
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : 19-اطالعات مهم برای افراد مبتال به کووید

چنانچه هر قسمتی از این اطالعات برای شما واضح نمی باشد، با تلفن سازمان بهداشت 

 تماس بگیرید. 738 671 1800عمومی به شماره 
 

شما مثبت است، و یا از سازمان بهداشت عمومی پیامکی دال بر مثبت    (RAT)اگر جواب تست سریع آنتی ژن 

دریافت کرده اید، در اینجا اطالعات مهمی از کارهایی که می بایست انجام دهید وجود   PCRبودن جواب تست  

 دارد.  

 

 مراقب سالمت خود باشید 

 

ید و در صورت نیاز درخواست  شما مثبت بود، می بایست از سالمت خود مراقبت کن  19-اگر جواب تست کووید

کووید عالئم  اگر  کنید.  خانه"    19-کمک  در  "کووید  مراقبت  تیم  یا  و  خود  دکتر  با  شد،  بدتر  شما 

COVID@home  تماس بگیرید. 363 973 1800به شماره 

 

 اگر عالئم بیماری به شدت افزایش یافت )خصوصا اگر این اتفاق بسیار ناگهانی رخ داد(، مانند تنگی نفس یا 

تماس بگیرید یا مستقیما    (000)دشواری در تنفس، و یا احساس کردید که مورد اورژانسی می باشد، با سه صفر  

 مبتال هستید.  19-به بیمارستان بروید. حتما به آن ها بگویید که به کووید

 

احوال شما   در صورت امکان، یکی از دوستان خود که می تواند در قرنطینه به صورت تلفنی و یا آنالین جویای

 شود را در جریان بگذارید 

 

خانه"    با  دیتوان  یمدیگر    یاجتماع  ای  یبهداشتز  این  هرگونهبه    یدسترس  یبرا در  "کووید  مراقبت  تیم 

COVID@home  دی ریتماس بگ. 

 

 روز قرنطینه کنید  7فورا خود را حداقل به مدت 

 

 شما باید از دیگران دوری کنید. به این کار قرنطینه و یا ایزوله کردن گفته می شود. 

 

 روز خود را در خانه و یا اقامتگاه اختصاصی قرنطینه کنید.  7شما می بایست حداقل به مدت 

 

النس،  شما نباید محل قرنطینه خود را ترک کنید، مگر اینکه توسط خدمات اورژانس )پلیس، آتش نشانی، آمبو

به    ازین(، و یا خدمات سازمان بهداشت عمومی از شما درخواست شود، یا اینکه  SESخدمات اورژانس ایالتی  

  .دیداشته باش یفور یپزشک  یمراقبت ها

 

نباید به کسی سر    .دیمهد کودک برو   ایداروخانه، مدرسه    ،محل کار، مغازه  ،ی عموم  یبه مکان ها  دیشما نبا

ه ای داشته باشید. اگر افراد دیگری با شما زندگی می کنند، می بایست خود را از آن ها  بزنید و یا بازدید کنند

 جدا سازید. 

تنها افرادی که می توانند وارد خانه شما شوند عبارتند از: کسانی که با شما زندگی می کنند )آن ها نیز تماس 

پزشکی و یا مراقبت های خانگی   نزدیک محسوب می شوند و می بایست قرنطینه شوند(، افرادی که خدمات
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خدمات   نشانی،  آتش  پلیس،  جمله  )از  اورژانس  خدمات  پرسنل  اضطراری،  شرایط  در  یا  و  کنند،  می  ارائه 

 ، و افسران آمبوالنس(. SESاورژانس ایالتی 

 

 آیا می توانم بیرون بروم؟ 

 

 اگر در خانه ایی قرنطینه شده اید که دارای باغ و یا حیاط اختصاصی می باشد، می توانید به باغ یا حیاط بروید.  

 

 اگر در آپارتمان قرنطینه شده اید و دارای بالکن اختصاصی هستید، می توانید به بالکن بروید.  

