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د  COVID-19آزموینې مثبته نتیجه اوپه کورکې
د  COVID-19سمبالول په امن سره
که تاسې د  rapid antigenآزموینې سره مثبت وښودل شوي ،تاسې باید:
	.1د خپلی آزموینې مثبته نتیجه د(نیوساوت ولزخدمت ویب پاڼه)  Service NSW websiteکې ثبت کړئ ترڅوتاسووکولئ
شئ مهم روغتیايې پاملرنې مرستي اود  COVID-19دخطری د ډول په اساس مشورې ورکولو سره وصل شئ  .که تاسې په
کورنۍ کې داسې یوکس يې چې نه شي کولې آنالین راجسترشئ ،لطفأ د نیوساوت ولز خدمت ته په  13 77 88شمیره کې
اړیکه ونیسئ.
که تاسي د  PCRپه آزمایښت کې مثبت یا د  rapid antigenپه آزمایښت کې مثبت وښودل شوئ نو باید:
	.1زرترزره د  7ورڅو دپاره ځان قرنطین کړئ .ستاسې په کورکې نور اوسیدونکې باید د 7ورځودپاره ځان قرنطین کړې .که
تاسي پس له  7ورځو د ستونې درد ،پزې بهیدل ،ټوخې یا ساه لنډۍ لرئ ،ترهغه چې دغوټول نښي له منځه ځې لطفأ د 24
ساعتونودپاره ځان قرنطین کړئ.
	.2هغه خلکوته سره چې تاسې څه وخت تیرکړې وي که د هغه وخت څخه  2ورځې مخکې تاسې کومه نښي لرلې یا 2
ورځې مخکې په آزمایښت کې مثبت ښودل شوي يې (کومه یوه يې چې لمړۍ پيښه شوي) هغوې ته ووايې چې تاسې
 COVID-19لرئ .دا د ټولنیز اړیکه نیول ،دکارځای او/یا ښونځۍ په ګډون دي.
	.3خپلې نښې ته متوجه اوسئ .که تشویش لرئ خپل  GPکورنۍ ډاکټر
( NSW Health COVID-19 Care at Home support Lineنیوساوت ولزروغتیا  COVID-19کورکې پاملرنۍ مرستۍ
اړیکه) په  1800 960 933یا د ( National Coronavirus Helplineکرونا ویروس ملی اړیکه نیولومرستې) په
 1800 020 080سره خبرې وکړئ .که نښې ډیرې خطرناکې وي نو 000ته زنګ ووهئ.

