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پشکنینی ئەرێنی بۆ  COVID-19و بەڕێوەبردنی
 COVID-19بەسەالمەتی لە ماڵەوە.
ئەگەر پشکنینت ئەرێنی بوو بە پشکنینی خێرای دژەتەن ،تۆ دەبێت:
	-١پشکنینی ئەرێنیت ڕیجیستەر بکەی لەسەر ( Service NSW websiteوێبسایتی خزمەتگوزاری  )NSWبۆیە تۆ دەتوانیت پەیوەست
بیت بە پشتیوانی چاودێری تەندروستی گرنگەوە و ئامۆژگاری لەسەر بنەمای مەترسی  .COVID-19ئەگەر تۆ یان کەسێک لە
خێزانەکەت ناتوانێت ئۆنالین خۆی ڕیجستەر بکات ،تکایە پەیوەندی بکە بە خزمەتگوزاری  NSWبە ژمارەی .13 77 88
ئەگەر پشکنینی ئەرینیت بوو بە  PCRیان بە پشکنینی خێرای دژەتەن ،تۆ دەبێت:
	-١دەستبەجێ بۆ  ٧ڕۆژ خۆت دابڕێنە .هەروەها ماڵەوەتان دەبێت دابڕێن بۆ  ٧ڕۆژ .ئەگەر قورگ ئێشە ،ڕژانی ئاوی لووت ،کۆخە یان
هەناسەتەنگیت هەبوو دوای  ٧رۆژ ،تکایە لە دابڕان بمێنەوە تا  ٢٤کاتژمێر دوای لەبەین چوونی نیشانەکانت.
	-٢بەو کەسانەی تۆ کات لەگەڵیاندا بەسەردەبەیت لە  ٢ڕۆژی بەر لەوەی نیشانەکانت الدەرکەوێت یان پێش ئەوەی پشکنینت ئەرێنی
بێت (کامیان لە پێشدا هات) بڵێ کە تۆ  COVID-19ت هەیە .بەوانەشەوە لە پەیوەندی کۆمەاڵیەتی ،شوێنی کار و /یان خوێندنگە.
	-٣چاودێری نیشانەکانت بکە .ئەگەر بە پەرۆشیت پێویستە پەیوەندی بە دکتۆرەکەتەوە بکەیت ،بە تەندروستی  NSWهێڵی پشتیوانی
چاودێری  COVID-19لە ماڵەوە (  )NSW Health COVID-19 Care at Home Support Lineبە ژمارەی 1800 960 933
یان هێڵی یارمەتی نیشتمانی کرۆنا ڤایروس  ) )National Coronavirus Helplineبە ژمارەی  .1800 020 080ئەگەر نیشانەکان
سەخت بوون پەیوەندی بکە بە  000ەوە.

