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اطالعات برای افرادی کھ در تماس نزدیک با فردی بوده اند کھ بیماری او تایید 
شده است:

یک ) تایید شده است در تماس بوده اید،١٩دیُکووچنانچھ مشخص شود شما با فردی کھ ابتالی او بھ بیماری کرونا (
با شما در تماس ، در حالیکھ در معرض خطر ابتال بھ عفونت ھستید،نفر از بخش سالمت عمومی بھ صورت روزانھ

فردی کھ بیماری او تایید تماس با نیروز پس از آخر14می بایست بھ مدتشما کند. کنترلخواھد بود تا عالئم شما را 
ً . قرنطینھ کنیدخود را در خانھ شده است، .مطالعھ کنیداطالعات را با دقت نیالطفا

منظور از قرنطینھ خانگی چیست؟

قرنطینھ بمانند، می بایست از حضور در مکان ھای عمومی، خصوصا محل در تافرادی کھ بھ آن ھا توصیھ شده اس
و دانشگاه اجتناب کنند. تنھا افرادی کھ معموالً در آن خانھ زندگی می کنند باید در خانھ باشند.مھدکودککار، مدرسھ، 

نیازی بھ پوشیدن ماسک در خانھ نیست.  در صورت امکان، از ورود مھمان و بازدید کننده بھ داخل خانھ جلوگیری کنید. 
ت در قرنطینھ باشند، بخواھید مواد غذایی و دیگر ملزومات از دیگران مانند دوستان و افراد دیگر خانواده، کھ نیازی نیس

در صورت را برای شما تھیھ کنند.  چنانچھ می بایست حتما از خانھ بیرون بروید مانند نیاز مبرم بھ مراقبت پزشکی،
.از ماسک جراحی استفاده کنیدداشتن

چیست؟١٩ویروس کرونا و ُکووید 

می توانند باعث عامل بیماری در انسان ھا و حیوانات می باشند. برخی از ویروس ھای کرونا کروناھایویروس
بیماریھای جدی تر مانند سندرم شوند و برخی از آن ھا می توانند باعث سرماخوردگی معمولی ھایی مانند بیماری  

کرونای جدید از ایالت ھوبی ) متغیر باشد. شیوع ویروسMERS) و سندرم تنفسی خاورمیانھ (SARSتنفسی حاد (

. باشدمی١٩ُکوویدشودمیایجاددر چین آغاز شد. نام بیماری کھ بر اثر ویروس کرونای جدید

ویروس کرونا چگونھ منتقل می شود؟

، انتقال فرد بھ فرد بھ طرق زیر می باشد:بیماریترین راه انتقال اصلی

 ساعت قبل از بروز عالئم در آن ھا.24و یا تماس نزدیک با فرد مبتال در ھنگام بیماری

.تماس نزدیک با شخصی کھ بیماری او تایید شده است و سرفھ و یا عطسھ می کند

 یا سطوحی کھ از طریق سرفھ و یا عطسھ  شخصی کھ بیماری او تایید شده است آلوده شده اند اشیالمس
.مانند دستگیره در و یا میز، و سپس لمس دھان یا صورت خود

اکثر عفونت ھا توسط افرادی منتقل می شوند کھ عالئم بیماری در آن ھا بروز کرده است. این عالئم می تواند شامل تب، 
سرفھ، گلودرد، خستگی و یا تنگی نفس باشد.

(مانند افرادی کھ در یک خانھ زندگی می می باشند تماس نزدیک با فردی کھ بیماری او تایید شده است افرادی کھ در 
کنند و یا برای مدتی طوالنی از یک فضای بستھ اشتراکی استفاده می کنند) بیشترین احتمال ابتال بھ این بیماری را دارند. 
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یک فرد تا چھ مدت می تواند بیماری را بھ دیگران منتقل کند؟

ھنوز مشخص ،بھ دیگران منتقل کندنت راعفونی است، یعنی می تواند عفومدت زمانی کھ یک فرد
ھرچند شواھدی وجود دارد کھ نشان می دھد قبل از بروز عالئم و یا بروز بسیار خفیف عالئم نیست.

ممکن است یک فرد پیش از بروز اولین عالئم تا یک روز پس از احتمال انتقال بیماری وجود دارد. 
قطع عالئم، عفونت را انتقال دھد. 

بیشتر در معرض خطر بیماری جدی ھستند؟چھ کسانی

برخی از افرادی کھ بھ این بیماری مبتال می شوند ممکن ھست بھ ھیچ وجھ بیمار نشوند، برخی ممکن است عالئم خفیفی 
را تجربھ کنند کھ بھ راحتی بھبود می یابند، و برخی دیگر ممکن است خیلی سریع بھ شدت بیمار شوند. تجربیات قبلی 

در معرض خطر بیماری عفونی جدی قرار دارند:آمده از سایر ویروس ھای کرونا نشان داده است افراد زیربھ دست 

 سرطان)بھ عنوان مثال بھ علت(دھستنافرادی کھ دچار ضعف سیستم ایمنی

افراد مسن

 ھا بیشتر استاسترالیایی ھای بومی و جزیره نشینان تنگھ تورس، زیرا نرخ ابتال بھ بیماری ھای مزمن در آن

 مبتالیان بھ بیماری ھای مزمن

*کودکان و نوزادان بسیار جوان

مکان ھای گروھی زندگی می کنندافرادی کھ در

و زندان ھاافراد در بازداشتگاه ھا

*  در حال حاضر، خطر این بیماری در نوزادان و کودکان، و نقش کودکان در انتقال آن مشخص نیست. با این حال، تا 
نسبت بھ دیگران کمتر بوده است. ١٩کنون تعداد ابتالی کودکان بھ ُکووید 

در صورت بروز عالئم بیماری چھ کاری انجام دھم؟

تب، سرفھ، گلودرد، (روز از آخرین تماس با شخصی کھ بیماری او تایید شده است، عالئم14در صورتیکھ در طی 
در شما بروز کرد، برای ارزیابی فوری می بایست با دکتر خود تماس بگیرید.) خستگی و یا تنگی نفس

یان تاریخچھ سفر خود و قبل از مراجعھ بھ کلینیک و یا بیمارستان، می بایست با آن ھا تماس بگیرید و آن ھا را در جر
یا تماس با شخصی کھ بیماری او تایید شده است قرار دھید. شما می بایست خود را در خانھ، ھتل و یا بخش مراقبت 
ھای بھداشتی قرنطینھ کنید تا اینکھ مسئوالن امور بھداشت بھ شما اطالع بدھند کھ بازگشت بھ فعالیت ھای معمول برای 

شما بی خطر است. 

چگونھ درمان می شود؟بیماریاین 

ھیچگونھ درمان خاصی برای ویروس کرونا وجود ندارد. آنتی بیوتیک ھا در برابر این ویروس مؤثر نیستند. بیشتر 
عالئم آن را می توان با مراقبت ھای پزشکی حمایتی درمان کرد.
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چگونھ می توان از شیوع ویروس کرونا پیشگیری کرد؟

عطسھ و یا سرفھ، رعایت بھداشت دست ھا، و حفظ فاصلھ از دیگران ھنگام بیماری بھترین رعایت بھداشت بھ ھنگام
. شما باید:می باشددفاع در برابر اکثر ویروس ھا

.قبل و بعد از غذا، و بعد از رفتن بھ توالت دست ھای خود را بھ طور مکرر با آب و صابون بشویید

 کاغذی ھای استفاده شده را دور ریختھ و از ژل ضدعفونی کننده سرفھ و عطسھ خود را بپوشانید، دستمال
الکلی دست استفاده کنید.

 متر از مردم فاصلھ بگیرید).1.5در صورت بیماری ، از تماس با دیگران خودداری کنید (بیش از

آیا باید از ماسک استفاده کنم؟

استفاده از ماسک می تواند بھ جلوگیری از انتقال بیماری اگر سالم ھستید، نیازی بھ استفاده از ماسک نیست. با اینکھ 
از بیماران آلوده بھ دیگران کمک کند، در حال حاضر استفاده از ماسک توسط افراد سالم برای پیشگیری از عفونت 

ھایی مانند ویروس کرونا توصیھ نمی شود.

