
 نشرة معلومات 

لألشخاص الذين   COVID-19معلومات عن 

 في حقول الثلج بنيو ساوث ويلز
 

 ؟ COVID-19بـ  إصابتي ثبتتماذا لو 
 

COVID-وإدارة  COVID-19بـ حول األشخاص الذين تثبت إصابتهم  النصائحباع يجب عليك عزل نفسك على الفور وات   COVID-19 إذا ثبتت إصابتك بـ

 بأمان في المنزل. 19

يجب عليك  و. COVID-19أيام من اليوم الذي ثبتت فيه إصابتك بـ  7في منزلك أو مكان إقامتك لمدة   زل نفسك عليك عإذا كنت في حقول الثلج، يجب  

 ا ما يلي: أيض  

ق أو الذهاب إلى العمل أو المدرسة أو رعاية ج أو الذهاب للتسو  التزل  ويجب أال  تقوم بفي غرفة منفصلة بعيد ا عن األشخاص اآلخرين.  البقاء والنوم •

 األطفال أو الجامعة أو مرافق االستجمام أو األماكن العامة.

ا. م حم  ااستخد •  ام منفصل، إذا كان متاح 

امة، يجب عليك ماكنعبر هذه األ االنتقالمة. إذا كنت بحاجة إلى العا  األماكنعدم استخدام  • متر على األقل من   1,5للوجه والبقاء على بعد   لبس كم 

 األشخاص اآلخرين.

 .  فيهايجب تحضير وجبات الطعام ثم تقديمها لك في غرفتك التي تكون معزوال   - المشتركةفي األماكن  عدم األكل •

 م اليدين المحتوي على الكحول. الجيدة لليدين عن طريق غسل يديك بانتظام بالماء والصابون أو معق   الصحية ممارسة النظافة •

، مثل كبار السن واألشخاص الذين يعانون من نقص المناعة والذين خطر أكبر لإلصابة بأمراض خطيرةـ األشخاص المعرضين ل  لمسب تجن   •

 ري أو القلب أو الرئة أو الكلى. يعانون من مرض السك  

إلى المنزل. إذا كنت بحاجة إلى  تريد االنتقالإلى رعاية طبية، أو إذا كنت  كنت بحاجةحالة طارئة، أو  هناك إذا كانت إال   الذاتي  عزلاليجب أن تظل في 
أو  Skitubeأو الحافالت أو  ةالعام المواصالتإلى المنزل لمواصلة العزل الذاتي، يجب عليك القيام بذلك في سيارة خاصة. ال تستخدم وسائل  االنتقال

امةالبس كسيارات األجرة أو مركبات الركوب المشتركة.  لمزيد من المعلومات حول العودة إلى المنزل لمتر.  1,5للوجه وابَق بعيد ا عن اآلخرين بمسافة  م 
 . COVID-19 بخصوصالعزل الذاتي ب دائرة صحة نيو ساوث ويلز المتعلق دليلراجع للعزل الذاتي، 

 ماذا لو كنت لصيقًا منزليًا أو عالي الخطورة لشخص مصاب؟ 

دائرة صحة نيو ساوث ويلز حول  في إرشادات ، ولكن يجب عليك اتباع النصائح الواردة نفسكعزل تأن  فإنه ال يكون عليكإذا لم تكن لديك أعراض 

 ما يلي:  ، يجب عليكمخالط ا لصيق ا أو منزلي اإذا كنت . واللصيقين نزليينالمخالطين الم

 على الفور. الفحص وإجراء ، يجب عليك عزل نفسك أعراضإذا ظهرت عليك أي   •

أيام على   7أو المرافق اإلصالحية( لمدة  ذوي اإلعاقة،رعاية أو رعاية المسنين، أو الرعاية الصحية، أماكن عدم زيارة األماكن عالية الخطورة ) •

 األقل.

 أمكن ذلك.  كلما العمل أو الدراسة من المنزل  •

امة • ا، بما في ذلك  12عندما تكون في الداخل إذا كان عمرك يزيد عن  لبس كم  خالل األكل    اإلقامة والمطاعم )إال   منشآتالمشتركة في  األماكن عام 

 (.والشرب

 أمكن ذلك.  كل ما، خطر أكبر لإلصابة بأمراض خطيرةـ المعرضين ل ب االتصال مع األشخاصتجن   •

 أمكن ذلك.  كل ماال تعيش معهم،  أناسمجموعات   تالمسب التجمعات الداخلية الكبيرة أو المزدحمة حيث تجن   •

 ع داخلي مع أشخاص ال تعيش معهم. كنت بحاجة إلى حضور تجم  سريع إذا المستضد ال فحصقم بإجراء  عند اإلمكان، •

 . 055 066 1300ى الرقم إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات، يمكنك االتصال بالصحة العامة عل 

 معلومات عامة 

 . على القواعد الخاصة بالناس في نيو ساوث ويلزالع ابق على اط   •

ا ارتداء  12يجب على كل شخص يزيد عمره عن  - ةالعام المواصالتوسائل  • امةعام   وفي مناطق انتظار   ةالعام المواصالت لوجه في وسائل ل كم 
 . والطائرات والقطارات والحافالت النقل فوق الثلوجمركبات والحافالت المكوكية و Skitube. وهذا يشمل ةالعام المواصالت وسائل 
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