
مراقبت از کووید در خانه چیست؟ 

مراقبت از کووید در خانه خدمات بهداشتی است که از 

راه دور افرادی را که نتیجه آزمایش کووید مثبت دریافت 

کرده اند و به اندازه کافی خوب هستند که در خانه بمانند را 

پشتیبانی و نظارت می کند. 

تیم مراقبت از کووید در خانه با شما در تماس خواهد بود تا 

عالئم تان را کنترل کرده و به شما کمک کند. ممکن است 

که گروه مراقبتی شما از شما بخواهند که نبض، سطح 

اکسیژن و/یا دمای خود را اندازه گیری کنید. در صورت نیاز، 

تجهیزات الزم برای انجام این کار به صورت رایگان در اختیار 

شما قرار می گیرد تا بتوانیم عالئم شما را با هم پیگیری 

کرده و در راستای بهبودی از شما حمایت کنیم.

گروه مراقبت از کووید در خانه شامل پزشکان، پرستاران 

و کارکنان پشتیبانی است که به طور منظم شما را معاینه 

می کنند، در مورد عالئم شما مشاوره می دهند و در صورت 

نیاز، ترتیب انتقال شما به بیمارستان را می دهند. گروه 

مراقبت از طریق تلفن با شما در تماس خواهند بود و 

 همچنین ممکن است این گزینه را داشته باشید که از 

برنامه ای به نام CareMonitor استفاده کنید.

اطالعات بیمار

انچه باید بدانید

12٫2021مراقبت از کووید در خانه توسط Calvary Medibank JV Pty Ltd، سرمایه گذاری مشترک بین Calvary و Medibank ارائه می شود.

CareMonitor یک برنامه ساده برای استفاده در تلفن هوشمند 
یا ابزاری دیگر است که به شما امکان می دهد با گروه مراقبتی 

تان در تماس باشید و اطالعات و منابع مفیدی را ارائه می 

دهد. همچنین به شما این امکان را می دهد که نبض، درجه 

حرارت و سطح اکسیژن خود را وارد کنید و وضعیت سالمتی 

خود در طول دوره انزوا را یادداشت کنید.

به برنامه مراقبت از کووید در 

خانه خوش آمدید

شما در برنامه مراقبت از کووید در 

خانه ثبت نام کرده اید، این برنامه 

خدماتی است که از طرف مرکز 

خدمات بهداشتی محلی شما بدون 

پرداخت هزینه برای حمایت از افرادی 

که نتیجه آزمایش کووید-19 مثبت 

دریافت کرده اند ارائه می شود.

مراقبت از کووید در خانه 

از طرف خدمات بهداشتی 

محلی شما ارائه می شود.
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عالئم شایع

عالئم شایع شامل آبریزش بینی، سرفه، خستگی و 

تب است. همچنین ممکن است سردرد، گلودرد و از 

دست دادن حس چشایی و بویایی را تجربه کنید. برخی 

افراد حالت تهوع، استفراغ و اسهال را تجربه می کنند. 

این عالئم را می توان با استراحت و نوشیدن مایعات 

فراوان، درست مثل سرماخوردگی یا آنفوالنزای معمولی، 

کنترل کرد. اگر احساس ناخوشی می کنید، می توانید 

از پاراستامول و ایبوپروفن برای کمک به تسکین عالئم 

استفاده کنید.

 نتیجه آزمایش کووید-19 من مثبت شد. 

حاال چه کنم؟ 

ما با شما تماس گرفته ایم زیرا خدمات بهداشتی محلی   .1
تان به تیم مراقبت از کووید در خانه اطالع داده است که 

نتیجه آزمایش کووید-19 تان مثبت بوده است. 

در اولین تماس، اطالعاتی در مورد  جدامانی در خانه   .2
دریافت خواهید کرد و رضایت خواهید داد که در برنامه 

 مراقبت از کووید در خانه ثبت نام کنید. شما همچنین 

به یک سری سواالت پاسخ داده اید تا به تیم مراقبت 

اجازه دهید عالئم و وضعیت شما را ارزیابی کنند. 

گروه مراقبت از کووید در خانه برای ارزیابی عالئم و   .3
وضعیت شما از طریق تلفن با شما تماس می گیرد. 

تعداد دفعات این تماس ها به عالئم و حال شما در هر 

روز بستگی دارد. 

