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Подршка која вам је на располагању  

Подршка која вам је на располагању 

За питања о уредбама здравствених власти које се односе на ковид-19, назовите Здравствену службу 

Квинсленда (Queensland Health) на 134 COVID (13 42 68). Они ће вам рећи шта треба да радите. 

 Ако вам је потребан преводилац (тумач), реците то када назовете. Та услуга је за вас бесплатна. 

Дежурна телефонска служба за ментално здравље и благостање 

Ако вам је тешко да изађете на крај са ситуацијом коју је изазвао ковид-19, назовите службу Multicultural 

Connect на 1300 079 020. Тражите преводиоца (тумача) ако вам је потребан. 

Број телефона Разлог за позив 
 

Слободни термини 
службе/установе 

Тражите преводиоца (тумача) ако вам је потребан. 
 Та услуга је за вас бесплатна.  

000 За помоћ у свим ванредним ситуацијама  Сваког дана, у свако доба 
(24 сата на дан, 7 дана у 
недељи) 

 (1300 64 22 55) 
1300 MH CALL 

Приступ свим државним 
службама/установама за ментално 
здравље 

Сваког дана, у свако доба 
(24 сата на дан, 7 дана у 
недељи) 

1800 188 189 
(Транскултурални центар 

за ментално здравље 
Квинсленд - Queensland 

Transcultural Mental Health 
Centre) 

Ако вам је потребна културно подобна 
процена менталног здравља да би се 
поставила дијагноза и утврдиле 
потребе за лечењем или вам је потребна 
помоћ да бисте приступили државним 
установама за ментално здравље.  

Радно време од 
понедељка до петка, од 
8:30 до 16:30 часова 

 
1300 079 020 (Multicultural 

Connect Line) 
 

Ако вам је тешко да изађете на крај са 
ситуацијом коју је изазвао ковид-19.  

 

Само радним данима (од 
понедељка до петка).  

134 COVID (13 42 68) 
  

(Здравствена служба 
Квинсленда - Queensland 

Health) 

За сва питања о уредбама здравствених 
власти које се односе на ковид-19  

Сваког дана, у свако доба 
(24 сата на дан, 7 дана у 
недељи) 

1800173349 
(Телефонска служба за 
опоравак заједнице - 
Community Recovery 

Hotline) 

Ако сте у карантину и треба вам помоћ 
да набавите храну, лекове или друге 
потрепштине.  

Сваког дана, у свако доба 
(24 сата на дан, 7 дана у 
недељи) 

Вирус корона (ковид-19 - COVID-19): Дежурне 
телефонске службе за помоћ 
Информације за грађане Квинсленда 
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Преведене информације о ковиду-19 ћете наћи овде: www.qld.gov.au/health/conditions/health-

alerts/coronavirus-covid-19/support-and-resources/translated-resources. Више детаља ћете наћи на: 

www.health.qld.gov.au. 

 

https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/support-and-resources/translated-resources
https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/support-and-resources/translated-resources
http://www.health.qld.gov.au/

