ے
روکن ےک
گھرانوں اور مالقاتیوں ےک ےلی پھیالؤ کو
چھ مراحل

یلی باشندوں ےک گھرانوں اور ان ےک پیاروں کا شکریہ کہ آپ ن
معمر ر
سب ّ
آسٹ ن
ن سہارا دیا اور تعاون کیا۔ اس مشکل دور
می یہ بہت اہم ےہ۔
یقین بنا ن
جانت ہی کہ  COVID-19ےک اثرات ّ
ہم ے
معمر افراد پر دورسے لوگوں یک نسبت کہی زیادہ رہ ہی۔ ہم یہ ن
ن
ے
ّ
ےک لت پہےل کیس بیھ وقت ےس بڑھ کر محنت کر رہ ہی کہ معمر افراد ےک نگہدا ے
شن مراکز می آپ ےک پیارے محفوظ
ے
رہی۔
کمزور اور بوڑےھ ر
آسٹ ن
یلی باشندوں یک حفاظت اور خٹیت ہماری اہم ترین ترجیح ےہ۔
ی
معمر ر
مندرجہ ذیل معلومات ےس آپ کو ّ
یلی باشندوں کو  COVID-19ےس محفوظ ر ن
آسٹ ن
کھن می مدد مےل یک۔
ویب سائیٹ  health.gov.auپر "وسائل واےل حےص" می مزید معلومات دستیاب ہی۔ ہم آپ کو  COVID-19ےک
نگہداشن مراکز (ہومز) می آ ن
ر
دوران ّ
پڑھت یک بیھ ترغیب ے
انڈسٹی کوڈ ن
ی
ے
دین ہی جو یہاں
ن ےک لت
رہائیس
معمر افراد ےک
موجود ےہ https://www.cota.org.au/policy/aged-care-reform/agedcarevisitors/
'معمر افراد ےک حقوق ےک چارٹر' ےک مطابق بڑھان می نگہداشت حاصل ن
ّ
کرن واےل افراد ےک حقوق
ہم پر الزم ےہ کہ ہم
ے
ے
یک حفاظت جاری رکھی۔ آپ چارٹر یہاں دیکھ سکت ہی
https://www.health.gov.au/news/charter-of-aged-care-rights
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ے
روکن ےک چھ مراحل
پھیالؤ کو
ے
ے
سکی ےہی
پھیلن کو روک
آپ ان چھ ےک چھ مراحل پر عمل کر ےک بیماری
ے
سکی ےہی
اور محفوظ رہ
کیا آپ یک طبیعت ٹھیک ےہ؟

ی
اگر آپ یک طبیعت خراب ہو تو آپ کو گھر می رہنا ہو گا اور آپ کو کیس ےس ن
ملت یک اجازت نہی ہو یک۔ چا ےہ آپ یک
عالمات معمویل ہوں ،آپ پر الزم ےہ کہ گھر می رہی اور کیس ےس مل نت نہ جائی۔  COVID-19یک عالمات زکام یا فلو
ے
ے
سکن ہی:
سکن ہی اور ان می یہ عالمات شامل ہو
جییس ہو
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

بخار
کھانیس
ن
سانس لین می مشکل
گےل می درد یا خراش
رس می درد
ّ
ن
سونگھن یک حس ختم ہو جانا
ّ
ن
حس ختم ہو جانا
چکھن یک
ناک بہنا
پٹھوں می درد
جوڑوں می درد
دست
متیل/النر
بھوک ختم ہو جانا۔

کیا آپ ن
ن
ویکسی ےل رکیھ ےہ؟
ن فلو یک تازہ
چاہن ہی تو نضوری ہ کہ آپ ن
اگر آپ ّ
ے
ی
ے
ن
ویکسی ےل رکیھ
ن فلو یک
نگہداشن مرکز می جانا
رہائیس
معمر افراد ےک
ے
لگوائ ی
ی
ہو۔ آپ کو ثبوت فراہم کرنا ہو گا کہ آپ ن
ویکسی نہ لگوا ے
ن
ن
سکت ہوں تو آپ
ہوئ ےہ۔ اگر آپ
ویکسی
ن تازہ
ر
دین ہی کہ اگر آپ ّ
طن وجوہ یک بنیاد پر استثناء کا ثبوت فراہم کرنا ہو گا۔ ہم یہ مشورہ بیھ ے
کو ن
معمر
اپن ڈاکٹ ےس ی
ن
ن
ویکسی لگوائی۔
رہ ہوں تو بیھ
رشتہ داروں اور دوستوں ےس ملت ان ےک گھر جا ے

