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Coronavirus ျပန္႔ပြားမႈကို ေႏွးေကြးေစျခင္း
သင့္အိမ္၌ သင္ေနရမည္။ ၎သည္ လူမ်ား၏ အသက္ကို 
ကယ္တင္ေပးႏိုင္လိမ့္မည္။

ဤစာေစာင္ကုိ မသန္စြမ္းျဖစ္မႈရိွသူမ်ားအတြက္ ရရိွနုိင္ေသာပုံစံျဖင့္  
လက္ခံရယူရန္ အီးေမးလ္- COVID-19@dhhs.vic.gov.au

www.coronavirus.vic.gov.au/burmese 
တြင္ ၾကည့္ရႈပါ။

ပိုမိုသိရွိရန္အတြက္ ဝက္ဘ္ဆိုက္

အကယ္၍ သင္ စိုးရိမ္ပူပန္ေနလွ်င္

coronavirus တိုက္ရိုက္ဖုန္းလိုင္း 1800 675 398 (၂၄ နာရီလံုး) ကို ေခၚပါ။
အကယ္၍ သင္ စကားျပန္တစ္ဦး အလိုရွိလွ်င ္TIS National ကို ဖုန္း 131 450 ျဖင့္ေခၚပါ။
ေက်းဇူးျပဳ၍ ဖုန္းနံပါတ္ သုညသံ (000) ကို အေရးေပၚကိစၥမ်ားအတြက္သာ သံုးပါ

လက္မ်ားကို မၾကာခဏ ဆပ္ျပာနွင့္ စီးက်ေနေသာေရျဖင့္ အနည္းဆံုး စကၠန္႔ 
၂၀ ၾကာေအာင္ ေဆးေၾကာပါ။ စကၠဴပဝါ သို႔မဟုတ္ လက္အေျခာက္ခံစက္ျဖင့္ 
လက္ကိုေျခာက္ေသြ႔ေအာင္လုပ္ပါ။

သင့္ မ်က္လုံးမ်ား၊ နွာေခါင္း သုိ႔မဟုတ္ ပါးစပ္ကုိ မထိမိရန္ ၾကိဳးစားပါ။

သင ္ေခ်ာင္းဆိုးသည့္အခါ  သို႔မဟုတ္ နွာေခ်သည့္အခါ သင့္ နွာေခါင္းနွင့္ ပါးစပ္ကို 
တစ္ရႉးစကၠဴျဖင့္ ဖံုးေပးပါ။ အကယ္၍ သင့္တြင္ တစ္ရႉးစကၠဴမရွိလွ်င္ သင့္ အေပၚပိုင္း 
အက်ႌလက္ သို႔မဟုတ္ တံေတာင္ဆစ္ျဖင့္ ဖံုး၍ ေခ်ာင္းဆိုးပါ သို႔မဟုတ္ နွာေခ်ပါ။

အကယ္၍ ေဆးကုသမႈ လိုအပ္လွ်င္ သင့္ ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္  
တိုက္ရိုက္ဖုန္းလိုင္း – 1800 675 398 – ကို ဖုန္းဆက္ပါ။ ဘာလုပ္ရမည္ကို  
သင့္အား သူတို႔ ေျပာပါမည္။

က်န္းမာေရးနွင့္ညီညြတ္သည့္ အေလ့အက်င့္မ်ားျဖစ္သည့္ 
ကိုယ္လက္ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္း၊ ေရေသာက္ျခင္း၊  
အိပ္ေရးမ်ားမ်ားအိပ္ျခင္း- တို႔ကို ဆက္လုပ္ပါ။

အရက္ပ်ံ ၆၀% ေက်ာ္ပါရွိသည့္ အရက္ပ်ံကို  
အေျခခံ-ထုတ္လုပ္ထားသည့္ လက္သန္႔ေဆးရည္ကို ဝယ္ပါ။

Slowing the spread of coronavirus (COVID-19) - Burmese
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OFFICIAL Burmese 

 

နှာခေါင်းစည်းကုိ ဝတ်ဆင်ပံု 
How to wear a face mask – Burmese 
There are two types of face masks you can use: cloth masks and surgical masks. Cloth masks are made of 
washable fabric and can be re-used. 
သင် သံုးနုိင်သည့် နှာခေါင်းစည်း အမျ ိုးအစား နှစ်မျ ိုးရိှသည်- အဝတ် နှာခေါင်းစည်းနှင့် ေဲွစိတ်ေန်းသံုး နှာခေါင်းစည်း ဖြစ်သည်။ အဝတ် 
နှာခေါင်းစည်းများကုိ ခ ျှော်ြွတ်နုိင်သည့် အထည်ဖြင့် ေျုပ်ထားပပီး ဖပန်အသံုးပပနုိင်သည်။  

ပုိမုိသိရိှ ုိခသာ အေျက်အ က်များကုိကကည့်ရန်-  DHHS.vic – နှာခေါင်းစည်းများ - ည 11.59 နာရီ၊ ဗုဒ္ဓဟူးခန၊့ ဇူ ုိင်  22 ရက် 
<https://www.dhhs.vic.gov.au/face-masks-covid-19> 

နှာခေါင်းစည်း ဝတ်ဆင်ဖေင်းသည် သင်နှင့် သင့် ူမှုအသုိင်းအဝုိင်းအား ကုိရုိနာဗုိင်းရတ်စ် (COVID-19) ကုိ ထပ်ဆင့် ရုပ်ဝတ္တ ုဆုိင်ရာ 
အတားအဆီး ုပ်ခပးဖေင်းအားဖြင့် ကာကွယ်ခပးသည်။ 
အကယ်၍ နှာခေါင်းစည်း မရနုိင်လျှင် ခေါင်းစည်းပဝါ သ့ုိမဟုတ် လည်စည်းပဝါ က့ဲသ့ုိ အခေား ပံုစံများခြစ်သည့် မျက်နှာြံုးများကုိ သံုးခကာင်း 
သံုးနုိင်သည်။ 

 

နှာခေါင်းစည်း မတပ်မီ သင့် က်များကုိ ခဆးခကကာပါ။ 

 

သင့် နှာခေါင်းနှင့် ပါးစပ်ကုိ ြံုးအုပ်ခနရန်နှင့် သင့် ခမးခစ့ခအာက်၊ သင့် နှာခေါင်းရုိးအခပါ်နှင့် သင့်မျက်နှာ ခေးနှစ်ြက် 
အံကုိက်ကပ်ခနရန် ခသေျာခစပါ။  

 

ဝတ်ဆင်စဥ် နှာခေါင်းစည်း အခှှြ့က်ကုိ မထိပါခစနှင့်။ 
သင် နှာခေါင်းစည်းကုိ ထိမိ ျှေင် သင့် က်များကုိ ေျက်ေျင်း ခဆးခကကာပါ သုိ့မဟုတ် ပုိးသတ်သန့စ်င်ခပးပါ။ 

 

နှာခေါင်းစည်းကုိ ေျွတ်ရန် သင့် က်များကုိ ဦးစွာ ခဆးခကကာပါ သ့ုိမဟုတ် ပုိးသတ်သန့စ်င်ခပးပါ။ 

သင့်နှာခေါင်းစည်းကုိ နားအကွင်းခနရာမှ ဆုပ်ကုိင်ဖေင်းဖြင့် အခသအေျာ ြယ်ရှားပါ သ့ုိမဟုတ် ေျည်ထားသည်ကုိ 
ခဖြဖေင်းဖြင့် ခအာက်ပုိင်းကုိ ဦးစွာခဖြပပီး ယင်းခနာက် အခပါ်ပုိင်းကုိ ခဖြ၍ အခသအေျာ ြယ်ရှားပါ။ 

အကယ်၍ သင့် နှာခေါင်းစည်းတွင် အေုအေံအရာများ ရိှ ျှေင် ၎င်းတ့ုိကုိ ြယ်ရှားပပီး စွန့ပ်စ်ပါ။  
နှာခေါင်းစည်းကုိ ခေါက်ပပီး အဝတ်ခ ျှော်စက်ထဲ တုိက်ရုိက် ထည့်ပါ သ့ုိမဟုတ် ခ ျှော်ရန်အတွက် တစ်ေါသံုး အိတ် 
သုိ့မဟုတ် ခ ျှော်နုိင်သည့် အိတ် ထဲထည့်ပါ။ တစ်ေါသံုး ေဲွစိတ်ေန်းသံုး နှာခေါင်းစည်းများကုိ ခေးအန ္တရာယ်ကင်းစွာဖြင့် 
စွန့ပ်စ်သင့်သည်။ 

 

နှာခေါင်းစည်းကုိ ြယ်ရှားပပီးခနာက် သင့် က်များကုိ ခဆးခကကာပါ သ့ုိမဟုတ် ပုိးသတ်သန့စ်င်ခပးပါ။ 

အဝတ် နှာခေါင်းစည်းများကုိ ခနစ့ဥ် အပူေျနိ် (60°C) ရိှ ခရနှင့် ဆပ်ဖပာ သုိ့မဟုတ် ဆပ်ဖပာမှုန့ဖ်ြင့် ခ ျှော်ြွတ်ခပးပါ။ 

နှာခေါင်းစည်းများကုိ အဖေားသူများနှင့် ခဝမျှေ မသံုးစဲွပါနှင့်။ 

သင် ဆက်လက်လုပ်ခေရေ် လုိအပ်သည့် အရာ 
• သင့် က်များကုိ ပံုမှန် ခဆးခကကာပါ 

• အဖေားသူများမှ ၁.၅ မီတာ အကွာအခဝး၌ ခနပါ  

• သင့်တွင် အခပျာ့စား ခရာဂါ က္ခဏာများ ရိှသည့်တုိင် စစ်ခဆးမှု ေံယူပါ  

• အကယ်၍ သင် ခနထုိင်မခကာင်းဖြစ်ခန ျှေင် အိမ်၌ခနပါ။ 

mailto:public.health@dhhs.vic.gov.au
https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus
https://www.dhhs.vic.gov.au/face-masks-covid-19
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 တရားဝင် 

