ကို ရို နာဗို င််းရတ်စ် (COVID-19) နှ င်ပတ်သက်၍
မှာ်းယွ င််းသတင််းမ ာ်းနှ င် အမှန်သတင််းမ ာ်း
အမှာ်း- သင်သည် ကို ရို နာဗို င််းရတ်စ်ကို ဘက်တ်းရ်းယာ်းပို ်းသတ်ဆ ်းမ ာ်း
သို မဟို တ် ငှ က်ဖ ာ်းတို က်ဖ က် ဆ ်းမ ာ်းဖဖင် ကို သနို င်သည်
အမှန်-

ကို ရို နာဗို င််းရတ်စ်အတွ က် မည်သည် ကာကွ ယ်ဆ ်းမျှ သို မဟို တ် ကို သမှု မျှ မဆပေါ်ဆသ်းပါ။

ကမာဘ တစ်ဝန််းရှ သို ဆတသနပပသူ မ ာ်းသည် ဗို င််းရတ်စ်အတွ က် ကာကွ ယ်ဆ ်းကို ထို တ်လိုပ်ရန် အကက်းအက ယ်
ကက်းစာ်းဆနကကပါသည် သို ဆသာ် ၎င််းမှ ာ မည်မျှကကာမည်ကို ကျွန်ိုပ်တို မသပါ။ ခန် မှန််းခ က်မ ာ်းမှ ာ ၁၂ လ သို မဟို တ်
၁၈ လ အကကာ်း ကကာမည်ဟို ကွွဲ ဖပာ်းဖခာ်းနာ်းမှု ရှသည်။
သို ဆတသနပပသူ မ ာ်းသည် အ စ်အဖမက်ဆရာင်နာဆရာဂါဆ ်းမ ာ်း၊ ငှ က်ဖ ာ်းတို က်ဖ က်ဆ ်းမ ာ်းနှ င် HIV ဆ ်းဝါ်းမ ာ်း
အပါအဝင် ကို ရို နာဗို င််းရတ်စ်ကို ကို သဆပ်းဆစနို င်မည် ဆ ်းဝါ်းအမ ်းမ ်း အသို ်းခ ပို ကို လည််း ဆလလာဆနလ က်ရှ သည်။
၎င််းတို သည် ကို ရို နာဗို င််းရတ်စ်ကို ဆပ ာက်ဆအာင်ကိုသဆပ်းမည် မဟို တ်ဆသာ်လည််း ဗို င််းရတ်စ် ကူ ်းခရမည်လူ
အဆရအတွ က်နှင် ကူ ်းစက်ခရသူ မ ာ်း၏

ို ်းရွာ်းမှု တို ကို ဆလျှာခ ဆပ်းနို င်ဆကာင််း ဆပ်းနို င်မည်ဖဖစ်သည်။

ထို ဆကကာင် ကို ရို နာဗို င််းရတ်စ်အတွ က် ကာကွ ယ်ဆ ်း သို မဟို တ် ကို သမှု ကို ဆစာင် ို င််းမဆနဘွဲ - ဆဖမာက်ဖမာ်းစွ ာဆသာ
အမ ာ်းဖပည်သူ က န််းမာဆရ်း အဆရ်းယူ ဆ ာင်ရက
ွ ်ခ က်မ ာ်းကို ၎င််းဆကကာင် ကသစဆကတ်းလ နို င်ငက ခ မှ တ်ခွဲဆကကာင််းမှ ာ
အဆရ်းကက်းပါသည်။

အမှာ်း- ကဆလ်းမ ာ်းသည် ကို ရို နာဗို င််းရတ်စ်၏ ‘အကက်းအက ယ်
ဆရာဂါဖဖန် သူမ ာ်း’ ဖဖစ်ကကသည်။
အမှန်-

ကဆလ်းမ ာ်းမှ ာ သာမန်အာ်းဖဖင် ပို ်းမ ာ်းနှ င်ပို ်းမာ်းမ ာ်း၏ ‘အကက်းအက ယ် ဖဖန် ဆပ်းသူ မ ာ်း’ အဖဖစ်

