Coronavirus disease
(COVID-19)
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င
ိို ရ
် ာ နရာဂေါ လကခဏာ

မ ာိုးဖပသနေ ပေါက သိုမဟိုတတိုပစကွ်းစရောဂါ ကောကွယစ ်းမထ်းို ရစသ်းသ၊ ဘိိုိုးဘွာိုးရိပ်သာ မ ာိုးကိို လည်ပတ်ခွင်ို့ မရှိ
ပေါ။
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နမလ ၁ ရက် နေမှို့ စ၍ ဘိိုးို ဘာွ ိုးရိပ်သာ မ ာိုးကိို လည်ပတ်ခွင ်ို့ ရရေ် သင်က တိုပ် နကွိုးကာကွယ် န
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ို စရ။ အထူိုးအဖခအနေ

မ ာိုးမှ အပ ၁၆နှစ် နအာက် ကနလိုးမ ာိုး ကိို လည်ပတ်ခွငမ
်ို့ ဖပ ပေါ။
လည်ပတ်သူမ ာိုး အာိုးလံိုိုး စနထင
ို သအခန်း ထဲမ၀င် မ နှင ်ို့ မထွက် ခင် လက်န

ိုးရမည်။ ဖဖ နင
ို ခလျှင လမှုစရ်း

ခွဖခော်းစနထိုငမှု ကိုက ငသို်း ရနအော်းစပ်းပပ်း စနထိုငမစကောင်းပါက စ ောင ော်းရနလိုအပမည။

မေ်နေဂ ာမ ာိုးနှင၀
်ို့ ေ်ထမ်ိုးမ ာိုး။
အစိိုိုးရကဘိိုးို ဘာွ ိုးရိပ်သာမ ာိုး အနေ ဖြင်ို့ နေထိင
ို သ
် ူ မ ာိုး COVID-19 အနတရာယ် မှ ကကြိုတငကာကွယ် ရေ် အထူိုး
သတိထာိုးရမည်ဟို နကကညာ ခဲပ
ို သ
် ူ
ို့ ေါသည်။ ၀ေ်ထမ်ိုးမ ာိုး၏ က ေ်ိုးမာနရိုး ကိို အေိုးကပ် နစာင်ကို့ ကည်ို့ ပပိုး နေထိင
အသစ် သိမဟို
ို ို့ တ် ဖပေ်လာသူမ ာိုးကိို မ၀င်ခင် စစစ်ဖခင်ိုး

င
ိို ိုး် ဘတ
ို မ
် ာိုး သိမဟို
ို ို့ တ် အ ဖခာိုး

လမ်ိုးမ ာိုး သံိုးို ပပိုး အဖခာိုးသမ
ူ ာိုး၏ က ေ်ိုးမာနရိုး ကိို ကာကွယ် ရေ် က င်ို့ သံိုးို သည်ို့ အ

က်သယ
ွ ် နရိုး ေည်ိုး

င်ို့ မ ာိုးကိို ရှငိုး် ဖပရမည်။

ဘိိုိုးဘွာိုးရိပ်သာမ ာိုး နှင ်ို့ အိမ်တွငိုး် နစာင်ို့ နရှာက်နရိုး အတွက် အလိုပ် သမာိုးမ ာိုး ရရှိရေ် အစိိုးို ရမှ အဖပည်ဖပည်
နက ာင်ိုးသာိုး ဗစာ အလိုပ်လိုပ် ခွင ်ို့ မ ာိုးကိို နဖြနလ ာို့ နပိုးစနပါသည။။ ၄င်ိုးက အဖပည်ဖပည်

ိုင
ိ ရ
် ာ

ိုင
ိ ရ
် ာ နက ာင်ိုးသာိုး သူော

ဖပ မ ာိုး နှင ်ို့ အ ဖခာိုး သက်ကကိုးရွ ယ် အိိုနစာင်ို့ နရှာက် နရိုး ၀ေ်ထမ်ိုးမ ာိုးကိို နှစ် ပတ်တွင ် ောရ ၄၀ ထက်ပိို ပပိုး အလိုပ်
လိုပ်ခွင ်ို့ နပိုးမည်။ နလာနလာ

