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 طبی نگہداشت
COVID-19برائے    

 گھر پر صحت یاب ہوں .1

نہگداشت کر سکتے   آپ یک عالمات ہلیک ہیں اور آپ گھر پر اپبی 
۔  ہیں

 
 گھر پر ڈاکٹر ےس طبی نگہداشت .2

لیکن آپ    ،  ہیں
ی

یک عالمات یا دیگر  آپ گھر پر رہنی ےک لتں کاف
جی پی فون پر آپ یک  صحت یک حالتوں یک وجہ ےس ایک 

لینی ےک  نگہداشت کرے گا۔ آپ کو فون یا ویڈیو کال اپوائنٹمنٹ 
۔

ی
ورت ہویک  لتں انہیں کال کرنی یک ضی

 

ڈاکٹر فیصلہ کرے گا کہ آیا آپ کو   یک   ےک عالج COVID-19ایک 
۔ ورت ہے  ضی

 

 نگہداشتہسپتال ےس گھر پر طبی  .3
ہسپتال ےک عمےل کو فون پر بہت کم لوگوں یک نگہداشت کرنی یک 

لینڈ ہیلتھ اس کا نظم کرنی ےک لتں   ی  ۔ کوئیٹی
ی

ہویک ورت   24ضی
۔

ی
 گھنٹوں ےک اندر آپ کو واپس کال کرے یک

وہ آپ ےک عالمات یا ادویات یک جانچ میں مدد ےک لتں آپ کو  
۔ آلہ بھیج سکتے ہیں  ایک 

 

 ہسپتال جائی   .4
عالمات ہیں تو آپ کو ہسپتال جانی ےک لتں   اگر آپ ےک اندر شدید 

ہیلپ الئن آپ کو ایمبولینس   کہا جانے گا۔ نیشنل کورونا وائرس 
۔  000

ی
 ےس جوڑ دے یک

 
  
ً
ےکلی  فورا اگر آپ کو درج ذیل عوارض ہوں، تو ایمبولینس 

 پر کال کریں:   000

 
حتی   مناسب طریقے ےس سانس نہیں ےل سکتے ہیں  •

پیدل چل رہے ہوںکہ جب آپ     گھر ےک اردگرد 

رہتا ہے  10سینی میں درد   •  منٹ ےس زیادہ 

 خون یک کھانیس •

چکر آنا یا بدحویس محسوس کرنا )آپ گر سکتے   •
)  ہیں یا بیہوش ہو سکتے ہیں

 اپنا خیال نہیں رکھ سکتے ہوں۔ •

لوگ گھر پر کووڈ ۔ کچھ لوگوں   19-بیشٹے  کا نظم کر سکتے ہیں
۔    COVID-19کو   ہونی کا امکان ہوتا ہے بیمار  زیادہ  ےس بہت 

ہے تو آپ کو اپنی جی پی یا نیشنل   COVID-19اگر آپ کو  
ہیلپ الئن کو   پر کال کرنا    1800  020  080کورونا وائرس 

 چاہنں اگر آپ: 

 سال ےس زیادہ ہے  65یک عمر   •

 حاملہ ہیں  •

 آپ کو معذوری ہے  •

، جیےس  • آپ ےک اندر صحت ےک مسائل موجود ہیں
یا کینرس ذیابیطس   ۔دل یک بیماری، 

19-COVID    اگر ، لی  می  مبتال کیس بیھ شخص ےک 

 تو ڈاکٹر )
ے
ہوئے لگ یا ہیلپ  (  GPآپ کو برا محسوس 

وری ہے تاکہ آپ صحت کا عالج   الئن کو کال کرنا ضے

۔  کروا سکی 
ی نہی  آتر ہے    3-2اگر  دن ےک بعد ان یک عالمات می  بہٹر

یا آپ بہت بیمار ہی  تو ہر کیس کو مدد طلب کرنیا 

۔  چاہی 

ہیلپ   نیشنل کورونا وائرس  ےک کیس بیھ وقت  آپ دن یا رات 
۔ ترجمان ےک لتں    1800  020  080الئن کو  8ہر کال کر سکتے ہیں
۔  دبائیں

 

پر موجود ایک شخص آپ کو آپ یک عالمات اور   ہیلپ الئن 
آپ ےک لتں صحیح قسم یک   طبی حاالت ےک لحاظ ےس،  دیگر 

COVID میں بتانے گا۔ ےک بارے   یک صحت یک نگہداشت 
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 کہاں ےس مدد حاصل یک جانے 
 اگر برای مدیریت  عالئم خود یا مشاوره در مورد مراقبت  های بهداشتی 
 برای کووید-19 به کمک نیاز دارید، با خط کمک میل کرونا به شماره

ید 1800 020 080    .تماس بگب 

یس به یک ترجمان کلید   چند دقیقه    8دسٹے ممکن است  را فشار دهید. 
از  باشید،  لطفا حوصله داشته  تا وصل شوید.  شما مراقبت    صٹی کنید 

 خواهد شد. 

