استفاده کردن از ماسک های صورت در جامعه محل
 coronavirusچه هست
) Coronavirus (COVID-19یک عفونت تنفیس است که از راه قطرات رسفه یا عطسه از یک شخص به شخص
دیگر منتقل یم شود.
همینطور آن یم تواند با لمس کردن اشیاء یا سطویح که قطرات یک شخص مصاب بر روی آنها قرار دارد و بعد با
لمس کردن دهان یا صورت تان نش شود.
آیا من باید یک ماسک بپوشم؟
با افزایش یافت تعداد  COVID-19در بعض از ساحه های آستالیا ،بعض از ما حال باید در مکان های عمویم ماسک
صورت بپوشیم – این یا ضورت دارد یا توصیه یم شود .مهم است که شما از توصیه های ساحه محیل خود مطلع
باشید .اگر شما در ساحه ای هستید که ایالت ،تریتوری یا دولت محیل به شما توصیه کرده است که باید یا حتما در
مکان های عمویم ماسک بپوشید ،لطفا دستورات آنها را رپتوی کنید .به طور منظم ویب سایت های دولت های ایالت
یا قلمرو را کنتول کنید یا به  Australia.gov.auمراجعه کنید.
لطفا به خاطر داشته باشید ،ماسک ها برای ممانعت از انتقال ویروس به دیگران در جامعه مفید یم باشند .لطفا توجه
تاثتگذار هستند.
داشته باشید که ماسک ها فقط در صورت استفاده کردن همرای سایر اقدامات کنتول عفونت ر
گتی بدن ،صحت مناسب دست و صحت تنفیس پ رتوی کنید و در
حت اگر ماسک صورت دارید باید از فاصله ر
صورت مریض در خانه بمانید.
چگونه یم توانم از ماسک ام بطور صحیح استفاده کنم؟
مهم است که از ماسک بطور مناسب استفاده کنید تا از خطر مصاب شدن به عفونت برای خود و دیگران ممانعت
کنید .لمس کردن یا درآوردن ماسک یم تواند دستان شما را آلوده کند.
لطفا قبل از پوشیدن ماسک ،فورا پس از درآوردن آن ،و هر بار که در موقع استفاده آنرا لمس یم کنید ،دستان خود را
بشویید.
موقع پوشیدن ماسک ،اطمینان حاصل کنید که هم بیت و هم دهان شما را پوشانده شود و آن محکم در زیر زنخدان،
بگتد.
بر روی پل بیت و در کناره های صورت شما قرار ر
ماسک را به گردن تان آویزان نکنید و لطفا هیچ موقیع سیع نکنید جلوی ماسک خود را لمس کنید .اگر ماسک شما
مرطوب شود ،باید آن را بدل کنید.
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بعد از استفاده از ماسک ام ،با آن چه کار بکنم؟
اگر ماسک شما ماسک یکبار مرصف است ،فقط یکبار آن را بپوشید و بعد آن را داخل سطل کثافات بیاندازید.
اگر ماسک پارچه ای دارید که قابل استفاده مجدد است ،آن را درون یک خریطه پالستیک قرار دهید تا زمان که بتوانید
آن را بشویید.
ماسک های پارچه ای را یم توان در ماش رت کالشون با سایر کال ها شستشو داد.
شما همچنان یم توانید با صابون و بلند ترین درجه حرارات مناسب آب برای پارچه ای که ماسک از آن جور شده
است ،آن را بشویید.
ا
کامل خشک کنید.
ماسک پارچه ای را قبل از استفاده مجدد از آن در یک کال خشک کن (درایر) یا در هوای آزاد
از  COVIDمصون بمانید
برای حفاظت جوامع محیل مان ،همه ما باید سه کار مهم برای ممانعت از شیوع ویروس را ادامه دهیم:
• در هر موقیع و هر جان که یم توانیم حداقل  1.5مت از دیگران دور بمانیم.
• با شست منظم دست ها با آب و صابون ،صحت خوب را تمرین کنید .اگر صابون و آب موجود نیست از یک
مایع حاوی الکول استفاده کنید .صورت خود را لمس نکنید و به یاد داشته باشید به جای دست تان ،در آرنج
خود رسفه و عطسه کنید.
گتی
• اپ  COVIDSafeرا دانلود کنید .این اپ کمک یم کند تا افرادی که با آنها در تماس نزدیک بوده اید ،رد ر
شوند.
اکنون بیش از هر موقع دیگری ،مهم است که در صورت وجود عالئم ریزش یا آنفولنزا در خانه بمانید .اگر تب ،رسفه،
گلودرد یا تنک نفس دارید ،برای  coronavirusتست شوید .همه ما یم توانیم سهم در کمک به توقف شیوع
 COVID-19داشته باشیم.
تجدید معلومات اپ COVIDSafe
اضافه بر انگلییس ،اپ  COVIDSafeهم اکنون به لسان های عرن ،چینان ساده شده و سنت ،ویتنایم و کره ای در
دستس است .این اپ عاجال به لسان های ایتالیان و یونان ن رت در دستس خواهد بود.
اپ  COVIDSafeبه مقامات صحت عمویم کمک یم کند تا اشخایص را که با شخص دارای  COVID-19در تماس بوده
اند ،مطلع کنند .اگر اپ را دانلود کرده اید ،یم توانید انتخاب کنید که به مقامات صح دستیس به معلومات مربوط به
اپ را بدهید .این به آنها امکان یم دهد تا رسیعا افراد مناسب را شناسان و با آنها تماس بگ رتند و از شیوع ویروس
ممانعت کنند.
معلومات بیشت در مورد COVID-19
مهم است که از طریق منابع رسم مطلع بمانید .به  health.gov.auمراجعه کنید ،با رلت کمک کروناوایرس به
نمت  1800 020 080یا خدمات ترجمان تحریری و شفایه با نمت  131 450تماس بگ رتید.
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