ခိ ိၣ်ရိန ိၣ်ဘရ
ဲ ၢးစိၣ် (COVID-19)
အတ ိၣ်ဂ ိၣ်လ အမ ိၣ်အတီဒၢးီ အကမ ိၣ်
ဒ်အီီးစတတြ့လယါခီဆၢမၤတၢ ်လၢ COVID-19 တၢ ်ဆါသတတ ်ဆူညါအသီး, ပဘ ်ကၢ ်ဆၢ ်တၢ ်တၤတၢ ်လၢအမြ့ၢ ်
တၢ ်ကမၤနၢ ်ပၢၢ ်ပသီးဒီီး တၢ ်ဂြ့ၢ ်တၢ ်က ၤလၢအအ ်၀ဲဒ ်အါအါဂီၢ ်ဂီၢ ်အဘ ်ထဲဒီးီ တၢ ်ဆါ အဃၢ ်အၤန ြ့ ်လီၤ.
တၢ ်ဂြ့ၢ ်တၢ ်က ၤသြ့ ်တဖ ်အၤတနီၤန ြ့ ်ဘ ်တဘ ်အကကမ ်ဒီးီ အ ်ဒီးီ တၢ ်လီၤဘ ်ယ ်လၢအမၤဘ ်ဒဘ ်ထီး
တၢ ်သြ့န ြ့ ်လီၤ. တၢ ်အၤတၢ ်ကီးအီၤဒ်အမၢြ့ ်တၢ ်ဂၢြ့ ်တၢ ်က ၤလၢအကမ န
် ြ့ ်လီၤ.
တၢ ်ဂြ့ၢ ်တၢ ်က ၤလၢအကမ ်န ြ့ ်ရၤလီၤအသီးအတကီၢ ်လဲၢ ်လဲၢ ်ဒီီးခ ျ့ခ ျ့သ၀
ြ့ ဲဒ ်ဒီးီ ဒီးကဲထီ ်တၢ ်ကီတၢ ်ခဲလၢကမ ၢၢ ်
တဖ ်ကထ ်နၢြ့ ်မၤလီၤတၢ ်တၢ ်ဂြ့ၢ ်နီၢ ်နီၢ ်တဖ ်ဒီးီ တၢ ်ဟြ့ ်ကူ ်တဖ ်လၢအအ ်၀ဲဒ ်ဒီးီ တၢ ်ဂြ့ၢ ်တၢ ်က ၤလၢအကမ ်
တဖ ်န ြ့ ်လီၤ.
ဃ ်ဒီးီ COVID-19 အတၢ ်ဂြ့ၢ ်အသီလၢခကတၢၢ ်ဒီီးအတၢ ်ဒ ်ထီ ် လဲၢ ်ထီ ်လၢကီးနၤဒဲီးအဖီခ ်, တၢ ်ညီနၢ ်မၤအ
သီးလၢတၢ ်ကအ ် ဒီီးတၢ ်သကၢ ်တဖ ်ဒီးီ တၢ ်ဘ ်ယ ်တဖ ်ဒီးီ ဘ ် တဘ ်တၢ ်ကတူၢ ်ဘ ်တၢ ်သီးဒဒ
ီ
်ဃီး
ြ့ ဘ
တၢ ်ကဆဲီးဒီသဒၢသီးလၢ COVID-19 အဂီၢ ်န ြ့ ်လီၤ. လ ်တဘြ့ ်အၤအတၢ ်ပည ်မြ့ၢ ်တၢ ်ကဟြ့ ်တၢ ်စီးဆၢဆူ
တၢ ်သကၢ ်လၢတၢ ်ညီနၢ ်သကၢ ်အီၤတဖ ်ဒီးီ တၢ ်ဂြ့ၢ ်တၢ ်က ၤလၢအကမ ်လၢအဘ ်ထဲဒီးီ COVID-19 အကသ ်
ဒီသဒၢအၤ ဘ ်ဘ ်,အ ်ဒီးီ တၢ ် အ ်သီးန ြ့ ်လီၤ.
လၢတၢ ်ဂြ့ၢ ်တၢ ်က ၤလၢခကတၢၢ ်လၢတၢ ်မၤသီထီ ်အီၤဒီီးတၢ ်ဟြ့ ်ကူ ်ဟြ့ ်ဖီးတဖ ်အဂီၢ ်၀သီးစူၤလဲၤအ ်သကီး
ဘ ် www.health.gov.au မတ
ြ့ မြ့ၢ ် https://covid19inlanguage.homeaffairs.gov.au/ တကြ့ၢ ်.

Covid-19 မ ိၣ်ဒ ိၣ်တ ိၣ်လီတ ိၣ်၀့ၤီၤလီီၤ
တ ိၣ်ဂ ိၣ်တ ိၣ်က ိီၤလ အကမ ိၣ် COVID-19 မြ့ၢ ်ဒ ်တၢ ်တၢ ်လီ တၢ ်၀ြ့ၤလီၤ.
တ ိၣ်ဂ ိၣ်နီ ိၣ်နီ ိၣ် COVID-19 န ြ့ ်ကဲထီ ်ခီဖ န ်ဘၢ ်ခ ်ရန ် (SARS-CoV-2) တခါ, လၢအဘ ်ထဲဒီးီ ဘဲရၢီးစ်
အဒူ ်ဖထၢဖအဒ ်တဒူ ်လၢအဒီးကဲထီ ်ကလၤက ၤတၢ ်ဘ ်ကူဘ ်ဂ ်လၢပၤကညီဒီးီ ဆ ်ဖကီၢ ်ဖတဖ ်အဂီၢ ်
န ြ့ ်လီၤ.
တၢ ်ဘ ်ကူဘ ်ဂ တ
် ဖ ်အၤရဲ ်လီၤအသီးစီးထီ ်ပတီၢ ်မၢ ်တၢ ်ဘ ်တမ တ
် ၤတၢ ်ဆူီးတၢ ်ဆါလၢအနီးဒ ်ထီ ်တ
ဖ ်န ြ့ ်လီၤ. COVID-19 အၤရၤလီၤအသီးလၢပၤကညီတဖ ်အဘၢ ်စၢၤ ခီဖ တၢ ်ထအဖ ၢ ်ဒီးီ ခီဖ တၢ ်အမဲ ်
ဖီးခ ်လၢအအ ်ဒီးီ တၢ ်ဆါအဃၢ ်တဖ ်န ြ့ ်လီၤ.
စဲအြ့ ်အတၢ ်မၤလမၤဒီးအါခါလၢအအ ်လၢဟီ ်ခ ်တၢ ်လီၢ ်၀ီး၀ီးနဲ ်ဖ ါ၀ဲဒ ်လၢစဲ ်နၤီ အတၢ ်မၤကၢ ်အဒၢီးတဖ ်
လၢပၤပ ်ဒ ်ပ ်ကဲအီၤဒ ်ဒ ်န ြ့ ်မၤလီၤဖ ီ ်က ်ဒီးီ ရဲ ်လီၤဘဲရၢီးစ်လၢအဒီးကဲထီ ် COVID-19 နၢြ့ ်၀ဲ, ပ ်ဖ ါထီ ်
၀ဲဒ ်လၢဘဲရၢီးစ်အၤအအ ်သပၢ ်တၢၢ ်, ဒီီးတၢ ်ဆါအဃၢ ်အၤလီၤဆီဒီးီ တီးကျ့အတၢ ်ဆါအဃၢ ်, ဒီီးဒီးကဲလတၢ ်
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ဆူီးတၢ ်ဆါလၢအစၢမြ့ၢ ်၀ဲဒ ်ပၤအဂၤအါနၢြ့ ် ၄ ကကဲၢ ်လၢအအ ်လၢဟီ ်ခ ်တၢ ်လီၢ ်၀ီး၀ီးန ြ့ ်သ၀ဲဒ ်လၢ ၁၈
လါအတီၢ ်ပူၤန ြ့ ်လီၤ.
လၢအီီးစတတြ့လယါအပူၤ,ဘီးထရယါတၢ ်ဆါဘ က
် ူဘ ်ဂ ်တၢ ်အတၢ ်မၤကၢ ်အဒၢီး (Victorian Infectious
Diseases Reference Laboratory (VIDRL) )လၢအအ ်လၢ Peter Doherty Institute လၢတၢ ်ဆါ
အတၢ ်ဘ ်ကူဘ ်ဂ ်ဒီးီ ဂၢ ်တတီဆၢတၢ ်ဆါအဂီၢ ်န ြ့ ်,မြ့ၢ ်၀ဲဒ ်တၢ ်မၤကၢ ်အဒၢီးအခီ ်ထီးတဖ ၢ ်လၢအပ ်လီၤဖ ီ ်
SARS-CoV-2 န ြ့ ်လီၤ. VIDRL နီၤဟြ့ ်၀ဲဒ ်ဘရ
ဲ ၢီးစ်လၢတၢ ်ပ ်လီၤဖ ီ ်ဃ ်ဒီးီ အီီးစတတြ့လယါတၢ ် မၤကၢ ်အ
ဒၢီးလၢအဂၤတဖ ်, World Health Organization ဒီီးထကီၢ ်အဂၤတဖ ်,လၢတၢ ်ကမၤလဲၤထီ ်လဲၤထီ,
ပ ်ဂၢၢ ်ပ ်က ၢၤဒီီးမၤလီၤတၢ ်တၢ ်မၤကၢ ်ထ ်နၢြ့ ် COVID-19 တၢ ်ဆါအဃၢ ်န ြ့ ်လီၤ.
အီီးစတတြ့လယါန ြ့ ်အတၢ ်ဘူ ်ဂြ့ၤ၀ဲဒ ်လၢအနၢြ့ ်ဘ တ
် ၢ ်ဆီ ်ထဲလၢပၤစဲ ်နၤီ အပ ်ယဲၤဘ ီးစဲလၢကမ ၢၢ ်ဒီီးတမြ့ၢ ်က
မ ၢၢ ်တၢ ်မၤကၢ ်အဒၢီးလၢအဃသြ့ ်ညါတၢ ်ဆါလၢအအ ်ဒီးီ တၢ ်သြ့တၢ ်ဘ ်ဒီးီ တၢ ်ပ ်ပနီ ်လၢအဘ ်လီၢ ်ဘ ်စီးလၢ
တၢ ်ကထ ်နၢြ့ ်ဒီီးမၤလီၤတၢ ် SARS-CoV-2 န ြ့ ်လၤီ . တၢ ်မၤကၢ ်အဒၢီးသြ့ ်တဖ ်အၤအတၢ ်သြ့တၢ ်ဘ ်လၢ တၢ ်
ကမၤအါထီ ်တၢ ်မၤကၢ ်အကၢ ်အစီကဲတၢ ်အကါဒ ်လၢအီီးစတတြ့လယါအတၢ ်တၤထီ ်ထီ ်ဘီးလၢအတၢ ်ဖီ ်ဂၢၢ ်
ဃ ်တၢ ်ဆါအတၢ ်ရၤလီၤအသီးအယူ ်ဒီးီ သြ့ဟီးဆဲီးတၢ ်ဘ ်ကူဘ ်ဂ ်အဒ ်အမၢ ်အယူ ်လၢတၢ ်ထ အ
် ီၤလၢထ
ကီၢ ်အဂၤတဖ ်အပူၤန ြ့ ်လီၤ. တၢ ်ဂြ့ၢ ်တၢ ်က ၤဘ ်ဃီးဒီီးပၤလၢအအ ်ဒီးီ COVID-19 အနီၢ ်ဂၢ ် ဒီီးပၤသလၢ
တၢ ်ဆါတခါအၤအနီၢ ်ဂၢ ်န ြ့ ်ဘ ်တၢ ်ထၢဖ ်အီၤလၢအီီးစတတြ့လယါဒီီးဟီ ်ခ ်တၢ ်လီၢ ်၀ီး၀ီးန ြ့ ်လီၤ. နသမသ
မီး၀ဲဒ ် COVID-19 အကီးနၤဒဲီးတၢ ်ဂြ့ၢ ်တၢ ်က ၤထၢဖ ်လၢ အဘ ်ထဲဒီးီ ကီၢ ်အီီးစတတြ့လယါ
ဖဲwww.health.gov.au န ြ့ ်သ၀
ြ့ ဲလီၤ.

