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Coronavirus disease 

(COVID-19) 
 

 

သ ီးခြ ီးနေထ ိုငခ်ြငီ်းလမ်ီးညွှေြ်ျကမ်ျ ီး  

အကယ၍် သငက် ခြညြ် မှ သသစ နသတီးလျ သ ို ို့ ခြေလ် သည ်သ ို ို့မဟိုတ ်က ိုရ ိုေ  ဗ ိုငီ်းရြ် ရှ  သနူငှ်ို့ ေ ီးစြ် ထ  နတ ွေ့ မှု 

ရှ မညဆ် ိုြါက အထီူးတ ီးခမစ် ြျက ်မျ ီး လ ိုအြ်သည။် ဤ အြျကအ်လက ်မျ ီး က ို  

www.health.gov.au/covid19-resources တ ငရ်ှ  ‘Isolation guidance’ အြျကအ်လကရ်ှ  နငှ်ို့ ြူီးတ ွဲ ဖတရ်ှုြါ။  

ဘယ်သကူ သ ီးခြ ီးနေထ ိုငရ်ေ ်လ ိုြါသလွဲ 

ခြညြ် မှ သသစ နသတီးလျသ ို ို့  ၁၅ မတလ် ၂၀၂၀ ညသေီ်း နြါင ်နေ ကြ် ိုငီ်း ခြေလ် သည ်သ ို ို့မဟိုတ ်က ိုရ ိုေ  ဗ ိုငီ်းရြ် 

ရှ  သနူငှ်ို့ ေ ီးစြ် ထ  နတ ွေ့ မှု ရှ  ြွဲို့မညဆ် ိုြါက ၁၄ ရက ်သ ီးခြ ီး နေထ ိုငရ်ေ ်လ ိုအြ်သည။်  

အ မ် သ ို ို့မဟိုတ် ဟ ိုတယတ် ငန်ေထ ိုငခ်ြငီ်း 

သင၏် အ မ် သ ို ို့မဟိုတ ်ဟ ိုတယ ်တ င ်သ ီးခြ ီး နေထ ိုငရ်ေ ်သ  ီး ရ တ င ် အ ခြ ီး သမူျ ီး နငှ်ို့ ထ နတ ွေ့ မှုေညီ်း နစရေ ်

မ မ ြ ိုင ်ယ ဥ်၊ က ီး ခဖင်ို့ သ  ီး ရ မည။် အမျ ီး ခြညသ် ူသ ိုီး ယ ဥ် မျ ီး (ဥြမ  အင ှီး က ီး. မ ီးရထ ီး။ ဘတစ််က ီး။ 

နငှ်ို့ ထရမ ်မျ ီး)  က ို သ ိုီး ရမည ်ဆ ိုြါက www.health.gov.au/covid19-resources ြါ လမ်ီးညွှေ ်အတ ိုငီ်း 

နဆ ငရ် ကြ်ါ။  

၁၄ ရက ်သ ီးခြ ီး နေထ ိုင ်စဥ် အတ ငီ်း သငက် အ မတ် င ်သ ို ို့မဟိုတ ်ဟ ိုတယ ်တ င ်သ  နေရမည။် အလိုြ်။ 

နကျ ငီ်း။ ကနလီးထ ေီ်းနကျ ငီ်း။ တကကသ ိုလ ်သ ို ို့မဟိုတ ်လအူမျ ီး စိုန၀ီးရ  နေရ  မျ ီး အြါအ၀င ်အမျ ီး ခြည ်

သဆူ ိုငရ်  နေရ  မျ ီး  က ို မသ  ီး ရြါ။ သငန်ငှ်ို့ အမမွဲ နေထ ိုငသ်မူျ ီး သ  အ မ်တ င ်ရှ သင်ို့သည။် အလညအ်ြတ ်

လ သမူျ ီး က ို မနတ ွေ့ ရြါ။ သငက် ဟ ိုတယ ်တ င ်ရှ  နေြါက အ ခြ ီး သမူျ ီး သ ို ို့မဟိုတ ်၀ေထ်မ်ီး မျ ီး နငှ်ို့ မနတ ွေ့ 

