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ການກວດພົົບວ່່າເປັັນ COVID-19 ທາງບວກແລະ
ວິິທີີຮັັບມືືກັັບ COVID-19 ຢ່່າງປອດໄພຢູ່່�ເຮືືອນ
ຖ້້າທ່່ານກວດ ດ້້ວຍວິິທິິໃຊ້້ ຣາປິິດ ແອນຕິິເຈນ ພົົບວ່່າເປັັນທາງບວກ ທ່່ານຕ້້ອງ:
1. ລົົງທະບຽນຜົົນການກວດທາງບວກຂອງທ່່ານຢູ່່�ໃນ Service NSW website (ເວັັບໄຊຕ໌໌ຂອງ Service NSW)
ເພື່່�ອວ່່າທ່່ານຈະໄດ້້ຮັັບການເຊື່່�ອມໂຍງກັັບການຊ່່ວຍເຫຼືື�ອດ້້ານສຸຸຂະພາບທີ່່�ສໍາາຄັັນແລະຄໍາາແນະນໍາາຕ່່າງໆທີ່່�ອີີງຕາມຄວາມສ່່ຽງ
ຂອງ COVID-19 ຂອງທ່່ານ. ຖ້້າທ່່ານ ຫຼືື� ຄົົນໃນຄອບຄົົວຂອງທ່່ານບໍ່່ສາມາດລົົງທະບຽນອອນລາຍໄດ້້, ກະລຸຸນາໂທຫາ
Service NSW ທີ່່�ເບີີ 13 77 88.
ຖ້້າທ່່ານກວດອອກມາເປັັນທາງບວກ ບໍ່່ວ່່າດ້້ວຍທາງ PCR ຫຼືື� ທາງ ຣາປິິດ ແອນຕິິເຈນ ກໍໍຕາມ, ທ່່ານຕ້້ອງ:
1. ແຍກຕົົວໃນທັັນທີີເປັັນເວລາ 7 ມື້້� . ຄົົວເຮືືອນຂອງທ່່ານກໍໍຕ້້ອງຢູ່່�ແຍກຕົົວເປັັນເວລາ 7 ມື້້� ເຊັ່່�ນກັັນ. ຖ້້າທ່່ານມີີອາການເຈັັບຄໍໍ,
ນໍ້້າມູູກໄຫຼຼ, ໄອ ຫຼືື� ຫາຍໃຈຝືືດ ຫຼັັ�ງຈາກ 7 ມື້້� , ກະລຸຸນາຢູ່່�ໃນການແຍກຕົົວຕໍ່່ອີີກ 24 ຊົ່່�ວໂມງຈົົນກວ່່າ ຫຼັັ�ງຈາກອາການຂອງທ່່ານ
ຫາຍໄປ.
2. ບອກຄົົນທີ່່�ທ່່ານໃຊ້້ເວລາຢູ່່�ນຳຳຕັ້້�ງແຕ່່ 2ມື້້� ກ່່ອນ ທ່ີີ�ທ່່ານເລີ່່�ມມີີອາການ ຫຼືື� 2ມື້້� ກ່່ອນທ່ີີ�ທ່່ານກວດພົົບວ່່າເປັັນທາງບວກ (ບໍ່່ວ່່າ
ອັັນໃດມາກ່່ອນ) ວ່່າທ່່ານເປັັນ COVID-19. ນີ້້� ລວມມີີການຕິິດຕໍ່່ທາງສັັງຄົົມ, ບ່່ອນເຮັັດວຽກ ແລະ/ຫຼືື�ໂຮງຮຽນຂອງທ່່ານ.
3. ຕິິດຕາມກວດເບິ່່� ງອາການຂອງທ່່ານ. ຖ້້າທ່່ານມີີຄວາມກັັງວົົນ, ທ່່ານຄວນໂທຫານາຍໝໍໍ ຂອງທ່່ານ, NSW Health
COVID-19 Care at Home Support Line (ສາຍຊ່່ວຍເຫຼືື�ອອູ້້�ມຊູູການດູູແລສຸຸຂະພາບເລື້້� ອງ COVID-19 ຢູ່່�ເຮືືອນ
ຂອງ ກົົມ ອະນາໄມ NSW) ທີ່່�ເບີີ 1800 960 933 ຫຼືື� National Coronavirus Helpline (ສາຍຊ່່ວຍເຫຼືື�ອ ໂຄໂຣນາ
ໄວຣັັສ ແຫ່່ງຊາດ) ທີ່່�ເບີີ 1800 020 080. ຖ້້າອາການຮ້້າຍແຮງຂຶ້້�ນ ຈົົງໂທຫາ 000.

