વૃદ્ધ વ્યક્તિઓ માટે COVID-19 સહાય સેવા (ઓલ્ડ પસસન્સ COVID-19 સપોટસ લાઇન)
કોરોનાવાયરસ દરમ્યાન મોટી ઉંમરના લોકોને ટે કો આપવો જરૂરી છે . વૃદ્ધ વ્યક્તિઓ માટે ની
COVID-19 સહાય સેવા વૃદ્ધો, તેમના પક્તરયજનો અને તેમની સંભાળ રાખનારાઓને જોડાયેલા
રહેવામાં અને મહામારી દરમ્યાન તેમને જરૂરી સેવાઓ મેળવતા રહેવામાં મદદ કરે છે . સહાય સેવા
વ્યવહારુ મદદ અને સલાહ પૂરી પાડે છે.
તમે કોરોનાવાયરસ ક્તનયંત્રણો ક્તવષે જાણી શકો છો, વૃદ્ધ સંભાળ સહાય સેવા ક્તવષે માક્તહતી મેળવી
શકો છો અથવા કોઇની સાથે માનક્તસક સ્વાસ્થય ક્તવષે વાત કરી શકો છો. જે લોકો પોતાના ક્તવષે
અથવા ક્તિત્તભ્રમણા (ક્તડમેક્તશશયા) સાથે જીવતા ક્તમત્ર કે કુ ટુંબીજન ક્તવશે ક્તિંક્તતત હોય તેઓ સહાય સેવા
પર ક્તડમેક્તશશયા ઓસ્ટર ે ક્તલયાના તાલીમબદ્ધ સલાહકાર સાથે વાત કરી શકે છે.
આ સહાય સેવા વૃદ્ધો, તેમના કુ ટુંબીજનો, સંભાળકતાાઓ, ક્તમત્રો અને સમથાનકતાાઓને મદદ કરવા
માટે ઉપલબ્ધ છે . આ ક્તન:શૂલ્ક ટે ક્તલફોન સેવા જાહેર રજાના ક્તદવસો ક્તસવાય, સોમવારથી શુક્રવાર
સવારે ૮:૩૦ થી સાંજના ૬ વાગ્યા સુધી ઉપલબ્ધ છે . તમે સહાય સેવાને ૧૮૦૦ ૧૭૧ ૮૬૬ પર ફોન કરી
શકો છો.
જો તમે અંગ્રજી
ે ક્તસવાયની ભાષામાં વાત કરવા ઇચ્છતા હોવ તો, દુભાક્તષયો મદદ કરી શકે છે. અનુવાદ
અને દુભાક્તષયા સેવાને ૧૩૧ ૪૫૦ પર ફોન કરો અને તમારી ભાષાની માંગણી કરો. તમે તમારી
ભાષામાં તેમને વૃદ્ધ વ્યક્તિ COVID-19 સહાય સેવા (ઓલ્ડ પસાન COVID-19 સપોટા લાઇન) સાથે
જોડવા માટે કહી શકો છો.
સમુદાય મુલાકાતી યોજના (કમ્યુક્તનટી વીઝીટર સ્કીમ)
સમુદાય મુલાકાતી યોજના વૃદ્ધ ઓસ્ટર ે ક્તલયનોને ક્તમત્રતા, સંગાથ અને સામાક્તજક જોડાણ પૂરું પાડે છે . તે
ક્તનયક્તમતપણે લોકોને સ્વયંસેવકો સાથે સમય ક્તવતાવવા માટે જોડે છે . કોરોનાવાયરસ દરમ્યાન જ્ાં
શારીક્તરક અંતર જાળવવાની આવશ્યિાને લીધે રુબરુ મુલાકાતો શક્ય ન હોય, તયાં તે ટે ક્તલફોન
અથવા વીક્તડયો દ્વાર થઇ શકે છે.
સ્વયંસેવકો સાથેનો ક્તનયક્તમત સંપકા લોકોને, કોઇ સાંભળવાવાળું છે તેવો અહેસાસ કરવામાં મદદ કર
છે અને જે લોકો અકલતા અથવા એકાકીપણું અનુભવતા હોય તેમને ટે કો આપે છે . સમુદાય મુલાકાતી
યોજના, જેઓ સરકારી ભંડોળ ધરાવતી હોમ કે ર અથવા રેક્તસડેશશીયલ કે ર હાલમાં મેળવી રહ્યા હોય
અથવા તેના માટે અરજી કરી હોય, તેવા વૃદ્ધો માટે ક્તન:શૂલ્ક સેવા છે.
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વૃદ્ધ વ્યક્તિઓ પોતે જાતે પોતાનો સંદભા સમુદાય મુલાકાતી યોજનામાં આપી શકે છે . ભલામણો વૃદ્ધ
સંભાળ પ્રદાતાઓ, કુ ટુંબના સભ્યો અને ક્તમત્રો તરફથી પણ આવી શકે છે. વધુ માક્તહતી માટે ,
www.health.gov.au/community-visitors-scheme ની મુલાકાત લો.
માનક્તસક સ્વાસ્્ય
કોરોનાવાયરસનો અથા એ થયો કે , આપણી જીવવાની પદ્ધક્તતમાં ઘણા ફે રફારો થયા છે. જો તમે ક્તિંતા,
એકલતા, મૂંઝવણ કે ડર અનુભવતા હોવ તો, પક્તરવારજનો અને ક્તમત્રો જોડે વાત કરો અથવા તમારા
ડૉક્ટર મદદ કરી શકે છે. સલાહ અને ક્તવક્તવધ સહાય સેવાઓ ક્તવષે માક્તહતી માટે
www.headtohealth.gov.auની મુલાકાત લો.
વધુ માક્તહતી
અક્તધકૃ ત સ્ત્રોતો પાસેથી માક્તહતી મેળવવી મહતવની છે.
www.health.gov.au/resources/translatedની મુલાકાત લો અથવા કોરોનાવાયરસ સહાય સેવાને
૧૮૦૦ ૦૨૦ ૦૮૦ પર ફોન કરો.
તમારા પક્તરવારને, ક્તમત્રોને અને સમુદાયને સલામત રાખવા COVIDSafe એપ ડાઉનલોડ કરો. અંગ્રજી
ે
ઉપરાંત COVIDSafe એપ હવે અરબી, સરળ અને પરં પરાગત િાઇનીઝ, ક્તવયેતનામી, કોક્તરયન,
ઇટાક્તલયન, ગ્રીક, પંજાબી અને તુકીમાં ઉપલબ્ધ છે . આ એપ, એપલ એપ સ્ટોર અથવા ગુગલ એપ
સ્ટોર પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાય છે. કુ ટુંબીજન અથવા ક્તમત્ર અથવા વૃદ્ધ સંભાળ કે શરના કમાિારીને,
તમને એપ ડાઉનલોડ કરવામાં મદદ કરવા કહો.
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