اطالعات بیشتر

مراجعھ کنید.www.health.gov.auھ وبسایت بجھت آگاھی از آخرین توصیھ ھا، اطالعات و منابع 

ساعتھ 24تماس بگیرید. این تلفن بھ صورت 080 020 1800با تلفن راھنمای ملی در زمینھ ویروس کرونا بھ شماره 
تماس بگیرید. 450 131و ھر ھفت روز ھفتھ فعال می باشد. چنانچھ نیاز بھ مترجم دارید با شماره 

بھ منظور آگاھی از شماره تلفن ھای مراکز بھداشت عمومی ایالت خود بھ وبسایت زیر مراجعھ کنید:

contacts-territory-www.health.gov.au/state

پزشک خود صحبت کنید.اگر در مورد سالمتی خود نگران ھستید ، با
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بھ اجتماعبازگشت 
روزه شان را بدون نشان دادن عالئم و نشانھ ١۴افرادی کھ مجبور بودند کھ در خانھ بمانند و یا قرنطینھ شوند و دوره 

حضور در ،دانشگاه،مدرسھ،اجازه دارند کھ فعالیتھای روزمره شان از جملھ کار،ای از مریضی سپری کرده اند
مکانھای عمومی و استفاده از وسایل نقلیھ عمومی را از سر بگیرند. 

از شما خواستھ می شود کھ بھ شستن دستھایتان ادامھ داده تا از مریضی دور بمانید. لطفا نصایح زیر را دنبال کنید.

انجام می دھد. این کرونادولت استرالیا تمامی احتیاط ھا را بھ منظور اطمینان از سالمتی جامعھ پیرامون شیوع ویروس 
www.health.gov.auاقدامات را در این سایت مالحظھ نمایید 

اید چکار کنم؟اگر بعد از خارج شدن از انزوا یا قرنطینھ مریض شدم ب

گلو درد و ،سرفھ،مھم است بھ خاطر داشتھ باشید کھ بیشتر افرادی کھ عالئمی مانند تب،باعث نگرانیستCOVID-19با اینکھ 
COVID-19نھ -بھ احتمال بیشتر دچار سرماخوردگی یا سایر بیماریھای تنفسی شده اند،خستگی دارند

از شما خواستھ می شود کھ بھ پزشک خود مراجعھ ،اگر بھ زودی پس از انزوا دچار این عالئم شدید،بھ عنوان احتیاط،با اینجال
و شاید شما را برای تعدادی از بیماریھای تنفسی از ک شما قادر خواھد بود کھ بھ شما در جھت بھتر شدن توصیھ نماید کنید. پزش

آزمایش کند.کروناجملھ ویروس 

جلوگیری کنیم؟ COVID-19ما چگونھ می توانیم از شیوع 

مقابلھ با بیشتر ویروسھاست. شما باید:رین راه بھت،سرفھ/عطسھشستشوی دست وبھ کاربردن روش بھداشتی

قبل و بعد از خوردن غذا و بعد از دستشویی رفتن بشویید.،دستھای خود را مرتب با آب و صابون
 از ضدعفونی کننده ھای الکی برای دست استفاده ،دستمالھای کاغذی را دور بیاندازید،بپوشانیدسرفھ و عطسھ خود را

کنید.
متر از دیگران فاصلھ بگیرید)١�۵از تماس با دیگران بپرھیزید (،اگر حالتان خوب نیست

خدمات حمایتی

خدمات حمایتی از جملھ تعدادی انزوای خانگی یا دوران قرنطینھ می تواند استرس زا باشد و ممکن است شما را نگران کند. 
موجود می باشد.ا مشاور و سایر متخصصین سالمت روانصحبت ب

Head to Health- www.headtohealth.gov.au  

Head to Healthفراھم می نماید. این نالین و تلفنیبھ صورت آقابل اطمینان سالمت روان را منابع و گزینھ ھای درمانارتباط با
. از منابع اطالعاتی دیجیتالی می باشدآنالین از جملھ طیفیگردھمایی ھای ھمچنین دارای برنامھ ھا و،سایت مفیدوب
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می توانید ،با استفاده از صفحھ جستجو،کمک کنیداگر شما مشکالت سالمت روانی را تجربھ می کنید و یا سعی دارید بھ شخص دیگری 
Sam the Chatbotمی توانید از ،پیدا کنید. اگر مطمئن نیستید کھ از کجا شروع کنیددستبرای کمکبھ منابع و خدمات مختلفی 

دارد. ،اطالعات و خدماتی کھ نیازھای شما را بھ بھترین وجھ برآورده می کندناسب در ارتباط باپیشنھادھای مSamاستفاده کنید. 

برخی از خدمات حمایتی موجود بھ شرح زیر می باشد: 

خدمات حمایتی

Lifeline 13 11 14               lifeline.org.au 

Beyond Blue 1300 224 636       beyondblue.org.au/forums 

MensLine Australia 1300 789 978       mensline.org.au 

Kids Helpline 1800 551 800        kidshelpline.com.au 

headspace 1800 650 890        headspace.org.au 

ReachOut au.reachout.com 

Life in Mind lifeinmindaustralia.com.au 

SANE forums saneforums.org 

بیشتراطالعات 

مراجعھ نمایید. www.health.gov.auاطالعات و منابع بھ سایت ،برای دسترسی  آخرین نصایح

ساعتھ و ھفت روز ھفتھ کار ٢۴تماس بگیرید. این خط ٠٨٠٠٢٠١٨٠٠بھ شماره کرونابا خط ملی اطالعات بھداشتی ویروس 
تماس بگیرید.۴۵٠١٣١می کند. اگر بھ خدمات ترجمھ نیاز دارید با شماره 

شماره تلفن دفتر بھداشت عمومی استان یا قلمرو شما در سایت زیر موجود می باشد

contacts-territory-www.health.gov.au/state

با پزشک خود صحبت نمایید. ،اگر در مورد سالمتی خود نگران ھستید
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: سواالت متداول١٩ُکووید 

چیست؟١٩ویروس کرونا و ُکووید 

عفونت ھای تنفسی می شوند. این موارد می تواند از سرماخوردگی ھا ھستند کھ باعثخانواده بزرگی از ویروسویروس ھای کرونا

) متغیر باشد. شیوع MERS) و سندرم تنفسی خاورمیانھ (SARSمعمولی تا بیماریھای جدی تر مانند سندرم تنفسی حاد (

می ١٩کُووید می شودر ویروس کرونای جدید ایجاد ثنام بیماری کھ بر ا. ویروس کرونای جدید از ایالت ھوبی در چین آغاز شد
. باشد

ویروس کرونا چگونھ منتقل می شود؟

راه انتقال ویروس کرونا، انتقال فرد بھ فرد بھ طرق زیر می باشد:اصلی ترین

ساعت قبل از بروز عالئم در آن ھا.24و یا در ھنگام بیماری تماس نزدیک با فرد مبتال

 و سرفھ و یا عطسھ می کند.استشخصی کھ بیماری او تایید شده تماس نزدیک با

 آلوده شده اندشخصی کھ بیماری او تایید شده است کھ از طریق سرفھ و یا عطسھ  ییا سطوحاشیالمس
، و سپس لمس دھان یا صورت خود.مانند دستگیره در و یا میز

چیست؟١٩ُکووید عالئم بیماری 

از:استآنفلوانزا است و عبارتمانند سایر سرماخوردگی ھا و ١٩عالئم بیماری ُکووید 

تب

گلو درد

سرفھ

احساس خستگی

 تنگی نفس

اگرچھ ویروس کرونا نگران کننده است ، بھ خاطر داشتھ باشید کھ اکثر افرادی کھ این عالئم را نشان می دھند احتماالً 
نھ ویروس کرونا.-از سرماخوردگی و یا بیماری تنفسی دیگری رنج می برند 

بروز عالئم بیماری چھ کاری انجام دھم؟در صورت 

روز از آخرین تماس با شخصی کھ بیماری او 14روز پس از ورود بھ استرالیا و یا در طی 14در صورتیکھ در مدت 
تایید شده است، این عالئم در شما بروز کرد، برای ارزیابی فوری می بایست با دکتر خود تماس بگیرید.

و یا بیمارستان، می بایست با آن ھا تماس بگیرید و آن ھا را در جریان تاریخچھ سفر خود و قبل از مراجعھ بھ کلینیک 
یا تماس با شخصی کھ بیماری او تایید شده است قرار دھید. شما می بایست خود را در خانھ، ھتل و یا بخش مراقبت 

ھند کھ بازگشت بھ فعالیت ھای معمول برای ھای بھداشتی قرنطینھ کنید تا اینکھ مسئوالن امور بھداشت بھ شما اطالع بد
شما بی خطر است. 
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می بایست آزمایش بدھم؟١٩ُکووید آیا برای 

در صورت نیاز بھ انجام آزمایش پزشک شما را مطلع خواھد ساخت. آن ھا ھماھنگی ھای الزم جھت انجام آزمایش را 
انجام خواھند داد.

