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ကက ျောင ်းမ ျော်းနငှ ့်ကန ့်ကက ်းထနိ ်းကက ျောင ်းမ ျော်း။ ကက ျောင ်းသျော်းမ ျော်း 

နငှ ့်မိဘမ ျော်းအတကွ အခ က အ က မ ျော်း 

COVID-19  ကရျောဂါ အ ွန  သို ့် မဟုတ  အကတျော အသင ့် အနတရျောယ  ရှိ ကသျော  နိငု င ံသို ့်မဟုတ  ကေသ မ ျော်း မ ှပြန  ကရျောက  

 ျောကသျော သူ မ ျော်း  သည  မိမိတို ့် ၏ က န ်းမျောကရ်းကို အကသအခ ျော က ျောင ့်ကကည ့် ရမည ။  အကယ ၍ အဖ ျော်းတက  ပခင ်း နငှ ့် 

ကခ ျောင ်းဆို်းပခင ်းကရျောဂါ  ကခဏျော မ ျော်းပြ  ျောြါက သင ့်ကို သင  အ ပမန  ဆံု်း သ ်းပချော်း ခွွဲထျော်းပြ ်း ကဆ်းကုသမ ူကို 

အကရ်းတကက ်း ခံယူြါ။  

အနတရျောယ  ရှိ ကသျော  နိငု င ံ မ ျော်း  ျောရင ်း ကို သရိန   www.health.gov.au/covid19-travellers  ကို သွျော်းြါ။ 

ကိုရုိနျော ဗိုင ်းရြ  ရှိ ကကကျောင ်း အတည ပြြုထျော်းသူ နငှ ့် အန ်းကြ  အဆက အသွယ  ရှိ သူ သည  မိမိ၏ က န ်းမျောကရ်း ကို က ျောင ့် 

ကကည ့်ပြ ်း ကဆ်းကုသမ ူကို အကရ်းတကက ်း ခံယူြါ။ 

ကက ျောင ်းသျော်းမ ျော်း နငှ ့်၀န ထမ ်းမ ျော်းကကက ျောင ်းမ ျော်း နငှ ့် ကန ့် 

ကက ်းထနိ ်းကက ျောင ်းမ ျော်း ကိတုက နိငု ြါသ ျော်း။ 

COVID-19  ကရျောဂါ အ ွန  သို ့် မဟုတ  အကတျော အသင ့် အနတရျောယ  ရှိ ကသျော  နိငု င ံသို ့်မဟုတ  ကေသ မ ျော်း မ ှပြန  ကရျောက  

 ျောကသျော သူ မ ျော်း  သို ့်မဟုတ  ကိုရုိနျော ဗိုင ်းရြ  ရှိ ကကကျောင ်း အတည ပြြုထျော်းသူ နငှ ့် အန ်းကြ  အဆက  အသွယ  ရှိ သူ 

မ ျော်းအတွက  သ ်းသန ့် ိုအြ ခ က မ ျော်း သတ မတှ ထျော်းသည .  အနတရျောယ  ရှိ ကသျော  နိငု င ံမ ျော်း  ျောရင ်း နငှ ့် သ ်းပချော်းကနထိငု  

ကရ်း ို အြ ခ က မ ျော်း ကို သရိန   www.health.gov.au/covid19-travellers  ကိ ုသျွော်းြါ။   

သက ဆိုင ရျော ကက ျောင ်း သို ့်မဟုတ  ကန ့်က က ်းထနိ ်း ဌျောန မ ျော်းကို အသကိြ်းြါ။  ကက ျောင ်းသျော်း မ ျော်း အကနပဖင ့် 

အက၀်းသင ယူ ပခင ်း  သည ့် အ ပချော်း နည ်း မ ်းမ ျော်း ကို  ည ်း ရှျောကဖွ သင ့် သည ။ သ ်းပချော်းကနထိငု ရမည ့် အခ ိန ကျော  

သည  အဆိုြါသူ သက သျော  ျော ြါက အမ ျော်း ဆံု်း ၁၄ ရက  ပဖ  သည ။  

သင ၏ အမိ တငွ  သ ်းပချော်းထျော်းကနမ ူကဘျော ကိဆုိ ုိုြါသ ွဲ။ 

အမိ တွင  သ ်းပချော်း ထျော်း ကနထိုင ရန   ိုအြ သူမ ျော်း အကနပဖင ့် အမိ တွင  ကန ရမည ။ အမ ျော်းပြည သူကန ရျောမ ျော်း အထ်ူးသပဖင ့် 

အ ုြ ။ ကက ျောင ်း။ ကန ့်ကက ်း ထနိ ်း ကက ျောင ်း သို ့်မဟုတ  တဣသို   မ ျော်း ကိုမသွျော်းရြါ။ မိမိအိမ  ကထျောင   ုတွင  ြံုမနှ  

