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Burmese
Information for people exposed to COVID-19

ကြ်န္ပ္ အေနျဖင့္ COVID-19 ေရာဂါ ထိေတြ႔ မွဳ ရွိ ခဲ့ သည္ ကို မည္ ကဲ့ သုုိ႔ သိ ႏိုင္မည္ နည္း။
COVID-19 ေရာဂါ သည္ မိမိ တို႔ ေန ထိုင္ သည့္ လူမ်ိဳး အသိုင္း အဝိုင္း တြင္ ရွိ ေန သည္။ COVID-19 ေရာဂါ လကၡဏာ ျဖစ္ေပၚလာသူမ်ား ကို 
မိမိ တို႔ ႏွင့္ လြန္ခဲ့ သည့္ ၂ ရက္ (လကၡဏာမေပၚမွီ ၂ ရက္ သို႔မဟုတ္ ေရာဂါေတြ႔ရွိ ျပီး ၂ရက္) အတြင္း ထိ ေတြ႔မွဳ ရွိ ခဲ့ သည့္ သူအား မိမိတို႔တြင္ 
COVID-19 ေရာဂါ ရရွိ ထား ေၾကာင္း အေၾကာင္း ၾကား ရန္ အားေပး သည္။ 

အကယ္၍ သင္က COVID-19 ေရာဂါ ရရွိထား သူ က ေရာဂါ ရွိ ေၾကာင္း အေၾကာင္း ၾကားခဲ့လွ်င္၊ မိမိ တြင္ အႏၱရယ္ မည္မွ် ရွိ ႏိုင္ သည္၊ မိမိ ႏွင့္ 
မိမိ မိသားစု ကို မည္ ကဲ့ သို႔ ကာကြယ္ ရ မည့္  ဤ အၾကံေပး ခ်က္ ကို အသံုး ခ် ပါ။  

မည္သူက ေရာဂါ ရရွိ ႏိုင္ သည့္ အႏၱရယ္ ရွိ သနည္း။
ေရာဂါ ရရွိ ႏိုင္ သည့္ အႏၱရယ္ အမ်ား ဆံုး ရရွိ ႏိုင္ သည္ မွာ --

•  COVID-19 ေရာဂါ ရွိ ထား သူ ႏွင့္ အခ်ိန္ မည္ မွ်ၾကာၾကာ ေန မိ သလဲ၊ မည္ မွ် နီးနီး ကပ္ကပ္ ေနခဲ့ သလဲ အေပၚမူတည္ ပါသည္။ 

•  အိမ္တြင္း အေနမ်ား ျခင္းထက္  (ေလဟာျပင္တြင္ေနျခင္းက ေရာဂါ အႏၱရယ္ ရ ႏိုင္ကိန္း ပို နဲ သည္။

•  ႏွာေခါင္း စြပ္မတပ္ဆင္လွ်င္ (မိမိ ႏွင့္ ထိေတြ႕ခဲ့ သူ ႏွာေခါင္း စြပ္ တပ္ ဆင္ထား လွ်င္ ေရာဂါ အႏၱရယ္ ပို နဲ သည္။)

COVID-19 ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆး ထိုး ထား လွ်င္ ေရာဂါ အႏၱရယ္ ပို ၍ ေလ်ာ့ နဲ သည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိန္ၾကာ လာ သည့္ အခါ COVID-19 ေရာဂါ 
အမ်ိဳး အစား အခ်ိဳ႕ Omicron ေရာဂါ အမ်ိဳး အစား  မ်ား အေပၚ ေဆး အာနိသင္ေလ်ာ့ ႏိုင္ သည္။ တတိယ ထိုး ေဆး ျဖစ္သည့္ Booster ေဆး ထိုး 
ျခင္း အား ျဖင့္၊ Omicron ေရာဂါ အမ်ိဳး အစား အပါအဝင္ သိသာတဲ့ အကာ အကြယ္ ပို ရ ႏိုင္ သည္။ ကာကြယ္ေဆး ထိုး ျခင္း အားျဖင့္ ေရာဂါ  
ျပင္းထန္မွဳ ကို ကာကြယ္ေပး သည္။ ေဆးထိုးခြင့္ ရ သူတိုင္း  တတိယ ထိုး ေဆး ျဖစ္သည့္ Booster ေဆးကို အျမန္ဆံုး ထိုးပါ။ 

