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زه کله د COVID-19 آزمایښت وکړم؟
د COVID-19 نښې نښانې ولرې. 	

تاسې په لوړه کچه د خطرناکه ناروغۍ په خطرکې یاست. اوپه دې وروستیوکې دچاسره چې په COVID-19 اخته وه  	

مخامخ شوي یاست.

تاسې په خپل چاپیریال کې په اړیکه شوي يې یا چا سره چې په لوړه یا څه ټیټه کچه په COVID-19 اخته وه مخامخ  	

شوي یاست.

څوک د سخته ناروغۍ په لوړه کچه خطرکې دي؟ 
د 60 کلونوعمرخلک اوهغه نه پورته 	

حامله یا امیدواره میرمنې 	

بومې آسترالیایان، د Torres Strait ټاپوخلک او ارام ټاپوخلک Pacific Islander )د 35 کلونوعمرنه پورته خلک(  	

چاغ خلک، شکرلرونکې، قلب یا دزړه سخته ناروغي، دسږې مزمن ناروغۍ )د ساه لنډۍ یا asthma په ګډون چې تیرو 12 میاشتوکې روغتون ورتګ  	

ته اړشوي وې( دځګریا بډوډې سخته مزمن ناروغۍ، فعاله سرطان یا هغه څوک چې دبدن دفاعې سیستم يې کمزوره وې

ځینی معلول خلک دهغه کسانوپه ګډون چې ددوی معلولیت دهغو په سږو، زړه یاقلب یا بدن دفاعې سیستم باندې اغیزه کوې 	

د زړوخلکوساتنې استوګنځي اومعلولوکسانوپاملرنې ځایونه 	

د 18 کلونوعمرخلک اوهغه نه پورته چې واکسین شوي نه وې 	

کومه یوه آزمایښت د COVID-19 زه باید وکړم؟
دلته دوه ډوله آزمایښت شتون لری تاسې کولې شي وآزمايې که چیرې COVID-19 ولری. د rapid antigen ازمایښت 

)RAT( چې تاسې خپله کولې شي او  PCR )پزې او ستونې لعاب نمونه( چې د آزمایښت په کلینک کې ترسره کیږې                      

که تاسې د سخته ناروغۍ په لوړه کچه خطرکې یاست تاسې باید د PCR آزمایښت وکړې. که تاسې د PCR آزمایښت  	

نتیجه ډیرزر وانه خیست، د rapid antigen آزمایښت وکړئ )که کومه یوه درسره وې( ترهغه چې د PCR آزمایښت 

نتیجې ته انتظارباسې.

که تاسې دسخته ناروغۍ دخطرپه لوړه کچه کې نه یاست، د rapid antigen آزمایښت ترسره کړئ مګر ددې نه چې  	

ستاسې ډاکټرتاسې ته ویلې وې چې د PCR آزمایښت ترسره کړئ. 

که زما د COVID-19 دازمایښت نتیجه مثبت وې زه باید څه وکړم؟
که ستاسې د PCR ازمایښت نتیجه مثبت وښود، حتا تاسې د COVID-19 کوم نښې نښانې هم نلرل. تاسې باید د  	

COVID-19 مثبت آزمایښت اوپه کورکې  خلکودپاره د COVID-19 امن سره تنظیمولو سپارښتنه تعقیب کړئ. 

که ستاسې د rapid antigen آزمایښت نتیجه مثبت وښود نتیجه د Service Australia سره راجستر کړئ تاسې باید د COVID-19 مثبت  	

آزمایښت اوپه کورکې  خلکودپاره د COVID-19 امن سره تنظیمولو سپارښتنه تعقیب کړئ.

که هره یوه روغتیايې اندیښنه لرې اوژبې مرستۍ ته اړتیا لرې، TIS ته په 450 131 شمیره کې زنګ ووهئ او د Health Direct تلفون 

1800 022 222 پوښتنه وکړئ. 
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