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ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻧظﺎرت و آزﻣﺎﯾش ﺑرای ﮐﺎرﻣﻧدان
ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ھﺗل در ﻧﯾو ﺳﺎوت وﻟز
طﺑﻖ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ )ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺣﻣل و ﻧﻘل ھواﯾﯽ ﮐووﯾد ) (19ﺷﻣﺎره  ،2020 (4ﯾﮏ ﻓرد ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ در ﺣﯾطﮫ ﺗﻌرﯾف ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻧد
ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﻗرار ﮔﯾرد ،ﺑﺎﯾد:
•

در ﺑرﻧﺎﻣﮫ آزﻣﺎﯾش ﻧﯾو ﺳﺎوت وﻟز ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﺗﻌﮭدات آزﻣﺎﯾش در ﻣورد او ﺻدق ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﻣﺷﺧص ﺷود ،و

•

در راﺑطﮫ ﺑﺎ ھﺗل ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﮐﺎر ﮐﻧد ﯾﺎ ﺧدﻣﺎت اراﺋﮫ دھد ،و

•

ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺎﻣور ﭘﻠﯾس ،ﯾﺎ ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻧظور اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻣراﻗﺑت از ﺷﺧص ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣرﮐز ﻗرﻧطﯾﻧﮫ وارد ﻣﯽ ﺷود ﯾﺎ ﺑﮫ آن
دﺳﺗرﺳﯽ دارد ،ﯾﺎ ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ وظﺎﯾﻔﯽ ﯾﺎ ﺧدﻣﺎﺗﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺑرای ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻋﺎدی آن ﻣرﮐز ﻻزم اﺳت ،ﺑﺎﺷد.

وزارت ﺑﮭداﺷت اﻓراد زﯾر را در ﺑرﻧﺎﻣﮫ آزﻣﺎﯾش ﻧﯾو ﺳﺎوت وﻟز ﺑﮫ ﻋﻧوان اﻓرادی ﺗﻌﯾﯾن ﮐرده اﺳت ﮐﮫ ﺗﻌﮭدات آزﻣﺎﯾش ﺗﺣت اﯾن دﺳﺗوراﻟﻌﻣل در
ﻣورد آﻧﮭﺎ اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود.

ﺳواﻻت ﻣﺗداول
ھدف از آزﻣﺎﯾش ﻣﻌﻣول ﮐووﯾد  19ﺑرای ﮐﺎرﻣﻧدان در ﻣراﮐز ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ھﺗل ﭼﯾﺳت؟
ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻟزاﻣﺎت ﻣﻧدرج در دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ )ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺣﻣل و ﻧﻘل ھواﯾﯽ ﮐووﯾد ) (19ﺷﻣﺎره  ، 2020 (4ﻧﯾو ﺳﺎوت وﻟز ھﻠث
آزﻣﺎﯾﺷﺎت ﻣﻌﻣول ﮐووﯾد  19را ﺑرای ﻣراﻗﺑت و اﺣﺗﯾﺎط ﺑرای ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ در ﻣراﮐز ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﻣﺎ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد .ھﻣﭼﻧﺎﻧﮑﮫ
ﺗﻌداد ﻣوارد ﮐووﯾد  19در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﺗﻌداد ﺑﯾﺷﺗری از اﻓراد از ﺧﺎرج از ﮐﺷور ﺑﮫ اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﺑرﻣﯽ ﮔردﻧد ،ﻣﺎ ﺷﺎھد اﻓزاﯾش
ﻣوارد در ﻣراﮐز ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ھﺳﺗﯾم .اﯾن آزﻣﺎﯾش ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻋﻼﻣت ھﺷدار دھﻧده اوﻟﯾﮫ ﺑرای اﯾن ﻣوارد  -ﺣﺗﯽ ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ اﻓراد ﻋﻼﺋم را داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﻧد ،اﺳت.

