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Lao
Release and recovery from COVID-19

• ຄົົນທ່ີ່�ເປັນັໂຣກ COVID-19  ໄດ້້ຖືືກປ່ັອຍອອກ
ມາຈາກ ການແຍກຕົົວຢູ່່່ໂດ້ດ້ດ່້ຽວ (ຊ່ຶ່�ງຍັງເປັນັທ່ີ່� ຮູ້່້ກັນ
ວ່າ ''ໄດ້້ຖືືກຮັູ້ບ ວ່າຫາຍດ່້ຕົາມທີ່າງການແພດ້”)  
ເມື�ອພວກເຂົົາບ່ຕິົດ້ເຊືຶ່�ອ  ອ່ກຕົໄ່ປັ. ນ່�ໝາຍຄົວາມວ່າ
ພວກເຂົົາບສ່າມາດ້ຖ່ືາຍທີ່ອດ້ COVID-19 ໄປັໃຫ້
ຜູ່້ອື້�ນໄດ້້.

• ຄົົນສວ່ນໃຫຍ່ທ່ີ່�ເປັນັເປັນັໂຣກ COVID-19  
ຈະດ່້ຂ່ົ�ນພາຍ ໃນສອງສາມອາທິີ່ດ້ ແຕ່ົບາງຄົົນອາດ້ມ່
ອາການທ່ີ່�ດົ້ນ ກວ່ານັ�ນ.

• ຮັູ້ກສາສຳເນົາໃບຮັູ້ບຮູ້ອງການຫາຍດ່້ທີ່າງການແພດ້
ຂົອງ ທ່ີ່ານໄວ້.

• ການສກັຢູ່າວັກຊ່ຶ່ນໄດ້້ຖືືກແນະນຳຢູ່່າງແຂົງແຮູ້ງສຳລັັບ
ຄົົນ ອາຍຸ 12 ປີັຂ່ົ�ນໄປັ. ບ່ຈຳເປັນັຕ້ົອງເລືັ�ອນເວລັາການ
ສກັຢູ່າວັກຊ່ຶ່ນເມື�ອທ່ີ່ານໄດ້້ຫາຍດ່້ຈາກ COVID-19 
ຢູ່່າງສມົບ່ນ ແລ້ັວ. ໂອ້ລົັມກັບທ່ີ່ານໝຂໍົອງທ່ີ່ານ
ກ່ຽວກັບສິ�ງໃດ້ທ່ີ່�ດ່້ ທ່ີ່�ສຸດ້ສຳລັັບທ່ີ່ານ.

ຂ້້ອຍຈະຮູູ້້ໄດ້້ແນວໃດ້ວ່າເວລາໃດ້ຂ້້ອຍຈຶງສາມາດ້
ອອກຈາກການແຍກຕົົວເອງ?
ທ່ີ່ານຈະໄດ້້ຮັູ້ບຂົຄ້ົວາມ (SMS) ຫືືອ່ເມວທ່ີ່�ຢູ່ນືຢັູ່ນການ
ສິ�ນສຸດ້ຂົອງລັະຍະການແຍກຕົົວຂົອງທ່ີ່ານ. ອັນນ່�ເອ່�ນ
ວ່າໃບ ແຈ້ງການຫາຍດ່້ທີ່າງການແພດ້ຂົອງທ່ີ່ານ. ນ່�ໝາຍ
ຄົວາມວ່າ ທ່ີ່ານຈະບຕິ່ົດ້ເຊືຶ່�ອ ແລັະ ບ່ສາມາດ້ຖ່ືາຍທີ່ອດ້ 
COVID-19 ໄປັໃຫ້ຜູ່້ອື້�ນໄດ້້.

ກະຣຸນາເກັບ SMS ຫືືອ່ເມວຂົອງການແຈ້ງການຫາຍດ່້
ຂົອງທ່ີ່ານໄວ້ກັບຕົົວທ່ີ່ານໃນເວລັາທ່ີ່�ທ່ີ່ານອອກຈາກເຮືູ້ອນ
ໃນກລໍັະນ່ທ່ີ່�ທ່ີ່ານຕ້ົອງການມັນເພື�ອສະແດ້ງໃຫ້ນາຍຈ້າງ
ຂົອງທ່ີ່ານ ຫືື ຕົຳຫວືດ້ ຣັດ້ NSW.