အရေးကြီးသည်- ပစ္စည်းအားလံုးမှာ အရြာင်းပြတိအတုိင်းရိှရေေမည်။ အလွေ်ပါးရေြာ ရပါြ်ပပဲရေခြင်း သ့ုိမဟုတ် 
အရပါြ်များရိှရေခြင်းမျ ို းမရိှေပါ။  

ပစ္စည်းအမျ ို းအစားြုိအတည်ပပေေ် ပစ္စည်း၏ တံဆိပ်ြုိစစ်ရဆးပါ။ ပစ္စည်းအတုိင်းအတာများသည် ြေ်မှ့ေ်းရခြခြစ်ပပီး ပျမ်းမျှ 
အရွယ်ရောြ်သူတစ်ဦးအတွြ် အရွယ်အစားခြစ်ပါသည်။ 

 

အဝတ်နှာခေါင်းစည်းပြုလုြ်ုြံုု 
Design and preparation of cloth mask – Burmese 

ဤအဝတ်နှာခေါင်းစည်းပြုလုြ်ုရန် သင်လုိအြ်ုမည့်အရာများမှာ- 
ပါဝင်ပစ္စည်း အရေအတွြ်နှင့်အတုိင်းအတာများ ပစ္စည်းအမျ ို းအစား ေမူော ပစ္စည်းများ 

အခပင်ဘြ် 1 ေု၊ 25 cm x 25 cm 
ခရစုိေံအစ 
(ခြုါ်လီအက်စတာ/ခြုါ်လီြုရုိြုိုင်လင်း) 

• အဝတ်အထည် 
• ပြုန်လည်အသံုးပြုနုိင်ခသာ 

'အစိမ်းခရာင်' ခစျးဝယ်အိတ်များ 
• အားကစား ဝတ်စံု 

(အခပောက်ပမန်သည်) 

အလယ် 1 ေု၊ 25 cm x 25 cm 
အထည် အခရာ (ေျည် 
ခြုါ်လီအက်စတာအခရာအခနှာ/ 
ခြုါ်လီြုရုိြုိုင်လင်း) 

• အလွှာလွှာအထြု်ထြု်-  
• အဝတ်အထည် သုိ့မဟုတ် 
• ပြုန်လည်အသံုးပြုနုိင်ခသာ 

'အစိမ်းခရာင်' ခစျးဝယ်အိတ်များ 
အတွင်းဘြ် 1 ေု၊ 25 cm x 25 cm ခရစုြု်သည့်အစ (ေျည်) • အဝတ်အထည် 

ေားြျိတ်ြွင်းမျာ
းး 

2 ေု၊ တစ်ေုလျှင် 20 cm 
ရှုံ နုိ့င်ဆန်နုိ့င်ခသာကကိး သုိ့မဟုတ် ကကိး 
သုိ့မဟုတ် အဝတ်ကကိးများ 

• တီရှြု် 
• ဖိနြု်ကကိးများ 

 

 

  

 

အဆင့်များ 

A. အစတစ်ြုစီတွင် 25 cm × 25 cm 
ရိှရသာရလးရောင့်ပံုတစ်ြုစီ၊ 
စုစုရပါင်းသံုးြုြုိ ခြတ်ေုတ်ပါ။ 
 
၎င်းတ့ုိသည် အခပင်ဘြ်၊ အလယ်နှင့် 
အတွင်းဘြ်အလွှာများခြစ်ပါလိမ့်မည်။  
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B. ပစ္စည်း၏ အရပါ်ဘြ်နှင့် 
ရအာြ်ဘြ်အေားစွေ်းများတွင် 1 cm 
ရြျာ်ရြျာ်ရြါြ်ပပီး ြျုပ်ပါ 
(အေီစြ်မျဉ်းများြုိကြည့်ပါ)။ 

 

 
 

C. ပစ္စည်း၏ ရဘးဘြ်အေားစွေ်းများတွင် 
1.5 cm ရြျာ်ရြျာ်ရြါြ်ပပီး ြျုပ်ပါ 
(အေီစြ်မျဉ်းများြုိကြည့်ပါ)။ 

 

 
 

D. 20 cm ရှည်ရသာ ရှုံ နုိ့င်ဆေ်နုိ့င်သည့်ကြိး၊ 
ကြိး သ့ုိမဟုတ် အဝတ်ကြိးြုိ 
ရဘးတစ်ြြ်စီ၏ 
ြျယ်ခပေ်ရ့သာအေားစွေ်းြုိခြတ်၍ေည့်ပါ
။  
 
၎င်းြုိေည့်ေေ် တွယ်ြျိတ် သ့ုိမဟုတ် 
အပ်အကြီးြုိသံုးပါ။ 

 

 
 

E. အစွေ်းဘြ်များြုိ ရသြျာစွာေံုးြျည်ပါ 
သ့ုိမဟုတ် ြျုပ်လုိြ်ပါ။ 
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F. နှာရြါင်းစည်းသည် 
သင့်မျြ်နှာနှင့်ြွြ်တိခြစ်ရေရစေေ် 
နှာရြါင်းစည်းြုိ ရသြျာစွာဝတ်ဆင်ပါ။  
 
ဝတ်ဆင်ေားစဉ် အခပင်ဘြ်အလွှာြုိ 
မေိြုိင်ပါနှင့်။ 

 

 
 

G. သင့်နှာရြါင်းစည်းြုိ 
ပုိ၍ြွြ်တိခြစ်လုိပါြ သင်သည် 
နှာရြါင်းစည်းရပါ်တွင် 
နုိင်လွေ်စရတာ်ြင်ြုိေပ်အုပ်ြာ 
ဦးရြါင်းရောြ်ဘြ်တွင် 
ြျည်ေားနုိင်ပါသည်။ 

 

 
 

  
 

To find out more information about corona virus and how to stay safe visit  
DHHS.vic – coronavirus disease (COVID-19)  
<https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus> 
If you need an interpreter, call TIS National on 131 450 
For information in other languages, scan the QR code or visit  
DHHS.vic –Translated resources - coronavirus (COVID-19) 
<https://www.dhhs.vic.gov.au/translated-resources-coronavirus-disease-
covid-19> 
 

For any questions 
Coronavirus hotline 1800 675 398 (24 hours) 
Please keep Triple Zero (000) for emergencies only 

 

To receive this document in another format email Public Health branch 
<public.health@dhhs.vic.gov.au>.  
Authorised and published by the Victorian Government, 1 Treasury Place, Melbourne. © State of Victoria, Australia, 
Department of Health and Human Services, 11 July 2020.  

http://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus
https://www.dhhs.vic.gov.au/translated-resources-coronavirus-disease-covid-19
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အကယ််၍ သင်် coronavirus (COVID-19) ကာလအတွွ င််� မလံ�ခြုံ�ံ�မု ၊ 
စိိတ်ွသောသာက သိ� မဟု�တ်ွ စိိတ်ွပူူ ပူန်မု် �ံစိာ�ရလှင်် အကူ အညီကိီ� ရယူ် ပံူ� 

သင့််�တွငွ့်� coronavirus (COVID-19) ရိှိ�သည်�ဟု ုသင့်� ထင့်�မြ�င့်�လျှှင့်� ကျေး�း�ဇူးး�မြ�ု၍  coronavirus တွ��ု�ရို�ု��ဖုုန်း��လျှ�ငု့်�� 1800 675 398 (
၂၄ န်းာရီီ) ��ုကျေး�်�ါ။ 

သင့်� စ�ာ�မြ�န်း�တွစ�ဦး���ု လျှ�အု��လျှှင့်� TIS National ��ုဖုုန်း�� 131 450 မြဖုင့််�ကျေး�် ပြီး�ီ� သးတွ��အာ� ဤတွငွ့်�ကျေးဖုာ�မြ�ထာ�သည််� 
ဝန်း�ကျေး�ာင့်��ုဌာာန်း�းာ�အန်း�� တွစ��ုနိှင့််����သွယ်�ကျေး��ရီန်း� ကျေးမြ�ာ�ါ။  

အကျေးရီ�ကျေး�် အကျေးမြ�အကျေးန်းတွစ��ုတွငွ့်� ဖုုန်း�� 000 ��ုကျေး�်�ါ။ 

အရေး�းရေး�် ကယ််ဆယ််ရေး�း �စ္စစည်းး်များ�းး 
အကျေးရီ�ကျေး�် �ယ်��ယ်�ကျေးရီ� �စစည်���းာ���ု coronavirus (COVID-19) ကျေး��ာင့််� �မြဖုစ��ကျေးန်းလျှ�ု�ရီ�ည််� အထီ�တွည်�� အထ�အကျေးတွ�့့် 
ကျေးန်းထ�ုင့်�ရီကျေးသာ ထ���ု��လျှယွ်�သည််�သး�းာ�အတွ�ွ� ရီရိှိ�နှ�ငု့်��ါသည်�။ အ��ု�ါ �စစည်���းာ��ိာ �မြဖုစ��ကျေးန်း လျှ�အု��သည််� အစာ�အစာ နိှင့််� 
��ုယ်�ကျေးရီ���ုယ်�တွာသးု� အရီာ�စစည်���းာ�မြဖုစ�ပြီး�ီ� အစာ�အစာ အန်းည်��အ�းဥ်း�� သ�� �ဟုတုွ� လျှး�ုဝ �ရိှိ�သည််�အမြ�င့်� ကျေးထာ���း်ကျေး��ရီန်း� 
��သာ�စုနိှင့််� ��တွ�ကျေး�ွ အ���အသွယ်� �ရိှိ���ကျေးသာ လျှး�းာ�အတွ�ွ� မြဖုစ��ါသည်�။ သင့်�သည်� ၎င့်����ု ကျေးတွာင့်���းရီန်း� �သစကျေး�တွ�လျှးနှ�ငု့်�င့်း 
ကျေးန်းထ�ုင့်�သး မြဖုစ�ရီန်း��လျှ��ုါ။  

ဖုုန်း��ကျေး�်ရီန်း��ိာ coronavirus တွ��ု�ရို�ု��ဖုုန်း��လျှ�ငု့်�� ဖုုန်း��န်းး�ါတွ� 1800 675 398 မြဖုစ�သည်�။ 