کھ بنا بھ تشخیص پزشک دارای شرایط زیر باشید:آزمایش شما تنھا در صورتی انجام خواھد شد 

 روز گذشتھ از خارج از کشور بازگشتھ اید و عالئم بیماری تنفسی با تب و یا بدون تب دارید.14در

 تماس نزدیک داشتھ اید و عالئم بیماری استاو تأیید شده١٩روز گذشتھ با شخصی کھ بیماری ُکووید 14در
دارید.تنفسی با تب و یا بدون تب

 علت ابتال بھ آن وجود ندارد.برایدچار ذات الریھ  شدید ھستید و دلیل مشخصی

.کارمند بخش ھای بھداشتی ھستید کھ مستقیماً با بیماران کار می کنید و بیماری تنفسی و تب دارید

بدھد. ١٩ایش ُکووید چنانچھ ھر یک از شرایط باال را داشتھ باشید ، پزشک می تواند برای شما درخواست انجام آزم
دارند بھ این ویروس مبتال ١٩یادآوری این نکتھ حائز اھمیت است کھ بسیاری از افرادی کھ عالئمی مشابھ ُکووید 

نیستند. بھ ھمین علت، تنھا موارد مشکوک مورد آزمایش قرار می گیرند تا اطمینان حاصل شود آزمایشگاھھا توان 
داشتھ باشند. نیازی بھ آزمایش افرادی کھ سالمت ھستند و دارای ھیچ یک از شرایط پاسخگویی بھ حجم باالی تقاضا را 

باال نیستند نمی باشد.

چھ کسانی می بایست قرنطینھ شوند؟

احتمال می دھند با فردی کھ افرادی کھوارد استرالیا می شوند، و یا2020مارچ 15تمامی افرادی کھ پس از نیمھ شب 
روز قرنطینھ کنند.14او تایید شده است در تماس نزدیک بوده اند می بایست خود را بھ مدت ١٩بیماری ُکووید 

قرار گرفتھ١٩ُکووید یکی از اشخاصی کھ با او زندگی می کنم تحت آزمایش 
گیرم ؟است. آیا من نیز باید خودم را قرنطینھ کنم و مورد آزمایش قرار

باشد، ممکن است ١٩چنانچھ یکی از اشخاصی کھ با شما در یک خانھ زندگی می کند مورد مشکوک بھ بیماری ُکووید 
عمومی منطقھ شما بررسی تمراکز بھداششما نیز نیاز بھ قرنطینھ داشتھ باشید. این موضوع بھ صورت موردی توسط 

عمومی منطقھ با شما تماس خواھد گرفت. برای کسب تمرکز بھداش،و تعیین خواھد شد. در صورت نیاز بھ قرنطینھ
اطالعات بیشتر، برگھ اطالع رسانی ما در ارتباط با قرنطینھ خانگی را مطالعھ نمایید.

منظور از قرنطینھ خانگی چیست؟

مبتال شده اید، می بایست در خانھ بمانید تا از انتقال آن بھ دیگران جلوگیری کنید. ھمچنین چنانچھ در ١٩چنانچھ بھ بیماری کُووید 
معرض این ویروس قرار گرفتھ باشید، ممکن است از شما خواستھ شود در خانھ بمانید.

منظور از در خانھ ماندن چیست؟

 فروش، مھدکودک و دانشگاه خودداری کنیداز رفتن بھ مکان ھای عمومی مانند محل کار، مدرسھ، مراکز

 از دیگران بخواھید مواد غذایی و دیگر ملزومات را برای شما تھیھ کنند و آن ھا را در مقابل درب منزل شما
بگذارند.

 تنھا افرادی کھ معموالً با شما زندگی می کنند –از ورود مھمان و بازدید کننده بھ داخل خانھ جلوگیری کنید
نھ شما باشند.باید در خا
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نیازی بھ پوشیدن ماسک در خانھ نیست. چنانچھ برای مراقبت پزشکی نیاز دارید از خانھ بیرون بروید ، برای محافظت 
.از دیگران ، از ماسک جراحی (در صورت داشتن) استفاده کنید

اطالعات بیشتر، برگھ اطالع رسانی برای کسب باید از طریق تلفن و اینترنت با خانواده و دوستان خود در تماس باشید. 
د.را مطالعھ نماییقرنطینھ خانگیاما در ارتباط ب

منظور از فاصلھ گیری اجتماعی چیست؟

، فاصلھ گیری اجتماعی می باشد. فاصلھ گیری اجتماعی شامل ١٩کُووید یکی از راه ھای کاھش سرعت شیوع ویروس ھا مانند 
در صورت متری از دیگران1.5، حفظ فاصلھ غیر ضروریماندن در خانھ در ھنگام بیماری، اجتناب از گردھمایی ھای عمومی 

و کاھش تماس ھای فیزیکی مانند دست دادن، خصوصا با افراد در معرض خطر باال مانند افراد مسن و یا افرادی کھ دارای امکان، 
می باشد. ھستند مشکالت پزشکی 

جامعھ کھ بیشتر در معرض نیازی بھ تغییر روال روزانھ زندگی نیست، اما رعایت فاصلھ اجتماعی می تواند از افراد
خطر ھستند محافظت کند. 

چھ کسانی بیشتر در معرض خطر بیماری جدی ھستند؟
می شوند ممکن ھست بھ ھیچ وجھ بیمار نشوند، برخی ممکن است عالئم خفیفی را تجربھ کنند کھ بھ راحتی آلودهبرخی از افرادی کھ 

بھ شدت بیمار شوند. تجربیات قبلی بھ دست آمده از سایر ویروس ھای کرونا بھبود می یابند، و برخی دیگر ممکن است خیلی سریع 
جدی قرار دارند:یدر معرض خطر بیماری عفوننشان داده است افراد زیر

 (مانند سرطان)دھستنافرادی کھ دچار ضعف سیستم ایمنی

افراد مسن

 بھ بیماری ھای مزمن در آن ھا بیشتر استاسترالیایی ھای بومی و جزیره نشینان تنگھ تورس، زیرا نرخ ابتال

مزمن ھایمبتالیان بھ بیماری

مکان ھای گروھی زندگی می کنندافرادی کھ در

افراد در بازداشتگاه ھا

*کودکان و نوزادان بسیار جوان

*  در حال حاضر، خطر این بیماری در نوزادان و کودکان، و نقش کودکان در انتقال آن مشخص نیست. با این حال، تا 
نسبت بھ دیگران کمتر بوده است. ١٩کنون تعداد ابتالی کودکان بھ ُکووید 

این ویروس چگونھ درمان می شود؟

بیوتیک ھا در برابر این ویروس مؤثر نیستند. بیشتر ھیچگونھ درمان خاصی برای ویروس کرونا وجود ندارد. آنتی
عالئم آن را می توان با مراقبت ھای پزشکی حمایتی درمان کرد.

چگونھ می توان از شیوع ویروس کرونا پیشگیری کرد؟

ھ از دیگران ھنگام بیماری بھترینلرعایت بھداشت بھ ھنگام عطسھ و یا سرفھ، رعایت بھداشت دست ھا، و حفظ فاص
. شما باید:می باشددفاع در برابر اکثر ویروس ھا

.بعد از رفتن قبل و بعد از غذا،  بعد از رفتن بھ توالت دست ھای خود را بھ طور مکرر با آب و صابون بشویید
بھ توالت دست ھای خود را بھ طور مکرر با آب و صابون بشویید.
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 استفاده شده را دور ریختھ و از ژل ضدعفونی کننده سرفھ و عطسھ خود را بپوشانید، دستمال کاغذی ھای
الکلی دست استفاده کنید.

 متر از مردم فاصلھ بگیرید).1.5در صورت بیماری ، از تماس با دیگران خودداری کنید (بیش از

.مسئولیت رعایت فاصلھ اجتماعی را بر عھده بگیرید

سالمندان دیدار کنم؟آیا می توانم از دوستان و اقوام در مراکز مراقبت از 

برای سالمت ١٩ُکووید شیوع ھر گونھ ویروس در مراکز مراقبت از سالمندان می تواند مشکالت قابل توجھی ایجاد کند. 
افراد مسن خطرناک می باشد. بھ منظور محافظت از افراد مسن ، یکسری محدودیت ھایی اعمال شده است. چنانچھ ھر 

می شود از بازدید از مراکز سالمندان اجتناب کنید:یک از موارد زیر شامل حال شما 

 روز گذشتھ از خارج از کشور بازگشتھ اید14در

 او تأیید شده تماس نزدیک داشتھ اید١٩روز گذشتھ با شخصی کھ بیماری ُکووید 14در

تب یا عالئم عفونت تنفسی (مانند سرفھ ، گلو درد ، تنگی نفس) دارید

امی افرادی کھ قصد بازدید از مراکز مراقبت از سالمندان را دارند می بایست واکسن آنفلوانزا تم)Mayاز اول ماه می (

بزنند.

