တ ၢ်ဂ ၢ်န ၢ်န ၢ်အလ ၢ်က ဘ ျံး
တ ၢ်လ နလ ၢ်သ ၢ်ညါဘ ၢ်ဃျံးဒျံး COVID-19
17/09/2020.

COVID-19 တ ၢ်ဆါန ၢ်မ ၢ်တ ၢ်မနုၤလ ၢ်?
ခိ ၢ်ရိန ၢ်ဘရ ၢးစၢ်မ ၢ်ဘရ ၢးစၢ်အဟ ၢ်ဖိဃဖ
ီ ိအဒိ ၢ်တကရူ ၢ်လ အဒၢးကထီ ၢ်တ ၢ်ကသါထီ ၢ်ကသါလီုၤအတ ၢ်ဘ က
ၢ် ူ
ဘ ၢ်ဂ ၢ်တဖ ၢ်န ၢ်လီုၤ.တ ၢ်အုၤရ ၢ်လီုၤအသၢးစၢးထီ ၢ်ညန
ီ ၢ်တ ၢ်ဘ ၢ်တမ ၢ်တုၤတ ၢ်ဆူၢးတ ၢ်ဆါလ အနၢးတဖ ၢ်သန ၢ်
လီုၤ. COVID-19 မ ၢ်တ ၢ်ဆါတခါလ အကထီ ၢ်ခီဖ ိခိ ရ
ၢ် ိန ၢ်ဘရ ၢးစၢ်အသီတကလ ၢ် န ၢ်လီုၤ. တ ၢ်ဆါအုၤတ ၢ်
ပ ၢ်ဖ ါထီ ၢ်အုၤိ အခီ ၢ်ထၢးတဘ ီဖလါဒ ၢ်စဘ ၢ်၂၀၁၉လ ၀ူဟ ၢ်အ၀ ၢ်လ တရူ ၢးကီ ၢ်အပူုၤန ၢ်လီုၤ.

COVID-19 တ ၢ်ဆါအပနီ ၢ်တဖ ၢ်
COVID-19 တ ၢ်ဆါအပနီ ၢ်တဖ ၢ်ရ ၢ်လီုၤအသၢးစၢးထီ ၢ်တ ၢ်ဆိၢးက အစ ၢ်တုၤပသိ ၢ်တ ၢ်ခ ၢ်ဘ ၢ်လ အဒိ ၢ် အမ ၢ်
သန ၢ်လီုၤ.ပုၤတနီုၤန ၢ်ဘ ါကုၤ၀ဒ ၢ်ခ ျ့ခ ျ့ဒၢးီ ညီညဖ
ီ ိဒၢးီ လ ပုၤအဂုၤတဖ ၢ်အဂီ ၢ်ဘ ၢ်တဘ ၢ်အ၀သ ၢ်ဆူၢးဆါထီ ၢ်ခ ျ့
သဒၢးန ၢ်လီုၤ.
COVID-19 အတ ၢ်အပနီ တ
ၢ် ဖ ၢ်ပ ၢ်ဃ ၢ်•

တ ၢ်လိုၤကိ ၢ်

•

ကလုၤက ိုၤအတ ၢ်ဆါပနီ တ
ၢ် ဖ ၢ်

•

တ ၢ်ကူၢး

•

ကိ ၢ်ယူ ၢ်ဆါ

•

ကသါထီ ၢ်ကသါလီုၤတဘ

တ ၢ်ဆါအပနီ ၢ်လ အဂုၤပ ဃ
ၢ် ၢ်နါအ ၢ်ထယုၤ,ခိ ၢ်သ ဃ
ၢ် ဆါ,ယ ၢ်ည ၢ်မတမ ၢ်စဆ ခီ ၢ်ဆ ဆါ,သၢးကလ ၢ်,အ ၢ်
လူ,ဘၢးိ ,နါန တ ၢ်အစိသဟါမ ၢ်,နါလ ၢ်က ၢ်တ ၢ်အရီ ၢ်သဆီတလအသၢး,အီ ၢ်တ ၢ်တဘဒီၢးလီုၤဘၢးလီုၤတီုၤန ၢ်လီုၤ.
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မ ၢ်အရုၤလီုၤအသၢးဒၢ်လ ၢ်
COVID-19 အုၤရုၤလီုၤအသၢးလ ပုၤတဂုၤဆူအဂုၤတဂုၤခီဖ ိ•

