
விக்டோரியோ அரசோங்க வலைத்தளத்ததில் LGBTIQ+ 
சமு்தோயங்கள் உள்ளளிடட பல்வேறு வேகையான 
சமுதாயஙைளுகைான ்ைாவேிட்-19 பற்றிய 
தைவேலைள் பல ம�ாழறிைளில இடமமபறறுள்ளன.

எனகனயும, எனது 
அனபிறகுரியவேரைகளயும, எனது 

சமுதாயதகதயும எவவோறு பாதுைாபபாை 
கவேததுகமைாள்வேது

பனமுைக ைலாசசார LGBTIQ+ சமுதாயஙைளுகைான ்ைாவேிட்-19 தைவேல

உஙைள் கைைகள முக்யாைக ைழுவுஙைள் 

்சோப்பு மற்றும் ்தண்ணீலர குலைந்தபடசம்  
20 வேினாடிைளுககுப பயனபடுத்தவும்,  
அல்ைது குலைந்தபடசம் 60% ஆல்்கஹோல்  
க்கோணடுள்ள ்ஹணட சோனளிலடசர்  
பயனபடுத்தவும் 

உஙைள் பகுதறியில 

வேிதறிகைபபட்டுள்ள  

தற்பாகதய ைட்டுபபாடுைகளக 

ைகடபபிடிகைவும 

்ைாவேிட்-19 மதாற்றிலறிருந்து ைாததுகமைாள்ள  

தடுபபூசறி ்பாட்டுகமைாள்ளவும

பதறிவு மசய்யுஙைள்

்கலட்களுககு, உ்வுவிடு்ததி்களுககு அல்ைது 

்சலவ்களுககுச் கசல்லும்்போது, ்பனோ மற்றும் 

்கோ்கதி்ததல்தப் பயனபடுத்ததி அல்ைது சரவே வீஸ் 

வேிக்டாரியா ஸ்�ாரட்ஃ்பான மசயலறிகயப 

பயனபடுத்ததி எப்்போதும் ப்ததிவு கசய்யுங்கள்

சமூை இகடமவேளி

உங்களுககும் மற்ைவர்்களுககும் 

இலட்ய குக்ந்தபட்சம 1.5 

�ீட்டர இலடகவளளி இருககுமோறு 

போர்ததுகக்கோள்ளவும்

உஙைளுககு ஏதாவேது 
அைதிகுைதி்கள் இருந்தால 
்ைாவேிட்-19 பரி்சாதகன 
மசய்துமைாள்ளவும

மபாருதத�ான முைக ைவேசம அணியவும

மு்கக ்கவசங்கள் உங்கள் மூககு, வோய் 
மற்றும் ்தோலடலய மூடியிருக்க ்வணடும்

 ஒற்லைப் பயனபோடடு மு்கக 
்கவசங்கலள ஒவகவோரு முலை 
பயனபடுத்ததிய பிைகும் குப்லபக 
கூலடயில் ்போடடுவிடவும்

 மீணடும் பயனபடுத்தககூடிய து்ி 
மு்கக ்கவசங்கலள ஒவகவோரு முலை 
பயனபடுத்ததிய பிைகும் மீணடும் 
துலவததுப் பயனபடுத்தவும்

இருமும்பாது அலலது துமமும்பாது 

உஙைள் வோய் �றறும மூககை 

மூடிகமைாள்ளவும

 ்ததிசுத்தோள் பயனபடுத்தவும் அல்ைது  
உங்கள் முழஙல்கயோல்  
மலைததுகக்கோணடு இருமவும் /  
தும்மவும்

 ஒவகவோரு முலை இருமதிய/தும்மதிய  
பிைகு உங்கள் ல்க்கலளக ்கழுவவும்

நான எனன மசய்ய முடியும?

cfre.org.au/lgbtiq-covid

https://www.coronavirus.vic.gov.au/information-specific-communities
https://www.coronavirus.vic.gov.au/information-specific-communities
https://www.coronavirus.vic.gov.au/information-specific-communities
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நோங்கள் ப்ிபுரி்கதினை நதிைத்ததின போரம்பரிய உரிலமயோளர்்கலள நோங்கள் 
அங்ககீ்கரிக்கதி்ைோம் மற்றும் கபரியவர்்களளின ்கடந்த்கோைம், நதி்கழ்கோைம் மற்றும் 
எ்ததிர்்கோைத்ததிற்கு ம்ததிப்பளளிக்கதி்ைோம்.

இந்தத தைவேல தாளில இடமமபறறுள்ள தைவேல அக்டாபர 29, 
2021 ்ததறிகய அடிபபகடயாைக மைாணடதாகும.

்த்கவைோனது, விக்டோரியோ சு்கோ்தோரத துலை மற்றும் ஆஸ்ததி்ரைதிய 
சு்கோ்தோரத துலையோல் அளளிக்கப்படடுள்ளது. வேிக்டாரியா 
அரசாஙைததறில வேகலததளததறில இருநதும், ஆஸ்தறி்ரலறிய 
அரசாஙைததறின வேகலததளததறில இருநதும் ்்கோவிட-19 போது்கோப்பு 
மற்றும் ்தடுப்பூசதி்கள் பற்ைதிய கூடு்தல் ்த்கவல்்கலள பிை கமோழதி்களளில் 
நணீங்கள் கபை முடியும்.

cfre.org.au/lgbtiq-covid

நான எவவோறு பரி்சாதகன 

மசய்துமைாள்வேது?

 எந்தமவோரு மபாது ்ைாவேிட்-19 பரி்சாதகன 

நறிகலயததறிலும அகனவேருககும இலவேச�ாைப 

பரி்சாதகன மசய்யபபடுைறி்து

 நவீஙைள் �ாறறுததறி்னாளியாை இருந்தால, நணீங்கள் 

வ ணீடடி்ை்ய பரி்சோ்தலன கசய்துக்கோள்வ்தற்்கோன 

விருப்பத்்தர்வும் உள்ளது: பரி்சாதகன 

மசய்துமைாள்ள அகழகைவும

 LGBTIQ+ மக்களுடன இல்நது கசயல்பட சறில 

பரி்சாதகன க�யஙைள் மரயின்பா டிக 

அஙைகீைாரம மபறறுள்ளன

 உங்கள் வழக்கமோன மருததுவர்  

்்கோவிட-19 பரி்சோ்தலனலய  

வழங்கககூடும்

நான எனன எதறிரபாரகை முடியும?

 பரி்சோ்தலன சுமோர் 1 நறி�றிடம எடுததுகமைாள்ளும

 பரி்சோ்தலன சதிைதிது அகசௌ்கரியதல்த 

ஏற்படுத்தைோம், ஆனோல் அது வேிகரவோனது 

�றறும வேலறியற்து

அகடயாளச சானறு ்தகவேபபடு�ா?

 ஏ்தோவது ஒரு புகைபபட அகடயாளச சானக் 

உங்களுடன எடுததுவரவும்

 பரி்சோ்தலன கசய்துக்கோள்ள நவீஙைள் ம�டி்ைர 

கவேததறிருகை ்வேணடியதறிலகல

 பரி்சோ்தலன கசய்பவர்்கள் உஙைள் வேிசா 

நறிகலக� பற்றிக ்ைட்ை �ாட்டாரைள்

பரி்சாதகன பற்றி நான எனன மதரிந்துமைாள்ள ்வேணடும?
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பரி்சாதகன மசய்துமைாணட பி்கு எனன 
நறிைழைறி்து?

 அரசோங்கத்ததின நதி்ததியு்தவியுடன கசயல்படும் சு்கோ்தோர 

்சலவயில் உஙைளுககு ்�ாச�ான அனுபவேம 

ஏறபட்டால, விக்டோரியோ சு்கோ்தோரத துலையிடம் 

நணீங்கள் புைார அளிகைலாம

 நணீங்கள் சுய-்தனளிலமப்படுத்தைதில் 

இருக்க ்வணடியிருந்தோல், 

வேிக்டாரியா 

அரசாஙைததறிட�றிருந்து 

அல்ைது ஆஸ்தறி்ரலறியா 

அரசாஙைததறிட�றிருந்து 

உ்தவிதக்தோல்க கபை நணீங்கள் 

்தகு்ததியுலடயவரோ்க இருக்கைோம்
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