COVID-19 နှ င့် အလု ပ့်ခွင့် ကျန့််းမာရ ်းနှ င့် ရ ်းကင့််းလြုံု ခခြုံ ရ ်း – အရ ်းစာ်း
စ်းပွ ာ်းလု ပ့်ငန့််း
အန တ ာယ့်မျာ်းကို စိ စစ့်ခခင့််းနှ င့် စမြုံ ခန့်ခွ ွဲခခင့််း
COVID-19 သည် ကျွန််ုပ် အ ားလ်ု ား နေထ်ု င်သည် ေည်ားလမ်ားနှ င် အလ်ု ပ်လ်ုပ်က်ု င်သည် ေည်ားလမ်ားက်ု
န ပ င်ားလဲ ခဲပါသည်။ သ်ု နသ ်လည်ား အနသားစ ား စားပ ားလ်ု ပ်ငေ်ားကမ ဘ မှ ဆက်လက်လ်ုပ်က်ု င်လျက်ပင် ရှပါသည်။
COVID-19 အလ်ု ပ်ခင် ကျေ်ားမ နရားနှ င် န ားကင်ားလ်ု ခခနရား အန တရ ယ် စစစ် ခင်ားမှ သင်၊ သင်ဝေ်ထမ်ားမျ ား၊ နှ င် သင်
န က်သည်မျ ားအနပေါ် ကျနရ က်မည်အန တရ ယ်မျ ားက်ု န ်ထ်ုတ်ရေ်နှင် စမခေ် ခဲ ရေ် အနသားစ ား
စားပ ားလ်ု ပ်ငေ်ားမျ ား အတက် မရှမ စ် လ်ု အပ်သည် လ်ု ပ်ရမည်အဆင် စ်ပါသည်။
အန တရ ယ် စစစ် ခင်ား နဆ င်ရက်နေသည်အခါ သင် မမက်ု ယ်တ်ု င်က်ု နမားပါ•

န ားအန တရ ယ်မျ ားမှ အ ယ်ေည်ား။

•

တစ်စ်ု တစ်နယ က်အ ား
စ်န်ု င် ယ်ရှသေည်ား။

•

အန တရ ယ်၏ အတ်ု င်ားအဆအဆင်မှ အ ယ်ေည်ား။

•

အန တရ ယ်မျ ားက်ု စမရေ် ကျွန််ုပ် မည်သည်အရ က်ု လ်ု ပ်န်ု င်သေည်ား။

•

ထေ်ားချျုပ်မည် အနရားယူ နဆ င်ရက်မှုမျ ားမှ အလ်ု ပ် စ်န က င်ား၊ နှ င် န ားအန တရ ယ် အသစ်မျ ားက်ု
စစ်နဆားရေ်အတက် နသချ နစရေ် အန တရ ယ်မျ ားက်ု မည်ကဲသ်ု သ်ု ားသပ်ပပား နစ င် ကပ် ကည်ရှု မည်ေည်ား။

