ကားစက်ပျ နမှုက တောားဆားရန် အဆင်ဆင်လပ်ရမည် အချက်သ ခောက်ချက်

သင်သည် အောားလားသသော အဆင်ဆင်လပ်ရမည် အချက်သ ခောက်ချက်အောား လက်နောလပ်သဆောင် ခင်ား ြင် ကားစက်ပျ နမှုက
တောားဆားသပားနင်ပပား သ ားကင်ားလခခသအောင်သနနင်ပါသည်။
1. သင် သနထင်သကောင်ားပါသလောား။

4. သင်လက်မျောားက သင် သဆားသ ကောပပားပပလောား။

အကယ်၍ သင် နေထို င်မနကောင််းလျှင် သင်န ောဂါလကခ ဏောမ ော်းမော အန ောစော်း
ဖြစ်သည်တို င် သင် အမ်၌နေ မည်။ ဆ ောဝေ် သို မဟို တ်
အသက်ရှူ လမ််းန ကောင််းဆို င် ော နဆ်းခေ််းကို ဆက်သွယ်ပ ်း အ ကြံ ဉာဏ်နတောင််း ါ။
သင် သက်ကက်း နစောင်န ောက်န ်း လို ်သော်းတစ်ဦ်းဖြစ်န ကောင််း သူ တို အော်း နဖ ော ါ။
COVID-19 စစ်နဆ်းမှု ကို အော်းလြံို ်းနသော သက်ကက်း နစောင်န ောက်န ်း
လို ်သော်းမ ော်းအတွ က်
နို င် ါသည်။ COVID-19 န ောဂါလကခ ဏောမ ော်းမော
အနအ်းမဖခင််း သို မဟို တ် တို ်နကွ ်း ကသို ဖြစ်နို င်ပ ်း ါဝင်နို င်သည်မော-

သင် သင်လက်မ ော်းကို ဆ ်ဖ ောနင်န ဖြင် အေည််းဆြံို ်း စကက ေ် ၂၀ ကောနအောင်
နဆ်းန ကောသင်သည်။ အကယ်၍ သင်လက်မ ော်းမော ဖမင်သောနလောက်နအောင်
ညစ်ညမ််းမနေလျှင် သင် အ က် ြံကို အနဖခခြံ -ထို တ်လို ်ထော်းသည်
လက် ို ်းသတ်သေ် စင်နဆ်း ည်ကို သြံို ်းနို င်သည်။ သင်သည် သင် လက်မ ော်းကို
နအောက် ါအခ ေ်မ ော်းတွ င် အနသအခ ော နဆ်းန ကော ေ် လို အ ်သည်-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ကို ယ် ူ အြ ော်းတက်ဖခင််း
နခ ောင််းဆို ်းဖခင််း
အသက်ရှူ ကျပ်ဖခင််း
လည်နခ ောင််းေောဖခင််း
နခါင််းကို က်ဖခင််း
အေြံ ခြံ မ ဖခင််း
အ သောခြံ မ ဖခင််း
နော ည်ယို ဖခင််း
ကကက်သော်းေောဖခင််း
အဆစ်ေောဖခင််း
ဝမ််းနလ ောဖခင််း
နအောအေ်ခ င်စြွ ယ်ဖြစ်ဖခင််း/နအောအေ်ဖခင််း
ခြံ တွ င််း က်ဖခင််း

•
•
•
•

သင် အလို ် မစတင်မ
သင် နစောင်န ောက်န ်းနေသူ နင် အထအနတွ လို ်သည်အခါတို င််း မတို င်မနင်
လို ်ပ ်းနေောက်
ညစ်ညမ််းသွ ော်းနို င်ြွယ် သည် မ က်နောဖ င်မ ော်း သို မဟို တ် အ ောဝတတ ုမ ော်းနင်
ထနတွ ပ ်းနေောက်
တစ်နေ တောအတွ င််း ို ြံ မေ် ကော်းခ ေ်မ ော်းတွ င်

5. သင် သက်ကကား သစောင်သ ောက်သရား လပ်သောားမျောားအတွ က် COVID-19 သင်တန်ားက
တက်ပပားပပလောား။
နအောက် ါတို ကို သင် ေော်းလည်နစ ေ် ို ြံ နြော်ထော်းသည် အခမ အွ ေ်လို င််း သင်တေ််း
သင်ခေ််းစောမ ော်း ါသည်•
•
•

COVID-19 ကို ေော်းလည် ေ်
သနကေ တမ ော်းနင် န ောဂါလကခ ဏောမ ော်းကို သ နစ ေ်
သင်ကို ယ်တို င်နင် အဖခော်းသူ မ ော်းကို နဘ်းကင််းလြံို ခခြံ နေနအောင် ထော်း ေ်

