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دوری

ضدص
قبل از ورود یا خارج شدن از یک محل  ،دستها خود را در
استفاد
عفونی كنید

فاصله اجتماعی و انفرادی

فاصله اجتماعی و انفرادی
برای جلوگیری از ابتال به کورونا ویروس باید از قوانین فاصله اجتماعی پیروی کنید.

رای جلوگیری از ابتال به کورونا ویروس باید از قوانین فاصله اجتماعی پیروی کنید.

چیزهایی که می توانید هر

چیزهایی که ایمن هستند
Things that are safe

Things we can if needed

در حیاط خود بازی و کار کنید

رفتن به دکتر

خانه خود را تمیز کنید

خرید داروها

کتاب خوبی بخوانید

برون رفتن برای گرفتن غذا

گوش دادن به موسیقی

پیاده روی (با فاصله حداقل  ۲متر از
افراد دیگر فاصله بگیرید)

ایمن هستند
چیزهایی که
غذا پختن

ر حیاط خود بازی و کار کنید

انه خود را

تمیز
کنیدگروهی تصویری یـا ویدویی
گفتگوی

رفتن به دکتر

خرید داروها

طبق دستور محل کار خود کار کنید

برون رفتن برای گرفتن غذا

یاد آوری:

به دندانپزشک رفتن

اب خوبی بخوانید

Things we can’t do

جای رفتن با افرادی که با آنها زندگی
نمی کنید
رفتن به خانه مردمان دیگر
بچه ها را در پارک بردن

چیزهایی که نمی توانید ا
چیزهایی که می توانید هر
رویدادهای فرهنگی

دوستان یا خانواده همسایگان را از طریق به دندانپزشک رفتن
تلفن تماس داشتن
رفتن با ماشین به جای نزدیک

چیزهایی که نمی توانید انجام

کلیسا معبد و مسجد
بازار

جای رفتن با افرادی که با آنها زندگ
آمدن دوست و رفیق در خانه
نمی کنید

سفر به بیرون بنندیگو

به کتابخانه رفتن به خانه مردمان دیگر

به مراسم تشییع
از ریستوران سفارش دهید که غذا به خانه
جنازهرا در پارک بردن
بچه ها
پیاده روی (با فاصله حداقل  ۲متر از
موسیقی
تحویل داده شود
وش دادن به شما
به مراسم عروسی
رویدادهای فرهنگی
افراد دیگر فاصله بگیرید)
و درجشن تولد رفتن
غذا پختن

کلیسا معبد و مسجد

همسایگان را
وستان یا خانواده
طریق تنفسی دارید  ،دکتر فامیلی خود را زنگ بزنید که تصمیم می گیرد در صورت نیاز به آزمایش
عطسهازومشکلی
اگر تب  ،سرفه ،
فن تماس داشتنکورونا ویروس .این یک آزمایش بینی و گلو خواهد بود.
بازار

فتن با ماشین به جای نزدیک

تگوی

آمدن دوست و رفیق در خانه

در صورت نیاز به آزمایش  ،آنها ممکن است تست را در کلینیک شما انجام دهند یا ممکن است به شما پیشنهاد دهند که ساعت
ویدوییکلینیک کوروناویروس در بیمارستان قدیمی در
تصویری ویـا ۶عصر به
گروهی ۰۳:۹۰صبح
سفر به بیرون بنندیگو
Stewart Street Bendigoبروید.

بق دستور محل کار خود کار کنید

ز ریستوران سفارش دهید که غذا به خانه
Health
ما تحویل داده شود
and Human
Services

به کتابخانه
به مراسم تشییع جنازه

Made
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