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အချက်အလက်သည် လက်ရ ှိ 2022 ခုန စ်၊ အအောက်တှိဘုောလ အအေဖြင ဖ်ြစ်သည်။

COVID-19 အတွက် 

ဆဆေးဘက်ဆ ိုငရ်ာ ဆ ာင ဆ်  ာက်ြှု 
 

 

 

လူအမ  ျားစုသည် အိမ်တွင ်COVID-19 ကုိ စီမံဆ  ငရွ်က်နိငုသ်ည်။  

အခ ိ ျို့လူမ  ျားသည် COVID-19 ဆ က င  ်အလွန ်ဖ  ျားန နိငုဆ် ခ 

ပုိမ  ျားသည်။  အကယ်၍ သင တွ်င ်COVID-19 ရ ိဆနပါက 

ဆအ က်ပါအဆ ခအဆနတွင ်သငသ်ည် သင မိ်သ ျားစု ရ ဝန ်သုိ  မဟုတ် 

National Coronavirus Helpline  1800 020 080 သုိ   

ဆခေါ် ိုသင သ်ည်- 

• အသက ်၆၅ န စ်ဆက  ်လျှင် 

• ကိုယ်ဝနရ် ိဆနလျှင ်

• မသနမ်စွမ်ျား ဖစ်ဆနလျှင ်

• န လံုျားဆရ ဂါ၊  ီျားခ ိ ဆရ ဂါ သုိ  မဟုတ် 

ကင ် က  သုိ  ဆသ  က နျ်ားမ ဆရျား ိငုရ်  

 ပဿန မ  ျားရ ိဆနလျှင။် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

National Coronavirus Helpline ကုိ 1800 020 080 တွင ်

ဆန  စဥ် ဆန   သုိ  မဟုတ် ည အခ ိနမ်ဆရွျား  

ဖုနျ်ားဆခေါ် ိုနိငုပ်ါသည် စက ျား ပနအ်တွက် 8 ကိုန ပ်ိပါ။ 

Helpline မ  လူတစ်ဦျားသည် သင ဆ်ရ ဂါလကခဏ မ  ျားန င  ်အ ခ ျား 

ဆ ျားဘက် ိုငရ်  အဆ ခအဆနမ  ျားဆပေါ်မူတည်၍ သင အ်တွက် 

မ နက်နဆ်သ  COVID က နျ်ားမ ဆရျား ဆစ င ဆ်ရ  က်မှု အမ ိ ျားအစ ျားကို 

ဆ ပ  ပပါမည်။ 
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1.  အ ြ်တငွ ်မြန်သက်သာလာမြငေ်း 