COVID-19 ေရာဂါ  ကာကြယ္ေဆး ထိုး ရန္ ေအာက္ပါ ဝဗ္ဆိုင္ ကို သြား ေရာက္ ဘူကင္လုပ္ပါ။ COVID-19 Vaccine Clinic Finder (COVID-19  
ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆး ထိုးေပး သည့္ ေဆး ခန္း ရွာေဖြရန္)

ကြ်န္ပ္ တြင္ အႏၱရယ္ ဘယ္ ေလာက္ၾကာ အထိ ျဖစ္ ႏိုင္ သလဲ။
COVID-19 ေရာဂါ ရွိထားသူ ႏွင့္ အထိအေတြ႔ရွိျပီးေနာက္ ၁၄ရက္ အတြင္း သင့္မွာကူးစက္ႏိုင္သည့္အႏၱရယ္ရွိသည္။ COVID-19 ေရာဂါရရိွထားသူ
မ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ပထမဆံုး (၇) ရက္အတြင္း ေရာဂါကူးၾကသည့္အတြက္ေၾကာင့္၊၄င္းအခ်ိန္တြင္ အႏၱရယ္ အျမင့္ဆံုးျဖစ္သည္။  
ေယ်ဘူယအားျဖင့္COVID-19 ေရာဂါကူးစက္သူ၂၅% သည္ (၇) ရက္ႏွင့္ (၁၄) ရက္အတြင္းျဖစ္ၾကသည္။

အကယ္၍ ကြ်န္ပ္ က COVID-19 ေရာဂါ ကူးစက္ထား သူ ႏွင့္ နီးစပ္မွဳ မ်ား ရွိ ခဲ့ ရင္ အဘယ္သို႔ ေဆာ
င္ ရြက္ ရ မည္ နည္း။
သင့္ အေနျဖင့္ COVID-19 ေရာဂါ ကူးစက္ ႏိုင္ မွဳ သည္၊ COVID-19 ေရာဂါ ရွိ ေန သူ ႏွင့္ မည္မွ်ေလာက္ အထိ အေတြ႔ ရွိ သည့္  
အေပၚတြင္မူတည္ သည္။ သင့္ အေနျဖင့္ ေရာဂါ ရွိမရွိ စစ္ေဆး ျခင္း ႏွင့္ သီးသန္႔ ခြဲခြါ ေန ျခင္း လုိ အပ္ ခ်က္ မ်ား ကို စဥ္း စား မည္ ဆို လွ်င္၊ သင့္ 
အေျခ အေန ကို ၾကည့္ ပါ။ သင္ ႏွင့္ အတူ ေန ထိုင္ အလုပ္ လုပ္ ကိုင္သူမ်ား ေရာဂါ ရသြား ႏိုင္ သူ မ်ား ကို မည္ မွ် အႏၱရယ္ ေပး ႏိုင္ မည္ ကို စဥ္း 
စား ပါ။

COVID-19 ေရာဂါ ရွိ သူ ႏွင့္ နီးစပ္ ထိေတြ႔ ခဲ့ သူ တိုင္း သည္ ေရာဂါ symptoms (လကၡဏာ) မ်ား ကို သတိထား ေန ရ မည္။ လကၡဏာ မ်ား ျပခဲ့ 
လွ်င္၊ ခ်က္ခ်င္း ေရာဂါ ရွိ မရွိ ေဆး စစ္ပါ။ ေအာက္ေဖၚျပပါ ဇယားတြင္ ဘာ ဆက္ လုပ္ ရ မလဲ ဆို တာ ေတြကို ျပထား ပါတယ္။ 

ကြ်န္ပ္ အတြက္ ဥပေဒ လုိ အပ္ ခ်က္ ဘာေတြ ရွိ သလဲ။
သင္သည္ COVID-19 ေရာဂါ ရွိ ေန သူ ႏွင့္ အတူ ေနထိုင္ လ်က္ရွိ လွ်င္ NSW Health Self Isolation Guidelines (NSW က်န္းမာ ေရး ဌါန ၏ 
သီးသန္႔ ေန ထိုင္ျခင္း လမ္းညႊန္)အတိုင္း လိုက္နာျပီး (၇)ရက္ ၾကာသီးသန္႕ ေန ထိုင္ ရမည္။ NSW က်န္းမာ ေရး ဌါန သင့္ အား အသိေပး ခဲ့ လွ်င္ 
NSW က်န္းမာ ေရး ဌါန ၏ သီးသန္႔ ေန ထိုင္ျခင္း လမ္းညႊန္အတိုင္း လိုက္နာျပီး (၇)ရက္ ၾကာသီးသန္႕ ေန ထိုင္ ရမည္။