ຂ້້ອຍຈະຈັັດການກັັບ COVID-19 ຂອງຂ້້ອຍແນວໃດ?
ເມື່່�ອທ່່ານລົົງທະບຽນຜົົນກວດທາງ RAT ໃນທາງບວກຂອງທ່່ານທາງອອນລາຍນ໌໌ຫຼື�ທ
ື າງໂທລະສັັບ, ທ່່ານຈະຖືືກຂໍໍໃຫ້້ຕອບຄໍາາຖາມ
ທີ່່�ຊ່່ວຍໃຫ້້ພວກເຮົົາກໍາານົົດວ່່າທ່່ານມີີຄວາມສ່່ຽງຕໍ່່ການເປັັນພະຍາດຮ້້າຍແຮງຫຼືື�ບໍ່.່ ຖ້້າທ່່ານມີີຜົົນຈາກການກວດທາງ PCR
ໃນທາງບວກ, ທ່່ານຈະໄດ້້ຮັັບລິ້້� ງທີ່່�ມີີຄຳຳຖາມຄ້້າຍໆກັັນທາງຂໍ້້ຄວາມ. ກະລຸຸນາຕອບຄຳຳຖາມເຫຼົ່່��ານີ້້� ໃນທັັນທີີທີ່່�ທ່່ານສາມາດເຮັັດໄດ້້.
ທ່່ານຍັັງຈະໄດ້້ຮັັບຄໍາາແນະນໍາາກ່່ຽວກັັບການແຍກຕົົວເອງແລະວິິທີີການເບິ່່� ງແຍງຄວາມເຈັັບປ່່ວຍຂອງທ່່ານຢູ່່�ໃນເຮືືອນອີີກດ້້ວຍ.
ຖ້້າທ່່ານມີີຄວາມສ່່ຽງຕໍ່່ການເປັັນພະຍາດຮ້້າຍແຮງ, NSW Health ຈະຖາມທ່່ານບາງຄໍາາຖາມເພີ່່�ມເຕີີມ. ນີ້້� ແມ່່ນເພື່່�ອກວດເບິ່່� ງ
ວ່່າທ່່ານມີີສິິດໄດ້້ຮັັບຢາຕ້້ານໄວຣັັສ ຫຼືື�ການປິ່່�ນປົົວເບື້້� ອງຕົ້້�ນອື່່�ນໆສຳຳລັັບ COVID-19 ຫຼືື�ບໍ່.່ ທ່່ານຈະຕ້້ອງລະບຸຸຊື່� ່ຂອງ ນາຍໝໍໍ
ຫຼືື� ນາຍໝໍໍປະຕິິບັດ
ັ ງານຂອງທ່່ານເພື່່�ອໃຫ້້ທີີມງານຄລີີນິິກຂອງ NSW Health ສາມາດຕິິດຕໍ່່ພວກເຂົົາກ່່ຽວກັັບການດູູແລຂອງ
ທ່່ານ.
ຖ້້າທ່່ານມີີອາຍຸຸຕ່ຳຳ�ກວ່່າ 65 ປີີ, ເຄີີຍສັັກວັັກຊີີນ ຕ້້ານ COVID-19 ສອງໂດສ, ບໍ່່ເຈັັບປ່່ວຍດ້້ວຍໂຣກປະຈຳຳຕົົວໃດໆ ແລະ ບໍ່່ຖືືພາ,
ທ່່ານສາມາດເບິ່່� ງແຍງຕົົວເອງຢູ່່�ເຮືືອນໄດ້້ຢ່່າງປອດໄພ. ຄົົນທີ່່�ເປັັນພະຍາດ COVID-19 ສ່່ວນໃຫຍ່່ຈະມີີອາການພໍໍ ປານກາງ ແລະ
ຈະຫາຍດີີພາຍໃນສອງສາມມື້້� ຫຼືື� ຫຼຼາຍກວ່່ານັ້້ນ
່ ອາການຫຍັັງເລີີຍ. ທ່່ານສາມາດຕິິດຕໍ່່ໄປຫາ NSW Health
� , ບາງຄົົນກໍໍບໍ່ມີີ
ສໍາາລັັບການດູູແລຫຼືື�ຄໍາາແນະນໍາາໄດ້້ທຸກ
ຸ ເວລາໃນລະຫວ່່າງການເຈັັບປ່່ວຍຂອງທ່່ານ.
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ການກວດພົົບວ່່າເປັັນ COVID-19 ທາງບວກແລະ
ວິິທີີຮັັບມືືກັັບ COVID-19 ຢ່່າງປອດໄພຢູ່່�ເຮືືອນ
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ອາການສ່່ວນໃຫຍ່່ສາມາດຈັັດການດ້້ວຍ:
• ການນອນພັັກຜ່່ອນ
• ການກິິນຢາ ພາຣາເຊຕາມອລ ແລະ ໄອບູູໂປຣເຟນ ເປັັນລະຍະປະຈໍາາເພື່່�ອບັັນເທົົາອາການເຈັັບປວດແລະໄຂ້້
• ຢາອົົມແກ້້ເຈັັບຄໍໍ
• ຮັັກສາຄວາມຊຸ່່ມ
� ຊື່່�ນດ້້ວຍການດື່່�ມນ້ຳຳ�ເປັັນປະຈຳຳ.
ສືືບຕໍ່່ກິິນຢາທີ່່�ນາຍໝໍໍສັ່່ງ� ຕາມປົົກກະຕິິ. ຖ້້າທ່່ານບໍ່່ແນ່່ໃຈກ່່ຽວກັັບການສືືບຕໍ່່ໃຊ້້ຢາຫຼືື�ການປິ່່�ນປົົວໃນປະຈຸຸບັນ
ັ ຂອງທ່່ານ,
ຫຼືື�ມີີຄວາມກັັງວົົນກ່່ຽວກັັບສຸຸຂະພາບຂອງທ່່ານ, ໃຫ້້ໂທຫານາຍໝໍໍຂອງທ່່ານ.
ກະລຸຸນາຕິິດຕໍ່່ ນາຍໝໍໍ ຂອງທ່່ານ ຫຼືື�ໂທຫາ NSW Health COVID-19 Care at Home Support Line ທີ່່� ເບີີ
1800 960 933 ຖ້້າທ່່ານຖືືກຖືືວ່່າມີີຄວາມສ່່ຽງສູູງທີ່່�ຈະເປັັນພະຍາດຮ້້າຍແຮງ. ຜູ້້�ທີ່່�ຖືືກຖືືວ່່າມີີຄວາມສ່່ຽງສູູງຂອງພະຍາດ
ຮ້້າຍແຮງປະກອບມີີ:
• ຜູ້້�ຍິິງທີ່່�ຖືືພາ (ເບິ່່� ງ What if I am pregnant and have COVID-19? (ຖ້້າຂ້້ອຍຖືືພາ ແລະ ມີີ COVID-19
ເດຈະເຮັັດແນວໃດ?))
• ຊາວອາບໍໍຣິິຈິິໂນລ ແລະ ທໍໍ ເຣສ ສະເຕຣດ (ໂດຍສະເພາະແມ່່ນຜູ້້�ທີ່່�ມີີບັນ
ັ ຫາທາງສຸຸຂະພາບຢູ່່�ແລ້້ວ)
• ຊາວເກາະປາຊີີຟິິກ
• ບໍ່່ໄດ້້ຮັັບການສັັກຢາວັັກຊີີນ (ອາຍຸຸ16 ປີີຂຶ້� ນ
້ ໄປ)
• ພູູມຕ້້ານທານບົົກພ່່ອງ
ອາຍຸຸທີ່� ່ສູູງຂຶ້້�ນແມ່່ນປັັດໃຈສ່່ຽງຕໍ່່ການເປັັນພະຍາດຮ້້າຍແຮງ, ໂດຍສະເພາະເມື່່�ອລວມເຂົ້້�າກັັບສະພາບທີ່່�ສຳຳຄັັນຂອງສຸຸຂະພາບທີ່່�ມີີ
ຢູ່່�ແລ້້ວ. ມີີການປິ່່�ນປົົວຕ່່າງໆທີ່່�ມີີປະສິິດທິິຜົນ
ົ ສຳຳລັັບຜູ້້�ທີ່່�ມີີຄວາມສ່່ຽງຕໍ່່ການເປັັນພະຍາດຮ້້າຍແຮງຈາກ COVID-19.

ຕິິດຕາມເບິ່່� ງອາການຂອງທ່່ານ
ຖາມຕົົວເອງດ້້ວຍຄຳຳຖາມເຫຼົ່່��ານີ້້� ສາມຄັ້້�ງທຸຸກໆມື້້� (ຕອນເຊົ້້�າ, ຕອນບ່່າຍແລະກາງຄືືນ):
ຄຳຳຖາມ

ຕອບວ່່າ ບໍ່່

ຕອບວ່່າ ແມ່່ນ

ຂ້້ອຍມີີບັັນຫາໃນການກິິນແລະດື່່�ມບໍໍ?

ສືືບຕໍ່່ກິິນ ແລະ ດື່່�ມຕາມປົົກກະຕິິ

ດື່່�ມນໍ້້າ, ໄຮດຼຼາໄລ ຫຼືື� ແກັັສໂຕຣໄລ ເລື້້� ອຍໆ.
ຖ້້າທ່່ານບໍ່່ດີີຂຶ້� ້ນ, ໃຫ້້ໂທຫາ 1800 960 933
ຫຼືື� ນາຍໝໍໍ ຂອງທ່່ານ

ຂ້້ອຍຖ່່າຍຍ່່ຽວໜ້້ອຍກວ່່າປົົກກະຕິິ
ຫຼຼາຍບໍໍ?

ສືືບຕໍ່່ດື່� ່ມນ້ຳຳ�ເພື່່�ອໃຫ້້ຮ່່າງກາຍຮັັກສາ ດື່່�ມນ້ໍາາ�, ໄຮດຼຼາໄລ ຫຼືື� ແກັັສໂຕໄລ ຫຼຼາຍຂຶ້້�ນ.
ຄວາມຊຸ່່�ມໄວ້້
ຖ້້າທ່່ານບໍ່່ດີີຂຶ້� ້ນ, ໃຫ້້ໂທຫາ 1800 960 933
ຫຼືື� ນາຍໝໍໍ ຂອງທ່່ານ

ຂ້້ອຍຮູ້້�ສຶຶກວິິນຫົົວ ຫຼືື� ມຶຶນຫົົວໜ້້ອຍ
ໜຶ່່� ງເມື່່�ອຍ່່າງອ້້ອມຫ້້ອງບໍໍ?

