သင်၏ သက်ကကြီးစ ောင်စ ောက်စ ြီး
စေဟောတွ င် COVID-19
ကောကွ ယ်စ ြီးထြီးမည်စ က်၌
စမ ော်လင် မည်အ ော
စ ထင်သူမ ောြီး၊ စ ောင်စ ောက်သူမ ောြီးနင် ခ ်ခင် သူ မ ောြီးအတွ က် သတင်ြီးအခ က်အလက်မ ောြီး
သြစတသ ြေးလျနို င်ငံ အစို ြေးရ ွ င် သြစတသ ြေးလျနို င်ငံ၌ တေထို င်ြူ လူ ို င်ြေးအ ြေး COVID-19 က ကွ ယ်တ ြေးမျ ြေး ထို ြေးတ ြေးရေ်
ေည်ြေးဗျျူဟ စ်ရ ်ရ ါြည်။
ြက်ကကြေးတစ င်တရ က်တရြေး တေဟ အလို ်ြမ ြေးမျ ြေးနင် တေထို င်ြူမျ ြေးြည် COVID-19 က ကွ ယ်တ ြေး အထို ြေးခံရေ်
တ ွြေးနို င်ြည် ထမ ို ံ ြေး လူ မျ ြေး ွ င် ါဝင် ါလမ်မည်။ ၎င်ြေးြည် သြစတသ ြေးလျနို င်ငံ၏ COVID-19 က ကွ ယ်တ ြေး
နို င်ငံလံို ြေး ို င်ရ စ င်ထို ြေးတ ြေးခခင်ြေး ေည်ြေးဗျျူဟ ၏ ထမ အ င် (အ င် 1a) ၏ အစ ်အ ို င်ြေးခြစ်ြည်။
ြက်ကကြေးတစ င်တရ က်တရြေး တေဟ အလို ်ြမ ြေးမျ ြေးနင် တေထို င်ြူမျ ြေးအ ွ က် COVID-19 က ကွ ယ်တ ြေးထို ြေးခခင်ြေးကို
ြက်ကကြေးတစ င်တရ က်တရြေး တေဟ မျ ြေး ွ င် ထို ြေးတ ြေး ါလမ်မည်။ ြင်၏ ြက်ကကြေး တစ င်တရ က်တရြေး တေဟ ြည်
ြင်၏ က ကွ ယ်တ ြေးထို ြေးမည်တေ ရက်ကို ြင်အ ြေး အြတ ြေး ါလမ်မည်။
ဤစ က
ွ ်စ မ်ြေးအ ြေးခြင် ြင်၊ ြင်မြ ြေးစို၊ တစ င်တရ က်ြူမျ ြေးနင် ချစ်ခင်ရြူ မျ ြေးအ ြေး က ကွ ယ်တ ြေးထို ြေးမည်
တေ ရက်အထ ဉြေး ည်မည် တေ ရက်မျ ြေးနင် ထို ြေးမည်တေ ရက် ွ င် ြင် တမ ်လင်နို င်ြည်အရ မျ ြေးနင် ်ြက်၍
ြ င်ြေးအချက်အလက်မျ ြေးကို တ ြေးအ ်ထ ြေး ါြည်။
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ကောကွ ယ်စ ြီးထြီးမည် စ

က် မတင်မ

•

သြစတသ ြေးလျနို င်ငံ အစို ြေးရြည် ြင်၏ ြက်ကကြေးတစ င်တရ က်တရြေး တေဟ ြို က ကွ ယ်တ ြေးမျ ြေး ို တ ြေးရေ်
စစဉ်တ ြေး ါမည်။

