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COVID-19 inaweza kusambaa kwa rahisi kutoka mtu mmoja hadi mwingine. 
Inachukua mtu mmoja tu aliyeambukizwa kueneza COVID-19 katika jamii.

Ufuatiliaji wa mawasiliano ni nini?
Mtu anapopata COVID-19, atapata ujumbe wa maandishi au simu kutoka mfuatiliaji wa mawasiliano aliyeidhinishwa.

Ikiwa hii inatokea kwako, atakuuliza baadhi ya maswali, ikijumuisha ni wapi umekuwa katika siku chache zilizopita.

Pia atauliza kwa habari juu ya watu ambao labda walikuwa katika sehemu moja na wewe, na atapiga simu tena kuona 
jinsi unavyohisi.

Hatua ya 1
Ikiwa umekuwa katika sehemu moja pamoja na mtu ambaye anapata COVID-19, 
mtu aliyeidhinishwa wa kufuatilia mawasiliano atakupigia simu.

Hatua ya 2
Mfuatiliaji wa mawasiliano atazungumza nawe ili kuona jinsi unavyohisi.

Atakuuliza maswali kukuhusu.

Habari hii itahifadhi kuwa siri.

Simu hiyo inaweza kutoka kwa nambari ya kibinafsi kwa hivyo tafadhali jibu simu.

Ikiwa unahitaji mkalimani, umwambie mfuatiliaji kwamba unamhitaji. Wakalimani 
ni bure na hatakugharimu chochote.

Karatasi hii ya ukweli inaeleza jinsi ya Afya ya NSW inavyotumia ufuatiliaji wa mawasiliano ili kupunguza 
kasi ya kuenea kwa COVID-19.
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Mfuatiliaji wa mawasiliano atakuambia sheria unayohitaji kufuata ikiwa ni 
pamoja na wakati unapohitaji kupimwa.

Pia utahitaji kujitenga. Hii ina maana ya kukaa nyumbani, mbali na watu 
wengine. Unaweza kuondoka nyumbani kwako kupata kipimo cha COVID-19, 
kwa huduma ya matibabu ya haraka au ikiwa kuna dharura, ikiwa ni pamoja na 
kuepuka kuumia au kuepuka hatari ya madhara kutokana na unyanyasaji wa 
nyumbani.

Mfuatiliaji wa mawasiliano pia atakuuliza ikiwa una chakula cha kutosha na dawa 
nyumbani, na ikiwa unahitaji msaada wowote wa ziada wa kifedha, afya ya akili au 
msaada wa familia.

Mfuatiliaji wa mawasiliano atakuambia wakati unapoweza kuwaona marafiki na 
familia yako tena.

Hatua ya 3
Ikiwa unahitaji usaidizi unapojitenga nyumbani, piga simu kwa NSW Health 
Isolation Support Line (Simu ya Msaada wakati wa Kutengwa kwa Afya ya NSW) 
kwa 1800 943 553.


