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സയൂെിപിച്ിട്ിസലലെങ്ിൽ ഈ റിലപാർട്ിൽ അെങ്ങിയിരിക്കുന്ന സമറ്ീരിയൽ ന്കരൗൺ പകർപ�കാ്ര പരിരഷേയ്ക്ക് �ിലധയമാണ്. ന്കരൗൺ 
പകർപ�കാ്ര പരിരഷേിത സമറ്ീരിയൽ നിർദ്ിഷ്ട അനകുമതി ആ�്ര്മിലലൊസത ഏസതങ്ിലകും ലൊർമാറ്ിലലാ മീഡിയയിലലാ സരൗജന്മായി 
പകുനർനിർമ്ിക്ാം. സമറ്ീരിയൽ ഇലത രീതിയിൽ പകുനർനിർമ്ിക്ാലനാ അ�ലഹളിക്കുന്ന രീതിയിലലാ സതറ്ിദ്ധരിപിക്കുന്ന സന്ദർഭതെിലലാ 
ഉപലയാഗിക്ാലനാപാെിലലെ. സമറ്ീരിയൽ ന്പസിദ്ധീകരിക്കുകലയാ മറ്ുള്ള�ർക്ക് നൽകകുകലയാ സെയ്ുന്നിെതെക്, ഉറ�ിെ�കും പകർപ�കാ്ര 
നിലയകും അനകു�ദിക്ണം. ന്കരൗൺ പകർപ�കാ്ര പരിരഷേിത സമറ്ീരിയൽ പകുനർനിർമ്ിക്ാനകുള്ള അനകുമതി ഈ റിലപാർട്ിസല ഒരകു 
സമറ്ീരിയലിലലക്കും �്ാപിക്കുന്നിലലെ അത് ഒരകു മയൂന്നാം കഷേിയകുസെ പകർപ�കാ്രമാസണന്നക് തിരിച്റിഞ്ഞകു. അതെരം സമറ്ീരിയലകുകൾ 
നിർമ്ിക്ാനകുള്ള അംഗീകാരം പകർപ�കാ്ര ഉെമകളിൽ നിന്നക് ലനെണം.
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Nau mai, haere mai: സ്ാഗതം
Kia ora, ആല�ാട്ിയാലരാ� ന്യൂസിലൻഡിലലക്ക് സ്ാഗതം, നിങ്ങൾ 
ഇ�ിലെക്ക് �ന്നതിൽ �ളസര സലത്ാഷം.
COVID-19 പകർച്�്ാധി ലലാകസമമ്ാെകും �്ാപിച്ുസകാണ്ടിരിക്കുലമ്ാൾ, ആല�ാട്ിയാലരാ� ന്യൂസിലൻഡിൽ 
ഞങ്ങളുസെ കമ്്യൂണിറ്ികളിൽ COVID-19 -ന്സറ ആഘാതം പരിമിതസപെകുതൊൻ ഞങ്ങൾ �ളസര ലനരസതെ തസന്ന 
മകുസന്നാരകുക്ങ്ങൾ നെതെി. ഇതിൽ കർ്രനമായ രാജ്�്ാപക ലലാക്ക്ഡരൗണകും ഞങ്ങളുസെ 4-സല�ൽ COVID-19 
അലലർട്ക് സം�ിധാനതെിലയൂസെ ഉള്ള ന്പ�ർതെന�കും ഉൾസപെകുന്നകു.

ന്യൂസിലന്ഡിൽ നില�ിൽ �ളസര കകുറച്ക് COVID-19 ലകസകുകലളയകുള്ളളൂ; അത് അങ്ങസനതസന്ന നിലനിർതെകു�ാൻ 
ഞങ്ങൾ ന്്രമിക്കുകയാണ്. രാജ്ം സകുരഷേിതമാക്ാൻ ഞങ്ങസള സഹായിക്കുന്നതിന്, ന്യൂസിലാന്റിൽ എതെകുന്ന 
എലലൊ�രകും, ന്യൂസിലാന്റിൽ ക്ാറന്്റൻ രഹിത യാന്താ ന്കമീകരണങ്ങളുള്ള രാജ്ങ്ങളിൽ നിന്നകുള്ള�ർ 
ഒഴിസക, നിയന്ത്ിത ഐസസാലലഷൻ അസലലെങ്ിൽ ക്ാറന്്റൻ (MIQ) സെസിലിറ്ിയിൽ തകുെലരണ്ടതകുണ്ടക്. 

�ിലദ്രതെക് നിന്നക് മെങ്ങകുന്ന ആളുകളുസെ ഐസസാലലഷൻ ്കകാര്ം സെയ്ാൻ ന്യൂസിലന്ഡിൽ 
സർക്ാർ നിര�ധി സെസിലിറ്ികൾ സജ്ജമാക്ിയിട്ുണ്ടക്. ന്യൂസിലൻഡിലലക്ക് ന്പല�്രിക്കുന്ന ആളുകൾ 
�ിലദ്രതെക് നിന്നക് COVID-19 കമ്്യൂണിറ്ിയിലലക്ക് എതെിക്കുന്നിലലെ എന്നക് ഉറപാക്കുന്നതിന് ഇത് ഞങ്ങളുസെ 
അതിർതെിലകുള്ള ഒരകു മകുൻകരകുതലാണ്. 

മിക് ആളുകളും 14 ദി�സം നിയന്ത്ിതഐസസാലലഷനിൽ സെല�ഴിക്കും. നിങ്ങൾ COVID-19 ബാധിലച്ക്ാം 
എന്നക് ലതാന്നകുന്ന ഒരകു കാരണമകുസണ്ടങ്ിൽ നിങ്ങസള ഒരകു ക്ാറന്്റൻ സെസിലിറ്ിയിൽ താമസിപിക്കും. 
നിങ്ങൾ COVID-19 ലഷേണങ്ങൾ കാണിച്ുതകുെങ്ങിയ ദി�സതെിനകുല്രഷം അസലലെങ്ിൽ നിങ്ങളുസെ പരില്രാധന 
തീയതി മകുതൽ (നിങ്ങളിൽ ഒരിക്ലകും ലരാഗലഷേണങ്ങൾ കാണകുന്നിലലെ എങ്ിൽ) കകുറഞ്ഞത് 10 ദി�സസമങ്ിലകും 
സെസിലിറ്ിയിൽ താമസിലക്ണ്ടതകുണ്ടക്. കകുറഞ്ഞത് 72 മണിക്യൂസറങ്ിലകും നിങ്ങൾക്ക് COVID-19 ലഷേണങ്ങൾ 
�്ക്തമായിരിക്ണം, കയൂൊസത ഈ സെസിലിറ്ിയിൽ നിന്നക് പകുറതെക് ലപാകകുന്നതിന് ഒരകു സമഡിക്ൽ 
ഓെീസർ അസലലെങ്ിൽ സഹൽതെക് സന്പാട്ഷേൻ ഓെീസർ സാഷേ്സപെകുതെകുകയകും ല�ണം.

നിങ്ങൾക്ക് ഒരകു അെകുതെ ലകാൺൊക്റ്ക് അസലലെങ്ിൽ COVID-19 ഉള്ള ഒരകു �്ക്തിയകുസെ 
യാന്താ പരിധിക്കുള്ളിൽ �ന്നാലകും നിങ്ങൾ ക്ാറന്്റനിലാകാം. സെസിലിറ്ിയിൽ കയൂെകുതൽ 
പരില്രാധനആ�്ര്മകുള്ള എസത്ങ്ിലകും ലകസകുകൾ കസണ്ടതെിയാൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുസെ താമസം നീട്ാം. 
COVID-19 കമ്്യൂണിറ്ിയിലലക്ക് �്ാപിക്ാനകുള്ള സാധ്ത കകുറയ്ക്കുന്നതിനാണിത്.

ഒരകു നി ി  ാ ല നി  ാ ിക്കു  19 ി   ാ  
ാ ല   ക ാ   2020  ക ഴി  വരകു  നി ര ാ  ഒരകു 

വ ക ാ   കാല ളവി   ിലി ി വി ാ  നി ള നകുവ ിക്ില

നിയന്ത്ിത ഐസസാലലഷനിൽ താമസിക്കുന്നത് 
�്ാപനം തെയാൻ സഹായിക്കുന്നകു
COVID-19 �്ക്തിയിൽ നിന്നക് �്ക്തിയിലലക്ക് പകരാ�കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ മസറ്ാരകു രാജ്തെക് നിന്നക് യാന്ത 
സെയ്തതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് ്�റസ ബാധിക്ാനകുള്ള സാധ്തയകുണ്ടക്. നിങ്ങൾക്ക് ഉെനെി അസകുഖം �രിലലെ, 
ലരാഗലഷേണങ്ങൾ പകുറതെക് �രാൻ സമയസമെകുക്കും. 

കകുറഞ്ഞത് 14 ദി�സലതെക്ക് നിയന്ത്ിത ഐസസാലലഷൻ സെസിലിറ്ിയിൽ താമസിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് 
്�റസ ബാധിച്ിട്ുസണ്ടങ്ിൽ നിങ്ങസള ഐസസാലലറ്ക് സെയ്ാനകും, ന്യൂസിലൻഡ് കമ്്യൂണിറ്ിയിലലക്കുള്ള 
�്ാപനം തെയാനകും എലലൊ�ലരയകും സകുരഷേിതരാക്ാനകും ഞങ്ങസള സഹായിക്കുന്നകു. 

നിയന്ത്ിത ഐസസാലലഷനകും ക്ാറന്്റൻ 
സെസിലിറ്ികളും സകുരഷേിതമാണ്
നിയന്ത്ിത ഐസസാലലഷനകും ക്ാറന്്റൻ സെസിലിറ്ികളും സകുരഷേിതമാണ്, ഒപം നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുസെ 
whanau-നകും (കകുെകുംബം) ധാരാളം ആനകുകയൂല്ങ്ങളുമകുണ്ടക്. ഈ സെസിലിറ്ികളിൽ ആലരാഗ് �ിദഗധർ, 
ലഹാട്ൽ, സർക്ാർ ഉലദ്ാഗസ്ഥർ എന്നി�രെങ്ങകുന്ന ഉലദ്ാഗസ്ഥരകുസെ െീം ഉണ്ടക്. 

2020 ാ  കു  1 50 000 ില ികം ളുക  നി ി  ാ ല നില കും  ക ാ നില കും 
വി കര ാ ി ക കു ാവകുക കും കുര ി ാ ി ക ി ി ി  വ ിക്കുക കും കു

ലലാക്ക്ഡരൗൺ പരിതസ്ഥിതിക്ക് സമാനമായ അലലർട്ക് സല�ൽ 4 സാഹെര്തെിലാണ് ഈ സെസിലിറ്ികൾ 
ന്പ�ർതെിക്കുന്നത്. ഇതിന്സറ അർത്ം ഇ�ിസെ താമസിക്കുന്ന ഏസതാരകു �്ക്തിക്കും കർ്രനമായ 
നിബന്ധനകൾ ബാധകമായിരിക്കുസമന്നാണ്. നിങ്ങള് പാലിലക്ണ്ട നിര�ധി COVID-19 െട്ങ്ങൾ 
നിയമപരമായ ആ�്ര്കതകളാണ്, ഈ െട്ങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നത് സപാലീസ നെപെികളിലലക്ക് നയിലച്ക്ാം. 
നിങ്ങൾ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നിസലലെങ്ിൽ, ഐസസാലലഷനിൽ അധിക സമയം കഴിലയണ്ടി �രകുക എന്നത് 
ലപാലകുള്ള അനത്രെലങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം.

ഈ സെസിലിറ്ി ഒരകു ലഹാട്ലിൽ ആണ് എങ്ിലകും, സാധാരണ ഒരകു ലഹാട്ൽ ലപാസല ഇത് 
ന്പ�ർതെിക്കുന്നിലലെ. നിങ്ങൾക്ക് മികച് ആനകുകയൂല്ങ്ങൾ നൽകകും, ഒപം നിങ്ങളുസെ താമസം കഴിയകുന്നന്ത 
സകുഖകരമാക്ാൻ ഞങ്ങളാൽ കഴിയകുന്നസതലലൊം സെയ്ും. 

നി  വി ാ ിരിക്കു ാ  ാ  വനക്ാ രാ കും  രാ  വ ക രാ കും  ാലിക്ാ രാ കും 
നല ര ി ി  രകു ാ കുക കും വരകു  വകും  ാ  നി ളും  ാലിക്കുക കും ുക

നിങ്ങൾ കകുറഞ്ഞത് 14 ദി�സം താമസിക്ണം
നിങ്ങൾ നിയമപരമായി കകുറഞ്ഞത് 14 ദി�സം ഐസസാലലഷൻ സെസിലിറ്ിയിൽ താമസി ലക്ണ്ടതാണ്. 
ഇത് നിങ്ങള് ന്യൂസിലന്ഡില് എതെകുന്ന തീയതിയകും സമയ�കും മകുതല് ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.

ഉദാഹരണതെിന്, നിങ്ങൾ ജനകു�രി 1-ന് ന്യൂസിലൻഡ് സമയം (NZT) രാ�ിസല 11-ന് എതെിയിട്ുസണ്ടങ്ിൽ, 
നിങ്ങൾ പകുറതെക് ലപാകകുന്ന സമയ�കും തീയതിയകും ജനകു�രി 15-ന് രാ�ിസല 11 NZT ആയിരിക്കും, 
അതായത് നിങ്ങൾ 14 ദി�സസതെ ഐസസാലലഷൻ പയൂർതെിയാക്ിയ ല്രഷം. നിങ്ങൾ എതെകുന്ന ദി�സസതെ 
‘ദി�സം പയൂജ്ം’ എന്നക് കണക്ാക്കുന്നകു. 

മിക്�ാറകും എലലൊ ലകസകുകളിലകും നിങ്ങൾ സെസിലിറ്ി �ിെകുന്നതിന് മകുമ്ക് ഒരകു സനഗറ്ീവ് COVID-19 സെസ്ും 
നിങ്ങൾക്ക് COVID-19 ഉള്ളതിന്സറ അസലലെങ്ിൽ അത് പെർതെകുന്നതിനകുള്ള അപകെസാദ്ധ്ത �ളസര കകുറ�ാണ് 
എന്നതിന് ഒരകു സമഡിക്ൽ ഓെീസർ ഓഫ് സഹൽതെക് അസലലെങ്ിൽ ഒരകു സഹൽതെക് സന്പാട്ഷേൻ ഓെീസറിൽ 
നിന്നകുള്ള സാഷേ്സപെകുതെലകും ആ�്ര്മാണ്. 

നിങ്ങൾക്ക് COVID-19 ഉള്ളതിന്സറ അസലലെങ്ിൽപെർതെകുന്നതിനകുള്ള അപകെസാദ്ധ്ത �ളസര കകുറ�ാണ് 
എന്നതിൽ, നിങ്ങസള സംബന്ധിച്ക് െകു�സെപറയകുന്ന കാര്ങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് ഉൾസപെകുന്നകു: 
› കകുറഞ്ഞത് 14 ദി�സമായി നിയന്ത്ിത ഐസസാലലഷനിലാണ് 
› നിങ്ങൾക്ക് 38°C അസലലെങ്ിൽ അതിലകും ഉയർന്ന താപനില ഇലലെ അസലലെങ്ിൽ, മലറ്സതങ്ിലകും COVID-19 
ലഷേണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നിലലെ

› മിക്�ാറകും എലലൊ സാഹെര്ങ്ങളിലകും, COVID-19 പരില്രാധന സനഗറ്ീവ് ആയി.

നി  ഒരകു COVID-19 രി ാ ന ക് വി ിക്കു  ം ല ി  നി ള കകു  
ക ാ കു  ഒരാളാ ി ഒരകു രാ  വ ക  ക ക്ാക്ാ  ം ാ ം 28 ിവ ം വ ര 

നി  ാ ി ക് ി വരാം

സെസിലിറ്ി �ിെകുന്നതിന് നിങ്ങള് ഈ മാനദണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ിരിക്ണം ഒരകു അത്ിമ ആലരാഗ് 
പലരാല്രാധന ലൊമകും നിങ്ങൾ പയൂരിപിലക്ണ്ടതകുണ്ടക്. അത് പയൂരിപിക്കുന്നതിന് ഒരകു നഴ്സ 
നിങ്ങസള സഹായിക്കുകയകും നിങ്ങൾക്ത് ഒപിട്ക് തരകുകയകും സെയ്ും. എലലൊ കാര്ങ്ങളും നിങ്ങൾ 
പയൂർതെിയാക്ികഴിയകുലമ്ാൾ നിങ്ങൾ നിയന്ത്ിത ഐസസാലലഷൻ പയൂർതെിയാക്ി എന്നത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന 
ഒരകു കതെക് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്.

നി ി  ാ ല  ിലി ി ി  ാ ിക്കു  COVID-19 ി   ാ  
ാ ല   ക ാ  ര   കാരം നി ര ാ  വ ക ാ  

നി ക് ഒരകു COVID-19 വാ ി ന  ല ി ി ു ി ാലകും  വ ക  ാ ക ാ  

വാ ിനകുക  വ ി  ല ളി  നി  വ ിക ള ംര ിക്ാ  ാ ിക്കു കു  
രി ാ  കാര ം ി   നി ക് ന ി കു കു  ിരകു ാലകും  വാ ി ന  

ല ി  ഒരാ ക് ാഴകും COVID-19 ം ാ  കഴി കു ാ  ിര കരിക്ാ  വള ര 
നര ാ  ിനാലാ  നി  ഒരകു നി ി  ാ ല  ിലി ി ി  കു രാനകും 

നി  ാലിക്ാനകും  വ കു  

നിയന്ത്ിത 
ഐസസാലലഷൻ കകുറിച്ക് 
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ിവ ം 0
സെസിലിറ്ിയില് എതെകുക. ആലരാഗ്�കും ലഷേമ�കും 
�ിലയിരകുതെകുക. 
എതെി 24 മണിക്യൂറിനകുള്ളിൽ നിങ്ങളുസെ ദി�സം 0/1 COVID-19 
പരില്രാധന നെതെകുക (ബാധകസമങ്ിൽ). 
നി ളു  ന  രി ാ നാ ലം ല ിക്കു കുവ ര 
നി ളു  കു ി ി  കു രകുക

ിവ ം 4
ദി�സം 3 പരില്രാധന 
െലങ്ങളും ്ദനംദിന 
ആലരാഗ് പരില്രാധനയകും. 
ലപാസിറ്ീവ് പരീഷേിക്കുന്ന�സര 
ക്ാറന്്റനിസലക്ക് മാറ്ും.

ിവ ം 5  11
്ദനംദിന ആലരാഗ് 
പരില്രാധനയകും അംഗീകൃത 
സമയ ല്ാട്ുകളിൽ ്രകുദ്ധ�ായകു 
ലമഖലയിലലക്കും പകുക�ലി 
ന്പലദ്രങ്ങളിലലക്കുമകുള്ള 
ന്പല�്രന�കും.

ിവ ം 12
ദി�സം 12 COVID-19 പരില്രാധനയകും 
്ദനംദിന ആലരാഗ് പരില്രാധനയകും.
MIQ അനകുഭ� സർല� പയൂർതെിയാക്ി 
ഞങ്ങൾ എങ്ങസന സെയ്തകുസ�ന്നക് 
ഞങ്ങസള അറിയിക്കുക.

ിവ ം 13
ദി�സം 12 പരില്രാധന 
െലങ്ങളും ്ദനംദിന 
ആലരാഗ് പരില്രാധനയകും. 
ലപാസിറ്ീവ് പരീഷേിക്കുന്ന�സര 
ക്ാറന്്റനിസലക്ക് മാറ്ും.

ിവ ം 14
അത്ിമ ആലരാഗ് 
പരില്രാധന.
കകുറഞ്ഞ അപകെസാധ്ത 
സ്ഥിരീകരിച്ിട്ുസണ്ടങ്ിൽ, 
സരൗകര്ം ഉലപഷേിക്കുക. 

നിങ്ങളുസെ 14 ദി�സസതെ 
സനാപക്ലഷാട്ക്

ിവ ം 3
ദി�സം 3 COVID-19 
പരില്രാധനയകും ്ദനംദിന 
ആലരാഗ് പരില്രാധനയകും.

നി ളു  കു ലിനാ ി കു ക ി ാനിം  ു കു
നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സമയതെക് യാന്താ  
പദ്ധതികൾ െർച് സെയ്ാൻ ഓൺ-്സറ്ക്  
സ്ാഫ് നിങ്ങസള �ിളിക്കും. ഈ ലകാളിസന  
സഹായിക്കുന്നതിന്, നിങ്ങളുസെ  
പകുറസപെലിസനക്കുറിച്ും നിങ്ങൾ  
എ�ിലെക്ാണ് ലപാകകുന്നസതന്നകും നിങ്ങൾ  
എങ്ങസന അ�ിസെസയതെകുസമന്നകും െിത്ിക്ാൻ  
ആരംഭിക്ാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങസള ലന്പാത്ാഹിപിക്കുന്നകു.
നി ളു  ാ  കു  കാ ാ  വി ാം  

രി ാ  വാ ി ുവരകു കുക  ിനാ   
കര ം ി ി  ം നി ള ാ  കഴി കും  

നി ള കുര ി ാ ി ിക്ാ   
നി  ാലിക്കുക 
നിങ്ങസള സകുരഷേിതമായി സയൂഷേിക്കുന്നതിന്,  
നിങ്ങളുസെ മകുറിയിൽ കഴിയകുന്നിെലതൊളം  
താമസിക്കുക, നിങ്ങളുസെ �ാതിൽ  
തകുറക്കുലമ്ാൾ മാസക് ധരിക്കുക, നിങ്ങളുസെ മകുറിക്ക് 
പകുറതൊയിരിക്കുലമ്ാൾ, 2 മീറ്ർ ദയൂരം നിലനിർതെകുക, 
നിങ്ങളുസെ ്കകൾ പലലപാഴകും കഴകുകകുക, �ൃതെിയാക്കുക.

കു കു ി  
കു  

ആലരാഗ് 
മന്ത്ാലയതെിന്സറ 
ഇസമയിൽ �ഴി 
ലൊലളാ-അപക് 
ആലരാഗ് പരില്രാധന.

നി  ിലകും 19 ല  
വിക ി ി ാ    ാ ി ന ി ിക്കുക 
നിങ്ങളുസെ താമസല�ളയില് ഏസതങ്ിലകും സമയതെക് 
COVID-19 ലരാഗലഷേണങ്ങളായ പനി, െകുമ, ്ര്ാസം മകുട്ല് 
അസലലെങ്ില് സതാണ്ട ല�ദന എന്നി�യിലലസതങ്ിലകും 
നിങ്ങള്ക്ക് അനകുഭ�സപെകുകയാസണങ്ില്, ദയ�ായി 
നിങ്ങളുസെ മകുറിയില് തസന്ന തകുെരകുകയകും ഉെനെി 
തസന്ന ഓണ്-്സറ്ക് സ്ാെിസന അറിയിക്കുകയകും 
ല�ണം. നിങ്ങളുസെ ആലരാഗ്ം �ിലയിരകുതെകുന്നതിന് 
ഓൺ-്സറ്ക് ആലരാഗ് �ിദഗദ്ധസര അ�ർ 
ന്കമീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും. 

CO
VID
-19

ക
ആലരാഗ് 
പരില്രാധന.

പരില്രാധന 
െലങ്ങകൾ

അംഗീകൃത 
പകുക�ലി, 
്രകുദ്ധ�ായകു 
ന്പല�്രനം 

COVID-19 
പരില്രാധന

ആലരാഗ്�കും  
ലഷേമ 
�ിലയിരകുതെലകും

MIQ അനകുഭ� 
സർല�

CO
VID
-19

നി ി  ാ ല നി  നി  14 ിവ  ാ ിനി ി  ര ി  ിവ ളി ലക്കും 
വ ന ളി ലക്കും  ഒരകു വഴികാ ി ാ  നി ളു  നകു വം വ ാ ാം  

ിവ ം 1 കു  2 വ ര
ദി�സം 0/1 പരില്രാധന െലങ്ങളും ആലരാഗ് പരില്രാധനയകും.
ലപാസിറ്ീവ് പരീഷേിക്കുന്ന�സര ക്ാറന്്റനിസലക്ക് മാറ്ും. 
പരില്രാധനാ െലങ്ങൾ സനഗറ്ീവ് ആസണങ്ിൽ, അംഗീകൃത സമയ 
ല്ാട്ുകളിൽ ്രകുദ്ധ�ായകു അസലലെങ്ിൽ പകുക�ലി ന്പലദ്രങ്ങൾ 
ആക്സസ സെയ്ുന്നതിന് നിങ്ങളുസെ മകുറിക്ക് പകുറതെക് ലപാകാം. 

CO
VID
-19

ലകാണ്ടാക്റ്ുകൾ
ഇതിൽ നാം ഒരകുമിച്ാണ്, നിങ്ങളുസെ താമസം കഴിയകുന്നന്ത 
സകുഖകരമാക്ാൻ ഞങ്ങൾ ന്പതിജ്ാബദ്ധരാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരകു ലൊദ്ലമാ 
പരാതിലയാ സഹായലമാ ആ�്ര്മകുസണ്ടങ്ിൽ, ആദ്ം ഓൺ-്സറ്ക് െീമിസന 
ബന്ധസപെകുക. സെസിലിറ്ിയിലല റിസപഷൻ, ഓൺ-്സറ്ിസല ലഷേമ െീം 
അസലലെങ്ിൽ ന്യൂസിലൻഡ് ഡിെൻസ ലൊഴ്സ സ്ാഫ് എന്നി� ഇതിൽ 
ഉൾസപെകുന്നകു. നിങ്ങളുസെ മകുറിയിസല ലൊൺ ഉപലയാഗിച്ക് നിങ്ങൾക്ക് 
അ�സര ബന്ധസപൊം.

�ി�രങ്ങൾക്ായി നിങ്ങൾക്ക് ലപാകാനാ�കുന്ന മറ്ക് സ്ഥലങ്ങളുമകുണ്ടക്:

MIQ, െീസ, ഒഴി�ാക്ലകുകൾ എന്നി� സംബന്ധിച് 
�ി�രങ്ങൾക്കുള്ള നിയന്ത്ിത ഐസസാലലഷൻ 
ആന്റ് ക്ാറന്്റൻ സ�ബ്്സറ്ക് 

www.miq.govt.nz

അഭിനന്ദനങ്ങൾ, െീഡ്ബാക്ക്, പരാതികൾ 
എന്നി�യ്ക്ായി  35 കാ കുക

അലല ട്ക് സല�ലകുകൾ, നിയന്ത്ങ്ങൾ, പിത്കുണ 
എന്നി� സംബന്ധിച് �ി�രങ്ങൾക്ക് 

www.covid19.govt.nz

COVID-19 -മായി ബന്ധസപട് ആലരാഗ് 
�ി�രങ്ങൾക്ക്

www.health.govt.nz 

അതിർതെി ഒഴി�ാക്ൽ ന്പന്കിയയകും 
�്ക്തിഗത ഇമിലന്ഗഷൻ ലകസകുകളും ഉൾസപസെ 
ഇമിലന്ഗഷനകുമായി ബന്ധസപട് കാര്ങ്ങൾ 
സംബന്ധിച് �ി�രങ്ങൾക്ക്

www.immigration.govt.nz/about-us/covid-19 

�ിലദ്ര പരൗരന്ാർക്ക് അ�ർ 
ന്യൂസിലന്ഡിലായിരിക്കുലമ്ാൾ ലകാൺസകുലർ 
സഹായതെിനായി അ�രകുസെ എംബസി, ്ഹ 
കമ്ിഷൻ അസലലെങ്ിൽ ലകാൺസകുലലറ്ുമായി 
ബന്ധസപൊ�കുന്നതാണ്. 

ന്യൂസിലൻഡിസല എംബസി അസലലെങ്ിൽ 
�ിലദ്ര ന്പതിനിധിസയ ഇ�ിസെ 
കസണ്ടതൊനാ�കും:  
www.mfat.govt.nz/en/embassies

ആസരങ്ിലകും നിയമങ്ങളിൽ ഉറച്ുനിൽക്കുന്നിസലലെന്നകും 
അസലലെങ്ിൽ COVID-19 �്ാപിപിക്ാൻ 
സാധ്തയകുള്ള രീതിയിൽ സപരകുമാറകുന്നകുസ�ന്നകും 
നിങ്ങൾ �ി്ര്സിക്കുന്നകുസ�ങ്ിൽ, ദയ�ായി 
അത് ഓൺ-്സറ്ക് െീമിൽ റിലപാർട്ക് സെയ്ുക. 
നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ന്പശന�കും റിലപാർട്ുസെയ്ാം 
www.covid19.govt.nz/compliance.

നിങ്ങളുസെ താമസതെിലകുെനീളം, നിങ്ങളുസെ സ്ത്ം 
സെല�ിൽ ഒരകു അഭിഭാഷകസന സമീപിക്ാൻ 
നിങ്ങൾക്ക് അ�കാ്രമകുണ്ടക് (അനകുബന്ധം മയൂന്നിസല 
നിങ്ങളുസെ അ�കാ്രങ്ങസളക്കുറിച്ുള്ള �ി�രങ്ങൾ 
കാണകുക). 

കെപാട്: റയൂബി ലജാൺസ.
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നിങ്ങസള സകുരഷേിതരാക്കുന്ന ഞങ്ങളുസെ െീം
നിങ്ങസള സകുരഷേിതരാകാൻ സഹായിക്കുന്നതിനകും 
COVID-19 ഞങ്ങളുസെ കമ്്യൂണിറ്ികളിൽ നിന്നക് 
അകറ്ി നിർതെകുന്നതിനകും, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുസെ 
നിയന്ത്ിത ഐസസാലലഷനകും ക്ാറന്്റൻ �ഴി 
നീങ്ങകുലമ്ാൾ, നിങ്ങസള സംരഷേിക്കുന്ന നിര�ധി 
ആളുകസള നിങ്ങൾ കാണകും.

COVID-19 -സനതിസരയകുള്ള ഞങ്ങളുസെ മകുൻനിര 
ന്പതിലരാധമാണ് അ�ർ, അ�ർ �ി�ിധ 
സംഘെനകളിൽ നിന്നകുള്ളതാണ്.
› ഓലരാ ്സറ്ിസലയകും ന്പധാന ഏജൻസിയാണ് ന്യൂസിലൻഡ് ഡിെൻസ ലൊഴ്സ (NZDF). ്സറ്ക് 
നിയന്ത്ണം, അഡ്മിനിസലന്െഷൻ, ലലാജിസ്ിക്സ എന്നി�യകുൾസപസെ നിയന്ത്ിത ഐസസാലലഷൻ 
സെസിലിറ്ിയിന്സെ ന്പ�ർതെനതെിന് അ�ർ െകുമതല �ഹിക്കുന്നകു.

› നിയന്ത്ണം, ന്െന്റ് ഓഫ് ഹാവ്സ, കാറ്റിംഗ, ക്ീനിംഗ, സമയിന്റനൻസ എന്നി� ഉൾസപസെ ഒരകു 
ലഹാട്ലിൽ നിങ്ങൾ ന്പതീഷേിക്കുന്ന എലലൊ അ�്ര് ലസ�നങ്ങളും ലഹാട്ൽ സ്ാഫ് നൽകകുന്നകു.

