د مالوماتو پاڼه
په کور کي پاملرنه درلودل ښه کار دي

ستاسي روغتیا د استرالیا د حکومت لومړیتوب دي .پدي کي شامله د کورونا ویروس ) (COVID-19څخه ستاسي
ساتنه ده.
د عمر لرونکي کارکوونکي ستاسو کور ته ورځي او ټول اړین اقدامات نیسي تر څو ستاسو د خوندیتوب ډاډ ترالسه
کړي.
پدي کي د استرالیا د طب رییس لخوا مشوري شاملي دي چي کله محافظتي تجهیزات وکارول شي.
ستاسو د عمرلرونکیو د پاملرني کارکوونکي باید شخصي محافظتي وسایل واغوندي په ګدون د ماسکونه ،دستکشې،
کالي او د سترګو محافظتي عینکي که ستاسو په ساحه کې اړین وي.
شخصي محافظتي وسایل باید ستاسو د عمرلرونکي پاملرني کارکوونکي لخوا واغوستل شي که:
•

تاسي د  COVID-19سره تشخیص شوي یاست

•

تاسو باندي د  COVID-19لرلو شک دي

•

تاسو د  COVID-19نښې او عالئم لرئ

د عمر لرونکي پاملرني هر یو کارکوونکي که د  COVID-19نښې څرګندوي ،دوي د کار کولو اجازت نلري – او
چه ډاډه شو ،کارکوونکي د نښو سره ازمول (تست) کیژي.
د عمر لرونکي پاملرني کارکوونکي ستاسي او خپل ځان د خوندیتوب لپاره د  COVID-19څخه طبي غوره مشورې
تعقیبوي.

نوري مشورې
د  COVID-19په اړه د نورو مالوماتو تر السه کولو لپاره لطفآ د کورونا ویروس ملی مرسته کرښه (National
) Coronavirus Helplineته په  1800 020 080زنګ ووهي یا  health.gov.auته الړ شئ
که تاسي د  My Aged Careد مالتړي خدمتونو په اړه مالوماتو ته اړتیا لري ،د
 1800 200 422په شمیره زنګ ووهي.
که تاسي د خپلي پاملرنې خدماتو ،یا پاملرنې په اړه کومه اندیښنه لرئ ،لطفآ د خپل عمر لرونکي د
پاملرنې خدماتو چمتو کونکي سره اړیکه ونیسئ.
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د کورونا ویروس څخه د ځان ساتنه
ښه نظافت او د نورو خلکو سره په اړیکه نیولو کي پاملرنه کړل
ستاسو او ستاسي د کورنۍ لپاره د کورونا ویروس پر وړاندې
غوره دفاع ده :پدي کې شامل دي:

•
•
•
•
•
•
•

• خپله ټوخه او پرنجیدل مو د څنګل او یا د مخ دستمال باندی
پوښ کوی
• د استعمال شوي د الس دستمال په باطله داني کي واچوی او
السونه مو پریمینځي
• خپل السونه د صابون او اوبو سره همیشه مینځي ،په ګدون
دي د ډوډی خوړلو مخکي او وروسته او تشناب ته د تګ نه وروسته ،او کله چي تاسو بهر مغازو یا نورو
ځایو ته ځي
د الکهولی د الس مایع ( 60%الکهول) کارول ،چیري چه شتون ولري
په مکرر ډول د کارول شویو ځایونو او وسیلو پاکول
په کور کي پاتي شئ او له نورو سره د فزیکي اړیکو مخنیوي وکړئ ،په استثنا د هغه وخت کې چې تاسي
مرستې یا پاملرنې ته اړتیا لرئ
د غیر ضروري سفر مخنیوي وکړئ
دا په پام کي ونیسي چی درملتون دوا ستاسي کور ته واستوي
دا په پام کي ونیسي چي خوراکي توکي او نور اړین شیان مو کور ته واستول شي
 1.5متره واټن – د  2السو په اوژدوالي په کچه – د نورو خلکو څخه ،کله چي تاسو یي کولي شئ

خپلې روغتیا ته پاملرنه وکړئ
تاسو باید منظم د کور پاملرنه او د روغتیا پاملرنه وکړئ .دا دومره مهم دي لکه څومره چې د خپل ځان د کورونا د
ویروس څخه ساتنه کوي.
خپل ډاکټر سره منظمه اړیکه ولري او دوي ته زنګ ووهئ که تاسو د خپل روغتیایی وضعیت په اړه اندیښمن یاست.
دوی ممکن وتوانیږي د تیلفون له الرې یا د تیلفوني کنفرانس له الرې پاملرنه چمتو کړي ،او د مخامخ پاملرنې الهم
شتون شته دي.
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