
 

எச்சரிக்கை நிகை 3 உடன் வாழ்வது 

அனைத்து எச்சரிக்னை நினைைளிலும், சுைாதார சசனைைள், அைசரநினை 

சசனைைள், பயன்பாடுைள் மற்றும் சரக்கு சபாக்குைரத்து சபான்ற 

அத்தியாைசிய சசனைைள் ைழக்ைத்னத சபாை சசயல்படும். அந்த துனறைனள 

சசர்ந்த பணியமர்த்துபைர்ைள் சட்டப்பூர்ைமாை சதாடர்ந்து தங்ைள் சுைாதார 

மற்றும் பாதுைாப்பு ைடனமைனள பூர்த்தி சசய்ய சைண்டும். 

 

அனைத்து எச்சரிக்னை நினைைளிலும் மற்சறாரு அைசரநினை ஏற்பட்டால் 

இயல்பாை அைசர ைழிமுனறைனள பின்பற்றுங்ைள். அைசரநினை 

சைளிசயற்ற உத்தரவுைள் ைடீ்டிசைசய இருக்கும் COVID-19 எச்சரிக்னை அனமப்பு 

சதனைைனள ைிட முக்ைியத்துைம் சபறுைின்றை.  

 

அைசரநினையில் என்ை சசய்ைது? 

 

எச்சரிக்கை நிகை 3 உடன் வாழ்வது 

சநாய் பரவுதைின் அபாயத்னத தைிர்க்ை முடிந்தளவு ைடீ்டிசைசய இருங்ைள். 

உங்ைளால் இயைைில்னை என்றால் தைிர, நீங்ைள் ைண்டிப்பாை ைடீ்டில் இருந்து 

சைனை சசய்ய சைண்டும்.  சாத்தியப்பட்டால் குழந்னதைள் 

ைடீ்டிைிருந்தைாசற ைல்ைி ைற்ைசைண்டும். 

• உங்ைளுக்கு உடல்நைமில்னை என்றால் ைடீ்டில் இருங்ைள். பணிக்சைா 

அல்ைது பள்ளிக்சைா சசல்ைாதீர்ைள். நண்பர் உறைிைர்ைளிடமிருந்து 

ைிைைியிருங்ைள். 

• உங்ைளுக்கு ஜைசதாஷம், ஃப்ளூ அல்ைது COVID-19 அறிகுறிைள் இருந்தால் 

உங்ைள் மருத்துைனரசயா அல்ைது செல்த்னைன் எண் 0800 611 116 சயா 

அனழயுங்ைள் மற்றும் சசாதனை சசய்துசைாள்ைனத பற்றி ஆசைாசனை 

சபறுங்ைள். 

• சட்டப்பூர்ைமாை சுய-தைினமப்படுத்திக்சைாள்ள நீங்ைள் கூறப்பட்டால் 

உடைடியாை நீங்ைள் அவ்ைாறு சசய்ய சைண்டும். 

• உங்ைளுக்கு COVID-19 சசாதனை சசய்யப்பட்டால் உங்ைள் முடிவுைள் 

ைரும்ைனர நீங்ைள் சட்டப்பூர்ைமாை சுய-தைினமப்படுத்திக் சைாண்டு 

ைடீ்டிசைசய தங்ைியிருக்ை சைண்டும். 

COVID-19 வைரஸ் மற்றும் அறிகுறிகள் பற்றிய தகைலுக்கு இங்கக கிளிக் 

செய்யவும். 

கெோதவை பற்றிய தகைலுக்கு இங்கக கிளிக் செய்யவும். 
 

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/


எச்சரிக்னை நினை 3 இல் நீங்ைள் ைண்டிப்பாை சசய்ய சைண்டியது: 

• ைடீ்டிற்கு சைளிசய மற்றைர்ைளுடன் 2-மீட்டர் இனடசைளினயயும் 

பணியிடத்தில்  

மற்றும் 1-மீட்டர் இனடசைளினயயும் பராமரியுங்ைள்.   

• சபாது சபாக்குைரத்து, ைிமாைங்ைள் அல்ைது சூப்பர்மார்க்சைட் அல்ைது 

ைனடைள் சபான்ற இடங்ைளில் சமூை இனடசைளி  
சாத்தியப்படைில்னை என்றால் முை ைைசம் அணியுங்ைள்.  

• உங்ைள் னைைனள அடிக்ைடி ைழுைி உைர னையுங்ைள். 

• உங்ைளுக்கு ஜைசதாஷம் அல்ைது ஃப்ளூ அறிகுறிைள் இருந்தால் 

ைடீ்டிசைசய இருங்ைள், உங்ைள் மருத்துைனரசயா 

செல்த்னைனைசயா அனழயுங்ைள் மற்றும் சசாதனை 

சசய்துக்சைாள்ளுங்ைள். பயணம் சசய்யாதீர்ைள் மற்றும் பள்ளிக்சைா 

அல்ைது சைனைக்சைா சசல்ைாதீர்ைள். 

