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 دییموارد تا یبرا صحت نیوساوت ولزوزارت معلومات  ورقۀ

 هستند(19 -کووید که مبتال به  ی)افراد19 -ۀ کووید شد

 داده شده است صیتشخ 19 –کووید است که مبتال به  یکسشده  دییمورد تا کی  

 یک که توسط  یتا زمان دیکن از دیگران جداخود را  دی، با19- دیدر صورت مثبت بودن تست کوو

 ی، از شما خواسته محاالت شتری. در بکنیدترک که انزوا را  دیشوداده اجازه  داکتر با صالحیت

 .از دیگران منزوی کنید خود را اانزو ه برایتعیین شدمرکز  کیشود که خود را در 

 همیجر دیتوان ی، منرویدشده  نییتع یمرکز انزوا کیبه  ای دینکن یاگر بالفاصله خود را منزو 

-کووید  به مبتال شدن آنهاکند تا از  یکمک متان وستان و خانواده د، هاهم خانه از  انزوا .دیشو

 .دگرد یریجلوگ 19

 از  یاضاف حاوی معلومات معلوماته ورق نیاGuidelineIsolation -NSW Health Self  

 .ارائه می دهد (صحت نیوساوت ولزوزارا  یدستورالعمل جداساز)

 

 19-کووید  که خواهد شدچگونه به من گفته 

 دارم؟ 

 The)  صحت عامهواحد  ای داکترشما مثبت است،  شیو آزما داده ایدانجام   19-کووید  شیاگر آزما

(Public Health Unit از شما بپرسد تا را سوال  نیچند دیبا عامهصحت . واحد رندیگ یبا شما تماس م

کند تا منبع  یکمک م کار به صحت نیو ساوت ولز نیا. دیبوده ا یو با چه کسان دیمشخص شود کجا بوده ا

 .را کاهش دهدآن  شتریو انتقال ب ندک دایعفونت را پ یاحتمال

 The Public)  صحت عامۀواحد 

Health Unit)  را سوال  نیچندباید

کجا در  شودپرسد تا مشخص باز شما 

 نی. ادیبوده ا یو با چه کسان دیبوده ا

 صحت نیو ساوت ولزوزارت کار به 

 عفونت یکند تا منبع احتمال یکمک م

اهش را کآن  شتریو انتقال ب ندک دایرا پ

 .دهد

 نیبه ا یکیالکترون یدسترس یبرا

 .دیرا اسکن کن QRسند لطفاً کد 

 

 مدت؟ ندچ یکنم و برا یخود را منزو دیبا ایآ

، تان، در محل سکونت خود اجازه داشتندر صورت  ایشده  نییمحل انزوا تع کیدر  دی، بادیهست 19- دیکه مبتال به کوو دیداده شده ا صیاگر تشخ

با ی که هنگام(  The Public Health Unit) صحت عامه. واحد با صالحیت مرخص شوید موظفداکتر که توسط  یتا زمان دیکن یخود را منزو

ن تماس خود وشود آدرس و شماره تلف یدر صورت اجازه ماندن در خانه از شما خواسته م وکند  یم یابیارزرا موضوع  نیامی گیر تماس شما 

 کنم؟ ی. چگونه خود را منزودیدهب را

  از  یریجلوگ ی)از جمله برا یدر موارد اضطرار ای طبی لعاج یمراقبت ها یمگر براکنید ترک را محل سکونت خود  اجازه نداریدشما

 :دی، باترک کردیدذکر شده  لیدالاین (. اگر به یاز خشونت خانگ یناش بیفرار از خطر آس ای دنیصدمه د

o   دیماسک بزن 

o    دیریمتر فاصله بگ 1.5افراد سایر از 

o   بروید و برگردیداز خانه شما است  بیرون که یبه محل ما  یمستق 

 دیاستفاده نکن مشترک با دیگران یسوار ازاستفاده و  یعموم هینقل لیو از وسا دینرو یعموم جاهای ای کز مراقبت طفلمر، کتببه محل کار، م. 

 دینداشته باش کننده دیبازد. 

 دیخود برو یخصوص حویلی ای، بالکن چهبه باغ دیتوان یم. 