دولت ھمچنین اعالم کرده است کھ ھنگام مراجعھ افراد بھ مراکز مراقبت از سالمندان، این مراکز می بایست اقدامات 
:احتیاطی بیشتری انجام دھد ، از جملھ

بازدیدھااطمینان از کوتاه بودن

کننده، از جملھ پزشکان ، بھ طور ھم زماناطمینان از حضور حداکثر دو بازدید

 بازدیدھا در اتاق ھای خصوصی، محیط ھای باز، و یا محل ھایی کھ توسط مراکز بدین منظور انجاماطمینان از
مشخص شده اند و نھ در مکان ھای عمومی

 اجتماعی یا سرگرمی ممنوع می باشدھرگونھ بازدید گروھی، از جملھ فعالیت ھای

ھر تعدادی اجازه بازدید ندارندمدارس در

 سال مجاز بھ بازدید نیستند ، مگر در شرایط خاص16کودکان زیر.

اگر بازدید از خانواده و دوستان در مراکز مراقبت از سالمندان امکان پذیر نیست ، مھم است کھ از طریق تماس تلفنی 
.یا فیلم با آن ھا در تماس باشیدو ال کارت پستال ، عکس یا آثار ھنری و یا ویدیویی ، ارس

آیا می توانم بھ اجتماعات عمومی مانند کنسرت ھا و مسابقات ورزشی بروم؟
در استرالیا گسترده نمی باشد. برای کمک بھ کاھش سرعت انتشار ، دولت استرالیا توصیھ ١٩ُکووید در حال حاضر انتشار عمومی 

نفر محدود شوند.500است کھ تجمعات غیر ضروری در محیط ھای باز می بایست بھ کرده 

کارھای مھم و حیاتی مانند متخصصان بخش سالمت و خدمات اضطراری مربوط بھ ضروری یا کنفرانس ھای ھمچنین جلسات غیر
، سوپر مارکت ھا ، بخش ھای حمل و نقل نیز باید محدود شوند. این توصیھ شامل محل ھای کار ، مدارس ، دانشگاھھا ، مغازه ھا

عمومی و فرودگاه ھا نمی شود.

استرالیایی ھای آسیب پذیر ، دولت ھمچنین توصیھ کرده است کھ تعداد بازدید کنندگان بھ کلیھ مراکز مراقبت از برای محافظت از
کاھش یابد.استرالیایی ھای بومی و جزیره نشینان تنگھ تورسسالمندان و اجتماعات دورافتاده 

مھم است ، بھ ویژه اگر دارای بیماری مزمن باشند.سال بسیار60این اقدامات احتیاطی برای افراد باالی 
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در مورد رویدادھای سرپوشیده مانند سالن ھای ورزشی، کافھ ھا، سینماھا و
رستوران ھا چطور؟

در محیط ھای سرپوشیده مجاز نمی باشد. گردھمایی نفر 100، ھرگونھ تجمع غیر ضروری بیش از 2020مارس 18از تاریخ 
:نفر نیز می بایست اقدامات احتیاطی بیشتری انجام دھند، از جملھ100ھای کمتر از 

 و مقدار فضایی کھ افراد می توانند بھ ایمنی در آن حرکت کنند را مدنظر قرار حاضر وسعت فضا، تعداد افراد
.متر فاصلھ بگیرند1.5یکدیگر بایست بتوانند از ی دھند. مردم م

 می بایستمحصوالت بھداشتی دست مانند آب و صابون و سطل زبالھ مناسب می بایست در دسترس باشد و
.مرتباً تمیز شوند

اگر احساس بیماری دارید باید در خانھ بمانید.

ھ ھا یا کلوپ ھای شبانھ نباید بیشتر از دو ساعت در محل ھایی کھ تردد و تعامل زیادی وجود دارد مانند کاف
بمانید. 

رستورانھا ، سینما اتئاتر ھمحدود است مانند در آن ھانباید بیشتر از چھار ساعت را در مکانھایی کھ حرکت ،
.صرف کنیدوقت ھا و مسابقات ورزشی 

 د مد نظر می باشد، الزامات مربوط بھ حداکثر ظرفیت سالن ھا باینفر 100در صورتی کھ تعداد افراد بیش از
.قرار گیرد

در صورتیکھ از اقدامات احتیاطی فاصلھ اجتماعی پیروی ھا باشگاه ھای ورزشی ، کافھ ھا ، رستوران ھا و سینما در حال حاضر 
کنند و بھداشت را بھ خوبی رعایت کنند، نیازی نیست تعطیل کنند. 

قطارھا ،در مورد وسایل نقلیھ عمومی مانند ھواپیماھا ، اتوبوس ھا ، 
مانند اوبر و تاکسی ھا چطور؟اشتراکیخودروھای 

١٩کُووید د. با وجود اینکھ کھ خطر ابتال بھ ندر انجام ھرگونھ سفر غیر ضروری تجدید نظر کنیستتمامی استرالیایی ھا می با
.در ھواپیما کم است، سفرھای غیر ضروری توصیھ نمی شود

باشند. با این حال دولت توصیھ می کند کھ کارفرمایان با ارائھ کار انعطاف پذیریضروری ماکثر سرویس ھای حمل و نقل عمومی 
ھمزمان از وسایل نقلیھ عمومی استفاده می کنند بھ حداقل برسد. احتمال ابتال بھ این بیماری در تعداد افرادی کھ بھ طورکمک کنند

تجدید نظر شود.بایستسفرھا می مسافت ھای طوالنی باالتر می باشد و در انجام اینگونھ 

.دادھدیک سرویس اساسی محسوب می شود و بھ فعالیت خود ادامھ خواThe Spirit of Tasmaniaیاکشتی تاسمان

در صورت امکان ، در صندلی عقب تاکسی ھا و خودروھای اشتراکی بنشینید 

.راد مسن اجتناب شوددر صورت امکان از حمل و نقل گروھی افراد در معرض خطر، از جملھ اف

نفر است. آیا ھنوز می توانم بھ سر کار 100تعداد افراد محل کار من بیش از 
بروم؟

بلھ ، شما ھمچنان می توانید بھ سر کار بروید. در حال حاضر دولت توصیھ می کند کھ اجتماعات سازمان یافتھ و غیر ضروری می 
توصیھ شامل محل ھای کار، مدارس ، دانشگاھھا ، مغازه ھا ، سوپر مارکت ھا ، نفر باشند. این 100بایست محدود بھ حداکثر 

خدمات حمل و نقل عمومی و فرودگاه ھا نمی شود. چنانچھ بیمار ھستید ، باید در خانھ بمانید تا از انتشار میکروب ھا بھ دیگران 
جلوگیری کنید.
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آیا باید فرزندم را از مدرسھ و یا مھدکودک خارج کنم؟

خیر. در این مرحلھ دولت توصیھ می کند فعالیتھای اساسی روزانھ از جملھ مدارس و مھد کودک ھا بھ کار خود ادامھ دھند. اگر 
فرزند شما بیمار است ، آنھا را در خانھ نگھ دارید تا از انتشار میکروب بھ دیگران جلوگیری شود.

الئم بسیار مبتال می شوند ع١٩ُکووید نشان می دھد کودکانی کھ بھ تاکنون، اطالعاتی کھ از سراسر جھان بھ دست آمده است 
خفیفی دارند و بھ نظر می رسد انتقال بسیار کمی بین کودکان رخ می دھد.

می باشد.١٩ُکووید ھا در ھنگام ھمھ گیری کمھدکودسنگاپور در حال حاضر نمونھ ای بارز از مزایای باز نگاه داشتن مدارس و 

بھ کودکان را ست مزایای فاصلھ اجتماعی یاطمینان حاصل کنند کھ شیوه ھای بھداشتی آنھا مناسب است، و می بایست مدارس می با
بھ آموزش دھند و آن ھا را ترغیب بھ رعایت فاصلھ اجتماعی کنند.

در مورد فعالیت ھای ورزشی و اجتماعی چطور؟

رویدادھای بزرگ ورزشی و فعالیتھای اجتماعی بستھ بھ اندازه رویداد و تعداد شرکت کنندگان ممکن است بھ تعویق 
.و یا لغو شوندبیفتد

باید در ضروریدر حال حاضر ورزش ھای گروھی می توانند بھ فعالیت خود ادامھ دھند. ھرچند، فقط شرکت کنندگان 
داوطلبان، و والدین و ،ازیکنان ، مربیان ، مسئوالن برگزاری مسابقھ ، کارمنداناین فعالیت ھا شرکت کنند، مانند ب

سرپرستان شرکت کنندگان.

