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Coronavirus disease 

(COVID-19) 
 

 

  تنہائی پر رہنمائی
ی  قریب سےیا کورونا وائرس کے کسی مصدقہ مریض  ،میں بیرون ملک سے آسٹریلیا آئے ہیں اگر آپ حال ہی 

ہیں۔ یہ معلوماتی پرچہ   پابندیاں عائد ہوتیخصوصی    پرتو آپ    ،رہے ہیں رابطے میں
resources-www.health.gov.au/covid19   تنہائی پر رہنمائی‘ کے ساتھ مال کر پڑھا جائے۔  پر موجود’ 

 کی ضرورت ہے؟ رہنے کس کو تنہا 
دن کے لیے علیحدہ   14  کو ایسے افراد تمام افراد سمیت، کے بعد آسٹریلیا آنے والےشب نصف  2020مارچ  15

رابطے میں رہے  قریبی کورونا وائرس کے کسی مصدقہ مریض کے ساتھ  وہ  جو یہ سمجھتے ہیں کہرہنا ہو گا 
 ہیں۔ 

 گھر پر یا اپنے ہوٹل میں رہیں 
گاڑی  جیسا کہ   ،کرنے کے لیے گھر یا ہوٹل جانے کے لیے ذاتی ٹرانسپورٹآغاز  ے کامرحلکے تنہائی اپنی 
پبلک ٹرانسپورٹ )جیسا  آپ کو  استعمال کریں تاکہ دوسرے لوگوں سے آپ کا کم سے کم رابطہ ہو۔ اگر  کا وغیرہ

www.health.gov.au/covid19-تو  ،( استعمال کرنی ہوز ، بس یا ٹرامریل گاڑیاں، ز، رائڈ ہیل سروسزکہ ٹیکسی 
resources  پر عمل کریں۔ عوامی ٹرانسپورٹ کے ہدایت نامے میں بیان کردہ احتیاطی تدابیر  پر موجود 

 

نگہداشت  اور کام، سکول، بچوں کی  ہوگا آپ کو اپنے گھر یا ہوٹل کے اندر رہنا  ،تنہائی کے دوران  ہروز 14 اپنی
گھر پر صرف  نہ جائیں۔  پر سمیت، کسی قسم کی عوامی جگہوں ، یونیورسٹی یا عوامی اجتماعاتکے مرکز

  ،۔ اگر آپ ہوٹل میں ہیںملیںوہی لوگ موجود ہونے چاہیئیں جو عموماً آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ مالقاتیوں سے نہ 
 ۔ ملنے سے اجتناب برتیںمہمانوں یا عملے سے دیگر تو 

 

جو لوگ تنہائی میں نہیں ہیں    پہننے کی ضرورت نہیں۔ سماسکسرجیکل تو گھر پر   ،اگر آپ کی صحت ٹھیک ہے
کا بندوبست کریں۔ اگر آپ کو گھر سے نکلنا  اور دیگر سہولیات ان سے درخواست کریں کہ آپ کے لیے کھانے 

تو    ،اگر ماسک موجود نہ ہوکے لیے، تو سرجیکل ماسک پہن کر جائیں۔  طبی نگہداشتہی ہو، جیسا کہ 
کہ ماسک کب پہننا   ۔ اس بارے میں مزید معلومات کے لیےیںاحتیاط برتدوسروں پر کھانسنے یا چھینکنے سے 

 ۔ مالحظہ کریں  resources-www.health.gov.au/covid19 ہے،

  کی نگرانی کریںعالمات 
اپنی عالمات جیسے کہ بخار، کھانسی، گلے میں خراش، تھکان یا سانس میں دشواری پر   ،تنہائی کے دوران 

اور پٹھوں میں درد ہونا نظر رکھیں۔ دیگر ممکنہ عالمات میں سردی محسوس ہونا، جسم میں درد، ناک بہنا 
 شامل ہیں۔ 

 بیمار ہونے پر کیا کرنا ہے؟ 
کسی مصدقہ مریض سے قریبی رابطے  آخری بار یا دنوں کے اندر  14لوٹنے کے بعد    آسٹریلیا واپس آپ میںاگر 

تو   ،کے اندر عالمات )بخار، کھانسی، گلے میں خراش، تھکان یا سانس میں دشواری( ظاہر ہوں وںدن 14کے بعد 
 کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔  ےفوری معائن

 
یا اس  کی تاریخ کریں اور انہیں اپنے سفر بطہ ارفون کلینک یا اسپتال سے بذریعہ  ت کےصحآنے سے پہلے آپ  

 مصدقہ مریض کے ساتھ قریبی رابطے میں رہے ہیں۔ بارے میں بتائیں کہ آپ کسی 
 

میں تنہائی میں رہیں   صحت کی نگہداشت کی کسی سہولتاپنے گھر، ہوٹل یا اس وقت تک آپ پر الزم ہے کہ 
  آپ کو گھر جانے اور معمول کی سرگرمیاں جاری رکھنے کی اجازت نہ دے حکام برائے صحت عامہجب تک کہ 

 ۔ دیں 

 ؟ روک سکتا ہوںپھیالؤ کیسے  میں کورونا وائرس کا 

اور بیماری کی صورت میں دوسرے لوگوں سے   رکھناصفائی کا خیال ہوئے    تے/کھانستےاپنے ہاتھوں اور چھینک

 سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ آپ کو چاہیے کہ: ز  وائرسزیادہ تر  دور رہنا 

https://www.health.gov.au/resources/collections/novel-coronavirus-2019-ncov-resources?utm_source=health.gov.au&utm_medium=redirect&utm_campaign=digital_transformation&utm_content=covid19-resources
https://www.health.gov.au/resources/collections/novel-coronavirus-2019-ncov-resources?utm_source=health.gov.au&utm_medium=redirect&utm_campaign=digital_transformation&utm_content=covid19-resources
https://www.health.gov.au/resources/collections/novel-coronavirus-2019-ncov-resources?utm_source=health.gov.au&utm_medium=redirect&utm_campaign=digital_transformation&utm_content=covid19-resources
https://www.health.gov.au/resources/collections/novel-coronavirus-2019-ncov-resources?utm_source=health.gov.au&utm_medium=redirect&utm_campaign=digital_transformation&utm_content=covid19-resources
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اور بیت الخال سے نکلنے پر اپنے ہاتھ صابن اور پانی کے ساتھ بار  ،کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں •

 دھوئیں۔ سے بار اور اچھی طرح 

 ہاتھ دھوئیں۔ اپنے  اور  کر دیں، تلف، ٹشو کھانستے اور چھینکتے ہوئے اپنا منہ ڈھانپیں •

 (۔ ز دور رہیںمیٹر 1.5کم از کم لوگوں سے  تو دوسرے لوگوں سے فاصلہ رکھیں ) ،بیمار ہیں  •

 کے حوالے سے اپنی سماجی ذمہ داری نبھائیں۔ کی تدابیر سماجی فاصلے  •

  باہر جانا
تک جانے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر آپ   یا صحن تو اس کے باغیچے   ،آپ اپنے علیحدہ مکان میں رہتے ہیںاگر 

تو وہاں بھی باغ تک جانے میں کوئی مسئلہ نہیں لیکن آپ کو   ،کی رہائش کسی اپارٹمنٹ یا ہوٹل میں ہے 
نے  خطرہ ہو اور اجتماعی جگہوں سے تیزی سے نکلکم سے کم سرجیکل ماسک پہننا چاہیے تاکہ دوسروں کو 

 ۔ کی کوشش کریں

 ذیر دیگر افراد کے لیے ہدایات آپ کے ساتھ رہائش پ 
میں سے   کے ساتھ رہائش پذیر دیگر افراد کو علیحدہ ہونے کی ضرورت نہیں تاوقتیکہ وہ مذکورہ باال شرائط آپ

تو    ،پر پورا نہ اتریں۔ اگر آپ میں کورونا وائرس کی عالمات ظاہر ہوں اور آپ کے متاثر ہونے کا خدشہ ہو  کسی ایک
 کیا جائے گا اور ان کی علیحدگی درکار ہوگی۔ انہیں قریبی افراد شمار 

 صفائی 
گی سے صاف  کو باقاعدسطحوں جراثیموں کا پھیالؤ روکنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ زیادہ چھوئی جانے والی 

ڈیٹرجنٹ یا  گھریلو  ، کچن اور باتھ روم کی جگہیں۔ انہیں سوئچزکے بتیوں ، ز کریں جیسا کہ دروازوں کے ہینڈل
 سے صاف کریں۔ مواد جراثیم کش 

 دن کی تنہائی گزارنا  14
 ہو سکتا ہے۔ ایسے میں آپ: کن   اور بیزارتنہائی میں رہنا تکلیف دہ 

  رابطے میں رہ سکتےٹیلی فون، ای میل یا سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے گھر والوں یا دوستوں سے  •
 ہیں۔ 

 کورونا وائرس کے بارے میں مزید جان سکتے ہیں اور دوسروں کو بتا سکتے ہیں۔  •

 سکتے ہیں۔  استعمال کر کے انہیں حوصلہ دےزبان  کی عمر کی مناسبت سےبچوں  •

 جیسا کہ کھانا یا ورزش۔   ،کام جاری رکھ سکتے ہیںجہاں ممکن ہو، معمول کے  •

 گھر سے کام کرنے کا اہتمام کر سکتے ہیں۔  •

 بذریعہ ڈاک یا ای میل طلب کر سکتے ہیں۔   س یا ہوم ورکاسائنمنٹاس کی سکول سے ااپنے بچے کے  •

تنہائی کو ایسی سرگرمیاں انجام   اور جن سے آپ پرسکون محسوس کریںایسے کام کر سکتے ہیں   •
 جن کے لیے عام طور پر آپ کے پاس وقت نہیں بچتا۔   ے کا ایک موقع سمجھیںدین

  مزید معلومات
 سے رجوع کریں  www.health.gov.au ،کے لیےذرائع تازہ ترین ہدایات، معلومات اور  

گھنٹے، ہفتے کے   24کال کریں۔ یہ دن کے قومی کورونا وائرس ہیلپ الئن کو پر  080 020 1800ضرورت پڑنے پر 
 پر کال کریں۔  450 131 میں،کی یا فوری مترجم کی سروسز درکار ہونے ہے۔ ترجمان ہوتی ساتوں دن دستیاب  

territory-www.health.gov.au/state-ایجنسی کا نمبر کی  صحت عامہآپ کی متعلقہ ریاست یا عالقے کی 
contacts  پر دستیاب ہے 

 ۔ ڈاکٹر سے رجوع کریں اپنے تو   خدشات الحق ہیں،اگر آپ کو اپنی صحت کے حوالے سے 

http://www.health.gov.au/
https://www.health.gov.au/about-us/contact-us/local-state-and-territory-health-departments
https://www.health.gov.au/about-us/contact-us/local-state-and-territory-health-departments