یکی از گزینه هایی که به نظارت بر وضعیت شما کمک   .4 
می کند، برنامه CareMonitor است. اگر تیم مراقبت 

وضعیت شما را پایدار ارزیابی کند، می توانید از برنامه 

CareMonitor استفاده کنید. برنامه CareMonitor به 
 نظارت بر وضعیت شما کمک می کند و این امکان را 

می دهد که در تماس باشید. 

ممکن است که گروه مراقبت  برای شما تجهیزاتی   .5
بفرستد تا به ما در نظارت نبض، سطح اکسیژن و دمای 

شما کمک کند. گروه ما دستورالعمل ها را ارائه می دهد و 

به شما در انجام این اندازه گیری ها در خانه کمک می کند. 

ما می دانیم که ابتال به کووید-19 و مجبور به ماندن در   .6
خانه می تواند باعث ناراحتی باشد. ما می توانیم به شما 

کمک کنیم تا برای سالمت روانی خود به حمایت بیشتری 

دسترسی داشته باشید، و به شما کمک کنیم تا سایر 

موارد مانند مواد غذایی، دارو، و حمایت مالی و خانوادگی 

و سایر حمایت های عملی را دریافت کنید. لطفاً در 

صورت نیاز به کمک، به گروه ما اطالع دهید. 

اگر مشکل تنفسی دارید، یا در مواقع 

اضطراری، لطفا تماس بگیرید 000

اگر در مورد مراقبت از کووید در خانه 

 سؤالی دارید، لطفاً تماس بگیرید 

1800 367 277



اگر وضعیت شما بدتر شود یا اگر هر یک 

از عالئم کووید-19 زیر را تجربه می کنید 

با گروه مراقبت از کووید در خانه تماس 

بگیرید: 277 367 1800

اگر سطح اکسیژن خون شما کمتر از ٪95 باشد*  •

احساس تنگی نفس، به خصوص هنگام ایستادن   • 
یا حرکت

درد شدید عضالنی یا خستگی شدید  •

مور مور شدن یا لرزیدن  •

اگر احساس کنید که حالتان خوب نیست   • 
 )ضعف عمومی، خستگی شدید، از دست 

 دادن اشتها، کمتر ادرار کردن، یا اگر نمی 

 توانید از خود مراقبت کنید – کارهای ساده 

 ای مانند حمام کردن و لباس پوشیدن یا 

درست کردن غذا(.

اگر هر یک از موارد زیر را تجربه کردید بالفاصله 

در اسرع وقت به نزدیکترین مرکز اورژانس 

مراجعه کنید یا با شماره سه صفر تماس 

بگیرید 000

سطح اکسیژن خون شما %92 درصد یا کمتر باشد*   •

هنگام استراحت به دلیل تنگی نفس نتوانید جمالت کوتاه را   •
کامل بگوئید

تنفس شما ناگهان بدتر شود  •

یا اگر عالئم کلی تر بیماری جدی را مشاهده کردید، 

برای مثال:

هنگام سرفه خون باال بیاورید  •

احساس سرما و تعریق می کنید و صورت تان رنگ   • 
پریده یا لکه دار شود

کهیری بزنید که وقتی شیشه را روی آن می چرخانید،   • 
محو نشود

از حال بروید یا غش کنید  •

آشفته، گیج یا بسیار خواب آلود شوید  •

نتوانید ادرار کنید یا خیلی کمتر از حد معمول ادرار کنید.  •

چه زمانی می توانم به جدا مانی خاتمه دهم؟

همه بیماران مبتال به کووید-19 باید پس از دریافت نتیجه 

مثبت آزمایش کووید-19 برای حداقل مدت الزم در خانه بمانند. 

تعداد روزها به عوامل مختلفی از جمله عالئم، وضعیت 

واکسیناسیون و سایر شرایط سالمتی بستگی دارد. 

همچنین الزامات و قوانین ایالت ها با هم متفاوت هستند. 

خدمات بهداشتی محلی شما مسئول است مدت زمان 

انزوا در خانه را به شما اطالع دهد. آنها در خصوص دوره 

جدامانی در خانه با شما تماس خواهند گرفت. لطفاً توجه 

داشته باشید که دوره جدامانی در خانه ممکن است در طول 

زمان متفاوت باشد و بسته به سطح واکسیناسیون فردی و 

اجتماعی ممکن است تغییر کند.

تیم ما در طول این مدت با شما تماس می گیرد )یا می 

توانید با آنها تماس بگیرید( تا زمانی که خدمات بهداشتی 

محلی شما توصیه کند که دوره جدامانی در خانه خود را به 

پایان رسانده اید. سپس شما را از خدمات خود مرخص 

خواهیم کرد.

