
 

ای جامعه استرال برایاطالعات  -( 19کوروناویروس )کووید   

 

 

 د یکمک کن ایدر استرال کوروناویروس وعی و به کند شدن ش د یرا نجات ده  افرادجان 

 دیبمان خانهدر 

 .دیمجبور شو نکهیمگر ا دیخانه را ترک نکن •

 .دیکن ی خوددار یضرور  ریغ تیهرگونه فعال یاز ترک خانه خود برا دیشما با •

 .دیدعوت نکن تاندوستان را به خانه  ایخانواده  •

 :نکهیمگر ا دیدر خانه بمان •

o  (دیستیکار ن ن ی)اگر در خانه قادر به انجام ا می روید لیتحص ایبه محل کار 

o (به خانه برگردید ری)بدون تأخ یی می خریدمانند مواد غذا ازیلوازم مورد ن 

o دیرومی  رونیب یگریبا شخص د ای ییبه تنها در محله،  یورزش شخص یبرا 

o  حضور می یابید دلسوزانه دیدارهای ای یپزشک  یمالقاتهادر وقت. 

 منزل باز است.  لیو تحو یخدمات پستتحویل ها،  نی، سوپر مارکت ها، بانک ها، پمپ بنزیخدمات پزشک  •

 دیبمان منیا

خود    ی، سرفه هادییبا آب و صابون بشو هیثان 20، دستان خود را به مدت دیداشته باش یبهداشت خوب شهیهم •
 .دیکن ی و دهان خوددار ینی، از تماس با چشم، بدیرا بپوشان

 .دیمتر را حفظ کن 1.5حداقل   یفاصله اجتماعتان، در خارج از خانه  •

 .دیکن یدن خودداریو بوس بغل کردن  دادن،مانند دست  با تماس بدنی یاز سالم و احوالپرس •

 .کنیداستفاده  کارتاز  پول نقد یجا به •

 .دیکن ی خوددار یو از شلوغ دیسفر کن آرامدر اوقات  •

کوروناویروس . برنامه تلفن همراه دیقابل اعتماد استفاده کن یفقط از اطالعات رسم - دیباش مطلع یبه خوب •
اطالعات به   نیآخر یو برا دیمشترک شو واتزآپ کوروناویروس استرالیا خدمات، در دیرا دانلود کن استرالیا
 .دیمراجعه کن .australia.gov.auwwwآدرس 

 در تماس بمانید

 .خبر بگیریداز خانواده و دوستان خود  نیآنال ای یتلفن قیاز طر •

 .دیدر بگذار م. آنها را دببرید ریپذ بی و افراد آس ریبستگان پ برایرا  یاساس یو کاالها ییمواد غذا •

دارند   به آنها را اجیاحت زانیم نیشتریکه ب ی توانند به افراد یداوطلب م یاصل هیریسازمانها و موسسات خ •
 . خدمات ارائه دهند

 

 

 



 

 ی اطالعات بهداشت

 عبارتند از:  روس ی و ارون وک عالئم

 تب •

 سرفه  •

 گلو درد  •

 یخستگ •

 نفس یتنگ •

 . دی ری بگ پزشکی کمک ، دی داشته باش روس ی که ممکن است کرونا و  دی کن  یو فکر م دی هست  ضی مر اگر

 ازی ن  کتبی یا شفاهی. اگر به خدمات ترجمه  دی ری تماس بگ روسی و  ارون وک  یبا شماره تلفن مل دی توان  یکسب اطالعات م یبرا

 . دی ری تماس بگ 450 131با ، دی دار

 .دی ری تماس بگ 000با شماره  یپزشک  یکمک فور  یبرا، دی مانند مشکل در تنفس دار یعالئم جد  اگر

در دسترس است تا به مردم   یسی از انگل ری غ یاز اطالعات است که به زبان ها  یعی وس ف ی ط  ی وزارت بهداشت دارا ت ی سا وب 

