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 ( 19)کووید  وایرسمحدودیت های کورونا کاستن

هر روز  استرالیادر  19تعداد موارد جدید کووید . را مسطح کرده است" وایرساسترالیا با موفقیت "منحنی گسترش 

 جلوگیریاز محدودیت هایی که در  کاستن بعضیرا برای  احتیاط آمیزیخیلی کم است. اکنون ما می توانیم قدم های 

 به ما کمک کرده اند، شروع کنیم. وایرسشیوع این 

 

شیوع پیدا کرده است، اختالفاتی وجود داشته است. یک  قسمت های مختلف کشوردر  19کووید  طوردر مورد اینکه چ

در راستای  ایالت ها و تریتوری ها مسیری را برای کمک کردن محدودیت ها فراهم می کند. سه مرحله ای  پالن

 .به پیش خواهند رفتمختلف  در زمانهایمراحل مختلفی بین  در عمومی و شرایط محلی صحتوضعیت 

 

 مرحله ای 3 پالن

استرالیا در مورد چگونگی ایجاد روش  صحتکمیته اصلی حفاظت از  مسلکیمرحله ای بر اساس توصیه  3 پالناین 

 است. COVIDSafeهای کار و زندگی 

 

حرکت نکنیم و موفقیتی را که بدست آورده ایم از دست ندهیم.  عاجلمهم است که ما خیلی  .قدم های اول محتاطانه است

 و دوستان به صورت رو در رو در ارتباط باشیم. این قدم های نخست به ما فرصت های بیشتری می دهد تا با خانواده

 

های بیشتر شکل خواهد گرفت. قدم های سوم با اتخاذ کامل  بیزنس افتتاح مجددقدم های دوم با تجمع های بزرگتر و 

 وایرسشروع می شود. تا موقعی که )محفوظ از کووید( در زندگی و کار  COVIDSafeروش های طوالنی مدت 

 محسوب می شود، این روش "عادی جدید" ما خواهد بود.  همچنان یک تهدید

 

را خوب  صحتجسمی و  فاصله گیری تاهمه ما حمایت شود  طرف از قویهر قدمی که برمی داریم باید با یک تعهد 

در خانه بمانیم. این کمک خواهد کرد تا خانواده ها، دوستان و جوامع ما  مریضیکنیم و در هنگام  رعایت

COVIDSafe بمانندحفوظ از کووید( )م. 

 

 جسمی گیری فاصله

متر از دیگران دور بمانیم. اگر مراکز خرید یا اماکن عمومی  1.5ما باید هر زمان و هر کجا که می توانیم حداقل 

 .برگردید، به آنجا نیست بیروبارفضا نشوید. وقتی که آنقدر  آن ، واردمی شود سختتان را حفظ فاصله  و هستندبیروبار 

 

 خوب صحت

بشویید  صابونآب وکمک می کند. دستان خود را به طور مرتب با  وایرسکوروناخوب به متوقف شدن گسترش  صحت

 عطسه کنید.سرفه وبه آرنج خود  تانرا لمس نکنید و به یاد داشته باشید که به جای دست  تانو صورت 

 

 و تست بشوید هستید، در خانه بمانید مریضاگر 

، تب شما نفوالنزا در خانه بمانید. اگرا، مهم است که در صورت بروز عالئم سرماخوردگی یا یبیش از هر زمان دیگر

 .تست شوید وایرسنابرای کورو، تنگی نفس دارید، گلودرد، سرفه

 

 کنید دانلودرا  COVIDSafe پروگرام
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پروسه کنید. این برنامه با سرعت بخشیدن به  دانلودرا  COVIDSafe پروگراملطفاً ، نکرده اید تا حال این کار رااگر 

 حمایت امهع صحتاز مقامات ، قرار گرفته اند وایرس نارونووکدارای  اطالع رسانی به افرادی که در تماس با شخص

 می کند.

 

COVIDSafe استرالیا 

از زندگی روزمره خود کنیم. هر وقت از خانه خارج می موفقیت ما به این بستگی دارد که ما این رفتارها را جزئی 

انجام   آنچهنگه دارید. در مورد  مصوندوستان و همکاران را ، خانواده، به این فکر کنید که چگونه می توانید خود، شوید

 کنید. آگاهانه ای انتخاب، را انجام می دهیدکه آنمی دهید و وقتی 

 

به ، تریتوریبه هر ایالت و  لینک هاو  توصیهباشید. برای آخرین  مطلع تانو محدودیت های منطقه  معلوماتآخرین  از

Australia.gov.au یا  080 020 1800شماره به  وایرسکورنا ملی کمکلین می توانید با  شما مراجعه کنید. همچنین

 تماس بگیرید. 450 131با شماره  و شفاهی انی تحریریخدمات ترجم


