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وس   ء تحتاج أن تعرفه عن فير ي
كل ش 

 ( 19كورونا) كوفيد 
 

 
وس كورونا؟   ما هو فير

وس كوفيد وس جديد   19- إن فير اوح هذه األمراض من الرشح إىل   قد يسبب األمراض عند األشخاص،و فير وتير

ي اكتشفت مؤخرا تسبب  
وس كورونا التر وس كورونا)كوفيد األمراض التنفسية األكير حدة. وسلسة فير - مرض فير

19). 

ي لقسم الخدمات  
ون  ي هذه الورقة هي المعلومات المتوافرة عىل الموقع اإللكير

إن مصدر المعلومات الواردة ف 

 . وللحصول عىل آخر المعلومات  2020اذار/مارس عام  23بتاري    خ  (DHHS) اإلنسانية والصحة

   : المتعلقة بهذا الموضوع يمكنكم زيارة الموقع التاىلي 

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

 
وس كورونا؟    كيف ينتش  فير

وس كوفيد  وس ويحدث هذا من خالل مقابلة   19-ينتش  فير عير اإلتصال المباش  مع شخص مصاب بالفير

  .العائلةالشخص وجها لوجه أو من خالل أفراد 

 

ي أن تكون المقابلة وجها لوجه لمدة تزيد عن  
؟ اإلتصال المباش  يعت  دقيقة أو التواجد مع    15ماهو اإلتصال المباش 

ي مكان مغلق لمدة تزيد عن ساعتير  
وس ف   .شخص تأكدت إصابته بالفير

 

وس كوفيد ل وتعز ،  19- إذا قمت باإلتصال مباش  مع شخص مصاب بفير ي المي  
ل نفسك عن  يجب ان تبقر ف 

ي التاىلي للحصول عىل المزيد من المعلومات حول اإلتصال  
ون  األشخاص األخرين. ويمكنك زيارة الموقع اإللكير

 covid-disease-coronavirus-public-https://www.dhhs.vic.gov.au/victorian-19المباش  

 

وس كورونا؟  ي يمكنك القيام بها لتقليل خطر اإلصابة بفير
 ما األمور التر

 

تجنب االحتكاك الجسدي باألشخاص األخرين أو حافظ عىل مسافة مير ونصف بينك وبير  األشخاص   •

 .األخرين

ثانية عىل األقل وجفف يديك باستخدام   20الصابون والماء الجاري لمدة  أغسل يديك بشكل مستمر ب •

 .ة ورقية أو جهاز تجفيف اليدينفمنش

 .حاول عدم مالمسة عينيك وانفك أو فمك •

غطي أنفك وفمك باستخدام منديل عند السعال أو العطس وإذا لم يكن لديك منديل قم بالعطس أو   •

ي مرفق يدك أو 
ي السعال ف 

  .العلوي الذي يغطي ذراعكجزء الرداء ف 

ل إذا كنت تشعر أنك مريض وإذا كنت تأخذ أية أدوية تأكد أن لديك كمية كافية من الدواء • ي المي  
 .إبقر ف 

https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus
https://www.dhhs.vic.gov.au/victorian-public-coronavirus-disease-covid-19
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ي القيام بالعاادات الصحية: ال تدخن ومارس التمارين الرياضية بشكل منتظم و  •
ب  استمر ف  أش 

 الماء وأحصل عىل قسط كاف من النوم 

اء معقم   •  بالمئة من الكحول.  60كحول لليدين يحتوي عىل نسبة أكير من قم بش 

وريا إذا كنت بصحة جيدة.  •  ال يعتير ارتداء كمامة الوجه أمرا ض 

 

 التباعد عن األشخاص األخرين من األمور المهمة؟   يعتير لماذا  

ي ترك مسافة مير ونصف 
بينك وبير  األخرين. وهي  إن التباعد عن األشخاص األخرين أو التباعد اإلجتماعي يعت 

من   19-ومن المحتمل جدا أن ينتقل كوفيد  19-أحدى الطرق للتحكم أو إبطاء انتشار األمراض المعدية مثل كوفيد
 شخص إىل أخر عير الطرق التالية: 

 

 األعراضساعة قبل ظهور  24خالل   التواصلشخص يحمل العدوى أو  التواصل القريب والمباش  مع  •

 عىل الشخص المصاب. 

وس.  •  التواصل مع شخص يقوم بالسعال أو العطس وهو يحمل إصابة مؤكدة بالفير

الملوثة بسبب سعال أو عطاس شخص يحمل   شياء أو األسطح )مثل مقابض الباب أو الطاوالت(لمس األ  •

 إصابة مؤكدة ومن ثم القيام بلمس فمك أو وجهك. 