آزﻣﺎﯾش ﺑزاق ﭼﮕوﻧﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد؟
اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺟدﯾد از آزﻣﺎﯾﺷﺎت ﻣﮑرر ﺑزاق اﺳﺗﻔﺎده ﺧواھد ﮐرد .ﮔرﻓﺗن ﺑزاق ﺑدون درد و ﺳرﯾﻊ اﺳت .ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑرﭼﺳب ﺷﺧﺻﯽ ﺷده ﺻﺣﯾﺢ
اﺳت و ﺑﻌد آن را روی ﻟوﻟﮫ ﺑﭼﺳﺑﺎﻧﯾد .ﺳواب آزﻣﺎﯾش را ﺑﮫ ﻣدت  30ﺛﺎﻧﯾﮫ ﺑر روی زﺑﺎن ﻗرار دھﯾد و ﺑﻌد آﻧرا در ﺑﯾﺎورﯾد و ﻣراﻗب ﺑﺎﺷﯾد ﺗﺎ ﻟب ھﺎی
ﺷﻣﺎ را ﻟﻣس ﻧﮑﻧد .ﺳواب را درون ﻟوﻟﮫ ﺗﮭﯾﮫ ﺷده ﻗرار دھﯾد ،ﺳر ﭼوﺑﮏ را ﺑﺷﮑﻧﯾد ،در آن را ﻣﺣﮑم ﭘﯾﭻ ﮐﻧﯾد و داﺧل ﮐﯾﺳﮫ ﻧﻣوﻧﮫ ﻗرار دھﯾد.

آﯾﺎ آزﻣﺎﯾش ﺑزاق ﭼﯾز دﯾﮕری ﺑﻐﯾر از ﮐووﯾد ) 19اﻟﮑل ،ﺳﺎﯾر داروھﺎ ،داروھﺎی ﺗﻔرﯾﺣﯽ ،ﺑﺎرداری( را
ﺗﺷﺧﯾص ﻣﯽ دھد؟
ﺧﯾر .اﯾن آزﻣﺎﯾش ﻓﻘط وﺟود ﮐووﯾد  19را ﺗﺷﺧﯾص ﻣﯽ دھد.

آﯾﺎ آزﻣﺎﯾش ﺑزاق ﻋﻔوﻧت ﮐووﯾد  19ﻗﺑﻠﯽ را ﺗﺷﺧﯾص ﻣﯽ دھد؟
آن ﻣﻣﮑن اﺳت ﺷواھدی از ﻋﻔوﻧت ﻗﺑﻠﯽ ﮐووﯾد  19را ﻧﺷﺎن دھد.

آﯾﺎ ﺳﺎﯾر اﻓراد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد آزﻣﺎﯾش ﺑزاق را ﺑﮫ ﺟﺎی ﺳواب ﺑﯾﻧﯽ و ﮔﻠو اﻧﺟﺎم دھﻧد؟
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ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﺧﯾر .ﺳواب ﺑﯾﻧﯽ و ﮔﻠو دﻗﯾﻖ ﺗرﯾن آزﻣﺎﯾش ﺗﺷﺧﯾﺻﯽ ﺑرای ھر ﮐﺳﯽ دارای ﻋﻼﺋم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ،از آزﻣﺎﯾش ﺑزاق ﺑﮫ ﻋﻧوان
آزﻣﺎﯾش ﻏرﺑﺎﻟﮕری ﺑرای اﻓراد ﺑدون ﻋﻼﺋم )آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻋﻼﺋﻣﯽ ﻧدارﻧد( اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود.

آﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﮔروه ھﺎی ﺑﺎ ﺧطر ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد آزﻣﺎﯾش ﺑزاق اﻧﺟﺎم دھﻧد؟ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ،ﮐﺎدر ﻣراﻗﺑت
ﺑﮭداﺷﺗﯽ؟
در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ،ﻣﺎ روی اﻓرادی ﮐﮫ در ﺧط ﻣﻘدم ﻣﺳﺎﻓران ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد  -ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻓرودﮔﺎه ھﺎ ،ﺑﻧدرھﺎی درﯾﺎﯾﯽ و ھﺗل ھﺎی ﻗرﻧطﯾﻧﮫ
ھﺳﺗﻧد -ﺗﻣرﮐز دارﯾم .دوﻟت ﮔروه ھﺎی دﯾﮕر را ﻧﯾز در ﺻورت ﻟزوم در آﯾﻧده در ﻧظر ﺧواھد ﮔرﻓت.