ກະຣຸນາສບືຕົປ່ັະຕິົບດັ້ຕົາມກົດ້ລັະບຽບ ແລັະຂົຈ້ຳກັດ້ຕ່ົາງໆ  
ທ່ີ່�ໃຊ້ຶ່ຢູ່່່ໃນບອ່ນທ່ີ່�ທ່ີ່ານຢູ່່່ ໃນເວລັາທ່ີ່�ທ່ີ່ານໄດ້້ສິ�ນສຸດ້ ການ
ແຍກຕົົວ.

ຂ້້ອຍມີແນວໂນມ້ທີີ່�ຈະມຜົີົນກະທົີ່ບລະຍະຍາວ
ຈາກ COVID-19 ບ?ໍ
ພວກເຮົູ້າແນະນຳໃຫ້ທ່ີ່ານໃຊ້ຶ່ບາງເວລັາເພື�ອຕິົດ້ຕົາມກັບ
ທ່ີ່ານໝປໍັະຈຳຂົອງທ່ີ່ານຫືັງຈາກທ່ີ່�ທ່ີ່ານໄດ້້ຮັູ້ບຫນງັສື
ແຈ້ງການການຫາຍດ່້ທີ່າງການແພດ້ຂົອງທ່ີ່ານ.

ຄົົນສວ່ນໃຫຍທ່່ີ່�ເປັນັໂຣກ COVID-19 ຈະຫາຍດ່້ຢູ່່າງ 
ສມົບ່ນພາຍໃນສອງສາມອາທິີ່ດ້. ອັນນ່�ບແ່ມນ່ຄືົກັນສຳລັັບ 
ທີ່ກຸຄົົນ.ອາການທ່ີ່�ເປັນັໄປັໄດ້້ຫາືຍກວ່າສອງສາມອາທິີ່ດ້
ລັວມມ:່

• ຮູ້່້ສກ່ເມື�ອຍ (ເມື�ອຍລ້ັາ) 

• ບສ່ະບາຍຢູ່່່ໜ້າ້ເອິກ

• ໄອ.

ອາການທີ່າງກາຍະພາບອື�ນໆຍງັສາມາດ້ສບືຕົເ່ກ່ນສອງ
ສາມອາທິີ່ດ້. ສິ�ງເຫືົ�ານ່�ລັວມມບ່ນັຫາກ່ຽວກັບຄົວາມຮູ້່້ສກ່
ຂົອງ ກິ�ນຫືືຣົດ້ຊຶ່າດ້, ເຈັບຫົວ, ຂ່ົ�ມ່ກໄຫ,ື ປັວດ້ຂົກ້ະດ້ກ່ 
ຫືື ກ້າມເນື�ອ, ບນັຫາການນອນຫືືການກິນອາຫານ,  
ເຫື�ອອອກ, ແລັະຖືອກທ້ີ່ອງ.

ບາງຄົົນມອ່າການທີ່າງຈິດ້ໃຈຢູ່່າງຕົເ່ນື�ອງອ່ກນຳ. ສິ�ງເຫືົ�ານ່� 
ອາດ້ຈະປັະກອບມ:່

• ມ່ບນັຫາໃນການຄິົດ້ຢູ່່າງຈະແຈ້ງ, ການສຸມໃສ,່ ຫືືຄົວາມຈື�

• ຄົວາມຊ່ຶ່ມເສົ�າ, ວິຕົົກກັງວົນ, ຫືື ສະພາບທ່ີ່�ກ່ຽວຂ້ົອງ 
ທ່ີ່�ເອ່�ນວ່າອາການກົດ້ດັ້ນຫືັງການທີ່າຣຸນ (“PTSD")

