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شما  19-اگر تست کووید  

 مثبت آمده، باید چه کار کنید 

اگر احساس یم کنید خوب هستید و در  
 خانه در حال بهتر شدن هستید: 

 هستید. اگر نتیجه تست شما مثبت شد، شما به کووید مبتال  

به کووید مبتال  شده اند،    19-اکتر افراد  ن  واکسی  که به طور کامل 
خود را در   عالئم  و یم توانند  یم کنند  را تجربه  خفیف  عالئم  فقط 

باشند.  داشته  ل  تحت کنتر ن قرنطینه  و در حی   خانه 

یا ممکن است گلودرد،   نکنید،  خییل احساس مریضن  ممکن است 
باش از  تب، رسفه، درد و رسدرد داشته  اگر در تشویش هستید،  ید. 

یا ییک از اعضای جامعه   یا ییک از اعضای فامیل  یک دوست، 

تا وضعیت شما را  ند  بگت  بخواهید که یک بار در روز با شما تماس 
 برریس کنند. 

 

 دارید مراقب خود باشید:   19-وقتر کووید
به   ویروس کرونا  با خط میل کمیک  باید  را دارید،  زیر  ایط  اگر رسر

شماره  1800  020  080شماره   ترجمان  یا    8)برای  دهید(  را فشار 

( فامییل  با داکتر  صیح  مشاوره  ید: (  GPبرای  بگت   خود تماس 

از   • تان    3یا    2بعد  یا حال  یابید  نیم  بهبود  روز 

یم شود  بدتر 

مزمن دارید •  یک مریضن 

 باردار هستید •

درخواست کنید.   ترجمان نیاز دارید، 
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 چه نوع تست نیاز دارم؟
یا " جن رسی    ع  آنتر  است    19-یک تست کووید"  RATتست 

پاکت   یک  یم توانید  یم دهید.  انجام  خانه  خود تان در  که 

آنالین   های  ها و فروشگاه  ها، دواخانه  را از سوپرمارکت  تست 

کنید.    خریداری 

تخفیف   و آنهایی که کارد  پناهجویان  به شمول  برخن اشخاص 

توزی    ع صیح محلهای  از  یم توانند  لند  دارند،  ن رایگان   کوئیتن کیت 

جن رسی    ع   آنتر  کنند.    (RAT)تست   دریافت 

از    مختلفن  برای    RATsانواع  ها یا از سواب  دارد. تست  وجود 

تان   آب دهان  یا از  یم کنند  استفاده  شما  یا بیتن  دهان  تست 

شما یم کنند.  از هر پاکت تست یک    استفاده  رصف یم توانید 

هایی را در مورد نحوه  دستورالعمل  بار استفاده کنید. یم توانید 

 به زبان خود بیابید.   آب دهانیا   دماغن انجام تست  

یم توانید تست    RATاگر پاکت   انجام دهید. تست   PCRندارید، 
PCR از تست کووید است که در یک کلینیک    19-یک نوغ 

های صیح انجام یم دهید.   آزمایش یا مرکز مراقبت 

 اگر تستم مثبت باشد چه اتفاقر یم افتد؟
تست   RATاگر تست   نیست  الزم  بود،  مثبت  ن    PCRشما  نت 

مثبت   است که نتیجه  مهم  دهید.  خود را به وزارت    RATانجام 

( لند  ن به  (  Queensland Healthصحت کوئتن این  دهید.  راپور 

به کووید نفر  چند  ما بدانیم  دلیل است که  مبتال    19-این 

مورد کار  در  معلومایر  شما یم توانید  و بنابراین  هایی که  هستند 

به کووید ابتال  با استفاده    19-هنگام  کنید.  دریافت  دهید  انجام 

این   آنالیناز  خود و   فرمه  خود را برای  مثبت  نتیجه  یم توانید 

خود   نتیجه  ثبت  اگر برای  دهید.  راپور  خود  خانواده  افراد  سایر 

با   دارید  نیاز  تماس    )COVID )13 42 68  134شماره  به کمک 

کنید.  درخواست  و ترجمان  ید   بگت 

موبایل خود  PCRاگر برای تست   پیایم روی تلفن  رفتید،  به کلینیک 
اقدامایر   و معلومایر درباره  خواهید کرد که در آن نتایج تست  دریافت 

