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وقتی من به کلینیک
19 – تست کووید
می روم چه اتفاق
می افتد؟
 مرکز صحت محلی سیدنی غربی، این جزوه توسط مرکز صحت جمعیت
(Centre for Population Health, Western Sydney Local
Health District)

.تهیه شده است
قدردانی

Mum, Felicity and her daughter, Georgie
Merrylands Park Drive-through COVID-19 Testing Clinic
Merrylands Family Practice
Sydney Children’s Hospitals Network
Mudgee Community Preschool and
Mudgee Respiratory Clinic, South Mudgee Surgery
(for adaption of original resource).

1

اگر من تب  ،گلودردی  ،سرفه یا
آبریزش از بینیی داشته باشم ،
باید تست ویروس کرونا شوم ،
این تست به نام تست کووید هم
یاد می شود.
2

جاهای مختلفی وجود دارد که می
توانید برای تست بروید:
یک کلینیک تست که
اطفال را می بیند

یک کلینیک موتر رو
که در آن شما در موتر
خود می مانید!

یا داکتر شما
از پدر و مادرم فقط یکی از آنها یا شخص مراقبت کننده می تواند
همرای من برود .اگر من یک برادر یا خواهر مریض داشته باشم،
او هم می تواند با من تست را انجام بدهد.
3

پیش از اینکه تست شوم ،ممکن است
احساسات مختلف زیادی را احساس کنم.
احتمال دارد من:

تشویش داشته
باشم

کنجکاو
باشم

ترسیده باشم

آرام و مطمئن
باشم
4

اگر احساس تشویش یا وارخطایی کنم ،می
توانم نفس عمیق بکشم.
من می توانم اسباب بازی مورد عالقه خود را
با خود بیاورم تا در وقت تست شدن در بغل
بگیرم یا در دست های خود فشار بدهم.
این به من کمک می کند تا آرام باشم
و بدنم بی حرکت بماند.

5

پیش از تست ،من می توانم با مادر ،پدر
یا یک فرد کالن دیگر در مورد احساس
خود گپ بزنم .من می توانم هر سوالی
که داشته باشم از آنها بپرسم.

6

وقتی برای انجام تست خود به کلینیک می
رسم ،پرستاران ماسک ،لباس روپوش و
دستکش می پوشند.
این کمک می کند تا پرستاران از گرفتن
میکروب یا انتشار میکروب به افراد دیگر
محافظت شوند.

7

من دست های خود را با پاک
کننده دست (ضدعفونی کننده)
می شویم ،درست همان
طوری که در مکتب یا
دورۀ پیش از مکتب
می شستم.
به من ماسک داده خواهد
شد تا بپوشم ،درست آن
طوری که پرستارها می
پوشند*.

ممکن است یک
پرستار با گرفتن
یک گرماسنج نزدیک
پیشانی ام  ،درجه
حرارت مرا اندازه
گیری کند.
*برای والدین  /مراقبت کنندگان :اطفال زیر  3سال از ماسک استفاده نمی کنند.

8

پرستار از من در مورد اینکه من چگونه احساس
دارم سواالتی خواهد پرسید.
او ممکن است گوشها و دهان مرا معاینه کند ،و به
نفس کشیدن و قلبم گوش بدهد.
با بم...
با بم

9

پرستار با استفاده از سواب دو تست
خیلی فوری انجام می دهد.
سواب نرم است و مانند
یک جوانه پنبه ای دراز
به نظر میرسد.

سواب به آرامی به دهان من
داخل می شود .بعد از آن ،
یک سواب دیگر به آرامی به
بینی من داخل می

10

سواب درد ندارد اما ممکن است کمی عجیب
احساس شود .ممکن است این احساس را در
من ایجاد کند که می خواهم سرفه یا عطسه کنم.
پدر یا مادر یا سرپرست من برای کمک
به من در آنجا خواهد بود.
وظیفۀ من این است که مثل
یک مجسمه بی حرکت باشم.
من می توانم بازی مجسمه را
انجام دهم!
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حتی هورسی هم دلیر
بود و یک سواب را
انجام داد.

انجام شد!

11

اکنون تست من انجام
شده و وقت آن است که
به خانه بروم.
آفرین  ،من این کار را کردم!
من باید بعد از تست مستقیم
به خانه بروم و در خانه
بمانم تا زمانی که نتیجه
تست خود را بگیرم و
دوباره حالم خوبتر شود.

12

13

اکنون من همه چیز را
در مورد انجام تست
ویروس کرونا می دانم.

14

از این که جورجی به کلینیک آزمایش
کووید  19 -میرود ،با او همراه شوید.
او کجا می رود؟ چه کسی را مالقات خواهد کرد؟ او چه یاد خواهد
گرفت؟
با دنبال کردن جورجی در سفر انجام تست کووید –  19به این
موضوع پی ببرید
والدین  /مراقبت کنندگان :لطفا ً با ظاهر شدن اولین نشانه از عالیم مرض ،طفل خود را
برای کووید –  19تست کنید  ،حتی اگرعالیم خفیف هم باشد.
معلومات محلی کووید –  ، 19به شمول کلینیک های

که تست انجام میدهد:

سیدنی غربی
انجمن کووید – 19

اطفال صحتمند
سیدنی غربی:

شبکۀ شفاخانۀ
اطفال سدنی:

www.wslhd.health.nsw.
gov.au/covid-19wellbeing

www.wslhd.health.
nsw.gov.au/HealthyChildren

www.schn.health.
nsw.gov.au/covid-19information

این جزوه برای کمک به توضیح روش تست کووید –  19که اطفال
ممکن است در کلینیک تست کووید – 91در سدنی غربی تجربه کنند ،
طراحی شده است .روند آزمایش ممکن است بسته به عالیم تجربه شده
و روش های کلینیک جداگانۀ که تست انجام می دهند متفاوت باشد .تمام
معلومات این جزوه در زمان انتشار صحیح است.
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