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နေထင
ို မ
် နက င်ီးြါက ဘ လိုြ်ရမလွဲ
အကယ်၍ သင်က နရ ဂါ လကခဏ မျ ီး (အဖျ ီး။ နြျ င်ီးဆီးို ခြင်ီး။ လည်နြျ င်ီးေ ခြင်ီး။ ြင်ြေ်ီးနမ်ီးေယ် ခြင်ီး
သမဟို
ို ို့ တ် အသက်ရှုမ၀ခြင်ီး ) တက
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ရှသူ နှင ်ို့ ထနတွေ့ မှု ရှြွဲို့ နသက င်ီး အသနြီးြါ။
သင်၏အမ်။ ဟတ
ို ယ် သမဟို
ို ို့ တ် ကျေ်ီးမ နရီးနစ င်ို့ နရှ က် မှု နေရ တင် သီးခြ ီး နေထင
ို ရ
် မည်။ သင်ို့ ကို
ကျေ်ီးမ နရီးအ ဏ ြိုင ် မျ ီးက ညအမ်ခြေ်မြီး ြမ
ို ှေ ် လိုနြ်ဆ င်မမ
ှု ျ ီး ကို နဘီးကင်ီး စ လိုြ် နဆ င်နင
ို ် မြ ဟို
အသနြီး ြင်ို့ ခြြုြျေ် အထ နေနြီးရမည်။

ကရ
ို ို ေ ဗိုငီး် ရြ် ခြေ်ြို့ ီး မှု မှက ကယ် ရေ် ဘယ် လက
ို ူည ရမည်ေည်ီး။
ဗိုငီး် ရြ် အမျ ီးစို အတက် အ နက င်ီး ဆီးို အက အကယ် မှ

နှ နြျခြင်ီး/နြျ င်ီးဆီးို ခြင်ီး တင် သေ်ရှို့ ငီး် မူကို

နက င်ီးမေ်နအ င်နလို့ကျင်ြ
ို့ ါ။ သင်ို့ အ နေ ခဖင်ို့


ဆြ်ခြ နှင ်ို့ နရ ခဖင်ို့ လက် ကို မသက ြဏ နဆီးြါ။ အစ မစ ီးြင် ။ အစ စ ီးမြီး နှင ်ို့ အမ်သ သ ီး မြီး
နေ က်



နြျ င်ီး ဆီးို ခြင်ီး နှင ်ို့ နှ နြျ ခြင်ီး အတက် က ထ ီးြါ။ တစ်ရှု ီး ကို နသြျ စေ်ြစ်
ို့ ြါ။ အရက် ြါ နသ
လက် နဆီးရည် ကို သီးို ြါ။



နေနမက င်ီးခဖစ်နေြါက အခြ ီး သူမျ ီး နှင ်ို့ အထအ နတွေ့ မလိုြ်ရ ( လူမျ ီးနှင ်ို့ ၁.၅ မတ ခြ ီး မြီး နေြါ)



လူမှု ဆက်ဆနရီး န၀ီးနေမှု နဆ င်ရက် ြျက်မျ ီး နှင ်ို့ ြတ်သက် မြီး ကယ
ို တ
် င
ို ် တ ၀ေ်ြ မှု နြီးြါ။

အခြင်ထက်ခြင်ီး
သင်က ကယ
ို ် ြိုငအ
် မ်တင် နေထင
ို ် ြါက သင်၏ ခြ သမဟို
ို ို့ တ် နေ က် နဖီး ခြ အတင်ီး သ ီး နင
ို ် သည်။ အကယ်၍
သင်က တက
ို ြ
် ေ်ီး သမဟို
ို ို့ တ် ဟတ
ို ယ် တင် နေထင
ို ြ
် ါက ခြအတင်ီး သ ီးလ ေင် နသ ် လည်ီး အခြ ီးသူမျ ီး ကို
မကူီးစက် ေင်ရေ် ြစ
ွဲ တ်ြေ်ီးသီးို မျက်န ှ အိုြ် ကို ၀တ်ဆင်သ ီးရမည် ခဖစ် မြီး အမျ ီး နှင ်ို့ သက်ဆင
ို သ
် ည်ို့
နေရ မျ ီး တင် လျင်ခမေ်စ သ ီးလ ရမည်။