 

 اگر برای موضوع دیگری نیاز داشتم به دکتر مراجعه کنم، چه کنم؟

 

تماس  وقت با پزشک خود برای تعیین  د،یبه مراجعه به پزشک دار  ازین یگریدسالمتی  مورد ارتباط بااگر در 

 .دیر یبگ 

 

مبتال هستید و آن ها برای شما قرار مالقات از راه دور هماهنگ خواهند کرد.  19-به آن ها بگویید که به کووید

از  شما نمی توانید به صورت حضوری برای مالقات بروید. اطالعات بیشتر در زمینه خدمات پزشکی پس 

توانید با تلفن سازمان بهداشت موجود می باشد، همچنین می    tasafterhours.comساعات کاری در وب سایت  

 تماس بگیرید.  222 022 1800به شماره 

 

در اسرع   د،یدار  قبلیمتخصص( وقت  پزشک    ا یماما  مانند  )ین سالمت دیگر  متخصص  ایپزشک    دنید  یاگر برا

 یار تلفنقر  ای. آنها به شما خواهند گفت که آدیهست  19-دیمبتال به کوو   دییو به آنها بگو  دیر یوقت با آنها تماس بگ 

 . بیاندازید  تعویققرار مالقات را به  یدتوان یم نکهیا  ای خواهد بودمناسب برای شما 

 

ن بهداشت یمتخصص  ریسا   ایو پزشک  اگر امکان به تعویق انداختن قرار مالقات بدون خطر وجود نداشته باشد،  

 . دیبگذار  انیدر م  یبهداشت عمومسازمان  موضوع را با    نیا  دیکه شخصاً شما را مالقات کنند، با  کنندموافقت  

صحبت   دیانجام ده  گرانیمحافظت از د  یبرا  می بایست که    یآنها با شما در مورد اقدامات  د،ییدر صورت تا

 خواهند کرد.

 

 اگر به غذا یا داروی بیشتری نیاز داشتم، چه کنم؟

 

به غذا یا هرگونه وسیله عمومی برای خانه نیاز داشتید، می توانید از دوست، همسایه، و یا یکی از اعضای    اگر

 خانواده خود کمک بخواهید. به آن ها بگویید که وسایل را در مقابل در منزل قرار دهند و وارد خانه شما نشوند.  

 

ا به آن ها بگویید که سفارش را خارج از منزل شما  همچنین می توانید از خدمات تحویل غذا استفاده کنید. حتم

 قدم بزرگ( از فردی که سفارش را تحویل می دهد فاصله بگیرید.  3تا  2متر ) 1.5بگذارند. حداقل 

 

اگر نیاز به دریافت نسخه دارید، با داروساز و یا پزشک عمومی خود هماهنگ کنید. از داروخانه بپرسید که آیا  

ارند یا خیر، و یا اینکه از یکی از دوستان و یا اعضای خانواده بخواهید داروهای شما را  خدمات ارسال دارو د 

 دریافت کنند.  

 

 738 671 1800اگر برای تحویل غذا یا دارو به کمک نیاز دارید، با تلفن سازمان بهداشت عمومی به شماره  

 تماس بگیرید. 

 

 چه زمانی می توانم از قرنطینه خارج شوم؟

 

آن ها مثبت شد به  PCRو یا    RATروز پس از روزی که جواب تست    7اد می بایست حداقل به مدت  همه افر

 محسوب می شود.  -0-قرنطینه بروند.  روزی که تست را انجام داده اید روز صفر 

 

 اگر در روز هفتم هیچ عالئمی از بیماری نداشتید می توانید قرنطینه را ترک کنید. 