به دلیل اب خواهد داشت.   19-تال به کوویدکه باید  انجام دهید،   
 

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

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.health.gov.au/resources/translated/coronavirus-covid-19-social-how-to-use-a-nasal-swab-rapid-antigen-test-other-languages
https://www.health.gov.au/resources/translated/coronavirus-covid-19-social-how-to-use-a-rapid-antigen-oral-saliva-test-other-languages
https://www.qld.gov.au/rat-positive
http://www.health.qld.gov.au/
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یم  از کجا کمک بگت 
یا در مورد مراقبت  دارید  عالئم خود به کمک نیاز    اگر برای مدیریت 

با خط کمیک میل   19-های صیح برای کووید دارید،  به راهنمایی  نیاز 

یس  1800  020  080ویروس کرونا به شماره   برای دستر ید.  بگت  تماس 

منتظر   8به یک ترجمان کلید   چند دقیقه  را فشار دهید. ممکن است 

تا وصل ش از شما مراقبت  بمانید  وید. لطفا حوصله داشته باشید، 

 خواهد شد. 

به   نرس صحبت کنید،  با یک    13HEALTHاگر یم خواهید 

مورد    13  43  25  84یا در  مشوره  برای  سپس  ید  بگت  تماس 

دهید.   1کلید    19-کووید  را فشار 

مثبت   تست  راجستر کردن  برای  رزرو  ،  RATبرای کمک 

مورد محدودیت  در  یا معلومات  تست   ، ن کوویدواکسی  -های 

ید.  13  42  68یا     134COVIDبا شماره    19 بگت   تماس 

دارید، یم غذا، دوا و سایر لوازم به کمک نیاز  با اگر برای دریافت  توانید 

جامعه به شماره   بازیایی  ید.   1800  173  349خط تلفن   تماس بگت 

یم   بیایید،  با آن کنار  یم توانید  یا به سختر  هستید،  اگر نگران 

با    به شماره  Multicultural Connectتوانید 

و  1300  079  020  ید  بگت  خودتان  تماس  به زبان  با شخض 

یم کنید،    
ی

زندگ بزرگ  بریزبن  منطقه  اگر در  صحبت کنید. 

های   نگراین  عالئم،  در مورد  با یک نرس  یم توانید  ن  همچنی 

ما    19-کووید کنید.  صیح دریافت  های  یا توصیه  صحبت کنید 

یم   استفاده  ترجماین  و از خدمات  یم کنیم  شما صحبت  به زبان 

 کنیم. 

      

آمبوالنس با همیشه عاجل، مواقع ر                                    
ید تماس 000 شماره با بگیر . 

خدمات،  هنگام تماس با این 
ترجمان رایگان است.   درخواست   

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

برای شما مناسب باشد به شما  یک داکتر یم تواند درصوریر که 

 را بدهد.    19نسخه تداوی کووید 

از خود   19-برای هر کیس که مبتال به کووید برای مراقبت  است، 

 در خانه، شما باید: 

و بخوابید • احت کنید   زیاد استر

آب بدن خود آب بنوشید • ن   برای کامل نگهداشیر

 درجه حرارت بدن خود را برریس کنید •
برای کمک به    • و ایبوپروفن(  )پاراستامول  از دواهای 

باال    یا درد استفاده کنیددرجه حرارت 

 خود ادامه دهید •
ی

از دواهای همیشیک  به استفاده 

با فامیل و  • های اجتماغ  یا از طریق رسانه  از طریق تلفن 

خود در تماس باشید.   دوستان 

 

به کووید خود    19-اگر مبتال  عالئم  خویی است که  نظر  هستید، 
ثبت     برای  این کتابچه  از  یم توانید  کنید.  را یادداشت 

به شما کمک   یم تواند  کنید .  این کار  خود استفاده  احساسات 
هستید.  مریض  تا چه حد  توضیح دهید که  داکتر  تا به یک   کند 
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http://www.health.qld.gov.au/
https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/i-have-covid/antiviral-medicines-for-covid-19
https://www.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0019/230608/A4L_Symptoms-diary_23-12-21-INTERACTIVE.pdf
https://www.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0019/230608/A4L_Symptoms-diary_23-12-21-INTERACTIVE.pdf
https://www.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0019/230608/A4L_Symptoms-diary_23-12-21-INTERACTIVE.pdf