 دیکن تیرا رعا حفظ الصحه: 

o  دیرا بپوشانتان سرفه و عطسه 

o دارای  یکننده ها یاز ضدعفون دیتوان یم نی. همچندییبشو هیثان 20با آب و صابون به مدت حداقل به تکرار  خود را های دست

 .دیل استفاده کنوالک

o ی تان را بشویید:دستها 

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/self-isolation-covid-and-close.aspx
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 رفت و آمد کنندزیاد در آنجا  یگریکه ممکن است افراد د یقبل از ورود به منطقه ا 

  کرده انداستفاده  گرانیکه د یلیوساکردن قبل از لمس 

  تشناببعد از استفاده از 

 کردن عطسه ایاز سرفه  بعد 

 و بعد از برداشتن دستکش و ماسک دنیقبل از پوش 

 زیو مت تابلی، کمپیوتر دین، صفحه کلو، تلف شنابدر، لوازم حمام ، ت رهی، دستگزیمی ، رو میز غذا پزی) دیکن یلمس م زیادرا که  یتمام سطوح 

 )بلیچ( نندهک دیمحلول سف ایکننده  ی، سپس از محلول ضدعفونپاک کنیدمصرف  کباریدستکش پوشیدن بار در روز با  کی( حداقل خوابکنار تخت

 .دیاستفاده کن قیرق

 آن را خریطۀ  یخانگ یزباله ها گریآنها با د انداختنآلوده را قبل از دور  چیزهای ریو سا یجراح یمصرف، ماسک ها کباری یهمه دستکش ها

 .دییرا بشو چیزها دست های تان نی. بالفاصله پس از دست زدن به اپالستیکی بپیچانید

  غذا  هیهت یاگر هنوز برا بدهید.سفارش  ینوتلف ای نیبصورت آنال ایکنند  هیشما ته یرا براواها و د ییمواد غذا دیبخواه تاندوستان  ایاز خانواده

 .دیریتماس بگ 1300 066 055با شماره  تان یمحل صحت عامه، با واحد دیدار ازیبه کمک ن یو لوازم ضرور

 

 آگر با افراد دیگر زندگی کنم چه؟

 نیکند. آنها همچن یصحبت م دیشو یمنزو تانافراد خانواده  ریثر از ساوبه طور م دیتوان یم ایآ نکهیا تان و یزندگ طیشما درباره شرا صحت عامه واحد

 کنند. یم ییشناسارا سرکوب شده  یمنیا ستمیسافراد با  ایاست مانند افراد مسن  مرضدر معرض بیشتر را که در خانواده شما  یهر فرد

 یمکه ن دیدار یشود. اگر فرزند یداده م بیخانواده شما ترت ایشما  یبرا نیگزیجا سکونتمحل یک ، دیکن یثر خود را منزوموبه طور  دیتوان ینم اگر

 advice forکنند، به  یپرخطر کار م یها طیکه در مح دیکن یم ی زندگیشود. اگر با افراد یبا شما منزوهمراه  دی، او بادیاز او جدا شو دیتوان

risk setting.-households of people working in a high (کنند یپرخطر کار م یها طیکه در مح یافراد یها انوادهخ برای ها هیوصت) 

 .دیمراجعه کن

 که الزم است وقتهر در ، دیکن یمنزو دیکن یم یکه با آنها زندگ یثر خود را از افرادوبه طور م دیبتوان اگر: 

 دیبمان یکامال  جدا از هم باق 

  دیو بخواب دیبمان جداگانهدر اتاق 

  دیجداگانه استفاده کناز حمام ، 

 کامال  با آب دی، آنها را بالیوسا نیپس از استفاده از ا - دیاقالم را به اشتراک نگذار ریسا ای لحاف، دستمال، گیالسخانه، از جمله ظروف،  لیوسا 

 .دیاستفاده کن ییلباسشو نی/ماشییظرفشو نیاز ماش ای دییو صابون بشو

  دیمناطق از ماسک استفاده کن نیو هنگام حرکت در ا دیکن یمناطق مشترک خودداررفتن به از 

 د مرض قن ای گرده ای شش، یقلب مرضکه  یافراد ای، یمنینقص ا یهستند مانند افراد مسن، افراد دارا دیشد امراضکه در معرض  یهرگز با افراد 

 .نکنیدمحل اقامت یک دارند، در 

 آنها نیز و هستند کینزد تماس دیکن یم یکه با آنها زندگ یافراد ایکند که آ یم هیبه شما توص نیهمچن (The Public Health Unit) صحت عامه واحد

 مراجعه کنند.( کینزد تماس به افراد هیتوص) advice for close contactsبه  دیبا کینزد تماسکنند. همه  یخود را منزو دیبا

 از افراد مورد مثبت خود را منزوی کنند.جداگانه  دیبا کینزد تماس افراد

 ؟باید بکنم بدتر شوند چه انزواعالئم من در طول  ای یم مرض را نشان دهماگر من عال

 :خصوص، به متوجۀ خود باشید دیاز نظرعالئم جد دیشما با

 ( ایگراد  یدرجه سانت 37.5تب  )(هشبانه، لرز عرقسابقه تب ) ایباالتر 

 ینیب بندش ااز بینی ی زشیآبر 

 بو ای مزهدر  رییتغ 

 یگلو درد 

 سرفه کردن 

 (نفس کشیدننفس )مشکل در  یتنگ 

 

