အချက် အ လက် စာစစာင်COVID-19 အစ ကာင််း သင် သိ ရန်လိိုအပ်သည် အရာ
17/09/2020

COVID-19 ဆိို သည်မာ အဘယ်နည််း။
ကို ရို နာဗို င််းရတ်စ်မ ာ်းမာ ကက်းမာ်းသ ာ ဗို င််းရတ်စ်မ ာ်းစို တစ်ခိုဖြစ်ပ ်း အ က်ရှူ လမ််းသ ကာင််းဆို င်ရာ က်းစက်မှုမ ာ်းကို
ဖြစ် ာ်းသစ ည်။ ၎င််း ည် အသအ်းမဖခင််းမ ို မို ဆို ်းရာ်း ည် သရာဂါမ ာ်းအထ အမ ်းမ ်းရနို င် ါ ည်။
COVID-19

ည် ဗို င််းရတ်စ် အ စ်သ ကာင် ဖြစ် ာ်း ည် သရာဂါ တစ်ခိုဖြစ် ည်။ ၎င််းကို တရို တ်ဖ ည်၊ ဝဟန််းမမ ၌ ၂၀၁၉

ခိုနစ် ဒဇင်ဘာလတင် သရာဂါဖြစ်သနသ ကာင််း လက်ဦ်း၌

တင််း ို ခ ည်။

COVID-19 ၏ စရာဂါလကခ ဏာမျာ်း
COVID-19 ၏ သရာဂါလကခ ဏာမ ာ်းမာ အသ ာစာ်း နာမက န််းမှု မ ဆို ်းရာ်း ည် အဆို တ်အသအ်း တ်ဖခင််းအထ
အမ ်းမ ်းဖြစ်နို င် ါ ည်။
အခ လမ ာ်းမာ ဖမန်ဖမန်နင် လယ်လယ်ကက ဖ န်လည်သကာင််းမန်လာပ ်း အခ မာ အလန် လ င်ဖမန်စာ
နာမက န််းဖြစ်လာနို င် ါ ည်။
COVID-19 ၏ သရာဂါလကခ ဏာမ ာ်းမာ•

ကို ယ် အြ ာ်းတက်ဖခင််း

•

အ က်ရှူ လမ််းသ ကာင််းဆို င်ရာ လကခ ဏာမ ာ်း

•

သခ ာင််းဆို ်းဖခင််း

•

လည်သခ ာင််းနာဖခင််း

•

အ က်ရှူ ကျပ်ဖခင််း

အဖခာ်း သရာဂါလကခ ဏာမ ာ်းတင င် နာရည်ယို ဖခင််း၊ သခါင််းကို က်ဖခင််း၊ ကကက် ာ်းနာက င်ဖခင််း

ို မဟို တ် အဆစ်နာက င်ဖခင််း၊

သအာအန်ခ င်စြယ်ဖြစ်ဖခင််း၊ ဝမ််းသလ ာဖခင််း၊ အန်ဖခင််း၊ အနံ ခံ မရဖခင််း၊ အရ ာ သဖ ာင််းလ ာ်းဖခင််း၊ ခံ တင််း က်ဖခင််းနင်
င် န််းနွှမ််းနယ်ဖခင််းတို ါဝင်နို င် ည်။

၎င်; က်းစက်ပျ နပို
COVID-19

ည် လတစ်ဦ်းမ တစ်ဦ်း ို သအာက် ါနည််းမတစ်ဆင် က်းစက် ံ နံ ည်-
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•

က်းစက်နို င် ည်

တစ်ဦ်း ( တို တင် သရာဂါလကခ ဏာမ ာ်း မရမ ၂၄ နာရ အ ါအဝင်) နင် န်းန်းက ်က ် ထသတမှု

•

က်းစက်ခံရ တစ်ဦ်း၏ သခ ာင််းဆို ်းဖခင််း

•

က်းစက်ခံရ တစ်ဦ်းထံ မ အရည်စက်မ ာ်းရသန ည် အရာဝတတ မ ာ်း

ို မဟို တ် နာသခ ဖခင််းမ ထက်က

ို မဟို တ် စာ မ ာ်း က ို ) ကို ကို င်တယ်ဖခင််းလို ်ပ ်းသနာက်

ည်အရည်စက်မ ာ်းနင် ထသတမှု

ို မဟို တ် မ က်နာဖ င်မ ာ်း (တံ ခါ်းလက်ကို င်မ ာ်း

င် ါ်းစ ်

ို မဟို တ် မ က်နာကို ကို င်တယ်ဖခင််း

COVID-19 မာ သရာဂါအ စ်ဖြစ်သ ာသ ကာင် ကျွန်ို ်တို ၏ လမှု အ ို င််းအဝို င််းတင် ၎င််းအသ ေါ် ကို ယ်ခံစမ််းအာ်း
မရသ ်း ါ။ ဆို လို ည်မာ ၎င််း ည် က ယ်က ယ်ဖ န် ဖ န် နင် လ င်လ င်ဖမန်ဖမန် က်းစက် ံ နံ နို င် ည်။

