
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUEENSLAND HEALTH 

( هستیم   )نارنجی ‘amber’ ما حاال در وضعیت     

 از شما برای کمک به حفظ امنیت همه تشکر یم کنیم 

amber  ( ) لند   19-به این معنی است که تعداد موارد کوویدنارنجی ی ی هستند. رئیس ارشد صیح کوئیتی ی در شفاخانه بستر در جامعه زیاد شده است و اشخاص بیشتر
ش کوویدتوصیه های صیح تازه را برای   ی از گستر   19-توصیه یم کند. مراعات نمودن توصیه های صیح برای محافظت از خود و اطرافیان تان در برابر کووید 19- جلوگتر

 بسیار مهم است. 
 

ن به شما توصیه یم شود که:   همچنی 

نید.  • نه بما در خا  اگر مریض هستید 

ع  19-ُبروز عالئم کوویددر صورت   • ، تست آننر جن رسی    

(RAT ) م دهید  انجا

ما به کووید • در خانه ش داده است، هر   19- اگر کیس  ست مثبت  ت

ع  نر جن رسی     ست آن دهید.  RATدو روز یک بار ت م   انجا

یس به    RATبسته های رایگان بدانید که آیا مستحق دستر

 هستید یا نه. 

ی کوویدتازه ترین و  • یر فت کنید  19-اکس  خود را دریا

ندن رسفه و   • ی منظم دست ها و پوشا یر ت کنید مانند شس فت را رعای نظا

 عطسه

 تان مثبت شد، باید:  19- اگر تست کووید 

لند  RATنتیجه تست  • ی ت کوئیتی در وزارت صح  . راجستر کنید خود را 

فته اید و دیگر عالئم کووید • هبود نیا در خانه بمانید  19-تا ب  ندارید 

ت  • ی تست مثبت به مد یر سک بپوشید  7پس از اول  روز ما

ه ها، مراقبت    7تا  • فاخان عه به ش ست مثبت از مراج ی ت یر روز پس از اول

ی خودداری کنید   از سالمندان یا مراقبت از معیوبیر

خود باشند. به اشخایص که با  •  یم کنید بگویید متوجه عالئم 
ی

 آنها زندگ

نیم توانید از  استفاده از ماسک هنگایم که در اماکن رسپوشیده هستید و 
ید، توصیه یم شود.  متر فاصله 1.5نظر اجتمایع  بگتر  

ها شامل موارد زیر یم باشند: این  

 در رس کار  •

 اماکن رسپوشیده، به طور مثال مراکز خرید  •

 برنامه های اجتمایع در اماکن رسپوشیده •

دت •  اماکن عبا

 گردهمایی ها، به طور مثال عرویس یا تشییع جنازه.  •

 در اماکن زیر باید ماسک بپوشید: 

ی مراقبتدر بخش • عمویم،  ها ان  ی صیح )داکتر ها

مندان و اقامت گاه  شفاخانه ها، مراقبت های سال

 ) ی یر  معیوب

مویم  •  در ترانسپورت ع

دارید • در معرض خطر باالتری قرار  ت یا   اگر سن تان بلند اس

اگر در اطراف اشخایص هستید که در معرض خطر باالتری  •

دارند، مانند افراد   19-برای مریضی شدید نایسی از کووید قرار 

دارای معیوبیت د  و افرادی که بسیار مریض یا دارای   مسن، افرا

 نقص ایمنی هستند. 

 
های صج،  دهنده مراقبت در صورت تقاضای صاحب کار، ارائه

کنید، باید یک ماسک  ای که از آن بازدید یممکان یا خانه
 بپوشید. 

1.5m 

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

ید )اگر به ترجمان نیاز دارید کلید  را فشار دهید(.  8تماس بگتر  

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

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

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

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