تو  ، ہیں چاہنے  بات کرنا  نرس ےس   اگر آپ کیس 

 13HEALTH 13 43 25 84    اور   COVID-19پر کال کریں 

لتں   ےک  مشورے  متعلق  ےس  صحت  میں  ۔  1ےک بارے   دبائیں

ٹیسٹنگ،    RATمثبت   بکنگ،  ی یک  ویکسیں ےک اندراج،  ٹیسٹ 

لتں    COVID-19یا   ےک  معلومات  میں  ےک بارے  پابندیوں 

134COVID 13 42 68  پر کال کریں۔ 

 

اگر آپ کو غذا، ادویات اور دیگر سامان لینی میں مدد درکار ہو، 
پر رابطہ  1800 173 349تو آپ کمیونبر ریکوری ہاٹ الئن میں  

۔  کر سکتے ہیں

 

، تو   ، یا اپبی دیکھ بھال کرنا مشکل ہو رہا ہے اگر آپ متفکر ہیں
پر کال کر سکتے ہیں   1300 079 020آپ ملبر کلچرل کنیکٹ کو 

۔  اور کیس ےس اپبی زبان میں بات کر سکتے ہیں

 

 
 

                           
000                        

ان خدمات میں کال کرنے وقت 
جم ےک   لتں درخواست  کیس مٹے

۔  کرنا مفت ہے
 

ےس متاثر   19-فون پر موجود شخص کو بتالئیں کہ آپ کووڈ
ورت ہو تو اس ےک لتں   جم یک ضی ۔ اگر آپ کو کیس مٹے ہیں

 درخواست کریں۔
 

۔  کوپے بیھ ایمبولینس کو کال کوئنس لینڈ میں    کر سکتا ہے
۔ ایمبولینس طلب کرنی ےس آپ یک   یہ ایک مفت خدمت ہے

۔  جان بچ سکبے ہے

 

ےس شفایاب ہونی ےک لتں اسپتال میں   19-کو کووڈاگر آپ  
ورت ہو، تو کیس کو گھر پرآپ ےک خاندان   قیام کرنی یک ضی

۔ اپنی کیس  ورت پڑ سکبے ہے یک دیکھ بھال کرنی یک ضی

دوست، رشتہ دار یا کمیونبر ےک رکن جس پر آپ اعتماد  
کرنے ہیں ان ےس اپنی بچوں یک دیکھ بھال کرنی ےک لتں کہہ  

۔  سکتے ہیں

 

COVID-19    کا عالج 
COVID-19    کا عالج ان لوگوں ےک لی  دستیاب ہے جنہی  اس ےس

خطره الحق ہو۔ عالج ےک طور پر نگلیے   ہونے کا زیاده  سخت بیمار 
۔  ےک لی  گولیاں یا کیپسولز موجود ہی 

جاتا ہے اگر آپ یک دیکھ بھال   عالج بازو می  ایک ڈرپ لگا کرکیا 

 کیس ہسپتال می  ہوریہ ہو۔
آپ کو  ڈاکبر الج ےک لی  نسخہ دے سکتا ہے ےک ع COVID-19 ایک 

ہو۔   COVID-19 اگر آپ کو ہواور یہ عالج آپ ےک لی  اگر درست 
پہنچ سکتا ہے اگرآپ صحت کا کوئی  آپ کو اس عالج ےس فائده 

مسئلہ ہو یا آپ یک عمر  سال یا اس ےس زائد ہو۔  70شدید 

ہونے ےک پانچ دنوں   COVID-19آپ کو   آنے یا عالمات الحق  مثبت 
۔  ےک اندرعالج ہوئی ہے ورت  وع کروانے یک ضے  شر

 
 : ہوئی ہے ورت  ، آپ کو ضے  عالج کروانے ےک لی 

نتیجے کی  RPCیا    RATیک مثبتا •  ٹیسٹ 

فارمیسی کو دینے کے لیے اپنے جی پی کی طرف   •
 ایک نسخے کی

کو تالش کرنے کے لیے pharmacyایسی فارمیسی ) •  )

 کی دوا ہو۔ COVID-19 جس کے پاس
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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/free-rat-concession-card-qld
https://www.findapharmacy.com.au/home/oral-treatments
http://www.health.qld.gov.au/