› അണകുബാധ തെയൽ, നിയന്ത്ണ സസപഷ്ലിസ്ുകലളാസെയകും ഓൺ്സറ്ക്-പിത്കുണലയാസെയകും, ഡിസന്െിക്ട് 
സഹൽതെക് ലബാർഡ് ഉലദ്ാഗസ്ഥർ (നഴ്സകുമാരകും ലഡാക്െർമാരകും) നെതെകുന്ന COVID-19 പരില്രാധന, 
്ദനംദിന ആലരാഗ് പരില്രാധന, എതെകുലമ്ാഴകും പകുറതെക് ലപാകകുലമ്ാഴകും ഉള്ള ആലരാഗ് 
പരില്രാധനകൾ എന്നി� നെതെകുന്നകു.

› സർക്ാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നകും സ്കാര് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നകുമകുള്ള സകുരഷോ ഉലദ്ാഗസ്ഥർ 
ഞങ്ങളുസെ ്സറ്ുകൾ സകുരഷേിത�കും സകുരഷേിത�കുമായി സയൂഷേിക്കുകയകും ഞങ്ങളുസെ കമ്്യൂണിറ്ികസള 
പരിരഷേിക്കുകയകും സെയ്ുന്നകു.

› നിയമലമാ നിയമങ്ങലളാ നെപിലാലക്ണ്ട സാഹെര്ങ്ങൾക്ക് ന്യൂസിലൻഡ് ലപാലീസ ഓൺ-്സറ്ക്, ഓൺ-
ലകാൾ പിത്കുണ നൽകകുന്നകു.

› ഞങ്ങളുസെ ന്ൊൻസലപാർട്ക് ഓപലററ്ർമാർ നിങ്ങളുസെ ്ലൈറ്ുകളിൽ നിന്നകും നിങ്ങൾ താമസിലക്ണ്ട 
സെസിലിറ്ിയിലലക്ക് നിങ്ങസള മാറ്ുന്നകു.

അ�ർ നിങ്ങസള എങ്ങസന സകുരഷേിതരാക്കുന്നകു
ആല�ാട്ിയാലരാ�യിസല COVID-19 സനതിരായ ലപാരാട്തെിൽ അത്ാ�്ര് സതാഴിലാളികളാണ് നിയന്ത്ിത 
ഐസസാലലഷൻ സെസിലിറ്ികളിലല ഞങ്ങളുസെ സ്ാഫ്. അ�സരയകും അ�രകുസെ ന്പിയസപട്�സരയകും, whānau- 
കസളയകും കമ്്യൂണിറ്ികസളയകും സകുരഷേിതരാക്ാൻ ഞങ്ങൾ ന്പതിജ്ാബദ്ധരാണ്. 

ഞങ്ങളുസെ ആളുകൾ:
› നലലെ ്ക ്രകുെിത്�കും ്രാരീരിക അകലം പാലിക്ൽ രീതികളും പിത്കുെരകുന്നകു, �്ക്തിഗത സംരഷേണ 
ഉപകരണങ്ങൾ (PPE) ധരിക്കുന്നകു

› 24/7 ഓൺ-്സറ്ിലകുള്ള നഴ്സിംഗ സ്ാെകുകൾക്ക് ദി�ലസന ആലരാഗ് പരില്രാധനയകും ന്പല�്രന�കും 
ഉണ്ടായിരിക്കും

› അ�ർ ലരാഗികളാസണങ്ിൽ ലജാലിക്ക് �രകുന്നിലലെ
› COVID-19 പതി�ായി പരില്രാധിക്കുകയകും ന്പതിലരാധ കകുതെി�യ്പക് നെതെകുകയകും സെയ്ുന്നകു
› ലജാലിയിലായിരിക്കുലമ്ാൾ അ�രകുസെ െലനങ്ങളുസെയകും അെകുതെ ലകാൺൊക്റ്ുകളുസെയകും (എലലൊ 
ന്യൂസിലാൻഡ്കാസരയകും ലപാസല) ലരഖകൾ സയൂഷേിക്കുന്നകു.

വരകു  ം ി കു രകുക

COVID-19 സനതിസരയകുള്ള ന്യൂസിലൻഡിന്സറ ന്പതിലരാധതെിന്സറ മകുൻനിരയിലാണ് ഞങ്ങളുസെ 
സതാഴിലാളികൾ, നിങ്ങളുസെ താമസം സകുരഷേിതമായകും സസരൗകര്ന്പദമായകും പയൂർതെിയാക്ാൻ 
കഴിയകുസമന്നക് ഉറപാക്കുന്നതിന് അത്ാ�്ര് ന്പ�ർതെനങ്ങൾ സെയ്ുന്നകു. മെങ്ങിസയതെകുന്ന 
ന്യൂസിലാന്റകുകാസരയകും ഞങ്ങളുസെ കമ്്യൂണിറ്ികസളയകും സകുരഷേിതമായി സയൂഷേിക്കുന്നതിന് ഓലരാ 
ദി�സ�കും അ�ർ നമകുക്കും ്�റസിനകും ഇെയിലാണ്. അ� സരൗഹാർദ്പര�കും സഹായകര�കുമാണ്. 

എസത്ങ്ിലകും സെയ്ാൻ അ�ർ നിങ്ങലളാട് ആ�്ര്സപെകുലമ്ാൾ, അത് നിങ്ങളുസെയകും മസറ്ലലൊ�രകുസെയകും 
ന്പലയാജനതെിനായിരിക്കും. ദയ�ായി അ�രകുമായി സഹകരിക്കുകയകും അ�ർ സെയ്ുന്ന ലജാലിസയ 
മാനിക്കുകയകും സെയ്ുക. 

നിങ്ങളുസെ �ിലമതിപും നന്ദിയകും കാണിക്ാൻ ആന്ഗഹിക്കുന്നകുസ�ങ്ിൽ, ദയ�ായി  
www.miq.govt.nz/feedback ഉപലയാഗിക്കുക
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നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സമയതെക് 
മനസിലാക്ിയിരിലക്ണ്ട െില സഹായകരമായ 
പദങ്ങൾ

നി ി  ാ ല  
ക ാ  ിലി ിക  

ിലകു  വ ാ ം
ന്യൂസിലൻഡിസലതെകുലമ്ാൾ ആലരാഗ്ം 
പരില്രാധിക്കുകയകും COVID-19 
ലഷേണങ്ങസളാന്നകും കാണിക്ാതിരിക്കുകയകും 
ന്യൂസിലൻഡിൽ എതെകുലമ്ാൾ COVID-19 
ഉണ്ടാകാനകുള്ള സാധ്ത കകുറ�ാസണന്നക് 
�ിലയിരകുതെകുകയകും സെയ്ുന്ന 
ആളുകൾക്ാണ് നിയന്ത്ിത ഐസസാലലഷൻ 
സെസിലിറ്ികൾ.

നിങ്ങൾ COVID-19 ന് �ിലധയമായി എന്നക് 
�ി്ര്സിക്ാൻ ഒരകു കാരണമകുസണ്ടങ്ിൽ, 
നിങ്ങസള ഒരകു ക്ാറന്്റനിലലക്ക് ന്പലദ്രം 
അസലലെങ്ിൽ സെസിലിറ്ിയിൽ ഉൾസപെകുതെകും, 
അ�ിസെ നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന തലതെിലകുള്ള 
ക്ിനിക്ൽ പരിെരണം ലഭിക്കും.

കു ാ   നി ം (IPC)

നിയന്ത്ിത സെസിലിറ്ികളിലല 
സസരൗകര്ങ്ങളിൽ, ഇത് ്രാരീരിക 
അകലം പാലിക്ൽ ആ�്ര്കതകൾ, 
ആലരാഗ് മാർഗ്ഗനിർലദ്്രങ്ങൾ 
കർ്രനമായി പാലിക്കുന്നതിൽ സ്ഥിര�കും 
സമന്ഗ�കുമായ �ൃതെിയാക്ൽ, മാസകകുകൾ 
ലപാലകുള്ള �്ക്തിഗത സംരഷേണ 
ഉപകരണങ്ങളുസെ (പിപിഇ) ഉപലയാഗം, 
നലലെ ്രകുെിത് രീതികൾ, ്ദനംദിന 
ആലരാഗ് പരില്രാധനകൾ എന്നി�സയ 
സയൂെിപിക്കുന്നകു.

ാ
ഒരകു സ്ാബിന്സറ ഒരകു സെറിയ ലകാട്ൺ 
മകുകകുളം ലപാസലയാണ്, പലഷേ നീളമകുള്ള 
�െിയാണ്. നിങ്ങളുസെ COVID-19 
പരില്രാധന നെതെകുലമ്ാൾ നിങ്ങളുസെ 
മയൂക്ിൽ നിന്നക് ഒരകു സാമ്ിൾ ല്രഖരിക്ാൻ 
ഇത് ഉപലയാഗിക്കുന്നകു.

CO
VID
-19

ി
പരസപരം മാന്തം സം�ദിലക്ണ്ട ഒരകു 
�്ക്തിസയ അസലലെങ്ിൽ ഒരകു കയൂട്ം ആളുകസള 
നിർ�െിക്കുന്നതിന് ന്യൂസിലൻഡിന്സറ 
COVID-19 ന്പതികരണതെിൽ ‘ബബിൾ’ എന്ന 
പദം ഉപലയാഗിച്ു.

നിങ്ങളുസെ ബബിൾ നിങ്ങളുസെ 
കകുെകുംബസതെലയാ നിങ്ങളുസെ മകുറിയിൽ 
നിങ്ങലളാസൊപം താമസിക്കുന്ന മറ്ക് യാന്താ 
സഹകാരികസളലയാ സയൂെിപിക്കുന്നകു.

ലം നം
നിങ്ങളുസെ ബബിളിന്സറ ഭാഗമലലൊതെ�രകുമായി 
നിങ്ങൾ സമ്ർക്ം പകുലർതെകുകലയാ 
അസലലെങ്ിൽ മാസക് ധരിക്ാതിരിക്കുകലയാ 
നിങ്ങളുസെ മകുറിക്ക് പകുറതെകുള്ളലപാൾ 
മറ്ുള്ള�രിൽ നിന്നക് കകുറഞ്ഞത് 
രണ്ടക് മീറ്സറങ്ിലകും താമസിക്കുകലയാ 
ലപാലകുള്ള സെസിലിറ്ിയിൽ നിയമങ്ങൾ 
പാലിക്ാതിരിക്കുകലയാ സെയ്താൽ, അത് 
ഒരകു ലംഘനമായി കണക്ാക്സപെകുന്നകു. 
അ�ർ അസലലെങ്ിൽ നിങ്ങൾ നിയമങ്ങൾ 
ലംഘിച്ുസ�ന്നാണ് ഇതിനർത്ം.
നിങ്ങൾ ദയയകുള്ള�രാസണന്നക് 
ഞങ്ങൾക്റിയാം, പലഷേ ദയ�ായി 
നിങ്ങളുസെ ബബിളിന് പകുറതെകുള്ള 
ആരകുമായകും ഒന്നകും പങ്ിെരകുത്. ്ലറ്റകുകൾ, 
സിഗരറ്ുകൾ, കളിപാട്ങ്ങൾ, ലപപർ, 
ലൊണകുകൾ തകുെങ്ങിയ� ഇതിൽ ഉൾസപെകുന്നകു. 
ഇത് നിങ്ങസളയകും സെസിലിറ്ിയിലകുള്ള 
മറ്ുള്ള�സരയകും സകുരഷേിതമായി സയൂഷേിക്കും. 
പകർച്�്ാധി ഉണ്ടാലയക്ാ�കുന്ന 
ആരകുമായകും നിങ്ങൾ ബന്ധസപെകുകയാസണങ്ിൽ, 
ഈ ൊസിലിറ്ിയിൽ നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് 
നീട്ാം.

കാ ാ
നിങ്ങളുസെ ്ലൈറ്ിൽ നിങ്ങൾ യാന്ത 
സെയ്ത ആളുകസളലയാ 96 മണിക്യൂർ 
�ിൻലഡായ്ക്കുള്ളിൽ എതെിലച്ർന്ന 
മറ്ുള്ള�സരലയാ ഇത് സയൂെിപിക്കുന്നകു.

കു  ക്ം
COVID-19 നായി ലപാസിറ്ീവ് പരീഷേിച് 
ഒരകു �്ക്തിയകുമായി നിങ്ങൾ ഒരകു മകുറി 
പങ്ിെകുകയാസണങ്ിൽ, നിങ്ങസള ഒരകു അെകുതെ 
ബന്ധമായി കണക്ാക്കുന്നകു.
COVID-19 ബാധിച്തായി സ്ഥിരീകരിക്സപട് 
അസലലെങ്ിൽ സം്രയിക്സപെകുന്ന ഒരാളുസെ 
അലത സമയതെക് നിങ്ങൾ ഒലര 
സ്ഥലതെകുസണ്ടങ്ിൽ നിങ്ങസള ഒരകു അെകുതെ 
ബന്ധമായി കണക്ാക്ാം.
നിങ്ങസള ഒരകു അെകുതെ ബന്ധമായി 
കണക്ാക്കുന്നകുസ�ങ്ിൽ, നിങ്ങളുസെ 
മകുറിയിൽ ഒറ്സപൊനകും ഓൺ-്സറ്ക് 
െീമിന്സറ ഉപലദ്രം പിത്കുെരാനകും 
നിങ്ങലളാട് ആ�്ര്സപലട്ക്ാം. 

ി രാവ ി
ഓലരാ സെസിലിറ്ിയ്ക്കും ഒരകു നിർദ്ിഷ്ട പ്ാൻ ഉണ്ടക്, അത് 
അെിയത്ിര സാഹെര്ങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പാലിലക്ണ്ടതകുണ്ടക്. നിങ്ങളുസെ 
എൻന്െൻസ ലഡാറകും ലലൈാർ പ്ാനകും എമർജൻസി എക്സിറ്ക് പാതയകും 
ന്പദർ്രിപിക്കും. ദയ�ായി ഇത് സ്യം പരിെയസപെകുതെി ഓൺ-
്സറ്ക് സ്ാഫ് അഭ്ർത്ന ന്പകാരം സെയ്ുക.

ഒരകു ക   ാ  ുക  കുക  ി ിക്കുക

 ല ി  ക ം ാലകു  ി രാവ  കാര ം 
നി ളു  കു ി ഒഴി ിക് ി  വി കുക  നി  

നി കു വ ം

ാ  രിക്കുക
നിങ്ങളുസെ മകുറിയിൽ നിന്നക് പകുറസപെകുന്നതിന് മകുമ്ക് നിങ്ങളുസെ ്കകൾ 
്സനി്റ്സ സെയ്ുക, മാസക് ന്പലയാഗിക്കുക.
നിങ്ങളുസെ �ാതിലിനെകുതെക് ഒരകു സസപയർ മാസക് സയൂഷേിക്കുന്നതിലയൂസെ അതെരം 
സാഹെര്ങ്ങളിൽ ഒരകു മാസക് ്കകാര്ം സെയ്ുക. മാസക് ധരിക്കുന്നത് 
്�റസ പെരാനകുള്ള സാധ്ത കകുറയ്ക്ാൻ സഹായിക്കും.

നി ളു  കുക്ളും ി ി  വി കുക
നിങ്ങളുസെ �സതകു�കകലളക്ാൾ നിങ്ങൾ ന്പധാനമാണ് - നിങ്ങളുസെ 
സകുരഷേയാണ് ഞങ്ങളുസെ മകുൻഗണന.

ു വരി  നി    രം നിലനി കുക
ഒരകു പലായന സമയതെക് മറ്ക് ആളുകളിൽ നിന്നക് ്രാരീരിക അകലം 
പാലിക്കുകയകും ഉപരിതലങ്ങളുമായകുള്ള സമ്ർക്ം ഒഴി�ാക്കുകയകും സെയ്ുക.

ി കു കാ  ഒരകു ാ   ലാ ം ാക്കു  ല ി  ി ിര ി  
ിലി ി നി  ാലിക്ാ  കകു കര ാ  ന ു  ാ ിക  

കാര ാ ക്ാം  

ാ  ുക കുക ി ിക്കുക
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നിങ്ങളുസെ സെസിലിറ്ിയിലകുള്ള ലസ�നങ്ങൾ
ഈ സെസിലിറ്ി ഒരകു ലഹാട്ൽ ആണ് എങ്ിലകും, സാധാരണ ഒരകു ലഹാട്ൽ ലപാസല ഇത് ന്പ�ർതെിക്കുന്നിലലെ. 
ഈ സെസിലിറ്ികൾ നൽകകുന്ന െില അെിസ്ഥാന ലസ�നങ്ങൾ ഉണ്ടക്. 

വ  രി ര ം
ആലരാഗ് സന്പാെഷണൽസിന്സറ 
ഒരകു െീം എലലൊയ്ലപാഴകും നിങ്ങളുസെ 
സെസിലിറ്ിയിൽ ലഭ്മാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 
അസകുഖം ലതാന്നകുന്നകുസ�ങ്ിൽ, ആലരാഗ് 
പരില്രാധനയ്ക്ായി സെസിലിസറ്യിന്സറ 
ആലരാഗ് െീമകുമായി ബന്ധസപെകുക. 
മരകുന്നകുകളും ന്പിസന്കിപഷന് 
ആ�്ര്ങ്ങളും ഉസണ്ടങ്ില് ഓണ്-
്സറ്ക് ജീ�നക്ാരക്കും നിങ്ങസള 
സഹായിക്കു�ാന് സാധിക്കും. 

നിങ്ങൾക്ക് അസകുഖം ലതാന്നകുന്നകുസ�ങ്ിൽ, 
അെിയത്ിര ്�ദ്സഹായം 
ആ�്ര്മാസണങ്ിലലാ COVID-19 ലഷേണങ്ങൾ 
കാണിക്കുന്നകുസണ്ടങ്ിലലാ, നിങ്ങളുസെ 
മകുറിയിൽ താമസിച്ക് ഓൺ-്സറ്ക് െീമിസന 
(റിസപഷൻ, നഴ്സിംഗ െീം അസലലെങ്ിൽ 
്സറ്ക് മാലനജർ) ലൊൺ സെയ്ുക.

ം
നിങ്ങളുസെ ന്പഭാതഭഷേണം, ഉച്ഭഷേണം, 
അതൊഴം എന്നി� നിങ്ങളുസെ �ാതിലിനകു 
പകുറതെക് എതെിക്കും. ഇ�യ്ക്കു പകുറലമയകുള്ള 
ഏത് ഭഷേണതെിനകും നിങ്ങള് പണം നല്കണം.

നിങ്ങള്ക്ക് ഏസതങ്ിലകും ഭഷേണങ്ങലളാട് 
അലരജി ഉസണ്ടങ്ിലലാ, ന്പലത്കമായ 
ഭഷേണന്കമം ആ�്ര്മകുള്ള ലരാഗാ�സ്ഥകള് 
ഉസണ്ടങ്ിലലാ ഓണ്-്സറ്ക് െീമിസന 
അറിയിക്കുക. 

ഏസതങ്ിലകും ഭഷേണ ആ�്ര്കതകൾ 
നിറല�റ്ാൻ ഞങ്ങൾ പരമാ�ധി ന്്രമിക്കും, 
എന്നിരകുന്നാലകും നിങ്ങളുസെ എലലൊ 
മകുൻഗണനകളും ഉൾസക്ാള്ളാൻ ഞങ്ങൾക്ക് 
കഴിലഞ്ഞക്ിലലെ. ഭഷേണം ഓരഡര സെയ്ാനകും 
അത് നിങ്ങള്സക്തെിച്ു തരാനകും ഉള്ള 
ഓ്ണലെന് ഓപഷനകുകള് ഉണ്ടാ�ാം. ന്പാലദ്രിക 
സഡലി�റി ഓപഷനകുകസളക്കുറിച്ക് ഓൺ-
്സറ്ക് െീമകുമായി സംസാരിക്കുക.

ന ില ി  ാ  വ ം കകു ിക്കു  
കുര ി ാ  ഒരകു സെസിലിറ്ിയിൽ 

താമസിക്കുന്ന എലലൊ യാന്തക്ാർക്കും 
ൊപിൽ നിന്നക് ലനരിട്ക് സ�ള്ളം കകുെിക്ാൻ 
കഴിയകും. നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സമയതെക് 
്ഹലന്ഡറ്ഡായി നിലനിർലതെണ്ടത് 
ന്പധാനമാണ്. 

ം ലി ാ  വന ളും 
ലാ നകുക  വ കും 
മകുറികൾക്ിെയിലകും ലഹാട്ൽ 
ലസ�നങ്ങൾക്കുമകുള്ള ആത്രിക ലകാളിംഗ 
സരൗജന്മാണ്. 

ലഹാട്ൽ നിരക്ിൽ (മിനിറ്ിൽ) 
ഈൊക്കുന്ന ഏസതങ്ിലകും ബാഹ് 
ലൊൺ ലകാളുകൾക്ക് നിങ്ങൾ 
പണം നൽലകണ്ടതകുണ്ടക്. ലസ�നം 
ന്പാപതമാക്കുന്നതിന് സെസിലിറ്ി 
സ്ാെകുകളുമായി സംസാരിക്കുക. 

്�-്െ സരൗജന്മാണ്. സെലിലൊൺ 
ഇൻ-റയൂം ൊർജകുകൾ ഒഴി�ാക്ണസമങ്ിൽ 
ഇന്റർസനറ്ക് അധിഷ്ിത ലകാളിംഗ 
ആപ്ിലക്ഷനകുകൾ ലപാലകുള്ള 
ലെസ്െം, സമസഞ്ചർ, �ാട്ക്സആപക്, 
മറ്ക് സമാന അപ്ിലക്ഷനകുകൾ എന്നി� 
ഉപലയാഗിക്ാൻ ഞങ്ങൾ നിർലദ്്രിക്കുന്നകു.

ാഒ ി ാ ി  ന  ാ  
ല  

Ngā Kaitiaki o Te Puna Rongoā o Aotearoa – 
തങ്ങളുസെ മരകുന്നകുകസളക്കുറിച്ക് kaumatua 
അസലലെങ്ിൽ whānau �ാലനാ�ലയാ 
ഉണ്ടാലയക്ാ�കുന്ന ലൊദ്ങ്ങൾക്ക് 
ഉതെരം നൽകാൻ Māori ൊർമസിസ്ക് 
അലസാസിലയഷന് (എംപിഎ) ഒരകു സ 
phone ജന് ലൊൺ ്ലൻ ഉണ്ടക്.

നിങ്ങള് അെിയത്ര ്�ദ് ഉപലദ്രം 
ആ�്ര്മാസണങ്ില് ഓണ്-്സറ്ക് സഹല്തെക് 
സ്ാെിലനാട് സംസാരിക്കുക.

ലസ�നങ്ങളും 
പാലിലക്ണ്ട 
നിയമങ്ങളും

നി ളു  
കക  കഴകുകകുക

ഒരകു ാ  
രിക്കുക

നി ളു  വി ാകളും 
ാ ക് ി വാ ിലകും 

ക്കുക

കു  വാ ി

നി ളു  വാ ി  
കു ക്കു ി  കു

1

3

2
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വകും ാ ന ളുകും ിക്കു  
നിങ്ങള്ക്ക് സെസിലിറ്ി �ിട്ുലപാകാനാ�ിലലെ, 
പലഷേ നിങ്ങള്ക്ക് നിങ്ങളുസെ 
സെസിലിറ്ിയിലലയ്ക്ക് ഇനങ്ങള് സഡലി�ര 
സെയ്ിക്ാ�കുന്നതാണ്-ഇതില് ഭഷേണ�കും 
�്ക്തിഗതമായ പാലക്ജകുകളും ഉള്സപെകുന്നകു. 

ആലരാഗ്�കും സകുരഷേയകും അപകെതെിലാക്കുന്ന 
നിയമ�ിരകുദ്ധമായ ഇനങ്ങലളാ ഇനങ്ങലളാ 
സഡലി�റികളിൽ അെങ്ങിയിരിക്രകുത്. ഇതില് 
്�ദ്കുതി ഉപലയാഗിച്ു ന്പ�രതെിക്കുന്ന 
ഭഷേണം പാകം സെയ്ാനകുള്ള ഉപകരണങ്ങള്, 
ഗ്ാസ കകുക്റകുകള്, സമഴകുകകുതിരികള്, ഹീറ്റകുകള്, 
ലൊസ്റകുകള്, ന്ഗില് ലൊപ അ�നകുകള്, 
തകുറന്ന നാളങ്ങളുള്ള സാമന്ഗികള്, സപസട്ന്നകു 
തീപിെിക്കുന്ന �സതകുക്ള് ഇ� ഉള്സപെകുന്നകു. 
നിങ്ങളുസെ സഡലി�റിയിൽ ആലരാഗ്�കും 
സകുരഷേയകും അപകെസപെകുതെകുന്ന ഏസതങ്ിലകും 
ഇനങ്ങൾ അെങ്ങിയിരിക്കുന്നകുസ�ന്നക് സ്ാഫ് 
�ി്ര്സിക്കുന്നകുസ�ങ്ിൽ, അത് സകുരഷേിതമാസണന്നക് 
സതളിവ് ആ�്ര്സപൊം.

ആലരാഗ്പര�കും സകുരഷോപര�കുമായ ഒരകു 
അപകെസാദ്ധ്ത ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരകു സാധനം 
നിങ്ങള്ക്കുസണ്ടങ്ില്, നിങ്ങള് ലപാകകുന്നതകു �സരലയ 
അത് അയച്യാള്ക്ക് മെക്ി അയക്കുന്നതകു�സരലയാ 
ലഹാട്ല് നിങ്ങള്ക്കു ല�ണ്ടി അ� സയൂഷേിച്ു 
�യ്ക്കും. 

നിങ്ങളുസെ കകുെകുംബതെിലനാ സകുഹൃതെകുക്ൾലക്ാ 
പാലക്ജകുകസളാന്നകും അയയ്ക്ാൻ നിങ്ങൾക്ക് 
കഴിയിലലെ. 

രി ാ  വന  
നിങ്ങള്ക്ക് ഒരകു ദ്ിഭാഷിയകുസെ 
ആ�്ര്മകുസണ്ടങ്ില്, ദയ�ായി ഓണ്-്സറ്ക് 
െീമിലനാട് സംസാരിക്കുക, അ�രക്ിത് 
നിങ്ങള്ക്ായി ന്കമീകരിക്കു�ാന് കഴിയകും.

ഈസിസപീക്ക് ഇന്സറർസന്പറ്ർ ലസ�നങ്ങളും 
നിങ്ങൾക്ക് ആ�്ര്സപൊം. 

നിങ്ങൾക്ക് സഹായം ആ�്ര്മകുസണ്ടങ്ിൽ 
അസലലെങ്ിൽ താമസിക്കുന്ന സമയതെക് 
നിങ്ങൾക്ക് ലൊദ്ങ്ങളുസണ്ടങ്ിൽ നിങ്ങളുസെ 
ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളുമായി നിങ്ങസള 
ബന്ധസപൊൻ കഴിയകുന്ന ഒരകു ലസ�നമാണ് 
ഈസിസപീക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് റിസപഷൻ 
�ിളിച്ക് ഈസിസപീക്ക് ലസ�ന�കുമായി 
നിങ്ങസള ബന്ധസപൊൻ ആ�്ര്സപൊനകും 
നിങ്ങൾക്ക് ആ�്ര്മകുള്ള ഭാഷ അ�സര 
അറിയിക്ാനകും കഴിയകും. തകുെർന്നക് നിങ്ങൾക്ക് 
ലൊദ്ങ്ങൾ ലൊദിക്ാലനാ റിസപഷനിലലക്ക് 
ലൊണിസല ഇന്റർസന്പറ്ർ �ഴി സഹായം 
ലതൊലനാ കഴിയകും. ഈസിസപീക്ക് ലസ�നം 
സരൗജന്മാണ്.

ാക് ലാ
നിങ്ങസള സകുരഷേിതമായി സയൂഷേിക്കുന്നതിന് 
നിങ്ങളുസെ മകുറിയില് ഒരകു സലമാക്ക് 
അലാം ഉണ്ടക്. സപാെി, നീരാ�ി, പകുക, മറ്ക് 
ധയൂപങ്ങള്, ബാഷപങ്ങള് എന്നി� മയൂലം 
സലമാക്ക് അലാമകുകള് സജീ�മാകകുന്നതാണ്. 
അറിഞ്ഞകുസകാണ്ടക് സതറ്ായ െയർ അലാറം 
ഉണ്ടാക്കുന്നത് കകുറ്കരമാണ്, അങ്ങസന സെയ്ുന്നത് 
ലന്പാസിക്യൂഷന് കാരണമാലയക്ാം.
നി  രകു
›  ാക് ലാ
› നി ളു  കു ി ി  കുക  വാ  ല ി  

വവിക്കുക
› വ  ാ ി കുക  വ ലാ  ുക
›  ം ം കരിക്ാ  ിലകും 

ാല ല ി  ാക്  കം 
ാ ിക്കുക

› ാ  കുകളി  വലകുക  ല ി  
ക കു  വ കുക്  വ ക്കുക  

െയർ അലാറം സജീ�മാസണങ്ിൽ, ഇ�ാലക്ഷൻ 
സെയ്ുന്നതിനകുള്ള നെപെിന്കമങ്ങൾ പാലിക്കുകയകും 
സെസിലിറ്ി സ്ാെിന്സറയകും മാലനജസമന്റിന്സറയകും 
നിർലദ്്രങ്ങൾ ന്്രദ്ധിക്കുക. ഏസതങ്ിലകും തരതെില് 
ആളുകസള ഒഴിപിലക്ണ്ടി �രകുന്ന സമയതെക് 
മറ്ുള്ള�രില് നിന്നകും 2 മീറ്ര അകലം 
പാലിക്കു�ാനകും മാസക് ധരിക്കു�ാനകും ഓരക്കുക. 

നി കും ല ി കും
സെസിലിറ്ി സ്ാെിന് നിങ്ങളുസെ മകുറിയിൽ 
ന്പല�്രിക്ാൻ കഴിയിലലെ, ഇത് നിങ്ങസളയകും 
ഞങ്ങളുസെ സ്ാെിസനയകും സകുരഷേിതമായി 
സയൂഷേിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് െില അെിസ്ഥാന 
ക്ീനിംഗ ഉൽപന്നങ്ങൾ നൽകകുന്നതിനാൽ 
നിങ്ങളുസെ മകുറി �ൃതെിയാക്ാൻ കഴിയകും.

