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Covid19.govt.nz اطالعات بیشتر را در اینجا بیابید

برنامه ریزی کنید. 	
به این فکر کنید که اگر کسی مریض/māuiui شد چه خواهید کرد

افرادی را در خارج از خانٔه خود شناسایی کنید که در هنگامی که 	 
خانوادٔه شما خود را از بقیه جدا کرده اند، می توانند به شما کمک کنند، 

مثالً با تحویل غذا یا لوازم یا جهت حمایت اجتماعی. 
خدماتی مانند ارتش داوطلب دانشجویی ممکن است بتواند برای 

 Work and( تحویل غذا و لوازم کمک کند و سازمان تأمین اجتماعی
Income( ممکن است بتواند در مورد هزینه ها به شما یاری برساند.

آیا افرادی در خانوار شما وجود دارند که ممکن است به مراقبت یا 	 
حمایت اضافی نیاز داشته باشند؟ با هر پرستار یا مراقبی که در خانه 

دارید صحبت کنید تا مطمئن شوید که از قبل در مورد اینکه در صورت 
نیاز به جداسازی چه اتفاقی می افتد به توافق رسیده اید. اگر حضانت 
فرزند یا افراد تحت تکفل شما به صورت اشتراکی است، در این مورد 

برنامه ریزی کنید.
با مدرسه، محل کار، گروه های اجتماعی و شبکه های آشنایان خود 	 

صحبت کنید تا دریابید که برنامٔه آنها چیست - آیا آنها به چیزی از جانب 
شما نیاز دارند؟ آیا آنها می توانند از شما حمایت کنند؟ 

به این فکر کنید که چگونه به بقیٔه مردم خبر دهید که افراد حاضر در 	 
خانٔه شما در حال جداسازی از بقیه هستند - می توانید نشانه ای روی 
درب ورودی یا حصار منزل تان نصب کنید. ضدعفونی کننده و خودکار 

و کاغذ یا کد QR را درمکانی بیرون درب ورودی منزل خود قراردهید تا 
افرادی که تحویل بدون تماس انجام می دهند، بتوانند جزئیات خود را 

ثبت کنند. 
اگر افرادی به شما در تحویل بدون تماس به منزلتان کمک می کنند، 

آیا می خواهید قبل از رسیدن پیامک ارسال کنند یا پیام تلفنی بگذارند؟ 
در ورودی حیاط بوق بزنند؟ از یک ورودی از قبل توافق شده استفاده 

کنند؟
دستورالعمل های مربوط به منزل را که شخص دیگری به راحتی 	 

می تواند دنبال کند، یادداشت کنید تا در صورت مریضی شما مورد 
استفاده قرار گیرد. برای مواردی مانند غذا دادن به حیوانات خانگی، 

پرداخت قبوض و آبیاری گیاهان برنامه ریزی کنید.
فکر کنید و در مورد چگونگی کاهش شانس انتشار کووید-۱۹ در 	 

منزل تان صحبت کنید. آیا می توانید فضاهای مشترک را کاهش داده یا 
نظافت را افزایش دهید؟

آنچه را که نیاز دارید در دسترس داشته باشید. 	
آنچه را که برای کمک به خود و اطرافیان تان نیاز دارید، بررسی کنید 

 	 ،NHI فهرستی از اطالعات خانواده تهیه کنید - شامل نام، سن، شمارٔه
شرایط پزشکی و دارویی که معموالً مصرف می کنند یا لوازم پزشکی که 
هر فرد به آن نیاز دارد را درج کنید. اطالعات تماس اضطراری مانند 

مطب پزشک، ساعات کار بعد از ساعت اداری، و هر گونه نهاد پشتیبانی 
را ذکر کنید. 

چیزهایی را که از آنها لذت می برید در یک محل جمع آوری کنید. اگر در 	 
خانه خود را جداکرده اید، چه چیزی می تواند به جلوگیری از بی حوصله 

شدن شما کمک کند؟

برنامٔه خود را بدانید و آن را به اشتراک بگذارید. 	
مطمئن شوید که افراد کلیدی می دانند که باید چه کاری انجام دهند

یک جلسه در خانه برگزار کنید تا همه )از جمله افراد جوانتر( بدانند 	 
که چه کاری باید انجام دهند، چگونه از یکدیگر حمایت کنند و اگر کسی 

بیمار شد یا مجبور شد به بیمارستان برود با چه کسی تماس بگیرند. 
طرح خود را با اقوام، همسایگان و بازدیدکنندگان/manuhiri که بطور 	 

منظم به منزل شما می آیند به اشتراک بگذارید و با آنها در مورد کارهایی 
که باید انجام دهند و اینکه چگونه می توانید به یکدیگر کمک کنید 

صحبت کنید.

با دوستان و خانواده ارتباط برقرار کنید. 	
ما همه با هم در این موقعیت هستیم و با هم از پس آن بر می آییم

با هم در ارتباط بمانید - دیدارهای منظمی را با خانواده، دوستان و 	 
جامعه ترتیب دهید. اگر در حال جداسازی هستید، مطمئن شوید که 

این دیدارها آنالین یا تلفنی هستند. 
از دوستان، خانواده و همکاران خود حمایت کنید تا برنامه های خود را 	 

برای آماده شدن تهیه کنند. 
دریابید که جامعٔه شما چه می کند - آیا گروهی وجود دارد که غذای 	 

یخ زده درست کند، نکات برنامه ریزی را به اشتراک بگذارد یا در جریان 
امور قرار داشته باشد؟ 

آیا اگر فردی به کووید-۱۹ مبتال شود، خانوادٔه 
شما آماده است؟

Tē tōia, tē haumatia | بدون برنامه و روش انجام کار، هیچ چیز به دست نمی آید

دیر یا زود یک مورد مثبت کووید-۱۹ در جامعٔه شما دیده خواهد شد. نظام سالمت همیشه برای کسانی که نیاز به کمک دارند 
وجود خواهد داشت، اما اکثر افرادی که مبتال به کووید-۱۹ می شوند نیازی به بستری شدن در بیمارستان ندارند و می توانند ایمن و 
بی خطر در خانه خود را از دیگران جدا کنند. همٔه افرادی که تست کووید-۱۹ آنها مثبت میشود و کسانی که با آنها زندگی می کنند باید 

در خانه بمانند و از تماس با دیگران از جمله خانوادشان خودداری کنند.

