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Greek (Ελληνικά)   

Διαθέσιμη υποστήριξη  

Διαθέσιμη υποστήριξη 

  Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τις οδηγίες δημόσιας υγείας   Για COVID-19, καλέστε το Queensland Health 

στο 134 COVID   (13 42 68). Θα σας πουν τι να κάνετε. Εάν χρειάζεστε διερμηνέα, ζητήστε έναν όταν 

τηλεφωνήσετε. Είναι δωρεάν.  

Mental Health and Wellbeing Support Line (Γραμμή Υποστήριξης Ψυχικής Υγείας και Ευημερίας) 

Εάν δυσκολεύεστε να αντιμετωπίσετε την κατάσταση με το COVID-19, τηλεφωνήστε στο Multicultural Connect στο 

1300 079 020. Ζητήστε διερμηνέα εάν χρειάζεστε υποστήριξη γλώσσας 

 

Αριθμός τηλεφώνου Λόγος για την κλήση 
 

Χρόνος 
διαθέσιμης 
Υπηρεσίας 

Ζητήστε διερμηνέα εάν χρειάζεστε υποστήριξη γλώσσας Είναι δωρεάν.   

000 Για βοήθεια επείγουσας ανάγκης  Όλες τις ημέρες και 
ώρες 924 ώρες την 
ημέρα, 7 ημέρες την 
εβδομάδα) 

 (1300 64 22 55) 
1300 MH CALL 

Για πρόσβαση σε οποιεσδήποτε δημόσιες 
υπηρεσίες ψυχικής υγείας   

Όλες τις ημέρες και 
ώρες 924 ώρες την 
ημέρα, 7 ημέρες την 
εβδομάδα) 

1800 188 189 
(Queensland Transcultural 

Mental Health Centre) 

Εάν χρειάζεστε μια πολιτισμικά κατάλληλη 
αξιολόγηση ψυχικής υγείας για να 
προσδιορίσετε τις ανάγκες διάγνωσης και 
θεραπείας ή χρειάζεστε υποστήριξη για 
πρόσβαση σε δημόσια ψυχική φροντίδα.  

Ανοικτά Δευτέρα έως 
Παρασκευή, 8:30 π.μ. 
έως 4:30 μ.μ. 

 
1300 079 020 (Multicultural 

Connect Line - 
Πολυπολιτισμική Γραμμή 

Σύνδεσης) 
 

Εάν δυσκολεύεστε να αντιμετωπίσετε την 
κατάσταση με τη COVID-19.  

 

Μόνο καθημερινές 
(Δευτέρα - Παρασκευή).  

134 COVID (13 42 68). 
  

(Queensland Health) 

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με 
οδηγίες δημόσιας υγείας για τη COVID-19  

Όλες τις ημέρες και 
ώρες 924 ώρες την 
ημέρα, 7 ημέρες την 
εβδομάδα) 

Κορωναϊός (COVID -19): Γραμμές επικοινωνίας για 
διαθέσιμη υποστήριξη 
Πληροφορίες για τους κατοίκους της Κουηνσλάνδης 
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1800173349 
(Community Recovery 

Hotline - Γραμμή 
Επικοινωνίας για την 

Ανάκαμψη Της Κοινότητας) 

Εάν είστε σε καραντίνα και χρειάζεστε βοήθεια 
για να πάρετε τρόφιμα, φάρμακα ή άλλα 
απαραίτητα.  

Όλες τις ημέρες και 
ώρες 924 ώρες την 
ημέρα, 7 ημέρες την 
εβδομάδα) 

Μπορείτε να βρείτε μεταφρασμένες πληροφορίες COVID-19 εδώ : www.qld.gov.au/health/conditions/health-

alerts/coronavirus-covid-19/support-and-resources/translated-resources. Μπορείτε επίσης να βρείτε 

περισσότερες λεπτομέρειες στη διεύθυνση 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/