നിങ്ങളുസെ താമസല�ളയില് ലലാണ്ടക്റി 
ലസ�നങ്ങള് ലഭ്മായിരിക്കുന്നതാണ്. 
അഭ്ർത്നന്പകാരം പകുതിയ തയൂ�ാലകളും 
ഷീറ്ുകളും നൽകകും (ഇ� നിങ്ങളുസെ 
�ാതിലിനകു മകുന്നിൽ അ�ല്രഷിക്കും). 
മാലിന്ങ്ങൾ, അലക്ൽ, ലിനൻ ലസ�നങ്ങൾ 
എന്നി�സയക്കുറിച്ുള്ള �ി്രദാം്രങ്ങൾക്ക് 
ദയ�ായി നിങ്ങളുസെ സെസിലിറ്ി �ി�ര 
ഷീറ്ക് �ായിക്കുക.

ി  കി ലക് നി ളു  കു ി ി  നി  കു കു ാകരകു  നി ക് ിനകും ാ ം 
വ കു ി  നി ളു  കു ി ി ല ാ  ാ ി  ി ന കുക  ര ിലകും 

ിവ  24 ിക് കും ല ാ

ം ക കു  ിലി ികളിലകു  
ി ി ി വി ക

നിങ്ങളുസെ സകുരഷേയ്ക്ക്, നിങ്ങളുസെ 
സെസിലിറ്ിക്കുള്ളില് സി.സി.െി.�ി. 
ന്പ�രതെിക്കുന്നകുണ്ടാ�ാം. എലലൊ സപാതകു 
ന്പലദ്രങ്ങളിലകും സസ്യസര്ലലെുകളിലകും സി.സി.
െി.�ി. ക്ാമറകള് ഉണ്ടക്. അതിഥികളുസെ 
മകുറികളില് ഒരിെതെകും ക്ാമറകള് ഇന്സ്ാള് 
സെയ്തിട്ിലലെ. നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സമയതെക് 
എലലൊയ്ലപാഴകും നിങ്ങളുസെ സ്കാര്ത 
പരിരഷേിക്സപെകും.

ി  ലിവ ി നകുവ ന ാ
�്ക്തിഗത ഉപലഭാഗതെിനായി ന്ായമായ അള�ിൽ മാന്തലമ ഓർഡർ സെയ്ാൻ കഴിയയൂ. 
ദയ�ായി ഉതെര�ാദിതെലതൊസെ കകുെിക്കുക, സെസിലിറ്ിയിസല മറ്ക് ആളുകസളയകും സ്ാെകുകസളയകും 
പരിഗണിക്കുകയകും നിങ്ങളുസെ സപരകുമാറ്ം ഉെിതമാസണന്നക് ഉറപാക്കുകയകും സെയ്ുക. നിങ്ങൾക്ക് 
സ്ാെിലനാലൊ അെിയത്ിരാ�സ്ഥലയാലൊ (തീപിെകുതെം ലപാലകുള്ള�) ന്പതികരിക്ാനകും PPE, 
്രാരീരിക അകലം പാലിക്ൽ നിയമങ്ങൾ എന്നി� പാലിക്ാനകും കഴിയണം - നിങ്ങസളയകും 
മറ്ുള്ള�സരയകും സകുരഷേിതമായി സയൂഷേിക്ാനകുള്ള നിങ്ങളുസെ കഴി�ിസന മദ്ം ബാധിലച്ക്ാം.

ആലരാഗ് മന്ത്ാലയ മാർഗ്ഗനിർലദ്്രങ്ങൾ സന്തീകൾക്ക് ഒരകു ദി�സം രണ്ടക് സ്ാൻലഡർഡ് 
ന്ഡിങ്കുകൾഴ്െയിൽ 10 സ്ാൻലഡർഡ് ന്ഡിങ്കുകൾ), പകുരകുഷന്ാർക്ക് ഒരകു ദി�സം മയൂന്നക് സ്ാൻലഡർഡ് 
ന്ഡിങ്കുകൾ (ആഴ്െയിൽ 15 സ്ാൻലഡർഡ് ന്ഡിങ്കുകൾ) എന്നി� ്രകുപാർ്ര സെയ്ുന്നിലലെ.

കയൂെകുതൽ �ി�രങ്ങൾക്ക്,  
www.alcohol.org.nz/help-advice/advice-on-alcohol/low-risk-alcohol-drinking-advice സന്ദർ്രിക്കുക: 

ന്പതിദിനം മകുതിർന്ന�ർക്ക് (18 അസലലെങ്ിൽ അതിൽ കയൂെകുതൽ) മദ്ം �ിതരണം സെയ്ുന്നത് ഞങ്ങൾ 
പരിമിതസപെകുതെകുന്നകു:

› ആറ് 330 മിലലെി ക്ാനകുകൾ (6-9 സ്ാൻലഡർഡ് ന്ഡിങ്ക്സ), അസലലെങ്ിൽ

› ഒരകു കകുപി ്�ൻ (7-8 സ്ാൻലഡർഡ് ന്ഡിങ്ക്സ), അസലലെങ്ിൽ

› നാല് പായ്ക്ക്, 330 മിലലെി �സര, RTD കൾ (7-8 സ്ാൻലഡർഡ് ന്ഡിങ്ക്സ)

› ആത്ാക്ളുസെ ന്പസ�ം സ്ീകരിക്ിലലെ.

കകുലറ ദി�സം കകുെിക്കുന്നതിനകുള്ള ഉലദ്്ര്ലതൊസെ, ഇതില് കയൂെകുതല് നിങ്ങള്ക്ക് സഡലി�ര 
സെയ്സപെകുകയാസണങ്ില്, ജീ�നക്ാര നിങ്ങളുസെ സഡലി�റി സയൂഷേിക്കുകയകും നിങ്ങളുസെ താമസ 
കാലയള�ില് നിങ്ങള്ക്ക് അപലപാഴായി നല്കകുകയകും സെയ്ും.

നിങ്ങള്ലക്ാ നിങ്ങളുസെ ബബിളില് ഉള്ള�രലക്ാ അ�ര ഉപലയാഗിക്കുന്ന മദ്തെിന്സറ അളവ് 
കകുറയ്ക്കുന്നതിനകുള്ള പിത്കുണയകും െികിത്യകും ആ�്ര്മകുസണ്ടങ്ില്, 0800 787 797 എന്ന നമ്രില് 
ആല്ക്ലഹാള് ന്ഡഗ സഹല്പ ്ലനില് �ിളിക്കുക.

കെപാട്:  
റയൂബി ലജാൺസ.
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നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സമയതെക് പാലിലക്ണ്ട 
നിയമങ്ങൾ
നിങ്ങൾ ഐസസാലലഷനിൽ ആയിരിക്കുലമ്ാൾ, നിങ്ങൾ സകുരഷേിതമായകും ആലരാഗ്ലതൊസെയകുമിരിക്ാൻ 
സഹായിക്കുന്ന െില അെിസ്ഥാന നിയമങ്ങൾ പാലിലക്ണ്ടത് ന്പധാനമാണ്. നിങ്ങൾ പാലിലക്ണ്ട 
നിര�ധി COVID-19 (ലകാ�ിഡ് -19) നിയമങ്ങൾ നിയമപരമായ ആ�്ര്കതകളാണ്, ഈ നിയമങ്ങൾ 
ലംഘിക്കുന്നത് ലപാലീസ നെപെികളിലലക്ക് നയിലച്ക്ാം. നിങ്ങൾ ഈ െട്ങ്ങ ൾ പാലിക്കുന്നിലലെ എങ്ിൽ, 
ഐസസാലലഷനിൽഅധിക സമയം കഴിലയണ്ടി �രകുക എന്നത് ലപാസലയകുള്ള അനത്ര െലങ്ങളുണ്ടാലയക്ാം.

നിങ്ങളുസെ മകുറിക്ക് പകുറതെകുള്ള സഞ്ചാരം കർ്രനമായി നിയന്ത്ിതമായ ഒരകു രീതിയിൽ മാന്തലമ 
അനകു�ദിക്കുകയകുള്ളളൂ. ദയ�ായി നിങ്ങളുസെ സെസിലിറ്ിയിലകുള്ള ജീ�നക്ാരകുസെ ലന്പാലട്ാലക്ാളുകളും, 
മാർഗ്ഗനിർലദ്്രങ്ങളും മാനിക്കുകയകും പാലിക്കുകയകും സെയ്ുക. 

 ാ കകുക  രിക്കുക 
നിയന്ത്ിത ഐസസാലലഷൻ സെസിലിറ്ി നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഒറ്-ഉപലയാഗ ഡിസലപാസിബിൾ 
മാസകകുകൾ മാന്തലമ നിങ്ങൾ ധരിക്ാ�യൂ.
നി ളാരകു ാ  രിക് ം  
› നിങ്ങളുസെ �ാതിൽക്ൽ അ�ല്രഷിക്കുന്ന ഭഷേണം, അലക്ൽ അസലലെങ്ിൽ മറ്ക് �സതകുക്ൾ 
ല്രഖരിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുസെ �ാതിൽ തകുറക്കുന്നതിന് മകുമ്ക്

› അലക്ൽ, മാലിന്ങ്ങൾ അസലലെങ്ിൽ മറ്ക് �സതകുക്ൾ എന്നി� നിങ്ങളുസെ �ാതിലിനകു പകുറതെക് 
ല്രഖരിക്കുന്നതിനായി സ്ഥാപിക്കുകയാസണങ്ിൽ

› അത്ത്ാലപഷേിതമായ ്�ദ് പരിെരണം, ലകാ�ിഡ്-19 സെസ്ക് ഉള്സപസെ
› ്മന്സറനൻസികയ്ക് െിലർ നിങ്ങളുസെ മകുറിയിൽ ന്പല�്രിലക്ണ്ടി�രകുലമ്ാൾ 
› ്രകുദ്ധ�ായകു അസലലെങ്ിൽ പകുക�ലി ന്പലദ്രങ്ങളിലലക്ക് ന്പല�്രിക്ാൻ നിങ്ങൾ മകുറിയിൽ നിന്നക് 
പകുറസപെകുലമ്ാൾ. മകുറിയിലലയ്ക്ക് തിരിച്ുലപാകകുലമ്ാഴകും നിങ്ങള് മാസക് ധരിലക്ണ്ടതാണ്

› തീ ലപാലകുള്ള അെിയത്രാ�സ്ഥ കാരണം നിങ്ങളുസെ മകുറിയിൽ നിന്നക് പകുറതെകുലപാലകണ്ടി�രകുലമ്ാൾ. 

മാസക് എങ്ങസന ധരിക്ാം, നീക്ംസെയ്ാം എന്നതിസനക്കുറിച്ുള്ള കയൂെകുതൽ �ി�രങ്ങൾ അനകുബന്ധം 
4 ൽ ലഭ്മാണ്. PPE ലസ്ഷനകുകൾക്ക് സമീപം സ്ഥിതിസെയ്ുന്ന ഉെിതമായ ബിനകുകളിൽ കയ്ുറകളും 
മാസകകുകളും ലപാലകുള്ള എലലൊ സ്കാര് സംരഷേണ ഉപകരണങ്ങളും (PPE) ദയ�ായി 
�ിനിലയാഗിക്കുക. പി.പി.ഇ. അ�ിസെയകും ഇ�ിസെയകും ഉലപഷേിക്ാതിരിക്കുക.

കകു ി : സെയ്സ മാസക് ധരിക്കുന്നതിൽ നിന്നക് തെയകുന്ന സമഡിക്ൽ അ�സ്ഥയകുള്ള ആളുകൾ, 6 
�യസ്ിന് താസഴയകുള്ള കകുട്ികൾ, അസലലെങ്ിൽ സഹായമിലലൊസത സെയ്സ മാസക് നീക്ംസെയ്ാൻ 
കഴിയാതെ�ർ എന്നി�സര മാസക് ധരിക്കുന്നതിൽ നിന്നക് ഒഴി�ാക്ാം. ഒരകു മാസക് ധരിക്കുന്നതിൽ 
നിന്നക് നിങ്ങസള ഒഴി�ാക്ിയിട്ുസണ്ടന്നക് ഒരകു ആലരാഗ് ന്പാക്റ്ീഷനർ സ്ഥിരീകരിലക്ണ്ടതകുണ്ടക്. 

നി ളു  കു ി ി  കഴി കുക
നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സമയതെക് കഴിയകുന്നന്ത മകുറിയിൽ താമസിക്ണം. ഇത് നിങ്ങസളയകും 
മറ്ുള്ള�സരയകും ഏസതങ്ിലകും എക്സലപാഷറിൽ നിന്നക് സകുരഷേിതമായി സയൂഷേിക്കുകയകും COVID-19 
ന്സറ �്ാപനം തെയകുകയകും സെയ്ും. 

നിങ്ങളുസെ മകുറിക്ക് പകുറതെക് മാന്തലമ നിങ്ങൾക്ക് അനകുമതിയകുള്ളളൂ:

› നിങ്ങൾക്ക് ഒരകു സമഡിക്ൽ അലപായിന്റ്സമന്റ് ഉസണ്ടങ്ിൽ
› നിങ്ങളുസെ നിർദ്ിഷ്ട ്രകുദ്ധ�ായകു അസലലെങ്ിൽ പകുക�ലി സമയതെിനായി. ്രകുദ്ധ�ായകു അസലലെങ്ിൽ 
പകുക�ലി ന്പലദ്രങ്ങളിലലക്ക് ന്പല�്രിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുസെ സഷഡ്യൂൾ സെയ്ത സമയം എങ്ങസന 
ബകുക്ക് സെയ്ാസമന്നക് നിങ്ങളുസെ സരൗകര്ം നിങ്ങസള അറിയിക്കും

› അെിയത്ിര സാഹെര്ങ്ങളിൽ, ഉദാഹരണതെിന് തീ അസലലെങ്ിൽ സകുരഷോ കാരണങ്ങളാൽ പരിക്ക് 
ഒഴി�ാക്കുന്നതിലനാ അസലലെങ്ിൽ അപകെതെിൽ നിന്നക് രഷേസപെകുന്നതിലനാ. 

നി  ി 24 ിക് ിനകു ി  ഒരകു രി ാ നക് വി ാ ക് കു ി  രി ാ നാ ല  
ി കു കുവ ര നി ള നി ളു  കു ി ി  നി കു  ാകാ  നകുവ ിക്ില

ലാ കും നി ളു  വാ ി  ിരിക് ം  നി  വാ ി  കു ക്കു ി  കു
› ്ക കഴകുകി മാസക് ധരിക്കുക
› നിങ്ങളുസെ മകുറിയിൽ ജാലകങ്ങലളാ ബാൽക്ണി �ാതിലലാ തകുറന്നിട്ുസണ്ടങ്ിൽ, നിങ്ങൾ �ാതിൽ 
തകുറക്കുന്നതിന് മകുമ്ക് അ� അെച്ിട്ുസണ്ടന്നക് ഉറപാക്കുക. ഇത് നിങ്ങളുസെ മകുറിയിൽ നിന്നക് 
�ായകു ഇെനാഴികളിലലക്ക് തള്ളി�ിൊനകുള്ള സാദ്ധ്ത കകുറയ്ക്കും, ഇത് സ്ാെിസനയകും മറ്ക് 
മെങ്ങിസയതെകുന്ന�സരയകും സകുരഷേിതമായി സയൂഷേിക്ാൻ സഹായിക്കും.

  ക ല നി ക്കുക
നിങ്ങളുസെ ബബിളിലകുള്ളതലലൊതെ 
(നിങ്ങളുസെ കകുെകുംബം/പങ്ാളി) മറ്ുള്ള�രില് 
നിന്നക് എലലൊയ്ലപാഴകും 2 മീറ്ര അകലം 
പാലിക്കുക. സെസിലിറ്ിയിലലാ നിങ്ങളുസെ 
റയൂം ലകാ�ിഡ് -19 സന്ദർ്രിക്കുന്ന�രിലലാ 
എയലറാലസാളുകലളാ തകുള്ളികലളാ 
ഇലലെ, അതിനാൽ മറ്ുള്ള�രിൽ നിന്നക് 
അകന്നകുനിൽക്കുകയകും നലലെ ്രകുെിത്ം 
പാലിക്കുകയകും സെയ്ുന്നത് COVID-19 
ന്സറ ഏസതങ്ിലകും �്ാപനതെിൽ 
നിന്നക് നിങ്ങസളയകും മറ്ുള്ള�സരയകും 
സംരഷേിക്കുന്നകു.

കഴകുകകുക  കഴകുകകുക  കഴകുകകുക
നിങ്ങളുസെ ്കകള് ലസാപും സ�ള്ള�കും 
ഉപലയാഗിച്ക് ഇെയ്ക്ിസെ (കകുറഞ്ഞത് 20 
സസക്ന്റ് ലനരലതെക്ക്) കഴകുകി നന്നായി 
ഉണക്കുക അസലലെങ്ില് നിങ്ങളുസെ ്കകള് 
നന്നായി സാനി്ട്സ സെയ്ുക. ലപജ 21 
കാണകുക.

നിങ്ങളുസെ ്കകള് ്രകുദ്ധമസലലെങ്ില് 
നിങ്ങളുസെ കണ്ുകളും മയൂക്കും 
�ായകും ഉള്സപസെ നിങ്ങളുസെ മകുഖതെക് 
സപര്രിക്കുന്നത് ഒഴി�ാക്കുക 
ന്പതലങ്ങളില് അണകുബാധയകുള്ള 
തകുള്ളികളുണ്ടാകാം.

ാ ാ ി  നി ളു  കു ിക്കു ി  വ ാ ാ ം ുക
്രകുദ്ധ�ായകു ന്പലദ്രങ്ങളിലലക്കുള്ള ആക്സസ നിങ്ങളുസെ സെസിലിറ്ിയിൽ ലഭ്മാലയക്ാം. ന്പലദ്രം 
ആക്സസ സെയ്ുന്നതിന് ഒരകു ല്ാട്ക് ബകുക്ക് സെയ്ണസമങ്ിൽ നിങ്ങളുസെ സെസിലിറ്ി നിങ്ങസള 
അറിയിക്കും. 
നെതെം ലപാലകുള്ള ലനരിയ �്ായാമങ്ങൾക്ായി നിങ്ങൾക്ക് അംഗീകൃത സമയങ്ങളിൽ മാന്തലമ 
്രകുദ്ധ�ായകു ന്പലദ്രങ്ങൾ ഉപലയാഗിക്ാൻ കഴിയയൂ. അണകുബാധ തെയകുന്നതിനകും നിയന്ത്ിക്കുന്നതിനകും 
(ഐപിസി) ആ�്ര്ങ്ങൾക്ായി, കനതെ ്ര്സനതെിന് കാരണമാകകുന്ന �്ായാമം അനകു�ദനീയമലലെ, 
മാന്തമലലെ ്രകുദ്ധ�ായകു ന്പലദ്രങ്ങളിലലക്ക് സകാണ്ടകുലപാകാൻ കഴിയകുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ഞങ്ങൾ 
പരിമിതസപെകുതെകുകയകും സെയ്ാം. 
്രകുദ്ധ�ായകു ലമഖലയിസലക്കുലമ്ാഴകും പകുറലതെക്കുംലമ്ാഴകും, യാന്ത സെയ്ുലമ്ാഴകും, ന്പലദ്രം 
ഉപലയാഗിക്കുലമ്ാഴകും, നിങ്ങൾ ഒറ്-ഉപലയാഗ സെയ്സ മാസകകുകൾ, റിസ്ക്ബാൻഡകുകൾ എന്നി� 
ധരിക്കുകയകും ്രാരീരിക അകല�കും ്ക ്രകുെിത്�കും പരി്രീലിക്കുകയകും ല�ണം. നിങ്ങൾക്ക് 
അസകുഖമകുസണ്ടങ്ിൽ, ഓപഷനകുകൾ െർച് സെയ്ുന്നതിന് ഓൺ-്സറ്ക് ആലരാഗ് െീമകുമായി ബന്ധസപെകുക. 
ഒരകു ദി�സതെിൽ ഒരിക്സലങ്ിലകും ്രകുദ്ധ�ായകു ന്പലദ്രങ്ങളിലലക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ന്പല�്രനം നൽകാൻ 
ഞങ്ങൾ പരമാ�ധി ന്്രമിക്കും. പകുതിയ �രവ്, പകുറസപെൽ, സെസിലിറ്ിയിൽ സ്ഥിരീകരിച് ലകസ 
അസലലെങ്ിൽ മറ്ക് കാരണങ്ങളാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലസാണകുകളിലലക്ക് ന്പല�്രിക്ാൻ കഴിയാതെ 
സാഹെര്ങ്ങളുണ്ടാകാം. 
ഈ സകുന്പധാന ന്പ�ർതെനങ്ങൾ നിങ്ങളുസെ സഷഡ്യൂൾ സെയ്ത ്രകുദ്ധ�ായകു ന്പല�്രന സമയസതെ 
അന്പതീഷേിതമായി തെസ്സപെകുതെകുന്നകുസ�ങ്ിൽ നിങ്ങളുസെ ധാരണസയ ഞങ്ങൾ അഭിനന്ദിക്കുന്നകു.

ിലി ി ി ലാ കു ി ി ലാ 
കരില

കകുെകുംബാംഗങ്ങള്ലക്ാ സകുഹൃതെകുക്ള്ലക്ാ 
നിങ്ങസള സന്ദര്രിക്കു�ാന് കഴിയിലലെ. 
നിങ്ങളുസെ മകുറിയിൽ ഏത് സമയതെകും 
സന്ദർ്രകർ ഉണ്ടാകരകുത്. നി ളു  

ിളി  ലാ  രകു കും കു ി ി  
വ ിക്രകു  ഇത് നിങ്ങസളയകും 

മറ്ുള്ള�സരയകും ഏസതങ്ിലകും 
എക്സലപാഷറിൽ നിന്നക് സകുരഷേിതമായി 
സയൂഷേിക്കുകയകും COVID-19 ന്സറ 
�്ാപനം തെയകുകയകും സെയ്ും.

ഈ സെസിലിറ്ി സരൗജന് Wi-Fi �ാഗദാനം 
സെയ്ുന്നതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് അ�രകുമായി 
ഓൺ്ലനിൽ സംസാരിക്ാൻ കഴിയകും.

ക കു  നി ം
നിങ്ങളുസെ ്കമകുട്ിലലക്ക് െകുമയ്ക്കുകലയാ 
തകുമ്കുകലയാ സെയ്ുക അസലലെങ്ില് 
നിങ്ങളുസെ �ായകും മയൂക്കും െിഷ്യൂ 
ഉപലയാഗിച്ക് അെച്ുപിെിക്കുക ഉെനെി ഒരകു 
ബിന്നിൽ �യ്ക്കുക, നിങ്ങളുസെ ്കകൾ 
കഴകുകകുക അസലലെങ്ിൽ ്സനിറ്സ സെയ്ുക. 

നി ളു  കു ിക് 
കു ാ ിരിക്കു ാ  

ി ാ കുക  രിക്കുക
്രകുദ്ധ�ായകു അസലലെങ്ിൽ പകുക�ലി 
ന്പലദ്രങ്ങളിലലക്ക് ന്പല�്രിക്കുന്നതിലനാ 
പരില്രാധനയ്ലക്ാ നിങ്ങൾ മകുറിയിൽ 
നിന്നക് പകുറസപെകുലമ്ാൾ റിസ്ക്ബാൻഡ് 
ധരിലക്ണ്ടതകുണ്ടക്. നിങ്ങളുസെ റിസ്ക്ബാൻഡ് 
ധരിക്കുന്നിസലലെങ്ിൽ, റയൂം ഐസസാലലഷനിൽ 
ആയിരിലക്ണ്ട ഒരകു മെക്ക്ാരസന നിങ്ങൾ 
സതറ്ിദ്ധരിലച്ക്ാം, ഒപം നിങ്ങളുസെ 
മകുറിയിലലക്ക് മെങ്ങാൻ സ്ാഫ് നിങ്ങലളാട് 
ആ�്ര്സപലട്ക്ാം.
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ല ന ാ ാ ില
ലൊലട്ാകള് എെകുക്കുകലയാ ഓഡിലയാലയാ 
�ീഡിലയാലയാ ലറാലക്ാഡ് സെയ്ുകലയാ 
ല�ലണാ എന്നത് പരിഗണിക്കുലമ്ാള്, 
ദയ�ായി ഈ സെസിലിറ്ിയിലകുള്ള 
ആളുകളുസെ സ്കാര്തസയയകും 
�്ക്തിപരമായ സാഹെര്ങ്ങസളയകും 
മാനിക്കുക. ലലാബി അസലലെങ്ിൽ 
നഴ്സകുമാരകുസെ ന്പലദ്രം ലപാലകുള്ള 
ഏസതങ്ിലകും ന്പ�ർതെന ഭാഗങ്ങളിൽ 
െിന്തീകരണം അനകു�ദനീയമലലെ.
ആദ്ം മറ്ക് അതിഥികലളാെകു 
ലൊദിക്ാസത ദയ�ായി 
അ�സര സറലക്ാഡ് സെയ്രകുത്. 
ജീ�നക്ാരകുമായകുള്ള നിങ്ങളുസെ 
ഇെസപെലകുകള് നിങ്ങള്ക്ക് സറലക്ാഡ് 
സെയ്ണസമന്നകുസണ്ടങ്ില്, ദയ�ായി 
ആദ്ം അ�ലരാെകു സംസാരിക്കുക.

ാ ളു ാ ി കു
മാലനജഡ് ഐസസാലലഷന് ആന്റ് 
ക്ാറന്്റന് സെസിലിറ്ികളില് 
സപാതകുജനങ്ങള്ക്ക് �ലിയ 
താല്പര്മാണകുള്ളത്. മീഡിയ നിങ്ങസള 
ബന്ധസപൊം, നിങ്ങൾ അ�ലരാട് 
സംസാരിക്കുലമാ എന്നത് നിങ്ങളുസെ 
ഇഷ്ടമാണ്. 
മാദ്ധ്മന്പ�ർതെകർക്ക് ഈ 
സെസിലിറ്ിയിൽ ന്പല�്രിക്ാൻ 
കഴിയിസലലെന്നക് ഓർമ്ിക്കുക. നിങ്ങള് ഒരകു 
ഇന്റര്്യൂ�ിന് സമ്തിക്കുകയാസണങ്ില്, 
നിങ്ങള്ക്ക് ലൊലണാ �ീഡിലയാ 
ലകാളിംലഗാ ലപാസലയകുള്ള റിലമാട്ക് 
ഓപഷനകുകള് ഉപലയാഗിലക്ണ്ടി �രകും.

ി രകു
നി  ി രകു
› നി ളു  ിളി  കു കു  

രകു ാ കും ലി  ു കു
› കു ിക ക്ി ിലകു  ന  നി ളു  

ിളി  ല ി  കകു ികളു  
കളി ാ   ാ കുക  

ാ കുക  ം കു ി വ ി  
കു കു

› ല കുക  ി ര ുക  വാ ിം  
ല ി  ി ര  കര

ഇത് നിങ്ങസളയകും സെസിലിറ്ിയിലകുള്ള മറ്ുള്ള�സരയകും സകുരഷേിതമായി 
സയൂഷേിക്കും. പകർച്�്ാധി ഉണ്ടാലയക്ാ�കുന്ന ആരകുമായകും നിങ്ങൾ 
ബന്ധസപെകുകയാസണങ്ിൽ, ഈ ൊസിലിറ്ിയിൽ നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് നീട്ാം.
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നി ളു  കു ി ി  കുകവലി 
ല ി  വാ ിം  ാ ില

നിങ്ങളുസെ മകുറിക്കുള്ളിൽ പകുക�ലി അസലലെങ്ിൽ �ാപിംഗ അസലലെങ്ിൽ 
ഇ-സിഗരറ്ക് ഉപകരണങ്ങളുസെ ഉപലയാഗം അനകു�ദനീയമലലെ. നിങ്ങളുസെ 
മകുറിയിൽ ഒരകു പകുക അലാറം ഉണ്ടക്, അത് സപാെി, നീരാ�ി, പകുക, മറ്ക് പകുക, 
നീരാ�ി എന്നി� കാരണം സജീ�മാക്ാം. അറിഞ്ഞകുസകാണ്ടക് സതറ്ായ െയർ 
അലാറം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിയമ നെപെികൾ ലനരിൊൻ കാരണമാകകും.
സെസിലിറ്ിയിൽ നൽകിയിട്ുള്ള ഒരകു നിർദ്ിഷ്ട പകുക�ലി ന്പലദ്രതെക് മാന്തലമ നിങ്ങൾക്ക് പകുക�ലിക്ാൻ 
അനകു�ാദമകുള്ളളൂ. സ്ഥലസതെ ആന്്രയിച്ക് പകുക�ലി ന്പലദ്രതെിന്സറ ഉപലയാഗ�കും അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് 
സെല�ഴിക്ാൻ കഴിയകുന്ന സമയ�കും പരിമിതസപെകുതൊം. ആ�്ര്സമങ്ിൽ, നിങ്ങളുസെ സെസിലിറ്ിയിൽ പകുക�ലിക്ക് 
സഷഡ്യൂൾ സെയ്ത സമയങ്ങൾ അസലലെങ്ിൽ ഒരകു ല്ാട്ക് എങ്ങസന ബകുക്ക് സെയ്ാസമന്നക് നിങ്ങലളാട് പറയകും. 

പകുക�ലി ന്പലദ്രലതെക്കും പകുറലതെക്കും നിങ്ങസള സകാണ്ടകുലപാകാം. നിങ്ങളുസെ മകുറിയിൽ നിന്നക് പകുറതെക് 
ലപാകകുലമ്ാഴകും തിരിസക ലപാകകുലമ്ാഴകും മാസകകും റിസ്ക്ബാൻഡകും ധരിലക്ണ്ടതകുണ്ടക്.

ലാ കുകവലി ളും നിര ിലാ  

നി കു  കുകവലി  കുകവലിക്കു ാ

നിങ്ങളുസെ ബബിളിൽ 
അലലൊസത മറ്ുള്ള�രിൽ 
നിന്നക് 2 മീറ്ർ അകലം 
പാലിക്കുക.

നിങ്ങളുസെ മാസക് നീക്ം 
സെയ്ുന്നതിന് മകുമ്കും ആ മാസക് 
അസലലെങ്ിൽ പകരം �ച് മാസക് 
�ീണ്ടകും ഇട്തിന് ല്രഷ�കും 
നിങ്ങളുസെ ്കകൾ �ൃതെിയാക്കുക. 

സിഗരറ്ക്, ്ലറ്റകുകൾ 
അസലലെങ്ിൽ �ാപിംഗ / 
ഇ-സിഗരറ്ക് ഉപകരണങ്ങൾ 
പങ്ിെരകുത്.

നിങ്ങളുസെ സിഗരറ്ക്/കൾ ഉപലയാഗിച് 
ല്രഷം നിയകുക്ത െ�റ്ുകകുട്കളിൽ 
നിലഷേപിക്കുക.

പകുക�ലിക്ാൻ നിങ്ങളുസെ 
മകുഖംമയൂെി മാന്തം 
നീക്ംസെയ്ുക.

