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١٩-کورونا یا کویدوایرس بیماری
)COVID-19(

موشھپرسانزیادسواالی کھ –١٩-کویدبیماری وایرس کورونا یا

چیز استھ؟١٩-کویدوایرس کورونا و

ناجوریمعمولی گرفتھ تا ماویتاز یا فامیل کالن وایرسا استھ کھ باعث بیماری ھای تنفسی موشھ. ای وایرسا جمعوایرسای کورونا یک 
نو از والیت ھوبی ده چین شروع شده و یکوروناوایرس یا مرس ره شامل موشھ. بیماری تنفسی خاورمیانھوسارس تنفسی بنامشدید

.ھاست١٩-کویدشینامده وجود میره ره کھ ای وایرس ناجوری

ھ؟انتشار پیدا مونای وایرس کورونا چی رقم 
ھ:تید موشراه ھا اینی از آدم ده آدم و از ١٩-کوید٬زیادخیلیده احتمال 

 ساعت پیش ازی کھ آثار بیست و چھارباشھ یا شی باشھ یا ای وایرس ده بدن مبتالنزدیک قد شخصی کھ ده ای بیماری تماساز
نھوبیماری ده او پیدا ش

 کنھ و یا بینی بزنھباشھ و سلفھ مبتال بیماری ده ازینزدیک قد شخصی کھ یقینیتماساز
ازی بیماری آلوده شده باشھ شخص مبتال دهیا جاھایی مثل دستھ دروازه یا میز کھ ده اثر سلفھ یا بینی زدون چیزاده از دست زدو

.ھزندست خوره ده روی یا دان خو ب�و بعد از دست زدو

چیز استھ؟١٩-آثار و عالیم بیماری کوید
موشھ:آثار اینزیدیگھ و انفلواینزا استھ و شاملوماویتآثار و عالیم ی رقم ١٩-آثار وعالیم کوید

تاو
یا گلون دردیدردی وگ ٹک
سلفھ
 گیھذلّ مندگی یا
مشکل نفس گرفتو

، کٹوگ دردی و مندگی درن، ھعالیم تاو، سلفھزیادتر کسای کھباشین کھ، لیکن شمو ده یاد دشتھکورونا قابل تشویش استوایرس ھگرچ
.کوروناوایرس ھکھگو ناجوری تنفسی درن، نیماو یا یاونا تھبسیار امکان دره ک

کار کنوم؟زآثار و عالیم در مھ پیدا شد چیھاگ
کھ بطور یقینی دچار ازی کسیقد شموتماسروز از آخرین چھاردهده آسترالیا و یا ده مدت موروز از امدون شچھاردهده مدت ھاگ

تا عاجل شمو ره معاینھ کنھ.نآثار و عالیم ده شمو پیدا شد باید پیش داکتر خو بوریھشده باشناجوری

گو یکھ ده کجا و کیی مسافرت کده بودین و ای کھ قد نو بلده ازونا بوگینشمو باید پیش از امدون خو ده کلینیک یا شفاخانھ تلفن کنی
رونا ده تماس بودین۔ شمو باید تا او وقت ده خانھ یا ھوتل یا مرکز صحت ده تنھایی یا انزوا بومنین تا کھ مسئولین ازو وکوایرس مریض 

جای شمو ره نگفتھ کھ میتنین پس ده کارای عادی خو بورین۔ 

کورونا معاینھ البراتوار شونوم؟وایرس یا ١٩-یدوآیا باید بلده تشخیص ک

موگیھ کھ شمو معاینھ شونید یا نھ. اونا ترتیبات معاینھ ره میگره. شموداکتر بلده 

:نره پوره مونیشرایط اینیتشخیص بیدیھ کھ شموشموکھ داکتر موشین معاینھ البراتواری او زمان شمو فقط 

 یا نھکھ ممکنھ تاو ھم دیشتھ باشھنفس گرفتو شدید مشکل درین ده و نروزگذشتھ از خارج امدیچھاردهشمو ده

