အလု ပ်ခွင်၌ တစ်စု တစ်ယ ောက်တွင် COVID-19 ရှိ လျှင် လု ပ်ရမည်အရော
အကယ်၍ အလု ပ်ခွင်၌ တစ်စု တစ်ယယောက်တွင် COVID-19 ရှိ လျှင် သှို ို့မဟု တ် အထှိ အယတွ ို့ရှိ ခို့ နှို င်လျှင်
ယအောက်ပါ အဆငို့်ဆငို့်အချက်မျောျားကှို သင် ချက်ချင်ျား လှို က်နောရန် လှို အပ်မည်။ သူ တှို ို့တွင် COVID-19
ရှိ ယ ကောင်ျား အတည်ပပယပျားသညို့်အချှိန်အထှိ ယစောငို့်ဆှိုင်ျားမယနပါနငို့်။
ဤသတင်ျားအချက်အလက်မျောျားမော အလု ပ်ခွင်၌ သငို့်အောျား ကူ ညီ ရန်ဖြစ်သည်။ သှို ို့ယသော်လည်ျား သင်သည်
သငို့် ဖပည်နယ် သှို ို့မဟုတ် အု ပ်ချျုပ်ခနယ်ယဖမ အမျောျားဖပည်သူ ကျန်ျားမောယရျား ဌောန ၏အ ကဉာဏ်ကှို အမမ
လှို က်နောရမည်။
အကယ်၍ လူ တစ်ဦျားတွင် အသက်ရှူ ရန် အခက်အခကို့ သှို ို့ ဖပင်ျားထန်သညို့် ယရောဂါလကခ ဏောမျောျားရှိ လျှင် ြုန်ျား
000 ကှို ယခေါ်ပါ။

1. အဆှို ပါလူ ကှို အထီးကျန်ယနယစပါ
အဆှို ပါလူ ကှို အဖခောျားသူမျောျားမ သီ ျားဖခောျားခွထု တ်ထောျားပါ။ သင်သည် ၎င်ျားသူတှို ို့နငို့် ၎င်ျားသူတှို ို့အောျား
ကူ ညီ ယပျားယနသူ မည်သူမဆှို ကှို တစ်ခါသု ျား ခွ စှိ တ်ခန်ျားသု ျား နောယခါင်ျားစည်ျားမျောျားနငို့်
လက်ပှိုျားသတ်သနို့်စင်ယဆျားရည်ကို့ သှို ို့ သငို့်ယတော်ယသော ကှို ယ်ယရျားကှိုယ်တော အကောအကွ ယ်ယပျား
ကှိ ရှိယောတှို ို့ကှိုလည်ျား ယပျားအပ်ရမည်။

2. အကကဉာဏ်ကှို ယတောင်ီးခပပီး အန္ တရော ်မျောီးကှို စှိ စစ်ပါ
သငို့် ဖပည်နယ် သှို ို့မဟုတ် အု ပ်ချျုပ်ခနယ်ယဖမ အကူ အညီ ြုန်ျားလှိုင်ျား သှို ို့မဟု တ် နှို င်ငလု ျားဆှိုင်ရော
ကှို ရှို နောဗှို င်ျားရတ်စ် အကူ အညီ ြုန်ျားလှိုင်ျား (National Coronavirus Helpline (1800 020 080)) မ အစှို ျားရ
ကျန်ျားမောယရျား အ ကဉာဏ်ကှို ယတောင်ျားခပါ။
အဆှို ပါလူ ၏ ဆက်သွယ်ရန် အယသျားစှိတ်တှိုို့ သငို့်တွင် ရှိ ယ ကောင်ျား ယသချောယစပါ။ အလု ပ်ခွင်၌
သူ တှို ို့ယရောက်ရှိ ခို့ သညို့် ယနရောမျောျား၊ သူ တှို ို့ နီျားနီျားကပ်ကပ် အထှိ အယတွ ို့ရှိ ခို့ သူ မျောျား၊ နငို့် မည်မျှ ကော ကော
ထှိ ယတွ ို့ခို့ ယ ကောင်ျားကှို အဖခောျားသူမျောျားအယပေါ် အန တရောယ်ယပျားမညို့်အယ ကောင်ျား သင် သှိ ယစရန်နငို့် ယနရောမျောျားအောျား
သနို့်ရင်ျားယရျားလုပ်ရန်နငို့် ပှို ျားသတ်သနို့်စင်ရန် မတ်စုစောတှို ယရျားချထောျားပါ။

swa.gov.au/coronavirus
Work health and safety - What to do if someone at work has COVID-19 - Burmese