သင့်််အိမ်ျား၌ များလံုံ�ခြုံ�ံ�ရေး�ကးင့််း သင့်် �ံစ္စးး�လုံှင့်် လံုံ�ခြုံ�ံ�ရေးသး အစီ္စအစ္စဥ််တစ်္စ��်ကိ� 
ခြုံ�င့််ဆင့််�ါ
အ���၌ အ�����ဖု���ု သ�� �ဟုတုွ� လျှ�င့်���ုင့်�ရီာ လျှ��ကျေးရီာ���ု��ု �ည်�သည််�အ�ါ�ှ လျှ����း�ါ။  ��သာ�စု အ�����ဖု���ု နိှင့််� 
လျှ�င့်���ုင့်�ရီာ လျှ��ကျေးရီာ���ု��ုင့်�ရီာ ဝန်း�ကျေး�ာင့်�ဌာာန်း�းာ���ု coronavirus (COVID-19) ��ာာအနိှ�း�း�စ���ု�ာလျှ တွစ�ကျေးလျှှာ��လျှး�ု 
သင့််�အာ� �း်��ု�ကျေး��ရီန်း� ရီရိှိ�နှ�ငု့်��ါသည်�။ 

အ�ယ်�၍ ကျေး���င့်��စွာ လျှ�ု�နှ�ငု့်�သည််�အ�ါ  safe steps ��ု ဖုုန်း�� 1800 015 188 (တွစ�ရီ�� ၂၄ န်းာရီီ၊ တွစ��တွ� ၇ ရီ��) မြဖုင့််�  
သ�� �ဟုတုွ�  safesteps@safesteps.org.au ��ု အီ�ကျေး��လျှ�မြဖုင့််� ���သွယ်��ါ သ�� �ဟုတုွ� သင့်� သ�သည််�တွစ�စးုတွစ�ကျေးယ်ာ����ု 
���သွယ်���ုင့်���ါ။   

လျှးမုြ�းုကျေးသာ အစီအစဥ်း�တွစ�ရီ����ု လျှ�ု�ရီန်း� အကျေးထာ��အ�းမြ�ု ဝန်း�ကျေး�ာင့်�ဌာာန်း�းာ���ု ���သွယ်��ါ။   

သင့််�အကျေးန်းမြဖုင့််� ရုိုတွ�တွရီ�� မြ�န်း�မြ�န်း��န်း��န်း� ထွ���ွာရီန်း� လျှ�အု��သည််���စစတွငွ့်� နှ�ငု့်�င့်း�း�လျှ���ိတွ��းာ�နိှင့််� အဝတွ�အစာ��းာ��့်သ��  
အကျေးရီ�ကြီး�ီ�သည််� စာရွီ��စာတွ����းာ�နိှင့််�အတွး အကျေးရီ�ကျေး�် အ�တွ�တွစ��ု��ု ထု����ု��ါထာ��ါ။  ၎င့်����ု သင့်� ��တွ�ကျေး�ွတွစ�ဦး�၏ ကျေးန်းရီာတွငွ့်� 
သ����ထာ�ရီန်း� လျှ�အု��ကျေး�ာင့်�� လျှ�အု��နှ�ငု့်�သည်�။ 

သင့်�သည်� အ�းအညီ်��ု ရိှိာကျေးဖွုရီန်း� သင့််�အ����ိ ထွ���ွာနှ�ငု့်�သည်�။  သင့်�သည်� ဒဏ်�ကျေးင့် ွရို�ု���းရီ�ည်� �ဟုတုွ��ါ သ�� �ဟုတုွ� 
အာဏ်ာ��ုင့်��းာ�နိှင့််� မြ�ဿန်းာ တွစ�စးုတွစ�ရီာ ရိှိ��ည်� �ဟုတုွ��ါ။  အ�ယ်�၍ သင့််�အာ� ရ့ီ�းာ�� တွာ��ီ�သည််�အ�ါ သင့်� အ���၌ လျှးမုြ�းု�ု 
�ရိှိ�ကျေး��ာင့်�� သးတွ��အာ� ကျေး�း�ဇူးး�မြ�ု၍ အသ�ကျေး���ါ။  

https://www.safesteps.org.au/
mailto:safesteps%40safesteps.org.au?subject=


ဤထုတွ�ကျေးဝစာကျေးစာင့်���ု �သန်း��စွ���မြဖုစ��ုရိှိ�သး�းာ�အတွ�ွ� �းုစးမြဖုင့််� ရီယ်းရီန်း� Emergency 
Management Communications <em.comms@dhhs.vic.gov.au>.
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About Coronavirus (COVID-19) < https://www.dhhs.vic.gov.au/victorian-public-coronavirus-disease-
covid-19>  တွငွ့်�ရီရိှိ�နှ�ငု့်��ါသည်�

 How to access support if you feel unsafe, stressed or anxious during coronavirus – Burmese

သင့်�သည်� သင့်� ယ်းု��ည်�စ�တွ��းရီသည််�သး�းာ�နိှင့််� သင့််� စ�ု�ရီ����ု�းာ�နိှင့််� �း�န်း��ု�းာ�အကျေး��ာင့်�� ကျေးမြ�ာမြ�မြ�င့်��အာ�မြဖုင့််� အ���အသွယ်� 
လျှ�ု�ထာ�သင့််�သည်�။  ရီင့်��နိှ�ီသည််� ��တွ�ကျေး�ွ�းာ� သ�� �ဟုတုွ� ��သာ�စုတွ�� နိှင့််� ���သွယ်�ရီန်း� ‘ကျေး���င့်��သည််� စ�ာ�လျှး�ု’ သ�� �ဟုတုွ� 
အ�း��မြ�သကျေး�ေတွ တွစ��ု လျှ�ု�ထာ��ါ။  သင့်� ဤစ�ာ�လျှး�ု��ု သးု�သည််�အ�ါ သးတွ��သည်� သင့်� အ�းအညီ် လျှ�ကုျေးန်းကျေး��ာင့်�� 
သ�ရိှိ��ည်�မြဖုစ�ပြီး�ီ� ရ့ီ သ�� �ဟုတုွ� အကျေးရီ�ကျေး�် ဝန်း�ကျေး�ာင့်��ု�းာ���ု ဖုုန်း��ကျေး�်ကျေး��နှ�ငု့်�သည်�။ 

�ိ�တိ�းလုံးသည််း ်စိ္စတ်ရေးသးက နှှင့််် စိ္စတ်လုုံ�်ရှှားးးမုျား အဆင့်််များ�းး  
ဤအ�း �န်း��ာလျှအတွငွ့်�� စ�တွ�လျှ�ု�ရိှိာ��ု�းာ�နိှင့််� စ�ု�ရီ����း�န်း��ုသည်� �းု�ိန်း� တွး� ပြမြ�န်း��ု�းာ� မြဖုစ�သည်�။  သင့််� စ�တွ���ုင့်����ုင့်�ရီာ �းန်း���ာကျေးရီ���ု 
ကျေး�ာင့်��ကျေးသာ လျှ�ု�ရို�ု �လျှ�ု�စဥ်း��းာ� ���လျှ��လျှ�ု�ကျေး��မြ�င့်��အာ�မြဖုင့််� ��ည််�ရှုရုိုကျေးစာင့််�ကျေးရိှိာ��ရီန်း� အကျေးရီ�ကြီး�ီ��ါသည်�၊ �းန်း���ာကျေးသာ 
စာ�ကျေးသာ���းု၊ ��ုယ်�လျှ��ကျေးလျှ�်းင့််��န်း��လျှ�ု�မြ�င့်��နိှင့််� အ���စ��မြ�င့်�� အ�ါအဝင့်�မြဖုစ�သည်�။  

Beyond Blue သည်� beyondblue.org.au တွငွ့်� လျှ��ကျေးတွ�့းကျေးသာ အ��းဉာာဏ်�နိှင့််� အကျေးထာ��အ�းမြ�ုရီင့်��မြ�စ��းာ���ု 
ကျေး��အ��ထာ�ပြီး�ီ� အ��းကျေး��နိှစ�သ��်��ု နိှင့််� လျှဲ့��� စာ��စစ�းာ�အာ� ဖုုန်း�� နိှင့််� ဝ���������ု 1300 22 4636 မြဖုင့််� ကျေး�ာင့်�ရွီ��ကျေး��သည်�။ 

Lifeline သည်� အကျေးထာ��အ�းမြ�ုရီင့်��မြ�စ��းာ�နိှင့််� အ��းဉာာဏ်���ု ကျေး��အ��သည်�၊ �ဋိ���ခမြဖုစ��း �န်း� �း်��ု��ု နိှင့််� ������ုယ်���ု ���� 
သတွ�ကျေးသမြ�င့်����ု ကြီး��ုတွင့်�တွာ��ီ�ကျေးရီ�တွ����ုလျှည်�� ကျေး�ာင့်�ရွီ��ကျေး���ါသည်�။ ဖုုန်း��- 13 11 14. 

mailto:em.comms%40dhhs.vic.gov.au?subject=
mailto:em.comms%40dhhs.vic.gov.au?subject=
https://www.dhhs.vic.gov.au/victorian-public-coronavirus-disease-covid-19
https://www.dhhs.vic.gov.au/victorian-public-coronavirus-disease-covid-19
http://www.beyondblue.org.au/
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Coronavirus (COVID-19) စစေ်ဆးြခငး် 
 

 

အကယ၍် သင့တ်ငွ ်coronavirus (COVID-19) ?@င့ပ်တသ်က၍် ေမးရနေ်မးခနွး်များJ@ိလMင ်၂၄ နာရီ coronavirus 

တိQကRိ်Qကဖ်Qနး်လိQငး် 1800 675 398 ကိQေခZပါ။ 

သင ်coronavirus ကိQ မညသ်ည့ေ်နရာတငွ ်စစေ်ဆးမခ̀ယံb?ိQငေ်cကာငး် သJိ@ိရန ်သင ်၂၄ နာရီ coronavirus 

