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فاصله اجتماعی چیز استه؟
فاصله اجتماعی یک روش استه که راه تید شودون وایرس
 COVID-19را بیگره .ای به ای معنی استه که از کسایکه شمو قنجغه شی زندگی نمونین
بلدی  14روز دور باشین .شمو میتنید د خانه و یا هوتل زندگی کنین.

کیها نیاز د فاصله اجتماعی دیرین؟
هرکس که از خارج به استرالیا بعد از  15مارچ  2020امدن

هرکس که  COVID-19دیرین
هرکس که قنجغه کسی زندگی مونه که  COVID-19دیره
هرکس که از نزدیک د تماس قنجغه کسی بوده که  COVID-19دیره
"ازنزدیگ د تماس" به ای معنی استه که نزدیک یک نفر بلدی  15دقیقه یا بیشتر ازو بوده باشی

شمو شاید جریمه شونین اگر شمو فاصله اجتماعی را مراعات نکنین

چی رقم فاصله اجتماعی مراعات کنین
از خانه و یا اطاق هوتل خو بورنشونین بجز د وختی که پیش داکتر یا د هسپتال مورین

حداقل  1.5متر از کسیکه قنجغه شی زندگی مونین دور باشین

اگر امکان شی استه از یک اطاق جدا استفاده کنین

اگر امکان شی باشه از یک دست شویی جدا استفاده کین
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قنجغه ضد عفونی کننده هرجای که دست زیدن پاک کنین .ضد عفونی کننده یک
مواد پاک کننده استه که جرم را موکشه.

قنجغه کس دید و بازدید نکنین

شمو باید ماسک پوپشین اگر شمو  COVID-19دیرین و یا
د یک اطاق قنجغه دیگرا استین
پیش داکتر یا هسپتال مورین
نیاز نیه که شمو ماسک بوپشن اگر شمو قنجغه یک نفر زندگی مونین که او
 COVID-19دیره تا وختی که شمو خود شیم مریض نشودین

هرکس د خانه باید دستای خو بوشیه

هر کس باید د خانه خو بلدی  14روز باشه .شمو میتنید که باغچه خانه خو بورین

اگر شمو نیاز د نان یا اوگو چیز دیگه دیرن از یک دوست و یا فامیل که قنجغه ازو زنده گی
نمونین کمک بیگرین .اگر شمو کمک گرفته نمیتنین بلدی ازی چیزا پس د شماره
زنگ بزنید 675 398 1800

اگر شمو نیاز د ترجمان دیرن د شماره 131 450

زنگ بزنید

شمو کدام سوال دیرین؟
د شماره  1800 020 080هر وخت میتنین زنگ بزنید .اگر شمو نیاز د ترجمان دیرن د شماره 131 450
زنگ بزنید
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