သင၏် ဆရ ဂါလကခဏ မ  ျားသည် ဆပ   ပပီျား အိမ်မ   ကုိယ ကုိ်ကုိယ် 

ဂရုစုိက်နိငုပ်ါသည်။ 

2. အ ြ်တငွ ်ဆရာဝန်န င  ်ဆဆေးကိုသြှုြံယူဆနမြငေ်း  

သငသ်ည် အိမ်တွငဆ်နရန ်လံုဆလ က်ဆသ ်လည်ျား သင၏်ဆရ ဂါလကခဏ  

သုိ  မဟုတ် အ ခ ျားက နျ်ားမ ဆရျားအဆ ခအဆနမ  ျားဆ က င  ်သင ်အ ျား GP မ  

ဖုနျ်ား ဖင  ် ပ စုဆစ င ဆ်ရ  က်ဆပျားမည် ဖစ်ပါသည်။ ဖုနျ်ား သုိ  မဟုတ် 

ဗီဒယီိုဆခေါ် ိုရန ်ခ ိနျ်ား ိုမှု ပ လုပ်ရန ်၎ငျ်ားတုိ  ကုိ သငဆ်ခေါ် ိုရန ်

လိုအပ်ပါသည်။ 

COVID-19 ဆ ေးဝ ေးမ  ေး လှိိုအပ်ခြငေ်း ရှှိ၊ မရှှိကှိို  ရ ဝနမှ် 

  ိုေးခြတ်ဆပေးပ မည်။ 

3. ဆဆေးရံိုြ  အ ြ်တငွ ်ဆဆေးဘက်ဆ ိုငရ်ာ ဆ ာင ဆ်  ာက်ြှု 

လူအနည်ျားစုကို ဆ ျားရံု ဝနထ်မ်ျားမ  ျားက ဖုနျ်ား ဖင  ် ပ စုဆစ င ဆ်ရ  က်ရန ်

လိုအပ်ပါသည်။ ၎ငျ်ားကိုစီစဉ်ရန ်ကွငျ်ားစလန ်က နျ်ားမ ဆရျားမ  သင အ် ျား 

24 န ရီအတွငျ်ား  ပနလ်ည်ဆခေါ် ိုပါမည်။ 

သင၏် ဆရ ဂါလကခဏ မ  ျား သုိ  မဟုတ် ဆ ျားဝါျားမ  ျားကို စစ်ဆ ျားရ တွင ်

ကူညီရန ်၎ငျ်ားတုိ  သည် သင အ် ျား စက်ပစစည်ျားတစ်ခု ဆပျားပုိ  နိငုသ်ည်။ 

4. ဆဆေးရံိုသ ို   သာွေးြါ 

 ပငျ်ားထနဆ်သ  ဆရ ဂါလကခဏ မ  ျား ရ ိပါက ဆ ျားရံုသုိ   

သွ ျား ပခိုငျ်ားလိမ ်မည်။ National Coronavirus Helpline သည် 

သင အ် ျား လူန တငယ် ဉ် 000သုိ   ခ ိတ် က်ဆပျားမည် ဖစ်သည်။ 

အကယ်၍ သငသ်ည် ဆအာက်ြါအဆမြအဆန တ ်ြိုြိုမြ ်ဆနလျှင ်

လူနာတငယ်ာဉ် 000 က ို ြျက်ြျငေ်း ဆြေါ်ဆ ိုြါ- 

• ဆက ငေ်းစ   အသက်မရှှူနှိိုငခ်ြငေ်း၊ သှိို ို့မဟိုတ်  ီဆလ  ်စ  ခြငို့ ်

စက ေးမဆခပ နှိိုငလ် င် 

• ရငဘ်တ်ဆအ င တ်  10 မိနစ်ထက် ပုိ က လျှင် 

• ဆခ  ငျ်ား ိုျားဆသွျားပါလျှင ်

• မူျားဆဝ ခငျ်ား သုိ  မဟုတ် ဆခါငျ်ားဆလျား ခငျ်ား ခံစ ျားရ ခငျ်ား 

(လ က  ခငျ်ား သုိ  မဟုတ် မူျားဆမ လ  ခငျ်ား) 

• ကုိယ ကုိ်ယ်ကုိ ဂရုမစုိက်နိငု ်ခငျ်ား 

  
 

 

Stay informed at www.health.qld.gov.au 
 

COVID-19    သတူ ိုငေ်းအတက်ွ၊ သငသ်ည် 

ြ ိုဆ ိုေးလာြါက ကျန်ေးြာဆရေးကိုသြှုက ို ြံယူန ိုငရ်န် 

ဆရာဝန ်(GP) သ ို  ြဟိုတ ်အကူအညီ ြိုန်ေးဆြေါ်ဆ ိုရန် 

အဆရေးကကီေးြါသည်။ 

2-3 ရက်ကကာပြီေးဆနာက် ၎ငေ်းတ ို  ၏ 

ဆရာဂါလကခဏာြျာေး ြဆကာငေ်းြွန်ြါက သ ို  ြဟိုတ် သင ်

အလွန်ြျာေးနာြါက လူတ ိုငေ်း 

အကူအညီဆတာငေ်းသင ြ်ါသည်။ 
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သင တွ်င ်COVID-19 ရ ိဆနဆ က ငျ်ား လူကိ ုဖုနျ်ားဆ ပ ပါ။ သငလ်ိုအပ်ပါက 

