ຫົກບາດກ້ າວເພື່ ອຢຸດຢ້ ງການແພື່ ຜາຍ
ສາລບຜ້ ອາໄສຢື່ ບ້ ານພກຜ້ ສງອາຍຸ

ຂໍຂອບໃຈທີ່ ຊີ່ ວຍຮັກສາຕົວທີ່ ານເອງ, ເພີ່ ອນຮີ່ ວມບ້ ານພັກ ແລະ ຜ້ ທີ່ ດແລທີ່ ານ ໃຫ້ ມຄວາມປອດໄພ. ພວ
ກເຮົາເຂ້ົ າໃຈດວີ່ າໄດ້ ເກດມບັນຫາທີ່ ຍີ່ ງໃຫຍີ່ ທ້ າທາຍ ໃນລະຍະທີ່ ຜີ່ ານມາ, ແລະເປັນລະຍະທີ່ ຕ້ ອງມການປັບ
ຕົວສໍາລັບທຸ ກໆຄົນ.
ຄວາມປອດໄພແລະຄວາມຢີ່ ດຂອງທີ່ ານແມີ່ ນບຣມະສດສງສຸ ດຂອງພວກເຮົາ. ມາດຕະການຕີ່ າງໆທີ່ ເຮົາ
ນໍາມາໃຊ້ ກໍແມີ່ ນເພີ່ ອໃຫ້ ທີ່ານໄດ້ ຢີ່ ຢີ່າງປອດໄພ.
ເປັນສີ່ ງສໍາຄັນທີ່ ພວກເຮົາທັງໝົດຕ້ ອງໄດ້ ສບຕີ່ໍ ເຮັດທຸ ກສີ່ ງທຸ ກຢີ່ າງທີ່ ເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ ເພີ່ ອປົກປ້ ອງຜ້
ອາໄສແລະພະນັກງານໃນສະຖານທີ່ ດແລຢີ່ ສງອາຍຸ ຂອງເຮົາໃຫ້ ພ້ົ ນໄພຈາກ COVID-19. ຂ້ໍ ມນຂ້ າງລຸ ີ່ ມນ້
ຈະຊີ່ ວຍໃຫ້ ທີ່ານໄດ້ ຢີ່ ຢີ່າງປອດໄພແລະມຄວາມສະບາຍ.
ຖ້ າທີ່ ານມຄວາມເປັນຫີ່ ວງໃດໆຫຮ້ ສຶກວີ່ າທີ່ ານຕ້ ອງການຂ້ໍ ມນເພີ່ ມຕີ່ ມຂໍໃຫ້ ໂອ້ ລົມກັບຄົນໃນຄອບຄົວ, ຜ້
ດແລຫພະນັກງານ. ພວກເຮົາທຸ ກຄົນແມີ່ ນຕົກຢີ່ ໃນສະພາບການດີ່ັ ງກີ່ າວນ້ ດ້ ວຍກັນ.
ຂໍ້ມນເພີ່ ມຕີ່ ມມໄວ້ ໃຫ້ ທີ່ ເວັບໄຊ້ health.gov.au ຫບໍີ່ດັີ່ງນັ້ນທີ່ ານກໍສາມາດໂທຫາສາຍຊີ່ ວຍເຫອແຫີ່ ງ
ຊາດກີ່ ຽວກັບ Coronavirus ທີ່ ເລກໂທ 1800 020 080.

ຫົກບາດກ້ າວເພື່ ອຢຸດຢ້ ງການແພື່ ຜາຍພະຍາດ:
ແຈ້ ງໃຫ້ ພະນກງານດແລສຸຂະພາບຂອງທື່ ານໃຫ້ ຮ້ ທນທີຖ້ າທື່ ານຮ້ ສຶກບື່ ສະ
ບາຍ
ທີ່ ານຕ້ ອງແຈ້ງທຸ ກອາການເຈັບປີ່ ວຍ, ບີ່ໍ ວີ່ າມັນຈະເບົາບາງພຽງໃດກໍຕາມ ໃຫ້ ພະນັກງານດແລສຸ ຂະພາບ
ຂອງທີ່ ານຮ້ . ເຂົາເຈ້ົ າສາມາດເຮັດການປະເມນເບີ່ ງແລະອາດຈັດໃຫ້ ທີ່ານໄດ້ ກວດຫາ COVID-19. ອາການ
ຂອງ COVID-19 ອາດຄ້ າຍຄກັບຫວັດຫໄຂ້ ຫວັດໃຫຍີ່ ເຊີ່ ງອາດລວມອາການເຫົີ່ ານ້ :
•
•
•
•