اپن مالقات کو کیےس زیادہ ےس زیادہ محفوظ بنا ے
کیا آپ ے
جانت ہی کہ آپ ن
سکت
ہی؟
پھیلن کا خطرہ کم ن
ن
کرن می مدد ےک لت ہمارا مشورہ ےہ کہ آپ:
COVID-19
• ان مواقع پر کم از کم  20سیکنڈ تک صابن اور ن
پائ ےس ن
اپن ہاتھ دھوئی یا الکحل ےس بنا ہینڈ سینیٹائزر
استعمال کریں:
ہون اور ختم ن
ی
اپن مالقات یرسوع ے
» ن
کرن ےک بعد
کرن
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ن می مدد دینا یرسوع اور ختم ن
رہن واےل فرد ےک ساتھ واسےط ےس پہےل اور بعد می ،جیےس انہی کھا ن
» مرکز می ن
کرن
پر
» دن بھر ےک دوران باقاعدہ وقفوں ےس
ے
• ثبوت دکھائی کہ آپ اور آپ ےک ساتھ آ ن
ن
ویکسی لگوا چےک ہی
مالقائ  2020یک فلو
ن واےل تمام
ی
ے
ے
اپن ن
ہون ن
پیٹ ایس وقت
چھینکت
کھانست اور
•
پیٹ ےس منہ اور ناک ڈھکی ،استعمال شدہ ٹشو ر
کہن یا ٹشو ر
ن
کوڑے دان می ڈال دیں اور اپن ہاتھ دھوئی
ے
رہائیس ےس ن
ی
ملت ےک لت ایک وقت می دو ےس زیادہ مالقائ نہ آئی
• مرکز ےک ایک
ی
ن
اپن رشتہ دار ےس ان ےک کمرے می ،باہر کھیل جگہ پر یا ادارے ےک مخصوص کت ہون حےص می یہ ملی
•
ے
• مشٹکہ استعمال ےک حصوں می نہ آئی
• جب بیھ ممکن ہو ،دورسوں ےس فاصلہ رکھی
آپ اس صورت می مالقات ےک لت نہی آ ے
سکت کہ پچھےل  14دنوں می آپ:
• بٹون ملک ےس واپس آ ی
ن ہوں
رہ ہوں
•  COVID-19می مبتال کیس شخص ےس ی
قرین واسےط می ے
ی
(علیحدیک) می ہونا چاہن اور کیس ےس ن
آپ کو پہےل یہ کوار ن
ملت نہی جانا چاہن۔
نٹی یا آئسولیشن
تمام عمےل اور مالقاتیوں کو چاہن کہ ّ
نگہداشن مرکز کو ن
ے
اپن حالیہ رابطہ تفصیالت فراہم کریں۔
معمر افراد ےک

رہ ہی؟
کیا آپ ےک ساتھ ے
بچ بیھ مالقات ےک لت آ ے

ن ےس پہےل آپ کو پتہ کرنا ہو گا کہ کیا بچوں کو آپ ےک ساتھ آ ن
نگہداشن مرکز می جا ن
ّ
ی
ے
ن یک اجازت
رہائیس
معمر افراد ےک
ی
ن واےل بچوں یک نگر نائ ن
اپن ساتھ آ ن
ہ۔ اگر اجازت ہو تو آپ کو ن
کرئ ہو یک اور ن
یقین بنانا ہو گا کہ وہ دورسوں ےس
ے
فاصلہ ر ن
کھن اور حفظان صحت یک ہدایات پر عمل کریں۔