သငို့်အယနဖြငို့် သငို့် ဖပည်နယ် သှို ို့မဟုတ် အု ပ်ချျုပ်ခနယ်ယဖမ အလု ပ်ခွင် ကျန်ျားမောယရျားနငို့် ယ ျားကင်ျားလု ပခယရျား
စည်ျားမျဥ်ျား ကပ်မတ်ဌောန သှို ို့လည်ျား အယ ကောင်ျား ကောျားရန် လှို ယကောင်ျား လှို နှို င်သည်။

3. သ ် ူ ပှို ယဆောင်ယရီး
အဆှို ပါလူ တွ င် အှိ မ်ဖပန်ရန် ၊ အထီ ျားတည်ျားယနရန် ယနရောသှို ို့သွောျားရန် သယ်ယူပှိို့ဆ ောင်ဆ ေးရှိ ဆ ောင်ေး
သှို ို့မဟုတ် လှို အပ်လျှင် ယဆျားခန်ျားသှိုို့သွောျားရန် သယ်ယူပှို ို့ယဆောင်ယရျားရှိ ယ ကောင်ျား ယသချောယအောင်လုပ်ပါ။
တတ်နှိုင်သမျှ သူ တှို ို့သည် အဖခောျားသူမျောျားအောျား ထှိ ယတွ ို့မှု ကှို အနည်ျားဆု ျားဖြစ်ယအောင်လုပ်ရန်အတွ က်
တစ်ကှိုယ်တည်ျားသု ျားမညို့် သယ်ယူပှို ို့ယဆောင်ယရျားကှို သေးသငို့်သည်။

4. သန်ရင်ီးယပီးခခင်ီးန္င် ပှို ီးသတ်သန်စင်ယပီးခခင်ီး
အဆှို ပါလူ သု ျားခို့ သညို့် ယနရောမျောျားကှို သနို့်ရင်ျားယရျားလုပ်ယပျားမပီ ျား ပှို ျားသတ်သနို့်စင်ယပျားဖခင်ျား မမပီ ျားမချင်ျား
ပှိ တ်ထောျားပါ။ ဖြစ်နှိုင်လျှင် ယလဝင်ယလထွ က်ယကောင်ျားယအောင် အဖပင် တခါျားမျောျားနငို့် ဖပတင်ျားယပါက်မျောျားကှို
ြွ ငို့်ထောျားပါ။
ရု ျားမျောျား၊ ယရချှိျုျားခန်ျားမျောျား၊ မီ ျားြှိုခန်ျားမျောျားနငို့် အမျောျားသု ျားယနရောမျောျားကို့ သှို ို့ အဆှို ပါလူ သု ျားခို့ သညို့် ယနရောမျောျားနငို့်
ကှိ ရှိယောပစစ ည်ျားကှို အယသအချော သနို့်ရင်ျားယပျားမပီ ျား ပှို ျားသတ်သနို့်စင်ယပျားပါ။
သနို့်ရင်ယရျားသမောျားမျောျားသည် သငို့်ယတော်ယသော အကောအကွ ယ်ယပျား ကှိ ရှိယော ဥပမော လက်အှိတ်မျောျား၊
အကောအကွ ယ်ယပျား မျက်မန်နငို့် တစ်ခါသု ျား ယရ ို့ြု ျားခါျားစည်ျား ကှို ဝတ်ဆင်ရမည်။

