ຂໍ້ ມູ ນທີ່ ບີ່ ຈິງແລະຄວາມຈິງກີ່ ຽວກັບໄວຣັສໂຄໂຣນາ
(COVID-19)
ຄວາມເຊີ່ ອ: ທີ່ ານສາມາດຮັກສາ ໂຣກ ໂຄໂຣນາໄວຣັສໄດໍ້ ດໍ້ວຍຢາປະຕິຊວະນະ ຫ ຢາຕໍ້ ານມາເລເຣັຍ
ຂໍ້ ເທັດຈິງ: ຍັງບີ່ ທັນມ ວັກຊນ ຫ ການຮັກສາໂຣກ ໂຄໂຣນາໄວຣັສ ເທີ່ ອ.
ນັກຄໍ້ ນຄວໍ້ າທີ່ ວໂລກ ກາ ລັງເຮັດວຽກຢີ່ າງ ໜັກ ເພີ່ ອພັດທະນາວັກຊນ ສາ ລັບໄວຣັສ.
ຜູໍ້ ສະໝັກເຂໍ້ າຮັກການສັກວັກຊນ ຈານວນໜີ່ ງ ກາ ລັງຢູ ີ່ ໃນຂໍ້ັ ນທດລອງທາງຄລນິກ. ເຖິງຢີ່ າງໃດກີ່ ຕາມ,
ພວກເຮາບີ່ ຮູ ໍ້ ວີ່າການພັດທະນາວັກຊນຈະໃຊໍ້ ເວລາດນປານໃດ.
ນັກຄໍ້ ນຄວໍ້ າຍັງ ກາລັງຊອກຫາການ ນາ ໃຊໍ້ ຢາຊະນິດໃໝີ່ ແລະ ທີ່ ມຢູ ີ່ ໃນປະຈຸ ບັນເຊິີ່ງອາດຈະຊີ່ ວຍຮັກສາໂຣກ
ໂຄໂຣນາໄວຣັສໄດໍ້ . ຍກຕວຢີ່ າງ, ຢາຕໍ້ ານໄວຣັສ ທີ່ ເອໍ້ ນວີ່ າ remdesivir,
ໄດໍ້ ຮັບການອະນຸ ມັດຊີ່ ວຄາວໃນປະເທດອອສເຕຣເລັຍເພີ່ ອປີ່ິ ນປວຄນທີ່ ມໂຣກ COVID-19 ຢີ່ າງຮຸ ນແຮງ.
ຢາຊະນິດອີ່ ນທີ່ ກາລັງຖກສບສວນຢູ ີ່ ລວມມການຮັກສາ ໂຣກຂໍ້ ອັກເສບ, ໄຂໍ້ ຍຸງ ແລະ HIV.
ບັນດາຢາເຫີ່ ານໍ້ ຈະບີ່ ປີ່ິ ນປວ ໂຄໂຣນາໄວຣັສ, ແຕີ່ ມັນອາດ ຈະເຮັດໃຫໍ້ ຈານວນຄນທີ່ ຕິດເຊໍ້ ອໄວຣັສ ແລະ
ຄວາມຮໍ້ າຍແຮງຂອງຫາຍກລະນຫຸ ດລງ.
ສະນັໍ້ນ, ມັນເປັນສິີ່ງສາຄັນ, ເພີ່ ອປກປໍ້ ອງຕວທີ່ ານເອງໂດຍການປະຕິບັດສຸ ຂະອະນາໄມມ ແລະ ລະບບຫາຍໃຈທີ່ ດ,
ຮັກສາຄວາມຫີ່ າງໄກທາງຮີ່ າງກາຍ, ພັກຢູ ີ່ ເຮອນ ແລະ ການໄປກວດຖໍ້ າທີ່ ານບີ່ ສະບາຍ, ແລະໃສີ່
ໜໍ້ າກາກຖໍ້ າທີ່ ານຢູ ີ່ ໃນເຂດທີ່ ມການແພີ່ ກະຈາຍຂອງຊຸມຊນທີ່ ຫາຍ,
ໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີ່ ເປັນການຍາກທີ່ ຈະປະຕິບັດການຮັກສາລະຍະຫີ່ າງກັນທາງຮີ່ າງກາຍ.