ی
رہائیس مرکز می ہی ،وہاں مالقاتیوں ےک لت
کیا آپ کو پتہ ےہ کہ آپےک پیارے جس
کونےس اصول واجب ہی؟
گن ہ کہ وہ مرکز می ن
ہر رسوس پرووائیڈر کو ہدایت یک ی
رہن والوں اور ان ےک گھرانوں کو مالقات ےک اصولوں ےک
ے
ّ
متعلق معلومات دیں۔ رسوس پرووائیڈر آپ کو تمام تبدیلیوں ےس مطلع ر ن
کھن ےک پابند ہی۔ آپ پر الزم ےہ کہ:
جانچن ےک لت پوچھے جا ن
ن
ن واےل سواالت کا دیانتدارانہ جواب دیں
• آپ یک وجہ ےس  COVID-19کا خطرہ
ی
• ثبوت دکھائی کہ آپ ن
ن
ن  2020یک فلو ویکسی لگوائ ےہ
• مالقاتیوں ےک لت واجب اصولوں پر عمل کریں
اپن سٹیٹ اور ٹٹ ریٹی یک حکومت یک ہدایات معلوم ن
ی
چاہیی کیونکہ ّ
ے
آپ کو ن
نگہداشن اداروں اور
معمر افراد ےک
کرئ
عوام ےک لت ن
تقاض مختلف ہو ے
سکت ہی۔

کیا آپ کو پتہ ہ کہ اگر آپ یک آمد پر پابندی لگ ی
گن تو آپ اپ نن پیارے ےس کیےس
ے
ے
رابےط می رہ سکت ہی؟
کبیھ کبھار یہ ہو سکتا ہ کہ ایک پرووائیڈر کو لوگوں یک آمد پر پابندی ن
لگائ پڑے۔ مثال ےک طور پر اگر ایک مرکز
ے
می یا مقایم عال ے
ی
ن
ی
ن
ق می بیماری زیادہ تٹی ےس پھیلن رسوع ہو جان تو۔
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نگہداشن مراکز اور رشتہ داروں یک حوصلہ افز یائ ے
ہم ّ
ے
کرن ہی کہ وہ ایک دورسے ےک ساتھ مل کر کام
معمر افراد ےک
اپن پیاروں ےس رابےط می ن
کریں تاکہ آپ کو ن
رہن ےک لت مدد مےل۔
اگر آپ کو مالقات یا ن
اپن کیس دوست یا رشتہ دار یک نگہداشت ےک حواےل ےس تشویش ےہ تو ان ےس رابطہ کریں:
•  1800 700 600پر ّ
ے
حماین نیٹ ورک )(Older Persons Advocacy Network, OPAN
معمر افراد ےک
کو فون کریں
•  www.opan.com.auپر ان یک ویب سائیٹ دیکھی
 OPANآپےک اور ّ
معمر افراد یک نگہداشت ےک پرووائیڈر ےک ساتھ کام کر سکتا ےہ۔ یہ رسوس مفت اور رازدارانہ ےہ۔ یا
آپ ّ
معمر افراد یک خدمات ےک معیار اور حفاظت ےک کمیشن (Aged Care Quality and Safety Commission,
) ACQSCےس  agedcarequality.gov.auیا  1800 951 822پر رابطہ کر ے
سکت ہی۔
سینیٹ ر
ی
آسٹ ن ن
اگر آپ کو کیس دوست یا رشتہ دار یک ن
یلیٹ ےک لت مفت
ذہن صحت ےک بارے می تشویش ہو تو
 COVID-19امدادی فون الئن  1800 171 866کو فون کریں۔

ہمی آپ یک مدد یک ےضورت ہ
ے
 COVIDSafeایپ رکھنا مکمل طور پر آپ یک ن
مرض پر منحرص ہ۔ ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا ایک ایسا کام ہ جو آپ ن
اپن
ے
ے
سکت ہی۔ آپ ن
کھن ےک لت کر ے
کمیونن ےک لوگوں کو محفوظ ر ن
ر
اپن زیر نگہداشت لوگوں ےک ساتھ
خاندان ،دوستوں اور
ن
ر
ساتھ دورسے ر
ن
ے
ن
ن
آسٹیلی باشندوں یک جانی بچان می بیھ مدد کر سکت ہی۔ جتت زیادہ آسٹیلی  COVIDSafeایپ
ی
ی
استعمال کریں ےک ،اتنا جلد ہم وائرس کا پتہ چال سکی ےک۔
ی
دیکھی www.health.gov.au
رہنمائ ےک ےلی
حکومت یک جانب ےس تمام باضابطہ معلومات ،وسائل اور
ے
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