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م رسائل متسقة لدعم مجتمع نقد   ا  مدة لضمان أننا جميعلشائعة المعت  متسقة من خالل استخدام األسئلة ا تواصلالهدف: الحفاظ على عملية 

Colac. 

 Colac Otway Shire - شائعةأسئلة 

 
 ؟Colac( داخل مجتمع COVID-19) كورونافيروس كيف انتشر 

 Australian Lambمن شركة  عاملينهم  Colac( في COVID-19) كورونافيروس ة األشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالبيغ

Company (ALC)  من  املينوأشخاص يعيشون مع عALCلعدوى. وهناك عدد صغير من الحاالت قيد التحقيق لتحديد مصدر ا. 

 ؟الط خم  عتبر من ي  

، أو شارك مساحة مغلقة ألكثر من ساعتين مع شخص مصاب دقيقة 51لوجه ألكثر من  صال وجها  اتكان لديه هو شخص ط خال  الم  

 .، عندما كان معد  (COVID-19بفيروس كورونا )

 (.DHHSالصحة والخدمات اإلنسانية ) دائرةبزيارة موقع  وموا، قالمخالطينلمزيد من المعلومات حول 

 ( في مصنع لتجهيز اللحوم أكثر من المجتمع؟COVID-19) كورونافيروس رجح أن ينتشر الم  هل من 
الفيروس في درجات الحرارة المنخفضة والرطوبة  نمو(. يCOVID-19عتبر مصانع تجهيز اللحوم بيئة فريدة النتقال فيروس كورونا )ت  

 أطول من البيئات األخرى.ة لفترة تحتفظ األسطح المعدنية بالفيروسات الحي  والمنخفضة. 

( في مصانع تجهيز اللحوم أعلى COVID-19هذا يعني أن احتمال انتقال فيروس كورونا )فإن إلى جانب عدد من العوامل األخرى، و

 من المجتمع. وقد لوحظت اآلن حاالت تفشي عديدة في مصانع تجهيز اللحوم في جميع أنحاء العالم.

-COVID) فيروس كوروناويجب أن يخضعوا لفحص  مخالطين  Australian Lamb Companyعتبر جميع العاملين في شركة ي  

19.) 

 (؟ COVID-19) كورونا، حتى لو لم أعاني من أعراض فيروس للفحصالخضوع  فوراً بعدفي المنزل  نفسيهل أحتاج إلى عزل 

، فيجب عليك عزل نفسك Colacفي   Australian Lamb Companyشركة في كجزء من تفشي  للفحصنعم. إذا كنت قد خضعت 

، كورونافيروس  خضع لفحصراض والذي أعاج أي شخص في المجتمع يعاني من يحتوإعالمك بنتيجة سلبية.  في المنزل حتى يتم  
 في المنزل أثناء انتظار نتائجه. همكان العمل، إلى عزل نفسفي تفشي المن  ا  جزءن حتى لو لم يك

 .DHHSالمزيد حول الحجر الصحي والعزلة على موقع  اعرفوا

 /والدة، وكان لي اتصال بوالدةصديقي إيجابي /والدةوالدل (COVID-19) ت نتيجة فحص فيروس كوروناإذا كان م خالطهل أنا 

 صديقي؟ 

الصحة والخدمات  دائرةالتابع ل لمخالطين( من قبل فريق تتبع اCOVID-19) كورونافيروس أي شخص مصاب بإجراء مقابلة مع  سيتم  

وسيقوم ، إذا كنت على اتصال وثيق بالحالة ،المخالطينب ق  متع ، سيتصل بكبعد ذلكو. المخالطين( الذي سيحدد DHHS) اإلنسانية

 عما يجب عليك القيام به. بإبالغك
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( COVID-19)كورونالفيروس  كانت نتيجة فحصهفي المنزل إذا كنت على اتصال وثيق مع شخص  نفسيهل أحتاج إلى عزل 

 ؟  إيجابية

كورونا فيروس ذي أثبتت االختبارات أنه مصاب بمن آخر اتصال مع الشخص الا  يوم 51لمدة  نفسكعزل نعم. يجب أن تقوم ب

(COVID-19.)  

، هل يجب أن أخضع ال مع أي شخص أظهر نتائج إيجابية( ولم أكن على اتصCOVID-19) كوروناليس لدي أي أعراض لفيروس 

 للفحص؟ 

 .فخص، لست بحاجة إلجراء ال

 هل يمكنني مغادرة المنزل لشراء الطعام إذا كنت في عزلة ذاتية في المنزل؟

وسوف . 9440 5232 الرقم الساخن للدعم على   Colac Otway COVID-19، فيرجى االتصال بخط ال. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة

  الطعام إلى منزلك.يقومون بترتيب توصيل 

  ؟ ( إيجابيةCOVID-19)كورونالفيروس  كانت نتيجة فحصيمدة استمرار عزلتي الذاتية إذا  هي ما

