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Coronavirus disease 

(COVID-19) 
 

 

ဘိိုိုးဘာွိုးရိပ်သာတငွန်ေထိိုငသ်မူ ာိုး။ ၄ငိ်ုးတိို ို့၏မိသာိုးစို၀ငမ် ာိုးနငှ်ို့ 

အလညလ်ာသမူ ာိုးအတကွ်သတင ်းအခ ကအ်လကမ် ာိုး

အိိုမငိ်ုး သမူ ာိုးက ကိိုရိိုော ဗိိုငိ်ုးရပ် COVID-19 ကိူုးစက ်ရေ ်နငှ်ို့ အကက ိုး အကကယန်ေထိိုငမ်နကာငိ်ုး ဖြစ် ရေ ်အခွင်ို့ 

အလမ်ိုးမ ာိုး သည။် ထိို ို့ နကကာင်ို့ မေန်ေဂ ာမ ာိုး၊ ၀ေထ်မ်ိုးမ ာိုး၊ မိသာိုးစို ၀ငမ် ာိုး.၊သငူယခ် ငိ်ုး မ ာိုး နငှ်ို့ ဘိိုိုးဘွာိုး ရိပ် 

သာတွင  နေထိိုငသ်မူ ာိုး အနေ ဖြင်ို့ ကျှန်ိုပ် တိို ို့ ၏ အထ ်းစ ောင  စ  ောက  ကောအကွယ မှုလ ိုအပ သမူ ာိုး အတကွ ်ပူိုးနပေါငိ်ုး 

န ာငရွ်က ်ကကရေ ်လိိုအပ်သည။်   

အိိုမငိ်ုး မစွမ်ိုး သမူ ာိုး ကိို ကာကယွ ်ရေ ် ဘိိုိုးဘာွိုး ရပ်ိသာ တငွ ်နေထိိုငသ်မူ ာိုး ထ ံအလည ်အပတ ်သာွိုးနရာက ်ရာ 

တငွ ်ကေ် ို့သတခ် က ်မ ာိုး လိိုအပ်သည။် အကယ၍် ၀ေထ်မ်ိုးမ ာိုး ၊ အလည ်အပတလ်ာသမူ ာိုး နငှ်ို့ ခဏတာလာသ ူ

အဖခာိုး အလိုပ် သမာိုး မ ာိုး သည ်COVID-19    ခ  စသော  ဘိိုိုးဘာွိုးရိပ်သာ ၀န စ ောင မှုမ ော်းမ စ  ောင   ော်းရန  အစရ်း 

ကက ်းသည ။ ၄ငိ်ုး တိို ို့အနေဖြင်ို့ မမိိတိို ို့ ၏ က ေိ်ုးမာနရိုး ကိို အေ ိုးကပ် နစာင်ို့ ကကည်ို့ရမည။် ရိပ်သာအတငွိ်ုး မ၀ငခ်င ်

၄ငိ်ုးတိို ို့၏က ေိ်ုးမာနရိုး အ နဖခအနေ အနသိုးစိတ ်ကိို ထိုတန်ဖပာရေ ်နမိုးဖမေိ်ုးခံရနိိုငသ်ည။်   

နေထိိုငသ်မူ ာိုး 

လူမ ိ ိုးစို၀င ်အာိုးလံိုိုး ကဲို့သိို ို့ပင ်ဘိိုိုးဘွာိုးရိပ်သာ တွင ်နေထိိုငသ်ူကလဲ မိမိတိို ို့၏ က ေိ်ုးမာနရိုးကိို ကာကွယ် ရေ ်အနရိုး 

ပေါနသာ အခေိ်ုးမ ှပေါ၀ငသ်ည။် နကာငိ်ုးမွေန်သာ သေ် ို့ရှငိ်ုးနရိုး နငှ်ို့ လူမှုနရိုး ကွာ ဖခာိုးမှု အနလို့အက င်ို့ အဖပင ်ဘိိုိုးဘွာိုး 

ရိပ်သာမ ာိုး သိို ို့ အလညအ်ပတ် သွာိုး ဖခငိ်ုး ကိို ကေ် ို့သတ် ထာိုးမည။် ကက ိုးမာိုးနသာ အိုပ်စိုမ ာိုး။စိုရံိုးဖခငိ်ုးမ ာိုး။ နငှ်ို့ ဖပငပ် 

