د عمرلرونکي د پاملرنې هستوګنځاي کي د خپریدو
د بندولو لپاره شپږ ګامونه

ستاسو څخه چي د خپل ځان ،د هستوګنځاي خپل ملګري او ټول هغه خلک چې ستاسو څخه ساتنه کوي په خوندي ساتلو
کې د مرستې لپاره مننه کوو .موږ پوهیږو چې پدی وخت کې دا ننګونه وه ،او د ټولو لپاره لوی سمون دي.
ستاسو خوندیتوب او هوساینه زموږ ترټولو لوی لومړیتوب دی .هغه اقدامات چې موږ یې پرځای کړي دي تاسو د
خوندي ساتلو لپاره دي.
دا مهم دی چې موږ ټول هغه څه چې موږ یي کولی شو د عمرلرونکي پاملرنې اوسیدونکو او کارکوونکیو ته د
 COVID-19څخه د خوندي کولو لپاره دوام ورکړو .الندې مالومات تاسو سره مرسته کوي ترڅو خوندي او ښه
واوسئ.
که تاسو کومه اندیښنه لرئ یا احساس وکړئ چې تاسو نورو مالوماتو ته اړتیا لرئ مهرباني وکړئ د کورنۍ غړو،
ساتونکو یا کارکوونکیو سره خبرې وکړئ .موږ ټول پدې کې یو ځاي یو.
نور مالومات د  health.gov.auپه ویب پاڼه کې شتون لري یا تاسو کولی شئ چي د کورونا ویروس ملی شمیره ته
 1800 020 080زنګ ووهي.

شپږ ګامونه چي د خپریدو مخه ونیسي:
 .1خپل روغتیایي پاملرنې کارکوونکي ته خبر ورکړئ که تاسو ښه نه وي
تاسو باید د ناروغۍ د هره نښه ،دا مهمه نده چې څومره ضعیفه ده ،خپل روغتیایی پاملرنې کارکونکي ته راپور ورکړي.
دوی کولی شي ارزونه وکړي او ممکن د  COVID-19لپاره تاسو تست وکړي .د  COVID-19نښې نښانې د ریزش
یا فلو په څیر کیدی شي او پدې کې شامل دي:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تبه
تخیدل
د ساه لنډي
د ستوني خوږ
د سر خوږ
د بوی له السه ورکول
د خوند له السه ورکول
بهیدونکي پوزه
د غړو درد
د مفاصلو درد
اسهال
کانګي/استفراق
د اشتها له السه ورکول
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د  COVID-19تست د عمرلرونکیو په ځایونو د ټولو اوسیدونکو لپاره شتون لري.

 .2خپل السونه په منظم ډول پریمینځي
تاسو اړتیا لرئ خپل السونه په ښه ډول ومینځئ .تاسو باید دا کار هر کله مخکې او وروسته لدی چي د بل اوسیدونکي،
لیدونکي یا کارکوونکي سره اړیکه ونیسئ وکړي .تاسو باید خپل السونه لږترلږه د  20ثانیو لپاره د صابون او اوبو سره
ومینځئ .که ستاسو السونه پاک وي نو تاسو کولی شئ د الکهولي الس سینیټایزر وکاروئ.

 .3د ځان او لیدونکو څخه ساتنه وکړي
د  COVID-19د خپریدو د خطراتو په کمولو کې د مرستې لپاره ،موږ تاسو ته وړاندیز کوو چي:
•
•
•
•
•
•
•

له خپلو لیدونکو څخه وغواړئ چې لیدنه ونکړي که چیرې دوی روغ نه وي
خپلو لیدونکیو ته الرښوونه وکړئ چې خپل السونه ومینځئ او دوی ته وښیي چي چیرته دوی وکولی شي دا
کار وکړي
په یو وخت کې یوازې دوه لیدونکي ولرئ
په خپله خونه ،بیروني سیمه ،یا یوه سیمه کې چې ستاسو د چمتوکونکي لخوا ټاکل شوې د خپلو لیدونکیو سره
لیدنه وکړئ
د خپلو لیدونکیو سره د ټولنیزو ساحو څخه ډډه وکړي
تل فزیکي واټن تمرین کړئ (موږ پوهیږو چې دا سخت دی  -په ځانګړي توګه د لمسیانو سره)
دا مالومه کړي چې ستاسو لیدونکي په تیرو  14ورځو کې له کوم چا سره چي په  COVID-19مبتال وی د
نږدې اړیکه نه لري

