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வ�ைரவான காப்�க்க�ச் ேசாதைன (rapid antigen test)
என்றால் என்ன?
உங்க�க்� ேகாவ�ட்-19 இ�க்கக்��மா என்பைதச் சரிபார்க்க �ட்�ேலேய வ�ைரவான
காப்�க்க�ச் ேசாதைனகைளப் (Rapid antigen tests) பயன்ப�த்த ���ம். ெப�ம்பாலான
வ�ைரவான காப்�க்க�ச் ேசாதைனகள், 15 �தல் 30 ந�மிடங்களில் ஒ� ��ைவ உங்க�க்�
வழங்�ம். உமிழ்நீைரப் பயன்ப�த்�ம் வ�ைரவான காப்�க்க�ச் ேசாதைனையச் (saliva rapid
antigen test) ெசய்வதற்� 30 ந�மிடங்க�க்� �ன்னால், சாப்ப�டேவா ��க்கேவா ேவண்டாம்.
உங்கள் ேசாதைனைய எவ்வா� ெசய்வ� என்ப� �ற�த்த வழி�ைறகைள
எப்ெபா��ம் ப�ன்பற்ற�ம், அத்�டன் உங்கள் வ�ைரவான காப்�க்க�ச் ேசாதைனக்
க�வ�ய�ல் (rapid antigen test kit) இைணக்கப்பட்ட காெணாளிகைளக் கவனமாகப்
பார்க்க�ம்.
ஒ� ேகாவ�ட்-19 ேசாதைனத் தளத்த�ல் நீங்கள் ெபறக்��ய வழக்கமான (ப�.ச�.ஆர்.) ேசாதைன
ஒன்ைற வ�ட இந்தச் ேசாதைனகள் ேவகமானைவ ஆனால் �ைறந்த அள� �ல்�யமானைவ.
தற்ேபா� இரண்� வைகயான வ�ைரவான காப்�க்க�ச் ேசாதைனகள் உள்ளன:
•

உமிழ்நீர் - இந்த ேசாதைனயான�, ஒ� �ழாய��ள் �ப்�வ� அல்ல� ஒ� பஞ்� ஒற்ற�
(swab) உற�ஞ்�வைத உள்ளடக்க�ய�.

•

நாச� பஞ்� ஒற்ற� - இந்த ேசாதைனயான�, ஒவ்ெவா� நாச�ைய�ம் ஒற்�வைத
உள்ளடக்க�ய�.

வ�ைரவான காப்�க்க�ச் ேசாதைனைய எப்ேபா�
பயன்ப�த்த ேவண்�ம்
வ�ைரவான காப்�க்க�ச் ேசாதைனகள் ப�ன்வ�ம் �ழ்ந�ைலகளில் பயன்ப�த்தப்படலாம்:
•

உங்க�க்� ேநாயற��ற�கள் இ�ந்தால்

•

ேகாவ�ட் ேசாதைனய�ல் ேநர்மைறயான ��� வந்�ள்ள ஒ�வ�டன் ெதாடர்�
ைவத்த��ந்தால் (��, கல்வ�, பணிய�டம் அல்ல� ச�கம்)
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உங்க�க்� ேகாவ�ட்-19 ேநாய்த்ெதாற்� இ�க்கக்��மா என்பைத வ�ைரவாகச்
சரிபார்க்க வ��ம்ப�னால்

•

உங்கள் பள்ளி அல்ல� �தலாளியால் ஏற்பா� ெசய்யப்பட்டைதப் ேபான்ற, ஒ�
கண்காணிப்�த் த�ட்டத்த�ன் ஒ� ப�த�யாக

•

வ�க்ேடாரிய �காதாரத் த�ைணக்களம் பரிந்�ைரக்�ம் ேபா�

ஒ� வழக்கமான (ப�.ச�.ஆர்.) ேசாதைனைய எப்ேபா�
ெப�வ�
ப�ன்வ�ம் �ழ்ந�ைலய�ல், நீங்கள் பரிேசாதைனத் தளம் ஒன்ற�ல், ஒ� வழக்கமான (ப�.ச�.ஆர்.)
ேசாதைனைய ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ம்:
•

ேநாயற��ற�கள் இ�ந்தால், அல்ல� ேகாவ�ட் ேநாயாளி ஒ�வ�டன் ெதாடர்�
ைவத்த��ந்தால், மற்�ம் வ�ைரவான காப்�க்க�ச் ேசாதைன (rapid antigen test) ஒன்ைறப்
ெபற ��யாதேபா�

•

உங்களிடம் அற��ற�கள் இல்ைலெயன்றால், ேம�ம் ேநாயாளி ஒ�வ�டன் ெதாடர்�
இல்லாதவராக இ�ந்தால், ஆனா�ம் வ�ைரவான காப்�க்க�ச் ேசாதைன (rapid antigen test)
ஒன்ற�ல் உங்க�க்� ேநர்மைறயான ��� வந்த��க்�ம்ேபா�

•

ேவ�வ�தமாகச் �காதாரத் த�ைணக்களத்தால் பரிந்�ைரக்கப்ப�ம்ேபா�

வ�ைரவான காப்�க்க�ச் ேசாதைன ஒன்ைற எங்ேக
ெபறலாம்
ச�ல பல்ெபா�ள் அங்கா�கள் (supermarkets), ம�ந்தகங்கள் (pharmacies), ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட
ேசாதைனத் தளங்களில் இ�ந்� வ�ைரவான காப்�க்க�ச் ேசாதைனகள் (rapid antigen tests)
க�ைடக்க�ன்றன (உங்க�க்� அ�காைமய�ல் உள்ள ேசாதைனத் தளத்ைத நீங்கள் ப�ன்வ�ம்
இைணயதளத்த�ல் கண்டற�யலாம்: https://www.coronavirus.vic.gov.au/where-get-tested-covid-19) அல்ல�
இைணயத்த�ல் (online) காணலாம்.

ேமலத�கத் தகவல்கள், https://www.coronavirus.vic.gov.au/checklist-contacts என்ற இைணயதளத்த�ல்
உள்ளன.

உங்கள் வ�ைரவான காப்�க்க�ச் ேசாதைனைய (rapid antigen
test) எவ்வா� ேசமித்� ைவப்ப�
•

ேசாதைனக் க�வ�ைய (test kit) �ளிர்ந்த, உலர்ந்த இடத்த�ல் (30 °C க்�க் �ைறவான

ெவப்பந�ைலய�ல்) ேசர்த்� ைவக்க�ம்.

•

க�வ�ையேயா அல்ல� அதன் பாகங்கைளேயா உைறயவ�ட ேவண்டாம்

•

ேசாதைனக் க�வ�ைய ேநர�யாகச் �ரிய ஒளி ப�ம் இடத்த�ல் ைவக்க ேவண்டாம்
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உங்கள் வ�ைரவான காப்�க்க� ��வ�ன் (rapid antigen result)
ெபா�ள் என்ன?
ேசாதைன ���

அதன் ெபா�ள்

அ�த்� என்ன ெசய்வ�

என்ன
�ற�ப்பாக உங்க�க்�
ேநாயற��ற�கள் எ��ம்

எத�ர்மைற

இல்லாவ�ட்டால்,
உங்க�க்� ேகாவ�ட்-19

ேநாயற��ற�கைளக் கண்காணிக்க�ம்

ேநாய்த்ெதாற்�
இ�ப்பதற்கான
சாத்த�யமில்ைல.
•

ேசைவ வ�க்ேடாரியா
ெசய�ய�ன் (Service Victoria app)
�லமாகேவா, அல்ல�

ேநர்மைற

www.coronavirus.vic.gov.au/report
உங்க�க்� ேகாவ�ட்-19

என்ற இைணயதளத்�க்�ச்

இ�க்�ம்

ெசன்ேறா, உங்கள் ேசாதைன

சாத்த�ய�ண்�.

��ைவத் ெதரிவ�க்க�ம்
•

ஏ� நாட்கள் தனிைமப்ப�த்த�க்
ெகாண்�, உங்க�டன்
ெதாடர்ப�ல் இ�ந்தவர்களிடம்
(contacts) �ற�ம்.

நீங்கள் ேசாதைனைய த��ம்ப�ம்
ெசய்ய ேவண்�வ�ம்.
மீண்�ம் ெசல்�ப�யாகா�?

ெசல்�ப�யாகா�
ேசாதைன ேவைல

•

ேசாதைன ஒன்ைற

ெசய்யவ�ல்ைல.
நீங்கள் ேசாதைனைய
மீண்�ம் ெசய்ய

வழக்கமான ேகாவ�ட் (ப�.ச�.ஆர்.)
ேமற்ெகாள்ள�ம்.

ேநர்மைற?
•

ேவண்�ம்.

ேநர்மைற ��வ�ன்
வ�த��ைறகளின்ப�.

எத�ர்மைற?
•

எத�ர்மைற ��வ�ன்
வழி�ைறகளின்ப�.
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���கைளப் பத�� ெசய்தல்
வ�ைரவான காப்�க்க�ச் ேசாதைன (rapid antigen test) ஒன்ற�ல் உங்க�க்� ேநர்மைறயான ���
வந்த��ந்தால், நீங்கள் ஒ� ேநாயாளி. உங்கள� வ�ைரவான காப்�க்க�ச் ேசாதைனய�ன் (rapid
antigen test) ேநர்மைறயான ��ைவ உங்களால் எவ்வள� ���ேமா அவ்வள� வ�ைரவ�ல், நீங்கள்
கட்டாயம் ெதரிவ�க்க ேவண்�ம். உங்கள் ��ைவத் ெதரிவ�க்க, ெகாேரானா ைவரஸ் �ரித
இைணப்ைப (Coronavirus Hotline) 1800 675 398 என்ற எண்ணில் அைழக்க�ம் அல்ல� இந்த

இைணயப் ப�வத்ைத ந�ரப்ப�ம்: www.coronavirus.vic.gov.au/report
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