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/households-high-risk.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/households-high-risk.aspx
file:///C:/Users/20024562/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/UAPHL9FA/advice%20for%20close%20contacts
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، از ق/استفرادلبدی ، اسهال،ی، درد مفاصل، سردردت، درد عضالی)احتقان(، خستگ ینیب دیتواند شامل انسداد شد یم  19-کووید یم عال ریسا

 باشد.چشم ملتحمه التهاب و  شناخته نا نهیدست دادن اشتها، درد قفسه س

 .دیکه شما را تحت نظر دارد صحبت کن ینیبال میعالئم با ت نیا ضرورت به تداویصورت احساس  در

. به کارکنان دیریتماس بگ000  سه صفر با دی(، بانفس کشیدن مشکل در اینفس در حالت استراحت  یشد )به عنوان مثال تنگ یعالئم شما جد اگر

 .دیهست 19-کووید  که مبتال به دیاطالع ده آمبوالنس

 ؟میایخود کنار ب یچگونه با انزوا

 را درشده و به روز  قیدق معلومات دیتوان یمشما . دیصحبت کن 19 -کووید در مورد  تانخانواده  یاعضا گریبا دتان کاهش اضطراب  یبرا

Frequently asked questions –19 -COVID  دیکن دایپ (سواالت متداول -19 -)کووید. 

 .دیده نانیخردسال اطم اطفالسن، به به با استفاده از زبان مناسب 

 .دیکن تیروزانه را در خانه رعا یروال عاد کیتا آنجا که ممکن است 

 .دیخانواده و دوستان در ارتباط باش یبا اعضا یاجتماع یرسانه ها ای لیمین، اوتلف قیاز طر

حویلی ، قدم زدن در  وگای، ورزش های روی کف خانه، رقص، یورزش یها ید یو یتوانند شامل د یها م نهی. گزدیبه طور منظم در خانه ورزش کن

استرس و  یثابت شده برا تداوی کیورزش  داشتن، می گردد. در صورت بایسکل غیر متحرک، مانند یخانگ یورزش لیاستفاده از وسا ایخلوت 

 است. یافسردگ

ونه با که در گذشته چگ دیفکر کن نی. به ادیصحبت کن تان کارصاحب با  نهیگز نی، در مورد ادیدهد در خانه کار کن یکه به شما اجازه م دیدار یاگر شغل

دوام  ینطوالبرای مدت شما  یکه انزوا دیداشته باش ادی. به کرد دیخواه مقابله زین تیوضع نیکه با ا دیده نانیو به خود اطم دیامقابله کرده سخت  طیشرا

 نخواهد داشت.

 

 ؟باید بکنم چه هستمشده  دییمورد تأ کی کهبه من اطالع داده شود و باشم خود از خانه  دوراگر 

مسکونی در محل تان  یدر مدت زمان انزوا دیتوان ینمشما و هستید شده  دییمورد تأ کی کهشود به شما اطالع داده  دیهستتان از خانه  دورکه  یدر حال اگر

 .کمک کندبه شما  نیگزیمحل اقامت جا افتنیتواند در  یم(  The Public Health Unit) صحت عامه، واحد دیبمان تان

 .دیرا ندارتان اجازه سفر به خانه  اجازه داده نشده است موظفداکتر با صالحیت که توسط  یزمان تا

 

 چه موقع می توانم انزوا را ترک کنم؟

 یرونباز انزوا  دیتوان ی، مآن را تایید کندباصالحیت یک داکتر  یکو  دیقرار گرفت یابیمورد ارز یعفونریبه عنوان غ طبیکه از نظر  یهنگام 

 .شوید

 اگر: دیشو بیرون، ممکن است از انزوا دیاداده را گزارش ن یعالمت چیاگر هرگز ه 

o  گذشته است 19- دیکوو شیآزما نیروز از مثبت شدن اول 14حداقل 

o نشده است جادیا یعالمت چیروز گذشته ه 14 در 

 اگر: دیشوبیرون ، ممکن است از انزوا یدر صورت داشتن تب و عالئم تنفس 

o  گذشته است وروز از شروع عالئم  14حداقل 

o  استآمده وجود بساعت گذشته  72حاد در  مرض یعالئم تنفسدرو بهبود قابل توجه رفع شده تب. 

