Coronavirus disease
(COVID-19)
နေထင
ို မ
် နကောင််းပါက အမ်တွင်း် သ်းခြော်းနေထင
ို ခ် ြင််း
လမ််းညွှေ် (သံသယ သမဟို
ို ို့ တ် အတည်ခပြုပပ်း န ောဂါ)
ဘယ်သူက သ်းခြော်းနေထိုင ် ေ် လိုပါသလဲ
ကိုရို ေော ဗိုင်း် ပ် သံသယ သမဟု
ု ို့ တ် အတည်ပ ြုပ ြီး ရ ောဂါ ရသူ မ ော်း ကို အမ်တွငြီး် သြီးပ ောြီးရေထုင် နေ ပ င်ြီး
က နအောက် ပါ အ နခြအနေ မ ော်း အတွက် သင်ို့ နတော်သည်။ အကယ်၍
•

အမ်တွင် နေောင်န
ို့ ရောက် မှုြံ ေ် လံိုနလောက်နသော က ေ််းမောမှု ရလျှင်

•

အမ်တွင် ရ ောင်ရ
ို့ ောက် မှု ံ ေ် လိုပ်နပ်းသူရလျှင်

•

အခြော်းသူမ ော်း နင်ို့ တွဲသံို်း သည်ို့ နေ ောမ ော်း မရပဲ ခပေ်လည် ေလှေ်ထ ေှ် သ်း ခြော်း အပ်ြေ််း ရလျှင်

•

အေော်းအနသောက် နင်ို့ အခြော်း လိုအပ်ြ က် မ ော်း ယူ နင
ို လ
် ျှင်

•

၄င််း တို (န
ို ပ် နသော မမကယ
ို ် ကောကွယ် န ်း အနထောက်အကူခပြု ပေစည််း
ို့ င်ို့ တအမ် ထဲနေ သူမ ော်း) က လအ
မ ော်း (အေည််းဆံို်း လက်အတ်မ ော်း နင်ို့ ြွဲေတ်ြေ််း သံို်း မ က်နောဖံ်းို မ ော်း) နင်ို့

•

ကိုရို ေော ဗိုင်း် ပ် ကူ်းေက် မှုန ကောင်ို့ ပို မို အနတ ောယ် ခဖေ် နေနင
ို ် နင
ို မ
် ည်ို့ (ဥပမော ၆၅ နေ် အထက်
လူကက်းမ ော်း နင်ို့ ကနလ်းငယ်မ ော်း၊ ကယ
ို ်၀ေ်နဆောင်မ ော်း၊ အသက်ရှုြက် သိုမဟိုတ် နလံို်း၊ အဆိုပ်
သမဟို
ို ို့ တ် နက ောက်ကပ် ေောတောရည် န ောဂါ သည်မ ော်း) နင်ို့ အတူမနေလျှင်

သင်၏ အမ် သမဟို
ို ို့ တ် ဟိုတယ် တွင် သ်းခြော်း နေထိုင် ေ် သွော်း ောတွင် အ ခြော်း သူမ ော်း နင်ို့ ထနတွွေ့ မှုေည််း နေ ေ်
မမပိုင် ယောဥ်၊ ကော်း ခဖင်ို့ သွော်း

မည်။ အမ ော်း ခပည်သူ သံို်း ယောဥ် မ ော်း (ဥပမော အငော်း ကော်း. မ်း ထော်း။ ဘတ်ေ်ကော်း။

နင်ို့ ထ မ် မ ော်း) ကို သံို်း မည် ဆိုပါက www.health.gov.au/resources/publications/coronavirus-

