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 چۆن دەیزانم ئەگەر من بەرەوڕووی COVID-19 بوومەتەوە؟ 
COVID-19  لەناو کۆمەڵگەدا باوە. ئێمە داوا لەو کەسانە دەکەین کە COVID-19 یان گرتووە بە ئەو کەسانە بڵێن کە لە گەڵیاندا 

کاتیان بەسەر بردووە لە ٢ ڕۆژی بەر لەوەی نیشانەکان الیان دەرکەوتبن یان ٢ ڕۆژ بەر لەوەی پشکنینەکەیان ئەرێنی دەرکەوتبێت 

)هەرکامیان لە پێشدا بێت( کەوا COVID-19 یان هەیە.

ئەگەر لەالیەن کەسێکەوە پێت ڕاگەیەنرا کە بەرکەوتەت لەگەڵ کەسێکی توشبووی COVID-19  هەبووە، ئەم ئامۆژگارییە بەکاربێنە 

بۆ تێگەیشتنی مەترسییەکەت و چی دەتوانیت بکەیت بۆ پاراستنی خۆت، خێزانەکەت و کۆمەڵگەکەت.  

کێ لە مەترسی توشبوون دایە؟
مەترسی توشبوون بە COVID-19 زیادئەکات:

بە گوێرەی چەندی کات لەگەڵ کەسێک کە COVID-19ی هەیە بەسەر دەبەیت و چەندە کارلێکی نزیکت لە گەڵیاندا هەبووە	 

کاتێک لە ماڵەوەن )مەترسی کەمترە وەک لە دەرەوەبن(	 

کە دەمامک نەپۆشیت )مەترسی زۆر نزمترە ئەگەر ئەو کەسەی لە گەڵیدایت دەمامکی پۆشیبێت(.	 

پێکوتە مەترسی گرتنیCOVID-19 کەمدەکاتەوە، بەاڵم ئەم پاراستنە لەگەڵ کاتدا کەمدەبێتەوە و لەوەیە کاریگەری کەمتر هەبێت 

دژ بە جۆرێکی دیاریکراوی COVID-19، وەک ئۆمیکرۆن. ژەمەکانی برەوپێدان بەشێوەیەکی بەرچاو یارمەتی زیاربوونی ئەم 

پاراستنە دەدەن، لەناویاندا بۆ جۆری ئۆمیکرۆن. پێکوتەش گرنگە بۆ پاراستن دژ بە نەخۆشی سەخت. هەموو کەسێک پێویستە ژەمی 

برەوپێدەری وەرگرێت هەرکە لێوەشاو بوو.  

بۆ شوێنگرتنی پێکوتەی COVID-19 تکایە سەردانی COVID-19 Vaccine Clinic Finder )پەیداکەری نۆرینگەی پێکوتەی 

COVID-19( بکە.

بۆ ماوەی چەند من لە مەترسیدا دەبم؟
دوای ئەوەی بەرەوڕووی کەسێکی توشبووی COVID-19 دەبیتەوە مەترسی ئەوە هەیە کە بیگریت لەنێوان ١٤ ڕۆژ. زۆربەی ئەوانەی 

COVID-19  دەگرن لە ماوەی ٧ ڕۆژی یەکەمدا دەیگرن و کەواتا ئەمە ئەو کاتەیە تۆ لە مەترسی زۆرتر دایت. بەاڵم، نزیکەی ٢٥% 

کەیسەکان COVID-19 دەگرن لەنیوان ڕۆژی ٧ و ١٤.

دەبێت چی بکەم ئەگەر بەڕەوڕووی کەسێکی توشبوو بە COVID-19 بووبێتمەوە؟
مەترسێکەت بۆ وەرگرتنی COVID-19 لەسەر بنەمای شێوەی بەرکەوتنت لەگەڵ ئەو کەسەی کە COVID-19 هەیە دەبێت. 

هەرکات بیر لە پێداویستیەکانی پشکنین و دابڕانت دەکەیتەوە، بیر لە بارودۆخی خۆت بکەرەوە، لەناویاندا مەترسی توشکردنی 

کەسانی بێ هێز و توانا کە لەگەڵیاندا دەژێیت یان کار دەکەیت. 