 

نامه    یحاو  لیم یا  نیار روز هفتم قرنطینه برای شما یک ایمیل ارسال خواهد کرد.  سازمان بهداشت عمومی د

 . کنیداستفاده    یپزشک  یگواه  امجوز خروج و یبه عنوان  از آن    دیتوانی  ممجوز ترک قرنطینه می باشد و    یرسم
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روز( در   10روز دیگر )در مجموع    3روز همچنان دارای عالئم بیماری هستید، می بایست    7اگر پس از  

 قرنطینه بمانید.  

 

افرادی که از قرنطینه خارج می شوند، چنانچه در یک ماه پس از تشخیص بیماری شان، مجددا در معرض یک  

د. پس از یک ماه، در صورت بروز عالئم می بایست  فرد بیمار در خانواده قرار گیرند، نیازی به قرنطینه ندارن

 یکی از اعضای خانواده آن ها مثبت شد، به قرنطینه بروند.  19-مجدد تست بدهند، و اگر تست کووید

 

 اطالعات بیشتر در ارتباط با خروج از قرنطینه در لینک زیر موجود می باشد:

coronavirus.tas.gov.au/leaving-isolation 

 

 دی که با آن ها زندگی می کنم باید در خانه بمانند؟ آیا افرا

 

مبتال هستید، افرادی که اکنون با شما زندگی می کنند، و همچنین افرادی که از دو روز    19-بله. اگر به کووید

اند، تماس نزدیک محسوب   یا مثبت شدن جواب تست با شما زندگی می کرده  از بروز عالئم بیماری و  قبل 

 خواهند شد.  

 

 

 بوده اید را مطلع سازید شما باید افرادی که با آن ها در تماس نزدیک 

 

افرادی که با شما در تماس نزدیک بوده اند نیز می بایست در خانه بمانند، حتی اگر حالشان خوب است. به این 

  دییو به آنها بگو  دیریتماس بگافرادی که با شما در تماس نزدیک بوده اند  با    دیشما باکار قرنطینه گفته می شود.  

 انجام دهند.  یچه کار

 

 افراد تماس نزدیک چه کسانی هستند؟

 

 عبارتند از: افراد تماس نزدیک

 

 هر کسی که در خانه شما زندگی می کند.  •

 ساعت از خانه شما بازدید کرده است.  4ساعته، بیش از  24هر کسی که در طول یک دوره   •

 ساعت در خانه آن ها بوده اید.  4تمام اعضای خانواده ایی که بیش از  •

محل   ای  ،، محل کاریک مکان  درساعت    4  بیش از  که  باشد  یتواند شخص  یم  نیچنهم  کیتماس نزد •

 که درآن انتقال عمده ویروس صورت گرفته است، حضور داشته است.  ی مراسمیبرگزار

 

  ان گریرا به د19- دیمثبت باشد، کوو آن ها    شیآزما  جهینت  او یکنند    یماریاحساس ب  نکهیتوانند قبل از ا  یمافراد  

با  منتقل کنند. اند،  دیشما  بوده  در تماس نزدیک  با شما  بیماری  بودن  افرادی که در زمان واگیردار  تماس   با 

 .دیر یبگ 

 

 دوره واگیردار بودن بیماری شما یکی از موارد زیر می باشد:  

 

 19- از دو روز پیش از بروز عالئم بیماری کووید  •

 دو روز قبل از انجام آزمایشی که نتیجه آن مثبت شده است.   •

 

 اطالعات بیشتر در ارتباط با افراد تماس نزدیک در لینک زیر موجود می باشد:

 

www.coronavirus.tas.gov.au/closecontacts 

 

 انجام دهند؟ دیبا  یچه کار افرادی که با من در تماس نزدیک بوده اند 

 

 روز به قرنطینه بروند.   7اند، می بایست فورا  بوده کیدر تماس نزد شماکه با  یافراد

https://www.coronavirus.tas.gov.au/


 

  

 

  

تست بدهند. همچنین در صورت بروز هرگونه    6در روز اول و دوباره در روز    بالفاصلهآن ها می بایست   •

 عالئم بیماری می بایست فورا تست دهند. 