زما  COVID-19به څنګه تنظیم شي؟

کله چې تاسې آنالین یا تلفون له الرې خپله  RATنتیجه مثبته راجسترکړه ،تاسې نه به غوښتنه وشي چې پوښتنوته ځواب
ووایې ترڅومونږسره مالومولودپاره مرسته وشي چيرې تاسې د جدی مریضې په وړاندې په خطرکې یې یا خیر .که تاسې د
 PCRمثبته نتیجه لرل ،تاسې ته به د عین پوښتنی اړیکه د پيغام text messageپه شان درولیږل شي .لطفأ دغوټولوپوښتنو ته
ځواب څومره زرچې کیدای شي ځوابونه ورکړئ.
همدا رازبه تاسې ته د ځان قرنطین په هکله مشوره چې په کورکې څنګه د ځان څخه پالنه وکړي درولیږل شي .که تاسې د
جدی مرض خطرسره مخامخ يې ،د  NSW Healthبه تاسونه نوري پوښتنۍ وکړې .دابه لټه وکړې که چیرې تاسې د antiviral
یا د  COVID-19دپاره لمړیووختونو اعالج مستحق ياست .تاسواړنه یاست چې دکورنۍ ډاکټر GPیا د  GPکتنځۍ نښه
چمتوکړئ د  NSW Health’sکلینکی ټیمونه کولی شي هغوسره ستاسو د روغتیايې پاملرنی په هکله اړیکه ونیسې.
که تاسې د  65کلنوعمرنه اښکته يې ،اود  COVID-19دوه دوزه واکسین موکړې ،د کوم بل مضمن روغتیایې حالتونوڅخه رنځ
نه وړي اوبالربه نه يې ،تاسې کولې شي په سالمتې سره په کورکې د ځان پالنه وکړې .ډیرخلک د  COVID-19سره لږشانتې
بیماری ولرې چې په لږه یا څوورځوکې به بیرته ښه شي ،ځیني خلک به هیڅ کومه نښه نښانې ونلرې .تاسو کولې شئ د خپل
ناروغی په دوران کې د  NSW Healthسره د پاملرنې او مشورې په هکله اړیکه ونیسي
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کیدای شي ډیرې عالیم په الندې تدبیرونوسره نظم الندې راشي:
•اسراحت
•د پاراسیتامول او  ibuprofenمنظم خوړل چې درد او تبه راښکته کړي
•ستونې درد دپاره د ستونې lozenges
•په منظم ډول سره داوبوڅکلول اوڅښل.
څه دوایانې چې په نارمل ډول سره تجویزشوي دوامدار سره دهغوخوړل .که دخپل دوامداره دوایانې په خوړلویا اعالج ،یا د
خپل روغتیا په هکله څه تشویش لرئ خپل ډاکټر سره خبرې وکړئ.
که تاسي په لوړه کچه د جدی مرض په خطرکې يې لطفأ خپل ډاکټرسره اړیکه ونیسئ یا د
 NSW Health COVID-19 Care at Home Support Lineته په  1800 960 933سره اړیکه ونیسئ .کوم خلک چې په
لوړه کچه د نارغۍ جدی خطر سره مخامخ دي الندې کسانوپه ګډون دي:
•امیواره میرمنې ? What if I am pregnant and have COVID-19څه به وشي که چيرې زه امید واره اوسم او
 COVID-19ولرم؟ وګوري)
• Aboriginalاو  Torres Strait Islanderخلک (ځانګړي ډول سره هغه کسان چې روغتیايې حاالتوسره په ستونزه کې دي)
•د پاسفیک ټاپوخلک
•نه واکسین شوي ( 16کلنوعمر اوهغه نه پورته)
•Immunosuppressed
زاړه کسان د ناروغیوجدی خطرسره مخامخ دي ،په ځانګړې ډول سره چې د څو مهموروغتیایی شرایطوتر اغیزې الندی اوسي.
هغه خلکوته چې د  COVID-19دجدی ناروغۍ خطرسره مخامخ دي اغیزمند اعالج شتون لرې.

خپله نښاني نظارت کړئ

هره ورځ درې وارې (سهار ،ماسپښین او شپه) دغه پوښتني ځان څخه وکړئ:
ځواب هو
ځواب نه
پوښتني
عادی ډول سره خوراک اوڅښاک ته شیبه په شیبه اوبه وچښئ Hydrolyte ،یا
آیا زه په خوراک اوڅښاک کې څه
.Gastrolyte
دوام ورکړه.
ستونزه لرم؟
که تاسوښه نشوئ ،خپله کورنۍ ډاکټر GPیا
 1800 960 933ته زنګ ووهئ
ډیره اوبه وچښئ لکه Hydrolyte ،یا
آیا زه د عادی وخت نه بغیر ډیره لږه دوامداره مایعات واخله.
.Gastrolyte
اندازه سره تشه میتازه کوومه؟
که تاسوښه نشوئ ،خپله کورنۍ ډاکټر GPیا
 1800 960 933ته زنګ ووهئ
آیا زه د ګیچې او سرګرځیدلو احساس په کورکې د  COVID-19تنظیم ډیره اوبه وچښئ لکه Hydrolyte ،یا
کولودپاره د NSW Healthالرښوني .Gastrolyte
کوم کله چې په خونه کې شاوخوا
دوامدارډول سره تعقیب کړه.
ګرځم؟
که تاسوښه نشوئ ،خپله کورنۍ ډاکټر GPیا
 1800 960 933ته زنګ ووهئ
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ځواب هو
ځواب نه
پوښتني
په کورکې د  COVID-19تنظیم بی له ځنډه درې صفرونو ( )000ته زنګ
آیا زه ډیره زیاته د ګنګسوالې،
کولودپاره د NSW Healthالرښوني ووهئ اود امبوالنس موظف سانوته ووايې
بیهوشې یا ذهنی مغشوشوالې
چې تاسي  COVID-19لرئ.
دوامدارډول سره تعقیب کړه.
احساس کوم؟
آیا زه په ساه ایستلوکې ستونزه یا په په کورکې د  COVID-19تنظیم بی له ځنډه درې صفرونو ( )000ته زنګ
سینه کې درد یا فشارچې د  10دقیقو کولودپاره د NSW Healthالرښوني ووهئ اود امبوالنس موظف سانوته ووايې
چې تاسي  COVID-19لرئ.
دوامدارډول سره تعقیب کړه.
څخه ډیره دوام وکړې لرم؟
آیا زه داسی احساس کوم چې ودریږم په کورکې د  COVID-19تنظیم بی له ځنډه درې صفرونو ( )000ته زنګ
کولودپاره د NSW Healthالرښوني ووهئ اود امبوالنس موظف سانوته ووايې
ممکن ضعف وکړم؟
چې تاسي  COVID-19لرئ.
دوامدارډول سره تعقیب کړه.
که تاسې نوري کلینکې مرستې ته اړتیا لرې یا روغتیايې غیرعاجل پوښتني د قرنطین په باره کې لرې،
د  NSW Health COVID-19کورکې مرستې تلفون  1800 960 933سره اړیکه ونیسئ.