 بوده و شمو دچار ھدشتیا بیماری کورونا ١٩-یدوکھ یقینی بیماری کنبودیتماسده کسیروزگذشتھ قد چھاردهشمو ده مدت
کھ ممکنھ تاو ھم دیشتھ باشھ یا نھنتنفسی شده باشیناجوری

 کھ دلیل مشخص ھم ندیشتھ باشدنسینھ بغل شده باشیشدید جامعھ ده مینشمو

 کھ ممکنھ تاو نو دچار بیماری تنفسی شده باشینقد آدمای مریض کارمونیو مستقیم نکارمندای کلینیک صحی استیشمو یکی از
ھم دیشتھ باشھ یا نھ

مھم استھ کھ ھ. نکوایرسیا کورونا١٩-کویدبلدهداکتر میتینھ درخواست معاینھ البراتواری ین،باشھره دشتشمو یکی ازی شرایط ھاگ
مشکوک معاینھ شرایط. تنھا ده ندرنکوروناوایرس ھمگباشنھدشت١٩-یدووکآثار و عالیم ھزیاد نفرا میتنکھ نباشیده یاد دیشتھ 
کھ جور استھ و شرایط ذکر شده ره پوره نمونھ نیھ کسایضرور. ھره پوره کنموجود درخواستایھا بیتنالبراتوارتا ھموشالبراتواری 

معاینھ البراتوری شونھ. 
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؟ کده ده انزوا یا تنھایی بورهجدا وباید خود خوره از دیگرکی 
گو ناجور تصدیق شده ینزدیک قد ازو یا فکر مونھ کھ ھامده باشآسترالیا دهاز خارج٢٠٢٠مارچپوزدهکھ بعد از تاریخ آر کس
.ھو ده انزوا یا تنھایی بومنھنجدا کوروز از دیگرچھاردهباید خود خوره بلده ، اودشتھکورونا تماسوایرس 

یا بیماری کورونا معاینھ البراتواری موشھ. ١٩-یدوکاز خاطریک نفر کھ ما قد ازو زندگی مونوم 
ری شونوم؟ اخود خوره از دیگرو جدا کنوم و معاینھ البراتوبایدمھآیا ما 

مشکوک استھ ممکنھ شمو ھم باید خود خوره معاینھ البراتواری کنید. ای مسئلھ مطابق شرایط ھر گو کس یشمو از اعضای خانھ ھاگ
قد کلینیک یا تیم صحی ٬ضرورت باشھ کھ شمو خود خوره از دیگرو جدا کنیدھاگنفر توسط کلینیک یا تیم صحی شوم مشخص موشھ. 

ره بخوانید. یا تنھا مندو ده خانھ معلوماتی ازمو ده باره انزوا تماس میگرن. بلده معلومات زیادتر صفحھ شمو

دره؟یمعنده خانھ چی انزوا یا تنھا مندو
۔ ھکورونا ده دیگرو تید نشنوایرس ناجوری شمو باید ده خانھ بومنید تا از ٬یا بیماری کورونا ده شمو تشخیص شده باشھ١٩-یدوکھاگ
از شمو خواستھ شونھ کھ ده خانھ بومنید.ھکھاستھم ممکنشده باشید ده تماسشمو قد وایرس ھاگ

ده خانھ مندو یعنی مراعات شرایط زیر:

دور بومنید) یونیورستیو دانشگاه (٬طفالامرکز ٬دکان٬مکتب٬جاھای عمومی مثل کاراز

بیلھشموده دم دروازه بیره ورهضرورچیزاینان و شموکھ بلده ره بوگید ھگو کس دیگی

نیکجای زندگی مونقد شمومعمولن ھی ره بیلین کتنھا کسا-بایھ بیخ شمو کھ نکس ره اجازه ندی