 

اگر جواب هر یک از این تست ها مثبت بود، می بایست فورا خود را از دیگران جدا کنند. اگر جواب تست 

ژن   آنتی  در    (RAT)سریع  آنالین  صورت  به  را  آزمایش  نتیجه  باید  بود،  مثبت  ها  آن 

coronavirus.tas.gov.au/testing   .ثبت کنند 

 

 :درا ترک کنن نهیهفتم قرنط  توانند در روز یمدر شرایط زیر  کینزدافراد تماس 

 

 انجام داده اند منفی است، و   6آن ها که در روز  PCRو یا  RATنتیجه تست  •

 هیچ عالئمی از بیماری ندارند.   •

اند بخواهید برای آگاهی از جزئیات کامل کارهایی که می بایست    بوده  کیدر تماس نزد  شماکه با    یافراداز  

 مراجعه کنند.   coronavirus.tas.gov.au/closecontactsانجام دهند به 

 

برای   معاف شوند.  نهیتوانند از قرنط  یکنند م  یم  تیفعال  یضرور  و مشاغل  که در بخش ها  کیتماس نزد  افراد

مراجعه کنید، یا با سازمان تجارت   coronavirus.tas.gov.au/criticalworkersکسب اطالعات بیشتر به  

 ایمیل بزنید.   ask@business.tas.gov.auتماس بگیرید، و یا به آدرس  026 440 1800تاسمانیا به شماره 

 

 انجام دهند؟ دیبا یچه کارافرادی که با آن ها زندگی می کنم 

 

زندگی می کنند، اگر قادر بوده اند به طور مناسب خود را از فرد بیمار   19-با بیمار مبتال به کووید  که  یافراد

جدا سازند، جواب تست روز ششم آن ها منفی است، و هیچ عالئمی ندارند، می توانند در روز هفتم از قرنطینه  

 خارج شوند.  

 

مت "چگونه می توانم از افرادی که با آن ها زندگی برای اطالعات بیشتر در مورد نحوه جداسازی مناسب به قس

 می کنم و در معرض خطر بیماری شدید نیستند محافظت کنم" رجوع کنید. 

 

 به مخاطبین اجتماعی خود اطالع دهید  

 

  شما مثبت بوده است. در صورت بروز عالئم   19-جواب تست کووید  که  دییخود بگو  یاجتماع  مخاطبینبه    دیبا

 .تست بدهند دیبا  یاجتماع مخاطبین

 

ساعت را با   2دقیقه ارتباط رودررو داشته اید، و یا    15اجتماعی" شما افرادی هستند که با آن ها    " مخاطبین

 یکدیگر در یک فضای بسته سپری کرده اید. 

 

 . نمی شودمدرسه شما  ای افراد خانه، محل کار شامل شما یاجتماع مخاطبین

 

  ،نکرده اند  افتیدر  یمنف  جهیکه نت  یو تا زمان  تست دهند فورا    دیبا  یاجتماع  مخاطبین  در صورت بروز عالئم،

 خود را از دیگران جدا سازند. 

 

در نظر گرفته می   19-آن ها مثبت است، به عنوان مورد تایید شده مبتال به کووید  RATافرادی که جواب تست  

ثبت   www.coronavirus.tas.gov.au/testingشوند و می بایست نتیجه تست خود را به صورت آنالین در 

 کنند.  

 

 7به مدت  دیبا کینزد افراد تماس – ها نمی شوند هیتوص نیا در تماس نزدیک بوده اند شاملشما  باکه  ی افراد

 . به قرنطینه بروندروز 

 

 به محل کار و یا محل تحصیل خود اطالع دهید  
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اطالع محل کار خود  و یا    به کارفرما  دیبا  ،حضور داشته ایددر محل کار  بیماری  بودن    یاگر در زمان مسر

 . بوده است مثبتشما   19-دیکوو جواب تستکه  دهید

 

 کارفرما و یا محل کار شما به افرادی که در محل کار با شما در تماس بوده اند اطالع خواهند داد.  

