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ازکجابدانمکهدرمعرضCOVID-19قرارداشتهام؟

COVID-19 در جامعه رایج است. ما از افراد مبتال به COVID-19 می خواهیم به افرادی که از ۲ روز قبل از شروع 

عالئم یا ۲ روز قبل از مثبت شدن آزمایششان )هر کدام که اول آمد( با آنها وقت گذرانده اند اطالع دهند که 

مبتال به COVID-19 هستند.

اگر شخصی به شما گفت که با یک فرد مبتال به COVID-19 در تماس بوده اید، از این آگاهی برای درک ریسک 

برای خودتان و آنچه می توانید برای محافظت از خود، خانواده و جامعه تان انجام دهید، استفاده کنید.

چهکسانیدرخطرابتالهستند؟

خطر ابتال به نسبت موارد زیر افزایش می یابد:

مدت زمانی که با یک شخص مبتال به COVID-19 می گذرانید و تا چه حد از نزدیک با او تعامل داشته اید	 

وقتی در فضای داخلی هستید )در فضای بیرونی ریسک کمتر است(	 

وقتی ماسک نمی زنید )وقتی کسی که با او هستید نیز ماسک بزند، ریسک به مراتب کمتر است(.	 

واکسیناسیون خطر ابتال به COVID-19 را کاهش می دهد، اما این محافظت به مرور زمان کاهش می یابد و می 

تواند در برابر انواع خاصی از COVID-19 مانند امیکرون کمتر موثر باشد. دوزهای بوستر به طور قابل توجهی به 

افزایش این محافظت کمک می کند، از جمله برای نوع امیکرون. واکسیناسیون برای محافظت در برابر بیماری 

شدید نیز مهم است. همه باید به محض اینکه واجد شرایط هستند، دوز واکسن بوستر خود را بزنند.

برای گرفتن نوبت واکسیناسیون خود از سایت COVID-19 Vaccine Clinic Finder )یابنده کلینیک واکسن 

COVID-19( دیدن کنید.

برایچهمدتدرمعرضخطرهستم؟

پس از قرار گرفتن در معرض یک فرد مبتال به COVID-19، برای 14 روز در خطر ابتال به آن هستید. اکثر افرادی که 

COVID-19 می گیرند در 7 روز اول به آن مبتال می شوند و بنابراین این زمانی است که شما در معرض باالترین خطر 

قرار دارید. با این حال، تقریباً در 25 درصد موارد افراد بین روز 7 تا 14 به COVID-19 مبتال می شوند.

اگردرمعرضشخصیکهCOVID-19داردقرارداشتهامچهکاربایدبکنم؟

ریسک ابتالی شما به COVID-19 به نوع تماسی که با شخص مبتال به COVID-19 داشته اید بستگی دارد. وقتی 

به ملزومات آزمایش دادن و ایزوله شدنتان فکر می کنید، وضعیت خود را در نظر بگیرید، از جمله ریسک اینکه 

ممکن است شما افراد آسیب پذیری را که با آنها زندگی یا کار می کنید مبتال کنید.

همه افرادی که در معرض یک فرد مبتال به COVID-19 قرار دارند باید به دقت مراقب symptoms )عالئم( 

باشند. در صورت بروز عالئم، فورا آزمایش دهید. برای اطالعات بیشتر در مورد کارهای بعدی به جدول زیر 

مراجعه کنید.

اطالعاتبرایکسانیکهدر

معرضCOVID-19قرارداشتهاند

health.nsw.gov.au 
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https://www.health.gov.au/resources/apps-and-tools/covid-19-vaccine-clinic-finder
https://www.nsw.gov.au/covid-19/stay-safe/testing/symptoms#toc-symptoms-of-covid-19
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اطالعاتبرایکسانیکهدرمعرضCOVID-19قرارداشتهاند

ملزوماتقانونیمنچیستند؟

 NSW Health Self Isolation Guidelines دارد زندگی می کنید باید از COVID-19 اگر با شخصی که

)دستورالعمل های اداره بهداشت نیو ساوت ویلز برای ایزوله شدن( پیروی کرده و خود را برای 7 روز ایزوله 

کنید. همچنین اگر اداره بهداشت نیو ساوت ویلز به شما اطالع داده است که این کار را انجام دهید، باید به 

مدت 7 روز از دستورالعمل های اداره بهداشت نیو ساوت ویلز برای ایزوله شدن پیروی کنید.