ကသ ိၣ်ဒသ
ီ ဒ တဖ ိၣ်
တ ိၣ်ဂ ိၣ်တ ိၣ်က ိီၤလ အကမ ိၣ် COVID-19 အကသ ်ဒသ
ီ ဒၢန ြ့ ်တၢ ်ထီးထီ ်အီၤခ ျ့တလၢခၢီး,တၢ ်တမၤ
ကၢ ်အီၤလီၤတၢ ်လီၤဆဲီးဘ ်ဒီးီ တပူၤဖ ဲီးဘ ်.
တ ိၣ်ဂ ိၣ်နီ ိၣ်နီ ိၣ် COVID-19
အကသ ်ဒသ
ီ ဒၢတဖ ်န ြ့ ်ဘ ်တၢ ်ဒီးအ ်ထီ ်အီၤခ ျ့ခ ျ့လၢတအ ်ဒီးီ တၢ ်ကကၢ ်ကပ ်က ်အကၢ ်အစီ,အတၢ ်ပူၤဖ ဲီး
ဒီီးအတၢ ်တၤလီၤတီၤလီၤန ြ့ ်ဘ ်န ြ့ ်လီၤ.
ပၤဃသြ့ ်ညါမၤလတၢ ်လၢအအ ်လၢဟီ ်ခ ်တၢ ်လီၢ ်၀ီး၀ီးမၤသကီးတၢ ်လဆူ ်ဆူ ်လၢတၢ ်ကဒီးကဲထီ ်
COVID-19 အကသ ်ဒသ
ီ ဒၢအၤစီးထီ ် လၢတၢ ်ဆါသတတ တ
် ခါအၤကဲထီ ်အသီးအပတီၢ ်အခီ ်ထီးသီသီအခါ
လန ြ့ ်လီၤ. အ၀ဲသြ့ ်မၤခ ျ့ထီ ်တၢြ့ ်လအတၢ ်မၤကဲထီ ်ကသ ်ဒသ
ီ ဒၢအၤန ြ့ ်လီၤ စီးဘ ီးဘ ်တၢ ်မၤဖီးသကီးမၤ
သကီးတၢ ်လၢ ပၤစဲအြ့ ်ဖ,ပၤထီးထီ ်တၢ ်တဖ ်ဒီးီ ပၤရၤလီၤတၢ ်တဖ ်အဘၢ ်စၢၤန ြ့ ်လီၤ.
ဟီ ်ခ ်ဒဘ
ီ ြ့ ်က ်စြ့တၢ ်မၤစၢၤဆီ ်ထဲလၢအတဒ်သီးဒီီးလၢညါတခါအၤပ ဲ၀ဲဒ ်တၢ ်ဒ ်ထီ ်လဲၤထီ ်ဒီးီ တၢ ်မၤလၢ
ထီ ်ပဲၤထီ ်အတၢ ်ရဲ ်က ဲၤလီၤ အပတီၢ ်တဖ ်လၢအဘ ်ထဲဒီးီ COVID-19 အကသ ်ဒသ
ီ ဒၢတဖ န
် ြ့ ် လဲၤအ
ဃဲၤအသီးတဘ ီဃီ,လၢတၢ ်ခါ၀ၤမီးအဂၤတခါကဲထီ ်အသီးအလီၢ ်န ြ့ ်လီၤ. COVID-19 အကသ ်ဒသ
ီ ဒၢ
တဖ ်လၢတၢ ်မၤကဲထီ ်အီၤအခဲအၤ အါဒ ်တၢ ်တကြ့ၢ ်န ြ့ ်ဒီးပ ်ဃ ်ပၤအဂၤလၢအကထကလီး လၢအ၀ဲသြ့ ်
အကသ ်အတၢ ်မၤကၢ ်အပူၤန ြ့ ်လီၤ.
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အမဲ ်ညါ, တၢ ်ဃသြ့ ်ညါမၤလဘ ်ဃီးမြ့ၢ ်တၢ ်ကခီဆၢ၀ဲဒ ် တၢ ်ဆါသတတ ်ဒလ
် ဲ ်န ြ့ ်ကဲထီ ်တၢြ့ ်လအသီးဖီး ယ ်တ
ခ ီး COVID-19 ကဲထီ ်ဘ ်အခါန ြ့ ်လီၤ. တၢ ်ဃသြ့ ်ညါမၤလတခါအၤကၢ ်၀ဲဒ ်တၢ ်ဂြ့ၢ ်ထၢဖ ်အသီးလၢ အအ ်၀ဲ
ဒ ် လၢခ ်ရန ်ဘဲရၢီးစ်လၢအကဲထီ ်အသီးလၢအပူၤက ်လၢအမြ့ၢ ်တၢ ်ဒ်သီး SARS လၢအကဲထီ ်ဖဲ ၂၀၀၂ ဒီီး
MERS လၢအကဲထီ ်ဖဲ ၂၀၂၁, န ြ့ ်ဟြ့ ်လပၤဃသြ့ ်ညါမၤလတၢ ်ဖတဖ ် ဒီီးတၢ ်ဂြ့ၢ ်လၢအကဟီးဖီ ်ထီ ်မၤ၀ဲ
ဒ ်ဖဲအကဘ ်ဒီးကဲထီ ် COVID-19 အကသ ်ဒသ
ီ ဒၢအခါန ြ့ ်လီၤ.
လၢအီီးစတတြ့လယါအပူၤ,တၢ ်ကူစါယါဘ ါပီီးလီအပၤရဲ ်က ဲၤပၢဆၢတၢ ် (TGA)သမသမီး၀ဲဒ ် COVID-19
အကသ ်ဒသ
ီ ဒၢအၤဆူ ်ဆူ ်ကလဲ ်တခ ီးအဟြ့ ၀
် ဲဒ ်တၢ ်ပ ဲလၢတၢ ်ကသူအီၤပဲၤတၢ ်ပူၤဖ ဲီး,အကၢ ်အစီထီ ်ဘီး
ဒီီးအတၢ ်တၤလီၤတီၤလီၤအဂီၢ ်န ြ့ ်လီၤ. TGA အၤကၢ ်ဟ ်၀ဲဒ ် COVID-19 အကသ ်ဒသ
ီ ဒၢအတၢ ်ပူၤ ဖ ဲီးဆူ
ညါဒီီးအ၀ဲသြ့ ်သမသမီးစြ့ၢ ်ကီီး COVID-19 အကသ ်ဒသ
ီ ဒၢလၢတၢ ်ထီးထီ ်အီၤတကရူ ၢ ်စ ်စ ်အဂီၢ ်လၢတၢ ်
ကမၤလီၤတၢ ်အတၤထီ ်ကၢ ်စီတီၤပတီၢ ်တမၤဃီန ြ့ ်လီၤ.

တ ိၣ်ဂ ိၣ်တ ိၣ်က ိီၤလ အကမ ိၣ် COVID-19 အကသ ်ဒသ
ီ ဒၢန ြ့ ်အလီၤပ ၤဒ ်မီးဒီီးပၤအါဂၤ ကသ၀ဲဒ ်
လၢကသ ်ဒသ
ီ ဒၢအတၢ ်ဘ ်ဒဘ ်ထီးအဃအါနၢြ့ ်ဒီး COVID-19 တၢ ်ဆါအဃၢ ်တကြ့ၢ ်လီၤ.
တ ိၣ်ဂ ိၣ်နီ ိၣ်နီ ိၣ် COVID-19 အကသ ်ဒသ
ီ ဒၢအတၢ ်ဘ ီးတၢ ်ဖ ်န ြ့ ်အတယၢၢ ်ဃၢဒ ် နၢြ့ ်ဒီးအတၢ ်လီၤပ ၤတဖ ်
န ြ့ ်လီၤ. ကသ ်အတၢ ်မၤကၢ ်လၢ Pfizer/BioNTech (Comirnaty) ဒီီး AstraZeneca (Vaxzevria)
အကသ ်ဒသ
ီ ဒၢအဂီၢ ်တဖ ်ဒီးနဲ ်ဖ ါ ထီ ်၀ဲဒ ်လၢအတၤထီ ်ထီ ်ဘီးလၢတၢ ်ကဒီသဒၢတၢ ်အ ်ထီ ်ဒီးီ
COVID-19 အတၢ ်ဆါပနီ တ
် ဖ ်ဒီးီ ဒီသဒၢထီဒါတၢ ်ဆါလၢအ ဒ ်အမၢ ်တဖ ်န ြ့ ်လီၤ.
ကသ ်ဒသ
ီ ဒၢအတၢ ်ဘ ်ဒဘ ်ထီးလၢအကဲထီ ်ညီနၢ ်တဖ ်န ြ့ ်ပ ်ဃ ်တၢ ်လီၤဘီးလီၤတီၤ,ခ ်သ ်ဃဆါ,မၢ ်ပၢ ်
ဆါဒီီးတၢ ်လၤကၢ ်န ြ့ ်လီၤ. ကသ ်အတၢ ်ဘ ်ဒအဒ ်အမၢ ်တဖ ်ပ ်ဃ ် anaphylaxis ဒီီးတၢ ်ဆါအတၢ ်အ ်သီး
လၢတညီနၢ ်ကဲထီ ်အသီးလၢတၢ ်ကီးအီၤဒ် thrombosis ဃ ်ဒီးီ thrombocytopenia အတၢ ်ဆါဖ ်
(TTS)လၢအဘ ်ထဲဒီးီ COVID-19 အကသ ်ဒသ
ီ ဒၢ AstraZeneca န ြ့ ်လီၤ. TTS မြ့တမြ့ၢ ်ကသ ်ဒသ
ီ ဒၢဒီး
ကဲထီ ် thrombotic thrombocytopenia (VITT),မြ့ၢ ်တၢ ်ဆါအတၢ ်အ ်သီးလၢတၢ ်ထ ်နၢြ့ ်အီၤသီသီလၢတ
ညီနၢ ်ကဲထီ ်အသီးတခါလၢအအ ်ဒီးီ က ၤက ်လီၤဆီလၢအမြ့ၢ ်တၢ ်ဂြ့ၢ ်အဂၤလၢအဒီးကဲထီ ် thrombosis
န ြ့ ်လီၤ. တၢ ်ဂၢြ့ ်လၢအကဲထီ ်ဒီးီ တၢ ်ပ ်ဖ ါထီ ်အီၤအက ါ,တၢ ်မၤနီ ်မၤဃါလၢတၢ ်တသြ့ ်ညါအီၤလၢအမၤအါ
ထီ ် TTS အတၢ ်လီၤပ ၤအဂီၢ ်န ြ့ ်တအ ်ဘ ်.
TTS ပ ်ဃ ်သ ်ကၢ ်လ ်ထီ ်အသီး (thrombosis) ဒီီးသ ်ဖ ၢ ်အနီၢ ်ဂၢ ်စၤ (thrombocytopenia)
ဒီီးကဲထီ ်အသီးလၢနီၢ ်ခအကြ့ၢ ်အဂီၤတဒ်သီးလ ်အသီးအပူၤန ြ့ ်သလ
ြ့ ီၤ.
မြ့ၢ ်ဘ ်ကၢ ်ဖ ်ခဲလၢ ်ခဲဆန
ြ့ ြ့ ်, TTS ဒ်ကသ ်အတၢ ်ဘ ်ဒဘ ်ထီးတခါအသီးန ြ့ ်ကဲထီ ်အသီးစၤဒ ်မီးလီၤ. TTS
အတၢ ်လီၤပ ၤန ြ့ ်တၢ ်ထ ်တယ ်လၢ အကဲထီ ်အသီးလၢအီီးစတတြ့လယါအပူၤအကအ ်၀ဲဒ ်ကသ ်ဒသ
ီ ဒၢ
AstraZeneca ၁၀၀,၀၀၀ အက ါကကဲထီ ် ၂.၉ ဂၤလၢပၤလၢအသီးအ ် ၆၀ ဆူအဖီလ ်ဒီးီ မြ့မြ့ၢ ်လၢပၤလၢအ
သီးန ်အ ် ၆၀ ဆူအဖီခ ်တဖ ်အဂီၢ ် ၁၀၀,၀၀၀ အက ါကကဲထီ ် ၁.၈ဂၤန ြ့ ်လီၤ. TTS အၤအ ်ဖ ါလၢတ
ညီနၢ ်ကဲထီ ်အသီးဖဲဆဲီး AstraZeneca ခဖ ၢ ်တဖ ၢ ်၀ၤအလီၢ ်ခ,ဖဲမၢြ့ ်ကၢ ်တၢ ်ဂၢြ့ ်ထၢဖ ်အ ်ဟဲလၢ United
Kingdom (UK) လၢအဒီးနဲ ်၀ဲဒ ်တၢ ်ဆဲီးကသ ်ခဖ ၢ ်တဖ ၢ ်လၢအအ ် ဒီီးတၢ ်အ ်သီးအၤပၤ အဂၤတကကဲၢ ်
အက ါ ၁.၅ ဂၤန ြ့ ်လီၤ.
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ဃ ်ဒီးီ TTS အတၢ ်ဂြ့ၢ ်လၢအကဲထီ ်အသီးလၢ TGA ပ ်ပနီ ် တဲလီၤတၢ ်မြ့တမြ့ၢ ်တဲလၢဘ ် တဘ အ
် ကဲထီ ်
၀ဲဒ ်န ြ့ ,် အါဒ ်တၢ ်တကြ့ၢ ်န ြ့ ်စ ်လီၤဘ ်လၢတၢ ်ဆါဟ ်န ြ့ ်လီၤ.
စီးထီ ်လၢတၢ ်ထီးထီ ်ဟြ့ ်လီၤအကသ ်ဒသ
ီ ဒၢလၢအကဲထီ ်သီးဖဲ ၂၆ သီလါအီကူီး ၂၀၂၁ န ြ့ ်လၤလၤန ြ့ ,်
COVID-19 အကသ ်ဒသ
ီ ဒၢအၤဘ ်တၢ ်ဆဲီးနၢြ့ ်လကမ ၢၢ ်အ ်လအဖ ၢ ် ၁၇.၁ ကကဲၢ ်ဖ ၢ ်န ြ့ ်လီၤ. TGA
ဒီးနၢြ့ ်ဘ ်ဒီးီ ကၢ ်သမသမီးကြ့ၤတၢ ်ပ ်ဖ ါအနီၢ ်ဂၢ ်လၢအအါတခါ လၢ အဘ ်ထဲဒီးီ တၢ ်သတၢ ်ပၢ ်လၢပၤလၢအ
ဆဲီးဒီသဒၢအသီးဖဲအတယ ်ဒီးဘ ်အက ါဒီီးထ ်၀ဲဒ ်လၢပၤထဲဒ ် (၇)ဂၤန ြ့ ်အတၢ ်သန ြ့ ်ဘ ီးစဲအသီးဒီီးတၢ ်ဆဲီး
ဒီသဒၢသီးန ြ့ ်လီၤ. တၢ ်သတၢ ်ပၢ ်သြ့ ်တဖ ်အၤခဲလၢ ်န ြ့ ်ဘ ်ထဲလၤလၤဒီီးအတၢ ်ဆဲီး AstraZeneca အကသ ်
ဒီသဒၢအခီ ်ထီးတဖ ၢ ်-vaccine –ဃဂၤန ြ့ မ
် ၢြ့ ် TTS အတၢ ်ဂၢြ့ ်ဒီီးအဂၤတဂၤန ြ့ မ
် ၢြ့ ်တၢ ်ဂၢြ့ ်လၢအ မၢြ့ ်ဂၢ ်တတီဆၢ
တၢ ်ဆါ thrombocytopenia န ြ့ ်လီၤ.
ပၤလၢအအ ်ဒီးီ နီၢ ်တဂၤအတၢ ်စ ်စၤမြ့တမြ့ၢ ်ဟ ်ဖဃီဖအတၢ ်စ ်စၤလၢအအ ်ဒီးီ သ ်ကၢ ်လ ်ထီ ်အသီးအတၢ ်
ဂြ့ၢ ်တဖ ,် အ ်ဒီးီ တၢ ်လီၤပ ၤအတၢ ်ဂြ့ၢ ်ကီလၢသ ်ကၢ ်လ ်ထီ ်အသီးတဖ ်မြ့တမြ့ၢ ်တၢ ်မၤဘူလီၤသ ်အကသ ်က
သီတဖ န
် ြ့ ်ဆဲီး၀ဲဒ ် AstraZeneca သြ့လီၤ. ဒ်တၢ ်ပလီၢ ်ပဒီသီးတခါအသီးပၤလၢအအ ်ဒီးီ သ ်ကၢ ်လ ်ထီ ်
သီးအတၢ ်တဘ ်လီၢ ်ဘ ်စီးလၢအမၢြ့ ်ပၤလၢအနီၢ ်ဂၢ ်စၤဒ ်မီးတဖန ြ့ မ
် ၢြ့ ်ပၤလၢအတကၢီးမၤနၢြ့ ် COVID-19
အကသ ်ဒသ
ီ ဒၢလၢအလီၤဆီတခါန ြ့ ်လီၤ.
ဖဲနမြ့ၢ ်လဲၤခီဖ ဘ ်ကသ ်ဒသ
ီ ဒၢအတၢ ်ဘ ်ဒဘ ်ထီးတခါအခါ,မၤနၢြ့ ်တၢ ်မၤစၢၤလၢတၢ ်အ ်ဆူ ်အ ်ခ ျ့အပၤစဲ ်
နီၤတဂၤအအ ်ဒီးီ ပ ်ဖ ါထီ ်ဆူ TGA (လီတဲစ- 1300 134 237) တကြ့ၢ ်.

