قم بإجراء
الفحص

لحمايتك وحماية مجتمعك.

فيروس كورونا ( )COVID-19موجود في مجتمعنا  -لكن ال تخف ،ما عليك سوى الحِ فاظ على سالمتك .حتى إذا كانت لديك أعراض خفيفة ،ال تذهب إلى
العمل وقم بإجراء فحص كورونا المجاني واآلمن بالقرب من منزلك.
يمكنك المساعدة في منع انتشار فيروس كورونا إلى المزيد من األشخاص حتى نتمكن جميعًا من إنهاء حالة اإلغالق والعودة إلى المدارس ومراكز رعاية
األطفال والعمل – واستعادة حياتنا الطبيعية .من فضلك ال تنتظر .إذا كان هناك شخصٌ ما ضمن أفراد أسرتك ،أو ليس من أفراد أسرتك وأنت تق ّدِم له الرعاية
وكانت نتيجة فحصه إيجابية ،فيجب على كل شخص إختلط به أن يقوم بإجراء الفحص.
يق ّدِم لك المجلس وحكومة الوالية واألطباء العموميون المحليون المساعدة خالل الفحص وإذا كانت نتيجة فحصك إيجابية.
اتصل بالمجلس على الرقم  1300 179 944واطلب  .Community Connectorللتحدث إلى المجلس بلغتك التي تفضلها ،اتصل بالخط الهاتفي متعدد
اللغات لدى المجلس على الرقم  9932 1212واطلب االستعانة بمترجم شفهي .لالطالع على معلومات مترجمة من وزارة الصحة والخدمات االنسانية ،قم
بزيارة www.dhhs.vic.gov.au/translated-resources-coronavirus-disease-covid-19

يمكنك إجراء الفحص في:
عيادات األطباء العموميين (لفحوصات الجهاز التنفسي)
•Altona North Medical Clinic, Circle Health
()www.circlehealth.com.au
 Blackshaws Road, Altona North6/230
هاتف)03( 9393 3900:
•Laverton CoHealth
()www.cohealth.org.au/get-tested-for-coronavirus
 Railway Ave, Laverton95-105
هاتف)03( 9368 2500 :

األعراض
•حمى
•قشعريرة أو تعرق
سعال
• ُ
•إلتهاب الحلق
•ضيق في التنفس
•سيالن األنف
•فقدان أو تغير حاسة الشم أو
التذوق

موقع الفحص الفوري
• أرض المعارض في ملبورن ( :)Melbourne Showgrounds 9صبا ًحا  4:45 -مسا ًء 7 ،أيام في األسبوع
•  Bunningsفي  ،West Footscray 9صبا ًحا  5 -مسا ًء  7أيام في األسبوع
•  :Highpoint Shopping Centre 9صبا ًحا  5 -مسا ًء  7أيام في األسبوع
• ( :Hoppers Crossing (Pacific Werribee 9صبا ًحا  5 -مسا ًء من االثنين إلى الجمعة

عيادة الطبيب العمومي بمنطقتك
• اتصل قبل الزيارة .يمكنهم إجراء الفحص أو إحالتك إلى مزود خدمة آخر.
إذا كنت ال تستطيع مغادرة المنزل بسبب حالة صحية أو إعاقة ،أو بسبب اختالطك بحالة ،فقد تكون مؤهالً إلجراء الفحص في المنزل .للتحقق من ذلك ،اتصل
على الرقم  .1800 675 398للمزيد من المعلومات حول فيروس كورونا وإجراء الفحص ،قم بزيارة
 www.hobsonsbay.vic.gov.au/coronavirusأو www.dhhs.vic.gov.au/getting-tested
لالطالع على معلومات مترجمة من  Beyond Blueحول الصحة العقلية ،قم بزيارة:
https://www.beyondblue.org.au/who-does-it-affect/multicultural-people/translated-mental-health-resources

