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 ۱۹-یا کوید کوروناوایرس  بیماری
(COVID-19) 

 

راھنمای انزوا یا تنھا مندو 
، شمو باید پابند اینزی  تماس بودین هکورونا از نزدیک دوایرس  هشد تصدیق گو ناجوری استرالیا امدین یا قد  هدپس اگر شمو از خارج 

" یا تنها مندو یکجای بیخوانین. راھنمای انزوا ومات ره باید قد اینزی صحفه "۔ ای صفحه معلنمحدودیت ھا باشی  

www.health.gov.au/covid19-resources  

؟هبومنیا تنھایی انزوا  هد بایدکی   
تماس   هکورونا از نزدیک دوایرس  هشد تصدیقگو ناجور یاسترالیا امدن و یا قد  هد دو ھزار و بیستمارچ  پوزدهبعد از   هتمام نفرای ک

بومنن۔   یا تنهایی انزوا هروز د چهارده ه، باید بلدهبود  

 ھوتل خو بومنین هبشین یا د هخان هیا د
قد دیگرو زیاد روبرو نشنین۔   هکین تا ک همورین، از ترانسپورت یا موتر شخصی خو استفاد هتنها مندو طرف ھوتل یا خان هبلد هوقتی ک

کنین )مثال تاکسی، موتر کرایی، قطار، بس یا تریم(، پابند امو شرایط  هاز ترانسپورت عمومی استفاد هباشین ک هضرورت دشت  هاگ
  resources-www.health.gov.au/covid19 هشد هاینجی نوشت  هترانسپورت عمومی د هبلد  هاحتیاط باشین ک

کار، مکتب، مرکز اطفال،  یجاھای عمومی مثال سر هھوتل و د هبومنین یا د هخان هروز تنها مندو، شمو باید یا د چهاردهدوران  هد
عموما قد از شمو  هباشن ک هخان هیا یونیورستی و جاھای جمع شد عمومی آمد و رفت نکنین۔ فقط امو نفرا باید قد از شمو د هدانشگا

 باشین۔   ه، قد کارگرای ھوتل و مهمانا تماس ندشتباشینھوتل  هد هباشین۔ اگ  هزندگی مونن۔ مهمان ندشت

  هپابند تنها مندو یا انزوا نیستن، اونا ر هشمو ک هنفرای خان  هماسک بوپشین۔ دیگ  هخان هد هک هضرور نیست ، هجان شمو جور است هاگ
، ماسک باشین ، مثال پیش داکتر رییهبورو رفتون شمو ضرور باش  هاز خان هشمو بیرن۔ اگ هبلد هضروریات ر هنان و دیگ هبوگین ک

وقت ماسک  هبار همعلومات د هنکین و بینی نزنین۔ بلد هسر دیگرو سلف  هد هباشین، احتیاط کین ک   هماسک ندشت هبورین۔ اگ هپوشید
  resources-www.health.gov.au/covid19: توغ کین هر  هپوشیدو، اینی صفح

 رف عالیم باشدھوش شمو ط
  هعالیم شی میتن  ه۔ دیگ ه، کٹوگ دردی، مندگی یا نفس تنگی باشهدوران تنها مندو، ھوش شمو طرف عالیم جان شمو مثال تاو، سلف هد

 جان، جان دردی، آو بینگگ و درد عضالت باشد۔ هلرز

م، چیز کار کنوم؟وناجور شد هاگ  
بین  هجان شمو پیدا شد، یا د هامدو د روز بعد از استرالیا پس چهاردهبین  هتنگی( د، کٹوگ دردی، مندگی یا نفس هعالیم )تاو، سلف  هاگ

عاجل  هشمو ر هک  قد داکتر تماس بیگرینباشین، شمو باید  ه رونا تماس گرفتوکوایرس گو مریض ی شمو قد  هروز بعد ازی ک چهارده
۔ هکن همعاین  

گو  یقد  هبودین و ای ک هکجا و کیی مسافرت کد هد هک نازونا بوگی هو بلد نتلفن کنی  هکلینیک یا شفاخان هشمو باید پیش از امدون خو د
تماس بودین۔  هکرونا دوایرس مریض   

 
  همیتنین پس د هک هنگفت  همسئولین ازو جای شمو ر هتنهایی یا انزوا بومنین تا ک هیا ھوتل یا مرکز صحت د هخان هشمو باید تا او وقت د

 کارای عادی خو بورین۔  

بیگروم؟ هرونا روی انتشار ک هچطور میتنوم را  

و دہ ناجوری از دیگرو دور   نظافت رہ مراعات کینکدو یا بینی زدو   هدہ دستشویی و سلف  هک هزیادتر وایرس ها اینمی است  ازبهترین دفاع 