ມນັເປັນັການຍາກສຳລັັບທ່ີ່ານໝທ່ໍີ່�ຈະຄົາດ້ຄົະເນເວລັາທ່ີ່� 
ອາການຈະດ່້ຂ່ົ�ນ, ເນື�ອງຈາກວ່ານ່�ແມນ່ມຄ່ົວາມແຕົກຕ່ົາງ 
ກັນສຳລັັບແຕ່ົລັະຄົົນ ການຟືື້�ນຕົົວຂົອງທ່ີ່ານຈະຂ່ົ�ນກັບ
ອາຍຸ, ສຸຂົະພາບໂດ້ຍລັວມຂົອງທ່ີ່ານ, ແລັະ ອາການ 
COVID-19 ຂົອງທ່ີ່ານຮຸູ້ນແຮູ້ງປັານໃດ້. ອາການບາງຢູ່່າງ
ເຊັຶ່�ນຄົວາມເມື�ອຍລ້ັາ, ອາດ້ຈະສບືຕົເ່ຖິືງແມນ່ວ່າໃນຂົະນະ
ທ່ີ່� ຄົົນອື�ນດ່້ຂ່ົ�ນ ຫືື ຫາຍໝົດ້ໄປັ. ທ່ີ່ານຄົວນປັກຶສາຫາລືັ
ກ່ຽວ ກັບອາການ ທ່ີ່�ມຕ່ົເ່ນື�ອງຫືືຮູ້້າຍແຮູ້ງກວ່າເກົ�າກັບ
ທ່ີ່ານໝຂໍົອງທ່ີ່ານ.

https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules
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ຂ້້ອຍຍງັຕ້ົອງກວດ້ຫາ COVID-19 ອີກບໍ
ຫັັງຈາກຂ້້ອຍໄດ້້ອອກຈາກການແຍກຕົົວແລ້ວ?
ຖ້ືາມນັເປັັນເວລັາຫາືຍກວ່າສາມເດື້ອນນັບຕັົ�ງແຕ່ົທ່ີ່ານ
ຟື້ື�ນຕົົວຈາກ COVID-19 ທ່ີ່ານຄົວນໄປັກວດ້ຫາ 
COVID-19 ອ່ກຖ້ືາທ່ີ່ານມອ່າການຕ່ົາງໆເພາະວ່າພ່ມຕ້ົານ
ທີ່ານຂົອງທ່ີ່ານອາດ້ຈະຫື�ດ້ລົັງ.. ຢູ່່າງໃດ້ກຕໍົາມ, ຄົົນເຮົູ້າ
ສາມາດ້ກັບມາ ບ ່ສະບາຍດ້້ວຍ COVID-19 ໄດ້້ຫາືຍ
ກວ່ານ່�ງຄັົ�ງ. ໃຫ້ໂທີ່ຫາ GP ຂົອງທ່ີ່ານກ່ຽວກັບອາການຂົອງ
ທ່ີ່ານ - ພວກເຂົົາອາດ້ ຈະສັ�ງໃຫ້ກວດ້ຢູ່່າງອື�ນນຳເພື�ອກວດ້
ເບິ�ງພະຍາດ້ອື�ນໆ.

ການກວດ້ COVID-19 ເປັນັປັະຈຳເມື�ອທ່ີ່ານບ່ມອ່າການ 
(ເຊັຶ່�ນແບບກວດ້ລັະວັງຢູ່່່ບອ່ນເຮັູ້ດ້ວຽກ) ແມ່ນບ່ຖືືກ
ແນະນຳໃຫ້ເຮັູ້ດ້ເປັັນເວລັາຫົກເດື້ອນຫືັງຈາກທ່ີ່�ທ່ີ່ານຫາຍ
ດ່້ແລ້ັວ. ອັນນ່� ແມ່ນຍອ້ນວ່າ ການກວດ້ຫາ COVID-19 
ອາດ້ຈະສບື ຕົໃ່ຫ້ຜູ້ນົໄດ້້ຮັູ້ບໃນທີ່າງບວກໃນລັະຍະນ່�ງ 
ຫືັງຈາກການ ຕິົດ້ເຊືຶ່�ອ, ເຖິືງແມ່ນວ່າທ່ີ່ານຈະບ່ຕິົດ້ເຊືຶ່�ອອ່ກ
ຕົໄ່ປັກຕໍົາມ.

ຖ້ືາແຈ້ງການການຫາຍດ່້ທີ່າງການແພດ້ຂົອງທ່ີ່ານຊ່ຶ່�ໃຫ້
ເຫັນວ່າທ່ີ່ານມ່ການຍກົເວັ�ນຊົຶ່�ວຄົາວຈາກການກວດ້ແບບ
ການເຝົ້້�າລັະວັງແບບບັງຄັົບ, ການຍົກເວ້�ນນີ�ແມນ່ມຢູ່ີູ່ໃນ
ຣັັດ້ NSW ເທ່ີ່�ານັ�ນ. ຂົກ້ຳນົດ້ການກວດ້ໃນ ຣັດ້ ແລັະ
ເຂົດ້ແດ້ນອື�ນໆ ຍັງນຳໃຊ້ຶ່ຢູ່່່. ກະຣຸນາກວດ້ເບິ�ງກົດ້ລັະບຽບ
ກ່ອນ ການເດ່້ນ ທີ່າງລັະຫວ່າງຣັດ້.