covid-19-information-for-drivers-and-passengers-using-public-transport ပါ လမ််းညွှေ် အတိုင်း်
နဆောင် ွ ကပ
် ါ။
သ်းခြော်း နေထိုင် ေဥ် အတွင်း် သင်က အမ်တွင် သော နေ မည်။ အလိုပ်။ နက ောင််း။ ကနလ်းထေ််းနက ောင််း။
တကကသိုလ် သမဟို
ို ို့ တ် လူအမ ော်း ေိုန၀်း ော နေ ော မ ော်း အပါအ၀င် အမ ော်း ခပည် သူဆိုင် ော နေ ော မ ော်း ကို မသွော်း
ပါ။ သင်နင်ို့ အပမဲ နေထိုငသ
် ူမ ော်း သော အမ်တွင် ရသင်သ
ို့ ည်။ အလည်အပတ် လောသူမ ော်း ကို မနတွွေ့ ပါ။
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မမအမ်အတွင်း် မ က်နောဖံ်းို တပ်ထော်း ေ် လိုပါသလော်း။
သင်၏အမ်အတွင်း် လူမ ော်းရနေပါက ြွဲေတ်ြေ််းသံို်း မ က်နောဖံို်း ၀တ် မည်။ သင်မ၀တ်ေင်ပါက သင်နင်ို့ အတူ
အခြော်းသူမ ော်း တြေ််း ထဲ မနေ ပါ။ ၄င််းက သင်၏အြေ််းထဲ၀င် ပါက ြွဲေတ်ြေ််းသံို်း မ က်နောဖံို်း ၀တ် မည်။

သင်နင်ို့ အတူနေထင
ို ် သူမ ော်းအတွက်
သင်က
ို ပ
် ါက အ
ို့ ို နေောင်ို့ နရောက် ေ် မရမခဖေ် လိုအပ်သူမ ော်း ကသော အမ်တွင် နေ မည်။ အခြော်းသူမ ော်း က ခဖေ် နင
ခြော်းတွင် နေထိုင် ေ် ေဥ််းေော်းသင်သ
် ိုမ ော်း နင်ို့ ကိုယ်ြံအော်း က ဆင််းနေသူမ ော်း သမဟို
ို ို့ တ်
ို့ ည်။ သက်ကက်း ွ ယအ
ေောတောရည် န ောဂါသည်မ ော်းက အန၀်းတွင် နေသင်ို့ သည်။ အခြော်းသူမ ော်း နင်ို့ တွဲေပ် နေပါက သင် အ ခြော်း
အြေ််းတွင် နေသင်ို့ သည်။ သမဟို
ို ို့ တ် တတ်နင
ို သ
် မျှ ြွဲနေသင်ို့ သည်။ ခဖေ် နင
ို ် ပါက သင် သ်းခြော်း န ြ ြု်းြေ််း
ကိုအသံို်းခပြုသင်ို့ သည်။ အမ ော်း သံို်း နေ ောမ ော်းကို နရောင် ၍ ၄င််းနေ ော မ ော်းတွင် မ က်နော ဖံို်း သံို်း ၍ သွော်းပါ။
န ောဂါ ပို်းမ ော်း ခပေ်နို့ ံ မှု
် ော်း။
ို့ ေည််းပါ်းနေ ေ် မ ကောြဏ အသံို်းခပြုသည်ို့ မ က်နော ခပင်မ ော်း ဥပမော တြါ်းလက်ကိုငမ
န ပိုက်နြါင််းမ ော်း နင်ို့ မ်းဖိုနြ ောင် ဖိုေ်း် မ ော်းကို ကို ပံမ
ို ေ် သေ်ရို့ င််း န ်း လိုပ် မည်။ အမ်သံို်း ဆပ်ခပော ည် သမဟို
ို ို့ တ်
ပို်းသတ်နဆ်း ည် အနခပောို့ ကိုသံို်း နင
ို ် သည်။ (နအောက်ပါ သေ်ရို့ င််းန ်း အြေ််းကို ကည်ို့ပါ)

