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உங்கள் ககோவிட்-19 போிக ோதனையின் முடிவுகனை 

எப்படிப் பபறுவது  

உங்கள் ககோவிட்-19 க ோதனை முடினவ நீங்கள் பபறுவதற்கு மூன்று வழிகள் உள்ைை:   

   

1. தைிப்பட்ட ஒரு க்யூ.ஆர். குறியீடு (QR code) வழியோக   

2. முடிவுகள் வனைவோ ல் (Results Portal) வழியோக   

3. உங்கள் னகப்கப ிக்கு அனுப்பப்படும் ஒரு குறுந்தகவல் ப ய்தி (SMS message) வழியோக   

 

உங்கள் போிக ோதனைக்குப் பிறகு, உங்கள் முடிவுகனைப் பபறும் வனை, நீங்கள் சுய 

தைினைப்படுத்தலில் (self-isolate) இருக்க கவண்டும்.    

 

• நியூ  வுத் கவல்ஸ் சுகோதோைத்துனறயிைோல் (NSW Health) கவறுவிதைோக அறிவுறுத்தப்படோத 

பட் த்தில், கநைோக வீட்டிற்குச் ப ன்று சுயைோகத் தைினைப்படுத்திக் பகோள்ைவும்.     

• நீங்கள் உடல்நைத்கதோடு இருப்பதோக உணர்ந்தோலும், உங்கள் முடினவப் பபறும் வனை 

வீட்டிகைகய இருக்கவும்.   

• பபரும்போைோைவர்கள் தங்கள் முடிவுகனை 24 ைணி கநைத்திற்குள் பபறுவோர்கள்.   

 

பதோிவு 1: தைிப்பட்ட க்யூ.ஆர். குறியீடு (QR code)   

உங்களுக்குப் போிக ோதனை ப ய்யப்பட்டகபோது, தைிப்பட்ட க்யூ.ஆர். குறியீட்னடக் (QR code) 

(உங்கள் பபயர் ைற்றும் அதன் கீழ் பிறந்த கததியுடன்) பகோண்டுள்ை துண்டுப் பிைசுைம் (flyer) ஒன்று 

உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருந்தோல், தயவுப ய்து அந்த க்யூ.ஆர். குறியீட்னட உங்கள் னகப்கப ியின் 

புனகப்படக் கருவி மூைம் அைகீடு (scan) ப ய்து,  ‘அனுப்பு’ (send) என்பனத அழுத்தவும்.   

 

இந்த க்யூ.ஆர்.  குறியீட்டில் உங்கள் தைிப்பட்ட விவைங்கள் உள்ைை. அனத கவறு யோரும் 

பயன்படுத்த முடியோது.   

 

பதோிவு 2: இனணய முடிவுகள் வனைவோ ல் (Online Results Portal)      

• https://my.pathology.health.nsw.gov.au என்ற இனணயதைத்னதப் போர்னவயிடவும்.  

• உங்கள் னகப்கப ி எண்னண உள்ைீடு ப ய்யும்படி ககட்கப்படுவீர்கள், பின்ைர் நீை நிறப் 

பபோத்தோனை அழுத்தவும். நோட்டின் குறியீடு (country code) +61 என்று கூறுவது 

ஆஸ்திகைலியோவுக்கோைது என்பனத குறித்துக் பகோள்ைவும். நீங்கள் ஒரு  ர்வகத க் 

னகப்கப ினயப் பயன்படுத்துகிறீர்கள் என்றோல், நோட்டின் குறியீட்னட +61 -ல் இருந்து, உங்கள் 

னகப்கப ி பயன்படுத்தும் நோட்டின் குறியீட்டுக்கு ைோற்ற கவண்டும்.   

https://my.pathology.health.nsw.gov.au/
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• உங்கள் னகப்கப ிக்கு ஒரு குறியீடு அனுப்பப்படும். இந்த குறியீட்னட இனணயதைத்தில் 'கடவுக் 

குறியீடு' (‘passcode’) என்று ககட்கும் இடத்தில் உள்ைீடு ப ய்யவும், பின்ைர் நீை நிறப் 

பபோத்தோனைக் அழுத்தவும்.    

 

குறிப்பு: இனணய முடிவுகள் வனைவோ லுக்கு (online Results Portal) நீங்கள் வருவது முதன்முனறயோக 

இருந்தோல், நீங்கள்  ிை கூடுதல் தகவல்கனை உள்ைீடு ப ய்ய கவண்டும்.   

