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COVID-19 آزمایش

که باید آزمایش کند؟
هر کسی با عالیم حتی خفیف به مانند سرما خوردگی زکام 

 باید به زودترین فرصت آزمایش COVID-19 را انجام بدهد. 
عالیم COVID-19 شامل:

•  تب بطور مثال إحساس سردی عرق شبانه

 •  عالیم تنفسی مانند سرفه درد /ختریش گلو ریزش تنگی 
نفس از دست دادن حس ذایقه ویا بویایی

 •  عالیم دیگر شامل درد مفاصل و عضالت اسهال دل 
بدی/ استفراق واز دست دادن اشتهاه.

وقتی که ازمایش را انجام دادید چه انتظار 
دارید؟ 

•  آزمایش رایگان آسان و سریع می باشد.

 •  اگر شما به کلینک آزمایش معرفی شده اید لطفن 
 معرفی خط را با خود بربید. اکثر کلینیک ها نیاز به 

معرفی نامه ندارند.
 •  کارمندان در کلینیک های جهاز تنفسی و آزمایش 
ماسک چپن دستکش وپوشش صورت می پوشند.

•  کارمندان از شما در مورد عالیم تان میپرسند.
•  منونه از دهن و دماغ و گلو تان گرفته می شود. 

بعد از آزمایش ام چه اتفاق می افتد؟
•  شما باید در خانه مبانید )خود-جدا شوید( تا زمانیکه نتیجه 

آزمایش تانرا بدست اورید و صحتمند باشید.     
•  شما منی توانید از خانه خود بیرون شوید مگر اینکه بدنبال 

 مراقبت صحی بوده ویا در خبش عاجل باشید. شما منی 
توانید مهمان یا باز دید کننده داشته باشید.  

 •  اگر عالیم تان جدی می شود ) مثال مشکل تنفسی( به 
 شماره )000( زنگ بزنید. به کارمندان امبوالنس بگوید 

که شما آزمایش COVID-19 شده اید.
 •  اگر شما در خانه تان با کسانی شریک زندگی می کنید شما 
 باید خود را در اتاق دیگر جدا سازید. ماسک طبی بپوشید 

اگر درمهان اتاق هستید و 1.5 فاصله بگیرید. 
•  عادت به بهداشت خوب کنید. دست تان را متواتر بشوید. 
سرفه و عطسه تان را با آرنج دست ویا دستمال بپوشانید. 

ازکجا میتوان اطالعات بیشرت در مورد خود 
جدا سازی بدست أورد؟ 

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/
 covid-19/Pages/resources.aspx

 COVID-19 اگر شما در متاس نزدیک با فردی مصاب به  • 
بوده اید شما باید به مدت 14 روز در خانه مبانید بعد از 
اخرین دیدار با فرد. )متاس نزدیک شامل زندگی درمهان 

 خانه ویا بیشرت از 15 دقیقه سپری منودن رو دررو ویا 
2 ساعت. شراکت در محل بسته با فردی مبتال به 

 COVID-19 بعد از گذشت 48 ساعت قبل از مبتال 
به بیماری(. 

 •  جدا سازی در خانه به متام کسانیکه در متاس نزدیک 
بودند ربط میگیرد حتی اگر شما در حال حاضر خوب 
احساس می کنید ویا نتیجه آزمایش منفی گرفته اید.  

چطور میتوامن نتیجه ام را بدست آورم؟
 •  شما معموال در مدت 24 الی 48 ساعت نتیجه آزمایش تان 

 را  بدست می آورد اما لطفن اگر آزمایش شما در خبش 
عاجل یا شفاخانه عامه یا 72 ساعت وقت بدهید.

•  کلینک COVID-19 انجام گردیده باشد شما نتیجه منفی 
 آزمایش COVID-19 تانرا از طریق پیامک در صورت که 

 COVID-19 خود را در خبش خدمات پیامک آسیب شناسی
 ثبت منوده باشید. اگر شما خود را ثبت ننموده باشید 

 مامور صحت عامه در منطقه حوزه صحی خودتان 
به شما زنگ میزند.  

 •  اگر آزمایش شما توسط داکرت خانوادهگی جمع گردیده 
 باشد ویا ویا در جاهای دیگر نتایج تان توسط داکرت تان 

به شما داده می شود. 

آگر آزمایش من مثبت باشد چه اتفاق می افتد؟
 •  اداره صحت اسرتالیا از شما مراقبت خواهد منود. هزینه 

درمان رایگان بوده حتا اگر میدیکر هم نداشته باشید.

Hazaragi

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/resources.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/resources.aspx


در کجا میتوامن آزمایش کنم؟
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/clinics.aspx :باز دید مناید COVID-19 از کلینیک  •

ویا  
به داکرت تان زنگ بزنید  •

مناطق کلینیک آزمایش COVID-19 در نیوثاوت ویلز: 

معرفی نامه تلیفونساعات کارموقعیتمنطقه
نیازمیباشد؟

)COVID-19( ویروس کرونا

COVID-19 آزمایش

© NSW Health June 2020. SHPN (HP NSW) 200310

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/clinics.aspx

	Suburb: 
	Location: 
	Opening hours: 
	Phone: 
	Referral: 
	Suburb 1: 
	Location 1: 
	Opening hours 1: 
	Phone 1: 
	Referral 1: 
	Suburb 2: 
	Location 2: 
	Opening hours 2: 
	Phone 2: 
	Referral 2: 
	Suburb 3: 
	Location 3: 
	Opening hours 3: 
	Phone 3: 
	Referral 3: 
	Suburb 4: 
	Location 4: 
	Opening hours 4: 
	Phone 4: 
	Referral 4: 
	Suburb 5: 
	Location 5: 
	Opening hours 5: 
	Phone 5: 
	Referral 5: 
	Suburb 6: 
	Location 6: 
	Opening hours 6: 
	Phone 6: 
	Referral 6: 
	Suburb 7: 
	Location 7: 
	Opening hours 7: 
	Phone 7: 
	Referral 7: 
	Suburb 8: 
	Location 8: 
	Opening hours 8: 
	Phone 8: 
	Referral 8: 
	Suburb 9: 
	Location 9: 
	Opening hours 9: 
	Phone 9: 
	Referral 9: 
	Suburb 10: 
	Location 10: 
	Opening hours 10: 
	Phone 10: 
	Referral 10: 
	Suburb 11: 
	Location 11: 
	Opening hours 11: 
	Phone 11: 
	Referral 11: 
	Suburb 12: 
	Location 12: 
	Opening hours 12: 
	Phone 12: 
	Referral 12: 
	Suburb 13: 
	Location 13: 
	Opening hours 13: 
	Phone 13: 
	Referral 13: 
	Suburb 14: 
	Location 14: 
	Opening hours 14: 
	Phone 14: 
	Referral 14: 


