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Coronavirus disease
(COVID-19)

دانش آموزان و والدینشان،اطالعات برای مدارس و مھدکودکھا
باید بھ دقت وضع ،آن متوسط و یا باال می باشدCOVID-19افرادی کھ از کشور یا منطقھ ای بازگشتھ اند کھ ریسک 

می بایست بالفاصلھ خود را قرنطینھ ،سالمت خود را تحت نظر داشتھ باشند. اگر شما عالئمی شامل تب و سرفھ داشتید
بھ لیست کشورھای در خطر بھ کنید و فورا بھ پزشک مراجعھ نمایید. برای دسترسی

travellers-www.health.gov.au/covid19.مراجعھ  نمایید

می  بایست وضع سالمت خود را ،ھستند نیزکروناافرادی کھ فکر می کنند در تماس نزدیک با موارد تایید شده ویروس 
تحت نظر داشتھ و فورا بھ پزشک مراجعھ نمایند.

کارکنان می توانند  بھ مدرسھ و مھدکودک بروند؟آیا دانش آموزان و 

و یا فکر می کنند با می باشد COVID-19ریسک باال یا متوسط بازگشتھ اند کھ دارایی افرادی کھ از کشور و یا محلیبرا
وجود دارد. برای دسترسی بھ سایت کشورھای در شرایط خاصی ،فردی کھ مورد تایید شده ویروس کورونا بوده در تماس بوده اند

مراجعھ نمایید.travellers-www.health.gov.au/covid19خطر و شرایط قرنطینھ بھ سایت 

با در مدرسھ یا مھدکودک مربوطھ می بایست مطلع شود. دانش آموزان می بایست ترتیبی جایگزین برای تحصیل از راه دور 
روز است. ١۴حداکثر آن ،نظرگرفتن مدت قرنطینھ درنظر بگیرند درصورتی کھ حال فرد خوب باشد

قرنطینھ شدن در خانھ بھ چھ معناست؟
مھدکوک و یا ،مدرسھ،بھ خصوص کار،رنطینھ شوند باید درخانھ بمانند و در محلھای عمومیافرادی کھ می بایست در خانھ ق

باید در خانھ باشند.،دانشگاه حضور نیابند. فقط افرادی کھ معموال با آنھا در خانھ ھستند

بخواھید تا ،از دیگران از جملھ دوستان و اقوامی کھ مجبور نیستند قرنطینھ شوند،بازدیدکننده نداشتھ باشید. تا جایی کھ امکان دارد
از ،قرنطینھ بھ سرمی برد مجبور است خانھ یا محل اقامت خود را بھ دلیلیغذا و سایر مایحتاج را تھیھ کنند. اگر شخصی کھ در 

آن را بپوشد. ،یباید درصورت داشتن ماسک جراح،ترک کندجملھ بھ دلیل مراجعھ بھ پزشک

اگر دانش آموز یا کارمند در مدت زمان قرنطینھ مریض شود؟
خستگی و تنگی نفس می باشند.،گلودرد،سرفھ،عالئم شامل (ولی محدود بھ این عالئم نیستند) تب

می بایست:،اگر دانش آموز/کارمند عالئم خفیفی داشتھ باشد

 امکان از دستشویی دیگری استفاده نمایند.خود را در خانھ قرنطینھ نمایند و در صورت

ھنگام عطسھ/سرفھ نکات بھداشتی را رعایت نمایند.،ماسک جراحی بپوشند و اگر ماسک ندارند

ستھا را خوب بشویند؛ و د

با دکتر یا بیمارستان تماس بگیرند و آنھا را در مورد سفر و یا تماس اخیر خود مطلع نمایند

نفس دارند:اگر عالئم جدی مانند تنگی

 خود مطلع نمایید.سفر یا تماس نزدیک اخیر شرح تماس گرفتھ و مامورین را از ٠٠٠با
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می بایست از حضور در مدرسھ یا مھدکودک خودداری نماید تا زمانی کھ توسط پزشک ،اگر دانش آموز یا کارمندی مریض باشد
ماس خواھد گرفت تا در مورد زمانی کھ بھداشت عمومی محلی تمعالج با مسئوالن معالج خود مورد معاینھ قرار بگیرد. پزشک 

بی خطر باشد تصمیم بگیرند.بازگشت آنھا بھ فعالیتھای معمول 

جلوگیری کنیم؟کروناچگونھ می توانیم از شیوع ویروس 

مقابلھ با بیشتر ویروسھاست. شما باید:هرین رابھت،بردن روش بھداشتی شتسشوی دست و سرفھ/عطسھبھ کار

قبل و بعد از خوردن غذا و بعد از دستشویی رفتن بشویید.،دستھای خود را مرتب با آب و صابون
از ضدعفونی کننده ھای الکی برای دست استفاده ،دستمالھای کاغذی را دور بیاندازید،سرفھ و عطسھ خود را بپوشانید

کنید.
متر فاصلھ بگیرید) ١�۵از تماس با دیگران بپرھیزید (تا جای کھ امکان دارد از دیگران �اگر حالتان خوب نیست

اطالعات بیشتر

گلودرد و یا ،سرفھ،مھم است بھ یاد داشتھ باشید کھ بیشتر افرادی کھ عالئمی مانند تب،باعث نگرانیستکرونادرحالیکھ ویروس 
. کروناسرماخوردگی و یا سایر بیماریھای تنفسی ھستند نھ ویروس بھ احتمال زیاد دچار ،خستگی را نشان می دھند

مراجعھ نمایید. www.health.gov.auاطالعات و منابع بھ سایت ،برای دسترسی  آخرین نصایح

ساعتھ و ھفت روز ھفتھ کار ٢۴تماس بگیرید. این خط ٠٨٠٠٢٠١٨٠٠بھ شماره کرونابا خط ملی اطالعات بھداشتی ویروس 
تماس بگیرید.۴۵٠١٣١خدمات ترجمھ نیاز دارید با شماره می کند. اگر بھ 

شماره تلفن دفتر بھداشت عمومی استان یا قلمرو شما در سایت زیر موجود می باشد

contacts-territory-www.health.gov.au/state

با پزشک خود صحبت نمایید. ،اگر در مورد سالمتی خود نگران ھستید