စ်ပ ားနစန်ု င်သည် ထခ်ု က်မှုမှ အ ယ်ေည်ား၊ ထ်ု ပင် ၎င်ားမှ မည်မျှနလ က်

အန တရ ယ် စမနရားမှ ဆက်တ်ု က်လ်ုပ်နေရမည်ကစစ စ်သည် – COVID-19 မှ နပေါ်နပါက်သည် အန တရ ယ်
အသစ်တစ်ခ်ုခ်ု သ်ု မဟ်ု တ် န ပ င်ားလဲ စ်နပေါ်လ သည် အန တရ ယ် တစ်ခ်ုခ်ုက်ု စစစ်ရေ်နသချ နစပါ၊ န က်သည်
ရေ်လ်ု မှု ၊ အလ်ု ပ် ပ်ု ၍မျ ားမျ ားလ်ု ပ်ရေ် တ ောင်းဆို မှု သ်ု မဟ်ု တ် အထအနတမဲ အထားကျေ်ပပား လ်ု ပ်က်ု င် ခင်ားစသည်
အန တရ ယ်မျ ားကဲ သ်ု စ်သည်။
သင်သည် သင်အလ်ု ပ်သမ ားမျ ားနှ င် စက ားန ပ ဆ်ု ရမည်။ အတူ အကအ ား င် သင်သည် အန တရ ယ်မျ ားက်ု
န ်ထ်ုတ်န်ု င်ပပား ၎င်ားတ်ု က်ု မည်သ်ု စမရေ် အန ထ်ု တ်န်ု င်မည် စ်သည်။
အ ားလ်ု ားနသ အနသားစ ား စားပ ားလ်ု ပ်ငေ်ားကမ ဘ ကို ဆက်လက်လ်ုပ်က်ု င်လျက်ရှ ကပါစ်ု ။ ပ်ု မ်ု သရှလ်ု နသ
အချက်အလက်မျ ားက်ု - safeworkaustralia.gov.au တင် ကည်ရှု ပါ။
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လူ ချင့််း ခပ့်ခွာခွ ာရနခခင့််း
အ ခ ားသူ မျ ားနှ င် ေားေားကပ်ကပ် အထအနတရှစ အလ်ု ပ်လ်ုပ်က်ု င်နေသည်အခါ COVID-19 နှ င်ထနတမှု
အန တရ ယ်မှ ပ်ု မ်ု ၍ တ်ု ား မြှ င်လ သည်။ စ်န်ု င်သည်ကစ္စ ၌ လူ ချင်ား ခပ်ခ ခ နေ ခင်ားက်ု လ်ု ပ်ပါ။
နအ က်ပါတ်ု က်ု စဥ်ားစ ားပါ•

အလ်ု ပ်ခင်နေရ အ ပင်အဆင်အနေအထ ားက်ု ပ်ု စ ပေ်န ပ င်ားနပား ခင်ား။

•

မျက်နှ ချင်ား-ဆ်ု င်- မဟ်ု တ်နသ အစည်ားအနဝားမျ ားက်ု ကျင်ားပနပား ခင်ား။

•

အမျ ားသ်ု ားနေရ မျ ား၌ လူ အနရအတက်က်ု နလျှ ချနပား ခင်ား။

•

လူ စတေ်ားမျ ားနှ င် န က်သည် အနရအတက်က်ု စမနပားပါ။

ထ်ု ပင် စ်န်ု င်သည်ကစစ ၌ လူ ချင်ား အ ပေ်အလှ ေ်ဆက်ဆမှု မျ ားက်ု ကေ် သတ်နစရေ် ရက်ချေ်ားမျ ား အ က ား၌
အချေ် ခ ားနပားပပား အလ်ု ပ်သမ ားမျ ားတင် သူ တ်ု ၏ က်ု ယ်ပ်ု င် ပပ်ု ားပစစ ည်ားမျ ား သ်ု မဟ်ု တ် ကရယ ရှန က င်ား
နသချ နစပါ။
COVID-19 နှ င်ပတ်သက်၍ လ်ု ပ်ငေ်ားကဏ္ဏ -သား ခ ား လမ်ားညွှ ေ်အတက် safeworkaustralia.gov.au တင် ကည်ပါ။

