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ကြ်န္ပ္ ဘယ္ အခ်ိန္ မွာ COVID-19 ေရာဂါ စစ္ေဆးျခင္း ျပဳလုပ္ ရမည္နည္း။
 • သင့္မွာ COVID-19 ေရာဂါ လကၡဏာ ရွိ သည္။ 

 • သင့္မွာ ေရာဂါ ပိုၿပီး ဆိုးရြားႏိုင္သည့္ အႏၲရယ္ရွိ ၿပီး မၾကာေသးမွီက  COVID-19 ေရာဂါ ရွိ ေန သူ ႏွင့္ နီးစပ္ခဲ့သည္။ 

 • သင့္ အိမ္ေထာင္စုတြင္း COVID-19 ေရာဂါ ရွိ ေန သူ ႏွင့္ ထိေတြ႕မွဳ ေၾကာင့္ သင့္ အေနျဖင့္ ေတာ္ရံု အဆင့္မွ ျမင့္မားသည့္ 
အဆင့္ အႏၲရယ္ ရွိ ႏိုင္ သည္။ 

မည္သို႕ေသာသူမ်ား ေရာဂါႀကီးမားသည့္ အႏၲရယ္ ရွိ သနည္း?
 • အသက္ ႏွစ္ ၆၀ ႏွင့္ အထက္ ရွိသူမ်ား၊

 • ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ေနသူမ်ား၊

 • အေဘာ္ရီ၈်ီနယ္ ႏွင့္ ေတာရစ္ စေတ့ ကြ်န္းသားမ်ား၊  (အသက္ ၃၅ ႏွစ္ ႏွင့္ အထက္)

 • အဝ လြန္ကဲမွဳ ရွိ သူမ်ား၊ ဆီးခ်ိဳ ေရာဂါသည္မ်ား၊ စိုးရိမ္စရာေကာင္းသည့္ ႏွလံုးေရာဂါ သည္မ်ား၊ နာတာရွည္ အဆုတ္ေရာဂါသည္မ်ား (လြန္ခဲ့သည့္ ၁၂ 
လ အတြင္းေဆးရံု တင္ ခဲ့ ရသည့္ အထိ) ပန္းနာ ေရာဂါ သည္မ်ား၊ စိုးရိမ္စရာ အသဲ ႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္ ေရာဂါ ေဝဒနာရွင္မ်ား၊ ကိုုယ္ခံ အား  
မေကာင္းသည့္ ကင္စာေရာဂါ သည္မ်ား၊ 

 • မသန္စြမ္းျဖစ္ေနၿပီး အဆုပ္၊ ႏွလံုး၊ ကိုယ္ခံအား စနစ္ ထိခိုက္မွဳ ရွိ ေန သူမ်ား၊

 • သက္ႀကီး စခန္းမ်ား၊ မသန္စြမ္း စခန္းမ်ား တြင္ ေန ထိုင္သူမ်ား၊

 • အသက္ ၁၈ႏွစ္ ႏွင့္ အထက္ ကာကြယ္ေဆး မထိုး ရ ေသးသူမ်ား၊

ဘယ္ လို COVID-19 ေရာဂါ စစ္ ေဆး နည္းမ်ိဳး ကို ရယူ ရ မလဲ?
COVID-19 ေရာဂါ ရွိ မရွိ စမ္းသပ္ ႏိုင္ သည့္ နညး္ ၂ နည္း ရွိ သည္။ အင္တာဂ်င္ စစ္ေဆး ျခင္း၊ မိမိ ကိုယ္တိုင္ စမ္းသပ္ ႏိုင္  
သည့္ အျမန္စမ္းသပ္နည္း (RAT) ႏွင့္ PCR (ႏွာေခါင္း ႏွင့္ အာေခါင္ တို႔ဖတ္ တို႔ ယူသည့္) ေဆးခန္းမ်ား တြင္ စမ္းသပ္ စစ္ေဆး  
နည္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။  

 • သင့္ အေနျဖင့္ ပိုမို စိုး ရိမ္ ရသည့္ ဖ်ား ႏိုင္ မွဳ ရွိ ႏိုင္ လွ်င္ PCR စစ္ေဆး စမ္းသပ္ျခင္းကို ခံ ယူ ပါ။ PCR စစ္ေဆးျခင္း  
လွ်င္ျမန္စြာ မရ ႏိုင္လွ်င္၊ (သင့္မွာ စမ္းသပ္ ႏိုင္ သည့္ ကရိယာ ရွိ ေနလွ်င္) PCR စစ္ေဆးျခင္း ရလဒ္ မရေသးမွီ၊ အင္တာဂ်င္ 
အျမန္ စမ္းသပ္နည္း ကိ္ု ျပဳလုပ္ပါ။ 

 • အကယ္၍ သင္ က ေရာဂါ စိုးရိမ္ မွဳ ရွိ သူ မဟုတ္လွ်င္ PCR စမ္းသပ္နည္း ကို ဆရာဝန္ လုပ္ခိုင္းမွ လုပ္ၿပီး၊ အျမန္ဆံုး  
အင္တာဂ်င္ စမ္းသပ္နည္း ကို သာ အသံုးခ်ပါ။ 

COVID-19 ေရာဂါ ရွိ ေၾကာင္း ေတြ႕ ရွိ လွ်င္ ဘာလုပ္ ရ မလဲ?
 • PCR စစ္ေဆး ၿပီး၊ ေရာဂါ လကၡဏာ ျပျခင္း မရွိ ဘဲ ေရာဂါ ရွိ ေၾကာင္းစစ္ေဆး ေတြ႕ ရွိ လွ်င္ သင့္ တြင္ COVID-19 ေရာဂါ ရွိ  

ေၾကာင္း အတည္ျပဳ ႏိုင္သည္။ ထို အခါ သင့္ အေနျဖင့္ COVID-19 ေရာဂါ ရွိ ေၾကာင္း အတည္ျပဳထားသူ မ်ား အိမ္တြင္  
ေနထိုင္ ၍ COVID-19 ေရာဂါ ကိုမည္ ကဲ့ သို႔ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ ေရွာက္ ၇မည့္ အၾကံျပဳ ခ်က္ ကို လိုက္ နာပါ။

 • သင့္ အျမန္စစ္ေဆးသည့္ အင္တာဂ်င္ ရလဒ္ က ေရာဂါ ရွိ ေၾကာင္းျပလွ်င္ Service NSW သို႔သြား ၍ မွတ္ပံု တင္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ 
COVID-19 ေရာဂါ ရွိ ေၾကာင္း အတည္ျပဳထားသူ မ်ား အိမ္တြင္ ေနထိုင္ ၍ COVID-19 ေရာဂါ ကိုမည္ ကဲ့ သို႔ ထိန္းသိမ္း ေ
စာင့္ ေရွာက္ ၇မည့္ အၾကံျပဳ ခ်က္ ကို လိုက္ နာပါ။ 

ေရာဂါ ႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ စိုးရိမ္ မကင္း ရွိ ေနၿပီး ဘာသာျပန္ အကူ အညီ လို အပ္ေနလွ်င္ TIS ၏ဖံုးနံပါတ္ 131 450 ကို ဆက္သြယ္ ၍ Health Direct 
၏ ဖံုး နံပါတ္ 1800 022 222 ကို ဆက္သြယ္ေပးရန္ ေတာင္းဆို ပါ။ 

COVID-19 ေရာဂါ စစ္ေဆးျခင္း၊
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