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Αγαπητέ Κάτοικε,
Ο Δήμος Cumberland προτρέπει τους κατοίκους να παρακολουθούν προσεκτικά τις υγειονομικές συστάσεις
για να βοηθήσουν στον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου COVID-19. Όπως ίσως γνωρίζετε, αρκετοί
κάτοικοι στην Περιοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησής μας έχουν προσβληθεί από τον κορωνοϊό σε προάστια
όπως το Berala, Greystanes και Smithfield.
Παρακαλείστε να ακολουθήστε τις υγειονομικές εντολές και οδηγίες της Κυβέρνησης της ΝΝΟ. Να
εφαρμόζετε καλή υγιεινή, ν’ αποφύγετε μεγάλες οικογενειακές συγκεντρώσεις και να φορέστε μάσκα για να
προστατέψετε τον εαυτό σας, την οικογένειά σας και τους άλλους. Εάν δεν φοράτε μάσκα σε ορισμένους
χώρους, όπως σε εμπορικά κέντρα, μέσα μαζικής μεταφοράς, χώρους λατρείας, μπορείτε να σας επιβληθεί
πρόστιμο $200 επί τόπου.
Παρακαλείστε να κάνετε εξέταση εάν έχετε συμπτώματα COVID-19, όπως πυρετό, βήχα, πονόλαιμο/
ερεθισμένο λαιμό, δύσπνοια, ρινική καταρροή, απώλεια γεύσης ή όσφρησης. Αυτοαπομονωθείτε έως
ότου γνωρίζετε το αποτέλεσμα της εξέτασής σας. Επίσης, να μην πάτε στην εργασία σας εάν αισθάνεστε
αδιάθετοι.
Κλινικές εξετάσεων στην Περιοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Cumberland υπάρχουν στο:
Merrylands Drive Through Κλινική Εξέτασης
Γωνία Burnett Street και Merrylands Road, Merrylands: 8 π.μ.-8 μ.μ., ανοικτή κάθε ημέρα
Κοινοτικό Κέντρο Υγείας Auburn Drive Through Κλινική Εξέτασης
Norval Street, Auburn: 8.30 π.μ.-4 μ.μ., ανοικτή Δευτέρα έως Παρασκευή
Auburn Drive-Through Κλινική Εξέτασης
48 Boorea Street, Auburn: 8 π.μ.-4 μ.μ. Δευτέρα έως Παρασκευή
Ανοικτή 8 π.μ.-8 μ.μ. μέχρι 8 Ιανουαρίου 2021
Smithfield Drive Through Κλινική Εξέτασης
63 Long Street, Smithfield: 7 π.μ.-3 μ.μ., ανοικτή Δευτέρα έως Παρασκευή
Οι κλινικές δέχονται άτομα κάθε ηλικίας. Δεν χρειάζεται κράτηση ή παραπομπή από GP. Η εξέταση είναι
δωρεάν. Δεν χρειάζεται κάρτα Medicare.
Για πληροφορίες σχετικά με το πώς να βρείτε κλινική εξέτασης επισκεφθείτε το:
www.nsw.gov.au/covid-19/how-to-protect-yourself-and-others/clinics
Πολλοί από τους κατοίκους μας είναι μη αγγλόφωνοι. Εάν γνωρίζετε κάποιο άτομο που χρειάζεται βοήθεια,
ίσως είναι φίλος ή συγγενής σας, παρακαλείστε να το βοηθήσετε να καταλάβει τη σημασία της εξέτασης και
να το ενθαρρύνετε να εξεταστεί.
Εάν χρειάζεστε βοήθεια για την κατανόηση πληροφοριών, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Μετάφρασης και
Διερμηνείας στο 131 450 ή καλέστε το Δήμο στο 02 8757 9000.
Μείνετε ασφαλείς και μείνετε υγιείς.
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