ຄວາມເຊີ່ ອ: ເດັກນໍ້ ອຍເປັນ “ຜູໍ້ ແພີ່ ຂະຫຍາຍຂັໍ້ນສູ ງ” ຂອງ COVID-19
ຂໍ້ ເທັດຈິງ: ໃນຂະນະທີ່ ເດັກນໍ້ ອຍອາຍຸ ຍັງນໍ້ ອຍຮູ ໍ້ ວີ່າເປັນ "ຜູໍ້ ແພີ່ ຂະຫຍາຍຂໍ້ັ ນສູ ງ” ຂອງເຊໍ້ ອໄວຣັສ ແລະ
ໂຕບັກທີ່ ວໄປ, ເຊີ່ັ ນວີ່ າເປັນໄຂໍ້ ຫວັດໃຫຍີ່ , ຫັ ກຖານໃນປະຈຸ ບັນ ສາ ລັບ COVID-19
ຊໍ້ ໃຫໍ້ ເຫັນວີ່ າການແພີ່ ເຊໍ້ ອຈາກເດັກໄປຫາເດັກໃນໂຮງຮຽນແມີ່ ນັິດປກກະຕິ . ຍີ່ິ ງໄປກວີ່ ານໍ້ັ ນ,
ບີ່ ມຂໍ້ ມູ ນໃດໃນທີ່ ວໂລກທີ່ ສະແດງໃຫໍ້ ເຫັນວີ່ າການແຜີ່ ລະບາດຂອງໄວຣັສນໍ້ ໄດໍ້ ເກດຂໍ້ ນກັບເດັກອາຍຸ ນໍ້ ອຍ.
ເຖິງແມີ່ ນວີ່ າມັນສາມາດເປັນໄປໄດໍ້ ,
ຫັ ກຖານໃນປະຈຸ ບັນຊໍ້ ໃຫໍ້ ເຫັນວີ່ າເດັກນໍ້ ອຍບີ່ ແມີ່ ນຜູໍ້ ທີ່ ແຜີ່ ຂະຫຍາຍໄວຣັສທີ່ ເປັນສາເຫດຂອງການເກດ COVID19.

Misinformation and truths about coronavirus - 11112020 - Lao

ຄວາມເຊີ່ ອ: ອອສເຕຣເລັຍບີ່ ສາມາດຫາອຸ ປະກອນ ແລະ ເຄີ່ ອງມທາງການແພດໄດໍ້ ພຽງພ (ເຄີ່ ອງຊີ່ ວຍຫາຍໃຈ
ໜໍ້ າ ກາກ, ຊຸດເຄີ່ ອງມທດສອບ)

ຂໍ້ ເທັດຈິງ: ອອສເຕຣເລັຍໄດໍ້ ປະສບຜນ ສາເລັດຫາຍໃນແບນໂຄໍ້ ງ, ເຊິີ່ງ
ໝາຍຄວາມວີ່ າພວກເຮາໄດໍ້ ຫລກລໍ້ ຽງການເພີ່ ມຄວາມກດດັນຕີ່ ໂຮງໝຂອງພວກເຮາ.
ພວກເຮາມອຸ ປະກອນປໍ້ ອງກັນສີ່ ວນບຸ ກຄນທີ່ ມຢູ ີ່ ໃນອອສເຕຣເລັຍຢີ່ າງຫວງຫາຍ,
ມຜລິດຕະພັນທີ່ ຜລິດຢູ ີ່ ໃນອອສເຕຣເລັຍຫາຍຂໍ້ ນ ແລະ ສີ່ ງໃຫໍ້ ອອສເຕຣເລັຍຕະຫອດເວລາ. ຍກຕວຢີ່ າງ,
ຄັງສະສມຢາແຫີ່ ງຊາດຍັງມເກັບຮັກສາໄວໍ້ ເປັນຢາງດ ແລະຍັງໄດໍ້ ສັີ່ງຊໍ້
ໜໍ້ າກາກຫາຍກີ່ ວາເຄິີ່ງພັນລໍ້ ານອັນເພີ່ ອການຈັດສີ່ ງຈນຮອດປ 2021.
ຄະນະ ກາມະການທີ່ ປກສາຂອງລັດຖະບານອອສເຕຣເລັຍ,
ລວມທັງເຄອຂີ່ າຍພະຍາດຕິດຕີ່ ໃນປະເທດອອສເຕຣເລັຍ ແລະ
ເຄອຂີ່ າຍຫໍ້ ອງທດລອງສາທາລະນະສຸ ກໄດໍ້ ພບປະກັນເລໍ້ ອຍໆເພີ່ ອໃຫໍ້ ການປະເມນຄນ ຄາ ແນະ ນາ
ກີ່ ຽວກັບຂໍ້ ການດໃນການກວດ COVID-19
ເພີ່ ອໃຫໍ້ ແນີ່ ໃຈວີ່ າມການກວດທີ່ ຈາເປັນເພີ່ ອສະໜັບສະໜຸ ນການຕອບສະໜອງດໍ້ ານສາທາລະນະສຸ ກຂອງເຮາຕີ່
ການແພີ່ ລະບາດ ຂອງ COVID-19.