آماده بودن به افراد، گفتگو ها، ارتباطات و دانستن اینکه چه کاری باید انجام دهید مربوط می شود. آماده بودن به این معنی است 
که خانواده و جامعٔه شما می توانند در صورت نیاز به یکدیگر کمک کنند.

از فهرست زیر برای گفتگو و بررسی میزان آمادگی خود برای مقابله با کووید-۱۹ استفاده کنید. سپس برای اهل خانٔه خود 
برنامه ریزی کنید.
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برنامه ها و ابزارها

کیت سالمتی آنچه که هر فردی برای مراقبت از سالمت و تندرستی خود نیاز دارد متفاوت خواهد بود، اما در زیر چند ایدٔه کلی آورده شده است.

مقابله با عالئم کووید-۱۹

سالم ماندن از نظرروحی طبیعی است که در مواقع سختی احساس اضطراب یا استرس کنید. از درخواست کمک نترسید. برای پشتیبانی در موارد مربوط 
به اضطراب، پریشانی یا بهداشت روانی، می توانید با یک مشاور آموزش دیده به صورت رایگان، در هر زمان، ۲۴ ساعت شبانه روز، ۷ روز هفته با شمارٔه ۱۷۳۷ به 

صورت تلفنی و یا اس ام اس تماس بگیرید.

چیزهایی که باید بدانید در مورد کووید-۱۹  چه چیزی نمی دانید؟ برای کمک به احساس آمادگی بیشتر به دانستن چه چیزی نیاز دارید؟ 
Covid19.govt.nz جای خوبی برای شروع است.

خدمات حمایتی کووید- ۱۹ 

از کاغذ های جداگانه برای تهیٔه برنامه های منزل استفاده کنید تا همه از قبل بدانند چه کاری باید انجام دهند و چگونه کمک کنند.

اطالعات تماس اضطراری ما

افرادی که می توانند به آسان تر کردن جداسازی کمک کنند )مثالً با تحویل غذا(

برنامه های مراقبتی و حمایتی ما )به عنوان مثال برای کودکان، افراد تحت تکفل(

چگونه به مردم بگوییم که در حال جداسازی هستیم

دستورالعمل های خانگی )مانند نحؤه مراقبت از حیوانات خانگی و گیاهان، نگهداری از منزل مانند پرداخت قبوض(

موارد دیگری را که فکر می کنید ممکن است به شما کمک کند را یادداشت کنید 
)مثالً کارهایی که از آنها لذت می برید و می توانید در منزل انجام دهید(:

برخی از ایده ها برای مراقبت از سالمتی عبارتند از:
با دوستان و خانواده در ارتباط بمانید	 
احساسات خود را بپذیرید - طبیعی است که احساس 	 

اضطراب یا استرس کنید
تا جایی که ممکن است روال زندگی را حفظ کنید	 
زمان آنالین خود را محدود کنید	 

فهرست بهداشت عمومی

ضدعفونی کنندٔه دست ماسک

کیسه های زباله دستکش

محصوالت پاک کننده دستمال کاغذی

سرفه / گلو / سینوس
تسکین دهنده هایی مانند کاواکاوا )Kawakawa( یا سایر پمادها، یخ، پماد 

ویکس یا اکالیپتوس برای بُخور دادن، درمان های مخصوص بینی و گلو مانند 
اسپری ها یا آب نبات ها. 

تب
چیزهایی که به کنترل دمای بدن کمک می کنند، مانند کیسٔه یخ، کیسٔه آب گرم، 

لباس گرم و داروی ُمسکن مانند پاراستامول.

درد
چیزهایی که به راحتی شما کمک می کند - مانند بالش و پتو.

داروهای دیگری که در صورت جداسازی افراد خانوادٔه شما 
ممکن است نیاز داشته باشند را بنویسید:

Healthline خط مخصوص کووید-۱۹: 
 ۰۸۰۰ ۳۵۸ ۵۴۵۳

Healthline خط عمومی سالمت: ۱۱۶ ۶۱۱ ۰۸۰۰ 
PlunketLine خط توصیه های بهداشتی در مورد 

نوزادان یا کودکان: ۹۲۲ ۹۳۳ ۰۸۰۰

خدمات خانواده: ۲۱۱ ۲۱۱ ۰۸۰۰ 
)Work and Income( سازمان تأمین 

اجتماعی: ۰۰۹ ۵۵۹ ۰۸۰۰
پشتیبانی از سالمت روان: به شمارۀ ۱۷۳۷ زنگ بزنید یا 

پیامک بفرستید.
خط کمک در مورد مواد مخدر و الکل: ۷۹۷ ۷۸۷ ۰۸۰۰

 صندوق حمایت روستایی 
۰۰۸۰ ۷۸۷ ۴۵۲ :)Rural Support Trust(

حمایت از کسب و کار: 
جزیرٔه شمالی ۳۶۲ ۵۰۰ ۰۸۰۰  
جزیرٔه جنوبی ۰۹۶ ۵۰۵ ۰۸۰۰  

چیزهای دیگری که ممکن است نیاز داشته باشید را بنویسید:
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