တ ၢ်ထိၢးဘ ၢ်အိ ၢ်ဘၢးူ ဒီၢးပုၤလ အအိ ၢ်ဒၢးီ တ ၢ်ဆါအဃ ၢ်တဂုၤ(ပ ၢ်ဃ ၢ်တ ၢ်ဆ ကတီ ၢ်၄၈န ၢ်ရ ၢ်တခ ၢး
အ၀သ ၢ်အိ ၢ်ထီ ၢ်ဒၢးီ တ ၢ်ဆါပနီ ၢ်တဖ ၢ်)

•

ပုၤလ အအိ ၢ်ဒၢးီ တ ၢ်ဆါအဃ ၢ်တဂုၤအတ ၢ်ကူၢးမတမ ၢ်အတ ၢ်ကဆအထဖ

•

ထိၢးဘ ၢ်တ ၢ်အပီၢးအလီတဖ ၢ်မတမ ၢ်တ ၢ်အမ ၢ်ဖၢးခိ ၢ်(ဒၢ်သၢးိ ဒီၢးပတရီအစဖီ ၢ်တဖ မ
ၢ် တမ ၢ်စီုၤနီုၤခိ ၢ်တဖ ၢ်)
လ အအိ ၢ်ဒၢးီ ပုၤလ တ ၢ်ဆါအဃ ၢ်အိ ၢ်အတ ၢ်ကူၢး,ကဆအဖ

ၢ်ဖိစဘူၢးဒီၢးအီုၤ

ဖ
ၢ် ိလ အလိုၤဒီၢးဖီ က
ၢ် ဒါကုၤနထၢးခိ ၢ်မတမ ၢ်

နမ ၢ်သ ၢ်
မ ၢ်လ COVID-19 အုၤမ ၢ်တ ၢ်ဆူၢးတ ၢ်ဆါအသီတခါအဃိ,ဂ ၢ်တတီဆ တ ၢ်ဆါလ ပပုၤတ၀ အပူုၤန ၢ် တအိ ၢ်
ဘ .ၢ် တ ၢ်အုၤအပခီပညီမ ၢ်တ ၢ်ဆါအုၤရုၤလီုၤအသၢးလ ၢ်လ ၢ်ဒီၢးခ ျ့သဒၢးသလီုၤ.

မ ၢ်ယကမုၤန ၢ်တ ၢ်မုၤက ၢ်သၢး လ COVID-19 အဂီ ၢ်ဒၢ်လ ၢ်.
ပုၤတဂုၤလ ၢ်လ ၢ်လ အအိ ဒ
ၢ် ၢးီ COVID-19 အတ ၢ်ဆါပနီ ၢ်တဖ ၢ်ကက ၢးမုၤန ၢ်တ ၢ်မုၤက ၢ်လီုၤ. တ ၢ်အုၤအ ရဒိ ၢ်
၀ဒ ၢ်လ နကမုၤက ၢ်နသၢးဖနမ ၢ်အိ ၢ်ဒၢးီ တ ၢ်ဆါအပနီ ၢ်စ ၢ်စ ၢ်ဖိတဖ ၢ်အခါဒ ၢ်လ န
ၢ် လ
ၢ် ီုၤ.
ဖနမ ၢ်အိ ၢ်ဒၢးီ တ ၢ်ဘ ၢ်ယိ လ
ၢ် ဘ ၢ်တဘ ၢ်နကအိ ၢ်ဒၢးီ COVID-19န ၢ်တ ၢ်လ နမုၤအီုၤသမ ၢ်၀•

သမသမိၢးဘ ၢ်နတ ၢ်ဆါပနီ ၢ်တဖ ၢ်ခီဖ တ
ိ ၢ်သူ healthdirect symptom checker မတမ ၢ်ကိၢးဘ ၢ်
ၢ် ဂီ ၢ်ဖ 1800 020 080 န ၢ်တက .ၢ်
National Coronavirus Helpline လ တ ၢ်ဟ ၢ်ကူ အ
ဖနမမ ၢ်ပုၤလ တကတိုၤအၢးကလၢးအက ိ ၢ်တဂုၤအခါနသူ၀ဒ ၢ်တ ၢ်က ိၢးထဒီၢးတ ၢ်ကတိုၤက ိၢးထအတ ၢ်မုၤ
စ ုၤအတ ၢ်ဖၢးတ ၢ်မုၤခီဖ တ
ိ ၢ်ကိၢး၀ဒ ၢ်131 450န ၢ်သလီုၤ.

•

လုၤဘ ၢ်ဆူ COVID-19 ကလုၤက ိုၤတ ၢ်ဆူၢးတ ၢ်ဆါအခလၢးနၢး လ တလိ ၢ်ဟ အ
ၢ် ပုၤ(တ ၢ်မုၤက ၢ်သၢး
အလီ )ၢ် တက ၢ်

•

ဆၢးက ိၢးဘ ၢ်နကသ ၢ်သရ ၢ်ခီဖ ိလီတစိဒၢးီ အ၀သ ၢ်ကရ ၢ်က ုၤန ၢ်တ ၢ်မုၤက ,ၢ် တ ၢ်အုၤဘ ၢ်တဘ ၢ်အလတခါ
ကအိ ၢ်၀ဒ ၢ်လီုၤ

COVID-19 ကလုၤက ိုၤတ ၢ်ဆူၢးတ ၢ်ဆါအခလၢးနၢးလ အအိ ၢ်၀ဒ ၢ်လ ထကီ ၢ်တ ၢ်လီ ၢ်၀ၢး၀ၢး,က ၢ်မုၤ တ ၢ်လိုၤလိုၤ
လ အမ ၢ်တ ၢ်မုၤက ၢ်ပုၤလ အအိ ၢ်ဒၢးီ ကလုၤက ိုၤတ ၢ်ဆူၢးတ ၢ်ဆါအတ ၢ်ဆါပနီ ၢ်တဖ ၢ်အဂီ ၢ်လီုၤ.
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က ၢ်ဃဘ ၢ်COVID-19 ကလုၤက ိုၤတ ၢ်ဆူၢးတ ၢ်ဆါအခလၢးနၢး.