ຂ້້ອຍຄວນສັກວັກຊີີນໄວເທ່ີ່�າໃດ້?
ຖ້ືາທ່ີ່ານຍງັບ່ໄດ້້ສກັວັກຊ່ຶ່ນ, ດ້ຽວນ່�ທ່ີ່ານສາມາດ້ໄປັຮັູ້ບ
ການສກັວັກຊ່ຶ່ນ COVID-19 ຂົອງທ່ີ່ານໄດ້້. ບຈ່າເປ່ນັ
ຕ້ົອງຊັີກຊ້ີາການ ສັກຢູ່າວັກຊີີນຖ້້າທ່ີ່ານໄດ້້ຟື້້�ນຕົົວຢູ່່າງສົມບູນ.

ຖ້ືາທ່ີ່ານໄດ້້ສກັວັກຊ່ຶ່ນ COVID-19 ທີ່ຳອິດ້ຂົອງທ່ີ່ານແລ້ັວ  
ກ່ອນທ່ີ່�ທ່ີ່ານຈະຕິົດ້ເຊືຶ່�ອ, ກະຣຸນາລໍັຖ້ືາຈົນກວ່າທ່ີ່ານຈະ 
ຫາຍດ່້ຈາກພະຍາດ້ຂົອງທ່ີ່ານກ່ອນທ່ີ່�ທ່ີ່ານໄດ້້ສກັເທືີ່�ອທ່ີ່
ສອງ.

ກະຣຸນາລົັມກັບທ່ີ່ານໝຂໍົອງທ່ີ່ານຖ້ືາທ່ີ່ານບ່ແນ່ໃຈວ່າ ເວລັາ 
ໃດ້ທ່ີ່�ດ່້ທ່ີ່�ສຸດ້ສຳລັັບທ່ີ່ານທ່ີ່�ຈະໄດ້້ຮັູ້ບການສັກຢູ່າ.

ຄົຳສັ�ງສາທີ່າລັະນະສຸກບງັຄັົບໃຫ້ບາງຄົົນຕ້ົອງໄດ້້ຮັູ້ບການ
ສກັ ຢູ່າ. ທ່ີ່ານສາມາດ້ໄດ້້ຮັູ້ບການຍົກເວັ�ນທີ່າງການແພດ້ 
ຊົຶ່�ວຄົາວຕົກ່ານສກັຢູ່າປ້ັອງກັນ COVID-19 ຈາກທ່ີ່ານ 
ໝຂໍົອງທ່ີ່ານໄດ້້ຖ້ືາຈຳເປັນັ.

ຖ້ືາການແຈ້ງການຫາຍດ່້ ທີ່າງການແພດ້ຂົອງທ່ີ່ານຊ່ຶ່� ໃຫ້ 
ເຫັນວ່າທ່ີ່ານມກ່ານຍກົເວັ�ນຊົຶ່�ວຄົາວຈາກການສັກຢູ່າວັກ
ຊ່ຶ່ນ, ການຍກົເວ້�ນນີ�ແມນ່ໃຊ້ີໄດ້້ແຕ່ົຢູູ່່ໃນ ຣັັດ້ NSW 
ເທ່ີ່�ານັ�ນ. ຖ້ືາທ່ີ່ານຕ້ົອງການສກັວັກຊ່ຶ່ນສຳລັັບວຽກງານ, 
ໂຮູ້ງຮູ້ຽນ, ຫືື ກິດ້ຈະກຳອື�ນໆຢູ່່່ໃນເຂົດ້ປັກ້ຄົອງອື�ນ,  
ກະຣຸນາກວດ້ເບິ�ງ ກົດ້ລັະບຽບທ່ີ່�ນຳໃຊ້ຶ່ຢູ່່່ໃນ ຣັດ້  
ຫືືອານາເຂົດ້ນັ�ນໆ.