သင်နင
ှ ်ို့ အတူနေထင
ို ် သူမျ ီးအတက် အသကဥ ဏ်
သင်နင
ှ ်ို့ အတူနေထင
ို သ
် မ
ူ ျ ီး က အထက်ြါ သီးခြ ီး နေထင
ို ် မှုစည်ီးကမ်ီး တြို နှင ်ို့ မကက
ို ် ညြါက ၄င်ီးတို က
ို့ ို
လည်ီး သီးခြ ီး နေထင
ို န
် စရမည်။ အကယ်၍ သင်ို့ တင် ကရ
ို ို ေ ဗိုငီး် ရြ် လကခဏ မျ ီးခြမြီး ရှသည် ဟို သသယ
ရှလျှင ် ၄င်ီး တက
ို ို့ ို အေီးကြ် ထနတသ
ွေ့ မ
ူ ျ ီး အခဖစ် သတ်မတ
ှ ် မြီး သီး ခြ ီး ြွဲ ထ ီးရမည်။
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သေ်ရှို့ ငီး် ခြင်ီး
နရ ဂါ ြိုီးမျ ီး ခြေ်နှို့ မှု
ို မ
် ျ ီး။
ို့ ေည်ီးြါီးနစရေ် မသက ြဏ အသီးို ခြြုသည်ို့ မျက်န ှ ခြင်မျ ီး ဥြမ တြါီးလက်ကင
မီးြလိုတမ
် ျ ီး။ မီးဖန
ို ြျ င် နှင ်ို့ နရြျြုီးြေ်ီး မျ ီးကို ြိုမေ
ှ ် သေ်ရှို့ ငီး် နရီး လိုြ်ရမည်။ အမ်သီးို ဆြ်ခြ ရည် သမဟို
ို ို့ တ်
ြိုီးသတ်နဆီးရည် ကသ
ို ီးို နင
ို ် သည်။

၁၄ ရက် သီးခြ ီးနေထင
ို မ
် က
ှု ို စမခြင်ီး
သီးခြ ီးနေထင
ို ခ် ြင်ီးက စတ်ဖစီး မှု ခဖစ်နစမြီး ခြင်ီးစရ နက င်ီးသည်။ အသကနြီးလသ
ို ည်မှ


မသ ီးစို ၀င် နှင ်ို့ သူငယ် ြျင်ီး မျ ီးခဖင်ို့ ဖိုေီး် ။ အီးနမလ် သမဟို
ို ို့ တ် လူမှု မဒယ ခဖင်ို့ ဆက်သယ် ြါ။



ကရ
ို ို ေ ဗိုငီး် ရြ် အနသက င်ီး နလို့လ ြါ. အခြ ီးသူမျ ီး ခဖင်ို့ နခြ ဆြ
ို ါ။



သင်၏က နလီး မျ ီး ကို အသက်နင
ှ ်ို့ ဆ နလျ ် သည်ို့ အသီးို အနှုေီး် ခဖင်ို့ အ ီးနြီးြါ။



ခဖစ်နင
ို ြ
် ါက ြိုမေ
ှ ် နေစဥ်
ို ီး် နေြါ။ ဥြမ စ ခြင်ီး နှင ်ို့ နလို့ကျင်ြ
ို့ လိုြ်နဆ င်ြျက်မျ ီး အတင
ို့ ေ်ီးလိုြ်ခြင်ီး



အမ်မှ အလိုြ်လြ
ို ်ရေ် စစဥ်ြါ



ကနလီးနကျ င်ီးမှ နကျ င်ီးသင်ြေ်ီးစ သမဟို
ို ို့ တ် အမ်စ မျ ီးကို စ တက
ို မ
် ှ သမဟို
ို ို့ တ် အီးနမီးလ်
ခဖင်ြ
ို ို့ နတ င်ီးြါ။
ို့ ရေ်



စတ်သက်သ နစမည်ို့ အရ မျ ီး ခြြုလိုြ်မြီး သင်သ မေ်အ ီးခဖင်ို့ လိုြ်နဆင်ရေ် အြျေ် မရနသ
အရ မျ ီး လိုြ်နဆ င်ရေ် အြင်အ
ို့ နရီး အ ခဖစ် အသီးို ခြြုြါ။

အခြ ီးအြျက်အလက်မျ ီး
နေ က်ဆီးို အသကဥ ဏ် အြျက်အလက် မျ ီး နှင ်ို့ အရင်ီးအခမစ် မျ ီး အတက် www.health.gov.au ကို သ ီးြါ။
(National Coronavirus Health Information Line) အမျြုီးသ ီး ကရ
ို ို ေ ဗိုငီး် ရြ် ကျေ်ီးမ နရီး
အြျက်အလက်မျ ီး ဖိုေီး် လင
ို ီး် ကို 1800 020 080 တင် နြေါ်ြါ။ ၄င်ီးက တနေ ၂၄
ို့ ေ ရ တြတ် ၇ ရက်
အလိုြ်လြ
ို ်ြါသည်။ ဘ သ ခြေ် သမဟို
ို ို့ တ် စက ီးခြေ် ၀ေ် နဆ င်မှု အတက် လအ
ို ြ်ြါက 131 450 ကို နြေါ်ြါ။
သင်၏ ခြည် ေယ် သမ
ို ဟိုတ် နဒသ ဆင
ို ရ
် အမျ ီးခြည်သူ ကျေ်ီးမ နရီး နအ ဂျင်စ ဖိုေီး် ေြါတ် မျ ီး ကို
www.health.gov.au/state-territory-contacts တင် ရရှနင
ို သ
် ည်။
သင်၏ကျေ်ီးမ နရီးအတက် စိုီးရမ်မူ ရှြါက ဆရ ၀ေ် နှင ်ို့ နခြ ဆြ
ို ါ။

Coronavirus disease (COVID-19)
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