 
وللحصول عىل المزيد من المعلومات والخطوات الالزمة لممارسة التباعد عن األشخاص األخرين قم بزيارة الموقع  

 :  التاىلي
-covid-https://www.health.gov.au/sites/default/files/documents/2020/03/coronavirus
fdistancing.pd-social-on-information-19 

 
 

وس كورونا )كوفيد  خارج    المسافرين ( و  19-فير
اليا   اسير

 
اليا مؤخرا؟   ماذا يجب أن أفعل إذا كنت رجعت من السفر خارج أسير

 

 إذا كنت: 

اليا  •  أو  2020عام مارس   /رشهر أذا 15بعد منتصف ليلة وصلت إىل أسير

وس  تعتقد  • ي تواصل مباش  مع حالة مؤكدة من اإلصابة بفير
 كورونا أنك كنت ف 

( لمدة  يجب عليك أن تقوم  ي
) العزل الذانر ي

 يوما  14بالحجر الصحي الذانر

 

 

https://www.health.gov.au/sites/default/files/documents/2020/03/coronavirus-covid-19-information-on-social-distancing.pdf
https://www.health.gov.au/sites/default/files/documents/2020/03/coronavirus-covid-19-information-on-social-distancing.pdf
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 : ي ما يىلي
 وهذا يعت 

لك أو إىل مكان يمكنك   ة التوجه من المطار إىل مي   ي عند رجوعك من السفر يجب عليك مباش 
البقاء ف 

 . يوما  14الحجر الصحي لمدة 

جوع من السفر حتر منتصف ليلة ر من يوم ال البقاء هناك وما عدا الحاالت االستثنائية، يجب عليك  
 بعد تاري    خ رجوعك من السفر.  14اليوم 

 

ي الحاالت التالية: 
 وال يجب عليك مغادرة المكان إال ف 

 الطبيةبسبب الحصول عىل الرعاية الصحية أو المستلزمات  •

ي حاالت الطوارىء •
 ف 

ي يمكن أن تتجنب فيها اإلتصال المباش  مع  •
ي الظروف التر

 شخاص األخرين. األ ف 

ي ذلك المكان عادة ي شخص بدخول المكان إال  يجب عليك عدم السماح أل 
و إذا كان الشخص  أإذا كان الشخص يسكن ف 

( ايضا  ي
ي )العزل الذانر

ي المكان ألسباب طبية  يوما ذاتها أو إذا األ  14لمدة  األخر يقوم بالحجر الصحي الذانر
شخاص متواجدين ف 

ي ح
 الت الطوارىء. اأو ف 

 public-https://www.dhhs.vic.gov.au/victorian- قم بزيارة الموقع التاىلي للحصول عىل المزيد من المعلومات
quarantineu-self-19#u-covid-disease-coronavirus 

 
 
 

اليا معلومات مهمة لألشخاص    المسافرين خارج أسير
 

اليا  2020مارس عام  /أذار 20إعتبارا من تاري    خ   إال إذا كنت:  ال يمكنك الدخول إىل أسير

اىلي  •
 مواطن أسير

اليا  • ي أسير
ا إقامة دائمة ف   تحمل فير 

اليا  • ي أسير
ي نيوزيالندة وتعيش عادة ف 

 من مواطت 

الية أو   • ة لشخص يحمل الجنسية األسير اليا أحد أفراد العائلة المباش  ي أسير
 اإلقامة الدائمة ف 

  Smart Traveller websiteولالطالع عىل أحدث المعلومات حول قيود السفر يمكنك زيارة موقع

 

ام بمتطلبات   ؟ ماهي عقوبات عدم االلير  ي
  الحجر الصحي الذانر

ي والية فيكتوريا إذا قمت بتجاهل 
هذه التوجيهات يتوجب عليك دفع مخالفة تصل إىل مبلغ  بموجب حالة الطوارىء ف 

اىلي   20,000
اىلي    تقريبا أو مبلغ يصل إىل دوالر أسير

كات  100,000دوالر أسير  والمؤسسات األخرى. تقريبا بالنسبة للش 

 

 ) ميديكير(؟Medicareكنت من خارج أستراليا وغير مستحق لخدمات  لوماذا 

 

https://www.dhhs.vic.gov.au/victorian-public-%20coronavirus-disease-covid-19#u-self-quarantineu
https://www.dhhs.vic.gov.au/victorian-public-%20coronavirus-disease-covid-19#u-self-quarantineu
https://www.smartraveller.gov.au/
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اليا  ) وغير مستحقير  لخدمات  و  غالبا ما يكون لدى المسافرين من خارج أسير الذين يصبحون مرض 
Medicare)  تأمير  صحي أو تأمير  السفر.  ) ميديكير

وس  ب  وكشك هناك إذا لم يكن لديك التأمير  الصحي الذي يغطيك بشكل مناسب وكان  أنك مصاب بفير
 كورونا: 

 لن يتوجب عليك دفع تكاليف العالج   •

ي والية فيكتوريا  إنقلك   ذا تمإارة اإلسعاف يلن يتوجب عليك دفع تكاليف النقل بس •
ىل مشاف 

 لتقييم حالتك. 

