အချက်အလက် စာစစာင်
အိ မ် ၌ စစာင် စ ာက် မှု ရယူ ရန် အဆင် စ ြေြေါသည်

သင်ကျန််းမာစရ်းသည် သသစစသ ်းလျနိို င်ငံ အစိို ်းရ၏ ဦ်းစာ်းစြေ်းကိ စစ ြစ်သည်။ ဤသိို ြင် ကိို ရိို နာဗိို င််းရ ်စ် (COVID-19) မ
သင်အာ်း ကာကွ ယ်စြေ်းသည်။
သင်အိမ်သိို လာစရာက်သည် သက်ကက်းစစာင်စ ာက်စရ်း ဝန်ထမ််းသည် သင် စ ်းကင််းလံို ခခံ စနစစရန် လိို အြေ်စသာ
အစရ်းယူ လို ြေ်စဆာင်ချက် အာ်းလံို ်းကိို လို ြေ်စနြေါသည်။
၎င််းမာ အကာအကွ ယ်စြေ်း ကိ ရိယာကိို မည်သည်အချိန်၌ သံို ်းရမည်နင်ြေ ်သက်၍ သသစစသ ်းလျနိို င်ငံ၏ စဆ်းြက်ဆိိုင်ရာ
အရာ ိ ချျုြေ်ထံမ အသကံ ဉာဏ်ကိို လိို က်နာ ခင််း ြေါဝင်သည်။
သင် သက်ကက်းစစာင်စ ာက်စရ်း လို ြေ်သာ်းသည် နာစခါင််းစည််း၊ လက်အိ ်၊ ဝ ်ရံို၊ နင် အကာကွ ယ်စြေ်း မျက်မန် ိို အြေါအဝင်
ကိို ယ်စရ်းကိို ယ် ာ အကာအကွ ယ်စြေ်း ကိ ရိယာကိို အကယ်၍ သင်စနရာ၌ လိို အြေ်လျှင် ဝ ်ရန်လိိုအြေ်ြေါမည်။
ကိို ယ် ိို င် အကာအကွ ယ်စြေ်း ကိ ရိယာြေစစ ည််းကိို အကယ်၍ စအာက်ြေါကိ စစရြေ်၌ သင် သက်ကက်းစစာင်စ ာက်စရ်း ဝန်ထမ််းသည်
ဝ ်ရမည်•

သင် COVID-19 ိ စသကာင််း စရာဂါစြာ်ထို ်ခံရသည်

•

သင် ွ င် COVID-19 ိ စနစသကာင််း သံ သယ ြစ်ခံရသည်

•

သင် ွ င် COVID-19 စရာဂါလကခ ဏာမျာ်း ြေသစနသည်

COVID-19 စရာဂါလကခ ဏာ ြေသစနသည် သက်ကက်းစစာင်စ ာက်စရ်း ဝန်ထမ််း မည်သူမဆိို ကိို အလို ြေ်လိုြေ်ခွင် မခြေြေါ ၎င််းအ ြေင် ြေိို စသချာစစရန်၊ စရာဂါလကခ ဏာမျာ်း ိ သည် ဝန်ထမ််းမျာ်းသည် စစ်စဆ်းမှု ခံ ယူ ရသည်။
သက်ကက်းစစာင်စ ာက်စရ်း ဝန်ထမ််းမျာ်းသည် သင်နင် သူ

ိို ကိို ယ် ိို င်ကိို COVID-19 မ အကာအကွ ယ်စြေ်းရန် အစကာင််းဆံို ်း

စဆ်းြက်ဆိိုင်ရာ အသကံ ဉာဏ်ကိို လိို က်နာစနြေါသည်။

စနာက်ထြေ် အသကံ ဉာဏ်
COVID-19 နင် ြေ ်သက်၍ ြေိို မိို သိ ိ ရန် စကျ်းဇူ ်းခြေ၍ အမျိျု်းသာ်း ကိို ရိို နာဗိို င််းရ ်စ်
အကူ အညြိုန််းလိို င််း 1800 020 080 ကိို ဆက်ြေါ သိို မဟို

် health.gov.au

အကယ်၍ သင် ဝန်စဆာင်မှုမျာ်းအစသကာင််း ြေိို သိ လိိုလျှင်
My Aged Care အာ်း ြိုန််း 1800 200 422 ကိို စခေါ်၍ ဆက်သွယ်ြေါ။
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ွ င်သကည်ြေါ။

အကယ်၍ သင် ွ င် သင် စစာင်စ ာက်မှု သိို မဟို
ြေ ်သက်၍ စိို ်းရိ မ်ြေူြေန်မှုမျာ်း

် စစာင်စ ာက်သူနင်

စ်ခိုခို ိ လျှင် စကျ်းဇူ ်းခြေ၍

သက်ကက်းစစာင်စ ာက်စရ်း ဝန်စဆာင်မှု ြန် ချဌာနကိို ဆက်သွယ်ြေါ။

ကိို ရိို နာဗိို င််းရ ်စ်မ သင်ကိိုယ် ိို င်ကိို
ကာအကွ ယ် ခင််း
အ ခာ်းသူ မျာ်းနင် စ ြောဆိို ဆက်ဆံသည်အခါ