တ ိၣ်ဂ ိၣ်တ ိၣ်က ိီၤလ အကမ ိၣ် The COVID-19 အကသ ်ဒသ
ီ ဒၢန ြ့ ်တၢ ်ဟြ့ ်လီၤအီၤဒ်တၢ ်ဂြ့ၢ ်တခါလၢ
တၢ ်ကထၢဖ ်နတၢ ်လီၤစၢၤလီၤသဲ ်အဂြ့ၢ ်အက ၤ (DNA) န ြ့ ်လီၤ.
တ ိၣ်ဂ ိၣ်နီ ိၣ်နီ ိၣ် ဖဲတၢ ်ဆဲီးဒီသဒၢအသီးအကတီၢ ်တၢ ်ပည ်လၢတၢ ်က ထၢဖ ်၀ဲဒ ် DNA န ြ့ ် တၢ ်တမၤအီၤခဲအၤဒီီး
တၢ ်တမၤအီၤလၢခါဆူညါအဂီၢ ်နီတဘ ီဘ ်န ြ့ ်လီၤ
အီီးစတတြ့လယါအပဒ ်အတၢ ်မၢ ်လၢ ်ကၢ ်စလၢတၢ ်ထီးထီ ်ဟြ့ ် COVID-19 အကသ ်ဒသ
ီ ဒၢမြ့ၢ ်တၢ ်ကဒီ သဒၢ
အီီးစတတြ့လယါဖတဖ ်, ဟြ့ ် COVID-19 အကသ ်ဒသ
ီ ဒၢတဖ ်လၢတၢ ်ကဒီသဒၢနီၢ ်တဂၤစ ်စ လ
် ၢအ ကအ ်
ထီ ်ဒီးီ တၢ ်ဆါအဒ ်အမၢ ်ဒီီးတၢ ်သတၢ ်ပၢ ်လၢအကဲထီ ်ခီဖ SARS-CoV-2 ဘဲရၢီးစ်အဃၢ ်န ြ့ ်လီၤ.
COVID-19 အကသ ်ဒသ
ီ ဒၢ လၢအနၢြ့ ်ဘ ်တၢ ်ပ ဲလၢတၢ ် ကသူအီၤလၢအီီးစတတြ့လယါအပူၤန ြ့ ်ဘ တ
် ၢ ်ဟြ့ ်
လီၤအီၤခီဖ တၢ ်ဆဲီးန ်ကသ ်ဆူယၢ ်ည ်အလၤ,ညီနၢ ်ယၢ ်ည ်လၢအအ ်လၢစဒ ်လၤန ြ့ ်လီၤ. တၢ ်တဟီးနၢြ့ ်
တၢ ်လၢနနီၢ ်ခအမၢ ်ပၢ ်အပူၤနီတမၤ, ပ ်ဃ ်ဒီးီ န DNA န ြ့ ်ဘ .် COVID-19 အကသ ်ဒသ
ီ ဒၢအၤ ဆီတလဲ၀ဲဒ ်
နတၢ ်လီၤစၢၤလီၤသဲ ်မြ့တမြ့ၢ ် DNA တသြ့ဘ ်.

တ ိၣ်ဂ ိၣ်တ ိၣ်က ိီၤလ အကမ ိၣ် COVID-19 အကသ ်ဒသ
ီ ဒၢမၤဟီးဂီၤမ ်ခါအခ အသ ်လီၤ.
တ ိၣ်ဂ ိၣ်နီ ိၣ်နီ ိၣ် စဲအြ့ ်အတၢ ်အ ်သီးတအ ်၀ဲဒ ်နတ
ီ မၤလၢအဆီ ်ထဲ၀ဲဒ ် COVID-19 အကသ ်ဒသ
ီ ဒၢတဖ ်
လၢအနၢြ့ ်ဘ ်တၢ ် ပ ဲလၢတၢ ်ကူစါယါဘ ါပီီးလီအပၤရဲ ်က ဲၤပၢဆၢတၢ ် (TGA) လၢကတီၢ ်အၤန ြ့ ်ဒီးကဲထီ ်ဖီ
သဒီီး,မြ့တမြ့ၢ ်မၤဘ ်ဒဘ ်ထီး ခ သ ်န ြ့ ်လီၤ. မြ့တမြ့ၢ ်ဘ ်လၢကသ ်ဒသ
ီ ဒၢအၤအပူၤဖ ဲီးဒီီးအတၤလီၤတီၤလီၤန ြ့ ်,
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TGA တပ ဲကသ ်အၤလၢတၢ ်ကသူအီၤလၢ အီီးစတတြ့လယါအပူၤဘ ်.
တၢ ်အၤပ ်ဃ ်တၢ ်မၤဘ ်ဒဘ ်ထီးခ သ ်န ြ့ ်လီၤ. COVID-19 အကသ ်ဒသ
ီ ဒၢ,
ဒ်သီးဒီီးကသ ်ဒသ
ီ ဒၢလၢအဂၤတဖ ်အသီး, မၤတၢ ်လၢတၢ ်ကသ ်လပနီၢ ်ခလၢအကဒီးအ ်ထီ ်ဂၢ ်တတီဆၢတၢ ်
ဆါတ ဖ ်လၢအကဒီးထီဒါဘဲရၢီးစ်လၢအဒီးကဲထီ ် COVID-19 လၢတၢ ်ကဒီသဒၢခါဆူညါအတၢ ်ဆူီးဆါထီ ်
န ြ့ ်လီၤ. တၢ ်အ ်သီးလၢအမြ့ၢ ်ဂၢ ်တတီဆၢတၢ ်ဆါလၢအအ ်ထီ ်ခီဖ COVID-19 အကသ ်ဒသ
ီ ဒၢန ြ့ ဒ
် ီးကဲ
ထီ ်တၢ ်ဂြ့ၢ ်ကီတမၤလၢ ်လၢ ်ဃ ်ဒီးီ တၢ ်ဒၢထီ ်,ပ ်ဃ ်ဖသ ်အထခ ီဒၢအတၢ ်ဒ ်ထီ ်အဂြ့ၢ ်အက ၤန ြ့ ်တအ ်ဘ ်.

တ ိၣ်ဂ ိၣ်တ ိၣ်က ိီၤလ အကမ ိၣ် COVID-19 အကသ ်ဒသ
ီ ဒၢဆီတလဲန DNA လီၤ.
တ ိၣ်ဂ ိၣ်နီ ိၣ်နီ ိၣ် COVID-19 အကသ ်ဒသ
ီ ဒၢတဆီတလဲန DNA ဘ ်. ကသ ်ဒသ
ီ ဒၢတဖ ်မၤသကီးဃ ်တၢ ်ဒီီးန
နီၢ ်ခအနဆၢ
်တၢ ်တတီဆၢတၢ ်ဆါလၢတၢ ်ကမၤစၢၤဒီးအ ်ထီ ်ဂၢ ်တတီဆၢတၢ ်ဆါအဟီ ်လၢ COVID-19 အတၢ ်ဆူီး
ြ့
တၢ ်ဆါအဂီၢ ်န ြ့ ်လီၤ.
COVID-19 အကသ ်ဒသ
ီ ဒၢအကလ သ
် ၢခါန ြ့ ်ကတီၢ ်အၤတၢ ် ဟြ့ ်လအီၤဒီီးတၢ ်ပ ဲလၢတၢ ်ကသူအီၤလၢအီီး
စတတြ့လယါအပူၤလီၤ – Pfizer အကသ ်ဒသ
ီ ဒၢဒီီး Moderna အကသ ်ဒသ
ီ ဒၢလၢအသူ၀ဲဒ ် mRNA
အပ ဲၢ ်စီၢ ်, ဒီီး AstraZeneca အကသ ်ဒသ
ီ ဒၢလၢအသူ၀ဲဒ ် viral vector အပ ဲၢ ်စီၢ ်န ြ့ ်လီၤ.
Vector အကသ ်ဒသ
ီ ဒၢတဖ သ
် ူ၀ဲဒ ်ဆ ်ဖကီၢ ်ဖအဘဲရၢီးစ်လၢတမၤဘ ်ဒဘ ်ထီးတၢ ်ဘ ်ဒီးီ အဂၢ ်စၢ ်လၢ
အအ ်ဒီးီ စၢၤသဲ ်အခီးတ်နၢီ ်ဂၢ ်လၢဖရ ်တန်တခါလၢအကဲတၢ ်လီၤဆီလၢခ ်ရန ်ဘဲရၢီးစ်အဂီၢ ်, ညီနၢ ်သူ၀ဲဒ ်စၢၤ
သဲ ်အခီးတ်နၢီ ်ဂၢ ်လၢတၢ ်ကီးအမၤဒ် RNA လၢအကဟြ့ ်သဆ ်ထီ ်တၢ ်ထီးထီ ်၀ဲဒ ်ဖရ ်တန်အ ်ဒီးီ အ
ဆ ်လီၤ ဆီဒ ်တၢ ်လၢခ ်ရန ်ဘဲရၢီးစ်အဂီၢ ်န ြ့ ်လီၤ. ကသ ်ဒသ
ီ ဒၢခမၤလၢ ်မၤတၢ ်ဆီတလဲလၢန DNA
အဂီၢ ်တသြ့ဘ ်.
COVID-19 အကသ ်ဒသ
ီ ဒၢအတၢ ်န ်ကမ ်လၢအညီနၢ ်ကဲထီ ် တခါစီး၀ဲဒ ်လၢ mRNA အကသ ်ဒသ
ီ ဒၢ
အၤဆီတလဲန DNA သြ့လီၤ, တၢ ်အၤန ြ့ ်အတမြ့ၢ ်ဘ ်. mRNA အကသ ်ဒသ
ီ ဒၢ သူ၀ဲဒ ်စၢၤသဲ ်အခီးတ်နၢီ ်ဂၢ ်
လၢတၢ ်ကီးအမၤဒ် RNA လၢတၢ ်ကဟြ့ ်သဆ ်ထီ ် တၢ ်ထီးထီ ်၀ဲဒ ်ဖရ ်တန် အ ်ဒီးီ အဆ ်လီၤဆီဒ ်တၢ ်
လၢခ ်ရန ်ဘဲရၢီးစ်အဂီၢ ်န ြ့ ်လီၤ. တဘ ီဖဲ mRNA န ်လီၤဆူနနီၢ ်ခအစဲလ်တဖ ်အပူၤလန ြ့ ်, စဲလ်ဖ ၢ ်ဖတဖ ်
သူ၀ဲဒ ်တၢ ်နဲ ်လီၤလၢအအ ်လၢ RNA အပူၤလၢတၢ ်ကမၤကဲထီ ် ဖရ ်တန်အ ်ဒီးီ အဆ န
် ြ့ ်လီၤ. စဲလ်အ
ဖ ၢ ်တဖ ်မၤဖ ါဖရ ်တန်အ ်ဒီးီ အဆ ်လၢအမဲ ်ဖီးခ ်အလၤဒီီးမၤလီၤကလဲက ် mRNA လၢကသ ်ဒသ
ီ ဒၢ
ဟြ့ ်လီၤ၀ဲဒ ်န ြ့ ်လီၤ. နီၢ ်ခအဂၢ ်တတီဆၢတၢ ်ဆါအၤမြ့ၢ ်၀ၤကၢ ်နီ ်ဖရ ်တန်အ ်ဒီးီ အဆ ်ဒတ
် ၢ ် လၢအလီၤဆီဒီးီ
အ၀ဲသြ့ ်ဒီးီ စီးထီ ်သူ ်ထီ ်ဂၢ ်တတီဆၢအသနူတခါလၢအကထီဒါတၢ ်န ြ့ ်လီၤ. RNA လၢအကသ ်ဒသ
ီ ဒၢ
အက ါန ြ့ ်တဆီတလဲမတ
ီ ဘအပူၤဘ ်.
ြ့ မြ့ၢ ်တမၤဃ ်တၢ ်ဒီီးပ DNA လၢက ဲနတ

