ປ້ອງກັນຊຸມຊົນໃຫ້ ພ້ົ ນຈາກໂຄໂຣນາໄວຣັສ (ໂຄວິດ-19)
ເມື່ ອພວກເຮົາກາລັງກ້ າວໄປສື່ ການຢື່ ກິນແບບ ປອດໄພຈາກໂຄວິດ, ເປັນສິື່ງສາຄັນທື່ ທື່ ານຕ້ ອງຢື່ ບ້ານຖ້ າ
ທື່ ານຮ້ ສຶກບື່ ສະບາຍ. ຖ້ າທື່ ານມອາການຄ້ າຍ-ໄຂ້ ຫວັດຫໄຂ້ ຫວັດໃຫຍື່ ທື່ ານຄວນໄປຂຄາແນະນາຈາກໝ
ເລື່ ອງການໄປກວດຫາເຊ້ ອໂຄວິດ-19. ຜ້ ທື່ ມອາການເບົາບາງກສາມາດແພື່ ຜາຍເຊ້ ອໄວຣັສໄດ້ .
ການກວດຫາເຊ້ ອ ໂຄວິດ-19
ການກວດຫາເຊ້ ອຈະສະແດງໃຫ້ ເຫັນວື່ າຄົນເຈັບມ ໂຄວິດ-19 ຫບື່ ແລະມັນຈະຊື່ ວຍທາງການສາທາລະນະສຸ ກ
ໃຫ້ ນາຮອຍໄປຫາແຫື່ ງແພື່ ເຊ້ ອໄວຣັສໄດ້ .
ການບົື່ງມະຕິພະຍາດແຕື່ ຕົ້ນໆໝາຍຄວາມວື່ າທື່ ານຈະສາມາດເອົາບາດກ້ າວເພື່ ອຫກລື່ ຽງການແພື່ ຜາຍ
ເຊ້ ອໄວຣັສໄປໃຫ້ ໝື່ ເພື່ ອນຫຄອບຄົວຂອງທື່ ານ. ຖ້ າທື່ ານມໄຂ້ , ໄອ, ເຈັບຄ ຫ ຫາຍໃຈຝຶດ, ເປັນສື່ິ ງສາຄັນທື່
ທື່ ານຕ້ ອງໄປຮັບການກວດຫາເຊ້ ອ.
ການກວດຫາເຊ້ ອຍື່ິ ງມຄວາມສາຄັນຫາຍຂ້ຶ ນຖ້ າທື່ ານຮ້ ສຶກບື່ ສະບາຍແລະ:
• ທື່ ານຫາກກັບມາຮອດອອສເຕຣເລັຍຈາກຕື່ າງປະເທດ. ນັກທື່ ອງທື່ ຽວທຸ ກຄົນຕ້ ອງໄດ້ ຖກກັກກັນ
ບລິເວນເປັນເວລາ14ມ້ ຫັ ງຈາກມາຮອດອອສເຕຣເລັຍ;
• ທື່ ານໄດ້ ສາຜັດໃກ້ ຊິດກັບໃຜຜ້ ໜື່ຶ ງທື່ ຖກໝລົງມະຕິວື່ າມເຊ້ ອໂຄວິດ-19 ໃນ14ມ້ ທື່ ຜື່ ານມາ;
• ຖ້ າທື່ ານເປັນພະນັກງານດແລສຸ ຂະພາບ, ດແລຜ້ ສງອາຍຸ ຫດແລຄົນຢື່ ບ້ານພັກຫເປັນພະນັກງານ
ທື່ ສາຜັດຄົນເຈັບໂດຍກົງ.
ຂ້ ອຍຈະໄປກວດຫາເຊ້ ອໄດ້ ຢູ່ ໃສ?
ທື່ ານສາມາດຕິດຕື່ ຫາທື່ ານໝຂອງທື່ ານເພື່ ອໃຫ້ ເພື່ິ ນຈັດການເລື່ ອງໄປກວດໃຫ້ ຫທື່ ານອາດໄປທື່ ຄລນິກລະ
ບົບຫາຍໃຈ. ຖ້ າທື່ ານໄປຫາໝ, ເປັນສື່ິ ງສາຄັນທື່ ທື່ ານຕ້ ອງຕິດຕື່ ຄລນິກກື່ ອນແລະບອກໃຫ້ ເພື່ິ ນຮ້ ເຖິງອາ
ການຂອງທື່ ານ. ການເຮັດດັື່ງນ້ ຈະຊື່ ວຍໃຫ້ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ ກະກຽມກື່ ອນທື່ ານມາຮອດແລະປ້ ອງກັນຄົນອື່ ນໆທື່ ຢື່
ໃນຄລນິກ.
