Lao

ໂຣກລະບາດ Coronavirus (COVID-19)

ການກວດໂຣກລະບາດ COVID-19
ໃຜສົມຄວນໄປໃຫ້ກວດ?

ຜູ້ ໃດກໍຕາມທີມ
່ ອີ າການຕ່າງໆແບບຄືເປັນຫວັດຫຼືວາ່ ໄຂ້ຫວັດ, ແມ່ນວ່າ
ເບົາບາງໜ້ອຍດຽວກໍຕາມ, ສົມຄວນໄປກວດເບິງ່ ໂຣກ COVID-19
ໄວທສ
ີ່ ຸດເທົ່າທໄີ່ ວໄດ້. ອາການຕ່າງໆຂອງໂຣກ COVID-19 ລວມມີ:
ມີອາການໄຂ້ ຕົວຢ່າງໜາວສັ່ນ, ເຫື່ ອແຕກກາງຄືນ
• ອາການທາງການຫາຍໃຈ ເຊັນ
້ ູກໄຫຼ,
່ ໄອ, ເຈັບ/ຄັນຮູຄ,ໍ ດັງຂີມ
ການຫາຍໃຈບໍ່ພຽງພໍ , ບໍ່ໄດ້ກິ່ນຫຼືຣດົ ຊາດ
• ອາການອືນ
່ ໆລວມທັງເຈັບຕາມກ້າມຊີນ
້ ແລະຂໍ້, ຖອກທ້ອງ,
ປວດຮາກ/ຮາກແລະບໍ່ຢາກກິນເຂົ້າ.
•

ຈະເປັນຢ່າງໃດເວລາທ່ານໄປໃຫ້ກວດ?
•
•
•
•
•

ການກວດແມ່ນເຮັດໃຫ້ ລາ້ ໆ, ງ່າຍແລະໄວ.
ຖ້າວ່າທ່ານຖືກສັ່ງໃຫ້ໄປຫ້ອງກວດ, ກະຣຸນາຖືໜງັ ສືສ່ງັ ໃຫ້ໄປຂອງ
ທ່ານໄປນຳ�ທ່ານ. ອັນນີແ້ ມ່ນບໍ່ຈຳ�ເປັນສຳ�ລັບຫ້ອງກວດຕ່າງໆສ່ວນມາກ.
ພະນັກງານຕ່າງໆຢູ່ຫ້ອງທຳ�ການກວດແລະປົວເຣືອ່ ງການຫາຍ
ໃຈຈະໃສ່ໜາ້ ກາກ, ເສື້ອຄຸມ, ຊົບມືແລະເຄືອ່ ງກັນໜ້າ.
ພະນັກງານຈະຖາມທ່ານກ່ຽວກັບອາການຂອງທ່ານ
ການເອົາຕົວຢ່າງໄປກວດແມ່ນຕຸຍ້ ເອົາຢູ່ໃນດັງຂອງ
ທ່ານແລະຮູຄຂໍ ອງທ່ານ.

ຈະເປັນຢ່າງໃດຫຼງັ ຈາກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໄປໃຫ້ກວດແລ້ວ?

ທ່ານຈະຕ້ອງຢູ່ບ້ານ (ແຍກໄປຢູ່ຜູ້ ດຽວ) ຈົນກວ່າທ່ານ
ໄດ້ຜົນກວດຂອງທ່ານແລະສະບາຍດີ.
• ທ່ານບໍ່ສາມາດອອກຈາກບ້ານຂອງທ່ານໄດ້ ນອກຈາກວ່າທ່ານຈະ
ຊອກຫາການດູແລທາງແພດ ຫຼືມເີ ຫດການສຸກເສີນ. ທ່ານບໍ່ສາ
ມາດຮັບແຂກໄດ້.
• ຖ້າວ່າອາການຂອງທ່ານກາຍເປັນຮ້າຍແຮງ (ຕົວຢ່າງ ການຫາຍໃຈລຳ�
ບາກ), ໂທຣະສັບໄປຫາເລກສູນສາມຕົວ (000). ບອກພະນັກ
ງານທາງລົດໂຮງໝໍວາ່ ທ່ານໄດ້ໄປໃຫ້ ກວດເບິງ່ ພະຍາດລະບາດ
•

COVID-19.

ຖ້າວ່າທ່ານຢູ່ອາໄສບ້ານຂອງທ່ານກັບຄົນອື່ນ ທ່ານຄວນ
ແຍກທ່ານເອງອອກໄປຢູ່ໃນຫ້ ອງອື່ນ. ໃສ່ໜາ້ ກາກພະ
ຍາບານເວລາທ່ານຢູ່ໃນຫ້ອງດຽວກັນແລະໃຫ້ຢູ່ຫ່າງກັນ 1.5 ແມດ.
• ໃຫ້ ຮກ
ັ ສາເຣືອ່ ງຄວາມສະອາດໃຫ້ ດ.ີ ໃຫ້ ລາ້ ງມືຂອງທ່ານເລືອ້ ຍໆ.
ໃຫ້ໃຊ້ແຂນສອກຂອງທ່ານຫຼືວາ່ ເຈັຽເຊັດບັງການໄອຫຼືຈາມຂອງທ່ານ.
•

ຂ້າພະເຈົ້າຈະຊອກເອົາຂໍ້ມູນເພີ່ມກ່ຽວກັບການ
ແຍກຕົວເອງຢູ່ຕ່າງຫາກໄດ້ຢູ່ໃສ?
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/
covid-19/Pages/resources.aspx