စ်ကိိုယ်စရ

သန် စင်စရ်းလို ြေ် ခင််းနင် ဂရို စိို က်စစာင်စ ာက် ခင််းသည် သင်အ ွ က်နင်
သင် မိ သာ်းစို အ ွ က် ကိို ရိို နာဗိို င််းရ ်စ်မ အစကာင််းဆံို ်း
အကာအကွ ယ်မျာ်း ြစ်သည်။ ၎င််း ိို မာ•

သင် စချာင််းဆိို ်း နာစချသည်အခါ သင်

•

သံို ်းပြေ်းသာ်း

•

အစာမစာ်းမနင် အစာစာ်းပြေ်းစနာက်နင် အိ မ်သာသွ ာ်းပြေ်းစနာက် ထိို ြေင် သင် ဆိို င်မျာ်း သိို မဟို

စ ာင်ဆစ် သိို မဟို

် စကက ူ စ်ရ်း ြင် ြံို ်း၍လို ြေ် ခင််း

စ်ရ်းစကက ူမျာ်းကိို အမှုိ က်ြေို ံ ်းထဲ ချက်ချင််း စွ န်ြေစ် ခင််းနင် သင်လက်မျာ်းကိို စဆ်းစသကာ ခင််း
် အ ခာ်းစနရာမျာ်းသိို

စရာက် ိ သည်အခါ သင်လက်မျာ်းကိို မသကာခဏ ဆြေ် ြောနင်စရ ြင် စဆ်းစသကာ ခင််း
•

ရနိို င်လျှင် အရက်ြေျံကိို အစ ခခံ ၍ ထို

•

မသကာခဏ ထိ စ ွ သည် မျက်နာ ြေင်မျာ်းနင် အရာဝ ထ ျုမျာ်းကိို သန် င််းစြေ်း ခင််းနင် ြေိို ်းသ ်စြေ်း ခင််း

•

အိ မ်၌စနပြေ်း သင် အကူ အည သိို မဟို

်လိုြေ်ထာ်းစသာ လက်ြေိို်းသ ်သန် စင်စဆ်းရည် (60% အရက်ြေျံ) အသံို ်းခြေ ခင််း
် စစာင်စ ာက်မှုကိို လိို အြေ်သည်မ စ်ြေါ်း အ ခာ်းသူ မျာ်းနင်

ကိို ယ်ချင််းထိ စ ွ မှု ကိို စ ာင်သကဥ်ြေါ
•

မ ိ မ ြစ် လိို အြေ်သည်- မဟို

•

သင် စဆ်းဝါ်းမျာ်းကိို စဆ်းဝါ်းစဗဒြေညာ င်မ လာြေိို စြေ်းစစရန် စဥ််းစာ်းြေါ

•

သင် အိ မ်သိို သင် စာ်းစသာက်ကိုန်ြေစစ ည််းမျာ်းနင် မ ိ မ ြစ် လိို အြေ်သည် အရာြေစစ ည််းမျာ်းကိို လာြေိို စြေ်းစစရန်

်စသာ ခရ်းစဥ်ကိို စ ာင်သကဥ်ြေါ

စဥ််းစာ်းြေါ
•

သင် စနနိို င်သည်အခါ အ ခာ်းသူ မျာ်းမ ၁.၅ မ ာ — လက် နစ်ြက် ဆန်

န််းသည်အ ည် — အကွ ာအစဝ်း ွ င်

စနြေါ

သင် ကျန််းမာစရ်းကိို ဂရို စိို က်ြေါ
သင် ြေံို မန် အိ မ် သန် င််းမှု နင် ကျန််းမာစရ်း ဂရို စိို က်မှုကိို ဆက်လက် ထိ န််းသိ မ််းသင်သည်။ ၎င််းသည် ကိို ရိို နာဗိို င််းရ ်စ်မ
သင်ကိိုယ် ိို င်ကိို အကာအကွ ယ်စြေ်းရန် အစရ်းကက်းသမျှသာ ြစ်ြေါသည်။
သင် ဆရာဝန်နင် ြေံို မန် အဆက်အသွ ယ်လိုြေ်ထာ်းပြေ်း အကယ်၍ သင် ကျန််းမာစရ်း အစ ခအစနမျာ်း အနက်
သင် စိို ်းရိ မ်ြေူြေန်စနလျှင် ဆရာဝန်ကိို ြိုန််းစခေါ်ြေါ။ သူ

ိို သည် သင်အာ်း ြိုန််း သိို မဟို

မျက်နာချင််းဆိို င် လူ ချင််းစ ွ ရန် ြစ်နိိုင်စသ်းလျှင် စစာင်စ ာက်စြေ်းနိို င်သည်။
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်

စ်ခိုခိုစသကာင်

ယ်လစကာ်းစ ြောြေွဲ မ

စ်ဆင် နင်

