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 COVIDغا تەييار بولۇڭ

 COVID-19غا تەييار بولۇش ئۈچۈن سىز ۋە
ئائىلىڭىزدىكىلەر قىالاليدىغان  8ئىش
 .1ۋاكسىنا ئەملەش
ئەگەر سىز ۋاكسىنا ئەملەتكەن بولسىڭىز  ،ئېغىر كېسەل بولۇش  ،دوختۇرخانىغا بېرىش ياكى
 COVID-19دىن ئۆلۈپ كېتىش ئېھتىماللىقى ئازراق بولىدۇ.

 COVID-19 .2كۈچەيتكۈچى ۋاكسىنىسى ئەملىتىڭ

 COVID-19كۈچەيتكۈچ ۋاكسىنىسى سىزنىڭ  COVID-19غا بولغان قوغدىشىڭىزنى
ئاشۇرىدۇ  ،بولۇپمۇ  Omicronتىپىدىن.

 .3دوختۇرىڭىز بىلەن پاراڭلىشىڭ

ئەگەر سىزدە ئەنسىرەيدىغان ساغالملىق مەسىلىسى ياكى ئەھۋالالر بولسا  ،دوختۇرىڭىز ياكى
مۇتەخەسسىس بىلەن پاراڭلىشىدىغان ئۇچرىشىشنى ئورۇنالشتۇرۇڭ.

 mySA Gov QR .4كود تىزىملىتىش دىتالىنى ئىشلىتىڭ
ئاممىۋى سورۇن ياكى پائالىيەتلەردە  COVID-19بىلەن ئۇچراشقانلىقىڭىزنى بىلىشنىڭ ئەڭ تېز ئۇسۇلى.

 .5ۋاكسىنا ئەملەتكەن ئىسپاتنامىڭىزنى تەييارالڭ
ۋاكسىنا ئەملەتكەن ئىسپاتنامىڭىزنى  mySA GOVھېساباتىڭىزغا ئۇلىسىڭىز بولىدۇ  ،خالىغان ۋاقىتتا
تېلېفوندا كۆرەلەيسىز .ئەگەر سىزدە  mySA GOVھېساباتىڭىز بولمىسا  ،ۋاكسىنا ئەملەتكەن ئىسپاتنامىڭىزنى
بېسىپ چىقارسىڭىز بولىدۇ .قەھۋەخانا  ،قاۋاقخانا  ،تەنتەربىيە مەيدانلىرى ۋە كىنوخانىالرغا كىرىش ئۈچۈن
بۇنىڭغا ئېھتىياجلىق بولۇشىڭىز مۇمكىن .دوختۇرخانا قاتارلىق يۇقۇرى خەتەر ھىساپالنغان جايالرغا كىرىش
ئۈچۈن سىز  COVID-19ۋاكسىنىسىنى ئەملەتكەن ئىسپاتنامىڭىزغا موھتاج بولىسىز.

 .6كېسەللىك ئاالمەتلىرىڭىز بولسا  COVID-19سىنىقىدىن ئۆتۈڭ (ھەرقانچە يىنىك بولسىمۇ(
 COVID-19سىنىقىڭىزدىن كېيىن  ،سىناق نەتىجىسىگە ئېرىشكۈچە چوقۇم باشقىالردىن يىراق
تۇرۇشىڭىز كېرەك .ئۆيىڭىزگە زىيارەتچىلەر كىلىشكە بولمايدۇ .تېخىمۇ كۆپ ئۇچۇرغا ئېرىشىش
ئۈچۈن ،تۆۋەندىكى ئۇلۇنۇشنى كۆرۈڭ sahealth.sa.gov.au/COVIDtesting

 .7ماسكا تاقاش

ئۇالر مەجبۇرىي بولمىغان يەردىمۇ ،ھەمىشە ماسكا ئېلىپ يۈرۈڭ .باشقىالردىن  1.5مېتىر يىراقلىقتا
تۇرۇش مۈمكىن بولمىغاندا ئىشلىتىڭ.

 COVID» .8غا تەييار بولۇش يۈرۈشلۈك نەرسىلەر» نى تەييارالڭ

ئەگەر سىزدە  COVID-19بولسا ھەمدە ئۆيدە يالغۇز تۇرۇشقا ئېھتىياجلىق بولسىڭىز COVID»،
غا تەييار بولۇش يۈرۈشلۈك نەرسىلەر» سىزنىڭ ئۆزىڭىزنىڭ ھالىدىن خەۋەر ئىلىشىڭىزغا كاپالەتلىك قىلىدۇ.
تېخىمۇ كۆپ ئۇچۇرالر ئۈچۈن :
 SA COVID-19ئۇچۇر لىنىيىسى:

sahealth.sa.gov.au/COVID-19
1800 253 787
 -2022يىلى  -13يانۋار

سىزنىڭ » COVIDغا تەييار بولۇش
يۈرۈشلۈك نەرسىلەر«
ئەگەر سىزدە  COVID-19بولسا ،
سىرتقا چىقىشىغىزغا رۇخسەت
ئېيتىلمىغۇچە  ،ئۆيدە يالغۇز
تۇرۇشىڭىزغا توغرا كېلىدۇ.

سىزگە ئېھتىياجلىق نەرسىلەر:


تېرمومېتىر



ئاغرىق پەسەيتىش (پاراسېتامول ياكى (ibuprofen



دائىملىق دورىلىرىڭىز ( 2ھەپتىدىن ئارتۇق زاپاس(



ئېغىزدىن سۇ تولۇقالش ئېرىتمىسى  /پاراشوك  /تابلېتكا



كاناي ئاغرىقى ئۈچۈن شۈمەيدىغان دورىالر



ئەگەر سىز بەك كېسەل بولۇپ قالسىڭىز ھەمدە دوختۇرخانىغا بېرىشقا توغرا كەلسە ،
بالىلىرىڭىزغا  ،ئەرمەك ھايۋانلىرىڭىزغا ياكى سىز بېقىۋاتقان كىشىلەرگە كىمنىڭ ھالىدىن
خەۋەر ئاالاليدىغانلىقى توغرىسىدىكى پىالن



ماسكا  ،قولنى دېزېنفىكسىيە قىلىش سۇيۇقلۇقى ۋە پەلەي



 2ھەپتىلىك يېمەكلىك ۋە زۆرۈر نەرسىلەرنى قانداق ئېلىش توغرىسىدىكى پىالن( .توردا قانداق
زاكاز قىلىشنى بىلىشىڭىز ياكى ئىشىكىڭىزنىڭ ئالدىغا كېرەكلىك نەرسىلىرىڭىزنى ئېلىپ
قويۇپ قويااليدىغان ئائىلە ئەزالىرى  /دوسلىرىڭىز كېرەك(.

تېخىمۇ كۆپ ئۇچۇرالر ئۈچۈن :
 SA COVID-19ئۇچۇر لىنىيىسى:

sahealth.sa.gov.au/COVID-19
1800 253 787
2022
الثاني/يناير
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-13يانۋار
 -2022يىلى