زه څه ته اړتیا لرم چې وکړم؟

تاسې اوستاسي د کوراوسیدونکي باید په کورکې ځانونه یودبل جدا کړې

دهغه نیټې نه چې تاسي ټسټ سرته رسولې باید  7ورځودپاره ځانونه یوبل څخه جدا وساتئ ،حتا که تاسي بشپړډول سره
واکسین شوي يې .ځانته جدايې داسې مانا ورکوې چې یا خپل کورکې په خپله خونه کې پاتې او نوروڅخه جدا اوسئ .لطفأ د
(ځان جدايې ساتلوالرښود)  Self-Isolation Guidelineڅخه لیدنه وکړئ نورو مالوماتوالسته راوړلود پاره چې څنګه د ځان
جدايې او کوم مرسته چې تاسي ورته اړتیا لرئ شتون لرې.
تاسې باید نوروته ووايې چې تاسي  COVID-19لرئ اوورسره ژوند کوئ .ستاسي د کوراوسیدونکې هم باید د  7ورځودپاره
ځان جدا کړې ،اود  rapid antigenټسټ ( )RATزر ترزره چې امکان ولرې او بیا په  6ورځ بله ټسټ وکړې (see
( Information for people exposed to COVID-19هغه خلکودپاره مالومات چې  COVID-19سره په تماس کې شوي)
او  Get tested for COVID-19د (  COVID-19په هکله ټسټ وکړئ).
د نیوساوت ولزد قرنطین کیدلومرستې تلفون د ځانې قرنطین په وخت کې دعملی مدد رسولود پاره په  1800 943 553شمیره
کې شتون لرې.

خپل ټولنیز اړیکونیونکوته ووايې چې ستاسې د ټسټ نتیجه مثبته ده

د  COVID-19ټسټ مثبت ښودل داسې مانا ورکوې چې تاسې به ممکن  COVID-19نورخلکوته خپره کړې وې .تاسې به
ممکن دوه ورځي مخکې د عالیمونه مکروبې شوي ياست ،یا تاسې دوه ورځي مخکې په ټسټ کې مثبت ښودل شوي یاست
که تاسې عالیم نلرل.
تاسې باید خپله ټولنیز اړیکونیونکو ته ووايې چې تاسې دمکروب لرونکې وې په هغه وخت کې چې تاسې هغوسره وخت
تیرکړې تاسې مثبت ښودل شوي یاست .دا په ګډون د ملګري اونورخلک چې تاسي اجتماعی اړیکه ورسره نیولې یا ورسره
یوځای ډوډي خوړلې ،هغه خلکوسره چې تاسې په کلب ،پپ یا ټولنیزمحفل کې سره لیدنه کړې ،ملګري یا کورنۍ چې تاسې
سره په کورکې لیدنه کړې.
خپل اړیکه نیونکوته ووايې چې خپله دخطرکچه وازمايې اوبل ګام (هغه خلکودپاره مالومات چې په  COVID-19داخته کیدوګمان
کیږې)  Information for people exposed to COVID-19څخه استفاده وکړې اود  rapid antigenآزمایښت ترسره کړې.
3/7

