လူ မှုအသို င်းအဝို င်းအတွ င်း နှာခြေါင်းစည်းမ ှာ်း အသို ်းပြုခြင်း
ကို ရို နှာဗို င်းရတစ ဆို သညမှာ အဘယနည်း။
Coronavirus (COVID-19) သည် အသက်ရှူ လမ််းက ကြောင််းဆို င်ရြော ကူ ်းစက်မှုတစ်ခိုပ ်း ၎င််းသည် လူ တစ်ဦ်းမှ
တစ်ဦ်းသို ို့ ကူ ်းစက်ခံရသူ ၏ ကချေြောင််းဆို ်းခခင််း သို ို့မဟို တ် နှ ြောကချေခခင််းမှ ထွ က်ကျေသညို့် အရည်စက်မျေြော်းမှ တစ်ဆငို့ ်
ကူ ်းစက် ျေံ ို့နှံို့သည်။
ကူ ်းစက်ခံရသူ တစ်ဦ်းထံ မှ အရည်စက်မျေြော်း ရှကေသညို့် အရြောဝတတ ုမျေြော်း သို ို့မဟို တ် မျေက်နှြောခ င်မျေြော်းကို
ကို င်တွယ်ပ ်းကေြောက် သငို့ ်

်းစ ် သို ို့မဟို တ် မျေက်နှြောကို ကို င်တွယ်ခခင််းအြော်းခြငို့ ်လည််း ၎င််းသည် ကူ ်းစက် ျေံ ို့နှံို့နို င်သည်။

ကျွနို ြု နှာခြေါင်းစည်း ဝတသငြုေါသလှာ်း။
သစက တ်းလျေနို င်ငံ အချေု က
ို့ ေရြောမျေြော်း၌ COVID-19 ျေံ ို့နှံို့နှုေ််း တို ်း ွ ြော်းကေသခြငို့ ် ကျွန်ို ်တို ို့အေက် အချေု မ
ို့ ှ ြော
အမျေြော်းခ ည်သူ ကေရြောမျေြော်း၌ နှ ြောကခ င််းစည််း ဝတ်ရေ် ယခို လို အ ် သည် - ၎င််းကို ဝတ်ရေ်အတွ က်
သတ်မှတ်ထြော်းသည် သို ို့မဟို တ် အ ကံ ပ ထြော်းသည်။ သငို့ ် ကေသခံ ေယ်ကခမရှ ကေြောက်ဆို ံ ်းက ေါ် အ ကံ ဉာဏ်ကို သင်
အသရှကေကစရေ် အကရ်းကက်း သည်။ အကယ်၍ သငို့ ် ခ ည်ေယ်၊ အို ်ချေု ်ခံေယ်ကခမ သို ို့မဟို တ် ကေသခံ အစို ်းရတို ို့က
သင် အမျေြော်းခ ည်သူကေရြော၌ နှ ြောကခ င််းစည််း ဝတ်သငို့ ်သည် သို ို့မဟို တ် ဝတ်ရမည် ဟို က ကညြောထြော်းသညို့် ေယ်ကခမတွ င်
သင် ကေထို င်လျှင် ၎င််းတို ို့၏ ညွှ ေ် ကြော်းချေက်မျေြော်းကို ကကျေ်းဇူ ်းပ ၍ လို က်ေြော ။ ခ ည်ေယ် သို ို့မဟို တ် အို ်ချေု ်ခံေယ်ကခမ
အစို ်းရ ဝက်ဘ်ဆို က်ကို ို ံ မှ ေ် စစ်ကဆ်း သို ို့မဟို တ် Australia.gov.au တွ င် ို ံ မှ ေ် ကညို့် ။
လူ မှု အသို င််းအဝို င််းအတွ င််း ဗို င််းရတ်စ် ရှကသြောလူ မျေြော်းမှ အခခြော်းသူ မျေြော်းအြော်း ကူ ်းစက် ျေံ န
ို့ ှ ံ ို့ခခင််းကို တြော်းဆ်းရေ်
နှ ြောကခ င််းစည််းမျေြော်းမှ ြော အကထြောက်အကူ ပ က ကြောင််း ကကျေ်းဇူ ်းပ ၍ သတပ