اگر عالئمم بدتر شد چه باید بکنم؟

*  اگر پیش زمینه بیماری ریوی دارید، لطفاً با پزشک خود یا گروه مراقبت از کووید در خانه صحبت کنید که برداشت ایمن 
برای شما چیست.

لطفاً به یاد داشته باشید که حتی اگر حالتان خوب 

است باید درجدامانی در خانه بمانید و تا زمانی که 

به شما توصیه نشود که می توانید خانه را ترک 

کنید، نباید انزوای خانه را ترک کنید.

برای پایان جدامانی در خانه نیازی به انجام آزمایش 

کووید-19 ندارید، مگر اینکه پیش زمینه مشکالت پزشکی 

داشته باشید که بر سیستم ایمنی شما تأثیر بگذارد.



سواالت متداول

آیا این خدمات هزینه ای دارد؟

مراقبت از کووید در خانه خدمات بهداشتی عمومی است که 

بدون هیچ هزینه ای به افرادی که در این برنامه ثبت نام کرده 

اند و نتیجه آزمایش کووید-19 مثبت دریافت کرده اند ارائه 

 می شود.

چه کسی خدمات را ارائه می دهد؟

 Calvary مراقبت از مبتالیان به کووید در خانه توسط

Medibank JV Pty Ltd، یک سرمایه گذاری مشترک بین 
Calvary و Medibank به نمایندگی از خدمات بهداشت 
عمومی که توافق نامه تامین مالی دارند، ارائه می شود. 

Calvary و Medibank سازمان هایی با تجربه مراقبت های 
بهداشتی و مراقبت خانگی هستند که تجربه بالینی و 

بهداشت از راه دور خود را برای ارائه خدمات به بیماران 

 مبتال به کووید-19 ارائه می دهند.

تجهیزات من کار نمی کنند - چه کار کنم؟

ابتدا، لطفاً به لینک گزاره برگ مانیتورینگ ارائه شده از 

طریق پیامک مراجعه کنید یا از وب سایت ما دیدن کنید  

www.covidcareathome.com.au. اگر همچنان مشکل 
دارید، لطفاً با تیم مراقبت از مبتالیان به  کووید در خانه به 

شماره 277 367 1800 تماس بگیرید و با یکی از اعضای تیم 

 ما صحبت کنید تا به شما کمک کنند.

اگر الزم باشد با کسی در برنامه مراقبت از  مبتالیان به کووید 

در خانه صحبت کنم، با چه شماره ای تماس بگیرم؟

 اگر در مورد مراقبت خود سؤال یا نگرانی دارید، می 

 توانید با تیم مراقبت از مبتالیان به کووید در خانه به 

شماره 277 367 1800 تماس بگیرید.

چه مدت در برنامه خواهم بود؟

خدمات بهداشتی محلی شما مسئول است مدت زمان 

انزوا در خانه را به شما اطالع دهد. این ممکن است بسته به 

عالئم، وضعیت واکسیناسیون و سایر شرایط سالمتی شما 

متفاوت باشد. شما می توانید تا پایان دوره جدامانی خانگی 

 در برنامه ما باقی بمانید.

آیا در صورت نیاز می توانم پشتیبانی بیشتری دریافت کنم؟

ما می توانیم به شما کمک کنیم تا برای سالمت روانتان به 

 پشتیبانی بیشتری دسترسی پیدا کنید، و برای کمک به 

شما برای دریافت سایر پشتیبانی های عملی مانند خرید 

مواد غذایی، دارو، و حمایت خانوادگی و مالی، کمک 

 می کنیم. اگر نیاز به پشتیبانی دارید، لطفاً با شماره 

 277 367 1800 تماس بگیرید.

اگر به بیمارستان منتقل شوم چه اتفاقی می افتد؟

شما به عنوان یک بیمار در بیمارستان پذیرش خواهید شد و 

 دیگر در برنامه مراقبت از کووید در خانه نخواهید بود.

چگونه تجهیزاتی که به من داده شده را برگردانم؟

نیازی به بازگرداندن تجهیزات نیست، در صورت تمایل می 

توانید آن را نگه دارید یا دور بیندازید.

 سوالی دارید؟ ما اینجا هستیم 

 تا از شما حمایت کنیم.

  www.covidcareathome.com.au :تماس بگیرید 

1800 367 277

http://www.covidcareathome.com.au