നി ക്ാ ി   ാ ി (NRT)
അെിയത്ിര സാഹെര്ങ്ങളിസലാഴിസക നിങ്ങളുസെ മകുറിയിൽ നിന്നക് പകുറതെകുലപാകാൻ നിങ്ങസള 
അനകു�ദിക്ാതെ സമയങ്ങളുണ്ടാകകും (ഉദാഹരണതെിന്, നിങ്ങൾക്ക് 0/1 ദി�സം ഒരകു COVID-19 (ലകാ�ിഡ്) 
സെസ്ക് ഉസണ്ടങ്ിൽ, അ�ർ �രകുന്നതിനകും നിങ്ങളുസെ പരില്രാധനാ െലങ്ങൾ ലഭ്മാകകുന്നതിനകും ഇെയിൽ 
നിങ്ങൾ മകുറിയിൽ നിന്നക് പകുറതെകുലപാകാൻ പാെിലലെ. ) നിങ്ങൾ ഒരകു പകുക�ലിക്ാരലനാ �ാലപാ ആസണങ്ിൽ 
ഇതിനർത്ം ഈ സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പകുക�ലിക്ാലനാ �ാപ സെയ്ാലനാ കഴിയിലലെ. 

നിങ്ങൾ താമസിച് ആദ് 48 മണിക്യൂറിനകുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ന്പാഥമിക ആലരാഗ് പരില്രാധന ലഭിക്കും. 
ഈ ആലരാഗ് പരില്രാധനയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ�്ര്മായ പകുക�ലിക്കുള്ള അനകുമതിക്ായി നഴ്സകുമായി 
െർച്സെയ്ാം. നിലക്ാട്ിൻ റീലപ്സസമന്റ് സതറാപി (NRT) നൽകാനകും സ്ാെിന് കഴിയകും. നിങ്ങൾക്ക് 
പകുക�ലിക്ാൻ കഴിയാതെലപാൾ അനകുഭ�സപെകുന്ന നിലക്ാട്ിൻ ആസക്തിയകും മറ്ക് ലഷേണങ്ങളും 
ഒഴി�ാക്ാൻ NRT സഹായിക്കുന്നകു. 

NRT ഓപഷനകുകളുസെ ഒരകു ലന്്രണി ലഭ്മാണ്, അതിനാൽ ജീ�നക്ാർക്ക് നിങ്ങസള എങ്ങസന മികച് 
രീതിയിൽ പിത്കുണയ്ക്ാസമന്നതിസനക്കുറിച്ക് ദയ�ായി സംസാരിക്കുക.

പതിവ് ആലരാഗ് പരില്രാധനയകും COVID-19 
പരില്രാധനയകും
നിങ്ങൾ നിയന്ത്ിത ഐസസാലലഷനിൽ ആയിരിക്കുലമ്ാൾ നിങ്ങൾക്ക് ലനരിലട്ാ സെലിലൊൺ �ഴിലയാ 
സ്ഥിരമായി ആലരാഗ് പരില്രാധനകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആലരാഗ് പരില്രാധനകളും COVID-19 
പരില്രാധനയകും നിങ്ങളുസെ ലഷേമതെിനകും നിങ്ങളുസെ െകുറ്ുമകുള്ള മറ്ുള്ള�ർക്കും ന്പധാനമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 
്�റസ ബാധിച്ിട്ുസണ്ടങ്ിലലാ മറ്ക് ആലരാഗ് ന്പശനങ്ങളുസണ്ടങ്ിലലാ ്�ദ്െികിത് നൽകാൻ ഇത് 
ഞങ്ങസള സഹായിക്കുന്നകു. 

നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സമയതെക് സമഡിക്ൽ ഓെീസർ ഓഫ് സഹൽതെക് അസലലെങ്ിൽ സഹൽതെക് സന്പാട്ഷേൻ 
ഓെീസർ എന്നി�രകുസെ നിർലദ്്രങ്ങൾ പാലിക്ണം. COVID-19 പരില്രാധനയ്സക്ാപം, നിങ്ങൾക്ക് ഒരകു 
ആലരാഗ് പരില്രാധനയകും നെലതെണ്ടത് ആ�്ര്മാണ്. നിങ്ങളുസെ താമസല�ളയിൽ ഏത് സമയതെകും 
സെയ്സ മാസകകുകൾ (നിങ്ങൾക്ക് നല്കിയത്) ലപാസലയകുള്ള ലപഴ്സണൽ സന്പാട്ക്െീവ് എക്ിപസമന്റ് (PPE) 
ധരിക്ാൻ ആ�്ര്സപെകുകയാസണങ്ിൽ, നിങ്ങൾ അങ്ങസന സെയ്തിരിക്ണം.

COVID-19 ാ ി ാ  കകു   വ ിലകും നി ള 
രി ാ ിക്കും

 0/1: അന്റാർട്ിക്യിൽ നിന്നകും മിക് പസെിക് ദ്ീപകുകളിൽ നിന്നകും അലലൊസത മസറ്�ിസെ 
നിസന്നങ്ിലകും ആണ് നിങ്ങൾ എതെിയിട്ുള്ളസതങ്ിൽ, നിങ്ങൾ ഈ സെസിലിറ്ിയിൽ എതെി 24 
മണിക്യൂറിനകുള്ളിൽ COVID-19 ഉലണ്ടാ എന്നറിയാൻ നിങ്ങസള പരില്രാധിക്കും. (ദി�സം 0/1). 
നി ളു  രി ാ ന ലം ന  കകു  വ ര നി  കു ി ി   കു ര കു

ിവ ം 3  സമ്ർക്ം ഉണ്ടായ ല്രഷം മിക് ആളുകൾക്കും അണകുബാധ ഉണ്ടാകകുന്ന ്രരാ്രരി 
സമയം 5 ദി�സമാണ്, കയൂൊസത ഞങ്ങൾ 2 ദി�സസതെ യാന്തയകും കണക്ാക്കുന്നകു

ിവ ം 12  െില ആളുകളിൽ അണകുബാധ ഉണ്ടാകാൻ കയൂെകുതൽ സമയസമെകുക്കുന്നതിനാൽ ഞങ്ങൾ 
12 ആം ദി�സം �ീണ്ടകും പരില്രാധിക്കുന്നകു. ഒരകു �്ക്തിക്ക് അപകെസാധ്ത കകുറ�ാസണന്നകും 
14 ദി�സതെിന് ല്രഷം ഈ സെസിലിറ്ി �ിൊനാകകുലമാ എന്നകും നിർണ്യിക്ാൻ ഞങ്ങൾ 
ഉപലയാഗിക്കുന്ന പരില്രാധനകളിൽ ഒന്നാണ് ഈ പരില്രാധന. 

രാ ല ളാ കും കാ ിക്കു ി ല ിലകും 0/1  3  12 ിവ ളി  നി ള രി ാ ി ക് കു  
19  ിലകും ല  കാ ിക്കു കു ി   ളിലകും നി  രി ാ ി ക്ാം

ആലരാഗ് 
പരില്രാധനയകും 
COVID-19 
പരില്രാധനയകും

1918



 
ക

ന
ിം

 
 

ിം
 

ക
ന

ിം
 CO

V
ID

-19 
ിം

നാസൽ സ്ാബ് (മയൂക്ിൽ നിന്നക് ന്സ�ം 
എെകുതെകുള്ള) പരില്രാധന
നിങ്ങളുസെ മയൂക്ിന്സറ ഉള്ളിൽ നിന്നക് എെകുക്കുന്ന ന്സ�തെിന്സറ പരില്രാധന (നാലസാെറിംഗൽ സെസ്ിംഗ) 
ഉൾസപെകുന്നകു. മിക് ആളുകൾക്കും ഇത് ഒരകു ഇക്ിളി ലപാസലയാണ് ലതാന്നകുന്നത്, മറ്ുള്ള�ർക്ക് ഇതിൽ 
അൽപം അസ്സ്ഥത അനകുഭസപെകുന്നകു, പലഷേ ഇത് അപകെം ഉണ്ടാക്കുന്നതലലെ. സാമ്ിൾ ല്രഖരിക്ാൻ 10 
മിനിട്ക് എെകുക്കുന്നതാണ്. കകുട്ികൾക്കും നാസർ സ്ാബ്(മയൂക്ിൽ നിന്നക് ന്സ�ം എെകുതെകുള്ള പരില്രാധന) 
നെലതെണ്ടതകുണ്ടക്. സ്ഥിരീകരിച്ലതാ സാധ്തയകുള്ളലതാ ആയ ലകസിന്സറ ലഷേണലമാ അെകുതെ ബന്ധലമാ 
ഇസലലെങ്ിൽ, 6 മാസതെിൽ താസഴയകുള്ള ്രി്രകുക്ൾ നാലസാെറിംഗൽ പരില്രാധനയ്ക്ക് �ിലധയരാലകണ്ടതിലലെ. 
എലലൊ ലകസകുകളിലകും ക്ിനിക്ൽ �ില�െനാധികാരം ബാധമാകകുന്നതാണ്.

സാമ്ിൾ ലലബാറട്റിയിലലക്ക് അയയ്ക്കുകയകും അതിൽ SARS-CoV-2 ്�റസ - COVID-19 കാരണമാകകുന്ന 
്�റസിൽ നിന്നകുള്ള ഏസതങ്ിലകും ജീനകുകൾ അെങ്ങിയിട്ുലണ്ടാ എന്നക് പരില്രാധിക്കുകയകും സെയ്ുന്നകു.

രി ാ ന കും ല ള കും ം ി  ക കു  വിവര ക് നകു ം ഒ  കാ കുക

നിങ്ങൾ ഒരകു പരില്രാധന നിരസിക്കുകയാസണങ്ിൽ
പരില്രാധിക്കുന്നതിലയൂസെ നിങ്ങൾ COVID-19 -ന്സറ �്ാപനം തെയാൻ സഹായിക്കുകയകും സ്യ�കും, നിങ്ങളുസെ 
ന്പിയസപട്�സരയകും ന്യൂസിലാന്റ് കമ്്യൂണിറ്ിസയയകും ്�റസിൽ നിന്നക് സംരഷേിക്കുകയകും സെയ്ുന്നകു. 

ഒരകു പരില്രാധന നിരസിക്ാനകുള്ള നിങ്ങളുസെ അ�കാ്രസതെ ഞങ്ങൾ മാനിക്കുന്നകു, എന്നിരകുന്നാലകും എലലൊ 
ന്യൂസിലൻഡ്കാസരയകും COVID-19-ൽ നിന്നക് സംരഷേിക്കുന്നതിന്, നിങ്ങൾ ഒരകു പരില്രാധന നിരസിക്കുകലയാ 
അസലലെങ്ിൽ കകുറഞ്ഞ അപകെസാധ്ത കണക്ാക്കുന്നിസലലെങ്ിലലാ, നിങ്ങളുസെ താമസം 28 ദി�സം �സരയാകാം.

നിങ്ങൾക്ക് ഏസതങ്ിലകും ലരാഗലഷേണമകുസണ്ടങ്ിൽ
നിയന്ത്ിത ഐസസാലലഷനിലകുള്ള നിങ്ങളുസെ താമസ കാലയള�ിൽ നിങ്ങളുസെ ആലരാഗ്സതെക്കുറിച്ക് 
നിങ്ങൾ സത്സന്ധരായിരിലക്ണ്ടത് ന്പധാനമാണ്. നിങ്ങളുസെ ആലരാഗ്�കും ലഷേമ ആ�്ര്ങ്ങളും 
്കകാര്ം സെയ്ുന്നതിനകുള്ള ഏറ്�കും നലലെ മാർഗ്ഗമാണിത്. ആലരാഗ് �ിദഗദ്ധരകുസെ ഒരകു സംഘം 
എലലൊയ്ലപാഴകും നിങ്ങളുസെ സെസിലിറ്ിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. 

› നിങ്ങൾക്ക് അസകുഖം ലതാന്നകുന്നകുസണ്ടങ്ിൽ, ദയ�ായി നിങ്ങളുസെ മകുറിയിൽ തസന്ന തസന്ന തകുെർന്നക് ഓൺ-
്സറ്ക് െീമിസന �ിളിക്കുക. അെകുതെതായി എത്കു സെയ്ണസമന്നകുള്ള ഉപലദ്രം അ�ർ നൽകകുന്നതായിരിക്കും. 

› നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സമയതെക് എലപാസഴങ്ിലകും പനി, െകുമ, ്ര്ാസതെസ്ം അസലലെങ്ിൽ 
സതാണ്ടല�ദനതകുെങ്ങിയ ഏസതങ്ിലകും COVID-19 ലഷേണങ്ങൾ കാണസപെകുകയാണ് എങ്ിൽ അസലലെങ്ിൽ 
സാധാരണ ലഷേങ്ങളലലൊതെ�യറിളക്ം, തലല�ദന, മ്ാൽജിയ (ലപ്രി ല�ദന), ഓക്ാനം / ഛർദ്ി, 
അസലലെങ്ിൽ ആ്രയക്കുഴപം / ലഷോഭം എന്നി� ലപാലകുള്ള ലഷേണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണസപെകുകയാണ്, 
ദയ�ായി നിങ്ങളുസെ മകുറിയിൽ തസന്ന തകുെർന്നക് ഓൺ-്സറ്ക് സ്ാെകുകസള ലൊണിലയൂസെ ഉെൻ 
അറിയിക്കുക. നിങ്ങളുസെ ആലരാഗ്ം �ിലയിരകുതെകുന്നതിന് ഓൺ-്സറ്ക് ആലരാഗ് �ിദഗദ്ധസര അ�ർ 
ന്കമീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും.

സെസിലിറ്ിയിൽ COVID-19 ലകസകുകൾ സ്ഥിരീകരിച്ു
നിങ്ങളുസെ ലകാ�ിഡ് ആർസക്ങ്ിലകും COVID-19 ഉസണ്ടന്നക് സം്രയിക്കുന്നകുസ�ങ്ിൽ, മസറ്ാരകു നിർലദ്്രം 
ലഭിക്കുന്നതകു�സര നിങ്ങളുസെ മകുറിയിൽ തസന്ന തകുെരകു�ാൻ നിങ്ങലളാട് ആ�്ര്സപെകുന്നതാണ്. ഇത് 
നിങ്ങസള അസ്സ്ഥരാക്ിലയക്ാം എന്നക് ഞങ്ങൾക്റിയാം പലഷേ നിങ്ങളുസെ സകുരഷേയാണ് ഞങ്ങളുസെ 
മകുൻഗണന. ഒരകു ക്ാറൻ്റൻ ഏരിയയിലലലക്ാ സെസിലിറ്ിയിലലലകാ മാറ്ുന്നതിന് മകുമ്ക് പരില്രാധനയിൽ 
ലപാസിറ്ീവ് ആകകുന്ന ആളുകസള ഐസസാലലറ്ക് സെയ്ന്നകു.

നിയന്ത്ിത ഐസസാലലഷനിൽ നിങ്ങൾ താമസിക്കുലമ്ാൾ (അസലലെങ്ിൽ ഒരകു ലകസകുമായി അെകുതെ സമ്ർക്ം) 
നിങ്ങൾക്ക് COVID-19 ലപാസിറ്ീ�ായി എന്നക് തിരിച്റിഞ്ഞാൽ, ന്പലത്കിച്ും അത് പിന്നീട് നിങ്ങളുസെ 
താമസതെിന് ല്രഷമാണ് എങ്ിൽ, നിങ്ങൾ 14 ദി�സതെിൽ കയൂെകുതൽ താമസിലക്ണ്ടതകുണ്ടക്. 

സെസിലിറ്ിയിൽ കയൂെകുതൽ പരില്രാധനആ�്ര്മകുള്ള എസത്ങ്ിലകും ലകസകുകൾ കസണ്ടതെിയാൽ ഞങ്ങൾ 
നിങ്ങളുസെ താമസം നീട്ാം. COVID-19 കമ്്യൂണിറ്ിയിലലക്ക് �്ാപിക്ാനകുള്ള സാധ്ത കകുറയ്ക്കുന്നതിനാണിത്.

നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സമയതെക് മറ്ുള്ള�രിൽ നിന്നക് 2 മീറ്ർ അകലം പാലിക്കുന്നതകും നിങ്ങളുസെ 
ബബിളിന് പകുറതെകുള്ള ആരകുമായകും അെകുതെ ബന്ധം ഒഴി�ാക്കുന്നതകും നിങ്ങസള പരിരഷേിക്ാൻ 
സഹായിക്കും.

എങ്ങസന ്ക കഴകുകണം

്കകള് സ�ള്ളംസകാണ്ടക് 
നനയ്ക്കുകയകും ്കയകുസെ എലലൊ 

ന്പതലങ്ങളിലകും പറ്ു�ാന് 
തക്�ണ്ം ല�ണ്ടന്ത ലസാപക് 

ലതക്കുകയകും സെയ്ുക.

്കപതെികള് തമ്ില് 
മണിബന്ധം അെക്മകുള്ള� �സര 

കയൂട്ിതെിരകുമ്കുക.

�ലതകു ്കപതെി ഇെലതെതിന്സറ 
പിന്ഭാഗതെിനകു മീസതകയൂെി 
�ിരലകുകള് ലകാരതെകും 
അതകുലപാസല തിരിച്ും.

�ിരലകുകള് ലകാരതെക് 
്കപതെികള് തമ്ില്.

�ിരലകുകളുസെ പിന്ഭാഗങ്ങള് മലറ് 
്കതെലംസകാണ്ടക് �ിരലകുകള് 

ലകാരതെക്.

ഇെതകു്കയിസല തള്ള�ിരല് 
�ലതകു്കതെലതെില് 
പിെിച്ുസകാണ്ടക് കറക്ി 

തിരകുമ്കുക.

�ലതകു്കയകുസെ 
�ിരലകുകള്അെച്ുസകാണ്ടക് 

ഇെതകു്കതെലതെില് അമരതെി 
തിരിച്ുള്ള ഉരസല്, മറിച്ും.

നിങ്ങളുസെ ്കകള് 
സ�ള്ളമകുപലയാഗിച്ു കഴകുകകുക.

ഒരകു ലപപര െ�ല് സകാണ്ടക് 
്കകള് നന്നായി തകുെയ്ക്കുക.
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നിങ്ങളുസെ മാനസികാലരാഗ്�കും ലഷേമ�കും 
പരിപാലിക്കുന്നകു. 
ഈ ഐസസാലലഷൻ ല�ളയിൽ എലലൊ 
സമയതെകും മനസകുഖം ലതാന്നാതിരിക്കുന്നത് 
സാധാരണമാണ്. ന്യൂസിലാന്റിലലക്ക് 
�രകുന്നത് എളുപമലലെ മാന്തമലലെതകു 
നിങ്ങൾക്ക് ആ�്ര്മകുള്ളത് ഉെൻ സെയ്ാൻ 
കഴിയിലലെ. ദകുഃഖലമാ, ്�ഷമ്ലമാ, 
ആകകുലതലയാ, െിത്ാകകുഴപലമാ 
അസലലെങ്ിൽ ഉത്കണ്്ലയാ ലതാന്നകുന്നത് 
മനസ്ിലാക്ാ�കുന്നതാണ്. 

വ കു ി കു ു കും വലുവിളി 
നി കു ാ  കാല ളാ  

രാരകു രകും വ  ര ി ി  
ികരിക്കും  ില ക്  

ു വ രക്ാ  ക ിന ാ ി 
നകു വ ക്ാം  ിനാ  നി ളു  

ാന ികാ രാ വകും കു ാ ല  
നി ളു  ാര രികാ രാ വകും 

രി ാലി ക്  ാന ാ

സാദ്ധ്മായതില് ഏറ്�കും സമച്സപട് 
�ിധതെില് ഈ ഘട്തെിലയൂസെ 
കെന്നകുലപാകാന് നിങ്ങസള 
സഹായിക്കുന്നതിനായി, ഏതാനകും 
ലളിതമായ െിപുകള് ഞങ്ങള് നല്കകുന്നകു.

ക്ിന കാലങ്ങൾ നസമ്ലയാലരാരകുതെസരയകും 
�്ത്സതമായാണ് ബാധിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുസെ 
നിത്ജീ�ിതതെിൽ ഈ ലളിതമായ കാര്ങ്ങൾ 
സെയ്ുന്നത് നിങ്ങളുസെ സകുഹൃതെകുക് ൾക്കും 
whānau-നകും ഒരകു �ലിയ �്ത്ാസം ഉണ്ടാക്കു�ാൻ 
സാധിക്കുന്നതിന് ്രരിക്കും സഹായിക്കും.

മാനസികാലരാഗ്�കും 
ലഷേമ�കും

IT'S Ka 
pAi tO 
jUsT KeEp 
sWiMmInG

allright.org.nz

Tough times a�ect each of us di�erently. Building 
these simple actions into our everyday lives can 
really help, and can make a big di�erence to our 
friends and whānau.

Connect / Me whakawhanaunga
Talk and listen, be there, keep in touch.  
Our relationships can really top us up.
Me korero, me whakarongo, me whakawātea  
i a koe, me rongo i te whanaungatanga.

Give / Tukua
Share a smile, kind word or gesture.  
Kindness boosts the way we feel too.
Me aro tonu ki ngā mea māmā noa,  
i ngākau harikoa ai koe.

Keep learning / Me ako tonu
Try new things or enjoy a favourite pastime.  
Be curious. Go for it!
Awhitia te wheako hou, kimihia ngā ara hou,  
me ohorere koe i a koe anō.

Take notice / Me aro tonu
Tune in. Notice the little things.  
Take a moment to breathe.
Te wā ki a koe, ō kupu, ko koe tonu

Be active / Me kori tonu
Moving our body can move our mood.  
Just do what you can – every bit counts.
Whāia te mea ka taea e koe, kia pārekareka  
tāu i whai ai, kia pai ake ō piropiro.

Find wellbeing ideas and  
share your own at: allright.org.nz

ലഷേമ ആ്രയങ്ങൾ കസണ്ടതെി  
allright.org.nz ൽ നിങ്ങളുലെത് പങ്ിെകുക

കുക / Me whakawhanaunga
സംസാരിക്കുകയകും മറ്ുള്ള�ര പറയകുന്നത് ലകള്ക്കുകയകും 
സെയ്ുക, അ�ിസെയകുണ്ടായിരിക്കുക, ബന്ധങ്ങള് സയൂഷേിക്കുക.
നമ്കുസെ ബന്ധങ്ങള്ക്ക് ്രരിക്കും നമ്കുസെ സലത്ാഷം 
ഉയരതെകു�ാന് സാധിക്കും
Me kōrero, me whakarongo, me whakawātea,  
i a koe, me rongo i te whanaungatanga.

ന കകുക / Tukua
ഒരകു പകുഞ്ചിരിലയാ, ദയാപയൂരക്്വമകുള്ള ഒരകു �ാലക്ാ, 
ഭാ�ന്പകെനലമാ പങ്കു�യ്ക്കുക.
ദയ നമ്കുസെ സലത്ാഷസതെയകും ഊരജ്ജിതമാക്കും.
Me aro tonu ki ngā mea māmā noa,i ngākau harikoa ai koe.

ി ു കാ ിരിക്കുക / Me ako tonu
പകുതിയ കാര്ങ്ങള് പരീഷേിച്ു ലനാക്കുകലയാ ഇഷ്ടമകുള്ള 
ഒരകു ഒഴി�കുസമയ �ിലനാദം ആസ്ദിക്കുകലയാ സെയ്ുക.
ജിജ്ാസകു�ായിരിക്കുക. അതിനായി പരിന്്രമിക്കുക!
Awhitia te wheako hou, kimihia ngā ara hou, me ohorere koe i a koe anō.

ിക്കുക / Me aro tonu
സാഹെര്�കുമായി സമരസസപെകുക. സെറിയ കാര്ങ്ങള് 
ന്്രദ്ധിക്കുക.
്ര്സിക്കു�ാന് ഒരകു നിമിഷം എെകുക്കുക.
Te wā ki a koe, ō kupu, ko koe tonu

വ ാ ിരിക്കുക / Me kori tonu
നമ്കുസെ ്രരീരം െലിപിക്കുന്നതിന് നമ്കുസെ 
മാനസികാ�സ്ഥസയയകും െലിപിക്കു�ാനാകകും.
നിങ്ങള്ക്ക് സെയ്ു�ാന് സാധിക്കുന്നത് സെയ്ുക - ഓലരാ 
സെറിയ കാര്�കും ന്പധാനമാണ്.
Whāia te mea ka taea e koe, kia pārekareka,  
tāu i whai ai, kia pai ake ō piropiro.
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സഹായം ലതൊ�കുന്നതാണ്
നിങ്ങൾ ദി�സം ലതാറകും കാര്ങ്ങൾ സെയ്ുന്നത് കകുഴപമിലലൊതെതാണ്. He waka eke noa – നാസമലലൊ�രകും 
ഇതില് ഒരകുമിച്ാണ്.

പിത്കുണയ്ക്കുന്ന ഒരകു �്ക്തിയകുമായി സംസാരിക്കുന്നത് തീർച്യായകും സഹായകമാസണന്നക് പല 
ആളുകൾക്കും ലബാദ്ധ്മായിട്ുണ്ടക്.

നിങ്ങസളലയാ നിങ്ങളുസെ whānau-ന്സറലയാ ്രാരീരികലമാ മാനസികലമാ ആയ ആലരാഗ്സതെക്കുറിച്ക് 
എസത്ങ്ിലകും ബകുദ്ധിമകുട്ക് ലതാന്നിയാൽ അസലലെങ്ിൽ എസത്ങ്ിലകും ന്പലത്ക ആലരാഗ് ആ�്ര്ങ്ങൾ 
ഉസണ്ടങ്ിൽ, ര ി   ന കു ാരകു  നി ളു   ം ിവ ി ല 24 ിക് കും  

ി  7 ിവ വകും നി ള ി കു ക്ാ  ല ാ   ആ�്ര്സമങ്ിൽ നിങ്ങളുസെ  
ഓൺ-്സറ്ിൽ രജിസ്ർ സെയ്ത നഴ്സകുമാരകുസെ പിത്കുണലയാസെ നിങ്ങളുസെ സെസിലിറ്ിയിലല ഒരകു 
മാനസികാലരാഗ് ക്ിനിക്ിലലക്ക് ന്പല�്രിക്ാനകും കഴിയകും. 

നിങ്ങൾക്ക് എതെിലച്രാനാകകുന്ന സഹായകരമായ ലസ�നങ്ങളുസെ ഒരകു ലിസ്ും നിങ്ങളുസെ ലഷേമം 
പരിപാലിക്ാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉപലയാഗിക്ാ�കുന്ന സ�ബ്്സറ്ും അപ്ിലക്ഷനകുകളും ഞങ്ങൾ ഒരകുമിച്ക് 
ലെർതെിട്ുണ്ടക്. 

കുവ  ലി ു ിരിക്കു  വി  നി ി   
ിനകു ാ  വാ ി ിക്കുക   

നി ളു  ിലി ി ല ി  ാ ക്കു ി ു  ലാ ാ ക്കും 
ക ക്കും  നി   കു ാ ി ം

ലി ാ   ി ി  ി കു

�്സനം, ഉത്കണ്്, ്�ഷമ്ം അസലലെങ്ിൽ 
മാനസിക ലഷേമം എന്നി�യകുമായി ബന്ധസപട് 
പിത്കുണയ്ക്ക് പരി്രീലനം സിദ്ധിച് ഒരകു 
കരൗൺസിലറകുമായി സംസാരിക്കുന്നതിന് 1737 
എന്ന നമ്റിലലക്ക് �ിളിക്കുക അസലലെങ്ിൽ 1737 
എന്ന നമ്റിലലക്ക് Telehealth എന്നക് സെക്സ്ക് 
സെയ്ുക. ഈ ലസ�നം ദി�സം 24 മണിക്യൂറകും 
ആഴ്ച്യിൽ 7 ദി�സ�കും ലഭ്മാണ്. 

Lifeline  
ഒരകു കരൗൺസിലറകുമായി അസലലെങ്ിൽ പരി്രീലനം 
സിദ്ധിച് ല�ാളന്റീയർമാരകുമായി സംസാരിക്കുന്നതിന് 
0800 543 354-ലലക്ക് �ിളിക്കുക അസലലെങ്ിൽ HELP 
(4357) എന്നക് സെക്സ്ക് സെയ്ുക. 

Samaritans 
നിങ്ങസള ലകൾക്ാൻ തയാറായ ആസരസയങ്ിലകും 
കിട്ുന്നതിനായി 0800 543 354 എന്ന നമ്റിലലക്ക് 
�ിളിക്കുക. 

Depression Helpline  
പരി്രീലനം സിദ്ധിച് ഒരകു കരൗണ്സിലറകുമായി 
സംസാരിക്കുന്നതിന് 0800 111 757-ലലക്ക് �ിളിക്കുക 
അസലലെങ്ിൽ 4202 എന്നക് സരൗജന്മായി സെക്സ്ക് സെയ്ുക.

 ാ ിലി വന  
മന്ദാരിൻ, കന്ലറാണീസ, സകാറിയൻ, �ിയറ്ക്നാമീസ, തായ്, ജാപനീസ, ഹിന്ദി, ഗകുജറാതെി, മറാതെി, ഇംഗ്ീഷ 
എന്നി�യകുൾസപസെ പതെക് ഭാഷകളിൽ സഹായം ലഭിക്കുന്നതിന് 0800 862 342 എന്ന നമ്റിൽ �ിളിക്കുക.

സഹല്പ-്ലൻ രാജ്�്ാപകമായി തിങ്ൾ മകുതൽ സ�ള്ളി �സര രാ�ിസല 9 മകുതൽ ്�കകുലന്നരം 8 �സര 
സരൗജന്�കും രഹസ്ാത്ക�കുമായ ലസ�നങ്ങൾ ന്പദാനം സെയ്ുന്നതാണ്. 

ആൽക്ലഹാൽ അസലലെങ്ിൽ മറ്ക് 
മയക്കുമരകുന്നക് ന്പശനങ്ങൾ എന്നി�യ്ക്കുള്ള 
പിത്കുണയ്ക്ായി ക് ാ   ല   
�ിളിക്കുക 0800 787 797 അസലലെങ്ിൽ 8681-ലലക് 
ന്െീ സെക്സ്ക് സെയ്ുക അസലലെങ്ിൽ alcoholdrughelp.
org.nz-ൽ ഓൺ്ലനിൽ ൊറ്ക് സെയ്ുക.

OUTLine NZ പരി്രീലനം സിദ്ധിച് ഒരകു 
ല�ാളന്റിയറില് നിന്നകും രഹസ്ാത്ക�കും 
സരൗജന്�കുമായ free LGBTIQ+ പിത്കുണയ്ക്ായി 
0800 688 5463 ലലക്ക് �ിളിക്കുക ഈ ലസ�നം 
എലലൊ ്�കകുലന്നര�കും 6 മകുതല് 9 �സര ലഭ്മാണ്. 

