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 ۱۹-یا کوید کوروناوایرس  بیماری

 (COVID-19) 

  

طفال، شاگردا و والدین امکاتب و مراکز  همعلومات بلد

 هو یا زیاد، اونا باید بسیار طرف صحت خو توج هیا معتدل بود ۱۹-اونجی خطر کوید هد هکاز او ملک ھا و جایھا امدن  هکمردمای 
یا  انزوا  هد هاز دیگرو جدا کد هکدین، شمو باید چبوک خود خو ر هتاو گرفت یا سلف ه، مثال اگحساس کنیناره ده جان خو عالیم  هکنن۔ اگ
 خطر استن هکدام ملک ھا زیاد د هتوغ کین ک  هاینزی وبسایت رفت هاز داکتر کمک طلب کنین۔ د چبوکبورین و تنھایی 

 travellers-www.health.gov.au/covid19 

از   هم باید چبوک خود خو رھتماس بودن، اونا   هکورونا از نزدیک دوایرس تصدیق شده گو مریض یشاید قد  هفکر مونن ک هک مردمای

ی بورن و عاجل از داکتر کمک طلب کنن۔ی انزوا یا تنھا هد هدیگرو جدا کد  

طفال بورن؟امکاتب یا مراکز  هآیا شاگردا یا کارمندا میتنن د   

شاید   هفکر مونن ک همردمای ک هو یا زیاد، و یا بلد هیا معتدل بود  ۱۹-اونجی خطر کوید هد هملک ھا یا جایھا امدن ک واز هکمردمای  هبلد
 هتوغ کین ک  هاینزی وبسایت رفت  ه۔ دهتماس بودن، شرایط مخصوص اعالن شد هکورونا از نزدیک دوایرس تصدیق شده گو مریض یقد 

۔ هخطر استن و شرایط انزوا یا تنھا مندو چیز است هکدام ملک ھا زیاد د  
 www.health.gov.au/covid19-travellers 

انزوا یا تنھا مندو، اگر صحت شی   هروز چھاردهمدت  هبلد هباید خبر کنین۔ شاید شاگردا بخواین ک هطفال مربوط راکز اامو مکتب یا مر
دور درس یاد بیگرن۔  هخوب مند، از را  

؟هچیز است هخان همعنی انزوا یا تنھا مندو د  
طفال و یونیورستی یا  ا، مخصوصا از مکتب و مرکز بومنن و از جاھای عمومی هخان  هبورن باید دیا تنھایی انزوا  هباید د همردمای ک

باشند۔ شی  هخان ها زندگی مونن، دنعموما قد ازو ه، دور بومنن۔ فقط باید امو نفرای ک هدانشگا  

 هانزوا نباشند، درخواست کین ک هاونا خودون شی د هک یممکن باشد، از دوستا و نفرای فامیل خو، بشرط همھمان قبول نکین۔ تا جای ک
داکتر ره   هازی ک هبورو بورن، مثال بلد هن استن باید از خایا تنھایی انزوا   هد هنفرای ک ه۔ اگهبیر هشمو نان و چیزای ضرورت ر هبلد

 باشن۔  هدشت  هبوپشن، اگ، اونا باید ماسک جراحی بینگیرنن

؟هحالت انزوا یا تنھا مندو ناجور شد، چیز کار کن هشاگرد یا کارمند مکتب د یک هاگ  
(۔ ه باش هدشت  هتن یم مھعالیم   هگ)دی  ه، کٹوگ دردی، مندگی و نفس تنگی باشهتاو، سلف  هعالیم ازی ناجوری میتن   

، اونا باید: هجان شی بی  هد کمزورشاگرد یا کارمند مکتب عالیم  هاگ  

 هم جدا باشھ، تشناب شی هممکن باش هو اگ  هی بومنی انزوا یا تنھا هخو د هخان هاز دیگرو جدا د •

 ه خوب مراعات کن هکدو و بینی زدو، نظافت ر هسلف ه، باید دهباش هماسک ندشت  هاگو  هماسک جراحی بوپش •

 ، و هنگا کن  هخوب پاک و ستر هدستھای خور •

 . یا نه هگو ناجور از نزدیک تماس گرفت ییا قد  همی پسی مسافرت کدا هد هاگ هازونا بوگی  قدو  هتلفن کن  هداکتر یا شفاخان  بلده •

 

 : هباش  ه، مثال نفس تنگی دشتهعالیم شی جدّی باش هاگ

گو ناجور از ییا قد  همی پسی مسافرت کدا هدکه  هازونا بوگی هو بلد هطلب کنره و امبوالنس   هزنگ بزن   ( سه صفر۰۰۰) هبلد •
 یا نه  هنزدیک تماس گرفت

طفال جدا کنن۔ داکتر امکتب یا مرکز  هباید از حاضری د هنکد هداکتر معاین  هتا ک همکاتب ناجور باشن، اونا ر ایشاگردا و کارمند هاگ
۔ هسر کار عادی خو پس بی  هد هامو نفر کیی میتن هک هخبر مون  هشی بعد ازو مسئولین صحت ر  
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م؟یره بیگر ۱۹-م راه انتشار کویدیچطور میتن  

کدو یا بینی زدو نظافت ره مراعات کین و ده ناجوری از دیگرو دور   هکه ده دستشویی و سلف  هوایرس ھا اینمی است  اکثربھترین دفاع از 

 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،  یدستھای خو ره یگم •

 راه سلفه و بینی زدون خوره بیگرین، دستمال کاغذی ره ده اشغالی پورته کین و دستھای خوره بوشّین  •

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

 معلومات زیادتر
ادتر کسای که عالیم تاو، سلفه، کٹوگ دردی و مندگی درن،  کورونا قابل تشویش استه، لیکن شمو ده یاد دشته باشین که زیوایرس گرچه 

کورونا۔ وایرس  که گو ناجوری تنفسی درن، نه ی ماو یا یبسیار امکان دره که اونا ت  

 بلده تازه ترین معلومات و مشوره ده اینزی صفحه بورین:  

www.health.gov.au  

کورونا ده اینزی شماره تماس بیگرین   وایرس قد خط کمک   

 ۔ 1800020080

 ای خط تلفن بیست و چھار ساعت ده روز و ھفت روز ده ھفته واز استه۔ اگر ترجمان ضرورت دشتین، ده اینزی شماره زنگ بزنین:  

131450 

ره از اینزینجی پیدا کین: خویت یا منطقه از خود شماره تلفن وال  

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

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