
விரைவான காப்பூக்கிச்
ச ாதரனஒன்ரைப்
பயன்படுத்துகிைரீ்களா? 
உங்கள் ச ோதனை முடிவு 
சேர்மனையோக இருந்தோல், ேீங்கள்
ததரிந்து தகோள்ள சேண்டியது என்ை.

விரைவான காப்பூக்கிச் ச ாதரன (rapid antigen test) ஒன்ரை யார் ச ய்ய 
சவண்டும்.
உங்களிடம் சகோேிட்-19 சேோயைிகுைிகள் ஏசதனும் இருந்தோல், அல்லது போதிக்கப்பட்ட 
சேோயோளி ஒருேரிடம், குடும்பம்,  மூகம், பணியிடம் அல்லது கல்ேி என்ை ேனகயில் 
ததோடர்பு இருந்தோல், ேீங்கள் ேினைேோை கோப்பூக்கிச் ச ோதனை ஒன்னை சமற்தகோள்ள 
சேண்டும். ஒரு ேிகழ்வுக்கு முன்ைோசலோ அல்லது போதிப்புக்குள்ளோகக்கூடிய குடும்ப 
உறுப்பிைர்கனளப் போர்க்கச் த ன்ைோசலோ கூட ேீங்கள் ச ோதனை த ய்து 
தகோள்ளலோம். ேீங்கள் ஒரு ச ோதனைனய சமற்தகோள்ள சேறு சூழ்ேினலகளும்
இருக்கலோம். 

உங்கள் பரிச ாதரன முடிவு சேர்மரையாக இருந்தால், ச ய்ய சவண்டிய 
ோன்கு காரியங்கள்.
1. உங்களது சேர்மனையோை ச ோதனை முடினே, ச னே ேியூ  வுத் சேல்ஸ் (Service

NSW) இனணயதளம் அல்லது த யலியில் (app) பதிவு த ய்ய சேண்டும், 
அப்சபோதுதோன் உங்கள் சகோேிட்-19 அபோயத்தின் அடிப்பனடயில் முக்கியமோை 
சுகோதோை ஆதைவு மற்றும் ஆசலோ னையுடன் உங்கனள இனணக்க முடியும். 
உங்களுக்சகோ அல்லது உங்கள் குடும்பத்தில் உள்ளேருக்சகோ இனணயத்தில் பதிவு 
த ய்ய முடியோேிட்டோல், ச னே ேியூ  வுத் சேல்ன (Service NSW) 13 77 88 என்ை 
எண்ணில் அனைக்கவும்.

2. ேீங்களும் உங்கள் குடும்பத்திைரும் உடைடியோக 7 ேோட்களுக்குச் சுயமோகத்
தைினமப்படுத்தப்பட (self-isolate) சேண்டும். ேீங்கள் ச னே ேியூ  வுத் சேல் ில்
(Service NSW) பதிவு த ய்யும்சபோது அல்லது nsw.gov.au என்ை இனணயதளத்தில்
கண்டைியப்படும் சபோது, சுயமோகத் தைினமப்படுத்துதல் மற்றும் ேடீ்டிசலசய 
சகோேிட்-19 சேோய்த்ததோற்னை எவ்ேோறு ேிர்ேகிப்பது என்பது பற்ைிய முக்கியத் 
தகேல்கள் ேைங்கப்படும்.

3. உங்களுக்கு சேோயைிகுைிகள் சதோன்ைத் ததோடங்குேதற்கு 2 ேோட்களுக்கு 
முன்பிருந்சதோ அல்லது சேர்மனையோை ச ோதனை முடிவுக்கு 2 ேோட்களுக்கு 
முன்பிருந்சதோ (இதில் எது முதலில் ேந்திருந்தோலும்) ேீங்கள் யோருடன்
சேைத்னதச் த லேிட்டீர்கசளோ, அேர்களிடம் உங்களுக்கு சகோேிட்-19 
சேோய்த்ததோற்று இருப்பதோகக் கூைவும். இதில் உங்கள்  மூக ததோடர்புகள், 
பணியிடம் மற்றும்/அல்லது பள்ளி சபோன்ைனே அடங்கும். 

4. உங்கள் சேோயைிகுைிகனளக் கண்கோணிக்கவும், அத்துடன் உங்கள் ேினைேோை 
கோப்பூக்கிச் ச ோதனையின் சேர்மனையோை ச ோதனை முடினேப் பதிவு த ய்யும் 
சபோது, உங்களுக்கு ேைங்கப்படும் சுகோதோை ஆசலோ னைகனளயும் பின்பற்ைவும்.

சமலும் தகேலுக்கு nsw.gov.au என்ை இனணயதளத்துக்குச் த ல்லவும்

சகாவிட் பாதுகாப்பு, இது ேம் அரனவருக்கும் சபாருந்தும் 

சகாவிட் பாதுகாப்பு

உங்களுக்கு ஓர் இலவச த ொலலபேசி த ொழிதேயர்த்துலைப்ேொளர் ப லவப்ேட்டொல், 

131 450 என்ற எண்லை அலழத்து, உங்களுக்குத் ப லவயொன த ொழிலய

ஆங்கிலத் ில் கூறி, உங்கலளச் பசலவ நியூ சவுத் பவல்ஸ் (Service NSW) உடன் 

இலைக்கு ொறு த ொழிதேயர்த்துலைப்ேொளொிடம் பகட்கவும்.  