هەموو ئەو کەسانەی بەرەوڕووی کەسێکی توشبووی COVID-19 بوون دەبێت چاودێری وردی symptoms )نیشانەکان( بکەن. گەر 

نیشانەکان ڕوویاندا، دەستبەجێ پشکنین بکە. بڕوانە خشتەکەی خوارەوە بۆ زانیاری زیاتر لەبارەی ئەوەی دواتر چی بکەیت. 

 زانیاری بۆ ئەو کەسانەی بەرەوڕووی
COVID-19 بوونەتەوە

health.nsw.gov.au 

Kurdish Sorani
Information for people exposed to COVID-19

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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زانیاری بۆ ئەو کەسانەی بەرەوڕووی COVID-19  بوونەتەوە

پێداویستییە یاساییەکانم چین؟

 NSW Health Self Isolation Guidelines ی هەیە کەواتا گەرەکە ئەوە بگریتەبەرCOVID-19 ئەگەر لەگەڵ کەسێکدا بژییت کە

)ڕێنماییەکانی خۆدابڕانی تەندروستی NSW( بگریتەبەر و خۆ- دابڕێنە بۆ ٧ ڕۆژ. هەروەها دەبێت تۆ ڕێنماییەکانی خۆدابڕانی 

تەندروستی NSW بگریتەبەر ئەگەر لەالیەن تەندروستی NSW پێت ڕاگەیەنرا کە ئەوە بکەیت.

ئەگەر تۆ بەرەوڕوو بویتەتەوە لەگەڵ کەسێکی توشبووی COVID-19 لە دەرەوەی ماڵەوەتان، تکایە مەترسییەکەت هەڵسەنگێنە بە 

بەکارهێنانی ئەو خشتەیەی خوارەوە. بەرکەوتنت لەگەڵ کەسی توشبووی COVID-19 و بارودۆخی کەسێتی خۆت ڕەچاو بکە، وەکو 

مەترسی ئەوەی کە لەوانەیە کەسانێک توش بکەیت کە دەژێیت یان کاردەکەی لە گەڵیاندا، بەتایبەتی ئەگەر ئەوان  حاڵەتی وایان 

هەبێت وایان لێبکات زۆر هەستیاربن )بۆ نمونە، نەخۆشی درێژخایەن، یان لەسەر چارەسەری کیمیاوی(.

هەندێک لەو نمونانەی مەترسی بەرز و نزمی بەرەوڕووبونانە چین؟

ئەم خشتەیە بەکاربهێنە بۆ هەڵسەنگاندنی مەترسیت لەCOVID-19 ، و چی بکەیت، ئەگەر پێت گوترا تۆ بەرکەوتەی کەسێکی 

توشبووی COVID-19 یت.

لەبارەی تۆوە
مەترسی 

COVID-19
چی پێویستە بیکەم؟

من لەگەڵ کەسێکدا 

دەژیم COVID-19ی 

هەیە

)من بەرکەوتەی 

ماڵەوەم(

گشت بەرکەوتەکانی ماڵەوە پێویستە:بەرز

ڕێنمایی خۆ- دابڕان بگرنەبەر و خۆ-دابڕێنن بۆ ٧ ڕۆژ لەو کاتەوەی یەکەم 	 

کەسی COVIDی ئەرێنی لە ماڵەوەتان پشکنینی بۆ کرا.

پشکنینی خێرای دژەتەن )RAT( بەزووترین کاتی گونجاو و جارێکیتر لە ڕۆژی ٦. 	 

RAT تر بکە گەر نیشانەکانت تیادا دەرکەوت.

ئەگەر نیشانەکانت هەیە و لە *at risk of severe disease )مەترسی نەخۆشی 	 

سەخت(ی COVID-19 دایت، تکایە پشکنینی PCR بکە چونکە زۆر وردە و 

ئەوە دەگەیەنێت کە دەتوانرێت هەڵسەنگاندنی چارەسەریت زووتر بۆ بکرێت. 