ﻓرزﻧد ﺧردﺳﺎل ﻣن ﻋﻼﺋم ﮐووﯾد  19دارد  -آﯾﺎ او ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺟﺎی ﺳواب ﺑﯾﻧﯽ آزﻣﺎﯾش ﺑزاق اﻧﺟﺎم دھد؟
ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﺧﯾر .ﺳواب ﺑﯾﻧﯽ و ﮔﻠو دﻗﯾﻖ ﺗرﯾن آزﻣﺎﯾش ﺗﺷﺧﯾﺻﯽ ﺑرای ھر ﮐﺳﯽ دارای ﻋﻼﺋم اﺳت .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ،از آزﻣﺎﯾش ﺑزاق ﺑﮫ ﻋﻧوان
آزﻣﺎﯾش ﻏرﺑﺎﻟﮕری ﺑرای اﻓراد ﺑدون ﻋﻼﺋم )آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻋﻼﺋﻣﯽ ﻧدارﻧد( اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود.

اﯾن آزﻣﺎﯾش ﭼﻘدر دﻗﯾﻖ اﺳت؟
اﯾن آزﻣﺎﯾش در ﻣوﻗﻊ اﺳﺗﻔﺎده در ﺗﻌدادی از ﻣﮑﺎن ھﺎی ﺧﺎرج از ﮐﺷور ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣﺛﺑﺗﯽ را ﻧﺷﺎن داده اﺳت .آن در ﺗﺷﺧﯾص وﯾروس ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً  83درﺻد ﺗﺎ
 85درﺻد ﺣﺳﺎس اﺳت .آﻧﭼﮫ ﮐﮫ از ﻧظر ﺣﺳﺎﺳﯾت )ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺗن وﯾروس اﮔر ﻣوﺟود ﺑﺎﺷد( از ﺑﯾن ﻣﯽ رود ،ﺑﺎ اﻓزاﯾش ﺗﻧﺎوب آزﻣﺎﯾش ﻏرﺑﺎﻟﮕری
ﺟﺑران ﻣﯽ ﺷود.

ﺧطرات آزﻣﺎﯾش ﻣﮑرر ﭼﯾﺳت؟ آﯾﺎ دھﺎﻧم زﺧم ﺧواھد ﺷد؟ آﯾﺎ ﻣﺻرف ھر روز ﻣواد ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ﺑﯽ ﺧطر
اﺳت؟
ھﯾﭻ ﺧطری در راﺑطﮫ ﺑﺎ آزﻣﺎﯾش ﻣﮑرر وﺟود ﻧدارد .ﺳواب ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺎﻋث زﺧم ﺷدن دھﺎن ﺷود ،آن ﺑﺎﯾد ﺑﮫ راﺣﺗﯽ روی زﺑﺎن ﻗرار ﺑﮕﯾرد .ھﯾﭻ ﻣﺎده
ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ در ﺳواب وﺟود ﻧدارد ،آن ﺑﮫ راﺣﺗﯽ ﺑزاق ﺷﻣﺎ را ﺟذب ﻣﯽ ﮐﻧد.

در ﺻورت ﻣﺛﺑت ﺑودن آزﻣﺎﯾش ام ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽ اﻓﺗد؟
اﮔر آزﻣﺎﯾش ﺑزاق ﺷﻣﺎ وﯾروس را ﺗﺷﺧﯾص دھد ،از ﺷﻣﺎ ﺧواﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺧود را اﯾزوﻟﮫ ﮐﻧﯾد و از ﺷﻣﺎ ﺧواﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود آزﻣﺎﯾش
ﺗﺷﺧﯾﺻﯽ ﺑﯾﺷﺗری اﻧﺟﺎم دھﯾد .ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی ﻧﯾو ﺳﺎوت وﻟز ھﻠث ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺧواھد ﮔﻔت ﮐﮫ در ﺻورت ﺑروز اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﭼﮫ ﮐﺎری اﻧﺟﺎم دھﯾد.

ﻣن ﻣﯽ ﺗرﺳم ﮐﮫ اﮔر ﺗﺳت ام ﻣﺛﺑت ﺑﺎﺷد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﺎرم را از دﺳت ﺑدھم.
ھر ﮐﺳﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﮐووﯾد  19ﺑﮕﯾرد .ﺟﺎﻣﻌﮫ ﯾﮏ ﺷرﯾﮏ اﺻﻠﯽ در اﯾن ﻣﺑﺎرزه اﺳت .ﺑﺎ ﻗدم ﭘﯾش ﮔذاﺷﺗن ،ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ اﯾن ھﻣﮫ ﮔﯾری
ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد .ﻧﯾو ﺳﺎوت وﻟز ﺑﺎ ﺷرﮐﺎی ھﺗل ﻣﺎ ﺑطور ﺧﯾﻠﯽ ﻧزدﯾﮑﯽ ھﻣﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﺷود ﮐﮫ ﻣﺎ ﯾﮏ روﯾﮑرد واﺣد ﺑرای
ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ اﯾن ھﻣﮫ ﮔﯾری دارﯾم.