https://www.health.gov.au/resources/apps-and-tools/covid-19-vaccine-clinic-finder
https://www.nsw.gov.au/covid-19/stay-safe/testing/symptoms#toc-symptoms-of-covid-19
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/self-isolation-covid-and-close.aspx
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သင္ ေန ထိုင္ သည့္ အိမ္ အျပင္ ဘက္မွာ COVID-19 ေရာဂါ ရွိ ေနသူ ႏွင့္ နီးစပ္ ထိ ေတြ႔ မွဳ ရွိ ခဲ့ ပါက ေအာက္ပါ ဇယား ကို ၾကည့္၍ မိမိ ၏  
အႏၱရယ္ အေျခ အေန ကို စီစစ္ ပါ။ သင့္ အေနျဖင့္ ေရာဂါ ရထားသူ ႏွင့္ မည္မွ် ထိေတြ႔ ခဲ့ သလဲ၊ မိမိ ကိုယ္ ပိုင္ အေျခ အေန ကို ၾကည့္ ပါ အျခား 
သူမ်ား၊  မိမိ ႏွင့္ ေနထိုင္သူမ်ား၊ အလုပ္ အတူ လုပ္ သူမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ေရာဂါ အခံ  (ဥပမာ၊ နာတာရွည္ေရာဂါ၊ ဓါတ္ကင္ေနသူမ်ား) အေျခ အေန 
ေၾကာင့္ ေရာဂါ ကူးစက္လြယ္သူမ်ား အဖုိ႔ ထည့္သြင္း စဥ္းစား သင့္ သည္။ 

အႏၱရယ္ အၾကီး ႏွင့္ အႏၱရယ္အေသး ဥပမာ မ်ား။ 
သင္၏ COVID-19 ေရာဂါ အႏၱရယ္ အေျခ အေန ႏွင့္ COVID-19 ေရာဂါ ရွိသူ ႏွင့္ ထိေတြ႔ မွဳ ရွိ ခဲ့ သည္ ဟု သိ ရ လွ်င္၊ ေအာက္ပါ ဇယား ႏွင့္ စီ
စစ္ ႏိုင္ သည္။ 

သင္ ႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္  
အေၾကာင္း

COVID-19  
ေရာဂါ အႏၱရယ္

ကြ်န္ပ္ ဘာလုပ္ ရ မည္နည္း။

ကြ်န္ပ္ ေရာဂါ ရွိ သူ ႏွင့္ အတူ ေန 
ပါ သည္။ (ကြ်န္ပ္ သည္ အိမ္တြင္း 
အတူ ေန ထိုင္ သူျဖစ္ သည္)

အႏၱရယ္ ျမင့္ 
သည္။

အိမ္တြင္းရွိ ထိေတြ႔မွဳ ရွိ သူ အား လံုး 

•  တအိမ္တည္း အတူ ေနေသာ သူမ်ား ေရာဂါ ရွိ ေၾကာင္း စစ္ေဆး ေတြ႔ရွိ ျပီး ခ်ိန္မွ  
စတင္ ၍ သီးသန္႔ ေနထိုင္ ရန္ ျပဌါန္းထားသည့္ လမ္း ညႊန္အတိုင္း (၇)ရက္ ၾကာ  
သီးသန္႔ ေန ထိုင္ ရမည္။ 

•  အျမန္ ဆံုး အင္တာဂ်င္ စစ္ေဆး ျခင္း (RAT) ကို အျမန္ဆံုးလုပ္ပါ။ ျပီး လွ်င္ (၆) ရက္ 
ၾကာ သည့္ အခါ ေနာက္ထပ္ တဖန္ ထပ္၍ စစ္ ေဆး ပါ။ ေရာဂါ လကၡဏာ မ်ား ထပ္ 
ေပၚလာပါက ထပ္မံ ျပီး အျမန္ ဆံုး အင္တာဂ်င္ စစ္ေဆး ျခင္း (RAT) ျပဳ လုပ္ ပါ။ 