COVID-19 ကိို မည်သိို စစ်စဆ်းမှု ခယရမည်နည််း။
COVID-19 သရာဂါလကခ ဏာမ ာ်းရ ည် မည် မဆို စစ်သဆ်းမှု ခံယ င် ည်။

င်တင် အသ ာစာ်း

သရာဂါလကခ ဏာမ ာ်း ာ ရ ည်တို င် စစ်သဆ်းမှု ခံယရန် အသရ်းကက်း ါ ည်။
အကယ်၍
•

င်တင် COVID-19 ရနို င် ည်ဟို

င် စို ်းရမ်လျှင်-

င် လို ်နို င် ည်မာ -

င် သရာဂါလကခ ဏာမ ာ်းကို healthdirect သရာဂါလကခ ဏာ စစ်သဆ်းကရယာ healthdirect symptom checker
ကို ို ံ ်းဖခင််းအာ်းဖြင်

ို မဟို တ် အ ကံ ဉာဏ်အတက် National Coronavirus Helpline ြိုန််း 1800 020 080

ကို သခေါ်ဖခင််းဖြင် စစ်သဆ်း ါ။ အကယ်၍

င် ည် အဂဂ လ ်စကာ်းသဖ ာ -မဟို တ် ဖြစ်လျှင်

င် ဘာ ာဖ န်နင်

စကာ်းဖ န် ဌာန (Translating and Interpreting Service) ြိုန််း 131 450 သခေါ်ဖခင််းဖြင် အ ို ံ ်းပ နို င် ည်။
•

အခမ COVID-19 အ က်ရှူလမ််းသ ကာင််းဆို င်ရာ သဆ်းခန််း (စစ်သဆ်းမှု သဆ်းခန််း)

•

ြိုန််းဖြင်

င် ဆရာဝန်အာ်း ဆက် ယ် ါ၊

ို

ာ်း ါ

တို ည် စစ်သဆ်းမှု ကို စစဥ်သ ်း ါမည်၊ ၎င််း ည် အခမဖြစ် ည်။

COVID-19 အ က်ရှူ လမ််းသ ကာင််းဆို င်ရာ သဆ်းခန််းမ ာ်း ည် အ က်ရှူလမ််းသ ကာင််းဆို င်ရာ က်းစက်မှု
သရာဂါလကခ ဏာမ ာ်းရ ည်လမ ာ်းအသ ေါ် အသလ်းထာ်းသ ်းသန ည် နို င်ငံအနံ တည်ရသ ာ အလို ်သဇာက်ခ လို ် ည်
က န််းမာသရ်း စင်တာမ ာ်းဖြစ် ါ ည်။
င်နင်အန်းဆံို ်း COVID-19 အ က်ရှူ လမ််းသ ကာင််းဆို င်ရာ သဆ်းခန််း COVID-19 respiratory clinic ကို ရာ ါ။

စစ်စဆ်းမှု အစ ြေမျာ်းကိို စစာင်ဆိိုင််း ခင််း
စစ်သဆ်းမှု အသဖြ ရရန်အတက် ရက်အနည််းငယ် ကာသကာင််း ကာနို င် ည်။
င် ည် အမ ာ်းဖ ည်

က န််းမာသရ်း အာဏာ ို င်မ ာ်းနင်

င်အသဖြမ ာ်းကို

င် သစာင်ဆို င််းသနစဥ်

င်အာ်း စစ်သဆ်းသ ်း ည် သဆ်းဘက်ဆို င်ရာ

အတတ် ညာရင်မ ာ်းထံ မ လမ််းညွှ န်ခ က်မ ာ်းကို လို က်နာရမည်။
င်တင် သရာဂါလကခ ဏာမ ာ်းရသ ာသ ကာင်

င် စစ်သဆ်းမှု ခံယလျှင်

င် သရာဂါမရသ ကာင််း ဓါတ်ခစစ်သဆ်းမှု အသဖြရ ည်အထ
မည် ည်က ို ၍ ကာ ည်အထ
င် ည် ထသတမှု မရ ည်
ခရ်း ည်