လူ သမ ာ်း ကကဆသာ်လည််း တို ပ်ဆကွ ်းဆရာဂါအတွ က် သူ တို အမှ န်တကယ်ဖဖစ်နို င်သည်၊ ကို ရို နာဗို င််းရတ်စ်နှင်
ပတ်သက်၍ ဤသို ဖဖစ်သည်ဟို မဆပေါ်ဆပါက်ဆသ်းပါ။ အနည််း ို ်းအာ်းဖဖင် ဤသို မဖဖစ်ဆသ်းပါ။ ဤဗို င််းရတ်စ် အဓက
ပ နှ မှု မှာ ကဆလ်းမ ာ်းမှ တစ် င် ပ နှ သည်ဟို ကမာဘ ရှ မည်သည်ဆနရာကမျှ ဖပသသည် အခ က်အလက် မရှပါ။
ကျွန်ိုပ်တို ဤသို အတည်မပပဆသ်းပါ။ ၎င််းမှ ာ ဖဖစ်နို င်သည်။ သို ဆသာ် သက်ဆသအဆထာက်အထာ်း အာ်းလို ်းမှ ာ
သူ တို သည် ကို ရို နာဗို င််းရတ်စ်၏ အကက်းအက ယ် ဆရာဂါဖဖန် သူမ ာ်း မဟို တ်ကကပါ။

Factsheet – Misinformation and truths about coronavirus – Burmese

အမှာ်း- ကသစဆကတ်းလ နို င်ငတွ င် ဆ ်းဝါ်းကရယာနှ င် ဖဖန် ခ ပစစ ည််းမ ာ်း
(အသက်ရှူစက်မ ာ်း၊ နှ ာဆခါင််းစည််းမ ာ်း၊ စစ်ဆ ်းဆရ်း ပစစ ည််းမ ာ်း)
လို လို ဆလာက်ဆလာက် မရရှထာ်းနို င်ပါ။
အမှန်-

လူ နာမ ာ်းနှ င် ၊ အထူ ်းသဖဖင်၊ ၎င််းတို အာ်း ဆစာင်ဆရှာက်ဆပ်းသည် က န််းမာဆရ်း အလို ပ်သမာ်းမ ာ်းအတွ က်

ရို ်းရို ်းစင််းစင််း မှ ာကကာ်းခ က်မှာ - ရှပါသည်၊ ကသစဆကတ်းလ နို င်ငတွ င် ဤ ကမာဘ အနှ ဆရာဂါပ နှ မှု ကို တို က်ထိုတ်ရန်
ကရယာပစစ ည််း အလို အဆလာက် ရှပါသည်။ သို ဆသာ်လည််း တစ်ကမာဘ လို ်း ို င်ရာ သို ်းစွွဲမှုမှာ ဖဖန် ခ မှု နှင် ထို တ်လိုပ်မှု
စွ မ််းအင်ထက် ဆက ာ်လွန်ဆနဆသာဆကကာင် စစ်ဆ ်းမှု နှင် က်နယ်သည် ဖဖန်ခ ဆရ်းပစစ ည််းမ ာ်းအဆပေါ် ဖစ်းမှု တစ်ခို
ရှပါသည်။
ဝန်ထမ််းမ ာ်းအာ်း အာမခခ က်ဆပ်းနို င်သည်မှာ ကျွန်ိုပ်တို တွ င် ကို ယ်ဆရ်းကို ယ်တာ အကာအကွ ယ်ဆပ်း ကရယာပစစ ည််း
တစ်ခ န်လို ်း ဝင်လာဆနလ က်ရှသည်၊

ို လို သည်မှာ တစ်နည််းအာ်းဖဖင် လူ နာမ ာ်းသည် ဖဖစ်နို င်သမျှ အဆကာင််း ို ်း

ဆစာင်ဆရှာက်မှုကို ရနို င်သည်။ ဥပမာ၊ နို င်ငလို ်း ို င်ရာ ဆ ်းဝါ်းပစစ ည််း သို ဆလှ ာင်ရို (National Medical Stockpile)
တွ င် နှ ာဆခါင််းစည််း ၁၀ သန််းဆက ာ် ရှပါသည်။ ကသစဆကတ်းလ နို င်င အစို ်းရသည် ဆနာက်ထပ် နှ ာဆခါင််းစည််းမ ာ်း
ရယူ ထာ်းရန်

က်လက် လို ပ်ကို င်ဆနပါသည်၊ နို င်ငလို ်း ို င်ရာ ဆ ်းဝါ်းပစစ ည််း သို ဆလှ ာင်ရို (National Medical