တ ိၣ်ဂ ိၣ်တ ိၣ်က ိီၤလ အကမ ိၣ် COVID-19 အကသ ်ဒသ
ီ ဒၢအၤဘ ီးစဲနၤဒီီးအြ့ထၢ ်နီးဲ Wi-Fi, 5G
မြ့တမြ့ၢ ် Bluetooth သြ့လီၤ.
တ ိၣ်ဂ ိၣ်နီ ိၣ်နီ ိၣ် COVID-19 အကသ ်ဒသ
ီ ဒၢအၤဘ ီးစဲနၤဒီီးအြ့ထၢ ်နီးဲ Wi-Fi, 5G,Bluetooth မတ
ြ့ မၢြ့ ်တၢ ်ဘ ီးစဲ
လၢပ ၤတအ ်တမၤလၢ ်လၢ ်န ြ့ ်တနၢြ့ ်ဘ ်ဒီးီ တသြ့၀ဲဘ ်.
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mRNA အကသ ်ဒသ
ီ ဒၢတနီၤန ြ့ ်ဘ ်တၢ ်ဒီးအ ်ထီ ်လအီၤလၢအပ ်ဃ ်တၢ ်သူပီီးလီလၢတၢ ် ကီးအမၤဒ်ထ
ဖ ၢ ်ပ ် (hydrogel) လၢဘ ်တဘ ်မၤစၢၤဒီးလီၤပပါကသ ်ဒသ
ီ ဒၢကယီကယီဆူပစဲလ်ဖ ၢ ်တဖ ်အပူၤန ြ့ ်လီၤ.
သီးသမူဂြ့ၢ ်၀ီအြ့ ်ကနယၢ
်တဖ ်သတ
ူ ၢြ့ ်လ hydrogels တမၤဃီလၢတဘ ီးန ်တဘ ီးလၢက ၤက လ
် ၢတဒ်သီး
ြ့
လ ်အသီးတဖ ်အပူၤန ြ့ ်လီၤ. အဒန ြ့ ်, ပၤသြ့ ်တဖ ်အၤသူတၢ ်အၤလၢတၢ ်ကမၤစၢၤစဲလ်အမၢ ်ပၢ ် လၢအကမူ၀ဲ
ဒ ်ဆူညါဖဲတၢ ်မြ့ၢ ်ထၢန ်လီၤအီၤလၢပနီၢ ်ခမၢ ်ပၢ ်၀ၤအလီၢ ်ခန ြ့ ်လီၤ. မြ့ၢ ်လၢတၢ ်အၤအဃ,ပၤတနီၤန ြ့ ်န ်၀ဲဒ ်လၢ
hydrogels န ြ့ ်တၢ ်လ ်ဘ ်အီၤလၢတၢ ်ကမၤအ ်လဲီးတထီနီးဲ အတၢ ်ထၢန ်လီၤမၤပဲၤတဖ ်အဃ, အဘ ီးစဲအသီး
ဒီီးအြ့ထၢ ်နဲီးန ြ့ ်သလ
ြ့ ီၤ.
Pfizer/BioNTech အကသ ်ဒသ
ီ ဒၢ (Comirnaty) တသူ၀ဲဒ ် hydrogels ဒ်အပီီးလီတခါအသီးဘ ်.
Pfizer/BioNTech အကသ ်ဒသ
ီ ဒၢပ ်ဃ ် mRNA အကြ့အခီလၢအကီးဘၢအသီးဒီီးလီးပီး(တၢ ်အသ)
အဖ ၢ ်န ြ့ ်လီၤ.လီးပီးမၤစၢၤကသ ်ဒသ
ီ ဒၢလၢအကန ်လီၤဆူပစဲလ်ဖ ၢ ်တဖ ်အပူၤ,ဒ်တၢ ်အသလီလၢအဖီ ်
ဃ ်ပစဲလ်အဖ ၢ ်တဖ ်တပူၤန ြ့ ်ကဲထီ ်စြ့ၢ ်ကီီးအသီးအါတကြ့ၢ ်ခီဖ လီးပီးန ြ့ ်လီၤ.
ကသ ်ဒသ
ီ ဒၢဒီီးတၢ ်အသလီပ ်ဖ ်ထီ ်အသီးသြ့ညီကလဲ ်, ပ ်လီၤနၢြ့ ် mRNA အလီၢ ်လၢစဲလ်ဖ ၢ အ
် ပူၤန ြ့ ်လီၤ.

တ ိၣ်ဂ ိၣ်တ ိၣ်က ိီၤလ အကမ ိၣ် COVID-19 အကသ ်ဒသ
ီ ဒၢအ ်ဒီးီ တၢ ်အဘြ့ ်ဘူသလါ(microchip)မြ့
တမြ့ၢ ်စဲီးဖီကဟ ်အကြ့ၢ ်အဂီၤတခါလၢတၢ ်ကလူၤကၢ ်ဟ ်တၢ ်အဂီၢ ်န ြ့ ်လီၤ.
တ ိၣ်ဂ ိၣ်နီ ိၣ်နီ ိၣ် COVID-19 အကသ ်ဒသ
ီ ဒၢလၢတၢ ်ဟြ့ ်လဒီီးတၢ ်ပ ဲန ြ့ ်တအ ်ဒီးီ တၢ ်အဘြ့ ်ဘူသလါဖမြ့တမြ့ၢ ်ခီ ်
ဖၠူထၢ ်အစီီး၀ဲလ်အကြ့ၢ ်အဂီၤနီတမၤလၢအပူၤဘ ်. တၢ ်သူအီၤလၢအကလူၤကၢ ်ဟ ်ပၤကညီန ြ့ ်တသြ့ဘ ်.
ပီီးလီအတၢ ်ဂြ့ၢ ်တၢ ်က ၤတဖ ်လၢအဘ ်ဃီးဒီီးအကသ ်ဒသ
ီ ဒၢတခါစ စ
် ်အပူၤတၢ ်ဖတၢ ်လၤလၢတၢ ်သူအီၤတ
မၤလၢ ်လၢ ်န ြ့ ်တၢ ်ရဲ ်လီၤဃ ်အီၤဒီီးအ ်၀ဲဒ ်လၢတၢ ်ကူစါယါဘ ါအပီီးအလီတဖ ပ
် ၤပၢဆၢရဲ ်က ဲၤတၢ ် (TGA)
အပ ်ယဲၤသနအလ
ၤန ြ့ ်လီၤ. TGA မၤ၀ဲဒ ်တၢ ်မၤကၢ ် ကသ ်ဒသ
ီ ဒၢခဲလၢ ်လၢတၢ ်ထီးထီ ်အီၤတကရူ ၢ ်စ ်စ ်
ြ့
တခ ီးတၢ ်ကသူအီၤလၢတၢ ်ကမၤလီၤတၢ ်အကၢ ်အစီဒီးီ ကၢ ်ဟ ်မြ့ၢ ်တၢ ်ပူၤဖ ဲီးအတၢ ်ဂြ့ၢ ်ကီကအ ်တမၤမၤဧါအဂီၢ ်
န ြ့ ်လီၤ.

တ ိၣ်ဂ ိၣ်တ ိၣ်က ိီၤလ အကမ ိၣ် COVID-19 အကသ ်ဒသ
ီ ဒၢအၤဟြ့ ်နၤဒီီး COVID-19 အဃၢ ်လီၤ.
တ ိၣ်ဂ ိၣ်နီ ိၣ်နီ ိၣ် ကသ ်ဒသ
ီ ဒၢလၢတၢ ်ဟြ့ ်လတၢ ်ပ ဲလၢအီီးစတတြ့လယါအပူၤခဲလၢ ်န ြ့ ်တအ ်ဒီးီ ဘဲရၢီးစ်အသမူ
လၢအပူၤန ြ့ ်ဘ ်. တၢ ်အၤအခီပညီန ြ့ ်ကသ ်ဒသ
ီ ဒၢဟြ့ ်နၤဒီီး COVID-19 အဃၢ ်တသြ့ဘ ်.
တၢ ်ဆဲီးဒီသဒၢသီးဒီီး COVID-19 အကသ ်ဒသ
ီ ဒၢအတၢ ်ဘ ်ဒဘ ်ထီးတနီၤ, လၢအဒဒ်သီး တၢ ်လၤကၢ ်ဒီီး
တၢ ်လီၤဘီးလီၤတီၤန ြ့ ်လီၤဂ ်လ ်အသီးဒီီး COVID-19 အတၢ ်ဆါအပနီ ်တဖ ်န ြ့ ်လီၤ. တၢ ်ဆါအပနီ ်သြ့ ်
တဖ ်အၤန ြ့ ်ညီနၢ ်မၤအသီးဒီီးမြ့ၢ ်တၢ ်အပနီ ်တခါလၢနီၢ ်ခအၤသူ ်ထီ ်တၢ ်ဒီသဒၢထီဒါဘဲရၢီးစ်လၢအဒီးကဲထီ ်
COVID-19 န ြ့ ်လီၤ.
တၢ ်အၤညီနၢ ်ယ ်တၢ ်ဆၢကတီၢ ်အစၤကတၢၢ ် ၂ နလၢနနီၢ ်ခကစီးထီ ်သူ ်ထီ ်ဂၢ ်တတီဆၢတၢ ်ဆါ (တၢ ်ဒီသဒၢထီဒါ
ဘဲရၢီးစ်လၢအဒီးကဲထီ ် COVID-19) ဖဲဆဲီးကသ ်ဒသ
ီ ဒၢတဖ ၢ ်စ ်စ ် ၀ၤအလီၢ ်ခန ြ့ ်လီၤ.
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တၢ ်အၤအခီပညီန ြ့ ်တၢ ်အ ်သီးလၢပၤတဂၤဘ ်ကူဘ ်ဂ ်ဒီးီ COVID-19 ထဲဒ ်တခ ီးအဆဲီးကသ ်မြ့တမြ့ၢ ်
ဖဲဆဲီးကသ ်၀ၤအလီၢ ်ခတစၢ ်ဖဒီီးဆူီးဆါထီ ်သန
ြ့ ြ့ ်လီၤ.
တၢ ်အ ်သီးလၢပၤတဂၤကနၢြ့ ်ဘ ်တၢ ်ဆါအဃၢ ်လၢအမြ့ၢ ် COVID-19 န ြ့ ်သ၀
ြ့ ဲဒ ်ဖဲအမြ့ၢ ်ဆဲီးဒီသဒၢအသီးလၢ
လၢပဲၤပဲၤအခါဒ ်လဲ ်, သန ်ကတ
ြ့ ၢ ်အ ်သီးဒ်အၤကကဲထီ န
် ြ့ ်ဆီးစၤ၀ဲဒ ်ဒ ်မီးလီၤ.
တၢ ်အၤအကါဒ ်၀ဲဒ ်လၢနမၤနၢြ့ ်ကသ ်ခဖ ၢ ်လၢ ်ဒီးီ မၤလီၤတၢ ်လၢနအ ်လီၤဖ ီ ်နသီးဒီီးမၤကၢ ်နသီးဖဲနမြ့ၢ ်အ ်
ဒီီး COVID-19 အတၢ ်ဆါပနီ ်တခါလၢ ်လၢ ်အခါန ြ့ ်လီၤ.