چۆن دەکرێت  COVID-19کەم بەڕێوەببەم؟
کاتێک ئەنجامی ئەرێنی  RATریجستەر دەکەی ،بە ئۆنالین یان بە ڕێی فۆنەوە ،داوات لێدەکرێت وەاڵمی ئەو پرسیارانە بدەیتەوە کە
یارمەتیمان دەدات تا دیاری بکەین ئایا مەترسی هەیە لەسەرت کە نەخۆشی سەخت بگریت .ئەگەر ئەنجامی ئەرێنی  PCRت هەبوو،
لینکێک بۆ پرسیارە هاوشێوەکانت بۆ دەنێردرێت بەڕێی پەیامی تێکستییەوە .تکایە وەاڵمی ئەو پرسیارانە بدەرەوە بەزووترین کات بۆت
دەکرێت.
هەروەها ئامۆژگاری بۆ دەنێردرێت لەبارەی خۆدابڕین و چۆن چاودێری نەخۆشییەکەت دەکەیت لە ماڵەوە .ئەگەر تۆ لە مەترسی
نەخۆشی سەخت دایت NSW Health ،هەندێک پرسیاری زیاترت لێدەکات .ئەمەش بۆ دڵنیابوون ئەگەر تۆ شیاویت بۆ دژەڤایروسی
یان چارەسەری تری پێشوەختە بۆ  .COVID-19تۆ پێویستە ناوی دکتۆرەکەت یان دکتۆری ڕاهێنەر بدەیت تاکو تیمی نورینگەیی NSW
 Healthبتوانن پەیوەندییان پێوە بکەن دەربارەی چاودێریکردنت.
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ئەگەر تۆ لە ژێر تەمەنی  ٦٥سالەوەیت ،دوو ژەمی پێکوتەی  COVID-19ت وەرگرتووە ،هیچ جۆرە ڕەوشی تەندروستی درێژخایەنت
نیە و دووگیان نیت ،تۆ بەسەالمەتی دەتوانیت چاودێری خۆت بکەیت لە ماڵەوە .زۆربەی ئەو کەسانەی  COVID-19هەیە
نەخۆشییەکی سوکیان دەبێت و لە چەند ڕۆژێکدا چاک دەبنەوە ،لەگەڵ ئەو کەسانەی کە هیچ نیشانەیەکیان نەبووە .دەتوانیت
پەیوەندی بگریت بە  NSW Healthبۆ چاودێری و ئامۆژگاری لە هەر کاتێکدا لە ماوەی نەخۆشییەکەت.
زۆربەی نیشانەکان دەکرێت مامەڵەی لەگەڵ بکرێت بە:
•مانەوە لە جێگادا
•بەبەردەوامی پاراسیتامۆڵ و ئایبۆپرۆفین بەردەوام بۆ کەمکرنەوەی ئازار و تا.
•دەرمانی مژینی قوڕگ بۆ گورگ ئێشە
•بەردەوام تەڕایی وەرگرتن بە مژی کەمکەمی ئاو بەبەردەوامی.
بەردەوامبە لە وەرگرتنی ئەو دەرمانانەی کە بۆت نوسراون بەشێوەیەکی ئاسایی .ئەگەر دڵنیانیت دەربارەی بەردەوامبوون لە وەرگرتنی
دەرمانەکان و چارەسەرییەکانی ئێستات ،یان بەپەرۆشی سەبارەت بە تەندروستیت ،پەیوەندی بکە بە دکتۆرەکەتەوە.
تکایە پەیوەندی بکە بە دکتۆرەکەتەوە یان بە زەنگ لێدە بە  NSW Health COVID-19 Care at Home Support Lineبە ژمارەی
 1800 960 933ئەگەر دانراویت کە مەترسی زۆری نەخۆشی سەختت لەسەرە .ئەو کەسانەی دادەنرێن کە نەخۆشی سەختیان هەیە
لەمانەن:
ئەگەر دووگیانیت و COVID-19هەیە ئەمە ببینە (( ?)What if I am pregnant and have COVID-19ئەی چۆن ئەگەر من
دووگیان بم و  COVID-19م هەبێت)؟ بکە
•ئەبورجیناڵ و خەڵکی دورگەکانی تەنگەی تۆڕیس (بەتایبەت ئەوانەی کە ڕەوشی تەندروستی دەستنیشانکراویان هەیە)
•خەڵکی دورگەکانی پاسفیک
•ئەوانەی نەکوتراون ( ١٦سااڵن و بەسەرەوە)
•ئەوانەی بەرگەگرییان چەپێنراوە
تەمەنی گەورەتر هۆکاری مەترسییە بۆ نەخۆشی سەخت ،بەتایبەتی کاتێک لەگەڵ ڕەوشی تەندروستی بنچینەیی گرنگدا یەک ئەگرێت.
چارەسەری کاریگەر هەن بۆ کەسانێک لە مەترسی نەخۆشی سەختدان لە  COVID-19وە.

