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ໂຄວິດ-19 ແມ່ ນພະຍາດທາງລະບົບຫາຍໃຈທ່ ເກດຂຶ້ ນຍຶ້ ອນເຊຶ້ ອໄວຣັສຊະນິດໃໝ່ . ອາການຕ່ າງໆໄດຶ້ ແກ່ ເປັນໄຂຶ້ , ໄອ, ເຈັບຄໍ
ແລະ ຫາຍໃຈຝດ. ເຊຶ້ ອໄວຣັສນຶ້ ສາມາດແພ່ ເຊຶ້ ອຈາກຄົນໄປຫາຄົນອ່ ນ, ແຕ່ ວ່າການຮັກສາອະນາໄມທ່ ດສາມາດຊ່ ວຍປຶ້ ອງກັນ
ການຕິດເຊຶ້ ອໄດຶ້ . ໃຫຶ້ ຮຶ້ ວ່າໃຜມຄວາມສ່ ຽງແລະທ່ ານຄວນເຮັດຢ່ າງໃດຖຶ້ າທ່ ານຄິດວ່ າທ່ ານຕິດເຊຶ້ ອໂຄວິດ-19.

ໂຄວິດ-19 ແມິ່ ນຫຍງ?
ໂຄໂຣນາໄວຣັສແມ່ ນເຊຶ້ ອໄວຣັສກ່ ມໃຫຍ່ ທ່ ກໍ່ໃຫຶ້ ເກດການຕິດເຊຶ້ ອທາງລະບົບຫາຍໃຈ. ອາການຕ່ າງໆອາດຈະລວມຈາກການເປັນ
ຫວັດທໍາມະດາໄປຈົນເຖິງຂັຶ້ນເປັນພະຍາດຮຶ້ າຍແຮງ.
ໂຄວິດ-19 ແມ່ ນພະຍາດຊະນິດໜ່ ງທ່ ເກດຂຶ້ ນໂດຍເຊຶ້ ອໂຄໂຣນາໄວຣັສສາຍພັນໃໝ່ . ໄດຶ້ ມການລາຍງານວ່ າມັນເກດຂຶ້ ນທໍາອິດ
ໃນເດອນທັນວາ 2019 ຢ່ ເມອງອູ໋ ຮານໃນປະເທດຈນ.

ອາການຕິ່ າງໆຂອງໂຄວິດ-19

ອາການຕ່ າງໆຂອງໂຄວິດ-19 ອາດຈະລວມເອົານັບແຕ່ ການເຈັບເປັນຂັຶ້ນເບົາໄປຈົນເຖິງການເປັນໂຣກປອດອັກເສບຢ່ າງຮຶ້ າຍ
ແຮງ. ບາງຄົນອາດຈະເຊົາຈາກພະຍາດໂດຍໄວແລະເຊົາໄດຶ້ ງ່າຍ, ແລະ ຄົນອ່ ນໆອາດຈະລຶ້ົ ມເຈັບລົງຢ່ າງໄວ.
ອາການຂອງໂຄວິດ-19 ມຄ:
• ເປັນໄຂຶ້
• ໄອ
• ເຈັບຄໍ
• ຫາຍໃຈຝດ
ຖຶ້ າທ່ ານມຄວາມເປັນຫ່ ວງວ່ າທ່ ານອາດຈະຕິດເຊຶ້ ອໂຄວິດ-19:

•
•

•
•

ໃຫຶ້ ເຂຶ້ົ າໄປຫາວິທກວດເບ່ິ ງອາການທ່ ເວັບໄຊຶ້ ຂອງການກວດສຂະພາບໂດຍຕົງ (healthdirect)
ໃຫຶ້ ຂໍຄໍາແນະນໍາຈາກແພດໂດຍຕິດຕ່ໍ ໄປຫາສາຍຊ່ ວຍເຫອແຫ່ ງຊາດເລ່ ອງໂຄໂຣນາໄວຣັສ ທ່ 1800 020 080. ສາຍຂຶ້ໍ
ມນນຶ້ ແມ່ ນເປດບໍລິການຕະຫອດ 24 ຊ່ົ ວໂມງໃນແຕ່ ລະມຶ້ , ເຈັດມຶ້ ຕ່ໍ ອາທິດ. ຖຶ້ າທ່ ານປາກພາສາອັງກິດບ່ໍ ໄດຶ້ , ທ່ ານກໍສາ
ມາດໃຊຶ້ ບໍລິການແປເອກະສານແລະແປພາສາໄດຶ້ ໂດຍໂທເລກ 131 450
ໃຫຶ້ ໂທໄປຈອງເຮັດນັດໝາຍໄວຶ້ ກ່ອນກັບທ່ ານໝ
ໍ ຂອງທ່ ານຫກັບທາງໂຮງໝ
ໍ
ໃຫຶ້ ຊອກຮຶ້ ເລ່ ອງການກວດຫາເຊຶ້ ອໂດຍຕິດຕໍ່ຫາກະຊວງສາທາລະນະສກຂອງລັດຫເຂດປົກຄອງພິເສດຂອງທ່ ານ.
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ພະຍາດນັ້ ແພິ່ ຜາຍແນວໃດ?
ໂຄວິດ-19 ແພ່ ຜາຍເຊຶ້ ອຈາກຄົນໄປຫາຄົນອ່ ນໂດຍຜ່ ານ:
• ການສໍາຜັດໃກຶ້ ຊິດກັບຄົນທ່ ຕິດເຊຶ້ ອ (ລວມທັງພາຍໃນ48ຊົ່ວໂມງກ່ ອນເຂົາສະແດງອາການ)
• ການສໍາຜັດກັບຝອຍລະອອງຈາກການໄອຫຈາມຂອງຄົນທ່ ຕິດເຊຶ້ ອ
• ຈັບບາຍສິ່ງຂອງຫໜຶ້ າພຽງ (ເຊັ່ນລກບິດປະຕ ຫ ໂຕະ) ທ່ ມຝອຍລະອອງຈາກຄົນຕິດເຊຶ້ ອເກາະຕິດຢ່ , ແລະ
ຫັ ງຈາກນັຶ້ນກໍມາຈັບບາຍປາກຫໜຶ້ າຕາຂອງທ່ ານ
່
ເນອງຈາກວ່ າໂຄວິດ-19 ເປັນພະຍາດທ່ ເກດຂຶ້ ນໃໝ່ , ຈ່ ງຍັງທັນບ່ໍ ມພມຕຶ້ ານທານຈາກມັນໄດຶ້ ໃນຊມຊົນຂອງເຮົາ. ນຶ້
ໝາຍຄວາມວ່ າມັນສາມາດແພ່ ຜາຍຢ່ າງກວຶ້ າງຂວາງແລະໄວວາ.