လညပ်တ်ဖခငိ်ုးမ ာိုး ကိို  နရွှေ ိိုငိ်ုး ထာိုး မည။် စနထ ိုင သ မ ော်းက ို ဖိုန ်း၊ ဗွ ဒ ယ ိုစခေါ်  ိုမှုမ ော်းဖဖင  မ သော်း ို၊ သ ငယ ခ င ်းမ ော်း 

န င  အ က အသွယ မဖပတ စ ရန စထောက ပ  မည ။ အကယ် ၍ သငက် COVID-19 နရာဂေါ လကခဏာ ဖပနေပေါက အဖခော်း 

စနထ ိုင သ မ ော်း နငှ်ို့ သ ိုးဖခာိုး နေရမည ်ဖြစ်ပပ ိုး အလည်အပတ်လာသူမ ာိုး နငှ်ို့ မနတွွေ့ ရပေါ။ သင်ို့ကိို သ ိုးဖခာိုး ထာိုးစဥ် က ေိ်ုး 

မောနရိုး နငှ်ို့ နေထိိုငန်ရိုး၀ေထ်မ်ိုးမ ာိုးက  က်လက် ကူည  နပိုးမည။် အကယ်၍ သင ်န ိုးကိုသမှု ခံယူရေ ်အခေိ်ုးမ ှထကွ် 

ခွာရေ ်လိိုအပ်ပေါက သင်ို့ကိို နပိုး မည်ို့ ခွဲစိတ် ခေိ်ုးသံိုိုး မ က်နာှြံိုိုး ကိို ၀တ် ငရ်မည။်  က န ်းမောစသောစနထ ိုင သ  အြိို ို့ ခွဲစိတ်  

ခေိ်ုးသံိုိုး မ က်နာှြံိုိုး ကိို  ၀တ် ငရ်ေ ်မလိိုအပ်ပေါ။  

အလညလ်ာသမူ ာိုး။ 

ဖပညပ် မှ ဖပေလ်ာသမူ ာိုး သိို ို့မဟိုတ ်၁၄ ရက ်အတငွိ်ုး ကိိုရိိုော ဗိိုငိ်ုးရပ် ရှသိနူငှ်ို့ ထနိတွွေ့ မှုရှိ သမူ ာိုး သည ်ဘိိုိုးဘာွိုး 

ရိပ်သာ မ ာိုးကိို လညပ်တခ်ွင်ို့ မရှိ ပေါ။ မညသ်မူ ိို ြ ာိုး ဖခငိ်ုး၊ အသကရ်ှုလမ်ိုး နကကာငိ်ုး  ိိုငရ်ာ နရာဂေါ လကခဏာ 

မ ာိုးဖပသနေ ပေါက သ ို  မဟိုတ တိုပ စကွ်းစရောဂါ ကောကွယ စ ်းမထ ို်းရစသ်းသ ၊ ဘိိုိုးဘွာိုးရိပ်သာ မ ာိုးကိို လညပ်တ်ခွင်ို့ မရှိ 

ပေါ။ 
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နမလ ၁ ရက ်နေ ို့မှ စ၍ ဘိိုိုးဘာွိုးရိပ်သာ မ ာိုးကိို လညပ်တခ်ွင်ို့ ရရေ ်သငက် တိုပ် နကိွုးကာကယွ ်န ိုးထိိုိုးပပ ိုး 

ဖြစ် ရမည။် လည ပတ ခ  န  တ ိုစတောင ်းပပ ်း၊ အခေိ်ုးထတဲငွ၊်အဖပငဘ်က ်တငွ ်သိို ို့မဟိုတ ်သတမ်ှတထ်ာိုးသည်ို့ နေရာ 

(အမ ာိုးပိိုငန်ေရာမဟိုတ)် ဖြစရ်မည။်  

စနထ ိုင သ တ  ဦ်းခ င ်း တ  ခ  န တည ်း လညပ်တ်သူ၊  ရာ၀ေ ်အပေါအ၀င ်နစှ် ဥ ိုးထကမ်ပိိုနစရ။ အထိူုးအဖခအနေ 

