
 

 

 

 

QUEENSLAND HEALTH 

Είμαστε στο ‘amber’ τώρα (πορτοκαλί) 
 

Κίτρινο (πορτοκαλί) σημαίνει ότι υπάρχει αυξημένος αριθμός κρουσμάτων COVID-19 στην κοινότητα και περισσότεροι 

άνθρωποι νοσηλεύονται. Ο Αρχίατορς της Κουηνσλάνδης συνιστά νέες συμβουλές υγείας για να σταματήσει η εξάπλωση 

του COVID-19. Είναι σημαντικό να ακολουθείτε τις υγειονομικές συμβουλές για να προστατεύσετε εσάς και τους 

ανθρώπους γύρω σας από τον COVID-19. 

Συνιστάται να φοράτε μάσκα όταν βρίσκεστε σε 

 εσωτερικό χώρο και δεν μπορείτε να κρατήσετε  

φυσική απόσταση 1,5 μέτρου.  

Αυτό συμπεριλαμβάνει:

• στη δουλειά 
• σε εσωτερικούς χώρους, για παράδειγμα εμπορικά 

κέντρα 
• σε εκδηλώσεις σε εσωτερικούς χώρους της κοινότητας 
• σε μέρη λατρείας 
• σε συγκεντρώσεις, για παράδειγμα γάμους ή κηδείες. 
 

Θα πρέπει να φοράτε μάσκα: 

• σε χώρους υγειονομικής περίθαλψης (στους γιατρούς, 

στα νοσοκομεία, σε χώρους φροντίδας ηλικιωμένων 

και καταλύματα για άτομα με ειδικές ανάγκες) 

• στα μέσα μαζικής μεταφοράς 

• εάν είστε ηλικιωμένος ή διατρέχετε υψηλότερο 

κίνδυνο 

• εάν βρίσκεστε κοντά σε άτομα που διατρέχουν 

υψηλότερο κίνδυνο να αρρωστήσουν σοβαρά από τον 

COVID-19, όπως ηλικιωμένα άτομα, άτομα με 

αναπηρία και άτομα που είναι πολύ άρρωστα ή 

ανοσοκατεσταλμένα.. 

Θα πρέπει να φοράτε μάσκα εάν σας ζητηθεί από τον 

εργοδότη σας, έναν πάροχο υγειονομικής περίθαλψης, 

έναν χώρο ή ένα νοικοκυριό που επισκέπτεστε.

Σας προτείνουμε επίσης: 

• Να μείνετε σπίτι εάν είστε άρρωστοι 

• Να κάνετε ένα γρήγορο τεστ αντιγόνου (RAT) εάν 

εμφανίσετε συμπτώματα COVID-19 

• Να κάνετε έναν RAT κάθε 2 ημέρες εάν κάποιος στο 

νοικοκυριό σας έχει βρεθεί θετικός στον COVID-19. 

• Να μάθετε εάν δικαιούστε πρόσβαση σε δωρεάν κιτ 

RAT. 

• Να είστε ενημερωμένοι με τους εμβολιασμούς σας για 

τον COVID-19 

• Να τηρείτε καλή υγιεινή όπως το τακτικό πλύσιμο των 

χεριών και την κάλυψη όταν βήχετε ή φτερνίζεστε 

 
Εάν είστε θετικοί στον COVID-19, θα πρέπει: 

• Να δηλώστε το αποτέλεσμα RAT στη Queensland Health. 

• Να μείνετε σπίτι μέχρι να αναρρώσετε και να μην έχετε 
συμπτώματα COVID-19 

• Να φοράτε μάσκα για 7 ημέρες μετά το πρώτο θετικό τεστ 

• Να αποφεύγετε να επισκέπτεστε νοσοκομεία, χώρους 
φροντίδας ηλικιωμένων ή φροντίδα ανάπηρων ατόμων 
για 7 ημέρες μετά το πρώτο θετικό τεστ 

• Να πείτε στα άτομα με τα οποία συγκατοικείτε να 
παρακολουθούν για συμπτώματα.

 

Εάν χρειάζεστε βοήθεια με τα συμπτώματά σας ή φροντίζετε τον εαυτό σας στο σπίτι, καλέστε την Εθνική 
Γραμμή Βοήθειας για τον Κορωναΐό στο 1800 020 080 (πατήστε την επιλογή 8 εάν χρειάζεστε διερμηνέα).  

 

Συνιστάται ιδιαίτερα να ακολουθήσετε τις συμβουλές στα διάφορα χρώματα του φαναριού. 

 
 
Κόκκινο σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλη εξάπλωση του COVID-19 στην κοινότητα. 

 
 
Κίτρινο (πορτοκαλί) σημαίνει ότι η εξάπλωση του COVID-19 στην κοινότητα  

αυξάνεται. 
 
 
Πράσινο σημαίνει ότι δεν υπάρχει μεγάλη εξάπλωση του COVID-19 στην κοινότητα. 

 

 

Σας ευχαριστούμε που βοηθάτε να μείνουν όλοι ασφαλείς 
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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/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