ﻣن ﻧﻣﯽ ﺧواھم رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑﻔﮭﻣﻧد ﮐﮫ آزﻣﺎﯾش ﻣن ﻣﺛﺑت اﺳت  -ﻣﻣﮑن اﺳت ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺣﻠﯽ از اﯾﻧﮑﮫ ﻣﻧﮑووﯾد
 19ﮔرﻓﺗﮫ ام ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ ﺷود.
ﺗﻣﺎم ﻧﺗﺎﯾﺞ و ﻣوارد آزﻣﺎﯾش ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد و اطﻼﻋﺎت ﻓﻘط ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗواﻧﯾن ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده و اﻓﺷﺎ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد.

اﮔر ﻣن آزﻣﺎﯾش ﻧدھم ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽ اﻓﺗد؟
آزﻣﺎﯾش ﻧظﺎرﺗﯽ ﯾﮏ اﻗدام اﯾﻣﻧﯽ ﻣﮭم اﺳت و ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺧواھد ﺷد .اﮔر ﺷﻣﺎ ﮐﺎرﻣﻧد ﺗﻌﯾﯾن ﺷده در ﯾﮏ ﻣرﮐز
ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ھﺳﺗﯾد و از آزﻣﺎﯾش ﺗﺣت دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ )ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺣﻣل و ﻧﻘل ھواﯾﯽ ﮐووﯾد ) (19ﺷﻣﺎره  2020 (4اﻣﺗﻧﺎع ﮐﻧﯾد ،ﻣﻣﮑن اﺳت
ﻧﺗواﻧﯾد وارد ﯾﮏ ﻣرﮐز ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺷوﯾد .ﮐﺎرﻓرﻣﺎی ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد در ﻣورد ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﮐﺎری ﺗﺎن ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺻﺣﺑت ﮐﻧد.

آﯾﺎ در ﺻورت داﺷﺗن ﻋﻼﺋم ﮐووﯾد  19ﻣﯽ ﺗواﻧم ﺑﮫ ﺟﺎی ﺳواب ﺑﯾﻧﯽ ،آزﻣﺎﯾش ﺑزاق ﺑدھم؟
ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﺧﯾر .ﺳواب ﺑﯾﻧﯽ و ﮔﻠو دﻗﯾﻖ ﺗرﯾن آزﻣﺎﯾش ﺗﺷﺧﯾﺻﯽ ﺑرای ھر ﮐﺳﯽ دارای ﻋﻼﺋم اﺳت .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ،از آزﻣﺎﯾش ﺑزاق ﺑﮫ ﻋﻧوان
آزﻣﺎﯾش ﻏرﺑﺎﻟﮕری ﺑرای اﻓراد ﺑدون ﻋﻼﺋم اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود.
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ھزﯾﻧﮫ آزﻣﺎﯾش ﻧظﺎرﺗﯽ ﺑرای ﻣن ﭼﻘدر اﺳت؟
اﯾن آزﻣﺎﯾش ھم ﺑرای ﺷﻣﺎ و ھم ﺑرای ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺗﺎن راﯾﮕﺎن اﺳت.

ﭼﮫ ﻣدت طول ﻣﯽ ﮐﺷد ﺗﺎ ﻧﺗﯾﺟﮫ ام را ﺑﮕﯾرم؟
ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻓﻘط در ﺻورﺗﯽ اﻋﻼم ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ آزﻣﺎﯾش ﺷﻣﺎ ﻣﺛﺑت ﺑﺎﺷد .آن ﻣﻌﻣوﻻً ظرف  24ﺳﺎﻋت اطﻼع ﻣﯽ ﺷود .ﻓرض ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﻧﻔﯽ
اﺳت ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ در ﻣورد ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﺛﺑت ﺑﺷﻧوﯾد.

