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 COVID-19 بـ المتعلقة الُمحدَّثة النصيحة بخصوص:
 
 
 

 المجتمع، وشركاء والممثلين واألقارب السكان أعزائي
 

 التي اإلجراءات وعن أستراليا، في COVID-19 فيروس وانتشار تطور طبيعة عن النصح من مزيد لتقديم هذا خطابي لكم أكتب

 لحماية بها مساعدتنا يمكنكم التي الطريقة عن مهمة معلومات لكم أقدم ولكي التطورات، لهذه استجابة   Opal دار في هنا نتبعها

 شخصي ا. أنتم صحتكم جانب إلى لدينا العمل وفريق سكاننا
 

ntsDepartme State and Commonwealth ) والوالية الكمنولث في الصحة  دائرتي  من لنا الواردة النصيحة نتبع مازلنا
Health of)  الوضع أن االنتباه يُرجى  العدوى. في التحكم بخصوص  رعايتنا دور في االحترازية التدابير من المزيد ونمارس 

 خطط لدينا أن من التأكد نرجو  النصيحة. هذه تغيّر مع Opal في نضعها التي الخطط تنقيح على نعمل وأننا باستمرار يتطور

  .COVID-19 على تنطبق التدابير هذه من وكثير شيوع ا، األكثر األمراض انتشار حاالت إلدارة ايتنارع دور في بها معمول فعّالة
 

 بها معمول العدوى في التحكم تدابير
 

 .Opal دار ومكتب الرعاية دور مداخل في الفعالة الفحص إجراءات
  ويكون: الدار دخول في يرغب شخص أي أن تنصح الرعاية بيت مداخل في التوجيهية شعاراتاإل

 19 بـ اإلصابة ناحية من الخطورة عالية أنها المعروف البالد خالل، سفره في مرّ  أو إلى، سافر قد-COVID، أو  
 البالد، هذه من عائد بشخص اتصال له   

ا 14 لمدة فسهبن نفسه يعزل أن عليه وأن الدار، إلى الدخول له يُسمح لن  يسعى وأن أستراليا، إلى فيه رجع الذي اليوم من يوم 

 طبيبه. من طبية استشارة على للحصول
 

 اليدين نظافة
 الموجودة األيدي تطهير محطات في أيديهم تطهير الزوار جميع على يجب .COVID-19 انتشار من للحماية وسيلة أقوى هي

   الداخل. في وجودهم أثناء تطهيرها في واالستمرار الدخول، قبل رعايتنا دار مداخل في
 Opal في العمل لفريق المقدَّم التدريب

 اليدين نظافة دواتأ صندوق محادثات يشمل الذي التدريب على المعتاد اهتمامنا مركز تعزيز على نعمل ( Hand
Talks Box Tool Hygiene) اإلنترنت. عبر اإلجبارية العدوى في التحكم ووحدات  
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 Opal في الُمحّدثة السفر سياسة
 لمجموعات التعرض تقليل على للمساعدة وذلك فقط العمل يتطلبها التي للضرورة إال السفر نتبعها التي الجوي السفر سياسة تمنع
  الفريق. أفراد جميع على السياسة هذه توزيع تم والخارج. الواليات عبر تنقالتهم في الناس من كبيرة

 الثابت تواجدهم من للتأكد العمل بغرض السفر عن الرعاية راءومد الدار لرعاية العموميين المدراء من كل توقّف 
 مخاوف أو أسئلة أي عرض والعائالت الفريق وأعضاء للسكان تتاح لكي تواجدهم ولضمان الدار في القادة بصفتهم
 عليهم.

