
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUEENSLAND HEALTH 

)اورینج( حالت میں ہیں    ‘amber’ ابیھ ہم     

 ہر شخص کو محفوظ رکھنے میں مدد کرنے ےک لیں آپ کا شکریہ

۔ کوئنس لینڈ ےک چیف ہیلتھ    19- عنبر حالت کا مطلب ہے کہ کمیونٹی میں کووڈ   عنبر )اورینج(  ، اور زیادہ لوگ داخل اسپتال ہیں ےک مریضوں یک تعداد میں اضافہ ہوا ہے
۔ آپ کو اور آپ ےک ارد گرد دورسے لوگوں کو کووڈ ےک    19- آفیرس نے کووڈ  ےس بچانے ےک لیں    19-پھیالؤ کو روکنے ےک لیں صحت ےس متعلق نٹی مشاورت تجویز یک ہے

۔  وری ہے وی کرنا ضے  صحت ےک مشورے یک پبں

 آپ کو یہ تجویز بیھ دی جاتی ہے کہ:  

 اگر آپ بیمار ہوں پو گھر پر رہیں  •

یک عالمت مےل تو ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ )آر اے    19- اگر آپ کو کووڈ  •

۔  ( کرائیں  ٹی

دن بعد آر    2ےس متاثر ہو تو ہر    19-اگر آپ ےک گھر کا کوٹی فرد کووڈ •

۔   اے ٹی کرائیں

ل کرنے ےک اہل  حاص مفت آر اے تی کٹس  یہ پتہ کریں کہ آیا آپ  

۔  ہیں

 ٹیکہ کاری ےک ساتھ اپ ٹو ڈیٹ رہیں   19- اپٹے کووڈ  •

 ےس ہاتھ   •
ی

حفظان صحت یک اچیھ عادتوں کو برقرار رکھیں جیےس باقاعدیک

 دھونا اور کھانیس اور چھینک آنے پر منہ ڈھانپنا 

:   19- اگر آپ یک کووڈ  ، تو آپ کو درج ذیل کام کرنا چاہنں  یک جانچ کا نتیجہ مثبت آئے

۔   آر اے ٹی ےک نتیجر   اپنے  •  کو کوئنس لینڈ ےک محکمہ صحت میں اندراج کرائیں

اس وقت تک گھر پر رہیں جب تک کہ آپ صحت یاب نہ ہو جائیں اور   •

 یک کوٹی عالمت موجود نہ ہو  19-آپ ےک اندر کووڈ 

 دنوں تک ماسک پہنیں   7آپ یک پہیل جانچ کا نتیجہ مثبت آنے ےک بعد   •

دنوں تک اسپتالوں، عمر   7آپ یک پہیل جانچ کا نتیجہ مثبت آنے ےک بعد  •

رسیدہ افراد یک نگہداشت ےک مراکز یا معذوروں یک سہولیات میں جانے  

 ےس گریز کریں 

۔ اپنے ساتھ رہنے واےل لوگوں کو عالمات و عوارض یک   •  نگراٹے کرنے کو کہیں

میبر کا    1.5اور سماجر لحاظ ےس  جب آپ گھر ےک اندر موجود ہوں  
۔    فاصلہ نہیں  اس  رکھ سکیے ہوں تو ماسک پہنیے یک سفارش یک جاٹے ہے

 :  میں یہ جگہیں شامل ہیں

 مالزمت ےک مقام پر •

ز •  اندروٹے مقامات، جیےس شاپنگ سینبی

 اندروٹے مقامات میں ہونے وایل کمیونٹی یک تقریبات •

 عبادت گاہیں  •

ے  •  اجتماعات، جیےس شادی یا تدفیں

: آپ کو مندرجہ ذیل مقامات اور حالتوں میں م  اسک پہننا چاہنں

، اسپتال، معمر   • ل پریکٹشبے ہیلتھ کیبی سیٹنگز )جبے

افراد یک نگہداشت ےک مراکز، اور معذوروں یک رہائیسی  

 سہولیات( 

 پبلک ٹرانسپورٹ میں  •

اگر آپ عمر رسیدہ شخص ہوں یا زیادہ خطرے ےک زمرے میں   •
 ہوں 

ےس    19-اگر آپ ان لوگوں ےک آس پاس موجود ہوں جن کو کووڈ •

، جیےس معمر افراد،  بہت   زیادہ بیمار ہونے کا خطرہ الحق ہے

معذور لوگ اور ایےس لوگ جو بہت بیمار ہیں یا جن کا مدافعٹے  

۔   نظام کمزور ہے

 
اگر آپ کو آپ ےک آجر، صحت یک نگہداشت فراہم کنندہ، کیس    

ہا جائے جہاں آپ  مقام یا گھر واےل یک طرف ےس ماسک پہننے ےک لنں ک 
۔ زيارت کر رہے ہیں  ، تو آپ کو ماسک پہننا چاہیں  

1.5m 

گھر پر اپنے نگہداشت رکھیے میں مدد درکار ہو، تو براہ کرم نیشنل کورونا وائرس ہیلپ الئناگر آپ کو اپنے عالمات میں یا    
ورت ہو تو آپشن     جم یک ضے (۔  8پر کال کریں )اگر آپ کو مبر دبائیں  کو  080 020 1800

۔  19-رنگ کا مطلب ہے کہ کمیونٹی میں کوڈ   رسخ بہت زیادہ پھیال ہوا ہے  

 تاکیدی طور پر یہ سفارش یک جاٹے ہے کہ آپ ٹریفک الئٹ ےک مختلف رنگوں ےس دنے جانے واےل مشورے پر عمل کریں۔

۔  19-کا مطلب ہے کمیونٹی ےک اندر کووڈ   عنبر )اورینج(  ےک پھیالؤ میں اضافہ ہو رہا ہے  

ے  ۔   19-رنگ کا مطلب ہے کہ کمیونٹی ےک اندر کووڈ  سبر کا زیادہ پھیالؤ نہیں ہے  
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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