آیا باید از ماسک استفاده کنم؟

اگر سالم ھستید، نیازی بھ استفاده از ماسک نیست. با اینکھ استفاده از ماسک می تواند بھ جلوگیری از انتقال بیماری 
بھ دیگران کمک کند، در حال حاضر استفاده از ماسک توسط افراد سالم برای پیشگیری از عفونت از بیماران آلوده 

ھایی مانند ویروس کرونا توصیھ نمی شود.

اطالعات بیشتر

مراجعھ کنید.www.health.gov.auھ وبسایتبجھت آگاھی از آخرین توصیھ ھا، اطالعات و منابع 

ساعتھ 24تماس بگیرید. این تلفن بھ صورت 080 020 1800با تلفن راھنمای ملی در زمینھ ویروس کرونا بھ شماره 
تماس بگیرید. 450 131و ھر ھفت روز ھفتھ فعال می باشد. چنانچھ نیاز بھ مترجم دارید با شماره 

ی ایالت خود بھ وبسایت زیر مراجعھ کنید:بھ منظور آگاھی از شماره تلفن ھای مراکز بھداشت عموم

contacts-territory-www.health.gov.au/state

اگر در مورد سالمتی خود نگران ھستید ، با پزشک خود صحبت کنید.



  تشخیص عالئم ویروس کرونا: ۱۹ دیُکوو

     

 عالئم

 ۱۹ دیُکوو 
عالئم از خفیف تا 

 شدید متغیر است

 سرما خوردگی 
 عالئم یجیشروع تدر

 آنفلوانزا
 عالئم یشروع ناگهان

     
 تب

 
 شایع نادر شایع

 سرفه
 

 شایع شایع شایع

 گلو درد 
 

 شایع شایع گاهی اوقات 

 تنگی نفس
 

 خیر خیر گاهی اوقات 

 احساس خستگی 
 

 شایع گاهی اوقات  گاهی اوقات 

 درد بدن 
 

 شایع خیر گاهی اوقات  

 سر درد
 

 شایع شایع گاهی اوقات 

 آبریزش بینی
 گرفتگی بینی

 
 گاهی اوقات  شایع گاهی اوقات 

 اسهال 
 

 خیر نادر
گاهی اوقات،  

 خصوصا در کودکان 

 عطسه
 

 خیر شایع خیر

 اقتباس شده از مطالب تهیه شده توسط سازمان بهداشت جهانی، مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها 

  

 با کمک یکدیگر می توانیم جلوی هرگونه انتشار
 را بگیریم و سالمت بمانیم.   

  مراجعه کنید. www.health.gov.auه وبسایت ب ۱۹ د ی کُووبیشتر از  اطالعات جهت کسب 

http://www.health.gov.au/
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راھنمای قرنطینھ
،دارد در تماس بوده ایدکرونامورد تایید شده ویروس کھھ استرالیا بازگشتھ اید یا با فردیشما از خارج از کشور باگر

راھنمای در موردصفحھ اطالعات موجودھمزمان بامحدودیتھای خاصی اعمال می شود. این صفحھ اطالعات باید 
خوانده شود. resources-www.health.gov.au/covid19قرنطینھ در سایت 

چھ کسی باید قرنطینھ شود؟
وارد استرالیا شده اند و یا فکر می کنند کھ ممکن است در تماس نزدیک ٢٠٢٠مارس ١۵تمام افرادی کھ از نیمھ شب 

روز قرنطینھ نمایند.١۴می بایست خود را بھ مدت ،بوده اندکرونابا مورد تایید شده ویروس 

در خانھ و یا در ھتل بمانید
تا استفاده کنید مانند ماشین ز وسیلھ نقلیھ شخصی ا،رنطینھ را آغاز نماییدوقتی بھ خانھ و یا ھتل خود می روید تا ق

خدمات ،تماس با دیگران را بھ حداقل برسانید. اگر نیاز بھ استفاده از وسایل نقلیھ عمومی دارید (بھ عنوان مثال تاکسی
ذکر شده در راھنمای وسایل نقلیھ عمومی را در اقدامات احتیاطی ،اتوبوس و قطار برقی)،قطار،مسافربری

resources-www.health.gov.au/covid19 .دنبال نمایید

،دکمھدکو،سھرمد،اماکن عمومی مانند محل کاربھ شما باید درخانھ و یا ھتل خود بمانید و ،روز قرنطینھ١۴درمدت 
باید در خانھ باشند. مھمان نداشتھ باشید. اگر ،دانشگاه و تجمعات عمومی نروید. تنھا افرادی کھ با شما زندگی می کنند

از تماس با دیگر مھمانان و کارکنان بپرھیزید. ،در ھتل ھستید

د کھ غذا و سایر ند بخواھیادی کھ در قرنطینھ نیست. از افرنیازی بھ پوشیدن ماسک جراحی نیست،اگر حالتان خوب است
ماسک جراحی ،از جملھ برای مراجعھ بھ پزشک،ملزومات را برایتان تھیھ کنند. اگر مجبور بھ ترک خانھ ھستید

روی دیگران سرفھ و عطسھ نکنید. برای کسب اطالعات بیشتر در مورد زمان مراقب باشید�اگر ماسک نداریدبپوشید.
مراجعھ کنید.resources-www.health.gov.au/covid19پوشیدن ماسک بھ 

عالئمنظر گرفتنزیر
. سایر عالئم احتمالی نظر بگیریدخستگی و تنگی نفس را زیر،دگلو در،سرفھ،از جملھ تبعالئمی ،ی کھ در قرنطینھ ھستیدزمان

.می باشدریزش بینی و درد مفاصل،درد بدن،شامل لرز کردن

اگر مریض شدم چھ کار کنم؟
،گلودرد،سرفھ،عالئمی مانند (تب،روز بعد از تماس با مورد تایید شده١۴روزی کھ بھ استرالیا برگشتید و یا ١۴طولاگردر

اقدام نمایید.ود بھ منظور معاینھ فوریبرای دیدن دکتر خباید ،ی نفس) داشتیدخستگی یا تنگ

بھ آنھا را ،بوده ایدکروناتلفن بزنید و سابقھ سفر خود و یا اگردرتماس با مورد مثبت ویروس ،قبل از رفتن بھ کلینک یا بیمارستان
بگویید. 

ھداشت عمومی بھ شما اطالع دھند کھ بتا زمانی کھ مسئولین ،نطینھ بمانیدھتل یا مرکز درمانی قر،شما می بایست در خانھ
بازگشت  بھ فعالیتھای عادی برای شما بی خطر است. 

جلوگیری کنیم؟کرونام از شیوع ویروس نچگونھ می توا

رین را مقابلھ با بیشتر ویروسھاست. شما بھتو حفظ فاصلھ بھ دیگران بھ ھنگام بیماری،بردن روش بھداشتی سرفھ/عطسھبھ کار
باید:

قبل و بعد از خوردن غذا و بعد از دستشویی رفتن بشویید.،خود را مرتب با آب و صابوندستھای
از ضدعفونی کننده ھای الکی برای دست استفاده ،دستمالھای کاغذی را دور بیاندازید،سرفھ و عطسھ خود را بپوشانید

کنید.
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دیگران فاصلھ بگیرید)ر از مت١�۵تماس با دیگران بپرھیزید (از ،اگر حالتان خوب نیست
 .اقدامات فاصلھ گرفتن اجتماعی را مسئولیت شخصی خود بدانید

بیرون رفتن
،بی خطر است. اگر در آپارتمان زندگی می کنید و یا در ھتل ھستیدرفتن بھ حیاط یا باغچھ ،گی می کنیداگر درخانھ شخصی زند

ولی باید برای کاھش خطر برای دیگران ماسک جراحی بپوشید و از مکانھای عمومی سریع رد ،ھنوز رفتن بھ حیاط مشکلی ندارد
شوید.

توصیھ برای کسانی کھ با شما زندگی می کنند
کسانی کھ با شما زندگی می کنند نیاز بھ قرنطینھ کردن ندارند مگر اینکھ یکی از شرایط قرنطینھ را کھ در باال ذکر شد داشتھ باشند. 

سپس آنھا بھ عنوان تماسھای نزدیک محسوب شده و ،ھستیدکروناشما دچار عالئم بیماری شدید و مشکوک بھ داشتن ویروس اگر 
می باید قرنطینھ شوند. 

نظافت
آشپزخانھ و ،کلید برق،نقاطی را کھ مرتب لمس می شوند مانند دستگیره در،برای بھ حداقل رساندن شیوع ھرگونھ آلودگی

با مواد تمیزکننده یا ضدعفونی کننده خانگی تمیز کنید. آن ھا را دستشویی را تمیز نمایید. 

