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قدم های الزم برای ردیابی تماس

تنها کافی است که یک نفر مبتال به ویروس باشد تا مرض COVID-19 را در 

جامعه انتشار دهد.

ردیابی تماس یعنی چه؟

وقتی یک نفر COVID-19 می گیرد، صحت عمومی نیوساوت ولز از او پرسان می کند که در چند روز گذشته 

کجاها رفته است.

آنها همچنین معلوماتی در باره اشخاصی که با او در یک جا بوده اند پرسان می کند.

این را ردیابی تماس می گویند. مردمانی که از صحت عمومی نیوساوت ولز تلفون می کنند ردیاب تماس نامیده 

می شوند.

قدم اول

اگر شما با نفری که COVID-19 داشته در یکجا بوده اید،  یک ردیاب تماس از صحت 

عمومی نیوساوت ولز به شما تلفون خواهد نمود.

این تلفون از یک شماره خصوصی )private number( است بنابراین لطفاً این تلفون 

را پاسخ دهید.

اگر به ترجمان ضرورت دارید، این مطلب را به رد یاب تماس بگویید. 

ترجمان ها رایگان هستند و برای شما مصارفی را در بر نخواهد داشت.

قدم دوم 

ردیاب تماس با شما صحبت می کند تا از شما احوالپرسی نماید.

از شما در باره خودتان پرسان می کنند.

این معلومات خصوصی نگهداری می شود.
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این ورق معلوماتی شرح می دهد که چگونه صحت عمومی نیوساوت ولز از ردیابی تماس برای کم کردن سرایت 

ویروس کرونا یا COVID-19 استفاده می نماید.
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ردیاب تماس به شما قوانینی را که باید از آنها اطاعت کنید تشریح می  نماید.

شما ضرورت خواهید داشت که خود را منزوی )قرنطینه( کنید.  این یعنی باید در 

خانه  و دور از سایر افراد بمانید. 

ردیاب تماس همچنین از شما پرسان می کند که آیا به قدر کافی خوراک و دوا در 

خانه دارید یا نه. 

قدم سوم 

ردیاب تماس وقتی که در خانه هستید به شما تلفون می کند یا پیغام به موبایل 

شما می دهد تا از شما احوالپرسی کند.  

ردیاب تماس به شما خواهد گفت که چه وقت مجددا می توانید قوم و خویش ها 

یا دوستان خود را مالقات کنید.
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