ို မဟို တ်

င် သရာဂါလကခ ဏာမ ာ်း သ ာက် ာ်း ည်အထ -

င် ဤ ို သနရန် လို အ ် ည်။

်းဖခာ်းသနဖခင််းကို လို ်ရနို င် ည် အဘယ်သ ကာင်ဆို သ ာ်

င် ည် ဖ န်သရာက်လာ ည်

ို မဟို တ် COVID-19 သရာဂါရ နင် ထသတမှု ရ ဖြစ်သ ာသ ကာင်ဖြစ် ည်။

်းဖခာ်းသနဖခင််းကို လို ်သနစဥ် မည် ည်အသ ကာင််းရင််းသ ကာင်မဆို
2

င် အမ်တန််းဖ န်ရန်နင် အမ်၌သနရန် လို အ ် ည်။

င် စစ်သဆ်းမှု ခံယလျှင်

င် ထသတမှု မရ ည်
င် ည် ထသတမှု မရ ည်
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်းဖခာ်းသနဖခင််းကို ၎င််းကာလ (၁၄ ရက်) ပ ်းဆံို ်း ည်တို င် ဆက်လက် ထသတမှု မ
အကယ်၍

်းဖခာ်းသနရမည်။

င် ည် ဤကစစ ကို

င်တင် သရာဂါလကခ ဏာမ ာ်း မရဘ သရာဂါမရသ ကာင််း ဓါတ်ခစစ်သဆ်းမှု အသဖြ ရ ည်ဖြစ်လျှင် င်

လို ်ရမည်ဖြစ် ည်။
အကယ်၍

င် ဓါတ်ခစစ်သဆ်းမှု အသဖြမာ သရာဂါရသ ကာင််း အသဖြထက်လျှင်

အဖခာ်း သနရာထို င်ခင််းတင်

င် ဆရာဝန်နင် အမ ာ်းဖ ည်

အဖခာ်း မ ာ်းထံ မ သဝ်းသဝ်းတင် ထသတမှု မရ ည်

င် ည်

င်အမ်၊ သဆ်းရံို

ို မဟို တ်

က န််းမာသရ်း အာဏာ ို င်၏ ညွှ န် ကာ်းခ က်အတို င််း

်းဖခာ်းသနဖခင််းကို လို ်ရန်လို ည်။

COVID-19 ကိို မည်သိို ကို သစပ်းပါသလဲ။
COVID-19 ကို သ ာက်ကင််းရန်

ို မဟို တ် ဟန် တာ်းရန် လက်ရ၌

်းဖခာ်း ကို

မှု

ို မဟို တ် အတည်ပ ထာ်း ည်

ကာကယ်သဆ်း မရ ါ။ အလန် ဖ င််းထန်သ ာ COVID-19 မ လမ ာ်း ဖ န်လည်သကာင််းမန်လာရန် အသထာက်အကပ နို င် ည်
ကို

မှု အခ ရ ါ ည်။

သြာ်ထိုတ်သ ်းရန်

စသ တ်းလ နို င်ငံနင် ကမ ဘာတစ်ဝန််းတင် ကာကယ်သဆ်းမ ာ်းနင် ကို

မှု မ ာ်း အလာ်းအလာကို

ို သတ နကို လို ်ကို င်သနလ က်ရ ည်။

မည်သက COVID-19 မ အန တရာယ် အမျာ်းဆို ်း ရိ ပါသလဲ။
စသ တ်းလ နို င်ငံတင် ဗို င််းရတ်စ် က်းစက်ခံရရန် အန တရာယ် အမ ာ်းဆံို ်း ရ ည်လမ ာ်းမာ •

နို င်ငံဖခာ်း ို မ ကာသ ်းမက သရာက်ရခ ည် ခရ်း ည်မ ာ်း

•

COVID-19 သရာဂါသြာ်ထိုတ်ခံရ

•

အက ဥ််းသထာင်နင် ထန််း မ််းသရ်းစခန််းမ ာ်းရလမ ာ်း

•

လအို ်စိုလို က် သနရာထို င်ခင််းအသနအထာ်းရ လမ ာ်း

တစ်စို ံ တစ်သယာက်နင် န်းန်းက ်က ် အထအသတရခ မ ာ်း

အကယ်၍ ဗို င််းရတ်စ် က်းစက်ခံရလျှင် ဆို ်းရာ်းသ ာ နာမက န််းမှု အန တရာယ် ို မ ာ်း ည်

