محافظت از خود و دیگران در برابر ویروس کرونا

چگونگی آزمایش شدن
آزمایش همه جانبه برای ردیابی و کند سازی سرایت ُکوید  )COVID-19( 19-حیاتی است.

توصیه می شود که افرادی که هریک از عالئم زیر را دارند
برای ُکوید )COVID-19(19-آزمایش شوند:
•
•
•
•
•
•

تب (یا عالئم تب ،مانند لرز یا عرق در شب)
آبریزش بینی
سرفه
درد  /خارش گلو
تنگی نفس ،یا
از دست دادن حس چشایی یا حس بویایی

اگر خیلی ناخوش شدید یا مشکل تنفسی پیدا کردید ،به شماره
ی سه صفر ( )000زنگ زده و درخواست آمبوالنس کنید.

این آزمایش شامل چیست؟
آزمایش ُکوید )COVID-19(19-شامل نمونه برداری توسط
یک کارمند مراقبت های بهداشتی است که با چوب سرپنبه
از بینی و حلق نمونه می گیرد .این نمونه ها برای آزمایش
(به آزمایشگاه) ارسال می شوند.

کارمندان مراقبت های بهداشتی برای محافظت از خود هنگام
تماس نزدیک با افراد دیگر از تجهیزات محافظ ،از جمله
پوشش صورت (ماسک) و عینک های ایمنی استفاده می
نمایند.

در کجا می توانم آزمایش شوم؟
برخی از محل های آزمایش از شما می خواهند که از قبل وقت
بگیرید ،در حالی که در محل های دیگر می توانید به آنجا
رانندگی کرده و آزمایش شوید (به جدول زیر مراجعه کنید)
در بعضی از جوامع در مناطق خارج از مرکز محل آزمایش
برای ُکوید – )COVID-19(19محل های آزمایش سیار وجود
دارند.
برای تعیین وقت آزمایش به خط تلفون مستقیم اداره بهداشت
شماره  1800 671 738تلفن کنید.

محل

تاریخ/زمان

تعیین وقت قبلی

Burnie
)37 Marine Terrace (Portside

 8:30صبح تا  3:30بعد از ظهر
هر روز

به تعیین وقت نیازی نیست
می توانید به محل آزمایش رانندگی کنید

Devonport East Devonport
Recreation Centre
(دسترسی از )John Street

 7:30صبح تا  2:30بعد از ظهر
هر روز

به تعیین وقت نیازی نیست
می توانید به محل آزمایش رانندگی کنید

Hobart

مستمر

الزم به تعیین وقت است – به خط مستقیم
بهداشت عمومی ()Public Health Hotline
زنگ بزنید1800 671 738 :

Launceston
246–248 Wellington Street

 8:30صبح تا  3:30بعد از ظهر
هر روز

به تعیین وقت نیازی نیست
می توانید به محل آزمایش رانندگی کنید

برای آگاهی بیشتر از تارنمای زیر دیدن کنید:
www.coronavirus.tas.gov.au

برای آگاهی بیشتر از تارنمای زیر دیدن کنید:
www.coronavirus.tas.gov.au

درمانگاه های آزمایش ُکوید)COVID-19(19 -

متعلق به دولت تازمانیا

کلینیک تست کوید )COVID-19(19-دولت تازمانیا تنها کار خدمات
نمونه گیری (برای تست کردن) را انجام می دهد .کارمندانی که
آنجا کار می کنند مشوره طبی نمی دهند.
نتایج تست ها را معموالً در ظرف مدت  48ساعت به شما می
دهند
این کلینیک ها اطفال زیر  18ساله را هم تست می نمایند
این کلینیک ها رایگان هستند حتی برای کسانی که کارت مدیکر
ندارند.

آیا یک ناتوانی دارید که ممکن است مانعی برای
آزمایش شدن شما باشد؟
اگر دشواری هایی از دیدگاه دسترسی دارید با پزشک عمومی یا
خط مستقیم بهداشت عمومی ( )Public Health Hotlineتماس بگیرید
تا آنان شما را به مناسب ترین درمانگاه معرفی نموده یا ترتیب
فرآیند دیگری را برای آزمایش بدهند.

رفت و آمد به محل انجام آزمایش تان در وقت تعیین
شده
محافظت از دیگران مهم است.
اگر شما به این علت آزمایش می شوید که عالئمی دارید و
احتمال خطر داشتن ُکوید )COVID-19(19 -در میان باشد ،لطفا ً با
اتوبوس ،تاکسی ،یا شراکت در رانندگی به محل آزمایش نروید.
کسانی که احتمال خطر ابتالی آنان به ُکوید-
زیادتر است عبارتند از:

)COVID-19(19

• کسی که تماس نزدیک با شخصی در  14روز گذشته داشته که
موردی تأیید شده از این بیماری باشد
• کسانی که اخیراً و در  14روز گذشته به خارج از تازمانیا
مسافرت داشته اند

اگر خود شما وسیله رفت و آمد ندارید ،هنگامی که تعیین
وقت می کنید به پزشک عمومی یا خط مستقیم بهداشت
عمومی ( )Public Health Hotlineبگویید و برای رفتن به
درمانگاه درخواست کمک کنید.
اگر آزمایش می شوید به این علت که عالئمی دارید ولی در
معرض احتمال خطر باالتری نیستید ،در این صورت بهتر
است با خودروی شخصی بروید ولی استفاده از ترابری
عمومی (تاکسی ،اتوبوس و اشتراک در موتر و غیره) نیز
ایرادی ندارد.
هنگام رفتن برای انجام آزمایش:
• اگر صورت پوش (ماسک) دارید آن را بپوشید تا
دیگران را محافظت کنید
• پیش از ترک خانه ،اطمینان یابید که شما و افرادی که با
شما می ایند دستان خود را خوب با آب و صابون بشویید
( و اگر دستان شما ظاهر کثیفی ندارد به آن ها مایع
الکلی ضدعفونی کنندۀ دست بمالید)
• فاصلۀ اجتماعی دست کم  1.5متری را بادیگر افراد
رعایت کنید
• یادتان باشد بر روی آرنج خود سرفه یا عطسه کنید یا در
یک دستمال کاغذی سرفه و عطسه کرده و بعد دستمال
کاغذی را در ظرف زباله قرار دهید.
• مسقیما ً به سمت پزشک عمومی یا درمانگاه آزمایشی
بروید -در راه رفت یا بازگشت جای دیگری نروید.

اطالعات برای کسانی که روادید (ویزاهای)
موقت دارند
اطالعات ُکوید )COVID-19(19 -تنها به منظور بهداشت
عمومی مورد استفاده است و هیچ گونه اثری بر
وضعیت روادید (ویزای) شما ندارد .تنها دغدغه ی دولت
تازمانیا برای تندرستی شما و پیشگیری از سرایت ُکوید-
 )COVID-19(19می باشد.

• کارمندان و بخش بهداشت و مواظبت از سالمندان که عالئمی
داشته باشند.
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