လူ မှုအသို င်းအဝို င်းအ ်း Coronavirus (COVID-19) မှ က ကွ ယပ ်းခြင်း
ကျွန််ုပ်တ်ု ို့အနေဖြငို့ ် COVIDSafe လြုံ်ု ခ ြုံ သညို့် လူ နေမှု ဘဝသ်ု ို့ ဆက်လက်နေထ်ု င်နေသညို့်အနလ ျောက် အကယ်၍ သင်
နေထ်ု င်မနကျောင််းလျှင် အမ်၌နေရေ် အနရ်းကက်းပါသည်။ အကယ်၍ သငို့ ်တွင် အနအ်းမဖ င််း သ်ု ို့မဟ်ု တ်
တ်ု ပ်နကွ ်းဆေ်ဆေ် နရျောဂါလကခ ဏျောမ ျော်းရလျှင် COVID-19 စစ်နဆ်းမှု ြုံ ယူ ရေ်အတွ က် နဆ်းြက်အကကြုံ ဉာဏ်
နတျောင််း ြုံ သငို့ ်ပါသည်။
COVID-19 စစပ ်းမှု ြံ ယူ ခြင်း
စစ်နဆ်းမှု သည် လူ ေျောမ ျော်းတွ င် COVID-19 ရမရ နြျော်ထ်ုတ်နပ်းပပ်း အျောဏျောပ်ု င်မ ျော်းအနေဖြငို့ ် ဗ်ု င််းရတ်စ်
ကူ ်းစက်ပ ြုံ ို့နြုံ ို့မှုက်ု နဖ ရျော ြုံ ရေ် အနထျောက်အကူ ခပပါသည်။
နစျောစ်းစွ ျော နရျောဂါနြျော်ထ်ုတ်မှုမျော သငို့ ်အနေဖြငို့ ် သငို့ ်မတ်နဆွ မ ျော်း သ်ု ို့မဟ်ု တ် မသျော်းစ်ု သ်ု ို့ ဗ်ု င််းရတ်စ် ကူ ်းစက်ပ ြုံ ို့နြုံ ို့မှုက်ု
နရျောင်ရျော်းရေ် အဆငို့ ်အဆငို့ ်အ က်မ ျော်းက်ု လ်ု ပ်န်ု င်သည်ဟ်ု အဓပပ ါယ်ရပါသည်။ အကယ်၍ သငို့ ်တွင်
က်ု ယ်ပူအြ ျော်းတက်ဖ င််း၊ န ျောင််းဆ်ု ်းဖ င််း၊ လည်န ျောင််းေျောဖ င််း သ်ု ို့မဟ်ု တ် အသက်ရှူကျပ် ဖ င််းရလျှင် သင်
စစ်နဆ်းမှု ြုံ ယူ ရေ် အနရ်းကက်းပါသည်။
အကယ်၍ သင် နေထ်ု င်မနကျောင််းဖြစ်ပပ်း နအျောက်ပါတ်ု ို့ဖြစ်လျှင် စစ်နဆ်းမှု ြုံ ယူ ရေ် ပ်ု ၍ပင် အနရ်းကက်းပါသည်• သင် န်ု င်ငြုံဖ ျော်းမ ကသစနကတ်းလ န်ု င်ငြုံသ်ု ို့ မကကျောနသ်းမက ဖပေ်နရျောက်လျော ို့ သည်။ ရ်းသည်အျော်းလြုံ်ု ်းသည်
ကသစနကတ်းလ န်ု င်ငြုံသ်ု ို့ နရျောက်ရလျောပပ်း ၁၄ ရက် အထအနတွ ို့မို့ -အထ်းက ေ်နေရလမို့်မည်
• လွ ေ် ို့ နသျော ၁၄ ရက်က သင်သည် COVID-19 နရျောဂါရနကကျောင််း နြျော်ထ်ုတ် ြုံ ရသူ တစ်စ်ု ြုံ တစ်နယျောက်နငို့ ်
ေ်းေ်းကပ်ကပ် အထအနတွ ို့ရ ို့ သည်
• သင်သည် လူ ေျောနငို့ ် တ်ု က်ရ်ု က် အထအနတွ ို့ရနသျော က ေ််းမျောနရ်း နစျောငို့ ်နရျောက်သူ၊ သက်ကက်း
