ست خطوات لوقف االنتشار.
يمكنك إيقاف االنتشار والحفاظ على سالمتك باتباع جميع الخطوات الست التالية:
 -1هل تشعر أنك بخير؟

 -4هل غسلت يديك ؟

يجب عليك البقاء في المنزل إذا كنت تشعر بتوعك ،حتى إذا كانت أعراضك خفيفة .اتصل
بالطبيب أو عيادة الجهاز التنفسي واطلب المشورة .أخبرهم أنك عامل في مجال رعاية كبار
السن .اختبار  COVID-19متاح لجميع العاملين في رعاية المسنين .يمكن أن تكون
أعراض  COVID-19شبيهة بالبرد أو األنفلونزا ويمكن أن تشمل:

يجب أن تغسل يديك بالصابون والماء لمدة  20ثانية على األقل .إذا لم تكن يديك متسخة
بشكل واضح  ،يمكنك استخدام معقم اليدين الذي يحتوي على الكحول .تحتاج إلى غسل
يديك جيدا:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

حمى
سعال
ضيق في التنفس
إلتهاب في الحلق
صداع في الراس
فقدان حاسة الشم
فقدان حاسة التذوق
سيالن في األنف
ألم في العضالت
االم فيالمفاصل
إسهال
غثيان  /تقيؤ
فقدان الشهية

 -2هل ابتعدت عن األشخاص الذين ليسوا على ما يرام؟
يجب عليك البقاء في المنزل إذا خالل األيام الـ  14الماضية:
كنت على اتصال مع شخص مصاب ب  COVID-19ولم يكن يرتدي معدات
•
الوقاية الشخصية المناسبة  PPEأو
عدت من الخارج.
•
يجب أن تكون في الحجر الصحي أو العزلة .اتصل بصاحب العمل أو المدير .ال تذهب
للعمل .إذا كانت لديك أعراض ،حتى إذا كانت خفيفة ،اطلب المشورة الطبية .دعهم يعرفون
أنك عامل في مجال رعاية كبار السن

 -3هل تلقيت لقاح االنفلونزا حديثاً؟
إذا كنت تعمل في دور رعاية اقامة المسنين  ،يجب تطعيمك ضد األنفلونزا .نحن نشجع بقوة
العاملين في دور الرعاية المنزلية على التطعيم ضد اإلنفلونزا .2020

•
•
•
•

قبل بدء العمل
قبل وبعد كل مرة من اتصال مع شخص تقوم برعايته
بعد التالمس مع األسطح أو األشياء الملوثة
على فترات منتظمة طوال اليوم

 -5هل أكملت تدريب  COVID-19للعاملين في مجال رعاية
المسنين؟
هناك وحدات تدريب مجانية عبر اإلنترنت مصممة لمساعدتك:
•
•
•

في فهم COVID-19
التعرف على العالمات واألعراض
حافظ على نفسك واآلخرين

يمكنك العثور على وحدات التدريب عبر اإلنترنت على:
https://covid-19training.gov.au
يجب أن تخضع لتدريبات تنشيطية منتظمة حول إجراءات الوقاية من العدوى ومكافحتها.

 -6هل تعرف كيف ومتى تستخدم معدات الوقاية الشخصية ؟
معدات الحماية الشخصية ) (PPEمهمة للحفاظ على سالمتك

أثناء العمل.

تحتاج إلى اتباع توجيهات واليتك ومقاطعتك الستخدام معدات الوقاية الشخصية.
يجب ارتداء معدات الوقاية الشخصية عندما تقوم برعاية شخص ما:
•
•

مع حالة مؤكدة أو مشتبه فيها منCOVID-19
في الحجر الصحي

ارت ِد معدات الوقاية الشخصية قبل دخولك إلى غرفة أو منزل الشخص .تحدث إلى صاحب
العمل أو المدير إذا لم تكن متأكدا .شاهد فيديو معدات الوقاية الشخصية واقرأ خطوات
إستخدام معدات الوقاية الشخصية في دور رعاية المسنين ،تحت COVID-19
 Resourcesعلى health.gov.au.
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