တ ၢ်ခိၢး၀ဒ ၢ်တ ၢ်မုၤက ၢ်အစ တဖ ၢ်
တ ၢ်အုၤတယ ၢ်စုၤကိ ၢ်သလ
ီ တ ၢ်မုၤက ၢ်အစ ကဟကုၤကဒါအဂီ ၢ်လီုၤ. ဖနအိ ၢ်ခိၢး၀ဒ ၢ်နတ ၢ်မုၤက ၢ်အစ တဖ ၢ်
အဂီ ၢ်အခါနကဘ ၢ်လူုၤပိ တ
ၢ် ၢ်န ၢ်လီုၤတဖ ၢ်လ အအိ ၢ်ဟ၀ဒ ၢ်လ ကမ ၢ်တ ၢ်အိ ၢ်ဆူ ၢ်အိ ၢ်ခ ျ့အပဒိ ၢ်ပပ ၢ်တဖ ၢ်
အအိ ၢ်ဒၢးီ ကသ ၢ်ကသီအပုၤစ ၢ်နုၤီ တဖ ၢ်လ အမုၤက ၢ်နုၤတဖ ၢ်အအိ ၢ်န ၢ်လီုၤ.
ဖနမုၤန ၢ်တ ၢ်မုၤက ၢ်နသၢးမ ၢ်လ နအိ ၢ်ဒၢးီ တ ၢ်ဆါအပနီ တ
ၢ် ဖ ၢ်အဃိနကလိ ၢ်ကုၤလိုၤလိုၤဆူနဟ ၢ်ဒၢးီ အိ ၢ်ဘ ၢ်လ
ဟ ၢ်န ၢ်လီုၤ.နကလိ ၢ်မုၤတ ၢ်အုၤတုၤလီုၤလ နမုၤန ၢ်ကုၤအစ လ အမ ၢ်နတ ၢ်ဆါအဃ ၢ်တအိ ၢ်ဘ ၢ်မတမ ၢ်ဖနတ ၢ်
ဆါအပနီ ၢ်တအိ ၢ်လ ုၤအခါခခါတခါခါ-က ၢ်လ အကယ ၢ်ဒ ိ ၢ်ဖလ ၢ်တခါခါန ၢ်လုၤီ .
နကအိ ၢ်လ တ ၢ်အိ ၢ်လီုၤဖ ီ ၢ်က ၢ်ဟ ၢ်တ ၢ်ဆါအပူုၤမ ၢ်လ နလုၤတ ၢ်ဒီၢးနဟကုၤကဒါမတမ ၢ်အိ ၢ်ဘၢးူ ဘ ၢ်ဒၢးီ ပုၤတ
ဂုၤလ အအိ ၢ်ဘၢးူ ဘ ၢ်ဒၢးီ COVID-19 န ၢ်လီုၤ.
ဖနမုၤန ၢ်တ ၢ်မုၤက ၢ်နသၢးလ တ ၢ်ဂ ၢ်တမုၤလ ၢ်လ ၢ်အဂီ ၢ်အခါဖနအိ ၢ်လီုၤဖ ီ ၢ်က ၢ်ဟ တ
ၢ် ၢ်ဆါအခါန ၢ်နကဘ ၢ်အိ ၢ်
လ တ ၢ်အိ ၢ်လီုၤဖ ီ ၢ်က ၢ်ဟ ၢ်တ ၢ်ဆါအပူုၤဆူညါတုၤလီုၤလ နတ ၢ်အိ ၢ်လီုၤဖ ီ ၢ်က ၢ်ဟ ၢ်တ ၢ်ဆါအတ ၢ်ပ ၢ်ပနီ တ
ၢ် ၢ်
ဆ ကတီ ၢ် (၁၄သီ)၀ုၤတစန ၢ်လီုၤ. နကဘ ၢ်မုၤတ ၢ်အုၤဖနတ ၢ်ဆါအပနီ ၢ်မ ၢ်တအိ အ
ၢ် ခါဒ ၢ်လ ၢ်ဒၢးီ န တ ၢ်မုၤက ၢ်
ဖ ါလ တ ၢ်ဆါအဃ ၢ်တအိ ဘ
ၢ်
ၢ်အခါန ၢ်လီုၤ.
ဖနတ ၢ်မုၤက ၢ်သၢးအစ ဟကုၤကဒါလ နအိ ၢ်ဒၢးီ တ ၢ်ဆါအဃ ၢ်န ၢ်နကလိ ၢ်အိ လ
ၢ် ီုၤဖ ီ ၢ်ယုၤနသၢးဒီၢးပုၤအဂုၤတ
ဖ ၢ်လ နဟ ၢ်ပူုၤ,တ ၢ်ဆါဟ ၢ်အပူုၤမတမ ၢ်တ ၢ်အိ ၢ်တ ၢ်ဆိၢးအလီ ၢ်အက လ အဂုၤဒၢ်တ ၢ်န ၢ်လီုၤနုၤခီဖ န
ိ ကသ သ
ၢ်
ရ ၢ်ဒၢးီ ကမ ၢ်တ ၢ်အိ ၢ်ဆူ ၢ်အိ ၢ်ခ ျ့အပဒိ ၢ်ပပ ၢ်အိ ၢ်အသိၢးန ၢ်လီုၤ.