နစျောငို့ ်နရျောက်သူ သ်ု ို့မဟ်ု တ် သက်ကက်းနဂဟျော နစျောငို့ ်နရျောက်သူ လ်ု ပ်သျော်း သ်ု ို့မဟ်ု တ် ဝေ်ထမ််းဖြစ်သည်။၊
ကျွနို

မညသညပေရ တွ င စစပ ်းမှု ြံ ယူ နို ငသေည်း။

သင်သည် စစ်နဆ်းမှု က်ု စစဥ်ရေ် သငို့ ် ဆရျောဝေ်က်ု ဆက်သွယ်န်ု င်သည် သ်ု ို့မဟ်ု တ် သင်
အသက်ရှူ လမ််းနကကျောင််းဆ်ု င်ရျော နဆ်း ေ််းက်ု တက်နရျောက်န်ု င်သည်။ အကယ်၍ သင် သငို့ ်ဆရျောဝေ်ထြုံ
သွ ျော်းနရျောက်ပါက နဆ်း ေ််းက်ု ဦ်းစွ ျော ဆက်သွယ်၍ သငို့ ် နရျောဂါလကခ ဏျောမ ျော်းက်ု သူ တ်ု ို့အျော်း နဖပျောဖပရေ်
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အနရ်းကက်းပါသည်။ ဤသ်ု ို့ဖြငို့ ် သင် လျောနရျောက်မှုအတွ က် နဆ်း ေ််း၌ ကကတင်ဖပင်ဆင်ရေ်နငို့ ် အဖ ျော်းသူ မ ျော်းအျော်း
ကျောကွ ယ်ရေ် သူ တ်ု ို့အျော်း အနထျောက်အကူ ခပပါမည်။
အသက်ရှူ လမ််းနကကျောင််းဆ်ု င်ရျော နဆ်း ေ််းမ ျော်းမျော န်ု င်ငြုံတစ်ဝေ််းရ က ေ််းမျောနရ်း နဆ်း ေ််းမ ျော်းဖြစ်ပပ်း
အသည််းအသေ်ဖြစ်လျောနသျော အသက်ရှူ လမ််းနကကျောင််းဆ်ု င်ရျော ကူ ်းစက်မှု လကခ ဏျောမ ျော်းရသညို့် လူ မ ျော်းအျော်း
စစ်နဆ်းနပ်းဖ င််းအနပေါ် အနလ်းထျော်းပါသည်။ သင်နငို့ ်ေ်းသညို့် အသက်ရှူ လမ််းနကကျောင််းဆ်ု င်ရျော နဆ်း ေ််းက်ု ရျောနြွ ရေ်
www.health.gov.au/covid19-clinics တွ င်ကကညို့်ပါ။ သင်၏ ဖပည်ေယ် သ်ု ို့မဟ်ု တ် အ်ုပ် ျုပ် ြုံ ေယ်နဖမတွ င် သင်
စစ်နဆ်းမှု ြုံ ယူ န်ု င်သညို့် နဆ်း ေ််း အပ်ု မ ျော်း ရနကျောင််း ရန်ု င်သည်။ သင် အဆ်ု ပါနဆ်း ေ််းမ ျော်းက်ု သငို့ ် ဖပည်ေယ်
သ်ု ို့မဟ်ု တ် အ်ု ပ် ျုပ် ြုံ ေယ်နဖမ က ေ််းမျောနရ်း ဝက်ဘ်ဆ်ု က်မ ျော်းတွ င် နတွ ို့ရန်ု င်ပါသည်။
သင် ဗ်ု င််းရတ်စ်က်ု စစ်နဆ်းမှု ြုံ ယူ လျှင် သင် အမ်၌နေရေ်နငို့ ် အဖ ျော်းသူ မ ျော်းနငို့ ် အထအနတွ ို့က်ု နရျောင်ကကဥ်ရေ်
လ်ု အပ်သည်။ စစ်နဆ်းမှု အနဖြ ရရေ်အတွ က် တစ်ရက် သ်ု ို့မဟ်ု တ် နစ်ရက် ကကျောနကျောင််း ကကျောန်ု င်သည်။