اگر خارج از خانواده خود در معرض فردی مبتال به COVID-19 قرار گرفتید، لطفاً میزان ریسک خود را با 

استفاده از جدول زیر ارزیابی کنید. ماهیت تماستان با فرد مبتال به COVID-19 و شرایط شخصی خود را در نظر 

بگیرید، مانند خطر مبتال کردن افرادی که با آنها زندگی یا کار می کنید، به خصوص اگر شرایطی داشته باشند که 

آنها را مستعد تر می کند )به عنوان مثال، بیماری مزمن یا تحت شیمی درمانی(.     

چندنمونهازقرارگرفتندرمعرضریسکباالوپایینچیست؟

اگر به شما گفته شود با فردی مبتال به COVID-19 در تماس هستید، برای ارزیابی خطر ابتال به COVID-19، و 

اینکه چه کاری باید انجام دهید از این جدول استفاده کنید. 

دربارهوضعیت

شما

ریسک

COVID-19
چهکاربادبکنم؟

من با کسی که 

COVID-19 دارد 

زندگی می کنم

)من یک طرف 

تماس خانواری 

هستم(

همهطرفهایتماسخانواریباید:باال

از دستورالعمل ایزوله کردن خود پیروی کرده و از زمانی که 	 

آزمایش مثبت کووید اولین فرد خانواده شما مشخص شد، خود را 

به مدت 7 روز ایزوله کنند. 

در اولین فرصت ممکن آزمایش انتی ژن سریع )RAT( انجام بدهند 	 

 RAT و در روز 6 تکرار کنند. در صورت بروز عالئم، یک آزمایش

اضافی انجام دهید.

اگر عالئم دارید و *at risk of severe disease )در خطر بیماری 	 

شدید( هستید، لطفاً یک آزمایش PCR انجام دهید چون دقیق تر 

است و به این معنی است که می توانید سریع تر برای درمان ارزیابی 

شوید. اگر همه آزمایشها منفی باشند می توانید بعد از 7 روز از 

ایزوله بودن خارج شوید.

ریسک ابتال به COVID-19 برای 14 روز پس از قرار گرفتن در معرض 	 

آن باال است، بنابراین، برای 7 روز پس از خروج از ایزوله باید:

از محیط های با ریسک باال اجتناب کنید )مراقبت بهداشتی،  	

مراقبت سالمندان، مراقبت معلولین، مراکز تأدیبی( 

در محیطهای فضای داخلی غیر مسکونی ماسک بزنید 	

عالئم را تحت نظر داشته باشید و در صورت بروز عالئم بالفاصله  	

یک آزمایش PCR بدهید

از اماکن شلوغ دور بمانید و در صورت امکان از خانه کار کنید 	

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/self-isolation-covid-and-close.aspx
https://www.nsw.gov.au/covid-19/management/advice-for-confirmed#toc-how-will-my-covid-19-be-managed
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دربارهوضعیت

شما

ریسک

COVID-19
چهکاربادبکنم؟

اگر آزمایش فرد دیگری از خانوار شما در 14 روز پس از پایان دوره 	 

ایزوله مثبت شد، نیازی به تکرار انزوا ندارید

 	 COVID-19 اگر بیش از 14 روز پس از پایان دوره ایزوله، آزمایش

فرد دیگری در خانوار شما مثبت شد، باید دوباره ایزوله شوید و 

دستورالعمل های مربوط به طرفهای تماس خانواری افراد مبتال به 

COVID-19 را دنبال کنید.

اگر هر زمانی نتیجه مثبت گرفتید، باید به ایزوله کردن خود ادامه 

 Testing positive to COVID-19 and managing COVID-19 دهید و

safely at home )نتیجه مثبت از آزمایش  COVID-19 و مدیریت ایمن 

 COVID-19 در خانه( را دنبال کنید. برای اطالعات بیشتر، 

Get tested for COVID-19  )برای COVID-19 آزمایش بدهید( را 

ببینید.

