دسترسی به خدمات درمانی در هنگام هشدار سطح  3و 4
)Accessing Health Services During Alert Level 3 & 4 (Farsi/Dari

مراقبتهای بهداشتی  -چه کاری باید انجام دهم؟
مراقبتهای بهداشتی -در هنگام هشدار سطح  4چه کاری باید انجام دهم؟
 .1احساس میکنید خوب هستید؟
• در خانه بمانید
• به توصیه های بهداشتی هشدار سطح  4عمل کنید
 .2احساس میکنید حالتان خوب نیست؟ آیا نیاز به مداوا یا مراقبت دارید؟
عالئم بیماری کووید 19مشابه بسیاری از بیماریهای دیگر (مانند انفوالنزا) است و به این
معنا نیست که شما لزوما مبتال به کووید 19هستید.
این عالئم میتوانند شامل:
✓ سرفه
✓ گلودرد
✓ ابریزش بینی
✓ از بین رفتن حس بویایی
✓ تب
✓ تنگی نفس (البته این میتواند نشانه ذات الریه باشد و شما باید فورا تحت مراقبتهای پزشکی
قرار بگیرید)
اگر شما هرکدام از این عالئم را دارید؟
✓ با داکترخانواده خود یا درمانگاه تماس بگیرید
✓ ویا با خط سالمتی  08003585453تماس بگیرید
بنابرعالئم شما ،مسافرت اخير و يا در تماس بوىن با كساني كه عالئم كوويد 19ىارند ،ىاكتر خانواده
(ىرمانگاه) ،خط سالمتي ويا ارائه دهندگان خدمات پزشکی اگر الزم باشد به شما توصيه خواهند کرد که

جهت ازمايش تست سالمتی از خانه خارج شويد.
•
•

.3

درصورت نیاز به مراقبتهای دیگرابتدا با داکترخانواده خود تماس بگیرید .داکتر فامیلی
جهت ارائه خدمات بازهستند.
اگر نیاز به واکسن انفوالنزا دارید ابتدا با داکتر خانوادگی خود یا داروخانه محلی تماس
بگیرید تا این کار به نحو ایمن انجام پذیرد .این لینک را در اینجا ببینید تا اطالعات
ترجمه شده به چند زبان در مورد واکسن انفوالنزا برای افراد باالی  65سال درسال 2020
را در پوستر مالحظه کنید.

این یک حالت اضطراریست؟
•
•

تماس بگیرید با  111ویا
مراجعه کنید به نزدیکترین بخش اضطراری بیمارستان .بخش اضطراری باز است.

خط سالمتی
ايا شما ويا خانواده/فاميلتان بيمارهستيد؟
ايا به هنگام تماس با خط سالمتی و يا
خط اختصاصی کوويد 19نياز به مترجم داريد؟
 .1تماس بگیر

خط سالمتی:
0800 611 116
ويا
خط کووید:19

0800 358 5453

 .2کلیک کنید روی 1#
جهت درخواست مترجم;

.4مترجم وصل شد

حاال صبر کنید تا يکی از
کارگر پزشکی با شما صحبت
کند
(روی خط بمانید)

نگرانی خود در مورد سالمتيتان
را با کارگر پزشکی يا مترجم

درمیان بگزارید

 .3زبان مورد نظرتان رابه کادر پزشکی
بگویید برای مثال ،فارسي/درئ
صبر كنید -ممکن است برای کارگر پزشکی
چند دقيقه طول بکشد تا مترجم را به تماس
وصل کند
(روی خط بمانید)

:آطالعات مفيد در وبسايتها
:جهت دسترسی به اطالعات پزشکی و بهداشتی ترجمه شده به اين منابع مراجعه کنيد
•
•

•
•
•
•
•
•

Unite Against COVID-19: https://covid19.govt.nz
New Zealand Red Cross:
https://www.redcross.org.nz/stories/new-zealand/learn-prepare-and-take-action-covid-19/
Auckland Region Public Health Service: https://www.arphs.health.nz/home/covid-19
Auckland community COVID-19 testing centres:
http://www.adhb.health.nz/about-us/news-and-publications/latest-stories/covid-19community-testing-network/
RASNZ: https://rasnz.co.nz/covid-19-resources/
Belong Aotearoa: https://www.belong.org.nz/covid19-resources
Immigration New Zealand, Migrant and refugee information:
https://www.immigration.govt.nz/about-us/covid-19/migrant-information
Pegasus Health, Community Based Assessment Centre (CBAC) Videos in translated languages:
https://vimeo.com/pegasushealth

:تلفنهای راهنما
•
•
•

RASNZ Support & Information Line, 0800 472 769
Need to talk? Call 1737
Asian Family Services, Asian Helpline 0800 862 342