မ ၢ် COVID-19 အုၤတ ၢ်ကူစါယါဘ ါအီုၤဒၢ်လ ၢ်.
ကတီ ၢ်အုၤတ ၢ်ကူစါလီုၤလီုၤဆီဆမ
ီ တမ ၢ်ကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ လ တ ၢ်ဟ ၢ်အုၤီ ဒီၢးတ ၢ်ပ လ ကကူစါယါဘ ါမတမ ၢ်ဒီသ
ဒ COVID-19 န ၢ်တအိ ၢ်ဘ ၢ်. တ ၢ်ကူစါယါဘ ါလ အမုၤစ ုၤပုၤဘ ၢ်တ ၢ်ဆါအဃ ၢ်ဒၢ်သၢးိ အကဘ ါကုၤဒီၢး
COVID-19 လ အနၢးန အ
ၢ် ိ ၢ်၀ဒ ၢ်တနီုၤလီုၤ.တ ၢ်ဃသ ၢ်ညါမုၤလိလ အီၢးစကတလယါဒီၢးဟီ ၢ်ခိ ၢ်တ ၢ် လီ ၢ်၀ၢး
၀ၢးန ၢ် မုၤဒၢးတ ၢ်အဖ လ တ ၢ်ကဒၢးကထီ ၢ်ကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ လ အတ ၢ်အိ ၢ်သၢးဂုၤဒီၢးတ ၢ်ကူစါယါဘ ါတဖ ၢ်လီုၤ.
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မ ၢ်မတုၤတဖ ၢ်အိ ၢ်ဒၢးီ တ ၢ်လီုၤဘ ၢ်ယိ ၢ်အဒိ ၢ်ကတ ၢ်ဒီၢး COVID-19 တ ၢ်ဆါအဃ ၢ်
န ၢ်လ ၢ်.
လ အီၢးစကတလယါအပူုၤ,ပုၤလ အအိ ၢ်ဒၢးီ တ ၢ်လီုၤဘ ၢ်ယိ ၢ်အဒိ ၢ်ကတ ၢ်လ ကဒိၢးန ၢ်ဘရ ၢးစၢ်တဖ ၢ်မ ၢ်၀•

ပုၤလုၤတ ၢ်လ ဖအတယ ၢ်ဒၢးဘ ၢ်လုၤဘ ၢ်ဆူထကီ ၢ်အဂုၤတဖ ၢ်

•

ပုၤတဖ ၢ်လ အအိ ၢ်ဘၢးူ ဘ ၢ်ဒၢးီ ပုၤတဂုၤလ တ ၢ်ထ ၢ်လ အအိ ၢ်ဒၢးီ COVID-19

•

ပုၤလ အအိ ၢ်လ ဃိ ၢ်ဒၢးီ တ ၢ်ဒၢးဃ ၢ်အလီ ၢ်အက တဖ ၢ်

•

ပုၤလ အအိ ၢ်လ ကရူ ၢ်တ ၢ်အိ ၢ်တ ၢ်ဆိၢးအလီ ၢ်အက တဖ ၢ်

ပုၤလ အမ ၢ်,မတမ ၢ်တ ၢ်အိ ၢ်သၢးအါလ ကအိ ၢ်ဒၢးီ တ ၢ်လီုၤဘ ၢ်ယိ ၢ်လ အကဆူၢးကဆါထီ ၢ်အဒိ ၢ်အမ ၢ်ဖအ၀
သ ၢ်မ ၢ်ဒိၢးန ၢ်ဘရ ၢးစၢ်အခါမ ၢ်၀•

ပုၤလ အသၢးန ၢ်အိ ၢ် ၇၀ ဒီၢးဆူအဖီခိ ၢ်တဖ ၢ်

•

ပုၤလ အအိ ၢ်ဒၢးီ အဂ ၢ်တတီဆ တ ၢ်ဆါအသနူလ အစ ၢ်မ ၢ်လ အအတ ၢ်ဆူၢးတ ၢ်ဆါအတ ၢ်အိ ၢ်သၢးလီုၤဆီမတ
မ ၢ်တ ၢ်ကူစါယါဘ ါတနီုၤနီုၤအဃိ