Stockpile) တွ င် ဆကာင််းမွ န်စွာ

က်လက် သို ဆလှ ာင်ထာ်းရန်နှင် ကမာဘ အနှ ပ နှ မှု ဆက ာ်လွန်စဥ် ကျွန်ိုပ်တို ၏

ဆ ်းဘက် ို င်ရာ အတတ်ပညာရှင်မ ာ်းအာ်း ပပို ်းရန် ကသစဆကတ်းလ နို င်င၌ ကို ယ်ဆရ်းကို ယ်တာ အကာအကွ ယ်ဆပ်း
ကရယာပစစ ည််း လို လို ဆလာက်ဆလာက် ရှဆနဆစရန်အတွ က် ဆသခ ာဆအာင်ဖဖစ်ပါသည်။ ၎င််းတွ င် ဖပည်တွင််း
ထို တ်လိုပ်ဆရ်း လို ပ်နို င်စွမ််းရည်နှင် စွ မ််းအာ်းပမာဏကို တို ်းဖမြှ င်ဆပ်းဖခင််းပါဝင်သည်။
ကသစဆကတ်းလ နို င်ငတွ င် အသက်ရှူ စက်တပ် င်ထာ်းသည် ဆ ်းရို ကို တင် ၂ ၂၀၀ သာမန်အာ်းဖဖင်ရှပါသည်။
နာက င်ကို က်ခွဲမှုနှင်ပတ်သက်သည် စက်မ ာ်းနှ င် အဖခာ်းဆသာ ကရယာပစစ ည််းမ ာ်းကို လွ န်ခွဲဆသာ ဆဖခာက်ပတ်အတွ င််း
ဖပန်လည်စမဆပ်းဖခင််းအာ်းဖဖင် ယခိုဆသာ် ကျွန်ိုပ်တို တွ င် 4,400 အသက်ရှူစက်တပ် င်ထာ်းသည် ကို တင်မ ာ်းရှပပ်း
၎င််းတို ကို ကျွန်ိုပ်တို 7,500 ဖဖစ်ဆအာင် လို ပ်ဆပ်းဆနပါသည်။ ဧပပလ အစဦ်းပို င််း၌ အခ န်ဖပည်ဆစာင်ဆရှာက်ဆပ်းသည်
လူ နာခန််းရှ အသက်ရှူစက်လို အပ်ဆနဆသာ ကို ရို နာဗို င််းရတ်စ် ဆရာဂါရှသည် လူ နာ အဆရအတွ က်မှာ ၂၀ ဖဖစ်သည်။
ကူ ်းစက်တတ်ဆသာ ဆရာဂါ အလို ပ်ကွန်ရက် ကသစဆကတ်းလ (Communicable Diseases Network Australia)
သည် စစ်ဆ ်းရမည် သတ်မှတ်ခ က်မ ာ်းနှ င်ပတ်သက်၍ စစစ်ရန် ဆန စဥ် အစည််းအဆဝ်း က င််းပလ က်ရှသည်၊
သို မှ သာ မရှမဖဖစ် လို အပ်သူမ ာ်းကို သာ စစ်ဆ ်းမှု ကို ဆ ာင်ရွက်ဆပ်းသည်။

အမှာ်း- ကို ရို နာဗို င််းရတ်စ်ဆကကာင် ပို မို မ ာ်းဖပာ်းဆနသည်
ကို သမှု ဆတာင််းခခ က်မ ာ်းကို ကသစဆကတ်းလ နို င်င ဆ ်းရို မ ာ်းသည်
ရင် ို င်နို င်မည် မဟို တ်ပါ
အမှန်-

ကသစဆကတ်းလ နို င်င အမ ာ်းဖပည်သူဆ ်းရို မ ာ်းနှ င် ပိုဂဂ လက ဆ ်းရို မ ာ်းသည် ကို ရို နာဗို င််းရတ်စ်ကို