ရေ ်နရ ှငသ်ကဥ် ြါ။  

သငက် နေနက ငီ်း ြါက ြ ွဲစ တြ်ေီ်းသ ိုီး မျကန် ှအိုြ် မျ ီး က ို အ မတ် င ်၀တဆ်ငရ်ေ ်မလ ိုအြ်ြါ။ အလည ်

လ သမူျ ီးက ို မနတ ွေ့ ြါနငှ်ို့။ ခဖစ်န ိုငြ်ါက သ ီးခြ ီး နေထ ိုငရ်ေ ်မလ ိုအြ်သည်ို့ သငူယြ်ျငီ်း မျ ီး သ ို ို့မဟိုတ ်

မ သ ီးစို၀ငမ်ျ ီးက ို အစ ီးနအသ ကန်ငှ်ို့ အခြ ီး လ ိုအြ်ြျကမ်ျ ီးရယြူ ိုငီ်းြါ။ အကယ၍် သ ခြ ီးနေထ ိုငရ်ေ ်

လ ိုအြ်သကူ ဥြမ  နဆီးကိုသမူ ြ ယရူေ ်အ မ် သ ို ို့မဟိုတ ်နေထ ိုငရ်  နေရ မှ ထ က ်ြ  ရမညဆ် ိုြါက ြ ွဲစ တြ်ေီ်းသ ိုီး 

မျကန် ှအိုြ် က ို ၀တဆ်ငသ်  ီးရမည။် အကယ၍် သင်ို့တ င ်ြ ွဲစ တြ်ေီ်းသ ိုီး မျကန် ှအိုြ် မရှ ြါက အ ခြ ီး သမူျ ီး 

အနြေါ် နြျ ငီ်းဆ ိုီး ခြငီ်း သ ို ို့မဟိုတ ်န ှနြျခြငီ်း မ ခြြု လိုြ်ရေသ်တ ထ ီးြါ။ မညသ်ည်ို့ အြျ ေ ်တ င ်ြ ွဲစ တြ်ေီ်းသ ိုီး 

မျကန် ှအိုြ် သ ိုီးရမည ်က ို  www.health.gov.au/covid19-resources  တ ငသ်ကည်ို့ြါ။ 

နရ ဂါလကခဏ မျ ီး က ို နစ င်ို့သကည်ို့ခြငီ်း   

သ ီးခြ ီး နေထ ိုငစ်ဥ် အတ ငီ်း အဖျ ီး။ နြျ ငီ်းဆ ိုီးခြငီ်း။ လညန်ြျ ငီ်းေ ခြငီ်း။ ြငြ်ေီ်းန မ်ီးေယ ်ခြငီ်း သ ို ို့မဟိုတ ်

အသကရ်ှုမ၀ခြငီ်း စသည်ို့ နရ ဂါ လကခဏ  မျ ီးက ို မ မ က ိုမ မ  နစ င်ို့ သကည်ို့ြါ။ အ ခြ ီး နရ ဂါ လကခဏ  မျ ီးတ င ်

ြျမ်ီးခြငီ်း။ ြနတ က ိုယ ်က ိုကြ်ွဲခြငီ်း. န ှရညယ် ိုခြငီ်း။ နငှ်ို့ ကကကသ် ီး မျ ီး ေ သကင ်ခြငီ်း တ ို ို့ြါ၀ငသ်ည။်  

https://www.health.gov.au/resources/collections/novel-coronavirus-2019-ncov-resources?utm_source=health.gov.au&utm_medium=redirect&utm_campaign=digital_transformation&utm_content=covid19-resources
https://www.health.gov.au/resources/collections/novel-coronavirus-2019-ncov-resources?utm_source=health.gov.au&utm_medium=redirect&utm_campaign=digital_transformation&utm_content=covid19-resources
https://www.health.gov.au/resources/collections/novel-coronavirus-2019-ncov-resources?utm_source=health.gov.au&utm_medium=redirect&utm_campaign=digital_transformation&utm_content=covid19-resources