စက ျား ပနက်ို ဆတ ငျ်ားပါ။ 

မည်သူမ ို လူန တငယ် ဉ်ကို ဆခေါ် နိငုသ်ည်။ ၎ငျ်ားသည် ကွငျ်ားစလနရ် ိ 

အခမ   ဝနဆ်  ငမ်ှုတစ်ခု ဖစ်သည်။ လူန တငယ် ဉ်ဆခေါ်  ခငျ်ားသည် 

သင အ်သက်ကုိ ကယ်တငန်ိငုသ်ည်။ 

COVID-19 မ   ပနလ်ည်သက်သ လ ဆစရန ်သငသ်ည် 

ဆ ျားရံုတွငဆ်နရန ်လိုအပ်ပါက တစ်စုံတစ်ဦျားသည် သင မိ်သ ျားစုကုိ 

အိမ်တွင ် ပ စုဆစ င ဆ်ရ  က်ရန ်လိုအပ်ပါသည်။ သင က်ဆလျားမ  ျားကုိ 

 ပ စုဆစ င ဆ်ရ  က်ရန ်သငယ်ံု ကည်ရဆသ  သူငယ်ခ င်ျား၊ ဆ ွမ ိ ျား 

သုိ  မဟုတ် လူမှုအသုိငျ်ားအဝုိငျ်ား အဖွ ျို့ဝငတ်စ်ဦျားကို ဆများ မနျ်ားပါ။ 

COVID-19 ကုသမှုမျောျား 

COVID-19 ကိုသမှုသည် အလ နြ်  ေးန နှိိုငဆ်ခြ 

ခမငို့မ် ေးဆသ သူမ  ေးအတ က် ရနှိိုငပ် သည်။ ကိုသနည်ေးမ  ေးသည် 

သငမ် ှိျိုြ နှိိုငဆ်သ  ဆ ေးခပ ေး သှိို ို့မဟိုတ် ဆ ေးဆတ ငို့မ်  ေးခြစ်သည်။ 

ဆ ေးရ ိုတ င ်ကိုသမှုြ ယူပ က သငို့လ်က်ဆမ ငေ်းကှိို အစက်အစက်ြ ၍ 

ကိုသဆပေးပ သည်။ 

သငို့တ် င ်COVID-19 ရှှိပ က၊ ၎ငေ်းသည် သငို့အ်တ က် 

မှနက်နဆ်သ ကိုသမှုခြစ်ပ က  ရ ဝနမှ် သငို့အ် ေး COVID-19 

ကိုသမှုအတ က် ဆ ေးစ ဆပေးနှိိုငပ် သည်။ သငို့တ် င ်

သှိသ ထငရ်ှ ေးဆသ  က နေ်းမ ဆရေးအဆခြအဆနတစ်ြို သှိို ို့မဟိုတ် 

အသက် 70 နစ်ှနငှို့အ်ထက်ခြစ်ပ က ဤကိုသမှုမ  ေးမှ 

အက ှိျိုေးဆက ေးဇူေးရရှှိနှိိုငပ် သည်။ 

COVID-19 တငွ ်အ ောဂါလကခဏောဖြဖခငျ်ား သှို  မဟုတ ်

အ ောဂါလကခဏောမျောျား အြေါ်အြါက်လောပြ ျားအေောက် ငါျား က်အတငွျ်ား 

ကုသမှုကှို စတင ်ေ် လှိုအြ်သည်။ 

ကိုသမှုြ ယူရန၊် သငလ်ှိိုအပ်သည်- 

• အခပျိုသဆ  ဆ  ငဆ်သ  RAT သှိို ို့မဟိုတ် PCR 

စမ်ေးသပ်မှုရလဒ် 

• သငို့ဆ် ေး ှိိုငသ်ှိို ို့ဆပေးရနအ်တ က် သငို့မ်ှိသ ေးစို ရ ဝနထ် မှ 

ဆ ေးစ  

• COVID-19 ဆ ေးပ ဆသ  ဆ ေး ှိိုငက်ှိို ရှ ဆြ ပ ။ 

 