အကယ်၍ သငို့ ်တွင် အသက်ရှူရေ်အ က်အ ကို့ သ်ု ို့ ဖပင််းထေ်သညို့် လကခ ဏျောမ ျော်းရလျှင် အနရ်းနပေါ်
နဆ်းဘက်ဆ်ု င်ရျော ဖပသမှု အတွ က် ြ်ုေ််း 000 က်ု န ေါ်ပါ။
ကူ ်းစက ံ နှ ံ မှုကို ကူ ညီတ ်း ီ ်းပ ်း ါ
ကျွန််ုပ်တ်ု ို့၏ လူ မှု အသ်ု င််းအဝ်ု င််းမ ျော်းက်ု ကျောကွ ယ်ရေ် လူ တ်ု င််းသည် လူ င််း ပ် ွ ျော ါ နေဖ င််းနငို့ ်
တစ်က်ု ယ်နရသေို့်စင်ဖ င််းက်ု ဆက်လက် လ်ု ပ်သငို့ ်သည်။ အဖ ျော်းသူ မ ျော်းမ ၁.၅ မတျော အကွ ျောအနဝ်းတွ င် နေရေ်နငို့ ်
အကယ်၍ သင် နေထ်ု င်မနကျောင််းလျှင် အမ်၌နေရေ် နသ ျောနစပါ။ သငို့ ်လက်မ ျော်းက်ု ဆပ်ဖပျောနငို့ ်နရဖြငို့ ်
နဆ်းနကကျောပါ၊ ထ်ု ို့ဖပင် သငို့ ်လက်နမျောင််းထ န ျောင််းဆ်ု ်းပါ သ်ု ို့မဟ်ု တ် နျောန ပါ။ ကျွန််ုပ်တ်ု ို့အျော်းလြုံ်ု ်း COVID-19
ကူ ်းစက်ပ ြုံ ို့နြုံ ို့မှုက်ု တျော်းဆ်းနစရေ် ကျွန််ုပ်တ်ု ို့ လ်ု ပ်ရမညို့်အပ်ု င််းက်ု လ်ု ပ်န်ု င်ပါသည်။
COVIDSafe app ပဒါင်းလို ဒ ွ ွဲ ါ
အကယ်၍ သင် နဒါင််းလ်ု ဒ် မဆွ ရနသ်းလျှင် သငို့ ်မသျော်းစ်ု ၊ မတ်နဆွ မ ျော်းနငို့ ် လူ မှု အသ်ု င််းအဝ်ု င််းက်ု
အကျောအကွ ယ်နပ်းနစရေ် COVIDSafe app က်ု နဒါင််းလ်ု ဒ်ဆွပါ။ အဆ်ု ပါ အက်ြ် (app) အျော်းဖြငို့ ် အမ ျော်းဖပည်သူ
က ေ််းမျောနရ်း ဝေ်ထမ််းမ ျော်းအျော်း က်ု ရ်ု ေျောဗ်ု င််းရတ်စ်နငို့ ် အထအနတွ ို့ရသညို့်လူမ ျော်းက်ု အနကကျောင််းကကျော်းနပ်းရေ်
အနထျောက်အကူ ခပပါသည်။
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COVID-19 နှ င တသကသည အြ ကအလက အ ို မ ်း
တရျော်းဝင် သတင််းရရျောဇစ်ဖမစ်မတစ်ဆငို့ ် သတင််းသရနေရေ် အနရ်းကက်းပါသည်။ www.australia.gov.au
တွ င်ကကညို့်ပါ၊ Coronavirus Helpline ြ်ုေ််း 1800 020 080 က်ု န ေါ်ပါ သ်ု ို့မဟ်ု တ် ဘျောသျောဖပေ်နငို့ ် စကျော်းဖပေ် ဌျောေ
(translating and interpreting service) ြ်ုေ််း 131 450 က်ု န ေါ်ပါ။
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