 ാന ിക  ളുക  

വ  ാ ിക്കു കു   
നം ിന ാന ിക ം  നി ി ം  ം  വി ം  ക്ം  
ിവ ി ിവ കു  കകാര ം

The Mentemia app ഒരകു ലപഴ്സണാലിറ്ി ക്ിസിലയൂസെ നിങ്ങസള കകുറിച്ും 
കയൂൊസത നന്നായി ഉറങ്ങകുക, പിരിമകുറകുക്ം കകുറയ്ക്കുക, ന്പിയസപട് ഒരാസള 
പിത്കുണയ്ക്ാന് സഹായിക്കുക എന്നിങ്ങസനയകുള്ള ഏസതലലൊം ലൊക്സ 
ഏര്കളാണ് നിങ്ങള്ക്കുള്ളസതന്നകും മനസ്ിലാക്ിയ ല്രഷം മാനസിക ലഷേമ 
പരി്രീലനം ന്പദാനം സെയ്ുന്നതാണ്. സർ ലജാൺ കിർ�ാനകും ്ദനംദിന 
അെിസ്ഥാനതെിൽ അ�സര സഹായിക്കുന്ന ജീ�ിതസതെ സമീപിക്കുന്ന 
രീതികളും �ീഡിലയാകളിൽ ഉൾസക്ാള്ളുന്നകു.

www.mentemia.com/covid-19

ക്ാര ളി  ാ ിക്കു കു   
കാ കും ഒ ലകും  ന   ര ി ി  ന ിലാക്കുക  
രകു ാ ി ല വ ാ ം   ാ ന  ു ിനകു  ാ  
ക  ാ ന  ു ിനകു  

Melon നിങ്ങള്ക്ക് സമാനമായ ഒരകു യാന്തയിലായിരിക്കുന്ന മറ്ുള്ള�രകുമായി 
ലപരകു സ�ളിസപെകുതൊസത ഇെസപൊനാകകുന്നതകും സലപാരട്ക് �രലക്ഴ്സിന്സറ 
ഒരകു െീമകുമായി ബന്ധസപെകുന്നതിനകും സാധിക്കുന്ന ഒരകു ഓ്ണലെന് കമ്്യൂണിറ്ി 
ഉണ്ടക്. ഒരകു സഹല്തെക് ലജണലകും, �ിഭ�ങ്ങളും, ലഷേമ �്ായാമങ്ങളും, 
സ�ബിനാറകുകളുമകുണ്ടക്. He waka eke noa (നാസമലലൊ�രകും ഇതില് ഒരകുമിച്ാണ്).

www.melonhealth.com/covid-19

ക്ാര ളി  ാ ിക്കു കു   
ക കും ിരി കു കുക്വകും  വി ാ ം  ാവ ാ ം  
ന രി ാര ാ വ  ാ  ാന ാ  കു ാ ി 

കു കുക കും ക്ം  ാ ം ിവ ക് ാ ിക്കുക കും ും

Staying on Track കാര്ങ്ങള് ക്ിനമാകകുലമ്ാള് ്�ഷമ്�കും പിരിമകുറക്�കും 
എങ്ങസന ലനരിൊസമന്നക് പ്ിക്ാന് നിങ്ങസള സഹായിക്കുന്ന ഒരകു സരൗജന് 
ഓ്ണലെന് ലകാഴ്സാണ് നിങ്ങൾക്ക് അനകുലയാജ്മായ ഏത് സമയതെകും 
നിങ്ങളുസെ സ്ത്ം �ീെിന്സറ സ്കാര്തയിൽ, ഒരകു സതറാപിസ്ിൽ നിന്നക് 
നിങ്ങൾ പ്ിക്ാൻ എളുപമകുള്ളതകും സതളിയിക്സപട് തന്ത്ങ്ങളും കഴി�കുകളും 
ആക്സസ ലനെകുക.

www.justathought.co.nz/covid19
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Ge�ing Through Together COVID-19 മഹാമാരിയകുസെ ല�ളയില്, നിങ്ങസളയകും 
നിങ്ങളുസെ �ാനരൗ�ിസനയകും പരിപാലിക്കുന്നതിനകുള്ള ന്പാലയാഗിക 
സപാെി്ക്കളുസമാതെക് നമ്കുസെ മാനസിക ലഷേമം നിലനിരതെകുന്നതിന് 
നമകുസക്ലലൊ�രക്കും സെയ്ാനാ�കുന്ന കാര്ങ്ങളില് ഊന്നല് നല്കകുന്ന ഒരകു 
സമന്റല് സ�ല്ബീയിംഗ ക്ാമ്യിന് ആണ്.

www.allright.org.nz/campaigns/ge�ing-through-together

Sparklers at Home എന്നത് ്ന്പമറി, ഇന്റരമീഡിയറ്ക് �ിദ്ാരത്ികളുസെ 
ലഷേമസതെ പിത്കുണയ്ക്കുന്ന രസകരമായ ന്പ�ൃതെികള് നിറഞ്ഞ 
മാതാപിതാക്ള്ക്കുള്ള ഒരകു ഓ്ണലെന് െയൂള്ക്ിറ്ക് ആണ്.

www.sparklers.org.nz/parenting

Whakatau Mai: സ�ല്ബീയിംഗ സസഷനകുകള് തത്മയം നിങ്ങള്ക്ക് 
ലെരാനാകകുന്ന സരൗജന്�കും ഓ്ണലെനകുമായ കമ്്യൂണിറ്ി ഈ�ന്റകുകളാണ്. 
നിങ്ങളുസെ ലഷേമസതെ പിത്കുണയ്ക്കുന്നതിനകും സമാനമനസകരായ 
മറ്ാളുകളുമായി ബന്ധസപെകുന്നതിനകുമകുള്ള സസഷനകുകള്ക്ായി സറജിസ്ര 
സെയ്ുന്നതിന് സ�ബ്്സറ്ക് സന്ദര്രിക്കുക.

www.wellbeingsessions.nz

രാ  ാല  സ�ബ്്സറ്ിൽ നിങ്ങളുസെ മാനസിക ലഷേമസതെ 
പിത്കുണയ്ക്കുന്നതിനകുള്ള �ി�രങ്ങൾ, ഉറ�ിെങ്ങൾ, ഉപകരണങ്ങൾ, സരൗജന് 
ആപ്ിലക്ഷനകുകൾ എന്നി�യകുണ്ടക്, കയൂൊസത നിങ്ങൾക്ക് അധിക പിത്കുണ 
ആ�്ര്സമങ്ിൽ സഹായിക്ാൻ കഴിയകുന്ന ഓർഗ്നലസഷനകുകസളക്കുറിച്ുള്ള 
�ി�രങ്ങളും ഉണ്ടക്.

www.health.govt.nz/covid-19-mental-wellbeing

കകു ികളു കും കു ക്ാരകു കും ാന ിക ിനകു  ി കു  

The Lowdown  
 ലാ

ന്യൂസിലൻഡിസല യകു�ാക്സള �ിഷാദം അസലലെങ്ിൽ ഉത്കണ്് 
തിരിച്റിയാനകും മനസ്ിലാക്ാനകും സഹായിക്കുന്ന ഒരകു 
സ�ബ്്സറ്ാണ് ദി ലലാഡരൗൺ.

www.thelowdown.co.nz

Youthline  

യകു�ാക്ൾ, അ�രകുസെ കകുെകുംബങ്ങൾ, സെറകുപക്ാസര 
പിത്കുണയ്ക്കുന്ന�ർ എന്നി�രകുമായി യയൂ്തെലെന് 
ന്പ�ർതെിക്കുന്നകു. സെറകുപക്ാസര പിത്കുണയ്ക്ാൻ അ�ർ 
സരൗജന് 24/7 സഹൽ്പക്ലൻ ലസ�നം �ാഗദാനം സെയ്ുന്നകു.

www.youthline.co.nz

Kidsline  
(18 വ ി  

ാ ഴ കു വ ക്

18 �യസ്ക് �സരയകുള്ള എലലൊ കകുട്ികൾക്കും ല�ണ്ടിയകുള്ള ഒരകു 
കരൗൺസിലിംഗ ലസ�നമാണ് കിഡ്്്ൻ. 

www.lifeline.org.nz/services/kidsline

നിങ്ങളുസെ ന്പായം 18 �യസ്ില് താസഴയാസണങ്ില്, താമസം സകുഖന്പദ�കും സകുരഷേിത�കുമാക്കുന്നതിന് ഞങ്ങള് 
നിങ്ങസളയകും നിങ്ങളുസെ �സനരൗ�ിസനയകും /മാതാപിതാക്സളയകും/രഷേിതാക്സളയകും സഹായിക്കുന്നതാണ്. െില 
ന്പലത്ക സാമന്ഗികള് ലഭ്മാലയക്ാം, ഉദാഹരണതെിന് സകയൂള് പ്നം ന്പാപതമാക്കുന്നതിന്. 

ന വി വ
ആ�്ര്ാനകുസരണം നിങ്ങൾക്ക് tvnz.co.nz ൽ ലഹാം ലലണിംഗ െി�ി ആക്സസ സെയ്ാൻ കഴിയകും. 
ആദ്കാല പ്നതെിനകും എലലൊ സകയൂള് ന്പായക്ാരക്കുമായി രയൂപകല്പന സെയ്സപട്ിട്ുള്ള 300 
ലധികം എപിലസാഡകുകള് ഉണ്ടക്. learningfromhome.govt.nz ൽ ധാരാളം പ്ന-ലഷേമ �ിഭ�ങ്ങളുണ്ടക്.

ന്പലത്ക സാഹെര്ം എന്ന ന്പന്കിയയിലയൂസെ മാതാപിതാക്ളിസലാരാള് അസലലെങ്ില് രഷേിതാവ് 
മാലനജഡ് ഐസസാലലഷനില് നിങ്ങലളാസൊപം ലെരകുന്നതിന് നിങ്ങള്ക്ക് അലപഷേിക്ാ�കുന്നതാണ്. 
ഇള�കുകസളക്കുറിച്ുള്ള �ി�രങ്ങള് ഈ പായ്ക്ിസല 31ആം ലപജിലകുണ്ടക്.

ി ക ി നി  കുര ി ാ  ാ കു ിനകു  ി കു

കകുെകുംബ അതിന്കമങ്ങസളയകും ്ലംഗികാതിന്കമങ്ങസളയകും ന്യൂസിലന്ഡ് ഗരൗര�മായാണ് കാണകുന്നത്. 
ഒരാള്ക്കും ഭയലമാ മറ്ുള്ള�രാല് ഉപന്ദ�ിക്സപെകുസമന്ന ലതാന്നലലാ ഉണ്ടാകാന് പാെിലലെ. എലലൊ 
മകുതിരന്ന�രക്കും കകുട്ികള്ക്കും സഹായം ലഭ്മാണ്. 

111 ലക് വിളിക്കുക 
നിങ്ങള് ആസന്നമായ അപകെതെിലാസണങ്ില് 111 
എന്ന നമ്റില് ലപാലീസിസന �ിളിക്കുക. നിങ്ങള്ക്ക് 
സംസാരിക്കു�ാന് കഴിയകുകയിസലലെങ്ില്, 55 ഡയല് 
സെയ്ുന്നതിനകുള്ള നിരലദ്്രതെിനായി ന്്രദ്ധിക്കുക - 
ഇതകു നിങ്ങസള ലനരിട്ക് ലപാലീസകുമായി ബന്ധിപിക്കും. 

 നാ  ക ാ ിലി വ ല  
 

ൊമിലി �യലന്സ ഇന്െരലമഷന് ്ലന് 
0800 456 450 �ി�രങ്ങള് ലഭ്മാക്കും; ഇത് 
ആഴ്െയില് 7 ദി�സ�കും, രാ�ിസല 9 മണി മകുതല് 
രാന്തി 11 മണി �സര ലഭ്മാണ്. 

 ു ാ  
ലൊണിലയൂസെയകും ഇന്റരസനറ്ിലയൂസെയകും 
ന്പാപതമായ ഒരകു ലദ്രീയ ്ലംഗികാതിന്കമ 
സഹല്്പ്ന് �ിളിക്കുക 0800 044 334

വകു   
കകുെകുംബ അതിന്കമങ്ങൾ അനകുഭ�ിക്കുന്ന 
സന്തീകസളയകും കകുട്ികസളയകും പിത്കുണയ്ക്കുകയകും 
സഹായിക്കുകയകും സെയ്ുന്നകു.

�ിളിക്കുക 0800 733 843 അസലലെങ്ിൽ സന്ദർ്രിക്കുക 
womensrefuge.org.nz

He Waka Tapu 
ന്പിയസപട് ഒരാസളലയാ whānau 
അംഗസതെലയാ ഉപന്ദ�ിക്കുസമന്നക് ലതാന്നകുന്ന 
പകുരകുഷന്ാർക്ക് ല�ണ്ടിയാണ് സഹയ്ലന്ബാ 
്ലൻ സജ്ജീകരിച്ിരിക്കുന്നത്. ലകൾക്ാനകും 
സഹായിക്ാനകും 24/7 ലഭ്മാണ്

�ിളിക്കുക 0800 439 276 അസലലെങ്ിൽ സന്ദർ്രിക്കുക 
www.hewakatapu.org.nz

What’s Up വാ  
കകുട്ികൾക്കും കരൗമാരക്ാർക്കുമായി സരൗജന്�കും 
ലദ്രീയമായി ലഭ്മായതകുമായ കരൗൺസിലിംഗ 
സഹൽ്പക്ലനകും സ�ബ്ൊറ്ക് ലസ�ന�കുമാണ് 
�ാട്ക്സ അപക്.

ഈ ലസ�നം തിങ്ൾ-സ�ള്ളി 12 pm-11 pm, 
്രനി / ഞായർ 3pm-11pm തകുറന്നിരിക്കുന്നകു.

�ിളിക്കുക 0800 942 8787 അസലലെങ്ിൽ 
സന്ദർ്രിക്കുക whatsup.co.nz 
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ആലരാഗ്തെിന്സറ ലഹാളിസ്ിക് മാല�ാറി മാതൃക, 
നിങ്ങളുസെ ലഷേമസതെ പിത്കുണയ്ക്കുന്നതിനകു ല�ണ്ടി 
നിങ്ങളുസെ ജീ�ിതതെിന്സറ എലലൊ �്ത്സത 
�്രങ്ങസളയകും പരിപാലിക്കു�ാന് നിങ്ങസള 
ഓരമ്സപെകുതെകുന്നകു.
എന്നത് സര മാസണ് ഡ്യൂറി 1984 ല് ആലരാഗ്സതെ സംബന്ധിച്ക് ഒരകു മാല�ാറി 
കാഴ്െപാട് ലഭ്മാക്കുന്നതിനായി �ികസിപിച് ലഷേമതെിന്സറ 4 മാനങ്ങളാണ്. 4 
ഭിതെികള്, (ഒതെകുലെരകുന്ന ഗൃഹം) ഈ നാലകു മാനങ്ങളുസെ ഒരകു ന്പതീകമാണ്. (ഭയൂമി) 
യകുമായകുള്ള സെ ബന്ധം മറ്ു നാലകു മാനങ്ങള്ക്കുള്ള അെിസ്ഥാനം രയൂപീകരിക്കുന്നകു.

ലാ ാന ള കും രി ാ ി ിക്കുക കും ി കു കുക കും 
ു ില  നി  നി ളു  രാ കും കും  

കു ാ ല നി ളു  വന വി  രാ കും കും 
ി കു ക്കുക ാ

Te Whare Tapa Whā
രാ ി  Māori  ാ ക

Te taha whānau
കകുെകുംബ ആലരാഗ്ം

Te taha hinengaro
മാനസിക ആലരാഗ്ം

Te taha wairua
ആത്ീയ 
ആലരാഗ്ം

Te taha tinana
്രാരീരിക ആലരാഗ്ം

 ി കു

സാമ്തെിക സഹായതെിനായി അലപഷേിക്കുന്നതകുള്സപസെയകുള്ള (നിങ്ങള്ക്ാ�്ര്മാലയക്ാ�കുന്ന മറ്ു പിത്കുണയകും) 
അ�്ര് �ി�രങ്ങലളാ സഹായക ലസ�നങ്ങലളാ നിങ്ങള്ക്ക് ആ�്ര്മകുസണ്ടങ്ില് സഹായം ലഭ്മാണ്. 

സാമയൂഹ് �ികസന മന്ത്ാലയതെിന് നിര�ധി �്ത്സത മാരഗ്ഗങ്ങളിലകും സാഹെര്ങ്ങളിലകും 
സഹായിക്ാനാ�കും. നിങ്ങസള റെര സെയ്ുന്നതിന് ഓണ്-്സറ്ക് ജീ�നക്ാലരാെകും നിങ്ങള്ക്ക് 
ആ�്ര്സപൊ�കുന്നതാണ്. നിങ്ങള് താമസിക്കുന്നതിന്സറ തകുെക്തെില് തസന്ന നിങ്ങളുസെ ഓപഷനകുകള് 
പരിഗണിക്കുന്നത് നലലെതാണ്. അതിനാല് നിങ്ങള് സെസിലിറ്ി �ിെകുലമ്ാള് നിങ്ങള്ക്ക് ആ�്ര്സമങ്ില് 
സഹായം ലഭ്മാകകും. 

ാഴി  
നിങ്ങൾ സെസിലിറ്ി ഉലപഷേിക്കുലമ്ാൾ നിങ്ങൾക്ക് 
ലജാലി ആ�്ര്മകുസണ്ടങ്ിൽ, ലജാലി അലന്ഷിക്കുന്ന 
ആളുകളുമായി സതാഴിലകുെമകസള ബന്ധിപിക്കുന്ന 
ഓൺ്ലൻ ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടക്. 
നിങ്ങള്ക്കു താല്പര്മകുള്ള ഒരകു ലജാലി നിങ്ങള് 
കസണ്ടതെകുലമ്ാള് അലപഷേിക്കുന്നതിലനാ സതാഴിലകുെമലയാട് 
സംസാരിക്കുന്നതിലനാ നിങ്ങള്ക്ക് സഹായം ലഭിക്കും. 
നിങ്ങളുസെ സി�ി, ക�ർ സലറ്ർ അസലലെങ്ിൽ 
അപ്ിലക്ഷനകുകൾ പയൂരിപിക്ൽ എന്നി� ഉപലയാഗിച്ക് 
പരി്രീലന�കും സതാഴിൽ പരിെയ�കും ലഭ്മാണ്. 
കയൂെകുതല് �ി�രങ്ങള്ക്ക്, സന്ദര്രിക്കുക:  
www.jobs.govt.nz അസലലെങ്ില്  
www.workandincome.govt.nz/work

ാ ി ം 
താമസിക്കുന്നതിന് സകുരഷേിത�കും ആലരാഗ്കര�കുമായ 
ഒരിെം ഉണ്ടാ�കുക എന്നത് എലലൊ�രക്കും 
അരഹതസപട്താണ്. ഐസസാലലഷന് �ിെകുലമ്ാള് 
നിങ്ങള്ക്ക് ലപാകാന് ഒരിെ�കുമിസലലെങ്ില് താമസിക്ാന് 
ഒരകു സ്ഥലം കസണ്ടതെകുന്നതിനകുള്ള സഹായം 
ലഭ്മാലയക്ാം. സാമയൂഹ് �ികസന മന്ത്ാലയ�കുമായി 
ബന്ധസപെകുക riqc@msd.govt.nz 
മലറ്ത് �ി�രങ്ങള്ക്കും ദയ�ായി സന്ദര്രിക്കുക:  
www.workandincome.govt.nz

ാ ികം
നിങ്ങള്ക്ക് ഒരകു ലജാലി ഇസലലെങ്ിലലാ അസലലെങ്ില് 
സമീപഭാ�ിയില് ലജാലി സെയ്ു�ാന് 
സാധിക്കുകയിസലലെങ്ിലലാ, നിങ്ങള്ക്ക് ഒരകു 
ആനകുകയൂല്ലമാ സാമ്തെിക സഹായലമാ 
ലനെകു�ാന് കഴിലഞ്ഞക്കും. 

നിങ്ങള്ക്ക് എത്കു സാമ്തെിക പിത്കുണ 
ലഭിക്കുസമന്നതിസനക്കുറിച്ുള്ള കയൂെകുതല് 
�ി�രങ്ങള്ക്ക്, സന്ദര്രിക്കുക check.msd.govt.nz

ാ ാ ലവകുക  
�ീട്ിസലതെകുന്നതിന് നിങ്ങള്ക്ക് യാന്താ 
സെല�ിനകുള്ള സഹായം ആ�്ര്മാസണങ്ില് 
സഹായം ലഭ്മാലയക്ാം. നിങ്ങള് ഏസതങ്ിലകും 
ആനകുകയൂല്തെിന്സറ ഗകുണലഭാക്താ�ായിരിക്ണം 
എന്നിലലെ. ഞങ്ങള്ക്ക് ഇസമയില് സെയ്ുക  
riqc@msd.govt.nz

ി ി  നി കു  നികകു ി വിവര
നിങ്ങൾ അെയ്ക്കുന്ന നികകുതിയകുസെ ന്ൊക്ക് സയൂഷേിക്ാനകും ്രരിയായ അ�കാ്രങ്ങൾ ലനൊനകും നിങ്ങളുസെ 

ി ന  സഹായിക്കുന്നകു. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സ�ില്രഷമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് മകുമ്ക് ഒരകു ഐആർഡി 
നമ്ർ ഉണ്ടായിരകുന്നകുസ�ങ്ിലകും അത് ഓർമിക്ാൻ കഴിയകുന്നിസലലെങ്ിലകും ന്യൂസിലാന്റിൽ പകുതിയതാസണങ്ിലകും 
ഞങ്ങൾക്ക് സഹായിക്ാനാകകും.
MyIR ഞങ്ങളുസെ ഒരകു സകുരഷേിത ഓ്ണലെന് ലസ�നമാണ്. അത് നിങ്ങളുസെ സമ്രക്ക് �ി്രദാം്രങ്ങള് അപലഡറ്ക് 
സെയ്ുക, നിങ്ങളുസെ നികകുതി റിലട്ണകുകള് െയല് സെയ്ുക, ഞങ്ങള്ക്ക് സലന്ദ്രങ്ങള് അയയ്ക്കുക എന്നി� 
ലപാസലയകുള്ള കാര്ങ്ങള് സെയ്ാന് ഉപലയാഗസപെകുതൊനാ�കും. മിക് കി�ികള്ക്കും ഇലപാള് MyIR ഉണ്ടക്. 
നിങ്ങൾ NZ അസലലെങ്ിൽ ഓസലന്െലിയയിസല ഒരകു പരൗരനാസണങ്ിൽ / NZ സറസിഡൻസി ഉസണ്ടങ്ിൽ 
NZ ൽ ഉണ്ടായിരകുകിസനങ്ങിൽ നിങ്ങളുസെ പരിെരണതെിൽ നിങ്ങൾക്ക് 18 �യസ്ിന് താസഴയകുള്ള 
കകുട്ികളുസണ്ടങ്ിൽ, ഒരകു കകുെകുംബസതെ �ളർതൊൻ സഹായിക്കുന്നതിന് കകുെകുംബങ്ങളുസെ 
ലപയ്സമന്റകുകൾക്ായി ന്പ�ർതെിക്ാൻ നിങ്ങൾക്ക് ലയാഗ്തയകുണ്ടക്. 
കകു ികളു  ി കു  സ്ീകരിക്കുന്നതിലനാ നൽകകുന്നതിലനാ, കകുെകുംബങ്ങൾക്ായി താരതലമ്ന പകുതിയ 
സ�ബ്്സറ്ക് ഉള്ളെക്ം കാണകുക. കകുട്ികളുസെ പിത്കുണ നൽകാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബാധ്തയകുസണ്ടങ്ിൽ, 
നിങ്ങളുസെ ബാധ്തകൾ െർച് സെയ്ാൻ ഞങ്ങസള ബന്ധസപെകുക.

ഉൾനാെൻ �രകുമാനം നിങ്ങസള സഹായിക്ാൻ സഹായിക്കുന്ന �ഴികസളക്കുറിച്ുള്ള കയൂെകുതൽ 
�ി�രങ്ങൾക്ക്, സന്ദർ്രിക്കുക ird.govt.nz/welcome-home. 2928
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മാലനജഡ് ഐസസാലലഷന് ൊരജകുകള്
ന്യൂസിലന്ഡിസല സപാതകുജനങ്ങള്ക്കും രാജ്തെിലലക്കു ന്പല�്രിക്കുന്ന�രക്കും രാജ്ം �ിെകുന്ന�രക്കുമകുള്ള 
ലനട്ങ്ങള് ന്ായമാം�ണ്ം ന്പതിെലിപിക്കുന്ന ഒരകു രീതിയില് സാമ്തെിക ഭാരം പങ്കു�യ്ക്കുന്നതിനായി 
മാലനജഡ് ഐസസാലലഷനകുല�ണ്ടിയകുള്ള സെല�കുകളില് െിലത് സരക്ാര തിരിച്ു പിെിക്കുന്നകുണ്ടക്. 

ക്ാ  ം ന ക  
നിങ്ങൾ ഒരകു ന്യൂസിലാന്റ് പരൗരലനാ താമസക്ാരലനാ ആസണങ്ിൽ ൊർജ ഈൊക്കും:

› 2020 ഓഗസ്ക് 11 ന് 12:01 ന് മകുമ്ക് നിങ്ങൾ ന്യൂസിലാന്റിൽ നിന്നക് പകുറസപെകുകയാസണങ്ിൽ, കയൂസെ

– ഇലപാൾ 2021 ജയൂൺ 1 ന് പകുലർസച് 12.01 ന് ല്രഷം ന്യൂസിലൻഡിലലക്ക് മെങ്ങകുകയാസണങ്ിൽ, കയൂൊസത

– 180 ദി�സതെിൽ താസഴ താമസിക്കുകയാസണങ്ിൽ (ഇത് മകുമ്ക് 90 ദി�സമായിരകുന്നകു).

› നിങ്ങൾ ന്യൂസിലൻഡിൽ നിന്നക് 2020 ഓഗസ്ക് 11 ന് 12:01 ന് ല്രഷലമാ അതിനകുല്രഷലമാ (നിയന്ത്ണങ്ങൾ 
ന്പാബല്തെിൽ �ന്നലപാൾ) നിങ്ങൾ 180 ദി�സതെിൽ കയൂെകുതൽ താമസിക്കുന്നകുസണ്ടങ്ിലകും

› നിങ്ങൾ ഒരകു താൽക്ാലിക �ിസ ഉെമയാസണങ്ിൽ, നിങ്ങളുസെ �ിസ എലപാൾ അംഗീകരിക്കുകലയാ 
അലപഷേിക്കുകലയാ സെയ്തകു എന്നത് പരിഗണിക്ാസത തസന്ന

› നിങ്ങൾ ഒരകു ഗകുരകുതരമായ സതാഴിലാളി അസലലെങ്ിൽ ഗകുരകുതരമായ ആലരാഗ് ന്പ�ർതെകൻ എന്ന 
നിലയിൽ അതിർതെി ഒഴി�ാക്ലിൽ ന്പല�്രിക്കുകയാസണങ്ിൽ. 

ി  കു ലവകു വരകും
ന ിലാ  ര ാ ക്കും ി  ാ  വി  ക ക്കും കുരകു ര ാ  രാ  വ ക ക്കും 

 നിരക്കുക

മകുറിയിസല ആദ്സതെ അസലലെങ്ിൽ ഏക �്ക്തി (അത് മകുതിർന്നയാലളാ കകുട്ിലയാ ആകസട്) $3,100

ഓലരാ അധിക മകുതിർന്ന�ർക്കും $950

ആ മകുറി പങ്ിെകുന്ന ഓലരാ അധിക കകുട്ികൾക്കും (3-17 �യസ്ക്, ഉൾസപസെ), എലലൊ 
ജിഎസെിയകും ഉൾസപെകുന്നകു.

$475

3 �യസ്ിന് താസഴയകുള്ള കകുട്ികൾക്ക് നിരക്ക് ഈൊക്ിലലെ. കകുറിപക്: 3 �യസ്ിന് താസഴയകുള്ള കകുട്ിക്ക് ഒരകു 
മകുറിയിൽ ഒപമകുണ്ടാകാൻ കഴിയിലലെ.

നിങ്ങള് പണമെയ്ക്കു�ാന് ബാധ്തയകുസണ്ടങ്ില്, ഓലരാ മകുറിക്കും നിങ്ങളില് നിന്നക് ൊരജ ഈൊക്കുന്നതാണ്.

ാ ക്ാലിക വി  ക ക്  നി ാ ക ാഴിലാളിക  വ ക് വി  ക  ാരാ  
വി ാ ി വി  ക  ിവരകു  നിരക്കുക

മകുറിയിസല ആദ്സതെ അസലലെങ്ിൽ ഏക �്ക്തി $5,520

ഓലരാ അധിക മകുതിർന്ന�ർക്കും $2,990

ആ മകുറി പങ്ിെകുന്ന ഓലരാ അധിക കകുട്ികൾക്കും (3-17 �യസ്ക്, ഉൾസപസെ), എലലൊ 
ജിഎസെിയകും ഉൾസപെകുന്നകു.

$1,610

മയൂന്നകു �യസ്ില് താസഴയകുള്ള കകുട്ികള് മസറ്ാരാലളാസൊപം ഒരകു മകുറിയില് താമസിക്കുകയാസണങ്ില് 
അ�രക്ക് ൊരജ ഈൊക്കുകയിലലെ.

െീസകും 
ഇള�കുകളും

നിയന്ത്ിത ഐസസാലലഷൻ ൊർജകുകൾ നിങ്ങൾ നൽലകണ്ടതകുസണ്ടങ്ിൽ, നിയന്ത്ിത ഐസസാലലഷൻ 
സെസിലിറ്ി ഉലപഷേിച്തിന് ല്രഷം നിങ്ങൾക്ക് ഒരകു ഇൻല�ായ്സ ലഭിക്കും. പണമെയ്ക്ൽ രീതികൾ, 
ഓപഷനകുകൾ, നിങ്ങൾ എന്ത കാലം നൽകണം എന്നി� ഇൻല�ായ്സ �ി്രദീകരിക്കും. 

നി ി  ാ ല  ിലി ി ി  നി ക് ക്ാ  കഴി ില

കയൂെകുതൽ �ി�രങ്ങൾക്ക്, സന്ദർ്രിക്കുക www.miq.govt.nz/charges

ഒഴിവാക് കളും വി കു ലകുക
തങ്ങളുസെ മാലനജഡ് ഐസസാലലഷനകും ക്ാറന്്റനകും പണം നല്ലകണ്ടതിലലൊതെ ആളുകള്ക്ാണ് ഒഴി�ാക്ല്. 

തങ്ങളുസെ മാലനജഡ് ഐസസാലലഷനകും ക്ാറന്്റനകും പണം നല്കകു�ാന് ബാധ്സ്ഥരായ, എന്നാല് െില 
ൊരജകുകള് അസലലെങ്ില് മകുഴകു�ന് ൊരജകുകളും നീക്ം സെയ്ുന്നതിന് അലപഷേിക്ാ�കുന്ന ആളുകള്ക്ാണ് 
എഴകുതിതെള്ളല്. 

ാ കുകളി  നി  ര ാ ക് ാ  ഒഴിവാക് കു  
› ന്യൂസിലൻഡിൽ 90 ദി�സലമാ അതിൽ കയൂെകുതലലാ താമസിക്കുന്ന�ർ (അ�ർ 2021 ജയൂൺ 1 
ന് മകുമ്ക് ന്പല�്രിച്ിട്ുസണ്ടങ്ിൽ) അസലലെങ്ിൽ 180 ദി�സലമാ അതിൽ കയൂെകുതലലാ (2021 ജയൂൺ 1 
മകുതൽ ന്പല�്രിച്ാൽ), അ�ർ ന്യൂസിലൻഡിൽ നിന്നക് 2020 ഓഗസ്ക് 11 ന് പകുലർസച് 12.01 നകം 
പകുറസപെിസലലെങ്ിൽ. 