ບັນດາຄລນິກລະບົບຫາຍໃຈແມື່ ນສນສຸ ຂະພາບທື່ ມຢື່ ທື່ົ ວປະເທດເຊື່ິ ງສຸ ມໃສື່ ການກວດພະຍາດໃຫ້ ຄົນທື່ ອາ
ການຕິດເຊ້ ອທາງລະບົບຫາຍໃຈຢື່ າງໜັກ. ເພື່ ອຄ້ົ ນພົບທື່ ຢື່ ຂອງຄລນິກລະບົບຫາຍໃຈທື່ ຢື່ ໃກ້ ບ້ ານທື່ ານ,
ໃຫ້ ເຂົ້າໄປເບິື່ງ www.health.gov.au/covid19-clinics. ລັດຫເຂດປົກຄອງພິເສດຂອງທື່ ານອາດມຄລ
ນິກເພື່ ມເຕມເຊິື່ງເປັນບື່ ອນທື່ ທື່ ານສາມາດໄປຮັບການກວດໄດ້ . ທື່ ານສາມາດຫາທື່ ຢື່ ເຫົື່ ານັ້ນໄດ້ ຕາມເວັບ
ໄຊ້ ຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸ ກໃນລັດຫເຂດປົກຄອງພິເສດຂອງທື່ ານ.
ຖ້ າທື່ ານຖກກວດພົບວື່ າມເຊ້ ອໄວຣັສ, ທື່ ານຕ້ ອງໄດ້ ຢື່ ບ້ານແລະຫກເວັ້ນການພົວພັນກັບຄົນອື່ ນ. ອາດຈະ
ໃຊ້ ເວລາມ້ ໜື່ຶ ງຫສອງມ້ ກື່ ອນທື່ ທື່ ານຈະໄດ້ ຜົນການກວດກັບຄນມາ.
ຖ້ າທື່ ານມອາການໜັກເຊື່ັ ນຫາຍໃຈຍາກ, ທື່ ານຕ້ ອງໂທລະສັບຫາເລກ 000 ເພື່ ອຂການປື່ິ ນປົວທາງແພດ
ຢື່ າງສຸ ກເສນ.
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ຈູ່ົ ງຊູ່ ວຍກັນຢຸ ດຢ້ັ ງການແພູ່ ຜາຍພະຍາດ
ເພື່ ອປ້ ອງກັນຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາ, ທຸ ກໆຄົນຕ້ ອງສບຕື່ ໃນການປະຕິບັດການຢື່ ຫື່າງກັນແລະຮັກສາອະນາ
ໄມທື່ ດ. ໃຫ້ ໝັ້ນໃຈວື່ າທື່ ານຕ້ ອງຢື່ ຫື່າງຈາກຄົນອື່ ນ 1.5 ແມັດແລະຢື່ ເຮອນຖ້ າທື່ ານຮ້ ສຶກບື່ ສະບາຍ. ໃຫ້ ລ້າງ
ມດ້ ວຍສະບແລະນ້ າແລະເມື່ ອໄອຫຈາມຕ້ ອງເອົາແຂນບັງໄວ້ . ພວກເຮົາທຸ ກຄົນຕ້ ອງປະຕິບັດໜ້ າທື່ ຂອງ
ເຮົາເອງເພື່ ອຊື່ ວຍຢຸ ດຢ້ັ ງການແພື່ ຜາຍຂອງໂຄວິດ-19.
ຈູ່ົ ງດາວໂຫຼດແອັບ ປອດໄພຈາກໂຄວິດ (COVIDSafe)
ຖ້ າທື່ ານຍັງບື່ ທັນໄດ້ ເຮັດເທື່ ອ, ກຂໃຫ້ ທື່ານດາວໂຫດແອັບ COVIDSafe ເພື່ ອຊື່ ວຍປ້ ອງກັນຄອບຄົວ, ໝື່
ເພື່ ອນຂອງທື່ ານແລະຊຸມຊົນຂອງເຮົາ. ແອັບນ້ ຈະຊື່ ວຍເຈ້ົ າໜ້ າທື່ ສາທາລະນະສຸ ກໃນການແຈ້ງໃຫ້ ບັນດາ
ຄົນທື່ ໄດ້ ສາຜັດໃກ້ ຊິດກັບຄົນທື່ ມໂຄໂຣນາໄວຣັສຊາບ.
ຂ້ ມນເພູ່ ມເຕມກູ່ ຽວກັບໂຄວິດ-19
ເປັນສື່ິ ງສາຄັນທື່ ທື່ ານຕ້ ອງຮ້ ທັນກັບເຫດການແລະຂ້ ມນຕື່ າງໆຈາກແຫື່ ງຂອງທາງການ. ໃຫ້ ເຂ້ົ າໄປເບື່ິ ງ
www.australia.gov.au, ໂທລະສັບຫາສາຍຊື່ ວຍເຫອເລື່ ອງໂຄໂຣນາໄວຣັສທື່ ເລກໂທ 1800 020 080 ຫ
ໜື່ ວຍບລິການແປເອກະສານແລະແປພາສາທື່ ເລກໂທ 131 450.
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