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Divê ez kengê têsta COVID-19 bistînim?
 • Nîşaneyên we yên COVID-19 hene.
 • Hûn di xetereya nexweşiya giran de ne û vê dawiyê bi kesekî bi COVID-19 re rûbirû 

mane.
 • Hûn têkiliyek malbatê ne an jî we bi yekî bi COVID-19 re rûbirûbûna xetereyek zêde 

an navîn heye.

Kî di xetereya nexweşiya giran de ye?
 • Kesên 60 salî û mezintir
 • Jinên ducanî
 • Aborjîn, Girava Torres Strait û Girava Pasîfîkê (ji 35 salî û mezintir)
 • Kesên qelewî, şekir, nexweşiyên giran ên dil, nexweşiyên kronîk ên pişikê (di nav de nefestengî giran ku 

di 12 mehên dawîn de hewcedariya wan bi nexweşxaneyê heye), nexweşiya giran a kezeb an gurçikê ya 
kronîk, kansera çalak an ku xwedan sîstema parastinê lawazin.

 • Hin kesên kêmendam di nav wan de seqetiyek ku bandorê li ser pişik, dil an jî sîstema parastinê wan 
dike

 • Niştecîhên lênêrîna kal û pîr û seqetan
 • Kesên 18 salî û mezintir ku bêvaksînin 

Divê ez çi têsta COVID-19 bikim?
Du têstên cûda hene ku hûn dikarin bistînin da ku kontrol bikin ka we COVID-19 heye. 
Testek bilez a antîjenê (RAT) ku hûn dikarin bi xwe bikin û têsta PCR (şûpa poz û 
qirikê) ku li klînîkeka têstê tê kirin.
 • Heke hûn di bin rîska nexweşiya giran de bin divê hûn têsta PCR bikin. Heke hûn 

nekarin zû encamek testa PCR-ê bistînin, dema ku hûn li benda encama testa PCR-ê 
bisekinin testek antîjenek bilez bikin (heke we hebe).

 • Heke hûn ne di bin xetera nexweşiya giran de ne, têstek antîjenê ya bilez bikin heya 
ku doktor ji we re nebêje ku hûn têsta PCR bikin.

Ger têsta min ya COVID-19 erênî ez çi bikim?
 • Ger encama testa PCR ya erênî hebe, her çend nîşanên we nebin jî, we COVID-19 

heye. Pêdivî ye ku hûn şîreta ji bo kesên têsta COVID-19 erênî hene bişopînin û li 
malê bi ewlehî COVID-19 birêve dibin.

 • Ger têsta te ya antîjenê ya bilez a erênî hebe, encamê bi Servîsa NSW tomar bikin 
û şîretên ji bo kesên ku têsta COVID-19 erênî hene bişopînin û li malê bi ewlehî 
COVID-19 birêve dibin.
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Ger pirsgirêkên tenduristiyê hebin û hewcedariya wan bi piştgirîya ziman hebe, bi TIS 131 450 re 
telefon bikin û Health Direct bixwazinser 1800 022 222.
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