چاودێری نیشانەکانت بکە
ئەم پرسیارانە لەخۆت بکە لەهەر ڕۆژێکدا سێ جار (بەیانی ،دوای نیوەڕۆ و شەو):
پرسیار
ئایا من کێشەی خواردن و خواردنەوەم
هەیە؟
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وەاڵم بە ئا بدەورەوە
وەاڵم بە نا بدەرەوە
بەردەوامبە لە خواردن و خواردنەوە بە بەردەوام مژی ئاو ،هایدراالیت یان گاسترۆالیت
وەربگرە.
شێوەی ئاسایی.
ئەگەر باشتر نەبوویت ،پەیوەندی بکە بە
 1800 960 933یان بە دکتۆرەکەتەوە.
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وەاڵم بە نا بدەرەوە
پرسیار
ئایا من زۆر کەمتر لە ئاسایی میز ئەکەم؟ بەردەوام بە لە خواردنەوەی ئاو و
شلەمەنی.
بەردەوام ئامۆژگاری NSW Health
ئایا من هەست بە کەمێک گێژی یان
سەرسووکی ئەکەم کاتێک بە دەوروبەری بگرەبەر بۆ ئیدارەدانی COVID-19
لە ماڵەوە
ژورەکەدا ئەڕۆم؟
بەردەوام ئامۆژگاری NSW Health
ئایا هەست بە گێژیەکی قورس،
خەواڵوبوون یان سەرلێشیواوی ئەکەم؟ بگرەبەر بۆ ئیدارەدانی COVID-19
لە ماڵەوە
ئایا من کێشەم لە هەناسەدان هەیە یان بەردەوام ئامۆژگاری NSW Health
بگرەبەر بۆ ئیدارەدانی COVID-19
هەست ئەکەم بە گوشاری سینگ یان
ئازارێک لە  ١٠خولەک زیاتر بخایەنێت؟ لە ماڵەوە
بەردەوام ئامۆژگاری NSW Health
ئایا من هەست ئەکەم بەوەی کە
بگرەبەر بۆ ئیدارەدانی COVID-19
لەهۆشی خۆم ئەچم کە ڕائەوەستم؟
لە ماڵەوە

وەاڵم بە ئا بدەورەوە
ئاوی زۆر ،هایدراالیت یان گاسترۆالیت بخۆرەوە..
ئەگەر باشتر نەبوویت ،پەیوەندی بکە بە
 1800 960 933یان بە دکتۆرەکەتەوە.
ئاوی زۆر ،هایدراالیت یان گاسترۆالیت بخۆرەوە.
ئەگەر باشتر نەبوویت ،پەیوەندی بکە بە
 1800 960 933یان بە دکتۆرەکەتەوە.
یەکسەر پەیوەندی بە ( )000بکە و بە
کارمەندانی ئەمبوالنس بڵێ کە تۆ COVID-19
ت هەیە
یەکسەر پەیوەندی بە ( )000بکە و بە
کارمەندانی ئەمبوالنس بڵێ کە تۆ COVID-19
ت هەیە
یەکسەر پەیوەندی بە ( )000بکە و بە
کارمەندانی ئەمبوالنس بڵێ کە تۆ COVID-19
ت هەیە

.ئەگەر پێویستیت بە پشتیوانی نۆرینگەیی تر یان پرسیارگەلێکی تەندروستیت هەبوو دەمودەست پێویست نەبوون لە ماوەی دابڕاندا،
پەیوەندی بکە بە هێڵی پشتیوانی چاودێری ماڵەوەی  COVID-19ی تەندروستی  NSWبە ژمارەی .1800 960 933

چیم پێویستە بیکەم؟
خۆت و کەسانی نزیکی ماڵەوەتان دەبێت داببرێن لەناو ماڵدا.
تۆ دەبێت خۆت دابڕێنیت لە ماڵدا بۆ  ٧ڕۆژ لەو ڕۆژەوەی پشکنینت بۆ دەکرێت ،با بەتەواویش کوتراوبیت .خۆ-دابڕان بەواتای مانەوە
لە ماڵەکەت یان لە شوێنی نشتەجێبوونت و بە جیابوونەوە لە کەسانی تر .تکایە ( Self-Isolation Guidelineڕێبەری خۆ -دابڕان) ببینە
بۆ زانیاری زیاتر لەبارەی چۆن خۆت -دائەبڕێنیت و چی پشتیوانییەک دەستەبەرە بۆت کە پێویستت پێیان دەبێت.
دەبێت بەو کەسانەی کە لەگەڵتدا دەژین بڵێیت کە تۆ  COVID-19ت هەیە .هەروەها کەسانی نزیکی ماڵەوەتان دەبێت خۆ -دابڕێنن
بۆ  ٧ڕۆژ و پشکنینی خێرای دژەتەن ( )RATبە زووترین کاتی گونجاو بکەن و جارێکیتر لە رۆژی  ٦دا
بڕوانە ( Information for people exposed to COVID-19زانیاری بۆ ئەو کەسانەی ڕووبەڕووی  COVID-19بوونەتەوە) و
(پشکنینی  COVID-19ئەنجام بدە) Get tested for COVID-19
هێڵی پشتیوانی دابڕانی تەندروستی  ،NSWبەردەستە بۆ یارمەتیدانی کرداری لە ماوەی خۆ -دابڕیندا بەم ژمارەیە 1800 943 553.