ແອບປອດໄພຈາກໂຄວິດ (COVIDSafe) ມໄວັ້ ເພິ່ ອຫຍງ?
ແອັບ COVIDSafe ແມ່ ນພາກສ່ ວນໜ່ ງຂອງວຽກງານຂອງລັດຖະບານອອສເຕຣເລັຍເພ່ ອຊະລໍການແພ່ ຜາຍ
ຂອງໂຄວິດ-19. ການທ່ ມຄວາມໝຶ້ັ ນໃຈວ່ າເຮົາຈະສາມາດຊອກຮຶ້ ແລະຈໍາກັດການແພ່ ລະບາດຢ່ າງວ່ ອງໄວໝາຍຄວ
າມວ່ າລັດຖະບານຈະສາມາດຜ່ ອນຄາຍມາດຕະການຈໍາກັດໃນຂະນະດຽວກັນກໍສາມາດເຮັດໃຫຶ້ ຄົນອອສເຕຣລຽນມ
ຄວາມປອດໄພ. ແອັບ COVIDSafe ນຶ້ ແມ່ ນແອັບທ່ ໃຊຶ້ ຕິດຕາມພຽງແອັບດຽວທ່ ຖກອະນມັດໂດຍລັດຖະບານອອ
ສເຕຣເລັຍ.
ການໃຊຶ້ ແອັບ COVIDSafe ອັນໃໝ່ ນຶ້ ແມ່ ນເປັນການສະໝັກໃຈຢ່ າງແທຶ້ ຈິງ. ການດາວໂຫດແອັບແມ່ ນສິ່ງໜ່ ງທ່
ທ່ ານສາມາດເຮັດ ເພ່ ອປຶ້ ອງກັນຕົວທ່ ານເອງ, ຄອບຄົວແລະໝ່ ເພ່ ອນຂອງທ່ ານແລະຈະຊ່ ວຍຊວິດຂອງປະຊາ
ກອນອອສເຕຣລຽນຄົນອ່ ນໆດຶ້ ວຍ. ຍ່ິ ງຄົນອອສເຕຣລຽນໂຫດເອົາແອັບ COVIDSafe ຫາຍປານໃດ, ເຈຶ້ົ າໜຶ້ າ
ທ່ ທາງການແພດຂອງລັດແລະເຂດປົກຄອງພິເສດກໍແຮ່ ງສາມາດຄົຶ້ນພົບເຊຶ້ ອໄວຣັສແລະຕິດຕໍ່ຫາບັນດາຄົນທ່ ອາດ
ຈະໄດຶ້ ພົວພັນກັບເຊຶ້ ອ COVID-19 ໄດຶ້ ໄວຍິ່ງຂຶ້ ນເທົ່ານັຶ້ນ.
ແອັບ COVIDSafe ສາມາດເລັ່ງຂັຶ້ນຕອນແບບທໍາມະດາ ໃນການຄົຶ້ນຫາຄົນທ່ ໄດຶ້ ສໍາຜັດໃກຶ້ ຊິດກັບໃຜຜຶ້ ໜ່ ງທ່ ມເຊຶ້
ອ COVID-19. ນຶ້ ໝາຍຄວາມວ່ າທ່ ານຈະຖກຕິດຕໍ່ຫາໄດຶ້ ໄວຂຶ້ ນຖຶ້ າວ່ າທ່ ານຕົກຢ່ ໃນຄວາມສ່ ຽງ. ວທການນຶ້ ຈະຫດ
ຜ່ ອນເປເຊັນໃນການທ່ ທ່ ານຈະແພ່ ເຊຶ້ ອໄວຣັສໄປໃຫຶ້ ຄອບຄົວ, ໝ່ ເພ່ ອນແລະຄົນອ່ ນໆໃນຊມຊົນ. .
ເຈຶ້ົ າໜຶ້ າທ່ ທາງການແພດສາມາດເຂຶ້ົ າຫາຂຶ້ໍ ມນໃນແອັບໄດຶ້ ໃນກໍລະນທ່ ໃຜຜຶ້ ໜ່ ງຖກກວດພົບວ່ າຕິດເຊຶ້ ອເທ່ົ ານຶ້ັ ນ
ແລະຄົນຜຶ້ ນຶ້ັ ນຍິນຍອມໃຫຶ້ ອັບໂຫດເອົາຂຶ້ໍ ມນໃນໂທລະສັບເຂົາເຈຶ້ົ າໄດຶ້ . ເຈຶ້ົ າໜຶ້ າທ່ ທາງການແພດສາມາດໃຊຶ້ ຂຶ້ໍ ມນໃນ
ແອັບເພ່ ອຈດປະສົງໃນການຊ່ ວຍເຕອນຜຶ້ ທ່ ອາດຈະຕຶ້ ອງກັກກັນບໍລິເວນຫຕຶ້ ອງໄປກວດຫາເຊຶ້ ອເທົ່ານຶ້ັ ນ.