5. နီးနီးကပ်ကပ် အထှိ အယတွ ရှိ သူမျောီးကှို ယ ော်ထုတ်ပပီး ယခပောခပပါ
ဖပည်နယ် သှို ို့မဟုတ် အု ပ်ချျုပ်ခနယ်ယဖမ အမျောျားဖပည်သူ ကျန်ျားမောယရျား ဌောနသည် အတည်ပပခရသညို့်
COVID-19 ယရောဂါရှိ သူနငို့် နီျားနီျားကပ်ကပ် အထှိ အယတွ ို့ရှိ သူမျောျားကှို ယြော်ထုတ်မပီ ျား သူ တှို ို့ လု ပ်ရမညို့်အရောကှို
ယဖပောပါမည်။
အလု ပ်ခွင်၌ အဆှို ပါလူ မော မည်သူနငို့် နီျားနီျားကပ်ကပ် အထှိ အယတွ ို့ရှိ ခို့ ယ ကောင်ျား၊ မည်မျှ ကော ကော
အထှိ အယတွ ို့ရှိ ခို့ ယ ကောင်ျား၊ နငို့် အဆှို ပါ ကူ ျားစက်ခရသူ နငို့် နီျားနီျားကပ်ကပ် အထှိ အယတွ ို့ရှိ သူမျောျားမော အလု ပ်ခွင်
မည်သညို့်ယနရောမျောျားတွင် ရှိ ယနခို့ ယ ကောင်ျား သှိ ယအောင်လုပ်ပါ။
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ဤသှို ို့ဖြငို့် အဖခောျားသူမျောျားသှိုို့ ဖြစ်နှိုင်သညို့် အန တရောယ်မျောျားနငို့် သနို့်ရင်ျားယရျားနငို့် ပှို ျားသတ်သနို့်စင်ယပျားရန်
လှို အပ်နှိုင်သညို့် အပှို ယနရောမျောျားကှို သင် သှိ မည်ဖြစ်သည်။

6. အန္ တရော ် စမယရီးဆှို င်ရော ထှိ န်ီးချျုပ်မှုမျောီးကှို သု ီးသပ်ခခင်ီး
သင်၏ COVID-19 အန တရောယ် စီ မယရျားဆှိုင်ရော ထှိ န်ျားချျုပ်မှုမျောျားကှို သငို့် အလု ပ်သမောျားမျောျားနငို့် ယဆွ ျားယနွျားမပီ ျား
ယဖပောင်ျားလချက်မျောျား လှို အပ်သည် ဟု တ်မဟု တ် စှိ စစ်ပါ။

သင် စှို ီးရှိ မ်ယနရယသော အဆှို ပါလူ မော မကကောယသီးမက သင် အလု ပ်ခွင်၌ ရှိ ခသည်အခါ
လု ပ်ရမည် အဆင်ဆင် အချက်မျောီး
သငို့်အလု ပ်ခွင်သှိုို့ မ ကောယသျားမီက ယရောက်ရှိ ခို့ သညို့် အလု ပ်သမောျား သှို ို့မဟု တ် ယြောက်သည် တစ်ဦျားကို့ သှို ို့
လူ တစ်ဦျားသည် သူ တှို ို့တွင် COVID-19 ရှိ နှိုင်ယ ကောင်ျား သငို့်အောျား သတင်ျားပှိုို့နှိုင်သည်။ သူ တှို ို့ သငို့်
အလု ပ်ခွင်၌ မည်မျှ မ ကောယသျားသညို့်ကောလတွ င် ရှိ ခို့ ယ ကောင်ျားနငို့် သူ တှို ို့တွင် အဖခောျားသူမျောျားနငို့် နီျားနီျားကပ်ကပ်
အထှိ အယတွ ို့ရှိ ခို့ သည် ဟု တ်မဟု တ် စဥ်ျားစောျားပါ။
သူ တှို ို့ သငို့်အလု ပ်ခွင်၌ လက်ရှိ ကောလတွ င် မရှိ သညို့်တှိုင်ယအောင်ပင် သင်သည် အထက်ယြော်ဖပပါ
အဆငို့်ဆငို့် အချက်မျောျားကှို လှို က်နောရန် လှို အပ်နှိုင်ဆသေးသည်။ အ ကဉာဏ်ကှို သငို့် ဖပည်နယ် သှို ို့မဟု တ်
အု ပ်ချျုပ်ခနယ်ယဖမ အကူ အညီ ြုန်ျားလှိုင်ျား မယတောင်ျားခပါ။