› പങ്ാളികൾ, 18 �യസ്ിന് താസഴയകുള്ള കകുട്ികൾ, ൊർജകുകൾ നൽകകുന്നതിൽ നിന്നക് ഒഴി�ാക്സപട് 
ഒരകു കകുെകുംബാംഗലതൊസൊപം ഐസസാലലറ്ക് സെയ്ുകലയാ യാന്ത സെയ്ുകലയാ സെയ്ുന്ന 
നിയമപരമായ രഷോകർതൊക്ൾ (അ�ർ ഒരകു നിർണായക സതാഴിലാളി അതിർതെി ഒഴി�ാക്ലിൽ 
ന്പല�്രിക്കുന്നിസലലെങ്ിൽ, അസലലെങ്ിൽ ഒഴി�ാക്സപട് �്ക്തിസയ 3 �യസ്ിന് താസഴയകുള്ളതിനാൽ മാന്തലമ 
ഒഴി�ാക്യൂ).

› ൊർജകുകളിൽ നിന്നക് ഒഴി�ാക്സപട് ഒരകു �്ക്തിസയ പരിെരിക്കുന്നതിനായി ന്യൂസിലാൻഡിസല ഒരാൾ 
നിയന്ത്ിത ഐസസാലലഷനിലലക്ക് ലപാകകുന്നകു. 

› ഗാർഹിക പീഡനതെിന് ഇരയായ�ർക്ായി ന്പലത്ക ഇമിലന്ഗഷൻ �ിഭാഗതെിൽ അ�കാ്ര�ാദികൾ, 
സംരഷേിത �്ക്തികൾ, അലപഷേകർ എന്നി�രകുൾസപസെയകുള്ള അഭയാർഥികൾ ആദ്മായി 
ന്യൂസിലൻഡിൽ ന്പല�്രിക്കുലമ്ാൾ. 

› സമഡിക്ൽ എയർ ന്ൊൻസെറിലനാ കെലിൽ രഷോന്പ�ർതെനതെിലനാ ല്രഷം ന്യൂസിലൻഡിലലക്ക് 
ന്പല�്രിക്കുന്ന ആർക്കും. 

› ന്യൂസിലൻഡിലലക്ക് യാന്ത സെയ്ുന്ന ലരാഗികൾ, ആലരാഗ് മന്ത്ാലയതെിന്സറ ഉയർന്ന സെലവ് 
െികിത്ാ പയൂളിന്സറ അസലലെങ്ിൽ �ിലദ്രകാര്, �ാണിജ് ന്യൂസിലാന്റ് സമഡിക്ൽ െികിത്ാ 
പദ്ധതിയകുസെ ഭാഗമായി. 

› ്�ദ്െികിത്യ്ക്ായി ന്യൂസിലൻഡിലലക്ക് ലപാകകുന്ന ന്യൂസിലൻഡ് പരൗരന്ാർ സാധാരണമായ കകുക്ക് 
ദ്ീപകുകളിലലാ നിയകു�ിലലാ ലൊസക്ലാ�ിലലാ താമസിക്കുന്നകു. 

› കകുക്ക് ദ്ീപകുകളിലലലക്ാ നിയകു�ിലലലക്ാ ലൊക്ലാ�ിലലലക്ാ മെങ്ങകുന്നതിന് (കകുറഞ്ഞത് 180 
ദി�സസമങ്ിലകും താമസിക്കുന്ന�ർ), സാധാരണമായ കകുക്ക് ദ്ീപകുകൾ, നിയകു അസലലെങ്ിൽ ലൊസക്ലാ�ിൽ 
താമസിക്കുന്ന ന്യൂസിലാന്റ് പരൗരന്ാർ, മയൂന്നാം രാജ്തെക് നിന്നക് ന്യൂസിലാന്റ് �ഴി യാന്ത സെയ്ുന്നകു (90 
ദി�സതെിൽ താസഴ മാന്തം താമസിക്കുന്ന�ർ). 

› റിലട്ണിംഗ കകുറ്�ാളികൾ എന്നക് (മാലനജകുസമന്റ്, ഇൻെർലമഷൻ) ആക്റ്ക് 2015 ന്പകാരം 
നിർ�െിക്സപട്ിട്ുള്ള, ന്യൂസിലൻഡിലലക്ക് നാെകുകെതെകുന്നകു ആളുകളും, ഓസലന്െലിയയിൽ നിന്നക് 
നാെകുകെതെകുന്ന ഏസതങ്ിലകും ന്യൂസിലൻഡ് പരൗരന്ാരകും 

› ഡിലപ്ാമാറ്ുകളും ലകാൺസകുലാർ സ്ാെകും അ�രകുസെ കകുെകുംബങ്ങളും �ിലദ്ര സർക്ാർ ന്പതിനിധികളും 
ഉൾസപെകുന്നകു. 

നിങ്ങളുസെ സാഹെര്ം മകുകളില് സയൂെിപിച്ിരിക്കുന്ന കാരണങ്ങളില് ഏസതങ്ിലകും ഒന്നകുമായി 
സപാരകുതെസപെകുന്നകു എങ്ില്, ദയ�ായി ഓണ്-്സറ്ക് െീമിസന അറിയിക്കുക. 

ഒരകു ഴകു ി ലിനാ ി ിക്കുവാനാകകു  ക്ാ  
നിയന്ത്ിത ഐസസാലലഷനിലകുള്ള ആർക്കും ൊർജകുകൾ എഴകുതിതെള്ളുന്നതിന് അലപഷേിക്ാം (നിങ്ങൾ 
ന്യൂസിലാന്റിൽ “മറ്ക് നിർണായക സതാഴിലാളിയായി” ന്പല�്രിച്സതാഴിസക). ഓലരാ അലപഷേയകും ഓലരാ 
ലകസകുകളായി ന്പലത്കം ന്പലത്കം പരിഗണിക്കും.

നിരണായകമായ സാമ്തെിക പരാധീനതയകുസെ അസലലെങ്ില് മറ്ക് ന്പലത്ക സാഹെര്ങ്ങളുസെ ലകസകുകളില് 
ഒരകു എഴകുതിതെള്ളല് അനകു�ദിലച്ക്ാം. അതില് ഇ� ഉള്സപലട്ക്ാം: 

› �ികലാംഗനായ അസലലെങ്ിൽ ഒറ്യ്ക്ക് യാന്ത സെയ്ാൻ കഴിയാതെ ഒരകു �്ക്തിസയ ന്യൂസിലാന്റിലലക്ക് 
തിരിസക സകാണ്ടകുലപാകാൻ ന്യൂസിലാന്റിൽ നിന്നക് പകുറസപട്തിനാൽ നിയന്ത്ിത ഐസസാലലഷനിൽ 
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ന്പല�്രിക്കുന്ന ഒരകു ന്യൂസിലൻഡ് �്ക്തി അ�രകുസെ നിയന്ത്ിത ഐസസാലലഷൻക്ായ് പണം 
നൽലകണ്ടതിലലെ.

› ്�ദ്െികിത് ലഭിക്ാൻ ന്യൂസിലൻഡിലലലക്ാ അ�ിസെ നിലന്നാ യാന്ത സെലയ്ണ്ട ഒരാൾ.

› ഗകുരകുതരമായ ലരാഗാ�സ്ഥയിലലാ മരിക്കുന്ന അെകുതെ ബന്ധകു�ിസനലയാ സന്ദർ്രിക്ാലനാ ഒരകു 
്ര�സംസകാര െെങ്ങിൽ പസങ്െകുക്ാലനാ (ന്യൂസിലാന്റിലായാലകും �ിലദ്രതൊയാലകും) ഉൾസപസെയകുള്ള 
അനകുകമ്യകുള്ള മറ്ക് കാരണങ്ങൾ.

ഒരകു �്ക്തി നിയന്ത്ിത ഐസസാലലഷനിൽ താമസിക്കുന്നതിനകു മകുമ്കും ല്രഷ�കും എഴകുതിതെള്ളൽകൾ 
ന്പലയാഗിക്ാൻ കഴിയകും. 

ആർക്ാണ് എഴകുതിതെള്ളലിനായി അലപഷേിക്ാൻ കഴിയകുകസയന്നകും ആപ്ിലക്ഷസന പിത്കുണയ്ക്കുന്നതിന് 
ആ�്ര്മായ സഹായ ലരഖകൾ ആ�്ര്മാസണന്നകും കയൂെകുതൽ �ി�രങ്ങൾക്ക്, ദയ�ായി സന്ദർ്രിക്കുക 
www.miq.govt.nz/charges. 

ഒരകു ഴകു ി ലിനാ ി ന ാ  ി ക്  
എഴകുതിതെള്ളലിനായി അലപഷേിക്കുന്നതിന്, www.miq.govt.nz/charges ൽ നിന്നക് െീസ, എഴകുതിതെള്ളൽ 
ലൊം പയൂരിപിലക്ണ്ടതകുണ്ടക് നിങ്ങൾ ഇത് പയൂർതെിയാക്ിക്ഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുസെ ആപ്ിലക്ഷസന 
പിത്കുണയ്ക്കുന്നതിന് ആ�്ര്മായ സഹായ ലരഖകൾ ഉൾസപെകുതെിയിട്ുസണ്ടന്നക് ഉറപാക്കുക.

മാലനജഡ് ഐസസാലലഷനില് നിന്നകുള്ള 
ഒഴി�ാക്ലകുകള്
നിയന്ത്ിത ഒറ്സപെലിൽ നിന്നകുള്ള ഒഴി�ാക്ലകുകൾ �ളസര കകുറച്ക് സാഹെര്ങ്ങളിൽ മാന്തലമ 
അംഗീകരിക്സപെകുകയകുള്ളളൂ. ഒഴി�ാക്ലകുകൾക്ായകുള്ള അലപഷേകൾ ഓലരാലന്നാലരാന്നായി 
പരിഗണിക്കുകയകും അംഗീകാരതെിനകുള്ള പരിധി �ളസര ഉയർന്നതകുമാണ്. ന്പസരണതെിന്സറ ആലരാഗ് 
സാധ്ത �ളസര കകുറ�ാസണന്നക് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപുണ്ടായിരിക്കുന്നിെതെക് മാന്തലമ ഒരകു ഒഴി�ാക്ലകുകൾ 
അംഗീകരിക്സപെകുകയകുള്ളളൂ.

സാധാരണയായി, ഒരകു ഒഴി�ാക്ലിന് പരിഗണിക്കുന്നതിന് മകുമ്ായി ഒരകു സനഗറ്ീവ് ദി�സം 3, ദി�സം 
12 COVID-19 പരില്രാധനയകും മകുഴകു�ൻ ആലരാഗ് �ിലയിരകുതെലകും ആ�്ര്മാണ്. COVID-19 ആലരാഗ് 
അപകെസാധ്തകൾ കയൂെകുതലകുള്ള ഒരകു രാജ്തെക് നിന്നക് നിങ്ങൾ ലപാകകുകലയാ, യാന്ത സെയ്ുകലയാ, 
അസലലെങ്ിൽ അെകുതെിസെ ലപായിട്ുസണ്ടങ്ിൽ ഒരകു ഒഴി�ാക്ലകുകൾ ലഭിക്കുന്നത് ബകുദ്ധിമകുട്ായിരിക്കും

അനകുഗമിക്ാതെ ന്പായപയൂർതെിയാകാതെ�ർ, യാന്താമാർഗം ഉള്ള�ർ, അസലലെങ്ിൽ സമഡിക്ൽ ആ�്ര്ങ്ങൾ 
ഉള്ള ആ്രകുപന്തി തലതെിലകുള്ള പരിെരണം ആ�്ര്മകുള്ള ആളുകൾക്ക് ലെരകുന്നതിനാണ് മിക് 
ഒഴി�ാക്ൾകളും അനകു�ദിച്ിരിക്കുന്നത്.

മരിക്കുന്ന ഒരകു ബന്ധകു�ിസന സന്ദർ്രിക്കുന്നത് ലപാലകുള്ള അസാധാരണമായ സാഹെര്ങ്ങൾക്കുള്ള 
ഒഴി�ാക്ൾകൾ അംഗീകരിക്സപെകുന്നത് സപാതകുജനാലരാഗ് അപകെസാധ്ത �ളസര കകുറ�ാസണന്നകും 
അത് ്കകാര്ം സെയ്ാസമന്നകും മാന്തമാണ്. ഒരകു സെറിയ എണ്ം ലകസകുകളിൽ, ഒരകു താൽക്ാലിക 
കാലയള�ിനായി ഒഴി�ാക്ൽകൾ അംഗീകരിച്ു, നിങ്ങളുസെ 14 ദി�സം പയൂർതെിയാക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ 
നിയന്ത്ിത ഇസസാലലഷൻ ൊസിലിറ്ിയിലലക്ക് മെലങ്ങണ്ടതകുണ്ടക്.

ഒഴി�ാക്ല് ന്പന്കിയസയക്കുറിച്ുള്ള കയൂെകുതല് �ി�രങ്ങള്ക്കും ഒരകു ഇള�ിനകു ല�ണ്ടി 
അലപഷേിക്കുന്നതിനകും, ദയ�ായി സന്ദര്രിക്കുക www.miq.govt.nz/exemptions. 

നി ി  ാ ല  ാ ക്ാലിക ാ ി ിക്കു ി  നി ക് ഒരകു ഴകു ി ാ  
ന കി ി ു ി  നി  ന ില ി  ി  ം കു  കകു  14 ിവ  

ാ ല  ി ാ ക് കു  

നി ി  ഒ ലി  നി  ാ ിക്കു ാ  COVID-19  ല  വിക ി ിക്കുക കും ഒരകു 
ക ാ  ാ ിലി ി ി ലക് ാ ുക കും ാ  ഒരകു ഒഴിവാക് കളും ാ ല  

14 ദി�സങ്ങള്ക്കു ല്രഷം ഒരകു ഐസസാലലഷന് 
സെസിലിറ്ി �ിെകുന്നത്
നിങ്ങള് കകുറഞ്ഞത് 14 ദി�സം ഐസസാലലഷന് സെസിലിറ്ിയില്കഴിലയണ്ടത് ആ�്ര്മാണ്. ഇത് നിങ്ങള് 
ന്യൂസിലന്ഡില് എതെകുന്ന തീയതിയകും സമയ�കും മകുതല് ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.

ഉദാഹരണതെിന്, നിങ്ങൾ ജനകു�രി 1-ന് ന്യൂസിലൻഡ് സമയം (NZT) രാ�ിസല 11-ന് എതെിയിട്ുസണ്ടങ്ിൽ, 
നിങ്ങൾ പകുറതെക് ലപാകകുന്ന സമയ�കും തീയതിയകും ജനകു�രി 15-ന് രാ�ിസല 11 NZT ആയിരിക്കും, 
അതായത് നിങ്ങൾ 14 ദി�സസതെ ഐസസാലലഷൻ പയൂർതെിയാക്ിയ ല്രഷം. നിങ്ങൾ എതെകുന്ന ദി�സസതെ 
‘ദി�സം പയൂജ്ം’ എന്നക് കണക്ാക്കുന്നകു.

ഒരകു ാ ാ ി ാ ിരിക് ം 
നിങ്ങളുസെ താമസം പയൂരതെിയാക്ി കഴിയകുലമ്ാള് നിങ്ങള് എ�ിലെക്ക് ലപാകകും എന്നതിസന കകുറിച്ക് 
നിങ്ങള്ക്ക് �്ക്തത ഉണ്ടായിരിക്ണം എന്നകുള്ളത് ന്പധാനമാണ്. നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സമയതെക് യാന്താ 
പദ്ധതികൾ െർച് സെയ്ാൻ ഓൺ-്സറ്ക് സ്ാഫ് നിങ്ങസള �ിളിക്കും. ഈ ലകാളിസന സഹായിക്കുന്നതിന്, 
നിങ്ങളുസെ പകുറസപെലിസനക്കുറിച്ും നിങ്ങൾ എ�ിലെക്ാണ് ലപാകകുന്നസതന്നകും നിങ്ങൾ എങ്ങസന 
അ�ിസെസയതെകുസമന്നകും െിത്ിക്ാൻ ആരംഭിക്ാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങസള ലന്പാത്ാഹിപിക്കുന്നകു. 
നിങ്ങളുസെ ാ ാ ിക ളക്കു ി   ു  നകു ം 2 കാ കുക.

കു ാ ി നി  വി ക്ാ  ാ ക കും നി  ന 
വി കു കും വ ാ ിരിക്കുക

ഇത് നിങ്ങളുസെ സെക്ക്-ഔട്ക് ഓർഗ്നസകുസെയ്ാനകും പകുറസപെകുന്ന സമയതെക് മികച് 
പിത്കുണ നൽകാനകും സഹായിക്കുന്നകു. ആ�്ര്സമങ്ിൽ, ബന്ധസപൊനകുള്ള �ി്രദാം്രങ്ങൾ 
(ഇസമയിൽ, ലൊൺ, �ിലാസം മകുതലായ�) നില�ിലകുള്ളതകും ്രരിയാസണന്നക് 
ഉറപു�രകുതെിസക്ാണ്ടക് ഭാ�ിയിൽ നിങ്ങസള ബന്ധസപൊൻ ഞങ്ങസള സഹായിക്കുക.

നി ളു  ാ  ന കു ുക
നിങ്ങൾ ഐസസാലലറ്ക് സെയ്ുന്ന അലത നഗരതെിലാണ് നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്നസതങ്ിലലാ 
അസലലെങ്ിൽ സമീപതൊസണങ്ിലലാ, സെസിലിറ്ിയിൽ നിന്നക് നിങ്ങളുസെ അെകുതെ താമസ 
സ്ഥലലതെക്ക് നിങ്ങളുസെ സ്ത്ം ഗതാഗതതെിനായി നിങ്ങൾ ന്കമീകരിക്കുകയകും പണം 
നൽകകുകയകും സെലയ്ണ്ടതകുണ്ടക്.

നിങ്ങളുസെ യാന്ത ഓർഗ്നസ സെയ്ാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയകുന്നിസലലെങ്ിൽ, 
ഉപലദ്രതെിനായി ഓൺ-്സറ്ക് സ്ാെകുമായി ബന്ധസപെകുക.

വി ാന ാവള ി ലക് ിരി ക ാ ം ല ാ  
നിങ്ങൾ ഓക്ലൊൻഡിസല ഒരകു സെസിലിറ്ിയിൽ നിന്നക് പകുറസപെകുകയാസണങ്ിൽ, നിങ്ങസള 
ഓക്ലൊൻഡ് �ിമാനതൊ�ളതെിലലക്ക് സകാണ്ടകുലപാകാനകുള്ള അഭ്ർത്ന ന്പകാരം 
സ്കബസ െിക്റ്ുകൾ സരൗജന്മാണ്. അെകുതെകുള്ള സ്കബസ ലസ്ാപിലലക്ക് 
നിങ്ങളുലെതായ �ഴി സംഘെിപിലക്ണ്ടതകുണ്ടക്.

നിങ്ങൾ ഓക്ലെൻഡിൽ �ന്നിറങ്ങിസയങ്ിലകും മസറ്ാരകു നഗരതെിൽ നിങ്ങൾ ഒറ്സപെൽ 
പയൂർതെിയാക്ിയിട്ുസണ്ടങ്ിൽ, നിങ്ങൾ മസറ്സത്ങ്ിലകും സയൂെിപിച്ിസലലെങ്ിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങസള 
ഓക്ലൊൻഡ് �ിമാനതൊ�ളതെിലലക്ക് തിരിസക സകാണ്ടകുലപാകകും. �ിമാനതൊ�ളതെിൽ നിന്നകുള്ള 
ഏസതങ്ിലകും യാന്തകൾ ന്കമീകരിക്കുന്നതിനകും പണം നൽകകുന്നതിനകും നിങ്ങൾ ഉതെര�ാദിയായിരിക്കും.

ഓക്ാൻഡിലലക്കുള്ള നിങ്ങളുസെ ്ലൈറ്ക് ഞങ്ങളുസെ െീം ബകുക്ക് സെയ്ുന്നതിന് മകുമ്ക് നിങ്ങളുസെ യാന്താ 
പദ്ധതികൾ ഉറച്തായിരിലക്ണ്ടത് ന്പധാനമാണ്. ്ലൈറ്ക് ബകുക്ിംഗ നെതെിയകുകഴിഞ്ഞാൽ അ� മാറ്ാൻ 
കഴിയിലലെ (അെിയത്ിര സാഹെര്തെിലലാ ്ലൈറ്ക് റദ്ാക്ൽ മയൂലലമാ അലലൊസത). 

കെപാട്:  
റയൂബി ലജാൺസ.

ലപാകാൻ 
തയ്ാസറെകുക്കുന്നകു
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കു കു ാ
നിങ്ങളുസെ എലലൊ ലലഗജകുകളും നിങ്ങളുസെ പക്ലകുസണ്ടന്നക് ഉറപാക്കുക. നിങ്ങളുസെ പകുറസപെൽ കതെിൽ 
സയൂെിപിച്ിരിക്കുന്ന സപാതകുജനാലരാഗ് നെപെികൾ പാലിക്കുക. ്ലൈറ്ുകൾ ഉൾസപസെയകുള്ള  
ഏത് സപാതകുഗതാഗതതെിലകും നിങ്ങൾ സെയ്സ മാസക് ധരിലക്ണ്ടതകുണ്ടക്.

നി ളു  ാ ി  ിലകും ി  നി ളു  ാ ി ാ ാ കു ാ ിക  
ാ കുക ാ ി  വാ ി  ി ന ി ിക്കുക

നിങ്ങളുസെ പകുറസപെലിന് ല്രഷമകുള്ള ലകാൺൊക്റ്ക് �ി്രദാം്രങ്ങൾ ്രരിയാസണന്നക് ദയ�ായി 
ഉറപു�രകുതെകുക. നിങ്ങളുസെ പകുറസപെലിന് ല്രഷമകുള്ള ആലരാഗ് പരില്രാധനയ്ക്കുള്ള സെസിലിറ്ി 
ഉലപഷേിച്തിന് ല്രഷം നിങ്ങസളയകും ഞങ്ങളുസെ കമ്്യൂണിറ്ികസളയകും സകുരഷേിതമായി സയൂഷേിക്കുന്നത് 
തകുെരാൻ ഇത് ഞങ്ങസള സഹായിക്കുന്നകു.

നി ക് ിലി ി ിക്കു ി  കു ാ ി ി  രാ  രി ാ ന
മിക്�ാറകും എലലൊ സാഹെര്ങ്ങളിലകും, നിങ്ങൾ ലപാകകുന്നതിനകുമകുമ്ക് COVID-19 ഉള്ളലതാ പകരകുന്നലതാ 
ആയ അപകെസാധ്ത കകുറ�ാസണന്നക് ഒരകു സഹൽതെക് ന്പാക്െീഷണറകുസെ സനഗറ്ീവ് ലഡ 12 COVID-19 
പരില്രാധനയകും സ്ഥിരീകരണ�കും ആ�്ര്മാണ്.

COVID-19 പകരതെകു�ാനകുള്ള കകുറഞ്ഞ അപകെസാധ്തയില് െകു�സെയകുള്ള കാര്ങ്ങള് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതകും 
ഉള്സപെകുന്നകു:

 നിങ്ങള് കകുറഞ്ഞത് 14 ദിനങ്ങളായി മാലനജഡ് ഐസസാലലഷനില് ആയിരകുന്നകു

 പനി, സതാണ്ടല�ദന, െകുമ, ്ര്സിക്ാൻ ബകുദ്ധിമകുട്ക് / ്ര്ാസം മകുട്ൽ എന്നി� ഉൾസപെകുന്ന COVID-19 
യകുമായി സപാരകുതെസപെകുന്ന ലഷേണങ്ങസളാന്നകുമിലലെ

 നിങ്ങള്ക്ക് 38°C ലയാ അതിലകും ഉയരന്നലതാ ആയ ്രരീലരാഷമാവ് ഇലലെ

 മിക്�ാറകും എലലൊ ലകസകുകളിലകും, 12-ാം ദി�സം COVID-19 നായി സനഗറ്ീവ് പരീഷേിച്ു

സെസിലിറ്ി �ിെകുന്നതിന് നിങ്ങള് ഈ മാനദണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ിരിക്ണം നിങ്ങളുസെ 14 ദി�സസതെ 
ഐസസാലലഷൻ കാലയള�കും നിങ്ങളുസെ അ�സാന ആലരാഗ് �ിലയിരകുതെലകും പയൂർതെിയാക്ിയ ല്രഷം, 
നിങ്ങൾ ഒരകു അത്ിമ ആലരാഗ് പരില്രാധന ലൊം പയൂർതെിയാലക്ണ്ടതകുണ്ടക്. അത് പയൂരിപിക്കുന്നതിന് ഒരകു 
നഴ്സ നിങ്ങസള സഹായിക്കുകയകും നിങ്ങൾക്ത് ഒപിട്ക് തരകുകയകും സെയ്ും.

നിങ്ങള് മാലനജഡ് ഐസസാലലഷന് പയൂരതെിയാക്ിയിരിക്കുന്നകു എന്നകും നിങ്ങളുസെ സമ്തിച് 
യാന്താ പദ്ധതികള് അനകുസരിച്ക് നിങ്ങളുസെ അെകുതെ ലഷേ്സ്ഥാനലതെക്ക് യാന്ത സെയ്ാന് നിങ്ങസള 
അനകു�ദിക്കുന്നതാസണന്നകും സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ഒരകു കതെക് നിങ്ങള്ക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

നിങ്ങളുസെ മകുറിയിൽ നിന്നക് പകുറതെകുകെക്ാൻ തയ്ാസറെകുക്കുലമ്ാൾ നിങ്ങളുസെ മകുറി �ൃതെിയാക്ാൻ 
തയ്ാറാക്ാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് എത്കുസെയ്ാനാകകുസമന്നക് കാണാൻ ദയ�ായി നിങ്ങളും 
സെസിലിറ്ിയിന്സെ �ി�ര ഷീറ്ക് പിത്കുെരകുക അസലലെങ്ിൽ റിസപഷൻ ലകാൾ സെയ്ുക.

നിങ്ങൾ ഒരകു ദി�സം 12 COVID-19 പരില്രാധന നിരസിക്കുകലയാ അസലലെങ്ിൽ കകുറഞ്ഞ 
അപകെസാധ്തയായി കണക്ാക്കുകലയാ സെയ്തിസലലെങ്ിൽ, നിങ്ങളുസെ താമസം നീട്ിസക്ാണ്ടകുലപാകകും, 
ഒപം ഈ സരൗകര്ം ഉലപഷേിക്ാൻ നിങ്ങസള അനകു�ദിക്ാതിരിക്കുകയകും സെയ്ും. നിങ്ങൾക്ക് ആസക 
28 ദി�സം �സര തകുെലരണ്ടതകുണ്ടക്.

സെസിലിറ്ിയിൽ കയൂെകുതൽ പരില്രാധനആ�്ര്മകുള്ള എസത്ങ്ിലകും ലകസകുകൾ കസണ്ടതെിയാൽ ഞങ്ങൾ 
നിങ്ങളുസെ താമസം നീട്ാം. 

COVID-19 കമ്്യൂണിറ്ിയിലലക്ക് �്ാപിക്ാനകുള്ള സാധ്ത കകുറയ്ക്കുന്നതിനാണിത്.

അഭിനന്ദനങ്ങൾ, 
െീഡ്ബാക്ക്, 
പരാതികൾ
ആല�ാട്ിയലറാ� ന്യൂസിലാൻഡിന്സറ നിയന്ത്ിത ഐസസാലലഷനകും ക്ാറന്്റൻ 
സം�ിധാന�കും കമ്്യൂണിറ്ിയിലലക്ക് ലപാകകുന്നതിനകുമകുമ്ക് ആ�്ര്മായ 
ഐസസാലലഷനിലനാ ക്ാറന്്റനിലനാ �ിലധയമായി ജീ�ിക്ാൻ ലഷേക്ണക്ിന് 
ആളുകസള പിത്കുണച്ിട്ുണ്ടക്.

നിങ്ങളുസെ ആലരാഗ്�കും സകുരഷേയകുമാണ് ഞങ്ങളുസെ മകുൻഗണന.

ഞങ്ങളുസെ ആലരാഗ് സന്പാെഷണലകുകൾ, ലഹാട്ൽ, സർക്ാർ ഉലദ്ാഗസ്ഥർ 
എന്നി�രകുസെ െീം നിങ്ങസള പിത്കുണയ്ക്ാനകും നിങ്ങൾക്ക് സകുഖന്പദമായ താമസം 
ഉറപാക്ാനകും ന്പതിജ്ാബദ്ധരാണ്. 

നി ളു  വില ി  വ ര കാ ിക്കുക
നിങ്ങളുസെ അഭിനന്ദന�കും നന്ദിയകും കാണിക്ാൻ നിങ്ങൾ ആന്ഗഹിക്കുന്നകുസ�ങ്ിൽ, 
ദയ�ായി www.miq.govt.nz/feedback ൽ ലഭ്മായ ഒരകു െീഡ്ബാക്ക് ലൊം പയൂരിപിക്കുക. 

MIQ നകു വ വ 
നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്നതിന്സറ ഏകലദ്രം 12 ആം ദി�സം, 
നിങ്ങൾക്ക് 18 �യലസാ അതിൽ കയൂെകുതലലാ ന്പായമകുസണ്ടങ്ിൽ, MIQ 
എക്സപീരിയൻസ സർല� പയൂർതെിയാക്ാൻ നിങ്ങസള ഷേണിക്കുന്ന 
ഒരകു ഇസമയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ ന്യൂസിലാൻഡിലലക്കുള്ള 
യാന്ത പ്ാൻ സെയ്തലപാൾ മകുതൽ MIQ- ൽ നിങ്ങൾ താമസിച്തിന്സറ 
അ�സാനലതൊെെകുക്കുന്നതകു�സരയകുള്ള യാന്തസയക്കുറിച്ുള്ള െീഡ്ബാക്ക് 
ല്രഖരിക്കുന്നതിനാണിത്.

നന്നായി ന്പ�ർതെിച് കാര്ങ്ങസളക്കുറിച്ും ഞങ്ങൾക്ക് എ�ിസെ 
സമച്സപെകുതെലകുകൾ �രകുതൊസമന്നതിസനക്കുറിച്ും നിങ്ങളുസെ െീഡ്ബാക്ക് 
ഞങ്ങൾ ആന്ഗഹിക്കുന്നകു, അതിനാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അനകുഭ�ം കഴിയകുന്നന്ത 
സകുഗമ�കും സകുഖകര�കുമാക്ാൻ കഴിയകും. സർല� നിങ്ങൾക്ക് ഇസമയിൽ 
അയയ്ക്കുലമ്ാൾ അത് പയൂരിപിക്കുന്നതിന് കകുറച്ക് സമയസമെകുക്കുന്നതായി 
ഞങ്ങൾ അഭിനന്ദിക്കുന്നകു.