မ ာိုးမှ အပ ၁၆နစှ် နအာက ်ကနလိုးမ ာိုး ကိို လညပ်တခ်ွင်ို့မ ဖပ ပေါ။ 

လညပ်တ်သူမ ာိုး အာိုးလံိုိုး စနထ ိုင သ အခန ်း ထမဲ၀င ်မ  နငှ်ို့ မထကွ် ခင ်လက်န ိုးရမည။် ဖဖ  န ိုင ခ  လျှင  လ မှုစရ်း 

ခွ ဖခော်းစနထ ိုင မှု က ိုက င  သ ို်း ရန အော်းစပ်းပပ ်း စနထ ိုင မ စကောင ်းပါက စ  ောင    ော်းရန လ ိုအပ မည ။ 

မေန်ေဂ ာမ ာိုးနငှ်ို့၀ေထ်မ်ိုးမ ာိုး။  

အစိိုိုးရကဘိိုိုးဘာွိုးရိပ်သာမ ာိုး အနေ ဖြင်ို့ နေထိိုငသ် ူမ ာိုး COVID-19 အနတရာယ ်မှ ကက ြိုတင ကာကယွ ်ရေ ်အထိူုး 

သတထိာိုးရမညဟ်ို နကကညာ ခဲို့ပေါသည။်  ၀ေထ်မ်ိုးမ ာိုး၏ က ေိ်ုးမာနရိုး ကိို အေ ိုးကပ် နစာင်ို့ကကည်ို့ ပပ ိုး နေထိိုငသ် ူ

အသစ် သိို ို့မဟိုတ ်ဖပေလ်ာသမူ ာိုးကိို မ၀ငခ်င ်စ စစ်ဖခငိ်ုး  ိိုငိ်ုးဘိုတမ် ာိုး သိို ို့မဟိုတ ်အ ဖခာိုး  ကသ်ယွ ်နရိုး ေညိ်ုး 

လမ်ိုးမ ာိုး သံိုိုး ပပ ိုး အဖခာိုးသမူ ာိုး၏ က ေိ်ုးမာနရိုး ကိို ကာကယွ ်ရေ ်က င်ို့ သံိုိုး သည်ို့ အ င်ို့ မ ာိုးကိို ရငှိ်ုးဖပရမည။်  

ဘိိုိုးဘွာိုးရိပ်သာမ ာိုး နငှ်ို့ အိမ်တွငိ်ုး နစာင်ို့ နရှာက်နရိုး အတွက် အလိုပ် သမာိုးမ ာိုး ရရှိရေ ်အစိိုိုးရမ ှအဖပညဖ်ပည ် ိိုငရ်ာ 

နက ာငိ်ုးသာိုး ဗ စာ အလိုပ်လိုပ် ခွင်ို့ မ ာိုးကိို နဖြနလ ာို့ နပိုးစနပါသည ။။ ၄ငိ်ုးက အဖပညဖ်ပည် ိိုငရ်ာ နက ာငိ်ုးသာိုး သူော 

ဖပ  မ ာိုး နငှ်ို့ အ ဖခာိုး  သက်ကက ိုးရွယ် အိိုနစာင်ို့ နရှာက် နရိုး ၀ေထ်မ်ိုးမ ာိုးကိို နစ်ှ ပတ်တွင ်ောရ  ၄၀ ထက်ပိို ပပ ိုး အလိုပ် 

လိုပ်ခွင်ို့ နပိုးမည။် နလာနလာ ယ် တွင ်ကသစနကတိုးလ  ၌ အဖပညဖ်ပည ်ိိုငရ်ာ နက ာငိ်ုးသာိုး သူောဖပ  မ ာိုး၂၀၀၀၀ ခေ် ို့ 

ပညာသငက်ကာိုးနေသည။် 

ကိိုရိိုောဗိိုငိ်ုးရပ်ဖပေ် ို့ပာွိုးမှုမကှာကယွရ်ေဘ်ယလ်ိိုကညူ  ရမညေ်ညိ်ုး။  

ဗိိုငိ်ုး ရပ် အမ ာိုးစို အတကွ ်အ နကာငိ်ုး  ံိုိုးအကာအကယွ ်မှာ  နာှနခ ဖခငိ်ုး/နခ ာငိ်ုး ိိုိုးဖခငိ်ုး တငွ ်သေ် ို့ရငှိ်ုး မူကိို 