© NSW Ministry of Health. 2 March 2022

health.nsw.gov.au

د  COVID-19آزموینې مثبته نتیجه اوپه کورکې
د  COVID-19سمبالول په امن سره

خپل دکار ځای اود زدکړې ځای ته ووايې چې تاسې د کرونا په ټسټ کې مثبت ښودل شوي ياست

په هغه وخت کې چې تاسې بهروئ اود کرونا مکروب مولرل او د  COVID-19ټسټ مومثبت راغلې تاسې باید خپل
دکارمنیجریا تعلیمي ځای مشر ته ووايې چې ستاسې د کرونا ټسټ مثبت ښودل شوي.
هغوی ته د خپل ټسټ نیټه ووايې ،هغه نیټې نه چې تاسې ناروغ شوي يې(که تاسې عالیم لري) ،اوهغه ورځي چي تاسي
مکروبی او په کار /ښونځۍ کې وي .دوی دغه مالومات ستاسې د همکاریا هم صنفیانود خطرد کچي د آرزوینې دپاره کاروي.
ستاسې دکارځای یا ښونځۍ به دوی ته احوال ورکړي چې په تاسې د  COVID-19ګمان شوي ،او دوی باید کوم اقدام ترسره کړې.
تاسې کولې شئ خپل دکارمنیجرته تلفون وکړي یا تلفونې پیغام ولیږي یا خپل همکارته ووايې چې ستاسې دپاره دغه خبرمنیجر
ته ورسوي .که تاسې د یوتعلیم ځای څخه کتنه کړې ،دهمغه تعلیم ځای عمومې تلفون نمبر سره اړیکه ونیسئ.

څه به وشي که چیرې زه بالربه اوسم او COVID-19ولرم؟

 14هفتې یا ډیره بالربې ښځې ،د  COVID-19څخه په لوړه کچه ستونزي پیدا کوي.
که ستاسې د  COVID-19ټسټ نتیجه مثبت وه اوتاسې  14هفتې یا زیاته وخت بالربه وي ،دا ډیره مهمه ده چې خپل
دزیږیدنو پاملرنې چمتوکونکې ته ووايي .دابه ممکن ستاسې  GPکورنۍ ډاکټر ،قابله ،ښځینه ناروغیوډاکټره یا سیمه
ییززیږیدنو خدمتونه وې.
ډیری حاملې ښځې به د  COVID-19لرلوسره بیاهم کولې شي په کورکې مصؤن پاتې شي .په دغه دوران کې ،ډیره مهمه ده
چې الندې پاملرنې وساتې:
•ډیره مایعات واخلئ ،لکه دعادی ریزش اوزکام په وخت کې .که تاسې ناجوړيې ،په دغه عالیموسره د پارسیتامول خوړل
هم مرسته کولې شي .کله چې تاسې حامله يې د  Ibuprofenخوړل نه تجویزکیږې .دا ډیره مهمه ده چې په منظم ډول
سره حرکت وکړئ ترڅو د وینی غوټه کیدوڅخه مخنیوې وشي.
•دا ډیره مهمه ده چې په ښه ځیر سره د ماشوم خوځیدوته متوجه اوسئ .که ستاسې د ماشوم د خوځیدو په حالت کې
بدلون راغې خپل د زیږیدنو پاملرنې چمتوکونکې سره خبرې وکړئ یا که تاسې الندې شیان تجربه کړه:
•د لمن نه الندې وینی بهیدل
•د ګیډی درد
•لمن الندې څخه رڼې اوبوراتلل
•د  37هفتونه مخکې د ګیډی کشیدل contractions
•دوامداره تبه
•سردرد
•د مخ اوالسونوناڅاپې پړسوب
•تاسې د زایمان په وخت کې يي
•د خپل حاملګې په هکله کومه مهمه تشویش لري.
•که تاسې کومه ستونزه په ساه استلو ،په سینه کې فشار یا درد احساس ،شدید سر دردې یا ګنګسوالې لري تاسې باید فورأ
 000ته زنګ ووهې اوورته ووايي چې بالربه يي او  COVID-19لري.
•کله چې د  COVID-19څخه بیرته جوړیږې ډیره مهمه ده چې خپل د  antenatal careکتنوته دوامدار اومنظم ډول سره
الړشي .که تاسې ددغوکتنو کومه یوه کتنه د قرنطین له وجهې خطا کړې وي ،زرتزره کتنو د پاره وخت جوړکړئ.
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زه څنګه په  COVID-19اخته ماشوم یا کوجنۍ نظم جوړولې شم؟