ຄວາມເຊີ່ ອ:

ບັນດາໂຮງໝ ຂອງອອສເຕຣເລັຍຈະບີ່ ສາມາດຮັບມກັບຄວາມຕໍ້ ອງການທີ່ ເພີ່ ມຂໍ້ ນເນີ່ ອງຈາກ

COVID-19

ຂໍ້ ເທັດຈິງ: ອອສເຕຣເລັຍໄດໍ້ ປະສບຜນ ສາເລັດຫາຍໃນການແບນເສັນໂຄໍ້ ງ, ເຊີ່ິ ງ
ໝາຍຄວາມວີ່ າພວກເຮາໄດໍ້ ຫກລໍ້ ຽງການເພີ່ ມຄວາມກດດັນຕີ່ ໂຮງໝ ຂອງພວກເຮາ.
ປະເທດອອສເຕຣເລັຍມລະບບສຸ ຂະພາບລະດັບໂລກທີ່ ຈັດວາງເປັນຢີ່ າງດເພີ່ ອຕອບສະ ໜອງ
ຄວາມຕໍ້ ອງການເພີ່ ມເຕມໃນລະຍະການແພີ່ ລະບາດຂອງ COVID -19 ຖໍ້ າ ຈາເປັນ.
ນໍ້ ລວມທັງຄວາມສາມາດໃນການເພໍ້ ມຕີ່ ມຕຽງໃນໂຮງໝ, ອຸ ປະກອນທາງການແພດ, ວັດສະດຸ ຕີ່ າງໆ ແລະ
ພະນັກງານທາງການແພດໂດຍຜີ່ ານການຮີ່ ວມມລະຫວີ່ າງລັດຖະບານອອສເຕຣເລັຍ, ລັດຖະບານຂອງ ຣັດ
ແລະອານາເຂດ ແລະ ພາກສີ່ ວນສຸ ຂະພາບເອກະຊນ.

ຄວາມເຊີ່ ອ: ການປິດກັໍ້ນສອງອາທິດຈະຢຸ ດການແພີ່ ຂະຫຍາຍຂອງ COVID-19
ຂໍ້ ເທັດຈິງ: ການການດຂໍ້ ຈາກັດເປັນເວລາສອງຫາສາມອາທິດ ແລະ ຫັ ງຈາກນັໍ້ນ ການຍກເລກ ແລະ
ກັບຄນສູ ີ່ ຊວິດປກກະຕິຂອງພວກເຮາຈະບີ່ ຢຸ ດການແພີ່ ລະບາດຂອງ COVID-19.
ຄນສີ່ ວນໃຫຍີ່ ທີ່ ມໂຣກ COVID -19 ມອາການບີ່ ຮຸ ນແຮງ ຫ ບີ່ ມອາການຫຍັງເລຍ.
ຄວາມສີ່ ຽງທີ່ ຈະຖກປິດລັອກພຽງສອງອາທິດ, ຄນທີ່ ເປັນໂຣກ COVID -19
ທີ່ ບີ່ ສະແດງອາການອາດຈະປີ່ ອຍຄນອີ່ ນສາຜັດກັບໄວຣັສໂດຍບີ່ ຮູ ໍ້ ຕວໃນເວລາທີ່ ທຸ ກສີ່ິ ງທຸ ກຢີ່ າງຖກເປດຂໍ້ ນຫັ ງຈາກ
ການປິດລອັກ.
ວິທທີ່ ດທີ່ ສຸ ດທີ່ ຈະຊີ່ ວຍເຮັດໃຫໍ້ ການແພີ່ ຂະຫຍາຍຂອງ COVID-19 ຊໍ້ າລງແມີ່ ນການປະຕິບັດສຸ ຂະອະນາໄມທີ່ ດຢູ ີ່ ມ
ແລະ ລະບບຫາຍໃຈ, ຮັກສາຄວາມຫີ່ າງໄກທາງຮີ່ າງກາຍ, ຢູ ີ່ ເຮອນ ແລະ
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ໄປຮັບການກວດທດຖໍ້ າທີ່ ານຮູ ໍ້ ສກບີ່ ສະບາຍ, ແລະໃສີ່ ໜໍ້ າກາກຖໍ້ າທີ່ ານຢູ ີ່ ໃນພໍ້ ນທີ່
ທີ່ ມການແພີ່ ກະຈາຍຂອງຊຸມຊນທີ່ ຫາຍ ແລະ ຄວາມຫີ່ າງໄກທາງດໍ້ ານຮີ່ າງກາຍແມີ່ ນເປັນໄປບີ່ ໄດໍ້ .
