
 

 

 

 

QUEENSLAND HEALTH 

Сада смо у ‘тамно жутој (amber)’ (наранџастој) боји 
 

 

Тамно жута (аmber) (наранџаста) боја значи да се појавио већи број оболелих од ковида-19 у заједници и да је 

више људи на болничком лечењу. Медицински саветник владе Квинсленда препоручује да се уведу нове 

здравствене мере да би се зауставило ширење ковида-19. Важно је да се придржавате здравствених савета да 

бисте заштитили и себе и људе око себе од ковида-19. 

 
Препоручује се да се носи маска у затвореним 

просторима и када није могуће одржавати 

растојање од 1,5 метра. То укључује следећа 

места: 

• на радном месту 

• на затвореним јавним местима, на пример у 
тржним центрима 

• на дешавањима у заједници која се одржавају 
у затвореном простору 

• у верским објектима 

• на окупљањима, на пример венчањима или 
сахранама. 

Треба да носите маску: 

• у здравственим установама (код 

лекара опште праксе, у болницама, 

старачким домовима и домовима за 

особе са инвалидитетом) 

• у јавном превозу 

• ако сте старија особа или ако код вас постоји 
повећани ризик 

• ако сте окружени особама код којих је ризик 

од озбиљног обољевања од ковида-19 већи, 

на пример старијим особама, особама са 

инвалидитетом и особама које имају неку 

озбиљну болест или које су 

имунокомпромитоване. 

 
Треба да носите маску ако то од вас тражи 

послодавац, здравствени радник, особље на 

јавном месту или домаћин куће коју посећујете. 

Такође се препоручује да: 

• останете код куће када сте болесни 

• се тестирате брзим антигенским 

тестом (RAT) ако имате симптоме 

ковида-19 

• се тестирате брзим антигенским тестом 

(RAT) сваки други дан ако је неко од 

ваших укућана позитиван на ковид-19. 

Распитајте се да ли имате право на 

бесплатне комплете тестова RAT. 

• ажурирате свој вакцинални статус против 
ковида-19 

• одржавате добре хигијенске навике, на 

пример редовно перете руке и покривате 

уста када кашљете и кијате 

Ако добијете позитиван резултат теста на ковид-19, 
треба да: 

• пријавите резултат теста RAT Здравственој 
служби Квинсленда (Queensland Health). 

• останете код куће док се не опоравите и док 

не прођу симптоми ковида-19 

• носите маску 7 дана од позитивног резултата 
теста 

• избегавате посећивање болница, 

старачких домова или домова за особе са 

инвалидитетом 7 дана од позитивног 

резултата теста 

• кажете укућанима да обрате пажњу на 
симптоме код себе. 
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https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/health-advice/exposed-to-covid/covid-testing-in-queensland/free-rat-concession-card-qld
https://www.qld.gov.au/rat-positive


 
Ако вам је потребна помоћ за сузбијање симптома или за бригу о себи код куће, назовите дежурну 

телефонску службу за питања о вирусу корона (National Coronavirus Helpline) на 1800 020 080 
(притисните опцију бр. 8 ако вам је потребан преводилац). 

Свесрдно вам препоручујемо да се придржавате савета који се издају у бојама семафора. 

 

Црвена значи да има много случајева ковида-19 у заједници. 

 
Тамно жута (аmber) (наранџаста) значи да се ширење ковида-19 повећава у заједници. 

 
Зелена значи да нема много случајева ковида-19 у заједници. 

 
 

 

Хвала вам што доприносите заштити свих људи око себе 
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