နေောင်ို့ နရောက်သူ သမဟို
ို ို့ တ် အမ်နထောင်ေို၀င်မ ော်းကလည််း
သ်းခြော်းနေထိုင ် ေ် လိုပါသလော်း။
အကယ်၍ သင်ို့ ကို န ောဂါ ရသည် ဟို သတ်မတ် ပါက သင်နင်ို့ နေထိုငသ
် ူမ ော်း နင်ို့ ေ်းေပ်သူမ ော်း ကို လည််း
အမ်တွင် သ်းခြော်း ထော်းရ ေ် လိုသည်။ နေသ ဆိုင် ောအမ ော်းခပည်သူက ေ််းမောန ်း ယူေေ် မ အြ ေ်မည်မျှ ကော
ထော်း မည်ကို အသနပ်းမည်။
အကယ် ၍ သင်က
ို့ ို န ောဂါကူ်းေက် နေသည် ဟို သံသယ ရပပ်း ေမ််းသပ်ေေ်နဆ်း အ နခဖကို ကို နေောင်န
ို့ ေပါက
န ော်းှါ လကခဏော မ ော်း မခပသလျှင် နတောင်မ သင်နင်ို့ အတူနေသူမ ော်းကိုလည််း သ်းခြော်းထော်း မည်။ ဤ သည်ကို
နေသ ဆိုင် ောအမ ော်းခပည်သူက ေ််းမောန ်း ယူေေ် မ တြိုြ င််းဆ ေဥ််းေော်းမည်။ သင်နင်ို့ နေထိုငသ
် မ
ူ ော်း နင်ို့
ေ်းေပ်သူမ ော်း ကို လည််း အမ်တွင် သ်းခြော်း ထော်းရ ေ် လို မည် မလို မည် ကို သင်ို့ ကို နခပောမည်။ အကယ်၍
၄င််းတက
ို ို့ သခြော်း ထော်း ေ် မလိုပဲ နေထိုငမ
် နကောင််းခဖေ်လောပါက သင်က နေသ ဆိုင် ောအမ ော်းခပည်သူက ေ််းမောန ်း
ယူေေ် ကို အသနပ်းပပ်း ၄င််းက သင် တဘောလို
ို ို့
ပ် မည်ကို နခပောမည်။ အကယ၍ ၄င််း တက
ို ို့ အသက်ရှု ြက် ပပ်း
အကက်းအ ကယ် နေမနကောင််းခဖေ် ပပ်း အန ်း နပေါ် ခဖေ် နေပါက (000) ကို ြ က်ခြင််း နြေါ် ပပ်း ၄င််း တ၏
ို ို့
ြ ်းသွော်း/ထနတွွေ့ မှု ခဖေ်ေဥ် ကို အန ်းနဖေါ် ၀ေ်ထမ််းမ ော်းကို အသနပ်းပါ။

ရေသဆုင ် ောအမျောြီးပ ည်သူကျေ်ြီးမောရ ြီးယူေ ် ကိုဆက်သွယ် ေ်
အကယ်၍သင်ို့ ကို သံသယ ရသည် သမဟို
ို ို့ တ် န ောဂါရသည်ဟို သတ်မတ်ပါက ခပည်ေယ် သမဟို
ို ို့ တ် နေသ ကက်း
နေသ ဆိုင် ောအမ ော်းခပည်သူက ေ််းမောန ်း ယူေေ် က ၄င််း တို က
ွ ် ေ် အြ က်အလက်မ ော်းကို ပံမ
ို ေ်
ို့ ို ဆက်သယ
အော်းခဖင်ို့ အသနပ်းမည်။ အကယ်၍ သင်ို့ တွင် ၄င််းအြ က် မ ော်းမရ သိုမဟိုတ် နပ ောက်သွော်းပါက National
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Coronavirus Health Information Line အမ ြု်းသော်း ကိုရို ေောဗိုင်း် ပ် က ေ််းမောန ်း အြ က် အလက် ဖိုေ်း် လိုင်း်
ကို 1800 020 080 တွင် နြေါ်ပါ။ ၄င််း တက
ို ို့ သင်ို့ ကို ခပည်ေယ် နင်ို့ နေသကက်း ဆိုင် ော က ေ််းမောန ်း ဌောေ နေသ
ဆိုင် ောအမ ော်းခပည်သူက ေ််းမောန ်း ယူေေ် ကို ခပေ်ညွှေန
် ပ်းမည်။ ဆက်သယ
ွ ် ေ် အြ က်အလက်မ ော်း ပါက
နအောက်တွင် န ်းမတ် ထော်းပါ။

နေသဆိုင် ော အမ ော်းခပည်သူက ေ််းမောန ်း ယူေေ်

ရံို်းြ ေ် ဖိုေ်း် ေံပါတ်

ရံို်းြ ေ် ခပင်ပ ဖိုေ်း် ေံပါတ်

ကိုရို ေော ဗိုင်း် ပ် ခပေ်ပွို့ ော်း မှု မကောကွယ် ေ် ဘယ် လက
ို ူည မည်ေည််း။
ဗိုင်း် ပ် အမ ော်းေို အတွက် အ နကောင််း ဆံ်းို အကောအကွယ် မော နောနြ ခြင််း/နြ ောင််းဆို်းခြင််း တွင် သေ်ရို့ င််း မူကို
နကောင််းမွေန
် အောင်နလို့က င်ပ
ို့ ါ။ သင်ို့ အ နေ ခဖင်ို့
•