ຜູໍ້ ຊີ່ ຽວຊານດໍ້ ານຸ ຂະພາບຂອງພວກເຮາຈະສບຕີ່ ຕິດຕາມເບິີ່ງ ຈານວນກລະນໃໝີ່
ໃນແຕີ່ ລະມໍ້ ໃນອອສເຕຣເລັຍແລະ ບີ່ ອນທີ່ ມການແພີ່ ເຊໍ້ ອຕິດຕີ່ . ຈາກນໍ້ັ ນພວກເຂາຈະໃຫໍ້ ຄາ ແນະ ນາ
ໂດຍອງໃສີ່ ຫັ ກຖານກີ່ ຽວກັບກດລະບຽບ ໃໝີ່ ຫ ຂໍ້ ຈາກັດໃດໜີ່ ງ ທີ່ ຈາເປັນຕໍ້ ອງມການ ນາໃຊໍ້ .
ທຸ ກໆຄນຄວນອັບເດດໂຕເອງດໍ້ ວຍຂໍ້ ຈາກັດໃນປະຈຸ ບັນໂດຍການເຂໍ້ າເບິີ່ງ www.australia.gov.au.

ຄວາມເຊີ່ ອ: ການກວດທຸ ກຄນຈະຢຸ ດການແພີ່ ລະບາດ ຂອງໂຣກ ໂຄໂຣນາໄວຣັສ
ຂໍ້ ເທັດຈິງ: ການກວດບີ່ ໄດໍ້ ຢຸດຢໍ້ັ ງການແພີ່ ລະບາດ ຂອງໄວຣັສ.
ໜີ່ ງໃນບັນດາເສາຫັ ກພໍ້ ນຖານໃນການປໍ້ ອງກັນແລະຄວບຄຸ ມ COVID-19
ແມີ່ ນການທດສອບໃຫໍ້ ທັນທີ່ ວງທປັບຂະໜາດໄດໍ້ ແລະ ຖກຕໍ້ ອງ. ການທດສອບວິນິດໄສມບດບາດ ສາຄັນໃນການ
ການດການລະບາດຂອງພະຍາດ, ການແຈໍ້ ງການກີ່ ຽວກັບກລະນ ແລະ ການຈັດການການຕິດຕີ່ ແລະ
ໃນທໍ້ າຍທີ່ ສຸ ດໃນການຫຸ ດຜີ່ ອນການແພີ່ ໄວຣັສ.
ເຖິງຢີ່ າງໃດກີ່ ຕາມ, ການທດສອບດໍ້ ານລບຕີ່ COVID-19 ບີ່ ໄດໍ້ ໝາຍ ຄວາມວີ່ າທີ່ ານຈະບີ່ ມຄວາມສີ່ ຽງ, ຫ
ສີ່ ຽງຕີ່ ຄນອີ່ ນ. ທີ່ ານສາມາດທດສອບຜນກະທບທາງລບຕີ່ COVID-19 ຫັ ງຈາກທີ່ ທີ່ ານໄດໍ້ ສາ ຜັດກັບ SARS-CoV2 (ເຊໍ້ ອໄວຣັສທີ່ ເຮັດໃຫໍ້ ເກດ COVID-19) ແຕີ່ ກີ່ອນທີ່ ທີ່ ານຈະມອາການ. ນັໍ້ນແມີ່ ນເຫດຜນທີ່ ວີ່ າມັນເປັນສິີ່ງ ສາ
ຄັນຫາຍທີ່ ຈະຕໍ້ ອງປະຕິບັດສຸ ຂະອະນາໄມທີ່ ດແລະຄວາມຫີ່ າງໄກທາງດໍ້ ານຮີ່ າງກາຍ, ແລະ
ໃຫໍ້ ຢູີ່ເຮອນເມີ່ ອຮູ ໍ້ ສກບີ່ ສະບາຍ. ການກະ ທາ ເຫີ່ ານໍ້ , ພໍ້ ອມກັບການທດສອບຕາມເປໍ້ າ ໝາຍ,
ຈະຊີ່ ວຍໃນການປໍ້ ອງກັນການແພີ່ ລະບາດຂອງ COVID-19 ແລະ ພະຍາດຕິດຕີ່ ອີ່ ນໆ,
ຊີ່ ວຍຫຸ ດຜີ່ ອນຄວາມຕໍ້ ອງການໃນລະບບສຸ ຂະພາບຂອງອອສເຕຣເລັຍ.