ແອບ COVIDSafe ເຮດວຽກຢິ່າງໃດ?
ເມ່ ອທ່ ານດາວໂຫດແອັບ ທ່ ານຈະໄດຶ້ ແຈຶ້ ງຊ່ , ເບມຖ, ແລະ ລະຫັດໄປສະນ ແລະໄດຶ້ ເລອກເອົາຂອບເຂດອາຍຂອງທ່ ານ.
ທ່ ານຈະໄດຶ້ ຮັບການຢັຶ້ງຢນເປັນເທັກສ໌ທາງ SMS ເພ່ ອສໍາເລັດການຕິດຕັຶ້ງ. ຫັ ງຈາກນັຶ້ນ ລະບົບກໍຈະສຶ້ າງລະຫັດອຶ້ າງ
ອງທ່ ເຂົຶ້າເປັນລະຫັດໄວຶ້ ໃຫຶ້ ສະເພາະຕົວທ່ ານ.
ແອັບ COVIDSafe ຮັບຮຶ້ ກັບເຄ່ ອງອ່ ນໆທ່ ໄດຶ້ ຕິດຕັຶ້ງແອັບໄວຶ້ ເຊັ່ນກັນແລະທ່ ມລະບົບໃຊຶ້ ບລທດ. ເມ່ ອແອັບຮັບຮຶ້ ຜຶ້
ໃຊຶ້ ຄົນອ່ ນ, ມັນກໍຈະຈົດວັນທ, ເວລາ, ລະຍະທາງ ແລະ ລະຍະເວລາຂອງການຕິດຕໍ່ກັນແລະລະຫັດອຶ້ າງອງຂອງຜຶ້ ໃຊຶ້
ຄົນອ່ ນນັຶ້ນ. ແອັບ COVIDSafe ຈະບໍ່ເກັບກໍາຂໍຶ້ມນກ່ ຽວກັບສະຖານທ່ ຂອງທ່ ານ.
ເພ່ ອໃຫຶ້ ໃຊຶ້ ເປັນຜົນ, ທ່ ານຕຶ້ ອງເປດແອັບ COVIDSafe ໃຫຶ້ ແລ່ ນຢ່ ສະເໝໃນຂະນະທ່ ທ່ ານປະກອບກິດຈະການປະ
ຈໍາວັນແລະພົບພໍຶ້ຕິດຕໍ່ຜຶ້ ຄົນ. ຜຶ້ ໃຊຶ້ ຈະໄດຶ້ ຮັບການແຈຶ້ງບອກທກໆມຶ້ ເພ່ ອໃຫຶ້ ໝັຶ້ນໃຈວ່ າແອັບ COVIDSafe ຍັງ
ແລ່ ນຢ່ ເປັນປົກກະຕິ.
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ຂຶ້ໍ ມນຈະຖກເຂຶ້ົ າລະຫັດໄວຶ້ ແລະການລະບທ່ ຖກເຂຶ້ົ າລະຫັດໄວຶ້ ຈະຖກເກັບກໍາໄວຶ້ ຢ່າງປອດໄພໃນໂທລະສັບຂອງທ່ ານ.
ແມ່ ນແຕ່ ຕົວທ່ ານເອງກໍຍັງບ່ໍ ສາມາດເຂຶ້ົ າເບ່ິ ງໄດຶ້ . ຂຶ້ໍ ມນຂອງການພົວພັນທ່ ເກັບຮັກສາໄວຶ້ ໃນມຖຂອງຄົນຈະຖກລບ
ອອກໃນທກໆການໝນວຽນ21ວັນ. ລະຍະເວລາດ່ັ ງກ່ າວນຶ້ ແມ່ ນຖເອົາລະຍະການຟັກຕົວຂອງ COVID-19 ແລະເວ
ລາທ່ ໃຊຶ້ ໃນການກວດຫາພະຍາດ.

ແມິ່ ນໃຜທິ່ ມຄວາມສິ່ ຽງສູ ງສຸດຈາກ COVID-19?
ໃນປະເທດອອສເຕຣເລັຍ, ຄົນທ່ ມຄວາມສ່ຽງສງສດໃນການຕິດເຊຶ້ ອໄວຣັສແມ່ ນ:

•
•
•
•

ຜຶ້ ເດນທາງທ່ ຫາກໍກັບຈາກຕ່ າງປະເທດມາໃໝ່ ໆ
ຄົນທ່ ສໍາຜັດໃກຶ້ ຊິດກັບໃຜຜຶ້ ໜ່ ງທ່ ຖກວິນິດໄສວ່ າມ COVID-19
ຄົນທ່ ຢ່ ໃນສະຖານທ່ ດັດສຶ້ າງແລະກັກກັນ
ຄົນທ່ ຢ່ ກັນເປັນກ່ ມແບບທ່ ພັກ

ຄົນທ່ ມ, ຫມແນວໂນຶ້ ມວ່ າຈະມ, ຄວາມສ່ ຽງສງຂຶ້ ນໃນການເຈັບປ່ ວຍໜັກຖຶ້ າວ່ າເຂົາເຈຶ້ົ າຕິດໄວຣັສແມ່ ນ:

•
•
•
•

ຄົນທ່ ມອາຍ 70 ປຫອາຍແກ່ ກວ່ ານຶ້ັ ນ
ຄົນອາຍ 65 ປແລະແກ່ ກວ່ ານຶ້ັ ນທ່ ມພະຍາດເຮຶ້ ອຮັງ
ຄົນອາບໍຣຈໂນລແລະຊາວເກາະທໍເຣັສສະເຕຣດ ທ່ ມອາຍຮອດ 50ປ ຫແກ່ ກວ່ າທ່ ມພະຍາດເຮຶ້ ອຮັງ.
ຄົນທ່ ມລະບົບພມຕຶ້ ານທານບໍ່ແຂງແຮງ

ມາຮອດປັດຈບັນອັດຕາກໍລະນຕິດເຊຶ້ ອ COVID-19 ໃນກ່ ມເດັກນຶ້ ອຍຖວ່ າຕ່ໍ າ, ເມ່ ອທຽບໃສ່ປະຊາກອນທ່ົ ວໄປ.
ຄະນະກໍາມາທິການປຶ້ ອງກັນສຂະພາບແຫ່ ງອອສເຕຣເລັຍ (AHPPC) ໄດຶ້ ໃຫຶ້ ຄໍາແນະນໍາວ່ າບ່ໍ ມການສ່ຽງສງຂຶ້ ນຕ່ໍ
ເດັກນຶ້ ອຍດຶ້ ວຍການສົ່ງເຂົາເຈົຶ້າໄປໂຮງຮຽນ.
ຂະນະນຶ້ ຍັງມຂໍຶ້ມນຫັ ກຖານທ່ ຈໍາກັດກ່ ຽວກັບຄວາມສ່ຽງໃນກ່ ມແມ່ ຍິງຖພາ.
ໃຫຶ້ ອຶ້າງອງໃສ່ ເວັບໄຊຶ້ ຂອງກະຊວງສາທາລະນະສກເພ່ ອເບິ່ງຄໍາແນະນໍາກ່ ຽວກັບຄົນທ່ ມຄວາມສ່ ຽງ.

ຈະປຶ້ອງກັນຕົວທ່ ານເອງແລະຄົນອ່ ນໆຈາກ COVID-19 ໄດຶ້ ແນວໃດ
ທກໆຄົນມສ່ ວນໃນການຢດຢຶ້ັ ງການແພ່ ລະບາດຂອງ COVID-19. ເປັນສ່ິ ງສໍາຄັນທ່ ຕຶ້ ອງເຮັດສ່ິ ງດ່ັ ງກ່ າວຂຶ້ າງລ່ ມນຶ້
ເພ່ ອຊະລໍການແພ່ ຜາຍ COVID-19 ແລະປຶ້ ອງກັນຄົນທ່ ມຄວາມສ່ ຽງສງສດ.
ໃຫຶ້ ປະຕິບັດລະບຽບການຢ່ ຫ່າງກັນ (ເອຶ້ ນເຊ່ັ ນວ່ າຢ່ ຫ່າງກັນໃນສັງຄົມ) ແລະ ການຮັກສາອະນາໄມທ່ ດ. ເຊ່ິ ງໝາຍ
ເຖິງ:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ຢ່ ຫ່າງຈາກຄົນອ່ ນ 1.5 ແມັດ
ໃຫຶ້ ຢ່ ບຶ້ານຖຶ້ າທ່ ານຮຶ້ ສກມອາການຄຶ້ າຍໄຂຶ້ ຫວັດຫໄຂຶ້ ຫວັດໃຫຍ່
ໃຫຶ້ ຫກເວຶ້ັ ນການທັກທາຍໂດຍການສໍາຜັດຮ່ າງກາຍກັນເຊ່ັ ນຈັບມ, ກອດ ຫ ຈບ.
ໃຊຶ້ ບັດຈ່ າຍແບບແຕະໜຶ້ າຈໍແທນທ່ ຈະຈ່ າຍເງິນສົດ ຖຶ້ າເປັນໄປໄດຶ້
ເວລາໄອຫຈາມໃຫຶ້ ເອົາຂຶ້ໍ ສອກປິດໄວຶ້ ຫໃຊຶ້ ເຈຶ້ັ ຍທິດຊ
ເອົາທິດຊທ່ ໃຊຶ້ ແລຶ້ ວຖິຶ້ມລົງໃນຖັງຂຶ້ ເຫຍຶ້ ອທັນທແລະໃຫຶ້ ລຶ້າງມ
ລຶ້ າງມເລຶ້ ອຍໆດຶ້ ວຍສະບແລະນໍຶ້າ, ລວມທັງກ່ ອນແລະຫັ ງກິນອາຫານແລະຫັ ງຈາກໄປເຂົຶ້າຫຶ້ ອງນໍຶ້າ
ໃຊຶ້ ນໍຶ້າຢາລຶ້ າງມທ່ ມເຊຶ້ ອເຫົຶ້ າປົນ
ຫກເວຶ້ັ ນການຈັບບາຍຕາ, ດັງແລະປາກ
ທໍາຄວາມສະອາດແລະຂຶ້ າເຊຶ້ ອໜຶ້ າພຽງທ່ ໃຊຶ້ ເລຶ້ ອຍໆເຊ່ັ ນໜຶ້ າແປຶ້ ນໂຕະ,ໂຕະເຮັດວຽກແລະລກບິດປະຕ
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•
•