ډیرکوچنیان کوم چې په  COVID-19اخته اومثبت ښودل شوي کیدای شي په خپل کورکې د کورنیو ساتونکې سره په مصؤن
ډول ساتنه وشي حتا که هغوی واکسین شوي هم نه وي .په  COVIDاخته کسان باید د کورنۍ د نوروڅخه ترهغه چې
کیدای شي ځان بیل وساتې .د کورنۍ نورکسان چې نشي کولې ځان په  COVIDاخته کس څخه بیل په قرنطین وساتې ،باید
ځان دوی سره یوځای قرنطین کړې ترهغه چې دوی د قرنطین څخه خالصیږې اود ټسټ کولو غوښتنه په
( Information for people exposed to COVID-19دهغه کسانود پاره مالومات چې  COVID-19سره مخامخ شوي)
تعقیب کړې.
کله چې تاسې په کورکې په  COVID-19اخته کوچنۍ ساتنه کوي:
•خپل کوچنۍ په مناسبوجاموسمبال کړئ ،ترڅو دوی راحت اوسې – چې خوله اویخ يې ونه شي
•خپل کوچنۍ ته په ډیره اندازه چښلوشیان ورکړئ .دوی به نه غواړې چې ډیرې اوبه وچښې نوتاسې ته ښائې چې تاسې
يې تشویق اومرسته ورسره وکړئ
•که تاسې خپله یا د بوتل شیده ورته ورکوئ ستاسې ماشوم به نورې پرله پسې شیده چښل غوښتنه وکړي .که چیرې تاسې یا
ستاسې ماشوم  COVID-19ولرې د مورشیده ورکول ماشوم ته مصؤنه ده چې ورکړشي.
•دوی تشویق کړئ چې راحت اوسې اواندازی نه ډیر ونکړې
•پارسیتامول یا  ibuprofenنه استفاده وکړئ ،يواځی په هغه وخت کې چې ستاسې ماشوم درد لرې یا د تبې له امله نارامه
ده .د دوا د استعمال دهدایت په الرښود عمل وکړئ اوپه  24ساعتونوکې د دواد تجویزشوي انادزی نه ډیره استفاده مه
کوئ ،چې ممکن کوچنۍ ته مضرتمام شي.
•خپل ماشوم د ناروغۍ عالیموته چې ډیره ناروغه نه شي ځیرشئ.
دخپل ماشوم حالت ته متوجه شه او کورنۍ ډاکټر  GPته خبرورکړئ یا  NSW Health COVID-19 Careته په Home
 Support Lineکې  1800 960 933د (سهارد  8:30نه تر ماښام  )8:30یا د  National Coronavirus helplineسره په
 1800 020 080شمیروکې (هفته کې  24ساعته) که تاسې الندې نښې ولیدل اړیکه ونیسئ:
•دوامداره تبه (39درجه سانتی ګراد نه پورته) کوم چې په اعالج اغیزه نه ښئ
•خفیفه ساه لنډۍ
•دعادی وختونوپه پرتله د چښلونیمايي برخې مایعاتوچښل
•د عادی وختونوپه پرتله نیمايي برخه تشه متیازی کول ،اوتشه متیازوتیره توربخنه رنګ
•میانه شانتې کانګې اواسهال
•والړیدواوقدم وهلونا توانی
که تاسې تشویش لري چې ستاسې ماشوم شدیده ناجوړه ده ،ساه ایستلوکې ستونزه ،وجوديې شدیده بی اوبه شوي یا ضعف
کیږې ،لطفأ درې صفرونو ( )000ته فورأ زنګ ووهئ او موظف کس ته ووايي چې ستاسې ماشوم  COVID-19لري.

