انتباہ کی سطح  3اور  4کے دوران صحت کی خدمات تک رسائی حاصل کرنا
)Accessing Health Services During Alert Level 3 & 4 (Urdu

صحت کی دیکھ بھال  -میں کیا کروں؟
صحت کی دیکھ بھال -آپ الرٹ لیول  4کے دوران کیا کرتے ہیں؟
-1خیریت ہے؟
•

گھر میں رہنا

• الرٹ لیول  4کی سطح کی ہدایات پر عمل کریں۔
 -2بیمار ی محسوس ہو رہی ہو؟ کیا آپ کو جانچ یا نگہداشت کی ضرورت ہے؟
کوویڈ  19-کی عالمات بہت سی دوسری بیماریوں سے ملتی جلتی ہیں (جیسے
انفلوئنزا) اور ضروری نہیں کہ آپ کو کوویڈ 19-ہے۔
عالمات میں شامل ہوسکتے ہیں:
کھانسی
گلے میں سوجن
ناک بہنا
سونگھنے کی حس کا نہ ہونا
بخار
سانس کی قلت۔ (یہ نمونیا کی عالمت ہوسکتی ہے اور آپ کو فوری طور پر طبی امداد لینا چاہئے)۔ اگر آپ کو ان
میں سے کوئی عالمت ہے؟
اپنے مقامی فیملی ڈاکٹر (جی پی) یا صحت فراہم کرنے والے کو فون کریں۔
صحت سے متعلق مشورے کے لئے ہیلتھ الئن  0800 358 5453 ،پر فون کریں۔
آپ کی عالمات کی بنیادپر  ،حالیہ سفر یا دوسروں کے ساتھ کھل کر ملنےکی بنیاد پرکوویڈکی عالمات پر  ،آپ کا
فیملی ڈاکٹر (جی پی)  ،ہیلتھ الئن یا صحت فراہم کرنے واال مشورہ دے گا۔
اگر آپ کو محفوظ جانچ کے لئے گھر چھوڑنے کی ضرورت ہو تو۔
• اگر آپ کو دیگر دیکھ بھال تک رسائی حاصل کرنے کی ضرورت ہو تو پہلے اپنی صحت کی خدمت کرنے
والے اداراہ کو فون کریں۔ جی پی کاروبار کے لئے کھلے ہیں۔
• اگر آپ کو انفلوئنزا سے بچاؤ کے قطرے پالنے کی ضرورت ہو تو  ،اپنے جی پی یا مقامی کمیونٹی فارماسسٹ
سے پہلے فون کریں تاکہ یہ کام محفوظ طریقے سے انجام پائے۔  65 2020سال اور اس سے زیادہ انفلوئنزا
امیونائزیشن پوسٹر کے لئے لنک یہاں دیکھیں۔
-3کیا یہ ایمرجنسی ہے؟
 1 11پر فون کریں  ،یا
اپنے قریبی ہسپتال ایمرجنسی ڈیپارٹمنٹ ( )EDپر جائیں۔  EDکھال ہے۔

ہیلتھ الئن
کیا آپ یا آپ کے /خاندان کنبہ میں کوئی بیمار ہے؟
جب آپ کال کریں گے تو کیا آپ کو کسی مترجم تک رسائی حاصل کرنے کی ضرورت ہے؟
ہیلتھ الئن اور کوویڈ 19-کی الئن؟

1۔فون
ہیلتھ الئن
0800 611 116
اور
کوویڈالئن
0800 358 5453

4۔ اب آپ ترجمان سے
منسلک ہیں
ترجمان اور  /یا ہیلتھ الئن
ورکر کے ساتھ اپنی صحت
کی تشویش کو دور کریں۔

2۔ ترجمان سے بات کرنے
کےلئے آوپشن نمبر1دبائیں
انتظار کریں ایک ہیلتھ الئن
کارکن سے بات کریں(الئن پر
رہیں)

3۔ اپنی زبان کے انتخاب کےلئے ہیلتھ
الئن کارکن کواپنی زبان کا بتائیں
مثال کے طور پر ،کورین؛
دوبارہ انتظار کریں  -ہیلتھ الئن ورکر کو فون
پر آپ کے لئے مترجم لینے میں کچھ منٹ لگ
سکتے ہیں۔ (الئن پر رہیں)

HELPFUL WEBSITES
For translated health & welfare information visit:
•
•

•
•
•
•
•
•

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

Helplines:
•
•
•

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