بە کەسانێک لەگەڵیاندا پەیوەندی کۆمەاڵیەتیت هەیە بڵێ کە تۆ پشکنینەکەت ئەرێنی بوو.
پشکنینی ئەرێنی بۆ  COVID-19واتای ئەوەیە تۆ  COVID-19باڵودەکەیتەوە بۆ ئەوانی تر .تۆ لەوانەیە تووشبووبیت دوو ڕۆژ پێشتر
لە دەرکەوتنی نیشانەکان ،.یان دوو ڕۆژ بەر لە پشکنینی ئەرێنی ئەگەر تۆ نیشانەکانت نەبووبێت.
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تۆ پێویستە بە هەر کەسانێک کە پەیوەندی کۆمەاڵیەتیت لەگەڵیاندا هەیە بڵێیت کە تۆ کاتت لەگەڵیدا بەسەربردووە لەکاتی
تووشبوونتدا کە پشکنینەکەت ئەرێنی بووە .ئەمەش هاوڕییان و ئەو کەسانەی کە بە شێوەی کۆمەاڵیەتی بەیەک گەیشتوون دەگرێتەوە،
وەک ئەو هاوڕێیانەی لە خواردنی ئێوارەدا پێکەوەبوون ،کەسانێک لەگاڵیاندا یەکتر دەبینن لە شوێنە گشتییەکان ،یانەکان یان ئەرکە
کۆمەاڵیەتییەکان ،ئەو هاوڕێیانە یان ئەندامانی خیزان کە سەردانی ماڵت دەکەن.
بەو کەسانەی پەیوەندیت هەیە لە گەڵیاندا بڵێی کە مەترسییەکانیان هەڵسەنگێنن و بۆ هەنگاوەکانی داهاتوو ئەمە بەکاربێنن
( Information for people exposed to COVID-19زانیاری بۆ ئەو کەسانەی ڕووبەڕووی  COVID-19بوونەتەوە) و بۆ ئەوەی
پشکنینی خێرای دژەتەن وەرگرن.

بە شوێنی کار یان دامودەزگای پەروەردەیی بڵێ کە تۆ پشکنینەکەت ئەرێنی بوو.
هەروەها تۆ دەبێت بە بەڕێوەبەری کارەکەت یان پەرپرسی دەزگای پەروەردە /ئەندامی ستافی پەیوەندیدار بڵێیت کە پشکنینەکەت بۆ
 COVID-19ئەرینی بوو لە کاتێکدا لەو شوێنەدای و توشبووبویت.
پێیان بڵێی رۆژی پشکنین و رۆژی نەخۆشکەوتن (ئەگەر نیشانەکانت هەبوو) و ئەو ڕۆژانەی لەسەر کار /خویدنگە بوویت لەکاتی
تووشبوونت .ئەوان ئەو زانیارییانە بەکاردێنن بۆ هەڵسەنگاندنی مەترسی لەسەر کرێکاران یان خوێندکارانی هاوڕێت .شوێنی کار یان
خوێندنگەکەت لەوانەیە پێیان ڕابگەیەنێت کە ڕووبەڕووی  COVID-19بوون و دەبێت چی بکەن.
دەتوانیت بە بەڕیوەبەرەکەت بڵێیت بەڕێی فۆن یان تێکست یان بە هاوڕێی کارەکەت بڵێ کە پێیان بڵێت .ئەگەر تۆ چووبیت بۆ
دەزگایەکی پەروەردەیی ،دەتوانیت بە ژمارەی سەرەکی ئەو کامپسەی دەچیت بۆی پەیوەندی بکەیت.

