વ ૃદ્ધ ઓસ્ટ્રેલિયનો માટે સેવાઓ અને સહાય
COVID-19 મહામારી દરમ્યાન ઘરે રહેવા ઇચ્છતા વ ૃદ્ધ ઓસ્ટ્રેલિયાનો માટે ઓસ્ટ્રેલિયાની સરકારની અનેક સેવાઓ અને
સહાય ઉપિબ્ધ છે .

ુ ાકાતો અને દાક્તરની દવાની લિઠ્ઠીઓ
તબીબી મિ

તમારા દાક્તર સાથે તમારી મુિાકાતો ચાલુ રાખવી જરૂરી છે . જો તમે તેમના દવાખાને ન જવા ઇચ્છતા હોવ તો, ફોન પર
મુિાકાત રાખી શકો છો.
જો તમારે દવાની લચઠ્ઠીની જરૂર હોય તો, તમે દાક્તરને તમારા દવાની દુ કાનવાળાને તે મોકિી આપવાનુ ું કહી શકો છો.
ત્યારબાદ કદાચ તમારી દવાની દુ કાનવાળા, તમારા ઘરે તમારી દવાઓ પહોંચાડી પણ શકે. તમારા દવાની દુ કાનવાળા જોડે
આ બાબતમાું પહેિાું ખાતરી કરીને પછી તમારા દાક્તરને દવા લચઠ્ઠી ત્યાું મોકિી આપવાનુ ું કહેશો.
ફ્લુની રસી મુકાવવામાું હજી મોડુ ું નથી થયુ.ું ૬૫ વર્ષથી વધુ વયનાઓ માટે તે નન:શુલ્ક છે . મુિાકાત ગોઠવવા તમારા દાક્તરને
ફોન કરો.

ભોજન(ફુડ), ભાણ(ુંુ મીિ) અને કરરયાણાની ખરીદીમાું મદદ
જો તમે ૬૫ વર્ષથી વધુ ઉંમરના છો (અથવા તળપદી ઓસ્ટ્રે લિયન અને ટોરસ્ટ્રેટ આઇિેન્ડરોમાું ૫૦ વર્ષથી વધુ ઉંમરના છો)
અને તત્કાળ સહાયની જરૂર છે અને/અથવા COVID-19ના ઘણાું કકસ્ટ્સા બન્યા હોય તેવા નવસ્ટ્તારમાું રહો છો, તો તમે કદાચ
નીચેની મદદ મેળવવી શકો:
•

ુ ની તમારા ઘરે પહોંચાડવામાું આવે.
તૈયાર ભોજન, ભોજન સામગ્રી એકઠી કરે િા પડીકાું અને આવશ્યક દૈ નનક વસ્ટ્તઓ

•

ફોન અથવા ઓનિાઇન મારફતે કકરયાણાની ખરીદીની પ્રાથનમક્તા.

માય એઇજ કે રને ૧૮૦૦ ૨૦૦ ૪૨૨ પર આ સેવાઓ પ્રસ્ટ્થાનપત કરવા ફોન કરો. જો તમે પહેિેથી જ માય એઇજ કેર મળે જ છે
તો, તમે તમારા પ્રદાતા સાથે ફુડ અને મીિ સેવાઓ માટે વ્યવસ્ટ્થા કરી શકો છો.

ુ ાકારી અને સામાજજક સહાય
વ ૃદ્ધ ઓસ્ટ્રેલિયનો માટે સખ

જો સહાય માટે તમારે કોઇની સાથે વાત કરવી હોય અથવા ફક્ત વાતચીત કરવા માુંગો છો, તો ઘણી સેવાઓ ઉપિબ્ધ છે :
•

વ ૃદ્ધ વ્યક્ક્તઓ માટે COVID-19 સહાય સેવાને ૧૮૦૦ ૧૭૧ ૮૬૬ – એક નવી ફોન સેવા કે જે વ ૃદ્ધ ઓસ્ટ્રેલિયનો, તેમના પકરવારો
અને સુંભાળકતાષઓ માટે માકહતી અને સહાય પ ૂરી પાડે છે .

•

૧૮૦૦ ૪૨૪ ૨૮૭ પર ફ્રેન્ડ િાઇનને – સ્ટ્વયુંસેવકો સાથે મૈત્રપ ૂણષ વાતચીત કરો, જેઓ કોઇ પણ નવર્ય કે વસ્ટ્તુ નવશે વાત કરવા
તૈયાર છે .

•

સમુદાય મુિાકાતી યોજના – રહેણાુંક સુંભાળ અથવા ઘરે સુંભાળ સેવાઓ મેળવી રહેિ અથવા તે માટે મુંજૂરી મેળવેિા િોકોને

સતત નમત્રતા અને સાથ પ ૂરા પાડે છે . કૃપા કરી તમારા નવસ્ટ્તારમાું પ્રદાતાની માકહતી માટે health.gov.au/cvs ની મુિાકાત િેશો.
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