•

သြစတသ ြေးလျနို င်ငံ အစို ြေးရြည် တ ြေးဘက် ို င်ရ လို ်ြ ြေးထိုအင်အ ြေးကို ြက်ကကြေးတစ င်တရ က်တရြေး တေဟ ြို
လ တရ က်ပ ြေး တေထို င်ြူမျ ြေးနင် ဝေ်ထမ်ြေးမျ ြေးကို တ ြေးထို ြေးတ ြေးရေ်အ ွ က်လည်ြေး အလို ်ခေ် ခပ ြေးခြစ် ါြည်။
ဤတ ြေးဘက် ို င်ရ လို ်ြ ြေးမျ ြေးြည် က ကွ ယ်တ ြေးထို ြေးမည်တေ ရက် ို င်တအ င် က ကွ ယ်တ ြေးထို ြေးမည်တေ ကို
စစဉ်ရေ်နင် လံို ခခံ စွ နင် ထတရ က်စွ တ င် ွက်ရေ် တြချ တစရေ် ြင်၏ တေဟ နင် ေြေးေြေးက ်က ်
လို ်ကို င် ါမည်။

•

ြင်၏ ြက်ကကြေးတစ င်တရ က်တရြေး တေဟ ြည် ြင်နင် ြင်၏ အစ ြေးထို ြေး ို ံ ြေးခြ ်ချက် ချမည်ြူ (အကယ်၍
ရလ င်) COVID-19 က ကွ ယ်တ ြေးထို ြေးရေ်အ ွ က် ြတဘ ူ ညချက်ကို တ င်ြေး ါလမ်မည်။
o

ြင်အ ွ က် ြ င်ြေးအချက်အလက်မျ ြေး ရရနို င် ါြည် ြို မြ ြင်အတေခြင် COVID-19
က ကွ ယ်တ ြေးနင် ်ြက်၍ အြရပ ြေးခြစ်ြည် ို ံ ြေးခြ ်ချက် စ်ရ ်ကို ချနို င် ါမည်။ အကယ်၍
ြင်အ ြေး ြင်ဌ ေက ဤြ င်ြေးအချက်အလက်မျ ြေးကို မတ ြေးရတြြေးလ င် ြင်အတေခြင်
မ တ ျူ စ်တစ င်ကို ကျေ်ြေးမ တရြေး ဌ ေ ဝက်ဘ် ို က် ွ င်တ ွ ရနို င်ြည်။

o

ြတဘ ူ ညချက် မတ ြေးမ၊ ြင်၊ ြင်မြ ြေးစို၊ တစ င်တရ က်ြူမျ ြေးနင် ို ံ ြေးခြ ်ချက်
ချမ ်ြူမျ ြေးြည် က ကွ ယ်တ ြေးထို ြေးခခင်ြေး၏ အကျ ြေးမျ ြေးနင် အန တရ ယ်မျ ြေးအခ င် ြင်အတေခြင်
COVID-19 က ကွ ယ်တ ြေးကို ထို ြေးရေ် ြင်အ ွ က် ြင်တ ်ြည် ဟို ်မဟို ်ကို တ ွ ြေးတနွြေးရေ်
ြင်ဌ ေရ တ ြေးဘက် ို င်ရ ဝေ်ထမ်ြေးမျ ြေး၊ အတထွ တထွ တရ ေါကို ရ ဝေ် ြို မဟို ် အခခ ြေး
ကျေ်ြေးမ တရြေး အ
် ည ရင်မျ ြေးနင် က်ြွယ်ရေ်ကို လည်ြေး တ ွြေးချယ်နို င်ြည်။

•

ြင် ဌ ေရ တ ြေးဘက် ို င်ရ ဝေ်ထမ်ြေးမျ ြေးြည် က ကွ ယ်တ ြေးကို ထို ြေးရေ် ြင်အ ွ က် ြင်တ ်တသက င်ြေး
တြချ တစရေ် ြင်ကျေ်ြေးမ တရြေးကို စစစ်တ ြေး ါမည်။ အကယ်၍ ြင်ဌ ေ ွ င် ြင်ကျေ်ြေးမ တရြေးနင် ်ြက်၍
စို ြေးရမ်မှုမျ ြေး စ်ခိုခိုရလ င် ြူ ို အတထွ တထွ တရ ေါကို ရ ဝေ်နင် တ ွ ြေးတနွြေး ါလမ်မည်။ ြင်အတေခြင် ြင်
ကျေ်ြေးမ တရြေးနင် ကွ COVID-19 က ကွ ယ်တ ြေးနင် ်ြက်၍ ြင် အတထွ တထွ တရ ေါကို ရ ဝေ်နင်
အချေ်မတ ွြေး တခ
ို ရေ်ကို လည်ြေး တ ွြေးချယ်နို င်ြည်။