 

•  முடிவுகனைக் கோண்க’ (‘View Results’)என்பனத அழுத்தி, நீங்கள் பின்வரும் விவைங்கனை உள்ைீடு 

ப ய்ய கவண்டும்:   

– உங்கள் முதல் பபயர்   

– உங்கள் கனட ிப் பபயர்   

– உங்கள் பிறந்த கததி   

– உங்கள் வீட்டின் அஞ் ல் குறியீடு   

– உங்கள் போலிைம் – எடுத்துக்கோட்டோக, ஆண் அல்ைது பபண் அல்ைது ைற்றவர்   

– க கோிக்கப்பட்ட கததி - இது உங்களுக்குப் போிக ோதனை ப ய்யப்பட்ட கததி   

– உங்கைிடம் இருந்தோல், ைருத்துவ கோப்பீட்டு எண் (Medicare number). உங்கைிடம் 

இல்னைபயன்றோல், இனத அப்படிகய கோலியோக விட்டு விடவும்.   

 

• ‘க கோிப்பு னையத்னதத் கதர்ந்பதடு’ (‘Select collection centre’) என்று எழுதப்பட்டிருக்கும், கைகை 

அனைந்துள்ை நீை நிறப் பபோத்தோனை அழுத்தி, நீங்கள் ககோவிட்-19 போிக ோதனை ப ய்த 

இடத்னதத் கதடவும். நியூ  வுத் கவல்ஸ் சுகோதோைத்துனற (NSW Health) நடத்தும் னையங்கனைப் 

கபோைகவ, தைிப்பட்ட முனறயில் இயங்கும் னையங்களும் உள்ைை. நியூ  வுத் கவல்ஸ் 

சுகோதோைத்துனற - கநோயியல் பிோிவோல் (NSW Health Pathology) நடத்தப்படோத ஓர் இடத்னத 

நீங்கள் கதர்வுப ய்தோல், உங்கள் முடிவுக்கோக ைருத்துவ நினையத்னத எவ்வோறு 

பதோடர்புபகோள்வது என்பது குறித்த தகவனை, இந்த இனணயதைம் உங்களுக்கு வழங்கும்.   

• உங்களுக்கோை முடினவப் போர்க்க, ‘முடிவுகனைக் கோண்க’ (‘View Results’) என்பனத அழுத்தவும்.   

• உங்கள் முதல் பபயர் ைற்றும் பிறந்த கததினய ‘கதகதைோைோஆஆ’ (DDMMYYYY) என்ற வடிவில் 

தட்டச்சு ப ய்யும்படி ககட்டுக்பகோள்ைப்படுவீர்கள், எடுத்துக்கோட்டோக, 01051971.    

• உங்கள் ககோவிட் போிக ோதனை முடிவின் நகல் ஒன்னற அணுகவும், பதிவிறக்கம் ப ய்யவும் 

உங்கைோல் முடியும்.   
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பதோிவு 3: குறுந்தகவல் (SMS) ஒன்னறப் பபறுதல்   

இனணய முடிவுகள் வனைவோ னை (online Results Portal) உங்கைோல் அணுக முடியோவிட்டோல், 

உங்கள் னகப்கப ியில் குறுந்தகவல் (SMS) வழியோக உங்கள் முடினவப் பபறைோம்.   

 

•  ‘எைக்கோை முடிவு’ (‘my result’) என்ற வோர்த்னதகனை 0480 050 030 என்ற எண்ணுக்கு 

அனுப்பவும்   

• ககட்கப்படும் கபோது, பின்வரும் தகவல்கனைக் குறுந்தகவலில் (SMS) அனுப்பவும்:   

o உங்கள் கனட ிப் பபயர்.  

o எண்கனை ைட்டும் பயன்படுத்தி உங்கள் பிறந்த கததி - ‘கதகதைோைோஆஆ’ (DDMMYYYY). 

எடுத்துக்கோட்டோக, 01012000    

o நீங்கள் ஒரு குழந்னதக்கோகப் பதிவு ப ய்கிறீர்கள் என்றோல், நீங்கள் பபற்கறோர் அல்ைது 

போதுகோவைர் என்பனதயும்,  அத்துடன் குழந்னதக்கோகச் சுகோதோைப் போதுகோப்பு முடிவுகனை 

எடுக்க முடியும் என்பனதயும் உறுதிப்படுத்தும்படி ககட்டுக் பகோள்ைப்படுவீர்கள். 

உறுதிப்படுத்த, ஆம் (Yes) என்று எழுதி அனுப்பவும்.    

o உங்கள் போலிைம் ஆணுக்கு ‘M’, பபண்ணுக்கு ‘F’ அல்ைது ைற்றவருக்கு ‘O’.   

o உங்கள் அஞ் ல் குறியீடு, (எடுத்துக்கோட்டோக 2114)   

o உங்கள் ககோவிட்-19 போிக ோதனை ப ய்யப்பட்ட கததி ‘கதகதைோைோஆஆ’ (DDMMYYYY) 

என்ற வடிவில், எடுத்துக்கோட்டோக, 01052021   

• உங்கள் விவைங்கனைச்  ோிபோர்த்து, அனவ  ோியோக இருந்தோல் ஆம் (Yes) என்று தட்டச்சு 

ப ய்யவும். நீங்கள் தவறு ப ய்திருந்தோல், ைீண்டும் பதோடங்குவதற்கு, இல்னை (No) என்று 

தட்டச்சு ப ய்யவும்.   

