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Message from NSW State Emergency Operations Controller 

 
 رسالة من مراقب عمليات الطوارئ في والية نيو ساوث ويلز

 
 (COVID-19)  المستجدكورونا  فيروس

 
 إلى جميع جالياتنا وعائالتنا

 
 المتعلق بـ أمر الصحة العامة )الحجر الصحي، براد هازارد، وعضو البرلمان أصدر وزير الصحة في نيو ساوث ويلز

COVID-19 ) في نيو ساوث ويلز 2010قانون الصحة العامة لعام من  7 المادةبموجب  2020لعام. 
 

بلد آخر قبل وصوله أن  بعد أن كان فيالشخص الذي يصل إلى نيو ساوث ويلز  يفرض علىباعه األمر الذي يجب ات  هذا 
 فترة الحجر الصحي.، وهو ما نطلق عليه اسم يوًما  14يعزل نفسه لمدة 

 
كومنولث في تنفيذ تدابير الحتواء انتشار الفيروس في أستراليا. يسمى هذا الفيروس تدعم نيو ساوث ويلز حكومة ال

COVID-19، انتشر الفيروس اآلن في مختلف البلدان، ولهذا السبب  دوق . كورونا المستجدفيروس  اسم كما يطلق عليه
 شار إليه باسم الوباء.ي  

 
إلى نيو ساوث ويلز، بما في  األشخاص الذين يدخلونبل جميع ذاتيًا من ق  تتطلب حكومة الكومنولث وحكومة الوالية عزاًل 
، باإلضافة إلى COVID-19بالفعل بفيروس  الذين أصيبوااألشخاص وذلك المسافرون العائدون والزائرون الدوليون 

 .COVID-19 ’من كان على اتصال قريب‘ بأشخاص أصيبوا بـ
 
 لدعم مبادرة الصحة العامة هذه. بصالحياتع قوة شرطة نيو ساوث ويلز تتمت  ، 2010قانون الصحة العامة لعام موجب ب

 

 :اتحتاج إلى معرفته األمور التي
 
الذي أصدره  2020لعام ( COVID-19 المتعلق بـ مر الصحة العامة )الحجر الصحيأل شخصالعدم امتثال  عد  ي   •  

ستواصل قوة شرطة نيو ساوث ويلز العمل وأشهر(.  6دوالر و / أو السجن لمدة  11000) جريمةوزير الصحة 
كومنولث لتقليل المخاطر الو للواليةتابعة الخرى األوكاالت الو دائرة الصحة في نيو ساوث ويلزعن كثب مع 

 ة على المجتمع األوسع.الصحي 
 
 وأبناءهذه طريقة قوية لحماية عائلتك وأصدقائك و. COVID-19العزل الذاتي أمر بالغ األهمية إلبطاء انتشار  •  

 اآلخرين. المجتمع
 
إلى إبطاء  ،مرفقك( ثنية مقترنًا بتدابير النظافة الجيدة )مثل غسل اليدين بانتظام والسعال في ،يؤدي العزل الذاتي •  

 انتشار الفيروس شديد العدوى. 
 
المعرضين لخطر اإلصابة  ا ية أكثر أفراد المجتمع ضعفً ة الجيدة على حما ساعد العزل الذاتي والنظافة الصحي ي •  

من تأثير الوباء  يقل للديهم ظروف خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة. كما أن العزل الذاتي  تنشأ قد الذين بمرض شديد و
 لحياة.تي تنقذ اة الة األساسي على الخدمات الصحي 

 

 ما الذي ينبغي عليك أن تفعله:

. COVID-19 لترى ما إذا كانت ظهرت عليك أعراضالعزل الذاتي، يجب أن تراقب نفسك  كونك في أثناء •
حالة الإذا كانت و. 222 022 1800 الرقم علىبذلك  HEALTHDIRECTاألعراض، أبلغ  برزتإذا 

 أنك في عزل منزلي. الموظفين هناك سعاف وأخبراإل، اتصل بطارئة
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ما  ة أوللحصول على الرعاية الطبي  يوًما إال   14لتي تبلغ مدتها ال تغادر منزلك خالل فترة الحجر الصحي ا •
شراء أي شيء  الطعام أو  لشراء تذهب  هذا يعني أنه يجب أال  و. طارئةحالة وجود أو بسبب  تحتاجه من أدوية

  يجب أال   ، كما رعاية الطفل / الجامعةمركز تذهب إلى المدرسة /  يجب أال  و ،لعملإلى اتذهب  أال  يجب و آخر،
 إلى شرفتك أو حديقتك. الخروجيمكنك لكن أو األماكن العامة.  الجمنازيومتذهب إلى 

 

 :قدر المستطاع آخرين، يجب عليكأشخاص مع  البيت تسكن فيإذا كنت  •
 
o ستخدم حماًما منفصالً إذا كان لديك أن تفي منزلك والذين اآلخرين األشخاص فصل نفسك عن أن ت 

 
o عندما تكون في نفس الغرفة مع أشخاص آخرين ا جراحيً  ا قناعً  أن تلبس 

 
o األماكنعبر هذه  تتنق لإذا كنت  ا جراحيً  ا قناعً  وأن تلبسالمشتركة  األماكنتجنب أن ت 

 
o  أخرىة صحي  حاالتأشخاص يعانون من  مع مسن أوأي شخص غرفة مع أية ال تشارك أن 

 
o  إال   أن يكونوا في زيارتك، الذين ال يحتاجون إلى ،بقاء الزوارعدم تكون في عزل ذاتي من  أن تتأك د عندما

 .الحد األدنىب
 

 يعني البقاء في البيت ما يلي: 
 
 الجامعةرعاية األطفال أو مركز ق أو العمل أو المدرسة أو إلى األماكن العامة مثل مراكز التسو   الذهاب عدم• 
  
 عند باب منزلك ا إحضار الطعام والضروريات األخرى لك وتركه آخرمن شخص  أن تطلب• 
 
 معك  عادةً األشخاص الذين يعيشون  إال   في منزلك يكون أال  يجب  -للزوار بالدخول  السماح عدم• 

 

الخاص ة  لمعلومات الصحي ل  الوطنيخط  التصل با،  لوازم الضروري ةوال  الطعامإذا كنت بحاجة إلى مساعدة في الحصول على  
 لإلحالة إلى الخدمة األكثر مالءمة.  080 020 1800بفيروس كورونا على الرقم 

 
 ا للحد  معً  أن نعملي رورمن الضو  منذ مدة طويلةلم نشهد هذا المستوى من العدوى إننا المجتمعي.  ا لدعمك وتعاونكشكرً 

 من انتشار هذا الفيروس.
 

 يتوفر المزيد من التوجيه فيما يتعلق بالعزل الذاتي في
guidelines.pdf-isolation-self-19-dhttps://www.health.nsw.gov.au/Infectious/diseases/Documents/covi 

 
 

 
 
 

 
 مراقب خدمات الطوارئ في الوالية

ض    شرطة نيو ساوث ويلز غاري وربويز )حامل وسام الشرطة األسترالية( قوة نائب مفو 
 2020آذار/مارس  18

 

 
 
 

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/diseases/Documents/covid-19-self-isolation-guidelines.pdf

