
 

അലേര്ട്ട് ലേവല് 3ല് ജീവിക്കുന്നത് 

എല്ലാ അലല്ര്ട്ട് ലല്വല്ുകളില്ുും, ലെല്ത്ത് സര്വീസസ്, എമര്ട്ജന്സി സര്വീസസ്, 

യൂടില്ിറ്റീസ്, ചര്ക്ക് ഗതാഗതും എന്നിവ ഉള്പ്ലെലെയുള്ള അവശ്യ സര്വീസുകള്പ് 

സജ്ജമായിര്ിക്കുന്നതുും പ്രവര്ട്തിക്കുന്നതുമാണ്. ആ ലമഖല്കളില്ുള്ള 

ജീവനക്കാര്ട് നിയമരര്മായി അവര്ുലെ ആലര്ാഗയ സുര്ക്ഷാ ബാദ്ധ്യതകള്പ് 

നിറലവറ്റുന്നത് തുെലര്ണ്ടതുണ്ട്.  
 
എല്ലാ അലല്ര്ട്ട് ലല്വല്ുകളില്ുും, മലറ്റാര്ു അെിയന്തര്ാവശ്യമുലണ്ടങ്കില്ത്, 

സാധാര്ണ അെിയന്തര്ഘട നെരെിപ്കമങ്ങള്പ് രാല്ിക്കണും. അെിയന്തിര് 

ഒഴിെിക്കല്ത് ഉതര്വുകള്പ്ക്ക്, ഭവനതില്ത് തലന്ന കഴിയുന്നതിനുള്ള ലകാവിഡ്-

19 അലല്ര്ട്ട് സിസ്റ്റും ആവശ്യകതകള്പ്ക്കു ലമല്ത് സാധുതയുണ്ടായിര്ിക്കുന്നതാണ്. 

 

ഒര്ു അെിയന്തിര്ഘടതില്ത് എന്തു ലചയ്യണും? 

 
അലേര്ട്ട് ലേവല് 3ല് ജീവിക്കുന്നത് 

വയാരനതിന്ലറ ഏത് അരകെസാദ്ധ്യതയുും ഒഴിവാക്കുന്നതിന് ഭവനതില്ത് 

കഴിയുക. വീടില്ിര്ുന്നു തലന്ന ലജാല്ി ലചയ്യാന് നിങ്ങള്പ്ക്കു കഴിയാത 

സാെചര്യങ്ങളിലല്ാഴിലക വീടില്ിര്ുന്നു തലന്ന ലജാല്ി ലചയ്യുക. കുടികള്പ് 

സാദ്ധ്യമാകുന്നിെലതാളും വീടില്ിര്ുന്ന് രഠിക്കണും. 

• നിങ്ങള്പ്ക്ക് അസുഖമാലണങ്കില്ത്, ഭവനതില്ത് കഴിയണും. ലജാല്ിലക്കാ 

സ്കൂളിലല്ാ ലരാകര്ുത്. സമൂെികമായ ഇെലരെല്ത് അര്ുത് 

• നിങ്ങള്പ്ക്ക് ജല്ല ാഷും, ഫ്ളൂ, അലല്ലങ്കില്ത് ലകാവിഡ്-19 ല്ക്ഷണങ്ങള്പ് 

ഉലണ്ടങ്കില്ത്, നിങ്ങളുലെ ല ാക്െലറ വിളിക്കുക അലല്ലങ്കില്ത് 0800 611 116 

എന്ന നമ്പറില്ത് ലെല്ത്ത് ലല്നിലന വിളിക്കുകയുും ലെസ്റ്റ് ലചയ്യുന്നതിലന 

കുറിച്ച് ഉരല ശ്ും ലതെുകയുും ലചയ്യുക.  

• സവയും ഐലസാലല്റ്റ് ലചയ്യാന് നിങ്ങലളാട് ആവശ്യലെടാല്ത് നിങ്ങള്പ് 

നിയമരര്മായി അത് ഉെനെി ലചലയ്യണ്ടതാണ്. 