•  သင့္ မွာ လကၡဏာ မ်ား ျပ ေန ျပီး at risk of severe disease* COVID-19 ေရာဂါ 
(ေရာဂါ ျပင္းထန္ လာ မည့္ အႏၱရယ္ ရွိ ေနလွ်င္) ပိုမို မွန္ ကန္ သည့္ PCR စစ္ေဆး  
ျခင္း ကို ျပဳ လုပ္ပါ။ သို႕မွ သာ ေဆးကုသမွဳ အတြက္ ပို၍ လ်င္ျမန္ စြာ စီစစ္ေပး ႏိုင္ 
မည္။ ေရာဂါ မရွိ ေၾကာင္း ေတြ႕ ရွိ လွ်င္ သင္ သည္ (၇) အတြင္း သီး သန္႔ ေန ထိုင္  
ျခင္းမွ ထြက္ခြါ ႏိုင္ သည္။ 

•  ေရာဂါ ရ ႏိုင္ ျခင္း အလား အလာ သည္ (၁၄) ရက္ အတြင္း ျမင့္မား သည့္ အတြက္၊ 
သီး သန္႔ ေန ထိုင္ ျခင္း မွ (၇) ရက္ အျပီး တြင္ ထြက္ ခြါျပီး ေနာက္ တြင္ --

 – ‒ အႏၱရယ္ မ်ားမ်ား ေပး ႏိုင္ သည့္ ေန ရာ မ်ား ကို ေရွာင္ပါ (က်န္းမာေရး အေစာင့္ 
အေရွာက္ေပးသည့္ ေနရာမ်ား၊ သက္ၾကီးေဂဟာမ်ား၊ မသန္စြမ္း ေဂဟာမ်ား၊  
အက်ဥ္းေထာင္မ်ား)

 – ‒ ေနအိမ္ မဟုတ္သည့္ အမိုးေအာက္၊ အခန္းတြင္း ေနရာမ်ိဳးတြင္ ႏွာေခါင္း စြပ္ တပ္ 
ဆင္ ရန္ 

 – ‒ လကၡဏာမ်ား ကို ေစာင့္ ၾကည့္ပါ၊ လကၡဏာ ေပၚလာလွ်င္ ခ်က္ျခင္း PCR  
စစ္ေဆး ျခင္း ျပဳ လုပ္ပါ။

 – လူထူထပ္ သည့္ ေနရာမ်ား ကို ေရွာင္ ၍ အိမ္မွ အလုပ္လုပ္ပါ။

•  သင့္ အေနျဖင့္ (၁၄) ရက္ ၾကာ သီးသန္႔ ေနထိုင္ ျခင္း ျပဳ ျပီး ေနာက္ သင့္ အိမ္ သား 
တဦး က ေရာဂါ ရွိ ေၾကာင္း ေတြ႔ ရွိ လွ်င္ သင့္ အေန ျဖင့္ ထပ္မံ သီးသန္း ေနထိုင္ ရန္ 
မလုိ အပ္ ပါ။ 

•  သင့္ အေန ျဖင့္ (၁၄) ရက္ ၾကာ သီး သန္႔ ေနထိုင္ ျခင္း မွ ထြက္ ခြါ ျပီး ေနာက္ ရက္ 
အနည္း ငယ္ ၾကာမွ အိမ္သား တဦး က ေရာဂါ ရွိ ေၾကာင္း ေတြ႔ ရွိ လွ်င္ သင့္ အေနျဖင့္ 
COVID-19 ေရာဂါ ရွိသူ မ်ား ႏွင့္ ထိ ေတြ႕ မွဳ ရွိခဲ့ လွ်င္ လုိက္ နာ ရန္ ေပး ထား သည့္ 
လမ္း ညႊန္မ်ား အတိုင္း လုိက္နာပါ။ 

မည္ သည့္ အခ်ိန္တြင္ မဆုိ ေရာဂါ ရွိ ေၾကာင္း ေတြ႔ ရွိ လွ်င္ သီးသန္႔ ေနထိုင္ျခင္း  
ဆက္ေနျပီး၊ Testing positive to COVID-19 and managing COVID-19 safely at 
home (COVID-19 ေရာဂါ ေတြ႔ ရွိ ျပီး COVID-19 ေရာဂါ ကို အိမ္ တြင္ ေန ၍ လံုျခဳံစြာ 
ဆက္လက္ကုသျခင္း)  လမ္းညႊန္ အတိုင္း ဆက္လက္ေဆာင္ ရြက္ ပါ။ ပိုမိုသိလို ပါက 
Get tested for COVID-19 (COVID-19 ေရာဂါ ရွိမရွိ စစ္ေဆးရန္။).

