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COVID-19  چیست 
 ریزش عادیتواند از یموارد م نیشوند. ایم  یتنفس یهستند که باعث عفونت ها یخانواده بزرگ یهاروسیو، کرونا هایروسیو

 تر باشد. یجد یها مریضیگرفته تا 

COVID-19  در شهر   2019بار در دسامبر  نیاولبرای  نی. امیکند نشئت کرونا روسیو دیاز نوع جدیک مریضی است که

 شد. داده گزارش  نیووهان چ

 

 COVID-19عالئم 

 باشد.  دیشد سینه بغلتا  فیخف  یماریتواند از بیم COVID-19عالئم 

 شوند. مریضزود  یلیممکن است خ گرانی و د صحت یاب میشوند یاز افراد به سرعت و به راحت یبرخ

 است: ریشامل موارد ز COVID-19عالئم 

 تب  •

 عالئم تنفسی  •

 سرفه کردن  •

 گلو دردی  •

 تنگی نفس  •

اسهال، استفراغ، از دست دادن   ،مفصل، حالت تهوع ای تعضال ی، دردهای، سردردینیب اب زش یتواند شامل ری م گریعالئم د

 باشد.  ی، از دست دادن اشتها و خستگ یدنحس چش  ریی، تغکردن یحس بو

 گسترش مییابدچگونه 

COVID-19  یک شخص به شخص دیگر منتقل میشود از طریقاز: 

 (داشته باشند بروز عالئم اینکه ساعت قبل از 48 بشمول) یک شخص مصاببا   کیتماس نزد •

 شخص مصابعطسه  ایتماس با قطرات سرفه  •

 کردن و سپس لمس را داشته باشند قطرات شخص مصاب( که از هازیم ای وازه در یهاریسطوح )مانند دستگ ای ایلمس اش •

 تان  صورت ایدهان 
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است که  یبدان معن نیآن وجود ندارد. ا یبرا یتیون ئمص چیاست، در جامعه ما ه دیجد مریضی کی COVID-19 بخاطریکه

 .ابدیگسترش   عیتواند به طور گسترده و سریم

 ؟)تست( را انجام دهم  شیآزما COVID-19برای  چگونه 

 . داشته باشید یفیاگر عالئم خف یحت دیشو شیشود. مهم است که آزما شیآزما دیبا COVID-19با عالئم  یهر کس

 : دیتوانیمشما  دیداشته باش COVID-19 است  که ممکن دیاگر نگران هست

 یملشماره حمایت مشوره با  یبرا ای دیکن استفاده، (healthdirect)معلوم کننده عالئم از برای بررسی عالئم خود  •

به خدمات ترجمانی  دی توانی ، مدیستیزبان ن یسیانگلشما . اگر زنگ بزنید 080 020 1800شماره  به ویروس کرونا

 .زنگ بزنید 450 131 شمارهشفاهی و کتبی به 

 ( شیآزما کی نی)کل دیمراجعه کن COVID-19 مجانی یتنفس کین یکل یک به •

 را جلب کند فیسممکن  نیدهند، ایم  ازمایش را ترتیب و آنها دیریخود تماس بگ داکترن با ولفیت قیاز طر •

  شیو تمرکز آنها بر آزما موقعیت دارندهستند که در سراسر کشور  بخصوص صحیمراکز  COVID-19 یتنفس یها کی نیکل

 است. یافراد با عالئم عفونت تنفس

 .دیکن دایپ respiratory clinic nearest to you-COVID 19برای خود را  COVID-19 یتنفس کین یکل نیکتر ینزد

 منتظر بودن نتیجه ازمایش  

  یها ییاز راهنما دی، بادیخود هست شیآزما یجهکه منتظر نت یبرگردد. در حال  شیآزما جیممکن چند روز طول بکشد تا نتااین 