• നിങ്ങള്പ് ഒര്ു ലകാവിഡ്-19 രര്ിലശ്ാധന നെതുകയാലണങ്കില്ത്, നിങ്ങളുലെ 

രര്ിലശ്ാധനാ ഫല്ങ്ങള്പ് ല്ഭിക്കുന്നത് വലര് നിങ്ങള്പ് നിയമരര്മായി സവയും 

ഐലസാലല്റ്റ് ലചലയ്യണ്ടതാണ്. 

ലകാവി -19 ലവറസിലനയുും ലര്ാഗല്ക്ഷണങ്ങലളയുും കുറിച്ചുള്ള 

വിവര്ങ്ങള്പ്ക്ക് ഇവിലെ ക്ലിക്ക് ലചയ്യുക 

ലെസ്റ്റിുംഗിലന കുറിച്ചുള്ള വിവര്ങ്ങള്പ്ക്ക് ഇവിലെ ക്ലിക്ക് ലചയ്യുക 

 

https://covid19.govt.nz/health-and-wellbeing/in-an-emergency/
https://covid19.govt.nz/health-and-wellbeing/covid-19/covid-19-symptoms/
https://covid19.govt.nz/health-and-wellbeing/covid-19/covid-19-symptoms/
https://covid19.govt.nz/health-and-wellbeing/covid-19/covid-19-testing/


അലല്ര്ട്ട് ലല്വല്ത് 3ല്ത് നിങ്ങള്പ് ഇക്കാര്യങ്ങള്പ് ലചയിതിര്ിക്കണും: 

• മറ്റുള്ളവര്ില്ത് നിന്ന് ഭവനതിനു രുറത് 2 മീറ്ററുും ലജാല്ിസ്ഥല്ത് 1 

മീറ്ററുും അകല്ും രാല്ിക്കുക. 

  

• ലരാതു ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങളില്ുും, വിമാനങ്ങളില്ുും, 

സൂെര്ട്മാക്കറ്റുകളുും ലഷാെുകളുും ലരാലല് ശ്ാര്ീര്ിക അകല്ും 

രാല്ിക്കല്ത് പ്രയാസമായ ഇെങ്ങളില്ുും ഒര്ു ലഫയ്സസ് കവറിുംഗ് ധര്ിക്കുക. 

  

• നിങ്ങളുലെ ലകകള്പ് ഇെയ്സക്കിെയ്സക്ക് കഴുകി ഉണക്കുക. 

• നിങ്ങള്പ്ക്ക് ജല്ല ാഷും, ഫ്ളൂ, അലല്ലങ്കില്ത് ലകാവിഡ്-19 ല്ക്ഷണങ്ങള്പ് 

ഉലണ്ടങ്കില്ത്, നിങ്ങളുലെ ല ാക്െലറലയാ ലെല്ത്ത് ലല്നിലനലയാ 

വിളിക്കുയുും ലെസ്റ്റ് ലചയ്യുകയുും ലചയ്യുക. യാപ്ത ലചയ്യുകലയാ 

ലജാല്ിലക്കാ സ്കൂളിലല്ാ ലരാകുകലയാ ലചയ്യര്ുത്. 

• നിങ്ങള്പ് എവിലെലയല്ലാും ലരാകുന്നു എന്നുും ആലര്ലയല്ലാും കാണുന്നു 
എന്നുും കുറിച്ചു വയ്സക്കുക NZ COVID Tracer ആെ്, ലകാവിഡ്-19 ലപ്െസര്ട് 

ബുലക്ലറ്റ് അലല്ലങ്കില്ത് എഴുതിയ കുറിെുകള്പ് ഉരലയാഗിക്കുക.  

ബ്ലൂെൂത് ലപ്െസിുംഗിലന കുറിച്ചുള്ള വിവര്ങ്ങള്പ്ക്ക് ഇവിലെ ക്ലിക്ക് ലചയ്യുക  

 

10 ആളുകള്പ് വലര്യുള്ള കൂെിലച്ചര്ല്ുകള് തുെര്ാും, എന്നാല്ത് വിവാെ 

ചെങ്ങുകള്പ്, ശ്വസുംസ്കാര്ും, ൊുംഗിൊുംഗ എന്നിവയ്സക്കു മാപ്തമാണ്.  

