
Coronavirus (COVID-19)

COVID-19 تێستی

Kurdish Sorani - کورتەی ڕاستییەکان

بۆ دەبێت من تێست بکەم؟
هەر کەسێک هەر نیشانەیەکی سەرماخوردەگی یان نیشانەکانی هەاڵمەتی 
)پەسیوی( هەبێت، تەنانەت ئەگەر مامناوەندیش بن، دەبێت بە زووترین 

کات تێستی COVID-19 بکات.

نیشانەکانی COVID-19 ئەمانەن:

تا، وەک لەرزین یان ئارەقەی شەوانە •

نیشانەکانی هەناسە، وەک کۆخە، قوڕگ کڕانەوە، ئاو لە لوت هاتن،  •
هەناسەتەنگی، لەدەستدانی بۆن و تام.  

نیشانەی دیکە، وەک ئازاری ماسولکەکان و جومگەکان، زگچوویی،  •
دڵهەڵچون/ڕشانەوە لەگەڵ حەزنەکردن لە خواردن.

کاتێک کە تێست دەکەیت چاوەڕوانیەکان چین؟

تێست بەخۆڕاییە، ئاسان و خێرایە. •

ئەگەر ڕەوانەی کلینیکێک کرای بۆ تێست کردن، تکایە نامەکە لەگەڵ  •
خۆت ببە.

فەرمانبەران لە کلینیکەکانی تێست و هەناسە دەمامک ، گاون  )عەبا(،  •
پەنجەوانەو قەڵغانی دەموچاویان بەستوە.  

تەڕاییەک وەردەگیرێت لەڕێگەی پەمۆیەک کە بە سەری داروچکەیەکی  •
نەرم بەستراوەو دەخرێتە ناو کونی لوتت )کەپوت( و قوڕگت.

دوای تێست چی ڕوودەدات

دەبێت لە ماڵەوە بمێنیتەوە )خۆت جیابکەیتەوە( تا ئەوکاتەی ئەنجامی  •
تێستەکەت بە باشە دەردەچێت. 

نابێت لە ماڵەوە دەربچیت مەگەر بۆ بەدەستهێنانی چاودێریی  •
تەندروستی بێت یان بۆ فریاکەوتن. نابێت میوان بێنە الت. 

ئەگەر نیشانەکانت زۆر خراپ بوون )وەک: سەختیی لە هەناسەدان(،  •
ئەوە تەلەفۆن بۆ سێ سفر )000( بکە. بە فەرمانبەرەکانی ئەمبوالنسەکە 

بڵێ کە تێستی COVID-19 کردوە.  

ئەگەر لە ماڵەوە لەگەڵ کەسێکی دیکە دەژیت ئەوە دەبێت لە ژوورێک  •
بە تەنیا خۆت جیابکەیتەوە. هەرکاتێک لە ژوورێک دا بوویت لەگەڵ 

کەسێکی دیکە، دەمامکی پزیشکیی ببەستەو 1.5 مەتر لێی دوورکەوە. 

پاکوخاوێنی باش ڕاگرە. زوو زوو دەستەکانت بشۆ. لەکاتی کۆخین دەمت  •
داپۆشەو بەسەر ئانیشکت یان تیشیو بپژمە. 

من لەگەڵ کەسێک دەژیم کە دەبێت خۆی-

جیابکاتەوە. لە کوێ زانیاری زیاترم لەسەر خۆ-

جیاکردنەوە دەستدەکەوێت؟
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/

Pages/resources.aspx

ئەگەر بەریەککەوتی لەگەڵ کەسێک کە توشی COVID-19 بووە،  •
ئەوە دەبێت بۆ 14 ڕۆژ لە ئاخرین جار کە دیوتە لە ماڵەوە بمێنیتەوە. 
)بەریەککەوتن واتە لە ماڵێک بژیت، یان 15 دەقە زیاتر ڕووبەڕوو، یان 
ماوەی 2 سەعات لە شوێنێکی داخراو مابیتەوە لەگەڵ کەسێکی توشبوو 

بە COVID-19، بە 48 سەعات پێش ئەوەی کەسەکە توش بووبێت(.

مانەوەو خۆجیاکردنەوە لە ماڵ هەموو ئەو کەسانە دەگرێتەوە کە  •
بەریەککەوتنیان بووە، تەنانەت ئەگەر هەست بکەیت کە تەندروستیت 

باشە یان ئەنجامی تێستەکەت نێگەتیڤ بووبێت.  

چۆن ئەنجامی تێستەکەم دەستدەکەوێت؟

بەگشتیی ئەنجامی تێستەکەت لە ماوەی 24 تا 48 سەعات  •
بەدەستدەگات، بەاڵم تکایە تا 72 سەعات ڕێگە بدە. 

ئەگەر تێستەکەت لە بەشی فریاکەوتن یان کلینیکێکی COVID-19 لە  •
 نەخۆشخانەیەکی گشتی ئەنجامداوە، ئەوە دەکرێت ئەنجامی تێستی

نێگەتیڤی COVID-19 لە ڕێگەی SMS ـەوە دەستکەوێت، ئەوە 
 Pathology COVID-19 SMS Results Service ئەگەر ناوی خۆت لە

 )COVID-19 SMS خزمەتگوزاری ئەنجامەکانی نەخۆشناسی(
تۆمارکردبێت. ئەگەر ناوت تۆمارنەکردبێت ئەوە لەالیەن فەرمانبەرێکی 
تەندروستیی گشتیی لە تەندروستی ناوچەکەت تەلەفۆنت بۆ دەکرێت. 

ئەگەر دکتۆرەکەت ئەنجامی تێستەکەتی بەدەست گەیشتبێت یان لە  •
شوێنێکی دیکە بێت، ئەوە دکتۆرەکەت ئەنجامەکەت پێ ڕادەگەیەنێت. 

چی ڕوودەدات ئەگەر ئەنجامی تێستەکە 

پۆزەتیڤ بوو؟

 NSW Health )تەندروستی NSW( ئاگای لێت دەبێت. هیچ تێچوونێکیش •
ناکەوێتە سەر تۆ، تەنانەت ئەگەر مێدیکەر )Medicare( یشت نەبێت. 

Testing key messages for the CALD community

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


لە کوێ دەتوانم تێست بکەم؟

 سەردانی کلینیکێکی COVID-19 بکە: •
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/clinics.aspx 

یان 

تەلەفۆن بۆ دکتۆرەکەت بکە •
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Testing key messages for the CALD community

NSW Health COVID-19 testing clinic locations: 
  :NSW Health COVID-19 مواقع إجراء فحوص

Suburb Location Opening hours Phone Referral 
needed?

گەڕەک شوێن
سەعاتەکانی 
کرانەوە

تەلەفۆن
ڕەوانەکردن 
پێویستە؟
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