 .4ایا تاسو د لیدونکیو لپاره په مقررات پوهیژي چې ستاسو په ځاي کې پلي کیږي؟
د عمر لرونکي پاملرنې هستوګنځایونه باید د ایالت او سیمي الرښوونې تعقیب کړي .د عمر لرونکي پاملرنې خدمت هر
هستوګنځای د ویروس د خپریدو د مخنیوي کې د مرستې لپاره مقررات لري .ډاډ ترالسه کړئ چې تاسو او ستاسو
لیدونکي د دې مقرراتو څخه باخبره وي .دا مقررات ممکن بدل شي که چیرې ستاسو په سیمه کې د COVID-19
قضیې شتون ولري.
مخکی د دننوتو څخه د عمرلرونکی پاملرنی ځای ته ستاسو لیدونکي اړتیا لري:
•
•
•

کارکوونکي سره مرسته وکړي د  COVID-19خطر ارزولو کې د پوښتنو ځوابونه کي
وښیې چې دوی د  2020فلو واکسین کړی دی
د لیدونکیو لپاره د مقرراتو تعقیبولو سره موافقه وکړئ

له خپلو لیدونکیو څخه وغواړئ چي دا ډاډ ترالسه شي چې دوی صادقانه ځواب ووایی ترڅو دوی په ناڅاپي ډول د
 COVID-19ویروس خپور نکړي.

 .5ایا تاسو پوهیږئ چې څنګه د خپلو عزیزانو سره په تماس کې پاتې شئ که دوی
لیدنه ونه شي کړي؟
ممکن یو وخت راشي کله چې ستاسو د عمرپاملرنې چمتوکونکي دی ته اړتیا ولري چپي د خلکو تګ ستاسي کور ته
محدود کړي .د مثال په توګه ،که چیرې ستاسو په کور یا سیمه کې پیښې شتون ولري.
موږ د عمر لرونکي پاملرنې چمتوکونکي او خپلوان دي ته هڅوو چې یوځای کار وکړو ترڅو ډاډ ترالسه کړئ چې
تاسو اړیکه ونیولي شي .حتی که ستاسو عزیزان تاسو سره مخامخ نه شي لیدلی ،ډیری الرې شتون لري چې تاسو اړیکه
نیولي شي.
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د خپلې کورنۍ غړو یا د تاسیساتو کارکوونکیو څخه وغواړئ چې تاسو ته وښیې چې څنګه د ویډیو تلیفونونو کارولو
سره اړیکه کې وساتئ .له دوی څخه وپوښتئ چې تاسو ته وښیې چې څنګه او چیرې کولی شئ له انټرنیټ سره وصل
شئ.

 .6ایا تاسو پوهیږئ چې تاسو کولی شئ د  COVID-19اضطراري حالت کې د لنډ
مهال لپاره د کورنۍ سره ژوند وکړئ؟
که تاسو د کورنۍ سره د خوندي پاتې کیدو احساس وکړئ څوک چې ستاسو څخه ساتنه کولی شي  ،تاسو عاجل رخصت
اخیستلی شئ .اوسنی وبا اضطراري حالت دی .اضطراري رخصتۍ تر  30جون  2021پورې شتون لري.
د خپل عمرلرونکي پاملرنې چمتوکونکي سره خبرې وکړئ که تاسو غواړئ د خپل عمر لرونکي پاملرنې کور څخه
رخصتي واخلئ.

مونږ ستاسی مرستي ته اړتیا لرو
د  COVIDSafeاپ په بشپړ ډول داوطلبانه دی .د اپ ډاونلوډ یو څه دی چې تاسو یې کولی شئ د خپلې کورنۍ،
ملګرو او د ټولنې په ساتنه کې مرسته وکړئ .تاسو کولی شئ د نورو آسترالیایانو د ژوند په ژغورلو کې مرسته وکړئ
پشمول د هغه چا چې تاسو یې پاملرنه کوئ .څومره چي ډیر آسټرالیایان د  COVIDSafeاپ سره وصل کیږي ،په
ګړندۍ ټوګه موږ ویروس موندلی شو.
د ټولو رسمي مالوماتو ،سرچینو او الرښودنو لپاره  www.health.gov.auوګورئ.
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