 . دیکن یرویکرده اند پ شیکه شما را آزما صحیو متخصصان  یعموم صحتمقامات 

  ایکه  دیانجام ده یکار را تا زمان نیا دی. شما با دیو آنجا بمان  دی به خانه برو  ما  ی مستق دی، بادیشو شیداشتن عالئم آزما لیاگر به دل

 . که زمان بیشتر تر میگیردهر کدام  -رود ب نیعالئم شما از ب ای  دیداشته باش یمنف  شیآزما جهینت

 COVID-19فرد مبتال به   کیبا   کیاز نزد ای ه ایدبرگشتهستید که مسافر  کیشما  رایز دی باش نیشما ممکن است در قرنط

. دیبمان  نی( در قرنطهروز 14)  نیدوره قرنط انیتا پا دیبا دیشوی م  شیآزما دیهست نیدر قرنط یوقت یلی. اگر به هر دلدیتماس دار

 است.  یشما منف ش یو آزما دیندار یعالئم اگر یحت دیکار را انجام ده نیا دیشما با

 ای شفاخانهدر خانه،  گری، از افراد دیعموم صحتجع او مر  داکترطبق دستورالعمل  دیشما مثبت است، با شیآزما جهیاگر نت

 .دیمحل اقامت خود جدا شو

  

https://widget.nhsd.healthdirect.org.au/v1/widget/search?widgetId=2bd9a3ab-54e6-4ddf-a9df-44fef0c2e81b&types=%5Bservices_types%5D%3Aall+services&filters=%5Bprograms%5D%3Acovid+19


 

3                                                Factsheet - What you need to know about COVID-19 - V2 - 27092020 - Dari 

COVID-19  شود؟ ی متداوی چگونه 

  بعضی کند.  یریاز آن جلوگ ای  تداویرا  COVID-19وجود ندارد که  یشده خاص دیین تایواکس ای تداوی  چیدر حال حاضر ه

و سراسر   ایدر استرال قاتی. تحقابندیبهبود  دیشد COVID-19تواند به افراد کمک کند تا از یوجود دارد که م تداوی هایاز 

 در حال انجام است.تداوی ها ن ها و یواکس دیتول یجهان برا

 است؟  COVID-19در معرض خطر   شتری ب ی چه کس

 هستند: روسیبه و مبتال شدندر معرض خطر   شتریکه ب شخاصی، اایدر استرال

 در خارج از کشور بوده اند را  یکه اخ یمسافران •

 داده شده است در تماس بوده اند صیتشخ COVID-19 با که یبا شخص کیکه از نزد یشخاصا •

 گاه ها و زندان ها در بازداشت شخاصا •

 یگروه یمسکونجاهای  در شخاص ا •

 

 قرار دارند:  یجد مریضیاز  یشتریدر معرض خطر ب روسیبه وشدن بتال مدر صورت احتمال و یا  که یشخاصا

 از ان ساله و باالتر 70 شخاصا •

 ضعیف شده است بدن آنها  یمن یا ستمی، ستداوی ای یصح طیشرا  یبرخ لیکه به دل یشخاصا •

 مزمن هستند مانند:  صحی طیشرا ی که دارا یشخاصا •

o مرض قلبی 

o مرض شش 

o مرض گرده 

o  )شکر )دیابت 

o چاقی بسیار زیاد 

o مرض جگر 

در صورت داشتن هرگونه توصیه میشود که دهد.  شیکه ممکن است خطر را افزا ستین یصحمزمن  طیاز شرا یکامل ستل نیا

معالج خود  داکتربا  انجام دهید محافظت از خود یبرا دیتوان یم را ییچه کارها نکهیخود و ا ی، در مورد خطر فردیصح طیشرا

 .صحبت کنید

 ، وجود داشته است.نفوس جمعیکودکان، نسبت به  انیدر م COVID-19شده  دیی از موارد تا یکم زانیتاکنون م 

 ر وجود دارد. حامله دازنان برای در مورد خطر   یدر حال حاضر شواهد محدود
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 د یمحافظت کن COVID-19در برابر   را گران یچگونه خود و د