آزﻣﺎﯾش ﺑزاق ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺷروع ﻣﯽ ﺷود؟
اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ از دوﺷﻧﺑﮫ  14دﺳﺎﻣﺑر  2020ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ اﻧﺟﺎم ﺧواھد ﺷد.

آﯾﺎ ﭘس از اﻧﺟﺎم ﺳواب ﺑزاق ،ﻣن ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﯾزوﻟﮫ ﮐردن ﺧودم دارم؟
ﺧﯾر .ﻓﻘط در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻋﻼﺋﻣﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﯾﺎ در ﻣﻌرض ﯾﮏ ﻣورد ﻗرار ﺑﮕﯾرﯾد ،ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﯾزوﻟﮫ ﮐردن ﺧودﺗﺎن ﺧواھﯾد داﺷت.

ﭼﮫ ﮐﺳﯽ دﯾﮕر آزﻣﺎﯾش ﺧواھد ﺷد؟
در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ،ﻓﻘط ﮐﺎرﻣﻧدان اﻣﻧﯾﺗﯽ ﮐﮫ در ﯾﮏ ﻣرﮐز ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻧﯾﺎز ﺑﮫ آزﻣﺎﯾش دارﻧد .دوﻟت در ﺻورت ﻟزوم ﮔروھﮭﺎی دﯾﮕر را ﻧﯾز
در ﻧظر ﺧواھد ﮔرﻓت.

آﯾﺎ آن اﯾﺟﺎد درد ﻣﯽ ﮐﻧد؟
ﺧﯾر ،اﯾن ﺗﺳت ﺑدون درد و ﻏﯾر ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ اﺳت و ﺣدود  1دﻗﯾﻘﮫ طول ﻣﯽ ﮐﺷد.

اﮔر ﻣن ﻋﻼﺋﻣﯽ ﻧدارم ﭼرا آزﻣﺎﯾش ﻣﯽ ﺷوم؟
آزﻣﺎﯾش ﺑزاق ﻧﺷﺎن داده اﺳت ﮐﮫ آن ﯾﮏ اﺑزار ﺗﺷﺧﯾﺻﯽ ﻣوﺛر ﺑرای ھﺷدار زودھﻧﮕﺎم اﺳت .اﯾن آزﻣﺎﯾش ﺑﮫ ﻣﺎ اﻣﮑﺎن ﺧواھد داد ﺣﺗﯽ ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ
اﻓراد ﻋﻼﺋﻣﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،ﻣوارد را ردﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧﯾم.

آﯾﺎ ﻣن در ﻣﻌرض ﺧطر ﺑﺎﻻی ﮐووﯾد  19ھﺳﺗم؟
ھزاران ﻧﻔر از طرﯾﻖ ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﻧﯾو ﺳﺎوت وﻟز ﺑﺎ ﺧﯾﺎل راﺣت ﺑﮫ اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﺑﺎزﮔﺷﺗﮫ اﻧد .در ﻋﯾن ﺣﺎل ﮐﮫ ﻣﺎ از روﻧد ﮐﺎر ﺧود اطﻣﯾﻧﺎن دارﯾم ،درک ﻣﯽ
دھﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ اﻓزاﯾش ﺗﻌداد ﻣوارد ﮐووﯾد  19در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ،ﻣﯾزان ﻋﻔوﻧت در ﻣﯾﺎن ﻣﺳﺎﻓران ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﺑرﻣﯽ ﮔردﻧد ،اﻓزاﯾش ﺧواھد
ﯾﺎﻓت.

اﮔر ﻣن ﯾﮏ آزﻣﺎﯾش ﺑزاق اﻧﺟﺎم دھم و ﺑﻌدا ً در طول آن روز ﯾﺎ روز ﺑﻌد ﻋﻼﺋم ﺑروز ﮐﻧد ،ﭼﮫ ﮐﺎری ﺑﺎﯾد
اﻧﺟﺎم دھم؟
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺎن را ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﯾد ،ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﮐﺎر ﺧود ﺑرﮔردﯾد ،ﯾﮏ آزﻣﺎﯾش ﺳواب ﺑﯾﻧﯽ و ﮔﻠو را اﻧﺟﺎم دھﯾد و ﺧودﺗﺎن را اﯾزوﻟﮫ ﮐﻧﯾد.
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