တိQကRိ်Qကဖ်Qနး်လိQငး် 1800 675 398 ကိQ ေခZ ?ိQငသ်ည ်သိQမ့ဟQတ ်https://www.dhhs.vic.gov.au/getting-tested-

coronavirus-covid-19 တငွc်ကည့ပ်ါ။   

အကယ၍် သင ်စကားြပနလ်ိQလMင ်ဦးစာွ 131 450 ကိQေခZပါ ယငး်ေနာက ်coronavirus တိQကRိ်Qကဖ်Qနး်လိQငး်ကိQ ေတာငး်ပါ 

သိQမ့ဟQတ ်သင့အ်တကွ ်ဝကဘ်ဆ်ိQကတ်ငွ ်သbတိQအ့ား cကည့ခ်ိQငး်ပါ။   

သင ်ပိQမိQေသာ ဘာသာြပနစ်ာေပများကိQ  https://www.coronavirus.vic.gov.au/translations တငွေ်တွu ?ိQငပ်ါသည။် 

Coronavirus စစေ်ဆးြခငး်မ4ာ ဗစတ်ိ9းရီးယားြပညန်ယ@်4ိ လBအားလံ9းအတကွ ်အြပညြ်ပညဆ်ိ9ငရ်ာ 

ေကျာငး်သBေကျာငး်သားများ၊ ခိ9လJခွံင့ ်ေလLာကထ်ားသBများ သိ9မ့ဟ9တ ်Oိ9ငင်ြံခားမ4 အလညလ်ာေရာကသ်Bများ 

အတကွအ်ပါအဝင ်အခမ့ဲြဖစသ်ည။်  

လbတိQငး်အတကွ ်coronavirus စစေ်ဆးမမ̀@ာ အခမဲြ့ဖစသ်ည။် ၎ငး်တငွ ်?ိQငင်ြံခားမ@ ဧည့သ်ညမ်ျား၊ အြပညြ်ပညဆ်ိQငရ်ာ 

ေကျာငး်သbေကျာငး်သားများ၊ ေြပာငး်ေRzuလQပ်သားများ ?@င့ ်ခိQလ`ခံငွ့ ်ေလMာကထ်ားသbများကဲသ့ိQ ့ လbများြဖစc်ကသည့ ်

Medicare ကတ ်မJ@ိေသာသbများ ပါဝငပ်ါသည။် 

အကယ၍် သင့တ်ငွ ်ေရာဂါလက~ဏာများ J@ိလMင ်သငသ်ည ်ေအာကပ်ါတညေ်နရာများအနက ်တစခ်Qတငွ ်အခမဲ ့

စစေ်ဆး?ိQငသ်ည-် 

• ဗစတ်ိQးရီးယားြပညန်ယ ်ေဆးRံQ coronavirus အသညး်အသနြ်ဖစေ်သာ အသကJ်@�လမ်းေcကာငး် စစိစေ်ရး 

ေဆးခနး် (Acute Respiratory Assessment Clinic)  

• လbမအ̀သိQငး်အဝိQငး် ကျနး်မာေရး စငတ်ာ အသကJ်@�လမ်းေcကာငး် စစိစေ်ရး ေဆးခနး် (Community Health 

Centre Respiratory Assessment Clinic)  

• ကQနစ်ံQ အေရာငး်စငတ်ာJ@ိ ကားေမာငး်ဝင-် စစေ်ဆး?ိQငသ်ည့ ်ေဆးခနး် 

• နယစ်နွ ်လမ်းေလMာကဝ်င-် စစေ်ဆး?ိQငသ်ည့ ်ေဆးခနး် 

မညသ်Bက coronavirus စစေ်ဆးမJကိ9 ခံယBသင့သ်နညး်။ 

အကယ၍် သင့တ်ငွ ်ေအာကပ်ါ ေရာဂါလက~ဏာများအနက ်တစခ်QခQJ@ိလMင ်သင ်coronavirus စစေ်ဆးမ ̀ခယံbသင့သ်ည-် 
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• အဖျားတကြ်ခငး်  

• ချမ်းဖျားြခငး် 

• ေချာငး်ဆိQးြခငး် 

• လညေ်ချာငး်နာြခငး် 

• အသကJ်@�ကျပ်ြခငး်  

• ?@ာရညယ်ိQြခငး် 

• အနံခ့မံရြခငး် 

အကယ၍် သင့ ်ေရာဂါလက~ဏာများမ@ာ ေပျာေ့နသည့တ်ိQင ်သင ်စစေ်ဆးမ ̀ခယံbသင့သ်ည။်  

သင ်စစေ်ဆးမJ ခံယBသည့အ်ခါ ဘာြဖစမ်ညန်ညး်။   

သင ်စစေ်ဆးမ ̀ခယံbသည့အ်ခါ သင့ထ်မံ@ မညသ်bြဖစေ်cကာငး် သကေ်သခ?ံ@င့ ်ဆကသ်ယွရ်မည့ ်အေသးစတိမ်ျား 

ေတာငး်ပါလမိ့်မည။်  အကယ၍် သင့တ်ငွ ်Medicare မJ@ိလMင ်ေကျးဇbးြပ�၍ မညသ်bြဖစေ်cကာငး် သကေ်သခတံစခ်QကိQ 

ယbေဆာငလ်ာပါ၊ ဥပမာ၊ သင၏် ကားေမာငး်လိQငစ်င၊် ?ိQငင်ကံbးလကမ်@တ၊် သယယ်bပိQေ့ဆာငေ်ရး ေလMာေ့စျးကတြ်ပား 

သိQမ့ဟQတ ်ေကျာငး်သား အိQငဒ်ကီတတ်ိQ ့ြဖစသ်ည။် စစေ်ဆးေပးသည့ ်ေဆးခနး်သည ်သင့ ်ဗီဇာ အဆင့အ်တနး်ကိQ သရိန ်

မလိQပါ။   

Coronavirus စစေ်ဆးမက̀ိQ သbနာြပ�၊ ဆရာဝန ်သိQမ့ဟQတ ်အြခား ကျနး်မာေရး အတတပ်ညာJ@ငတ်ိQက့ စစေ်ဆးေပးသည။်  

သbတိQသ့ည ်သင့ ်လညေ်ချာငး် ?@င့ ်?@ာေခါငး် အတငွး်အေနာကဖ်ကမ်@ အရညစ်ကိQ ထQတယ်bပါမည။် စစေ်ဆးမမ̀@ာ 

တစမိ်နစခ်န ့ ်cကာသည။် 

ကWO်9ပ် coronavirus စစေ်ဆးမJ ခံယBXပီးေနာက ်အထအိေတွY မ့ဲ အထးီကျန်ေနရန် လိ9ပါသလား။ 

အကယ၍် သင့တ်ငွ ်ေရာဂါလက~ဏာများ J@ိလMင ်သင့ ်စစေ်ဆးမ ̀အေြဖ မရမချငး် ကိQယတ်ိQင ်အထအိေတွu မဲ ့အထးီတညး် 

ေနသင့ေ်cကာငး် သင့အ်ား ဆရာဝန ်သိQမ့ဟQတ ်ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်J@ာကမ် ̀ဝနထ်မ်းက ေြပာပါလမိ့်မည။်  ဆိQလိQသညမ်@ာ 

သင့ ်စစေ်ဆးမ ̀�ပီး�ပီးချငး် အမ်ိြပန�်ပီး သင့ ်စစေ်ဆးမ ̀အေြဖ မရမချငး် အမ်ိ၌ ေနြခငး်ကိQ ဆိQလိQသည။်  

သင ်စစေ်ဆးမ ̀ခယံbခဲသ့ည့ ်သင့ ်ဆရာဝန ်သိQမ့ဟQတ ်ေဆးခနး်သည ်သင့အ်ား သင့ ်အေြဖမ@ာ coronavirus ေရာဂါ 

J@ိေcကာငး် သိQမ့ဟQတ ်မJ@ိေcကာငး် ေြပာြပရန ်ဆကသ်ယွပ်ါမည။်  

အေြဖ ရ@4ိရန် မညမ်LZကာပါသလ။ဲ   

စစေ်ဆး�ပီးေနာက ်အေြဖရJ@ိရန ်သာမနအ်ားြဖင့ ်၁-၃ ရက ်cကာပါသည။်  အကယ၍် လbအများအြပား စစေ်ဆးမ ̀ခယံbလMင ်

သင့ ်အေြဖရရန ်၅ ရကအ်ထ ိcကာ?ိQငပ်ါသည။်   

အကယ၍် သင့တ်ငွ ်သင့အ်ေြဖများ?@င့ပ်တသ်က၍် ေမးခနွး်များ J@ိလMင ်သင ်စစေ်ဆးမ ̀ခယံbခဲသ့ည့ ်ေဆးခနး် သိQမ့ဟQတ ်

ေဆးRံQကိQ ဆကသ်ယွပ်ါ။    
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အကယ၍် သင ်ကQနစ်ံQအေရာငး် စငတ်ာJ@ိ ကားေမာငး်ဝင-်စစေ်ဆး?ိQငသ်ည့ ်ေဆးခနး်တငွ ်စစေ်ဆးခဲ�့ပီး သင့ ်

အေြဖအတကွ ်၅ ရကေ်ကျာ်ေကျာ် ေစာင့ဆ်ိQငး်ေနရလMင ်ေကျးဇbးြပ�၍ ၂၄ နာရီ coronavirus တိQကRိ်Qကဖ်Qနး်လိQငး် 1800 

675 398 ကိQ ေခZပါ။ က�?်Qပ်တိQ ့ အဖဲွuသည ်သင့အ်ေြဖကိQ ရရန ်ကbညပီါမည။် ကQနစ်ံQ အေရာငး်စငတ်ာJ@ိ ကားေမာငး်ဝင-်

စစေ်ဆး?ိQငသ်ည့ ်ေဆးခနး်များသည ်သင့ ်စစေ်ဆးမ ̀အေြဖကိQ ရရန ်သင့အ်ား မကbညေီပး?ိQငပ်ါ၊ ထိQေ့cကာင့ ်

သင့အ်ေြဖအတကွ ်သbတိQအ့ား ေကျးဇbးြပ�၍ မဆကသ်ယွပ်ါ?@င့။် 

သင့အ်ား သင့ ်စစေ်ဆးမ ̀အေြဖများကိQ ေြပာပါလမိ့်မည၊် အကယ၍် အေြဖမ@ာ ေရာဂါမJ@ိေcကာငး် အေြဖြဖစသ်ည့တ်ိQင ်