ശ്ാര്ീര്ിക അകല്ും രാല്ിക്കല്ുും ലരാതു ആലര്ാഗയ നെരെികളുും നിയമരര്മായി 
രര്ിരാല്ിക്കലെെണും. 

ലകകള്പ് കഴുകുക, ലകമുടിലല്ക്ക് ചുമയ്സക്കുകലയാ തുമ്മുകലയാ ലചയ്യുക, 

പ്രതല്ങ്ങള്പ് വൃതയാക്കുക മുതല്ായവ ഉള്പ്ലെലെയുള്ള അെിസ്ഥാന ശ്ുചിതവ 

നെരെികള്പ് താങ്കള്പ് രാല്ിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പ്രധാനമാണ്. 

നിങ്ങള്പ് എവിലെ ലരായിര്ുന്നു എന്നുും നിങ്ങള്പ് ആലര്ലയല്ലാും കാണുന്നു എന്നുും 

കുറിച്ചുവയ്സക്കാന് ആളുകലളാട് ശ്ക്തമായി ഉദലബാധിെിക്കുന്നു. ഇത് റാരിഡ് 

ലകാണ്ടാക്ട് ലപ്െസിുംഗ് ആവശ്യലമങ്കില്ത്, അതിന് സൊയകമാകുന്നതാണ്. 

അലല്ര്ട്ട് ലല്വല്ത് 3ല്ത്, നിങ്ങള്പ് ലജാല്ിയിലല്ാ സ്കൂളിലല്ാ അല്ലാതലൊലഴല്ലാും 

നിങ്ങള്പ് നിങ്ങളുലെ ൌസ്ലൊള്പ്ഡ് ബബ്ബിളില്ത് തലന്ന കഴിലയണ്ടത് 

നിയമരര്മായി ആവശ്യമാണ്.  നിങ്ങള്പ്ക്കിതിലന ഇപ്രകാര്ും 

വിരുല്ീകര്ിക്കാും: 

• അെുത കുെുുംബാുംഗങ്ങളുമായുും വനൗവുമായുും ബന്ധലെടിര്ിക്കുക 

• രര്ിചര്ണ ാതാക്കലള ലകാണ്ടുവര്ിക, അലല്ലങ്കില്ത് 

• ഐലസാലല്റ്റ ായ ആളുകലള രിന്തുണയ്സക്കുക.  

 

നിങ്ങളുലെ ബബ്ബിള്പ് സുംര്ക്ഷിക്കുക എന്നത് പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങളുലെ ബബ്ബിള്പ് 

എക്സ്ക്ലൂസീവാക്കുകയുും, അതില്ത് നിങ്ങലളയുും സുര്ക്ഷിതമായുും 

https://covid19.govt.nz/health-and-wellbeing/protect-yourself-and-others/keep-track-of-where-youve-been/nz-covid-tracer-app/


ആലര്ാഗയലതാെുും നില്നിര്ട്തുന്ന ആളുകലളയുും മാപ്തും ഉള്പ്ലെെുതുകയുും 

ലചയ്യുക.  

 
നിങ്ങളുലെ ബബ്ബിളുനുള്ളില്ുള്ള ആര്ട്ലക്കങ്കില്ുും അസുഖും 

ലതാന്നുകയാലണങ്കില്ത്, അവര്ട് ഉെനെി തലന്ന ബബ്ബിളിനുള്ളില്ുള്ള മറ്റുള്ളവര്ില്ത് 

നിന്നുും സവയും ഐലസാലല്റ്റ് ലചയ്യണും.  സ്ലനെിതര്ട്, ബന്ധുക്കള്പ്, വനൗ 

എന്നിങ്ങലനയുള്ള സാമൂെയ സന്ദര്ട്ശ്കലര് നിങ്ങളുലെ ഭവനതിനുള്ളിലല്ക്ക് 
പ്രലവശ്ിക്കാന് ക്ഷണിക്കുകലയാ അനുവ ിക്കുകലയാ ലചയ്യര്ുത്. 

