خود ودیگران را از ویروس کرونا محافظت کنید

چگونه میتوان آزمایش کرد
معاینه گسترده برای رد یابی و ُکند کردن شیوع  COVID-19امرحیاتی است.

توصیه می شود که افراد به هر یک از عالئم زیر معاینه
 COVID-19را انجام دهند:
•
•
•
•
•
•

برای محافظت از خود هنگام تماس نزدیک با شما،
کارکنان صحی از تجهیزات محافظتی  ،ازجمله ماسک
صورت وعینک ایمنی استفاده می کنند.

تب (یاعالئم تب ،بشمول لرزه یا عرق های شبانه)
بینی جاری
سرفه
درد /خارش گلون
نفس تنگی ،یا
ازدست دادن طعم وبو.

برخی از محل های آزمایش نیاز به رزرو  /تعین وقت
دارند که تنظیم شود ،درحالیکه دیگران در موتر به محل
آزامیش رفته بدون اینکه وقت تعین شود (جدول زیر را
مشاهده کنید).

اگرشما بسیار بیمار میشوید یا مشکل نفس کشیدن دارید،
به شماره ( )000زنگ بزنید و برای یک امبوالنس تقاضا
کنید.

آزمایش  COVID-19در مناطق اطرافی در برخی از
انجمن ها از طریق کلینیک های آزمایش سیار بعمل می
آید.

این معاینه شامل چی مواردی است؟

برای وقت گرفتن معاینه با لین تیلفون صحت عامه
 1800 671 738تماس بگیرید.

معاینه  COVID-19شامل کارکن مراقبت صحی است که
یک سواب /نمونه از بینی ،وگلون شما می گیرد .نمونه /
سواب برای آزمایش ارسال میشوند.

در کجا می توان آزمایش کرد؟

محل

وقت/تاریخ

وقت گرفتن

Burnie
)37 Marine Terrace (Portside

صبح  - 8:30عصر
 3:30روزانه

وقت گرفتن نیاز ندارد
آزمایش در داخل موترصورت میگیرد

Devonport East Devonport
Recreation Centre
)دسترسی از جان ستریت(John Street/

صبح  - 7:30عصر
 2:30روزانه

وقت گرفتن نیاز ندارد
آزمایش در داخل موترصورت میگیرد

Hobart

دوامدار

ثبت تام ضرور است لین تیلفون
صحت عامه 1800 671 738

Launceston
246–248 Wellington Street

صبح  - 8:30عصر
 3:30روزانه

وقت گرفتن نیاز ندارد
آزمایش در داخل موترصورت میگیرد

ب رای معلومات بیشتر م راجعه شود به
www.coronavirus.tas.gov.au

ب رای معلومات بیشتر م راجعه شود به
www.coronavirus.tas.gov.au

کلینیک های آزمایش  COVID-19حکومت تازمانیا
کلینیک های آزمایش حکومت تازمانیا تنها خدمت جمع
آوری نمونه (آزمایش) را فراهم می کند .کارکنان کلینیک ها
مشوره های صحی را فراهم نه میکند.
نتایج معموالً ظرف  48ساعت ارائه می شود.
این کلینیک ها اطفال زیر  18سال را آزمایش می کنند.
این کلینیک ها رایگان هستند ،شامل اشخاصیکه تحت پوشش
 Medicareکارت مدیکر نیستند.

آیا شما یک معلولیت دارید که ممکن است روی
آزمایش شما تأثیربگذارد؟
لطفا ً به داکتر عمومی بگوئید یا موظف لین تیلیفون صحت
عامه را آگاه سازید که اگر در دسترسی مشکل دارید،
بنابراین آنها میتوانند شما را به مناسب ترین کلینیک یا
اجراات عوضی را تنظیم می کنند.

سفر به وقت مالقات آزمایش یا معاینه تان
محافظت از دیگران مهم است.
اگر به علت داشتن عالئم تحت آزمایش قرار دارید و خطر
بیشتری برای ابتال به  COVID-19وجود دارد ،لطفا ً با
سرویس ،تکسی یا خدمات وسیله شریک سفر نکنید.
اشخاصیکه خطر زیاد ابتال به  COVID-19دارند شامل
اند بر:
• تماس نزدیک با یک مورد تایید شده در  14روز اخیر
• اشخاصیکه اخیراً به خارج از تازمانیا سفر کرده اند
• عالیم صحی یا کارمند مواظبت از کالن ساالن.

اگر وسیله حمل و نقل شخصی ندارید  ،به پزشک
عمومی یا کارکن لین تیلفون صحت عامه در هنگام
تهیه قرار مالقات خود و درخواست کمک برای رسیدن
به کلینیک آزمایش بگویید.
اگر بنابر عالیمی تحت آزمایش هستید اما در معرض
خطر باالتری نیستند  ،پس بهتر است با آنها با موتر
شخصی سفر کنید اما مسافرت با حمل و نقل عمومی
مشکلی ندارد (سرویس  ،تاکسی یا سواری شریک با
کسی در موتر وغیره).
هنگام سفر برای آزمایش:
• در صورت داشتن ماسک صورت برای محافظت
دیگران ازآن استفاده کنید
• قبل از ترک خانه  ،اطمینان حاصل کنید که شما و
افرادیکه با شما سفر می کنند دست هایتان را خوب
با صابون وآب بشویید( یا مایع دارای الکهول اگر
کثیف یا چتل نباشند آنرا بمالید)
• فاصله فیزیکی را حداقل  1.5متر بین مردم حفظ
کنید
• بخاطرداشته باشید تا عطسه یا سرفه را در آرنج یا
یک دستمال بکنید و بعد ْا دست ها را پاک نمایید
• مستقیما به پزشک عمومی یا کلینیک آزمایش
مراجعه کنید -در مسیر آنجا یا بازگشت متوقف
نشوید.

معلومات برای دارندگان ویزه موقت
معلومات آزمایش  COVID-19فقط برای اهداف صحت
عامه است و تاثیری دروضعیت ویزای شما ندارد .تنها
نگرانی حکومت تازمانیا برای صحت شما و جلوگیری
از شیوع  /سرایت.
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