و محافظت  COVID-19کاهش سرعت گسترش  ی. برانقش خود را بازی میکنند COVID-19از گسترش  یریدر جلوگ ههم

 مهم است. ریدر معرض خطر هستند، انجام موارد ز شتریکه ب یاز افراد

 فاصله داشتن گرانیمتر از د 1.5 •

 دیاجتناب کن  کردن مانند دست دادن، بغل کردن و بوسه یک یزیف یاز احوالپرس •

 دیکن  شیباشد، آزما  فیاگر عالئم شما خف یو حت دی، در خانه بماندیآنفوالنزا دار ای ریزشاگر عالئم  •

 د یدستمال خود بپوشان ایسرفه و عطسه خود را با آرنج  •

 د ییو دستان خود را بشو دیندازیب زبالهداخل  میاستفاده شده را مستق  یدستمال ها •

 شناب از رفتن به ت بعد، از جمله قبل و بعد از غذا خوردن ودییبا آب و صابون بشو کثردستان خود را ا •

 دیدست استفاده کن  یضد عفونمایع الکهلی از  •

 دیکن یخوددارخود و دهان  ینیچشم، ب کردن از لمس •

 دیکن  یو ضد عفون پاکرا  وازهدر  یهاریو دستگ  زهای، مسرمیز لی از قبمکرر سطوح استفاده شده   •

 د یکن یو ضد عفون پاک کار را  هویت یو کارت ها  بکس جیبی، ها ی، کلموبایلن ولف یمکرر مانند ت استفاده شده ایاش •

 دیده شیتازه موجود را افزا یهوا و ایرکندیشنها  کلکینبا باز كردن  •

 د یکن دانلودرا   COVIDSafe اپ •

  در همه اوقات تعقیب یدر مورد اجتماعات عمومرا  tory authoritiesstate or terriتوصیه مقامات ایالتی و قلمرو ها 

 . دیکن

وضعیت   ایمزمن  طیشراشما اگر  بخصوص – دیخود ادامه ده صحی یعاد یاست که شما همچنان به مالقات ها مهماین 

 . را داشته باشد صحیبه مراقبت  ازیکه ن صحی 

 شتر ی ب یات و تماس هامعلوم

 Australian Government Department of Health website ایدولت استرال صحتوزارت  تی ب سایو

 COVID  19 resources-English COVID-19 یسیمنابع انگل

 COVID 19 resources-Translated COVID-19 ترجمه شده   منابع

 Australian Government website ایدولت استرال تی سا بیو

 Healthdirect symptom checkerمستقیم صحت  عالئممعلوم کننده 

  دیکن دای خود پ یک یرا در نزد COVID-19  شیآزما کین یکل نیکتر ینزد
clinic near youtesting 19 -COVID closest (healthdirect ) 

 

 د یمراجعه کن Head to Health website تی ب سایبه و رفاهو  یاز سالمت روان مایتح یبرا

 کند. ی ساعت شبانه روز و هفت روز هفته کار م 24در  لین معلوماتی نی. ا080 020 1800  ویروس کرونا: ین ملولفیتلین 

 . دیزبان هست یسی انگل کتبی و شفاهی اگر شما غیر  ترجمه ی. برا 450 131:  شفاهی و کتبیخدمات ترجمه 

https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/how-to-protect-yourself-and-others-from-coronavirus-covid-19/limits-on-public-gatherings-for-coronavirus-covid-19#states-and-territories
http://www.health.gov.au/
https://www.health.gov.au/resources/collections/novel-coronavirus-2019-ncov-resources
https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/translated-coronavirus-covid-19-resources
http://www.australia.gov.au/
https://www.healthdirect.gov.au/symptom-checker/tool/basic-details
https://widget.nhsd.healthdirect.org.au/v1/widget/search?widgetId=2bd9a3ab-54e6-4ddf-a9df-44fef0c2e81b&types=%5Bservices_types%5D%3Aall+services&filters=%5Bprograms%5D%3Acovid+19
http://www.headtohealth.gov.au/