شخاص من خارج  المتعلقة بالدفعات المالية عائقا أمام حصول األ  ر األمو لقد قمنا بإتخاذ هذه اإلجراءات لضمان أن ال تكون 
اليا وظهر   نصيحة الطبية المبكرة. عليهم أعراض اإلصابة من الحصول عىل ال تاسير

 
 

وس كورونا؟   ما هي أعراض فير

وس كوفيد ي معظم األشخاص الذين يصابون بفير
شخاص  متوسطة فقط ولكن الدالئل األوىل تشير أن األ من أعراض   19- يعان 

ي السن والشخاص الذين يعانون من 
 حاالت طبية موجودة سلفا معرضون لخطر األصابة بأعراض أكير حدة. الكبار ف 

 : وس كورونا ما يىلي  تتضمن األعراض األكير شيوعا لفير

 ارتفاع درجة حرارة الجسم •

ي التنفس مثل انقطاع النفس •
 صعوبات ف 

 السعال  •

 التهاب الحلق •

 .رهاق والتعبإلا •

 
؟ ل   ضير  شخاص المعر من هم األ  وس كورونا بشكل أكير  خطر فير

 

اليا  •  والذين كانوا عىل إتصال قريب مع شخص مصابالمسافرون خارج اسير

ي السابق السن واألشخاص الذين يعانون من حاالت صحية موجودة  كبار  •
 ف 

ييت السكان  • اليا وسكان جزيرة توريس سير  األصليير  ألسير

 
ي مريض ما الذي يجب أن أفعل إذا كنت  

 ؟ أشعر أن 
 

وبدأت تشعر أنك مريض وتعاني من ارتفاع درجة حرارة   مجموعات الخطر المذكورة أعالهإذا كنت في اية مجموعة من 
يوما بعد رجوعك  14مرض في الجهاز التنفسي خالل فترة العزل أو خالل فترة  الجسم أو ضيق في التنفس أو سعال أو 

 رة: ، يجب عليك الحصول على الرعاية الطبية المباشإلى المنزل من السفر خارج استراليا
 
 

اليا قبل وصولك إىل عيادة الطبيب  تصل بطبيب العائلة أ - هم عن سفرك خارج أسير أو قسم الطوارىء وأخير

 . مكافحة العدوىالمناسبة لجراءات اإل لكي يقوموا بتجهير  

ائح المتعلقة بهذا  للحصول عىل النصالمخصص لهذه الحاالت  1800 675 398ن تصل بالخط الساخأ -

  450يام األسبوع ويمكنك اإلتصال بالرقم أ ساعة كل يوم من  24الموضوع حيث يتوفر الموظفون عىل مدار 

جمة الشفهية أو الكتابية.  131  إذا كنت بحاجة إىل مساعدة خدمات الير

ي التنفس 
ة مثل صعوبة ف  ي من أعراض خطير

خير الموظف المناوب عن  وأطلب األسعاف وأ  000اتصل بالرقم إذا كنت تعان 
ي قمت بها مؤخرا. 

 رحالت السفر التر
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وس كورونا؟   اين توجد مراكز فحص فير
 

ي والية فيكتوريا أتلقد تم 
ي ف 
ي عدد من المشاف 

وس كورونا ف  للمرض  الذين   ويمكنسيس مراكز فحص فير
ور عىل أقرب مركز  ثوللعهذه المراكز للفحص. التوجه إىل  19-كوفيد تظهر عليهم أعراض شبيهة بأعراض  

 : ي التاىلي
ون    فحص إىل منطقتك يمكنك زيارة الموقع اإللكير

-covid-disease-coronavirus-public-https://www.dhhs.vic.gov.au/victorian
centres-assessment-coronavirus-the-are-19#where 

  : جمة إىل لغتك يمكنك زيارة الموقع التاىلي
 وللحصول عىل المعلومات المير

-covid-disease -resourcescoronavirus-https://www.dhhs.vic.gov.au/translated 
19 

https://www.health.gov.au/news/health-أو زيارة الموقع التاىلي للحصول عىل المزيد من المعلومات: 
alert-health-ncov-2019-coronavirus-alerts/novel 

https://www.dhhs.vic.gov.au/victorian-public-coronavirus-disease-covid-19#where-are-the-coronavirus-assessment-centres
https://www.dhhs.vic.gov.au/victorian-public-coronavirus-disease-covid-19#where-are-the-coronavirus-assessment-centres
https://www.dhhs.vic.gov.au/translated-resourcescoronavirus-%20disease-covid-19
https://www.dhhs.vic.gov.au/translated-resourcescoronavirus-%20disease-covid-19
https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert
https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert

