൈൊസി കളയുും ഓസറ്രേലിയയിറലക്ക് രപറൈശ്ിക്കുന്നത്് ത്േയുന്ന ഒരു 

യൊരത്ൊ നിറരൊധനും നിലൈിലുണ്ട്. 

യൊരത്ൊ നിറരൊധനത്തിൽ നിന്ന ്ഒഴിൈൊക്കകപട്ട ആളു ളിൽ ഓസറ്രേലിയൻ പൗരന്മൊരുകേയുും സ്ഥിര 

ത്ൊമസക്കൊരുകേയുും ഏറൈുും അേുത്ത  ുേുുംബൊുംഗങ്ങൾ, പങ്കൊളി ൾ, രപൊയപൂർത്തിയൊ ൊത്ത ആരശ്ിത്ർ, 

നിയമപരമൊയ രക്ഷൊ ർത്തൊക്കൾ, യഥൊർത്ഥ പങ്കൊളി ൾ എന്നിൈർ ഉൾകപേുന്നു. ഓസറ്രേലിയയികലത്തിയ 

റശ്ഷും, എെൊ യൊരത്ക്കൊരുും 14 ദിവസകെ ഏകൊന്തവൊസും പൂർെിയൊട്ക്കണ്ടതുണ്ട്.  

ത്ൊൽക്കൊലി  ൈിസയുള്ളൈർക്കുള്ള ൈിൈരങ്ങൾ 

നിലൈിലുള്ള ൈിസയുകേ  ൊലഹരണ ത്ീയത്ിക്കപു ും ഓസറ്രേലിയയിൽ ത്ുേരൊൻ ആരഗഹിക്കുന്ന ൈിസ 

ഉേമ ൾ മകറൊരു ൈിസയ്ക്ക് അറപക്ഷിറക്കണ്ടത്ുണ്ട്. ൈിസ ഉേമ ൾ അൈരുകേ സൊഹെരയങ്ങൾക്ക ്

അനുറയൊ യമൊയ ഒരു പുത്ിയ ൈിസ  കണ്ടത്തുന്നത്ിന ്അൈർ അൈരുകേ ൈിസ ഓപഷ്നു ൾ റനൊക്കു യുും  

അൈർക്ക് അത്ിനൊയി അറപക്ഷിക്കൊൻ  ഴിയുറമൊ എന്ന് പരിറശ്ൊധിക്കു യുും റൈണും.  

യൊരത്ൊ നിയരന്തണങ്ങകളയുും ൈിസ കളയുും  ു ിച്ചുള്ള  ൂേുത്ൽ ൈിൈരങ്ങൾക്ക,് https://covid19.homeaffairs.gov.au 

സന്ദർശ്ിക്കു  

https://covid19.homeaffairs.gov.au/