 

حضور  مهدکودک(    یا   )مدرسه  ی مرکز آموزش  ک یدر  بیماری  بودن    یدر زمان مسرشما    فرزندان  ایاگر شما  

 بوده است.    مثبتشما  19-دیکوو   جواب تستکه اطالع دهید  یبه مرکز آموزش دیبا ،داشته اید

 

 به دانش آموزان یا کارکنانی که با شما در تماس بوده اند اطالع خواهد داد.   یمرکز آموزش

 

  هستند 19-بر اثر کووید  دی شد  یماریکنم و در معرض خطر ب  یم  یکه با آن ها زندگ   یتوانم از افراد  یچگونه م

 ؟ محافظت کنم

 

 کنیم.   محافظتیم  کن یم یکه با آنها زندگ یاز افرادما باید 

 

 مهم است.  اریهستند بس   دیشد  یماری و در معرض خطر ب  دیکن   یم  ی که با آنها زندگ  یافراد  یبرا  ژهیامر به و  نیا

 

 : عبارتند ازقرار دارند  دیشد یماریکه در معرض خطر ب یافراد

 

 سال  70افراد باالی  •

 ی استفاده می کنند  من ی ا ستمی سرکوب کننده س درمانافرادی که پس از پیوند عضو از  •

تحت درمان   زبانی م  علیه  وندی پ   یماری ب   ی برا  ا، و ی مغز استخوان داشته اند  وندی ماه گذشته پ   24که در    افرادی •

 هستند یمن ی ا ستمی سرکوب کننده س

در   ک، ی سپالستی لودی سندرم م  ای لنفوم،    ،ی سرطان خون مانند لوسمیکی از انواع  پنج سال گذشته  افرادی که در   •

 داده شده است  صی تشخآن ها 

 پرتو درمانی قرار دارند.   ای  یدرمان  یمی شافرادی که تحت  •

 

  یمزمن )طوالن  بیماری های  بهکه    هستند  یافراد  خفیف می باشند  یماریکه در معرض خطر ابتال به ب   یافراد

 هستند. مبتال  هیکل ییسرطان و نارسا ،مفرط یچاق ،یقلب یماریب ،یو یر یماری ب ابت،یمدت( مانند د

 

، بهتر قرار دارد  19-دیاز کوو   یناش  خفیف   ای  دیشد  یماری که در معرض خطر ب  دیکنی  م  یزندگ  یاگر با کس

 ( او  در    ایاست  دریافت  .  دیبمان   یگرید  محلشما(  شماره  مشاوره  برای  به  عمومی  بهداشت  سازمان  تلفن  با 

 .دیر یبگ تماس  1800671738

 

 

 ؟محافظت کنم نیستند دی شد یماریکنم و در معرض خطر ب  یم یکه با آن ها زندگ  یتوانم از افراد یچگونه م

 

 از آن ها جدا بمانید 

 پذیراییاتاق    ای مشترک مانند آشپزخانه    یفضاهارفتن به  . از  دی اتاق مجزا بمان   کی در    دی توان   یکه م  ییتا جا •

 .دی کن  یخوددار 

 .دی جداگانه استفاده کن و دستشویی  و در صورت امکان از حمام  دی در تخت جداگانه بخواب  •

متر )دو    1.5حداقل   دی کن   یسع  ،انجام دهید  عی سرکار خود را   حد امکانتا    ،مشترک برونداتاق    کی   به  دی اگر با •

 .بزنیدو ماسک  بگیریدفاصله از دیگران بزرگ(  اری قدم بس

با افراد خانه    لی وسا  ری سا  ای فه، مسواک  حفنجان، کارد و چنگال، حوله، مل   وان،ی ظروف، لاز به اشتراک گذاشتن   •