ຈະເປັ່ນແນວໃດ້ຖ້້າຂ້້ອຍສາຜັົດ້ກັບຜູ້ົຕິົດ້ເຊ້ີ�ອ 
COVID-19 ອີກຄັ�ງ?
ຄົົນທ່ີ່�ຫາຍດ່້ຈາກ COVID-19  ມຄ່ົວາມສ່ຽງຕ່ົາທ່ີ່�ຈະ
ເປັນັອ່ກ ໃນ 6ເດື້ອນຫືັງຈາກການຕິົດ້ເຊືຶ່�ອ ເນື�ອງຈາກ
ຄົົນສວ່ນໃຫຍ ່ສາມາດ້ສາ້ງພ່ມຕ້ົານທີ່ານໄດ້້ບາງລັະດັ້ບ 
(ຄົວາມສາມາດ້ໃນການຕົສ່່ ້ກັບພະຍາດ້).

ຖ້ືາທ່ີ່ານຕິົດ້ຕົກັ່ບຜູ່້ຕິ້ົດ້ເຊືຶ່�ອ COVID-19  ພາຍໃນ 6 
ເດື້ອນ ຫືັງຈາກການຕິົດ້ເຊືຶ່�ອຂົອງທ່ີ່ານ, ໂດ້ຍທົີ່�ວໄປັແລ້ັວ
ທ່ີ່ານຈະ ບຖື່ືກພຈິາລັະນາວ່າເປັນັການຕິົດ້ຕົໃ່ກ້ຊິຶ່ດ້ ແລັະ  
ບຈ່ຳເປັນັ ຕ້ົອງແຍກຕົົວ ຫືື ໄປັກວດ້ ເວັ�ນເສຍັແຕ່ົວ່າທ່ີ່ານ
ມອ່າການ.

ການສນບັສນູນດ້້ານສຸຂ້ະພາບຈິດ້
ພວກເຮົູ້າເຂົົ�າໃຈວ່ານ່�ອາດ້ຈະເປັນັເວລັາທ່ີ່�ທ້ີ່າທີ່າຍສຳລັັບ 
ທ່ີ່ານ ແລັະຕ້ົອງການຮັູ້ບປັະກັນວ່າທ່ີ່ານສາມາດ້ເຂົົ�າເຖິືງ 
ການຊ່ຶ່ວຍເຫືືອຕົະຫອືດ້ການຟື້ື�ນຕົົວຂົອງທ່ີ່ານ.

NSW Health ໄດ້້ຮູ່້ວມມກັືບ Sonder ເພື�ອສະຫ
ນອງ ບລິໍັການການເປັນັຢູ່່່ທ່ີ່�ດ່້ສວ່ນຕົົວຂົອງທ່ີ່ານ, ທ່ີ່�ມຢູ່່່່
ເພື�ອຊ່ຶ່ວຍ ສນບັສນ່ນທ່ີ່ານ. ແອັບດັ້�ງກ່າວໃຫ້ການເຂົົ�າເຖິືງ
ການ ສນົທີ່ະນາຫາືຍພາສາຕົລັອດ້ 24 ຊົຶ່�ວໂມງຕົລັອດ້ 
7 ມື� ແລັະ ເຂົົ�າເຖິືງການບລິໍັການດ້້ານສຸຂົະພາບຈິດ້, ການ
ແພດ້ ແລັະສວັດ້ດ່້ການຕ່ົາງໆ. ທ່ີ່ານສາມາດ້ ດ້າວໂຫລັດ້
ແອັບ Sonder ໄດ້້ຟື້ຣ່. ທ່ີ່ານອາດ້ຈະໄດ້້ຮັູ້ບຂົຄ້ົວາມຈາກ 
Sonder ແຈ້ງໃຫ້ທ່ີ່ານຮູ້່້ວ່າທ່ີ່ານສາມາດ້ເຂົົ�າເຖິືງແອັບ 
ໄດ້້ຟື້ຣ່ໂດ້ຍຜູ້າ່ນ NSW Health. ການດ້າວໂຫດື້ແອັບ 
ແມນ່ເປັນັທີ່າງເລືັອກ ແລັະ Sonder ຈະບເ່ກັບຮັູ້ກສາ ຫືື 
ໃຊ້ຶ່ຂົມ່້ນຂົອງທ່ີ່ານເພື�ອຈຸດ້ປັະສົງອື�ນນອກຈາກການແຈ້ງ 
ໃຫ້ທ່ີ່ານຮູ້່້ເຖິືງການບລິໍັການນ່�.