ສືືບຕໍ່່ປະຕິິບັດ
ັ ຕາມຄໍາາແນະນໍາາດ້້ານ
ສຸຸຂະພາບຂອງ NSW Health
ສໍາາລັັບການຈັັດການກັັບ
COVID-19 ຢູ່່�ເຮືືອນ

ດື່່�ມນ້ໍາາ�, ໄຮດຼຼາໄລ ຫຼືື� ແກັັສໂຕໄລ ຫຼຼາຍຂຶ້້�ນ.
ຖ້້າທ່່ານບໍ່່ດີີຂຶ້� ້ນ, ໃຫ້້ໂທຫາ 1800 960 933
ຫຼືື� ນາຍໝໍໍ ຂອງທ່່ານ
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ຄຳຳຖາມ

ຕອບວ່່າ ບໍ່່

ຕອບວ່່າ ແມ່່ນ

ຂ້້ອຍຮູ້້�ສຶຶກວິິນຫົົວຢ່່າງຮຸຸນແຮງ,
ງ້້ວງຊຶຶມ ຫຼືື�ສັບ
ັ ສົົນຫຼຼາຍບໍໍ?

ສືືບຕໍ່່ປະຕິິບັດ
ັ ຕາມຄໍາາແນະນໍາາດ້້ານ
ສຸຸຂະພາບຂອງ NSW Health
ສໍາາລັັບການຈັັດການກັັບ
COVID-19 ຢູ່່�ເຮືືອນ

ໂທຫາເລກສູູນສາມໂຕ (000) ທັັນທີີ
ແລະບອກເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່� ຣົົດໂຮງໝໍໍວ່່າທ່່ານມີີ
COVID-19

ຂ້້ອຍພວມມີີບັັນຫາໃນການຫາຍໃຈ
ສືືບຕໍ່່ປະຕິິບັດ
ັ ຕາມຄໍາາແນະນໍາາດ້້ານ
ຫຼືື� ຮູ້້�ສຶຶກ ແໜ້້ນໜ້້າເອິິກ ຫຼືື�ເຈັັບດົົນກວ່່າ ສຸຸຂະພາບຂອງ NSW Health
10 ນາທີີບໍໍ?
ສໍາາລັັບການຈັັດການກັັບ
COVID-19 ຢູ່່�ເຮືືອນ

ໂທຫາເລກສູູນສາມໂຕ (000) ທັັນທີີ
ແລະບອກເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່� ຣົົດໂຮງໝໍໍວ່່າທ່່ານມີີ
COVID-19

ຂ້້ອຍຮູ້້�ສຶຶກວ່່າຂ້້ອຍອາດຈະເປັັນລົົມເມື່່�ອ ສືືບຕໍ່່ປະຕິິບັດ
ັ ຕາມຄໍາາແນະນໍາາດ້້ານ
ຂ້້ອຍຢືືນບໍໍ?
ສຸຸຂະພາບຂອງ NSW Health
ສໍາາລັັບການຈັັດການກັັບ
COVID-19 ຢູ່່�ເຮືືອນ

ໂທຫາເລກສູູນສາມໂຕ (000) ທັັນທີີ
ແລະບອກເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່� ຣົົດໂຮງໝໍໍວ່່າທ່່ານມີີ
COVID-19

ຖ້້າທ່່ານຕ້້ອງການການຊ່່ວຍເຫຼືື�ອທາງດ້້ານການແພດອື່່�ນໆ ຫຼືື�ມີີຄຳຳຖາມກ່່ຽວກັັບສຸຸຂະພາບທີ່່�ບໍ່ຮີີ
່ ບດ່່ວນໃນລະຫວ່່າງການແຍກຕົົວ,
ໃຫ້້ໂທຫາ NSW Health COVID-19 Care at Home Support Line ທີ່່� ເບີີ 1800 960 933.

ຂ້້ອຍຈະຕ້້ອງເຮັັດແນວໃດ?
ທ່່ານເອງ ແລະ ຜູ້້�ຕິິດຕໍ່່ຢູ່່�ໃນຄົົວເຮືືອນຂອງທ່່ານຕ້້ອງແຍກຕົົວຢູ່່�ເຮືືອນ
ທ່່ານຕ້້ອງແຍກຕົົວເອງຢູ່່�ໃນເຮືືອນເປັັນເວລາ 7 ມື້້� ນັບ
ັ ຈາກມື້້� ທີ່� ່ທ່່ານໄດ້້ຮັັບການກວດ, ເຖິິງແມ່່ນວ່່າທ່່ານຈະໄດ້້ຮັັບການສັັກຢາ
ປ້້ອງກັັນຢ່່າງຄົົບຖ້້ວນກໍໍຕາມ. ການແຍກຕົົວເອງໝາຍເຖິິງການຢູ່່�ໃນເຮືືອນ ຫຼືື� ທີ່່�ພັກ
ັ ເຊົົາຂອງທ່່ານແລະແຍກຕົົວອອກຈາກຄົົນອື່່�ນ.
ກະລຸຸນາເບິ່່� ງ Self-Isolation Guideline (ຂໍ້້ແນະນຳຳການແຍກຕົົວເອງ) ເພື່່�ອເອົົາຂໍ້້ມູູນເພີ່່�ມເຕີີມກ່່ຽວກັັບວິິທີີການແຍກຕົົວ
ເອງແລະການຊ່່ວຍເຫຼືື�ອຕ່່າງໆທີ່່�ທ່່ານຕ້້ອງການ.
ທ່່ານຕ້້ອງບອກຄົົນທີ່່�ທ່່ານຢູ່່�ນຳຳວ່່າທ່່ານມີີ COVID-19. ຜູ້້�ຕິິດຕໍ່່ໃນຄົົວເຮືືອນຂອງທ່່ານຈະຕ້້ອງແຍກຕົົວເອງເປັັນເວລາ 7
ມື້້� ເຊັ່່�ນກັັນ, ແລະ ທຳຳການກວດດ້້ວຍ ຣາປິິດ ແອນຕິິເຈນ (RAT) ໄວເທົ່່�າທີ່່�ຈະໄວໄດ້້ ແລະ ອີີກຄັ້້�ງໃນມື້້� ທີີ 6 (ເບິ່່� ງ
Information for people exposed to COVID-19 (ຂໍ້້ມູູນສຳຳລັັບຄົົນທີ່່�ສຳຳຜັດ
ັ ກັັບ COVID-19) ແລະ
Get tested for COVID-19 (ທຳຳການກວດຫາ COVID-19)).
ສາຍຊ່່ວຍເຫຼືື�ອການແຍກຕົົວ ຂອງ ກົົມ ອະນາໄມ NSW ແມ່່ນມີີໃຫ້້ສໍາາລັັບການຊ່່ວຍ ເຫຼືື�ອພາກປະຕິິບັດ
ັ ໃນລະຫວ່່າງການແຍກຕົົວ
ເອງ ທີ່່�ເບີີ 1800 943 553.