 
നിങ്ങള്പ്ക്ക് നിങ്ങളുലെ പ്രാല ശ്ിക ഏര്യയ്സക്കുള്ളില്ത് യാപ്ത ലചയ്യാും, 

ഉ ാെര്ണതിന് ലജാല്ിക്ക് അലല്ലങ്കില്ത് സ്കൂളില്ത്, ലഷാെിുംഗിന് അലല്ലങ്കില്ത് 

വയായാമതിന് ലരാകാന്. കര്ട്ശ്നമായ ആലര്ാഗയ സുര്ക്ഷാ ആവശ്യകതകള്പ് 

രാല്ിച്ചുലകാണ്ട് ലരാതു ഗതാഗതതിന് ഓെലററ്റ് ലചയ്യുന്നത് 

തുെര്ാവുന്നതാണ്. 

മാസ്കുകള ും ലെയ്സസ് കവറിുംഗുകള ും  

മാസ്കുകളുും ലഫയ്സസ് കവറിുംഗുകളുും എല്ലാ ലകാവിഡ്-19 അലല്ര്ട്ട് 
ലല്വല്ുകളില്ുും നയൂസില്ന് ില്ത് എല്ലായിെതുും ലരാതു ഗതാഗതതില്ത് 

നിര്ട്ബന്ധമാണ്. സൂെര്ട്മാക്കറ്റുകളുും ലഷാെുകളുും ലരാലല് ശ്ാര്ീര്ിക അകല്ും 

രാല്ിക്കല്ത് പ്രയാസമായ സ്ഥല്ങ്ങളില്ുും മാസ്കുകളുലെയുും ലഫയ്സസ് 

കവറിുംഗുകളുലെയുും ഉരലയാഗും ലപ്രാത്സാെിെിക്കലെെുന്നു. 

മാസ്കുകലളയുും ലഫയ്സസ് കവറിുംഗുകലളയുും കുറിച്ചുള്ള വിവര്ങ്ങള്പ്ക്ക് 
ഇവിലെ ക്ലിക്ക് ലചയ്യുക  

 

അലേര്ട്ട് ലേവല് 3ലേ വിദ്യാഭ്യാസും 

ഏര്ട്ളി ലല്ണിുംഗ് ലസന്ററുകള്പ്, പ്രീ-സ്കൂളുകള്പ്, സ്കൂളുകള്പ്, ലെര്ട്ഷയറി 
വി യാഭയാസ സൗകര്യങ്ങള്പ് എന്നിവ അവശ്യ (എസന്ഷയല്ത്) ലജാല്ിക്കാര്ുലെ 

കുടികള്പ്ക്ക് മാപ്തമായ് തുറക്കുന്നതാണ്. ഈ കുടികള്പ് സ്കൂളില്ായിര്ിക്കുന്നത് 

സുര്ക്ഷിതമാണ്.  

 
റീജിയണുകള്ക്ക്കിടയിേുള്ള യാത്ര 

അലല്ര്ട്ട് ലല്വല്ത് 3ല്ത് റീജിയണുകള്പ്ക്കിെയില്ുള്ള യാപ്തയ്സക്ക് കര്ട്ശ്നമായ 

നിയപ്ന്തണമുണ്ട്. 

ഒര്ു അലല്ര്ട്ട് ലല്വല്ത് 3 ഏര്യയിലല്ക്കുും രുറലതക്കുമുള്ള വയക്തിരര്മായ 

യാപ്ത കര്ട്ശ്നമായി രര്ിമിതലെെുതിയിര്ിക്കുന്നു. ഇത് ലവറസിന്ലറ 

വയാരനും തെയാന് സൊയിക്കുന്നതിനാണ്. അലല്ര്ട്ട് ലല്വല്ത് പ്രല ശ്ങ്ങള്പ്ക്ക് 
കുറുലകയുള്ള യാപ്ത രൂര്ട്തിയാക്കുന്നിന് നിങ്ങള്പ് അധിക അനുമതി 
ലതലെണ്ടത് ആവശ്യമാലയക്കുും.   