 کمک کند. محلی  جامعه  ی ماندن و به حداقل رساندن خطرات برا منی در ابرای 

 از افراد و خانواده ها  یمال ت یحما

کمک   نی کند. ا یبان ی پشت   روسی ارون وک  یری همه گ در کند تا آنها را  ی مفراهم ها   ییای استرال رایب  ی مال یکمک ها ای استرال دولت 

از حقوق  موقت زودهنگام  اجازه استفاده از خانوارها و  ت ی مربوط به حما ی پرداخت ها، درآمد کمک ی ها یشامل پرداخت 

 . دی مراجعه کن  .servicesaustralia.gov.auwwwبه ، شتری اطالعات ب  ی است. برا بازنشستگی

 کسب و کارها از  ی مال ی بانیپشت

کمک   نی کند. ا یم تی حما  کنانو حفظ کار جریان پول  یچالش ها   تی ری مد یبرا ییای استرال ی کسب و کارهااز  ای استرال دولت 

 است.  یمال ی دارای فشار کارهاکسب و کمک به  یو اقدامات موقت برا  کسب و کارها پول در  انی از جر یبان ی شامل پشت 

 (JobKeeper) ی شغل نگهدار پرداخت

کارمندان خود  به ادامه پرداخت  ی برا دی توان  یم، قرار گرفته است کوروناویروس  ری تحت تأث بطور چشمگیری  تجارت شما  اگر

تا حداکثر شش ماه   2020مارس  30از  دی توان  یشما م، شغل نگهدار. براساس برنامه دی کن  دای پ  یدستمزد دسترس ارانهی به 

کند تا   یبه شما کمک م هزینه کمک  نی . ابکنیدرا   طی واجد شرا مند هر کار ی براهر دو هفته دالر  1500درخواست پرداخت 

کسب   ی . براکمک داشته باشیدمجدد  یدر زمان راه انداز بعد از اتمام همه گیری ویروس، و  دی ن خود را نگه دارکناکار

 . دی مراجعه کن  .business.gov.auwwwبه ، یو زمان بند ت ی صالح، یمال یبان ی درباره پشت  شتری اطالعات ب 

 از ملک  اخراج   عدم

مستاجرین  و   ها قرار خواهند داد. صاحبخانه  حالت تعلیقرا در از ملک شش ماه اخراج ها  ی برا تریتوری و   یالت ی ا یها دولت 

 کوتاه مدت صحبت کنند.  یشوند در مورد توافق ها  ی م قی تشو

 سفر  ی ها ت یمحدود

  ی ری جلوگ  ای استرالبه ساکنان  ری و غ ییای استرال ری مسافرت در نظر گرفته شده است که از ورود همه شهروندان غ تی ممنوعیک 

 کند.

افراد  ، دائم شامل همسران ساکنینو   ای شهروندان استرال نزدیکخانواده  ی سفر معاف هستند شامل اعضا تی که از ممنوع ی افراد

روز   14همه مسافران موظفند ، ای است. پس از ورود به استرال زندگی دیفکتو ی و شرکا ی سرپرستان قانون ، وابسته خردسال

 را انجام دهند.   نهی قرنط

 موقت  یزای دارندگان و  یبرا  اطالعات

اقدام کنند.   دیگر یزای و ی برا دی با، خود هستند یفعل  یزای و  یانقضا  خی پس از تار ای به ماندن در استرال لی که ما زای و دارندگان

آنها  ای که آ ببینندکنند و   ی بررس شان  طی متناسب با شرا یدی جد  یزا ی و افتنی  یخود را برا  یزا ی و ی ها نهی گز دی با زای دارندگان و

 اقدام کنند. ن آ یتوانند برا یم

 . دی مراجعه کن  .covid19.homeaffairs.gov.auwwwبه ، زای و و  سفر  تی در مورد محدود شتری کسب اطالعات ب  یبرا

https://www.business.gov.au/Risk-management/Emergency-management/Coronavirus-information-and-support-for-business
https://www.business.gov.au/Risk-management/Emergency-management/Coronavirus-information-and-support-for-business

