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Dari  )اطالعات در اکتبر  2022 دقیق است )دری 

 مراقبت صیح

 19-برای کووید
 

 در خانه بهبود یابید .1
در خانه از خود مراقبت کنید.   عالئم شما خفیف است و یم توانید 

 

 مراقبت های صیح در خانه توسط یک داکت   .2
 خوب هستید که در خانه  

ی
اما به دلیل عالئم یا شما به اندازه کاف بمانید، 

خواهد   از شما مراقبت  داکتر عمویم از طریق تلفن  صیح،  ایط  سایر شر
ید.  آنها تماس بگتر با  یا ویدیویی باید  تلفنی  ی قرار مالقات   کرد. برای گرفتر

 

ب خواهد گرفت که آیا به   نیاز دارید یا    19-کووید تدوای داکتر تصمیم 

. خیر  
 

ل ا .3 ز  ز طریق شفاخانه مراقبت های صیح در متز
از طریق تلفن توسط کارمندان   به مراقبت  تعداد کیم از افراد نیاز 

ی   در بتر لند  ی صحت کوئیتی اداره  دارند.  با شما   24شفاخانه  ساعت 
د تا این موضوع را هماهنگ کند.  یم گتر  تماس 

تا به برریس عالئم یا  برای شما دستگایه بفرستند  آنها ممکن است 
کند. دواهای شما کمک    

 

 به شفاخانه بروید .4
بروید. خط   یم شود که به شفاخانه  به شما گفته  دارید  اگر عالئم شدید 

وصل یم کند.   000کمیک میل ویروس کرونا شما را به یک آمبوالنس    
 

 با آمبوالنس به شماره  
ً
ید، در صورتیکه شما:   000عاجال  تماس بگتر

حتی  نمی تواند به صورت درست نفس بکشد   •
 وقتی که در خانه راه می روید.

از   •  دکندقیقه دوام می  10درد قفسه سینه دارید که بیشتر 

 خون شفه یم کنید •

ی  • زمتر یا سبیک ش )ممکن است  احساس شگییحی 
یا غش کنید( فتید 

ٌ
 بیا

از خود مراقبت کنید •  نیم تواند 

را در خانه مدیریت کنند. بعضی از    19-اکتر مردم یم توانند کووید

به کووید هستند.  اگر مبتال به    19-افراد بیشتر در معرض ابتال 
با داکتر عمویم یا خط میل   19-کووید باید  زیر هستید،  ایط  و در شر

ید:  1800  020  080کمیک ویروس کرونا    تماس بگتر
 

 سال هستید  65باالی   •

 حمل دارید   •

 دارید  یوبیت مع •

، شکر یا  • مشکالت صیح موجود مانند بیماری قلنی
باشید  . شطان داشته 

مهم    19-برای هر کیس که مبتال به کووید هستند، 

است که در صورت بدتر شدن وضعیت شان با یک  
( د تا بتواند  (  GPداکت  یا یک خط کمیک تماس بگتر

 معالجه صیح دریافت کند. 
روز بهبود نیافت یا بسیار   3تا   2اگر عالئم شما پس از  

 مریض هستید، همه باید برای کمک مراجعه کنند. 

روز  ویروس    و شب   شما یم توانید در هر وقت  با خط میل کمیک 
ید.   1800  020  080کرونا به شماره   بگتر  تماس 

به یک ترجمان کلید   یس   را فشار دهید.  8برای دستر
 

صیح شما، شخض در خط کمیک،   ایط  نظر به عالئم و سایر شر
را به شما توصیه یم کند.  های صیح کووید  مراقبت   نوع مناسب 
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 اطالعات در اکتبر  2022 دقیق است

 

Dari  )دری( 

یم  از کجا کمک بگتر
 

 اگر برای مدیریت  عالئم خود یا مشاوره در مورد مراقبت  های بهداشت  
 برای کووید-19 به کمک نیاز دارید، با خط کمک میل کرونا به شماره

ید 1800 020 080    .تماس بگبر

یس به یک ترجمان کلید   چند دقیقه    8دستر ممکن است  را فشار دهید. 
باشید  لطفا حوصله داشته  تا وصل شوید.  از شما مراقبت  صتی کنید   ،

 خواهد شد. 

