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 جامعه   در  (رویصورت ) یها  ماسک از  استفاده

 ویروس کرونا چیست 

  ک ی از یک شخص مبتال  عطسه ا ی رسفه قطرات قی طر  از  که  است تنفیس عفونت ک ی  (COVID-19)ویروس کرونا 

 . کند یم  ت یرسا گر ی د شخص  به شخص

کردن    لمس  با   سپس و  باشد  آنها  یرو  بر   آلوده فرد  کی قطرات  یدارا که  سطح  ا ی اءیاش لمس   با   تواند یم  ی   همچنو این 

 . شود  پخشان  خود، روی   ا ی دهان

 

 ایا من ماسک بپوشم؟

ال مناطق از  برخ   در  COVID-19 تعداد شی افزا با  این   –  میبپوش روی ماسک عام مالء  در  د یبا  اکنون ما  از  برخ   ا، یاستر
  ،ایالت که  د یهست  یا منطقه  در  اگر . د یباش باخت   خود  منطقه یهااز مشوره  که  است مهم. شود ی م هیتوص ا ی  ستمی الز 

  د، یبپوش  عام مال  در  را  ماسک حتم  ا ی د یبا که  است کرده  هیتوص  شما  به محل  دولت  ا ی قلمرو 
 
  دستورالعملاز  لطفا

وی  آنها  یها مراجعه   Australia.gov.au  به ا ی  د یکن  یا قلمرو دیدن  التیا  یها ت یسا بیو از  مرتب طور  به.  د یکن  پت 
 .کنید

 

 
 
 کمک میکنند.    جامعه در  گرانید  به روس یو  انتقال از  یت  جلوگ ی برا ها  ماسک د،یباش  داشته اد ی  به لطفا

 
  توجه لطفا

 . هستند  مؤثر  عفونت لو کنتر   اقدامات ر یسا با  استفاده صورت در  فقط آنها  که  د یباش داشته

 

  صورت در  و  د یکن  یو ت  پ  تنفس و  دست مناسب نظافت ،جسم  فاصله از  د یبا  روی هم داشته باشید  ماسک  اگر  حتر 

 . د یبمان خانه در  مریض بودن

 

 ؟نمک  استفاده درست   خود به ماسک   از  چگونه

.  د ی کن  یت  جلوگ گرانید  و  خود  یبرا  عفونت به ابتال  خطر  از  تا  د یکن  استفاده به صورت درست ماسک از  که  است مهم

 . کند   آلوده  را  شما  دستان تواند یم اسک برداشیر  م  از  ا یکردی    لمس

 

 
 
دستان تانرا  ، د یکنمی لمسانرا    استفاده هنگام که  بار  هر   و  ،پس از دور کردن ان بالفاصله ماسک، پوشیدن از  قبل لطفا

 بشویید. 

 

  در  و  ت  ی ب پل  یرو  بر  پوشانده، را  شما  زنخ  ر یز  هم  و  شما  دهان و  ت  یب  هم که  د یکن  حاصل نانیاطم آن، دنیپوش هنگام

 . است گرفته  قرار   شما  روی کنار 

 

  ،باشد   زانیآو  شما  گردن  در  که  نگذارید 
 
وی  د یکن  سیع  لطفا   شما  ماسک اگر . د ینکن لمس   هیچوقتر   را  خود  ماسک پیشر

 . د یده یت  تغ  را  آن د یبا  شد، مرطوب
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 دهم؟  انجام چه  خود  ماسکاز  استفاده از  بعد 

 . در زباله دان  بیاندازید  را  آن سپس و  د یبپوش را  آن کبار ی فقط  است، مرصف کبار ی  ماسک کی  شما  ماسک اگر 
 

  را  آن د یبتوان که  زمان    تا   د یده قرار  ک یپالست   خلطه ک ی اخلد را  آن د، یدار  دوباره را  استفاده  قابل ی ا تکه ماسک اگر 
 . د ییبشو 

 
 . د کر   شستشو  لباس  ر یسا با  ن  لباسشو ی   ماش در  توانیم  را  یا تکه یها ماسک

 
 . د ییبشو  را  آن است، شده ساخته آن از  که  یاگرم برای تکه   مناسب اب و  صابون  از  استفاده با   د یتوانیم ی   همچن

 
   را  تکه ای  ماسک آن، از دوباره  استفاده از  قبل

ا
 . د یکن  خشک  تازه  یهوا  در  ا ی  لباس کن  خشک  کی در  کامل

 

 از کووید ازاد باشید

To protect our communities, everyone should continue to do the three most important 

things to stop the spread of the virus: 

 : یمده  ادامه روسیو  وعیش از  یت  جلوگ یبرا  مهم کار   سه  به د یباما  همه ما،  جوامع  از  محافظت یبرا

 . فاصله داشته باشیم گرانی د از  متر  1.5 حداقل  میتوان یم  که  کجا   هر  و  زمان هر  •

س در  آب  و  صابون اگر . د یکن  نیتمر   را  خوب نظافت صابون،  و  آب با  ندستا مرتب   شسیر   با  •   از  ستی ن دستر

  یجا بهرا  و عطسه رسفه د یباش  داشته اد ی به  و  د ینکن  لمس را  خود  روی. د یکن  استفاده مایع الکهل دستر 

 . د یکنتان    آرنجدر  خود  دست

ی . د یکن  دانلود  را  COVIDSafe اپ • کمک    د،یا  بوده کینزد   تماس در  آنها   با  که   یافراداین اپ برای پیگت 

 . کند می

  عالئم بروز  صورت  در  که  است مهم گر،ید زمان  هر  از  شی ب اکنون
 

  تب،  اگر . د یبمان خانه در  آنفوالنزا  ا ی رسماخوردگ

  ا ی گلودرد   رسفه،
 

  متوقف  به کمک  یبرا را  خود  تالش   میتوانیم ما  همه. د یکن  تست ویروس کرونا  یبرا د،یدار  نفس  تنک

 . میده انجام COVID-19 انتشار  کردن

 

 COVIDSafe اپ یها روزرسان   به

  در  کوریان    و  تنایمی و   ،سنتر  و  شده  ساده ت  یچ ،عرن   های زبان به  اکنون هم  COVIDSafe اپ  ،یسی انگل بر  عالوه

س س در  ت   ن   ونان  ی و  ن  ایتالیا  هایزبان به یزود  به برنامه نیا . است دستر  . بود  خواهد   دستر

 

  تماس در مبتال بوده  COVID-19 با که    یفرد با  که  را  یافراد  تا  کند یم  کمک  عمویم صحت مقامات به COVIDSafe اپ

یس صحت مقامات به  د یتوانیم  د،یا  کرده  اپلود  را  برنامه اگر . دهند  اطالع ایشان به اند،  بوده    مربوط اتمعلوم به دستر

  وعیش از  و  ند ت  بگ تماسبا انها   و  ن  شناسا افراد را  رسعت به تا  دهد یم را  امکاناین  آنها   به نیا . د یکن  انتخاب را  اپ به

 . کنند   یت  جلوگ روسیو 

 

 COVID-19 معلومات بیشت  در باره

  شماره ه لی   کمک ویروس کرونا به ب د،یکن  مراجعه health.gov.au به.  است مهم  رسم  منابع قیطر  از شدن  آگاه
 زنگ بزنید.    450 131 شمارهان  به ترجم  خدماتبه دفتر   ا ی  زنگ بزنید   080 020 1800
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