ို မဟို တ် အန တရာယ်

ို မ ာ်းနို င်ြယ်ရ ည် လမ ာ်းမာ•

အ က် ၇၀ နစ်နင် အထက် အ က်အရယ်ရလမ ာ်း

•

အခ သရာဂါမ ာ်း

•

သအာက် ါက ို နာတာရည် သရာဂါမ ာ်းရ ည်လမ ာ်းo
o
o
o
o
o

3

ို မဟို တ် ကို

မှု မ ာ်းသ ကာင် ကို ယ်ခံစမ််းအာ်း စနစ်မ ာ်းကို နမ်ခ ထာ်းခံ ရ ည် မ ာ်း

နလံို ်းသရာဂါ
အဆို တ်သရာဂါ
သက ာက်က ်သရာဂါ
ဆ်းခ သရာဂါ
အဝလန်သရာဂါ
အ ည််းသရာဂါ
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ဤစာရင််းမာ အန တရာယ်ကို ို မို ဖမင်မာ်းသစ ည် နာတာရည် သရာဂါမ ာ်း စာရင််း အဖ ည်အစံို တစ်ခို မဟို တ် ါ။ အကယ်၍
င်တင် သရာဂါ တစ်စို ံ တစ်ရာရလျှင်
လို ်နို င် ည်အရာကို

င် ကို

င် တစ် ်း ို ဂဂ လ အန တရာယ်နင်

သ ်းသန ည်ဆရာဝန်နင်

င်ကို ယ်တို င်ကို ကာကယ်ရန်

င် သဆ်းသန်းရန် အ ကံ ပ

င်

ါ ည်။

က ယ်ဖ န် သ ာ လဦ်းသရနင်နှုင််းယဥ်လျှင် လက်ရအခ န်အထ ကသလ်းမ ာ်းအ ကာ်း COVID-19 သရာဂါရသ ကာင််း
အတည်ပ ခံ ရ ည် နှု န််းမာ နမ်က လ က်ရ ါသ ်း ည်။
ကို ယ်ဝန်သဆာင် အမ ်း မ်းအသ ေါ် အန တရာယ်နင် တ် က်၍ ယခိုအခ န်၌ အကန် အ တ်ရသ ာ အသထာက်အထာ်း ာ
ရ ါ ည်။

သင်ကိိုယ်တိိုင်နင် အ ခာ်းသမျာ်း COVID-19 မ မည်ကဲသိို ကာကွ ယ်ပို
COVID-19 က်းစက် ံ နံ မှု ကို တာ်းဆ်းရာ၌ လတို င််းတင် လို ်ရမည် အ ို င််းတစ်ခိုစ ရ ါ ည်။ COVID-19 က်းစက် ံ နံ မှု ကို
သန်းသက်း ာ်းသစရန်နင် အန တရာယ် အမ ာ်းဆံို ်းရ မ ာ်းအာ်း ကာကယ်သ ်းရန်အတက် သအာက် ါအရာမ ာ်းလို ်ရန်
အသရ်းကက်း ါ ည်။

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

အဖခာ်း မ ာ်းထံ မ ၁.၅ မတာ အကာအသဝ်းတင် သန ါ
လက်ဆနှုတ်ဆက်ဖခင််း၊ သ ြက်ဖခင််းနင် နမ််းဖခင််းက ို ကို ယ်ထလက်သရာက် နှု တ်ဆက်ဖခင််းကို သရာင် ကဥ် ါ
အကယ်၍ င်တင် အသအ်းမဖခင််းလကခ ဏာမ ာ်း ို မဟို တ် တို ်သက်းဆန်ဆန် သရာဂါလကခ ဏာမ ာ်းရလျှင်
သရာဂါလကခ ဏာမ ာ်းမာ မဖ င််းထန် ည်တို င် စစ်သဆ်းမှု ခံယ ါ
င် သခ ာင််းဆို ်းဖခင််းမ ာ်းနင် နာသခ ဖခင််းမ ာ်းကို

င် တသတာင်ဆစ်

င် အ ို ံ ်းပ ပ ်း ာ်း တစ်ရှူ ်းကို အမှု က် ို ံ ်းထ ခ က်ခ င််း ထည်ပ ်း
င် လက်မ ာ်းကို အစာ မစာ်းမနင် စာ်းပ ်းသနာက် နင် အမ် ာ
မ ကာခဏ သဆ်းသ ကာသ ်း ါ