ဆပ်ခပော နင်ို့ န ခဖင်ို့ လက် ကို မ ကော ြဏ နဆ်းပါ။ အေောမေော်းြင် ။ အေော ေော်းပပ်း နင်ို့ အမ်သော သွော်း ပပ်း
နေောက်

•

နြ ောင််း ဆို်း ခြင််း နင်ို့ နော နြ ခြင််း အတွက် ကော ထော်းပါ။ တေ်ရှု ်း ကို နသြ ော ေွေပေ်
် ို့ ပါ။ အ က် ပါ နသော
လက် နဆ်း ည် ကို သံို်းပါ။

•

နေနမကောင််းခဖေ်နေပါက အခြော်း သူမ ော်း နင်ို့ အထအ နတွွေ့ မလိုပ် ( လူမ ော်းနင်ို့ ၁.၅ မတော ခြော်း ပပ်း နေပါ)

အခပင်ထက
ွ ်ခြင််း
သင်က ကိုယ် ပိုငအ
် မ်တွင် နေထိုင် ပါက သင်၏ ခြံ သမဟို
ို ို့ တ် နေောက် နဖ်း ခြံ အတွင်း် သွော်း နင
ို ် သည်။ အကယ်၍
သင်က တိုက်ြေ််း သမဟို
ို ို့ တ် ဟိုတယ် တွင် နေထိုငပ
် ါက ခြံအတွင်း် သွော်းလော ေင် နသော် လည််း အခြော်းသူမ ော်း ကို
မကူ်းေက် ေင် ေ် ြွဲေတ်ြေ််းသံို်း မ က်နောအိုပ် ကို ၀တ်ဆင်သွော်း မည် ခဖေ် ပပ်း အမ ော်း နင်ို့ သက်ဆိုငသ
် ည်ို့
နေ ောမ ော်း တွင် လ င်ခမေ်ေွောသွော်းလော မည်။

သေ်ရို့ င််းခြင််း
အကယ်၍ အမ်မ လူမ ော်းက သင်၏ အြေ််း ကို သေ် ို့ရင််း န ်း လိုပ်ြ င်ပါက အြေ််းထဲမ၀င်ြင် မ က်နောဖံို်း
တတ်ြိုင်း် ပါ။ သေ်ရို့ င််းန ်းလိုပ်ေဥ် လက်အပ်မ ော်း။ အ က်အ နခြြံ လက်နဆ်း ည် ခဖင်ို့ လက်အတ်မ၀တ်ြင်
နဆ်းြိုင်း် ပါ။ န ောဂါ ပို်းမ ော်း ခပေ်နို့ ံ မှု
ို့ ေည််းပါ်းနေ ေ် မ ကောြဏ အသံို်းခပြုသည်ို့ မ က်နော ခပင်မ ော်း ဥပမော
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တြါ်းလက်ကိုငမ
် ော်း။ မ်းြလိုတ်မ ော်း။ မ်းဖိုနြ ောင် နင်ို့ န ြ ြု်းြေ််း မ ော်း နင်ို့ ဖိုေ်း် မ ော်းကို ကို ပံိုမေ် သေ်ရို့ င််း န ်း
လိုပ် မည်။ အမ်သံို်း ဆပ်ခပော ည် သမဟို
ို ို့ တ် ပို်းသတ်နဆ်း ည် ကိုသံို်း နင
ို ် သည်။

အမ်တင
ွ ်း် သ်းခြော်း နေထင
ို ေ
် ဥ် ေတ်အော်းတက်နေ ေ် လိုပ်ခြင််း
သ်းခြော်းနေထိုငခ် ြင််းက ေတ်ဖေ်းမှု ခဖေ်နေပပ်း ပ င််းေ ော နကောင််းသည်။ အ ကံနပ်းလိုသည်မော
•

မသော်းေို၀င် နင်ို့ သူငယ်ြ င််းမ ော်းခဖင်ို့ ဖိုေ်း် ၊ အ်းနမလ် သမဟို
ို ို့ တ် လူမှု မေယော ခဖင်ို့ ဆက်သွယ် ပါ။