နကာငိ်ုးမေွန်အာငန်လို့က င်ို့ပေါ။  သင်ို့ အ နေ ဖြင်ို့  

  ပ်ဖပာ နငှ်ို့ နရ ဖြင်ို့ လက ်ကိို မကကာ ခဏ  န ိုးပေါ။ အစာမစာိုးခင ်။ အစာ စာိုးပပ ိုး  နငှ်ို့ အမိ်သာ သာွိုး ပပ ိုး 

နောက ် 

 နခ ာငိ်ုး  ိိုိုး ဖခငိ်ုး နငှ်ို့ နာှ နခ  ဖခငိ်ုး အတကွ ်ကာ ထာိုးပေါ။ တစ်ရှု ိုး ကိို နသခ ာ စွေ် ို့ပစ ်ပေါ။ အရက ်ပေါ နသာ 

လက ်န ိုးရည ်ကိို သံိုိုးပေါ။  

 နေနမကာငိ်ုးဖြစ်နေပေါက အဖခာိုး သမူ ာိုး နငှ်ို့ အထအိ နတွွေ့ မလိုပ်ရ ( လမူ ာိုးနငှ်ို့ ၁.၅ မ တာ ဖခာိုး ပပ ိုး နေပေါ)  

ပ ိုမ ိုသ    လ ိုပါက။   

ကိိုရိိုော ဗိိုငိ်ုးရပ် က စိိုိုးရိမ် စရာဖြစန်သာ် လညိ်ုး ြ ာိုးဖခငိ်ုး. နခ ာငိ်ုး ိိုိုးဖခငိ်ုး ။ လည ်နခ ာငိ်ုး ော ဖခငိ်ုး သိို ို့မဟိုတ ်

နမာပေိ်ုးဖခငိ်ုး နရာဂေါ လကခဏာ ကိို ဖပသ နေ သ ူအမ ာိုး စို မှာ COVID-19 မဟိုတ ်ပဲ  အ နအိုးမိ ဖခငိ်ုး သိို ို့မဟိုတ ်
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အဖခာိုး အသက ်ရှုလမ်ိုး နကကာငိ်ုး  ိိုငရ်ာ နရာဂေါ တခိုခို ကိို ခစံာိုးနေရသ ူဖြစ် နိိုင ်နကကာငိ်ုး သတဖိပ ရေ ်အနရိုးကက ိုး 

ပေါသည။်  

နောက ်ံိုိုး အကကဥံာဏ ်အခ ကအ်လက ်မ ာိုး နငှ်ို့ အရငိ်ုးအဖမစ် မ ာိုး အတကွ ်www.health.gov.au  ကိို သာွိုးပေါ။ 

(National Coronavirus Health Information Line) အမ ိ ိုးသာိုး ကိိုရိိုော ဗိိုငိ်ုးရပ် က ေိ်ုးမာနရိုး အခ ကအ်လက ်

မ ာိုး ြိုေိ်ုးလိိုငိ်ုး ကိို 1800 020 080 တငွ ်နခေါ်ပေါ။ ၄ငိ်ုးက တနေ ို့ ၂၄ ောရ  တပတ ်၇ ရက ်အလိုပ်လိုပ်ပေါသည။် 

ဘာသာဖပေ ်သိို ို့မဟိုတ ်စကာိုးဖပေ ်၀ေ ်န ာငမ်ှု အတကွ ်လိိုအပ်ပေါက 131 450 ကိို နခေါ်ပေါ။  

သင၏် ဖပည ်ေယ ်သ ိုမဟိုတ ်နေသ  ိိုငရ်ာ အမ ာိုးဖပညသ် ူက ေိ်ုးမာ နရိုး နအ  ဂ ငစ်   ြိုေိ်ုး ေပံေါတ ်မ ာိုး ကိို 

www.health.gov.au/state-territory-contacts တငွ ်ရရှနိိိုငသ်ည။်  

သင၏်က ေိ်ုးမာနရိုးအတကွ ်စိိုိုးရိမမ်ူ ရှပိေါက  ရာ၀ေ ်နငှ်ို့ နဖပာ  ိိုပေါ။ 

 

http://www.health.gov.au/
http://www.health.gov.au/state-territory-contacts