2. သနထင်မသကောင်ား ြစ်သနသည်သမျောားမ သင် သ ားသ ား သနခသလောား။

သင် အွ ေ်လို င််း သင်တေ််း သင်ခေ််းစောမ ော်းကို https://covid-19training.gov.au
ဝက်ဘ်ဆို က်တွင် နတွ နို င်သည်-

သင်သည် လွ ေ်ခနသော ၁၄ က် အတွ င််း နအောက် ါတို ဖြစ်ခလျှင် သင်
အမ်၌နေ မည်-

သင်အနေဖြင် ကူ ်းစက်မှု တော်းဆ်းန ်းနင် ထေ််းခ ု ်န ်း
လို ်နဆောင်ခ က်မ ော်းနင် တ်သက်သည် ို ြံ မေ် မွှ မ််းမြံ သင်တေ််းကို တက်သင် ါသည်။

•

6. သင် PPE က မည်ကသနင် မည်သည်အချန် သားရမည်က သပါသလောား။

•

သင် COVID-19 န ောဂါ သူ တစ်စို ြံ တစ်နယောက်နင် အထအနတွ ခပ ်း
သင်နတော်နသော PPE ကို မဝတ်ခ ါ သို မဟို တ်
သင် နို င်ငြံဖခော်းမ ဖ ေ်လောခသည်။

သင် သ်းဖခော်းအထ်းတည််းနေသင်သည် သို မဟို တ် အထအနတွ မ အထ်းက ေ်
နေသင်သည်။ သင် အလို ် င် သို မဟို တ် မေ်နေဂ ောကို ဆက်သွယ် ါ။ အလို ်သို
မသွ ော်း ါနင်။ အကယ်၍ သင်တွင် န ောဂါလကခ ဏောမ ော်း လျှင်
န ောဂါလကခ ဏောမ ော်းမော အန ောစော်းဖြစ်သည်တို င် နဆ်းဘက်ဆို င် ော အ ကြံ ဉာဏ်
နတောင််းခြံ ါ။ သင် သက်ကက်း နစောင်န ောက်န ်း လို ်သော်းတစ်ဦ်းဖြစ်န ကောင််း
သူ တို အော်း အသန ်း ါ။
3. သင် သနောက်ဆားသပေါ် တပ်သကွ ားကောကွ ယ်သဆား ထားထောားပါသလောား။
အကယ်၍ သင် သက်ကက်း နစောင်န ောက်န ်း နဂဟောတွ င် အလို ်လို ်လျှင် သင်
တို ်နကွ ်း ကောကွ ယ်နဆ်း ထို ်းထော်း မည်။ ကျွန်ို ်တို အနေဖြင် သက်ကက်း
နစောင်န ောက်န ်း လို ်သော်းမ ော်းအော်း ၂၀၂၀ ခိုနစ် တို ်နကွ ်း ကောကွ ယ်နဆ်း
ထို ်းထော်း ေ် အဖ င််းအထေ် တို က်တွေ််း ါသည်။
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ကို ယ်န ်းကို ယ်တော အကောအကွ ယ်န ်း က ယော (Personal Protective Equipment
(PPE)) သည် သင် အလို ်လို ်နေစဥ် သင်အော်း နဘ်းကင််းလြံို ခခြံ နအောင် ထော်း ေ်
အန ်းကက်း ါသည်။
သင်သည် PPE အသြံို ်းခ ဖခင််းအတွ က် သင် ဖ ည်ေယ်နင် အို ်ခ ု ်ခြံေယ်နဖမ
ညွှ ေ် ကော်းခ က်မ ော်းကို လို က်ေော ေ် လို အ ်သည်။
သင် နအောက်နြော်ဖ
ဝတ်သင်သည်•
•

ါ တစ်စို ြံ တစ်နယောက်ကို နစောင်န ောက်နေသည်အခါ PPE ကို

COVID-19 န ောဂါ န ကောင််း အတည်ခ ခြံ သူ သို မဟို တ် သြံ သယဖြစ်ခြံ သူ
သ်းဖခော်းအထ်းတည််းနေ နေ သူ

အဆို ါလူ ၏ အခေ််း သို မဟို တ် အမ်သို သင် မဝင်န ောက်မ PPE ကို ဝတ် ါ။ အကယ်၍
မနသခ ောလျှင် သင် အလို ် င် သို မဟို တ် မေ်နေဂ ောကို နမ်း ါ။ COVID-19
ြံ ို ်း င််းဖမစ်မ ော်း ါ သည် health.gov.au တွ င် PPE ဗွ ဒယို ကို ကည် ါ၊
သက်ကက်းနစောင်န ောက်န ်း နဂဟော၌ PPE အသြံို ်းခ မှု အတွ က် လို ်ငေ််းစဥ်ဖ ကော်းခ ်ကို
ြတ် ါ။