ທໍາຄວາມສະອາດແລະຂຶ້ າເຊຶ້ ອສ່ິ ງຂອງທ່ ໃຊຶ້ ແລຶ້ ວເຊ່ັ ນໂທລະສັບມຖ, ກະແຈ, ກະເປູ໋ົ າເງິນ ແລະ ບັດຜ່ ານເຂຶ້ົ າ
ເຮັດວຽກ
ເພ່ ມໃຫຶ້ ມອາກາດສົດລ່ ວງໂດຍເປດປ່ ອງຢຶ້ ຽມຫດັດລະບົບແອປັບອາກາດ

ໃຫຶ້ ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຈາກທາງການໃນລັດແລະເຂດປົກຄອງພິເສດຂອງທ່ ານຢ່ ສະເໝເວລາຢ່ ຊມນມກັນໃນ
ທ່ ສາທາລະນະ.

ກັ້ າວໄປສູ ິ່ ຄວາມເປນປະເທດອອສເຕຣເລຍທິ່ ປອດໄພຈາກໂຄວິດ

ອອສເຕຣເລັຍໄດຶ້ ຮັບຄວາມສໍາເລັດໃນການ ‘ແບນເສຶ້ັ ນໂຄຶ້ ງ’ ແລະຈໍານວນກໍລະນໃໝ່ ຂອງ COVID-19 ທ່ົ ວປະເທດ
ໃນປັດຈບັນກໍຕ່ໍ າລົງຫາຍ. ປັດຈບັນ ພວກເຮົາກໍສາມາດເລ່ ມເອົາບາດກຶ້ າວຢ່ າງລະມັດລະວັງໃນການຜ່ ອນຄາຍ ມາດ
ຕະການຈໍາກັດ ເຊ່ິ ງໄດຶ້ ຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫຶ້ ລະງັບການແພ່ ຜາຍຂອງເຊຶ້ ອໄວຣັສ.
ລັດຖະບານອອສເຕຣເລັຍໄດຶ້ ອອກແຜນການ 3-ບາດກຶ້ າວເຊ່ິ ງຈະສະໜອງເສຶ້ັ ນທາງໃຫຶ້ ບັນດາລັດແລະເຂດປົກຄອງ
ພິເສດໃນການກຶ້ າວໄປສ່ ການເປັນຊມຊົນທ່ ປອດໄພຈາກໂຄວິດ. ບັນດາລັດແລະເຂດປົກຄອງພິເສດຈະເຄ່ ອນໄຫວລະ
ຫວ່ າງບາດກຶ້ າວໄປສ່ ເສຶ້ັ ນທາງນຶ້ ໃນເວລາທ່ ແຕກຕ່ າງກັນ, ໂດຍໃຫຶ້ ສອດຄ່ ອງກັບສະພາບການດຶ້ ານສຂະພາບຂອງຊມ
ຊົນແລະຕາມເງ່ ອນໄຂໃນເຂດທຶ້ ອງຖ່ິ ນຂອງຕົນ.
ທ່ ານສາມາດອັບເດດເລ່ ອງນະໂຍບາຍຈໍາກັດຢ່ ໃນລັດແລະເຂດປົກຄອງພິເສດຂອງທ່ ານໄດຶ້ ໂດຍການເຂຶ້ົ າໄປເບ່ິ ງເວັບ
ໄຊຶ້ COVID-19 ຂອງລັດຕົນ. ຢ່ າງໃດກໍດ, ໃນລະຫວ່ າງຂຶ້ າມຜ່ ານຂັຶ້ນຕອນນຶ້ , ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທ່ ປະຊາຊົນຕຶ້ ອງຮັກສາ
ລະຍະຫ່ າງກັນແລະຮັກສາອະນາໄມອັນດ, ຕຶ້ ອງຢ່ ເຮອນຖຶ້ າທ່ ານບໍ່ສະບາຍແລະໄປກວດຫາເຊຶ້ ອຖຶ້ າທ່ ານມອາການຂອງ
ພະຍາດ COVID-19 ຢ່ າງໃດຢ່ າງໜ່ ງ.

ຂັ້ ອຍຈະໄປຂການປິິ່ນປົວໄດັ້ ຢິ່າງໃດ?