 .دی اشتراک نگذار ا دیگران بهرا ب  یدن ی . غذا و نوشخودداری کنید

 

 بهداشت فردی را رعایت کنید 

 

 دست های خود را مرتب بشویید، خصوصا: 

 دیگران از آن ها استفاده می کنند. قبل از رفتن به اتاق مشترک با دیگران و یا دست زدن به وسایلی که  •

 پس از سرفه، عطسه، گرفتن بینی، لمس صورت، کشیدن سیگار ، غذا خوردن، و رفتن به دستشویی.  •
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همیشه سرفه و عطسه خود را بپوشانید. در صورت امکان از دستمال استفاده کنید. دستمال را مستقیما در سطل   •

 دستمال نداشتید، از داخل آرنج خود استفاده کنید.  زباله بیندازید و دستان خود را بشویید. اگر

ثانیه دستان خود را با  20دست های خود را با آب و صابون بشویید. یک کف صابون خوب تهیه کنید و حداقل  •

آن بمالید. دستان خود را خوب خشک کنید. اگر دست های تان تمیز است، استفاده از محلول ضدعفونی کننده  

 می باشد. الکلی نیز مناسب 

 

 محل زندگی خود را تمیز نگه دارید 

 

  ، اوپن آشپزخانه، روی میزهاشامل  موارد    نی. ادیکن  زیشوند را روزانه تم  یلمس م  به طور مکررکه    یسطوح

کردن  زیتم  یبرا   .می شودو تبلت    بوردی، تلفن، کیتخت  پا  یزهایسطوح حمام و توالت، م  ،آب  ریش  ،در  رهیدستگ 

 ی ماده ضد عفون  (.یا محصوالتی که هر دو را دارند)   دیکننده استفاده کن  یضد عفون  کیو سپس    ندهیشو  کیاز  

 تهیه شدهتازه  یاز محلول ها شهیهممی باشد. کننده/کلر   دی( سفppm) پی پی ام 1000 دارای شده هیکننده توص

 .دیاستفاده کن 

 

آنجا راشما بر روی  مواد زائد بدن    ریسا  ای، خون  آب دهان  اگر و    ندهیبا مواد شو  یبه خوب  سطحی ریخت، 

 .دیندازی زباله ب ای ماشین لباسشوییرا در  و دستمال استفاده شده دیکن زیکننده تم یضدعفون

 

دست زدن به لباس پس از  .  دیندازیب لباس و ملحفه های کثیف را بالفاصله بعد از استفاده در ماشین لباسشویی  

 . دیلباس استفاده کن  یمعمول  ندهی. از شودییخود را بشو یدست ها شوند،هایی که باید شسته 

 

 .دی استفاده کن ییظرفشو نیاز ماش در صورت امکان . دییرا خوب بشو ها ظروف و کارد و چنگال 

 

 کباریدستکش   از وبزند قبل از ورود به اتاق ماسک  دیکند، از او بخواه ز یخواهد اتاق شما را تم یم یاگر کس

کند  مصرف بگو  .استفاده  آنها  پوش   دییبه  از  بعد  و  ها  ،دستکش  دنیقبل  بشو   ی دست  را  محلول  از    ای  ندیخود 

 استفاده کنند.ضدعفونی کننده الکلی 

 

 زباله ها را دور بریزید:  

 

ً یزباله ها را مستق   ریو سا استفاده شده    یکاغذ  های  دستمالو  ماسک   در سطل    یک یزباله پالست  سهیک   کی در    ما

 ماسک های یک بار مصرف را فقط یک بار استفاده کنید.   .دییسپس دستان خود را بشو دیندازیزباله خود ب

 

زباله   یجمع آور  س یاگر سرو  .دیدر آن را گره بزن  د،یبگذاربیرون    یجمع آور  ی زباله را برا  سهیک  نکهیقبل از ا