ບອກຜູ້້�ທ່ີີ�ທ່່ານຕິິດຕໍ່່ທາງສັັງຄົົມວ່່າທ່່ານໄດ້້ກວດອອກມາເປັັນທາງບວກ
ການກວດ COVID-19 ເປັັນທາງບວກໝາຍຄວາມວ່່າທ່່ານອາດຈະແຜ່່ເຊື້້� ອ COVID-19 ໄປໃຫ້້ຜູ້້�ອື່� ່ນໄດ້້. ທ່່ານອາດຕິິດເຊື້້� ອ
ຈາກສອງມື້້� ກ່່ອນທີ່່�ທ່່ານຈະເກີີດມີີອາການ, ຫຼືື� ສອງມື້້� ກ່່ອນທີ່່�ທ່່ານຈະກວດພົົບວ່່າເປັັນທາງບວກ ຖ້້າທ່່ານບໍ່່ມີີອາການໃດໆ.
ທ່່ານຄວນບອກຜູ້້�ຕິິດຕໍ່່ທາງສັັງຄົົມທີ່່�ທ່່ານໃຊ້້ເວລາກັັບພວກເຂົົາໃນຂະນະທີ່່�ຕິິດເຊື້້� ອວ່່າທ່່ານໄດ້້ກວດອອກມາເປັັນທາງບວກ.
ນີ້້� ຮວມເຖິິງໝູ່່�ເພື່່�ອນ ແລະ ຄົົນອື່່�ນໆທີ່່�ທ່່ານໄດ້້ພົບ
ົ ກັັນໃນສັັງຄົົມ ເຊັ່່�ນ: ໝູ່່�ທີ່� ່ທ່່ານໄດ້້ກິິນເຂົ້້�າແລງນຳຳ, ຄົົນທີ່່�ທ່່ານໄດ້້ພົບ
ົ ກັັນຢູ່່�ຮ້້ານ
ກິິນດື່່�ມ, ສະໂມສອນ ຫຼືື�ງານສັັງສັັນ, ໝູ່່�ເພື່່�ອນ ຫຼືື� ຄອບຄົົວທີ່່�ໄດ້້ມາຢາມເຮືືອນຂອງທ່່ານ.
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ບອກຜູ້້�ຕິິດຕໍ່່ຂອງທ່່ານໃຫ້້ປະເມີີນຄວາມສ່່ຽງຂອງພວກເຂົົາ ແລະ ຂັ້້�ນຕອນຕໍ່່ໄປໂດຍໃຊ້້ Information for people
exposed to COVID-19 (ຂໍ້້ມູູນສໍາາລັັບຜູ້້�ທີ່່�ສໍາາຜັັດກັັບ COVID-19) ແລະ ໃຫ້້ທຳຳການກວດດ້້ວຍ ຣາປິິດ ແອນຕິິເຈນ.

ບອກບ່່ອນເຮັັດວຽກ ຫຼືື� ສະຖານທີ່່� ການສຶຶກສາຂອງທ່່ານວ່່າ ທ່່ານໄດ້້ກວດອອກມາເປັັນທາງບວກແລ້້ວ
ນອກຈາກນັ້້ນ
� , ທ່່ານຍັັງຕ້້ອງບອກຜູ້້�ຈັັດການບ່່ອນເຮັັດວຽກ ຫຼືື� ຫົົວຫນ້້າສະຖານທີ່່�ການສຶຶກສາ/ ພະນັັກງານທີ່່�ກ່່ຽວຂ້້ອງຂອງ
ທ່່ານວ່່າທ່່ານໄດ້້ກວດພົົບວ່່າທ່່ານມີີ COVID-19 ທາງບວກຖ້້າທ່່ານຢູ່່�ໃນສະຖານທີ່່�ໃນຂະນະທີ່່�ຕິິດເຊື້້� ອ.
ບອກພວກເຂົົາໃຫ້້ຮູ້້�ເຖິິງວັັນທີີທີ່່�ທ່່ານກວດ, ວັັນທີີທີີ່່� ທ່່ານບໍ່່ສະບາຍ (ຖ້້າທ່່ານມີີອາການ), ແລະ ມື້້� ທີ່� ່ທ່່ານຢູ່່�ບ່ອ
່ ນເຮັັດວຽກ/
ໂຮງຮຽນ ໃນຂະນະທີ່່�ທ່່ານຕິິດເຊື້້� ອ. ພວກເຂົົາຈະໃຊ້້ຂໍ້ມູູ
້ ນນີ້້� ເພື່່�ອປະເມີີນຄວາມສ່່ຽງຕໍ່່ເພື່່�ອນຮ່່ວມງານ ຫຼືື� ເພື່່�ອນນັັກຮຽນຂອງ
ທ່່ານ. ສະຖານທີ່່�ເຮັັດວຽກ ຫຼືື�ໂຮງຮຽນຂອງທ່່ານອາດຈະແຈ້້ງໃຫ້້ພວກເຂົົາຮູ້້�ວ່່າພວກເຂົົາໄດ້້ສຳຳຜັດ
ັ ກັັບ COVID-19, ແລະ
ພວກເຂົົາຄວນເຮັັດແນວໃດ.
ທ່່ານສາມາດບອກຜູ້້�ຈັັດການຂອງທ່່ານໂດຍທາງໂທລະສັັບ ຫຼືື� ຂໍ້້ຄວາມ ຫຼືື� ຂໍໍໃຫ້້ໝູ່່�ທີ່� ່ຢູ່່�ບ່ອ
່ ນເຮັັດວຽກບອກພວກເຂົົາແທນທ່່ານ.
ຖ້້າທ່່ານໄດ້້ເຂົ້້�າໂຮງຮຽນ, ທ່່ານສາມາດໂທຫາເບີີໂທລະສັັບ ກາງຂອງວິິທະຍາເຂດທີ່່�ທ່່ານເຂົ້້�າຮ່່ວມ.