။ ၎င််းတို ို့ကို အခခြော်းကသြော ကူ ်းစက်မှု-

ထေ််းချေု ်သညို့် အကရ်းယူ လို ်ကဆြောင်မှုမျေြော်းနှ ငို့ ်အတူ အသံို ်းပ သညို့်အခ မှ သြော ထကရြောက်မှုရှက ကြောင််း ကကျေ်းဇူ ်းပ ၍
သရှထြော်း ။
သင် နှ ြောကခ င််းစည််း ဝတ်ထြော်းသညို့်တို င် သင်သည် လူ ချေင််း ခ ်ခွြောခွ ြောကေခခင််း၊ ကကြောင််းမွ ေ်ကသြော
လက်သေို့်စင်ကရ်းနှ ငို့ ်အသက်ရှူလမ််းက ကြောင််း သေို့်စင်ကရ်းလို ်ခခင််း၊ နှ ငို့ ် ကေထို င်မကကြောင််းသညို့်အခ
အမ်၌ကေခခင််းတို ို့ကို လို က်ေြောရလမို့်မည်။
ကျွနို ြု၏ နှာခြေါင်းစည်းကို မညကဲသို အခသအြ ှာ အသို ်းပြုရြုေါသလဲ။
သင်ကို ယ်တို င်နှငို့ ် အခခြော်းသူ မျေြော်းအက ေါ် ကူ ်းစက်မှုအန တရြောယ် တို ်းခမြှ ငို့ ်ခခင််းအြော်း ကရှြောင် ကဥ်ရေ်အတွ က် နှ ြောကခ င််းစည််းကို
အကသအချေြော ဝတ်ဆင်ရေ် အကရ်းကက်း သည်။ နှ ြောကခ င််းစည််းကို ကို င်တွယ်ခခင််း သို ို့မဟို တ် ြယ်ရှြော်းခခင််းအြော်းခြငို့ ်
သငို့ ်လက်မျေြော်းကို ို ်းမျေြော်းခြငို့ ် ညစ်ညမ််းသွ ြော်းနို င်သည်။
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နှ ြောကခ င််းစည််းကို မဝတ်မ၊ နှ ြောကခ င််းစည််းကို ြယ်ရှြော်းပ ်းချေက်ချေင််း၊ နှ ငို့ ် အသံို ်းပ ကေစဥ် နှ ြောကခ င််းစည််းကို သင်
ထကို င်သညို့်အခ တို င််း သငို့ ်လက်မျေြော်းကို ကကျေ်းဇူ ်းပ ၍ ကဆ်းက ကြော ။
နှ ြောကခ င််းစည််းကို ဝတ်ဆင်ကေသညို့်အခ သငို့ ် နှ ြောကခ င််းနှ ငို့ ်မျေက်နှြောကို ြံို ်းကေကစရေ်နှငို့ ် သငို့ ် ကမ်းကစို့ကအြောက်နှငို့ ် သငို့ ်
နှ ြောကခ င််းရို ်းအက ေါ်နှ ငို့ ် သငို့ ် မျေက်နှြောကဘ်းနှ စ်ြက်လို ံ ်း ခ ်တင််းတင််း ကေသြော်းတကျေခြစ်ကေကစရေ် ကသချေြောကစ ။
နှ ြောကခ င််းစည််းကို သငို့ ် လည် င််းတွ င် တွွဲ ကလြောင််းချေတ်ဆွွဲ မထြော်း နှ ငို့ ်၊ သငို့ ် နှ ြောကခ င််းစည််း ကရှ ို့ြက်အခခမ််းကို
မည်သညို့်အချေေ်မဆို ကကျေ်းဇူ ်းပ ၍ မကို င်တွယ် နှ ငို့ ်။ အကယ်၍ သငို့ ် နှ ြောကခ င််းစည််း စို သွ ြော်းလျှင် သင် နှ ြောကခ င််းစည််း
လွဲ လှယ်က ်းရေ် လို အ ်သည်။
ကျွနို ြု နှာခြေါင်းစည်းကို ကျွနို ြု သို ်းပြု်းခနှာက ဘှာလို ြုရမညနည်း။
အကယ်၍ သငို့ ် နှ ြောကခ င််းစည််းမှ ြော တစ်ခ သံို ်း နှ ြောကခ င််းစည််းခြစ်လျှင် ၎င််းကို တစ်ခ တည််းသြော သံို ်းပ ်းကေြောက်
အမှု က် ို ံ ်းထွဲ ထညို့် ။
အကယ်၍ သငို့ ်တွင် ခ ေ်သို ံ ်းနို င်သညို့် အဝတ် နှ ြောကခ င််းစည််းရှလျှင် ၎င််းကို သင် ကလျှြော်ြွတ်နို င်သညို့်အချေေ်အထ
လတ်စတစ်အတ်ထွဲ ထညို့်ထြော်း ။
အဝတ် နှ ြောကခ င််းစည််းမျေြော်းကို အခခြော်း အဝတ်မျေြော်းနှ ငို့ ်အတူ အဝတ်ကလျှြော်စက်ထွဲတွင် ကလျှြော်ြွတ်နို င်သည်။
သင် ဆ ်ခ ြောနှ ငို့ ် အဝတ်ကလျှြော်ရေ်အတွ က် အခမငို့ ်ဆို ံ ်း အ ူ ချေေ် ချေေ်က ်းထြော်းသညို့်ကရကို သံို ်းခခင််းခြငို့ ်လည််း
လက်ခြငို့ ်ကလျှြော်ြွတ်နို င်သည်။
အဝတ် နှ ြောကခ င််းစည််းကို အဝတ် အကခခြောက်ခံစက်တွင် သို ို့မဟို တ် ကလသလ ်၍လှ ေ််းထြော်းခခင််းခြငို့ ် ၎င််းကို သင်
အသံို ်းမပ မ လံို ်းဝ အကခခြောက်ခံထြော်း ။
COVID ကင်းမဲစွ ှာခြင ခနထို ငြုေါ
ကျွန်ို ်တို ို့၏ လူ မှု အသို င််းအဝို င််းကို ကြောကွ ယ်ရေ် လူ တို င််းသည် ဗို င််းရတ်စ် ကူ ်းစက် ျေံ ို့နှံို့မှုကို တြော်းဆ်းက ်းရေ်အတွ က်
အကရ်းအကက်းဆံို ်း အရြော သံို ်းမျေု်းကို ဆက်လက် လို ်သငို့ ် သည်•