ေြပာပါမည။်  အကယ၍် သင့ ်စစေ်ဆးမ ̀အေြဖမ@ာ ေရာဂါJ@ိေcကာငး် အေြဖြဖစလ်Mင ်Department of Health and 

Human Services မ@ တစစ်ံQတစေ်ယာကသ်ည ်အချကအ်လက ်အပိQေတာငး်ရန ်သင့အ်ား ဆကသ်ယွ�်ပီး ဘာလQပ်ရမညက်ိQ 

သင့အ်ား ေြပာပါမည။်   

 

ဤထQတေ်ဝစာေစာငက်ိQ မသနမ်စမ်ွးြဖစမ်J̀@ိသbများအတကွ ်ပံQစြံဖင့ ်ရယbရန ်email Emergency Management 

Communications <em.comms@dhhs.vic.gov.au>; သိQ ့ အးီေမးလ ်ပိQပ့ါ။ 
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သင ္သည္ ကုိရုိနာဗုိင္း ရပ္စေ္းရာဂါ (COVID-19) 

း ဖစ ပ္ြာ သူႏး င္း  အနီ ကပ ္ထိေးတြ႔ထာ ဖူ ပါသည္ 

သင္ သိရန ္လိ ုေးသာ အခ်က္်မာ  

 

သင္သည္ ကုိရုိနာဗုိင္း ရပ္စေ္းရာဂါ (COVID-19) း ဖစ ပ္ြာ သူႏး င္း   
အနီ ကပ္ထိေးတြ႔ထာ ဖူ ပါသည္။  

သင္  ့ အေနျဖင္  ့  ေဆုိပါပုဂၢ ိ့  လ့္ ့ င္  ့  ထိအ့တြ႔ၿပီးအ့နာက္ 14 ရက္ၾကာသည္အထိ 

သင္  ့ ေိမ္၊  
ဟုိြယ္ခန့္း သုိ႔မဟုြ္ က်န့္းမာအ့ရးအ့စာင္  ့ အ့ရ ာက္မႈ ေျပင္အဆင္်မားတြင္ မိမိဘာသာ  

ေတသားေလာကန္႔သြ္အ့စာင္  ့ၾကည္  ့ ရပါမည္။  

ေးက် ဇူ း ပဳ၍ ဤအခ်က္အလက္်မာ အာ  ေးသခ်ာစ္ာဖြ္ရႈပါ။ 

ကုိရုိနာဗုိင္း ရပ္စေ္းရာဂါ (COVID-19) ဆုးိြာဘာလဲ။ 
ကုိရုိနာဗုိင္း ရပ္စ ္မ်ာ သည္ ြိရ္ၧးာန္်မာ  သုိ႔မဟုြ္ လူသာ မ်ာ ကုိ နာမက်န္း း ဖ္္ေး္ပါသည္။ ကုိရုိနာဗုိင္း ရပ္စ  ္ 
(COVID-19) ဆုိသည္မ  ာ လူသာ မ်ာ တြင္ အသက္ရႈရခက္ခဲမႈမ်ာ းႏး င္း  အဆုြ္ထိခုိကပ်ြက္စီ မႈမ်ာ ကုိ  

ေအပ်ာ ္ာ မ  အ ပင္း ္ာ အထိ း ဖစ ပ္ြာ ေးေ္သာ ဗုိင္း ရပ္စ ္အသ္ ္္တ ္မ်းိးဳ  း ဖ ပ္ြါသည္။  

COVID-19 ကူ ္ကပြ်ံ႕စပာ မႈြ ္္ရပ ္သည္ ကမာၻအႏး ံ ႔ပ်ံ႕းႏး ံ ႔း ဖစ ပ္ြာ ေးနပါသည္။ ယခုအခါ 
းႏးုိင္ငံ ေးပါင္း ေးး မာက္်မာ စ္ာသုိ႔  

ေးရာက္ရ  ိေးနၿပီး ဖ ပ္ြါသည္။  

အနီ ကပ ္ထိေးတြ႔မႈဆုိြာ ဘာလဲ။ 
‘အနီ ကပ္ထိေးတြ႔မႈ’ ဆုိသည္မ  ာ COVID-19 ေးရာဂါပုိ ရ ိသူက ေးရာဂါပုိ ကူ ္က္ခံထာ ရခ်းိန္တြင္ အဆုိပါပုဂၢးဳိလ္းႏး င္း  
15 မိနစ့္ ့ င္  ့ေထက္ မ်က့္  ့ာခ်င့္းဆု့ိင္အ့တြ႔ဆံ့ု့ျခင့္း သုိ႔မဟုြ္ ေလံ့ုပိြ္အ့နရာြစ္ခုတြင္ 

့ ့ စ္နာရီ ့ င္  ့ေထက္  

ေြူြူရ ိအ့နျခင့္းအာ  ဆုိလုိး ခင္း း ဖ ပ္ြါသည္။ 

ေးအာကပြါြုိ႔ အပါအဝင္ အနီ ကပ္ထိေးတြ႔မႈသည္ နည္း လမ္း မ်ာ စ္ား ဖင္း  း ဖ ပ်္ြက္းႏးုိငပြါသည္ - 

• ြ္္အိမ ္တည္း  သုိ႔မဟုြ္ ြ္္ေးနရာြည္း တြင္ ေးနထုးိင္း ခင္း   
• အြည္း ပဳလူနာ၏ ခႏၶာကုိယ္မ  တထက္ေးသာ အရည္မ်ာ  သုိ႔မဟုြ္ ဓာတြ္ခဲခန္း နမူနာမ်ာ းႏး င္း  ြုးိက္ရိ ုက္ထိေးတြ႔း ခင္း   
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• အခန္း  သုိ႔မဟုြ္ ရံးု ခန္း ြ ္္ခန္း ြည္း တြင္ းႏး ္္နာရီ သုိ႔မဟုြ္ အထက္ အြူရ ိေးန ခင္း  

• ကာ  သုိ႔မဟုြ္ ဓာြ္ေးလ ကာ ကဲ သုိ႔ေးသာ အ ခာ ေးသာ ေအနအထာ မ်ာ တြင္ 15 မိန္္းႏး င္း အထက္  

မ်က္းႏး ာခ်င္း ဆုးိင္ေးတြ႔ဆံးုး ခင္း  သုိ႔မဟုြ္ အမ်ာ း ပည္သ ူသံးု သယ္ယူပုိ႔ေးဆာင္ေးရ  ေးနရာမ်ာ တြင္ 

ေးဘ ခ်င္း ကပ္ထိ ုင္း ခင္း ။ 

ကတြႏးုးပြ ္ဘာလုပ္ဖိ ု႔ လုိမလဲ။ 

ေိမမ တြင္ သုိ႔မဟုြ္ သင္  ့ ဟုိြယ္ခန့္းတြင္ သုိ႔မဟုြ္ က်န့္းမာအ့ရးအ့စာင္  ့ အ့ရ ာက္မႈရ ိအ့သာ  
ေျပင္အဆင တြစ္ရ မပ တြင္ အ့နထုိင္ပါ  
၎ကုိ ေတသားေလာကန္႔သြ္အ့စာင္  ့ၾကည္  ့့ျခင့္း ဟုေးခၚပါသည္။ 

• သင္သည္ အ့ရာဂါပုိးရ ိအ့နသူ ့ င္  ့  အ့နာက္ဆံ ့ုးထိအ့တြ႔ထားခ့်ိန္မ   14 ရက္ မျပည္  ့ မခ်င့္း မိမိဘာသာ 
အတသာ အလာကန္႔သြ္ေး္ာင္း ၾကည္း ပါ။ 
– ေးဆ ဝါ ကုသမႈခံယူရန္မ  တလဲ၍ သင္း အိမ္ သုိ႔မဟုြ္ ေးနထုိင္ရာေးနရာမ  မတထတက္ခာပါႏး င း္။ 
– သင္သည္ အ ခာ သူမ်ာ းႏး င္း  အခန္း ခခဲလ်က္ ြြ္းႏးုိေင ္သလာက္ ၾကာၾကာေးနထုိင ္သင္း ပါသည္။  

အိပ္ခန္း သီ သန္႔ခခဲလ်က္ အိပ္ၿပီ  း ဖ္္းႏးုးိငပြါက ေးရခ်းိးဳ ခန္း /အိမ ္သာကုိလည္း  သီ သန္႔ခခဲး ခာ အသံးု း ပဳပါ။ 

– အလုစပ္ခင္၊ ေးက်ာင္း  သုိ႔မဟုြ္ TAFE/ြကၠသုိလ္သိ ု႔ မတသာ ပါႏး င္း ။ 
– အမ်ာ း ပည္သ ူႏး င္း ဆုိင္ေးသာ ေးနရာမ်ာ  သုိ႔မဟုြ္ ခပဲအခမ္း အနာ မ်ာ အာ  မြက္ေးရာကပြါႏး င္း ။  
– အမ်ာ း ပည္သ ူသံးု သယ္ယူပုိ႔ေးဆာင္ေးရ  သုိ႔မဟုြ္ အင ာ ယာဥး္ဝန္ေးဆာင္မႈမ်ာ ကုိ အသံးု မ ပဳပါႏး င္း ။ 
– း ဖ္္းႏးုးိငပြါက အတသာ အလာကန္႔သြ္ေး္ာင္း ၾကည္း ခံထာ ရ ခင္း  မရ ိသည္း  မိြ္ေးတဆသူငယ္်ခင္း မ်ာ  

သုိ႔မဟုြ္  

မိသာ ္ုဝင္မ်ာ ကဲ သုိ႔ေးသာ အ ခာ သူမ်ာ အာ  သင္း အတြက္လိ ုအပ္ေးသာ အ္ာ အ္ာမ်ာ  သုိ႔မဟုြ္  