ການຈັດການດໍ້ ານສາທາລະນະສຸ ກທີ່ ປະສບຜນ ສາເລັດໃນການເພີ່ ມ ຈານວນຄນປີ່ ວຍ ແລະ
ການລະບາດຂອງພະຍາດໃນພາກພໍ້ ນຮຽກຮໍ້ ອງໃຫໍ້ ມການທດສອບຕໍ້ ອງໄດໍ້ ວາງເປໍ້ າ ໝາຍ
ຢີ່ າງລະມັດລະວັງຮອບຄອບເພີ່ ອຮັກສາຄວາມສມດຸ ນທີ່ ເໝາະສມລະຫວີ່ າງການຮັກສາການຄວບຄຸ ມການລະບາດແ
ລະການປກປໍ້ ອງຄວາມຍນຍງຂອງຫໍ້ ອງປະຕິບັດການ ແລະ ພໍ້ ນທີ່ ການທດສອບ.
ການທດສອບຢີ່ າງກວໍ້ າງຂວາງຂອງຊາວອອສເຕຣລຽນທີ່ ບີ່ ສະແດງອາການ (asymptomatic)
ເປັນສິີ່ງທີ່ ບີ່ ແນະນາຢີ່ າງຍິີ່ງ. ຍຸ ດທະສາດການທດສອບນໍ້ ບີ່ ແມີ່ ນວິທການລະບາດວິທະຍາສາດ ຫ
ວິທການທີ່ ຄຸ ໍ້ ມຄີ່ ານການລະບຸ ການແພີ່ ເຊໍ້ ອ. ລັດຖະບານອອສເຕຣເລັຍຮັບຮູ ໍ້ ວີ່າມັນອາດຈະມບດບາດ ສາ
ລັບການກວດໂດຍບີ່ ມອາການ ໃນສະພາບການສະເພາະ ເພີ່ ອຈຸ ດປະສງໃນການຄວບຄຸ ມ ແລະ
ການເຝໍ້ າລະວັງພະຍາດ. ສະພາບການເຫີ່ ານໍ້ ຮວມເຖິງການຕັໍ້ງຄີ່ າ ຂອງການລະບາດ,
ປະຊາກອນທີ່ ມຄວາມສີ່ ຽງສູ ງຕີ່ ການເແພີ່ ເຊໍ້ໍ້ ອໄປບີ່ ອນທີ່ ເກດເຫດຕີ່ າ, ປະຊາກອນມຄວາມສີ່ຽງສູ ງຕີ່ ການ ສາຜັດ
ແລະ ຜູໍ້ ທີ່ ຢູ ີ່ ໃນສະພາບແວດລໍ້ ອມການແພີ່ ເຊໍ້ ອ
ທີ່ ມຄວາມສີ່ຽງສູ ງເຊິີ່ງຍັງມຄວາມສີ່ ຽງຕີ່ ການເປັນໂຣກຮໍ້ າຍແຮງຖໍ້ າຕິດເຊໍ້ ອ.ລັດຖະບານອອສເຕຣເລັຍສບຕີ່ ແນະ
ນາ ວີ່ າໃຫໍ້ ພັດທະນາຍຸ ດທະສາດການທດສອບລວມທັງໂຄງການກວດຄັດກອງຢູ ີ່ ບີ່ອນເຮັດວຽກ
ສາລັບຜູໍ້ ທີ່ ບີ່ ມອາການໂດຍປກສາກັບເຈໍ້ າ ໜໍ້ າ ທີ່ ສາທາລະນະສຸ ກທີ່ ກີ່ ຽວຂໍ້ ອງແລະຜູໍ້ ອາ ນວຍການຫໍ້ ອງທດລອງ.
ນໍ້ ແມີ່ ນເພີ່ ອໃຫໍ້ ແນີ່ ວີ່ າມການນາໃຊໍ້ ວິທການທີ່ ເໝາ ສມແລະມປະສິດທິຜນທີ່ ສຸ ດ.
ຂໍ້ ມູ ນເພີ່ ມເຕມກີ່ ຽວກັບຈຸ ດຢນຂອງລັດຖະບານອອສເຕຣເລັຍກີ່ ຽວກັບການທດສອບໂດຍບີ່ ມອາການຢີ່ າງກວໍ້ າງຂ
ວາງ, ກະລຸ ນາເບີ່ິ ງທີ່ ເວັບໄຊທ໌ຂອງ Department of Health website.
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ຄວາມເຊີ່ ອ: ຊຸດເຄີ່ ອງມການທດສອບແມີ່ ນບີ່ ຖກຕໍ້ ອງ
ຂໍ້ ເທັດຈິງ: ໃນອອສເຕຣເລັຍ, ການທດສອບ COVID-19 ແມີ່ ນຖກຕໍ້ ອງຫາຍ.