ເປັນໄຂ້
ໄອ
ຫາຍໃຈຝດ
ເຈັບຮຄໍ
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

ເຈັບຫົວ
ບີ່ໍ ໄດ້ ກີ່ ນ
ບໍີ່ຮ້ ຣົດຊາດ
ຂ້ ມກຍ້ ອຍ
ເຈັບຕາມກ້ າມເນ້ ອ
ເຈັບຕາມຂໍີ່
ຖອກທ້ ອງ
ວນຫົວ/ຮາກ
ກນເຂົ້າບໍີ່ແຊບ

ການກວດ COVID-19 ມໄວ້ ໃຫ້ ຜ້ ອາໄສທຸ ກຄົນຢີ່ ໃນສະຖານທີ່ ດແລຜ້ ສງອາຍຸ .

ລ້ າງມເປນປະຈາ
ທີ່ ານຕ້ ອງລ້ າງມໃຫ້ ທົີ່ວເຖງ. ທີ່ ານຕ້ ອງເຮັດດັີ່ງນ້ ທຸ ກຄັ້ງ ກີ່ ອນແລະຫັ ງຈາກທີ່ ທີ່ ານໄດ້ ຕດຕໍີ່ໃກ້ ຊດກັບຜ້ ອາ
ໄສຄົນອີ່ ນໆ, ຜ້ ມາຢ້ ຽມຢາມ ຫ ພະນັກງານ. ທີ່ ານຕ້ ອງລ້ າງມດ້ ວຍສະບແລະນ້ໍ າຢີ່ າງນ້ ອຍ 20 ວນາທ. ຖ້ າມ
ທີ່ ານເບີ່ ງບີ່ໍ ເປ້ ອນທີ່ ານກໍສາມາດໃຊ້ ນ້ໍ າຢາແບບມເຊ້ ອເຫ້ົ າຖມ.

ດແລຕົນເອງແລະຜ້ ມາຢ້ຽມຢາມ
ເພີ່ ອຊີ່ ວຍຫຸ ດຜີ່ ອນຄວາມສີ່ ຽງໃນການແພີ່ ຜາຍ COVID-19, ເຮົາຂໍແນະນໍາໃຫ້ ທີ່ານ:
•
•
•
•
•
•
•

ຂໍກັບຜ້ ມາຢ້ ຽມຢາມບີ່ໍ ໃຫ້ ມາຢ້ ຽມຖ້ າທີ່ ານຮ້ ສຶກບີ່ໍ ສະບາຍ
ເຕອນຜ້ ມາຢ້ ຽມຢາມໃຫ້ ລ້າງມແລະບອກບີ່ ອນທີ່ ເຂົາເຈ້ົ າສາມາດໄປລ້ າງມ
ໃຫ້ ມຜ້ ຢ້ ຽມຢາມແຕີ່ ພຽງສອງຄົນໃນແຕີ່ ລະຄ້ັ ງ
ພົບກັບຜ້ ມາຢ້ ຽມຢາມຢີ່ ໃນຫ້ ອງຂອງທີ່ ານເອງ, ໃນເຂດນອກທີ່ ໂລີ່ ງແຈ້ ງ, ຫເຂດທີ່ ທາງສະຖານທີ່
ເພີ່ ນຈັດໄວ້ ໃຫ້
ໃຫ້ ຫກເວ້ັ ນເຂດທີ່ ຄົນໃຊ້ ຮີ່ວມກັນ ເມີ່ ອພົບກັບຜ້ ມາຢ້ ຽມຢາມ
ໃຫ້ ປະຕບັດລະບຽບການຢີ່ ຫີ່າງກັນຢີ່ ສະເໝ (ພວກເຮົາຮ້ ວີ່າອັນນ້ ປະຕບັດຍາກ - ໂດຍສະເພາະກັບ
ພວກຫານໆ)
ໃຫ້ ສອບຖາມຜ້ ມາຢ້ ຽມຢາມເພີ່ ອໝັ້ນໃຈວີ່ າເຂົາເຈົ້າບໍີ່ໄດ້ ພົວພັນໃກ້ ຊດພາຍໃນ14ມ້ ກັບໃຜຜ້ ໜຶີ່ງ
ທີ່ ຕດເຊ້ ອ COVID-19

ທື່ ານຮ້ ກົດລະບຽບສາລບຜ້ ມາຢ້ຽມຢາມທີື່ທາງສະຖານທີື່ວາງໄວ້
ບ?
ສະຖານທີ່ ບໍລການດແລຜ້ ສງອາຍຸ ຕ້ ອງໄດ້ ປະຕບັດຕາມຄໍາສີ່ັ ງຂອງລັດຖະບານປະຈໍາລັດແລະເຂດປົກຄອງ
ພເສດ. ທຸ ກສະຖານທີ່ ດແລຜ້ ສງອາຍຸ ມກົດລະບຽບເພີ່ ອສະກັດກັ້ນການແພີ່ ຜາຍຂອງເຊ້ ອໄວຣັສ. ທີ່ ານ
ຕ້ ອງໝ້ັ ນໃຈວີ່ າຕົວທີ່ ານເອງແລະຜ້ ມາຢ້ ຽມຢາມຕ້ ອງຮ້ ຈັກກົດລະບຽບເຫົີ່ ານ້ . ກົດລະບຽບດີ່ັ ງກີ່ າວອາດຈະ
ປີ່ ຽນແປງຖ້ າວີ່ າເກດມກໍຣະນ COVID-19 ຂ້ຶ ນໃນເຂດທ້ ອງຖີ່ ນຂອງທີ່ ານ.

ກີ່ ອນເຂົ້າມາໃນເຂດສະຖານທີ່ ດແລຜ້ ສງອາຍຸ ແຂກທີ່ ມາຢ້ ຽມຢາມຂອງທີ່ ານຕ້ ອງ:
•

2

ຕອບຄໍາຖາມຕີ່ າງໆເພີ່ ອຊີ່ ວຍໃຫ້ ພະນັກງານປະເມນເບີ່ ງຄວາມສີ່ ຽງຕໍີ່ COVID-19 ຂອງ ເຂົາເຈົ້າ
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•
•

ແຈ້ງຫັ ກຖານວີ່ າເຂົາເຈົ້າໄດ້ ສັກຢາກັນຫວັດ ປ 2020
ຍນດທີ່ ຈະປະຕບັດຕາມກົດລະບຽບສໍາລັບຜ້ ມາຢ້ ຽມຢາມ

ຈີ່ົ ງຂໍໃຫ້ ຜ້ ມາຢ້ ຽມຢາມທີ່ ານຕອບຄໍາຖາມຢີ່ າງຊີ່ ສັດເພີ່ ອໃຫ້ ໝ້ັ ນໃຈວີ່ າເຂົາເຈ້ົ າຈະບີ່ໍ ແພີ່ ຜາຍເຊ້ ອໄວຣັສ
COVID-19 ຢີ່ າງບັງເອນ.

