
 

(۲۰۲۰مارچ  ۱۴) ۶نمونه  – یقینی ده بیماری مبتال شده باشه معلومات بلده افراد نزدیک قد کسی که بطور   

(۱۹-بیماری وایرس کورونا )کوید  
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 ۱۹-یا کوید کوروناوایرس  بیماری

(COVID-19) 

 

بیماری مبتال شده باشه  دهمعلومات بلده افراد نزدیک قد کسی که بطور یقینی   
ده  شموده حالیکه خطر مبتال شدون . ودینش شناخته ۱۹- یا کوید  کوروناوایرس نزدیک قد فرد مبتال ده بیماری  تماسشمو بعنوان 

میگره تا شمو ره بلده آثار و عالیم بیماری زیر نظر دشته  تماس شموقد آر روز    منطقه تیک نفر از اداره صح ٬بیماری وجود دره
و ده خانه   یدنقد شخص مبتال شده ده بیماری خود خوره از دیگرو جدا ک شمو تماسروز از زمان آخرین  چھاردهباشه. شمو باید بلده 

بخوانید. توجه. لطفن ای معلومات ره ده دیباش  

ده خانه چی معنا دیره؟ده انزوا بودو یا تنھا مندو   
یا دانشگاه   ٬مراکز اطفال ٬مکتب ٬بطور خاص ده کار ٬بلده ازونا توصیه موشه تا خود خوره جدا کینه نباید ده جاهای عمومیکه   افرادی

که معمولن ده خانه استه میتینه ده خانه باقی بومنه. کس ره اجازه ندید که ده مالقات شوم بایه. ده خانه   ( بوره. فقط افرادییونیورستی)
نیه خود خوره از دیگرو   ضرورمثلن دوستا و اعضای فامیل که  ٬واز دیگر ٬نیه از ماسک استفاده کینید. تاجاییکه ممکن باشه ضرور
پیش داکتر   مثال ٬نکه از خانه بورو بوری نمجبور باشی هو چیزای ضرور دیگه ره بیره. اگآو و نان که بلده شوم  خواهش کید ٬جدا کینه

دیشته باشید.   هاگ ٬کیناستفاده  جراحی از ماسک ٬ی باشیننرفت   

چیز استه؟  ۱۹- وایرس کورونا و کوید  

معمولی شونه و بعضی   ماویتکنه. بعض از وایرس های کورونا میتینه باعث  ناجورمیتینه انسان ها و حیوانات ره  وایرس های کورونا
شونه۔ ای وایرس   بشمول بیمار شدید تنفسی بنام مارس و بیماری تنفسی خاورمیانه یا مرس ٬دیهای ج   ناجوریشی میتینه باعث  هدیگ 

موشه که معمولن  ۲۰۱۹رس باعث بیماری کورونا هوبی ده چین شروع شد. ای وای از والیت ٬یاد موشه ۱۹نو کورونا که بنام کوید۔
یاد موشه۔   ۱۹-بنام کوید   

؟تید موشه یا انتشار پیدا مونهچی رقم  ناجوریای   
ه:تید موشاشاره شده  اینجیاز آدم ده آدم و راهایی که ده  ٬ده احتمال بسیار زیاد ٬ناجوریای   

ساعت پیش ازی که آثار و عالیم شی ده او نمودار   بیست و چھارباشه یا ده مدت  ناجوری دشتهارتباط مستقیم قد شخص که ازی  •

 نه. وش

 شده باشه و سلفه کینه یا بینی بیزنه  ناجوریکه یقینی دچار ازی  یارتباط نزدیک قد شخص •

سلفه یا بینی زدون شخص که یقینی دچار ازی  مایعات دسته دروازه یا میز که ده اثر  الیا جاهایی مث چیزااز دست زدو ده  •

 زنید. یدست خوره ده روی یا دان خو ب ٬شده باشه آلوده شده باشه و بعد از دست زدو ناجوری

 
یا بلده مدت زمان طوالنی ده   نافرادیکه ده یک خانه زندگی مون )مثال ناجوریکه ارتباط نزدیکه قد اشخاص دچار آثار و عالیم  افرادی

 یک فضای ریزه بسر موبره( خطر مبتال شیدون شی بیشتر استه. 