• நீங்ைள் எங்சை சசல்ைிறரீ்ைள் மற்றும் யானர சந்திக்ைிறரீ்ைள் என்று 

நினைவு னைத்துக்சைாள்ளுங்ைள். NZ COVID டிசரசர் சசயைி, Covid-19 

ைண்ைாணிப்பு னைசயடு அல்ைது எழுத்து குறிப்புைனள 

பயன்படுத்துங்ைள்.  

ப்ளூடூத் கண்கோணிப்பு பற்றிய தகைலுக்கு இங்கக கிளிக் செய்யுங்கள்.  
 

10 சபர் சைாண்ட கூட்டங்ைள் சதாடர்ந்து நடக்ைைாம் ஆைால் திருமண 

நிைழ்ச்சிைள், இறுதி சடங்குைள் மற்றும் டங்ைிெங்ைா இைற்றிற்கு மட்டும் இது 

சபாருந்தும்.  சமூை இனடசைளி மற்றும் சபாது சுைாதார நடைடிக்னைைள் 

சபான்றனை சட்டப்பூர்ைமாை ைனடபிடிக்ைப்பட சைண்டும். 

உங்ைள் னைைனள ைழுவுதல், முழங்னைக்குள் இருமுதல் அல்ைது தும்முதல் 

மற்றும் சமற்பரப்புைனள சுத்தப்படுத்துதல் சபான்ற அடிப்பனட சுைாதார 

நடைடிக்னைைள் பயன்படுத்துதல் அைசியம். 

நீங்ைள் எங்சைங்கு சசன்றிருந்தீர்ைள் மற்றும் யார் யானர சந்தித்தீர்ைள் 

சபான்றைற்னற ைண்ைாணிக்குமாறு மக்ைள் ைைியுறுத்தப்படுைின்றைர். 

சதனைப்பட்டால் இது ைினரைாை சதாடர்பு சதாடர்பு தடமறிதைில் 

உதவுைிறது. 

எச்சரிக்னை நினை 3 இல் நீங்ைள் சைனைக்சைா அல்ைது பள்ளிக்சைா 

சசல்ைைில்னை என்றால் நீங்ைள் சட்டப்பூர்ைமாை உங்ைள் ைடீ்டில் உள்ள 

பாதுைாப்புக்குமிழுக்கு உள்சளசய தங்ைியிருக்ை சைண்டும். நீங்ைள் இந்த 

ைழிைாட்டனை பின்ைருைைைற்றிற்கு சபாருத்தைாம்: 

• சநருங்ைிய குடும்ப உறைிைர்ைள் மற்றும் சநருங்ைிய 

சமுதாயத்திைருடன் சதாடர்பிைிருக்ை 

• சுைாதார பராமரிப்பாளர்ைனள உள்சள ைரைனழக்ை அல்ைது 

• தைினமப்படுத்தப்பட்ட மக்ைனள ஆதரிக்ை  

 

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


உங்ைள் பாதுைாப்புக்குமினழபாதுைாப்பது முக்ைியமாகும். உங்ைள் 

பாதுைாப்புக்குமினழ மிை பிரத்திசயைமாை னைத்துக்சைாள்ளுங்ைள் மற்றும் 

மக்ைனள சசர்க்கும்சபாது உங்ைனளயும் அைர்ைனளயும் பாதுைாப்பாை 

னைத்துக்சைாள்ளும் ைிதத்தில் சசருங்ைள்.  

 

உங்ைள் பாதுைாப்புக்குமிழில் உள்ளயாசரனும் உடல்நைக்குனறைாை 

உணர்ந்தால் சட்டப்பூர்ைமாை அைர்ைள் பாதுைாப்புக்குமிழில் இருக்கும் 

ஒவ்சைாருைரிடமிருந்தும் தங்ைனள தைினமப்படுத்திக்சைாள்ள சைண்டும்.  

நண்பர்ைள், தூரத்து உறைிைர்ைள் மற்றும் சநருங்ைிய சமுதாயத்திைர் சபான்ற 

சமூை ைிருந்தாளிைனள உங்ைள் ைடீ்டிற்குள் ைரசைற்ைசைாஅல்ைது 

அனுமதிக்ைசைா சசய்யாதீர்ைள். 