 ی سطل فلز  کیآن را در    ببرید،زباله  رها سازی  آن را به محل    دیکه بتوان  یو تا زمان  بزنیدگره  کیسه را    د،یندار

 . دییخود را بشو ی پس از دست زدن به زباله دست ها .دیکن  ینگهدار یک یپالست  ای

 

 در زمان قرنطینه چگونه می توانم از کودک مراقبت کنم؟ 

 

برای دسترسی   دارد.  19-کووید  در مورد  اندر مورد نحوه صحبت با فرزند  ییها  هیتوص  یاوزارت آموزش تاسمان

 رجوع کنید.  coronavirus.tas.gov.au/families-community/schoolsبه این اطالعات به 

 

برای شما ارسال کنند،    لیمی ا  ایپست    قیرا از طر  تمرین  یبرگه ها  و  ف یتکال  د یبخواهخود    فرزندان  یناز معلم

 . ریخ ای شرکت کند نیآنال ی کالس ها درتواند  یم شما فرزند ایکه آ  دیکن  یبررس همچنینو 

 

که معموالً    ییاز کارها  یانجام برخاگر حال فرزندان شما خوب است، از قرنطینه به عنوان یک فرصت برای  

 .یپازل و نقاش ،کار دستی ،یزیرومفکری و  یها یباز انجام مانند ،استفاده کنید دیآنها وقت ندار یبرا

 

 چگونه از سالمت روانی خود مراقبت کنم؟ 

 

احساسات بغرنج یکسری  تواند منجر به    یها م  تی و محدود  قرنطینهکنار آمدن با    و  19-کووید  ابتال به  از  ینگران

 شود. دهیچیپو 

 

 تان اشاره شده است:مراقبت از خود یچند نکته برابه  ریدر ز

https://www.coronavirus.tas.gov.au/


 

  

 

با دوستان و اعضای خانواده تلفنی صحبت کنید و از طریق ایمیل و رسانه های    کنید:ارتباطات خود را حفظ   •

 اجتماعی با یکدیگر در تماس باشید.

روش  چگونه با موقعیت های دشوار کنار آمده اید. از    در گذشتهبه این فکر کنید که    درخواست حمایت کنید: •

 هایی استفاده کنید که قبال به شما کمک کرده اند. 

راه هایی برای فعال نگه داشتن بدن خود در زمانی که در قرنطینه هستید بیابید. حتی اگر احساس    بمانید:  فعال •

 ناخوشی می کنید، به طور منظم نفس عمیق بکشید و تحرک داشته باشد.

سعی کنید روال برخی از برنامه های معمول روزانه خود را حفظ کنید. در زمان های   روال کارها را حفظ کنید:  •

 معمول غذا بخورید و به روال معمول خواب خود ادامه دهید. 

 میوه و سبزیجات فراوان بخورید. غذای سالمت بخورید:  •

کنید. در عوض سعی  از افزایش مصرف الکل، تنباکو یا سایر مواد مخدر خودداری :برای خود حد تعیین کنید •

 کنید مصرف خود را کاهش دهید. 

منابع و   لیستبه  اگر به هر علتی نگران سالمتی خود هستید، هر چه سریعتر کمک بگیرید.    کمک بگیرید: •

 .در زیر رجوع کنید پشتیبانی دماتخ

 

 منابع و خدمات حمایتی 

 

• Lifeline Australia روز هفته(،  7ساعت شبانه روز،  24)  14 11 13: شماره تماسlifeline.org.au 

 ای   تکه در کنار آمدن با مشکال  یافراد  یکوتاه مدت برا  یبان ی پشت در هر زمان  در بحران است که    یبان ی خدمات پشت   کی 

 کند.   یمشکل دارند را فراهم م ی خودمن ی اسالمت و  حفظ

• Head to Health :headtohealth.gov.au 

  ن،ی آنال  ی، برنامه هانرم افزارهای موبایلروان از جمله  آنالین برای سالمت  از منابع    یگسترده ا   فی آسان به ط  یدسترس