•

ကိုရို ေော ဗိုင်း် ပ် အန ကောင််း နလို့လောပါ. အခြော်းသူမ ော်း ခဖင်ို့ နခပောဆိုပါ။ ကိုရို ေော ဗိုင်း် ပ် အန ကောင််း
ေော်းလည် ခြင််းက ေို်း မ်မက
ှု ို နလ ောို့ပါ်းနေသည်။

•

သင်၏က နလ်း မ ော်း ကို အသက်နင်ို့ ဆ နလ ော် သည်ို့ အသံို်းအနှုေ်း် ခဖင်ို့ အော်းနပ်းပါ။

•

ခဖေ်နင
ို ပ
် ါက ပံိုမေ် နေေဥ်
ို့ လိုပ်နဆောင်ြ က်မ ော်း အတိုင်း် နေပါ။ ဥပမော ေောခြင််း နင်ို့ နလို့က င်ြ
ို့ ေ််းလိုပ်ခြင််း။
နလို့က င်ို့ ြေ််းလိုပ်ခြင််းက ေဖေ်းမှုနင်ို့ ေတ်က ခြင််းကို ကိုသနပ်းသည်

•

သင်၏ ေွမ််းအော်း ကို ခပေ်သံို်းသပ် ပပ်း သင်ယြင်က အြက်အြဲမ ော်းကို ဘယ်သို န
ို့ ကော် ခဖတ်ြဲို့သည်ကို ခပေ်
ေဥ််းေော်းပါ။ အမ်တွင်း် သ်းခြော်းနေထိုငခ် ြင််းက ယောယ သော ခဖေ်သည် ကို သတ ပါ။

သ်းခြော်း နေထိုငေ
် ဥ် ခပင််း မှု ကို နလ ောို့ြ ခြင််း။
သ်းခြော်းနေထိုငခ် ြင််းက ေတ်ဖေ်း မှု ခဖေ်နေပပ်း ခပင််းေ ော နကောင််းသည်။ အ ကံနပ်းလိုသည်မော
•

ခဖေ်နင
ို ပ
် ါက အမ် မ အလိုပ်လိုပ် ေ် အလိုပ်ရင်နင်ို့ ညပါ။

•

ကနလ်းနက ောင််းမ နက ောင််းသင်ြေ််းေော သမဟို
ို ို့ တ် အမ်ေော မ ော်းကို ေောတက
ို ်မ သမဟို
ို ို့ တ် အ်းနမ်းလ်
ခဖင်ပ
ို့ ို ို့ ေ် နတောင််းပါ။

•

ေတ်သက်သောနေမည်ို့ အ ောမ ော်း ခပြုလိုပ်ပပ်း သင်သောမေ်အော်းခဖင်ို့ လိုပ်နဆင် ေ် အြ ေ် မ နသော
အ ောမ ော်း လိုပ်နဆောင် ေ် အြွငအ
်ို့ န ်း အခဖေ် အသံို်းခပြုပါ။

အခြော်းအြ က်အလက်မ ော်း
နေောက်ဆံို်း အ ကံဥောဏ် အြ က်အလက် မ ော်း နင်ို့ အ င််းအခမေ် မ ော်း အတွက် www.health.gov.au ကို သွော်းပါ။
(National Coronavirus Health Information Line) အမ ြု်းသော်း ကိုရို ေော ဗိုင်း် ပ် က ေ််းမောန ်း
အြ က်အလက်မ ော်း ဖိုေ်း် လိုင်း် ကို 1800 020 080 တွင် နြေါ်ပါ။ ၄င််းက တနေ ို့၂၄ ေော တပတ်

က်

အလိုပ်လပ
ို ်ပါသည်။ ဘောသောခပေ် သမဟို
ို ို့ တ် ေကော်းခပေ် ၀ေ်နဆောင်မှု အတွက် လိုအပ်ပါက 131 450 ကို နြေါ်ပါ။
သင်၏ ခပည် ေယ် သိုမဟိုတ် နေသ ဆိုင် ော အမ ော်းခပည်သူ က ေ််းမော န ်း နအ ဂ င်ေ ဖိုေ်း် ေံပါတ် မ ော်း ကို
www.health.gov.au/state-territory-contacts တွင် ရနင
ို သ
် ည်။
သင်၏က ေ််းမောန ်းအတွက် ေို်း မ်မူ ရပါက ဆ ော၀ေ် နင်ို့ နခပောဆပ
ို ါ။
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