کیناز ماسک جراحی استفاده ٬نبوریبوروباشھ کھ بلده ضروریات صحی از خانھ ضرورھده خانھ ماسک بوپشید. اگھکھضرور نی
محفوظ باشھ.و(اگر دیشتھ باشید) تا دیگر

ده  معلوماتی ازمو ده باره انزوا یا تنھا مندو تلفن یا انترنیت قد فامیل و دوستای خو ده تماس باشین. بلده معلومات زیادتر صفحھ از راه
ره بخوانید. خانھ

؟ھیا دوری اجتماعی چیز استھفاصل

استھ. کوروناوایرس یا ١٩-یدووایرس ھایی مثل کانتشارییکی از راه ھای کمک بلده کم کدوناجتماعفاصلھ گرفتو ده جمع یا 
مراعات کدون ٬عمومیغیر ضرور دوری از جمع شد ھای ٬ناجوریشامل ده خانھ مندو ده صورت ٬اجتماعفاصلھ گرفتو ده جمع یا 

قد نمخصوصو دییا قول دزمان ممکن و کم کدون ارتباط فزیکی مثل دست آر ده قد دیگروخود خو (یک و نیم) متر بین ١٫۵فاصلھ 
باشھ. ناجوریگویدچار از پیشھاونای کو بزرگسالمثلن افراد ٬ھخطر مبتال شدون شی زیادتر باشھازو کسای ک

میتینھ ده ده خصوص فاصلھ ده جمع ضرورمراعات کدون ازی اقدام ھای ھمگ٬ضرور نیھمرهمعموالت زندگی روزبدل کدون
خطر استھ کمک کنھ.هدروحفاظت ازو افراد جامعھ کھ زیادتر از دیگ

شی زیاد تر استھ؟ناجور شدون کی خطر 
ھدشتیا مالیم کمزورممکنھ آثار و عالیم بسیار کسابعض٬نشنھناجورھیچ ھاستشی داخل شده ممکن جانکھ وایرس ده کسابعض 

اینی ھکھنشو میدیکوروناوایرس . تجربھ شوننناجورچبوکدیگھ ممکنھ بسیار زیاد و کساینھ و بعض وصحت یاب شآسوو ھباش
استھ:زیادتروشی از دیگرناجور شدون افراد خطر 

باشھ)ھیا کینسر دشت(مثلن سرطانھافرادی کھ قوه دفاعی بدن شی ضعیف باش

یا بزرگسالپیرآدم ھای

 ده بین شی زیاد استھشدیدآمار بیماری ھاز خاطر کمردم ابوریجنل و توریس استریت آیلندر

صحی استھیا شدید دچار وضعیت حاد ھاونای ک

زندگی مونھبزرگساالده صورت دستھ جمعی ده خانھ ھ اونای ک

ده محبس خانھ بسر موبرهھ اونای ک

طفال بسیار کم سن*.ا

تعداد ٬یا وایرس کورونا واضح نیستھ. اما تابحال در مقایسھ با جمعیت عمومی١٩-طفال ده انتقال کویداطفال کم سن و نقش ابچھ ھا و * تا بحال خطر بلده 
طفال مشاھده شده. اده بین ١٩-کمتر موارد یقینی وایرس کورونا یا کوید

موشھ؟ھمعالجوایرس چطور 
مراقبت ھای از راهاکثر آثار و عالیم عالج مشخص وجود ندره. آنتی بیوتیک ھا ده برابر وایرس ھا موثر نیھ. ٬بلده وایرس کورونا

موشھ.ھمعالجطبی 



١٩-بیماری وایرس کورونا یا کوید

3

رونا ره بیگروم؟وچطور میتنوم راه انتشار ک

و ده ناجوری از دیگرو دور نظافت ره مراعات کینکدو یا بینی زدو ھده دستشویی و سلفھکھزیادتر وایرس ھا اینمی استازبھترین دفاع 
بومنین۔ شمو باید:

م بعد از تشناب رفتوھم بعد از نان خوردو و ھم پیش از نان خوردو، ھقد آو و صابو بوّشین، یدستھای خو ره یگم