ကျွန်ို ်တို ို့ လို ်နို င်သညို့်အခ တို င််း နှ ငို့ ် လို ်နို င်သညို့်ကေရြောတို င််း အခခြော်းသူ မျေြော်းမှ အေည််းဆံို ်း ၁.၅ မတြော
အကွ ြောအကဝ်းတွ င် ကေ ။

•

လက်မျေြော်းကို ဆ ်ခ ြောနှ ငို့ ်ကရခြငို့ ် ို ံ မှ ေ် ကဆ်းက ကြောခခင််းအြော်းခြငို့ ် ကကြောင််းမွ ေ်ကသြော တစ်ကို ယ်ကရ
သေို့်စင်ကရ်းကို လို ် ။ အကယ်၍ ဆ ်ခ ြောနှ ငို့ ် ကရ မရရှနို င်လျှင် အရက် ျေံ-ကို အကခခခံ ထို တ်လို ်ထြော်းကသြော
လက်သေို့်စင်ကဆ်းရည်ကို သံို ်း ။ သငို့ ်မျေက်နှြောကို မကို င် နှ ငို့ ်၊ သငို့ ် လက်ထွဲအစြော်း သငို့ ် တံ ကတြောင်ကကွ ်းထွဲ
ကချေြောင််းဆို ်းရေ်နှငို့ ် နှ ြောကချေရေ် သတပ

•

။

COVIDSafe app ကို ကေ င််းလို ေ်ဆွွဲ ။ အက်ြ် app သည် သင်နှငို့ ် ေ်းေ်းက ်က ် အထအကတွ ို့ရှခွဲို့ ကသြော
သူ မျေြော်းကို လို က်လံကခခရြောခံ ရေ် အကထြောက်အကူ ပ သည်။