 19 بـ اإلصابة ناحية من الخطورة عالية أنها المعروف البالد إلى سافروا الذين  الفريق أعضاء من المطلوب-COVID 

ا 14 لمدة بأنفسهم أنفسهم عزل  من المطلوب الطبية. االستشارة على للحصول والسعي للعمل( الحضور )وعدم يوم 

of Department ) والتجارة الخارجية الشؤون دائرة من الواردة بالسفر الخاصة النصيحة اتباع الفريق أعضاء
(DFAT Trade and Affairs Foreign)) الخارج. إلى للسفر خطط بأي مديرهم وإخبار   

 
 الرعاية دار في الكبيرة والتجمعات المقابالت

 المقابالت لتقليل اإلنترنت عبر االجتماعات طريق عن اتصال على للبقاء الرقمية التكنولوجيا استخدام زيادة على عملنا 
ا تحدث التي الكبيرة  الدار. داخل لوجه وجه 

 دور من والسكان المدارس، أطفال مجموعات )مثل رعايتنا دور إلى للزيارة القادمة جموعاتالم تحديد على نعمل 
 األخرى(. الرعاية

 في بدقة التوجيهية اإلشارات مراعاة أن يعني وهذا والفريق. السكان سالمة على الحفاظ في األساس هو الوقائي الفحص 
   الرعاية. دار في القيادة فريق قِبَل من رصده يتم ما وهذا مطلوب، أمر الرعاية دار في الدخول/الخروج نقاط جميع

 
 األخرى الوظائف

 مرافق أو المسنين، لرعاية أخرى دور أي يزورون أو يعملون كانوا إذا عما العام لمديرهم اإلفصاح العمل فرق من ُطِلب لقد
 المسنين رعاية دور في العاملون يعمل أن الشائع غير من ليس منتظمة. بصفة (Opal )غير للعمل آخر مكان أي أو أخرى طبية

 العمل. فريق عليها يتردد التي األخرى باألماكن دراية على يبقوا أن القيادة فرق سيساعد اإلجراء وهذا واحد، مكان من أكثر في
 

  المساعدة من نتتمكنو كيف
 

 اإلنفلونزا تشبة بأعراض شعرتم إذا

 تكونوا أن المحتمل من أن تشعرون كنتم إذا حتى الطبية، االستشارة على الحصول إلى اسعوا الرعاية. دار تزوروا ال 
  التنفسي. الجهاز يصيب آخر مرض أو بالبرد مصابين

 ونتشعر كنتم وإذا سليمة، بطريقة الورقية المناديل من وتخلصوا العطس أو السعال عند ممرافقك بثنية أفواهكم غطوا 
 باآلخرين. وثيق اتصال أي تجنبوا الصحة في بتوعك

 العالمية الصحة منظمة بها تنصح التي اليدين بنظافة الخاصة التعليمات اتبعوا (Organisation Health World) 

 األوقات. جميع في )المرفقة(
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 رعايتنا. دار زيارة عند لكم نقدمها التي النصيحة اتباع يُرجى
 رعايتنا. دار مدخل في المعروضة التعليمات اتباع على احرصوا   

 
  المعلومات من للمزيد

 شخص ألي المعلومات من مزيد ا المرفقة المتكررة األسئلة نشرة توفِّر  لنصيحتنا.  االمتثال وعلى األمر لهذا تفهمكم على نشكركم
ا ومرفق رعايتنا. دار زيارة في يرغب Organisation Health World ) العالمية الصحة منظمة من المقدمة النصيحة أيض 
WHO()) م  رعايتنا. دار خارج الموضوعة التوجيهية اإلشارات من ونسخة  تحديثها يتم COVID-19 عن معلومات WHO تقّدِ

  المفيد: الفيديو هذا يشمل بما بانتظام،
public-for-2019/advice-coronavirus-https://www.who.int/emergencies/diseases/novel 

 
ا، بنا العهد هو وكما  نقدمها، التي الرعاية جوهر هو سكاننا فرفاهية .تحبون من ودعم لدعمكم هنا  لدينا الرعاية فريق يتواجد دائم 
 اإللكتروني. البريد طريق عن أو هاتفي ا بي االتصال في تترددوا أال نرجو مخاوف، أو استفسارات أي لديكم كان وإذا
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