 کند. یرا فراهم م تالیجی د یو منابع اطالعات  یخدمات تلفن  ن،ی آنالگفتگوی  یانجمن ها

• Beyond Blue  تماس شماره  روز،    24)   348 512 1800:  شبانه  هفته(   7ساعت     ،روز 

coronavirus.beyondblue.org.au 

• Headspace  تماس شماره  الی    9)  893 650 1800:  هفته(،   7شب،    1صبح  روز 

headspace.org.au/eheadspace 

 دوستان آن ها. ساله، خانواده و  25تا  12نوجوانان  یبرا ینترنت ی ا یو گفتگو نی و مشاوره آنال یبان ی پشت 

 روز هفته(  7ساعت شبانه روز،  24) 388 332 1800: شماره تماس پشتیبانی تلفنی سالمت روان تاسمانیا •

توسط پزشکان سالمت روان جامعه    مرکز  نی . او معرفی به مراکز دیگر  سالمت روان  در زمینه  مشاورهو    یاب ی ارز  یبرا

کنند، به عنوان    نیی را تعبرای شما    اتاقدام  نی کرده و مناسب تر  یاب ی توانند اطالعات شما را ارز  یمکه    داداره می شو

 مثال: 

o  معرفی کنندسالمت روان جامعه در منطقه خود  می ت  کی شما را به 

o   بیشتر و ساعات    برایکه    معرفی کنندجامعه    یبه بحران سالمت روان   ییپاسخگو  می ت   ک ی شما را به  

 هفت روز هفته در دسترس است 

o را در اختیار شما  د  ن شما مناسب تر باش  یکه ممکن است برا  یگری د  های   س ی اطالعات تماس سرو

 قرار دهند. 

• Mensline:  روز هفته(،   7ساعت شبانه روز،  24)  78 99 78 1300شماره تماسmensline.org.au 

 استرالیایی انی آقا یبرا نی و آنال یتلفن حرفه ایی به صورت مشاوره اطالع رسانی و خدمات 

• Mindspot 6صبح الی  8شب ؛ شنبه ها:    8صبح الی   8)دوشنبه تا جمعه :   34 44 61 1800: شماره تماس  

 mindspot.org.auعصر(، 
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. ا افسردگی هستند خدمات رایگان تلفنی و آنالین برای افرادی که مبتال به استرس، نگرانی، اضطراب، بی حوصلگی و ی 

خدمات   افتنی تواند به شما در    یدهد و م  یارائه مبه صورت آنالین  را    یو درمان اضطراب و افسردگ  ی اب ی ارزاین مرکز،  

 کمک کند. یمحل

ب  حما  شتری اطالعات  مورد  سا  تی در  وب  در  روان  سالمت  تاسمان   تی از  آدرس    یادولت  به 

coronavirus.tas.gov.au/keeping-yourself-safe/support- services  .موجود است 

تماس   1300224636شماره  ه ب  Beyond Blue با  ای  و  14 11 13 شماره  ه ب  Lifelineبا  د،ی ناراحت هست  ای اگر نگران 

 .دی ری تماس بگ 000سه صفر با  ،ی. در مواقع اضطراردی ری بگ

 چگونه می توانم از تغییرات آگاه شوم؟ 

 

 . دیاشآگاه ب طیشرا رییتغ ازمهم است که 

 

تاسمان   19-کووید  کسب اطالعات در مورد   یبرا تلفن   ای  د یبرو  coronavirus.tas.gov.auبه    ،یادر  با خط 

 .دیر یتماس بگ  738 671 1800 به شماره یبهداشت عمومسازمان 

اطالعات   یبا خط مل  ای  دیمراجعه کن   health.gov.auبه    ا،یدر استرال  19-کووید  اطالعات در مورد  ی کسببرا

 .دی ر یتماس بگ  080 020 1800 به شماره  ویروس کرونا یبهداشت
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