https://www.nsw.gov.au/covid-19/management/advice-for-confirmed#toc-how-will-my-covid-19-be-managed
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/advice-for-confirmed.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/advice-for-confirmed.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/get-tested-for-covid-19.aspx
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COVID-19 ေရာဂါ ထိေတြ႔ မွဳ ရွိ ခဲ့ သူ မ်ား  
အတြက္ သိေကာင္းစရာ အခ်က္ အလက္

သင္ ႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္  
အေၾကာင္း

COVID-19  
ေရာဂါ အႏၱရယ္

ကြ်န္ပ္ ဘာလုပ္ ရ မည္နည္း။

COVID-19 ေရာဂါ ရွိ ေန သူ ႏွင့္ 
ကြ်န္ပ္ အေတာ္ၾကာ ထိ ေတြ႕မွဳ ရိွ 
ခဲ့ သည္။ (ဥပမာ၊ ထို သူ ၏  
အိမ္တြင္ ညအိပ္ ည ေန၊ ေန  
ခဲ့ျပီး၊ ညေန တညေန လံုး ၄င္း ႏွင့္  
အိမ္ ထဲ တြင္ အခ်ိန္ ကုန္ ခဲ့ 
သည္)။ သို႔မဟုတ္ ေရာဂါ ရွိ သူ 
ႏွင့္ ႏွာေခါင္းစီး မ တပ္ဆင္ ထား 
ဘဲ အေတာ္ ၾကာ ထိေတြ႕ မွဳ ရွိ ခဲ့ 
သည္။ (ဥပမာ၊ ခရီး အတူ သြား ခဲ့ 
သည္၊ သို႔မဟုတ္ ကြ်န္ပ္ ထိန္းေပး  
ထား ေသာ ကေလး မ်ား ယခု 
အခါ မွာ ေရာဂါ ရွိ ေန သည္

အႏၱရယ္ ျမင့္ 
သည္

COVID-19 ေရာဂါ ရရွိ ထား သူ ႏွင့္ ထိ ေတြ႕မွဳ ရိွ ျပီး ေနာက္ (၇) ရက္ ၾကာ သီးသန္႔ ေန 
ထိုင္ ေပး ျခင္း သည္၊ အျခားသူမ်ား အဖို႔၊ အထိ ေရာက္ ဆံုး၊ အကာ အကြယ္ ေပး ႏုိုင္ျခင္း  
ျဖစ္သည္။ 

အျမန္ ဆံုး အင္တာဂ်င္ စစ္ေဆး ျခင္း (RAT) ကို အျမန္ဆံုးလုပ္ပါ။ ျပီး လွ်င္ (၆) ရက္ 
ၾကာ သည့္ အခါ ေနာက္ တဖန္ အျမန္ ဆံုး အင္တာဂ်င္ စစ္ေဆး ျခင္း (RAT) ကို ေနာက္ 
ထပ္ တၾကိမ္ လုပ္ပါ။ ထပ္၍ စစ္ ေဆး ပါ။ (သို႔မဟုတ္ ေရာဂါျပင္း ႏိုင္သည္ ဆို လွ်င္ PCR 
စစ္ေဆးျခင္းျပဳလုပ္ပါ at risk of severe disease*) ေရာဂါ မရွိ ေၾကာင္းေတြ႕လွ်င္  
သီးသန္႔ ေနထိုင္ ရ ျခင္း မွ (၇) ရက္ျပည့္ သည့္ အခါ ထြက္ခြါ ႏိုင္ သည္။ သီးသန္႔ ေန  
ထိုင္ျခင္း မွ ထြက္ခြါျပီး ေနာက္ COVID-19 ေရာဂါ ျပန္႔ပြါးျခင္း သက္သာ ေစ ရန္ ဆက္ 
လက္ ၍ How can we all help slow the spread of COVID-19? (COVID-19 ေရာဂါ 
ကူး ဆက္ ျခင္း ကို ကူညီ တား ေပး ရန္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ကို လုိက္နာပါ)