 

Coronavirus disease (COVID-19) 2 

နေထ ိုငမ်နက ငီ်းြါက ဘ လိုြ်ရမလွဲ 

အကယ၍် သငက် နရ ဂါ လကခဏ  မျ ီး (အဖျ ီး။ နြျ ငီ်းဆ ိုီးခြငီ်း။ လညန်ြျ ငီ်းေ ခြငီ်း။ ြငြ်ေီ်းန မ်ီးေယ ်ခြငီ်း 

သ ို ို့မဟိုတ ်အသကရ်ှုမ၀ခြငီ်း ) တ ို ို့က ို သသစနသတီးလျ ခြေန်ရ ကမ်ြ ီး ၁၄ ရက ်အတ ငီ်း သ ို ို့မဟိုတ ်နရ ဂါ ရှ သနူငှ်ို့ ၁၄ 

ရက ်အတ ငီ်း ထ နတ ွေ့ မှု ရှ ြွဲို့ြါက ဆရ ၀ေ ်နငှ်ို့ အခမေဆ် ိုီး စစန်ဆီးြါ။   

သငက် နဆီးြေီ်းခဖစ်နစ သ ို ို့မဟိုတ ်နဆီးရ  ခဖစ်နစ မသ  ီးြင ်ဖိုေီ်းဆက ်မြ ီး သင၏် ြရ ီးစဥ် သ ို ို့မဟိုတ ်သင ်နရ  ဂါ 

ရှ သ ူနငှ်ို့ ထ နတ ွေ့ မှု ရှ ြွဲို့ နသက ငီ်း အသ နြီးြါ။   

 

သင၏်အ မ်။ ဟ ိုတယ ်သ ို ို့မဟိုတ ်ကျေီ်းမ နရီးနစ င်ို့ နရ ှက ်မှု နေရ  တ င ်သ ီးခြ ီး နေထ ိုငရ်မည။် သင်ို့ က ို 

ကျေီ်းမ နရီးအ ဏ ြ ိုင ်မျ ီးက ညအ မ်ခြေမ်ြ ီး ြ ိုမှေ ်လိုနြ်ဆ ငမ်ှုမျ ီး က ို နဘီးကငီ်း စ   လိုြ် နဆ ငန် ိုင ်မြ  ဟို 

အသ နြီး ြ င်ို့ ခြြုြျ ေ ်အထ  နေနြီးရမည။်  

က ိုရ ိုေ  ဗ ိုငီ်းရြ် ခြေ် ို့ြ  ီး မှု မကှ က ယ ်ရေ ်ဘယ် လ ိုကူည  ရမညေ်ညီ်း။  

ဗ ိုငီ်း ရြ် အမျ ီးစို အတ က ်အ နက ငီ်း ဆ ိုီးအက အက ယ ်မှ   န ှနြျခြငီ်း/နြျ ငီ်းဆ ိုီးခြငီ်း တ င ်သေ် ို့ရငှီ်း မူက ို 

နက ငီ်းမ ေန်အ ငန်လို့ကျင်ို့ြါ။  သင်ို့ အ နေ ခဖင်ို့  

 ဆြ်ခြ  နငှ်ို့ နရ ခဖင်ို့ လက ်က ို မသက  ြဏ  နဆီးြါ။ အစ မစ ီးြင ်။ အစ  စ ီးမြ ီး  နငှ်ို့ အ မ်သ  သ  ီး မြ ီး 

နေ က ် 

 နြျ ငီ်း ဆ ိုီး ခြငီ်း နငှ်ို့ န ှ နြျ ခြငီ်း အတ က ်က  ထ ီးြါ။ တစ်ရှု ီး က ို နသြျ  စ ေ် ို့ြစ ်ြါ။ အရက ်ြါ နသ  