 
ല ാരു ലവദ്ികള്ക് 

https://covid19.govt.nz/health-and-wellbeing/protect-yourself-and-others/wear-a-face-covering/
https://covid19.govt.nz/health-and-wellbeing/protect-yourself-and-others/wear-a-face-covering/


ലരാതു ലവ ികള്പ് നിയമരര്മായി അെച്ചിര്ിക്കണും. ഇതില്ത് ലല്പ്ബറികള്പ്, 

മയൂസിയങ്ങള്പ്, സിനിമാശ്ാല്കള്പ്, ഫുഡ് ലകാര്ട്ടുകള്പ്, ജിമ്മുകള്പ്, രൂളുകള്പ്, 

ലേപ്ഗൗണ്ടുകള്പ്, മാര്ട്ക്കറ്റുകള്പ് എന്നിവ ഉള്പ്ലെെുന്നു. 
  
ഇത് രുതിയ പ്രവൃതികള്പ് ഏലറ്റെുക്കുന്നതിലനാ, നിങ്ങലളലയാ നിങ്ങളുലെ 

ബബ്ബിളിലനലയാ ഏലതങ്കില്ുും അരകെസാദ്ധ്യകയ്സക്ക് വിലധയമാക്കുന്നതിലനാ 

ഉള്ള സമയമല്ല. നിങ്ങള്പ്ക്ക് നിങ്ങളുലെ ലല്ാക്കല്ത് പ്രല ശ്ത് കുറഞ്ഞ 

അരകെസാദ്ധ്യതയുള്ള വിലനാ  പ്രവര്ട്തനങ്ങള്പ് ലചയ്യാവുന്നതാണ്. 

 

ലജാേിസ്ഥേങ്ങള ും ബിസിനസ്സ കള ും 

അലല്ര്ട്ട് ലല്വല്ത് 3ല്ത്, ലജാല്ിക്കാലര് സുര്ക്ഷിതമാക്കി നിര്ട്തുന്നതിനുും, 

ഉരലഭാക്താക്കളുമായുള്ള ഇെരാെുകള്പ് രര്ിമിതലെെുതുന്നതിനുും, ലകാവിഡ്-

19ന്ലറ വയാരനും തെയുന്നതില്ത് സൊയിക്കുന്നതിനുമുള്ള 

നിയപ്ന്തണങ്ങളുണ്ട്. സ്റ്റാഫിന് വീടില്ിര്ുന്ന് ലജാല്ി ലചയ്യാനാവുലമങ്കില്ത് 

അങ്ങലന ലചയ്യാന് ഞങ്ങള്പ് ശ്ുരാര്ട്ശ് ലചയ്യുന്നു. 

സാമ്പത്തിക  ിന്തുണ 

നിങ്ങള്പ്ക്ക് രണതിന് എലന്തങ്കില്ു് ബുദ്ധ്ിമുടുലണ്ടങ്കില്ത്, നിങ്ങള്പ്ക്കാവശ്യമായ 

രിന്തുണ ല്ഭയമാലയക്കുും. 

ഭക്ഷണും, രണും, സുര്ക്ഷിതമായുും ലക്ഷമലതാെുും ജീവിക്കുന്നതിനുും 

താമസിക്കുന്നതിനുമുള്ള രിന്തുണലയ കുറിച്ചുള്ള വിവര്ങ്ങള്പ്ക്ക് ഇവിലെ 

ക്ലിക്ക് ലചയ്യുക  

https://covid19.govt.nz/business-work-and-money/financial-support/financial-support-for-individuals-and-whanau/
https://covid19.govt.nz/business-work-and-money/financial-support/financial-support-for-individuals-and-whanau/
https://covid19.govt.nz/business-work-and-money/financial-support/financial-support-for-individuals-and-whanau/

