
( در غرب سیدنی ۱۹تست کرونا وایرس )کووید   

میباشدحاال برای هرکسی که دارای عالیم است، در دسترس  ۱۹آزمایش کووید 

اگر گلو دردی یا خارش گلو، سرفه، تب، نفس تنگی یاعالیم غیرمعمول دیگر مثل جان دردی، تغیر در حس بوی ، مزه یا ریزش آب بینی دارید  

 به داکترمراجعه نمایید.  

 ه باشد.  بود ۱۹ضرورنیست که باید به بیرون از آسترالیا مسافرت کرده ویا به تماس شخصی بوده باشید که مبتال به مریضی کووید 

میتوانید تماس بگیرید. ( ساعته در هفت روز هفته    ۲۴به شکل )   080 020 1800ویا با شماره   ۱۹با داکتر جی پی تان یا کلینیک آزمایش کووید 

در کجا باید آزمایش شوید؟ 

ندارند مثال (  Medicare Card) رکه کارت میدیکی  یعامه برای همه رایگان است. این موضوع شامل آنهای در کلینیک آزمایش  ۱۹تست کووید 

 نیز میشود.  -بازدید کننده گان خارجی وپناهجویان 

 عامه بروید.   ۱۹اگر ضرورت به انجام تست دارید، شما میتوانید به کلینیک کووید 

clinics-es/coronavirusPagsw.gov.au/infectious/diseases/www.health.n

در سیدنی غربی  ۱۹کلینک های عامه کووید  

ترجمانی: خدمات 

به تماس شده و خدمات مورد نیاز تان را به آنها بگویید.  50 14 13از طریق شماره TIS) اگر به زبان انگلیسی صحبت نمیتوانید، به اداره )

: (COVIDSafe app)ایمن کووید  اپ  /برنامه 

داوطلبانه است. این برنامه از   روند تماس با کسانی را که در معرض کرونا وایرس بوده سرعت میبخشد. داونلود کردن این برنامه کامآلاپ  این 

 برای معلومات بیشتر: به شکل رایگان در دسترس است. Google Play یا   App Storeطریق 

www.health.gov.au/resources/apps-and-tools/covidsafe-app 

Dari 
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 شفاخانه بیلک تاون

18 Blacktown Road, 
Blacktown  

شب، هفت روز هفته  ۱۱صبح الی  ۷  

8000 9881 (02) تیلفون:

 شفاخانه ویست مید 

Level 2, E Block, Corner of Hawkesbury 

Road and Darcy Road, Westmead 

شب، هفت روز هفته  ۹صبح الی  ۷  

5555 8890 (02)تیلفون: 

 شفاخانه اطفال ویست مید 

Corner of Hawkesbury Road and 

Hainsworth Street, Westmead 

شب، هفت روز هفته  ۸صبح الی  ۱۰  

0000 9845 (02)تیلفون: 

http://www.health.nsw.gov.au/infectious/diseases/Pages/coronavirus-clinics
https://www.health.gov.au/resources/apps-and-tools/covidsafe-app