င့် အလု ပ့်ခွင့်ရန ာကို

န့်ရှင့််းရ ်းလု ပ့်ရပ်းခခင့််း

နရ ဂါကူ ားစက်ခရသူ တစ်ဦား နချ င်ားဆ်ု ား သ်ု မဟ်ု တ် နှ နချသည်အခါ ထက်ကျလ သည် အရည်စက်မျ ားမှ တစ်ဆင်
COVID-19 ကူ ားစက်ပျ နှ သည်။
လူ မျ ားသည် ပ်ု ားမွှ ားမျ ားရှနေသည် မျက်နှ ပင်က်ု ထနတက်ု င်တယ် ခင်ားအ ား င် COVID-19 ရန်ု င်ပါသည်။
သင် အလ်ု ပ်ခင်နေရ က်ု ဆပ် ပ မှု ေ် နှင်နရ င် အေည်ဆ်ု ား နေ စဥ် သေ် ရှင်ားနရားလ်ု ပ်နပားရေ် နသချ နစပါ။
မျက်နှ ပင်က်ု သေ် ရှင်ားပပားပပားချင်ား သင် ပ်ု ားသတ်သေ် စင်နပားန်ု င်သည်။
မ က ခဏ္ ထနတခရသည် မျက်နှ ပင်မျ ားက်ု သေ် ရှင်ားနရားလ်ု ပ် ခင်ားအ ား ဦားစ ားနပားပါ။
အကယ်၍ သင်အလ်ု ပ်ခင်တင် COVID-19 နရ ဂါရှလျှင် လူ မျ ား ပေ်မလ န်ု င်မ သင် အလ်ု ပ်ခင်နေရ က်ု
အနသအချ သေ် ရှင်ားနပားပပား ပ်ု ားသတ်သေ် စင်နပားရေ် လ်ု အပ်ပါမည်။
COVID-19 နှ င်ပတ်သက်၍ လ်ု ပ်ငေ်ားကဏ္ဏ -သား ခ ား လမ်ားညွှ ေ်အတက် safeworkaustralia.gov.au တင် ကည်ပါ။

Safe Work Australia COVID-19 ဝက့် ့်ဆိုက့်
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Safe Work Australia သည် အနသားစ ား စားပ ားလ်ု ပ်ငေ်ားမျ ားအနေ င် မမတ်ု ၏ အလ်ု ပ်ခင် ကျေ်ားမ နရားနှ င်
န ားကင်ားလ်ု ခခနရား တ ဝေ်မျ ားက်ု ေ ားလည်နစရေ်နှင် COVID-19 မှ နပေါ်နပါက်လ သည် အန တရ ယ်မျ ားက်ု
စမနစရေ် လမ်ားညွှ ေ် အသစ်က်ု ထူ နထ င်နပားထ ားသည်။
safeworkaustralia.gov.au တင် အန တရ ယ် စစစ်မှု၊ လူ ချင်ား ခပ်ခ ခ နေ ခင်ား၊ တစ်က်ု ယ်နရ သေ် စင်နရား၊
က်ု ယ်နရားက်ု ယ်တ အက အကယ်နပား ကရယ ၊ စတ်ပ်ု င်ားဆ်ု င်ရ ကျေ်ားမ နရား၊ နှ င် သေ် ရှင်ားနရားလ်ု ပ် ခင်ားတ်ု က်ု
မည်သ်ု နဆ င်ရက်မည်ကဲသ်ု နခါင်ားစဥ်အန က င်ားအရ မျ ားနှ င်ပတ်သက်၍ သတင်ားအချက်အလက်မျ ား ရှပါသည်။
သင် အနသားစ ား စားပ ားလ်ု ပ်ငေ်ားနှ င် စားပ ားလ်ု ပ်ငေ်ားကဏ္ဏ အ ပင် အလ်ု ပ်ခင်နေရ စစ်နဆားရမည်စ ရင်ားမျ ားနှ င်
န က ် င မျ ားကဲ သ်ု လက်နတကျကျ ပပ်ု ားရင်ား မစ်မျ ားအပါအဝင် သက်ဆ်ု င်သည် သတင်ားအချက်အလက်မျ ားက်ု
လယ်ကူစ ရှ ရေ် အန က င်ားအရ ဇက စစ်ရှ သည် ေည်ားက်ု သ်ု ားပါ။
သင် လ်ု ပ်ငေ်ားကဏ္ဏ အတက် သား ခ ား လမ်ားညွှ ေ်က်ု safeworkaustralia.gov.au တင် ကည်ပါ။
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