•

ပုၤလ အအိ ၢ်ဒၢးီ တ ၢ်ဆူၢးတ ၢ်ဆါယ ၢ်ထ လ အဒိဒသ
ၢ် ၢးိ ဒီၢးo သၢးဖ

ၢ်တ ၢ်ဆူၢးတ ၢ်ဆါ

o ပသိ ၢ်တ ၢ်ဆါ
o ကလ ၢ်တဂုၤ
o သ ၢ်ဆ ဆ ၢ်ဆ
o ဘီ ၢ်တလ က ၢ်ဆၢးိ
o သူ ၢ်တ ၢ်ဆူၢးတ ၢ်ဆါ
တ ၢ်အုၤတမ ၢ်တ ၢ်ဆါယ ၢ်ထ လ ဘ ၢ်တဘ ၢ်ကမုၤအါထီ ၢ်တ ၢ်လီုၤဘ ၢ်ယိ ၢ်အစရီအလ အပုၤတခါဘ .ၢ် ဖနမ ၢ်အိ ၢ်ဒၢးီ တ ၢ်
ဆူၢးတ ၢ်ဆါတခါလ ၢ်လ ၢ်န ၢ်တ ၢ်ဟ ၢ်ကူ ၢ်လ နကတသကိၢးနနီ ၢ်တဂုၤအတ ၢ်လီုၤပ ုၤလ နဂီ ၢ်ဒီၢးတ ၢ်လ နမုၤအီုၤသဒၢ်သၢးိ တ ၢ်
ကဒီသဒ နသၢးဃ ၢ်ဒၢးီ နကသ သ
ၢ် ရ ၢ်လ အကူစါနုၤတဂုၤန လ
ၢ် ီုၤ.
ဖမ ၢ်ဘ ၢ်က ၢ်လ ပုၤကမ ၢ်ဒီတကဘ ၢ်အပတီ ၢ်, COVID-19 အတ ၢ်ကထီ ၢ်လ ဖိသ ၢ်တဖ ၢ်အက ါတုၤလီုၤလ ခအုၤန ၢ်
စုၤ၀ဒ ၢ်ဒ ိ ၢ်မၢးလီုၤ.
ဘ ၢ်ဃၢးဒီၢးတ ၢ်လီုၤပ ုၤလ ပိ ၢ်မ ၢ်လ အအိ ၢ်ဒၢးီ ဟၢးသၢးအဂီ ၢ်ကတီ ၢ် အုၤတ ၢ်အ ၢ်သၢးတဖ ၢ်အိ ၢ်၀ဒ ၢ်စုၤ ကိ ၢ်န ၢ်လီုၤ.
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မ ၢ်တ ၢ်ကဒီသဒ နသၢးဒီၢးပုၤအဂုၤတဖ ၢ်လ COVID-19 န ၢ်ဒလ
ၢ်
ၢ်.
ပုၤကိၢးဂုၤဒၢးအိ ၢ်ဒၢးီ မူဒါလ ကဘ ၢ်မုၤ၀လ တ ၢ်ကဒၢးပတ ၢ် COVID-19အတ ၢ်ရုၤလီုၤအသၢးန ၢ်လီုၤ. အရဒိ ၢ်၀
ဒ ၢ်လ တ ၢ်မုၤ၀ဒ ၢ်တ ၢ်လ လ ၢ်တဖ ၢ်လ တ ၢ်ကမုၤကဘ လီ COVID-19အတ ၢ်ရုၤလီုၤအသၢးဒီၢး ဒီသဒ ပုၤလ
အအိ ၢ်လ တ ၢ်လီုၤပ ုၤအအါကတ ၢ်တဖ ၢ်န ၢ်တက ၢ်.
•

ပ ာ်တ ာ်အ ာ်စီၤစီၤယံီၤလ သ
ာ် းဒးပီၤဂီၤ ၁.၅ မံထ ာ်တက ာ်.

•

ဟၢးဆၢးနီ ၢ်ခိအတ ၢ်ဆ ဂုၤဆ ၀ါဒၢ်သၢးိ ဒီၢးတ ၢ်ဟၢးစက ၢ်မ ၢ်,တ ၢ်ဖိၢးဟလိ ၢ်သၢးဒီၢးတ ၢ်န မူလိ ၢ်သၢးတဖ ၢ်တက ာ်.