زه کله د ځان بیلوالې  self-isolationنه خالصیدې شم

که په  7ورځ تاسې کومه نښې نلرل

د آزمایښت د ورځی نه تر 7ورځوپورې باید ځان قرنطین کړي .تاسې کولې شي پس له  7ورځوقرنطین څخه ځان آزادکړي په
دې شرط چې د ستونې درد ،پزی بهیدل ،ټوخې یا ساه لنډې ونلري .که تاسې د  PCRټسټ کړې وه یا دخپل rapid antigen
مثبت آزمایښت رجسترکړې وه ،تاسې ته به د نیوساوت ولز روغتیايې اداری څخه  SMSواستول شي ،مګرتاسې مجبورنه يي
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چې دغه  SMSته د قرنطین ختمیدود پاره انتظاروباسې چيرې تاسې  7ورځی ټسټ شوي یاست .د بیلګې په ډول ،که تاسې
د سه شنبی ورځ د سهارپه  10بجوټسټ شوي يي ،تاسې کولې شي خپله قرنطین د راتلونکې سه شنبی دسهارپه  10بجوختم
کړئ که چیرې تاسې یو د دغو نښو څخه یوه يي هم نلرئ .تاسې اړنه یاست چې په نیوساوت ولز کې دځان د قرنطین د
ختمولو دپاره د کرونا ټسټ تر سره کړئ.
چا سره چې نږدې ياست یا خبرې کوئ ماسک واغوندئ او هم د لوړخطر ځایونوکې تر دریوورځوپور لکه (روغتیايې پاملرنې،
زړوخلکو ،معیوبینو یا تادیبې ځایونوکې) ماسک واغوندئ .که تاسې په یوه دغوځایونوکې کارکوئ خپل استخدام کونکې سره
مخکې دتګ څخه خبرې وکړئ .که تاسې په لوړه کچه ضعیفه مصؤنې سیستم لرئ (لکه ستاسې د وجودغړې پیوندشوي یا
کیمیايې اعالج مواخستي) تلسې باید دنورو  4ورځو د پاره ځان تر ډیره احتیاط الندې وساتي (ټوله  7ورځی د قرنطین څخه
وروسته).

که تاسې په  7ورځ نښې لرل

که تاسې ستونې درد ،پزی بهیدل ،ټوخې یا ساه لنډۍ دقرنطین په تیرو  24ساعتونو کې لرل ،لطفأ تر 24ساعتونوپورې ترڅوچې
عالیم د منځه الړشي ځان په قرنطین کې وساتئ .که تاسې تشویش لري خپل کورنۍ ډاکټر GPسره خبرې وکړئ.
چا سره چې نږدې ياست یا خبرې کوئ ماسک واغوندئ او هم د لوړخطر ځایونوکې تر دریوورځوپور لکه (روغتیايې پاملرنې،
زړوخلکو ،معیوبینو یا تادیبې ځایونوکې) ماسک واغوندئ .که تاسې په یوه دغوځایونوکې کارکوئ خپل استخدام کونکې سره
مخکې دتګ څخه خبرې وکړئ .که تاسې په لوړه کچه ضعیفه مصؤنې سیستم لرئ (لکه ستاسې د وجودغړې پیوندشوي یا
کیمیايې اعالج مواخستي) تلسې باید دنورو  4ورځو د پاره ځان تر ډیره احتیاط الندې وساتي (ټوله  7ورځی د قرنطین څخه
وروسته).
که تاسې نورې نښې پس له  7ورځو لري ( لکه تبه ،سردردی) کوم چې تاسې نه جوړیږې ترڅوقرنطین نه ځان آزادکړي خپل
کورنۍ ډاکټر GPسره اړیکه ونیسئ.
که تاسې د کلینیکی ټیم ترنظرالندې ياست ،ستاسې ټیم به تاسې ته ووايې چې کله به تاسې د قرنطین څخه خالصیږئ.