ن کین و دستھای خوره بوّشیھو بینی زدون خوره بیگرین، دستمال کاغذی ره ده اشغالی پورتھراه سلف

ناجور باشین، قد دیگرو تماس نگرین (از کم شی از دیگرو یک و نیم متر دور بومنین)ھاگ

خودون شمو شخصا مسئولیت بیگرین۔٬بلده دوری اجتماعی

؟استنمرکز بزرگساالدهھره بینگرنوم کو دوستا فامیالاوآیا میتینوم 

از محافظتاستھ. بلده بزرگساال یک خطر صحی بلده ١٩-. کویدوجود بیرهده میتینھ مشکالت جدی بزرگساال وایرس ده مراکز انتشار
:دور بومنیدبزرگساالمراکز از٬شرایط اینزیھا وجود دره. دهپابندی٬ودیگر

نآسترالیا امده باشیدهروز گذشتھ از خارج چھاردهده ھاگ

نده تماس بوده باشی،ھباشھگرفتکورونا ناجوریکھ بطور یقینی کسایقد ٬روز گذشتھچھاردهده ھاگ

نتنگی) دشتھ باشینفسدردی و کٹوگ٬لفھستنفسی (مثلن ناجوریتاو یا آثار و عالیم ھاگ.

. ن ده مراکز بزرگساال بورینتا بیتینینکیده باشیماویتره واکسین خوباید خود٬می١از تاریخ 

:اینزی مراعاتبشمول ٬ندشتھ باشحد مراعات بیش از ٬مالقاتباید ده بزرگساالکده کھ مراکز ناعالحکومت

 ھا مختصر و کوتاه باشھمالقاتاطمینان حاصل کین کھ

 نده عین زمان نباشزیادتر از دو نفر ، بشمول داکتر، ده ھر مالقاتاطمینان حاصل کین کھ

 ھنشنعمومیھ و ده جای شونمانجاصمخصوو ده جایی بوروده ٬فرد بزرگسالاطمینان حاصل کین کھ مالقات ده اطاق

ھنشنکالن ه ھایگروده ٬یاجتماعی و تفریحکارایبشمول ٬مالقات و جمع شد

 مالقات دیده نشنھاجازه ٬باشھھکده ھر تعداد٬مکتبیشاگردابلده

شرایط خاص.دهبجز ٬سال اجازه دیده نشنھشوزدهکمتر از اطفالده بل

پست ٬ندشتھ باشیتماسوتلفون و ویدیراهاز ھکھمھم است٬ممکن نباشھبزرگساالدوستا ده مراکزدیدار و مالقات قد فامیل وھاگ
ھنری یا ویدیو ریی کین.کارای ٬عکس٬کارت

بوروم؟٬کانسرت و برنامھ ھای ورزشیمثال٬عمومیآیا ما میتینوم ده جاھایی 

٬مرضانتشار ازی. بلده کمک کدو قد کم کدونی عمومی تید نشدهاجتماع بینکورونا ده وایرس یا ١٩-آسترالیا کویددهده حال حاضر
نفر زیاد نباشھ. ۵٠٠کھ اجتماعات غیرضروری ده بورو از ھمونآسترالیا توصیھ حکومت

ای ھم باید محدود شنھ. ٬و خدمات ضروری و عاجل٬مثلن کارمندای صحی٬جلسھ ھا و کنفرانس ھای غیرضروری نیروی کاری مھم
ترانسپورت عمومی و میدان ھوایی نموشھ. ٬مغازه ھای کالن٬دکانا٬)یونیورستیدانشگاه ھا (٬اتبمک٬کارسریتوصیھ شامل 

و مناطق بزرگساالتوصیھ کیده کھ دیدوبازدید از تمام مراکز حکومت٬ناستضعیفتربلده حفاظت از آسترالیایی ھایی کھ از دیگرو 
یلندر نشین باید کم شینھ. ابوریجنل و توریس استریت آ

بیش از حد ٬نباشنضعیفھی کمخصوصن اگر اونا٬سالشصتاز ھپیر یا بزرگسال کھای احتیاطی بلده اشخاص اقدامای کارا و 
ضروری استھ.