ເປັນສິ່ງສໍາຄັນທ່ ທ່ ານຕຶ້ ອງສບຕໍ່ການນັດໝ
ໍ ຢ່ າງເປັນປົກກະຕິ - ໂດຍສະເພາະຖຶ້ າທ່ ານມພະຍາດເຮຶ້ ອຮັງຫມບັນຫາສ
ຂະພາບທ່ ຕຶ້ ອງປິ່ນປົວຢ່ ແລຶ້ ວ.
ຖຶ້ າທ່ ານບ່ໍ ສະບາຍແລະຄິດວ່ າທ່ ານມອາການຂອງ COVID-19, ມັນເປັນສ່ິ ງສໍາຄັນທ່ ທ່ ານຕຶ້ ອງຂໍຄໍາແນະນໍາຈາກໝ
ໍ .
່
່
່
ຖຶ້ າທ່ ານຢາກໂອຶ້ ລົມກັບໃຜຜຶ້ ໜງກ່ ຽວກັບອາການຂອງທ່ ານ, ຈົງໂທລະສັບຫາ ສາຍຊ່ ວຍເຫອແຫ່ ງຊາດເລອງໂຄໂຣ
ນາໄວຣັສ ເພ່ ອຂໍຄໍາແນະນໍາທ່ ເລກໂທ 1800 020 080. ສາຍສະໜອງຂຶ້ໍ ມນນຶ້ ເປດບໍລິການຕະຫອດ 24 ຊ່ົ ວໂມງໃນ
ແຕ່ ລະມຶ້ , ເຈັດມຶ້ ຕ່ໍ ອາທິດ.
ຖຶ້ າທ່ ານປາກພາສາອັງກິດບ່ໍ ໄດຶ້ , ທ່ ານກໍສາມາດໃຊຶ້ ບໍລິການແປເອກະສານແລະແປພາສາທ່ ເລກໂທ 131 450.
ເພ່ ອຄວາມຊ່ ວຍເຫອດຶ້ ານປ່ິ ນປົວຈາກທ່ ານໝ
ໍ ຫໂຮງໝ
ໍ , ຂໍໃຫຶ້ ໂທກ່ ອນລ່ ວງໜຶ້ າເພ່ ອໃຫຶ້ ເຂົາເຈຶ້ົ າຮຶ້ ວ່າທ່ ານຈະມາ.
ທ່ ານອາດຈະຖກຂໍໃຫຶ້ ປະຕິບັດດຶ້ ານຄວາມລະມັດລະວັງເມ່ ອທ່ ານມາຮັບການປ່ິ ນປົວ. ໃຫຶ້ ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາທ່
ເຂຶ້ົ າເຈຶ້ົ າບອກໃຫຶ້ ທ່ານເຮັດ.
ຖຶ້ າທ່ ານມອາການຂອງການເຈັບປ່ ວຍທາງລະບົບຫາຍໃຈ, ໃຫຶ້ ໃສ່ ໜຶ້າກາກເພ່ ອປຶ້ ອງກັນຄົນອ່ ນເວລາທ່ ທ່ ານໄປຂໍ
ການປ່ິ ນປົວຈາກແພດ. ຖຶ້ າທ່ ານບໍ່ມໜຶ້ າກາກ, ໃຫຶ້ ແຈຶ້ ງໃຫຶ້ ຜຶ້ ບໍລິການດຶ້ ານສຂະພາບຮຶ້ ເພາະວ່ າເຂົາເຈົຶ້າອາດຫາໜຶ້ າ
ກາກມາໃຫຶ້ ທ່ານໃສ່ ໄດຶ້ .
ໃຫຶ້ ຢ່ ຫ່າງຈາກຄົນອ່ ນຢ່ າງນຶ້ ອຍ1.5 ແມັດທກໆເວລາ. ເວລາໄອຫຈາມໃຫຶ້ ເອົາຂໍຶ້ສອກປິດໄວຶ້ .
ໃຫຶ້ ບອກທ່ ານໝ
ໍ ກ່ ຽວກັບ:

•
•
•

ອາການຕ່ າງໆຂອງທ່ ານ
ປະຫວັດການເດນທາງທກຢ່ າງ
ທກການພົວພັນທ່ ໝ
ໍ່ ໆມານຶ້ ກັບໃຜຜຶ້ ໜ່ ງທ່ ຕິດເຊຶ້ ອ COVID-19
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ຄລນິກກວດລະບົບຫາຍໃຈ (GP-led respiratory clinics)
ນອກນຶ້ ທ່ ານກໍສາມາດໄປຮັບການປ່ິ ນປົວໄດຶ້ ທ່ ຄລນິດກວດລະບົບຫາຍໃຈ. ມຄລນິກກວດລະບົບຢ່ ໃນທກລັດແລະ
ທກເຂດປົກຄອງພິເສດ. ສໍາລັບຂຶ້ໍ ມນເພ່ ມເຕມກ່ ຽວກັບຄລນິກໃນເຂດຂອງທ່ ານ, ໃຫຶ້ ເຂຶ້ົ າໄປເບ່ິ ງ:

https://www.health.gov.au/about-us/contact-us/local-state-and-territory-healthdepartments