کله چې زه د قرنطین څخه خالصیږم آیا بیا هم ماته اړتیا شته چې ټسټ وکړم؟

په عادی ډول سره د  COVID-19ټسټ کول (لکه د کارځای اود ښونځۍ نظارت ټسټ کول) پس له هغه چې تاسې د
قرنطین څخه خالصیږئ تر  8اونیوپوری سپارښتنه نه کیږې .خپل منیجرسره يې چک کړئ.

څه به وشي که زه چاسره چې په  COVID-19اخته ده بیا ورنږدې شم؟

هغه خلک چې د  COVID-19څخه دوباره روغتیا موندلې تر 8اونیوپورې دقرنطین د پاې څخه په ډیره ټیټه کچه د بیا
ناجوړیدو خطرلري په دې چې ډیرخلک د مرض په وړاندې یو څه مصؤنیت الس ته راوړې (توانمندې چې د مرض په وړاندې
دفاع وکړي).
که چیرې تاسې چاسره چې په  COVID-19اخته ده  8اونیوکې دننه پس له قرنطین څخه په تماس کیږې ،په
عمومي ډول سره اړتیا نشته چې تاسې ځان قرنطین یا ټسټ کړي که تاسې د قزنطین څخه د  8اونیووروسته
چاسره چې په  COVID-19اخته شوي په تماس کیږې ،تاسې اړيي چې ځان قرنطین ،ټسټ کړي او
( Information for people exposed to COVID-19هغه خلکود پاره مالومات چې د  COVID-19ګمان ورباندې شوي)
او  COVID-19( Get tested for COVID-19د پاره ټسټ وکړئ) رښتینې پاڼې .factsheets
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څومره زر زه باید واکسین شم؟

ستاسې د روغتیایی خبرتیا دنیټې څخه د شپږ اونیودپاره موقتې معافیت د تطبیق وړدې .دغه معافیت یواځی په  NSWد
اعتباروړدې .که تاسې اړیاست چې د کارکول ،ښونځۍ ته تګ ،یا نوروفعالیتونودپاره په کوم بل سیمه ییزمقرراتوکې واکسین
شئ ،لطفأ د هماغه ایالت یا ځای مقررات چې څه حکم کوې مالومات ترالسه کړئ.
که تاسې د بوسترواکسین کولوبرخمن یاست ،تاسې کولې شي هغه وخت دغه واکسین وکړئ چې د اخستل شوي مکروب
څخه روغ شوي یاست ،ډیرو خلکودپاره دغه عمل پس له مکروبی شوي نه شاخوا د  4-6اونیوپوری نیسې.
د نورو مالوماتو د پاره د  COVID-19 vaccines: Frequently asked questions COVID-19او
( NSW Health Booster vaccination: Frequently asked quetions COVID-19واکسینونه :همیشه پوښتني کول او د
نیوساوت ولز بوسترواکسینونه :همیشه پوښتنۍ کول).

کله چې زه په قرنطین کې یم کوم ډول مرسته شتون لرې؟

روانی روغتیا مرسته

•NSW Mental Health Line – 1800 011 511
•Bevond Blue helpline – 1800 512 348
•Lifeline – 13 11 14
•Kids Helpline – 1800 55 1800
•( NSW mental wellbeing resourcesروانی ناروغی ښه والې منابع )Service NSW

د کورنۍ تاوتریخوالې مالتړ

داخلی تجاوزاوکورنۍ تاوتریخوالې مرستی تلفون )1800 RESPECT (1800 737 732
د نیوساوت ولز روغتیا اداره د  Sonderسره شریکه ده کوم چې دښه روغتیا خدمتونه سره د  24/7مختلفو ژبوخبرې کولوته
الس رسی اود ډول ډول روانی روغتیا تلفونوته الس رسی ،طبی او هوساینې مالتړ خدمتونه برابروې.

ستاسې ژبی د پاره مرسته

که تاسې ژباړونکې ته اړتیا لري ،لطفأ د  Translating and Interpretingخدمتونو( )TIS Nationalسره په  131 450کې
اړیکه ونیسئ .دغه خدمتونه وړیا او محرم دې.
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