ေရာဂါ ရွိ ေၾကာင္း စစ္ေဆး ေတြ႔ ရွိ လွ်င္၊ (၇) ရက္ ၾကာ သီးသန္႔ ေန ထိုင္ ပါ။ ၄င္းေနာက္  
Testing positive to COVID-19 and managing COVID-19 safely at home ေရာဂါ 
ေတြ႕ ရွိ ျပီး ေရာဂါ ေပ်ာက္ ေအာင္ျပဳ စုျခင္း ႏွင့္ အိမ္တြင္ လံုျခံဳ စြာ ေန ျခင္း လမ္း ညႊန္ 
ကို လုိက္ နာပါ။  

အေၾကာင္း အရာမ်ား ပို မို သိလို ပါက Get tested for COVID-19 သို႔သြား ၍ ေလ့လာပါ။

ကြ်န္ပ္သည္ COVID-19 ေရာဂါ  
ရွိသူ ႏွင့္ အခ်ိန္ အေတာ္ၾကာၾကာ 
ေတြ႔ ရွိ ခဲ့ သည္ (ဥပမာ။ ညစာ 
အတူထြက္စား ၾက သည္၊  
အရက္ဆိုင္ တြင္ေတြ႕ သည္၊  
ပြဲတပြဲတြင္ ေတြ႔ သည္။)

ေတာ္ရံုသာ  
အႏၱရယ္ ၾကီး 
သည္

အျမန္ ဆံုး အင္တာဂ်င္ စစ္ေဆး ျခင္း (RAT) ကို အျမန္ဆံုးလုပ္ပါ။ ျပီးလွ်င္ Getting 
tested for COVID-19 factsheet (COVID-19 ေရာဂါ ရွိ မရွိ စစ္ေဆးျခင္း အခ်က္  
အလက္ အသိေပး အေၾကာင္း အရာမ်ား) တြင္ ေပးထား သည့္ လမ္း ညႊန္မ်ား ကို  
လုိက္နာပါ။ 

သင္ ေရာဂါ မရွိ ေၾကာင္း စစ္ေဆး ေတြ႔ ရွိ လွ်င္ သီးသန္႔ ေန ထိုင္ စရာ မလုိ အပ္ ပါ။ (၆) 
ရက္ ေျမာက္ ေန႔တြင္ ေနာက္ တဖန္ အျမန္ ဆံုး အင္တာဂ်င္ စစ္ေဆး ျခင္း (RAT) ကို  
အျမန္ဆံုးလုပ္ပါ။ အကယ္၍ ေရာဂါ လကၡဏာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါ က PCR စစ္ေဆး ျခင္း 
ခံျပီး at risk of severe disease* တြင္ ျပဌါန္း ထား သည့္ လမ္း ညႊန္ ကို လုိက္နာပါ။ 

ကြ်န္ပ္သည္ COVID-19 ေရာဂါ ရွိ 
သူ ႏွင့္ ခတ္ေဝးေဝး မွ အထိ  
အေတြ႔ ရွိ ခဲ့ သည္ (ဥပမာ။  
ေဈးဝယ္ျပီး ခ် ေပး ခဲ့ သည္၊  
ျပင္ပ တြင္ လမ္း အတူ ေလွ်ာက္ခဲ့ 
သည္) သို႔မဟုတ္ Service NSW 
App မွ တဆင့္ သတိေပး  
အေၾကာင္း ၾကား ျခင္း ကို ရ ခဲ့ 
သည္။ 

အႏၱရယ္ နည္း 
ပါးသည္

ေရာ ဂါ လကၡဏာ မ်ား ကို ေစာင့္ ၾကည့္ေနပါ

ေရာ ဂါ လကၡဏာ မ်ား ျပသ ပါ က Service NSW App ေရာ ဂါ လကၡဏာ မ်ား အျမန္ 
ဆံုး အင္တာဂ်င္ စစ္ေဆး ျခင္း (RAT) ကို အျမန္ဆံုးလုပ္ပါ။ (RAT) ရလဒ္မွ ေရာ ဂါ မရွိဆို 
လွ်င္ ၂၄ နာရီ သီးသန္႔ ေန ၍ ေနာက္ ထပ္ (RAT) စစ္ေဆးျခင္း တဖန္ ထပ္ လုပ္ ပါ။  
ေရာဂါ မရွိ ေၾကာင္း ရ လဒ္ ရ လွ်င္၊ ေရာ ဂါ လကၡဏာ မ်ား ပေပ်ာက္ သည့္ အထိ  
သီးသန္႔ ေန ထိုင္ ပါ။ ေရာဂါ ရွိ ေၾကာင္း စစ္ေဆး ေတြ႔ ရွိ ပါက ဆက္လက္ ၍ သီးသန္႔ ေန 
ထိုင္ ျပီး Testing positive to COVID-19 and managing COVID-19 safely at home 
အၾကံေပးမွဳ ကို လုိက္ နာပါ။