ئەی ئەگەر دووگیان بم و  COVID-19هەبێت؟
ژنانی دووگیان ،ئەوانەی  ١٤هەفتە یان زیاترن ،مەترسی زیاتری ئاڵۆزبوونی لە COVID-19هەیە.
ئەگەر پشکنیننەکەت ئەرێنی بوو لە  COVID-19و تۆ لە  ١٤هەفتە زیاترە دووگیانیت ،گرنگە بڵێیت بە دابینکەری چاودێری دایکێتی.
ئەویش لەوانەیە دکتۆرەکەت ،مامان ،دکتۆری منداڵبوون یان خزمەتگوزاری دایکێتی بێت.
زۆربەی ژنانی دووگیان دەتوانن بە سەالمەتی لە ماڵ بمیننەوە کاتێک  COVID-19یان هەبێت .لەو ماوەیەدا گرنگە کە:
•شلەمەنی زۆر وەرگرن ،وەک ئەوەی ئەتەوێت لە سەرما و ئینفلۆنزای ئاساییدا .ئەگەر هەست بە ناساغی دەکەیت ،پاراسیتامۆڵ
دەکرێت وەربگیرێت بۆ یارمەتیدانی نیشانەکان .ئایبوپرۆفین ڕاسپاردە ناکرێت بۆ وەرگرتن کاتێک دووگیانیت .گرنگە لە جوڵەی
بەردەوام بیت بۆ کەمکردنەوەی مەترسیت لە خوێن مەیین.
•گرنگە کە چاووت لەسەر جووڵەی کۆرپەکەت بێت .دەستبەجێ پەیوەندی بکە بە دابینکەری چاودێری دایکێتی ئەگەر جووڵەی
کۆرپەکەت گۆڕرا یان دووچاری:
•خوێن بەربوونی دامێن
•ئازاری هەناو
•دەردانی ئاوێکی ڕوونی بەردەوام لە دامێن
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•گرژبوون لە هەر کاتێکدا بەر لە  ٣٧هەفتە
•تای هەمیشەیی
•ژانەسەر
•ئاوسانی لەپڕی ڕوخسار و دەستەکان
•تۆ لە کاتی منداڵبووندایت
•هەرجۆرە پەرۆشییەکی جددیت هەیە لەبارەی دووگیانیت
•ئەگەر سەختی هەناسەدان ،دووچاری گوشاری سینگ یان ئازار ،ژانەسەری سەخت یان گێژبوونت هەبوو پێویستە دەستبەجێ 000
لێبدەیت .لە بیرت بێت کە بڵێیت تۆ  COVID-19ت هەیە و دووگیانیت.
•دوای چاکبوونەوەت لە  COVID-19گرنگە لە چاودێری ئاسایی بەر لە زایین بەردەوام بیت .ئەگەر ئەو کاتەی دیاریکرابوو بۆ
چاودێری پێش زایین لە دەستت چوو لە ماوەی خۆ -دابڕیندا ،دووبارە کات دیاری بکە هەر کە بۆت گونجا.