روز قرنطینھ١۴عھده برآمدن از
در قرنطینھ ماندن می تواند استرس زا و کسالت آور باشد. موارد زیر پیشنھاد می شود:

ایمیل و شبکھ ھای اجتماعی در تماس باشید.،با اعضای خانواده و دوستان از طریق تلفن
 اطالعات کسب کنید و با دیگران صحبت کنید.کرونادر مورد ویروس
 .بھ کودکان کم سن با صحبتھای مناسب سنشان اطمینان خاطر ببخشید
بھ فعالیتھای روزمره مانند خوردن و ورزش کردن ادامھ دھید.،تا جایی کھ امکان دارد
 از خانھ را بدھید.ترتیب کارکردن
د.ناز مدرسھ فرزندتان بخواھید تکالیف درسی و مشق را از طریق پست یا ایمیل فراھم نمای
 کارھای انجام دھید کھ بھ شما آرامش دھد و از قرنطینھ بھ عنوان فرصتی استفاده کنید کھ کارھایی را کھ معموال برایشان

انجام دھید. ،وقت ندارید

اطالعات بیشتر

مراجعھ نمایید. www.health.gov.auاطالعات و منابع بھ سایت ،دسترسی  آخرین نصایحبرای 

ساعتھ و ھفت روز ھفتھ کار ٢۴تماس بگیرید. این خط ٠٨٠٠٢٠١٨٠٠بھ شماره کرونابا خط ملی اطالعات بھداشتی ویروس 
تماس بگیرید.۴۵٠١٣١می کند. اگر بھ خدمات ترجمھ نیاز دارید با شماره 

شماره تلفن دفتر بھداشت عمومی استان یا قلمرو شما در سایت زیر موجود می باشد

contacts-territory-www.health.gov.au/state

با پزشک خود صحبت نمایید. ،اگر در مورد سالمتی خود نگران ھستید
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شانخانواده ھا و بازدیدکنندگان،اطالعات برای ساکنین خانھ سالمندان
یک بیماری جدی ھستند. مبتال شدن بھو درنتیجھCOVID-19افراد مسن تر درمعرض باالتری از خطر در مورد ابتال بھ 

دوستان و ساکنین می بایست با ھمکاری یکدیگر در جھت مراقبت از آسیب پذیرترین افراد جامعھ مان تالش ،کارمندان،مدیران
کنند.

،سالمندان اعمال می شود. مھم استتسھیالت خانھازمحدودیتھای جدیدی در مورد مالقات،برای مراقبت از افراد پیرتر
از تسھیالت COVID-19اطمینان حاصل نمایند کھ در صورت امکان داشتن زدیدکننده و کارمندان بابازدیدکنندگان،کارمندان

در مورد جزئیات سئواالتی،قبل از ورود بھ تسھیالتتحت نظر بگیرند وسالمندان دوری نمایند. آنھا باید بھ دقت سالمت خود را
خواھد شد.آنھا پرسیدهازوضع سالمتیشان

ساکنین

سالمتی خود دارند. عالوه بر رعایت نقش مھمی در حفظ ،افرادی کھ در خانھ سالمندان زندگی می کنند،جامعھمانند سایر اعضای 
در خانھ ھای سالمندان اعمال خواھد شد. بازدیدھای گروھی محدودیتھایی در مورد مالقات،عیو فاصلھ اجتمابھداشتخوب

تماس با خانواده و دوستان از طریق از سالمندان نسبت بھ ادامھ واھند شد. بھ تعویق انداختھ خا و گردشھای تفریحیھتجمع،بزرگ
ماس ویدئویی حمایت خواھد شد. تلفن و ت

از سایر ساکنین جدا نگاه داشتھ خواھید شد و نمی توانید مالقات کنندگان را ببینید. کارمندان ،دارید COVID-19اگر شما عالئم 
ادامھ می دھند. اگر نیاز بھ ترک اتاق ،مراقبت و حمایت از شما در مدت زمانی کھ قرنطینھ ھستیدبھداشتی و خانھ سالمندان بھ تیم 
کھ توسط تیم بھداشتی در اختیارتان قرار می گیرد. ساکنین ،می بایست ماسک جراحی بپوشید،برای دریافت خدمات پزشکی ،خود

سالم نیازی بھ پوشیدن ماسک ندارند.

مالقات کنندگان

قادر بھ ،روز اخیر بوده اند١۴طی COVID-19مالقات کنندگانی کھ از خارج از کشور برگشتھ اند و یا در تماس با مورد مثبت 
عالئم بیماری تنفسی داشتھ و یا کسانی کھ واکسن آنفوالنزا نزده اند نیز نمی ،مالقات از خانھ سالمندان نخواھند بود. کسانی کھ تب

دان بازدید نمایند. توانند از خانھ سالمن

باید واکسن آنفوالنزا زده باشید.،برای اینکھ بتوانید از خانھ سالمندان مالقات نمایید،از اول ماه مھ

و یا در محلی مشخص باشد (نھ در مکان عمومی)در فضای باز،ید کوتاه و در اتاق ساکنینباامالقات ھ

سال مگر در ١۶بچھ ھای زیر و بھ،داشتھ باشد،می شودپزشکان را نیز شاملکھ ،بازدید کنندهھر ساکن نمی تواند بیش از دو 
داده نخواھد شد. مالقاتشرایط خاص اجازه

اتاق ساکن دستھای خود را بشویند و از آنھا خواستھ می شود کھ ازمالقات کنندگان می بایست قبل از ورود و بعد از خروجیتمام
.دور بمانند،زمانی کھ ناخوش ھستنداز جملھ ،فاصلھ اجتماعی را تا جایی کھ ممکن است رعایت نمایند

مدیران و کارمندان

درنظر COVID-19دولت اعالم کرده است کھ تسھیالت سالمندان باید احتیاط بیشتری را بھ منظور ایمن نگھ داشتن ساکنین از 
قبل از ورود مورد ،ساکنینی کھ بھ تسھیالت برمی گردندساکنین جدید و ،سالمتی کارمندان بھ دقت زیرنظر گرفتھ می شودبگیرند.
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گرفتھ شده در نظرھ و سایر روشھای ارتباطی برای توضیح اقداماتی کھ برای حفظ سالمت ساکنیناعالمی،معاینھ قرار می گیرند
مورد استفاده قرار خواھند گرفت. ،است

دولت شرایط کاری دانش آموزان خارجی را برای تسھیالت سالمندان و ،خانھ سالمندانبراییبیشترکارمندانبرای فراھم نمودن
بھ دانشجویان پرستاری خارجی و سایر کارکنان خانھ سالمندان اجازه شرایطتامین کنندگان کمکھای خانگی آسانتر نموده است. این

تاری خارجی در استرالیا مشغول بھ دانشجوی پرس٢٠٠٠٠دوھفتھ کارکنند. درحال حاضر طولساعت در۴٠می دھد کھ بیشتر از 
تحصیل ھستند. 

جلوگیری کنیم؟کرونام از شیوع ویروس نمی تواچگونھ 

مقابلھ با بیشتر ویروسھاست. شما باید:هرین رابھت،سرفھ/عطسھشستشوی دست وبردن روش بھداشتیبھ کار

قبل و بعد از خوردن غذا و بعد از دستشویی رفتن بشویید.،دستھای خود را مرتب با آب و صابون
از ضدعفونی کننده ھای الکی برای دست استفاده ،دستمالھای کاغذی را دور بیاندازید،سرفھ و عطسھ خود را بپوشانید

کنید.
 متر فاصلھ بگیرید) ١�۵از تماس با دیگران بپرھیزید (تا جای کھ امکان دارد از دیگران

بیشتراطالعات

گلودرد و یا ،سرفھ،مھم است بھ یاد داشتھ باشید کھ بیشتر افرادی کھ عالئمی مانند تب،درحالیکھ ویروس کورونا باعث نگرانیست
بھ احتمال زیاد دچار سرماخوردگی و یا سایر بیماریھای تنفسی ھستند نھ ویروس کورونا. ،خستگی را نشان می دھند

مراجعھ نمایید. www.health.gov.auاطالعات و منابع بھ سایت،برای دسترسی  آخرین نصایح

ساعتھ و ھفت روز ھفتھ کار ٢۴تماس بگیرید. این خط ٠٨٠٠٢٠١٨٠٠با خط ملی اطالعات بھداشتی ویروس کورونا بھ شماره 
تماس بگیرید.۴۵٠١٣١می کند. اگر بھ خدمات ترجمھ نیاز دارید با شماره

شماره تلفن دفتر بھداشت عمومی استان یا قلمرو شما در سایت زیر موجود می باشد

contacts-territory-www.health.gov.au/state

ت نمایید. با پزشک خود صحب،اگر در مورد سالمتی خود نگران ھستید
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دانش آموزان و والدینشان،اطالعات برای مدارس و مھدکودکھا
باید بھ دقت وضع ،آن متوسط و یا باال می باشدCOVID-19افرادی کھ از کشور یا منطقھ ای بازگشتھ اند کھ ریسک 

می بایست بالفاصلھ خود را قرنطینھ ،سالمت خود را تحت نظر داشتھ باشند. اگر شما عالئمی شامل تب و سرفھ داشتید
بھ لیست کشورھای در خطر بھ کنید و فورا بھ پزشک مراجعھ نمایید. برای دسترسی

travellers-www.health.gov.au/covid19.مراجعھ  نمایید

می  بایست وضع سالمت خود را ،ھستند نیزکروناافرادی کھ فکر می کنند در تماس نزدیک با موارد تایید شده ویروس 
تحت نظر داشتھ و فورا بھ پزشک مراجعھ نمایند.

