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زه څنګه به وپوهیږم چې COVID-19 سره مخامخ شوي یم؟
په ټولنه کې COVID-19 عامه ده. مونږ خلکوڅخه چې په COVID-19 اخته دي  غواړوچې هغه خلکوته ووايي چې دوی 2 ورځی 

مخکې چې په عالیموپیل وکړې وخت تیرکړې یا دوه ورځی مخکې د دوی ټسټ مثبت ښودل شوي چې دوی COVID-19 لرې )کومه 

یوه چې لمړۍ پیښه شوي(. 

که تاسي ته چا وویل چې تاسي دهغه کس سره چې په COVID-19 اخته ده په تماس کې شوي ياست، دغه مشوره ومنه اوخپله 

خطرباندې پوه شه اوته څه کولې شي چې دځان، خپله کورنۍ او خپله ټولنۍ ساتنه وکړې.

څوک دمکروب دنیولود خطرسره مخامخ دې؟
په COVID-19 سره عفونې کیدوخطرډیریږې:

دوخت اندازه چې څومره هغه چاسره چې په COVID-19 اخته ده تیرکړې اوهغوسره څومره د نږدې نه اړیکه کړې	 

کله چې تاسي په بنده فضا کې یاست )که تاسي په آزاده فضا کې اوسئ دخطرکچه ټیټه ده(	 

کله چې تاسي ماسک نه آغوندئ )که تاسې دهغه چا سره یاست چې ماسک ولرې دخطرکچه ډیره ټیټه ده(. 	 

واکسینول په COVID-19 داخته کیدوخطر ټیټوې، مګردغه ساتنه دوخت په تیریدوسره ټیټیږې اوکیدای شي د COVID-19 ځینو 

مختلفوډولونوپه وړاندې کم اغیزه شي، لکه Omicron. تقویت کونکې دوزونه دپاملرنې وړکچې سره د ساتنۍ په لوړتیا کې مرسته 

کوې، په ګډون د Omicron ډول سره. همدا ډول واکسینونه د نوروخطرناکومرضونوپه وړاندې هم ساتنه کوې. هریوکس چې شرایطو 

سره برابریږې باید بوسترواکسین واخلې. 

چې خپل COVID-19 واکسینولوته وخت وټاکئ لطفأ COVID-19( COVID-19 Vaccine Clinic Finder واکسین کلینیک موندنه( 

څخه کتنه وکړئ. 

زه څومره وخت دپاره خطرسره مخامخ یم؟
پس له هغه چا سره چې په COVID-19 اخته ده نږدې څخه په تماس کې شوي یاست تاسود 14 ورځوپورې داخته کیدوپه خطرکې 

یاست. ډیري خلک چې د COVID-19 سره د اخته کیدوپه حالت کې وې ښايي په 7 یا څو ورځوکې اخته شي دا هغه وخت ده چې 

تاسې په لوړه کچه ترخطریاست. په هرحال د COVID-19 تقریبأ %25 د7 او14 ورځو ترمنځ وده کوې. 

هغه چاسره چې په COVID-19 اخته وې او ورسره نږدې نه په تماس کې کیږم زه څه وکړم؟
په COVID-19 باندې ستاسې د اخته کیدو خطرستاسې د اړیکه نیولوپورې د هغه کس سره چې په COVID-19 اخته ده څه ډول 

اړیکه مونیولې.   کله چې دخپل ټسټ کول او  قرنطین په هکله فکرکوئ، د خپل چاپریال په هکله فکروکړئ، په ګډون هغه مظلومو 

خلکو ته تاسې نه د مکروب انتقال کیدلوخطرچې تاسې ورسره ژوند یا کار کوئ.  

ټولوهغوخلکوته چې کوم چا سره چې په COVID-19 اخته دي نږدې اړیکه نیولئ باید ډیراحتیاط سره د symptoms )عالیمو( 

په هکله ځیر شئ که نښانونه منځ ته راغلل، فورأ ځان ټسټ کړئ. د زیاتومالوماتوالسته راوړلو دپاره چې بل ګام کې څه وشي الندې 

چوکاټ وګورئ 

Covid-19 هغه خلکودپاره مالومات چې 
سره مخامخ شوي دي
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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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هغه خلکودپاره مالومات چې Covid-19 سره مخامخ شوي دي

زما قانونې لزومتیا څه دي؟

که تاسې چاسره چې COVID-19 لرې ژوند کوې نوتاسې باید NSW Health Self Isolation Guidelines )نیوساوت ولز روغتیا 

ځان قرنطینولوالرښونه( تعقیب او ځان7 ورځودپلره قرنطین کړه. اوهم تاسې باید د نیوساوت ولزدځان قرنطینولوالرښودپاڼه د 7 ورځود 

پاره چېری تاسې ته دنیوساوت ولزروغتیا لخوا ویل شوي تعقیب کړه.   