တ ိၣ်ဂ ိၣ်တ ိၣ်က ိီၤလ အကမ ိၣ် COVID-19 အကသ ်ဒသ
ီ ဒၢအၤ "လီၤသဘ ီး"အသီးသြ့ဒီးီ မၤဘ ်ကူ
ဘ ်ဂ ်ပၤလၢတဆဲီးဒီသဒၢ အသီးတဖ န
် ြ့ ်သလ
ြ့ ီၤ.
တ ိၣ်ဂ ိၣ်နီ ိၣ်နီ ိၣ် COVID-19 အကသ ်ဒသ
ီ ဒၢအၤ"တလီၤသဘ ီး"လၢအကမၤဘ ်ကဘ
ူ
်ဂ ပ
် ၤလၢအတဆဲီးဒီသ
ဒၢအသီးတဖ ်န ြ့ ်တသြ့ဘ ်. ကဲထီ ်တသြ့ဘ ်. တၢ ်လီၤသဘ ီးဒ်န ြ့ ်တဖ ်ကဲထီ ်သထ
ြ့ ဲဒ ်လၢကသ ်ဒသ
ီ ဒၢ
လၢ အသူ၀ဲဒ ်ဘဲရၢီးစ်အကြ့ၢ ်အဂီၤလၢအသမူဒီးီ အစၢ ်လီၤတဖ ်ဧၤန ြ့ ်လီၤ. COVID-19 အကသ ်ဒသ
ီ ဒၢလၢ
တၢ ်ပ ဲအီၤလၢတၢ ်ကသူအီၤလၢအီီးစတတြ့လယါနီတမၤန ြ့ ်တအ ်ဒီးီ ခ ်ရန ်အကြ့ၢ ်အဂီၤလၢအမူတဖ ်န ြ့ ်ဘ ်.

တ ိၣ်ဂ ိၣ်တ ိၣ်က ိီၤလ အကမ ိၣ် COVID-19 အကသ ်ဒသ
ီ ဒၢတထီဒါ၀ဲဒ ်ခ ်ရန ်ဘဲရၢီးအကလ ်
လၢအပ ်လဲအသီးန ြ့ ်ဘ ်.
တ ိၣ်ဂ ိၣ်နီ ိၣ်နီ ိၣ် ဘဲရၢီးစ်ခဲလၢ ်န ြ့ ်ပ ်လဲအသီးလီၤ. COVID-19 သန ်ကတ
ြ့ လီၤဆီဘ ်ဒီးီ ဘ ်တၢ ်ပ ဖ
် ါထီ ်လ
အီၤလၢ မဒယ ်တဖ ်အပူၤဖဲအတယ ်ဒီးဘ ်လၢအဘ ်ထဲဒီးီ ဘဲရၢီးစ်အကလ ်လၢအသီတဖ ်န ြ့ လ
် ီၤ.
တၢ ်အၤအခီပညီတမြ့ၢ ်၀ဲဒ ်လၢကသ ်ဒသ
ီ ဒၢတဖ ်တတၤလီၤတီၤလီၤ၀ဲဒ ်လၢတၢ ်ဆါအဃၢ ်အကလ ်အသီအ
ဂီၢ ်န ြ့ ်ဘ .်
ကသ ်ဒသ
ီ ဒၢခဲလၢ ်လၢအခဲအၤဘ ်တၢ ်ဟြ့ ်လတၢ ်ပ ဲန ြ့ ်တၢ ်သူအီၤလၢအီီးစတတြ့လယါဒီီးထကီၢ ်လၢအဂၤတဖ ်
အပူၤဒီးနဲ ်ဖ ါ၀ဲဒ ်လၢကသ ်အၤမၤတၢ ်တၤလီၤတီၤလီၤလၢတၢ ်ဒီသဒၢ၀ဲဒ ်တၢ ်ဆူီးဆါထီ ်အဒ ်အမၢ ်လၢ
SARS-CoV-2 ဘဲရၢီးစ်အကလ တ
် ခါလၢ ်လၢ ်လၢအအ ်ထီ ်၀ဲဒ ်ခဲအၤတဖ ်အဂီၢ ်န ြ့ ်လီၤ.
TGA ကကၢ ်ဟ ်တၢ ်ဂြ့ၢ ်တခါအၤဘူီးဘူီးတၢ ်တၢ ်ဒ်တၢ ်လၢအဘ ်ထဲဒီးီ အ၀ဲသြ့ ်အတၢ ်ဟြ့ ်တၢ ်ပ ဲဒီးီ တၢ ်ကၢ ်ဟ ်
တၢ ်အတၢ ်မၤအက ၤအက ်အသီးဆူညါန ြ့ ်လီၤ. တၢ ်အၤဘ ်တဘ ်အခီပညီမြ့ၢ ်၀ဲပၤကမ ၢၢ ်တဖ ်ကလ ်ဘ ်
တၢ ်ဆဲီးဆူ ်ထီ ်ကသ ်ဒသ
ီ ဒၢဒ်သီးဒီီးခ ်အြ့ ်တၢ ်တၢ ်ဆါဒီီးတၢ ်ကူီးဖီးထီတဖ ်,မြ့တမြ့ၢ ်အခီပညီကမြ့ၢ ်၀ဲပကလ ်
ဆဲီးဒီသဒၢပသီး အသီတဘ ီ-ဒ်ပမၤနၢြ့ ်တီးကျ့ကသ ်ဒသ
ီ ဒၢတန ်စ ်စ ်အဂီၢ ်အသီးန ြ့ ်လီၤ. ပၤဃသြ့ ်ညါမၤ
လတၢ ်ဖတဖ ်ဃထသြ့ ်ညါဒီးတၢ ်ဂြ့ၢ ်တခါအၤ,သန ်ကအ
ြ့ ၀ဲသြ့ ်သြ့ ်ညါ၀ဲဒ ်လၢဘဲရၢီးစ်အၤတပ လ
် ဲအသီးဒ်
လၢလၢပဲၤပဲၤတၤဒ ်လဲ ်လၢကသ ်ဒသ
ီ ဒၢလၢတၢ ်ထီးထီ ်အခဲအၤတခါတမၤတၢ ်လၢအဂီၢ ်ဘ ်အပတီၢ ်ဘ ်န ြ့ ်
လီၤ.
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တ ိၣ်ဂ ိၣ်တ ိၣ်က ိီၤလ အကမ ိၣ် ပၤလၢအဒီးနၢြ့ ်ဘ ် COVID-19 ဒီီးဘ ါကြ့ၤ၀ဲဒ ်တဖ ်တလ ်ဆဲီးဒီသဒၢ
အသီးဘ ်.
တ ိၣ်ဂ ိၣ်နီ ိၣ်နီ ိၣ် ဖဲနမြ့ၢ ်ဒီးနၢြ့ ်ဘ ် COVID-19, တၢ ်ဟြ့ ်ကူ ်၀ဲဒ ်လၢနတကၢီးမၤနၢြ့ ် COVID-19 အကသ ဒ
် သ
ီ ဒၢဖဲ
ဆူီးဆါထီ ်ဒီးီ COVID-19 ၀ၤအလီၢ ်ခ ၆ လါန ြ့ ်လီၤ.
နဆၢ
်အတၢ ်ဘ ်ကူဘ ်ဂ ်ဒီးီ SARS-CoV-2 ဘဲရၢီးစ်အဃၢ ် မၤဟူီးဂဲၤထီ ်ဂၢ ်တတီဆၢတၢ ်ဆါလၢအကဟြ့ ်တၢ ်
ြ့
ဒီသဒၢထီဒါတၢ ်ဘ ်ကူဘ ်ဂ ်ကဒါဒီီးတၢ ်ဆါအဃၢ ်တနီၤသန ်ကဂ
ြ့ ၢ ်တတီဆၢတၢ ်ဆါအတၢ ်ဂၢ ်ဆူ ်လၢအခီဆၢတၢ ်
ဆါအဃၢ ်ဒီီးအတၢ ်ဆၢကတီၢ ်လၢအကဒီသဒၢယ ်ထဲလဲ ်န ြ့ ်တၢ ်ဃသြ့ ်ညါအီၤဆူညါရၢ ်ရၢ ်လၢဟီ ်ခ ်ဒတ
ီ ဘြ့ ်
န ြ့ ်လီၤ.
မြ့ၢ ်လၢတၢ ်အ ်ဆူ ်အ ်ခ ျ့အတၢ ်လီၤပ ၤအဒ ်အမၢ ်လၢအဘ ်ထဲဒီးီ COVID-19 အဃ,ဒီီးမြ့ၢ ်လၢတၢ ်ဘ ်ကူ ဘ ်
ဂ ်ကၤြ့ ဒီီးတၢ ် ဆါအဃၢ ်ဒီီးဆူညါတၢ ်ဆါအတၢ ်ရၤလီၤအသီးန ြ့ ်ကဲထီ ်အသီးဒီီးတၢ ် ဆါအဃၢ ်အၤအဃ,ပၤလၢ
အဒီးနၢြ့ ်ဘ ် COVID-19 လ ်ဘ ်ဒီး COVID-19 အကသ ်ဒသ
ီ ဒၢလၢတၢ ်ကမၤဆူ ်ထီ ် နဂၢ ်တတီဆၢတၢ ်ဆါ
အသနူလၢအနီၢ ်ခအပူၤန ြ့ ်လီၤ.

အီၢးစတတလယါကသ ိၣ်ကသီအတ ိၣ်ခီဆ
တ ိၣ်ဂ ိၣ်တ ိၣ်က ိီၤလ အကမ ိၣ် အီီးစတတြ့လယါမၤနၢြ့ ်ပ ်ဃ ်ကသ ်ကသီအပီီးအလီဒီးီ တၢ ်လ တ
် ၢ ်လဲီး
တဖ (် စဲီးပ ဲန ်လီၤဟီးထီ ်ကလၤ,နီ ်က ၢၢ ်ဘၢမဲ ်တဖ ်,တၢ ်မၤကၢ ်အပီီးအလီတဖ ်)လၢလၢပဲၤပဲၤတ
နၢြ့ ်ဘ .်
တ ိၣ်ဂ ိၣ်နီ ိၣ်နီ ိၣ်
ပအ ်ဒီးီ နီၢ ်တဂၤတၢ ်ဒီသဒၢအပီီးအလီအါအါဂီၢ ်ဂီၢ ်လၢအအ ်၀ဲဒ ်လၢအီီးစတတြ့လယါအပူၤ,တၢ ်ထီးထီ ်အါထီ ်
အီၤလၢအီီးစတတြ့လယါအပူၤဒီီးလၢတၢ ်ရၤလီၤအီၤလၢအီီးစတတြ့လယါအပူၤထီဘန ြ့ ်လီၤ.
တၢ ်ဟြ့ ်ကူ ်ဟြ့ ်ဖီးအကမီးတ ်လၢအီီးစတတြ့လယါအပဒ ်,ပ ်ဃ ်အီီးစတတြ့လယါတၢ ်ဆူီးတၢ ်ဆါလၢအဘ ်ကူ
ဘ ်ဂ ်တၢ ်သြ့အပ ်ယဲၤဘ ီးစဲ (Communicable Diseases Network Australia) ဒီီး ကမ ၢၢ ်အတၢ ်အ ်
ဆူ ်အ ်ခ ျ့တၢ ်မၤကၢ ်အဒၢီးအပ ်ယဲၤဘ ီးစဲ (Public Health Laboratory Network) ထ ်လ ်အသီးခဲအၤခဲ
အၤလၢတၢ ်ကသမသမီးကြ့ၤတၢ ်နဲ ်လီၤဘ ်ဃီးဒီီး COVID-19 အတၢ ်မၤကၢ ်အတၢ ်လ ်ဘ ်တဖ ်, လၢတၢ ်က
မၤလီၤတၢ ်၀ဲဒ ်တၢ ်မၤကၢ ်လၢအလီၢ ်အ ်၀ဲဒ ်တဖ ်အၤတၢ ်မၤအီၤလၢတၢ ်ကဆီ ်ထဲပကမ ၢၢ ်အတၢ ်အ ်ဆူ ်အ ်
ခ ျ့အတၢ ်ခီဆၢ၀ဲဒ ် COVID-19 တၢ ်ဆါသတတ ်, မၤလီၤတၢ ်တၢ ်မၤနၢြ့ ်သူတၢ ်ခဲီးယ ်ဒီးီ တၢ ်မၤနၢြ့ ်တၢ ် မၤကၢ ်အပီီးအ
လီတဖ ်,နီၢ ်တဂၤတၢ ်ဒီသဒၢအပီီးအလီဒီးီ ကသ ်ကသီအပီီးအလီလၢအဂၤတဖ ်ဆူညါန ြ့ ်လီၤ.

တ ိၣ်ဂ ိၣ်တ ိၣ်က ိီၤလ အကမ ိၣ် အီီးစတတြ့လယါအတၢ ်ဆါဟ ်တဖ ်ကၢ ်ဆၢ ်မဲ ်လဲၤခီဖ ၀ဲဒ ် COVID-19
အတၢ ်တၤတၢ ်လၢအအါထီ ်၀ဲဒ ်တသြ့တနၢြ့ ်၀ဲဘ ်.
တ ိၣ်ဂ ိၣ်နီ ိၣ်နီ ိၣ်
အီီးစတတြ့လယါအၤအ ်ဒီးီ တၢ ်အ ်ဆူ ်အ ်ခ ျ့အသနူလၢအခ ီးဟီ ်ခ ်အပတီၢ ်ထီလၢတၢ ်ဆီလီၤပ ်လၤီ လအီၤ
Misinformation and truths about Coronavirus (COVID-19) - 21092021 - Karen

8

လၢတၢ ်ကတၤထီ ်တၢ ်လ ်ဘ ်ဆူညါအခါဖဲ COVID-19 တၢ ်ဆါသတတ ်လဲၤတၢ ်အခါဖဲအလီၢ ်မြ့ၢ ်အ ်
သပၢ ်တၢၢ ်အခါန ြ့ ်လီၤ.
တၢ ်အၤပ ်ဃ ်တၢ ်ထၢန ်လီၤအါထီ ်တၢ ်ဆါဟ ်အလီၢ ်မတဖ ်,ကသ ်ကသီအပီီးအလီ,တၢ ်သူတၢ ်စဲတဖ ်ဒီးီ က
သ ်ကသီအပၤမၤတၢ ်ဖလၢအအ ်ဟဲ၀ဲဒ ်လၢအီီးစတတြ့လယါအပဒ ်,ကီၢ ်စဲ ်ဒီးီ ဟီ ်က၀ီၤဒ ်အပဒ ဒ
် ီးီ တၢ ်အ ်
ဆူ ်အ ်ခ ျ့အကရၢကရလၢတဘ ်ဃီးဒီီးပဒ ်အတၢ ်မၤဃ ်မၤသကီးတၢ ်န ြ့ ်လီၤ.