လက ်နဆီးရည ်က ို သ ိုီးြါ။  

 နေနမက ငီ်းခဖစ်နေြါက အခြ ီး သမူျ ီး နငှ်ို့ အထ အ နတ ွေ့ မလိုြ်ရ ( လမူျ ီးနငှ်ို့ ၁.၅ မ တ  ခြ ီး မြ ီး နေြါ)  

 လမူှု ဆကဆ် နရီး  န၀ီးနေမှု နဆ ငရ် က ်ြျကမ်ျ ီး နငှ်ို့ ြတသ်က ်မြ ီး က ိုယတ် ိုင ်တ ၀ေြ်  မှု နြီးြါ။  

အခြငထ် ကခ်ြငီ်း  

သငက် က ိုယ ်ြ ိုငအ် မတ် င ်နေထ ိုင ်ြါက သင၏် ခြ  သ ို ို့မဟိုတ ်နေ က ်နဖီး ခြ   အတ ငီ်း သ  ီး န ိုင ်သည။် အကယ၍် 

သငက် တ ိုကြ်ေီ်း သ ို ို့မဟိုတ ်ဟ ိုတယ ်တ င ်နေထ ိုငြ်ါက ခြ အတ ငီ်း သ  ီးလ  ေ င ်နသ ် လညီ်း   အခြ ီးသမူျ ီး က ို 

မကီူးစက ်ေ ငရ်ေ ် ြ ွဲစ တြ်ေီ်းသ ိုီး မျကန် ှအိုြ် က ို ၀တဆ်ငသ်  ီးရမည ်ခဖစ် မြ ီး အမျ ီး နငှ်ို့ သကဆ် ိုငသ်ည်ို့ 

နေရ မျ ီး တ င ်လျငခ်မေစ်  သ  ီးလ  ရမည။် 

သငန်ငှ်ို့ အတနူေထ ိုင ်သမူျ ီးအတ က ်အသက ဥ ဏ ်

သငန်ငှ်ို့ အတနူေထ ိုငသ်မူျ ီး က အထကြ်ါ သ ီးခြ ီး နေထ ိုင ်မှုစညီ်းကမ်ီး တြို နငှ်ို့ မက ိုက ်ည ြါက ၄ငီ်းတ ို ို့ က ို 

လညီ်း သ ီးခြ ီး နေထ ိုငန်စရမည။် အကယ၍် သင်ို့ တ င ်က ိုရ ိုေ  ဗ ိုငီ်းရြ် လကခဏ  မျ ီးခြမြ ီး  ရှ သည ်ဟို သ သယ 

ရှ လျှင ်၄ငီ်း တ ို ို့က ို အေ ီးကြ် ထ နတ ွေ့သမူျ ီး အခဖစ် သတမ်တှ ်မြ ီး သ ီး ခြ ီး ြ ွဲ ထ ီးရမည။်  
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သေ် ို့ရှငီ်းခြငီ်း 

နရ ဂါ ြ ိုီးမျ ီး ခြေ် ို့နှ ို့ မှု ေညီ်းြါီးနစရေ ်မသက ြဏ အသ ိုီးခြြုသည်ို့ မျကန် ှ ခြငမ်ျ ီး ဥြမ  တြါီးလကက် ိုငမ်ျ ီး။ 

မ ီးြလိုတမ်ျ ီး။ မ ီးဖ ိုနြျ င ်နငှ်ို့ နရြျ ြုီးြေီ်း မျ ီးက ို ြ ိုမေှ ်သေ် ို့ရငှီ်း နရီး လိုြ်ရမည။် အ မသ် ိုီး ဆြ်ခြ ရည ်သ ို ို့မဟိုတ ်

ြ ိုီးသတန်ဆီးရည ်က ိုသ ိုီး န ိုင ်သည။်   

၁၄ ရက် သ ီးခြ ီးနေထ ိုငမ်ှုက ို စ မ ခြငီ်း 

သ ီးခြ ီးနေထ ိုငခ်ြငီ်းက စ တဖ် စ ီး မှု ခဖစ်နစမြ ီး ခြငီ်းစရ  နက ငီ်းသည။် အသက နြီးလ ိုသညမ် ှ  

