Persian/Farsi

Coronavirus (COVID-19) testing in Western Sydney
اکنون برای هر فردی که دارای نشانه ها و عالئم بیماری است ،آزمایش کوید  ۱۹-در دسترس
می باشد
اگر دچار گلودرد  /خراشیدگی  ،سرفه  ،تب  ،نفس تنگی یا عالئم دیگری مانند کوفتگی و درد غیرمعمولی بدن  ،تغییر در حس بویایی و چشایی
.یا آبریزش بینی هستید  ،به پزشک مراجعه نمایید.
نیازی نیست که به خارج از کشور سفر کرده باشید یا با فرد مبتال به ویروس کرونا در تماس بوده باشید
شما یا با پزشک خانودگی خود ( )GPو یا با کلینیک تست کوید ، ۱۹-با شماره ی ۲۴( 1800 020 080ساعت در روز  ۷ /روز در هفته)
تماس بگیرید.

برای آزمایش گرفتن به کجا مراجعه کنم
آزمایش های کوید  ۱۹-در کلینیک تست دولتی برای همه رایگان می باشد .این شامل افراد بدون کارت مدیکر(کارت خدمات درمانی)
 ،Medicareمانند بازدید کنندگان خارج از کشور و پناهجویان نیز می باشد.
در صورت نیاز به آزمایش ،شما می توانید به کلینیک های دولتی کوید  ۱۹-مراجعه نمایید
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/diseases/Pages/coronavirus-clinics

کلینیک های دولتی کوید  ۱۹ -در غرب سیدنی
بیمارستان کودکان ،وستمید
Corner of Hawkesbury Road
and Hainsworth Street,
Westmead

بیمارستان وستمید
Level 2, E Block, Corner of
Hawkesbury Road and Darcy
Road, Westmead

 ۱۰صبح تا  ۸بعد از ظهر۷ ،روز
هفته

 ۷صبح تا  ۹بعد از ظهر۷ ،روز هفته
شماره تلفن(02) 8890 5555

بیمارستان بلک تاون
18 Blacktown Road,
Blacktown
 ۷صبح تا  ۱۱بعد از ظهر۷ ،روز هفته
شماره تلفن(02) 9881 8000

شماره تلفن(02) 9845 0000

خدمات ترجمه
اگر به زبان انگلیسی صحبت نمی کنید ،به سازمان ترجمه ی کتبی و شفاهی ) (TISبا شماره تلفن  13 14 50تماس گرفته و سرویس مورد
نیاز خود را درخواست نمایید

نرم افزار (برنامه) ایمن کویدCOVIDSafe app۱۹-
این برنامه روند تماس با افرادی که در معرض ویروس کرونا قرار گرفته اند ،را تسریع می کند .دانلود آن کامالً اختیاری است .دانلود رایگان
از طریق  App Storeیا  Google Playمیسر می باشد
جهت کسب اطالعات بیشترwww.health.gov.au/resources/apps-and-tools/covidsafe-app:
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