ایا څه وکړئ که چیرې تاسو د کورونا وایروس (-DIVOC
 )91اخته کوم کس سره نږدې اړیکه لرلي وي.
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تاسو د کورونا وایرس ( )91-DIVOCاخته کوم کس سره نږدې اړیکه لرلي
تاسو باید له دې کس سره د وروستې ځل اړیکې درلودلو وروسته خپل ځان د  91ورځو لپاره په خپل کور یا بل
استوګنځي کې قرنطین کړئ.
لطفا ً دا په پام سره ولولئ .د نورو معلوماتو لپاره ،د کورونا وایرس تودې کرښې سره پدې
 42( 9311 576 813ساعته ،په اونۍ کې  7ورځې) اړیکه ونیسئ.
که چیرې تاسو د کورونا وایرس تودې کرښې ته زنګ ووهئ ،تاسو کولی شئ د صفر ( )0انتخاب غوره کولو له الرې
ترجمان ته السرسی ومومئ .د کوم نورو زنګونو لپاره ،که چیرې تاسو یو ترجمان ته اړتیا لرئ ،نو  lan iIaN SITته
په  989 161لومړی زنګ ووهئ.

په کور کې پاتې شئ

خپل السونه ومینځئ ،ټوخي او
پرنجي مو پټوئ

له خپلې کورنۍ او ملګرو څخه
جال اوسئ

که چیرې تاسو طبي مرستې ته
اړتیا لرئ ،خپل ډاکټر یا تودې
کرښې ته زنګ ووهئ

نږدې اړیکه څوک ده؟
که چیرې تاسو له  91دقیقو څخه ډیر ځله مخامخ اړیکه لرئ یا له یو چا سره په بند ځای کې له دوه ساعتونو څخه ډیر وخت مصرف کړئ څوک
چې د کورونا وایرس لپاره مثبته ازموینه کړې کله چې دوی انتان ناروغ وو ،نو تاسو نږدې اړیکه یاست.
نږدې اړیکې په ډیرو الرو کې پیښیدلې شي ،لکه په ورته کورنۍ کې اوسېدل یا په ورته ځای کې کار کول .د روغتیا او بشري خدماتو څانګه
( )SHHnبه یو چا ته ووایی که چیرې دوی یو نږدې اړیکه ولري.

ایا زه ولې قرنطین ته اړتیا لرم؟
قرنطین پدې معنا ده چې تاسو نشئ کولی خپل کور یا استوګنځی د کوم دلیل لپاره پریږدئ ،پرته له طبي پاملرنې یا په بیړني حالت کې .هر هغه
څوک چې نږدې اړیکه ولري باید قرنطین وي ځکه چې لوړ فرصت شتون لري چې کورونا وایرس نورو خلکو ته خپور شي .د خپلې کورنۍ او
ټولنې د خوندي ساتلو ترټولو غوره الره په کور کې پاتې کیدل او د نورو خلکو څخه لیرې اوسیدل (فزیکي فاصله) دی.
تاسو خپل کور د بدني ورزش لپاره نشئ پریږدئ .تاسو ممکن تر  $25117ډالرو پورې جریمه شي که چیرې تاسو پداسې حال کې کور پریږدئ
چې قرنطین کیدل اړین وي .کور کې اوسئ او خوندي اوسئ.

ایا زه چیرته قرنطین شم؟
تاسو باید سمدالسه هغه ځای ته الړ شئ چیرې چې تاسو به قرنطین کیږئ ،پرته له دې چې کوم خنډونه جوړ کړئ .دا معموالً ستاسو خپل کور
وي ،مګر که چیرې تاسو دا په کور کې نشئ ترسره کولی نو بیا به ستاسو لپاره د اوسیدو ځای تنظیم شي.

ایا زه باید چاته د ویلو اړتیا لرم؟
وروسته لدې چې تاسو ته ویل شوي چې تاسو نږدې اړیکه یاست ،نو تاسو باید خپل کار ګمارونکي ته ووایاست .تاسو باید هغه خلکو ته ووایاست
چې تاسو سره ژوند کوئ چې تاسو نږدې اړیکه یاست.