که تاسې کورنه بهر چاسره چې په  COVID-19 اخته ده نږدې په اړیکه کیږې، لطفأ خپله خطره دالندې جدول په رڼا ارزوینه وکړئ. 

خپله داړیکې نیولوډول اوخپل ځان ځانګړې حالت چاسره چې په COVID-19 اخته ده خپل ترنظرتیرکړئ، لکه نورته خطره چې 

تاسې ورسره ژوندیا کارکوئ، بخصوص که دوی داسی حالت ولرې چې حساسیت يې ډیرشي )لکه، مضمن ناروغیانې، یا کیموتراپې 

.)chemotherapy

د لوړه اوټیټه نږدې اړیکه نیولوځینی خطرونه څه دي؟

دغه جدول وکاروه چې ستاسې د COVID-19 د خطرکچه وارزوې، اوتاسې څه وکړې که تاسې ته وویل شي چې تاسې چا سره چې په 

COVID-19 اخته ده اړیکه نیولې.

ستاسي په هکله  
 COVID-19 د

خطر
زه اړیم چې وکړم څه به وکړم؟

زه یوچاسره چې 

COVID-19 لرې 

ژوندکوم

)زه دکورنۍ اوسیدونکي 

سره په اړیکه کې یم(

ټول کورنۍ اړیکه نیونکي باید:لوړه

دځان قرنطینول الرښودتعقب کړئ اوځان قرنطین د7 ورځودپاره دهغه وخت 	 

نه چې د COVID لمړنې مثبت کس ستاسې په کورنۍ کې خپله ټسټ سرته 

رسولې 

د rapid antigen  ټسټ )RAT( هرڅومره زرکیدای شي وکړئ اوبیا دوباره په 6 	 

ورځ. که نورعالیم وښودله شوه بیا د RAT ټسټ وکړئ.

که تاسي عالیم اود COVID-19 څخه *at risk of severe disease )خطرناکی 	 

ناروغی خطر( لرل، لطفأ د PCR ټسټ وکړئ په دې چې دا ډیره ثابته ټسټ ده 

اوداسې مانا ورکوې چې تاسي د اعالج دپاره ډیرژرارزوینه کیږې. که ټول ټسټونه 

منفی راغلل، تاسي کولې شئ پس له 7 ورځود قرنطین څخه آزادشئ.

د COVID-19 د ودې لوړخطرپس له نږدې اړیکې نیولوڅخه 14 ورځودپاره ده، 	 

په دې خاطر، پس له قرنطین څخه د7 ورځود پاره تاسي باید:

دلوړخطرناستوڅخه ډډه وکړئ )روغتیايې پاملرنې، بډاګانوپاملرنې،  	

معیوبونوپاملرنې، تادیبې ځایونو(

بنده فضاکې ماسک واغوندئ په نه استوګنځی ځایونوکې 	

که تاسي کې د عالیمونښي په وده پیل وکړ سمدستې PCR ټسټ وکړئ اود  	

عالیمو نظارت وکړئ

د ګڼ شمیرځایونوڅخه ډډه وکړئ اوکه امکان ولرې دکورڅخه کاروکړئ 	

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#:~: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
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هغه خلکودپاره مالومات چې Covid-19 سره مخامخ شوي دي

ستاسي په هکله  
 COVID-19 د

خطر
زه اړیم چې وکړم څه به وکړم؟

که ستاسي د قرنطین موده ختمه شوه او ستاسي دکورپه ماحول کې کوم کس 	 

ستاسې د 14 قرنطین په اخرورځ مثبت وښودل شونوتاسې اړ نه یاست چې ځان 

دوباره قرنطین کړئ

که ستاسې په کورنۍ کې بل کس د COVID-19 ټسټ ستاسې د14 ورځود 	 

قرنطین ختمیدونه وروسته  مثبت وښودل شو، تاسې باید بیا ځان قرنطین اوپه 

COVID-19 اخته دکورنۍ ماحول خلکوسره داړیکې نیولو الرښود تعقیب کړئ.  

که تاسې په هروخت مثبته نتیجه واخستله، تاسې باید خپل قرنطین تعقیب او

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

home )د COVID-19 مثبت ټسټ اوامن سره د COVID-19 تنظیمول دکورپه 

 Get tested for COVID-19 ،ماحول کې الرښود تعقیب کړئ. زیاتومالوماتود پاره

)د COVID-19 ټسټ وکړئ( ته مراجعه وکړئ. 

ما چاسره چې 

COVID-19 يې لرل 

ډیره موده تیره کړه )د 

مثال په ډول ما ددوی 

په کورکې شپه تیره 

کړه یا شپه مې ددوی 

په کوردننه تیره کړه( 

یا ما دچا سره چې په 

COVID-19 اخته 

وه او ماسک هم نلرل 

نږدې څخه اړیکه وکړه 

)دبیلګې په ډول ډیرلری 

سفرموسره وکړه، یا 

هغه کوچنیانو پاملرنه 

می وکړه چې اوس 

مثبت ښودل شوي.(

ستاسې تیرځل اړیکه هغه چاسره چې په COVID-19 اخته وه 7 ورځودپاره ځان لوړه

قرنطینول دامن ساتلوډیره ښه اغیزمنده طریقه ده.

څومره زر چې امکان لرې د RAT( rapid antigen( ټسټ وکړئ اوبیا هم په 6 ورځ 

 PCR ټسټ وکړئ )يا د RAT دغه ټسټ ترسره کړئ. که تاسې نوري نښي ولید د

ټسټ که تاسي *at risk of severe disease(. که ټول ټسټونه منفی راغلل، تاسې 

پس له 7 ورځونه قرنطین پریښودلې شئ. پس له قرنطین څخه نورو7 ورځودپاره 

 How can دخپریدو څخه دالندې سپارښتنۍ سره COVID-19 تاسې کولې شي د

?we all help slow the spread of COVID-19 څخه مخ نیوې وشي )مونږه 

څنګه کولې شوچې د COVID-19 خپریدل ورو کړو؟(

که ستاسې نتیجه مثبه وه، پس له هغه چې تاسي خپله نتیجه مثبته ترالسه کړه 

 Testing positive to COVID-19 andتاسې باید 7 ورځودپاره ځان قرنطین کړه او

managing COVID-19 safely at home الرښود تعقیب کړئ.

زیاتومالوماتوالس ته راوړلودپاره Get tested for COVID-19 وګورئ.

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/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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هغه خلکودپاره مالومات چې Covid-19 سره مخامخ شوي دي

ستاسي په هکله  
 COVID-19 د

خطر
زه اړیم چې وکړم څه به وکړم؟

ما هغه چا سره چې 

COVID-19 لرل څه موده 

تیره کړیده )د بیلګې په 

ډول شپی ډوډی کې سره 

یوځای وه یا په پپ، کلب 

یا بل ټولنیز مجلس کې سره 

موولیدل.(

سپارښتنه کیږې چې د rapid antigen آزمایښت زرترزره وکړئ او د rapid میانه حال

 Getting tested for COVID-19 factsheet  دپاره مشوره د antigen testing

)د COVID-19 ځانګړې مالوماتوپاڼه دپاره آزمایښت ترالسه کړئ( تعقیب کړئ.

که ستاسې ټسټ منفی وې او تاسې کومه نښانه نلرې، تاسې قرنطینولوته اړنه 

یاست. تاسې باید په 6 ورځ د دوهم ځل rapid antigen آزمایښت ترسره کړئ. 

 at ټسټ وکړئ )یا که تاسې rapid antigen که کومه نښانه مو ولیدل سمدالسه د

*at risk of severe disease( د PCR آزمایښت وکړئ.

ما هغه چاسره چې په 

COVID-19 اخته وه 

سطحې یا یوفاصلی سره 

نږدې اړیکه نیولې )دبیلګې 

په ډول ما دچا سودا ورته 

ورسوله یا کسانوسره په قدم 

 Service وهلوالړو(، یا د

NSW App څخه دقضيې 

خبرتیا راته ورسید.