တ ိၣ်မီၤက ိၣ်ဒီၢးတ ိၣ်ကူစါယါဘ ါ
တ ိၣ်ဂ ိၣ်တ ိၣ်က ိီၤလ အကမ ိၣ် Hydroxychloroquine, ivermectin, doxycycline, ဒီီး zinc တဖ ်
န ြ့ ်ပူၤဖ ဲီးဒီီးတၤလီၤတီၤလီၤ၀ဲဒ ်လၢ COVID-19 အတၢ ်ကူစါယါဘ ါဒီီး,မတ
ြ့ မၢြ့ ်တၢ ်မၤဘ ါကြ့ၤ
တၢ ်တဖ ်အဂီၢ ်လီၤ.
တ ိၣ်ဂ ိၣ်နီ ိၣ်နီ ိၣ် အီီးစတတလယါအပဒ ်အၤကၢ ်ဟ ်၀ဲဒ ် COVID-19 အတၢ ်ကူစါယါဘ ါဒီီးတၢ ်မၤဘ ါကြ့ၤတၢ ်
အတၢ ်ဃသြ့ ်လၢအအ ်လၢဟီ ်ခ ်ဒတ
ီ ဘြ့ ်န ြ့ လ
် ီၤ. COVID-19 အကသ ်ဒသ
ီ ဒၢကဲ၀ဲဒ ်ဒီးက ၤက ်အတၤ
လီၤတီၤလီၤတဘလၢတၢ ်ကဒီသဒၢတၢ ်အ ်ထီ ်ဒီးီ COVID-19 အတၢ ်ဆါအပနီ ်တဖ ်ဒီးီ ဒီသဒၢထီဒါတၢ ်
ဆူီးတၢ ်ဆါလၢအဒ ်အမၢ ်န ြ့ ်လီၤ.
တၢ ်အ ်သီးလၢတၢ ်ကဆီ ်ထဲတၢ ်သူ၀ဲဒ ် ivermectin, doxycycline ဒီီး zinc (သူထဲတမၤမတ
ြ့ မၢြ့ ်သူခမၤလၢ ်)
လၢတၢ ်ကဒီသဒၢမြ့တမြ့ၢ ်ကူစါ COVID-19 န ြ့ ်ကတီၢ ်အၤတအ ်လၢလၢပဲၤပဲၤဒီးဘ ်.
အီီးစတတြ့လယါထကီၢ ် COVID-19 ကသ ်ဒၢီးအတၢ ်မၤကၢ ်အတၢ ်အ ်သီးအပၤမၤတၢ ်ကရူ ၢ ် (Australia’s
National COVID-19 Clinical Evidence Taskforce) တဟြ့ ်ကူ ၀
် ဲဒ ်တၢ ်သူ hydroxychloroquine,
ivermectin, doxycycline မတ
ြ့ မၢြ့ ် zinc လၢတၢ ်ကကူစါ၀ဲဒ ် COVID-19 န ြ့ ်ဘ ်.
တၢ ်သူ၀ဲဒ ် hydroxychloroquine (ပ ်ဃ ်ဒီးီ zinc မြ့ၢ ်ဂြ့ၤတပ ်ဃ ်မြ့ၢ ်ဂြ့ၤ) လၢတၢ ်ကကူစါ၀ဲဒ ် COVID-19
န ြ့ ်တၢ ်တဟြ့ ်ကူ ်အီၤလၢတၢ ်မၤကၢ ်လၢအအ ်ဒီးီ တၢ ်သကဲ ်ပ၀ီးအသနလၢတၢ ်ပ ဲအီၤလၢတၢ ်မၤအီၤလၢတလဲၤဒ်
ညီနၢ ်လၢ ်လၢ ်အ ်အသီးအခ ၢန ြ့ ်ဘ ်. Hydroxychloroquine အၤတၢ ်သြ့ ်ညါ၀ဲဒ ်ဂြ့ၤဂြ့ၤလၢအအ ်ဒီးီ တၢ ်
လီၤပ ၤလၢအဒီးကဲထီ ်သီးဖ ၢ ်ကလၤဘ ်,မဲ ်ခ ဘ ်ဒဒီီးသ ်အက ါအသ ်ဆၢအသဟီ ်အပတီၢ ်လီၤမၢ ်က ်ဒ ်
ဒ ်မၢ ်မၢ ်(တၢ ်အ ်သီးလၢအသီးသပၤြ့ ဘ ်အသီးသြ့လီၤ.)

တ ိၣ်ဂ ိၣ်တ ိၣ်က ိီၤလ အကမ ိၣ် PCR (polymerase တၢ ်ဘ ီးစဲအတၢ ်ခီဆၢတၢ ်) မၤကၢ ်၀ဲဒ ်လၢတၢ ်က
ဖီ ်နၢြ့ ် COVID-19 န ြ့ ်တၢ ်န ်အီၤတသြ့ဘ ်ဒီးီ နဲ ်ဖ ါတၢ ်လီၤဆီလၢခ ်ရန ်ဘဲရၢီးစ်ဒီးီ တၢ ်ဆူီးတၢ ်ဆါ
အဂၤတဖ ်အဘၢ ်စၢၤတသြ့ဘ ်,အဒဒ်သီးညီနၢ ်တၢ ်ဘ ်တမ ်ဒီးီ တီးကျ့တဖ န
် ြ့ ်လီၤ.
တ ိၣ်ဂ ိၣ်နီ ိၣ်နီ ိၣ် Polymerase တၢ ်ဘ ီးစဲအတၢ ်ခီဆၢတၢ ် (PCR) တၢ ်မၤကၢ ်တဖ ်န ြ့ ်တၢ ်ပ ်ပနီ ်အီၤဒ်အကဲပီီး
လီစက၀ဲၤလီၤဆီဒ ်တၢ ်လၢလၢကဃထ ်နၢြ့ ်တၢ ်ဆါဒီီးတၢ ်န ်အီၤသြ့လီၤ. PCR အတၢ ်မၤကၢ ်တဖ ်န ြ့ ်ဖီ ်
နၢြ့ ်တၢ ်ဆီးဆီးဖဒ ်လဲ ်သဒ
ြ့ ီးီ ထ ်နၢြ့ ် nucleic acid လၢအညီနၢ ်အ ်၀ဲဒ ်ဒီးီ SARS-CoV-2 အဘဲရၢီးစ်လၢ
တၢ ်ကသါထီ ်ကသါလီၤအဒလၢတၢ ်ဟီးနၢြ့ ်အီၤအပူၤန ြ့ ်သလ
ြ့ ီၤ. COVID-19 PCR အတၢ ်မၤကၢ ်တဖ ်န ြ့ ်
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တၢ ်ထီးထီ ်အီၤလၢကကၢ ်ဃဒီီးမၤဒ ်ထီ ်တၢ ်ပည ်လီၤအလီၢ ်တဖ ်လၢအဘ ်ထဲဒီးီ တၢ ်ဆါအဃၢ ်အစၢၤအသဲ ်
လၢအလီၤဆီ၀ဲဒ ်လၢ SARS-CoV-2 အဂီၢ ်န ြ့ ်လၤီ . တၢ ်မၤကၢ ်တအ ်နတ
ီ ခါလၢအဘ ်၀ဲဒ ် ၁၀၀
မ ီးကယၤန ြ့ ်ဘ ်, သန ်ကြ့ COVID-19 အတၢ ်မၤကၢ ်တဖ ်လၢတၢ ်သူအီၤလၢအီီးစတတြ့လယါအပူၤန ြ့ ်ကဲ
တၢ ်လီၤလီၤဆီဆီလၢတၢ ်ကၢ ်တၢ ်ဆါအဃၢ ်အၤအဂီၢ ်ဒီီးဖဲတၢ ်မၤကၢ ်လၢအဂၤတမၤလၢ ်လၢ ်အဂီၢ ်တၢ ်အ ်သီးလၢအ
ကထီးထီ ်ဟြ့ ်တၢ ်အစၢလၢအအ ်ဒီးီ တၢ ်ဆါအဃၢ ်န ြ့ ်တညီနၢ ်ကဲထီ ်ဘ ်. တၢ ်အၤဘ ်၀ဲဒ ်လၢ PCR
အတၢ ်မၤကၢ ်အၤဘ ်တဘ ် ကထီးထီ ်တၢ ် အစၢလၢအမြ့ၢ ်တၢ ်အ ်ဒီးီ COVID-19 အဃၢ ်ဖဲတၢ ်ဘ ်ကူဘ ်
ဂ ်အဆၢကတီၢ ်မြ့ၢ ်တလၢက အ
် လီၢ ်ခဒ ်လဲ ်န ြ့ ်သလ
ြ့ ီၤ.တၢ ်အၤမြ့ၢ ်လၢတၢ ်ဆါအဃၢ ်လၢအဘ ်ကူဘ ်ဂ ်တၢ ်တ
သြ့အၤအ ်ဒီး၀ဲဒ ်လၢပၤဆါအနီၢ ်ခအပူၤအဃန ြ့ ်လီၤ.
ပၤတနီၤနီၤနၢ ်ပၢၢ ်ကမ ်၀ဲဒ ်တၢ ်ဆီတလဲလၢတၢ ်မၤကၢ ်အတၢ ်ဟြ့ ်ကူ ်လၢအအ ်ဟဲ၀ဲဒ ်လၢယူ ်နီးဲ တဲီးစတြ့ီးအ
လီၢ ်ခၢ ်သီးလၢတၢ ်ဖီ ်ဂၢၢ ်ဒီီးဒီသဒၢတၢ ်ဆူီးတၢ ်ဆါလၢအဟြ့ ်ထီ ်တၢ ်ဟြ့ ်ကူ ်လၢတၢ ်သူ၀ဲဒ ် PCR အတၢ ်မၤ
ကၢ ်တဖ ် လၢအထၢန ်လီၤသူဃ ်တၢ ်လၢအဒီးကဲထီ ်တၢ ်ဆူီးတၢ ်ဆါသြ့ အတၢ ်ပည ်လီၤ တဖ ်လၢတၢ ်ဆါအ
ဃၢ ်လၢအလီၤဆီလ ်အသီးလၢအဒီးကဲထီ ်ကလၤက ၤတၢ ်ဘ ်ကူဘ ်ဂ ်တဖ ်အဂီၢ ်န ြ့ ်လီၤ. အဒန ြ့ ်,တၢ ်
မၤကၢ ်သြ့ ်တဖ ်အၤထ န
် ၢြ့ ်တၢ ်ဘ ်ကူ ်ဘ ်ဂ ်ဒသ
် ီးဒီီး COVID-19 ဒီီးတီးကျ့လၢတၢ ်ဆၢကတီၢ ်တဘ ီဃီဒီးီ
တဲတၢ ်လီၤဆီလၢတၢ ်ခမၤအၤအဘၢ ်စၢၤသြ့၀ဲဒ ်ဘ ်ဘ ်န ြ့ ်လီၤ. မြ့ၢ ်လၢပၤလၢအအ ်လၢကလၤစီးတၢ ်လီၢ ်
တဖ ်န ်လီၤဆူတၢ ်ဂၢ ်ခါဃ ်ဒီးီ ကလၤက ၤတၢ ်ဘ ်ကူဘ ်ဂ ်လၢအကရၤလီၤအသီးအဃတၢ ်အၤအဂြ့ၢ ်အခၢီးဘ ်
၀ဲဒ ်လၢတၢ ်ကမၤတၢ ်အၤန ြ့ ်လီၤ. တၢ ်အၤကဲထီ ်အသီးခဲအၤခဲအၤဒီီးမြ့ၢ ်ပတီၢ ်မၢ ်တၢ ်ဖီးတၢ ်မၤလၢအီီး စတတြ့လ
ယါအပူၤစီးထီ ်လၢ PCR တၢ ်မၤကၢ ်အ ်ထီ ်လၢအသူသကီးတၢ ်ပည ်ကၢ ်ဃတၢ ်ဆါတဘ ီးခါန ြ့ လ
် ီၤ.
လၢအီီးစတတြ့လယါအပူၤ,တၢ ်ညီနၢ ်သူ၀ဲဒ ် PCR အတၢ ်မၤကၢ ်တဖ ်လၢအဖီ ်တီးကျ့အဘဲရၢီးစ်တဖ ်,ပ ်ရ ်
အတီးကျ့အဘဲရၢီးစ်တဖ ်,ပၤကူပၤကညီမဲ ်တ ည
် ၠူ ်မအဘဲရၢီးစ်တဖ ်,တၢ ်သါထီ ်သါလီၤစြ့စ ထ
် ရဲအဘဲရၢီး
စ်ဃ ်ဒီးီ အဂၤတဖ ်လၢအပ ်ဃ ် ပၤကညီအခ ်ရန ်ဘဲရၢီးစ်လၢအရၤလီၤ အသီးတခ ီး SARS-COV-2
န ြ့ န
် ၢြ့ ်၀ဲဒ ်ဘ ်ဘ န
် ြ့ ်လီၤ.