•

အိ ၢ်ဘ ၢ်လ ဟ ၢ်လ ဃီဖနမ ၢ်အိ ၢ်ဒၢးီ တ ၢ်ဘ ၢ်တမ ၢ်မတမ ၢ်တိၢးကျ့အတ ၢ်ဆါပနီ တ
ၢ် ဖ ၢ်ဒၢးီ မုၤန ၢ်တ ၢ်မုၤက ၢ်ဖ
နတ ၢ်ဆါအပနီ ၢ်တဖ ၢ်မ ၢ်အိ ၢ်ဒ ၢ်စ ၢ်စ ၢ်ဖိအခါဒ ၢ်လ ၢ်န တ
ၢ် က ၢ်.

•

ကၢးဘ နတ ၢ်ကူၢးဒီၢးတ ၢ်ကဆတဖ ၢ်ဃ ၢ်ဒၢးီ နစန ၢ်ခအဒပူုၤတကပုၤမတမ ၢ်ဃ ၢ်ဒၢးီ ထၢးရှူတဘ ၢ်တက ၢ်

•

ထ န ၢ်လီုၤထၢးရှူတဖ ၢ်ဆူတ ၢ်ဒ အပူုၤဒီၢးသကဆက
ီ
ၢ်နစတဖ ၢ်တဘ ီဃတ
ီ က ၢ်

•

သကဆက
ီ စတဖ ၢ်ခအုၤခအုၤဒီၢးဆၢးပ ၢ်ဒၢးီ ထ,ပ ၢ်ဃ ၢ်တခ ၢးဒီၢးဖအီ ၢ်အတ
ီ ၢ်၀ုၤအလီ ၢ်ခဒီၢး ဖလုၤဆူတ ၢ်ဟၢး
လီ ၢ်၀ုၤအလီ ၢ်ခန ၢ်တက ၢ်.

•

သူဘ ၢ်ကသ ၢ်ထဒၢးဒူၢးစတဖ ၢ်လ အအိ ၢ်ဒၢးီ သၢးအစီန တ
ၢ် က ၢ်

•

ဟၢးဆၢးတ ၢ်ထိၢးဘ ၢ်နမ ၢ်ခ ,နါစုၤဒီၢးထၢးခိ ၢ်တက ၢ်

•

သကဆဒ
ီ ၢးီ မုၤသတ ၢ်အဃူၢးအဃ ၢ်လ အအိ ၢ်လ တ ၢ်အမ ၢ်ဖၢးခိ ၢ်လ တ ၢ်သူအုၤီ ခအုၤခအုၤလ အမ ၢ်တ ၢ်ဒၢ်
သိၢးစီုၤနီုၤခိ ၢ်ဖၢးဒိ ၢ်,စပတဖ ၢ် ဒီၢးပတရီအစဖီ ၢ်တဖ န
ၢ် ၢ်တက ၢ်

•

သကဆဒ
ီ ၢးီ မုၤသတ ၢ်အဃူၢးအဃ ၢ်လ အအိ ၢ်လ တ ၢ်ပီၢးတ ၢ်လီလ တ ၢ်သူအုၤီ ခအုၤခအုၤလ အမ ၢ်တ ၢ်ဒၢ်သၢးိ
လီတစိ,သီၢးခၢးတဖ ၢ်,စထ ၢ်ဒၢးီ တ ၢ်ဖၢးတ ၢ်မုၤအဂီ ၢ်ကၢးပ န ၢ်လီုၤဟၢးထီ ၢ်တဖ ၢ်

•

မုၤအါထီ ၢ်ကလုၤကဆခ
ီ ီဖ တ
ိ
ၢ်အိၢးထီ ၢ်ပတရီတဖ ၢ်မတမ ၢ်
မုၤဘ ၢ်လိ ၢ်ကလုၤအတ ၢ်ခ ၢ်တ ၢ်ကိ ၢ်အနူန ၢ်တက ၢ်