ຖ້າວ່າທ່ານໄດ້ຢູ່ໃກ້ຄຽງກັນກັບຄົນທີ່ມພ
ີ ະຍາດລະບາດ
COVID-19, ທ່ານຈຳ�ຕ້ອງຢູ່ບາ້ ນ 14 ມືຫ
້ ັຼງຈາກທ່ານໄດ້ເຫັນ
ຄົນຜູ້ ນັ້ນເທື່ອສຸດທ້າຍ. (ການຢູ່ໃກ້ຄຽງກັນລວມມີການຢູ່ໃນ
ເຮືອນດຽວກັນຫຼືວາ່ ໃຊ້ເວລາເກີນກວ່າ 15 ນາທີຢູ່ຕໍ່ໜາ້ ກັນແລະກັນ
ຫຼືວາ່ ໃຊ້ເວລາ 2 ຊົ່ວໂມງຢູ່ບອ່ ນດຽວກັນທີ່ໄດ້ປິດໝົດ,
ກັບຄົນຜູ້ ໜງຶ່ ທີ່ມພ
ີ ະຍາດລະບາດ COVID-19, ຕັ້ງແຕ່ 48
ຊົວ່ ໂມງກ່ອນພວກເຂົາເກີດບໍ່ສະບາຍ).
• ການແຍກຢູ່ຜູ້ ດຽວຢູ່ບາ້ ນແມ່ນໃຊ້ກັບການຢູ່ໃກ້ຄຽງກັນໝົດທຸກ
ແບບ, ເຖີງແມ່ນວ່າປັດຈຸບັນທ່ານຮູສ້ ຶກສະບາຍດີແລະຫຼືວາ່ ໄດ້ຮບ
ັ
ຜົ ນກວດວ່າບໍ່ມເີ ຊືອ້ ກໍຕາມ.
•

ຂ້າພະເຈົ້າຈະເອົາຜົນກວດຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຢາ່ ງໃດ?

ທ່ານຈະໄດ້ຮບ
ັ ຜົ ນກວດຂອງທ່ານທຳ�ມະດາພາຍໃນ 24 ຫາ
48 ຊົ່ວໂມງ ແຕ່ກະຣຸນາໃຫ້ ລຮ
ໍ ອດ 72 ຊົ່ວໂມງ.
• ຖ້າວ່າທ່ານໄດ້ໄປໃຫ້ ທຳ�ການກວດຂອງທ່ານຢູ່ບອ
່ ນສຸກເສີນ
Emergency Department ຫຼືວາ່ ຫ້ອງກວດພະຍາດລະ
ບາດ COVID-19 ຂອງໂຮງໝໍຫວຼ ງ ທ່ານສາມາດໄດ້ຮບ
ັ ຜົນ
ກວດວ່າບໍ່ມພ
ີ ະຍາດລະບາດ COVID-19 ຂອງທ່ານໄດ້ທາງສາຍສານ
SMS ຖ້າຫາກວ່າທ່ານລົງທະບຽນກັບບໍລກ
ິ ານ Pathology
COVID-19 SMS Results Service. ຖ້າວ່າທ່ານບໍ່
ໄດ້ລົງທະບຽນ ທ່ານຈະໄດ້ຮບ
ັ ໂທລະສັບຈາກພະນັກງານ
Public Health officer ຢູ່ຫ້ອງການອະນາໄມທ້ອງຖິນ
່
Local Health District ຂອງທ່ານ.
• ຖ້າວ່າທ່ານໄດ້ໃຫ້ທາ່ ນໝໍ GP ຂອງທ່ານຫຼືວາ່ ສູນອືນ
່ ໆເປ ັນຜູ້
ເກ ບັ ເອ າົ ການກວດຂອງທ່ານ, ທ່ານໝໍຂອງທ່ານຈະໃຫ້ທາ່ ນເຣືອ່ ງຜົນ
ກວດຕ່າງໆຂອງທ່ານ.
•

ຈະເປັນຢ່າງໃດຖ້າວ່າຂ້າພະເຈົ້າກວດວ່າມີແທ້?
•

ທາງກະຊວງອະນາໄມຣັດ NSW
Health ຈະດູແລທ່ານ. ຈະບໍ່ມີ
ການຄິດຄ່າສຳ�ລັບການປິ່ ນປົວຂອງ
ທ່ານ, ເຖີງແມ່ນວ່າທ່ານບໍ່ມບ
ີ ັດສຸຂະ
ພາບ Medicare ກໍຕາມ.

ໂຣກລະບາດ Coronavirus (COVID-19)

ການກວດໂຣກລະບາດ COVID-19
ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດໄປໃຫ້ກວດໄດ້ຢູ່ໃສ?
•

ໃຫ້ໄປຫາຫ້ອງກວດພະຍາດລະບາດ COVID-19 ບ່ອນໃດບ່ອນໜຶງ່ : https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/
covid-19/Pages/clinics.aspx

ຫຼືວາ່
• ໃຫ້ໂທຣະສັບຫາທ່ານໝໍຂອງທ່ານ.

ສະຖານທີ່ຫ້ອງກວດຣັດ NSW Health COVID-19:
ຄຸ້ມ

ສະຖານທີ່

ຊົ່ວໂມງເປີດ

ໂທຣະສັບ

ໃບໜັງສືສັ່ງ
ໃຫ້ໄປຕ້ອງ
ການບໍ?
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