ယ် တွင် ကသစနကတိုးလ ၌ အဖပည်ဖပည်

ိုင
ိ ရ
် ာ နက ာင်ိုးသာိုး သူောဖပ မ ာိုး၂၀၀၀၀ ခေ် ို့

ပညာသင်ကကာိုးနေသည်။

ကိရ
ို ို ိောဗိိုငိုး် ရပ်ဖပေ်ပွို့ ာိုးမှုမက
ှ ာကွယရ
် ေ်ဘယ်လိိုကည
ူ ရမည်ေည်ိုး။
ဗိိုငိုး် ရပ် အမ ာိုးစို အတွက် အ နကာင်ိုး

ိုးံို အကာအကွယ် မှာ နှာနခ ဖခင်ိုး/နခ ာင်ိုး ိုးိို ဖခင်ိုး တွင ် သေ်ရှို့ ငိုး် မူကိို

နကာင်ိုးမေ
ွ န
် အာင်နလို့က င်ပ
ို့ ေါ။ သင်ို့ အ နေ ဖြင်ို့


ပ်ဖပာ နှင ်ို့ နရ ဖြင်ို့ လက် ကိို မကကာ ခဏ န

ိုးပေါ။ အစာမစာိုးခင် ။ အစာ စာိုးပပိုး နှင ်ို့ အိမ်သာ သွာိုး ပပိုး

နောက်




နခ ာင်ိုး

ိုးိို ဖခင်ိုး နှင ်ို့ နှာ နခ ဖခင်ိုး အတွက် ကာ ထာိုးပေါ။ တစ်ရှု ိုး ကိို နသခ ာ စွေပစ်
် ို့ ပေါ။ အရက် ပေါ နသာ

လက် န

ိုးရည် ကိို သံိုးို ပေါ။

နေနမကာင်ိုးဖြစ်နေပေါက အဖခာိုး သူမ ာိုး နှင ်ို့ အထိအ နတွွေ့ မလိုပ်ရ ( လူမ ာိုးနင
ှ ်ို့ ၁.၅ မတာ ဖခာိုး ပပိုး နေပေါ)

ပိုမိုသ လပ
ို ါက။
ကိရ
ို ို ေ
ိ ာ ဗိိုငိုး် ရပ် က စိိုိုးရိမ် စရာဖြစ်နသာ် လည်ိုး ြ ာိုးဖခင်ိုး. နခ ာင်ိုး

ိုးိို ဖခင်ိုး ။ လည် နခ ာင်ိုး ော ဖခင်ိုး သိမဟို
ို ို့ တ်

နမာပေ်ိုးဖခင်ိုး နရာဂေါ လကခဏာ ကိို ဖပသ နေ သူ အမ ာိုး စို မှာ COVID-19 မဟိုတ် ပဲ အ နအိုးမိ ဖခင်ိုး သိမဟို
ို ို့ တ်
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အဖခာိုး အသက် ရှု လမ်ိုး နကကာင်ိုး

င
ိို ရ
် ာ နရာဂေါ တခိုခို ကိို ခံစာိုးနေရသူ ဖြစ် နိင
ို ် နကကာင်ိုး သတိဖပ ရေ် အနရိုးကကိုး

ပေါသည်။
နောက်

ိုးံို အကကံဥာဏ် အခ က်အလက် မ ာိုး နှင ်ို့ အရင်ိုးအဖမစ် မ ာိုး အတွက် www.health.gov.au ကိို သွာိုးပေါ။

(National Coronavirus Health Information Line) အမ ိ ိုးသာိုး ကိရ
ို ို ေ
ိ ာ ဗိိုငိုး် ရပ် က ေ်ိုးမာနရိုး အခ က်အလက်
မ ာိုး ြိုေိုး် လင
ိို ိုး် ကိို 1800 020 080 တွင ် နခေါ်ပေါ။ ၄င်ိုးက တနေ ၂၄
ို ်ပေါသည်။
ို့ ောရ တပတ် ၇ ရက် အလိုပ်လပ
ဘာသာဖပေ် သိမဟို
ို ို့ တ် စကာိုးဖပေ် ၀ေ် န
သင်၏ ဖပည် ေယ် သမ
ို ဟိုတ် နေသ

ာင်မှု အတွက် လိအ
ို ပ်ပေါက 131 450 ကိို နခေါ်ပေါ။

င
ိို ရ
် ာ အမ ာိုးဖပည်သူ က ေ်ိုးမာ နရိုး နအ ဂ င်စ ြိုေိုး် ေံပေါတ် မ ာိုး ကိို

www.health.gov.au/state-territory-contacts တွင ် ရရှန
ိ င
ိို သ
် ည်။
သင်၏က ေ်ိုးမာနရိုးအတွက် စိိုိုးရိမမ
် ူ ရှပ
ိ ေါက
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