•

အကယ်၍ ြင်ြည် COVID-19 က ကွ ယ်တ ြေးကို ထို ြေးရေ် ြတဘ ူ လ င် ြင်၏ ြက်ကကြေးတစ င်တရ က်မှု
ဌ ေြည် က ကွ ယ်တ ြေးကို ထို ြေးရေ် ြင်အ ြေး မ ် ို ံ င်တ ြေး ါမည်။ ြင်ဌ ေြည်
က ကွ ယ်တ ြေးထို ြေးတ ြေးမည်တေ အ ွ က် အစအမံ အ ြေးလို ံ ြေးကို က ကွ ယ်တ ြေး လို ်ြ ြေးထိုခြင် စမံ ါလမ်မည်။

•

COVID က ကွ ယ်တ ြေးကို ြင် အတထွ တထွ တရ ေါကို

•

ြင်ြည် ြက်ကကြေး တစ င်တရ က်တရြေး ကို ယ်စ ြေးလယ် စ်ဉြေး ရရရေ် အခွ င်အတရြေး ရြည်။ ဤ OPAN မ စ် င်
ဝေ်တ င်မှုြည် အခမခြစ်ြည်၊ ကို ယ်တရြေးလ ဝက်ထ ြေးတ ြေးပ ြေး အစို ြေးရနင် ြက်ကကြေး တစ င်တရ က်တရြေးဌ ေမျ ြေးမ
ြြေးခခ ြေးလွ ်လ ်ြည်။ ြင်ခ ည်ေယ် ြို မဟို ် အို ်ချ ်ခံေယ်တခမရ ြက်ကကြေးတစ င်တရ က်တရြေး
ကို ယ်စ ြေးလယ်မျ ြေးကို 1800 700 600 ြို မဟို ် opan.com.au င င် ရရနို င် ါြည်။

ရ က တ ြေးညွှေ်ြေးစ တရြေးတ ြေးရေ် မလို အ ် ါ။
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ကောကွ ယ်စ ြီးထြီးမည် စ

က်တွင်

•

အကယ်၍ ြင်ြည် က ကွ ယ်တ ြေးထို ြေးရေ် ရည် ွယ်လ င် ြင်ဌ ေရ တ ြေးဘက် ို င်ရ ဝေ်ထမ်ြေးမျ ြေးြည်
က ကွ ယ်တ ြေးထို ြေးမည်တေ ၌ ြင် တေထို င်တက င်ြေးတေတသက င်ြေး တြချ တစရေ်အ ွ က် စစ်တ ြေး ါမည်။ အကယ်၍
ြင် ွ င် က ကွ ယ်တ ြေးထို ြေးမည်တေ ၌ တ ြေးဘက် ို င်ရ ခ ဿေ စ်ရ ်ခြစ်လ င် ြင် ြက်ကကြေးတစ င်တရ က်တရြေး
ဌ ေြည် ြင်၏ က ကွ ယ်တ ြေးထို ြေးခခင်ြေးကို
က်လို ် နို င်မနို င် ို ံ ြေးခြ ်ရေ် ြို မဟို ် တေ က်တေ ရက်အထ
တ ွှ ို င်ြေးရေ် လို အ ်ြည် ဟို ်မဟို ် အတထွ တထွ တရ ေါကို ရ ဝေ်နင် တ ွ ြေးတနွြေးနို င်ြည်။

•

ြင်အ ြေး ကူ ညရေ်နင် အတထ က်အ ံ တ ြေးရေ် က ကွ ယ်တ ြေးထို ြေးမည်တေ ၌ ြင် ြက်ကကြေးတစ င်တရ က်တရြေးဌ ေြို
အတထ က်အကူ ခ တ ြေးြူ စ်ဉြေး လ တရ က်တ ြေးရေ် ြင် တ ြေးွ ချယ်နို င်ြည်။ ၎င်ြေး ွ င် ြ င်ြေး
အချက်အလက်မျ ြေးကို ဘ ြ ခ ေ် ို တ ြေးရေ် ြို မဟို ် အကယ်၍ ြင် စို ြေးရမ် ူ ေ်တေလ င် အ ြေးတ ြေးတ င်မရေ်
စ်စို ံ စ်တယ က် ါဝင်ြည်။