• நீங்கள் அனைத்னதயும் முடித்ததும், 'உங்கள் பதிவு பபறப்பட்டது' (‘Your registration has been 

received’) என்ற ஒரு ப ய்தினயப் பபறுவீர்கள்.    

• உங்கள் முடினவப் பபற, நீங்கள் தட்டச்சு ப ய்ய கவண்டிய கடவுக் குறியீடு (passcode) 

ஒன்னறயும் நீங்கள் பபறுவீர்கள்.  

• உங்கள் முடிவு தயோைோைதும், உங்களுக்கு ஒரு குறுந்தகவல் ப ய்தி (SMS message) வரும், அது 

‘தயோர்’ (‘Ready’) என்ற வோர்த்னதனயயும், உங்கள் கடவுக் குறியீட்னடயும் (passcode) தட்டச்சு 

ப ய்யும்படி ககட்கும். 

• அதன்பின், முடிவு உங்கள் னகப்கப ிக்கு வரும்  
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உங்களுக்கு ஏதோவது உதவி கதனவயோ? 

உங்கள் முடினவப் பபறுவதில் உங்களுக்குச்  ிக்கல்கள் இருந்தோல், அது 48 ைணிகநைத்திற்கு கைல் 

ஆகிவிட்டது என்றோல், https://www.pathology.health.nsw.gov.au/covid-19-info/covid-19-results-

direct என்ற எங்கள் வனைத்தைம் மூைம் நீங்கள் பின்பதோடர் நடவடிக்னக (follow up) எடுக்கைோம்.  

 

எைது போிக ோதனை முடிவு எைக்கு ககோவிட்-19 கநோய்த்பதோற்று இருப்பதோகக் கோட்டிைோல் என்ை 

நடக்கும்?  

உங்கள் போிக ோதனையில் உங்களுக்கு ககோவிட்-19 கநோய்த்பதோற்று இருப்பதோகக் கோட்டிைோல், இந்த 

பதோிவுகைில் ஒன்றின் வழியோக உங்கள் முடினவப் பபற நீங்கள் பதிவுப ய்திருந்தோல், சுய-

தைினைப்படுத்துதல் (self-isolating) பற்றிய கூடுதல் தகவலுடன், முடிவுகள் வனைவோ ல் (Results 

Portal) வழியோக உங்களுக்கோை முடிவு கினடக்கும், என்ற குறுந்தகவல் (SMS) ஒன்னற நீங்கள் 

பபறுவீர்கள். 

 

உங்கள் உள்ளூர் பபோது சுகோதோைக் குழுவின் (Public Health team) ஊழியர்கைோலும், நீங்கள் 

பதோடர்புபகோள்ைப்படுவீர்கள். 

 

தைியுோினை க கோிப்பு அறிவிப்பு: நியூ  வுத் கவல்ஸ் சுகோதோைத்துனற - கநோயியல், கநோயோைிகைின் ககோவிட்-19 போிக ோதனை 

முடிவுகனை அவர்களுக்கு அறிவிக்கும் கநோக்கங்களுக்கோகத் தகவல்கனைச் க கோிக்கிறது. இந்தத் தகவல், பபோதுவோக நியூ  வுத் 

கவல்ஸ் சுகோதோைத்துனறக்குள் பயன்படுத்தப்படும், இருப்பினும், கநோயோைியின் முடிவுகனை அவர்களுக்கு அறிவிக்கும் 

கநோக்கங்களுக்கோக ‘க னவ நியூ  வுத் கவல்சுக்கும்’ (ServiceNSW) இது பவைியிடப்படைோம். தைிநபர்கள் தங்கனைப் பற்றி 

அை ோங்க நிறுவைம் னவத்திருக்கும் தகவல்கனை அணுகுவதற்கோை  ட்டப்பூர்வ உோினை உள்ைது. கைலும் தகவலுக்கு, 

www.pathology.health.nsw.gov.au/about-us/privacy என்ற இனணயதைத்துக்குச் ப ல்ைவும். தைிநபர்கைோல் ககோைப்படும் 

தகவல்கைின் முழுனையோை அல்ைது பகுதினய வழங்கோததன்  ோத்தியைோை வினைவுகைோல், NSWHP கநோயோைிகளுக்குப் 

போிக ோதனை முடிவுகனை வழங்க முடியோைல் கபோகைோம்.  

https://www.pathology.health.nsw.gov.au/covid-19-info/covid-19-results-direct
https://www.pathology.health.nsw.gov.au/covid-19-info/covid-19-results-direct