တွ န််းလှ န်ရာ၌ ပူ ်းတွွဲ ၍ အင်အာ်းသို ်းစွွဲ လ က်ရှသည်။ ကသစဆကတ်းလ နို င်င အစို ်းရ၊ ဖပည်နယ်နှင် အိုပ်ခ ပ်ခနယ်ဆဖမ
အစို ်းရမ ာ်းနှ င် ပို ဂဂ လက ဆ ်းရို ကဏ္ဍ တို အကကာ်း သမို င််းသွ င်သည် ဖက်စပ်လိုပ်ကို င်မှုသည် ကို ရို နာဗို င််းရတ်စ်ကို
တွ န််းလှ န်ရန် အပို ကို တင် ၃၄ ၀၀၀ ကို တင်နှင် ဆ ်းဖက် ို င်ရာ ဝန်ထမ််း ၁၀၅ ၀၀၀ ဆယာက်
နို င်ငလို ်း ို င်ရာအာ်းဖဖင် ရရှနို င်မည်ဖဖစ်သည်။
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ပို ဂဂ လက ကဏ္ဍသည် အမ ာ်းဖပည်သူဆ ်းရို လူ နာမ ာ်းအာ်း ဆ ်းရို ဝန်ဆ ာင်မှုမ ာ်းကို ဆပ်းမည်၊ အမ ာ်းဖပည်သူဆ ်းရို
စနစ်ကို ဖဖည်စွက်ဆပ်းရန် မမ၏ ကရယာပစစ ည််း၊ ကို တင်မ ာ်း၊ ဖဖန် ခ ပစစ ည််းမ ာ်းနှ င် ဝန်ထမ််းမ ာ်းကို ရရှဆနဆအာင်
လို ပ်ဆပ်းဆနမည်ဖဖစ်ပါသည်။
သူ တို သည် ဆရရှည်-အမ ာ်းဖပည်သူ ဆ ်းရို နို င်ငလို ်း ို င်ရာ မသန်စွမ််းမှု အာမခ အစအစဥ် (National Disability
Insurance Scheme) လို ပ်ဆ ာင်သူမ ာ်းနှ င် လူ အို ဆစာင်ဆရှာက်ဆရ်း လူ နာမ ာ်းနှ င် အဆထွ ဆထွ လို အပ်ခ က်မ ာ်း
ရှသည်လူနာမ ာ်း၏ လို အပ်ခ က်မ ာ်းကို လည််း

က်လက်၍ ပပို ်းဆပ်းပါမည်။

ကသစဆကတ်းလ နို င်င ကမာဘ အ င်မှ က န််းမာဆရ်းစနစ်၏ အရင််းအဖမစ် အဖပည်အဝကို ကမာဘ အနှ ဆရာဂါပ နှ မှု
တစ်ဆလျှာက် လို အပ်သလို လူ နာမ ာ်းအာ်း ကို သဆပ်းရန် အ င်သင်ရှဆနပပ်း အာရို စို က်ဆနဆကကာင််း
ဆသခ ဆစမည်ဖဖစ်သည်။

အမှာ်း- နှ စ်ပတ် ပတ်ပင်မှုသည် ကို ရို နာဗို င််းရတ်စ် ကူ ်းစက်ပ နှ မှု ကို
တာ်း ်းဆပ်းမည်
အမှန်-

နှ စ်ပတ် သို မဟို တ် သို ်းပတ် ကန် သတ်ခ က်မ ာ်း ခ မှ တ်ဖခင််း နှ င် ယင််းဆနာက် ကန် သတ်ခ က်မ ာ်းကို

ဖယ်ရှာ်းဆပ်းပပ်း ကျွန်ိုပ်တို ၏ ပို မှ န် ဆနထို င်ဆရ်းအတို င််း ဖပန်ဆနထို င်ဖခင််းသည် ကို ရို နာဗို င််းရတ်စ် ကူ ်းစက်ပ နှ မှု ကို
တာ်း ်းဆပ်းမည် မဟို တ်ပါ။
နှ စ်ပတ်တည််းသာ ပတ်ပင်မှု၏ အန တရာယ်မှာ ကို ရို နာဗို င််းရတ်စ်သည် မမ၏

ို ်းသွ မ််းလှ သည် ဦ်းဆခါင််းကို

ဆခါင််းဆထာင်လာလမ်မည်ဖဖစ်သည်၊ ယခင်ထက် ပို မို ဖပင််းထန်စွာ ဖဖစ်ဆကာင််း ဖဖစ်နို င်သည်။
အဖခာ်းနို င်ငမ ာ်း လို ပ်ထာ်းသကွဲသို အလို ်းစို အလို ပတ်ပင်မှု ကျွန်ိုပ်တို မည်သည်အတွ က်ဆကကာင် မခ မှ တ်ဆကကာင််း
အခ လူ မ ာ်းက ဆမ်းဖမန််းခွဲ သည်။ ဤဆမ်းခွ န််းအတွ က် အဆဖဖမှ ာ အတလ၊ စပန်နှင် အရန်ကွဲသို နို င်ငမ ာ်းနှ င်မတူ ဘွဲ၊
ထို ဖပင် ကူ ်းစက်မှု စတင်ခွဲသည်ဆနရာဖဖစ်သည် တရို တ်ဖပည်ရှ ဝူ ဟန်ကွဲသို မမ မ ာ်းနှ င်မတူ ဘွဲ ကျွန်ိုပ်တို သည် ပို မို ၍
သာလွ န်ဆနဆသ်း၍ ဖဖစ်သည်။
အ ို ပါနို င်ငရှ က န််းမာဆရ်း ကျွမ််းက င်သူမ ာ်း ဘာဖဖစ်ပွာ်းဆနသည်ကို သရှခွဲ သည်အခ န်၌ ကို ရို နာဗို င််းရတ်စ်သည်
ထန််းမရ သမ််းမရ ဖဖစ်ခွဲပပ်း ဆတာမ်းဆလာင်မှုကွဲသို ဆလာင်ကျွမ််းပ နှ ဆနလ က်ရှသည်။ ဤအတွ က်ဆကကာင်
ဤနို င်ငမ ာ်းရှ ဆ ်းရို မ ာ်းတွ င် ဆရာဂါ၏ အလွ န် ို ်းသွ မ််းသည်ပို စမ ာ်းရှသည် လူ မ ာ်းဖဖင် ရင် ို င်ရန်
ခက်ခွဲဆနကကသည်။
ကသစဆကတ်းလ နို င်င၌ ကျွန်ိုပ်တို ၏ က န််းမာဆရ်း ကျွမ််းက င်သူမ ာ်းသည် ဆန စဥ် ကူ ်းစက်ခရသူ အသစ်
အဆရအတွ က်နှင် မည်သည်ဆနရာ၌ ကူ ်းစက်မှု ဖဖစ်ပွာ်းဆကကာင််းတို ကို

က်လက်၍ ဆစာင်ကကည်မည်ဖဖစ်သည်။

ယင််းဆနာက် သူ တို သည် သက်ဆသအဆထာက်အထာ်းအဆပေါ် အဆဖခခပပ်း စည််းမ ဥ််းအသစ်တစ်ခိုခို သို မဟို တ်
ကန် သတ်ခ က် အသစ်တစ်ခိုခို ခ မှ တ်ရန် လို အပ်မှုကို အကကပပခ က်မ ာ်း လို ပ်ဆပ်းမည်ဖဖစ်သည်။ လက်ရှ
ကန် သတ်ခ က်မ ာ်းအဆပေါ် လူ တို င််းအဆနဖဖင် ဆနာက် ို ်းသတင််းကို www.australia.gov.au တွ င်ကကည်ရှု ဖခင််းဖဖင်
သရှထာ်းသင်သည်။
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အမှာ်း- လူ တို င််းအာ်း စစ်ဆ ်းဖခင််းသည် ကို ရို နာဗို င််းရတ်စ် ကူ ်းစက်ပ နှ ဖခင််းကို
တာ်း ်းမည်
အမှန်-