چۆن بتوانم کۆرپە یان منداڵ لەگەڵ  COVID-19بەڕێوەبەرم؟
زۆربەی مندااڵن کە پشکنینیان بۆ  COVID-19ئەرێنی دەبێت دەکرێت بە سەالمەتی چاودێری بکرێن لە ماڵەوە لەالیەن سەرپرشتیاری
ئاسایی ماڵەوە ،ئەگەر چی نەکوترابن .کەسانی  -COVIDئەرێنی ئەبێت هەر چەندە ئەتوانن جیاببنەوە لە ئەوانی تر لە ماڵەوەیان.
پەیوەندییەکانی ناوماڵەوە کە ناتوانن دوورکەونەوە و دابڕێن لە کەسی -¬ COVIDئەرێنی ،پێویستە خۆ -دابڕێنن لێیان تا ئەو کاتەی
ئازادئەکرێن لە دابڕان و داواکارییەکان ئەگرنەبەر لە ( Information for people exposed to COVID-19زانیاری بۆ کەسانێک
بەرکەوتەی  COVID-19بوون) کاتێک چاودێری منداڵە توشبووی  COVID-19کەت دەکەیت لەماڵەوە:
جلی گونجاو بکە بەر منداڵەکەت ،بۆ ئەوەی ئاسودەبن – ئارەق نەکەن و نەلەرزن.
•شلەمەنی زۆر بدە بە منداڵەکەت بۆ خواردنەوەی .لەوانەیە هەست نەکەن بەوەیحەزیان بە زۆر خواردنەوە بێت بۆیە یارمەتی و
هاندانی تۆیان پیویستە.
•گەر شیری مەمکت یان شیری قوتوو دەدەیت بە کۆرپەکەت لەوانەیە زوو زوو خۆراکی بووێت .شیری مەمک سەالمەتە بۆ
بەردەوامبوون لەسەری ئەگەر تۆ و /یان کۆرپەکەت  COVID-19تان هەبوو.
•هانیان بدەن کە پشوو بدەن و زیادەڕەوی نەکەن.
•پاراسیتامۆڵ یان ئایبوپرۆفین بەکاربهینە ،تەنیا ئەگەر لەو باوەڕەدایت منداڵەکەت ئازاری هەیە و دیارە ئاسودە نیە لەگەڵ تادا.
ڕێنماییەکانی سەر لەیبڵەکە ڕەچاو بکە و دەرمانی زیاتر مەدە لەوەی ڕاسپاردەکراوە لە ماوەی  ٢٤کاتژمێردا ،لەوەیە ئەوە زیانی بۆ
مندااڵن هەبێت.
•چاوت لە منداڵەکەت بێت سەبارەت بەو هێمایانەی کە نەخۆشییەکانیان بەرەو خراپتر دەچێت.
ڕەوشی مندالەکەت بگرە بەرچاو و پەیوەندی بکە بە دکتۆرەکەت یان  NSW Health COVID-19 Careلە Home Support Line
بە ژمارەی  ٨:٣٠( 1800 960 933بەیانی تاکو  ٨:٣٠ئێوارە) یان  the National Coronavirus Helplineبە ژمارەی 1800 020 080
( )٧/٢٤ئەگەر تێبینیت کرد:
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•تای بەردەوام ( >  )٣٩ °Cکە چارەسەر وەرناگرێت.
•سوکە هەناسەتەنگی
•خواردنەوەی کەمتر یان نیوەی ئەوەی کە کاتی ئاسایی دەیخواردەوە.
•دەردانی میز کەمتر لە نیوەی قەبارەی ئاسایی و میزەکە ڕەنگی تۆخە.
•ڕشانەوەی جاروبار یان سکچوون
•نەتوانینی ڕاوەستان یان ڕێکردن
•	 ئەگەر پەرۆشی ئەوەی منداڵەکەت زۆر ناساغە ،بەقورسی هەناسە دەدات ،وشکبوونی سەختی هەیە یان بێهۆش دەبێت ،تکایە
دەستبەجێ پەیوەندی بکە بە سێ سفرەوە ( )000و کارمەندی سەرهێڵەکە ڕابگەیەنە کە منداڵەکەت  COVID-19ی هەیە.

کەی دەتوانم خۆ -دابڕان جێبهێلم؟
ئەگەر نیشانەکانت نیە لە ڕۆژی  ٧دا.
دەبێت خۆ -دابڕێنی بۆ  ٧ڕۆژ لەو ڕۆژەی کە پشکنینت کرد .تۆ تەنیا ئەتوانیت خۆ -دابڕان جێبهێڵیت دوای  ٧ڕۆژ ئەگەر قوڕگ ئێشە،
ڕژانی ئاوی لووت ،کۆخە وهەناسەتەنگیت نیە .ئەگەر پشکنینی  PCRت کردبوو یان خۆت ڕیجیستەر کردوەە بۆ پشکنینی خێرای
دژەتەن ،لە تەندروستی  NSWەوە کورتە نامەت پێدەگات دوای  ٧ڕۆژ ،بەاڵم نایەوێت چاوەڕێی کورتە نامە بکەیت تاکو خۆ -دابڕان
بەجێبهێڵیت ئەگەر  ٧ڕۆژ بووە لەوەتەی پشکنینت کردووە .بۆ نمونە ،ئەگەر پشکنینت لە ١٠ی سەرلەبەیانی سێشەمە کردووە ،دەتوانیت
خۆ -دابڕان جێبهێڵیت لە ١٠ی سەرلەبەیانی سێشەمەی داهاتوو ئەگەر هیچ لەو نیشانانەت نیە .لە  NSWپێویست ناکات پشکنین
بکەیت بەر لەوەی خۆ -دابڕان جێبهێڵیت.
دەمامک بپۆشە کاتێک نزیکی لەگەڵ کەسی تردا یان قسەیان لەگەڵ دەکەیت و خۆت دور ڕاگرە لە سەردانی دامەزراوەی زۆر مەترسیدار
(چاودێری تەندروستی ،چاودێری بەسااڵچوان ،چاودیری کەمئەندامان یان دەزگاکانی چاکسازی) بۆ  ٣ڕۆژی زیاتر .ئەگەر تۆ لە یەکێک لەو
دامەزراوانە کار دەکەیت قسە لەگەڵ خاوەنکارەکە بکە بەر لە گەڕانەوە .ئەگەر تۆ سیستەمی بەرگەگری زۆر الوازت هەیە ( وەکو ئەوەی
تۆ وەرگری چاندن بیت یان چارەسەری کیمیاوی وەردەگری) پێویستە تۆ خۆپاراستنی زیاتر بکەی بۆ  ٤رۆژی زیاتر (بە گشتی  ٧ڕۆژ
دوابەدوای ئازادبوون لە دابڕان).