നി ക് ഒരകു രാ ി ിക് ി
നിയന്ത്ിത ഒറ്സപെലകും കപല്ിലക്ലകും എലലൊ പരാതികളും ഗരൗര�മായി കാണകുന്നകു. 
ഒരകു പരാതി ഉന്നയിക്ാന് എലലൊ�രക്കും അ�കാ്രമകുണ്ടക് എന്നകും മര്ാദയകും 
മാന്തയകുമകുള്ള സപരകുമാറ്തെിനകും പയൂരണ്�കും ന്ായ�കുമായ ഒരകു ഹിയറിംഗ 
ലഭിക്ാനകും ബന്ധസപട് എലലൊ�രക്കും അ�കാ്രമകുസണ്ടന്നകും ഞങ്ങള് �ി്ര്സിക്കുന്നകു. 

പരാതികള്ക്ക് ന്ായ�കും, ലളിത�കും, സത്ര�കും കാര്ഷേ�കുമായ 
പരിഹാരതെിന് ഞങ്ങള് ന്പതിജ്ാബദ്ധരാണ്. 

ഏത് അലന്ഷണ�കും രഹസ്ാത്ക�കും ഉതെമ�ി്ര്ാസലതൊസെ 
ഉള്ളതകുമായിരിക്ണസമന്നക് ഞങ്ങള് തിരിച്റിയകുന്നകു.

പരാതികളിൽ നിന്നക് ഉണ്ടാകകുന്ന അനത്രെലങ്ങൾ ഞങ്ങളുസെ ന്പന്കിയകൾ 
പ്ിക്കുന്നതിനകും സമച്സപെകുതെകുന്നതിനകുമകുള്ള അ�സരമായി ഞങ്ങൾ 
ഉപലയാഗിക്കും.

മെങ്ങിസയതെിയ 
ഹമീഷിന്സറ കലാസൃഷ്ടി 
ഞങ്ങളുസെ സ്ാെിന് 
നന്ദി പറയകുകയകും MIQ- 
സല നലലെ സമയസതെ 
സയൂെിപിക്കുകയകും 
സെയ്ുന്നകു.
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ാ  ാക് ന കകു
നിങ്ങള് നില�ില് ഒരകു എം.ഐ.ക്യൂ. സെസിലിറ്ിയില് ആയിരിക്കുകയകും, നിങ്ങളുസെ ന്പതീഷേകള് 
നിറല�റസപെകുന്നകുമിസലലെങ്ില്, നിങ്ങള് ആദ്ം നിങ്ങളുസെ ഉത്ക്ണ്് സെസിലിറ്ി മാലനജരലക്ാ 
സ�ല്ബീയിംഗ ലകാഓരഡിലനറ്രലക്ാ ആണ് ഉന്നയിലക്ണ്ടത്.

സസക്യൂരിറ്ി, സകുരഷേ, ആലരാഗ്ം, ലഷേമം, ഭഷേണം, ലഷേമ സഹായം എന്നി� ഉൾസപസെ നിര�ധി 
ന്പശനങ്ങൾ ്കകാര്ം സെയ്ാൻ ന്പാപതിയകുള്ള നിര�ധി സസപഷ്ലിസ്ുകൾ ്സറ്ിലകുണ്ടക്. നിങ്ങളുസെ 
ആ്രങ്കസള സഹായിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ ആദ്ം ഓൺ-്സറ്ക്  
െീമകുകളുമായി ബന്ധസപെണം. 

നിങ്ങളുസെ ആ്രങ് പരിഹരിക്സപട്ിട്ിസലലെങ്ില്, നിങ്ങള്ക്ക് MIQ സ�ബ്്സറ്ിലകുള്ള കംപ്യിന്റ്സ ലൊം 
ഉപലയാഗിച്ക് നിങ്ങളുസെ �ിഷയം നിങ്ങള്ക്ക് ഉന്നയിക്ാനാ�കുന്നതാണ്.

രാ ി ന ി ക ം
നിങ്ങള്ക്ക് െകു�സെ പറയകുന്ന �ിധതെില് പരാതി ഉന്നയിക്ാനാ�കും:

നിയന്ത്ിത ഇസസാലലഷൻ, 
ക്ാറന്്റനിലലക്ക് സെസിലിറ്ിയിനകുള്ളിസല 
ഓൺ-്സറ്ക് സെസിലിറ്ി മാലനജർ 
അസലലെങ്ിൽ സ�ൽബിയിങ് 
ലകാർഡിലനറ്റകുമായി സംസാരിക്കുന്നകു.

MIQ സ�ബ്്സറ്ിൽ പരാതി ലൊം 
പയൂരിപിക്കുന്നകു:  

കു ാ ി കു ം വിക്കും  
നിങ്ങളുസെ പരാതി ലഭിച്ക് രണ്ടകു ന്പ�ൃതെി ദി�സങ്ങള്ക്കുള്ളില് നിങ്ങള്ക്ക് ഒരകു അക്ലനാളജസമന്റ് 
ഇസമയില് ലഭിക്കുന്നതാണ്.

ഞങ്ങളുസെ അലന്ഷണ ന്പന്കിയ കഴിയകുന്നന്ത ല�ഗതെിലകും അക്ലനാളജസമന്റ് ഇസമയില് അയച്ക് 
അഞ്ചക് ന്പ�ൃതെി ദി�സങ്ങള്ക്കുള്ളിലകും, പരാതി ഇതിനിെയ്ക്ക് തൃപതികരമായി പരിഹരിച്ിസലലെങ്ില്, 
പയൂരതെിയാക്കുന്നതാണ്. അലന്ഷണതെിന് കയൂെകുതല് സമയം ആ�്ര്മാണ് എങ്ില്, ഞങ്ങള് പകുതിയ 
്െം്ലനകുകളും അ�യ്ക്കുള്ള കാരണങ്ങളും അറിയിക്കുന്നതാണ്.

തീരകുമാനസതെക്കുറിച്ക് നിങ്ങസള അറിയിച്ുസകാണ്ടകും, കണക്ിസലെകുതെ സതളി�കുകളും, ന്ായ�ാദങ്ങളും, 
പരാതിയകുസെ െലമായി എെകുതെ നെപെിയകും െകുരകുക്ിപറഞ്ഞകുസകാണ്ടകും സറസസാല്യൂഷന്സ െീം നിങ്ങള്ക്ക് 
എഴകുതകുന്നതായിരിക്കും.

നിങ്ങളുസെ പരാതി MIQ ല് ഉള്സപട്ിരിക്കുന്ന മസറ്ാരകു സംഘെനസയ കകുറിച്ാസണങ്ില്, നിങ്ങളുസെ 
പരാതി ബന്ധസപട് സംഘെനയ്ക്ക് റെര സെയ്ലതക്ാം. ന്യൂസിലന്ഡ് ഡിെന്സ ലൊഴ്സ, മിനിസന്െി 
ഓഫ് സഹല്തെക്, ഡിസന്െിക്ട് സഹല്തെക് ലബാരഡ്, ന്യൂസിലന്ഡ് സപാലീസ അസലലെങ്ില് ഞങ്ങളുസെ 
സെസിലിറ്ികളുസെ മാലനജസമന്റില് ഉള്സപട്ിരിക്കുന്ന മറ്ക് സരക്ാര അസലലെങ്ില് പങ്ാളി ഏജന്സികള് 
എന്നി�ര കയൂെകുതല് ഉെിതമായി ്കകാര്ം സെയ്ുന്ന പരാതികള് അെക്മകുള്ളതാണ് ഇത്.

നി ളു  രാ ി കു  രി ാര ി  നി ക് ി കു ി
ഈ ന്പന്കിയയില് നിങ്ങള്ക്ക് അതൃപതിയകുസണ്ടങ്ില് ന്പസതകുത �ിഷയം ഓെീസ ഓഫ് ദി ഓംബകുഡ്സമാന് 
അസലലെങ്ില് ഓെീസ ഓഫ് ദ ്ന്പ�സി കമ്ീഷണരക്ക് (ഉെിതമായത് ലപാസല) മകുന്നില് നിങ്ങള്ക്ക് 
ഉന്നയിക്ാ�കുന്നതാസണന്നകും സറസസാലയൂഷന്സ െീം നിങ്ങസള ഉപലദ്രിലച്ക്ാം. കയൂെകുതൽ �ി�രങ്ങൾക്ക് 
സന്ദർ്രിക്കുക:

www.ombudsman.parliament.nz

www.privacy.org.nz

നിങ്ങള് സെസിലിറ്ി �ിട്തിനകു ല്രഷം നിങ്ങളുസെ 
ആലരാഗ്ം നിരീഷേിക്കുക 
നിങ്ങൾ ലപായി രണ്ടക് ദി�സതെിന് ല്രഷം, നിങ്ങളുസെ ആലരാഗ്ം പരില്രാധിക്ാൻ ആലരാഗ്മന്ത്ാലയം 
നിങ്ങസള ബന്ധസപെകും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരകു ലൊം ഇസമയിൽ �ഴി ലഭിക്കും, അത് നീങ്ങൾക്ക് ഏസതങ്ിലകും 
COVID-19 ലഷേണങ്ങൾ അനകുഭ�സപെകുന്നകുലണ്ടാ എന്നക് ലൊദിക്കും. ദയ�ായി ല�ഗം ഈ ലൊം 
പയൂർതെിയാക്കുക. ന്പതികരണം അ�ർക്ക് ലഭിച്ിസലലെങ്ിൽ ആലരാഗ്മന്ത്ാലയം നിങ്ങസള �ിളിക്കും. 
നിങ്ങളുസെ ലകാൺൊക്റ്ക് �ി്രദാം്രങ്ങൾ ്രരിയാലണാസയന്നക് ദയ�ായി പരില്രാധിക്കുക, അതിനാൽ ഈ 
സെസിലിറ്ി ഉലപഷേിച്തിന് ല്രഷം നിങ്ങസള ബന്ധസപൊൻ കഴിയകും.

നിങ്ങളുസെ ആലരാഗ്സതെക്കുറിച്ക് എസത്ങ്ിലകും ലൊലളാ അപക് ലൊദ്ങ്ങൾ ഉസണ്ടങ്ിൽ അസലലെങ്ിൽ 
COVID-19 ന്സറ ഏസതങ്ിലകും ലഷേണങ്ങൾ �ികസിപിസച്െകുക്കുകയാസണങ്ിൽ, ദയ�ായി സഹൽതെക് ്ലനിൽ 
0800 358 5453 എന്ന നമ്റിലലാ നിങ്ങളുസെ ജനറൽ ന്പാക്െീഷണറിലലാ �ിളിക്കുക.

എത്ക് അെിയത്ര സാഹെര്മകുണ്ടായാലകും 111 എന്ന നമ്റില് �ിളിക്കുക

കു  കു  19  ല ളാ  

�യറിളക്ം, തലല�ദന, മ്ാൽജിയ (ലപ്രില�ദന), ഓക്ാനം / ഛർദ്ി, അസലലെങ്ിൽ ആ്രയക്കുഴപം / 
ലഷോഭം തകുെങ്ങിയ കകുറവ് സാധാരണ ലഷേണങ്ങളുമായി െില ആളുകൾ ന്പത്ഷേസപൊം. 

നിങ്ങള്ക്ക് ്കകാര്ം സെയ്ു�ാന് സാധിക്കുന്നിലലെ എന്നകു നിങ്ങള്ക്കു ലതാന്നകുകയാസണങ്ില്, ഒരകു ആലരാഗ് 
�ിദഗദ്ധലനാട് സംസാരിലക്ണ്ടത് ന്പധാനമാണ്. നിങ്ങള്ക്ക് കയൂെകുതല് �ി�രങ്ങള് ആ�്ര്മകുസണ്ടങ്ില്, 
സന്ദര്രിക്കുക www.health.govt.nz/covid-19

ഇെയ്ക്ിസെ ്ക കഴകുകകുകലയാ ്ക സാനി്റ്സർ ഉപലയാഗിലച്ാ നലലെ ്ക ്രകുെിത്ം പാലിക്കുന്നത് 
തകുെരകുക, ഒപം നിങ്ങളുസെ ്കമകുട്ിന് െകുമ / തകുമ്ൽ എന്നി� സെയ്ുക.

നിങ്ങൾ 
സെസിലിരിയിൽ നിന്നക് 
ലപായിക്ഴിഞ്ഞക് 

നി കു ാ വ ന ാ ം കു  

ക്ാലി  
ല ി  ല 
ക്

ം ല ി  
രകു ി 

ന കു

ല വ ന ി 
ല ി  

വ ിളക്ം

ര ര വ ന
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നിങ്ങസളയകും മറ്ുള്ള�സരയകും 
സകുരഷേിതമായി സയൂഷേിക്കുന്നകു

NZ COVID  
നിങ്ങൾ എ�ിസെയായിരകുന്നകുസ�ന്നക് ന്ൊക്ക് സെയ്ുന്നതിനകുള്ള എളുപ�കും 

സ്കാര്�കുമായ മാർഗമാണ് NZ COVID ലന്െസർ ആപിൽ നിങ്ങളുസെ ഡാറ് 

പങ്ിൊൻ തിരസഞ്ഞെകുക്കുന്നതകു�സര നിങ്ങളുസെ ലൊണിൽ സംഭരിക്സപെകും.

COVID-19 ന്സറ ഒരകു ലകസ കസണ്ടതെകുലമ്ാൾ ലകാൺൊക്റ്ക് സന്െയ്സിംഗ 

ല�ഗതെിൽ ലപാകാൻ സഹായിക്കുന്നതിനകും ്�റസ പെരാതിരിക്കുന്നതിനകും 

അപ്ിലക്ഷൻ ഉപലയാഗിക്കുന്നത് നമകുസക്ലലൊ�ർക്കും സെയ്ാ�കുന്ന ഒന്നാണ്.

അപ ലസ്ാറിൽ നിലന്നാ Google Play യിൽ നിലന്നാ NZ COVID ലന്െസർ അപ നിങ്ങളുസെ ലൊണിലലക്ക് 
സരൗജന്മായി സഡരൗൺലലാഡ് സെയ്ുക. ഇനിപറയകുന്ന�യിലലക്ക് NZ COVID ലന്െസർ അപ 

ഉപലയാഗിക്കുക:

› നിങ്ങൾ സന്ദർ്രിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുസെ ഒരകു സ്കാര് ഡിജിറ്ൽ ഡയറി സൃഷ്ടിക്ാൻ QR ലകാഡകുകൾ 

സകാൻ സെയ്ുക
› നിങ്ങൾ സമീപതെകുള്ള ആളുകളുസെ അജ്ാത സറലക്ാർഡ് സയൂഷേിക്ാൻ ബ്ളൂെയൂതെക് സന്െയ്സിംഗ 

ഓണാക്കുക
› നിങ്ങളുസെ ലകാൺൊക്റ്ക് �ി്രദാം്രങ്ങൾ രജിസ്ർ സെയ്ുന്നതിലയൂസെ ലകാൺൊക്റ്ക് ലന്െസർമാർക്ക് 
ആ�്ര്സമങ്ിൽ അ�സര ബന്ധസപൊൻ കഴിയകും.

ന്യൂസിലൻഡിസല എലലൊ ബിസിനസ്ുകളും ലസ�നങ്ങളും ഇ�ന്റകുകളും  

NZ COVID ലന്െസർ ആപ ഉപലയാഗിച്ക് സകാൻ സെയ്ുന്നതിനായി QR ലകാഡകുകൾ 

ന്പദർ്രിപിക്കുന്നകു.

COVID-19 നായി പിന്നീട് ലപാസിറ്ീവ് പരീഷേിക്കുന്ന ഒരാളുസെ അലത സമയം 

നിങ്ങൾ അലത സ്ഥലം സന്ദർ്രിക്കുകയാസണങ്ിൽ, എങ്ങസന സകുരഷേിതമായി 
തകുെരാം എന്നതിസനക്കുറിച്ുള്ള �ി�രങ്ങലളാസെ ആപ്ിലക്ഷനിലയൂസെ നിങ്ങൾക്ക് 
ഒരകു അലലർട്ക് ലഭിക്കും.

NZ COVID ലന്െസർ അപ്ിലക്ഷൻ എങ്ങസന ഉപലയാഗിക്ാസമന്നതിസനക്കുറിച്ുള്ള കയൂെകുതൽ 

�ി�രങ്ങൾക്ക്, covid19.govt.nz/nzcovidtracerapp സന്ദർ്രിക്കുക.

നിങ്ങൾക്ക് അപ്ിലക്ഷൻ ഉപലയാഗിക്ാൻ കഴിയകുന്നിസലലെങ്ിൽ, NZ COVID ലന്െസർ 

ബകുസക്ലെറ്ക് അസലലെങ്ിൽ നിങ്ങളുസെ സ്ത്ം ലപപർ ലനാട്ക്ബകുക്ക് ലപാസല നിങ്ങൾക്ായി 
ന്പ�ർതെിക്കുന്ന ഏത് രീതിയകും ഉപലയാഗിക്കുക. നിങ്ങളുസെ കകുെകുംബസതെയകും 

whānau -യകും സകുഹൃതെകുക്സളയകും ഇലത സെയ്ാൻ ലന്പാത്ാഹിപിക്കുക.

3 Wകള് നിങ്ങള് ന്ൊക്ക് സെയ്ണസമന്നക് ഞങ്ങള് ്രകുപാര്ര സെയ്ുന്നകു:
› നിങ്ങൾ ലപായ സ്ഥലം 

› നിങ്ങൾ അ�ിസെ സെന്നലപാൾ
› ആസരയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടകുമകുട്ിയത്

നിങ്ങളുസെ NZ COVID ലന്െസർ ലഘകുലലഖ covid19.govt.nz/nz.covid-tracer-booklet/ നിന്നക് അച്െിക്കുക

ളു  COVID-19 ല  ലവലകുക  ി കുക
ന്യൂസിലൻഡി 4 െയർ COVID-19 അലലർട്ക് സല�ൽ സം�ിധാനമകുണ്ടക്. �്ത്സത അലലർട്ക് 
തലങ്ങളിൽ എത്കുസെയ്ണസമന്നക് നിങ്ങൾക്റിയാസമന്നക് ഉറപാക്കുക. കയൂെകുതൽ �ി�രങ്ങൾക്ക് 
Covid19.govt.nz/alertsystem സന്ദർ്രിക്കുക.

QR കാ കുക  കാ  
  
ിം  ാക്കുക

Covid19.govt.nz
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നി  ിലി ി ി  ം നി ളു  COVID-19 വാ ി ന  ന കുക 
COVID-19 �ാക്സിൻ സരൗജന്മാണ്, കയൂൊസത 16 �യസകും അതിൽ കയൂെകുതലകുമകുള്ള എലലൊ�ർക്കും 
അല�ാട്ിയലരാ�യിൽ ലഭ്മാണ്.

നിങ്ങൾക്ക് �ാക്സിലനഷൻ നൽകകുലമ്ാൾ, നിങ്ങൾ സ്യം പരിരഷേിക്കുകയാണ്, കയൂൊസത 
നിങ്ങളുസെ whānau, സകുഹൃതെകുക്ൾ, കമ്്യൂണിറ്ി എന്നി�യിലലക്ക് COVID-19 കെക്കുന്നതിനകുള്ള 
അപകെസാധ്ത കകുറയ്ക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നകു.

നി ക് വാ ി  ല ിക്കു ാ
ന്യൂസിലൻഡിസല �ാക്സിലനഷൻ ലറാൾ-ഔട്ക് നെക്കുന്നകു, 16 �യസകും അതിൽ കയൂെകുതലകുമകുള്ള 
എലലൊ�ർക്കും ആ�്ര്മായ �ാക്സിനകുകൾ ഉണ്ടാകകും. ന്പതിലരാധ �ാക്സിലനഷൻകൾ ലറാൾ-ഔട്ക് 
നെതെകുന്നകു, കയൂെകുതൽ അപകെസാധ്തയകുള്ള�ർക്ക് ആദ്ം �ാക്സിലനഷൻ നൽകകും.

ക കു  വിവര
്രരിയായ �ി�രങ്ങൾ ലനെകുന്നത് ന്പധാനമാണ്. ലസാഷ്ൽ മീഡിയയിലകും മറ്ക് സ്ഥലങ്ങളിലകും 
സതറ്ായ �ി�രങ്ങസളക്കുറിച്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കുക.

www.covid19.govt.nz/vaccines, www.health.govt.nz/covid-vaccine എന്നി�യിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരകു 
�ാക്സിലനഷൻ എലപാൾ ലഭിക്കും എന്നതകുൾസപസെ കൃത്�കും �ി്ര്സനീയ�കുമായ �ി�രങ്ങൾ 
നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അസലലെങ്ിൽ നിങ്ങളുസെ ലഡാക്െറകുസെ സംസാരിക്കുക.

നകു ം 1: COVID-19 പരില്രാധനാ �ി�രം 
െകു�സെ നല്കിയിരിക്കുന്ന COVID-19 പരില്രാധനാ �ി�രം നിങ്ങള് 
�ായിച്ു അസലലെങ്ില് നിങ്ങള്ക്ക് �ി്രദീകരിച്ു തന്നകു എന്നകുള്ളത് 
ന്പധാനമാണ്. നിങ്ങള്ക്ക് എസത്ങ്ിലകും ആ്രങ്കളുസണ്ടങ്ില് ആലരാഗ് 
സന്പാെഷണലകുകലളാട് സംസാരിക്കുക

19 നാ ി  വ  ാ  ര ിക് കു കു
› നിയന്ത്ിത ഐസസാലലഷനിൽ നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സമയതെക് കകുറഞ്ഞത് മയൂന്നക് ത�ണസയങ്ിലകും 
നിങ്ങസള പരീഷേിക്കും.

› നിയന്ത്ിത ഐസസാലലഷൻ സെസിലിറ്ിയിലലക്ക് നിങ്ങൾ എതെി 24 മണിക്യൂറിനകുള്ളിൽ നിങ്ങസള 
പരീഷേിക്കും (നിങ്ങൾ അന്റാർട്ിക്യിൽ നിലന്നാ പസെിക് ദ്ീപകുകളിൽ നിലന്നാ മെങ്ങകുകയാസണങ്ിൽ 
ഒഴിസക1).

› മയൂന്നാം ദി�സം നിങ്ങസള പരീഷേിക്കും.

› ദി�സം 12 നിങ്ങസള പരീഷേിക്കും. നിങ്ങൾ ഈ സെസിലിറ്ി ഉലപഷേിക്കുന്നത് സകുരഷേിതമാലണാ എന്നക് 
ഞങ്ങൾ തീരകുമാനിക്കുന്നതിന്സറ ഭാഗമാണ് ഈ പരില്രാധന.

› നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സമയതെക് ഏത് സമയതെകും ലരാഗലഷേണമകുണ്ടായാൽ നിങ്ങൾ പരീഷേിക്സപൊം, 
അതായത്, COVID-19 ന്സറ ഏസതങ്ിലകും ലഷേണങ്ങൾ കാണിക്കുക.

 COVID-19 നാ ി രി ാ ിക്കു ാ  കു ം വിക്കും  
› ഒരകു ലൊം പയൂരിപിക്ാനകും കയൂൊസത / അസലലെങ്ിൽ നിങ്ങളുസെ ലകാൺൊക്റ്ക് �ി്രദാം്രങ്ങൾ 
ഉൾസപസെയകുള്ള ലൊദ്ങ്ങൾക്ക് ഉതെരം നൽകാനകും നിങ്ങലളാട് ആ�്ര്സപെകും. 

› നിങ്ങളുസെ മയൂക്ിന്സറ പകുറകിൽ നിന്നക് ഒരകു സ്ാബ് എെകുക്കും; ഇത് അൽപം അസകുഖകരമായ 
ഇരകുക്കുസമങ്ിലകും ലദാഷം �രകുതെകുസമന്നക് അറിയിലലെ. സാമ്ിള് ല്രഖരിക്കുന്നതിന് ഏകലദ്രം 10 
സസക്ന്റകുകള് എെകുക്കും. 

› നിങ്ങളുസെ െർമ്തെിന്സറ ്രക്തി കകുറയ്ക്കുന്ന, കട്പിെിക്ാനകുള്ള നിങ്ങളുസെ രക്തതെിന്സറ 
കഴി�ിസന ബാധിക്കുന്ന ഏസതങ്ിലകും അ�സ്ഥ ഉസണ്ടങ്ിൽ, അസലലെങ്ിൽ നിങ്ങൾ രക്തം സകട്ിച്മച് 
മരകുന്നിലാസണങ്ിൽ, സ്ാബ് എെകുക്കുന്ന �്ക്തിസയ നിങ്ങൾ അറിയിക്ണം നിങ്ങള്ക്ക് ഈ 
അ�സ്ഥകള് ഏസതങ്ിലകുമകുസണ്ടങ്ില്, നിങ്ങളുസെ ആലരാഗ്തെിനാണ് ന്പാഥമിക പരിഗണനസയന്നതിനാല് 
പരില്രാധനയകുമായി മകുലന്നാട്ക് ലപാലകണ്ടതിലലെ എന്നക് അ�ര തീരകുമാനിലച്ക്ാം 

› െലങ്ങൾ തിരിസക �രാൻ കകുറച്ക് ദി�സസമെകുലതെക്ാം. 

› നി ക് 0/1 ിവ ം ഒരകു രി ാ ന ന കുക ാ ി  ാ  നി  ി 24 
ിക് ിനകു ി  ല ി  19 ല ളു ി  രി ാ നാ ലം ല ാകകു കുവ ര 

നി ളു  കു ി ി   കു ര കു

› പരില്രാധനയ്ക്ക് �ിലയിലലെ.

 ല  ന വാ ി   ം വിക്കും  
› നിങ്ങളുസെ പരില്രാധനാ െലം സനഗറ്ീവ് ആസണങ്ിൽ, �ാെക സലന്ദ്രം അസലലെങ്ിൽ ഒരകു ലൊൺ ലകാൾ 
അസലലെങ്ിൽ ഓൺ-്സറ്ക് നഴ്സിംഗ െീം നിങ്ങസള അറിയിക്കും. 

› പരില്രാധന ദി�സം 0/1 അസലലെങ്ിൽ ദി�സം 3 -ൽ, ഈ സെസിലിറ്ിയിൽ നിങ്ങൾ നിയന്ത്ിത 
ഐസസാലലഷനിൽ തകുെരകും.

› സെസ്ക് 12-ആം ദി�സതൊയിരകുന്നകുസ�ങ്ിൽ, നിങ്ങൾക്ക് COVID-19 ഉള്ളലതാ ന്പലഷേപണം സെയ്ുന്നലതാ 
ആയ അപകെസാധ്ത കകുറ�ാലണാസയന്നക് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനകും നിങ്ങളുസെ 14 ദി�സസതെ കാലയളവ് 
പയൂർതെിയായാൽ ഈ സരൗകര്ം സെസിലിറ്ി കഴിയകും.

› സനഗറ്ീവ് സെസ്ക് നെതെകുക എന്നതിനർത്ം നിങ്ങൾ പരീഷേിച് സമയതെക് COVID-19 കസണ്ടതെിയിലലെ 
എന്നാണ്. എന്നാലകും നിങ്ങളുസെ താമസ കാലയളവ് കഴിഞ്ഞകും അത് ന്പത്ഷേസപലട്ക്ാം. അതകുസകാണ്ടക് 
നിങ്ങള് മാലനജഡ് ഐസസാലലഷനില് ആയിരിക്കുന്ന മകുഴകു�ന് കാലയള�ിലകും നലലെ ്രകുെിത്�കും 
ഐസസാലലഷന് നെപെികളും തകുെലരണ്ടത് ന്പധാനമാണ്.

1പസെിക് ദ്ീപകുകസള ദി�സം 0/1 പരില്രാധനയിൽ നിന്നക് ഒഴി�ാക്ിയിരിക്കുന്നകു: സെഡലററ്ഡ് ലസ്റ്ക്സ ഓഫ് ്മലന്കാലനഷ്, 
കിരിബതി, മാർഷൽ ദ്ീപകുകൾ, ന�യൂറകു, നിയകു, പലാ�കു, സലമാ�, ലസാളമൻ ദ്ീപകുകൾ, ലൊസക്ലാവ്, ലൊംഗ, തകു�ാലകു, 
�ാനകു�ാെകു. 4140

കെപാട്: റയൂബി ലജാൺസ.



 ലം ാ ി വാ ാ  കു ം വിക്കും  
› നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരീകരിച് ലപാസിറ്ീവ് െലമകുസണ്ടങ്ിൽ നിങ്ങസള ലനരിട്ക് ബന്ധസപെകും. 

› നിങ്ങസള മസറ്ാരകു സെസിലിറ്ിയിലലലക്ാ ഏരിയയിലലലക്ാ മാറ്ിലയക്ാം, കയൂൊസത ക്ാറന്്റൻ 
ആ�്ര്മായി �രകും ഇത് നിങ്ങള്ക്ക് ദകുരിതപയൂരണ്മായി ലതാന്നകുസമങ്ിലകും, സമരപിതരായ ഒരകു സംഘം 
ആലരാഗ് സന്പാെഷണലകുകളില് നിന്നകും നിങ്ങള്ക്ക് ഉയരന്ന തലതെിലകുള്ള ക്ിനിക്ല് പരിെരണം 
ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. 

› നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സമയതെക് നിങ്ങളുമായി അെകുതെ ബന്ധം പകുലർതെിയിരകുന്ന മറ്ാസരയകും 
ക്ാറന്്റനിലലക്ക് മാലറ്ണ്ടതകുണ്ടക്, കയൂൊസത നിങ്ങൾ അ�ലരാസൊപം സമയം സെല�ഴിച് അ�സാന 
ദി�സം മകുതൽ കകുറഞ്ഞത് 14 ദി�സസമങ്ിലകും ക്ാറന്്റൻ ആ�്ര്മാണ്.

› COVID-19 ലഷേണങ്ങൾ കണ്ടകുതകുെങ്ങിയതിനകുല്രഷം അസലലെങ്ിൽ നിങ്ങളുസെ പരില്രാധന തീയതി മകുതൽ 
(ഏതാണ് കയൂെകുതൽ ്ദർഘ്മകുള്ളത്) കകുറഞ്ഞത് 10 ദി�സസമങ്ിലകും നിങ്ങൾ ക്ാറന്്റനിൽ തകുെരകും, 
കയൂൊസത നിങ്ങൾ പകുറസപെകുന്നതിന് മകുമ്ായി കകുറഞ്ഞത് 72 മണിക്യൂർ COVID-19 ലഷേണങ്ങസളക്കുറിച്ക് 
�്ക്തമായിരിക്ണം.

› നിയന്ത്ിത സെസിലിറ്ിയിൽ നിങ്ങളുസെ ഏറ്�കും കകുറഞ്ഞ താമസം ഇലപാഴകും 14 ദി�സമായിരിക്കും.

