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   (COVID-19)ویروس کرونا  محافظت جامعه در برابر 

   COVIDSafeاز آنجا که ما به سمت 
 

یم  زندگ . اگر  د یدر خانه بمان  مریض بودن، مهم است که در صورت را پیش میبر

 
 

که    ی. افرادد یکن  دریافت COVID-19مورد انجام تست باید مشوره طبر در ،  د یآنفوالنزا دار  ا ی  عالئم رسماخوردگ

 دهند.  شرا گسب   روسیتوانند و یمهم  هنوز   هم داشته باشند  فیعالئم خف

 
 COVID-19 ازمایش )تست( برای

  ابر یرا رد  روس ی کند تا و یکمک م  صح هستند و به مقامات  COVID-19مبتال به  مارانیکند که ب یمشخص م  شیآزما

 کنند. 

 
خانواده خود   ا یبه دوستان   روسیاز انتشار و  یب  جلوگ یبرا  د یتوانیاست که شما م معب   نیزودرس به ا  صیتشخ

ید  اقداماب      ا ی. اگر تب، رسفه، گلودرد  را بگب 
 

 . د یشو   شی، مهم است که آزماد ینفس دار  تنگ

 
 : د یباش مریض اگر  برخوردار است  یشب  ی ب ت یاز اهم حب    شیآزما

الاز خارج از کشور به در این اواخر  • الد یبازگشت   ا یاسب  روز   14مسافران به مدت  ، تمایما ی . هنگام ورود به اسب 

 ، خواهند شد   نهیقرنط

 ، د یتماس بوده ا  از نزدیک در مبتال شده است،  COVID-19که به   روز گذشته با کیس 14شما در  •

با تماس   که  کارمندانیگ از   ا ی کارمند مراقبت از اقامتگاه   ا ی، مراقبت از سالمندان صح  یشما مراقبت ها •

 . از مریض میباشید  میمستق

 
 در کجا میتوانم ازمایش را انجام دهم؟

. در صورت مراجعه به  بروید  تنفیس  کین یکل  کی  به د یتوان یم  ا ی  د یب  خود تماس بگ داکب  با   د یتوانیم شی آزما بی ترت یبرا

ورود   یند تا براکیبه آنها کمک م ن ی. اد ییو عالئم خود را به آنها بگو  د یب  تماس بگ کین یکل، مهم است که ابتدا با  داکب  

 محافظت کنند.  کلینیکافراد در   ر یشما آماده شوند و از سا

 
تمرکز    عالئم حاد عفونت تنفیس یافراد دارا ش یدر رسارس کشور هستند که بر آزما مراکز درماب   ، تنفیس یها کین یکل

  الت ی. اد یمراجعه کن clinics-www.health.gov.au/covid19 به،  خود  گ یدر نزد  تنفیس  کین یکل   افت   ی ی. برادارند 

آنها را از    د یتوانی. شما مرا انجام دهد  شیآزما د که بتوان  د داشته باش یگر ی د یها کین یقلمرو شما ممکن است کل ا ی

 . د یکن  دا یقلمرو خود پ  ا ی التیا صحت  یتهایب سایو  قیطر 

 

http://www.health.gov.au/covid19-clinics
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دو روز   ا ی کی  . ممکن استد یکن  یخوددار  گر ی و از تماس با افراد د د یدر خانه بمان د ی، باروس ی و برای   شی در صورت آزما

 آزمون شما برگردد.   جیطول بکشد تا نتا

 
 . زنگ بزنید  000شماره  هبصح   یمراقبت فور  یبرا  د ی ، باد یدار  نفس کشیدنمانند مشکل در   یاگر عالئم جد

 
 دیکمک کنان   متوقف کردن انتشار در 

که    د یحاصل کن نانی. اطمیمخوب ادامه ده  نظافتو   مسافت جسیم نیبه تمر   د یما، همه با  جوامع  محافظت از  یبرا

و     د ییماند. دستان خود را با صابون و آب بشو  د یدر خانه خواه مریض  و در صورت  د یفاصله دار  گر یمب  از افراد د  1.5

-COVIDکمک به متوقف کردن انتشار   یتالش خود را برا م یتوانی. همه ما م د یخود کن  ی ازو رسفه و عطسه خود را به ب

 . میانجام ده 19

 

 دیکن  دانلود را  COVIDSafeبرنامه 

  داونلود را  COVIDSafe اپکمک به محافظت از خانواده، دوستان و جامعه،   ی، براکار را انجام نداده اید   نیا  اگر 

کرونا در تماس بوده  ویروس  با یک شخض  که با    یبه افراد اطالع رساب   یبرا عمویم صحتمقامات اپ به  نی. اد یکن

 کند. یم کمک   ،د باش

 
 COVID-19 در مورد شت  یاطالعات ب

ه لت   کمگ ، بد یراجعه کنم www.australia.gov.au. به  دریافت کنید  گایهاین مهم است که از طریق منابع رسیم ا 

  . زنگ بزنید   450 131شماره  اب  بهخدمات ترجمبه   ا ی  080 020 1800شماره ویروس کرونا به 

 

http://www.australia.gov.au/