ایا زه څنګه خوندي پاتې شم؟
تاسو باید خپل کور یا استوګنه مه پریږدئ ،پرته له دې چې په طبي پاملرنې یا بیړني حالت په لټون کې یاست.
• په یوه جال خونه کې د پاتې کیدو سره د نورو خلکو څخه ځان جال کړئ.
• خپل السونه په منظم ډول ومینځئ ،او خپل ټوخي او پرنجي مو پټوئ.
• د جراحي ماسک واغوندئ کله چې تاسو په ورته خونه کې د نورو خلکو په څیر یاست او  9.1متره فاصله وساتئ.
• د امکان په صورت کې یو جال تشناب وکاروئ.
• د کورنیو توکو شریکولو څخه مخنیوی وکړئ (په شمول پلیټونه ،جامونه او قاشقه او پنجه).
• د کورنی سطحې پاکې کړئ (میز پاسي ،دروازې ،لیکدړي ،بمبي او الستي) او ډیر ځلي کالي ومینځئ.
• که چیرې تاسو کوم لرئ ،د خاورو شیانو اداره کولو پر وخت کې د تزریق وړ دستکشې واغوندئ او تل خپل السونه ومینځئ.
• ککړ شوي توکي لکه دستکشې او ماسکونه په یو ځای شوي فاضلداني کې وغورځوئ.
• خلک مه لرئ چې ستاسو کور یا استوګنځي کې تاسو سره لیدنه وکړي.
• که چیرې تاسو په شخصي کور یا اپارتمان کې اوسېږئ تاسو کولی شئ خپل باغ ته یا برنډې ته الړ شئ .تاسو باید د جراحي ماسک واغوندئ
کله چې پر خپل استوګنې کې حرکت کوئ.
له ملګرو یا کورنۍ څخه وغواړئ ،څوک چې قرنطین کیدو ته اړتیا نلري ،ستاسو لپاره خواړه یا نور اړتیاوې ترالسه کړي.
تاسو ممکن تر  $25117ډالرو پورې جریمه شي که چیرې تاسو پداسې حال کې کور پریږدئ چې قرنطین کیدل اړین وي .کور کې اوسئ او
خوندي اوسئ.

خپلې نښې وڅارئ
پداسې حال کې چې تاسو په قرنطین کې یاست ،تاسو باید د کورونا وایرس نښې وګورئ:
• د بوی یا ذوق حس له السه ورکول.

• د ستوني خوږ

• تبه

• د ساه لنډۍ

• سړه تبه یا خولي

• بهېدونکې پوزه

• ټوخی

که چیرې تاسو د کورونا وایرس کومې نښې لرئ نو تاسو باید ازموینه وکړئ او بیا سمدالسه کور ته بیرته راستون شئ.

ایا زه اړتیا لرم چې ازموینه وکړم کله چې زه نږدې اړیکه ولرم؟
که چیرې تاسو د کورونا وایرس کومې نښې ولرئ ،نو تاسو باید مشوره وغواړئ او ازموینه وکړئ.
خپل ډاکټر ته زنګ ووهئ یا د کورونا وایرس تودې کرښې سره پدې  42( 9311 576 813ساعته ،په اونۍ کې  7ورځې) اړیکه ونیسئ.
که چرې تاسو د ښه احساس کوئ او هیڅ ډول نښې نه لرئ ،نو تاسو څخه به غوښتنه وشي چې د خپل قرنطین  99ورځې شاوخوا ازموینه
وکړئ.
تاسو باید د مخ پوښونه واغوندئ که چیرې تاسو د ازموینې لپاره د کور څخه ووځي .د عامه ترانسپورت ،ټیکسي یا د سپرلې شریک خدماتو
کارولو څخه مخنیوی وکړئ .وروسته له هغه چې تاسو ازموینه وشوه ،تاسو باید سمدالسه هغه ځای ته بیرته الړشئ چیرته چې تاسو قرنطین
یاست.
د کورونا وایرس ازموینه د هرچا لپاره وړیا ده .پدې کې د میډی کیر کارت پرته خلک شامل دي ،لکه د بهر هیواد څخه لیدونکي ،کډوال کارګران
او پناه غوښتونکي.
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ایا د څومره وخت لپاره زه قرنطین ته اړتیا ده؟
د روغتیا او بشري خدماتو څانګه به تاسو ته خبر درکړي چې تاسو څومره وخت لپاره قرنطین کیدو ته اړتیا لرئ .قرنطین معموالً د  92ورځو
لپاره وي ،تر هغه چې تاسو د نښو رامینځته کول پیل کړئ او/یا د کورونا وایرس لپاره مثبت ازموینه وکړئ.
که چیرې تاسو ال هم د ښه احساس کوئ او هیڅ ډول نښې نه لرئ ،نو تاسو څخه به غوښتنه وشي چې د خپل قرنطین  99ورځې شاوخوا ازموینه
وکړئ .حتی که چیرې تاسو ښه احساس وکړئ ،پداسې حال کې چې تاسو د خپلې ازموینې پایلې انتظار کوئ تاسو خپل قرنطین نشي ختمولې
ترڅو چې تاسو ته وویل شي چې دا کول خوندي دي.

خپلې هوساینې ته پام وکړئ وویل شي چې کول خوندي دي.
په قرنطین کې پاتې کیدل ،په ځانګړي توګه د ماشومانو لپاره ستونزمن کیدی شي.
• د کورنۍ له نورو غړو سره وغږیږئ .د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو پوهیدل به اضطراب کم کړي.
• د خپل کار ګمارونکي سره تنظیم کړئ ترڅو د کور څخه کار وکړي ،که چیرې امکان ولري.
• د کور څخه د خپل ماشوم د زده کړې مالتړ وکړئ .آنالین سرچینو ته السرسی ترالسه کړئ کوم چې شتون لري.
• د تلیفون ،اېمیل یا ټولنیزو رسنیو له الرې له کورنۍ او ملګرو سره اړیکه ونیسئ.
• په یاد ولرئ چې قرنطین د اوږدې مودې لپاره دوام نلري.
آنالین سرچینو ته السرسی ولرئ – په کور کې د خوب ،هوساینې او د بدنې ورزش په اړه مشورې په ګډون.ویډیوګانې پدې Wellbeing
<https://www.together.vic.gov.au/wellbeing-victoria> Victoriaشتون لري.
که چیرې تاسو مقابله نه کوئ ،له خپل ډاکټر سره خبرې وکړئ یا اړیکه ونیسئ:
 <https://www.lifeline.org.au/>, Lifeline Australia تلیفون98 99 91 :
د بحران مالتړ خدمت چې په هر وخت مالتړ چمتو کوي.
•  <https://www.beyondblue.org.au/>,Beyond Blueتلیفون1300 22 4636 :
دوی په جالوالي کې له خلکو لپاره متخصص مرسته چمتو کوي.
•  <https://www.kidshelpline.com.au/>, Kids Helplineتلیفون9311 669311 :
د ځوانو خلکو لپاره وړیا او محرمه سال مشورې خدمت.

د مالتړ کڅوړي شتون لري
د وړ ویکټوریا کارګرانو د کوم چې د کورونا وایرس تشخیص شوې یا د تایید شوې کیس نږدې اړیکې لري د مالتړ لپاره د یو ځل $95100
ډالرو تادیه شتون لري .دا وګورئ د وبا ناروغۍ ناورین تادیه
><https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/centrelink/pandemic-leave-disaster-payment
که چیرې تاسو د خپل عمر ،معلولیت یا د مزمن روغتیایی حالت له امله مرستې ته اړتیا لرئ نو بیا د خدمت وړاندې کونکی ،ساتونکی ،د کورنۍ
غړی یا ملګری مرسته کولی شي .له دنی د لیدنې څخه مخکې تاسو باید دوی ته ووایاست چې تاسو قرنطین شوي یاست.
د خواړو او شخصي توکو سره د بیړنۍ مرستې کڅوړي شتون لري که چیرې تاسو د ملګرو یا کورنۍ څخه مرسته ترالسه نه کړئ.
د مالتړ او بیړنۍ مرستې کڅوړي په اړه معلوماتو لپاره یا د خوراکي توکو ترالسه کولو کې مرستې لپاره ،دا وګورئ  – .SHHn.HNDقرنطین او
جالوالې  <https://www.dhhs.vic.gov.au/self-quarantine-coronavirus-covid-19>.یا د کورونا وایرس تودې کرښې ته پدې
 9311 576 813زنګ ووهئ.

د پاملرنې کونکو او د کورنۍ نورو غړو لپاره معلومات
که چیرې تاسو د کورنۍ د یو غړي پاملرنه کوئ نو دلته ځینې مهم شیان شتون لري چې تاسو یې باید په کور کې د هرچا خوندي ساتلو لپاره
وکړئ:
• ډاډمن کړئ چې قرنطین کس باید په یوه خونه کې ،د نورو خلکو څخه لیرې پاتي شي.
• د دوی دروازه تړلي او کړکۍ خالصې وساتئ ،چیرې چې امکان ولري.
• د پاملرنه کونکو شمیره لږترلږه وساتئ.
• تل خپل السونه پر صابون او اوبو سره ومینځئ یا خونې ته د ننوتلو څخه مخکې او وروستې د الس سینیټایزر څخه کار واخلئ.
• د قرنطین کس لوښي او کومکي سامان د کورنۍ له نورو برخو څخه جال وساتئ.
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 که چیرې تاسو د جراحي ماسک ونه. جراحي ماسک واغوندئ کله چې تاسو د قرنطین شوي کس خونه کې یاست،• که چیرې شتون ولري
. لکه سکارف یا دسمال، پرځای یې د مخ پوښونه وکاروئ،لرئ
.• کله چې د کالو مینځل اداره کوئ نو ماسک او دستکشې واغوندئ او د تودوخې ترټولو لوړ تنظیم کې ومینځئ
. بمبي او الستي) پاکې کړئ، لیکدړي، دروازې،• ډیر ځلي د کورنی سطحې (میز پاسي
.• په تړل شوي پالستیکي کڅوړه کې کاغذ او ماسکونه وغورځوئ
.• لیدونکي مه لرئ
 که. زنګ ووهئ9311 576 813  نو د کورونا وایرس تودې کرښې ته د سال مشورې لپاره پدې،که چیرې کس د نا ښه احساس پیل وکړي
. مخکې زنګ ووهئ ترڅو دوی چمتو شي،چیرې تاسو خپل ډاکټر سره لیدنې ته اړتیا لرئ

نښې وڅارئ
) ته زنګ ووهئ000(  نودرې ځله صفر، لکه په تنفس کې ستونزې،که چیرې هغه څوک چې تاسو یې پاملرنه کوئ جدي نښې رامینځته کوي
.او د امبوالنس غوښتنه وکړئ
.که چیرې کوم بل څوک نښې لري نو باید د دوی ازموینه وشي او سمدالسه کور ته بیرته ستون شي

To find out more information about coronavirus and how to stay safe visit
DHHS.vic – coronavirus disease (COVID-19) <https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus>
If you need an interpreter, call TIS National on 131 450
For information in other languages, scan the QR code or visit
DHHS.vic –Translated resources - coronavirus (COVID-19)
<https://www.dhhs.vic.gov.au/translated-resources-coronavirus-disease-covid-19>

For any questions

Coronavirus hotline 1800 675 398 (24 hours)
Please keep Triple Zero (000) for emergencies only
To receive this document in another format phone 1300 651 160 using the National Relay
Service 13 36 77 if required, or email Emergency Management Communications
<covid-19@dhhs.vic.gov.au>.
Authorised and published by the Victorian Government, 1 Treasury Place, Melbourne.
© State of Victoria, Australia, Department of Health and Human Services, updated 10 August 2020.

Available at DHHS.vic –Translated resources - coronavirus (COVID-19)
<https://www.dhhs.vic.gov.au/translated-resources-coronavirus-disease-covid-19>
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