အ ခာ ေးသာပ္ၥည္း မ်ာ ကုိ ဝယ္ယူခုးိင္း ပါ။  
• သင္လိ ုအပ္ေးသာ အ္ာ အ္ာမ်ာ  သုိ႔မဟုြ္ ပ္ၥည္း မ်ာ အာ  သင္ရရ ိရန္ အခက္အ ခဲရ ိပါက အကူအညီရယူရန္  

1800 675 398 သုိ႔ ဖုန္း ေးခၚဆုိပါ။  

• ဘာသား ပန ္္တ ္ဦ လုိအပပြါက 131 450 သုိ႔ ဖုန္း ေးခၚဆုိၿပီ ေးနာက္ 1800 675 398 ြ္္ဆင္း  
သီ သန္႔ဖုန္း လုိင္း းႏး င္း   
ေးး ပာဆုိရန္ ေးြာင္း ဆုိပါ။  

• သုညသံ့ုးလံ့ုး (000) ေား ေအရ ေးပၚကိ္ၥမ်ာ အတြက္သာ အသံးု း ပဳပါ။ 

ေျပမင ထြက့္ျခင့္း 

သင္သည္ လံးု ခ်င္း အိမ္း ဖင္း ေးနထုိင္း ခင္း း ဖ ပ္ြါက အ ပစင ္ထက္ကာ သင္၏ဥယ်ာဥးပြန္း ၿခံ၊ လသာေးဆာင္  

သုိ႔မဟုြ္ အိမ္ၿခံဝင္း အတြင္း သုိ႔တသာ း ခင္း မ ာ အႏး ရာယ္ကင္း ပါသည္။  

သင္သည္ ြုိက္ခန္း  သုိ႔မဟုြ္ ေးနထုိင္ရာေးနရာြ ္္ခုတြင္ ပူ တြဲေးနထုိင္း ခင္း း ဖ ပ္ြါကလည္း  းႏး ာေးခါင္း ္ည္း ဝြ္ဆ င ္လ်က္ 

ပန္း ၿခံ၊ အိမ္ၿခံဝင္း အတြင္း သုိ႔တသာ း ခင္း မ ာ အႏး ရာယ္ကင္း ပါသည္။  
သုိ႔ေးသား္လည္း  သင္း ေအန ဖင္း  ပန္း ၿခံသုိ႔တသာ ရာလမ္း တြင္ အမ်ာ သံးု  ေးနရာြုိင္း ကုိ 

လ်င္း မစန္စား ဖြ္သ န္း တသာ သင္း ပါသည္။ ထုိသုိ႔ေးသာ ေးနရာမ်ာ ကုိ သင္မ ဖေ ္္မန ဖြ္သ န္း တသာ ရမည္ဆိ ုပါက 

းႏး ာေးခါင္း ္ည္း ဝြ္ဆငပြါ။ 
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အမ်ာ သံးု ေးနရာမ်ာ တြင္ သင္ေးတြ႕ရ ိေရသာ အ ခာ သူမ်ာ အာ လံးု းႏး င္း  သင္း အၾကာ  1.5 မီြာ 
စခာထာ းႏးုိင္ေးၾကာင္း  ေးသခ်ာပါေး္။  

သင္  ့ အ့ရာဂါလကၡဏာမ်ားကုိ အ့စာင္  ့ၾကည္  ့ ပါ 
သင္သည္ အ့ရာဂါပုိးရ ိအ့နသူ ့ င္  ့  အ့နာက္ဆံ ့ုးထိအ့တြ႔ထားခ့်ိန္မ  14 ရက္ မျပည္  ့ မခ်င့္း သင္  ့ က်န့္းမာအ့ရးေား 
အ့စာင္  ့ၾကည္  ့ ပါ။ 

ေးအာကပြါလကၡဏာရပ္်မာ းႏး င္း  
ေးရာဂါလကၡဏာမ်ာ အာ လံးု ကုိ ေး္ာင း္ၾကည္း ပါ - 

• ဖ်ာ း ခင္း  
• ေးခ်ာင္း ဆုိ း ခင္း  
• အသက္ရ  ဴမဝ ခင္း  
• လည္ေးခ်ာင္း နား ခင္း ။ 

အ ခာ  ကနဦ ေးရာဂါလကၡဏာမ်ာ တြင္ ေးအာကပြါြုးိ႔  

ပါဝင္းႏးုးိင ္သည္ - 

• ခ်မ္း ြုန္း ခင္း  
• ကုိယ္လက္ကိ ုက္ခဲး ခင္း  
• ေးခါင္း ကုိက္း ခင္း  
• းႏး ာေး္ း ခင္း  
• ၾတကက္သာ နာက်င္း ခင္း  
• ဝမ္း ပ်က္ဝမ္း ေးလ း်ား ခင္း ။ 

သင စး္တင္ အဆုိပါလကၡဏာမ်ာ  ရ ိထာ ခဲ း ခင္း ရ ိမရ ိ သိရ ိရန္ က်န္း မာေးရ းႏး င္း ကုေသရ  ဦ ္ီ ဌာနမ  သင း္အာ   
ပံးုမ န ္ဆတက္သယပြါလိမ း္မည္။ 

ကတြႏးုးပြ ္္တစင္ ေးရာဂါလကၡဏာမ်ာ ေးပၚလာခဲ လ း်င္ ဘယ္လိ ုလုပ္ရမလဲ။ 
ေထတကတြ င္အ့ဖာ့့္ ျပထားသည္  ့  အ့ရာဂါလကၡဏာြစ္ခုခု သင္  ့ တြင္အ့ပအေပါက္လာပါက - 

• ဆရာဝန္ သုိ႔မဟုြ္ ေးရာဂါ္္္ေးဆ ေးရ ေးဆ ခန္း ြ ္္ခုသုိ႔ ဖုန္း ေးခၚဆုိပါ။ သင္သည္ COVID-19 

အြည္း ပဳလူနာြ္္ဦ းႏး င္း  ထိေးတြ႕မႈရ ိ ခဲ ၿပီ  သင္း တြင္ ေးရာဂါလကၡဏာမ်ာ ရ ိေးေနၾကာင္း  သူြုိ႔ကုိ 

ေးး ပား ပပါ။  
• သင္း တြင္ရ  ိပါက းႏး ာေးခါင္း ္ည္း ဝြ္ဆ င ္ထာ ပါ။ 

• မိမိကုိယ္ကိ ု အ ခာ သူမ်ာ းႏး င္း  ခခဲး ခာ ထာ ပါ (ဥပမာ သီ း ခာ အခန္း ခခဲလ်က္ေးနထုိင္ၿပီ  း ဖ္္းႏးုိငပြါက  

သီ သန္႔ေးရခ်းိးဳ ခန္း /အိမ ္သာကုိ အသံးု း ပဳလ်က္)။ 

• အလုစပ္ခင္၊ ေးက်ာင္း  သုိ႔မဟုြ္ TAFE/ြကၠသုိလ္သိ ု႔ မတသာ ပါႏး င္း  သုိ႔မဟုြ္ အမ်ာ း ပည္သ ူႏး င္း ဆုိင္ေးသာ  
ေးနရာမ်ာ  သုိ႔မဟုြ္ ခပဲအခမ္း အနာ မ်ာ အာ  မြက္ေးရာကပြါႏး င္း ။  

• အမ်ာ း ပည္သ ူသံးု သယ္ယူပုိ႔ေးဆာင္ေးရ  သုိ႔မဟုြ္ အင ာ ယာဥး္ဝန္ေးဆာင္မႈမ်ာ ကုိ အသံးု မ ပဳပါႏး င္း ။ 

• ဆရာဝန ္ထံ သုိ႔း ဖ္္ေး္ ေးရာဂါ္္္ေးဆ ေးရ ေးဆ ခန္း သုိ႔း ဖ္္ေး္ သင္ေးရာက္ရ  ိပါက သင္သည္ COVID-19 

အြည္း ပဳလူနာြ္္ဦ းႏး င္း  ထိေးတြ႕မႈရ ိ ခဲ ေးၾကာင္း  သူြုိ႔ကုိ ထပ္မံ ေးး ပား ပပါ။ 

ဆရာဝန္ သုိ႔မဟုြ္ ေးဆ ရံးုေအရ ေးပၚဌာနမ  ဝန ္ထမ္း သည္ သင္း အာ  းႏး ာေးခါင္း ္ည္း ြ ္္ခု ေးသခ်ာေးပါက္  

ဝြ္ဆ င္ေးပ ပါလိမ္း မည္။ ၎ြုိ႔မ  သင္း အာ  အ ခာ သူမ်ာ မရ ိသည္း  အခန္း ြ ္္ခန္း သုိ႔ ေးခေၚဆာစင ္သာ ပါလိမ း္မည္။ COVID-

19 ရ ိမရ ိ ္္္ေးဆ ရန္အလုိ႔င ာ ေးပ ပုိ႔ရန္အတြက္ သူြုိ႔က းႏး ာေးခ်ာင္း းႏး င္း  လည္ေးခ်ာင္း ြုိ႔ဖြ္ ရယူပါလိမ း္မည္။ 

ေသက္ရႈမဝျခင့္းကဲ သုိ႔အ့သာ ့ျပင့္းထန ္သည္  ့  အ့ရာဂါလကၡဏာမ်ား သင္ ခံစားအ့နရပါက - 

• 000 သုိ႔ ဖုန္း ေးခၚဆုိၿပီ  လူနာြင ္ကား လႊြ္ေးပ ရန္ ေးြာင္း ဆုိပါ။ 
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• သင္သည္ COVID-19 အြည္း ပဳလူနာႏး င္း  အနီ ကပ္ထိေးတြ႔ထာ သူး ဖ္္ေးၾကာင္း   
လူနာြင ္ယာဥး္ဝန ္ထမ္း မ်ာ အာ  ေးး ပာၾကာ ပါ။ 

ဗုိင္း ရပ္စ ပြ်ံ႕စပာ မႈကုိ ကတြႏးုးပြ ္ဘယ္လိ ု ကာတကယ္ရမလဲ။ 
သန္႔ရ င့္းအ့သာလက္၊ ့  ့ာအ့ခ်ျခင့္း့  ့င္  ့  အ့ခ်ာင့္းဆုိး့ျခင့္းဆု့ိင္ရာ သန္႔ရ င့္းမႈရ ိ့ျခင့္းသည္ 

