Заштита друштвене заједнице од вируса корона - Coronavirus (COVID-19)
Како прелазимо на живот без вируса корона - COVIDSafe, важно је да останете код куће
ако се не осећате добро. Ако имате симптоме прехладе или грипа, требало би да
затражите савет лекара о тестирању на COVID-19. Чак и особе код којих су симптоми
благи могу да преносе вирус.
Тестирање на COVID-19
Тестирање идентификује присуство вируса COVID-19 и помаже здравственим властима
да прате његово ширење.
Рана дијагноза значи да можете да предузмете кораке којима ћете избећи преношење
вируса на пријатеље или чланове породице. Ако имате температуру, кашаљ, грлобољу
или отежано дисање, важно је да се тестирате.
Тестирање је још важније ако се не осећате добро и:
• недавно сте се вратили у Аустралију из иностранства. Сви путници ће по доласку
у Аустралију морати да проведу 14 дана у карантину;
• били сте у блиском контакту са неким код кога је у последњих 14 дана
постављена дијагноза заразе вирусом COVID-19;
• ви сте здравствени радник, радник који пружа негу старијим особама или
радник старачког дома или обављате посао који вас доводи у директан контакт
са пацијентима.
Где могу да се тестирам?
Можете да контактирате вашег лекара да организујете тестирање или да одете на
респираторну клинику. Ако одете код лекара, важно је да прво назовете и кажете
какве симптоме имате. То ће особљу клинике помоћи да се припреми за ваш долазак
и заштити остале пацијенте.
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Респиратнорне клинике су здравствени центри који постоје широм земље и који се
посебно баве тестирањем особа које имају симптоме акутне респираторне инфекције.
Да бисте нашли респираторну клинику у вашем крају, погледајте
www.health.gov.au/covid19-clinics. Ваша држава или територија може да има и додатне
клинике на којима можете да се тестирате. Можете да их нађете на вебсајтовима ваше
државе или територије.
Ако обавите тест на овај вирус, мораћете да останете код куће и избегавате контакт са
другим људима. Резултате теста ћете чекати дан или два.
Ако имате озбиљне симптоме, на пример отежано дисање, позовите 000 за хитну
медицинску помоћ.
Помозите у заустављању ширења вируса
Да бисмо заштитили наше друштвене заједнице, сви морамо да наставимо да
одржавамо физичко растојање и добре хигијенске навике. Потрудите се да увек
одржавате растојање од 1,5 метра од других људи и останите код куће ако се не
осећате добро. Перите руке сапуном и водом и кашљите или кишите у горњи део руке.
Сви можемо да допринесемо заустављању ширења вируса COVID-19.
Преузмите апликацију COVIDSafe
Ако то још нисте учинили, преузмите апликацију COVIDSafe да помогнете у заштити
ваше породице, пријатеља и друштвене заједнице. Апликација помаже службеницима
здравствених власти да обавесте оне особе које су биле у контакту са неким ко је
заражен вирусом корона.
Више информација о вирусу COVID-19
Важно је да будете обавештени из званичних извора. Погледајте www.australia.gov.au,
позовите телефонску службу за питања о вирусу корона - Coronavirus Helpline – на 1800
020 080 или преко службе преводилаца и тумача - Translating and Interpreting Service на 131 450.
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