ئەگەر هەموو پشکنینەکان نەرێنی بوون، دەتوانیت دابڕان جێبهێڵیت دوای ٧ 

ڕۆژ.

مەترسی گرتنی COVID-19 بەرزە بۆ ١٤ رۆژ دوای بەرەوڕووبونەوە، بۆیە، بۆ ٧ 	 

ڕۆژ دوای تەرککردنی دابڕان تۆ دەبێت:

دوورکەوە لە دامەزراوە زۆر-مەترسیدارەکان )چاودێری تەندروستی، چاودێری  	

بەتەمەنەکان، چاودێری کەمئەندامان، ئامرازەکانی چاکسازی(.

دەمامک بپۆشە لەو شوێنە داخراوانەی جێی نیشتەجێبوون نین. 	

چاودێری نیشانەکان بکە و دەستبەجی پشکنینی PCR بکە ئەگەر  	

نیشانەکانت تیادا دەرکەوت.

خۆت دووربگرە لە شوێنی جەنجاڵ و هەرکە پێویست بوو لە ماڵەوە کار  	

ئەنجام بدە.

پێویست ناکات تۆ دابڕان دووبارە بکەیتەوە ئەگەر کەسێکی تر لە ماڵەوەتان 	 

پشکنینی ئەرێنی بوو لە ١٤ ڕۆژدا دوای ئەوەی ماوەی دابڕانت کۆتایی دێت.

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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لەبارەی تۆوە
مەترسی 

COVID-19
چی پێویستە بیکەم؟

ئەگەر کەسێک لە ماڵەوەتان پشکنینی COVID-19ی ئەرێنی بوو زیاتر لە ١٤ 	 

ڕۆژ دوای ئەوەی ماوەی دابڕانت کۆتایی دێت، تۆ دەبێت جارێکی تر داببڕێیت و 

ڕێنماییەکانی بەرکەوتنی ماڵەوە بۆ کەسانی توشبووی COVID-19 بگریتە بەر.   

ئەگەر لە هەر کاتێکدا ئەنجامی ئەرێنیت وەرگرت، دەبێت بەردەوام بیت لە دابڕانت 

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

  COVID-19 و بەڕێوەبردنی  COVID-19 پشکنینی ئەرێنی( safely at home

 Get tested for بە سەالمەتی لە ماڵەوە( بگرەبەر. بۆ زانیاری زیاتر، بڕوانە

COVID-19. )پشکنینی COVID-19 بکە(.

من کاتێکی زۆر بەسەر 

دەبەم لەگەڵ کەسێکدا 

کە COVID-19ی 

هەیە )بۆ نمونە، 

من شەو لە ماڵیان 

دەمێنمەوە یان ئێوارە 

دەبەمەسەر لە ناوەوەی 

ماڵەکەدا( یان لە 

نزیکەوە کارلێک دەکەم 

لەگەڵ کەسێکدا کە 

COVID-19ی هەیە و 

دەمامکمان نەپۆشیبوو 

)بۆ نمونە، بۆ ماوەیەکی 

دوور پێکەوە لە 

ئۆتۆمبیلدا بووین، یان 

چاودێری ئەو مندااڵنەم 

دەکرد کە لە ئێستادا 

ئەرێنین.

خۆ- دابڕان بۆ ٧ ڕۆژ لەو کاتەوەی دواجار بەرکەوتەت لەگەڵ کەسی توشبوو بە بەرز

COVID-19 هەبو کاریگەرترین ڕێگایە بۆ پاراستنی ئەوانی تر.

چەندە زووتر گونجاوە بۆت پشکنینی خێرای دژەتەن  )RAT(بکە  لە ڕۆژی ٦دا.

RAT  یەکی تر وەرگرە ئەگەر نیشانەکانت تێادا دەرکەوت )یان پشکنینی PCR بکە 

ئەگەر تۆ لە *at risk of severe disease( دایت.  

