
 
 

(Serbian/Српски) 
 

Информације су тачне у октобру 2022. 

 

 

Здравствено збрињавање 

оболелих од ковида-19 
 
 
 
 

Већина оболелих може да се лечи код куће. Код 
неких особа је вероватноћа од озбиљног 
обољевања од ковида-19 већа.  Ако имате ковид-
19, треба да назовете вашег лекара опште праксе 
или дежурну телефонску службу за питања о 
вирусу корона - National Coronavirus Helpline - на 
1800 020 080 ако: 

• сте старији од 65 година 

• трудни 

• имате инвалидитет 

• имате постојеће проблеме са 
здрављем, на пример болест срца, 
дијабетес или рак. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Можете да назовете дежурну телефонску 
службу за питања о вирусу корона - National 
Coronavirus Helpline - на 1800 020 080 у било 
које доба дана 

или ноћи. Притисните опцију бр. 8 за преводиоца.  

Радник дежурне службе за помоћ ће вам рећи 
која врста здравственог збрињавања вам је 
потребна за ковид, зависно од ваших симптома и 
других здравствених стања или болести. 
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1. 

Опорављање код куће 
Ако имате само благе симптоме и ако можете да 
водите бригу о себи код куће. 

2. Здравствено збрињавање код куће које пружа лекар 
Ако сте довољно добро да се лечите код куће, али због 
симптома или других здравствених стања или болести 
лекар опште праксе треба да води бригу о вама преко 
телефона. Треба да назовете лекара и закажете 
телефонску консултацију или консултацију путем видео 
везе. 

Лекар ће установити да ли су вам 
потребни лекови за ковид-19. 

3. Здравствено збрињавање код куће од стране 

болнице 

Мали број пацијената ће морати да буде у 
телефонској вези са особљем болнице и тако прима 
негу. Здравствена служба Квинсленда (Queensland 
Health) ће узвратити ваш позив у року од 24 сата и 
организовати збрињавање. 
Можда ће вам послати уређај помоћу кога ћете 
проверавати своје симптоме и лекове. 

4. Идите у болницу 
Ако имате озбиљне симптоме, рећиће вам да 
идете у болницу. Дежурна телефонска служба за 
питања о вирусу корона - National Coronavirus 
Helpline - ће вас повезати са хитном помоћи 000. 

Одмах позовите хитну помоћ на 000, ако: 

•        Не можете нормално да дишете, чак ни 
када           само ходате по кући 

• имате болове у грудима дуже од 10 минута 

• искашљавате крв 

• врти вам се у глави или имате несвестицу 
(имате осећај да ћете колапсирати или пасти 
у несвест) 

• не можете да водите бригу о себи. 

 

Stay informed at www.health.qld.gov.au  

 

  

Важно је да сви оболели од ковида-19 
назову лекара (лекара опште праксе) или 
дежурну телефонску службу ако почну да 
се осећају горе да би били одговарајуће 
збринути. 
Сви оболели би требало да затраже помоћ 
ако се симптоми не ублажавају након 2-3 
дана или ако су озбиљно болесни. 
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Особи која се јави на ваш телефонски позив треба 
да кажете да имате ковид-19. Тражите преводиоца 
ако вам је потребан. 

Било ко може да позове хитну помоћ. У Квинсленду 
је хитна помоћ бесплатна за све. Позив хитне 
помоћи може да вам спасе живот. 

Ако треба да останете у болници да се опоравите 
од ковида-19, можда ће неко други морати да 
води бригу о вашој породици код куће. Замолите 
пријатеља, рођака или познаника у кога имате 
поверење да вам чува децу. 

Лекови за ковид-19 

Лекови за ковид-19 су за особе код којих постоји 

велики ризик од озбиљног обољевања. To су таблете 

или капсуле које се узимају на уста - гутају. Пацијенти 

на болничком лечењу добијају лек инфузијом (кроз иглу у 

руци). 

Лекар може да вам да рецепт за лек за ковид-19 aкo 

имате ковид-19 и ако сматра да ће вам тај лек помоћи. 

Ти лекови могу да вам буду од користи aкo имате неко 

озбиљно здравствено стање/болест или ако сте старији од 

70 година. 

Лек морате да почнете узимати у року од 

пет дана од позитивног резултата теста на 

ковид-19 или појаве симптома. 

Да бисте добили лек, треба да: 

• прикажете пoзитиван резултат RAT или PCR теста  

• oднесете рецепт који добијете од лекара 

опште праксе у апотеку 

• нaђете апотеку кoja има лекове за ковид-19. Лекови 

могу да вам се доставе на кућну адресу или члан 

ваше породице или пријатељ може да их подигне 

за вас. 
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Где можете да добијете помоћ 

Ако вам је потребна помоћ за довођење симптома под 
контролу или вам је потребан савет о здравственом 
збрињавању оболелих од ковида-19, назовите дежурну 
телефонску службу за питања о вирусу корона - National 
Coronavirus Helpline - на 1800 020 080. Притисните 
опцију бр. 8 за преводиоца. Можда ћете морати 
неколико минута да сачекате да вас повежу. Молимо 
вас да будете стрпљиви, бићете услужени. 

Ако желите да разговарате са медицинском 
сестром, назовите 13 HEALTH 13 43 25 84 и 
притисните опцију бр. 1 за здравствени савет о 
ковиду-19. 

Ако вам је потребна помоћ да региструјете 
позитиван резултат брзог антигенског теста - RAT 
теста, да закажете вакцинацију или тестирање 
или за информације о ковид-19 рестрикцијама, 
назовите 134 COVID 13 42 68. 

Ако вам је потребна помоћ да дођете до хране, лекова 
и других потрепштина, можете да контактирате 
дежурну телефонску службу за опоравак заједнице - 
Community Recovery Hotline - на 1800 173 349. 

Ако сте забринути или вам је тешко да изађете на крај 
са ситуацијом, можете да назовете службу Multicultural 
Connect на 1300 079 020 и разговарате са неким на 
вашем језику. 

У ванредној ситуацији увек зовите хитну помоћ на 000. 
 
 

 
Када позовете те службе, 
слободно тражите преводиоца, 
бесплатно је. 

 
 
 

 Stay informed at www.health.qld.gov.au 
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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
https://www.findapharmacy.com.au/home/oral-treatments
http://www.health.qld.gov.au/