ກວດສຸຂະພາບທາງໄກແລະສິ່ົ ງຢາເຖິງບັ້ານ

ບັນດາທ່ ານໝ
ໍ , ພະຍາບານ ແລະ ນັກວິຊາຊບສຂະພາບຈິດສາມາດໃຫຶ້ ບໍລິການແບບບ່ໍ ເກັບເງິນນໍາຄົນເຈັບໂດຍ
ການກວດສຂະພາບທາງໄກຈົນຮອດວັນທ 30ກັນຍາ2020 ຜ່ ານທາງໂທລະສັບຫຖ່ າຍທອດວດໂອ.
ຜຶ້ ໃດທ່ ມບັດເມດແຄກໍມສິດໃຊຶ້ ບໍລິການປ່ິ ນປົວສຂະພາບທາງໄກນຶ້ ໄດຶ້ . ນອກນຶ້ ທ່ ານໝ
ໍ ຂອງທ່ ານກໍຍັງສາມາດອອກ
ຶ້
່
່
ໃບສັງຢາໂດຍຜ່ ານການກວດພະຍາດທາງໄກນໄດຶ້ ເຊັນກັນ. ທ່ ານໝ
ໍ ຂອງທ່ ານຈະຂຽນໃບສ່ັ ງຢາໃຫຶ້ ໃນລະຫວ່ າງ
ການກວດພະຍາດທາງໄກ. ພວກເພ່ິ ນສາມາດຂຽນໃບສ່ັ ງຢາທ່ ແຈຶ້ ງດ (ຖ່ າຍຮບແບບດຈຕຶ້ ອນເຊ່ັ ນແບບພາບຖ່ າຍຫ
pdf) ແລຶ້ ວສ່ົ ງທາງອເມວ, ເທັກສ໌ຫແຟັກສ໌ໄປໃຫຶ້ ຮຶ້ານຂາຍຢາທ່ ທ່ ານເລອກເອົາເພ່ ອໃຫຶ້ ເຂົາເຈຶ້ົ າສ່ົ ງຢາໃຫຶ້ ທ່ານຮອດ
ເຮອນ. ຖຶ້ າທ່ ານຕຶ້ ອງການ ທ່ ານໝ
ໍ ກໍສາມາດສ່ົ ງໃບສ່ັ ງຢາໄປໃຫຶ້ ທ່ານທາງໄປສະນ ໄດຶ້ ເຊ່ັ ນກັນ.

ຫາຂັ້ ມູ ນເພິ່ ມເຕມໂດຍເຂັ້ົ າໄປເບິ່ິ ງ:
https://www.health.gov.au/resources/publications/covid-19-national-health-planprescriptions-via-telehealth-a-guide-for-patients

ການອູ ັ້ ມຊູດັ້ ານສຸຂະພາບຈິດ

ໂຄໂຣນາໄວຣັສກໍາລັງປ່ ຽນແປງວິຖທາງການດໍາລົງຊວິດຂອງເຮົາແລະເຮັດໃຫຶ້ ເຮົາໄດຶ້ ໃຊຶ້ ເວລາກັບຄົນທ່ ເຮົາຮັກຫາຍ
ຂຶ້ ນ. ການແພ່ ລະບາດຈະຢ່ ກັບເຮົາໄປອກຫາຍເດອນທ່ ຈະມາເຖິງ, ແລະເປັນສ່ິ ງສໍາຄັນທ່ ເຮົາຕຶ້ ອງຮຶ້ ດແລສຂະພາບ
ທາງຈິດເຊ່ັ ນດຽວກັບການດແລສຂະພາບທາງຮ່ າງກາຍ.
ໃຫຶ້ ສບຕ່ໍ ການພົວພັນກັບໝ່ ເພ່ ອນ, ຄອບຄົວ, ແລະ ຊມຊົນ ຜ່ ານທາງໂທລະສັບຫອິນເຕແນັດ.
ຈ່ົ ງຈໍາໄວຶ້ ວ່າ ໃຫຶ້ ຖວ່ າໂອເຄຖຶ້ າເຮົາບ່ໍ ໂອເຄ. ຖຶ້ າທ່ ານຮຶ້ ສກກົດດັນ, ເສຶ້ົ າໂສກ, ເມ່ ອຍອ່ ອນເພັຍ, ກັງວົນຫໃຈຮຶ້ າຍ, ໃຫຶ້
ທ່ ານຮຶ້ ໄວຶ້ ວ່າອັນນຶ້ ເປັນເລ່ ອງທໍາມະດາແລະຢ່ າຢຶ້ ານໃນການໄປຂໍຄວາມຊ່ ວຍເຫອ.
ຈ່ົ ງເຂົຶ້າໄປເບິ່ງ www.headtohealth.gov.au ສໍາລັບ:
• ລິຶ້ງໄປຫາສາຍຊ່ ວຍເຫອເພ່ ອການອຶ້ ມຊດຶ້ ານສຂະພາບຈິດທາງອອນລາຍແລະທາງໂທລະສັບ
• ແຫ່ ງຂຶ້ໍ ມນແລະການບໍລິການເຊ່ິ ງສາມາດຊ່ ວຍທ່ ານໄດຶ້ ຖຶ້າທ່ ານມຄວາມກັງວົນເລ່ ອງສຂະພາບຈິດຫວ່ າ
ຫາກທ່ ານພະຍາຍາມທ່ ຈະອຶ້ ມຊຄົນອ່ ນ.

ຂັ້ ອຍຈະໄປກວດຫາ COVID-19 ໄດັ້ ຢິ່າງໃດ?