သင့္မွာ ေရာ ဂါ လကၡဏာ ျပေနျပီး ေရာဂါ ဆိုးဝါး ႏိုင္သည္ ဆိုလွ်င္ at risk of severe 
disease*, PCR စစ္ေဆးျခင္း ျပဳ လုပ္ ပါ။ 

* အႏၱရယ္ၾကီး ရွိ ႏိုင္ သည့္ သူမ်ား တြင္၊ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္မ်ား၊ အေဘာ္ရဂ်ီနီ ႏွင့္ ေတာရစ္ စေတြ႔ ကြ်န္းသူမ်ား (အထူးသျဖင့္ ေရာဂါ အခံ ရွိ  
သူမ်ား)၊ ပါစိဖိတ္ ကြ်န္း သူမ်ား၊ ကာကြယ္ ေဆး မထုိးထား သူမ်ား (အသက္ ၁၆ ႏွစ္ အထက္ အရြယ္မ်ား) ကိုယ္ခံ အား တား ေဆး ေသာက္  
သံုးေန သူမ်ား ပါ ဝင္ သည္။ 

စစ္ေဆး ရန္ လုိ အပ္ ေန သူမ်ား၊ အျမန္ဆံုး အင္တာဂ်င္စစ္သည့္ စစ္ေဆးေရး ကရိယာမ်ား ကို မ ရ ႏိုင္ပါက testing clinic (ေရာ၈ါ စစ္ေဆး 
ေရး ေဆး ခန္း)မ်ား သို႔သြား ၍ စစ္ ေဆး ႏိုင္ သည္။  အလုပ္ခြင္ တြင္း ထိေတြ႔ မွဳ မ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ NSW Government - Guidance for 
businesses with a worker who tests positive for COVID-19 (NSW ျပည္နယ္ အစိုး ရ - အလုပ္ခြင္တြင္း COVID-19 ေရာဂါ ရရွိထားသူႏွင့္ 
သက္ ဆိုင္ သည့္ လမ္းညႊန္)သို႔ သြား ၍ လမ္းညႊန္ ရ ႏိုင္ သည္။  

https://www.nsw.gov.au/covid-19/management/advice-for-confirmed#toc-how-will-my-covid-19-be-managed
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/people-exposed-to-covid.aspx#slow
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/advice-for-confirmed.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/get-tested-for-covid-19.aspx
https://www.nsw.gov.au/sites/default/files/2022-01/get-tested-for-covid-19.pdf
https://www.nsw.gov.au/sites/default/files/2022-01/get-tested-for-covid-19.pdf
https://www.nsw.gov.au/covid-19/management/advice-for-confirmed#toc-how-will-my-covid-19-be-managed
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/advice-for-confirmed.aspx
https://www.nsw.gov.au/covid-19/management/advice-for-confirmed#toc-how-will-my-covid-19-be-managed
https://www.nsw.gov.au/covid-19/management/advice-for-confirmed#toc-how-will-my-covid-19-be-managed
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/clinics.aspx
https://www.nsw.gov.au/covid-19/business/linked-with-positive-worker-case
https://www.nsw.gov.au/covid-19/business/linked-with-positive-worker-case
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COVID-19 ေရာဂါ ထိေတြ႔ မွဳ ရွိ ခဲ့ သူ မ်ား  
အတြက္ သိေကာင္းစရာ အခ်က္ အလက္

COVID-19 ေရာဂါ ျပန္႔ နွံ႕မွဳ ေႏွာင့္ ေႏွး ေအာင္ ကြ်န္ပ္ တို႔ မည္ ကဲ့ သို႔ ကူ ညီ ႏိုင္ သနည္း။
COVID-19 ေရာဂါ ျပန္႔ နွံ႕မွဳ ေႏွာင့္ ေႏွး ေအာင္ ကြ်န္ပ္ တို႔ အေနျဖင့္ ရိုး ရွင္း သည့္ ေျခလွမ္း မ်ား ရွိ သည္ ။