ကျွန္်ု ပ် အလု ပ်ခွင်ကှို ပှိ တ်ရန် လှို ပါသလောီး။
COVID-19 သသယ ဖြစ်ခရမပီ ျားယနောက် သှို ို့မဟု တ် ယရောဂါရှိ ယ ကောင်ျား အတည်ပပခရမပီ ျားယနောက်
အလု ပ်ခွင်ပှိတ်ရန် အလှို အယလျောက် သတ်မတ်ချက် မရှိ ပါ။ အကယ်၍ အဆှို ပါလူ မော သငို့် အလု ပ်ခွင်၏
အစှိ တ်အပှို င်ျားမျောျားကှိုသော ယရောက်ရှိ ခို့ လျှင် သှို ို့မဟု တ် အကယ်၍ အဖခောျားသူမျောျားအောျား ထှိ ယတွ ို့နှို င်မညို့်
အန တရောယ်မော နှိမို့်ကျသည်ဟု ကျန်ျားမောယရျား အရောရှိ မျောျားက သငို့်အောျား အယ ကောင်ျား ကောျားလျှင် ပှိ တ်ရန်အတွ က်
မလှို အပ်နှိုင်ပါ။
သငို့်အလု ပ်ခွင် ပှိ တ်ရန်လှိုအပ်သည် ဟု တ်မဟု တ်မော အရွယ်အစောျား၊ အလု ပ်သယ ောသ ောဝ၊
လူ အယရအတွ က်နငို့် ယရောဂါပှို ျားဖြငို့်ညစ်ညမ်ျားမှုဖြစ်သညို့် သသယဖြစ်ယသော ယနရောမျောျားကို့ သှို ို့ အယ ကောင်ျားခမျောျား
အယပေါ် မူ တည်ပါသည်။
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ခပန်လည်ယကောင်ီးမွ န်လောပပီးယနောက် သှို မဟု တ် အထှိ အယတွ မ အထီးကျန်ယနပပီးယနောက်
မည်သည်အချှိန်တွင် အလု ပ်သမောီးမျောီး အလု ပ်သှို ခပန်လောန္ှို င်ပါသလ။
COVID-19 ယရောဂါရှိ ယ ကောင်ျား အယဖြထွ က်မပီ ျားယနောက် အထှိ အယတွ ို့မို့ အထီ ျားကျန်ယနခို့ ရသညို့်
အလု ပ်သသမောျားမျောျားသည် သူ တှို ို့အယနဖြငို့် အဖပညို့်အဝ ဖပန်လည်ယကောင်ျားမွန်လောမပီ ျား ကျန်ျားမောယရျား
အရောရှိ မျောျားက ယရောဂါရင်ျားမပီ ျားဖြစ်ယ ကောင်ျား အတည်ပပမသော အလု ပ်ခွင်သှိုို့ ဖပန်လောနှို င်သည်။
အထှိ အယတွ ို့မို့ အထီ ျားကျန် ယနရသညို့်ကောလအတွ င်ျား ယရောဂါလကခ ဏော မယပေါ်ယပါက်သညို့်
အလု ပ်သမောျားမျောျားသည် ၁၄- ရက်ကောလကှို သူ တှို ို့ မပီ ျားမပီ ျားချင်ျား အလု ပ်သှိုို့ ဖပန်လောနှို င်ပါသည်။ သူ တှို ို့
အလု ပ်သှိုို့ဖပန်လောရန်အတွ က် ယဆျား က်ဆှိုင်ရော ယရောဂါကင်ျားရင်ျားယ ကောင်ျား အယထောက်အထောျား မလှို ပါ။

ပှို မှို ယသော အချက်အလက်မျောီး
ပှို မှို သှိ ရှိ လှိုယသော အချက်အလက်မျောျားကှို Safe Work Australia ဝက် ်ဆှိုက် တွ င် ကညို့်ရှု ပါ။
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