 မ သ ီးစို ၀င ်နငှ်ို့ သငူယ ်ြျငီ်း မျ ီးခဖင်ို့ ဖိုေီ်း။ အ ီးနမလ ်သ ို ို့မဟိုတ ်လမူှု မ ဒ ယ  ခဖင်ို့ ဆကသ် ယ ်ြါ။ 

 က ိုရ ိုေ  ဗ ိုငီ်းရြ် အနသက ငီ်း နလို့လ ြါ. အခြ ီးသမူျ ီး ခဖင်ို့ နခြ ဆ ိုြါ။   

 သင၏်က နလီး မျ ီး က ို အသကန်ငှ်ို့ ဆ  နလျ ် သည်ို့ အသ ိုီးအနှုေီ်းခဖင်ို့ အ ီးနြီးြါ။  

 ခဖစန် ိုငြ်ါက ြ ိုမေှ ်နေ ို့စဥ် လိုြ်နဆ ငြ်ျကမ်ျ ီး အတ ိုငီ်း နေြါ။ ဥြမ  စ ခြငီ်း နငှ်ို့ နလို့ကျင်ို့ြေီ်းလိုြ်ခြငီ်း  

 အ မမ်ှ အလိုြ်လိုြ်ရေ ်စ စဥြ်ါ 

 ကနလီးနကျ ငီ်းမှ နကျ ငီ်းသငြ်ေီ်းစ  သ ို ို့မဟိုတ ်အ မစ်  မျ ီးက ို စ တ ိုကမ်ှ  သ ို ို့မဟိုတ ်အ ီးနမီးလ ်

ခဖင်ို့ြ ို ို့ရေ ်နတ ငီ်းြါ။  

 စ တသ်ကသ် နစမည်ို့ အရ မျ ီး  ခြြုလိုြ်မြ ီး သငသ် မေအ် ီးခဖင်ို့ လိုြ်နဆငရ်ေ ်အြျ ေ ်မရနသ  

အရ မျ ီး လိုြ်နဆ ငရ်ေ ်အြ င်ို့အနရီး အ ခဖစ် အသ ိုီးခြြုြါ။  

 

အခြ ီးအြျကအ်လကမ်ျ ီး 

နေ ကဆ် ိုီး အသက ဥ ဏ ်အြျကအ်လက ်မျ ီး နငှ်ို့ အရငီ်းအခမစ် မျ ီး အတ က ်www.health.gov.au  က ို သ  ီးြါ။ 

(National Coronavirus Health Information Line) အမျ ြုီးသ ီး က ိုရ ိုေ  ဗ ိုငီ်းရြ် ကျေီ်းမ နရီး 

အြျကအ်လကမ်ျ ီး ဖိုေီ်းလ ိုငီ်း က ို 1800 020 080 တ င ်နြေါ်ြါ။ ၄ငီ်းက တနေ ို့ ၂၄ ေ ရ  တြတ ်၇ ရက ်

အလိုြ်လိုြ်ြါသည။် ဘ သ ခြေ ်သ ို ို့မဟိုတ ်စက ီးခြေ ်၀ေ ်နဆ ငမ်ှု အတ က ်လ ိုအြ်ြါက 131 450 က ို နြေါ်ြါ။  

သင၏် ခြည ်ေယ ်သ ိုမဟိုတ ်နဒသ ဆ ိုငရ်  အမျ ီးခြညသ် ူကျေီ်းမ  နရီး နအ  ဂျငစ်   ဖိုေီ်း ေ ြါတ ်မျ ီး က ို 

www.health.gov.au/state-territory-contacts တ င ်ရရှ န ိုငသ်ည။်  

သင၏်ကျေီ်းမ နရီးအတ က ်စ ိုီးရ မမ်ူ ရှ ြါက ဆရ ၀ေ ်နငှ်ို့ နခြ  ဆ ိုြါ။ 

 

http://www.health.gov.au/
http://www.health.gov.au/state-territory-contacts