چطور؟٬سینما ھا و راستوران ھا٬میخانھ ھا٬گاه ھاورزشمثال٬ده باره برنامھ ھای داخل

نفر صداجازه ندره کھ برگزار شنھ. جمع شد کمتر از ٬نفر ده او شرکت کنھصدبرنامای داخل خانھ کھ زیادتر از ٬مارچاژدهاز تاریخ 
مراعات کنھ:اینی کارا ره باید بیش از حد احتیاط کنھ و 

نھ. مردم باید وظر گرفتھ شباید ده نیا خیر و ای کھ مردم بلده شورخوردو جای کافی دیره ٬جی استھنتعداد نفر کھ او٬اندازه جای

(یک و نیم) متر فاصلھ دشتھ باشھ. ١٫۵از یک دیگھ خو

وجود باشھ. ای چیزا باید منظم پاک مو سطل اشغالی مناسب باید ٬مثل صابو و آو٬دست استفاده موشھکھ بلده نظافتچیزای

نھ. وش

ده خانھ بومنید.٬باشینھدشتو جان دردی ناجوریاحساسھاگ
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 ٢نباید زیادتر از ٬شبانھکلبمیخانھ و کلب یا مثالن،زیاد استھ و مردم غدر رفت و آمد مون(بیروبار) شلوغده جاھای کھ
ساعت تیر کینید.

ساعت ۴نباید زیادتر از ٬سینما و برنامھ ھای ورزشی٬راستوران٬سالون نمایش (تیاتر)ثالم٬ده جاھای کھ رفت و آمد کمتره
تیر کینید.

نھ.وباید ضروریات حداکثر گنجایش جای ده نظر گرفتھ ش٬نفر غدرتر باشھ١٠٠تعداد نفر از ھاگ

فاصلھ بارهاونا ده ھبشرطیک–نھ ومی خانھ ھا و سینما ھا بند ش٬راستوران ھا٬نیھ کھ سالن ھای ورزشضرور٬ده حال حاضر
کینھ.مراعات خوب ره و مسایل نظافت ھکیناحتیاطگرفتون اجتماع 

کسی چطور؟او تموترای کرایی ٬قطار٬بس٬ده باره تراسپورت عمومی مثل طیاره

مو ٬داخل طیاره کم استھهیا وایرس کورونا د١٩-ی خو دوباره فکر کینھ. ده حالیکھ انتقال کویداتمام مردم آسترالیا باید ده باره سفر
.نکینسفرھای غیرضروری ھشمو ره مشوره میدی ک

ر ره بلده یو ترتیبات کاری قابل تغیباید شرایطکار مشوره میدیھ کھ صاحب ھای حکومتھترانسپورت عمومی ضروری استھ. مگاکثر 
بیرسھ. ده ترانسپورت کم ترین تعدادکارگرای خو ده نظر بیگره تا تعداد مردم کھ ده یک زمان از ترانسپورت عمومی استفاده مونھ ده 

ایرس و بیماری زیادتر استھ و ده ای زمان باید ده باره شی دوباره فکر شونھ.وتید شدونراه دور امکان 

ترانسپورت ھای ضروری استھ و فعلن ده ی ازمانیھ و باقی آسترالیا رفت و آمد مونھ یکزمانیھ یا کشتی ھایی کھ بین تزاسپرت آف ت
کارخو ادامھ میدیھ.

