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 COVID-19 اطالعات مهم به روز در باره

 2020مارچ  2نامیده میشد.  (Novel Coronavirus – 2019 nCoV) )که قبالً ویروس جدید کورونا

 

 پدر، مادر یا مراقب عزیز، 

)که قبالً ویروس جدید ک رونا نامیده میشد( که به تدریج  COVID-19المللی در پاسخ به وضعیت بین NSWاداره آموزش 

 .کندبا وزارت بهداشت از نزدیک همکاری می شودتر می روشن

 های بیشتر مسافرتمحدودیت

آیند صادر کرده است. فقط ا که از ایران به استرالیا می هایی ردولت فدرال، حکم منع سفر خارجی 2020از اول مارچ 

و از اول مارچ آنها ملزم هستند که  آیند اجازه ورود به استرالیا را خواهند داشتشهروندان استرالیا و مقیمان دائم که از ایران می

ایی هایی است که در مورد آنهروز از تاریخ خروجشان از ایران قرنطینه کنند که این هماهنگ با محدودیت 14خود را به مدت 

 .نکنندها توصیه شده است که به ایران سفر . عالوه بر این، به استرالیایی شودآیند اعمال میکه از چین می

 :است به شرح زیرشود برای والدین و کارکنانی که به ایشان مربوط می COVID-19 در باره  NSWهای جدید دولت توصیه 

گذر کرده است یا در ایران بوده  )نه فقط استان هوبی( یا از آنجاچین بوده کشور  که در یآموز یا کارمندهر دانش  •

روز از تاریخ خروج از چین یا ایران از کار، مدرسه یا خدمات مراقبت از کودکان محروم است  14است به مدت 

 تواند تا دو هفته طول بکشد(. می COVID-19)چون دوره نهفتگی 

 جازه پزشکی برای بازگشت داشته باشد محروم خواهد بود.تا زمانی که ا COVID-19هر مورد تایید شده  •

روز از آخرین تماس با مورد تایید  14دارند به مدت  COVID-19کسانی که تماس نزدیک با یک مورد تایید شده  •

 شده محروم خواهند بود.

اند ای نداشتهارضه اند و هیچ عروز قبل از کشور چین یا ایران برگشته 14آموزان و کارکنانی که بیشتر از دانش •

 توانند به مدرسه برگردند.می

برای شناسایی طرفهای تماس نزدیک موارد تایید شده در استرالیا دارد. توصیه مربوط به   فرآیندهایی NSWوزارت بهداشت 

 به این تماسهای نزدیک داده خواهد شد. NSWنیامدن به مدرسه توسط وزارت بهداشت 

رض در خانه آموزانی که با بیماری تنفسی ناخوش هستند باید تا زمان بر طرف شدن عواهای فعلی، دانشمطابق با دستورالعمل

های کنترل عفونت را اجرا آموزی ناخوش شود، مدرسه دستورالعملاگر دانش  NSWبمانند. طبق رویه کنونی اداره آموزش 

 د.خواهد کردنبال  بطور مناسبرا  NSWارائه شده توسط وزارت بهداشت  یها هیصتووکرده 

. از والدین و آن است وعیو ش یتنفس یکاهش خطر ابتال به عفونت ها یروش مهم برا کیحفظ استاندادرهای خوب بهداشتی 
روش موثر ترین  شستن دستچون  ،شود که بهداشت خوب را تشویق کنند، از جمله شستن دست با صابونمراقبین خواسته می

 شوند.برای کاهش شیوع میکربهایی است که باعث بیماری تنفسی می

 به زبان انگلیسی و زبانهای دیگر دارد.  COVID-19در باره ها و منابعی را راهنمایی NSWوزارت بهداشت 

را تحت نظر گرفته و اطالعات به روز مربوط به ویروس را به والدین و  COVID-19کماکان وضعیت  NSWاداره آموزش 

 مراقبین ارائه خواهد داد. 

 

 سرویس مترجم تلفنی 

دارید  اگر به اطالعات بیشتری نیاز دارید لطفاً به مدیر مدرسه تان تلفن بزنید. اگر برای کمک به پرسشتان به یک مترجم نیاز 

تلفن کنید و یک مترجم زبان خود را درخواست کنید. این سرویس برای شما  450 131لطفاً به سرویس مترجم تلفنی، شماره 

 رایگان خواهد بود.

 

https://www.health.nsw.gov.au/pandemic/Pages/hand-wash-community.aspx
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