ທື່ ານຮ້ ບວື່ າຈະຕິດຕື່ ພົວພນກບຄົນທື່ີ ທື່ ານຮກແພງໄດ້ ຢື່າງໃດຖ້ າ
ວື່ າເຂົາເຈ້ົ າມາຢ້ຽມຢາມບື່ ໄດ້ ?
ອາດຈະຮອດຍາມທີ່ ສະຖານດແລຜ້ ສງອາຍຸ ຂອງທີ່ ານຈໍາເປັນຕ້ ອງໄດ້ ຫ້າມຄົນມາຢ້ ຽມຢາມບ້ ານພັກຂອງ
ທີ່ ານໄດ້ ອກ. ຍົກຕົວຢີ່ າງ, ຖ້ າມການແພີ່ ລະບາດຢີ່ ໃນເຮອນຫໃນເຂດທ້ ອງຖີ່ ນຂອງທີ່ ານ.
ພວກເຮົາຂໍຊຸກຍ້ ໃຫ້ ທາງສະຖານທີ່ ດແລຜ້ ສງອາຍຸ ແລະບັນດາຍາດພີ່ ນ້ ອງໃຫ້ ເຮັດວຽກຮີ່ ວມກັນເພີ່ ອໃຫ້
ໝັ້ນໃຈວີ່ າທີ່ ານຍັງສາມາດຕດຕໍີ່ພົວພັນຫາກັນໄດ້ . ເຖງແມີ່ ນວີ່ າຜ້ ທີ່ ທີ່ ານຮັກແພງບໍີ່ສາມາດມາຢ້ ຽມໄດ້
ແບບ ໜ້ າ-ຕີ່ໍ -ໜ້ າ, ແຕີ່ ວີ່າອາດຈະຍັງມວທອີ່ ນທີ່ ທີ່ ານສາມາດຕດຕີ່ໍ ຫາກັນໄດ້ .
ໃຫ້ ຖາມເບີ່ ງກັບຄົນໃນຄອບຄົວຫພະນັກງານຂອງສະຖານທີ່ ໃຫ້ ຊີ່ວຍສອນທີ່ ານໃຊ້ ໂທລະສັບແບບມວດໂອ
ເພີ່ ອຕດຕີ່ໍ ກັນ. ໃຫ້ ຖາມເຂົາເຈ້ົ າວີ່ າໃຊ້ ແບບໃດແລະທີ່ ານຈະຕດຕ້ັ ງອນເຕແນັດໄດ້ ຢີ່ ໃສ.

ທື່ ານຮ້ ບວື່ າທື່ ານສາມາດຂອອກໄປຢື່ ນາຄອບຄົວໄດ້ ຊື່ົ ວຄາວໃນ
ລະຫວື່ າງເກີດເຫດສຸກເສີນຈາກ COVID-19?
ຖ້ າທີ່ ານຮ້ ສຶກວີ່ າຈະປອດໄພກວີ່ າໃນການມາຢີ່ ກັບຄອບຄົວທີ່ ສາມາດໃຫ້ ການດແລ, ທີ່ ານກໍສາມາດຂໍລາພັກ
ສຸ ກເສນໄດ້ . ການແພີ່ ລະບາດໃນປັດຈຸ ບັນແມີ່ ນສະຖານະການສຸ ກເສນ. ການຂໍລາພັກສຸ ກເສນສາ ມາດຂໍໄດ້
ຈົນຮອດວັນທ 30 ມິຖຸນາ 2021.
ໃຫ້ ລົມກັບ ຜ້ ບໍລການດແລຜ້ ສງອາຍຸ ຂອງທີ່ ານເບີ່ ງ ຖ້ າທີ່ ານຢາກຂໍລາພັກຈາກເຮອນທີ່ ບ້ ານພັກຜ້ ສງອາຍຸ
ຂອງທີ່ ານ.

ພວກເຮົາຕ້ ອງການຄວາມຊື່ ວຍເຫອຈາກທື່ ານ

ແອັບ COVIDSafe ແມີ່ ນສີ່ ງທີ່ ຖວີ່ າເປັນການສະໝັກໃຈຢີ່ າງເຕັມສີ່ ວນ. ການດາວໂຫດເອົາແອັບນ້ ຖວີ່ າເປັນສີ່ ງ
ໜຶີ່ງທີ່ ທີ່ ານສາມາດເຮັດເພີ່ ອຊີ່ ວຍປົກປ້ ອງຄອບຄົວ, ເພີ່ ອນຝງແລະ ຊຸມຊົນຂອງທີ່ ານ. ທີ່ ານສາມາດຊີ່ ວຍຮັກສາຊ
ວດຂອງຄົນອອສເຕຣລຽນຄົນອີ່ ນໆລວມທັງຜ້ ທີ່ ທີ່ ານໃຫ້ ການດແລ. ຍີ່ ງຄົນອອສເຕຣລຽນຕດຕ້ັ ງແອັບ
COVIDSafe ຫາຍປານໃດ, ພວກເຮົາກໍຈະສາມາດຄ້ົ ນພົບໄວຣັສໄດ້ ໄວຂ້ຶ ນປານນ້ັ ນ.

ສໍາລັບຂ້ໍ ມນ, ແຫີ່ ງຂີ່ າວແລະຂ້ໍ ແນະນໍາຢີ່ າງເປັນທາງການ, ຂໍໃຫ້ ເຂ້ົ າໄປເບີ່ ງ www.health.gov.au
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