သငို့ ်တွင် အကအ်းမခခင််းကွဲို့ သို ို့ သို ို့မဟို တ် တို ်ကကွ ်းကွဲို့ သို ို့ ကရြောဂ လကခ ဏြောမျေြော်းရှလျှင် ယခင်က မကကံ စဘူ ်း ယခို
ို ၍အြော်းခြငို့ ် သင် အမ်၌ကေရေ် အကရ်းကက်းသည်။ အကယ်၍ သငို့ ်တွင် ကို ယ် ူ အြျေြော်းတက်ခခင််း၊ ကချေြောင််းဆို ်းခခင််း၊

Editorial no7_v4 - Use of Face Masks in the community - 31072020 - Burmese

-3-

လည်ကချေြောင််းေြောခခင််း၊ အသက်ရှူကျပ်ခခင််းခြစ်လျှင် ကို ရို ေြောဗို င််းရတ်စ်ကို စစ်ကဆ်းမှု ခံယူ ။ ကျွန်ို ်တို ို့အြော်းလံို ်း COVID19 ကူ ်းစက် ျေံ ို့နှံို့မှုကို တြော်းဆ်းကစရေ် ကျွန်ို ်တို ို့ လို ်ရမညို့်အ ို င််းကို လို ်နို င် သည်။
COVIDSafe app ကို ခနှာကဆို ်းအခခြအခနအတို င်း တည်းခြတမှုမ ှာ်း
COVIDSafe app ကို အဂဂ လ ်စြောခြငို့ ် အခ င် အြောရတ်၊ ရို ်းရို ်းနှ ငို့ ် ဓကလို့ သံို ်း တရို တ်၊ ဗယက်ေမ်နှငို့ ် ကို ရ်းယြော်း
ဘြောသြောစြောခြငို့ ် ယခို ရရှနို င် သည်။ အက်ြ် app ကို အတလနှ ငို့ ် ဂရ ဘြောသြောစြောခြငို့ ်လည််း မ ကြောမ ရရှနို င် မည်။
The COVIDSafe app သည် အမျေြော်းခ ည်သူ ကျေေ််းမြောကရ်း အရြောရှမျေြော်းအြော်း COVID-19 ရှသူ တစ်စို ံ တစ်ကယြောက်နှငို့ ်
အထအကတွ ို့ရှခွဲို့ သူ မျေြော်းကို အက ကြောင််း ကြော်းက ်းရေ် အကထြောက်အကူ ပ သည်။ အကယ်၍ သင် အက်ြ် app ကို
ကေ င််းလို ေ်ဆွွဲခွဲို့လျှင် အဆို

အက်ြ် app ရှ အချေက်အလက်မျေြော်းကို ကျေေ််းမြောကရ်း အရြောရှမျေြော်းက ရယူ ကစရေ် သင်

ခွ ငို့်ပ နို င်သည်။ ဤသို ို့ခြငို့ ် အတအကျေလူမျေြော်းအြော်း ခမေ်ခမေ်ဆေ်ဆေ် ကြြော်ထိုတ်နို င်ပ ်း ဆက်သွယ်နို င်သညို့်အခ င်
ဗို င််းရတ်စ် ကူ ်းစက် ျေံ ို့နှံို့ခခင််းကို တြော်းဆ်းကစရေ် သူ တို ို့အြော်း အကထြောက်အကူ ပ

သည်။

COVID-19 နငြုတသကသည အြ ကအလက အြုို မ ှာ်း
တရြော်းဝင် သတင််းရရြောလမ််းမှ တစ်ဆငို့ ် သတင််းသရှကေရေ် အကရ်းကက်း သည်။ australia.gov.au တင င် ကညို့် ၊
အမျေု်းသြော်း ကို ရို ေြောဗို င််းရတ်စ် အကူ အည ြိုေ််းလို င််း 1800 020 080 ကို ဆက် သို ို့မဟို တ် ဘြောသြောခ ေ် နှ ငို့ ်
စကြော်းခ ေ် ဌြောေ ြိုေ််း 131 450 ကို ဆက် ။
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