ئەگەر نیشانەکانت هەبوو لە ڕۆژی .٧
ئەگەر قورگ ئێشە ،ڕژانی ئاوی لووت ،کۆخە یان هەناسەتەنگی لە  ٢٤کاتژمێر لە دابڕانت ،تکایە لە دابڕان بمێنەوە تا  ٢٤کاتژمیر دوای
نەمانی نیشانەکانت .ئەگەر بە پەرۆشیت پەیوەندی بکە بە دکتۆرەکەتەوە.
دەمامک بپۆشە کاتێک نزیکی لەگەڵ کەسی تردا یان قسەیان لەگەڵ دەکەیت و خۆت دور ڕاگرە لە سەردانی دامەزراوەی زۆر مەترسیدار
(چاودێری تەندروستی ،چاودێری بەسااڵچوان ،چاودیری کەمئەندامان یان دەزگاکانی چاکسازی) بۆ  ٣ڕۆژی زیاتر دوای ئەوەی دابڕان
جێدەهێڵیت .ئەگەر تۆ لە یەکێک لەو دامەزراوانە کار دەکەیت قسە لەگەڵ خاوەن کارەکە بکە بەر لە گەڕانەوە .ئەگەر تۆ سیستەمی
بەرگەگری زۆر الوازت هەیە ( وەکو ئەوەی تۆ وەرگری چاندن بیت یان چارەسەری کیمیاوی وەردەگری) پێویستە تۆ خۆپاراستنی زیاتر
بکەی بۆ  ٤رۆژی زیاتر (بە گشتی  ٧ڕۆژ دوابەدوای ئازادبوون لە دابڕان).
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ئەگەر نیشانەی ترت هەبوو دوای  ٧رۆژ ( وەکو تا ،ژانەسەر) کە باشتر نابنەوە تۆ دەتوانیت دابڕان جێبهێڵیت بەاڵم پێویستە پەیوەندی بە
دکتۆرەکەتەوە بکەیت.
ئەگەر تۆ لە ژێر چاودێری تیمی نۆرینگەییت ،تیمەکەت پێت ئەڵێیت کەی لە دابڕان ئازاد ئەبیت.

ئایا هێشتا من پێویستە پشکنین بکەم دوای ئەوەی ئازاد بووم لە خۆ -دابڕان؟
پشکنینی ڕۆتینی ( COVID-19وەک پشکنینی کۆنترۆڵکردنی خوێندنگە و شوێنی کار) پەسەندنەکراوە بۆ  ٨هەفتە دوای ئازادبوونت لە
خۆ -دابڕان .دڵنیابە لەڕێی بەڕێوەبەرەکەتەوە.