ാ  ാ ന  ാ ല  ിലി ി ി  ിരിക്കു ാ  നിക് കു ം 
ാ ാ  കു കുക ാ ി  ാവകും  

നിങ്ങള് ഐസസാലലഷനില് തകുെരകുന്ന സമയതെക് നിങ്ങള്ക്ക് COVID-19 ന്സറ ഏസതങ്ിലകും ലരാഗലഷേണങ്ങള് 
(െകുമ, സതാണ്ട ല�ദന, ്ര്ാസംമകുട്ല്, മയൂസക്ാലിപക്, മണം അറിയാനകുള്ള ല്രഷി നഷ്ടസപെല് അസലലെങ്ില് 
പനി) അസലലെങ്ില് മലറ്സതങ്ിലകും ലരാഗങ്ങള് ഉണ്ടാ�കുകയാസണങ്ില്, നിങ്ങള് അക്ാര്ം നിങ്ങളുസെ 
സെസിലിറ്ിയിലകുള്ള ആലരാഗ് ജീ�നക്ാസര അറിയിച്ിരിക്ണം. ദയ�ായി ഇത് നിങ്ങളുസെ മകുറിയിലിരകുന്നക് 
ലൊണ് മകുലഖന സെയ്ുക. അ�ര നിങ്ങളുസെ അ�സ്ഥ �ിലയിരകുതെകുകയകും അനകുലയാജ്മായ അെകുതെ 
െകു�െകുകള് നിങ്ങളുമായി െരച് സെയ്ുന്നതകുമാണ്.

ക്കു ി  രി  വിവര ക് കു ം വിക്കും  
നിങ്ങളുസെ �്ക്തിപരമായ �ി�രങ്ങളും പരില്രാധനയകുസെ �ി�രങ്ങളും COVID-19 മാലനജ സെയ്ുന്നതില് 
ലനരിട്ക് ഇെസപട്ുസകാണ്ടിരിക്കുന്ന സരക്ാര ഏജന്സികളുമായി മാന്തലമ പങ്കു�യ്ക്കുകയകുള്ളളൂ. ഞങ്ങളുസെ 
സ്കാര്താ നിയമങ്ങൾ അനകു�ദിച്ിട്ുസണ്ടങ്ിൽ മാന്തലമ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുസെ �്ക്തിഗത �ി�രങ്ങൾ 
ഉപലയാഗിക്കുകയകും സ�ളിസപെകുതെകുകയകും സെയ്ുകയകുള്ളളൂ. 

Covid 19 ലനാെകുള്ള ലദ്രീയ ന്പതികരണ ല�ളയില്, Covid 19 മഹാമാരി മാലനജ സെയ്ുന്നതിനായി 
ഏജന്സികള് �ി�രങ്ങള് ഉപലയാഗിക്കുകയകും ലപരകു സ�ളിസപെകുതൊതെ �ിധം സ്ാറ്ിസ്ിക്ല് ഡാറ് 
സപാതകു�ായ രീതിയില് ന്പസിദ്ധീകരിക്കുകയകും സെയ്ലതക്ാം. നിങ്ങളുസെ കകുറിച്ുള്ള �ി�രങ്ങള് 
അക്സസ്ക് സെയ്ാനകും തിരകുതൊനകും നിങ്ങള്ക്ക് അ�കാ്രമകുണ്ടക്. കയൂെകുതല് �ി�രങ്ങള്ക്ക്  

 സന്ദർ്രിക്കുക

ക കു  ി  നിക് വി  ാകാനാവകും  
്�ദ് ഉപലദ്രതെിനായി നിങ്ങള് താമസിക്കുന്ന സെസിലിറ്ിയിസല ആലരാഗ് ജീ�നക്ാസര ബന്ധസപെകുക.

ന്യൂസിലാന്റിസല COVID-19 അ�സ്ഥസയക്കുറിച്ുള്ള സപാതകു�ായ �ി�രങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക്  
www.covid19.govt.nz അസലലെങ്ിൽ ആലരാഗ് മന്ത്ാലയതെിന്സറ സ�ബ്്സറ്ക് www.health.govt.nz

എന്സറ ആലരാഗ് അ�കാ്രങ്ങള് 
എസത്ാസക്യാണ്? 
ന്യൂസിലന്ഡില്, നിങ്ങള് ആലരാഗ് അസലലെങ്ില് ഭിന്നല്രഷി ലസ�നങ്ങള് 
ഉപലയാഗിക്കുലമ്ാസഴലലൊം, നിങ്ങള്ക്ക് പിത്കുണയ്ക്സപലെണ്ടതായ 
അ�കാ്രങ്ങള് ഉണ്ടക്.

ഈ അ�കാ്രങ്ങള് �ി�രിക്സപട്ിരിക്കുന്നത് ദി ലകാഡ് ഓഫ് സഹല്തെക് ആന്റ് ഡിസസബിലിറ്ി 
സര്ീസസ കണ്സ്യൂമര ്ററ്ക്സിലാണ് (ദി ലകാഡ്); അ� െകു�സെ സംന്ഗഹിച്ിരിക്കുന്നകു.

നി ക് കുവ  കു വ ക് വകാ കു

1. ബഹകുമാനലതൊസെയകുള്ള പരിെരണതെിന്

2. നീതിപയൂരക്്വമായ പരിെരണതെിന്

3. അത്സ്ിനകും സ്ാതന്ത്്തെിനകും

4. നിങ്ങളുസെ ആ�്ര്ങ്ങള്ക്ക് അനകുലയാജ്മായ നലലെ പരിെരണ�കും പിത്കുണയകും ലഭിക്കുന്നതിന്

5. നിങ്ങള്ക്കു മനസ്ിലാ�കുന്ന തരതെില് കാര്ങ്ങള് നിങ്ങലളാട് പറയകുന്നതിന്

6. നിങ്ങള്ക്കു ലഭിക്കുന്ന പരിെരണസതെയകും പിത്കുണസയയകും സംബന്ധിച്ക് നിങ്ങള് അറിലയണ്ടസതലലൊം 
നിങ്ങലളാട് പറയകുന്നതിന്

7. നിങ്ങള്ക്കുള്ള പരിെരണസതെയകും പിത്കുണസയയകും സംബന്ധിച്ുള്ള ലൊയ്സകുകള് എെകുക്കുന്നതിന്

8. പിത്കുണ ലഭിക്കുന്നതിന്

9. പരി്രീലനതെിന്സറലയാ പ്ിപിക്ലിന്സറലയാ ഗല�ഷണതെിന്സറലയാ ഭാഗമായിരിക്കു�ാന് നിങ്ങള്ക്കു 
താല്പര്മകുലണ്ടാ എന്നക് തീരകുമാനിക്കുന്നതിന്

10. ഒരകു പരാതി ഉന്നയിക്കുന്നതിന്

നിങ്ങളുസെ അ�കാ്രങ്ങസളക്കുറിച്ുള്ള കയൂെകുതൽ �ി�രങ്ങൾ അറിയാൻ നിങ്ങൾ ആന്ഗഹിക്കുന്നകുസ�ങ്ിൽ, 
നിങ്ങൾക്ക് അ�സയക്കുറിച്ക് ഇ�ിസെ �ായിക്ാം:  
www.hdc.org.nz/your-rights/the-code-and-your-rights

വ ാ കു ാ ിരി ക്  ര കു ാന ം ികളു

1. ഈ സെസിലിറ്ിയില് നിങ്ങള് താമസിക്കു�ാന് ആ�്ര്സപെകുന്ന അലത നിയമപരമായ 
COVID-19 ഓരഡര നിങ്ങള് COVID-19 പരില്രാധന നെതെണസമന്നകും അനകു്രാസിക്കുന്നകു. 
പരില്രാധന നിയമപരമായി ആ�്ര്മായതിനാല്, ലമല്പറഞ്ഞ ലകാഡിന്സറ െില 
ഘെകങ്ങള് പരിമിതമാണ്.

2. ഈ സെസിലിറ്ിയില് നിങ്ങള്ക്കു ലഭിക്കുന്ന ആലരാഗ് ലസ�നങ്ങള്ക്ക് ലകാഡ് 
ബാധകമാണ്. സെസിലിറ്ിയില് ആയിരിക്കുന്നതിന്സറ മറ്ു �്രങ്ങള്ലക്ാ, ഈ 
സെസിലിറ്ിയില് 14 ദി�സലതെക്ക് താമസിലക്ണ്ടതിന്സറ ആ�്ര്കതയ്ലക്ാ അത് 
ബാധകമലലെ.

ദയ�ായി ലകാഡ് �ായിക്കുകയകും നിങ്ങള്ക്ക് എസത്ങ്ിലകും ലൊദ്ങ്ങളുസണ്ടങ്ില് 
നിങ്ങളുസെ സെസിലിറ്ിയിലകുള്ള ആലരാഗ്ന്പ�രതെകസര ബന്ധസപെകുകയകും സെയ്ുക, 
അസലലെങ്ില് സ്തന്ത് ഉപലദ്രതെിന് ഇനിപറയകുന്ന നമ്റകുകളില് ബന്ധസപെകുക: 

› ലനഷൻ്�ഡ് സഹൽതെക് ആൻഡ് ഡിസസബിലിറ്ി അഡ്ക്സി ലസ�നം: 0800 555 050

› ആലരാഗ്-്�കല് കമ്ീഷണർ: 0800 11 22 33
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നകു ം 2: നിങ്ങളുസെ യാന്താ പദ്ധതികൾ 
െർച് സെയ്ുന്നകു 
നിങ്ങള് കകുറഞ്ഞത് 14 ദി�സം ഐസസാലലഷന് സെസിലിറ്ിയില്കഴിലയണ്ടത് 
ആ�്ര്മാണ്. 

നിങ്ങൾ സെസിലിറ്ി ഉലപഷേിക്കുലമ്ാൾ യാന്താ പദ്ധതികൾ െർച് സെയ്ാൻ ഓൺ-്സറ്ക് സ്ാഫ് നിങ്ങസള 
�ിളിക്കും. ഈ ലകാളിസന സഹായിക്കുന്നതിന്, നിങ്ങളുസെ പകുറസപെലിസനക്കുറിച്ും നിങ്ങൾ എ�ിലെക്ാണ് 
ലപാകകുന്നസതന്നകും നിങ്ങൾ എങ്ങസന അ�ിസെസയതെകുസമന്നകും െിത്ിക്ാൻ ആരംഭിക്ാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങസള 
ലന്പാത്ാഹിപിക്കുന്നകു.

നിങ്ങൾ എതെി കകുറച്ക് ദി�സങ്ങൾക്ക് ല്രഷം ഈ ലകാൾ നെക്കും. 

നി കു  വിവര  ിക്കുക
› നിങ്ങളുസെ 14 ദി�സസതെ ഐസസാലലഷൻ കാലയള�ിനകുല്രഷം ലപാകാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരകു �ീലൊ 
താമസസ്ഥലലമാ ഉസണ്ടങ്ിൽ:

– പയൂർണ്മായ താമസ �ിലാസം

– ഇസസാലലഷൻ സെസിലിറ്ിയിൽ നിന്നക് നിങ്ങളുസെ �ീട്ിലലക്ക് / താമസസ്ഥലലതെക്ക് നിങ്ങൾ എങ്ങസന 
യാന്ത സെയ്ുസമന്നതിസനക്കുറിച്ുള്ള �ി്രദാം്രങ്ങൾ. ഉദാഹരണതെിന്, നിങ്ങൾ ഒരകു ആഭ്ത്ര 
�ിമാനം എെകുക്കുലമാ അസലലെങ്ിൽ ഒരകു കകുെകുംബാംഗം നിങ്ങസള �ീട്ിലലക്ക് സകാണ്ടകുലപാകകുലമാ? 

– �ിമാനതൊ�ളതെിലലക്ക് ലപാകകുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരകു ഷട്ിൽ ആ�്ര്മകുസണ്ടങ്ിൽ, പിക്ക് 
അപക് സമയം, സമാതെം യാന്തക്ാരകുസെ എണ്ം, റയൂം നമ്ർ, പകുറസപെകുന്ന ്ലൈറ്ക്, സമയം 
എന്നി�സയക്കുറിച്ുള്ള �ി്രദാം്രങ്ങൾ നൽകകുക. 

› നിങ്ങൾക്ക് ഒരകു ന്ൊൻസലപാർട്ക് പ്ാൻ ഇസലലെങ്ിൽ, നിങ്ങളുസെ �ീട്ിലലലക്ാ താമസസ്ഥലതെിലലലക്ാ എത്ക് 
സഹായം ആ�്ര്മാസണന്നക് ഓൺ-്സറ്ക് െീമിസന അറിയിക്കുക.

› നിങ്ങസള സെസിലിറ്ിയിൽ നിന്നക് എെകുക്കുന്ന ആരകുസെസയങ്ിലകും �ി്രദാം്രങ്ങൾ. 

› ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിലക്ണ്ട കര അസലലെങ്ിൽ ്ലൈറ്ക് �ിമാന യാന്തയ്ക്കുള്ള ഏസതങ്ിലകും ന്പലത്ക 
ആ�്ര്കതകൾ.

നിങ്ങൾ മസറ്ാരകു നഗരതെിലലക്ാണ് യാന്ത സെയ്ുന്നസതങ്ിൽ, നിങ്ങൾ ഒരിക്ൽ 
�ിമാനതൊ�ളതെിൽ എതെിയിട്ുസണ്ടങ്ിൽ, നിങ്ങളുസെ ്ലൈറ്ക് എയർ്ലൻ റദ്ാക്ിയ 
സാഹെര്തെിൽ, നിങ്ങളുസെ ്ലൈറ്ക് �ീണ്ടകും ബകുക്ക് സെയ്ുന്നതിന് നിങ്ങൾ എയർ്ലനകുമായി 
ലനരിട്ക് ബന്ധസപെണം. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങസന റദ്ാക്ാം അസലലെങ്ിൽ ഒരകു ്ലൈറ്ക് റീ ബകുക്ക് സെയ്ാം 
എന്നതിസനക്കുറിച്ുള്ള �ി്രദാം്രങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുസെ ്ലൈറ്ക് െിക്റ്ക് കാണകുക.

നകു ം 3  നിയമപരമായ അ�കാ്രങ്ങള് 
നി  ഒരകു ാ ന  ാ ല  ിലി ി ി  ിരിക്കു ാ  
നി ക്കു  നി ര ാ  വകാ  ി ിക്കു വ ാ  കുവ കു  
വിവര  
Covid 19 പബ്ിക് സഹല്തെക് സറസലപാണ്സ ആക്ട് 2020ന് (അസലലെങ്ില് അതിന് ല്രഷം ഉണ്ടായതകും 
അതകുമായി ബന്ധസപട് ഓരഡറകുകളും) അനകുസൃതമായി നിങ്ങള് ഈ സെസിലിറ്ിയില് തകുെരണസമന്നത് 
നിയമപരമായ ആ�്ര്കതയാണ്. ഇത് COVID-19 �്ാപനതെില് നിന്നക് ന്യൂസിലന്ഡകുകാസര 
സംരഷേിക്കുന്നതിനാണ്. 

ഈ നിയമതെിന്സറ ഒരകു പകരപക് ഇ�ിസെ ലഭ്മാണ്: www.pco.govt.nz/covid-19-legislation 

കാലതാമസം ഇലലൊസത ഏതകു സമയതെകും നിങ്ങളുസെ സ്ത്ം സെല�ില് ഒരകു അഭിഭാഷകസന 
ബന്ധസപെകു�ാനകും നിരലദ്്രം നല്കകു�ാനകും നിങ്ങള്ക്ക് അ�കാ്രമകുണ്ടായിരിക്കും. രഹസ്ാത്കമായ ഒരകു 
അത്രീഷേതെില് നിങ്ങളുസെ അഭിഭാഷകനകുമായി സംസാരിക്ാന് നിങ്ങള്ക്ക് അ�കാ്രമകുണ്ടക്. നിങ്ങളുസെ 
അഭിഭാഷകന് നിങ്ങസള സന്ദർ്രിക്ാൻ കഴിയിലലെ.

ന  നി  ി കു  ല ിക്കു  വി ാ  
െകു�സെ പറയകുന്നിെതെകുനിന്നക് നിങ്ങള്ക്ക് സരൗജന് നിയലമാപലദ്ര�കും സഹായ�കും ലഭിക്കുന്നതാണ്:

ക ി ി ലാ കുക
ഒരകു അഭിഭാഷകസന കാണകുന്നതിന്സറ സെലവ് താങ്ങാനാ�ാതെ 
ആളുകള്ക്ക് കമ്്യൂണിറ്ി ലലാ സസന്ററകുകള് സരൗജന് നിയമ 
�ി�രങ്ങളും ഉപലദ്ര�കും നല്കകും. കയൂെകുതൽ �ി�രങ്ങളും 
ബന്ധസപൊനകുള്ള �ി�രങ്ങളും communitylaw.org.nz ൽ ലഭ്മാണ് 

ി ി   ാ
എത്ിസനപറ്ിയകുമകുള്ള സരൗജന് ഉപലദ്രം - നിങ്ങളുസെ ലലാക്ല് 
ഏര്യിലകും നിങ്ങളുസെ സ്ത്ം ഭാഷയിലകും. 
admin@cab.org.nz ല് ഇസമയില് സെയ്തകു സകാലണ്ടാ 0800 367 222 
ല് �ിളിച്ു സകാലണ്ടാ നിങ്ങള്ക്ക് CABNZ നാഷണല് ഓെീസകുമായി 
ബന്ധസപൊ�കുന്നതാണ്.

കുവ ന നി ം
എലലൊ കകുട്ികള്ക്കും 25 �യസ്ില് താസഴയകുള്ള യകു�ജനങ്ങള്ക്കും സരൗജന് 
നിയമ ലസ�നം ലഭ്മാക്കുന്നകു.  
0800 884 529 ല് �ിളിക്കുക

4544



നകു ം 4: സെയ്സ മാസക് സകുരഷേിതമായി 
എങ്ങസന ധരിക്ാം, നീക്ംസെയ്ാം

ാ ന  ാ ല   ക ാ  ിലി ികളി  (MIQF)  ാ  
ാ ിക്ാനകു  നി ി  ാ നി ാ   നി  ം ക  ല ാക്ി ി ു  

ഒ വ  ാ ിക്ാവകു   ാ കകുക  ാ  ാ ിക്കുവാ  ാ കു  
നി  ഒരകു ാ ല  ിലി ി ി  ിരിക്കു ാ  കുനരകു ാ ിക്ാവകു  

ാ കകുകളു കും ു കു ാവര ളു കും ാ ം നകുവ ന ല

ഈ സെയ്സ മാസകകുകള് ഒരകു ത�ണ മാന്തലമ ഉപലയാഗിക്ാ�യൂ - നിങ്ങള് മകുറിക്കു 
പകുറതെിറങ്ങകുന്ന ഓലരാ ത�ണയകും നിങ്ങള് ഒരകു പകുതിയ സെയ്സ മാസക് ഉപലയാഗിലക്ണ്ടതാണ്. 
നിങ്ങളുസെ സിംഗിള്-യയൂസ സെയ്സ മാസകകുകള് തീരന്നകുലപാകകുകയാസണങ്ില്, MIQF 
സ്ാെകുമായി ബന്ധസപെകുക, അ�ര നിങ്ങള് കയൂെകുതസലണ്ം തരകുന്നതാണ്.

ഒരകു  ാ  രിക്കു ാ  നി  ക്ാര  ഒഴിവാക് ം

1   നി ളു  കക  
വ ി ാക്കുക

നിങ്ങള് നിങ്ങളുസെ സെയ്സ 
മാസക് ധരിക്കുന്നതിനകു മകുമ്ക്, 
നിങ്ങളുസെ ്കകള് കഴകുകി 
ഉണക്കുക അസലലെങ്ില് ഹാന്ഡ് 
സാനി്ട്സര ഉപലയാഗിക്കുക.

5   നി ളു  കക  
വ ി ാക്കുക

നിങ്ങളുസെ ്കകള് കഴകുകി 
ഉണക്കുക അസലലെങ്ില് 
ഹാന്ഡ് ്സനി്ട്സര 
ഉപലയാഗിക്കുക.

3   നി ളു   ാ  
രിക്കുക

സെയ്സ മാസക് നിങ്ങളുസെ മയൂക്ക്, 
�ായ, താെി എന്നി�യ്ക്ക് മകുകളില് 
�യ്ക്കുകയകും, മാസക് യഥാസ്ഥാനതെക് 
ഉറച്ിരിക്കുന്നതിന് ലയൂപുകള് 
നിങ്ങളുസെ സെ�ികള്ക്ക് മകുകളില് 
�യ്ക്കുകയകും സെയ്ുക. നിങ്ങളുസെ 
മയൂക്ിന്സറ പാലതെിന്ീസത സെയ്സ 
മാസക് സകുരഷേിതമായി ഉറപിച്ു 
�യ്ക്കുക.

നിങ്ങളുസെ മാസകിന്സറ 
മകുന്ഭാഗതെക് സപര്രിക്കുന്നത്.

നിങ്ങളുസെ മകുഖതെക് 
സപര്രിക്കുന്നത്.

നിങ്ങളുസെ സെയ്സ മാസക് 
ഇളക്കുന്നത്.

2   നി ളു  
 ാ  

രി ാ ിക്കുക
ഇത് ്രകുദ്ധ�കും 
�രണ്ടതകും ലകെകുപാെകുകൾ 
സംഭ�ിച്ിട്ിസലലെന്നക് 
ഉറപാക്കുക.

4   രാ നാ  ിക് ിലകും ല ി   
നന കുക ാ വ ി ക ാവകുക ാ ി  

ക കു ാ  വരിക ാ ുക ാ ി  
ിലകും നര കും  ാ  ാ ുക

സെയ്സ മാസകകുകള് ഒരകു െ�റ്ുകകുട്യില് 
ഉലപഷേിക്കുക. 

ഒരകു  ാ ക രികകകുനന

1   നി ളു  കക  
വ ി ാക്കുക

നിങ്ങള് നിങ്ങളുസെ സെയ്സ 
മാസക് ഊരി മാറ്ുന്നതിനകു 
മകുമ്ക്, നിങ്ങളുസെ ്കകള് 
കഴകുകിതെകുെയ്ക്കുകലയാ ഹാന്ഡ് 
സാനി്റ്സര ഉപലയാഗിക്കുകലയാ 
സെയ്ുക.

2   നി ളു   ാ  
രകുക

ഇയരലെളൂപില് നിന്നക് എെകുക്കുകയകും 
നിങ്ങളുസെ മകുഖതെകുനിന്നക് 
അകലലക്ക് ഉയരതെകുകയകും 
സെയ്തകുസകാണ്ടക് നിങ്ങളുസെ 
സെയ്സ മാസക് മാറ്ുക. 

4   നി ളു  കക  
വ ി ാക്കുക

നിങ്ങളുസെ സെയ്സ മാസക് 
ഊരിയതിനകു ല്രഷം, 
നിങ്ങള് നിങ്ങളുസെ ്കകള് 
കഴകുകിതെകുെയ്ക്കുകലയാ ഹാന്ഡ് 
സാനി്റ്സര ഉപലയാഗിക്കുകലയാ 
സെയ്ുക.

3    ാ കകുക  
ഒരകു വ ുകകു ി  

ിക്കുക
സിംഗിള്-യയൂസ 
സെയ്സ മാസകകുകള് 
പകുനരകുപലയാഗിക്കുകലയാ 
അണകു�ിമകുക്തമാക്ാന് 
ന്്രമിക്കുകലയാ സെയ്രകുത്.

ഒരകു  ാ  രകു  ന
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കിയ ഓറ, സ്ാഗതം!
ഞങ്ങളുസെ കമ്്യൂണിറ്ിസയയകും ന്യൂസിലൻഡിസനയകും സകുരഷേിതമായി 
നിലനിർതെകുന്നതിന് നിങ്ങളുസെ പങ്ക് നിർ�ഹിച്തിന് നന്ദി. 
നിങ്ങള് മാലനജഡ് ഐസസാലലഷനിലായിരിക്കുലമ്ാള് നിങ്ങള് പാലിക്ണസമന്നക് ഞങ്ങള് ആ�്ര്സപെകുന്ന 
െില ലളിതമായ െട്ങ്ങള് െകു�സെ നല്കിയിരിക്കുന്നകു. ഈ നിയമങ്ങള് നിങ്ങസളയകും മറ്ുള്ള�സരയകും 
സകുരഷേിതമാക്കുകയകും COVID-19 ന്സറ �്ാപനം ന്പതിലരാധിക്ാന് സഹായിക്കുകയകും സെയ്ും. നിങ്ങൾ 
ഈ െട്ങ്ങ ൾ പാലിക്കുന്നിലലെ എങ്ിൽ, ഐസസാലലഷനിൽഅധിക സമയം കഴിലയണ്ടി �രകുക എന്നത് 
ലപാസലയകുള്ള അനത്ര െലങ്ങളുണ്ടാലയക്ാം.

നി ളു  കു ി ി   കഴി കുക 
നിങ്ങൾക്ക് ഒരകു സമഡിക്ൽ അലപായിന്റ്സമന്റ് ഇസലലെങ്ിൽ, നിങ്ങൾ നിർദ്ിഷ്ട ്രകുദ്ധ�ായകു 
അസലലെങ്ിൽ പകുക�ലി സമയതെിലലാ അസലലെങ്ിൽ തീ അസലലെങ്ിൽ ഭയൂകമ്ം ലപാലകുള്ള 
അെിയത്ിര സാഹെര്ങ്ങലളാ ഇസലലെങ്ിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുസെ മകുറിയിൽ തസന്ന തകുെരണം.
നിങ്ങൾ എതെി 24 മണിക്യൂറിനകുള്ളിൽ ഒരകു പരില്രാധനക്ക് �ിലധയമാലക്ണ്ടതകുസണ്ടങ്ിൽ, 
പരില്രാധനാെലങ്ങൾ അറിയകുന്നതകു�സര നിങ്ങസള നിങ്ങളുസെ മകുറിയിൽ നിന്നക്പകുറതെക് 
ലപാകാൻ അനകു�ദിക്ിലലെ.

നി ളു  കു ി കു  വാ ി  കു ക്കു ി  കു  കു ം ി രിക്കുക
നിങ്ങൾ �ാതിൽ തകുറക്കുലമ്ാലഴാ മകുറിക്ക് പകുറതൊയിരിക്കുലമ്ാലഴാ അസലലെങ്ിൽ 
അറ്കകുറ്പണികൾലക്ാ �ൃതെിയാക്ലിലനാ ആസരങ്ിലകും നിങ്ങളുസെ മകുറിയിൽ 
ന്പല�്രിലക്ണ്ടതകുസണ്ടങ്ിൽ എലലൊയ്ലപാഴകും നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ുള്ള സെയ്സ മാസകകുകൾ 
ധരിക്കുക.

നിങ്ങളുസെ ഭഷേണലമാ ലരൗണ്ടറി ല്രഖരിക്കുലമ്ാൾ, നിങ്ങളുസെ �ാതിലിനകു പകുറതെക് 
മാലിന്ങ്ങൾ അസലലെങ്ിൽ ലിനൻ സ്ഥാപിക്കുക, COVID-19 പരില്രാധന ഉൾസപസെയകുള്ള 
ഏസതങ്ിലകും സമഡിക്ൽ അലപായിന്റ്സമന്റിനായി, ്രകുദ്ധ�ായകു അസലലെങ്ിൽ പകുക�ലി 
ന്പലദ്രങ്ങളിലലക്ക് ന്പല�്രിക്ാൻ നിങ്ങൾ മകുറിയിൽ നിന്നക് പകുറസപെകുലമ്ാൾ. തീ 
അസലലെങ്ിൽ ഭയൂകമ്ം ലപാലകുള്ള അെിയത്ിര സാഹെര്ങ്ങളിൽ നിങ്ങളുസെ മകുറിയിൽ നിന്നക് 
പകുറതെകുലപാകാൻ നിർലദ്്രം ലഭിക്കുകയാസണങ്ിൽ.

2  കലം ാലിക്കുക 
നിങ്ങളുസെ ബബിളിലകുള്ളതലലൊതെ (നിങ്ങളുസെ കകുെകുംബം/പങ്ാളി) മറ്ുള്ള�രില് നിന്നക് 
എലലൊയ്ലപാഴകും 2 മീറ്ര അകലം പാലിക്കുക.

രകു കും കു ി ി  വ ിക്രകു
ഒരകു സമയതെകും നിങ്ങള്ക്ക് നിങ്ങളുസെ മകുറിയില് ഒരകു സന്ദര്രകരകും പാെിലലെ. നിങ്ങളുസെ 
ബബിളിൽ ഇലലൊതെ ആരകുസെയകും മകുറിയിൽ ന്പല�്രിക്രകുത്.

നി ക് കു ം ാ കു കു വ ി
നിങ്ങള്ക്ക് അസകുഖം ലതാന്നകുന്നകുസ�ങ്ില്, ദയ�ായി നിങ്ങളുസെ മകുറിയില് തസന്ന 
തകുെരന്നകുസകാണ്ടക് ഓണ്-്സറ്ക് ആലരാഗ് െീമിസന �ിളിക്കുക.
അെകുതെതായി എത്കു സെയ്ണസമന്നകുള്ള ഉപലദ്രം അ�ർ നൽകകുന്നതായിരിക്കും.

ാ ം ലാ ാഴകും ല ാ
നിങ്ങൾക്ക് എത്ിനകും സഹായം ആ�്ര്മകുസണ്ടങ്ിൽ, നിങ്ങളുസെ മകുറിയിസല ലൊൺ ഉപലയാഗിച്ക് 
റിസപഷസന ബന്ധസപെകുക. ആസരങ്ിലകും ദി�സസതെ 24 മണിക്യൂറകും ലഭ്മാണ്. 
നിങ്ങസള പിത്കുണയ്ക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുസെ ഓൺ-്സറ്ക് ആലരാഗ്, ലഷേമ െീമകുകൾ ദി�സസതെ 
24 മണിക്യൂറകും ആഴ്െയിൽ 7 ദി�സ�കും ലഭ്മാണ്. നിങ്ങസളലയാ നിങ്ങളുസെ whānau-�ിന്സറ 
്രാരീരികലമാ മാനസികലമാ ആയ ലഷേമസതെക്കുറിലച്ാ �ിഷമിക്ാൻ തകുെങ്ങിയാൽ അസലലെങ്ിൽ 
എസത്ങ്ിലകും ന്പലത്ക ആലരാഗ് ആ�്ര്ങ്ങൾ ഉസണ്ടങ്ിലലാ നിങ്ങൾ �ിഷമിക്ാൻ തകുെങ്ങിയാൽ 
ദയ�ായി നിങ്ങളുസെ മകുറിയിലകുള്ള ലൊൺ �ഴി അ�സര ബന്ധസപെകുക. 
ആ�്ര്സമങ്ിൽ നിങ്ങളുസെ ഓൺ-്സറ്ക് നഴ്സിംഗ െീമിന്സറ പിത്കുണലയാസെ നിങ്ങളുസെ 
സെസിലിറ്ിയിൽ ഒരകു മാനസികാലരാഗ് ക്ിനിക്ിലലക്ക് ന്പല�്രിക്ാനകും കഴിയകും. 

ി   ിക്ാ  നി ളു  ം ിക്രകു
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