အေကာင့္းဆံ့ုးအ့သာ  
ကာတကယ္မႈပင့္ျဖစ္ပါသည္ - 

• သင္း လက္မ်ာ အာ  ဆပ္း ပာႏး င္း  ေးရ ဖင္း  အနည္း ဆံးု  ္ကၠန္႔ 20 ခန္႔ မၾကာခေဏဆ ေးၾကာပါ။ အ္ာမ္ာ မီ၊ 
္ာ ၿပီ းႏး င္း  အိမ ္သာြက္ၿပီ ေးနာက္ သုိ႔မဟုြ္ ေးနရာြ ္္ခုသုိ႔ မဝင္ေးရာက္မီ သုိ႔မဟုြ္ အ ခာ သူမ်ာ းႏး င္း   
မ ေး်ဝအသံးု း ပဳေးသာ ပ္ၥည္း မ်ာ ကုိ မထိေးတြ႕မီတြင္ ထုိသုိ႔း ပဳလုပပြ ါ။ 

• သင္း လက္မ်ာ သည္ သိသိသာသာည္္ေးေပန ခင္း မရ ိပါက အရက္း ပန္အဓိကပါဝင္ေးသာ လက္သန္႔္င္ေးဆ ရည္ကိ ု 
အသံးု း ပဳႏးုိငပြါသည္။  

• သင္ေးခ်ာင္း ဆုိ ္ဥး္ သုိ႔မဟုြ္ းႏး ာေးခ်္ဥစး္တင္ သင္း ႏး ာေးခါင္း းႏး င္း  ပါ ္ပ္အာ  ြ ္္ရ  ဴ  း ဖင္း  အုပ ္ထာ ပါ။  
• ထုိြ ္္ရ  ဴ  ကုိ သီ သန္႔အိြ္တ ္္အိြ္း ဖင္း ထည္း လ်က္ အမိႈကပြံ းု အတြင္း သုိ႔ စ္န္႔ပ္္ၿပီ  ထုိ႔ေးနာတက္တ င္  

သင္း လက္မ်ာ ကုိ ေမမ ေမလ်ာ ေးဆ ေးၾကာပါ။ 
• သင္း တြင္ ြ ္္ရ  ဴ  မရ ိပါက သင္း အက်ႌလေက္အ ပၚပုိင္း  သုိ႔မဟုြ္ ြံေးြာင ္္ဆ ္း ဖင္း ကာလ်က္  

ေးခ်ာင္း ဆုိ  သုိ႔မဟုြ္ းႏး ာေးခ်ပါ။ 
• သင္း မ်က္လံ းု မ်ာ ၊ းႏး ာေးခါင္း  သုိ႔မဟုြ္ ပါ ္ပ ္ကိ ု မထိမိေး္ရန္ ႀကိးဳ ္ာ ပါ။ 
• အ ခာ သူမ်ာ းႏး င္း  ထိေးတြ႕မႈမ န ္သမ း်ကုိ ေးရ ာင္ၾကဥး ပြ ါ။ 

းႏး ာေးခါင္း ္ည္း  ဝြ္ဆ င ္သင္း သလာ ။ 
သင္း တြင္ ေးရာဂါလကၡဏာမ်ာ မရ ိပါက းႏး ာေးခါင္း ္ည္း ြ ္္ခု ဝြ္ဆင္ရန္ မလုိအပပြါ။ းႏး ာေးခါင္း ္ည္း သည္  

သင္း အာ  ေးရာဂါပုိ ကူ ္က္ခံ ရ ခင္း မ  ကာတကယ္ေးပ မည္မဟုြပြါ။ 

သင္ေးနေမကာင္း း ဖ္္ေးနပါက အ ခာ သူမ်ာ ထံသုိ႔ ေးရာဂါပုိ ကူ ္က္း ခင္း ကုိ ကာတကယ္ရန္အတြက္ သင္း တြင္  

းႏး ာေးခါင္း ္ည္း ရ ိပါက ၎အာ  ဝြ္ဆ င ္သင္း ပါသည္။ သင္း ဆရာဝန္မ   ဝြ္ဆင္ရမည္း ႏး ာေးခါင္း ္ည္း အာ   
သင္း ကုိ ေးပ ပါလိမ္း မည္။ 

အတသာ အလာကန္႔သြ္ေး္ာင္း ၾကည္း ေးန္ဥး္အ တြင္း  
ကတြႏးုးပြ ္က်န္း မာေးပ်ား္ရႊင္ေးေန္ရန္ ဘယ္လိ ုဂရု္ုိက္ရမလဲ။ 
အိစမ ္တင္း ၌ အခ်းိန္ၾကား မင္း စ္ာ ေးနထုိင္ရပါက ္ိြ္ဖိ္ီ မႈမ်ာ း ပာ းႏးုိငပြါသည္။  

မိမိကုိယ္ကိ ုဂရု္ုိက္းႏးုိင္ရန္ အႀကံး ပဳခ်က္မ်ာ  - 

• မိသာ ္ုဝင္မ်ာ းႏး င္း  ေးရာဂါကူ ္က္မႈေအၾကာင္း  ္ကာ ္ မည္ေးး ပာပါ။ COVID-19 ေအၾကာင္း   
နာ လညပြါက ္ုိ ရိမပြူပန္မႈမ်ာ  ေးလ်ာ က်တသာ ပါမည္။ 

• ေကလ ငယ္မ်ာ ကုိ သူြုိ႔နာ လည္းႏးုိင္မည္း  ္ကာ လံးု မ်ာ း ဖင္း  ေးခ်ာ ေးမာ ႏး ္ ္သိမ္း ပါ။  
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• ယခင ္က သင္ အ ခာ ေးသာကိ္ၥရပ္မ်ာ ကုိ မည္သိ ု႔ရင ္ဆိ ုင္ေးက်ား္း ဖြ္ခဲ  ေးၾကာင္း  ္ဥး္း ္ာ ပါ။ ဤေအး ခေအနကုိလည္း   
သင္ေးက်ား္း ဖြ္းႏးုးိင္မည္ဟု မိမိကုိယ္ကိ ုေးး ပာပါ။ အတသာ အလာကန္႔သြ္ေး္ာင း္ၾကည္း ေးနရ ခင္း သည္ 

အခ်းိန ္ကာလၾကား မင္း မည္မဟုြ္ေးၾကာင္း  သြိရပါ။  
• ေးလ က်င္း ခန္း မ န္မ  န ္ုလ ပပြ ါ။ ေးလ က်င္း ခန္း သည္ ္ိြ္ဖိ္ီ မႈးႏး င္း ပြ္သက္၍ အကူအညီး ဖ္္ေး္ပါသည္။  
• မိသာ ္ုဝင္မ်ာ ၊ မိြ္ေးတဆမ်ာ းႏး င္း  ဖုန္း ၊ အီ ေးမ လ္ သုိ႔မဟုြ္ လူမႈတကန္ရက္မ  ြ္ ္ဆင္း  အဆက္အ တသယ္မ ပြ္ေးနပါ။  
• ပံးုမ န္ ေးန႔္ဥး္လုပ္ရိ ု လုပ္စဥး္်မာ အြုိင္း  ြြ္းႏးုးိင ္သမ း် ေးဆာစင္ရကပြါ။  
• သင္း ေကလ ၏ေးက်ာင္း ကုိ ေးမ စခန္း ္ာစရက္မ်ာ းႏး င္း  အိမ္စာမ်ာ အာ  ္ာြုိက္ သုိ႔မဟုြ္ အီ ေးမ လ္မ  ြ္ ္ဆင္း   

ပုိ႔ေးပ ရန္း ဖ္္ေး္ ေးက်ာင္း သာ ေအန ဖင္း  အြန္း ကုိ တအန ္လိ ုင္း မ ြ္ ္ဆင္း  ြက္ေးရာက္၍ရမရ ဖ္္ေး္ 

ေးမ း မန္း ပါ။  

• သင္း ေအန ဖင္း  အခက္အ ခဲႀကံးဳေးတြ႕ေးနရပါက သုိ႔မဟုြ္ ္ုိ ရိမပြူပန္ေးနပါက 13 11 14  မ ြ္္ဆင္း  Lifeline 

သုိ႔မဟုြ္ 1300 22 4636  မ ြ္္ဆင္း  Beyond Blue သုိ႔ ေးခၚဆုိႏးုးိငပြါသည္။ 

အဲဒါဆုိ ကတြႏးုးပြ ္မိသာ ္ု၊ မိြ္ေးေတဆတြနဲ႔ လုပ္ေးဖား္ကိ ုင္ဖက္ေးတြေကရာ  
ဘယ္လိ ုး ဖ ္္မ  ာလဲ။ 

သင္သည္ COVID-19 ေြည့္ျပ လူနာြစ္ဦး့ ့ င္  ့  ေနီးကပထြိအ့တြ႔မႈရ ိ ခဲ အ့သာအ့ၾကာင္  ့   
ေတသားေလာကန္႔သြ္အ့စာင္  ့ၾကည္  ့ ခံထားရလ ့်င္ 

သင္းႏး င္း ထိေးတြ႔မႈရ ိထာ ေးသာ သင္း မိသာ ္ုဝင္မ်ာ းႏး င္း  အ ခာ သူမ်ာ ေအန ဖင္း  
ေတသားေလာကန္႔သြ္အ့စာင္  ့ၾကည္  ့ မႈ  
ခံယူရန္ မလုိေပ္ပါ။  

သုိ႔အ့သာ့ ္သင္  ့ မိသားစုေပါေဝင္ ေျခားလူမ်ား့  ့င္  ့  ထိအ့တြ႔မႈေား ေနိမ္  ့ ဆံ့ုး့ျဖစ္အ့စရန္ အ့လ ့်ာ ခ်သင္  ့သည္ 

-  

• း ဖ္္းႏးုိငပြါက အိမ္အတြင္း တြင္ သီ း ခာ အခန္း ခခဲလ်က္ ေးနပါ။  

• အခန္း ြ ္္ခန္း ြည္း တြင္ ေးနရမည္ဆိ ုပါက းႏး ာေးခါင္း ္ည္း ဝြ္ဆ င္ၿပီ  အ ခာ သူမ်ာ းႏး င္း  1.5 မီြာ စခာလ်က္ 