ئەگەر هەموو پشکنینەکان نەرێنی بوون، دەتوانیت دابڕان جێبهێڵیت دوای ٧ 

ڕۆژ. بۆ ٧ ڕۆژی تر دوای جێهێشتنی دابڕان، دەتوانیت یارمەتی بدەیت نەهێڵیت 

 How can we allباڵوبێتەوە بە گرتنەبەری ئەم ڕاسپاردانە لە ژێر COVID-19

help slow the spread of COVID-19? )چۆن دەتوانین هەموومان یارمەتی 

بدەین لە خاوکردنی باڵوەبوونی COVID-19؟(

ئەگەر ئەنجامی ئەرێنیت وەرگرت، دەبێت بۆ ٧ ڕۆژ داببرێیت دوای ئەوەی پشکنینی 

 Testing positive to COVID-19 and managingئەرێنیت کرد ئامۆژگاری

COVID-19 safely at home  بگرەبەر.

.Get tested for COVID-19 بۆ زانیاری زیاتر، بڕوانە

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.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/get-tested-for-covid-19.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/people-exposed-to-covid.aspx#slow
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/people-exposed-to-covid.aspx#slow
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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زانیاری بۆ ئەو کەسانەی بەرەوڕووی COVID-19  بوونەتەوە

لەبارەی تۆوە
مەترسی 

COVID-19
چی پێویستە بیکەم؟

من هەندێک کات بەسەر 

دەبەم لەگەڵ کەسێکدا کە 

COVID-19ی هەیە )بۆ 

نمونە، خواردنی ئێوارەمان 

پێکەوە بوو یان بەیەک 

گەیشتین لە باڕێک، یانەیەک 

یان بۆنەیەکی کۆمەاڵیەتی 

تردا(.

ڕاسپاردە دەکرێت کە پشکنینی خێرای دژەتەن بکەیت هەرچەند زووتر گونجاوە مامناوەند

 Getting tested for و ئامۆژگاری پشکنینی خێرای دژەتەن بگریتەبەر لە

COVID-19 factsheet )الپەڕەی زانیاری پشکنینی COVID-19 بکە(.

ئەگەر پشکنینەکەت نەرێنی بوو و هیچ نیشانەیەکت نەبوو، پێویست ناکات 

داببڕێیت. تۆ دەبێت دووەم پشکنینی خێرای دژەتەن لە ڕۆژی ٦ دا بکەیت. 

هەروەها دەستبەجێ پشکنینی خێرای دژەتەن بکە ئەگەر نیشانەکان دەرکەوتن 

  .)at risk of severe disease* ئەگەر تۆ PCR یان پشکنینی(

من بەرکەوتەی کورت یان 

دوور بە دوورم هەبوو 

لەگەڵ کەسێکی توشبووی 

COVID-19  )بۆ نمونە، 

بۆ بازارکردن گەیاندیانم، 

یان چوین بۆ ڕێکردن لە 

دەرەوە(، یان وریاکردنەوەی 

حاڵەتێکم پێگەیشت لە 

. Service NSW App

ئەگەر نیشانەکەکان ڕوویاندا، دەستبەجێ پشکنینی خێرای دژەتەن)RAT(  بکە. نزم

ئەگەر RAT نەرێنی بوو، خۆ- دابڕێنە و RAT یەکی تر بکە لە ٢٤ سەعاتدا، یان 

پشکنینی PCR بکە و خۆ- دابڕێنە لەو کاتەی چاوەڕێی ئەنجامەکەت دەکەیت. 

ئەگەر ئەنجامی پشکنینی دووەمت نەرێنی بوو، بمێنەوە لە دابڕان تا ئەوە کاتەی 

نیشانەکان نامێنن. ئەگەر ئەنجامی ئەرێنیت وەرگرت، دەبێت بەردەوام بیت 

 Testing positive to COVID-19 and managing لە دابڕان و ئامۆژگاری

COVID-19 safely at home  بگرەبەر. 

ئەگەر نیشانەکانت هەیە و لە *at risk of severe disease دایت، پشکنینی 

PCR بکە.