 

நீங்ைள் உங்ைள் ைட்டார பகுதிைளில் பயணம் சசய்யைாம், உதாரணமாை 

சைனைக்கு சசல்ைது அல்ைது பள்ளி, ஷாப்பிங் அல்ைது உடற்பயிற்சி 
சமற்சைாள்ைது சபான்றனை. சபாது சபாக்குைரத்து ைடுனமயாை ஆசராக்ைியம் 

மற்றும் பாதுைாப்பு சதனைைளுடை் சதாடர்ந்து சசயல்படைாம். 

முை ைவசங்ைள் மற்றும் முைமூடிைள்  

அனைத்து COVID-19 எச்சரிக்னை நினைைளிலும் முை ைைசங்ைள் மற்றும் 

முைமூடிைள் நியூசிைாந்து முழுதும் சபாது சபாக்குைரத்து ைாைைங்ைளில் 

ைட்டாயமாைவுள்ளது. முை ைைசங்ைள் மற்றும் முைமூடிைள் பயன்பாடு 

சூப்பர்மார்க்சைட்டுைள் அல்ைது ைனடைள் சபான்ற இடங்ைளில் சமூை 

இனடசைளி சாத்தியமில்ைாத சபாது ஊக்குைிக்ைப்படுைிறது. 

முக கைெங்கள் மற்றும் முகமூடிகள் பற்றிய தகைலுக்கு இங்கக கிளிக் 

செய்யவும்.  
 

எச்சரிக்கை நிகை 3 இல் ைல்வி 

சதாடக்ை ைல்ைி னமயங்ைள், பாைர்-பள்ளிைள், பள்ளிைள் மற்றும் மூன்றாம் 

நினை ைல்ைி ைசதிைள் அனைத்தும் அத்தியாைசிய ஊழியர்ைளின் 

குழந்னதைளுக்கு மட்டுசம திறந்திருக்கும். இந்த குழந்னதைள் பள்ளிக்கு 

சசல்ைது பாதுைாப்பாைதுதான்.  

 

மண்டைங்ைளுக்ைிகடயே பேணம் 

எச்சரிக்னை நினை 3 இல் மண்டைங்ைளுக்ைினடசய பயணம் சசய்ைது 

தீைிரமாை ைட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

எச்சரிக்னை நினை 3 பகுதிக்குள்ளும் அதிைிருந்து சைளியிலும் 

சமற்சைாள்ளப்படும் தைிப்பட்ட பயணங்ைள் தீைிரமாை 

ைட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இது னைரஸ் பரைனை தடுப்பதில் உதவுைதற்ைாை. 

எச்சரிக்னை நிை் பகுதிைளின் ைழிசய சசன்று பயணத்னத நினறவு 

சசய்ைதற்கு உங்ைளுக்கு கூடுதல் அனுமதினய நாட சைண்டியிருக்ைைாம்.  

 

பபாது அரங்ைங்ைள் 

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/


சபாது அரங்ைங்ைள் சட்டப்பூர்ைமாை மூடப்பட சைண்டும். இதில் நூைைங்ைள், 

ைண்ைாட்சி சானைைள், தினரயரங்குைள், சிற்றுண்டி சானைைள், உடற்பயிற்சி 
கூடங்ைள், நீச்சல் குளங்ைள், ைினளயாட்டு னமதாைங்ைள் மற்றும் சந்னதைள் 

அடங்கும். 

  

புதிய முயற்சிைள் அல்ைது உங்ைனளசயா அல்ைது உங்ைள் 

பாதுைாப்புக்குமினழசயாஎவ்ைித அபாயத்திற்கும் சைளிப்படுத்த இது 

சநரமல்ை. உங்ைள் உள்ளூர் ைட்டாரத்தில் குனறந்த அபாயம் சைாண்ட 

சபாழுதுசபாக்கு சசயல்ைனள நீங்ைள் சசய்யைாம். 

பணிேிடங்ைள் மற்றும் வர்த்தைங்ைள் 

எச்சரிக்னை நினை 3 இல் ஊழியர்ைனள பாதுைாப்பாை னைத்திருக்ைவும் 

ைாடிக்னையாளர்ைளுடன் உறைாடுதனை மட்டுப்படுத்தவும் COVID-19 பரைனை 

தடுக்ைவும் ைட்டுப்பாடுைள் உள்ளை முடிந்தால் ஊழியர்ைனள 

ைடீ்டிைிருந்தைாறு பணி சசய்ய பரிந்துனரக்ைிசறாம். 

நிதி ஆதரவு 

பணப்பிரச்சினை ஏதுமிருந்தால் உங்ைளுக்கு ஆதரவு ைினடக்ைைாம். 

உணவு, பணம், போதுகோப்போகவும் நலமோகவும் ைோழ்ைதற்கும் 

தங்கியிருப்பதற்குமோை ஆதரவு பற்றிய தகைலுக்கு இங்கக கிளிக் செய்யவும். 

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/

