ی
معلومات پرچہ
می دیکھ بھال حاصل کرنا درست ہ
گھر ں

آپ یک صحت ر
آسٹیلی حکومت یک ترجیح ےہ۔ اس می آپ کو کرونا وائرس ) (COVID-19ےس محفوظ رکھنا بھ
شامل ےہ۔
آپ ےک گھر می آن وال ّ
معمر افراد یک دیکھ بھال کرن وال ورکر ایےس تمام ضوری اقدامات کر رہا ےہ جن ےس آپ کا
محفوظ رہنا یقین ہو۔
اگر آپ ےک عال ے
ے
ے
ق می یہ لزیم قرار دیا جان تو آپ یک نگہداشت کرن واےل کارکن کو ذات حفاظت کا سامان پہننا ہو گا
ے
حفاظن چشمہ یا سکرین شامل ہی۔
جس می ماسک ،دستان ،گاؤن اور آنکھوں کا
ے
ے
ایٹن یا گاؤن اور
بیشٹ وقت آپ یک دیکھ بھال کرن واےل ورکر کو
حفاظن لباس اور چٹیں جیےس ماسک ،دستان ،ر
حفاظن آڑ پہنی یک ضورت نہی ہ ے
ے
وت۔
آنکھوں ےک لی
ی
ے
حفاظن لباس اور چٹیں استعمال کرت ہوں یک:
ان صورتوں می آپ یک دیکھ بھال کرن واےل ورکر کو
•

آپ کو  COVID-19تشخیص ہوا ہو

•

آپ کو  COVID-19ہون کا شبہ ہو

•

آپ می  COVID-19یک عالمات ظاہر ہوں

ّ
معمر افراد یک دیکھ بھال کرن واےل ایےس کیس ورکر کو کام کرن یک اجازت نہی ےہ جےس  COVID-19یک عالمات پیش
ہوں – اور احتیاط یک خاطر ،عالمات ظاہر کرن واےل ورکروں یک ٹیسٹنگ یک ے
جات ےہ۔
معمر افراد یک دیکھ بھال کرن واےل ورکر آپ کو اور خود کو  COVID-19ےس محفوظ رکھن ےک لی ے
ّ
بہٹین طن ہدایات
رہ ہی۔
پر عمل کر ے

مزید معلومات
 COVID-19ےک بارے می مزید جانی ےک لی  1800 020 080پر نیشنل کرونا وائرس ہیلپ
لئن کو فون کریں یا  health.gov.auدیکھی۔
اگر آپ کو امدادی خدمات ےک بارے می مزید معلومات یک ضورت ےہ تو 1800 200
 422پر فون کر ےک  My Aged Careےس رابطہ کریں۔
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اگر آپ کو اپن دیکھ بھال یک خدمات یا اپن ے
کیٹر ےک بارے می
ے
کوت پریشات ہ تو براہ مہربات اپن ایجڈ ے
کیٹ رسوس پرووائیڈر
ے
ےس رابطہ کریں۔

خود کو کرونا وائرس ےس محفوظ
رکھنا
آپ اور آپ ےک گھران ےک لی کرونا وائرس ےک خالف ے
بہٹین دفاع
یہ ےہ کہ آپ حفظان صحت کا خوب خیال رکھی اور دورسے
لوگوں ےس واسےط می محتاط رہی۔ اس می یہ شامل ےہ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ے
ے
ے
پیٹ ےس ڈھکی
کھانسی اور
چھینکی ہون اپن منہ اور ناک کو اپن کہن یا ٹشو ر
پیٹ کو فوری طور پر کوڑے دان می ڈال دیں اور اپن ہاتھ دھوئی
استعمال شدہ ٹشو ر
ے
بار بار اپن ہاتھ صابن اور پات ےس دھون رہی ،اس می کچھ کھان ےس پہےل اور بعد می اور ٹائلٹ جان ےک بعد
ہاتھ دھونا شامل ےہ اور اس طرح اگر آپ باہر دکان یا کیس اور جگہ ےس ہو کر آئی تو بھ ہاتھ دھوئی
جہاں یہ دستیاب ہو ،الکحل ےس بنا ہینڈ سینیٹائزر ( ٪60الکحل وال) استعمال کریں
اکٹ استعمال ہون وایل سطحوں اور چٹوں کو صاف کریں اور انفیکشن ےس پاک کریں
ے
سوان اسےک کہ جب آپ کو مدد یا دیکھ
گھر می رہی اور دورسے لوگوں ےس جسمات واسےط ےس گریز کریں،
بھال یک ضورت ہو
غٹ لزیم سفر ےس گریز کریں
اس پر غور کریں کہ کیمسٹ کو اپن دوائیاں گھر پہنچان ےک لی کہی
ے
اس پر غور کریں کہ سودا سلف اور لزیم ضورت یک چٹیں آپ ےک گھر پہنچات جائی
ے
جب آپ ےک لی ممکن ہو ،دورسے لوگوں ےس  1.5ر
لمبات – کا فاصلہ رکھی
میٹ –  2بازوؤں یک

اپن صحت کا خیال رکھی
آپ کو گھر می اپن معمول یک دیکھ بھال اور صحت یک دیکھ بھال جاری رکھن چاہن۔ یہ اتنا یہ اہم ےہ جتنا خود
کو کرونا وائرس ےس محفوظ رکھنا۔
ی
باقاعدیک ےس رابطہ رکھی اور اپن صحت ےک مسائل می ےس کیس مسئےل پر اگر آپ کو پریشات ہو تو ر
اپن ر
ڈاکٹ
ڈاکٹ ےس
کو فون کریں۔ وہ آپ کو فون پر یا ٹییل کانفرنس ےک ذریےع دیکھ بھال فراہم کر ے
سکی ہی ،اور اب بھ آمی سامی
دیکھ بھال دستیاب ےہ۔
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