ຈະເປັັນແນວໃດຖ້້າຂ້້ອຍຖືືພາ ແລະ ຕິິດເຊື້້� ອ COVID-19?
ຜູ້້�ຍິິງທີ່່�ຖືືພາ ໄດ້້ 14 ອາທິິດ ຫຼືື� ຫຼຼາຍກວ່່ານັ້້ນ
� , ມີີຄວາມສ່່ຽງສູູງທີ່່�ຈະເກີີດອາການແຊກຊ້້ອນຈາກ COVID-19.
ຖ້້າທ່່ານກວດພົົບວ່່າເປັັນ COVID-19 ໃນທາງບວກ ແລະທ່່ານຖືືພາຫຼຼາຍກວ່່າ 14 ອາທິິດ, ມັັນສຳຳຄັັນທີ່່�ທ່່ານຕ້້ອງບອກກັັບຜູ້້�
ໃຫ້້ບໍລິ
ໍ ິການດູູແລການຄອດລູູກຂອງທ່່ານ. ອັັນນີ້້� ອາດຈະເປັັນ ນາຍໝໍໍທົ່່�ວໄປ, ຜະດຸຸງຄັັນ, ນາຍໝໍໍທຳຳການ ຄອດລູູກ ຫຼືື� ບໍໍລິິການ
ຄອດລູູກໃນທ້້ອງຖິ່່� ນ.
ຜູ້້�ຍິິງຖືືພາສ່່ວນໃຫຍ່່ຈະສາມາດຢູ່່�ເຮືືອນໄດ້້ຢ່່າງປອດໄພໃນຂະນະທີ່່�ພວກເຂົົາມີີ COVID-19. ໃນຊ່່ວງເວລານີ້້� , ມັັນເປັັນສິ່່� ງສໍາາຄັັນ
ທີ່່�ຈະ:
• ດື່່�ມນໍ້້າຫຼຼາຍໆ, ຄືືກັັບວ່່າທ່່ານດື່່�ມຕອນເປັັນຫວັັດ ຫຼືື�ເປັັນໄຂ້້ຫວັັດປົົກກະຕິິ. ຖ້້າທ່່ານຮູ້້�ສຶຶກບໍ່່ສະບາຍ, ທ່່ານຍັັງສາມາດກິິນຢາພາ
ຣາເຊຕາມອລເພື່່�ອຊ່່ວຍອາການຕ່່າງໆ. ຢາ ໄອບູູໂປຣເຟນ ບໍ່່ໄດ້້ຖືືກແນະນໍາາໃຫ້້ກິິນໃນຂະນະທີ່່�ທ່່ານກໍາາລັັງຖືືພາ. ມັັນເປັັນສິ່່� ງສໍາາ
ຄັັນໃນການເຄື່່�ອນໄຫວຮ່່າງກາຍ ຢ່່າງສະໝ່ຳຳ�ສະເໝີີເພື່່�ອຫຼຸຸ�ດຜ່່ອນຄວາມສ່່ຽງຕໍ່່ການເກີີດເລືືອດກ້້າມ.
• ມັັນເປັັນສິ່່� ງສຳຳຄັັນໃນການຕິິດຕາມເບິ່່� ງການ ເຄື່່�ອນໄຫວຂອງລູູກຂອງທ່່ານຢ່່າງໃກ້້ຊິິດ. ໂທຫາຜູ້້�ໃຫ້້ການດູູແລການຄອດລູູກ
ຂອງທ່່ານທັັນທີີຖ້້າການເຄື່່� ອນໄຫວຂອງລູູກຂອງທ່່ານມີີການປ່່ຽນແປງ ຫຼືື� ຫາກທ່່ານປະສົົບກັັບ:
• ເລືືອດອອກທາງຊ່່ອງຄອດ
• ເຈັັບທ້້ອງ
• ຕົົກຂາວເປັັນນ້ຳຳ�ໃສໆທາງຊ່່ອງຄອດເລື້້� ອຍໆ
• ການຫົົດຕົົວເມື່່�ອໃດກໍໍໄດ້້ກ່່ອນ 37 ອາທິິດ
• ເປັັນໄຂ້້ເລື້້� ອຍໆ
• ເຈັັບຫົົວ
• ໃບໜ້້າ ແລະ ມືືຂອງທ່່ານບວມຢ່່າງກະທັັນຫັັນ
• ທ່່ານກຳຳລັັງເຈັັບທ້້ອງອອກລູູກ
• ມີີຄວາມເປັັນຫ່່ວງອັັນຮຸຸນແຮງກ່່ຽວກັັບການຖືືພາຂອງທ່່ານ.
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ການກວດພົົບວ່່າເປັັນ COVID-19 ທາງບວກແລະ
ວິິທີີຮັັບມືືກັັບ COVID-19 ຢ່່າງປອດໄພຢູ່່�ເຮືືອນ
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• ຖ້້າທ່່ານຫາຍໃຈຍາກ, ເຈັັບໜ້້າເອິິກ, ເຈັັບຫົົວ ຫຼືື� ວິິນຫົົວຮຸຸນແຮງ, ທ່່ານຄວນໂທຫາ 000 ທັັນທີີ. ໃຫ້້ແນ່່ໃຈວ່່າທ່່ານບອກ
ພວກເຂົົາວ່່າທ່່ານມີີ COVID-19 ແລະຖືືພາ.
• ຫຼັັ�ງຈາກຫາຍດີີຈາກພະຍາດ COVID-19 ແລ້້ວມັັນເປັັນສິ່່� ງສຳຳຄັັນທີ່່�ຈະຕ້້ອງສືືບຕໍ່່ການຝາກທ້້ອງເປັັນປົົກກະຕິິ. ຖ້້າທ່່ານພາດ
ການນັັດໝາຍການຝາກທ້້ອງໃນລະຫວ່່າງການແຍກຕົົວເອງຂອງທ່່ານ, ໃຫ້້ນັດ
ັ ເວລາໃໝ່່ໄວເທົ່່�າທີ່່�ຈະໄວໄດ້້.