ທກໆຄົນທ່ ມອາການຂອງ COVID-19 ຄວນໄປລາຍງານຕົນເອງເພ່ ອຂໍກວດຫາພະຍາດ.
ອາການຂອງ COVID-19 ໄດຶ້ ແກ່ ອາການໄຂຶ້ , ໄອ ແລະ ເຈັບຄໍ. ມັນເປັນສ່ິ ງສໍາຄັນທ່ ທ່ ານຕຶ້ ອງໄປກວດເຖິງແມ່ ນອາ
ການຈະເປັນພຽງເບົາບາງກໍຕາມ.
ການກວດຫາ COVID-19 ຈະຊ່ ວຍໃຫຶ້ ຮຶ້ ຫາຍກໍລະນເທົ່າທ່ ຈະຫາຍໄດຶ້ ເພ່ ອວ່ າຜຶ້ ຕິດເຊຶ້ ອຈະໄດຶ້ ແຍກປ່ ຽວຕົນເອງ
ແລະຈະໄດຶ້ ນໍາຫາຜຶ້ ທ່ ເຂົາເຈຶ້ົ າໄດຶ້ ພົວພັນໃກຶ້ ຊິດເພ່ ອປຶ້ ອງກັນບ່ໍ ໃຫຶ້ ມການແພ່ ຜາຍເຊຶ້ ອໃນຊມຊົນ.
ການເຮັດດ່ັ ງນຶ້ ຈະຊ່ ວຍຄວາມພະຍາຍາມຂອງທາງການສະທາລະນະສກໃນການຈໍາກັດການແພ່ ຜາຍຂອງ COVID19 ແລະຮຶ້ ວ່າຈະວາງບລິມະສິດຢ່ ຈດໃດແລະນໍາໃຊຶ້ ຊັບພະຍາກອນປິ່ນປົວສຂະພາບໃຫຶ້ ຖກຈດ.
ທາງລັດແລະເຂດປົກຄອງພິເສດອາດຈະມເງ່ ອນໄຂການກວດຫາພະຍາດຂອງເຂົາເຈົຶ້າເອງ, ສະນັຶ້ນ ຂໍໃຫຶ້ ທ່ານກວດ
ເບິ່ງກັບກະຊວງສາທາລະນະສກໃນເຂດຂອງທ່ ານ.
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ລະຫວິ່ າງລຖັ້ າຜົນການກວດ

ອາດຈະໃຊຶ້ ເວລາຫາຍມຶ້ ຈ່ ງຈະໄດຶ້ ຜົນການກວດກັບຄນມາ.
ຖຶ້ າທ່ ານມອາການໜັກທ່ ານອາດຈະຕຶ້ ອງໄດຶ້ ຢ່ ໃນໂຮງໝ
ໍ ແລະຖກແຍກປ່ ຽວອອກຈາກຄົນເຈັບອ່ ນໆເພ່ ອກັນບໍ່ໃຫຶ້
ຶ້
ເຊອໄວຣັສແພ່ ຜາຍ.
ຖຶ້ າທ່ ານໝ
ໍ ຂອງທ່ ານບອກວ່ າທ່ ານບ່ໍ ເປັນຫຍັງຫາຍແລະໃຫຶ້ ກັບບຶ້ ານໄດຶ້ ໃນລະຫວ່ າງທ່ ລໍຖຶ້ າຜົນ, ທ່ ານຄວນຈະ:
• ແຍກປ່ ຽວຕົນເອງຢ່ ເຮອນ
• ປຶ້ ອງກັນຕົວທ່ ານເອງແລະຄົນອ່ ນໂດຍການປະຕິບັດການຮັກສາອະນາໄປທ່ ດແລະຢ່ ຫ່າງຈາກຄົນອ່ ນ.

COVID-19 ໄດັ້ ຮບການປິ່ິ ນປົວແບບໃດ?

ປັດຈບັນ ຍັງບໍ່ທັນມວິທປິ່ນປົວເຊຶ້ ອຫຢາສັກວັກຊນສໍາລັບ COVID-19. ການດແລທາງແພດສາມາດປິ່ນປົວອາ
ການເກອບໝົດທກຢ່ າງ. ຢາຕຶ້ ານເຊຶ້ ອຈະໄດຶ້ ຜົນໃນການຕໍ່ຕຶ້ ານການຕິດເຊຶ້ ອແບັກທເຣັຍເທົ່ານັຶ້ນ ສະນັຶ້ນ ຈ່ ງໃຊຶ້ ບໍ່ໄດຶ້
ຜົນກັບເຊຶ້ ອໄວຣັສ.
ບາງລາຍງານໄດຶ້ ສະເໜວ່ າຢາບາງຊະນິດ, ລວມທັງຢາ hydroxychloroquine, ສາມາດໃຊຶ້ ປ່ິ ນປົວ COVID-19.
ຍັງບໍ່ທັນມຢາຊະນິດໃດເທ່ ອທ່ ໄດຶ້ ຖກອະນມັດຈາກ ພະແນກຄວບຄມສິນຄຶ້ າທ່ ໃຊຶ້ ໃນການປິ່ນປົວ (TGA) ເພ່ ອນໍາ
ມາປິ່ນປົວ COVID-19.
ທ່ ານສາມາດຮຽນຮຶ້ ໄດຶ້ ຕ່ ມກ່ ຽວກັບຢາ hydroxychloroquine ໂດຍເຂົຶ້າໄປເບິ່ງເວັບໄຊຶ້ ຂອງ TGA:

https://www.tga.gov.au/alert/new-restrictions-prescribing-hydroxychloroquine-covid-19

ຂັ້ ມູ ນເພິ່ ມເຕມ
ເຂຶ້ົ າໄປເບິ່ງ www.health.gov.au
ຫາຄໍາຕອບໄດຶ້ ທ່ frequently asked questions about COVID-19.
ເຂຶ້ົ າໄປເບິ່ງເວັບໄຊຶ້ COVID-19 ຂອງເຮົາທ່ English COVID-19 resources ແລະ translated COVID-19

resources
ເພ່ ອຢາກຮຶ້ ວ່າລັດຖະບານອອສເຕຣເລັຍປຶ້ ອງກັນປະຊາຊົນອອສເຕຣລຽນຈາກ COVID-19 ໄດຶ້ ແບບໃດນັຶ້ນ, ໃຫຶ້ ເຂົຶ້າ
ໄປເບ່ິ ງ www.australia.gov.au
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