من مدت زیادی را 

با کسی گذراندم 

که COVID-19 دارد 

)مثاًل یک شب را 

در خانه او ماندم 

یا شب را در داخل 

خانه گذراندم( یا 

از نزدیک با کسی 

که COVID-19دارد 

تعامل داشتم و ما 

ماسک نداشتیم )مثاًل 

ما مسافت زیادی 

را با هم رانندگی 

کردیم، یا از بچه 

هایی مراقبت کردم 

که اکنون مثبت 

هستند.(

ایزوله کردن خود برای 7 روز از آخرین باری که با فرد مبتال به COVID-19 باال

در تماس بودید مؤثرترین راه برای محافظت از دیگران است.

در اسرع وقت یک آزمایش آنتی ژن سریع )RAT( انجام بدهید و دوباره 

در روز 6 تکرار کنید. در صورت بروز عالئم، یک RAT اضافی نیز انجام 

دهید )یا آزمایش PCR  اگر *at risk of severe disease هستید(. اگر همه 

آزمایشها منفی باشد، می توانید پس از 7 روز از ایزوله خارج شوید. به 

مدت ۷ روز دیگر پس از خروج از انزوا، می توانید با پیروی از توصیه های 

?How can we all help slow the spread of COVID-19 )چگونه 

همه ما می توانیم به کاهش سرعت انتشار COVID-19 کمک کنیم؟( به 

پیشگیری از شیوع کمک کنید

اگر نتیجه مثبت گرفتید، باید به مدت 7 روز پس از آزمایش مثبت، ایزوله 

 Testing positive to COVID-19 and managing شوید و توصیه های

COVID-19 safely at home را دنبال کنید.

برای آگاهی بیشتر Get tested for COVID-19 را ببینید.

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/advice-for-confirmed.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/advice-for-confirmed.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/advice-for-confirmed.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/get-tested-for-covid-19.aspx
https://www.nsw.gov.au/covid-19/management/advice-for-confirmed#:~:text=Please contact your GP or call the NSW Health COVID-19 Care at Home Support Line on 1800 960 933 if you are considered to be at high risk of severe disease.  People considered%25
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/people-exposed-to-covid.aspx#slow
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/advice-for-confirmed.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/advice-for-confirmed.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/advice-for-confirmed.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/get-tested-for-covid-19.aspx
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دربارهوضعیتشما
ریسک

COVID-19
چهکاربادبکنم؟

مدتی را با فردی گذراندم 

 COVID-19 که مبتال به

است )مثاًل با هم شام 

خوردیم یا در یک بار، 

کلوپ یا فعالیت های 

تفریحی دیگری مالقات 

کردیم.(

توصیه می شود در اسرع وقت آزمایش آنتی ژن سریع انجام دهید و متوسط

 Getting tested for توصیه های مربوط به آزمایش سریع آنتی ژن

COVID-19 factsheet )برگه اطالعاتی آزمایش دادن برای COVID-19( را 

دنبال کنید.

اگر آزمایش شما منفی است و هیچ عالئمی ندارید، نیازی به ایزوله شدن 

ندارید. شما باید دومین آزمایش آنتی ژن سریع را در روز 6 انجام دهید. 

همچنین در صورت بروز عالئم فوراً آزمایش آنتی ژن سریع انجام دهید )یا 

اگر *at risk of severe disease هستید، آزمایش PCR را انجام دهید(. 

تماس کوتاه یا از راه 

دور با یک فرد مبتال به 

COVID-19 داشتم )مثاًل 

چیزهایی را که خریده 

بود تحویل دادم، یا برای 

پیاده روی در فضای باز 

رفتیم(، یا یک هشدار 

 Service NSW موردی در

App دریافت کردم.  

عالئم را تحت نظر بگیرید.کم

در صورت بروز عالئم، بالفاصله آزمایش آنتی ژن سریع )RAT( انجام 

دهید. اگر RAT شما منفی است، خود را ایزوله کنید و یک RAT دیگر 

24 ساعت بعد انجام دهید، یا آزمایش PCR را انجام دهید و تا زمانی که 

منتظر نتیجه هستید، خود را ایزوله کنید. اگر آزمایش دوم شما منفی 

بود، تا زمانی که عالئم شما از بین نرود، در ایزوله بمانید. اگر نتیجه 

مثبت دریافت کردید باید به ایزوله بودن ادامه دهید و توصیه های 

 Testing positive to COVID-19 and managing COVID-19 safely

at home را دنبال کنید.