 اگر دیشو بیروناز انزوا  دیتوان ی، میدر صورت عدم رفع کامل تب و عالئم تنفس 

o  و ،روز از شروع عالئم گذشته است 20حداقل 

o نیفتاده استبه خطر  یالمت شما به طور قابل توجهس، 

 ای

 دیشو آزاداز انزوا  دیتوان یمنیز  ریز یارهایدر صورت دارا بودن تمام مع: 

o  روز از شروع عالئم گذشته است. 14حداقل 

o  ساعت گذشته تب برطرف شده است. 72در 

o حاد وجود داشته است. و مرض یدر عالئم تنفس یقابل مالحظه ا یبهبود 

o از شروع عالئم گرفته شده اند 10ساعت پس از روز  24که حداقل  دیداشته ا 19 - کووید یمنف یمتوال شیشما دو آزما 

 آزاد شوند، اگردارند ممکن است از انزوا  یمنینقص ا یکه به طور قابل توجه یافراد 

file:///C:/Users/20024562/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/UAPHL9FA/COVID-19%20–%20Frequently%20asked%20questions
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o  گذشته است 19- دیکوو شیآزما نیروز از مثبت شدن اول 14حداقل 

o ندم گرفته شده ایاز شروع عال 7ساعت پس از روز  24که حداقل  دیداشته ا 19 -کووید  یمنف یمتوال شیآزما شما دو 

 داشته باشد. ازیخون ن شیاز جمله آزما یاضاف شیشود که ممکن است به آزما یاعمال م یگرید یارهاینباشد مع یمنف شم شیآزما نیا جیاگر نتا 

 

 افتد؟ یم ینکنم چه اتفاق تیانزوا را رعا نیاگر قوان

 دهد. یدستورالعمل ها خانواده، دوستان و جامعه را در معرض خطر قرار م نیا تیعدم رعا

هر  ایماه زندان  6ر، الد 11000افراد، حداکثر مجازات  یدارد. برا یرا در پ ینیسنگ یشود و مجازات ها یمحسوب م زینجرم  نیقوان نیا تیرعا عدم

 می یابد. ادامهجرم  ی کههر روز یبرا گریر دالد 5500 مهیدو با جر

 بعد از ترک انزوا چه اتفاقی برای من می افتد؟

 .دیدوستان و خانواده بازگرد دنی، رفتن به کار و دیعموم هینقل لیروزانه از جمله استفاده از وسا یها تیبه فعال دیتوان یشما م

 شود: یریجلوگ ساری ضامراهمه  وعیتا از ش دیدهبادامه  یکیزیفاصله ف تیو رعا حفظ الصحه تیبه رعا دیبا شما

 1.5 دیریفاصله بگ دیکن ینم یکه با آنها زندگ یمتر از افراد. 

 دیل استفاده کنوالک دارای یکننده ها یاز ضدعفون ای، دییبا آب و صابون بشو هیثان 20به مدت و  بطور مکرررا ان های ت دست. 

  دیکن یخوددار تانچشم و دهان  خصوصاز دست زدن به صورت، به. 

  دیآرنج خم شده بپوشان ایخود را با دستمال  ینیدهان و ب کردن، عطسه ایهنگام سرفه. 

 انجام دهید. شیدر هر مرحله پس از دوره انزوا، فورا  آزما 19 –کووید صورت بروز عالئم  در

 ؟ دیدار یبانیبه پشت ضرورت دیکه در انزوا هست یدر حال ای دیداروالی هنوز س

 ، NSWت حکوم تیموجود لطفا  از وب سا یمال تیاز حما معلومات ی، براهستید یمشکالت مالدچار و  دیمتاثر شده ا  19-کووید اگر از

 NSW Government website  .دیدن کنید 

  Lifeline Australia )14 11 13: )الیف الین 

ماندن با مشکل  منیا ایبا مشکالت که در مقابله  یافراد یکه براروز در هفته است  7و  در شبانه روز ساعت 24بحران  یبانیپشت خدمات کی

 دهد. یکوتاه مدت ارائه م یبانیروبرو هستند، پشت

 

  Beyond Blue Coronavirus Mental Wellbeing Support Service (روسیکروناو یسالمت روان یبانیخدمات پشت  :)بیاند بلو

1800 512 348 

 Sonder، این اپ را طور مجانی از، است یشخص یسالمتساعته  24 یک اپ https://activate.sonder.io/nswhealth دیکن دانلود 

  Kids Helpline  :)551800 1800)خط تلفونی کمک اطفال 

 سال. 25تا  5جوانان  یو محرمانه برا ی، خصوصیبصورت شبانه روز نیو آنال ینوتلفرایگان خدمات مشاوره • 

 NSW Mental Health Line  :)511 011 1800) خط تلفون صحت روانی نیوساوت ولز 

 

 National Coronavirus Health Information line ( روسیکروناو صحی معلومات یملتلفون خط :)080 020 1800 

  19از (Coronavirus)-COVID -NSW Health  .دیدن کنید 

 

 

https://www.nsw.gov.au/covid-19/financial-support
https://www.lifeline.org.au/
https://www.beyondblue.org.au/get-support/get-immediate-support
https://www.kidshelpline.com.au/
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/default.aspx