ေးနပါ။  
• သင္း လက္မ်ာ ကုိ ပံးုမ န္ေးဆ ေးၾကာပါ။ 
• သင္ထိေးတြ႔ထာ ေးသာ ေးနရာမ်ာ ကုိ အသံးု မ်ာ ေးသာ အိမ ္သံ းု ပုိ သြ္ေးဆ အသံးု း ပဳ၍ ပုိ သြပြါ။ 

ကတြႏးုးပြး္ႏး င္း  ထိေးတြ႔ဖူ သူေးတြကုိ ေးး ပား ပဖုိ႔ လုိမလာ ။ 

သင္  ့ တြင္ မည္သည္  ့လကၡဏာမ ့် မရ ိပါက 

သင္သည္ ေးရာဂါပုိ ရ ိသူႏး င္း  ထိေးတြ႔ထာ သူး ဖ္္ေးၾကာင္း  ေျခားသူမ်ားေား အ့့ျပာၾကားရန္မလုိေပ္ပါ  
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ေတသားေလာကန္႔သြ္အ့စာင္  ့ၾကည္  ့ အ့နစဥ့္အ တြင့္း အ့ရာဂါလကၡဏာမ်ားအ့ပေလာၿပီး 
COVID-19 ရ ိအ့ၾကာင့္း စစ္အ့ဆးအ့တြ႔ရ ိပါက 

သင့္ ့ င္  ့  ေနီးကပထြိအ့တြ႔ထားသူမ်ားေား အ့့ျပာၾကားရန္ လုိေပ္ပါလိမ ့္မည္။ ထုိသုိ႔း ဖစ ပ္ြာ ပါက 

သင္းႏး င္း အနီ ကပ္ထိေးတြ႔ထာ သူမ်ာ အာ  ရ ာေးေစဖဖား္ထုြ္ရန္ က်န္း မာေးရ းႏး င္း ကုေသရ  ဦ ္ီ ဌာနမ   
း ပည္သူ႔က်န္း မာေးရ အရာရ ိြ္္ဦ က သင္း အာ  ဆတက္သယ္လာပါလိမ္း မည္။  

း ပည္သူ႔က်န္း မာေးရ အရာရ ိမ  အဆုိပါပုဂၢးဳိလ္မ်ာ အာ  ဆတက္သယ္မည္း ဖ္ ္ကာ ၎ြုိ႔ ေးဆာစင္ရက္ရန ္လိ ုအပ ္သည္မ်ာ အာ   
ရ င္း လင္း ေးး ပာၾကာ ပါလိမ္း မည္။  

ဥပမာ၊ သင္း လုပ္ေးဖား္ကိ ုင္ဖက္မ်ာ ကုိ ေနီးကပ္ ထိေးတြ႔ထာ သူမ်ာ အ ဖ္္ သြ္မ  ြ္၍မရ ဖ္္းႏးုိင ္ကာ ၎သည္  

သင္းႏး င္း  မည္မ  း်နီ နီ ကပ ္ကပ္းႏး င္း  မည္မ  း်ၾကာၾကာ အြူြတက အလုပ္လု ပ ္ထာ လဲ ဆုိသည္း ေအပၚ မူြည္းႏးုးိငပြါသည္။  
၎ြုိ႔အာ  ဆတက္သယ္ရန္ လုိအပ္း ခင္း ရ ိမရ ိအာ  း ပည္သူ႔က်န္း မာေးရ အရာရ ိမ  ဆံးု း ဖြပြါလိမ္း မည္။  

အနီ ကပ္ထိေးတြ႕မႈမ်ာ းႏး င္း  ပြ္သက္ေးသာ ေးနာက္ထ ပ္အခ်က္အလက္်မာ အတြက္  

‘အနီ ကပ္ထိေးတြ႕မႈ’မ်ာ အ ဖ္္ သြ္မ  ြပြံ းု အာ  ေးလ လာပါ။<https://www.dhhs.vic.gov.au/victorian-public-

coronavirus-disease-covid-19#how-do-you-define-close-contact>. 

ကတြႏးုးပြ၏္ အတသာ အလာကန္႔သြ္ေး္ာင္း ၾကည္း မႈ 
ကာလအဆံးု တြင္ ဘား ဖ ္္မ  ာလဲ။ 
ေးရာဂါပုိ ကူ ္က္ခံထာ ရသူႏး င္း  သင္အနီ ကပ္ထိေးတြ႔ထာ သည္း  ေးနာက္ဆံ းု အခ်းိန္မ   14 ရက္ ေထိ သင္  ့ အေနျဖင္  ့   
ေတသားေလာကန္႔သြ္အ့စာင္  ့ၾကည္  ့ မႈအေ့ျခအေနတြင္ ဆက္လက္ရ  ိအ့နရန္ လုိေပ္မည့္ျဖစ ္သည္။  

မည္သည္း အခ်းိန္တြင္ အတသာ အလာကန္႔သြ္ေး္ာင္း ၾကည္း မႈမ  တထတက္ခာႏးုိင္ေးၾကာင္း  သင္း အာ  
ေးး ပာၾကာ မည္း ဖ္ ္သည္။  

သင္ အတသာ အလာကန္႔သြ္ေး္ာင္း ၾကည္း ေးနသည္း  14 ရက္ကာလအတြင္း  သင္း တြင္ မည္သည္း   
ကုိရုိနာဗုိင္း ရပ္း္လကၡဏာမ  မရ ိ ခဲ ပါက ေးရာဂါပုိ ကင္း ရ င္း ေးၾကာင္း  အြည္း ပဳခ်က္ သုိ႔မဟုြ္ ္္္ေးဆ မႈအာ   
လုိအပ္မည္မဟုြပြါ။  

ေတသားေလာကန္႔သြ္အ့စာင ့ၾ္ကည္  ့ အ့နထု့ိင္စဥ့ ္သင္  ့ တြင္ အ့ရာဂါလကၡဏာမ်ား အ့ပအေပါက္လာပါက သင္း အာ  
ဗုိင္း ရပ္စ ပြိ ု ရ ိမရ ိ္္္ေးဆ ရန္ လုိအပပြါမည္။ အထကပြါ ‘ကတြႏးုးပြ ္္တစင္ ေးရာဂါလကၡဏာမ်ာ   
ရ ိလာပါက ဘာလုပ္ရမလဲ’ က႑အာ  ေးက် ဇူ း ပဳ၍ ကုိ ကာ ပါ။ 

  

https://www.dhhs.vic.gov.au/victorian-public-coronavirus-disease-covid-19#how-do-you-define-close-contact
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ေးနာက္ထ ပ္အခ်က္အလက္ေးတြကုိ ဘယ္ေးနရာေးတြမ ာ ေးမ း မန္း းႏးုိင္မလဲ။ 

ဖုန့္း့ျဖင္  ့  
သင္ေးမ း မန္း လုိေးသာ ေးမ စခန္း မ်ာ းႏး င္း ပြ္သက္ၿပီ  ေးတဆ ေးႏစး ြုးိငပြင္ရန ္အတြက္ 1800 675 398 မ ြ္္ဆင္း   
က်န္း မာေးရ းႏး င္း  ကုေသရ ဦ ္ီ ဌာနအာ  ဆတက္သယပြါ။ သီ သန္႔ဖုန္း လုိင္း အာ  24 နာရီ၊ 7 ရက္ စဖင္း ထာ ပါမည္။ 

ဘာသား ပန ္္တ ္ဦ လုိအပပြါက 131 450 အာ  ဦ စ္ာေးခၚဆုးိၿပီ ေးနာက္ 1800 675 398 မ ြ္္ဆင္း   
သီ သန္႔ဖုန္း လုိင္း အာ  ေးြာင္း ဆုိပါ။  

တေန ္လိ ုင့္း 
• ဗ္္တိ ု ရီ ယာ း ပည္နတယ္တ င္း  ေးနာက္ဆံ းု ရသြင္း မ်ာ  <https://www.dhhs.vic.gov.au/novelcoronavirus> 

• းႏးုိင္ငံြ္္ဝ မ္း မ  ေးနာက္ဆံ းု ရသြင္း မ်ာ  <https://www.health.gov.au/news/latest-information-about-novel-

coronavirus> 

• းႏးုိင္ငံြကာမ  ေးနာက္ဆံ းု ရသြင္း မ်ာ  <https://www.who.int/westernpacific/emergencies/novel-

coronavirus> 

• ကမာၻ႔က်န္း မာေးရ အခဖဲ႕ (WHO) မ  အရင္း အ မ ္်္မာ  <https://www.who.int/health-topics/coronavirus> 

 

ဤ္ာစရက္စာြမ္း ကုိ အ ခာ ပံးု္ံြ ္်္မးိးဳ း ဖင္း  ရယူလုိပါက 1300 651 160 သုိ႔ ဖုန္း ေးခၚဆုိၿပီ   
လုိအပ ္လ း်င္ းႏးုိင္ငံ လံးု ဆုိင္ရာ ထပ္ဆင္း လႊင္း ဝန္ေးဆာင္မႈ 131 450 ကုိ သံးု ပါ သုိ႔မဟုြ္အ  
မ်ာ း ပည္သ ူက်န္း မာေးရ ဆုးိင္ရာ ဌာနခခဲ<public.health@dhhs.vic.gov.au> သုိ႔ အီ ေးမ လပြို႔ပါ။ 

ဗ္္တိ ု ရီ ယာ း ပည္နယ္အ ္ုိ ရ၊ 1 Treasury Place ၊ မဲလ္ဘ ုန္း ၿမိးဳ႕မ  စခင္း း ပဳခ်က္ေးပ လ်က္ ထုြ္ေးဝပါသည္။ 
© ၾသေ္ြ လ်ႏးုိင္ငံ ၊ ဗ္္တိ ု ရီ ယာ း ပည္နယ္ က်န္း မာေးရ းႏး င္း  ကုေသရ ဦ ္ီ ဌာန၊ 2020 ေးမလ 
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