Coronavirus disease
(COVID-19)

ကက ျောင်းမ ျော်းနှငက
့် နကက
့်

်းထိန်းကက ျောင်းမ ျော်း။ ကက ျောင်းသျော်းမ ျော်း

နှငမ
့် ိဘမ ျော်းအတွကအခ ကအ
COVID-19 ကရျောဂါ အ

ကမ ျော်း

ွန သို ့်မဟုတ အကတျောအသင ့် အနတရျောယ ရှိ ကသျော နိင
ု ငံ သိုမဟု
့် တ ကေသ မ ျော်း မှ ပြန ကရျောက

ျောကသျော သူ မ ျော်း သည မိမိတို ၏
့် က န်းမျောကရ်းကို အကသအခ ျော က ျောငက့် ကည့် ရမည။ အကယ၍ အဖ ျော်းတက ပခင်း နှင ့်
ကခ ျောင်းဆို်းပခင်းကရျောဂါ

ကခဏျော မ ျော်းပြ

ျောြါက သငက
့် ို သင အ ပမန ဆံု်း သ်းပချော်း ခွွဲထျော်းပြ်း ကဆ်းကုသမူ ကို

အကရ်းတကက်း ခံယူြါ။
အနတရျောယ ရှိ ကသျော နိင
ု ငံ မ ျော်း ျောရင်း ကို သိရန www.health.gov.au/covid19-travellers ကို သွျော်းြါ။
ကိုရု ိနျော ဗိုင်းရြ ရှိ ကကကျောင်း အတညပြြုထျော်းသူ နှင ့် အန်းကြ အဆကအသွယ ရှိ သူ သည မိမိ၏ က န်းမျောကရ်း ကို က ျောင ့်
ကကညပ့် ြ်း ကဆ်းကုသမူ ကို အကရ်းတကက်း ခံယူြါ။

ကက ျောင်းသျော်းမ ျော်း နှင၀
့် နထမ်းမ ျော်းကကက ျောင်းမ ျော်း နှင ့် ကန ့်
ကက

်းထိန်းကက ျောင်းမ ျော်း ကိတ
ု ကနိင
ု ြါသ

COVID-19 ကရျောဂါ အ

ျော်း။

ွန သို ့်မဟုတ အကတျောအသင ့် အနတရျောယ ရှိ ကသျော နိင
ု ငံ သိုမဟု
့် တ ကေသ မ ျော်း မှ ပြန ကရျောက

ျောကသျော သူ မ ျော်း သိမဟု
ု ့် တ ကိုရု ိနျော ဗိုင်းရြ ရှိ ကကကျောင်း အတညပြြုထျော်းသူ နှင ့် အန်းကြ အဆက အသွယ ရှိ သူ
မ ျော်းအတွက သ်းသန ့် ိုအြခ ကမ ျော်း သတမှတထျော်းသည. အနတရျောယ ရှိ ကသျော နိင
ု ငံ မ ျော်း ျောရင်း နှင ့် သ်းပချော်းကနထိင
ု
ကရ်း

ို အြခ ကမ ျော်း ကို သိရန www.health.gov.au/covid19-travellers ကို သွျော်းြါ။

သကဆိုငရျော ကက ျောင်း သိုမဟု
့် တ ကနက
့် က

်းထိန်း ဌျောန မ ျော်းကို အသိကြ်းြါ။ ကက ျောင်းသျော်း မ ျော်း အကနပဖင ့်

အက၀်းသငယူ ပခင်း သည့် အ ပချော်း နည်း

မ်းမ ျော်း ကို

သည အဆိုြါသူ သကသျော

ည်း ရှျောကဖွ သင ့် သည။ သ်းပချော်းကနထိင
ု ရမည့် အခ ိနကျော

ျော ြါက အမ ျော်း ဆံု်း ၁၄ ရက ပဖ သည။

သင၏ အိမတွင သ်းပချော်းထျော်းကနမူ ကဘျော ကိဆ
ု ို
အိမတွင သ်းပချော်း ထျော်း ကနထိုငရန
အ

ုြ။ ကက ျောင်း။ ကနကက
့်

ိုြါသ

။ွဲ

ိုအြသူမ ျော်း အကနပဖင ့် အိမတွင ကန ရမည။ အမ ျော်းပြညသူကန ရျောမ ျော်း အထူ်းသပဖင ့်

်း ထိန်း ကက ျောင်း သိမဟု
ု ့် တ တဣသို

မ ျော်း ကိုမသွျော်းရြါ။ မိမိအိမ ကထျောင ု တွင ြံုမန
ှ

ကနထိင
ု သူ မ ျော်းသျော အိမတွင ရှိသင ့် သည။
အ

ည

ျောသူမ ျော်းကို မကတွွေ့ ြါနှင။့် ပဖ နိင
ု ြါက သ်းပချော်း ကနထိုငရန မ

မိသျော်း ု၀ငမ ျော်းကို အ ျော်းကအသျောကနှင ့် အပချော်း

ိုအြသည့် သူငယခ င်း မ ျော်း သိုမဟု
့် တ

ိုအြခ ကမ ျော်းရယူခိုင်းြါ။ အကယ၍ သပချော်းကနထိင
ု ရန
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ဥြမျော ကဆ်းကုသမူ ခံယူရန အိမ သိမဟု
ု ့် တ ကနထိုငရျော ကနရျောမှ ထွက ခွျောရမညဆိုြါက ခွွဲ ိတခန်းသံု်း မ ကနှျောအုြ ကို
၀တဆငသွျော်းရမည။

အကယ၍ ကက ျောင်းသျော်းသိမဟု
ု ့် တ ၀နထမ်းက သ်းပချော်းထျော်း ကနထိင
ု ဥ
ကနထိင
ု မကကျောင်းပဖ ြါက ဘျော
ကရျောဂါ

ြ
ု ရမည နည်း။

ကခဏျော မ ျော်းတွင ကအျောကြါ တို ့် (အပချော်းအြါအ၀င) ြါ၀ငသည။ အဖ ျော်း၊ ကခ ျောင်းဆို်းပခင်း၊

ညကခ ျောင်းနျောပခင်း၊ ြငြန်းပခင်း နှင ့် အသကရူ မ၀ပခင်း တိြါ၀င
ု ့်
သည။
အကယ၍ ကက ျောင်းသျော်း/၀နထမ်း တွင အျော်းကပြျောက
့် သျော ကရျောဂါ

ကခဏျော မ ျော်း ပြသြါက ၄င်းတို အကနပဖင
့်
့် :



အိမတွင အပချော်း သူမ ျော်းနှင ့် သ်း ပချော်းကနြါ။ သ်းပချော်းကရခ ိ ်းခန်းရှိြါက ၄င်းကို အသံု်းပြြုြါ။



ရှိြါက ခွွဲ ိတခန်းသံု်း မ ကနှျောအုြ ကို ၀တြါ။ မရှိြါက နှျောကခ ပခင်း/ကခ ျောင်းဆို်းပခင်း တွင သနရှ့် င်း မူကို
ကကျောင်းမွနကအျောငက




က
့် ငြ
့် ါ။

က သနရှ့် င်း မူကို ကကျောင်းမွနကအျောငက

က
့် ငြ
့် ါ။

ဆရျော၀န သိမဟု
ု ့် တ ကဆ်းရံကို ဖုန်းဆက ၍ မကကျောခင က ခရ်း ထွက ပခင်း သိမဟု
ု ့် တ အန်းကြ ဆကဆံမူ မ ျော်း
ကိုအသိကြ်းြါ။

အကယ၍ ၄င်း တိတွ
ု ့် င ဆို်း၀ါ်း ကသျော ကရျောဂါ


ကခဏျော မ ျော်း ဥြမျော အသက ရူ ရ ခကခွဲပခင်း ပြသြါက :

Call 000 ကို ဖုန်းခါ် ြါ။ အ ကရ်းကြါ် ကျော်း ကတျောင်း၍ အရျောရှိမ ျော်းကို မကကျောခင က ခရ်း ထွက ပခင်း သိမဟု
ု ့် တ
အန်းကြ ဆကဆံမူ မ ျော်း ကိုအသိကြ်းြါ။

အကယ ၍ ကနမကကျောင်းြါက ၀နထမ်း နှင ့် ကက ျောင်းသျော်းမ ျော်း အကနပဖင ့် မိမိ ဆရျော၀န ကဆ်းခန်း မ ပြကသ်းြွဲ ကက ျောင်း
သိမဟု
ု ့် တ ကနက က