د نښانونودپاره نظارت کول.ټیټه

که عالیم پیدا شو، سمدستې د rapid antigen آزمایښت )RAT( وکړئ. که 

 RAT منفی وه، ځان قرنطین اوپه راتلونکو24 ساعتونوکې بله د RAT ستاسې

ټسټ وکړئ، یا د PCR ټسټ وکړئ ترهغه چې تاسې خپل نتیجې ته منتظریاست 

ځان قرنطین کړئ. که ستاسې دوهم ټسټ منفی راغی، ترهغه چې نښي له منځه 

ځی په قرنطین پاتې شئ. که تاسې مثبته نتیجه واخسته، تاسې خپل قرنطین ته 

 Testing positive to COVID-19 and managing COVID-19دوام ورکړئ او

safely at home الرښودتعقیب کړئ. 

که تاسې عالیم لرل او *at risk of severe disease، د PCR ټسټ ترسره کړئ.

 Torres Strait او Aboriginal ،هغه خلک چې شدید ناروغی دلوړخطرتر مالحظې الندې راځی په ګډون د امیدواره یا حامله ښځی *

Island خلک ) ځانګړې سره خلک د شته پټ ناروغیوسره(، Pacific Islander خلک، نه واکسین شوي خلک )16 کالوعمراوپورته( او 

هغه خلک چې immunosuppressed ایمنی يې ټیټه وې.  

testing clinic آزمایښت ته الس رسۍ نلرئ، تاسي کولئ شئ په rapid antigen که تاسي غواړئ چې ټسټ وکړئ اود 

 )آزمایښتې کلینک( ټسټ ترسره کړئ. کار ځای کې نږدې اړیکه نیولوپه هکله دزیاتو مالوماتوترالسه کولودپاره

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

دولت ـ الرښود دبزنسونودپاره سره د کارګرانو کوم چې COVID-19 يې مثبت ښودل شوي(.   

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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هغه خلکودپاره مالومات چې Covid-19 سره مخامخ شوي دي

مونږ ټول څنګه کولې شود COVID-19 خپریدل ورو کړو؟ 
ډیره ساده ګامونه دلته شته چې د COVID-19 په وروکولوکوکې مونږایښودلې شو.

که تاسي ناروغ یاست هیڅ چیرته مه ځئ. سمدالسه ټسټ وکړئ اوترهغه چې منفی نتیجه اخلئ ځان قرنطین کړئ.	 

که تاسي د میانه حال یا لوړی کچې نږدې اړیکه نیونکوپه قطارکې یاست، لوړخطرناستو ځایونوته مه ځئ ) روغتیايې پاملرنه، 	 

بوډاګانو ځایونه، معیوبونوځای، تادیبې ځایونه(؛ که تاسود ټیټه کچه نږدې اړیکه نیونکوپه قطارکې یاست اواړه ده چې تاسي 

یودهغه ځایونوڅخه کتنه وکړئ، مونږتاسي ته سپارښتنه کووکله چې مالقات ته ځئ د تګ نه مخکې د rapid antigen ټسټ وکړئ 

او ماسک واغوندئ.

نوروخلکونه 1.5 متروپه فاصله کې چيرې که امکان ولرې اوسئ اوګڼ شمیرځای څخه ډډه وکړئ	 

ماسک ورغوندئ	 

منظم ډول السونه په روانواوبود sanitiser یا صابون سره د 20 ثانیود پاره ومینځئ	 

ټولنیزیومحفلونه په آزاده فضا کې ونیسئ، محدود شمیرسره	 

په محفل کې د QR کود څخه چیرې چې شتون لرې استفاده وکړئ. 	 

کله چې زه په قرنطین کې یم د مرستي شتون د پاره زه چیرته کولې شم الرښونه ومومم؟ 
مرستي شتون د پاره زیاتومالوماتوته د  Self-Isolation Guideline )ځان قرنطین الرښود( څخه کتنه وکړئ.

ستاسي په خپله ژبه کې مرسته

که تاسي تحریرې یا شفاهې ژباړې ته اړتیا لرئ، د National Coronavirus Hotline ته په 080 020 1800 کې زنګ ووهئ )او8 

شمیره وټاکئ(. دغه خدمت وړیا او مطمین دې.
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