ຂ້້ອຍຈະຈັັດການດູູແລລູູກນ້້ອຍ ຫຼືື� ເດັັກທີ່່� ມີີ COVID-19 ແນວໃດ?
ເດັັກນ້້ອຍສ່່ວນໃຫຍ່່ທີ່� ່ກວດພົົບວ່່າເປັັນພະຍາດ COVID-19 ສາມາດໄດ້້ຮັັບການດູູແລຢ່່າງປອດໄພຢູ່່�ເຮືືອນໂດຍຜູ້້�ເບິ່່� ງແຍງ
ຄອບຄົົວປົົກກະຕິິຂອງພວກເຂົົາ, ເຖິິງແມ່່ນວ່່າພວກເຂົົາບໍ່່ໄດ້້ສັກ
ັ ວັັກຊີີນ. ຜູ້້�ທີ່່�ຕິິດເຊື້້� ອ COVID ຄວນແຍກຕົົວອອກຈາກຄົົນໃນ
ຄົົວເຮືືອນຂອງພວກເຂົົາໃຫ້້ຫຼຼາຍເທົ່່�າທີ່່�ພວກເຂົົາເຮັັດໄດ້້. ຜູ້້�ຕິິດຕໍ່່ໃນຄົົວເຮືືອນທີ່່�ບໍ່ສ
່ າມາດແຍກຕົົວເອງອອກຫ່່າງຈາກຜູ້້�ທີ່່�ຕິິດ
ເຊື້້� ອ COVID ໄດ້້, ຄວນແຍກຕົົວອອກເອງກັັບພວກເຂົົາຈົົນກວ່່າພວກເຂົົາຈະຖືືກປ່່ອຍອອກຈາກການແຍກຕົົວ ແລະ ປະຕິິບັດ
ັ
ຕາມຂໍ້້ກຳຳນົດ
ົ ການກວດທີ່່�ມີີຢູ່່�ໃນ Information for people exposed to COVID-19 (ຂໍ້້ມູູນສໍາາລັັບຜູ້້�ທີ່່�ສໍາາຜັັດກັັບ
COVID-19). ເມື່່�ອເບິ່່� ງແຍງລູູກຂອງທ່່ານທີ່່�ຕິິດເຊື້້� ອ COVID-19 ຢູ່່�ເຮືືອນ:
• ນຸ່່�ງເຄື່່�ອງໃຫ້້ລູູກຂອງທ່່ານດ້້ວຍເຄື່່�ອງນຸ່່�ງທີ່່� ເໝາະສົົມ, ເພື່່�ອໃຫ້້ພວກເຂົົາສະດວກສະບາຍ – ບໍ່່ເຫື່່�ອອອກ ຫຼືື� ສັ່່ນ
�
• ໃຫ້້ລູູກດື່່�ມນໍ້້າຫຼຼາຍໆ. ພວກເຂົົາອາດຈະບໍ່່ມີີຄວາມຮູ້້�ສຶຶກຢາກດື່່�ມຫຼຼາຍ ດັ່່�ງນັ້້ນ
� ຈຶຶງຈະຕ້້ອງການການຊ່່ວຍເຫຼືື�ອແລະການໃຫ້້ກໍາາລັັງ
ໃຈຈາກທ່່ານ.
• ຖ້້າທ່່ານກຳຳລັັງໃຫ້້ລູູກກິິນນົົມຕົົວເອງ ຫຼືື� ກິິນນົົມສູູດ ທ່່ານອາດຈະຕ້້ອງການໃຫ້້ນົມ
ົ ລູູກເລື້້� ອຍໆ. ການລ້້ຽງລູູກດ້້ວຍນົົມແມ່່
ແມ່່ນປອດໄພທີ່່�ຈະສືືບຕໍ່່ຖ້້າທ່່ານ ແລະ/ຫຼືື�ລູູກຂອງທ່່ານມີີ COVID-19.
• ຊຸຸກຍູ້້�ໃຫ້້ພວກເຂົົາພັັກຜ່່ອນແລະບໍ່່ເຮັັດຫຼຼາຍເກີີນໄປ
• ໃຊ້້ຢາພາຣາເຊຕາມອລ ຫຼືື� ໄອບູູໂປຣເຟນພຽງແຕ່່ໃນກໍໍລະນີີທີ່່�ທ່່ານຄິິດວ່່າລູູກຂອງທ່່ານມີີອາການປວດ ຫຼືື� ມີີອາການໄຂ້້ເທົ່່�າ
ນັ້້ນ
� . ປະຕິິ ບັັດຕາມຄໍາາແນະນໍາາໃນປ້້າຍຊື່່�, ແລະຢ່່າໃຫ້້ຢາເຫຼົ່່��ານີ້້� ຫຼຼາຍກວ່່າທີ່່�ແນະນໍາາໃນລະຍະເວລາ 24 ຊົ່່�ວໂມງ, ເພາະວ່່ານີ້້� ອາດຈະ
ເປັັນອັັນຕະລາຍຕໍ່່ເດັັກນ້້ອຍ.
• ສັັງເກດລູູກຂອງທ່່ານເພື່່�ອເບິ່່� ງສັັນຍານທີ່່�ສະແດງໃຫ້້ເຫັັນວ່່າພະຍາດຂອງພວກເຂົົາຮ້້າຍແຮງຂຶ້້�ນ.
ຕິິດຕາມສະພາບຂອງລູູກຂອງທ່່ານ ແລະ ໂທຫານາຍໝໍໍ ຂອງທ່່ານ ຫຼືື� NSW Health COVID-19 Care ທີ່່� Home
Support Line ເບີີ 1800 960 933 (8:30ໂມງເຊົ້້�າ ຫາ 8:30 ໂມງແລງ) ຫຼືື� the National Coronavirus
Helpline ເບີີ 1800 020 080 (24/7) ຖ້້າທ່່ານສັັງເກດເຫັັນ:
• ເປັັນໄຂ້້ຢ່່າງຕໍ່່ເນື່່�ອງ (>39°C) ທີ່່�ບໍ່ຕ
່ ອບຮັັບຕໍ່່ການປິ່່�ນປົົວ
• ຫາຍໃຈບໍ່່ສະດວກພໍໍ ປານກາງ
• ດື່່�ມໜ້້ອຍກວ່່າເຄິ່່� ງໜຶ່່� ງຂອງສິ່່� ງທີ່່�ພວກເຂົົາດື່່�ມຕາມປົົກກະຕິິ
• ຍ່່ຽວອອກໜ້້ອຍກວ່່າເຄິ່່� ງໜຶ່່� ງຂອງປະລິິມານປົົກກະຕິິ, ແລະ ຍ່່ຽວມີີສີີເຂັ້້�ມ
• ຮາກ ຫຼືື� ຖອກທ້້ອງພໍໍ ປານກາງ
• ບໍ່່ສາມາດຢືືນ ຫຼືື� ຍ່່າງໄດ້້.
ຖ້້າທ່່ານກັັງວົົນວ່່າລູູກຂອງທ່່ານບໍ່່ສະບາຍຢ່່າງ ໜັັກ, ຫາຍໃຈຍາກ, ຂາດນໍ້້າຢ່່າງຮ້້າຍແຮງ ຫຼືື� ເປັັນລົົມ, ກະລຸຸນາໂທຫາ
ສາມເລກສູູນ (000) ທັັນທີີ ແລະແຈ້້ງຜູ້້�ຮັັບສາຍວ່່າລູູກຂອງທ່່ານມີີ COVID-19.
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ການກວດພົົບວ່່າເປັັນ COVID-19 ທາງບວກແລະ
ວິິທີີຮັັບມືືກັັບ COVID-19 ຢ່່າງປອດໄພຢູ່່�ເຮືືອນ
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ເມື່່� ອໃດທີ່່� ຂ້້ອຍສາມາດອອກຈາກການແຍກຕົົວເອງ?
ຖ້້າທ່່ານບໍ່່ມີອ
ີ າການໃນມື້້� ທີີ 7
ທ່່ານຕ້້ອງແຍກຕົົວເອງເປັັນເວລາ 7ມື້້� ນັບ
ັ ແຕ່່ມື້້�ທີ່� ່ທ່່ານໄດ້້ທຳຳການກວດ. ທ່່ານສາມາດອອກຈາກການແຍກຕົົວເອງໄດ້້ຫຼັັ�ງຈາກ 7 ມື້້�
ຖ້້າທ່່ານບໍ່່ມີີອາການເຈັັບຄໍໍ, ນ້ຳຳ�ມູູກໄຫຼຼ, ໄອ ຫຼືື� ຫາຍໃຈບໍ່່ຝືດ
ື ຖີ່່� ເທົ່່�ານັ້້ນ
� . ຖ້້າທ່່ານໄດ້້ທຳຳການກວດທາງ PCR ຫຼືື�ທ່່ານໄດ້້ລົົງທະບຽນ
ການກວດທາງຣາປິິດ ແອນຕິິເຈັັນທາງບວກ ຂອງທ່່ານແລ້້ວ, ທ່່ານຈະໄດ້້ຮັັບຂໍ້້ຄວາມ ຈາກ NSW Health, ແຕ່່ທ່່ານບໍ່່ຈໍາາເປັັນ
ຕ້້ອງລໍໍຖ້້າ ຂໍ້້ຄວາມນີ້້� ທີ່� ່ຈະອອກຈາກການແຍກຕົົວເອງຖ້້າມັັນເປັັນເວລາ 7 ມື້້� ນັບ
ັ ຕັ້້�ງແຕ່່ມື້້�ທ່່ານທຳຳການກວດ. ຕົົວຢ່່າງເຊັ່່�ນ ຖ້້າທ່່ານ
ໄດ້້ທຳຳການກວດເວລາ 10ໂມງເຊົ້້�າຂອງວັັນອັັງຄານ, ທ່່ານສາມາດອອກຈາກການແຍກຕົົວເອງໄດ້້ໃນເວລາ 10 ໂມງເຊົ້້�າຂອງວັັນ
ອັັງຄານຕໍ່່ໄປຖ້້າທ່່ານບໍ່່ມີີອາການຕ່່າງໆເຫຼົ່່��ານີ້້� . ທ່່ານບໍ່່ຈໍາາເປັັນຕ້້ອງທຳຳການກວດກ່່ອນທີ່່�ຈະອອກຈາກການແຍກຕົົວເອງໃນ NSW.
ໃສ່່ໜ້າ້ ກາກເມື່່�ອຢູ່່�ໃກ້້ ຫຼືື� ລົົມກັັບຜູ້້�ອື່່�ນ ແລະ ຫຼີີ�ກລ່່ຽງການໄປສະຖານທີ່່�ທີ່� ່ມີີຄວາມສ່່ຽງສູູງ (ການດູູແລສຸຸຂະພາບ, ການດູູແລຜູ້້�ສູູງ
ອາຍຸຸ, ການດູູແລຄົົນພິິການ ຫຼືື� ສະຖານທີ່່�ດັັດສັັນດານ) ຕື່່�ມອີີກ 3 ມື້້� . ຖ້້າທ່່ານເຮັັດວຽກຢູ່່�ໃນໜຶ່່� ງໃນສະຖານທີ່່�ເຫຼົ່່��ານີ້້� ຈົົງໂອ້້ລົົມກັັບ
ນາຍຈ້້າງຂອງທ່່ານກ່່ອນທີ່່�ຈະກັັບຄືືນໄປເຮັັດວຽກ. ຖ້້າທ່່ານມີີລະບົົບພູູມຕ້້ານທານທີ່່�ອ່່ອນແອຢ່່າງຮຸຸນແຮງ (ເຊັ່່�ນ: ທ່່ານເປັັນຜູ້້�ໄດ້້
ຮັັບການຜ່່າຕັັດຫຼືື�ໄດ້້ຮັັບການປິ່່�ນປົົວດ້້ວຍເຄມີີບໍາາບັັດ) ທ່່ານຄວນໃຊ້້ມາດຕະການລະມັັດລະວັັງເຫຼົ່່��ານີ້້� ຕື່� ່ມອີີກ 4 ມື້້� (ລວມທັັງໝົົດ
ເປັັນ 7 ມື້້� ຫຼັັ�ງຈາກອອກຈາກການແຍກຕົົວ).