ئەی چۆن ئەگەر من جاریکیتر بەرکەوتەم هەبێت لەگەڵ کەسێکدا  COVID-19هەبێت؟
کەسانێک لە  COVID-19چاکبوونەتەوە مەترسی کەمیان هەیە بۆ گرتنی جاریکیتر لە  ٨هەفتە دوای ئازاد بوونت جونکە زۆربەی
خەڵک هەندێک بەرگەگری بەدەست دێنن (توانای شەڕکردنی نەخۆشییەکە).
ئەگەر هاتو بەرکەوتەت بوو لەگەڵ کەسێکدا  COVID-19هەبوو لەماوەی  ٨هەفتەدا دوای ئازادبوونت ،تۆ بە گشتی پێویستت بە
خۆ -دابڕان یان پشکنین نیە .ئەگەر هاتوو بەرکەوتەت بوو لەگەڵ کەسێکدا  COVID-19هەبوو لە  ٨هەفتە زیاتر دوای ئازادبوونت،
پێویستە خۆ-دابڕێنیت  ،پێویستە خۆ-دابڕێنیت  ،پشکنین بکە و ئەم ئامۆژگاریە بگرە بەر
( Information for people exposed to COVID-19زانیاری بۆ کەسانی بەرکەوتەی  )COVID-19و
 Get tested for COVID-19نامیلکەی ڕاستیەکان (پشکنینی  COVID-19بکە).

کەی دەبیت پێکوتە وەرگرم؟
لێخۆشبوونی کاتی لە کوتان بۆ شەش هەفتە بەکارئەبێت لە ڕۆژی ئاگاداریی ڕوونکردنەوەی پزیشکیتەوە .ئەم لێخۆشبوونە تەنیا لە NSW
کارایە .ئەگەر تۆ پێویستە بکوترێیت بۆ دامەزراندن ،خوێندن ،یان چاالکییەکی تر لە دامودەزگایەکی تر ،تکایە دڵنیابە لەو بنەمایانەی
جێبەجێ ئەکرێن لەو والیەتە یان لەو ناوچەیە.
ئەگەر تۆ شیاویت بۆ پێکوتەی برەوپێدان ،ئەتوانیت وەریگریت هەرکە بەتەواوەتی چاکبویتەوە لەدوای دڵنیایی توشبوونت ،ئەمەش بۆ
زۆرینەی خەڵک لەدەوری  ٦ -٤هەفتەیە لە پاش سەرەتای توشبوونەوە.
بۆ زانیاری زیاتر ،بڕوانە  COVID-19 vaccines: Frequently asked questionsو NSW Health Booster vaccination:
( .Frequently asked questionsپێکوتەکانی  :COVID-19ئەو پرسیارانەی بەزۆری ئەکرێن و پێکوتەی برەوپێدانی تەندروستی
 :NSWئەو پرسیارانەی بەزۆری ئەکرێن).
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چ جۆرە پاڵپشتییەک دەستەبەرە لەو کاتەی من لە خۆ -دابڕاندام؟
پاڵپشتی بیروهۆش دروستی
•NSW Mental Health Line – 1800 011 511
•Beyond Blue helpline – 1800 512 348
•Lifeline – 13 11 14
•Kids Helpline – 1800 55 1800
•( Service NSW mental wellbeing resourcesچاوگەکانی خۆشگوزەرانی بیروهۆش)

پاڵپشتی توندوتیژی ناوماڵ
•هێڵی یارمەتی توندوتیژی ناوماڵ و دەستدرێژی سێکسیی نیشتمانی لەسەر )1800 RESPECT (1800 737 732
تەندروستی  NSWهاوبەش بووە لەگەڵ  Sonderکە خزمەتی خۆشگوزەرانی کەسێنی پێشکەش ئەکات لەگەڵ مۆڵەتی دەستگەیشتنی
 24/7بە دەمەتەقێی فرەزمانی و دەستگەیشتن بە فۆن بۆ مەودایەک لە خزمەتگوزاریەکانی بیروهۆش دروستی ،پزیشکی و پاڵپشتی
خۆشگوزەرانی.

یارمەتی بە زمانی خۆت
ئەگەر پێویستیت بە وەرگێڕی زارەکی هەیە ،تکایە پەیوەندی بکە بە خزمەتگوزاری وەرگێڕانی نوسراوی و زارەکی  TIS Nationalبە
ژمارەی  131 450ئەم خزمەتگوزارییە بەالش و نهێنییە.
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