စစ်ဆ ်းဖခင််းသည် ဗို င််းရတ်စ် ကူ ်းစက်ပ နှ မှု ကို တာ်း ်းမည် မဟို တ်ပါ။

မည်သည် ဗို င််းရတ်စ်မ ို ကွဲသို COVID-19 သည် လူ တစ်ဦ်းမှ အဖခာ်းသူ တစ်ဦ်းသို ပ နှ ပါသည်။ အကယ်၍ သင်
ဆနထို င်မဆကာင််းလျှင် တစ်ခ န်လို ်း လူ မှု ဆရ်း ို င်ရာ ခပ်ခွာခွ ာဆနဖခင််း၊ နှ င် အမ်၌ အထဆတွ မွဲ အထ်းက န်ဆနဖခင််းသည်
ဗို င််းရတ်စ် ကူ ်းစက်ပ နှ မှု ကို တာ်း ်းနို င်သည်။
ဆရာဂါလကခ ဏာမ ာ်း ဖပသဆနသည် တစ်စို တစ်ဆယာက်တွင် COVID-19 ရှမရှ အတည်ပပရန် စစ်ဆ ်းဖခင််းသည်
ဆရာဂါပ နှ မှု ကို ရှာဆဖွ ရန်နှင် ကူ ်းစက်မှုကို ဆလျှာခ ဆစရန် ကျွန်ိုပ်တို အာ်း အဆထာက်အကူ ပပပါသည်။ အကယ်၍
ကျွန်ိုပ်တို သည် တစ်စို တစ်ဆယာက်၌ ဆရာဂါရှဆကကာင််းသလျှင် အ ို ပါ ပိုဂဂ လ်သည် မမကို ယ်တို င် အထဆတွ မွဲ
အထ်းက န်ဆနနို င်ပပ်း ကျွန်ိုပ်တို အဆနဖဖင် မည်သူတို က သူ နှ င်အထအဆတွ ရှခွဲ ဆကကာင််း ရှာဆဖွ နို င်ကာ ဆနာက်ထပ်
ဆရာဂါပ နှ မှု အန တရာယ်ကို ဆလျှာခ နို င်မည်ဖဖစ်ပါသည်။
သို ဆသာ်လည််း COVID-19 အဆပေါ် စစ်ဆ ်းမှု ဆရာဂါမရှဆကကာင််း အဆဖဖသည် သင်အဆနဖဖင် သင်ကို ယ်တို င်
အန တရာယ် မရှဆကကာင််း သို မဟို တ် အဖခာ်းသူ မ ာ်းအဆပေါ် အန တရာယ် မရှဆကကာင််း မ ို လို ပါ။ သင်သည် COVID-19
ကို အထအဆတွ ရှပပ်းဖဖစ်ဆသာ်လည််း ဆရာဂါလကခ ဏာ မဆပေါ်ဆပါက်မ စစ်ဆ ်းမှု ဆရာဂါမရှဆကကာင််း အဆဖဖ
ရနို င်သည်။ သင်သည် ဆရာဂါမရှဆကကာင််း စစ်ဆ ်းမှု အဆဖဖ ယဆန ရနို င်ပပ်း ဆနာက်တစ်ဆန တွ င် COVID-19
ကူ ်းစက်ခရနို င်သည်။ ထို အတွ က်ဆကကာင် ဆကာင််းမွ န်ဆသာ တစ်ကို ယ်ဆရ်းသန် စင်ဆရ်းကို လို ပ်ရန်နှင် လူ မှု ဆရ်း ို င်ရာ
ခပ်ခွာခွ ာဆနဖခင််းလို ပ်ရန်နှင် မရှမဖဖစ် လို အပ်သည် ကစစ အတွ က် အဖပင်ထွက်သည်မှတစ်ပါ်း အမ်၌ဆနရန်တို မှ ာ
အလွ န်အဆရ်းကက်းပါသည်။ ၎င််းသည် COVID-19 သာမကဘွဲ အဖခာ်း ဆရာဂါမ ာ်းကို လည််း ဆရာဂါပ နှ မှု ကို
တာ်း ်းဆပ်းရန် အဆထာက်အကူ ပပဆနပါသည်၊ ကျွန်ိုပ်တို က န််းမာဆရ်း ဝန်ဆ ာင်မှုမ ာ်းအဆပေါ် ဖစ်းမှု ကို
ဆလျှာခ ဆပ်းဆနပါသည်။

အမှာ်း- စစ်ဆ ်းဆရ်း ပစစ ည််းမ ာ်းသည် မတက ပါ
အမှန်-

COVID-19 အတွ က် လက်ရှ စစ်ဆ ်းဆနဖခင််းသည် နယူ ်းကလ်း အက်စစ် တို ်းဖမြှ င်ဆပ်းဖခင််း (nucleic