တ ိၣ်ဂ ိၣ်တ ိၣ်က ိီၤလ အကမ ိၣ် တၢ ်မၤကၢ ်ပၤခဲလၢ ်ကပ ် ပတ ် COVID-19 အတၢ ်ရၤလီၤအသီးန ြ့ ်
လီၤ.
တ ိၣ်ဂ ိၣ်နီ ိၣ်နီ ိၣ် တၢ ်မၤကၢ ်တပ ်ကတီၢ ် COVID-19အတၢ ်ရၤလီၤအသီးဘ ်န ြ့ ်လီၤ.
တၢ ်မၤကၢ ်ဃတၢ ်ဆါကဲတၢ ်အခ ်သြ့ ်လၢတၢ ်ကပ ပ
် နီ ်တၢ ်ဆါသတတ တ
် ခါအၤအဂြ့ၢ ်အက ၤ,တၢ ်ဒီးသြ့ ်ညါပၤဒီး
နၢြ့ ်တၢ ်ဆါအဃၢ ်ဒီီးတၢ ်ရဲ ်က ဲၤပၢဆၢတၢ ်ထီးဘ ်အ ်ဘူီးဒီီးလၢမၤလီၤစၤက ်ဘဲရၢီးစ်အတၢ ်ရၤလီၤအသီးန ြ့ ်လီၤ.
COVID-19 အကသ ်ဒသ
ီ ဒၢအၤမြ့ၢ ်က ၤက ်အဂြ့ၤကတၢၢ ် တဘလၢတၢ ်ကပ ်ပတ ် COVID-19 အတၢ ်ရၤလီၤ
အသီးလၢပၤတ၀ၢအပူၤန ြ့ ်လီၤ.
တၢ ်မၤကၢ ်သီးလၢ COVID-19 ဒီီးအစၢအ ်ဖ ါထီ ်လၢ ဘဲရၢီးစ်အဃၢ ်တအ ်ဘ ်ဆ ်သန ်ကတ
ြ့ ဘ ်ဆကမ ်
လၢ နဂီၢ ်တၢ ်လီၤပ ၤတအ ်ဘ ်ဒီးီ တၢ ်လီၤပ ၤလၢပၤဂၤအဂီၢ ်တအ ်ဘ ်န ြ့ ်တဂြ့ၤ. နမၤကၢ ်နသီး COVID-19
ဒီီးထ ်လၢတအ ်ဒီးီ အဃၢ ် ဖဲအခီ ်ထီး သီသီဖဲအ ်ဘ ်လၢ SARS-CoV-2 (ဘဲရၢီးစ် လၢအဒီးကဲထီ ်
COVID-19) ဒီီးတခ ီးနအ ်ထီ ်ဒီးီ တၢ ်ဆါအပနီ ်တဖ ်အခါန ြ့ ်သလ
ြ့ ီၤ.
လၢတၢ ်န ြ့ ်အဃအကါဒ ်နၢီ ်မီးလၢတၢ ်ကမၤ၀ဲဒ ်တၢ ်ကဆဲကဆီအလၢ ်အလၢ ်လၢအဂြ့ၤဒီီးမၤနီၢ ်ခအတၢ ်အ ်စီၤစၤ
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ယၤလ ်အသီးဒီီးလၢတၢ ်ကအ ်ဆီးလၢဟ ်ဖဲ အ ်တဆူ ်တခ ျ့အခါန ြ့ ်လီၤ. တၢ ်မၤတၢ ်ဒ်အၤသြ့ ်တဖ ်အၤ,
ဃ ်ဒီးီ တၢ ်မၤကၢ ်လၢတၢ ်ပည ်လီၤအီၤန ြ့ ်မၤစၢၤတၢ ်လၢတၢ ်ကဒီသဒၢ COVID-19 ဒီီးတၢ ်ဆူီးတၢ ်ဆါလၢအဘ ်
ကူဘ ်ဂ ်တၢ ်လၢအဂၤတဖ ်အတၢ ်ရၤလီၤအသီးဒီီးမၤစၤလီၤတၢ ်၀တၢ ်ယီးအဃၢလၢအီီးစတတြ့လယါတၢ ်အ ်ဆူ ်
အ ်ခ ျ့အသနူအဖီခ ်န ြ့ ်လီၤ.
တၢ ်မၤကၢ ်ကဘ ်ပည ်လီၤတၢ ်မူ ်မူ ်နၢီ ်နီၢ ်လၢတၢ ်ကဒီးဖ ီးက ်တၢ ်လၢအဘ ်လၢတၢ ်ပၢၤဃ ်တၢ ်ဆါသတတ ်ဖဲဒ ီ
သဒၢတၢ ်မၤကၢ ်အဒၢီးဒီီးတၢ ်မၤကၢ ်အလီၢ ်အက ဲအတၢ ်မၤတၢ ်သြ့မၤတၢ ်နၢြ့ ်အတၢ ်အ ်ကၢအ ်ခီးန ြ့ ်လီၤ.
အီီးစတတြ့လယါအပဒ ဟ
် ြ့ ်ကူ ်၀ဲဒ ်လၢတၢ ်ကသူ၀ဲဒ ်တၢ ်မၤကၢ ်အတၢ ်မၤအက ဲခ ်သြ့ ်တခါအၤဆူညါ,လၢအ
ပ ်ဃ ်တၢ ်ဖီးတၢ ်မၤအလီၢ ်တၢ ်မၤကၢ ်အတၢ ်ရဲ ်တၢ ်က ဲၤလၢပၤလၢတၢ ်ဆါအပနီ ်တအ ်အဂီၢ ်,တၢ ်မၤကၢ ်အၤတၢ ်
ဒီးအ ်ထီ ်အီၤလၢအအ ်ဒီးီ တၢ ်တဲသကီးဃ ်တၢ ်ဒီီးကမ ၢၢ ်တၢ ်အ ်ဆူ ်အ ်ခ ျ့အပဒ ်ပပၢ ်တဖ ်န ြ့ ်လီၤ.
လၢတၢ ်ဂြ့ၢ ်တၢ ်က ၤဆူညါလၢအဘ ်ဃီးဒီီးအီီးစတတြ့လယါအပဒ ်အတၢ ်အ ်ဆၢထၢ ်လၢတၢ ်မၤကၢ ်အတကီၢ ်လၢ
အလဲၢ ်လၢတၢ ်တအ ်ဒီးီ တၢ ်ဆါအဃၢ ်အဂီၢ ်,၀သီးစူၤကၢ ်ဘ ် ၀ဲၤက ၤလၢတၢ ်အ ်ဆူ ်အ ်ခ ျ့အပ ်ယဲၤဘ ီးစဲန ြ့ ်
တကြ့ၢ ်.

တ ိၣ်ဂ ိၣ်တ ိၣ်က ိီၤလ အကမ ိၣ် တၢ ်မၤကၢ ်အပီီးအလီတဖ ်န ြ့ ်အတဘ ်ဘ ်.
တ ိၣ်ဂ ိၣ်နီ ိၣ်နီ ိၣ် လၢအီီးစတတြ့လယါအပူၤ, COVID-19 အတၢ ်မၤကၢ ်န ြ့ ်အါဒ ်တၢ ်တကြ့ၢ ်ဘ ်၀ဲဒ ်န ြ့ ်လီၤ.
တၢ ်မၤကၢ ်အက ၤအက ဲခဲလၢ ်လၢတၢ ်သူအီၤလၢအီီးစတတြ့လယါအပူၤတၢ ်မၤလီၤတၢ ်အီၤပဲၤတၢ ်ကၢ ်ထဆကမ ်
တၢ ်လၢလၢပဲၤပဲၤန ြ့ ်လီၤ. တၢ ်မၤကၢ ်သြ့ ်တဖ ်အၤ TGAကၢ ်စူ ်အီၤ ဘူီးဘူီးတၢ ်တၢ ်ဆူညါဒီီးခီဖ တၢ ်မၤလီၤတၢ ်
ကၢ ်စီအပတီၢ ်အတၢ ်ရဲ ်တၢ ်က ဲၤတဖ ်လၢတၢ ်ဒီးပ ်ဃ ်ဆူ ်အီၤလၢအတၢ ်ဒီးအ ်ထီ ်လ အီၤလီၤလီၤဆီဆီလၢ
SARS-CoV-2 (ဘဲရၢီးစ်လၢအဒီးကဲထီ ် COVID-19) အဂီၢ ်န ြ့ ်လီၤ.
လၢအီီးစတတြ့လယါအပူၤ,တၢ ်မၤကၢ ်၀ဲဒ ်ဖလ ်မရီးစ်တၢ ်ဘ ီးစဲအတၢ ်ခီဆၢအတၢ ်မၤကၢ ်(PCR)လၢအဘ ်တၢ ်မၤ
အီၤလၢတၢ ်မၤကၢ ်အဒၢီးန ြ့ ်မြ့ၢ ်တီၤပတီၢ ်ထီအတၢ ်မၤကၢ ်လၢတၢ ်သူအီၤလၢတၢ ်ကထ ်နၢြ့ ် SARS-CoV-2 အတၢ ်
ဘ ်ကူဘ ်ဂ ်အဒ ်အမၢ ်လၢနနီၢ ်ခအပူၤန ြ့ ်လီၤ. လ ်ဘ ်တၢ ်ထၢဖ ်တၢ ်ကသါထီ ်ကသါလီၤအဒလၢ တၢ ်က
မၤ၀ဲဒ ်တၢ ်မၤကၢ ်န ြ့ ်လီၤ. PCR အတၢ ်မၤကၢ ်တဖ န
် ြ့ ်ဖီ န
် ၢြ့ ်တၢ ်ဆီးဆီးဖဒ ်လဲ ်သဒ
ြ့ ီးီ ထ န
် ၢြ့ ် nucleic acid
လၢအညီနၢ ်အ ်၀ဲဒ ်ဒီးီ SARS-CoV-2 အဘဲရၢီးစ်လၢတၢ ်ကသါထီ ်ကသါလီၤအဒလၢတၢ ်ဟီးနၢြ့ ်အီၤ အပူၤန ြ့ ်
သြ့လီၤ.
တၢ ်မၤကၢ ်စဲီးဖီကဟ ်တမၤလၢ ်လၢ ်လၢအကဲတၢ ်အသီလၢအီီးစတတြ့လယါအပူၤန ြ့ ်လ ်ဘ ် TGA တၢ ်သမသမီး
မၤကၢ ်လီၤတၢ ်လီၤဆဲီးဒ်သီးတၢ ်ကမၤလီၤတၢ ်တၢ ်မၤကၢ ်အစၢအကၢ ်အစီဒီးီ တၢ ်န ်နၢြ့ ်အီၤသြ့အပတီၢ ်ဒီီးတၢ ်ပ ဲလၢ
တၢ ်ကသူအီၤပဲၤတၢ ်ဖီးသဲစီးန ြ့ ်လီၤ. လၢတၢ ်ဂၢြ့ ်တၢ ်က ၤလၢခကတၢၢ ်လၢအဘ ်ဃီးဒီီး COVID-19 အတၢ ်မၤကၢ ်
တဖ ်န ြ့ ်တၢ ်ထၢန ်လီၤဃ ်အီၤလၢ အီီးစတတြ့လယါတၢ ်မၤနီ ်မၤဃါဘ ်ဃီးဒီီးပီီးလီလၢတၢ ်ကူ စါယါဘ ါတၢ ်
အဂီၢ ်,၀သီးစူၤလဲၤအ ်သကီးဘ ် TGA အပ ်ယဲၤဘ ီးစဲဖဲ-www.tga.gov.auန ြ့ တ
် ကြ့ၢ ်.
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တ ိၣ်ကၢးတ ိၣ်တ ိၣ်ဒီၢးနီ ိၣ်က

