معالج یک اپائنٹمنٹس جاریکرنا
عالج
ے
ے
می یہ اہم ہ کہ آپ ے
اپن عالج ےک ںلی معمول یک اپائنٹمنٹسجاری رکھی خاص طور پر اس
کرونا وائرس ےک زمان ں
ے
صورت می کہ آپ کو صحت کا ی
کوئ دائیم یا حالیہ مسئلہ ہو۔
ں
ے
جائی تو کلینک والوں یک ہدایات پر عمل کریں۔
اپن معالج ےس ملنا اب بیھ محفوظ ےہ۔ جب آپ اپائنٹمنٹ ےک ںلی ں
پہنچن پر ے
ے
اپن ہاتھوں کو سینیٹائز کرنا اور الگ راسی
می ماسک پہننا (معالج آپ کو ماسک دے سکتا ےہ) ،وہاں
اس ں
ےس داخل ہونا شامل ہو سکتا ےہ۔
اگر آپ کو  COVID-19یک عالمات پیش ہی ،آپ ے
ن حال یہ می سفر کیا ےہ یا آپ  COVID-19ےک کیس مریض ےس
ں
لین ےک وقت یہ اس بارے می بیھ بتا دیں۔ اپائنٹمنٹ پر جان ہوئی
اپن معالج کو اپائنٹمنٹ ے
می رہ ںہی تو ے
واسےط ں
ے
کھن کو یاد رکھی۔ کھانسی اور چھینکی ہوئی
ر
ے
پہنی اور دورسے لوگوں ےس ہر وقت کم از کم ڈیڑھ میٹ فاصلہ ر
ں
ماسک ں
ے
اپن ے
ے
کہن کومنہ اور ناک ےک آگ کر ںلی۔
ٹییل ہیلتھ اپائنٹمنٹس
ٹییل ہیلتھ اپائنٹمنٹ صحت یک نگہداشت ےک ںلی فون یا وڈیو کانفرنسنگ ےک ذریےع مشورے کو کہن ںہی۔ آپ گھر ےس
ر
نکےل بغٹ فون یا ر
انٹنیٹ پر ے
نہی ےہ بلکہ
ں
اپن ڈاکٹ ےس رابطہ کر ےک بات کر سکی ںہی۔ آپ کو خاص آالت یک ےضورت ں
ے
آپ اپنا فون یا کمپیوٹر استعمال کر سکی ںہی۔ آپ اور آپکا معالج ےط کریں ےک کہ آپ یک ےضوریات ےک ںلی کونسا طریقہ
استعمال کرنا بہٹین ےہ۔
ذہن صحت ےک معالج ٹییل ہیلتھ اپائنٹمنٹ کر سکی ہی۔ میڈی ی
ر
کیٹ ر ے
نرسی اور ے
کھن واال ہر شخص ٹییل
ڈاکٹ،
ں
ں
ہیلتھ خدمات حاصل کر سکتا ہ۔ آپ کا ر
ڈاکٹ آپ کو ٹییل ہیلتھ مشورے ےک ذریےع نسخہ بیھ دے سکتا ےہ۔
ے
ڈاکٹ کو آپ کو نسخہ دینا پڑے۔ ر
آپ یک ٹییل ہیلتھ اپائنٹمنٹ می شاید ر
ڈاکٹ آپ کو کاغذ پر لکھا نسخہ دے سکی
ں
ے
ے
کائ بھیج سکی ںہی۔
ںہی یا آپ یک ٹییل ہیلتھ اپائنٹمنٹ ےک بعد آپ یک مرض یک فارمییس کو نسخ یک ڈیجیٹل ی

گھر پر دوائیاں پہنچانا
آپ ے
می ہوں ،آپ ےک ںلی شدید بیماری کا زیادہ خطرہ ہو یا
اپن دوائیاں گھر پر منگوا سکی ںہی۔ اگر آپ آئسولیشن ں
می یہ ے
رہن کو ترجیح دین ہوں تو گھر پر دوائیاں منگوا لینا اچھا ےہ۔
آپ گھر ں
اپن ے
ے
مرض یک فارمییس کو فون کر ےک یا اس یک ویب سائیٹ دیکھ کر پتہ کر ںلی کہ کیا یہ فارمییس گھر پر دوائیاں
ی
می ےہ۔ممکن ےہ آپ آن الئن یا فون پر دوائیاں آرڈر کر سکی
پہنچائ ےہ اور کیا اس ےک پاس آپ یک دوائ سٹاک ں
ہوں۔
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اگر آپ ےک پاس کاغذ پر لکھا نسخہ ہو تو آپ کو اےس بذریعہ ڈاک یا کیس ےک ہاتھ فارمییس کو بھیجنا پڑےگا اور اس
ےک بعد یہ فارمییس آپ یک ی
دوائ بھیج سکن ےہ۔
بھیج ہو تو فارمییس ی
ر ے
دوائ اس پن پر بھیخ ےیک جو ے
ے
نسخ پر لکھا ہو۔
کائ ی
ی
اگر آپ ےک ڈاکٹ ن نسخ یک ڈیجیٹل ی

ی
ذہن صحت ےک ےلی مدد
ے
ے
ندیک اور ے
گزرئ واےل ہمارے وقت کو بدل رہا ےہ۔
اپن پیاروں ےک ساتھ
کرونا وائرس ہمارے طرز ز
ے
ے
ے
ے
ے
ے
ی
رہ یک اور یہ اہم ےہ کہ ہم اپن جسمائ صحت ےک ساتھ ساتھ اپن ذہن صحت
یہ وبا اگےل کن مہین ہمارے یہاں ے
کھی۔
کا خیال رکھنا بیھ یاد ر ں
ر
ے
ر
کھی۔
اپن دوستوں ،رشتہ داروں اور
کمیونن ےس فون یا انٹنیٹ پر تعلق ر ں
اگر آپ ے
کھی کہ یہ نارمل ےہ اور مدد
ذہن دباؤ ،ادایس ،تھکن ،ی
می ر ں
رہ ںہی تو ذہن ں
گھٹاہٹ یا غصہ محسوس کر ے
ے
نہی۔
مانگی ےس
ہچکچائی ں
ں
می مزید معلومات
 COVID-19ےک بارے ے
رسکاری ذرائع ےس معلومات حاصل کرئ رہنا اہم ےہ۔  health.gov.auپر جائی1800 020 080 ،
پر کرونا وائرس ہیلپ الئن کو فون کریں یا  131 450پر تحریری اور ے
زبائ ترجےم یک رسوس کو فون کریں۔
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