ຫ
ົ ກບາດກັ້ າວເພ່ື ອຢຸດຢັ້ ງການແພ່ຜາຍ.
ທ່ ານສາມາດຢຸດຢັ້ ງການແພ່ ຜາຍແລະຢ່ ຢ່າງປອດໄພໂດຍການປະຕິບດຕາມທງໝ
ົ ດ
ຂອງຫົກບາດກັ້ າວ
1. ທ່ ານຮັ້ ສຶກສະບາຍດີຢ່ ບໍ?

4. ທ່ ານໄດັ້ ລັ້າງມືບໍ?

ທ່ ານຕ້ ອງຢ່ ເຮືອນຖ້ າທ່ ານຮ້ ສຶກບ່ ສະບາຍ, ເຖິງວ່ າອາການຂອງ
ທ່ ານຈະມີພຽງເບົາບາງ. ໃຫ້ ຕິດຕ່ ຫາທ່ ານໝຫື ຄລີນິກທາງເດີນ
ຫາຍໃຈແລະຂຄາແນະນາ. ໃຫ້ ບອກເຂົາເຈົ້າວ່ າທ່ ານເປັນພະນັກ
ງານດແລຜ້ ສງອາຍຸ. ການກວດຫາ COVID-19 ມີໄວ້ ໃຫ້ ສາລັບ
ພະນັກງານດແລຜ້ ສງອາຍຸທຸກໆຄົນ. ອາການຂອງ COVID-19
ອາດຄ້ າຍຄືກັບຫວັດຫື ໄຂ້ ຫວັດໃຫຍ່ ແລະອາດລວມອາການຕ່ າງໆ
ດັ່ງນີ້:

ທ່ ານຕ້ ອງລ້ າງມືດ້ ວຍສະບແລະນ້ າເປັນເວລາຢ່ າງນ້ ອຍ 20ວິນາທີ. ຖ້ າ
ມືທ່ ານເບ່ິ ງບ່ ເປ້ື ອນທ່ ານສາມາດໃຊ້ ນາຢາຖມືທ່ີ ມີເຊ້ື ອເຫ້ົ າ. ທ່ ານຕ້ ອງ
ລ້ າງມືໃຫ້ ສະອາດທ່ົ ວເຖິງ:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ເປັນໄຂ້
ໄອ
ຫາຍໃຈຝືດ
ເຈັບຮຄ
ເຈັບຫົວ
ບ່ ໄດ້ ກິ່ນ
ບ່ ຮ້ ຣົດຊາດ
ຂ້ີ ມກຍ້ ອຍ
ເຈັບຕາມກ້ າມເນື້ອ
ເຈັບຕາມຂ່
ຖອກທ້ ອງ
ວິນຫົວ/ຮາກ
ກິນເຂ້ົ າບ່ ແຊບ

2. ທ່ ານໄດັ້ ຢ່ ຫ່ າງຈາກຄົນທ່ີ ບ່ໍ ສະບາຍບໍ?
ທ່ ານຕ້ ອງຢ່ ເຮືອນຖ້ າວ່ າ, ພາຍໃນ 14 ມ້ື ທ່ີ ຜ່ ານມາ ທ່ ານໄດ້ :
•
•

ໃກ້ ຊິດພົວພັນກັບໃຜຜ້ ໜ່ຶ ງທ່ີ ມີເຊ້ື ອ COVID-19 ແລະ
ທ່ ານບ່ ໄດ້ ໃສ່ ເຄ່ື ອງປ້ ອງກັນ PPE ທ່ີ ເໝາະສົມ ຫື
ໄດ້ ກັບມາແຕ່ ຕ່ າງປະເທດ.

ທ່ ານຕ້ ອງແຍກກັກຕົວເອງຫື ແຍກດ່ ຽວ. ໃຫ້ ຕິດຕ່ ຫານາຍຈ້ າງຫື
ຜ້ ຈັດການຂອງທ່ ານ. ຢ່ າໄປເຮັດວຽກ. ຖ້ າທ່ ານມີອາການ, ເຖິງວ່ າ
ອາການນ້ັ ນຈະເບົາບາງ, ໃຫ້ ຂຄາແນະນາຈາກແພດ. ໃຫ້ ບອກເຂົາ
ເຈ້ົ າວ່ າທ່ ານເປັນພະນັກງານດແລຜ້ ສງອາຍຸ.