ທຸ ກໆວິທການທດສອບທີ່ ໃຊໍ້ ໃນອດສະຕາລໄດໍ້ ຖກກວດສອບຢີ່ າງຖກຕໍ້ ອງ.
ພວກເຂາສບຕີ່ ໄດໍ້ ຮັບການຕິດຕາມກວດກາຢີ່ າງໃກໍ້ ຊິດໂດຍອງການ Therapeutic Goods Administration
(TGA) (TGA) ແລະ ຜີ່ ານການມສີ່ ວນຮີ່ ວມທີ່ ຈາ
ເປັນໃນບັນດາໂຄງການຮັບປະກັນຄຸ ນນະພາບທີ່ ໄດໍ້ ຖກພັດທະນາໂດຍສະເພາະ ສາ ລັບ SARS-CoV-2
(ເຊໍ້ ອໄວຣັສທີ່ ກີ່ ໃຫໍ້ ເກດ COVID-19).
ໃນອອສເຕຣເລັຍ ການທດສອບປະຕິກິລິຍາລະບບຕີ່ ອງໂສໍ້ polymerase (PCR) ທີ່ ໃຊໍ້ ໃນຫໍ້ ອງທດລອງ
ແມີ່ ນການທດສອບມາດຕະຖານ ຄາ ທີ່ ໃຊໍ້ ໃນການວິນິດໄສການຕິດເຊໍ້ ອ SARS-CoV-2 ໃນຮີ່ າງກາຍຂອງທີ່ ານ
ແລະຕໍ້ ອງ ເກັບຕວຢີ່ າງຂອງການຫາຍໃຈເພີ່ ອ ດາ ເນນການທດສອບ. ການທດສອບ PCR ແມີ່ ນມຄວາມໄວ
ຫາຍແລະ ກວດພບຊໍ້ິ ນສີ່ ວນທາງພັນທຸ ກັມທີ່ ນໍ້ ອຍທີ່ ສຸ ດເຊີ່ິ ງສະເພາະເຈາະຈງກັບ SARS-CoV-2
ໃນຕວຢີ່ າງການຫາຍໃຈ.
ເທັກໂນໂລຢການທດສອບໃໝີ່ ໆ ທີ່ ອອສເຕຣເລັຍຕໍ້ ອງມການປະເມນຜນຢີ່ າງຮບຄອບ ໂດຍ TGA
ເພີ່ ອຮັບປະກັນຄຸ ນນະພາບແລະຄວາມ ໜໍ້ າ ເຊີ່ ອຖຂອງຜນໄດໍ້ ຮັບແລະຊີ່ ວຍໃຫໍ້ ການສະ ໜອງ ທາງດໍ້ ານກດ ໝາຍ
ຂອງມັນ. ສາ ລັບຂໍ້ ມູ ນທີ່ ຫໍ້ າສຸ ດ ກີ່ ຽວກັບການກວດສອບ COVID-19
ລວມຢູ ີ່ ໃນທະບຽນຜະລິດຕະພັນການການບາບັດຂອງອອສເຕຣເລັຍ, ກະລຸ ນາເຂໍ້ າເບີ່ິ ງເວັບໄຊທ໌ຂອງ TGA ທີ່ :
www.tga.gov.au/covid-19-test-kits-included-artg-legal-supply-australia

ຄວາມເຊີ່ ອ: ໂຄໂຣນາໄວຣັສ ເປັນເລໍ້ ອງຫອກລວງ
ຂໍ້ ເທັດຈິງ: COVID-19 ແມີ່ ນເກດມາຈາກໂຣກ coronavirus (SARS-CoV-2), ເຊີ່ິ ງແມີ່ ນສີ່ວນ ໜີ່ ງ
ຂອງໄວຣັສຕະກູ ນໃຫຍີ່ ທີ່ ສາມາດ ນາ ໄປສູ ີ່ ການຕິດເຊໍ້ ອທາງເດນຫາຍໃຈທັງໃນມະນຸ ດແລະສັດ.
ການຕິດເຊໍ້ ອເຫີ່ ານໍ້ ມຕໍ້ັ ງແຕີ່ ໄຂໍ້ ຫວັດ ທາມະດາຈນເຖິງການເຈັບປີ່ ວຍທີ່ ຮໍ້ າຍແຮງກວີ່ າເກີ່ າ. COVID-19
ແພີ່ ຂະຫຍາຍໂດຍທາງຝອຍນໍ້ າລາຍ ແລະ ພໍ້ ນທີ່ ທີ່ ເປໍ້ ອນ.