 یک نفر تا چند دیر میتینه بیماری ره ده دیگرو انتقال بیدیه؟ 

عالیم  زمانیکه یک نفر میتینه بیماری ره ده دیگرو انتقال بیدیه تا بحال مشخص نشده. لیکن آثار و شواهد وجود دیره که افرادیکه  مدت
بیماری ره ده دیگرو انتقال دیده. ممکن استه افراد پیش ازی    ٬ده خودخو نشان ندیده یا کمترین عالیم ره نشان دیده یا پیش از عالیمره 

بیماری ره ده دیگرو انتقال بیدیه.  ٬از بین بوره بیخینه تا یک روز بعد ازی که عالیم  وخودشی نمودار ش که عالیم ده  

شی زیاد تر استه؟ناجور شدون کی خطر   
  هیا مالیم دشت  کمزورممکنه آثار و عالیم بسیار  کسا بعض ٬نشنه  ناجورهیچ  هاستشی داخل شده ممکن  جانکه وایرس ده  کسابعض 

  اینی  هک  هنشو میدیکورونا وایرس . تجربه شونن ناجور چبوکدیگه ممکنه بسیار زیاد و  کساینه و بعض وصحت یاب ش آسوو  هباش

استه:  و زیادترشی از دیگرناجور شدون افراد خطر   

 ه باشه( یا کینسر دشت  افرادی که قوه دفاعی بدن شی ضعیف باشه )مثلن سرطان •

 یا بزرگسال  آدم های پیر •

 ده بین شی زیاد استه  شدیده آمار بیماری از خاطر ک مردم ابوریجنل و توریس استریت آیلندر  •

 صحی استه یا شدید ه دچار وضعیت حاد اونای ک •

 زندگی مونه  بزرگسااله ده صورت دسته جمعی ده خانه اونای ک •

 ه ده محبس خانه بسر موبره اونای ک •



 

 2 بیماری وایرس کورونا )کووید-۱۹( 

تعداد کمتر موارد   ٬یا وایرس کورونا واضح نیسته. اما تابحال در مقایسه با جمعیت عمومی ۱۹- یدوطفال ده انتقال کانقش  طفال کم سن و ا* تا بحال خطر بلده 

طفال مشاهده شده. اده بین   ۱۹- یقینی وایرس کورونا یا کوید  

کنوم؟ کار چیز م، وشد ناجور هاگ  
 چھارده بین ده یا شد، پیدا شمو جان ده امدو پس استرالیا از بعد روز چھارده بین ده( تنگی  نفس یا مندگی دردی، کٹوگ سلفه، تاو،) عالیم هاگ

کنه۔  معاینه عاجل ره شمو که بیگرین تماس داکتر قد باید شمو باشین، گرفته تماس روناوکوایرس  مریض اگو قد شمو که ازی بعد روز  

 مریض گوی قد که ای و  بودین کده مسافرت کیی و کجا ده که ن بوگی ازونا بلده و نکنی تلفن شفاخانه یا کلینیک ده خو امدون از پیش باید شمو
  بودین۔ تماس ده روناوکوایرس 

 کارای ده پس میتنین که نگفته ره شمو جای ازو مسئولین که تا بومنین انزوا یا تنھایی ده صحت مرکز یا هوتل یا خانه ده وقت او تا باید شمو
  بورین۔ خو معمول

چطور عالج موشه؟ بیماریای   
عالج مشخص وجود ندیره. آنتی بیوتیک ها ده برابر وایرس ها موثر نیه. اکثر آثار و عالیم توسط مراقبت های   ٬بلده وایرس کورونا

   طبی حمایتی عالج موشه.

ره بیگروم؟ ۱۹-چطور میتنوم راه انتشار کوید  

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

 بومنین۔ شمو باید: 

 م بعد از تشناب رفتو ه م بعد از نان خوردو و هم پیش از نان خوردو، هقد آو و صابو بوش ین،  یدستھای خو ره یگم •

 بوش ین  الکحل دار قد مایع کین و دستھای خوره  ه و بینی زدون خوره بیگرین، دستمال کاغذی ره ده اشغالی پورت  هراه سلف •

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

 آیا باید از ماسک روی استفاده کنوم؟
الزم نیه از ماسک استفاده کینید. ده حالیکه استفاده از ماسک میتینه از انتقال بیماری از  ٬طبیعت شوم خوب باشه یعنی بیمار نباشید اگر

فعلن استفاده از ماسک بلده جلوگیری از بیماری مثل وایرس کورونا بلده کساییکه بیمار نییه توصیه  ٬آدم بیمار ده دیگرو کمک کینه

 نموشه.

دست بیروم؟ده  ا میتینوم معلومات بیشتر از کج  

بورین:   هبلدہ تازہ ترین معلومات و مشورہ دہ اینزی صفح   

www.health.gov.au  

کورونا دہ اینزی شمارہ تماس بیگرین   وایرس قد خط کمک   

 ۔ 1800020080

۔ اگر ترجمان ضرورت دشتین، دہ اینزی شمارہ زنگ بزنین:  هواز است هچھار ساعت دہ روز و ھفت روز دہ ھفت  وای خط تلفن بیست   

131450 

از خود رہ از اینزینجی پیدا کین:   هشمارہ تلفن والیت یا منطق  

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

گو تشویش دشتین، قد داکتر خو تماس بیگرین۔ یاگر دہ بارہ صحت خو   

  

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

