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Coronavirus disease
(COVID-19)

شانخانواده ھا و بازدیدکنندگان،اطالعات برای ساکنین خانھ سالمندان
یک بیماری جدی ھستند. مبتال شدن بھو درنتیجھCOVID-19افراد مسن تر درمعرض باالتری از خطر در مورد ابتال بھ 

دوستان و ساکنین می بایست با ھمکاری یکدیگر در جھت مراقبت از آسیب پذیرترین افراد جامعھ مان تالش ،کارمندان،مدیران
کنند.

،سالمندان اعمال می شود. مھم استتسھیالت خانھازمحدودیتھای جدیدی در مورد مالقات،برای مراقبت از افراد پیرتر
از تسھیالت COVID-19اطمینان حاصل نمایند کھ در صورت امکان داشتن زدیدکننده و کارمندان بابازدیدکنندگان،کارمندان

در مورد جزئیات سئواالتی،قبل از ورود بھ تسھیالتتحت نظر بگیرند وسالمندان دوری نمایند. آنھا باید بھ دقت سالمت خود را
خواھد شد.آنھا پرسیدهازوضع سالمتیشان

ساکنین

سالمتی خود دارند. عالوه بر رعایت نقش مھمی در حفظ ،افرادی کھ در خانھ سالمندان زندگی می کنند،جامعھمانند سایر اعضای 
در خانھ ھای سالمندان اعمال خواھد شد. بازدیدھای گروھی محدودیتھایی در مورد مالقات،عیو فاصلھ اجتمابھداشتخوب

تماس با خانواده و دوستان از طریق از سالمندان نسبت بھ ادامھ واھند شد. بھ تعویق انداختھ خا و گردشھای تفریحیھتجمع،بزرگ
ماس ویدئویی حمایت خواھد شد. تلفن و ت

از سایر ساکنین جدا نگاه داشتھ خواھید شد و نمی توانید مالقات کنندگان را ببینید. کارمندان ،دارید COVID-19اگر شما عالئم 
ادامھ می دھند. اگر نیاز بھ ترک اتاق ،مراقبت و حمایت از شما در مدت زمانی کھ قرنطینھ ھستیدبھداشتی و خانھ سالمندان بھ تیم 
کھ توسط تیم بھداشتی در اختیارتان قرار می گیرد. ساکنین ،می بایست ماسک جراحی بپوشید،برای دریافت خدمات پزشکی ،خود

سالم نیازی بھ پوشیدن ماسک ندارند.

مالقات کنندگان

قادر بھ ،روز اخیر بوده اند١۴طی COVID-19مالقات کنندگانی کھ از خارج از کشور برگشتھ اند و یا در تماس با مورد مثبت 
عالئم بیماری تنفسی داشتھ و یا کسانی کھ واکسن آنفوالنزا نزده اند نیز نمی ،مالقات از خانھ سالمندان نخواھند بود. کسانی کھ تب

دان بازدید نمایند. توانند از خانھ سالمن

باید واکسن آنفوالنزا زده باشید.،برای اینکھ بتوانید از خانھ سالمندان مالقات نمایید،از اول ماه مھ

و یا در محلی مشخص باشد (نھ در مکان عمومی)در فضای باز،ید کوتاه و در اتاق ساکنینباامالقات ھ

سال مگر در ١۶بچھ ھای زیر و بھ،داشتھ باشد،می شودپزشکان را نیز شاملکھ ،بازدید کنندهھر ساکن نمی تواند بیش از دو 
داده نخواھد شد. مالقاتشرایط خاص اجازه

اتاق ساکن دستھای خود را بشویند و از آنھا خواستھ می شود کھ ازمالقات کنندگان می بایست قبل از ورود و بعد از خروجیتمام
.دور بمانند،زمانی کھ ناخوش ھستنداز جملھ ،فاصلھ اجتماعی را تا جایی کھ ممکن است رعایت نمایند

مدیران و کارمندان

درنظر COVID-19دولت اعالم کرده است کھ تسھیالت سالمندان باید احتیاط بیشتری را بھ منظور ایمن نگھ داشتن ساکنین از 
قبل از ورود مورد ،ساکنینی کھ بھ تسھیالت برمی گردندساکنین جدید و ،سالمتی کارمندان بھ دقت زیرنظر گرفتھ می شودبگیرند.
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گرفتھ شده در نظرھ و سایر روشھای ارتباطی برای توضیح اقداماتی کھ برای حفظ سالمت ساکنیناعالمی،معاینھ قرار می گیرند
مورد استفاده قرار خواھند گرفت. ،است

دولت شرایط کاری دانش آموزان خارجی را برای تسھیالت سالمندان و ،خانھ سالمندانبراییبیشترکارمندانبرای فراھم نمودن
بھ دانشجویان پرستاری خارجی و سایر کارکنان خانھ سالمندان اجازه شرایطتامین کنندگان کمکھای خانگی آسانتر نموده است. این

تاری خارجی در استرالیا مشغول بھ دانشجوی پرس٢٠٠٠٠دوھفتھ کارکنند. درحال حاضر طولساعت در۴٠می دھد کھ بیشتر از 
تحصیل ھستند. 

جلوگیری کنیم؟کرونام از شیوع ویروس نمی تواچگونھ 

مقابلھ با بیشتر ویروسھاست. شما باید:هرین رابھت،سرفھ/عطسھشستشوی دست وبردن روش بھداشتیبھ 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

بیشتراطالعات

گلودرد و یا ،سرفھ،مھم است بھ یاد داشتھ باشید کھ بیشتر افرادی کھ عالئمی مانند تب،درحالیکھ ویروس کورونا باعث نگرانیست
بھ احتمال زیاد دچار سرماخوردگی و یا سایر بیماریھای تنفسی ھستند نھ ویروس کورونا. ،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 ٠٨٠٠٢٠١٨٠٠با خط ملی اطالعات بھداشتی ویروس کورونا بھ شماره 
تماس بگیرید.۴۵٠١٣١می کند. اگر بھ خدمات ترجمھ نیاز دارید با شماره

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

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

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