 بومنین۔ شمو باید: 

 م بعد از تشناب رفتو ھ م بعد از نان خوردو و ھم پیش از نان خوردو، ھقد آو و صابو بوشّین،  یدستهای خو ره یگم •

 کین و دستهای خوره بوشّین  ه و بینی زدون خوره بیگرین، دستمال کاغذی ره ده اشغالی پورت  هراه سلف •

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

   دوری اجتماعی خودون شمو شخصا مسئولیت بیگرین۔ هبلد •
 

https://www.health.gov.au/resources/collections/novel-coronavirus-2019-ncov-resources?utm_source=health.gov.au&utm_medium=redirect&utm_campaign=digital_transformation&utm_content=covid19-resources
https://www.health.gov.au/resources/collections/novel-coronavirus-2019-ncov-resources?utm_source=health.gov.au&utm_medium=redirect&utm_campaign=digital_transformation&utm_content=covid19-resources
https://www.health.gov.au/resources/collections/novel-coronavirus-2019-ncov-resources?utm_source=health.gov.au&utm_medium=redirect&utm_campaign=digital_transformation&utm_content=covid19-resources
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 بورو رفتو
اپارتمان یا ھوتل زندگی مونین، شمو   هشمو د هیا حولی خو بورین۔ اگ هباغچ هشخصی زندگی مونین، شمو میتنین د هخان هشمو د هاگ

بورین لیکن باید ماسک جراحی بوپشین و از جاھای عمومی چبوک تیر شین تا دیگرو از خطر دور بومنن۔  هباغچ همیتنین د  

قد از شمو زندگی مونن هکسای ک هدیگ هبلد همشور  
عالیم   هتنهائی یا انزوا بومنن۔ اگ هاونا د هک هنباشن، ضرور نی قد از شمو زندگی مونن پابند شرایط انزوا یا تنها مندو  هکسای ک هدیگ  هاگ
قد شمو زندگی مونن تماس نزدیک شمو حساب  هکورونا درین، اونای کوایرس  هباشین ک هو شمو شک دشت هجان شمو پیدا شون هد

انزوا یا تنهایی بومنن۔   هو اونا باید د هموش  

یا پاک کاری نظافت  
، سویچ هدرواز  ه، مثال دستنپاک کاری کنی هر هزیاد دست موخر هجاھای ک ی، شمو باید یگم هانتشار مکروب کم شون خطر  هازی ک هبلد

قد مایع پاک کاری خانگی یا مایع ضد مکروب پاک کاری کنین۔  هر  هو حمام۔ خان هبرق، آتشخان  

ی یا انزوایروز تنھا چھاردهانتظام یا مدیریت   
نظر بیگرین:  هد هھا ر ه۔ اینی مشورهبیزار کن  هو شمو ر هشمو فشار بیر هبل  هتنهائی یا انزوا بودو میتن هد  

 تماس بومنین  هھای اجتماعی د هتلفون، ای میل یا شبک  هقد فامیل و دوستای خو از را •

 توره بوگین کورونا یاد بیگرین و قد دیگرو وایرس  هبار هد •

 مناسب اطمینان بدین ن وزب هد هر هاطفال ریز •

 دوام بدین، مثال نان خوردو و ورزش  هخور مره، کارای عادی و روزهممکن باش هتا جای ک •

 انجام بدین  هاز خان هکار خور •

 ه شمو ریی کن های میل یا پست بلد راهاز  هکارخانگی ر هبوگین ک همکتب اوالدای خور •

  هک کده بیتنین هکین تا او کارا ر هو از انزوا یا تنهائی یک فرصت واری استفاد هراحت کن هشمو ر هانجام بدین ک  هکارای ر •
 ازو وقت ندرین  همعموال بلد

 معلومات زیادتر

اینزی صفحه بورین:   هد هترین معلومات و مشور هتاز هبلد  

www.health.gov.au  

تماس بیگرین    هاینزی شمار هکورونا دوایرس قد خط کمک   

 ۔ 1800020080

زنگ بزنین:   هاینزی شمار هھفته واز استه۔ اگر ترجمان ضرورت دشتین، د هروز و ھفت روز د های خط تلفن بیست و چهار ساعت د  

131450 

از اینزینجی پیدا کین:  هرخوتلفن والیت یا منطقه از خود  هشمار  

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

گو تشویش دشتین، قد داکتر خو تماس بیگرین۔ یصحت خو  هبار هاگر د  

 

http://www.health.gov.au/
https://www.health.gov.au/about-us/contact-us/local-state-and-territory-health-departments

