مدیریت مریضی د مکت و کودکستان
یکی از بهترین کارای که مو میتنی بلدی جلوگیری از تید شدون وایرس کرونا  COVID-19-د بین کمیونتی خو انجام بیدی
ای استه وقتی که ناجور استین خانه بیشین ،حتی اگر عالیم شیم غدر کم استه.

چیزیکه شمو باید بوفامین
اگر یک زوزاد ناجور استه ،حتی اگر عالیم شی غدر کم استه بازهم باید خانه بیشیه
اگر یک زوزاد د دوران روز د مکتب ناجور موشه ،اونا ره باید از مکتب/کودکستان و از سرپرستی ( )ECECهرقدر زود
امکان شی استه بیگرین.

اگر یک زوزاد هر عالیم از وایرس کرونا ( )COVID-19که تیلو نامبرده شده دیشته باشه،
اونا باید معاینه شونه و باید خانه بیشته تا وقتیکه نتیجه خو نگرفته:
•
•
•
•
•
•
•

تاو
یخ یا عرق
سلفه
کتوک دردی
کمی نفس
اوبنگگ
از دست دیدو حس بویایی و مزه.

د بعضی از وقتها سردردی ،درد عضله ،بندی بینی  ،دل بدی ،استفراق و پیچیش هم ممکنه که عالیم شی باشه.
بلدی مشوره غدرتر:
•
•
•

زنگ بزنید بلدی خط مخصوص وایرس کرونا  COVID-19 -د  24ساعت د روز د شماره 1800 675 398

بلدی یک داکتر زنگ بزنین
ابزار آبرسی شخصی آنالین وزارت صحت ( (DHS - Department of Healthرا توغ کنین.

سربزنید د :د کجا معاینه شونی.

یک زوزاد باید خانه بیشیه تا وقتی که اونا تمام عالیم شی خالص نشده ،حتی اگر نتیجه
معاینه وایرس کرونا ( )COVID-19ازونا منفی استه.
اگر یک نفر نتیجه معاینه بلدی وایرس کرونا  COVID-19-مثبت استه یا یک نفر تماس نزدیک شناخته شده اونا باید خود خو
گوشه/قرنطین کنه تا وقتیکه  DHSبلدی شی اجازه ندیده.
زوستون که مریضی دایمی دیره بخاطر بعضی مریضی مثل حساسیت قنجغه آالف ( )hay feverیا نفس تنگی وقتیکه عالیم
شیم مثل عالیم همیشگی باشه میتنه / ECECمکتب بوره .اونا باید بلدی وایرس کرونا  COVID-19 -معاینه شونه اگر عالیم
شی فرق کنه یا بدتر از عالیم همیشگی شی شونه .اونا باد ازی که نتیجه منفی بلدی وایرس کرونا COVID-19 -گرفت باید
یک خط از طرف داکتر خو بیگره اگر اونا سلفه دایمی یا اوبنگگ دایمی دیره تا بیتنه د / ECECمکتب بایه.
زوستون ریزه (پیش از مکتب تا صنف  )2شاید تا دیر ره عالیم مثل اوبنگگ و سلفه دیشته باشه اونا میتنن مکتب باین باد
ازی که نتیجه منفی بلدی معاینه وایرس کرونا  COVID-19 -گرفت حتی اگر اونا هنوز هم عالیم شی کامل خالص نشده
باشه .اونا باید یک خط از داکتر خو بیگره که بوگیه که زوزاد جوره یا که از ناجوری شدید خو جور شده.
بلدی معلومات د باره مدت که شاگردا و زوستو باید خانه بیشیه بخاطر کدم مریضی توغ کنین تقسیم اوقات غیر حاضری
مکتب که از طرف  DHSدیده شده.
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زوستون نیاز د خط داکتر ندیره پیش ازیکه پس د مکتب/جای سرپرستی بایه
یکدفه که عالیم شی خالص شد ،دیگه کدم نیازمندی از طرف وزارت تعلیم و تربیه ( Department of Education and
 ) Trainingیا  DHSنیه بلدی زوستو که باید خط از داکتر بیگره پیش ازیکه پس مکتب  ECEC/بایه.

تشکرازیکه شمو ای قدما را بال کدین ،یکجای مومیتنی محفوظ بومنی.
ای نصیحت ره طرف وزارت تعلیم و تربیه ( Safer Care Victoria ،) Department of Education and Trainingو
وزارت صحت (  )Department of Healthجورکیده
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