
کلینیک آزمایش
کووید - 19

PERSIAN

  رفتن به یک
کلینیک آزمایش

کووید - 19



 Centre for Population Health, Western این کتابچه توسط
Sydney Local Health District مرکز بهداشت جامعه، اداره 

بهداشت منطقه غرب سیدنی تهیه شده است.

با همکاری
Mum, Felicity and her daughter, Georgie 

Merrylands Park Drive-through COVID-19 Testing 
Clinic

Merrylands Family Practice
Sydney Children’s Hospitals Network 

Mudgee Community Preschool and  
Mudgee Respiratory Clinic, South Mudgee Surgery  

(for adaption of original resource).

 وقتی که به
 کلینیک آزمایش

 کووید - 19 بروم چه
اتفاقی می افتد؟
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اگر من تب، گلو درد، سرفه، یا 
آبریزش بینی داشته باشم باید 

آزمایش ویروس کرونا را انجام 
دهم، که آن را آزمایش کووید هم 

می گویند.
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برای انجام آزمایش شما می توانید به 
نقاط مختلفی بروید:

یا دکتر شما

یک کلینیک سواره 
که شما می توانید در 

ماشین تان بمانید! 

یک کلینیک که کودکان 
را آزمایش می کند

فقط یک نفر از والدین یا مراقب می تواند همراه من بیاید.
آگر برادر یا خواهر من مریض است، او هم می تواند همراه من 

آزمایش شود.
33



نگران باشم

کنجکاو باشم

ترسیده باشم

خونسرد و 
مطمئن باشم

قبل از آزمایش، ممکن است چندین حس  
مختلف داشته باشم.

ممکن است که:
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اگر نگران یا عصبی باشم، من می توانم چند 
نفس آهسته و عمیق بکشم.

من می توانم اسباب بازی مورد عالقه ام را 
همراه ببرم تا در زمان انجام آزمایش آن را بغل 

کنم یا در دست بفشارم.
این کار کمک می کند که آرام باشم و 

بدنم بی حرکت بماند. 
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قبل از آزمایش، من می توانم در باره 
حسم  با مادر، پدر یا یکی از بزرگترهایم 

 صحبت کنم. اگر پرسشی داشته باشم 
می توانم از آن ها بپرسم. 
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وقتی به محل آزمایش وارد شوم، پرستارها 
روپوش، ماسک و دستکش خواهند داشت.

این کار کمک می کند که پرستارها باکتری 
ها را از دیگران نگیرند یا باکتری ها را به 

دیگران منتقل نکنند.

7



* برای پدر و مادر ها / مراقب ها: کودکان زیر 3 سال ماسک نمی زنند.

پرستار ممکن 
است با گرفتن 

دماسنجی نزدیک 
به پیشانیم درجه 

حرارت مرا اندازه 
بگیرد.

به من ماسکی می دهند 
که بزنم، درست مثل 
ماسکی که پرستارها

زده اند.*

من دستان خود را با 
 شوینده دست 

)ضد عفونی کننده( 
 خواهم شست، 

 درست مثل 
مدرسه یا مهد 

کودک.
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 بوم بوم ...
بوم بوم
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یک پرستار سئواالتی در مورد حالم خواهد 
پرسید.

او ممکن است بداخل گوشم نکاه کند، و به 
صدای نفس کشیدن و قلبم گوش کند.



پرستار با استفاده از سوآب دو 
آزمایش سریع را انجام خواهد داد.

سوآب نرم است و شبیه 
یک گوش پاک کن پنبه 

ای بلند می باشد.

سوآب به آرامی وارد دهان 
من می شود.

بعد از آن، سوآب دیگری به 
آرامی وارد گوشم می شود.
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لن تكون المسحة مؤلمة ولكنها قد تمنحني شعوراً 
غریباً، فقد تجعلني أرغب بالسعال أو العطس. 

وسیكون أبي أو أمي أو مقدم الرعایة لي موجوداً 
لمساعدتي.

لیس علي إال البقاء ثابتاً من 
دون حركة كالتمثال. 

 یمكنني أن ألعب لعبة البقاء
جامداً كالتمثال.

3,
2,
1...

انتهینا.

سواب دردی ندارد، ولی ممکن است حس 
عجیبی داشته باشد. ممکن است احساس کنم که 

انگار می خواهم سرفه یا عطسه کنم.
پدر، مادر یا مراقب من آنجا 

خواهد بود که به من کمک کند.
وظیفه من این است که مثل یک 

مجسمه بدون حرکت بمانم.
من می توانم ادای مجسمه 

را در آورم !

3,
2,
1...

تمام!

حتی اسبه هم شجاع بود 
و سوآب را انجام داد !
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لن تكون المسحة مؤلمة ولكنها قد تمنحني شعوراً 
غریباً، فقد تجعلني أرغب بالسعال أو العطس. 

وسیكون أبي أو أمي أو مقدم الرعایة لي موجوداً 
لمساعدتي.

لیس علي إال البقاء ثابتاً من 
دون حركة كالتمثال. 

 یمكنني أن ألعب لعبة البقاء
جامداً كالتمثال.

3,
2,
1...

انتهینا.

آزمایش من تمام شد و 
وقت رفتن به خانه است.

آفرین، انجامش دادم!
بعد از آزمایش من باید 

مستقیما به خانه بروم و تا 
گرفتن نتیجه آزمایشم در 

خانه بمانم و دوباره خوب 
شوم.
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حاال من همه چیز را در 
باره انجام دادن آزمایش 
ویروس کرونا می دانم.
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حاال من همه چیز را در 
باره انجام دادن آزمایش 
ویروس کرونا می دانم.
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اطالعات محلی کووید - 19، شامل  کلینیک های آزمایش: 

وقتی که جورجی به کلینیک آزمایش کووید - 19 
می رود، تو هم با او برو.

او  کجا می رود؟ او چه کسی را مالقات خواهد کرد؟
او چه چیزی یاد می گیرد؟

با دنبال کردن جورجی در ماجرای آزمایش کووید - 19 جواب  را پیدا کن.
پدر و مادرها / مراقب ها: لطفا با مشاهده اولین عالئم کووید - 19 کودک تان را برای 

آزمایش ببرید، حتی اگر عالئم خفیف باشند.

شبکه بیمارستان های 
  کودکان سیدنی:

www.schn.health.
nsw.gov.au/covid-19-

information

سیدنی غربی
مرکز کووید - 19

www.wslhd.health.
nsw.gov.au/covid-

19wellbeing

بچه های سالم
سیدنی غربی

www.wslhd.health.
nsw.gov.au/Healthy-

Children

هدف از تهیه این کتابچه در کلینیک آزمایش کووید - 19 سیدنی غربی 
این است که روش آزمایش کووید- 19 و آنچه کودکان ممکن است تجربه 

کنند را توضیح  دهد. روند آزمایش ممکن است بر حسب عالئم بروز 
کرده و روش آزمایش انفرادی کلینیک ها متفاوت باشد. تمام اطالعات 

این کتابچه در زمان انتشار آن دقیق می باشد.

© Western Sydney Local Health District, December 2020.
Translated by WSLHD Translation Service, February 2021.