3. ການສກຢາກນຫວດຂອງທ່ ານຍງມີກໍານົດໃຊັ້
ໄດັ້ ຢ່ ບໍ?
ຖ້ າທ່ ານເຮັດວຽກຢ່ ບ້ານພັກຄົນຊະຣາທ່ ານຕ້ ອງສັກຢາກັນຫວັດ.
ພວກເຮົາສ່ົ ງເສີມຢ່ າງແຮງໃຫ້ ພະນັກງານດແລຕາມບ້ ານ ສັກຢາ
ກັນຫວັດສາລັບປີ 2020.
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•
•
•
•

ກ່ ອນເລ່ີ ມເຮັດວຽກ
ທຸກຄັ້ງກ່ ອນແລະຫັ ງຈາກວັກການດແລພົວພັນກັບຄົນທີ່ທ່ ານໃຫ້
ການດແລ
ຫັ ງຈາກທ່ີ ທ່ ານໄດ້ ຈັບບາຍໜ້ າພຽງຫື ສ່ິ ງຂອງທ່ີ ມີແນວໂນ້ ມວ່ າມີ
ເຊື້ອຕິດເກາະຢ່
ລ້ າງມືເປັນລະຍະສະມ່ າສະເໝີຕະຫອດມ້ື

5. ທ່ ານໄດັ້ ສໍາເລດການຝຶກກ່ ຽວກບ COVID-19
ສໍາລບພະນກງານດແລຜັ້ ສງອາຍຸບໍ?

ມີຊຸດການຝຶກອົບຮົບທາງອອນລາຍນ໌ຟຣີເຊ່ິ ງອອກແບບມາເພ່ື ອ
ຊ່ ວຍທ່ ານໃຫ້ :
•
•
•

ເຂ້ົ າໃຈວ່ າ COVID-19 ແມ່ ນຫຍັງ
ຮ້ ເຖິງສ່ິ ງທ່ີ ເປັນສັນຍານແລະອາການ
ຮັກສາຕົວຂອງທ່ ານເອງແລະຄົນອື່ນໃຫ້ ປອດໄພ

ທ່ ານສາມາດເຂ້ົ າໄປຮຽນຊຸດຝຶກທາງອອນລາຍນ໌ໄດ້ ທ່ີ :
https://covid-19training.gov.au
ທ່ ານຄວນເຮັດການຝຶກທົບທວນກ່ ຽວກັບການປ້ ອງກັນການຕິດເຊື້ອ
ແລະ ມາດຕະການຄວບຄຸມ.

6. ທ່ ານຮັ້ ບໍວ່ າຈະໃຊັ້ PPE ແບບໃດແລະໃຊັ້ ເວລາ
ໃດ?
ເຄ່ື ອງປ້ ອງກັນສ່ ວນຕົວ (PPE) ເປັນສ່ິ ງສາຄັນໃນການຮັກສາທ່ ານ
ໃຫ້ ປອດໄພໃນເວລາເຮັດວຽກ.
ທ່ ານຕ້ ອງປະຕິບັດຕາມຄາສັ່ງຂອງລັດຖະບານແລະເຂດປົກຄອງພິ
ເສດຂອງທ່ ານໃນການໃຊ້ PPE.
ທ່ ານຕ້ ອງໄດ້ ນຸ່ງ PPE ເມ່ື ອທ່ ານໃຫ້ ການດແລໃຜຜ້ ໜ່ຶ ງເຊ່ິ ງ:
•
•

ໄດ້ ຖືກຢ້ັ ງຢືນຫື ຢ່ ໃນກຣະນີສົງໄສວ່ າມີ COVID-19
ຜ້ ທີ່ຢ່ ໃນລະຫວ່ າງການກັກຕົວ

ໃຫ້ ໃສ່ ຊຸດ PPE ກ່ ອນເຂ້ົ າໄປໃນຫ້ ອງຫື ເຮືອນຂອງຄົນຜ້ ນ້ັ ນ. ໃຫ້ ລົມ
ກັບນາຍຈ້ າງຫື ຜ້ ຈັດການຂອງທ່ ານຖ້ າທ່ ານບ່ ແນ່ ໃຈ. ໃຫ້ ເບ່ິ ງວີດີໂອ
PPE ແລະອ່ ານລະບຽບຂ້ັ ນຕອນການໃຊ້ PPE ໃນການດແລຜ້ ສງອາ
ຍຸ, ພາຍໃຕ້ ແຫ່ ງຂ້ ມນກ່ ຽວກັບ COVID-19 ທີ່ health.gov.au.