•

မည်ြည် က ကွ ယ်တ ြေး ကြို မ ို ၊ COVID-19 က ကွ ယ်တ ြေးထို ြေးပ ြေးတေ က် ြင် ွ င် တဘြေးထွက် ို ြေးကျ ြေး အချ
ရနို င်ြည်။ က ကွ ယ်တ ြေးထို ြေးပ ြေးတေ က် မည်ြည်အရ ကို တမ ်လင်ရမည် အချက်အလက်မျ ြေးကို ြင်အ ြေး
ြင်၏ က ကွ ယ်တ ြေးကို ထို ြေးတ ြေးမည် တ ြေးဝေ်ထမ်ြေးက တ ြေး ါလမ်မည်။ ဤြ င်ြေးအချက်အလက်မျ ြေးကို
ကျေ်ြေးမ တရြေးဌ ေ ဝက်ဘ် ို က် ွ င်ရရနို င် ါြည်။

•

ြင် က ကွ ယ်တ ြေးထို ြေးပ ြေးတေ က် ြက်ကကြေးတစ င်တရ က်တရြေး ဌ ေရ ဝေ်ထမ်ြေးြည် ြင်အ ြေး ေြေးေြေးက ်က ်
တစ င်သက ်သကည် ှု ါလမ်မည်။ ြင်က ကွ ယ်တ ြေး ထို ြေးပ ြေးတေ က် အကယ်၍ ြင် တေထို င်မတက င်ြေးလ င် ြင်
ြူ ို အ ြေး အြတ ြေးရေ် တြချ တစ ါ။

ယကကည် တ်ခ သည် သတင်ြီးအခ က်အလက်မ ောြီးဖြင် စ ောက် ြီးသတင်ြီး

စ ပါ

ဘ ြ ခ ေ် ို ထ ြေးြည် ြ င်ြေးအချက်အလက်မျ ြေး အ ါအဝင် ို မို တြ အချက်အလက်မျ ြေးကို ြင် ကျေ်ြေးမ တရြေး
ဌ ေ၏ COVID-19 က ကွ ယ်တ ြေးမျ ြေး ဝက်ဘ် ို က် ွ င်တ ွ ရနို င်ြည်။
ြင်အတေခြင် COVID-19 က ကွ ယ်တ ြေး တေ က် ို ံ ြေးြ င်ြေးမျ ြေး လက်ခံရေ်ကို လည်ြေး စ ရင်ြေးြွင်ြေးထ ြေးနို င်ြည်။
ြင်အတေခြင် အမျ ြေးြ ြေး ကို ို ေ ဗို င်ြေးရ ်စ် အကူ အညြိုေ်ြေးလို င်ြေး (National Coronavirus Helpline) ြိုေ်ြေး 1800 020
080 ကို လည်ြေး တခေါ်နို င်ပ ြေး လို အ ်လ င် စက ြေးခ ေ် စ်ဉြေးကို တ င်ြေး ို နို င်ြည်။
အကယ်၍ ြင်ြည် COVID-19 နင် ်ြက်၍ ခ ဿေ စ်ခိုခို ြို မဟို ် စို ြေးရမ် ူ ေ်မှု စ်ခိုခို အတသက င်ြေး
တခ
ို လို လ င် ြို မဟို ် ြင်ြက်ကကြေးတစ င်တရ က်တရြေး တေဟ နင် က်ြွယ်တခ
ို ရေ် အကူ အညလို လ င် Older
Persons Advocacy Network (OPAN) ကို ရရနို င် ါြည်။
ြိုေ်ြေး 1800 237 981 ကို ေံ ေက် ၆ ေ ရ- ည ၁၀ ေ ရ၊ စ် ် ၇ ရက် တခေါ် ါ ြို မဟို ် covid@opan.com.au
ကို အြေးတမြေးလ် ို ါ။
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