* کەسانێک دادەنرێن لە مەترسی بەرزی نەخۆشی سەخت لەناویاندا ژنانی دووگیان، خەڵکی ئەبورجینال و دورگەکانی تەنگەی تۆریس 

)بەتایبەتی ئەوانەی کە هەلومەرجی تەندروستی بنچینەییان هەیە(، خەڵکی دورگەکانی پاسیفیک، کەسانی نەکوتراو )١٦ سااڵن و 

سەرووتر( و ئەو کەسانەی بەرگەگرییان چەپێنراوە.  

 testing clinic ئەگەر ویستت پشکنین بکەیت و بۆت نەکرا پشکنینی خێرای دژەتەن بکەیت، دەتوانیت پشکنین بکەیت لە

 NSW Government - Guidance for businesses نۆرینگەی پشکنین(. بۆ زانیاری تر بۆ بەرەوڕووبونانەی شوێنی کار بڕوانە(

with a worker who tests positive for COVID-19 )ڕێنماییەکانی حکومەتی NSW بۆ ئەو بزنسانەی کە کرێکاریان الیە 

پشکنینی ئەرێنی COVID-19ی هەیە.   

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
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زانیاری بۆ ئەو کەسانەی بەرەوڕووی COVID-19  بوونەتەوە

COVID-19 چۆن هەموومان دەتوانین یارمەتی بدەین لە خاوکردنی باڵوەبوونی
COVID-19  هەنگاوی ئاسان هەن هەموومان دەتوانین بیگرینە بەر بۆ یارمەتی لە خاوکردنی باڵوەبوونی

بۆ هیچ الیەک مەڕۆ ئەگەر نەخۆشیت. دەستبەجێ پشکنین بکە و دابڕێ تاکو ئەنجامی نەرێنی وەردەگریت.	 

ئەگەر لە جۆری بەرەوڕووبونی مامناوەند یان بەرزیت، سەردانی شوێنانی مەترسی- بەرز مەکە )چاودێری تەندروستی، 	   	

چاودێری بەتەمەنەکان، چاودێری کەمئەندامان، ئامرازەکانی چاکسازی(؛ ئەگەر تۆ لە جۆری بەرەوڕووبونی نزمدایت و پێویستت بە 

سەردانی لە یەکێک لەو شوێنانە هەیە، ئێمە هانت دەدەین کە پێشوەخت پشکنینی خێرای دژەتەن بکەیت و دەمامک بپۆشیت 

لەکاتی سەردانی کردندا.  

خۆت ١.٥ مەتر دوور ڕاگرە لە کەسانی تر هەر کە گونجاو بوو و لە جەنجاڵی خۆت دوور بگرە.	 

دەمامک بپۆشە	 

دەستەکانت بەبەردەوامی پاک بکەرەوە بە دەست خاوێنکەرەوە یان سابون و ئاوی بەخوڕ بۆ ٢٠ چرکە	 

لە دەرەوە کۆمەڵ ببەستن، بە ژمارەی سنوردار	 

بڕۆ ناو شوێنەکان بە بەکارهێنانی کۆدی QR هەرکە دەستەبەر بوو.	 

لە کوێ دەتوانم ئامۆژگاری لەبارەی ئەو پاڵپشتیانەی بەردەستن پەیدا بکەم لەو کاتەی من لە 
خۆ- دابڕاندام؟

بۆ زانیاری زیاتر لەسەر پاڵپشتیە بەردەستەکان، بڕوانە Self-Isolation Guideline )ڕێنماییەکانی خۆ- دابڕان(.

یارمەتی بە زمانی خۆت

ئەگەر پێویستیت بە خزمەتگوزاری وەرگێڕانی نوسراوی و زارەکی هەیە، پەیوەندی بکە بە هێڵی گەرمی نیشتمانی کۆرۆناڤایرۆس بە 

ژمارەی1800 020 080  )بژاردەی 8 هەڵبژێرە(. ئەم خزمەتگوزارییە بێ پارەیە و نهێنی پارێزە.
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