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   کورونا ویروس  19- کووید 

COVID-19 Corona Virus 

دارند. به  را  روسی واین  لقب گرفته می شود که از   ی فراداجهان وجود دارد و از  یدر اکثر کشورها اکنون روس ی و نی ا

  ما ی محافظت از خود و خانواده ها یبرا را  روس ی انتشار و تا بکنیم و تمام تالش خود را احتیاط کنیم اری بس دی با ما لی دل نی هم

. دهیم توقف 

 ؟  آیا شما 

 اید.  دهی رس ای از خارج از کشور به استرال در این اواخر •

 . است  روسی و نی که گفته شده مبتال به ابوده اید  یشخصدر نزدیکی  •

 و
 ؟  آیا شما 

 .خستگی زیاد داریدتنفس،  مشکالت در ، درد بدن، یتب، سرفه، گلودرد 

 : اگر جواب شما به این سواالت بلی است 

گوشی را  . دیی به آنها بگو دی کن  ی که صحبت مرا  یو زبان  دی ری تماس بگ 131 450( با شماره TIS)  ین وتلف با خدمات ترجمانی

  ( Public Health Lineه )او بگویید که می خواهید با خط تلفونی صحت عامصحبت کرد به با شما  انترجم یو وقت   داشته باشید

ممکن   باید بکنید. شمابه شما خواهد گفت که بعد چه کار است  جا  آن در  ی که و شخص دی ری تماس بگ 1800  671  738با شماره  

خانه  داخل  هفته در  2 برای  دی با ممکن است به شما گفته شود که  ای  دی انجام ده روس ی و یرا برا یخاص ش ی است الزم باشد آزما

 . دی خود بمان 

نزدیک نمی   گر ی افراد د به و   می مانیدخانه خود داخل  است که در  یبدان معن  نی ، اکنید نیقرنطخود را گفته شد که اگر به شما 

 . شوید

که   دی بخواه  دی شناس  یمکه  ی از کسن وتلف قی از طر -  د ی برومغازه ها برای غذا  به ای  یا مکتب کار  هب  دی توان  یشما نم •

   .که بگیرید بگذاردتان  وازهدرکنار کند و در  هی را تهضرورت تان مورد  دوای غذا و 

 شما شود. خانه    دوار اجازه ندهید کهکنندگان  دی بازدبه هفته  2 نی ادر طول  •

 . دی از آنها مراقبت نکن  ای  دی نپزغذا خانواده   یاعضا ری سا  برایمدت  نی اطول در    •

خانه خود  داخل  هفته در  2  دی ، آنها باشوند یم  ای وارد استرال  شماخانواده   یاعضا ای در حال حاضر، اگر دوستان  •

تا   دی صحبت کن   ونیتلفآنها و با   دی ده لی آنها تحو  وازۀ خانهغذا را به در دی توان  ی، اما مدینشو داخل  خانه آنهابه بمانند. 

 هفته تمام شود.  2مدت  

 است:  مهم  ار یبسشما   یبرا ی زیر ، انجام کارهاداشته باشیدن  ای  دی داشته باش روسی چه و

.  رفتن به تشتاب و تماس با مواد غذایی  به خصوص قبل و بعد از بشویید با صابون و آب زیاد خود را    های دست  •

 . شریک نسازیدخانواده  یاعضا  دیگررا با تان  ی غذاظرف 

و   انداخته را دور  آن، لطفاً دی کن  یاستفاده م دستمال کاغذی. اگر از  دی سرفه و عطسه کن دستمال  کی  ای تان  به آرنج  •

 . دیی خود را بشو  های دست 

 .دی کن  پاک  داربا آب گرم صابون  بارهاآشپزخانه و حمام خود را  ی هاوکی چ •

 . دی ماسک به شما داد، حتماً آن را بپوش داکتر شما اگر  •

و ما شماره   تلفون کنیدما  ه، لطفا ب دی ترس یم ای  دی نگران هست  ی زی چ  کدام. اگر از می به شما کمک کن  می خواهی ما م ؛دی ست ی تنها ن  شما

 خواهیم گرفت.  با شما تماس  انترجم  کی و با  دی د می شما را خواهتلفون 

   Janelle  ،336  645  0488 و  Launceston :Susan، 922  902  0448  یعموم شماره های تماس شفاخانۀ 

   Grace ،042 902  0448 ا ی  Jennyهوبارت:  ال ی روشفاخانۀ  

  6221  0999: با صحت بوط مر ریغ یبان ی مرکز منابع مهاجرت: پشت 

 2020چ مار LGH 18پناهندگان،  صحت ی، مددکار اجتماعنیبرشده توسط سوزان  هیته

03.2020 

 