င်

ို မဟို တ် တစ်ရှူ ်းဖြင် ြံို ်း၍လို ် ါ
င်လက်မ ာ်းကို သဆ်းသ ကာ ါ

ာ်းပ ်းသနာက်အ ါအဝင် ဆ ်ဖ ာနင် သရကို ို ံ ်း၍

အရက် ံကို အသဖခခံ ထို တ်လို ်ထာ်းသ ာ လက် ို ်း တ် န် စင်သဆ်းရည်မ ာ်းကို

ို ံ ်း ါ

င် မ က်လို ံ ်းမ ာ်း၊ နာသခါင််းနင် ါ်းစ ်တို ကို ထသတကို င်တယ်ဖခင််းမ သရာင် ကဥ် ါ
ခံို တန််းရည်မ ာ်း၊ စာ်း မ ာ်းနင် တံ ခါ်းလက်ကို င်မ ာ်းက ို မ ကာခဏ အ ို ံ ်းပ
ို ်း တ် န် စင်သ ်း ါ

ည် မ က်နာဖ င်မ ာ်းကို

န် ရင််းသ ်းပ ်း

မို ဘို င််းြိုန််းမ ာ်း၊ သ ာမ ာ်း၊ အတ်သဆာင် ို က်ဆံအတ်မ ာ်းနင် အလို ်ကတ်ဖ ာ်းမ ာ်းက ို မ ကာခဏ အ ို ံ ်းပ
အရာ စစ ည််းမ ာ်းကို
န် ရင််းသ ်းပ ်း ို ်း တ် န် စင်သ ်း ါ

ည်

ဖ တင််းသ ါက်မ ာ်း ြင်ထာ်းသ ်းဖခင််းအာ်းဖြင် ို မဟို တ် သလသအ်းစက်ကို ဖ န်ညသ ်းဖခင််းအာ်းဖြင် သလသကာင််းသလ န်
အဝင်အထက်ကို ို သကာင််းသအာင်လို ်သ ်း ါ
COVIDSafe app သဒါင််းလို ဒ်ဆ ါ
င် ဖ ည်နယ်

ို မဟို တ် အို ်ခ ်ခံနယ်သဖမ အာဏာ ို င်မ ာ်း state or territory authorities ထံ မ

လစို လသဝ်းမ ာ်းနင် တ် က် ည် အ ကံ ဉာဏ်ကို အခ န်တို င််း လို က်နာ ါ။
င် ို ံ မန် သဆ်းခန််း ရက်ခ န််းမ ာ်းကို ဆက်လက် လို ်ထာ်းရန် အသရ်းကက်း ည် – အထ်း ဖြင် အကယ်၍ သဆ်းြက်ဆို င်ရာ
သစာင်သရာက်မှုလို အ ် ည် နာတာရည် ( ို ) ရရင််းစ သရာဂါမ ာ်း
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ပိို မိို စသာ သတင််းအချက်အလက်မျာ်းနင် အဆက်အသွ ယ်မျာ်း
စသ တ်းလ နို င်ငံ အစို ်းရ က န််းမာသရ်း ဌာန ဝက်ဘ်ဆို က် Australian Government Department of Health website
အဂဂ လ ်စာဖြင် COVID-19 ရင််းဖမစ်မ ာ်း English COVID-19 resources
ဘာ ာဖ န်ဆို ထာ်းသ ာ COVID- 19 ရင််းဖမစ်မ ာ်း Translated COVID-19 resources
Australian Government website
Healthdirect symptom checker
အန်းဆံို ်း COVID-19 စစ်သဆ်းမှု သဆ်းခန််း closest COVID-19 testing clinic near you (healthdirect) ကို ရာ ါ
စတ် ို င််းဆို င်ရာ က န််းမာသရ်းနင် စတ် ို င််းဆို င်ရာ သကာင််းမန်သရ်းကို ံ ို ်းသ ်းရန်အတက် ဝက်ဘ်ဆို က်-Head to Health
website
အမ ်း ာ်း ကို ရို နာဗို င််းရတ်စ် အကအညြိုန််းလို င််း - 1800 020 080 ဖြစ် ည်။ ၎င််း

တင််းအခ က်အလက်

ဖြန် ဖြ ်းသ ်း ည် ြိုန််းလို င််းကို တစ်ရက် ၂၄ နာရ၊ တစ် တ် ၇ ရက် ြင်သ ်းထာ်း ည်။
ဘာ ာဖ န်နင် စကာ်းဖ န် ဌာန - 131 450 ဖြစ် ည်။ အကယ်၍

င် ည် အဂဂ လ ်စကာ်းသဖ ာ -မဟို တ်လျှင်

ဘာ ာဖ န်နင် စကာ်းဖ န် ကစစ အတက်ဖြစ် ည်။

000084

000
084
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