ຖ້້າທ່່ານມີີອາການຕ່່າງໆໃນມື້້� ທີີ 7
ຖ້້າທ່່ານມີີອາການເຈັັບຄໍໍ, ນ້ຳຳ�ມູູກໄຫຼຼ, ໄອ ຫຼືື� ຫາຍໃຈຝືືດໃນ 24 ຊົ່່�ວໂມງສຸຸດທ້້າຍຂອງການແຍກຕົົວ, ກະລຸຸນາສືືບຕໍ່່ຢູ່່�ໃນການແຍກ
ຕົົວຈົົນຮອດ 24 ຊົ່່�ວໂມງຫຼັັ�ງຈາກອາການຂອງທ່່ານໄດ້້ຮັັບການແກ້້ໄຂ. ຖ້້າທ່່ານມີີຄວາມກັັງວົົນ, ໃຫ້້ໂທຫາ ນາຍໝໍໍ ຂອງທ່່ານ.
ໃສ່່ໜ້າ້ ກາກເມື່່�ອຢູ່່�ໃກ້້ ຫຼືື� ລົົມກັັບຜູ້້�ອື່່�ນ ແລະ ຫຼີີ�ກລ່່ຽງການໄປສະຖານທີ່່�ທີ່� ່ມີີຄວາມສ່່ຽງສູູງ (ການດູູແລສຸຸຂະພາບ, ການດູູແລຜູ້້�ສູູງ
ອາຍຸຸ, ການດູູແລຄົົນພິິການ ຫຼືື� ສະຖານທີ່່�ດັັດສັັນດານ) ຕື່່�ມອີີກ 3 ມື້້� . ຖ້້າທ່່ານເຮັັດວຽກຢູ່່�ໃນໜຶ່່� ງໃນສະຖານທີ່່�ເຫຼົ່່��ານີ້້� ຈົົງໂອ້້ລົົມກັັບ
ນາຍຈ້້າງຂອງທ່່ານກ່່ອນທີ່່�ຈະກັັບຄືືນໄປເຮັັດວຽກ. ຖ້້າທ່່ານມີີລະບົົບພູູມຕ້້ານທານທີ່່�ອ່່ອນແອຢ່່າງຮຸຸນແຮງ (ເຊັ່່�ນ: ທ່່ານເປັັນຜູ້້�ໄດ້້
ຮັັບການຜ່່າຕັັດຫຼືື�ໄດ້້ຮັັບການປິ່່�ນປົົວດ້້ວຍເຄມີີບໍາາບັັດ) ທ່່ານຄວນໃຊ້້ມາດຕະການລະມັັດລະວັັງເຫຼົ່່��ານີ້້� ຕື່� ່ມອີີກ 4 ມື້້� (ລວມທັັງໝົົດ
ເປັັນ 7 ມື້້� ຫຼັັ�ງຈາກອອກຈາກການແຍກຕົົວ).
ຖ້້າທ່່ານມີີອາການອື່່�ນໆຫຼັັ�ງຈາກ 7 ມື້້� (ເຊັ່່�ນ: ເປັັນໄຂ້້, ເຈັັບຫົົວ) ທີ່່�ບໍ່ດີີຂຶ້
່ �ນ
້ , ທ່່ານສາມາດອອກຈາກການແຍກຕົົວໄດ້້, ແຕ່່ທ່່ານ
ຄວນຕິິດຕໍ່່ກັັບທ່່ານຫມໍໍຂອງທ່່ານ.
ຖ້້າທ່່ານຢູ່່�ພາຍໃຕ້້ການດູູແລຂອງທີີມແພດ, ທີີມງານຂອງທ່່ານຈະບອກທ່່ານວ່່າເວລາໃດທີ່່�ທ່່ານຈະຖືືກປ່່ອຍຕົົວອອກຈາກການ
ແຍກຕົົວ.

ຂ້້ອຍຍັັງຈໍາາເປັັນຕ້້ອງມີີການກວດຫຼັັ�ງຈາກຖືືກປ່່ອຍຕົົວຈາກການແຍກຕົົວອີີກບໍໍ?
ການກວດ COVID-19 ແບບປົົກກະຕິິ (ເຊັ່່�ນ: ການກວດຢູ່່�ບ່ອ
່ ນເຮັັດວຽກ ແລະ ການກວດເພື່່�ອຕິິດຕາມເບິ່່� ງຂອງທາງໂຮງຮຽນ)
ແມ່່ນບໍ່່ຖືືກແນະນຳຳເປັັນເວລາ 8 ອາທິິດຫຼັັ�ງຈາກທີ່່�ທ່່ານຖືືກປ່່ອຍຕົົວອອກຈາກການແຍກຕົົວ. ກວດເບິ່່� ງກັັບຜູ້້�ຈັັດການຂອງທ່່ານ.