بیشید.ده چوکی پس پوشت تکسی و راید شیر٬ممکن باشھھاگ

.مسافرت نکین٬بشمول افراد پیر٬کھ خطر مبتال شدون شی زیادتر استھازو کساترانسپورت ده٬تاجاییکھ ممکن باشھ

نفر استھ. آیا ما میتینوم ده کار بوروم؟١٠٠ده جای کار ازمھ زیادتر از 

نفر بومنھ. صدمنظم و غیرضروری ده حداکثر یشدونھ کھ جمع مشوره میدیشمو میتینید تابال ره ده کار خو بورید. فعلن دولت ٬اری
خوب شموطبیعت ھترانسپورت عمومی و طیاره نموشھ. اگ٬مغازه ھای کالن٬دکانا٬دانشگاه ھامکاتب، ٬شامل جای کارمشورهای 

شونھ.ھگرفتمیکروب ده دیگرو انتشارراهباید ده خانھ بومنید تا ٬نباشھ

؟نھیا بیگرومرفتومراکز اطفالآیا باید اودالدھای خوره از مکتب و 

ناجور شمووالد اھادامھ پیدا کنھ. اگ٬مراکز اطفالبشمول مکتب و ،مرهده ای مرحلھ دولت مشوره میدیھ کھ کارھای ضروری روز٬نھ
. ھناجور ده دیگرو تید نشنباید اونا ره ده خانھ نگا کین تا ٬ھاست

آثاروعالیم شی بسیار ٬موشنکورونا مبتال وایرس یا ١٩-ده بیماری کویدطفال زمانیکھ امیدیھ کھ ودنیا نشچار دوور تابال معلومات از 
.ھاستکمده بین اطفال بسیار ازی ناجوریانتشارو استھ کمزورمالیم و 

فایده ٬واز بومنھمکاتبو مراکز اطفالکورونا وایرس یا ١٩-شدون کویدتیدده زمان ھسنگاپور مثال بسیار خوب بلده ازی استھ کھ اگ
دره.

اطفال اوره ھیاد دیده موشھ و تا جاییکھ ممکن باشاجتماعیکھ نظافت رعایت موشھ و ده اطفال ده باره فاصلھ نباید مطمئن باشمکاتب
رعایت مونھ. 

دیگھ چطور؟یده باره سپورت (ورزش) و فعالیت ھا

نھ.وشباطلبرنامھ ھای ورزشی و فعالیت ھای اجتماعی دیگھ ممکنھ پس اندختھ شونھ یا ٬ھره ده نظر گرفتاندازه برنامھ و تعداد افراد 

٬کھ اونا ره یاد میدیھکسای٬مثلن بازی گرا٬کھ ضرور استھادامھ پیدا کنھ. لیکن فقط کسایبرنامھ ھای ورزشی اجتماعی میتنھ فعال
باید شرکت ٬والدین یا سرپرست بازی گرا٬نکھ برنامھ ره اداره مونکارمندا و اشخاص داوطلب٬بقھ ره برگزار مونھکھ مساکسای

. نکین  
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آیا باید از ماسک روی استفاده کنوم؟
ناجوریانتشارنیھ از ماسک استفاده کین. ده حالیکھ استفاده از ماسک میتنھ از ضرور٬نخوب باشھ یعنی بیمار نباشیشموطبیعت ھاگ

نییھ توصیھ نموشھ.ناجورکساییکھ دهبلکوروناوایرس مثل ناجوریاستفاده از ماسک بلده نفعل٬کمک کینھواز آدم بیمار ده دیگر

زیادترمعلومات

بورین: ھبلده تازه ترین معلومات و مشوره ده اینزی صفح

www.health.gov.au

کورونا ده اینزی شماره تماس بیگرین  وایرس قد خط کمک 

 ۔1800020080

۔ اگر ترجمان ضرورت دشتین، ده اینزی شماره زنگ بزنین: ھواز استھای خط تلفن بیست و چھار ساعت ده روز و ھفت روز ده ھفت

131450 

از خود ره از اینزینجی پیدا کین: ھشماره تلفن والیت یا منطق

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

گو تشویش دشتین، قد داکتر خو تماس بیگرین۔یاگر ده باره صحت خو 