acid amplification (Polymerase chain reaction (PCR))) ဟို ဆခေါ်ဆသာ အရာကို အသို ်းပပသည်၊ ၎င််းသည်
အလွ န် တက ပါသည်။ စစ်ဆ ်းမှု တွင် က န််းမာဆရ်း အတတ်ပညာရှင်တစ်ဦ်းက လူ ၏ လည်ဆခ ာင််းနှ င် နှ ာဆခါင််းမှ
နမူ နာအစအရည်ကို ယူ ဆ ာင်ဖခင််းဖဖစ်သည်။ လက်ရှ၌ အာ်းလို ်းဆသာ စစ်ဆ ်းဆရ်းသို ်း ပစစ ည််းမ ာ်းကို နို င်ငဖခာ်းတွ င်
ထို တ်လိုပ်ပါသည်၊ အမ ာ်း ို ်းအာ်းဖဖင် ဥဆရာပနှ င် အာရှတွ င်ဖဖစ်ပါသည်။ ဖပည်နယ်မ ာ်းနှ င် အိုပ်ခ ပ်ခနယ်ဆဖမမ ာ်း
တစ်ဝန််းနှ င်အတွ င််းတွ င် စစ်ဆ ်းဆရ်းသို ်းပစစ ည််းမ ာ်း ဖဖန် ခ သူ မ ်းစို နှ င် ဓါတ်ခွွဲခန််းမ ာ်းသည် အမ ်းမ ်းဆသာ
ပစစ ည််းမ ာ်းကို အသို ်းပပဆသာ်လည််း အဆရ်းကက်းသည်အခ က်မှာ သူ တို သည် အတူ တူ ဖဖစ်ဆသာ စစ်ဆ ်းဆရ်း ို င်ရာ
နည််းပညာမ ာ်းကို သို ်းကကပါသည်။ သို ဆသာ်လည််း တစ်ကမာဘ လို ်း ို င်ရာ သို ်းစွွဲ မှုမှာ ဖဖန် ခ မှု နှင် ထို တ်လိုပ်မှု
စွ မ််းအင်ထက် ဆက ာ်လွန်ဆနဆသာဆကကာင် စစ်ဆ ်းမှု နှင် က်နယ်သည် ဖဖန် ခ ဆရ်းပစစ ည််းမ ာ်းအဆပေါ် ဖစ်းမှု တစ်ခို
ရှပါသည်။ ဆရာဂါကာကွ ယ်- ပဋပစစ ည််း စစ်ဆ ်းဖခင််းမ ာ်း (antibody test) သည် ဆရာဂါဆဖာ်ထိုတ်မှုအတွ က်
တက မှု မရှပါ ထို ဆကကာင် အ ို ပါကစစ အတွ က် ၎င််းကို မတို က်တွန််းပါ။
ကို ရို နာဗို င််းရတ်စ်အတွ က် စစ်ဆ ်းရန် စွ မ််းဆ ာင်ရည်နှင် စွ မ််းအာ်းပမာဏကို ကသစဆကတ်းလ နို င်ငအဆနဖဖင်
ထန််းထာ်းရန်ဆသခ ာဆအာင် စစ်ဆ ်းမှု ို င်ရာ ဖဖန် ခ ပစစ ည််းမ ာ်း ရရှရန်နှင် ဖဖန် ခ ပစစ ည််း ရရှဆရ်း ဆနာက်တစ်နည််း
Factsheet – Misinformation and truths about coronavirus – Burmese

အလာ်းအလာကို စူ ်းစမ််းရန် အလို ငှ ါ ကသစဆကတ်းလ နို င်င အစို ်းရသည် အမ ာ်းဖပည်သူ က န််းမာဆရ်း ဓါတ်ခွွဲခန််း
အလို ပ်ကွန်ဖခာတစ်ဆလျှာက်ရှ ဓါတ်ခွွဲခန််းမ ာ်းနှ င် ဖဖန် ခ သူ မ ာ်းတို နှ င်အတူ န်းန်းကပ်ကပ် လို ပ်ကို င်ဆပ်းလ က်ရှပါသည်။

ကသစဆကတ်းလ နို င်င အစို ်းရ၏ COVID-19 အဆပေါ် တို ဖပန်မှုတွင် အဓက ဖွ မဖ်းမှု အဆဖခအဆနအဆကကာင််း သရှဆနရန်
ဤဝက်ဘ် ို က်ကို ပို မှ န် ကကည်ရှု ပါ။
SBS တွ င်လည််း သင်ဘာသာစကာ်းဖဖင် COVID-19 နှ င်ပတ်သက်သည် သတင််းအခ က်အလက် အမ ်းမ ်းရှပါသည်။
အစို ်းရ သတင််းအခ က်အလက်မ ာ်းကို ဘာသာဖပန် ို ရန် မို ဘို င််း အက်ဖ်နှင် ဘဆရာက် ာ အက်စ်တင််းရှင််းမ ာ်း
(browser extensions) ကို လည််း သင် အသို ်းပပနို င်ပါသည်။ သင် လို အပ်ခ က်မ ာ်းနှ င်ကို က်ညမည် တစ်ခိုကို ရှာပါ။
ထပ် င်အပို သတင််းအခ က်အလက်မ ာ်းကို အဂဂ လပ်ဘာသာစကာ်းဖဖင် ရယူ ရန် www.australia.gov.au
တွ င်ကကည်ရှု ပါ။
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