
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUEENSLAND HEALTH 

( هستیم   ما اکنون در ’amber‘     )نارنجی

برای کمک به حفظ امنیت همه متشکریم از شما   

) لند   19-به این معنی است که تعداد موارد کووید کهربا )نارنجی ی در بیمارستان هستند. مدیر ارشد بهداشت کوئیتی ی  د بیشتر ت و افرا فته اس عه افزایش یا در جام
ی بهداشنر جدیدی را برای  ش کوویدتوصیه ها ی از گستر در برابر   19-جلوگتر فظت از خود و اطرافیانتان  هداشنر برای محا ی ب وی از توصیه ها توصیه یم کند. پتر

بسیار مهم است.  19-کووید  

ی به شما توصیه یم شود که:   همچنیر

نید.  • مار هستید در خانه بما  اگر بی

ع 19-صورت مشاهده عالئم کوویددر  • ، آزمایش آننر ژن رسی    

(RAT ) م دهید  انجا

ما به کووید  • ده ش در خانوا ت،    19-اگر کیس  ده اس دا آزمایش مثبت 

ع  نر ژن رسی     دهید.  RATهر دو روز یک بار آزمایش آن م   انجا

یس به   ایط دستر  RATکیت های رایگان دریابید که آیا واجد شر

 .  هستید یا ختر

فت کنید 19-کسن کوویدتازه ترین وا  • دریا  خود را 

ی مرتب دست ها و پوشاندن رسفه و   • ت کنید مانند شسیر ت را رعای بهداش

 عطسه

 تان مثبت شد، باید:   19- اگر آزمایش کووید 

لند   RATنتیجه آزمایش  • ی ت کوئیتی داره بهداش  . ثبت کنید خود را در ا

هبودی و عدم عالئم کووید • مانید   19-تا ب  در خانه ب

ت به مدت  • ی آزمایش مثب یر ک بزنید  7پس از اول  روز ماس

مارستان ها،    7تا  • عه به بی ی آزمایش مثبت از مراج یر روز پس از اول

المندان یا مراقبت از معلولیت خودداری کنید   مراقبت از س

 یم کنید بگویید عالئم خود را نظارت کنند. به افرادی که با  •
ی

 آنها زندگ

ک زمانی که در اماکن رسپوشیده هستید و  ده از ماس نیم توانید  استفا
ید، توصیه یم شود.   مت   1.5از نظر اجتمایع  له بگتر ها شامل  اینفاص

تند:   موارد زیر هس

 در رس کار  •

 اماکن رسپوشیده، به عنوان مثال مراکز خرید  •

یع در اماکن رسپوشیده •  رویدادهای اجتما

دتگاه ها  •  عبا

ع جنازه.  • ت، به عنوان مثال عرویس یا تشیی عا  اجتما

 شما باید ماسک بزنید: 

ی مراقبتدر بخش • نر )پزشکان  ها هداش ی ب ها

تانعمویم،  مارس مندان و  ها، مراقبتبی ی سال ها

علوالن(   اسکان م

 در حمل و نقل عمویم  •

عرض خطر باالتری هستید  • در م ما مسن تر هستید یا   اگر ش

تید که در معرض خطر باالتری برای   • دی هس اگر در اطراف افرا

،   19-بیماری شدید نایسی از کووید د مسن هستند، مانند افرا

علولیت و افرادی   ص افراد دارای م دارای نق مار یا  که بسیار بی

منی هستند.   ای

 
، مکان یا خانهدهنده مراقبت اگر کارفرما، ارائه ای  های بهداشت 

کنید از شما خواسته شده است، باید یک  که از آن بازدید یم
 ماسک بزنید. 

1.5m 

 با خط  
ً
  1800 020 080کمیک میل ویروس کرونا به شماره اگر برای عالئم خود یا مراقبت از خود در خانه به کمک نیاز دارید، لطفا

جم نیاز دارید گزینه  ید )اگر به مت  را فشار دهید(.  8تماس بگتر  

در جامعه بسیار زیاد است.  19-به این معنی است که شیوع کووید  قرمز  

 به صورت جدی توصیه یم شود که دستورالعمل ها را نظر به رنگ های مختلف چراغ راهنمانی رعایت کنید. 

 ) در جامعه در حال افزایش است.   19- به معنای شیوع کووید   کهربا )نارنجی  

در جامعه زیاد نیست.   19- به این معنی است که شیوع کووید     ستی    

SC
22

00
40

4 
11

2
2

 

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