ຢູ ີ່ ໃນອອສເຕຣເລັຍ ຫໍ້ ອງທດລອງອໍ້ າງອງການຕິດເຊໍ້ ອໂຣກ Victorian (VIDRL)) ຢູ ີ່ ສະຖາບັນ ການຕິດເຊໍ້ ອ ແລະ
ພູ ມຄຸ ໍ້ ກັນ Peter Doherty, ແມີ່ ນຫໍ້ ອງທດລອງ ທາ ອິດທີ່ ຢູ ີ່ ນອກປະເທດຈນທີ່ ແຍກເຊໍ້ ອ SARS-CoV-2. VIDRL
ໄດໍ້ ແບີ່ ງປັນເຊໍ້ ອໄວຣັສທີ່ ແຍກໄດໍ້ ກັບຫໍ້ ອງທດລອງອີ່ ນໆຂອງອອສເຕຣເລັຍ, ອງການອະນາໄມໂລກ ແລະ
ປະເທດອີ່ ນໆ, ເພີ່ ອຊີ່ ວຍໃຫໍ້ ການພັດທະນາ, ການກວດສອບຄວາມຖກຕໍ້ ອງແລະການກວດສອບການກວດວິນິດໄສ
ສາ ລັບ COVID-19.
ອອສເຕຣເລັຍໂຊກດທີ່ ໄດໍ້ ຮັບການສະໜັບ ສະໜູ ນ
ຈາກເຄອຂີ່ າຍຊີ່ ຽວຊານຂອງຫໍ້ ອງທດລອງພະຍາດວິທະຍາສາດສາທາລະນະແລະເອກະຊນທີ່ ມຄວາມສາມາດແລະກາ
ນຮັບຮອງທີ່ ເໝາະສມໃນການກວດສອບແລະ ຢໍ້ັ ງຢນ SARS-CoV-2.
ຄວາມສາມາດຂອງຫໍ້ ອງທດລອງເຫີ່ ານໍ້ ໃນການຂະຫຍາຍຂດຄວາມສາມາດໃນການທດສອບຂະ ໜາດ
ແມີ່ ນເປັນສີ່ິ ງສາຄັນ ຕີ່ ຄວາມ ສາ ເລັດຂອງອອສເຕຣເລັຍ ໃນການເຮັດໃຫໍ້ ເສໍ້ັ ນໂຄໍ້ ງແບນຮາບລງ
ແລະຫກລໍ້ ຽງອັດຕາການຕິດເຊໍ້ ອທີ່ ຮໍ້ າຍແຮງ ທີ່ ເຫັນໄດໍ້ ໃນປະເທດອີ່ ນໆ. ຂໍ້ ມູ ນກີ່ ຽວກັບ ຈານວນຄນທີ່ ມໂຣກ
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COVID-19 ແລະ ຈາ ນວນຄນທີ່ ເສັຍຊວິດຈາກໂຣກນໍ້ ແມີ່ ນເກັບ ກາ ຢູ ີ່ ໃນອອສເຕຣເລັຍ ແລະທີ່ ວໂລກ.
ຂໍ້ ມູ ນຖກຕພິມເຜຍແພີ່ ທຸ ກໆມໍ້ ໂດຍກະຊວງ ສາທາລະນະສຸ ກ ອອສເຕຣເລັຍ Australian Department of
Health.

ຄວາມເຊີ່ ອ: ໜໍ້ າ ກາກບີ່ ມປະສິດຕິພາບແລະ / ຫ ບີ່ ປອດໄພ.
ຂໍ້ ເທັດຈິງ: ໜໍ້ າ ກາກ, ເມີ່ ອໃຊໍ້ ກັບຄວາມລະມັດລະວັງອີ່ ນໆເຊີ່ັ ນ: ສຸ ຂະອະນາໄມທີ່ ດ, ການຢູ ີ່ ຫີ່າງກັນຂອງຮີ່ າງກາຍ,
ແລະ ການຢູ ີ່ ເຮອນ ແລະ ການທດສອບເມີ່ ອບີ່ ສະບາຍ, ຊີ່ ວຍເຮັດໃຫໍ້ ການແຜີ່ ຂະຫຍາຍຂອງ COVID-19 ຊໍ້ າລງ.
ເຊີ່ັ ນດຽວກັບໄວຣັສທາງເດນຫາຍໃຈສີ່ ວນຫາຍ, SARS-CoV-2 (ເຊໍ້ ອໄວຣັສທີ່ ກີ່ ໃຫໍ້ ເກດ COVID-19)
ສີ່ ວນໃຫຍີ່ ແມີ່ ນແຜີ່ ລາມຈາກບັນດາຢອດຝອຍທີ່ ຕິດໄວຣັສເຊິີ່ງຜະລິດໃນເວລາທີ່ ຜູໍ້ ຕິດເຊໍ້ ອເວໍ້ າ, ໄອ ຫລຈາມ.