https://activate.sonder.io/nswhealth
https://activate.sonder.io/nswhealth
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ປ່່ອຍ ແລະ ຟື້້�ນຟູື້ຈາກ COVID-19

ການຊ່ຶ່ວຍເຫືືອອື�ນໆທ່ີ່�ທ່ີ່ານສາມາດ້ເຂົົ�າເຖິືງລັວມມ:່

• NSW Mental Health Line – 1800 011 511

• Beyond Blue helpline – 1800 512 348

• Lifeline – 13 11 14

• Service NSW ຊັຶ່ບພະຍາກອນກ່ຽວກັບຄົວາມເປັນັ
ຢູ່່່ທ່ີ່�ດ່້ຂົອງຈິດ້ mental wellbeing resources

• Kids Helpline – 1800 55 1800. 

ເມ້�ອໃດ້ທີີ່�ຂ້້ອຍຈະສາມາດ້ກັບຄ້ນສູ່ກິດ້ຈະກາ
ປ່ກົກະຕິົ?
ເມື�ອທ່ີ່ານໄດ້້ຮັູ້ບແຈ້ງການຫາຍດ່້ການທີ່າງການແພດ້  
ຂົອງທ່ີ່ານ, ທ່ີ່ານກສໍາມາດ້ກັບຄືົນສ່່ກິດ້ຈະກຳປັກ້ກະຕິົ 
ຂົອງທ່ີ່ານໄດ້້. ກະຣຸນາ ສືບຕົປ່ັະຕິົບດັ້ການຢູ່່່ຫ່າງກັນທີ່າງ
ຮູ່້າງກາຍ, ໃສ່ຫນ້າກາກຕົາມຄົຳແນະນຳແລັະຂົກ້ຳນົດ້ ໃນ 
ປັດັ້ຈຸບນັ, ແລັະປັະຕິົບດັ້ການອະນາໄມມືຢູ່່າງສມາ່ສເມ.່  
ລ້ັາງມຂືົອງທ່ີ່ານເລືັ�ອຍໆດ້້ວຍສະບ່ ແລັະນາ້ (ຫືືນາ້ຢູ່າລ້ັາງ 
ມທ່ືີ່�ມ່ແອລັກຮໍູ້)ໍຢູ່່າງໜ້ອ້ຍ 20 ວິນາທ່ີ່. ຫື່ກເວັ�ນການສຳ
ຜູ້ດັ້ ຕົາ, ດັ້ງ, ແລັະປັາກຂົອງທ່ີ່ານດ້້ວຍມືທ່ີ່�ຍງັບ່ໄດ້້ລ້ັາງ. 
ສິ�ງເຫົື�ານ່�ແມ່ນສຳຄັົນຕົຄ່ົວາມປັອດ້ໄພຂົອງທ່ີ່ານ,  
ແລັະເພື�ອ ຮັູ້ບປັະກັນຄົວາມປັອດ້ໄພຂົອງຄົອບຄົົວ,  
ໝ່່ເພື�ອນ ແລັະ ຊຸຶ່ມຊົຶ່ນຂົອງທ່ີ່ານ.

ຂ້ມູ້ນເພີ�ມເຕີົມ
ຖ້ືາທ່ີ່ານມ່ຄົຳຖືາມຫືືຄົວາມກັງວົນເພ່�ມເຕ່ົມ, ກະຣຸນາເວົ�າ 
ກັບທ່ີ່ານໝທ້ໍີ່ອງຖິື�ນຂົອງທ່ີ່ານ.

ນອກຈາກນ່� ທ່ີ່ານຍັງສາມາດ້ໂທີ່ຫາ NSW Health  
ໄດ້້ທ່ີ່� ເບ່ 1800 943 553.

ພວກເຮົູ້າແນະນຳໃຫ້ທ່ີ່ານເຂົົ�າໄປັທ່ີ່�ເວັບໄຊຶ່ຕ໌ົຂົອງ ກົມ 
ອະນາມຍັ NSW (NSW Health website) 
ເພື�ອເບິ�ງຂົມ່້ນ ຫື້າສຸດ້ ແລັະທັີ່ນເວລັາທ່ີ່�ສຸດ້ກ່ຽວກັບ 
COVID-19.

https://www.service.nsw.gov.au/covid-19/mental-wellbeing-resources
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/default.aspx

