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ساکنین عزیز،
شورای شهر کامبرلند به ساکنین تاکید می کند توصیه های بهداشتی را برای کمک به محدود کردن گسترش کووید  19از نزدیک دنبال کنند .همانطور
که می دانید ،چندین نفر از ساکنین در منطقه دولت محلی ما در حومه ها (سابرب ها) از جمله براال ،گریستانس و اسمیت فیلد به ویروس مبتال شده اند.
لطفا ً دستورالعمل ها و رهنمود های بهداشتی دولت نیوساوت والز را دنبال کنید .بهداشت خوب را رعایت کنید ،از اجتماعات بزرگ خانوادگی
خودداری کنید و برای محافظت از خود ،خانواده و دیگران ماسک بزنید .اگر در محل های خاصی مانند مراکز خرید ،وسایل حمل و نقل عمومی،
عبادتگاه ها ماسک نزنید ،ممکن است  200دالر در جا جریمه شوید.
لطفا ً در صورت مشاهده عالئم کووید  19مانند تب ،سرفه ،گلودرد  /خارش گلو ،تنگی نفس ،آبریزش بینی ،از دست دادن حس چشایی یا بویایی خود
آزمایش بدهید .خود را ایزوله کنید تا زمانی که از نتیجه آزمایش خود مطلع شوید .همچنین ،اگر احساس می کنید حالتان خوب نیست ،لطفا ً به محل کار
خود نروید.
کلینیک های آزمایش در منطقه دولت محلی کامبرلند عبارتند از:
کلینیک آزمایش داخل ماشین مریلندMerrylands Drive Through Testing Clinic
مریلند ،نبش  Burnett Streetو  Merrylands Road: 8صبح تا  8شب ،هر روز باز است
مرکز مراقبت های بهداشتی جامعه آبرن کلینیک آزمایش داخل ماشین
 ، Norval Streetاوبرن 8.30 :صبح تا  4بعد از ظهر ،دوشنبه تا جمعه باز است
کلینیک آزمایش داخل ماشین اوبرن
شماره  ،Boorea Street ،48اوبرن 8 :صبح تا  4بعد از ظهر دوشنبه تا جمعه
از  8صبح تا  8شب تا  8ژانویه  2021باز است
کلینیک آزمایش داخل ماشین اسمیت فیلد Smithfield Drive Through Testing Clinic
شماره  ، Long Street ،63اسمیت فیلد 7 :صبح تا  3بعد از ظهر ،دوشنبه تا جمعه باز است
از همه سنین استقبال می شود .رزرو یا معرفی از پزشک عمومی مورد نیاز نیست .آزمایش رایگان است .به کارت مدیکر نیازی نیست.
برای کسب اطالعات در مورد چگونگی یافتن کلینیک آزمایش کردن ،به این سایت مراجعه کنید:
www.nsw.gov.au/covid-19/how-to-protect-yourself-and-others/clinics
بسیاری از ساکنین ما از زمینه های غیر انگلیسی زبان هستند .اگر کسی را می شناسید که به کمک احتیاج دارد ،که شاید دوست یا فامیل باشد ،لطفا ً به
او کمک کنید تا اهمیت آزمایش کردن را درک کند و او را به این کار تشویق کنید.
اگر در درک اطالعات به کمک نیاز دارید ،لطفا ً با شماره  131 450با خدمات ترجمه کتبی و شفاهی تماس بگیرید یا با شماره تلفن
 02 8757 9000شورا تماس بگیرید.
ایمن بمانید و سالم بمانید.
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