ການແຜີ່ ກະຈາຍຍັງສາມາດເກດຂໍ້ ນຜີ່ ານ ໜໍ້ າ ດິນທີ່ ເປໍ້ ອນ.
ຫນໍ້ າກາກສາມາດຖກນາໃຊໍ້ ໂດຍຜູໍ້ ທີ່ ຕິດເຊໍ້ ອໄວຣັສທາງເດນຫາຍໃຈ, ລວມທັງ COVID-19, ມ ຫລ ບີ່ ມອາການ,
ເພີ່ ອປກປໍ້ ອງຄນອີ່ ນໂດຍການຫຸ ດຜີ່ ອນການແຜີ່ ກະຈາຍຂອງຝອຍລມຫາຍໃຈທີ່ ຕິດເຊໍ້ ອ. ໜໍ້ າ
ກາກແມີ່ ນໃຊໍ້ ໂດຍພະນັກງານສາທາລະນະສຸ ກແລະດູ ແລຮັກສາຕວເອງເມີ່ ອພວກເຂາບີ່ ສາມາດຮັກສາລະຍະຫີ່ າງທາ
ງຮີ່ າງກາຍຈາກຄນທີ່ ເປັນພະຍາດຕິດເຊໍ້ ອລະບບຫາຍໃຈ, ລວມທັງ COVID-19.
ການໃສີ່ ໜໍ້ າ ກາກແມີ່ ນພຽງແຕີ່ ໜີ່ ງ ບາດກໍ້ າວໃນການເຮັດໃຫໍ້ ການແຜີ່ ກະຈາຍຂອງ COVID-19
ຊໍ້ າລງແລະບີ່ ແມີ່ ນການທດແທນການລະມັດລະວັງປໍ້ ອງກັນອີ່ ນໆ. ມັນເປັນສີ່ິ ງ
ສາຄັນທີ່ ຈະສບຕີ່ ປະຕິບັດການຮັກສາສຸ ຂະອະນາໄມທີ່ ດໃນມແລະລະບບຫາຍໃຈ, ການຢູ ີ່ ຫີ່າງກັນທາງຮີ່ າງກາຍ, ແລະ
ການຢູ ີ່ ເຮອນ ແລະ ການກວດເມີ່ ອບີ່ ສະບາຍ.
ບີ່ ມຫັ ກຖານສະແດງໃຫໍ້ ເຫັນວີ່ າການໃສີ່ ໜໍ້ າ ກາກແມີ່ ນບີ່ ປອດໄພ ຫ ມັນກີ່ ໃຫໍ້ ເກດບັນຫາເຊັີ່ນ: ຂາດອອັກຊເຈນ.
ຜູໍ້ ໃຫໍ້ ບລິການດໍ້ ານດູ ແລສຸ ຂະພາບໄດໍ້ ໃສີ່ ໜໍ້ າ ກາກເປັນເວລາດນນານເປັນເວລາຫລາຍປໂດຍບີ່ ມບັນຫາເຫລີ່ ານໍ້ .

ເຂໍ້ າເບິີ່ງເວບໄຊທ໌ນໍ້ ເປັນປະຈາ ເພີ່ ອໃຫໍ້ ໄດໍ້ ຂໍ້ ມູ ນກີ່ ຽວກັບການພັດທະນາທີ່ ສາ
ຄັນໃນການຕອບໂຕໍ້ ຂອງລັດຖະບານອອສເຕຣເລັຍຕີ່ COVID-19.
SBS ຍັງມຂໍ້ ມູ ນກີ່ ຽວກັບ COVID-19 ເປັນພາສາຂອງທີ່ ານ. ນອກຈາກນໍ້ ທີ່ ານຍັງສາມາດໃຊໍ້ ແອັບ
ຕີ່ າງໆໃນໂທລະສັບມຖ ແລະ ສີ່ວນຂະຫຍາຍຂອງ ບຣາວເຊ ເພີ່ ອແປຂໍ້ ມູ ນຂອງລັດຖະບານ. ຄໍ້ ນຫາສິີ່ງທີ່ ຖກກັບ
ຄວາມຕໍ້ ອງການຂອງທີ່ ານ.
ເພີ່ ອເຂໍ້ າເບິີ່ງຂໍ້ ມູ ນເພີ່ ມເຕມເປັນພາສາອັງກິດ, ເຂໍ້ າເບິີ່ງທີ່ www.australia.gov.au.
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