ိၣ်ဘ မဲ ိၣ်တဖ ိၣ်

တ ိၣ်ဂ ိၣ်တ ိၣ်က ိီၤလ အကမ ိၣ် "တၢ ်ကီးတၢ ်တၢ ်"အဆၢကတီၢ ်တခါကပ ်ကတီၢ ် COVID-19
အတၢ ်ရၤလီၤအသီးန ြ့ ်လီၤ.
တ ိၣ်ဂ ိၣ်နီ ိၣ်နီ ိၣ် တၢ ်ကီးတၢ ်တၢ ် မၤစၢၤမၤစၤလီၤ COVID-19 အတၢ ်ရၤလီၤအသီးလၢပၤတ၀ၢအပူၤအယူ ်
န ြ့ ်သလ
ြ့ ီၤ.တၢ ်ပ ်လီၤတၢ ်ဖီ ်ဃီးတဖ ်ဒီးီ တၢ ်ကီးတၢ ်တၢ ်အဆၢကတီၢ ်တခါဒီီးမြ့ၢ ်၀ၤတၢ ်ထီးက ်တၢ ်ဖီ ်ဃီးဒ်န ြ့ ်
လၢတၢ ်ကကကြ့ၤကဒါဆူ"ပညီနၢ ်တၢ ်အ ်မူ"န ြ့ ်တပ ်ကတီၢ ် COVID-19 အတၢ ်ရၤလီၤအသီးခဲလၢ ်ခဲဆဘ
ြ့
်.
က ၤက ်အဂၤြ့ ကတၢၢ ်တဘလၢတၢ ်ကမၤကဘၢလီၤ COVID-19 အတၢ ်ရၤလီၤအသီးန ြ့ မ
် ၢြ့ ်တၢ ်ကမၤနၢြ့ ်
COVID-19 အကသ ်ဒသ
ီ ဒၢ,ဖ ီ ်နီ ်က ၢၢ ်ဘၢမဲ ်တခါ,ပၢၤဃ ်နၢီ ်ခအတၢ ်အ ်စီၤစၤယၤလ ်သီး, တၢ ်မၤစတၢ ်
ကဆဲကဆီအလၢ ်အလၢ ်လၢအဂြ့ၤဒီီးတၢ ်ကသါထီ ်ကသါလီၤအတၢ ်ကဆဲကဆီ,အ ်လၢဟ ်ဒီးီ မၤကၢ ်သီးဖဲနတူၢ ်
ဘ ်တၢ ်တမ ်တလၤအခါန ြ့ ်လီၤ.
ပၤအါဒအါဂၤလၢအအ ်ဒီးီ COVID-19 န ြ့ ်အ ်ဒီးီ တၢ ်ဆါအပနီ ်လၢအစၢ ်မတ
ြ့ မၢြ့ ် အတၢ ်ဆါပနီ ်တအ ်၀ဲဒ ်
ဖဲအဘ ်ကူဘ ်ဂ တ
် ၢ ်အဆၢကတီၢ ်န ြ့ ်ဘ ်. တၢ ်ဆၢကတီၢ ်ဖ ်ဖ ်ခနလၢတၢ ်ကီးတၢ ်တၢ ်အခါန ြ့ ်ကဲတၢ ် လီၤပ ၤ
လၢပၤလၢတအ ်ဒီးီ COVID-19 အတၢ ်ဆါပနီ ်တဖ ်ကရၤလီၤဘ ်တၢ ်ဆါအဃၢ ်ဆူပၤအဂၤ အအ ်လၢအတၢ ်
သြ့ ်ညါလၢအအ ်ဒီးီ တၢ ်ဆါအဃၢ ်ဖဲတၢ ်ကီးတၢ ်က ်သီးကတၢၢ ်၀ဲဒ ်၀ၤအလီၢ ်ခန ြ့ ်လီၤ.
တၢ ်ကီးတၢ ်တၢ ်တဖ ် ဆီ ်ထဲစြ့ၢ ်ကီီးကီၢ ်စဲ ်ဒီးီ ဟီ ်က၀ီၤဒ ်အပဒ ်တဖ ်လၢကမၤ၀ဲဒ ်တၢ ် လူၤကၢ ်စူ ်တၢ ်ဆါ
အတၢ ်ရၤလီၤအသီးန ြ့ ်လီၤ. တၢ ်အ ်ဆူ ်အ ်ခ ျ့အပၤစဲ ်နၤီ တဖ ်ကကၢ ်ဟ ်ပၤလၢအအ ်ထီ ်ဒီးီ တၢ ် ဆါတဖ ်
ကီးနၤဒဲီးလၢအီီးစတတြ့လယါအပူၤဒီီးဖဲပၤတ၀ၢအတၢ ်ရၤလီၤအသီးကဲထီ ်၀ဲဒ ်အလီၢ ်န ြ့ ်ဆူညါလီၤ. တၢ ်ဟြ့ ်
ကူ ်ဟြ့ ်ဖီးတဖ ်တၢ ်ကမၤအီၤလၢအဒီးသနၤထီ
်လၢတၢ ်အ ်သီးလၢမြ့ၢ ်တၢ ်ကလ ်ထီးထီ ်တၢ ်ဘ ၢအသီတခါခါ
ြ့
မြ့တမြ့ၢ ်တၢ ်ဖီ ်ဃီးအသီတခါခါဧါန ြ့ ်လီၤ. ပၤကီးဂၤဒဲီးတကၢီးမၤသြ့ ်ညါသီးဒီီးကတီၢ ်အၤတၢ ်ဖီ ်ဃီးတဖ ် ခီဖ တၢ ်
လဲၤအ ်သကီး၀ဲဒ ် www.australia.gov.au န ြ့ လ
် ီၤ.

တ ိၣ်ဂ ိၣ်တ ိၣ်က ိီၤလ အကမ ိၣ် နီ ်က ၢၢ ်ဘၢမဲ ်တဖ ်န ြ့ ်လၢတၢ ်ကဒီသဒၢထီဒါ COVID-19 အဂီၢ ်တတၤ
ထီ ်ထီ ်ဘီးဘ ်ဒီးီ မြ့တမၢြ့ ်တပူၤဖ ဲီး၀ဲဒ ်လၢတၢ ်ကသူအီၤဘ ်.
တ ိၣ်ဂ ိၣ်နီ ိၣ်နီ ိၣ် နီ ်က ၢၢ ်ဘၢမဲ ်တဖ မ
် ၢြ့ ်တၢ ်ဖီးတၢ ်မၤအခ ်သြ့ ်တခါလၢတၢ ်ကဆီ ်တၢ ် COVID-19 အတၢ ်ရၤလီၤ
အသီးန ြ့ ်လီၤ. နီ ်က ၢၢ ်ဘၢမဲ ်တဖ ်တၢ ်တကၢီးသူအီၤဒ်တၢ ်လၢအဘ ်ထဲဒီးီ က ၤက ်က ၢၢ ်ဘၢတၢ ်လၢ ် လၢ ်ဆြ့
ဆြ့လၢအပ ်ဃ ်နၢီ ်ခအတၢ ်အ ်စီၤစၤ,တၢ ်ဟီးဆဲီးတၢ ်လီၢ ်လၢပၤအ ်အါ,တၢ ်လီၢ ်လၢအဘူီးဒီီးတၢ ်အ ်ဘ ်ဘူီးဘူီး,
ကလၤကလီန ်လီၤဟီးထီ ်ဂြ့ၤ,မၤကဆီစ,က ၢၢ ်ဘၢနါစြ့ၤက ်ပူၤဖဲကဆဲဒီးီ ကူီးအခါဒီီးအဂၤဆူညါန ြ့ ်လီၤ.
နီ ်က ၢၢ ်ဘၢမဲ ်တခါတမၤပဲၤ၀ဲဒ ်နၢီ ်ခအတၢ ်အ ်စီၤစၤအတၢ ်မၤတခါအဂီၢ ်ဘ ် .
နီ ်က ၢၢ ်ဘၢမဲ ်တဖ ်မြ့ၢ ်တၢ ်တတီဃ ်ယယဖတခါလၢအမၤစၢၤဒီသဒၢနတၢ ်ကသါထီ ်ကသါလီၤအဖ ၢ ်ဖတဖ ်အ
သတတၤဆူပၤအဂၤတဖ ်အအ ်တဂြ့ၤန ြ့ ်လီၤ. တၢ ်မၤလတဖ ်ဒီးနဲ ်၀ဲဒ ်လၢနီ ်က ၢၢ ်ဘၢမဲ ်တဖ ်မၤစၤလီၤ
ထအဖ ၢ ်ဖကဖ ီးဆူတၢ ်ပ ီဖဲတၢ ်မြ့ၢ ်ဖ ီ ်ဃ ်အီၤလၢနါစြ့ၤဒီီးက ်ပူၤအဖီခ ်အခါန ြ့ ်လီၤ.ဒီးသနၤထီ
်လၢအကလ ်
ြ့
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အဖီခ ,် နီ ်က ၢၢ ်ဘၢမဲ ်တဖ ်တၢ ်သူအီၤလၢတၢ ်ကဒီသဒၢ၀ဲ ဒ ်ပၤလၢအဆူ ်အခ ျ့တဂၤမြ့တမြ့ၢ ်ဒီသဒၢတၢ ်
ဘ ်ကူဘ ်ဂ ်ဆူညါန ြ့ သ
် လ
ြ့ ီၤ.
တၢ ်အ ်သီးလၢတၢ ်ဖ ီ ်နီ ်က ၢၢ ်ဘၢမဲ ်တခါန ြ့ ်တပူၤဖ ဲီးဘ ်မြ့တမြ့ၢ ်ဒီးကဲထီ ်တၢ ်ဂြ့ၢ ်ကီဒသ
် ီးဒီီးအီီးကစ ်က ြ့ ်စၤ
လီၤမတ
် ြ့ ်တအ ်ဘ ်. ပၤဟြ့ ်
ြ့ မၢြ့ ်မၤအါထီ ်တၢ ်ကသါန ်လီၤဘ ်ခ ်ဘဒဲ ်အီီးစဲီးတ် (CO2) အပတီၢ ်တဖ န
တၢ ်အ ်ဆူ ်အ ်ခ ျ့အတၢ ်ကၢ ်ထဲကဟကယ ်တဖ ်ဖ ီ ်၀ဲဒ ်နီ ်က ၢၢ ်ဘၢမဲ ်လၢတၢ ်ဆၢကတီၢ ်ယ ်ယ ်လၢတ
ဘ ီးန ်ဒီးီ တၢ ်ဂြ့ၢ ်ကီဒန
် ြ့ ်တအ ်လၢအ၀ဲသြ့ ်အဂီၢ ်ဘ ်န ြ့ ်လီၤ.
တၢ ်အ ်ဆူ ်အ ်ခ ျ့တၢ ်ကၢ ်ထဲကဟကယ ်အပၤမၤတၢ ်ဖခဲလၢ ်တကၢီးလူၤပ ်မၤထဲတၢ ်ပလီၢ ်ပဒီလၢတၢ ်ဆါအတၢ ်
ရၤလီၤအသီးဒီီးဒ်တၢ ်ပ ်ပနီ ်တီၤပတီၢ ်လၢအဘ တ
် ၢ ်ပ ်ဖ ါအီၤလၢအီီးစတတြ့လယါအတၢ ်နဲ ်က ဲတဖ ်လၢတၢ ်က
ဒီသဒၢဒီီးဖီ ်ဂၢၢ ်တၢ ်ဘ ်ကူဘ ်ဂ ်လၢတၢ ်အ ်ဆူ ်အ ်ခ ျ့အတၢ ်ကၢ ်ထဲကဟကယ ်အပူၤအဂီၢ ်န ြ့ ်လီၤ.
National COVID-19 Clinical Evidence Taskforce ဟြ့ ်၀ဲဒ တ
် ၢ ်ဟြ့ ်ကူ ်လၢတၢ ်အၢ ်လီၤ တူၢ ်လ ်
သကီးအီၤလၢတၢ ်အ ်ဆူ ်အ ်ခ ျ့တၢ ်ကၢ ်ထဲကဟကယ ်အပၤမၤတၢ ်ဖခဲလၢ ်လၢအဟြ့ ်ပၤဆါဒီီးတၢ ်ကၢ ်ထဲက
ဟကယ လ
် ၤလၤမြ့တမြ့ၢ ်ဖီးမၤတၢ ်လၢပၤဆါ,ပၤမၤနၢြ့ ်သူတၢ ်,ပၤအ ်ပၤဆီးတၢ ်အလီၢ ်အက ဲလၢနီၢ ်တဂၤစ ်စ ်လၢ
တၢ ်တယ ်ဆကမ ်မြ့တမြ့ၢ ်တၢ ်တဲလီၤတၢ ်လၢအအ ်ဒီးီ COVID-19 န ြ့ ်တကၢီးအ ်ဒီးီ ခဲီးယ ်လၢတၢ ်ကမၤနၢြ့ ်သူ
P2/N95 တၢ ်ကသါထီ ်ကသါလီၤအပီီးအလီတဖ ်န ြ့ ်လီၤ.

-----------------မၤနၢြ့ ်သူဘ ်ပ ်ယဲၤဘ ီးစဲတခါအၤခဲအၤခဲအၤလၢတၢ ်ကအ ်ဆီးမၤသြ့ ်ညါသီးဘ ်ဃီးတၢ ်ဂ ်ထီ ်ပသီထီ ်အခ ်သြ့ ်လၢအ
ဘ ်ဃီးဒီီးအီီးစတတြ့ပဒ ်အတၢ ်ခီဆၢ၀ဲဒ ် COVID-19 အဂြ့ၢ ်န ြ့ ်တကြ့ၢ.်
SBSအ ်စြ့ၢ ်ကီီးဒီီးတၢ ်ဂြ့ၢ ်တၢ ်က ၤတဘ ီးမၤလၢအဘ ်ထဲဒီးီ COVID-19 လၢနက ်ဒ ်နန
ဲ ြ့ ်လီၤ.

နသူ၀ဲဒ ်လီတဲစစ ်စအအဲီးဖ်တဖ ်ဒီးီ
ဘရီ ်စၢ ်အတၢ ်သီးထီထီ ဆ
် ူညါတဖ ်လၢတၢ ်ကက ီးထပဒ ်အတၢ ်ဂြ့ၢ ်တၢ ်က ၤအဂီၢ ်န ြ့ ်သလ
ြ့ ီၤ.
ကၢ ်ဃဘ ်တၢ ်တခါလၢအဘ ်လ ်အသီးဒီီးနတၢ ်လ ်ဘ ်တဖ ်တကြ့ၢ.်
လၢတၢ ်ကမၤနၢြ့ ်တၢ ်ဂြ့ၢ ်တၢ ်က ၤဆူညါလၢအဲီးကလီးအက ်အဂီၢ,် လဲၤအ ်သကီးဘ ် www.australia.gov.au.
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