محدودیت های عیادت کنندگان
بیمارستان و محل مراقبت از
سالمندان
عیادت از بیماران در بیمارستان های دولتی
همه عیادت کنندگان باید فرم غربالگری شرایط دیدار کننده را
قبل از ورود به بیمارستان پر نمایند.
ساعات دیدار در بیمارستان های مختلف با هم تفاوت دارند بنا
بر این باید قبل از دیدارتان از یک بیمارستان ،از آن بیمارستان
در باره ساعات عیادت از بیماران بپرسید.
محدودیت هایی از لحاظ تعداد عیادت کنندگان از یک بیمار
وجود دارد .اکثر بخش ها در یک زمان تنها ورود یک نفر
عیادت کننده را اجازه می دهند.
برای آگاهی بیشتر پیرامون دیدار از بیمارستان ها به اینجا
مراجعه کنید:
www.coronavirus.tas.gov.au/hospital-visits

دیدار از ساکنین مراکز نگهداری از سالمندان
تنها افرادی که زمانی را در محل های با ریسک کم گذرانده اند
اجازه دارند از ساکنین در محل های مراقبت از سالمندان دیدار
نمایند .اگر تازگی ها در مناطق با ریسک باال یا متوسط بوده
اید ،نمی توانید از این محل ها دیدار نمایید.
حد اکثر دو نفر می توانند در زمان واحد از یکی از ساکنین
دیدن کنند ،و (البته مشروط به خط مشی و سیاست هر محل) تا
زمانی که بخواهند آنجا بمانند.
دیدار متعدد در یک روز مجاز است و برای دیدار کنندگان
محدودیت سنی وجود ندارد.
دیدار کنندگان باید در موقع مراجعه واکسن آنفلوانزا را زده
باشند و قبل از ورود از آنان آزمایش همگانی به عمل آید.
برای آگاهی بیشتر پیرامون دیدار از مراکز مراقبت از
سالمندان به اینجا مراجعه کنید:

www.coronavirus.tas.gov.au/agedcare
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در شرایط زیر به عیادت نروید:
اگر در  14روز گذشته در جایی بوده
اید که میزان ریسک متوسطی داشته
یا در  28روز گذشته در جایی بوده اید
که ریسک باالیی داشته است .برای
درک بیشتر در باره سطوح ریسک به
اینجا مراجعه کنید:
www.coronavirus.tas.gov.au/
comingtotas

عالئمی ماند عالئم سرماخوردگی یا
آنفلوآنزا داشته باشد یا بیش از 37.5
درجه تب داشته باشید.
در  14روز گذشته با کسی تماس داشته
اید که تشخیص داده شده ُکوید19-
( )COVID-19داشته یا عقل می گوید
مشکوک به داشتن بیماری ُکوید-
 )COVID-19(19است.