ຈະເປັັນແນວໃດຖ້້າຂ້້ອຍສໍາາຜັັດກັັບຜູ້້�ຕິິດເຊື້້� ອ COVID-19 ອີີກຄັ້້�ງ?
ຄົົນທີ່່�ຫາຍດີີຈາກພະຍາດ COVID-19 ມີີຄວາມສ່່ຽງຕໍ່່າທີ່່�ຈະເປັັນພະຍາດນີ້້� ອີີກໃນ 8 ອາທິິດຫຼັັ�ງຈາກທີ່່�ທ່່ານຖືືກປ່່ອຍອອກມາ
ເນື່່�ອງຈາກຄົົນສ່່ວນໃຫຍ່່ພັດ
ັ ທະນາພູູມຕ້້ານທານບາງຢ່່າງ (ຄວາມສາມາດໃນການຕໍ່່ສູ້້�ກັັບພະຍາດ).
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ການກວດພົົບວ່່າເປັັນ COVID-19 ທາງບວກແລະ
ວິິທີີຮັັບມືືກັັບ COVID-19 ຢ່່າງປອດໄພຢູ່່�ເຮືືອນ
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ຖ້້າທ່່ານຕິິດຕໍ່່ກັັບຜູ້້�ຕິິດເຊື້້� ອ COVID-19 ພາຍໃນ 8 ອາທິິດຫຼັັ�ງຈາກທີ່່�ທ່່ານໄດ້້ຖືືກປ່່ອຍອອກມາ, ໂດຍທົ່່�ວໄປແລ້້ວທ່່ານບໍ່່ຈໍາາ
ເປັັນຕ້້ອງແຍກຕົົວເອງ ຫຼືື� ໄປກວດພະຍາດ. ຖ້້າທ່່ານຕິິດຕໍ່່ກັັບຜູ້້�ຕິິດເຊື້້� ອ COVID-19 ຫຼຼາຍກວ່່າ 8 ອາທິິດຫຼັັ�ງຈາກທີ່່�ທ່່ານຖືືກ
ປ່່ອຍຕົົວ, ທ່່ານຈະຕ້້ອງແຍກຕົົວເອງ, ທຳຳການກວດ ແລະ ປະຕິິບັດ
ັ ຕາມຄຳຳແນະນຳຳໃນ ເຈັ້້�ຍຂໍ້້ມູູນ Information for people
exposed to COVID-19 (ຂໍ້້ມູູນສໍາາລັັບຜູ້້�ທີ່່�ສໍາາຜັັດກັັບ COVID-19) ແລະ Get tested for COVID-19 (ທຳຳການ
ກວດຫາ COVID-19).

ຂ້້ອຍຄວນສັັກວັັກຊີີນໄວເທົ່່�າໃດ?
ການຍົົກເວັ້້�ນຊົ່່�ວຄາວຈາກການສັັກຢາວັັກຊີີນແມ່່ນໃຊ້້ໄດ້້ເປັັນເວລາຫົົກອາທິິດນັັບຈາກວັັນທີີຂອງໃບຮັັບຮອງທາງການແພດຂອງ
ທ່່ານ. ການຍົົກເວັ້້�ນນີ້້� ແມ່່ນໃຊ້້ໄດ້້ໃນຣັັດ NSW ເທົ່່�ານັ້້ນ
� . ຖ້້າທ່່ານຕ້້ອງການສັັກວັັກຊີີນສໍາາລັັບວຽກງານ, ໂຮງຮຽນ, ຫຼືື�ກິິດຈະກໍາາອື່່�ນ
ໆຢູ່່�ໃນເຂດປົົກຄອງອື່່�ນ, ກະລຸຸນາກວດເບິ່່� ງກົົດລະບຽບທີ່່�ນໍາາໃຊ້້ຢູ່່�ໃນຣັັດ ຫຼືື� ອານາເຂດນັ້້ນ
� ໆ.
ຖ້້າທ່່ານມີີສິິດໄດ້້ຮັັບການສັັກວັັກຊີີນບູູສເຕີີ, ທ່່ານສາມາດໄດ້້ຮັັບມັັນເມື່່�ອທ່່ານໄດ້້ຟື້້�ນຕົົວຢ່່າງເຕັັມທີ່່�ຫຼັັ�ງຈາກທີ່່�ໄດ້້ຮັັບການຢືືນຢັັນ
ການຕິິດເຊື້້� ອ, ສໍາາລັັບຄົົນສ່່ວນໃຫຍ່່ນີ້້�ແມ່່ນປະມານ 4-6 ອາທິິດຫຼັັ�ງຈາກການເລີ່່�ມຕົ້້�ນຂອງການຕິິດເຊື້້� ອ. ສຳຳລັັບຂໍ້້ມູູນເພີ່່�ມເຕີີມ,
ເບິ່່� ງ COVID-19 vaccines: Frequently asked questions (ວັັກຊີີນ COVID-19: ຄຳຳຖາມທີ່່�ຖາມເລື້້� ອຍໆ) ແລະ
NSW Health Booster vaccination: Frequently asked questions (ການສັັກວັັກຊີີນບູູສເຕີີ ຂອງ NSW
Health : ຄຳຳຖາມທີ່່�ມັກ
ັ ຖາມເລື້້� ອຍໆ).

ມີີການຊ່່ວຍເຫຼືື�ອອູ້້�ມຊູູຫຍັງັ ແດ່່ໃນຊ່່ວງລະຍະທີ່່� ຂ້້ອຍຢູ່່�ໃນການແຍກຕົົວເອງ?
ການຊ່່ວຍອູ້້�ມຊູູູ�ດ້້ານສຸຸຂະພາບຈິິດ
• NSW Mental Health Line – 1800 011 511
• Beyond Blue helpline – 1800 512 348
• Lifeline – 13 11 14
• Kids Helpline – 1800 55 1800
• Service NSW mental wellbeing resources (ຊັັບພະຍາກອນດ້້ານຄວາມຢູ່່�ດີີທາງສຸຸຂພາບຈິິດ ຂອງ Service
NSW)

ການຊ່່ວຍອູ້້�ມຊູູໃນເລື້້� ອງຄວາມຮຸຸນແຮງໃນຄອບຄົົວ
• ໂທລະສັັບສາຍຊ່່ວຍເຫຼືື�ອ ດ້້ານການລ່່ວງລະເມີີດທາງເພດແຫ່່ງຊາດ ແລະ ຄວາມຮຸຸນແຮງໃນຄອບຄົົວ ໂທຫາເບີີ
1800 RESPECT (1800 737 732)
NSW Health ໄດ້້ຮ່່ວມມືືກັັບ Sonder ເຊິ່່�ງໃຫ້້ບໍລິ
ໍ ິການດ້້ານຄວາມຢູ່່�ດີີສ່ວ
່ ນບຸຸກຄົົນພ້້ອມທັັງມີີການເຂົ້້�າເຖິິງການເວົ້້�າລົົມເປັັນ
ຫຼຼາຍພາສາ ແລະ ໂທລະສັັບ ຕະຫຼຼອດ 24 ຊົ່່�ວໂມງທຸຸກໆມື້້� ເພື່່�ອໃຫ້້ບໍລິ
ໍ ິການດ້້ານສຸຸຂະພາບຈິິດ, ທາງການແພດແລະຄວາມເປັັນຢູ່່�ທີ່� ່ດີີ.

ການຊ່່ວຍເຫຼືື�ອເປັັນພາສາຂອງທ່່ານ
ຖ້້າທ່່ານຕ້້ອງການນາຍພາສາ, ກະລຸຸນາຕິິດຕໍ່່ບໍລິ
ໍ ິການແປເອກະສານ ແລະ ນາຍພາສາ (TIS ແຫ່່ງຊາດ) ທີ່່� ເບີີ 131 450.
ການບໍໍລິິການນີ້້� ແມ່່ນຟຣີີ ແລະ ເປັັນຄວາມລັັບ.

© NSW Ministry of Health. 2 March 2022

7/7