با شمارهاگر یم صحبت کنید،  با یک پرستار   خواهید 
  13 43 25 8413HEALTH   و برای توصیه ید  های صیح  تماس بگتر

را فشار دهید.  1شماره     19-درمورد کووید  

 
برای راجستر کردن تست مثبت   یا ،  RATبرای کمک  ، تست  ی رزرو واکستر

یا   COVID134با شماره    19-های کوویدمعلومات در مورد محدودیت 
ید.   13 42  68 بگتر تماس   

 

نیاز دارید،   لوازم به کمک  ، دوا و سایر  مواد غذایی اگر برای دریافت 
جامعه به شماره  یم با خط تلفن بازیایی  تماس    1800  317  349توانید 

ید.   بگتر

 
یم توانید   بیایید،  با آن کنار  یا به مشکل یم توانید  اگر در تشویش هستید، 

به شماره  Multicultural Connectبا   
و با شخض به زبان خودتان صحبت    1300  079  020  ید  بگتر تماس 

 کنید. 

 
 

 
آمبوالنس با همیشه عاجل، مواقع ر     

ید تماس 000 شماره با بگبر . 
خدمات،  هنگام تماس با این 

ترجمان رایگان است.   درخواست   
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درخواست کنید.   هستید. اگر به ترجمان نیاز دارید، 

 

زنگ بزند.   هر کیس یم تواند  این یک خدمت    به یک آمبوالنس 
را  جان شما  یم تواند  تماس با آمبوالنس  است.  لند  ی رایگان در کوئیتی

 نجات دهد. 

 

از کووید بمانید،    19-اگر برای بهبودی  نیاز دارید در شفاخانه 
الزم باشد کیس در خانه از خانواده شما مراقبت کند.   ممکن است 

یا اعضای جامعه ای که به آنها   خویشاوندان   از ییک از دوستان، 

تان مراقبت کند.  بخواهید از اطفال   اعتماد دارید 

تلفن را جواب داد بگویید که مبتال به کووید هستید.    19-به فردیکه 
درخواست کنید. اگر به    ترجمان نیاز دارید، 

 

زنگ بزند.   هر کیس یم تواند  این یک خدمت رایگان    به یک آمبوالنس 
جا یم تواند  با آمبوالنس  است. تماس  لند  ی ن شما را نجات  در کوئیتی

 دهد. 

 
از کووید ممکن    19-اگر برای بهبودی  بمانید،  نیاز دارید در شفاخانه 

الزم باشد کیس در خانه از خانواده شما مراقبت کند. از ییک از   است 

آنها اعتماد دارید   یا اعضای جامعه ای که به  خویشاوندان  دوستان، 
از اطفال تان مراقبت کند.   بخواهید 

 

کووید    19تداوی 

برای اشخایص که در معرض ریسک باالی مریضی شدید    19تدوای کووید  

قرار دارند موجود است. این تداوی به شمول تبلت و یا کپسویل است که یم 

ی باشید از طریق پیچ  توانید قورت دهید. در صوریر که در شفاخانه بستر

ی انجام میشود.    کاری شم در بازو شما نتر

باشد و این تدوای   19یم تواند در صوریر که مصاب به کووید  یک داکتر  

را به شما بدهد. ممکن   19برای شما مناسب باشد، نسخه تداوی کووید  

شدید باشید و یا سن  است که این تدوای درصوریر که دچار تکالیف صیح 

 سال یا بیشتر باشد، یرای شما مفید باشد.   70شما  

یا ظاهر   19شدن نتیجه آزمایش کووید شما باید در پنج روز اول مثبت  

 شدن عالئم این تداوی را آغاز کنید. 

 برای دریافت تداوی الزم است که: 

 شما مثبت شود.  PCRیا   RATنتیجه آزمایش   •

یک نسخه از داکتر فامییل خود برای ارائه به دواخانه داشته  •

 باشید.  

را بیابید.   19که ادویه کووید  یک دواخانه •  را دارد 

 

http://www.health.qld.gov.au/
https://bsphn.org.au/support/in-our-communities/multicultural-communities/#use-of-an-ambulance
https://bsphn.org.au/support/in-our-communities/multicultural-communities/#use-of-an-ambulance
https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/exposed-to-covid/covid-testing-in-queensland/free-rat-concession-card-qld
https://www.findapharmacy.com.au/home/oral-treatments

