
 

 

 

 

QUEENSLAND HEALTH 

Ми зараз знаходимося у “Amber” «помаранчевій» зоні карантину 
 

 

«Помаранчева» зона означає зростання чисельності захворюваності на COVID-19 та підвищення рівня госпіталізації серед 

громади. Голова департаменту здоров’я у штаті Квінсленд дає пораду як зупинити розповсюдження COVID-19. Дуже важливо 

дотримуватися даної поради, щоб захистити себе та оточуючих від від COVID-19. 

 
Рекомендовано носити маску всередині приміщень і за 

відсутності можливості дотримання соціальної дистанції 

1.5 метри.  А саме: 

• на роботі 

• в закритих приміщеннях, наприклад, торговельних 
центрах 

• під час громадських заходів у приміщеннях 

• місцях богослужінь 

• на зібраннях груп людей, наприклад, під час весіль або 
поховань. 

Ви повинні носити маску: 

• в медичних установах (під час візиту до 

сімейного лікаря,  лікарень, у місцях догляду 

за престарілими та осіб з інвалідністю) 

• у громадському транспорті 

• якщо ви особа похилого віку або перебуваєте у групі 
підвищеного ризику 

• якщо ви поруч з особами, які мають вищий ризик 

тяжкого захворювання від COVID-19, а саме люди 

похилого віку, особи з інвалідністю, люди, які 

переносять тяжкі захворювання або з ослабленим 

імунітетом.  

 
Ви повинні вдягати маску якщо вас попросив 

роботодавець, медичний працівник, або персонал 

приміщення, яке ви відвідуєте.  

 
Також вам рекомендовано:  

• залишатися вдома, якщо захворіли 

• зробити експрес-тест на антитіла (відомий як 

RAT) за наявності симптомів COVID-19 

• повторювати експрес-тест RAT кожні 2 дні, якщо у 

когось з вашої сім’ї позитивний тест на COVID-19. 

Дізнатися чи маєте ви доступ до 

безкоштовних RAT тестів. 

• вчасно проводити вакцинацію від COVID-19 

• дотримуватися гігієни (регулярно мити руки та 

прикриватися під час кашлю та чхань) 

Якщо у вас виявлено позитивний результат тесту на COVID-19, вам 
необхідно: 

• зареєструвати результат вашого RAT тесту у Департаменті 
здоров’я штату Квінсленд. 

• залишатися вдома до повного одужання та відсутності 

симптомів COVID-19 

• носити маску протягом 7 днів одразу після того, як у вас 
було виявлено позитивний результат тесту на COVID-19 

• уникати візитів лікарень та місць догляду за 

престарілими людьми та особами з інвалідністю 

протягом 7 днів одразу після того, як у вас було 

виявлено позитивний результат тесту на COVID-19 

• попередьте людей з якими ви проживаєте, щоб вони 
слідкували за своїми симптомами. 

 

 
Якщо вам необхідна допомога з розпізнаванням симптомів або доглядом за собою вдома, ви можете 
зателефонувати на  Національну лінію допомоги з коронавірусом за номером 1800 020 080 (якщо вам потрібні 
послуги усного перекладача оберіть та натисніть опцію 8). 

Надзвичайно рекомендується дотримуватись порад кольорів світлофору.  

 
«Червоний» означає високий рівень розповсюдження COVID-19 серед громади. 

 
«Помаранчевий» означає, що розповсюдження  COVID-19 зростає. 

 
«Зелений» означає відсутність високого розповсюдження  COVID-19 серед громади.  

 
 

Дякую за допомогу в підтримці кожного в безпеці. 

1.5 м 

S
C

2
2

0
0

4
0

4
 1

1
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