 ذات الصلة. اإلذنال يمكنك إنهاء العزلة الذاتية حتى تستوفي متطلبات وبعد التشخيص.  DHHSاالتصال بك بانتظام من قبل  سيتم  

مساعدة ب Barwon Health( في COVID-19) كورونا يقوم فريق مراقبة فيروسومعك هذه المتطلبات.  سوف تناقش الدائرة

 .ا  ( عبر الهاتف واالتصال بهم يوميCOVID-19) كورونااألشخاص المصابين بفيروس 

 ( إيجابية؟ COVID-19) 91إلى متى يستمر عزلي الذاتي إذا كنت على اتصال وثيق بحالة فيروس كورونا 

 6انظر السؤال 

 إذا كان األمر كذلك متى؟و، اً م خالط( إذا كنت COVID-19) كورونافيروس  أخضع لفحصسهل 

 مكان العمل.في في حالة تفشي  تحديدك كم خالطسيحدث هذا عادة  بمجرد و(. COVID-19) كورونالفيروس  فحصك نعم، سيتم  

من  55تمع األوسع في اليوم مكان العمل أو في المجفي تفشي بكانوا على عالقة بغض النظر عما إذا  الم خالطينيجب اختبار جميع و

 .معزلته

على األشخاص الذين كانوا  اً (. هل يجب أيضCOVID-19) فحص فيروس كوروناوقررت إجراء  م خالطأعاني من األعراض ولست 

 أو العزلة الذاتية؟  للفحصعلى اتصال وثيق بي الخضوع 

، فيجب أن تخضع للفحص والعزل الذاتي في المنزل (، مهما كانت خفيفةCOVID-19) كوروناعراض فيروس إذا كنت تعاني من أ

 حتى تحصل على نتيجة سلبية.

م (، أو إذا ظهرت عليهCOVID-19ذاتي إال إذا تم تشخيصك بفيروس كورونا )العزل الأو  الخضوع للفحصإلى  الم خالطينحتاج يال 

 أعراض.

لب مني أن أعزل نفسي؟نح ما هي الم    الحكومية المتاحة إذا ط 

 واألمهات ، بما في ذلك اآلباءالمؤهلين لسكان فيكتوريا دوالر 033 ( بقيمةCOVID-19)دفعة العزل لفحص فيروس كورونا توفر ت

 (.COVID-19فيروس كورونا ) فحص، الذين ي طلب منهم عزل أنفسهم أثناء انتظار نتائج وأولياء أمور األطفال

 DHHSدوالر لألشخاص المؤهلين الذين تلقوا تعليمات من  5133دعم العاملين بقيمة ( لCOVID-19)فيروس كورونا  ةتوفر دفعت

إذا كنت  ا  هذه الدفعة متاحة أيضو. م خالطأنك  أو  COVID-19في المنزل ألنك إما مصاب بفيروس كورونا الصحي عزل أو الحجر لل

للعزل أو الحجر الصحي في المنزل وأنت تستوفي  DHHSوالذي تم توجيهه من قبل  ا  عام 56ن سن ين أو الوصي لطفل دوأحد الوالد

 معايير األهلية.
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 لمزيد من المعلومات حول معايير األهلية والروابط إلى تطبيقات الدفع. DHHSقم بزيارة 

 ؟أصدقاءل نفسي وليس لدي عائلة أو كيف يمكنني الحصول على الطعام واللوازم إذا كنت أعز

 .8انظر السؤال 

 ؟Colacعندما أكون بالخارج في  )غطاء الوجه( امةكم  هل أحتاج إلى ارتداء 

 عند مغادرة المنزل. امةكم  ارتداء  سكان فيكتوريا، يجب على جميع 2323أغسطس آب/ 2يوم األحد من مساء  55:11نعم. من الساعة 

 (.COVID-19) كورونامجتمعك من خالل توفير حاجز مادي إضافي لفيروس  حمييحميك ويكمامة ارتداء  إن

 (.COVID-19) كورونا وغسل يديك أفضل دفاعات ضد فيروسمتر بينك وبين اآلخرين  5.1ال يزال االحتفاظ بمسافة و

 اإللكتروني. DHHS، قم بزيارة موقع يد من المعلومات حول أغطية الوجهلمز

 ستخدمة لمرة واحدة؟الم   ليدمناديل او امةبالكم  ماذا أفعل 

وبعد  امةالكم  ستخدم مرة واحدة في سلة القمامة المغلقة العادية. اغسل يديك قبل وضع التي ت   امات ومناديل اليدالكم  ص من يمكنك التخل  
 .امةالكم  إزالة 

 على أحدث المعلومات حول فيروسل . للحصو2323يوليو  تموز/ مالحظة أن هذه المعلومات تم تطويرها فياليرجى  مالحظة:

 .398 675 1800 على كورونابالخط الساخن لفيروس  واأو اتصل www.dhhs.vic.gov.au/coronavirusبزيارة  قوموا، كورونا

http://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus

