Burmese
Testing positive to COVID-19 and managing COVID-19health.nsw.gov.au
safely at home
health.nsw.gov.au

COVID-19 ေရာဂါ ရွိသည္ ဟု အတည္ျပဳ ခံ ရျပီး ေနာက္ အိမ္တြင္ ေန ၍
COVID-19 ေရာဂါ မည္ ကဲ့ သို႔ လံုျခံဳ စိတ္ခ် စြာ ကုသမည္ နည္း။
(rapid antigen test) ဟု ေခၚသည့္ အျမန္ ဆံုး အင္တာဂ်င္မ်ား ကို စစ္ေဆး ျခင္း ျဖင့္ သင့္တြင္ ေရာ ဂါ ရွိ ေၾကာင္း အတည္ျပဳ ခံ
ရလွ်င္--1. သင့္ အေနျဖင့္ ေရာဂါ ရွိ ေၾကာင္း စစ္ေဆး ေတြ႔ ရွိ ခဲ့ လွ်င္ Service NSW website(NSW ျပည္နယ္ ဝန္ေဆာင္မွဳ ဝဗ္ဆိုက္)
သို႔သြား၍၊ မိမိ ၏ COVID-19 ေရာဂါ အႏၱရယ္ ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ က်န္းမာေရး အတြက္ အေထာက္ အကူ ႏွင့္ အၾကံ မွဳ မ်ား ရရွိ
ႏိုင္ ရန္ မွတ္ပံု တင္ပါ။ သင့္ အေနျဖင့္ ၄င္း၊ သင့္ အိမ္တြင္ ရွိသူ မ်ား က အြန္လိုင္း မွတ္ပံု တင္ ရန္ မတတ္ႏိုင္ ပါက ၁၃၇၇၈၈ သို႔
ဖံုးေခၚပါ။
သင့္ အေနျဖင့္ PCR သို႔ မဟုတ္(rapid antigen test) ဟု ေခၚသည့္ အျမန္ ဆံုး အင္တာဂ်င္မ်ား ကို စစ္ေဆး ျခင္း ျဖင့္ သင့္တြင္ ေရာ
ဂါ ရွိ ေၾကာင္း အတည္ျပဳ ခံ ရလွ်င္--1. ခ်က္ခ်င္း (၇) ရက္ၾကာ သီးသန္႔ ေနထိုင္ပါ။ သင့္ မိသားစု ဝင္မ်ား လည္း (၇) ရက္သီးသန္႔ ေန ရပါမည္။ (၇)ရက္ၾကာ ေနာက္ပိုင္း
သင့္ အေနျဖင့္ လည္ပင္းနာျခင္း၊ ႏွာရည္ယိုျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ အသက္ရွဴ မဝ ျခင္း ျဖစ္ပါက ဆက္လက္၍ ၂၄ နာရီၾကာ ေနျပီး၊
လကၡဏာ မ်ား ေပ်ာက္ကင္းသြား သည့္ အထိ ဆက္၍ သီးသန္႔ ေနပါ။
2. သင့္ အေနျဖင့္ ေရာဂါ ရွိေန ေၾကာင္း ေသာ္၄င္း၊ လကၡာမ်ားျပေနျခင္း ေသာ္၄င္း စျဖစ္သည့္ ၂ ရက္ၾကိဳ တြင္ သင္ ႏွင့္ ထိေတြ႔ ခဲ့
ေသာ သူမ်ား ကို သင့္တြင္COVID-19 ေရာဂါ ရရွိ ေနေၾကာင္း အသိေပး ပါ။ အလုပ္ခြင္၊ ေက်ာင္း ႏွင့္ သာမာန္ မိတ္ေဆြ အေပါင္း
အသင္း မ်ား အပါ အဝင္ျဖစ္သည္။
3. သင့္ ကိုယ္သင္ ေရာဂါ လကၡဏာ စစ္ေဆးပါ။ စိတ္မခ် လွ်င္ ဆရာဝန္ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ပါ။ NSW Health COVID-19 Care at
Home Support Line (NSW ျပည္နယ္က်န္းမာေရး COVID-19 ေရာဂါ အိမ္တြင္ ေစာင္ေရွာက္ ေပးျခင္း) ဖံုးေခၚရန္
1800 960 933 သို႕မဟုတ္ National Coronavirus Helpline (တမ်ိဳးသားလံုး ဆိုင္ရာ COVID ေရာဂါ အေထာက္အကူ ေပးျခင္း)
ကိုဆက္သြယ္ရန္ 1800 020 080. ေရာဂါ လကၡဏာ ျပင္းထန္ လာလွ်င္ 000 ကို ဆက္ပါ။

ကြ်န္ပ္ ၏ COVID-19 ေရာဂါ ကုိ မည္ကဲ့ သို႔ ျပဳစု ကုသရမည္ နည္း။
ေရာဂါရွိေၾကာင္း (RAT) လွ်င္ျမန္စြာ အင္တာဂ်င္ စစ္ေဆးနည္းမွ သိျပီးေနာက္ အြန္လိုင္းမွ၊ သို႔မဟုတ္၊ ဖံုးမွ တဆင့္ မွတ္ပံုတင္ခ်ိန္တြ
င္၊ သင့္အေနျဖင့္ ေရာဂါ လြန္ကဲစြာ ရရွိႏိုင္ရန္ အလားအလာ ရွိမရွိကို ဆံုးျဖတ္ေပးႏိုင္ရန္ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖၾကားေပးရမည္ျဖစ္သည္။
သင့္အေနျဖင့္ PCR ရလဒ္မွ ေရာဂါ ရွိေၾကာင္း သိရလွ်င္ သင့္အား အလားတူသည့္ေမးခြန္း မ်ား ရွိ သည့္ လင့္ခ္ ပို႔ေပးမည္။ ၄င္းေမးခြ
န္းမ်ား ကို အျမန္ဆံုး ေျဖ ေပးပါ။
သင့္၏ဖ်ားနာမွဳႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္ကဲ့သို႔ မိမိကိုယ္ကိုသီးျခားထားေနထိုင္ရမည္၊ မိမိဖ်ားနာမွဳကို မည္ကဲ့သို႔ ေစာင့္ေရွာက္ရမည့္
အေၾကာင္းကို ပို႔ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ သင့္မွာေရာဂါျပင္းထန္မွဳအႏၱရယ္ ရွိေနပါက သင့္အား NSW Health NSW ျပည္နယ္ က်န္းမာေရး
ဌါန က ေမးခြန္းမ်ား ေမး မည္။ ၄င္းမွာ သင့္ အေနျဖင့္ ေစာစီးစြာ ဗုိင္းရပ္စ္ ပိုး ကာကြယ္ေရး သို႔မဟုတ္ COVID-19 ေရာဂါ ႏွင့္ သက္
ဆုိင္သည့္ ကုသျခင္းကို ေပး သင့္ မေပး သင့္ ဆံုး ျဖတ္ ႏိုင္ ရန္ျဖစ္သည္။ သင့္ အေနျဖင့္ သင့္ ဆရာဝန္(GP)သို႔ မဟုတ္ ၄င္း၏ ေဆး
ခန္း အဆက္ အသြယ္ကို ေပး ထားလွ်င္ သင့္ ကု သမွဳ အတြက္ NSW Health’s ေဆး ခန္း အဖြဲ႕က ဆက္သြယ္ေပး ႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။
သင္သည္အသက္၆၅ႏွစ္ေအာက္ျဖစ္ျပီး၊ COVID-19 ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆး၂ေခါက္ထိုးျပီးသူ၊အျခားမည္သည့္နာတာရွည္ေရာဂါမွ်မရွိ
သူ၊ကိုယ္ဝန္မရွိသူ၊ ျဖစ္ခဲ့လွ်င မိမိကိုယ္မိမိ အိမ္တြင္ စိတ္ခ်စြာ ကုသေပ်ာက္ကင္းႏိုင္သည္။ COVID-19 ေရာဂါရသူတုိ႔သည္မ်ားေသာ
အားျဖင့္၊ အနည္းငယ္ ေနမေကာင္းျဖစ္ျပီး၊ ရက္အနည္းငယ္အတြင္းျပန္ေကာင္းတတ္ျပီး၊အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားအဖုိ႔ေရာဂါေဝဒနာလကၡ
ဏာလံုးဝျပသျခင္းမရွိပါ။ ေနမေကာင္းျဖစ္ ေန စဥ္ အခ်ိန္မေရြး NSW Health ဌါနကို လွမ္း ၍ အကူ အညီေတာင္း ႏိုင္ သည္။
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COVID-19 ေရာဂါ ရွိသည္ ဟု အတည္ျပဳ ခံ ရျပီး ေနာက္ အိမ္တြင္ ေန ၍
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COVID-19 ေရာဂါ မည္ ကဲ့ သို႔ လံုျခံဳ စိတ္ခ် စြာ ကုသမည္ နည္း။
လကၡဏာမ်ား ျပ ခဲ့ လွ်င္၊ ေအာက္ပါ ေဆာင္ ရြက္ခ်က္မ်ား ျဖင့္ ထိန္း ႏိုင္ပါ သည္။
• အိပ္ယာေပၚနားျခင္း
• ပါရာစက္တေမာ paracetamol သို႔မဟုတ္ အိုင္ဘူ ပေရာ္ဖိန္ ibuprofen ေဆး မ်ား ကို ဖ်ား ျခင္း ကိုက္ ျခင္း အတြက္ ေသာက္ပါ။
• လည္ပင္းနာ လွ်င္ ငံုေဆးမ်ား သံုးပါ
• ကိုယ္ခႏၵာ ေရခန္း ေျခာက္မွဳ မ ရွိ ေအာင္ မၾကာခဏ ေရ ေသာက္ေပး ပါ။
သံုးေဆာင္ ေနက် ေဆး မ်ား ကို ပံု မွန္ ညႊန္း ထား သည့္ အတိုင္း ဆက္လက္ ေသာက္သံုး ပါ။ သင့္ အေနျဖင့္ ဆက္လက္
ေဆးသံုးျခင္း၊ ကုသမွဳ မ်ား ကို စိတ္ပူ ပန္မွဳ ရွိ ပါက မိမိ ဆရာ ဝန္ ႏွင့္ တိုင္ ပင္ ပါ။
သင့္ အေနျဖင့္ ေရာဂါ အႏၱရယ္ ၾကီးမား ျခင္း၊ စိုးရိမ္မွဳ ရွိ လွ်င္ မိမိ ဆရာ ဝန္ သို႕မဟုတ္၊ NSW Health COVID-19 Care at Home
Support Line NSW ျပည္နယ္ အိမ္တြင္း ကိုဗစ္ ေရာဂါ ကုသမွဳ ေထာက္ပံ့ ေပးသည့္ နံပါတ္ 1800 960 933 ကို ဖံုးဆက္ပါ။ ေရာဂါ
အႏၱရယ္ ၾကီးမား ျခင္းတြင္ ပါ ဝင္ ေန သူမ်ား မွာ
• ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ား (ၾကည့္ရန္။ What if I am pregnant and have COVID-19? (ကိုယ္ဝန္ ရွိ ေနျပီး COVID-19 ေရာဂါ
ရရွိလွ်င္))
• အေဘာ္ရ၈်ီနီ သို႔မဟုတ္၊ ေတာရစ္ စတိတ္ ကြ်န္းသား မ်ား ( အထူးသျဖင့္ ပင္ဂိုရ္ ေရာဂါ အခံ ရွိသူမ်ား)
• ပါစိဖိတ္ကြ်န္းသားမ်ား
• ကာကြယ္ေဆး မထိုး ရေသးသူမ်ား (၁၆ႏွစ္ ႏွင့္ အထက္)
• ကိုယ္ခံအား ခ် ေဆး ေသာက္ေနသူမ်ား
အသက္ၾကီးသူမ်ား တြင္ အထူးသျဖင့္ ေရာဂါ အခံ နွင့္ေပါင္းစပ္ခဲ့လွ်င္ ေရာဂါၾကီးမား လာ ႏိုင္သည့္ အႏၱရယ္ရွိ ႏိုင္ သည္။ COVID-19
ေရာဂါ အႏၱရယ္ ၾကီးမား ျခင္း စိုးရိမ္ မွဳ ရွိသူမ်ား အဖုိ႔ ထိေရာက္ သည့္ ကုသႏိုင္မွဳ မ်ား ရွိ ပါ သည္။

ေရာဂါလကၡဏာမ်ားကို သတိ ႏွင့္ေစာင့္ၾကည့္ပါ။
(နံနက္၊ ေန႔ခင္း ႏွင့္ ညတိုင္း):တေန႔ ကို (၃) ၾကိမ္၊ မိမိ ကိုယ္ ကို ေအာက္ပါ ေမးခြန္းမ်ား ေမး ပါ။
ေမးခြန္း

ေရာဂါမရွိသည့္ အေျဖမ်ား

ေရာဂါ ရွိ ေနျခင္း လကၡဏာ

အစားအေသာက္ပ်က္ေနသလား?

ဆက္လက္၍ သာမန္စား ႏိုင္

မၾကာခဏ ေရ ေသာက္ေပး ပါ။ ကိုယ္ခႏၵါ ေရ

ေသာက္ႏိုင္ျခင္း။

မခန္းေျခာက္ေအာင္ အရည္မ်ား ဆက္ေသာ
က္ေပး ပါ။
သက္သာမွဳ မရွိပါ က သင့္ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္
1800 960 933 ကိုဆက္သြယ္ပါ။

ဆီးသြားျခင္း သာမန္ ထက္ နဲေန

ကိုယ္ခႏၵါ ခန္းေျခာက္ျခင္းမရွိ။

သလား?

ေရေသာက္ေပး ပါ။ ကိုယ္ခႏၵါ ေရ မခန္းေျခာ
က္ေအာင္ အရည္မ်ား ဆက္ေသာက္ေပး ပါ။
သက္သာမွဳ မရွိပါ က သင့္ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္
1800 960 933 ကိုဆက္သြယ္ပါ။

အခန္းတြင္းလမ္းေလွ်ာက္ေနစဥ္

NSW Health ဌါန ၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို

ေရေသာက္ေပး ပါ။ ကိုယ္ခႏၵါ ေရ မခန္းေျခာ

ေခါင္းမူး ေခါင္းေပါ႔သည့္ ခံစားမွဳ ရွိ

လုိက္နာ ျပီးအိမ္တြင္း COVID-19 ေရာဂါ

က္ေအာင္ အရည္မ်ား ဆက္ေသာက္ေပး ပါ။

သလား?

ျပဳစုမွဳ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း

သက္သာမွဳ မရွိပါ က သင့္ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္
1800 960 933 ကိုဆက္သြယ္ပါ။
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COVID-19 ေရာဂါ မည္ ကဲ့ သို႔ လံုျခံဳ စိတ္ခ် စြာ ကုသမည္ နည္း။

ေမးခြန္း

ေရာဂါမရွိသည့္ အေျဖမ်ား

ေရာဂါ ရွိ ေနျခင္း လကၡဏာ

ေခါင္းအလြန္မူးျခင္း၊ အိပ္ငိုက္ျခင္း ႏွင့္ NSW Health ဌါန ၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို

သံုညသံုးလံုး (000) ကိုခ်က္ခ်င္း ဆက္သြယ္၍

ေထြရွုပ္သည့္ ခံစားမွဳမ်ား ျဖစ္

လုိက္နာ ျပီးအိမ္တြင္း COVID-19 ေရာဂါ

သင့္ တြင္ COVID-19 ေရာဂါ ရွိ ေနေၾကာင္း

ေနသလာ?

ျပဳစုမွဳ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း

အေရးေပၚယဥ္ဝန္ထမ္းမ်ား ကိုေျပာျပပါ။

အသက္ရွဴ ရၾကပ္ျပီး၊ ရင္ပတ္

NSW Health ဌါန ၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို

သံုညသံုးလံုး (000) ကိုခ်က္ခ်င္း ဆက္သြယ္၍

ေအာင့္ျခင္း၊ ရင္ပတ္ေလး ျခင္း

လုိက္နာ ျပီးအိမ္တြင္း COVID-19 ေရာဂါ

သင့္ တြင္ COVID-19 ေရာဂါ ရွိ ေနေၾကာင္း

၁၀မိနစ္ထက္မနဲ ခံစားေနရသလား?

ျပဳစုမွဳ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း

အေရးေပၚယဥ္ဝန္ထမ္းမ်ား ကိုေျပာျပပါ။

မတ္တပ္ရပ္သည့္ အခါ မူးေမ့ တဲ့

NSW Health ဌါန ၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို

သံုညသံုးလံုး (000) ကိုခ်က္ခ်င္း ဆက္သြယ္၍

ခံစား ခ်က္ရွိ သလား?

လုိက္နာ ျပီးအိမ္တြင္း COVID-19 ေရာဂါ

သင့္ တြင္ COVID-19 ေရာဂါ ရွိ ေနေၾကာင္း

ျပဳစုမွဳ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း

အေရးေပၚယဥ္ဝန္ထမ္းမ်ား ကိုေျပာျပပါ။

သင့္ အေနျဖင့္ ေရာဂါ ရရွိထား ျပီး သီးသန္႔ ေနေနရ ခ်ိန္ အတြင္း အေရး ေပၚ အေျခ မဟုတ္ သည့္ က်န္းမာေရး ေထာက္ပံ့ မွဳ လုိအပ္
ေန လွ်င္၊ NSW ျပည္နယ္ အိမ္တြင္း COVID-19 ကိုဗစ္ ေရာဂါ ကုသမွဳ ေထာက္ပံ့ ေပးသည့္ နံပါတ္ 1800 960 933 ကို ဖံုးဆက္ပါ။

ကြ်န္ပ္ ဘာ လုပ္ ဖုိ႔ လို အပ္ သ လဲ။
သင္ ႏွင့္ အတူ မိသားစု ဝင္ အားလံုး အိမ္တြင္း သီးသန္႔ ေန ထိုင္ ရ မည္။
ကာကြယ္ေဆး အျပည့္ ထိုးျပီး ေသာ္ ျငားလည္း ေဆး စစ္ သည့္ ေန႔ မွ စ ၍ အိမ္ တြင္း (၇) ရက္ သီး သန္႔ ေန ထိုင္ ရ မည္။
သီးသန္႕ ေန ျခင္း ရဲ႕ ဆိုလို ရင္း မွာ အိမ္ တြင္ သီး သန္႔ ေန ထိုင္ျပီး အျခား သူ မ်ား ႏွင့္ ခြဲ ေန ျခင္း ကို ဆို လုိ သည္။ အေၾကာင္း
အရာ ပိုမို သိလို လွ်င္ Self-Isolation Guideline (တကုိယ္ တည္း သီးသန္႔ ေန ထိုင္ျခင္း လမ္းညႊန္) သို႔ သြား ၍ မည္ကဲ႔ သို႕
သီးသန္႔ ေန ထိုင္ ရ မည္ မွ အစ၊ လုိ အပ္လွ်င္ လို အပ္ သလုိ ဘယ္လို အကူ အညီ အေထာက္ အကူ မ်ား ရ ႏိုင္ မည္ ကို ေလ့ လာ
ႏိုင္ သည္။
သင့္ အိမ္တြင္ ရွိ ေသာ သူ မ်ား ကို သင့္တြင္ COVID-19 ေရာဂါရွိ ေန ေၾကာင္းေျပာျပပါ။ သင့္ အိမ္တြင္ အတူ ေန ထိုင္ သူ မ်ား က
လဲ (၇) ၾကာ သီးသန္႔ ေန ထိုင္ ရ မွာ ျဖစ္ ျပီး၊ (RAT) အျမန္ဆံုး အင္တာဂ်င္ စစ္ေဆး ျခင္း ကို ျပဳ လုပ္ ရမည္ ျပီး (၆) ရက္ ေျမာက္ေန႔
တြင္ ထပ္ တေခါက္ စစ္ ရမည္။ (Information for people exposed to COVID-19 (COVID-19 ႏွင့္ နီးစပ္ ထိေတြ႕သူမ်ား
အတြက္ သိေကာင္းစရာ အခ်က္မ်ား) ၄င္းအျပင္ Get tested for COVID-19 (COVID-19 ေရာဂါ အတြက္ စစ္ေဆးရန္))။
လက္ေတြ႕ အကူ အညီ ရ ရွိ ရန္ NSW ျပည္နယ္က်န္းမာေရး သီးသန္႔ ေနထိုင္မွဳ ႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္အေထာက္အကူ ဝန္ေဆာင္မွဳ
လုိင္း 1800 943 553 ကိုဆက္သြယ္ ႏိုင္ သည္။

သင့္ ၏ မိတ္ေဆြ မ်ား ကို လဲ သင့္ မွာ ေရာဂါ ရ ရွိ ထား ေၾကာင္း အသိ ေပး ပါ။
သင့္တြင္ COVID-19 ေရာဂါ ရွိ ေန လွ်င္ COVID-19 ေရာဂါ ကို အျခားသူမ်ား ကို ကူး ေစ ႏိုင္ သည္။ သင့္ အေနျဖင့္ ေရာဂါ
လကၡဏာ မျပမွီ သို႔မဟုတ္ ေရာဂါ ရွိ ေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႔ ရွိ သည့္ ရက္ မတိုင္မွီ (၂) ရက္ ေလာက္ကတည္း က အျခားသူမ်ားကို
ေရာဂါ ကူးစက္ေစ ႏိုင္ တဲ့ ပိုးမ်ား ရရွိ ထားျပီး ျဖစ္ပါတယ္။
ေရာဂါ ကူးစက္ ႏိုင္ခ်ိန္ တြင္ ေတြ႔ဆံု ဆက္ဆံ ခဲ့ ေသာ မိတ္ေဆြ မ်ား အား ေရာဂါ ရရွိ ထား ေၾကာင္း အသိ ေပး ရ မည္။ ဤ အထဲ
တြင္ လူမွဳ ဆက္ဆံ ေရး အရ ေတြ႔ ဆံု ခဲ့ ေသာ မိတ္ေဆြ မ်ား ႏွင့္ အျခားသူမ်ား၊ ညစာ အတူ စား ခဲ့ သူမ်ား၊ အရက္ ဆိုင္တြင္ အတူ
အရက္ ေသာက္ ခဲ့ သူမ်ား၊ ကလပ္ ႏွင့္ အျခား လူမွဳ ေရး လွဳပ္ရွားမွဳ ပြဲ မ်ား၊ အိမ္သို႕ လာ ေရာက္ ခဲ့ေသာ မိတ္ေဆြ မ်ား မိသား စု
မ်ား ပါ ဝင္ သည္။
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COVID-19 ေရာဂါ မည္ ကဲ့ သို႔ လံုျခံဳ စိတ္ခ် စြာ ကုသမည္ နည္း။
သင္ ႏွင့္ အဆက္ အသြယ္ ရွိ ခဲ့ သူ အား လံုး အား ၄င္း တုိ႔ ေဘး အႏၱရယ္ ရွိ မရွိ ကို Information for people exposed to
COVID-19 (COVID-19 ႏွင့္ နီး စပ္ ထိ ေတြ႔ မွဳ ရွိ ခဲ့သူ မ်ား အတြက္ သိေကာင္းစရာ အခ်က္ အလက္မ်ား) ကို ေလ့လာ ျပီး ေနာက္၊
အျမန္ဆံုး အင္တာဂ်င္ စစ္ေဆး ေရး ျဖင့္ စီ စစ္ ခိုင္း ပါ။

သင္၏အလုပ္ခြင္သို႔မဟုတ္ ပညာေရး ဌါန ဆိုင္ရာ သို႔ သင့္တြင္ ေရာဂါရရွိထားေၾကာင္းအေၾကာင္းၾကားပါ။
သင္ ၏ အလုပ္ မန္ေနဂ်ာ သို႔ မဟုတ္ ပညာ ေရး ႏွင့္ ဆိုင္လွ်င္ ေက်ာင္း အုပ္/ေက်ာင္း ဝန္ထမ္း မ်ား ကို COVID-19. ေရာဂါ ကူး
စက္ မွဳ ရွိ ေနေၾကာင္း အေၾကာင္း ၾကားပါ။
၄င္းတို႔ ကို မည္ သည့္ ေန႕ တြင္ ေဆးစစ္ ေၾကာင္း ႏွင့္ မည္သည့္ ေန႔ တြင္ ဖ်ား နာ ခဲ့ (လကၡဏာမ်ားျပခဲ့လွ်င္) ေၾကာင္း အသိ ေပး
ပါ။ ေရာဂါ ကူး ႏိုင္သည့္ေန႔ မ်ား တြင္ အလုပ္/ေက်ာင္း တြင္ ရွိ ခဲ့ ေၾကာင္း အသိ ေပး ပါ။ ၄င္းတို႔ က ဤ အေၾကာင္း အခ်က္မ်ား ကို
အသံုးခ် ၍ လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္မ်ား ေက်ာင္းသားမ်ား အႏၱရယ္ က် ေရာက္ ႏိုင္မွဳ ကို စီ စစ္ မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္ခြင္ ႏွင့္ ေက်ာင္း
က ၄င္း တို႔ အား COVID-19. ေရာဂါ ကူး စက္ ႏိုင္မွဳ အလား အလာ ေၾကာင့္ မည္ ကဲ့ သို႔ ေသာ လုပ္ေဆာင္မွဳ မ်ား ကို ေဆာင္ ရြက္
ရန္ မွာ ၾကား မည္ ျဖစ္သည္။
သင့္ မန္ေနဂ်ာအား၊ ဖံုးျဖင့္ ျဖစ္ေစ တက္စ္ ျဖင့္ ျဖစ္ ေစ၊ လုပ္ေဖၚ ကိုင္ဖက္ မွ တဆင့္ ျဖစ္ ေစ အေၾကာင္း ၾကား ႏိုင္သည္။ အကယ္၍
ပညာေရး ဆိုင္ရာ တခုခု ကို တက္ ေရာက္ ခဲ့ လွ်င္၊ ၄င္း ေက်ာင္း ႏွင့္ သက္ ဆိုင္ သည့္ နံပါတ္ ကို ဆက္သြယ္ အေၾကာင္း ၾကား ႏိုင္
သည္။

ကြ်န္ပ္ မွာ ကိုယ္ ဝန္ ႏွင့္ COVID-19. ေရာဂါ ရွိ ခဲ့ လွ်င္ ဘယ္လုိ ဆက္ ေဆာင္ ရြက္ ရမည္ နည္း။
ရက္သတၱပါတ္ (၁၄)ပါတ္ ေက်ာ္ ကိုယ္ဝန္ ရွိ သူ မ်ား သည္ COVID-19. ေရာဂါ ႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ပိုမို ျမင့္မား ရွဳပ္ေထြး သည့္
အႏၱရယ္ ရွိ သည္။
သင့္ မွာ ကိုယ္ ဝန္ (၁၄)ပါတ္ ႏွင့္ အထက္ ရွိ စဥ္ COVID-19 ေရာဂါ ကူး စက္ ရရွိပါ က သင့္ ၏ ကိုယ္ဝန္ ကို ေစာင့္ ေရွာက္ေပး ေန
သည့္ က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္း ကုိ အသိ ေပး ရန္ အေရးၾကီး သည္။ ၄င္း တို႔ သည္ သင္ ၏ ဆရာဝန္၊ ဝမ္းဆြဲဆရာမ၊ သို႔မဟုတ္
မီးရပ္၊သားဖြါး ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္ မွဳ တို႔ ျဖစ္သည္။
ကိုယ္ ဝန္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီး အမ်ား စု သည္ COVID-19 ေရာဂါ ရွိ ေန ခ်ိန္တြင္ အိမ္တြင္ လံုျခံဳ စြာ ေနႏိုင္သည္။ ၄င္း အခ်ိန္ တြင္
အေရး ၾကီး သည့္ ေဆာင္ ရြက္ ခ်က္မ်ား မွာ -• သာမန္ အေအးမိ ခ်ိန္မ်ား တြင္ ေဆာင္ရြက္ သည့္ အတုိင္း အရည္မ်ားမ်ား ေသာက္ျခင္း။ ေနထိုင္ မေကာင္းလွ်င္၊
ျဖစ္ေပၚလာေသာ လကၡဏာမ်ား အတြက္ ပါရာစက္တေမာ(paracetamol) ေသာက္သံုး ႏိုင္သည္။ ကိုယ္ဝန္ ေဆာင္ ထား ခ်ိန္
အတြင္း အိုင္ဘူပရိုဖင္ (Ibuprofen) ကို မေသာက္ သံုး ရန္ အၾကံျပဳ သည္။ ေသြးမ်ား ခဲမွဳ အႏၱရယ္ မျဖစ္လာ ေစ ရန္ မွန္မွန္
လွဳပ္ရွားေပး ပါ။
• သင့္ ကုိယ္ဝန္တြင္း က ရင္ေသြး ငယ္ လွဳပ္ရွား မွဳ ကို လဲ သတိထား ေပး ရန္လုိ အပ္သည္။ ကေလး လွဳပ္ရွား မွဳေျပာင္းလဲ ပါ က
၄င္း ေအာက္ေဖၚျပပါ အေျပာင္း အလဲ မ်ား ျဖစ္လာ ပါ က၄င္း သင့္ ၏ မီးရပ္ ႏွင့္ သားဖြါး ဆိုင္ရာ ကို ဆက္သြယ္ပါ။
• အမ်ိဳးသမီးကုိယ္ေအာက္ပိုင္းမွ ေသြးယိုျခင္း၊
• ဝမ္းဗိုက္ နာျခင္း၊
• ေအာက္ပိုင္း မွ အရည္ ၾကည္ ထြက္ျခင္း၊
• ၃၇ ပတ္ မျပည့္မွီ ဆြဲငင္ နာက်င္လာျခင္း၊
• အဖ်ား မက် ျခင္း၊
• ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊
• မ်က္ႏွာ အမွတ္မဲ့ ေယာင္ရမ္းျခင္း၊
• ေမြးေတာ့မည့္စဲစဲျဖစ္ျခင္း၊
• ကိုယ္ဝန္ ႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ စိုးရိမ္ မကင္းျဖစ္ ျခင္း၊
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COVID-19 ေရာဂါ မည္ ကဲ့ သို႔ လံုျခံဳ စိတ္ခ် စြာ ကုသမည္ နည္း။
• အသက္ရွဴ ရ ခက္ျခင္း၊ ရင္ပတ္နာျခင္း၊ ေအာင့္ျခင္း၊ ေခါင္း အလြန္ကိုက္ျခင္း၊ ေခါင္းမူးျခင္း မ်ား ျဖစ္ခဲ့ လွ်င္ ခ်က္ခ်င္း 000 ကို
ေခၚပါ။ ကုိယ္ဝန္ရွိ ေနေၾကာင္း ႏွင့္ COVID-19. ေရာဂါ ရွိ ေန ေၾကာင္း ေျပာျပပါ။
• COVID-19 ေရာဂါ ကူး စက္မွဳ ေပ်ာက္ ကင္းသည့္ အခါ ကိုယ္ဝန္ ျပ ေန က် အတိုင္း ဆက္ ျပ ရန္ အေရးၾကီး သည္။ ကိုဗစ္
ေရာဂါ ေၾကာင့္ သီးသန္႔ ေန ထိုင္ခဲ့ ရ သည့္ အတြက္၊ ကုိယ္ဝန္ေစာင့္ေရွာက္မွဳ ရက္ခ်ိန္း ပ်က္ခဲ့ လွ်င္၊ အျမန္ဆံုး ရက္ခ်ိန္း ျပန္
လုပ္ပါ။

COVID-19 ေရာဂါ ခံ စား ေန ရ ခ်ိန္တြင္ ကေလး ကို ဘယ္ လုိ ေစာင့္ ေရွာက္မည္ နည္း။
ကေလး အမ်ား စု သည္ COVID-19 ေရာဂါ ခံစား ေန ခ်ိန္တြင္၊ ကာကြယ္ ေဆး မထိုး ရ ေသး ေသာ္လည္း၊ အိမ္တြင္ ေစာင့္ ေရွာက္
ေန ၾကသူမ်ား က ေန လံုျခံဳစြာ ၾကည့္ရွဳ ေစာင့္ ေရွုာက္ ႏိုင္ သည္။ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ COVID-19 ေရာဂါကူးစက္ေနသူမ်ား သည္ အိမ္တြင္း
အျခားသူမ်ား ႏွင့္ ခြဲျခား ေနသင့္သည္။ ၄င္းတုိ႔ ႏွင့္ ခြဲျခား ၍ မေနႏိုင္သူ မ်ား သည္ ၄င္း တို႔ ႏွင့္ အတူ အျခားသူမ်ား ထံမွ သီးျခားခြဲေန
ရန္ ခ်မွတ္ထားသည့္ ေန႔ အထိ ခြဲျခားေနသင့္ျပီး၊ Information for people exposed to COVID-19 (ကိုဗစ္ေရာဂါ ႏွင့္ ထိေတြ႔မွဳ
ရွိသူမ်ား သိရွိရန္ အေၾကာင္း အရာမ်ား) အညႊန္း ပါ အတိုင္း စစ္ေဆးမွဳ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ကိုလိုက္နာပါ။ COVID-19 ေရာဂါ ကူး စက္
ေနသည့္ ကေလး ကို အိမ္တြင္ ေစာင့္ေရွာက္ေသာ အခါ -• ကေလးမ်ားကို ေခြ်း ထြက္ ျခင္း ေသာ္၄င္း၊ ခ်မ္းတံု ျခင္းေသာ္၄င္း၊ မ ျဖစ္ ေစ ရန၊္ သင့္ ေတာ္ သည့္ အဝတ္မ်ား ဝတ္ေပး ပါ။
• ကေလး ကို အရည္မ်ားမ်ား တိုက္ ေပး ပါ။ ကေလး အေနျဖင့္ ေသာက္လုိ စိတ္ မရွိ ေသာ္လည္း၊ ေခ်ာ့တိုက္ပါ။
• မိခင္ႏို႔ သို႔မဟုတ္ ႏို႔မွဳန္႔ တိုက္ ေနလွ်င္၊ မၾကာ ခဏ တိုက္ေကြ်း ရန္ လုိအပ္မည္။ မိခင္ ႏွင့္ ကေလး ၂ ဦး လံုး COVID-19 ေရာဂါ
ကူး စက္ျဖစ္ ေန လွ်င္ မိခင္ ႏို႔ ကို စိတ္ခ် စြာ တိုက္ ႏိုင္သည္။
• ၄င္း တုိ႔ အား နားနား ေနေန ထား ၍ အတင္း အၾကပ္ မလုပ္ ပါ ႏွင့္။
• ကေလး က မအီမသာ ခံ စား ေန ရ ျခင္း အဖ်ားမ်ား ရွိ ခဲ့ လွ်င္၊ ပါရစက္တေမာ (paracetamol) သို႔မဟုတ္ အိုင္ဘူပရိုဖင္
(ibuprofen) တိုက္ေပးပါ။ ေဆးဗူး ပါ ညႊန္ၾကားခ်က္ ကို လုိက္နာပါ။ ၂၄ နာရီ အတြင္း အညြန္း ေပးထားသည္ ထက္ ပို ၍
မတိုက္ပါ ႏွင၊့္ ကေလး အဖို႔ အႏၱရယ္ ရွိ ႏိုင္သည္။
• ကေလး အေျခ အေန ပို၍ ဆိုး မဆိုး ေစာင့္ ၾကည့္ပါ။
ကေလး အေျခ အေန ကို ဆက္လက္ ေစာင့္ ၾကည့္ ေနျပီး ေအာက္ေဖၚျပပါ အေျပာင္း အလဲ မ်ား ျဖစ္လာပါက -- သင့္ ဆရာဝန္၊
သို႔မဟုတ္၊ NSW ျပည္နယ္ ကုိးဗစ္ ေရာဂါ အတြက္ အိမ္တြင္ ေနစဥ္ ေစာင့္ေရွာက္ေထာက္ပံ့ေပး သည့္ လုိင္းNSW Health
COVID-19 Care at Home Support Line 1800 960 933 ကို (နံနက္ ၈း၃၀ မွ ည ၈း၃၀) ဆက္သြယ္ပါ။ သို႔မဟုတ္၊ တႏိုင္ငံလံုး
နွင့္ သက္ဆိုင္ သည့္ ကိုဗစ္ ေရာဂါ ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အကူအညီ ေပးသည့္လုိင္း National Coronavirus Helpline 1800 020 080
ကို (24/7) ၂၄နာရီ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။
• အဖ်ားမက်ျခင္း(39°Cအထက္) ေဆး တိုက္ျခင္းျဖင့္ ထူးျခား ျခင္း မ ရွိ ပါက၊
• မသိမသာ အသက္ရွဴ ခက္ ျခင္း၊
• သာမန္ ေသာက္ေနၾက တဝက္ထက္ ပို မေသာက္ ႏိုင္ျခင္း၊
• ဆည္းသြားျခင္း ပံုမွန္ ထက္ နည္း ေနျခင္း၊ ဆည္း အေရာင္ နက္ ေန ျခင္း၊
• အနည္း ငယ္ အန္ျခင္း၊ ဝမ္းေလ်ာျခင္း
• မတ္တပ္ မရပ္ ႏိုင္ျခင္း၊ လမ္းမေလ်ာက္ႏိုင္ ျခင္း၊
သင့္ ကေလး အေျခ အေန မွာ တကယ္ ေန မေကာင္းျဖစ္ ေနျခင္း၊ အသက္ရွဴ ခက္ ေနျခင္း၊ ေရဓါတ္က် ေန ျခင္း၊ ေမ့ေလ်ာ့ျခင္း မ်ား
ျဖစ္လွ်င္၊ အေရးေပၚ နံပါတ္ သံုည သံုးလံုး (000) ကို ခ်က္ခ်င္း ေခၚပါ။ ေအာ္ပေရတာ ကို ကေလး မွာ COVID-19 ေရာဂါ ကူး စက္
ေနေၾကာင္း ေျပာျပပါ။
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COVID-19 ေရာဂါ မည္ ကဲ့ သို႔ လံုျခံဳ စိတ္ခ် စြာ ကုသမည္ နည္း။

ကြ်န္ပ္ ဘယ္ အခ်ိန္ မွာ သီးသန္႔ ေနထိုင္ ျခင္း ကေန ထြက္ ႏိုင္ သနည္း။
၇ ရက္ေျမာက္ ေန႔ တြင္ လကၡဏာ မရွိ လွ်င္
ေရာဂါ ရွိမရွိ စစ္ေဆးသည့္ ေန႔မွစ၍ သင့္အေနျဖင့္ (၇) ရက္ၾကာ သီးသန္႔ေနထိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ သင့္အေနျဖင့္၊ လည္ပင္းနာျခင္း၊
ႏွာရည္ယိုျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ အသက္ရွဴၾကပ္ျခင္းမ်ား မရွိမွ သာလွ်င္ သီးသန္႔ ေနထိုင္ေနရျခင္းမွ ထြက္ခြါႏိုင္သည္။ အကယ္၍သ
င္က PCR စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ လွ်င္ျမန္စြာ အင္တာဂ်င္ စစ္ေဆးျပီး ေရာဂါရွိသူ အျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ထားလွ်င္ (၇) ရက္အၾကာတြင္ NSW
ျပည္နယ္ က်န္းမာေရး ဌါနမွ SMS ပို႔မည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္၄င္းSMS ကို ေစာင့္ရန္ မလုိပါ။ ဥပမာ၊ သင့္အေန ျဖင့္ အဂၤါေန႔
နံနက္၁၀နာရီတြင္ စစ္ေဆးခဲ့ပါက ေနာက္တပါတ္ အဂၤါေန႔ နံနက္ ၁၀နာရီ တြင္ ေရာဂါ လကၡဏာ မျပလွ်င္သီးသန္႔ေနထိုင္ျခင္းမွ
ထြက္ခြါႏိုင္သည္။ သီးသန္႔ ေနထိုင္ျခင္းမွ မထြက္ခြါမွီ ေနာက္ထပ္ ေရာဂါ စစ္ေဆးရန္
တပါးသူ မ်ား ႏွင့္ နီးသည့္ အခါ ႏွင့္ စကားေျပာ သည့္ အခါ မ်ား တြင္ ႏွာေခါင္း စြပ္ တပ္ ဆင္ထားပါ။ ေနာက္ထပ္ (၃) ရက္ ၾကာ၊
အႏၱရယ္ ေပး ႏိုင္ သည့္ ေန ရာ မ်ား ျဖစ္ သည့္ ေန ရာ မ်ား (က်န္းမာေရး ေစာင့္ ေရွာက္ သည့္ ေန ရာ မ်ား၊ သက္ၾကီး ရိပ္သာမ်ား၊
အက်ဥ္းေထာင္မ်ား)ကိုေရွာင္ပါ။ သင့္ အေနျဖင့္ ၄င္း ေနရာ မ်ိဳး တြင္ အလုပ္ လုပ္ ကိုင္ ပါ က သင့္ အလုပ္ ရွင္ ႏွင့္ တိုင္ ပင္ပါ။ သင့္
အေနျဖင့္ ကုိယ္ ခံ အား က် ဆင္း သည့္ ေရာဂါ အခံ စနစ္ ရွိ ေန ပါ က (ဥပမာ တပါးသူ ထံ မွ ကို္ယ္ တြင္း အဂၤါ အစားထုိး ထား ျခင္း
သို႔မဟုတ္ ကီမိုကုသျခင္း (chemotherapy) ခံယူေနရျခင္း၊) (၇) ရက္ ၾကာ သီးသန္႔ ေန ထိုင္ ျပီး သည့္ ေနာက္၊ ေနာက္ ထပ္ ၄ ရက္
ၾကာ ဆက္လက္ သတိ ျပဳ ရမည္။ ( သီးသန္႔ ေနျခင္း မွ ထြက္ ျပီး ေနာက္၊ ေနာက္ ထပ္ အား လံုး ေပါင္း (၇)ရက္ ကို ဆို လုိ သည္။

(၇) ရက္ ၾကာ သီးသန္႔ ေန ထိုင္ ျပီး သည့္ ေနာက္၊ ေရာ ဂါ လကၡဏာ ဆက္ ျပ ေနလွ်င္
ေနာက္ ဆံုး သီး သန္႔ ေန ရ မည့္ ၂၄ နာရီ အတြင္း၊ သင့္ အေနျဖင့္၊ လည္ပင္းနာျခင္း၊ ႏွာရည္ယိုျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ အသက္
ရွဴ ၾကပ္ျခင္း မ်ား ရွိ ေနလွ်င္ လကၡဏာ မ်ား ကင္းသည့္ အထိ ေနာက္ထပ္ ၂၄ နာရီ ဆက္ ၍ သီးသန္႔ ေန ထိုင္ ပါ။ စိုးရိမ္
မကင္းျဖစ္ပါက သင့္ ဆရာ ဝန္ ကို ဆက္သြယ္ပါ။
တပါးသူ မ်ား ႏွင့္ နီးသည့္ အခါ ႏွင့္ စကားေျပာ သည့္ အခါ မ်ား တြင္ ႏွာေခါင္း စြပ္ တပ္ ဆင္ထားပါ။ ေနာက္ထပ္ (၃) ရက္ ၾကာ၊
အႏၱရယ္ ေပး ႏိုင္ သည့္ ေန ရာ မ်ား ျဖစ္ သည့္ ေန ရာ မ်ား (က်န္းမာေရး ေစာင့္ ေရွာက္ သည့္ ေန ရာ မ်ား၊ သက္ၾကီး ရိပ္သာမ်ား၊
အက်ဥ္းေထာင္မ်ား)ကိုေရွာင္ပါ။ သင္ အေနျဖင့္ ၄င္း ေနရာ မ်ိဳး တြင္ အလုပ္ လုပ္ ကိုင္ ပါ က သင့္ အလုပ္ ရွင္ ႏွင့္ တိုင္ ပင္ပါ။ သင့္
အေနျဖင့္ ကုိယ္ ခံ အား က် ဆင္း သည့္ ေရာဂါ အခံ စနစ္ ရွိ ေန ပါ က (ဥပမာ တပါးသူ ထံ မွ ကို္ယ္ တြင္း အဂၤါ အစားထုိး ထား ျခင္း
သို႔မဟုတ္ ကီမိုကုသျခင္း (chemotherapy) ခံယူေနရျခင္း၊) (၇) ရက္ ၾကာ သီးသန္႔ ေန ထိုင္ ျပီး သည့္ ေနာက္၊ ေနာက္ ထပ္ ၄ ရက္
ၾကာ ဆက္လက္ သတိ ျပဳ ရမည္။ ( သီးသန္႔ ေနျခင္း မွ ထြက္ ျပီး ေနာက္၊ ေနာက္ ထပ္ အား လံုး ေပါင္း (၇)ရက္ ကို ဆို လုိ သည္။
သင့္ အေနျဖင့္၊ အျခား ေရာ ဂါ လကၡဏာမ်ား (ဥပမာ၊ အဖ်ားရွိျခင္း၊ ေခါင္း ကိုက္ျခင္း၊) ေရာ ဂါ လကၡဏာ ဆက္ လက္ ရွိ ေန လွ်င္
သီးသန္႔ ေန ထိုင္ ေန ရ ျခင္းမွ ထြက္ခြါ ႏိုင္ သည္၊ သို႔ေသာ္ သင့္ ဆရာဝန္ ႏွင့္ ေတြ႔ ပါ။
သင့္ အေနျဖင့္ က်န္းမာ ေရး အဖြဲ႔ က ၾကည့္ ရွဳ ေစာင့္ ေရွာက္ ေနလွ်င္၊ ၄င္း တို႔ က မည္ သည့္ အခ်ိန္ တြင္ သီး သန္႔ ေန ထိုင္ ရ
ျခင္း မွ ထြက္ ရ မည္ ကို ေျပာျပမည္ ျဖစ္သည္။

ကြ်န္ပ္ အေနျဖင့္ သီးျခားခြဲခြါေနရျခင္း မွ ျပန္ထြက္ျပီး ေနာက္ ေရာဂါ ရွိမရွိ ဆက္လက္ စစ္ေဆး ရန္လိုအပ္ပါသလား?
စစ္ေဆးျမဲျဖစ္ေနသည့္COVID-19 ေရာဂါစစ္ေဆးျခင္း (ဥပမာ အလုပ္ခြင္ႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပံုမွန္ ျပဳလုပ္သည့္ စစ္ေဆး ျခင္းမ်ား)
သီးျခား ခြဲခြါ ေနရျခင္းမွ ျပန္ထြက္ျပီးေနာက္ (၈) ပါတ္ ၾကာ သည့္ အထိ မလုိအပ္ပါ။ သင္၏ မန္ေနဂ်ာကို ေမးပါ။
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COVID-19 ေရာဂါ ရွိသည္ ဟု အတည္ျပဳ ခံ ရျပီး ေနာက္ အိမ္တြင္ ေန ၍
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COVID-19 ေရာဂါ မည္ ကဲ့ သို႔ လံုျခံဳ စိတ္ခ် စြာ ကုသမည္ နည္း။

ကြ်န္ပ္ အေနျဖင့္ COVID-19 ေရာဂါ ရွိ ေန သူ ႏွင့္ ေနာက္ ထပ္ေတြ႔ ဆံု ရင္ ဘာ ေဆာင္ရြက္ ရ မလဲ။
COVID-19 ေရာဂါ ရရွိျပီးသူမ်ား သည္ေနာက္ (၈) ပါတ္ အတြင္း ေရာဂါ ထပ္ တဖန္ ရရွိရန္ ခက္ခဲသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္
(ေရာဂါကို တိုက္ဖ်က္ႏိုင္သည့္) ကုိယ္ခံအား ရရွိ သြားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
သင္ကသီးသန္႔ ေနထိုင္ ေနရျခင္းမွ ထြက္လာျပီးေနာက္ COVID-19 ေရာဂါ ရွိေနသူႏွင့္ (၈) ပါတ္ အတြင္း အနီးကပ္ ေတြခဲ့ လွ်င္ ေနာ
က္ထပ္ သီးသန္႔ ေနထုိင္စရာ မလုိအပ္ပါ။ (၈) ပါတ္ ၾကာ ျပီးေနာက္ COVID-19 ေရာဂါ ရွိေနသူႏွင့္ အနီးကပ္ ေတြ႕ခဲ့လွ်င္၊ သီးသန္႔ ေ
နထိုင္ျခင္း၊ ေရာဂါ စစ္ေဆးျခင္း ႏွင့္ Information for people exposed to COVID-19 (COVID-19 ႏွင့္ နီးစပ္ ထိေတြ႕သူမ်ား အတြ
က္ သိေကာင္းစရာ အခ်က္မ်ား) ၄င္းအျပင္ Get tested for COVID-19 (COVID-19 ေရာဂါ အတြက္ စစ္ေဆးရန္) ကို လုိက္နာပါ။

ဘယ္အခ်ိန္မွာ ကာကြယ္ ေဆး ထိုး ရ မည္ နည္း။
သင့္ အေနျဖင့္ ေရာဂါ ကင္းရွင္းေၾကာင္း အတည္ျပဳ ခံ ရ ျပီးေနာက္ (၆) ပါတ္ၾကာသည့္ အထိ ယာယီ ကာကြယ္ေဆး ထိုး ရန္ မလုိအ
ပ္ပါ။ ဤခြ်င္းခ်က္ သည္ NSW ျပည္နယ္ အတြင္းသာ အက်ံဳးဝင္သည္။ သင့္အေနျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ ႏွင့္ ေက်ာင္းသြားရန္ ကာကြယ္ေ
ဆး ထိုးမွဳ လုိ အပ္လွ်င္၊ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသ၊ျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး နယ္ေျမ ၏ စည္းကမ္းမ်ား ကို စီစစ္လိုက္နာပါ။
သင့္ အေနျဖင့္ တတိယထိုးသည့္ ဘူစတာ ကာကြယ္ထိုးေဆး လို အပ္လွ်င္ ေရာဂါ ကင္းသြားျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳခ်က္ ရ
လွ်င္ထိုး ႏိုင္ျပီး၊ မ်ား ေသာအားျဖင့္ ေရာဂါ စတင္ ရရွိျပီး ၄ မွ ၆ ပါတ္ အတြင္းျဖစ္သည္။ ေနာက္ထပ္ အေၾကာင္းမ်ား သိလိုပါက
COVID-19 vaccines: Frequently asked questions (COVID-19 ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆး ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေမးမ်ားေသာ ေမးခြန္း
မ်ား) ႏွင့္ NSW Health Booster vaccination: Frequently asked questions (ဘူစတာ ကာကြယ္ေဆး ႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္ အေ
မးမ်ား ေသာ ေမးခြန္းမ်ား:) ကိုသြားေရာက္ေလ့လာႏိုင္သည္။

ကြန္ပ္ သီးသန္႔ ခြဲျခား ေနထိုင္ ေန ရ ခ်ိန္ အတြင္း မည္ကဲ့သို႔ေသာ အေထာက္ အကူမ်ား ရ ႏိုင္မည္နည္း?
စိတ္ေရာဂါ အေထာက္အကူ
• NSW Mental Health Line – 1800 011 511
• Beyond Blue helpline – 1800 512 348
• Lifeline – 13 11 14
• KidsHelpline – 1800 55 1800
• Service NSW mental wellbeing resources (ျပည္နယ္ စိတ္က်န္းမာ ေရး အတြက္ အေထာက္ အကူ)

အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မွဳ အေထာက္အကူ
• တႏိုင္ငံလံုး ဆိုင္ရာ လိင္ႏွင့္ အိမ္တြင္း အၾကမ္း ဖက္မွဳ ကာကြယ္အကူအညီ အတြက္ ဆက္သြယ္ ႏိုင္သည့္ နံပါတ္
1800 RESPECT (1800 737 732)
စိတ္ေရာဂါ အမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင့္ပါတ္သက္သည့္ ဝန္ေဆာင္မွဳ မ်ား ကို ဘာသာစကားေပါင္းစံု ႏွင့္ အေထာက္အကူ မ်ား ေပး ႏိုင္ ရန္ NSW
ျပည္နယ္ အစိုး ရ သည္ Sonder ဟုေခၚသည့္ တကိုယ္ေရတကာယ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ မွဳ အဖြဲ႔ ႏွင့္ ပူး ေပါင္း ေဆာင္
ရြက္လ်က္ ရွိ သည္။

သင့္ (ျမန္မာ)ဘာသာျဖင့္ အကူ အညီ ရရွိရန္
စကားျပန္ လုိ အပ္ လွ်င္ စကား ႏွင့္ ဘာသာ ျပန္ ဝန္ေဆာင္မွဳ (TIS တျပည္လံုးဆိုင္ ရာ) 131 450 ကို ဆက္ သြယ္ ပါ။ ဤ ဝန္
ေဆာင္မွဳ သည္ လံုျခံဳ ၍ အခ မဲ့ ျဖစ္ သည္
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