အကူအညီ ဘယ်ြ ာရန ိုငြ်လဲ 

သင၏် ဆရ ဂ လကခဏ မ  ေးကှိို စီမ ကှိိုငတ် ယ်ရ တ င ်

အကူအညီလှိိုအပ်ပ က သှိို ို့မဟိုတ် COVID-19 အတ က် 

ဆ ေးကိုသမှု ှိိုငရ်  အကက ဉ ဏ ်ရယူလှိိုပ က၊ အမ ှိျိုေးသ ေး 

Coronavirus အကူအညီဆပေးဆရေး ြိုနေ်းလှိိုငေ်း 1800 020 080သှိို ို့ 

ြိုနေ်းဆြေါ် ှိိုပ ။ စက ေးခပနအ်တ က် 8 ကှိိုနှှိပ်ပ ။ သငသ်ည် 

ြ ှိတ် က်မှိရန ်မှိနစ်အနည်ေးငယ် ဆစ ငို့ရ်န ်လှိိုအပ်ပ သည်။ 

ဆက ေးဇူေးခပျို၍ စှိတ်ရှည်ပ ၊ သငို့က်ှိို ဂရိုတစှိိုက် 

စီစစ်မှုခပျိုပ လှိမို့်မည်။ 

သူန  ပ တစ်ဦျားန င  ်စက ျားဆ ပ လိုပါက 13 HEALTH 13 43 25 

84 သုိ  ဆခေါ် ိုပပီျား COVID-19 န င ပ်တ်သက်ဆသ  က နျ်ားမ ဆရျား 

အ ကံဉ ဏ ်ရယူရန ်1 ကိုန ပ်ိပါ။ 

ဆရ ဂါရ ိဆ က ငျ်ား RAT စစ်ဆ ျားမှု စ ရငျ်ားသွင်ျား ခငျ်ား၊ 

က ကွယ်ဆ ျား ကကိ တငစ် ရငျ်ားသွင်ျား ခငျ်ား၊ စစ်ဆ ျား ခငျ်ား သုိ  မဟုတ် 

COVID-19 ကန  သ်တ်ခ က်မ  ျား ိုငရ်  

အခ က်အလက်မ  ျားအတွက် အကူအညီရယူရန ်134 COVID 13 

42 68သုိ  ဆခေါ် ိုပါ။ 

အစ ျားအဆသ က်၊ ဆ ျားဝါျားန င  ်အ ခ ျား ဆထ က်ပံ ဆရျားပစစည်ျားမ  ျား ရရ ိရန ်

အကူအညီ လိုအပ်ပါက၊ သငသ်ည် Community Recovery Hotline 

1800 173 349သုိ    က်သွယ်နိငုပ်ါသည်။ 

သင ်စုိျားရိမ်ပူပနဆ်နပါက သုိ  မဟုတ် ဆ ဖရ ငျ်ားရန ်ခက်ခ ဆနပါက သငသ်ည် 

Multicultural Connect ကုိ 1300 079 020 သုိ  ဆခေါ် ိုနိငုပ်ပီျား သင၏် 

ကိုယ်ပုိင ်ဘ သ စက ျား ဖင  ်တစ်စုံတစ်ဦျားအ ျား စက ျားဆ ပ  ိုနိငုပ်ါသည်။ 

အဆရျားဆပေါ် အဆ ခအဆနတွင ်လနူ တငက် ျားကို 000သုိ   အပမ ဆခေါ်ပါ။ 

 

ဤဝနဆ်  ငမ်ှုမ  ျားကို ဆခေါ် ိုသည ်အခါ 

စက ျား ပနတ်စ်ဦျားကို အခမ   

ဆတ ငျ်ား ိုနိငုသ်ည်။
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 Stay informed at www.health.qld.gov.au 
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https://bsphn.org.au/support/in-our-communities/multicultural-communities/#use-of-an-ambulance
https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/exposed-to-covid/covid-testing-in-queensland
https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/exposed-to-covid/covid-testing-in-queensland
https://www.findapharmacy.com.au/home/oral-treatments
http://www.health.qld.gov.au/