اگر عالئم دارید و *at risk of severe disease هستید، آزمایش PCR را 

انجام دهید 

* افرادی که در معرض خطر باالی بیماری شدید قرار دارند عبارتند از زنان باردار، مردم بومی و جزیره نشین 

تنگه تورس )به ویژه آنهایی که بیماری های زمینه ای دارند(، مردم جزایر اقیانوس آرام، افراد واکسینه نشده )16 

سال و باالتر( و افرادی که دارای سیستم ایمنی ضعیف هستند.  

اگر نیاز به آزمایش دارید و نمی توانید به آزمایش آنتی ژن سریع دسترسی پیدا کنید، می توانید آزمایش را در یک  

testing clinic )کلینیک آزمایش( انجام دهید. برای اطالعات بیشتر در مورد در معرض بودن در محل کار به 

NSW Government - Guidance for businesses with a worker who tests positive for COVID-19 )دولت 

نیو ساوت ویلز – رهنمود برای بیزینس هایی که از مایش COVID-19 کارمندشان مثبت است( مراجعه کنید. 

https://www.nsw.gov.au/sites/default/files/2022-01/get-tested-for-covid-19.pdf
https://www.nsw.gov.au/sites/default/files/2022-01/get-tested-for-covid-19.pdf
https://www.nsw.gov.au/sites/default/files/2022-01/get-tested-for-covid-19.pdf
https://www.nsw.gov.au/covid-19/management/advice-for-confirmed#:~:text=Please contact your GP or call the NSW Health COVID-19 Care at Home Support Line on 1800 960 933 if you are considered to be at high risk of severe disease.  People considered%25
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/advice-for-confirmed.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/advice-for-confirmed.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/advice-for-confirmed.aspx
https://www.nsw.gov.au/covid-19/management/advice-for-confirmed#:~:text=Please contact your GP or call the NSW Health COVID-19 Care at Home Support Line on 1800 960 933 if you are considered to be at high risk of severe disease.  People considered%25
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/clinics.aspx
https://www.nsw.gov.au/covid-19/business/linked-with-positive-worker-case
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چگونههمهمامیتوانیمبهکاهشسرعتانتشارCOVID-19کمککنیم؟

کارهای ساده ای وجود دارد که همه ما می توانیم برای کمک به کاهش سرعت انتشار COVID-19 انجام دهیم.  

اگر بیمار هستید هیچ جا نروید. بالفاصله آزمایش بدهید و تا دریافت نتیجه منفی خود را ایزوله کنید.	 

اگر در گروه ریسک متوسط یا باال قرار دارید، به مراکز پرخطر )مراقبت های بهداشتی، مراقبت از سالمندان، 	 

مراقبت از معلولین، مراکز تأدیبی( نروید. اگر در رده ریسک کم قرار دارید و نیاز به مراجعه به یکی از 

این مراکز دارید، توصیه می کنیم قبل از رفتن آزمایش سریع آنتی ژن انجام دهید و هنگام دیدار از ماسک 

استفاده کنید.

در صورت امکان 1.5 متر از دیگران دور بمانید و از شلوغی پرهیز کنید	 

ماسک بزنید	 

دست های خود را به طور مرتب با ضدعفونی کننده دست یا صابون و آب جاری به مدت 20 ثانیه تمیز کنید	 

اجتماعات تفریحی را در فضای باز و با تعداد محدود برگزار کنید	 

از کد QR برای ثبت ورودتان به مکانهایی که تجهیزات آن را دارند استفاده کنید 	 

ازکجامیتوانمدرموردپشتیبانیهایموجوددرزمانیکهدرایزولههستم،

راهنماییپیداکنم؟

برای کسب اطالعات بیشتر در مورد پشتیبانی های موجود، به Self-Isolation Guideline )رهنمود ایزوله کردن 

خود( مراجعه کنید. 

کمکبهزبانشما

اگر به خدمات ترجمه نوشتاری یا گفتاری نیاز دارید، به خط ملی ویروس کرونا، شماره  080 020 1800 تلفن 

بزنید )و گزینه 8 را انتخاب کنید(. این سرویس رایگان و محرمانه است.  
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