•  ေနမေကာင္း ျဖစ္ေန လွ်င္ မည္သည့္ ေနရာ မွ် မသြား ပါႏွင့္။ ခ်က္ခ်င္း ေရာ ဂါ ရွိမရွိ စစ္ပါ။ ေရာဂါ ကင္းေၾကာင္း ရလဒ္ ရသည့္ အထိ သီးသန္႔ 
ေန ထိုင္ ပါ။ 

• သင့္ အေနျဖင့္ ေတာ္ရံု အႏၱရယ္ သို႔မဟုတ္ အႏၱရယ္ မ်ားသည့္ အထဲ တြင္ ပါဝင္ သည္ ဆိုလွ်င္၊ ေရာဂါ ကို ေပး ႏိုင္ သည့္ ေန ရာ မ်ား ကို  
ေရွာင္ပါ။ (က်န္းမာေရး အေစာင့္ အေရွာက္ေပးသည့္ ေနရာမ်ား၊ သက္ၾကီးေဂဟာမ်ား၊ မသန္စြမ္း ေဂဟာမ်ား၊ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား။) သင့္  
အေနျဖင့္ ေရာဂါ အထိ အေတြ႔ နည္း ပါးသည့္ က႑ တြင္ ပါဝင္ ေနျပီး၊ ၄င္း ေန ရာ မ်ား သို႔ သြား ေရာက္ ရန္ လုိ အပ္ လွ်င္၊ အျမန္ ဆံုး  
အင္တာဂ်င္ စစ္ေဆး ျခင္းျပဳ လုပ္ ပါ။ ထုိ ေနရာ မ်ား သို႔သြား ခ်ိန္ တြင္ ႏွာေခါင္း စြပ္မ်ား တပ္ ဆင္ပါ။  

•  ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ အျခားသူမ်ား ႏွင့္ ၁.၅မီတာ ခြါေနပါ၊ လူစုမ်ား သည့္ ေန ရာ မ်ား ကို ေရွာင္ပါ။ 

•  ႏွာေခါင္းစြပ္တပ္ဆင္ပါ။

•  လက္မ်ား ကို လက္သန္႔ ေဆး ရည္ သို႔ မဟုတ္ဆပ္ျပာ ျဖင့္ စကၠန္႔ ၂၀ ၾကာ ဘံုဘိုင္ ေရ ျဖင့္ေဆး ပါ။

•  လူမွဳ ေရး က်င္းပပြဲ ကို ျပင္ပ ေန ရာမ်ားတြင္ လူဦး ေရ သတ္မွတ္ ၍ က်င္းပပါ။

•  QR ကုဒ္ ရွိ သည့္ ေန ရာမ်ား တြင္ ဖံုးျဖင့္ စာရင္းသြင္းပါ။ 

သီးသန္႔ ေနေန ရ ခ်ိန္ အတြင္း ေထာက္ပံ့မွဳ မ်ား အတြက္ အၾကံေပး ျခင္း ကို မည္ ကဲ့ သို႔ ရွာမည္  
နည္း။
အေထာက္ အကူ မ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ပိုမို သိလုိ ပါ က Self-Isolation Guideline (သီးသန္႔ ေန ထိုင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လမ္းညႊန္) သို႔ 
သြားေရာက္ ေလ့ လာႏိုင္သည္။

ျမန္မာ ဘာသာ စကား ႏွင့္ အကူ အညီ။
သင့္ အေနျဖင့္ ဖံုး မွ တဆင့္ စကားျပန္ အကူ အညီ လုိ အပ္ လွ်င္ တႏိုင္ငံလံုး ဆုိင္ရာ ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္ ဆုိင္ ရာ အကူ အညီ ဖံုး လုိင္း  
1800 020 080 (ျပီးလွ်င္ နံပါတ္ 8 ကို ႏွိပ္ျပီး)  ဆက္ သြယ္ပါ။ ဤ ဝန္ေဆာင္မွဳ သည္ လံုျခံဳ သည္၊ အခမဲ့ ျဖစ္သည္။ 

https://www.nsw.gov.au/covid-19/management/self-isolation-covid-and-close