်း ထိန်း ဌျောနမ ျော်းကို မသွျော်း သင ့် ြါ။ မိမိဆရျော၀န က ကေသဆိုငရျော အမ ျော်းပြညသူက န်း မျောကရ်း

အျောဏျောြိုင နှင ့် ဆကသွယ ပြ်း ြံမ
ု ှန

ုြကဆျောင မူ မ ျော်း

ုကြဆျောငရန အနတရျောယ ရှိ မရှိ ကို ဆံု်းပဖတ မညပဖ သည။

ကိရ
ု ု ိနျော ဗိုင်းရြ ပြနြွ့် ျော်း မှု မှကျောကွယ ရန ဘယ

က
ို ူည ရမညနည်း။

ဗိုင်း ရြ အမ ျော်း ု အတွက အ ကကျောင်း ဆံု်းအကျောအကွယ မှျော နှျောကခ ပခင်း/ကခ ျောင်းဆို်းပခင်း တွင သနရှ့် င်း မူကို
ကကျောင်းမွနကအျောငက


က
့် ငြ
့် ါ။ သင ့် အ ကန ပဖင ့်

ဆြပြျော နှင ့် ကရ ပဖင ့်

က ကို မကကျော ခဏ ကဆ်းြါ။ အ ျောမ ျော်းခင ။ အ ျော ျော်းပြ်း နှင ့် အိမသျော သွျော်း ပြ်း

ကနျောက


ကခ ျောင်း ဆို်း ပခင်း နှင ့် နှျော ကခ ပခင်း အတွက ကျော ထျော်းြါ။ တ ရှု ်း ကို ကသခ ျော ွနြ့် ြါ။ အရက ြါ ကသျော
က ကဆ်းရည ကို သံု်းြါ။



ကနကမကျောင်းပဖ ကနြါက အပချော်း သူမ ျော်း နှင ့် အထိအ ကတွွေ့ မ
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ပိိုမိိုသရ
ိ ိလပ
ိို ါက။
ကိုရု ိနျော ဗိုင်းရြ က ်းို ရိမ ရျောပဖ ကသျော
ကမျောြန်းပခင်း ကရျောဂါ
အပချော်း အသက ရှု

ည်း ဖ ျော်းပခင်း၊. ကခ ျောင်းဆို်းပခင်း ၊

ည ကခ ျောင်း နျော ပခင်း သိမဟု
ု ့် တ

ကခဏျော ကို ပြသ ကန သူ အမ ျော်း ု မှျော ကို ရိုနျော ဗိုင်းရြ မဟုတ ြွဲ အ ကအ်းမိ ပခင်း သိုမဟု
့် တ
မ်း ကကကျောင်း ဆိုငရျော ကရျောဂါ တခုခု ကို ခံ ျော်းကနရသူ ပဖ နိင
ု ကကကျောင်း သတိပြြုရန

အကရ်းကက်းြါသည။
ကနျောကဆံု်း အကကံဥျောဏ အခ ကအ

က မ ျော်း နှင ့် အရင်းအပမ မ ျော်း အတွက www.health.gov.au ကို သွျော်းြါ။

(National Coronavirus Health Information Line) အမ ိြု်းသျော်း ကိုရု ိနျော ဗိုင်းရြ က န်းမျောကရ်း အခ ကအ
ဖုန်း

ိုင်း ကို 1800 020 080 တွင ကခါ်ြါ။ ၄င်းက တကန ့်၂၄ နျောရ တြတ ၇ ရက အ

သိမဟု
ု ့် တ ကျော်းပြန ၀န ကဆျောငမှု အတွက

ုြ

ကမ ျော်း

ုြြါသည။ ဘျောသျောပြန

ိုအြြါက 131 450 ကို ကခါ်ြါ။

သင၏ ပြည နယ သုမဟုတ ကေသ ဆိုငရျော အမ ျော်းပြညသူ က န်းမျော ကရ်း ကအ ဂ င

ဖုန်း နံြါတ မ ျော်း ကို

www.health.gov.au/state-territory-contacts တွင ရရှိနင
ို သည။
သင၏က န်းမျောကရ်းအတွက ်းို ရိမမူ ရှိြါက ဆရျော၀န နှင ့် ကပြျော ဆိုြါ။
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