
 

Оддел за итни интервенции на болницата Саншајн 
Совет при излегување од болница во врска со КОВИД-19  
 

За време на вашата посета на нашиот Оддел за итни интервенции (Emergency Department), ви 

беше направен брис за КОВИД-19. Врз основа на вашата состојба, беше проценето дека имате 

потврдена или многу веројатна инфекција со вирус на КОВИД-19. 

 

Што треба да правам сега?  

 

- Ако чекате резултати од вашиот тест, тие обично се добиваат во рок од 24 часа и ќе бидат 

пратени како SMS на мобилниот телефон што го регистриравте во нашата евиденција.  

 

- Ако имате позитивен резултат, вие МОРА да продолжите да сте во карантин дома сѐ 

додека не ви се јават од Министерството за здравство и додека не добиете негативен 

резултат од брисот направен на 13-тиот ден од карантинот. 

- Одделот за јавно здравје на Western Health (WHPU) ќе им се јави на сите пациенти со 

позитивен резултат и повторно ќе разговара со вас за вашите симптоми и социјални 

потреби. 

- Одделот ќе ве поврзе со лекар по општа пракса (GP) или со програмата Болница дома 

(Hospital In the Home - HITH) заради натамошни прегледи во текот на вашето боледување. 

На повеќето пациенти не им треба натамошно болничко лекување.  

- Ако не добиете телефонски повик после 3 дена, ве молиме јавете се на вашиот домашен 

доктор (GP) кој може да ви даде упат за WHPU заради натамошни прегледи. 

 

- Ако сте биле во контакт со пријатели или семејството во петте дена пред да ви се појават 

симптоми, ве повикуваме да стапите во контакт со нив за да се тестираат.  

- Се препорачува да отидат во некоја клиника во која не се излегува од кола (drive through 

clinic) за да се намали ризикот за други лица. Ако тие не се сигурни каде да се тестираат, ве 

молиме упатете ги на викториската интернет страница за КОВИД. 

https://www.coronavirus.vic.gov.au/where-get-tested-covid-19 

 

- Ако сега работите на вашето редовно работно место, итно јавете се на вашиот менаџер за 

да го известите за вашата дијагноза. Поради големиот број случаи, службата на 

Викториската влада за следење на контакти доцни со контактирањето на работните 

организации. Ако вие контактирате со вашата работна организација што е можно поскоро, 

ќе помогнете да се намали ризикот за вашите колеги. 

 

Кои симптоми треба да ги очекувам дома? 

 

- Повеќето луѓе дома ќе имаат благо заболување слично на настинка (болки во грлото, 

затнат нос, главоболка, болки во телото, измореност и треска). 

- Се препорачува редовно земање на обични лекови против болки (парацетамол или 

ибупрофен). Потрудете се да јадете и пиете нормални количества.  

- Ако вашата состојба се влоши и ви е потребна медицинска помош, ве молиме јавете се на 

дежурната линија за коронавирус.  

- Користете бесконтактно испорачување на потребни продукти – се препорачува испорака од 

страна на супермаркети или бесконтактна испорака од пријатели или роднини. За да ја 

осигурите нивната безбедност, не смеете да имате никаква интеракција лице-в-лице со 

возачите за испорака. 
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o Coles : https://shop.coles.com.au/a/national/home 

o Woolworths : https://www.woolworths.com.au/ 

o IGA : https://www.iga.com.au/shop-online/ 

o Your Grocer : https://www.yourgrocer.com.au/ 

o Испорака на храна : Uber eats, Deliveroo, DoorDash,  

 

 

Што да правам ако се чувствувам полошо или ако ми требаат натамошни совети?  

 

Ве молиме јавете се на 24-часовна дежурна линија за коронавирус на 1800 675 398.  

Ве молиме притиснете „0“ (нула) ако ви треба преведувач за таа услуга. 

 

 Ве молиме јавувајте се на 000 само во итни случаи. 

 

Дежурната линија за коронавирус ќе може да ви помогне за:  

- Превоз на медицински прегледи 

- Организирање на повторено тестирање за КОВИД 

- Организирање на алтернативно сместување ако не можете да бидете во безбеден 

карантин дома  

- Организирање на снабдување со основна храна и продукти во вонредни услови. 

 

Каде може да најдам повеќе информации за КОВИД-19 во Викторија?  

 

Министерството за здравство има интернет страница со голем број прашања и одговори во 

поглед на сите аспекти на КОВИД. Ве молиме погледнете ги информациите објавени на 

интернет страницата  https://www.coronavirus.vic.gov.au/ 

 

Што ако англискиот ми е втор јазик? Дали има информации на мојот јазик со кои се 

објаснува КОВИД? 

 

Викториската влада има голем број информативни листови на други јазици. Ве молиме 

преземете ги тие информативни листови за пријателите и членовите на семејството кои не 

читаат англиски. 

https://www.coronavirus.vic.gov.au/translated-information-about-coronavirus-covid-19 

https://www.sbs.com.au/language/coronavirus 

 

Што да правам ако имам финансиски тешкотии поради тестирањето за КОВИД и 

задолжителниот карантин? 

 

Можеби ги исполнувате условите за владина исплата за изолација поради тестирање против 

КОВИД-19 или исплата за отсуство поради пандемиска катастрофа (Pandemic Leave Disaster 

Payment). Тоа се еднократни исплати заради помош на викториските работници кои треба да 

се самоизолираат 14 дена заради тестирање или карантин. За да имате право на овие исплати 

треба да исполнувате извесни услови. 

https://www.coronavirus.vic.gov.au/450-coronavirus-covid-19-test-isolation-payment 

https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/centrelink/covid-19-disaster-payment-

victoria 

 

 

 

https://shop.coles.com.au/a/national/home
https://www.woolworths.com.au/
https://www.iga.com.au/shop-online/
https://www.yourgrocer.com.au/
https://www.coronavirus.vic.gov.au/
https://www.coronavirus.vic.gov.au/translated-information-about-coronavirus-covid-19
https://www.sbs.com.au/language/coronavirus
https://www.coronavirus.vic.gov.au/450-coronavirus-covid-19-test-isolation-payment
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/centrelink/covid-19-disaster-payment-victoria
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/centrelink/covid-19-disaster-payment-victoria


 

Поддршка за ментално здравје 

 

Ако на вас или на членовите на вашето семејство им е потребна поддршка за ментално 

здравје, ве молиме јавете се на  

 

Beyond Blue 1800 512 348         Head to Help 1800 595 212 

Lifeline  13 11 14       Headspace 1800 650 890 или  

      headspace.org.au/eheadspace 

 

Како да стапам во контакт со друга поддршка во заедницата? 

 

Foodbank е добротворна организација со врски со организации кои не работат со храна, но 

можат да помогнат во овие тешки времиња.  

https://www.foodbank.org.au/homepage/who-we-help/individuals/?state=vic 

https://www.foodbank.org.au/homepage/who-we-help/individuals/?state=vic