کارکنان می توانند  بھ مدرسھ و مھدکودک بروند؟آیا دانش آموزان و 

و یا فکر می کنند با می باشد COVID-19ریسک باال یا متوسط بازگشتھ اند کھ دارایی افرادی کھ از کشور و یا محلیبرا
وجود دارد. برای دسترسی بھ سایت کشورھای در شرایط خاصی ،فردی کھ مورد تایید شده ویروس کورونا بوده در تماس بوده اند

مراجعھ نمایید.travellers-www.health.gov.au/covid19خطر و شرایط قرنطینھ بھ سایت 

با در مدرسھ یا مھدکودک مربوطھ می بایست مطلع شود. دانش آموزان می بایست ترتیبی جایگزین برای تحصیل از راه دور 
روز است. ١۴حداکثر آن ،نظرگرفتن مدت قرنطینھ درنظر بگیرند درصورتی کھ حال فرد خوب باشد

قرنطینھ شدن در خانھ بھ چھ معناست؟
مھدکوک و یا ،مدرسھ،بھ خصوص کار،رنطینھ شوند باید درخانھ بمانند و در محلھای عمومیافرادی کھ می بایست در خانھ ق

باید در خانھ باشند.،دانشگاه حضور نیابند. فقط افرادی کھ معموال با آنھا در خانھ ھستند

بخواھید تا ،از دیگران از جملھ دوستان و اقوامی کھ مجبور نیستند قرنطینھ شوند،بازدیدکننده نداشتھ باشید. تا جایی کھ امکان دارد
از ،قرنطینھ بھ سرمی برد مجبور است خانھ یا محل اقامت خود را بھ دلیلیغذا و سایر مایحتاج را تھیھ کنند. اگر شخصی کھ در 

آن را بپوشد. ،یباید درصورت داشتن ماسک جراح،ترک کندجملھ بھ دلیل مراجعھ بھ پزشک

اگر دانش آموز یا کارمند در مدت زمان قرنطینھ مریض شود؟
خستگی و تنگی نفس می باشند.،گلودرد،سرفھ،عالئم شامل (ولی محدود بھ این عالئم نیستند) تب

می بایست:،اگر دانش آموز/کارمند عالئم خفیفی داشتھ باشد

 امکان از دستشویی دیگری استفاده نمایند.خود را در خانھ قرنطینھ نمایند و در صورت

ھنگام عطسھ/سرفھ نکات بھداشتی را رعایت نمایند.،ماسک جراحی بپوشند و اگر ماسک ندارند

ستھا را خوب بشویند؛ و د

با دکتر یا بیمارستان تماس بگیرند و آنھا را در مورد سفر و یا تماس اخیر خود مطلع نمایند

نفس دارند:اگر عالئم جدی مانند تنگی

 خود مطلع نمایید.سفر یا تماس نزدیک اخیر شرح تماس گرفتھ و مامورین را از ٠٠٠با
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می بایست از حضور در مدرسھ یا مھدکودک خودداری نماید تا زمانی کھ توسط پزشک ،اگر دانش آموز یا کارمندی مریض باشد
ماس خواھد گرفت تا در مورد زمانی کھ بھداشت عمومی محلی تمعالج با مسئوالن معالج خود مورد معاینھ قرار بگیرد. پزشک 

بی خطر باشد تصمیم بگیرند.بازگشت آنھا بھ فعالیتھای معمول 

جلوگیری کنیم؟کروناچگونھ می توانیم از شیوع ویروس 

مقابلھ با بیشتر ویروسھاست. شما باید:هرین رابھت،بردن روش بھداشتی شتسشوی دست و سرفھ/عطسھبھ کار

قبل و بعد از خوردن غذا و بعد از دستشویی رفتن بشویید.،دستھای خود را مرتب با آب و صابون
از ضدعفونی کننده ھای الکی برای دست استفاده ،دستمالھای کاغذی را دور بیاندازید،سرفھ و عطسھ خود را بپوشانید

کنید.
متر فاصلھ بگیرید) ١�۵از تماس با دیگران بپرھیزید (تا جای کھ امکان دارد از دیگران �اگر حالتان خوب نیست

اطالعات بیشتر

گلودرد و یا ،سرفھ،مھم است بھ یاد داشتھ باشید کھ بیشتر افرادی کھ عالئمی مانند تب،باعث نگرانیستکرونادرحالیکھ ویروس 
. کروناسرماخوردگی و یا سایر بیماریھای تنفسی ھستند نھ ویروس بھ احتمال زیاد دچار ،خستگی را نشان می دھند

مراجعھ نمایید. www.health.gov.auاطالعات و منابع بھ سایت ،برای دسترسی  آخرین نصایح

ساعتھ و ھفت روز ھفتھ کار ٢۴تماس بگیرید. این خط ٠٨٠٠٢٠١٨٠٠بھ شماره کرونابا خط ملی اطالعات بھداشتی ویروس 
تماس بگیرید.۴۵٠١٣١خدمات ترجمھ نیاز دارید با شماره می کند. اگر بھ 

شماره تلفن دفتر بھداشت عمومی استان یا قلمرو شما در سایت زیر موجود می باشد

contacts-territory-www.health.gov.au/state

با پزشک خود صحبت نمایید. ،اگر در مورد سالمتی خود نگران ھستید



Information on social distancing – Version 1 (15/03/2020) 
Coronavirus disease (COVID-19) 1 

Coronavirus disease
(COVID-19)

راھنمای فاصلھ گیری اجتماعی

می » عمومیھای توصیھ برای گردھمایی «و » راھنمای قرنطینھ«،»آنچھ باید بدانید«بھ ھمراه صفحات اطالعاتی ین اطالعاتا
پیدا کنید.resources-www.health.gov.au/covid19در آنھامی توانیدکھ،خوانده شوندبایست 

فاصلھ گیری اجتماعی چیست و چرا مھم است؟

و کمتر بین شما ی عفونی است. این بھ معنای تماسفاصلھ گیری اجتماعی شامل راھھایی برای متوقف کردن یا کند کردن بیماریھا
سایر افراد است.

راھھای زیر منتقل می شود:از فرد بھ فرد از،بھ احتمال زیادCOVID-19فاصلھ گیری اجتماعی بھ این دلیل مھم است کھ 

ساعت قبل از ظھور عالئمش٢۴طول مدتی کھ واگیردار بوده و یا در طولفرد دریک نزدیک مستقیم با تماس

یا،سرفھ یا عطسھ می کنداست وواگیردار بودن او تایید شدهتماس نزدیک با فردی کھ

تایید شده و بیماری اشدر اثر سرفھ یا عطسھ فردی کھ (مانند دستگیره در یا میز)شده تماس اشیاء یا سطوح آلوده
سپس دست زدن بھ دھان و صورت خود.

