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 بنا الخاص الرعاية دار في الجديد كورونا فيروس من الوقاية احتياطات بـ: يتعلق فيما
 

 
 والممثلين، واألقارب السكان أعزائي

 
 أنحاء جميع في (COVID-19)  الجديد كورونا لفيروس المتواصل االنتشار تحب ولمن لك القلق مدعاة من يكون قد أنه نقدر

 الكمنولث في الصحة دائرتي من لنا الواردة النصيحة نتبع، ومازلنا اتبعنا، أننا لكم أؤكد لكي هذا خطابي لكم أكتب  العالم.
 الرعاية دار في الوقائية يرالتداب تطبيق في (Health of Departments State and Commonwealth) والوالية
 بنا. الخاص

 
  يومية. بصفة الصحة سلطات من لنا الواردة المشورة نرصد نحنو نقدمها. التي الرعاية جوهر هي وفريقنا سكاننا صحة فحماية 

 أيًضا تدابيرال هذه ستساعد اإلنفلونزا، موسم اقتراب ومع  السريرية. المالحظات جميع تدوين مع سكاننا حاالت رصد في ونستمر
 وفريقنا. وعائالتنا سكاننا منها يتضرر قد التي اإلنفلونزا انتشار من الوقاية في

 
 .2020الثاني يناير/كانون 31 منذ رعايتنا لدار والخلفية األمامية المداخل في COVID-19 بخصوص إخطارات وضعنا لقد

 اإلجراءات. هذه باتباع زامااللت طريق عن برعايتهم نقوم من حماية على مساعدتنا منكم نطلب
 

 دار في العمل وفريق والموّردين والزوار للعائالت يُسمح لن Opal جنوب أو الصين من مؤخًرا جاءوا أو زاروا ممن 

 على يوًما14 لمدة الدار بزيارة البلدان، هذه من أتى بشخص وثيق اتصال لهم كان ممن أو إيران أو إيطاليا أو كوريا

 أستراليا. إلى فيه رجعوا الذي اليوم من ابتداءً  األقل

 أو تايم" "فيس طريق عن تُحب من مع التحدث من تتمكن لكي لك الترتيبات فسنعد بنفسك، نفسك ابعاد احتجت إذا 

 متاحة. أخرى وسائل أي أو "سكايب"

 محطات في أيديهم تطهير العمل وفرق الزوار جميع على يجب  دفاعنا. وسائل من وسيلة أقوى هي اليدين نظافة 

 اليدين نظافة تدابير زيادة على عملنا االحتياط ولزيادة  الدخول. قبل رعايتنا دار مداخل في الموجودة اليدين تطهير

  رعايتنا. دار داخل العدوى في والتحكم

 رعايتنا. دار زيارة عدم يُرجى الحلق(، في ألم أو السعال أو )كالحمى اإلنفلونزا تشبه أعراض من تعاني كنت إذا 

 آخر مرض أو بالبرد مصابًا تكون أن المحتمل من أن تشعر كنت إذا حتى الطبية العناية على الحصول على احرص

  التنفسي. الجهاز يصيب

   بتجنّ  الصحة في عكبتو تشعر كنت وإذا سليمة، بطريقة الورقية المناديل من صوتخل   العطس أو السعال عند فمك غط 

 باآلخرين. وثيق اتصال أي
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 شخص ألي المعلومات من مزيًدا المرفقة واألجوبة األسئلة نشرة توفّ ر  لنصيحتنا.  االمتثال وعلى األمر لهذا تفهمك على نشكرك
 رعايتنا. دار زيارة في يرغب

 
 بي. االتصال يُرجى للقلق، دواعي أي لديك كان أو ال، أو رعايتنا دار زيارة يمكنك كان إذا متأكد غير كنت إذا

 
 التحيات، أطيب مع
 

 


