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چی وقت مه بلدی COVID-19 معاینه کنوم؟ 

شمو عالیم COVID-19 ره دیرین.  	

شمو غدرتر د خطر استین که غدر مریض شونین و د ای پسانا قد یک نفر که COVID-19 دیشته آلوده  	

شدین. 

شمو یک تماس خانگی استین یا د خطر غدر تا میانه استین که قد نفر که COVID-19 دیره آلوده شدین.  	

کیا د خطر غدرتر استین که غدر مریض شونن؟ 

کسایکه سن شی 60 یا بالتر باشه 	

زنای حامله 	

مردم مومی، جزیره توریس و مردم جزیره پیسفیک )از سن 35 و بالتر(  	

کسایکه مریضی چاغی، دیابت، مریضی جدی قلبی، مریضی مزمن شش )بشمول کسایکه مریضی نفس تنگی دیره که د طول 12  	

ماه د شفاخانه بستری شده(، مریضی مزمن جدی جگر یا گرده، سرطان فعال دیره یا کسایکه سیستم ایمنی کمزور دیرن. 

باضی کسایکه معیوب استن بشمول کسایکه معیوب استن که سر شش، قلب و سیستم دفاعی بدن شی تاثیر مونه.  	

کسایکه د خانه سالمندا و خانای معیوبین زنده گی مونن  	

کسایکه 18 ساله یا کالنتر استن که واکسین نشدن.  	

کدم معاینه COVID-19 ره مه کنوم؟ 

دو رقم معاینه مختلف استه که شمو میتنین بلدی معاینه کیدون COVID-19 استفاده کنین. یک معاینه 

سریع انتی جن )RAT( که شمو میتنین خود شیم انجام بیدین و یک معاینه PCR )از آوو بینی و کتوک( که د 

کلینیکای معاینه انجام دیده موشه. 

اگه شمو د خطر غدرتر استین که غدرمریض شونین شمو باید یک معاینه PCR کنین. اگه شمو یک  	

معاینه PCR ره زود انجام دیده نمیتنین، یک معاینه سریع انتی جن انجام بیدین )اگه یک بسته معاینه 

دیرین( تا وقتیکه منتظر نتیجه معاینه PCR استین. 

اگه شمو د خطر غدرتر نیستین که غدرمریض شونین، یک معاینه سریع انتی جن انجام بیدین تانا د  	

صورتیکه داکتر شیم بلدی شیم بوگیه که معاینه  PCR انجام بیدین. 

چیز کار مه کنوم اگه نتیجه از مه بلدی COVID-19 مثبت امده؟ 

اگه نتیجه معاینه PCR از شمو مثبت استه، حتی اگه شمو عالیم ندیرین، شمو COVID-19 دیرین. شمو  	

باید مشوره که بلدی کسایکه نتیجه مثبت قد COVID-19 ره دیره و چطور COVID-19 ره د خانه محفوظ 

مدیریت کنه ره گوش کنین. 

اگه نتیجه معاینه سریع انتی جن شیم مثبت استه نتیجه خو ره قد Service NSW راجستر کنین و  	

مشوره که بلدی کسایکه نتیجه مثبت قد COVID-19 ره دیره و چطور COVID-19 ره د خانه محفوظ 

مدیریت کنه ره گوش کنین.

اگه شمو کدم نگرانی صحی دیرین و نیاز د کمک زیبونی دیرین، د TIS د شماره 450 131  زنگ بزنین و د شماره 

222 022 1800 بخوایین. 
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