شیوع ویروس سخت تر خواھد بود.،بنابراین ھرچھ فاصلھ بین شما و دیگران بیشتر باشد

من چھ کار می توانم انجام دھم؟

این مھمترین کاریست کھ می توانید انجام دھید.-از دیگران فاصلھ بگیرید،اگر مریض ھستید

شستشوی دست را بھ کار ببرید:ھ/عطسھ کردن وشما باید روش بھداشتی سرف

قبل و بعد از خوردن غذا و بعد از دستشویی رفتن بشویید.،دستھای خود را مرتب با آب و صابون
از ضدعفونی کننده ھای الکی برای دست استفاده ،دستمالھای کاغذی را دور بیاندازید،سرفھ و عطسھ خود را بپوشانید

کنید.
متر از دیگران فاصلھ بگیرید)١�۵از تماس با دیگران بپرھیزید (،اگر حالتان خوب نیست

آغاز کنید.شتی کم ھزینھ رابھدااقدامات فاصلھ گیری اجتماعی وطیفی ازھم اکنونشما می توانید،اینعالوه بر
خطر را نسبت بھ شما و دیگران کاھش می دھند. آنھا بھ کاھش شیوع ویروس در جامعھ کمک می ،این اقدامات ساده و منطقی

استفاده کنید.از آنھا،بین عموم ھستیدومدرسھ و زمانی کھ بیرون،محل کار،روز در خانھھرشما می توانیدو –کنند 

فاصلھ گیری اجتماعی در منزل

درخانھ

آلودگی:بھ منظور کاھش شیوع

را رعایت کنیدکردنسرفھ/عطسھشستشوی دست وبھداشت صحیح،ھمانطور کھ اشاره شد

از دست دادن و بوسیدن بپرھیزید

 آشپزخانھ و دستگیره ھای در را ضدعفونی کنیدسکوی ،میزمانند پر تماس مرتب سطوح

افزایش دھیدتھویھ را در خانھ،با باز کردن پنجره ھا و تنظیم کولر

آنالین انجام دھیدبیشتر بھ صورتخرید کاال و خدمات رازه ھا خرید کنید وکمتر از مغا

عاقالنھ یا ضروری است،و یا خانوادگیچھ بھ صورت فردی،کردنکھ آیا بیرون رفتن یا سفرفکر کنید
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(عالوه بر اقدامات باال)*زمانیکھ افراد مریض ھستندودرخانھ

 مراقبت کنیداز مریضیک اتاق یک نفرهدردر صورت امکان

تعداد مراقبت کنندگان را بھ حداقل برسانید

در اتاق مریض را ببندید و در صورت امکان پنجره را باز کنید

ماسک جراحی بپوشند،اتاق ھستندھم مریض و ھم مراقبت کننده در یکزمانی کھدر

و در صورت باشید،ل یا کسانی کھ بیماری مزمن دارندسا۶۵از جملھ افراد باالی ،افراد آسیب پذیر خانواده مراقب
امکان محل اسکان دیگری برایشان پیدا کنید

فاصلھ گیری اجتماعی در محل کار

کاھش شیوع بیماری در محل کار:برای 

اگر مریض ھستید در خانھ بمانید

 بپرھیزیداز دست دادن بھ عنوان خوش آمدگویی

جلسھ ھا را از طرق کنفرانس ویدیویی و تلفنی برگزار کنید

ھ ھای بزرگ را بھ تاخیر بیاندازیدجلس

جلسھ ھای ضروری را در صورت امکان در فضای باز برگزار کنید

 ژلھای ضدعفونی دست را در اختیار تمام کارمندان و عطسھ/سرفھ را رعایت کنید و ،شستشوی دستصحیحبھداشت
کارکنان قرار دھید

ناھار خود را سرمیز خود یا بیرون بخورید.،بھ جای سالن غذاخوری

 را مرتب تمیز و ضدعفونی کنیدپر تماس سطوح

 قرار دھیدبیشتر مدنظرباز کردن پنجره و تنظیم کولر را برای تھویھ.

دست زدن بھ غذا و شریک شدن غذا را در محل کار محدود کنید

ضروری تجدیدنظر کنید در مورد سفرھای کاری غیر

 ی کھ با آن ھا در تماس نزدیک ھستند را مدنظر قرار کارمندان تھیھ غذا (کانتین) و افرادبینبھداشت رعایت سختگیرانھ
دھید. 

گردھمایی ھای بزرگ کنسل کردن و یازمانیتغییر

فاصلھ گیری اجتماعی در مدرسھ:

1برای کاھش شیوع بیماری در مدرسھ: 

او را بھ مدرسھ (یا مھدکودک) نفرستید،اگر فرزندتان مریض است

ضدعفونی کنیدورود بھ مدرسھ و بھ طور منظم دستھایتان را موقع

می شوند را کنسل کنیدھ باعت مختلط شدن کالسھا و سالھاکفعالیتھایی

از صف کشیدن بپرھیزید و اجتماعات مدرسھ را کنسل کنید

را ارتقا دھیدبرنامھ شستن مرتب دست

 را مرتب تمیز و ضدعفونی کنیدپر تماس سطوح

می تواند  تعداد و شدت موردھا را COVID-19فاصلھ گیری اجتماعی و دست شدن بیشتر قبل از انتقال محلی برگرفتھ از دالتون و ال.  1١

کاھش دھد. 
***iiiکھ ھنوز تحت بررسی برای �فرد بھ معنای شخصی  بدون بیماری تنفسی تشخیص داده شده استCOVID-19 نیست ولی می تواند یک

برحسب موردی و COVID-19ن می تواند ھزینھ بر باشد مگراینکھ عاقالنھ تا زمان انتظار مستثنی کردن ای**مورد تشخیص نداده شده باشد. 
معرفی شده احتمال انتقال محلی آن مورد استفاده قرار بگیرد.

سایتھایی مانند ***١بقای ویروسھای کورونا مانند سارس را افزایش می دھد. �شواھدی کھ دمای پایین و رطوبت درھوای محیطھای تھویھ شده

می تواند مفید باشد. CDCسایت ارزیابی خطر سفر مانند 
ncov/travel/index.html-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019
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کالسھا را بیرون برگزار کنید،کاندر صورت ام

.باز کردن پنجره و تنظیم کولر را برای تھویھ بیشتر مدنظر بگیرید

 ی کھ با آن ھا در تماس نزدیک ھستند را مدنظر قرار کارمندان تھیھ غذا (کانتین) و افرادبینبھداشت رعایت سختگیرانھ
دھید. 

یعموممکانھایفاصلھ گیری اجتماعی در
:برای کاھش شیوع بیماری

از جملھ زمان وارد شدن و خارج شدن از ساختمانھا،دستھای خود را ھرجا کھ امکان دارد ضدعفونی کنید

بھ جای استفاده از پول از پرداخت با کارت استفاده کنید

سعی کنید در زمانھای خلوت رفت و آمد کنید و از جاھای شلوغ بپرھیزید

را تمیز و راننده ھای وسایل نقلیھ عمومی می بایست تاجایی کھ امکان دارد پنجره ھا را باز کنند و مرتب سطوح

ضدعفونی کنند. 

عمومی باید درنظر گرفتھنگام برنامھ ریزی گردھمایی ھاینکاتی را کھ

. اگر درحال برنامھ ریزی یک خطر انتقال ویروس افزایش می یابد،حضور دارندمناسبتھایی کھ افراد زیادی در یک محل در 
تعداد آن را کاھش دھید و یا آن مناسبت را کنسل ،آن را کوچک ،فکر کنید کھ آیا می توانید آن را بھ تعویق بیاندازید،گردھمایی ھستید

را کھ موجب افزایش خطر انتقال می یباید ریسکھا را بررسی کنید و جنبھ ھای،رفتید کھ با برنامھ خود پیش برویدکنید. اگر تصمیم گ
رار دھید.شوند را مورد تجدید نظر ق

د؛ و جلسات ننفر محدود شو۵٠٠گردھماییھای غیرضروری باید بھ کمتر از ،دولت استرالیا اعالم کرد،مارس١۶از روز دوشنبھ 
د.نغیرضروری نیروی کاری حیاتی مانند کارکنان مراقبتھای بھداشتی و اورژانسی می بایست محدود شو

ت در مورد گردھمایی عمومی بھ بھ اطالعا،برای اطالعات بیشتر درمورد گردھمایی عمومی
resources-www.health.gov.au/covid19.مراجعھ نمایید

اطالعات بیشتر
بھدر محل کارCOVID-19برای کسب اطالعات بیشتر در مورد کاھش 

pdf-19-covid-for-ready-workplace-source/coronavirus/getting-https://www.who.int/docs/default
مراجعھ کنید.

مراجعھ کنید.www.health.gov.auاطالعات و منابع بھ،وصیھ ھابرای دریافت جدیدترین ت

ساعتھ و ھفت روز ھفتھ کار ٢۴تماس بگیرید. این خط ٠٨٠٠٢٠١٨٠٠با خط ملی اطالعات بھداشتی ویروس کورونا بھ شماره 
تماس بگیرید.۴۵٠١٣١می کند. اگر بھ خدمات ترجمھ نیاز دارید با شماره 

شماره تلفن دفتر بھداشت عمومی استان یا قلمرو شما در سایت زیر موجود می باشد

contacts-territory-www.health.gov.au/state

با پزشک خود صحبت نمایید. ،اگر در مورد سالمتی خود نگران ھستید