•

ထၢးန ၢ် COVIDSafe အအၢးဖၢ်တက ၢ်

လူုၤပိ ၢ်ကမ ၢ်အတ ၢ်ပ ဖ
ၢ် ိ ၢ်ထီ ၢ်သၢးအတ ၢ်ဟ ၢ်ကူ ၢ်လ အအိ ၢ်ဟလ နကီ ၢ်စ ၢ်မတမ ၢ်ဟီ ၢ်က၀ီုၤအပဒိ ၢ်ပပ ၢ်တ
ဖ ၢ်အအိ ၢ်ကိၢးကတီ ၢ်ဒၢးတက ၢ်.
တ ၢ်အုၤအရဒိ ၢ်၀ဒ ၢ်လ နပ ၢ်နညီန ၢ်အတ ၢ်သ ၢ်နုၤဖၢးသီတဖ ၢ်ဆူညါ-လီုၤဆီဒ ၢ်တ ၢ်ဖနမ ၢ်အိ ၢ်ဒၢးီ တ ၢ်ဆါယ ၢ်ထ
မတမ ၢ်တ ၢ်အိ ၢ်သၢးလ အအိ ၢ်ပ ၢ်စ ုၤတ ၢ်လတဖ ၢ်လ အလိ ၢ်ဘ ၢ်တ ၢ်ဆူၢးတ ၢ်ဆါအတ ၢ်က ၢ်ထကဟကယ န
ၢ် ၢ်
လီုၤ.
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လ တ ၢ်ဂ ၢ်တ ၢ်က ိုၤဒီၢးတ ၢ်ဆၢးက ိၢးဆူညါအဂီ ၢ်
အီၢးစကတလယါပဒိ ၢ်အ၀ုၤက ိုၤလ တ ၢ်အိ ၢ်ဆူ ၢ်အိ ၢ်ခ ျ့အဂီ ၢ်အပ ၢ်ယုၤဘ ၢးစ
အၢးကလၢးက ိ ၢ် COVID-19 အတ ၢ်တိစ ုၤမုၤစ ုၤဂ ၢ်ထၢးတဖ ၢ်
COVID-19 အတ ၢ်တိစ ုၤမုၤစ ုၤဂ ၢ်ထၢးတဖ ၢ်လ တ ၢ်က ိၢးထဃ ၢ်အုၤီ
အီၢးစကတလယါပဒိ ၢ်အပ ၢ်ယုၤဘ ၢးစ
Healthdirect တ ၢ်သမသမိၢးတ ၢ်ဆါပနီ ၢ်
က ၢ်ဃဘ ၢ် တ ၢ်မုၤက ၢ် COVID-19 အခလၢးနၢးလ အဘူၢးကတ ၢ်ဒီၢးနုၤ (healthdirect)
Head to Health အပ ယ
ၢ် ုၤဘ ၢးစ လ တ ၢ်ဆီ ၢ်ထဃ ဒ
ၢ် ၢးီ သၢးတ ၢ်အိ ၢ်ဆူ ၢ်အိ ၢ်ခ ျ့ဒၢးီ တ ၢ်အိ ၢ်မ ၢ်ဆၢးိ ပ ုၤအဂီ ၢ်
ထကီ ၢ်ခိ ၢ်ရိန ၢ်ဘရ ၢးစၢ်အလီက ိုၤမုၤစ ုၤတ ၢ်(National Coronavirus Helpline)- 1800 020 080.
တ ၢ်ဂ ၢ်တ ၢ်က ိုၤတခါအုၤအလီက ိုၤန ၢ်မုၤတ ၢ်တသီ၂၄န ၢ်ရ ၢ်,တနနသီန ၢ်လီုၤ.
တ ၢ်က ိၢးထဒီၢးတ ၢ်ကတိုၤက ၢးိ ထအတ ၢ်မုၤစ ုၤအတ ၢ်ဖၢးတ ၢ်မုၤ 131 450.

000084

လ တ ၢ်က ိၢးထဒီၢးတ ၢ်ကတိုၤက ိၢးထတ ၢ်ဖနမမ ၢ်ပုၤလ တကတိုၤအၢးကလၢးအက ိ ၢ်တဂုၤအဂီ ၢ်.
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