ကနထိငု  သူ မ ျော်းသျော အမိ တွင  ရှိသင ့် သည ။   

အ ည   ျောသူမ ျော်းကို မကတွွေ့ ြါနငှ ့်။ ပဖ  နိငု ြါက သ ်းပချော်း ကနထိုင ရန  မ ိုအြ သည ့် သူငယ ခ င ်း မ ျော်း သို ့်မဟုတ  

မိသျော်း ု၀င မ ျော်းကို အ ျော်းကအသျောက နငှ ့် အပချော်း  ိုအြ ခ က မ ျော်းရယူခိုင ်းြါ။ အကယ ၍ သ ပချော်းကနထိငု ရန   ိအုြ သကူ 

http://www.health.gov.au/covid19-travellers
http://www.health.gov.au/covid19-travellers
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ဥြမျော ကဆ်းကုသမ ူခံယူရန  အိမ  သို ့်မဟုတ  ကနထိုင ရျော ကနရျောမ ှထကွ  ခွျောရမည ဆိုြါက ခွွဲ ိတ ခန ်းသံု်း မ က နျှောအုြ  ကို 

၀တ ဆင သွျော်းရမည ။ 

အကယ ၍ ကက ျောင ်းသျော်းသို ့်မဟုတ  ၀န ထမ ်းက သ ်းပချော်းထျော်း ကနထိငု  ဥ  

ကနထိငု မကကျောင ်းပဖ  ြါက ဘျော ြု ရမည  နည ်း။  

ကရျောဂါ ကခဏျော မ ျော်းတွင  ကအျောက ြါ တို ့်  (အပချော်းအြါအ၀င )  ြါ၀င သည ။ အဖ ျော်း၊ ကခ ျောင ်းဆို်းပခင ်း၊ 

 ည ကခ ျောင ်းနျောပခင ်း၊ ြင ြန ်းပခင ်း နငှ ့် အသက ရူမ၀ပခင ်း တို ့်ြါ၀င သည ။   

အကယ ၍ ကက ျောင ်းသျော်း/၀န ထမ ်း တွင   အျော်းကပြျော့်ကသျော ကရျောဂါ  ကခဏျော မ ျော်း ပြသြါက ၄င ်းတို ့် အကနပဖင ့် : 

 အမိ တွင  အပချော်း သူမ ျော်းနငှ ့် သ ်း ပချော်းကနြါ။ သ ်းပချော်းကရခ ိ ်းခန ်းရှိြါက ၄င ်းကို အသံု်းပြြုြါ။ 

 ရှိြါက ခွွဲ ိတ ခန ်းသံု်း မ က နျှောအုြ  ကို  ၀တ ြါ။ မရှိြါက  နျှောကခ ပခင ်း/ကခ ျောင ်းဆို်းပခင ်း တွင  သန ့်ရှင ်း မကူို 

ကကျောင ်းမွန ကအျောင က ့်က င ့်ြါ။  

  က  သန ့်ရှင ်း မကူို ကကျောင ်းမနွ ကအျောင က ့်က င ့်ြါ။  

 ဆရျော၀န  သို ့်မဟုတ  ကဆ်းရံကို ဖုန ်းဆက  ၍ မကကျောခင  က ခရ ်း ထကွ  ပခင ်း သို ့်မဟုတ  အန ်းကြ  ဆက ဆမံ ူမ ျော်း 

ကိုအသကိြ်းြါ။  

အကယ ၍ ၄င ်း တို ့်တွင  ဆို်း၀ါ်း ကသျော ကရျောဂါ  ကခဏျော မ ျော်း  ဥြမျော အသက  ရူရ ခက ခွဲပခင ်း   ပြသြါက : 

 Call 000 ကို ဖုန ်းခါ် ြါ။ အ ကရ်းကြါ် ကျော်း ကတျောင ်း၍ အရျောရှိမ ျော်းကို  မကကျောခင  က ခရ ်း ထကွ  ပခင ်း သို ့်မဟုတ  

အန ်းကြ  ဆက ဆံမ ူမ ျော်း ကိုအသကိြ်းြါ။  

အကယ  ၍ ကနမကကျောင ်းြါက ၀န ထမ ်း နငှ ့် ကက ျောင ်းသျော်းမ ျော်း အကနပဖင ့် မိမိ ဆရျော၀န  ကဆ်းခန ်း မ ပြကသ်းြွဲ ကက ျောင ်း 

သို ့်မဟုတ  ကနက က ်း ထနိ ်း ဌျောနမ ျော်းကို မသွျော်း သင ့် ြါ။  မိမိဆရျော၀န  က  ကေသဆိုင ရျော အမ ျော်းပြည သူက န ်း မျောကရ်း 

အျောဏျောြိုင  နငှ ့် ဆက သွယ  ပြ ်း ြံမုှန   ုြ ကဆျောင  မ ူမ ျော်း  ုကြ ဆျောင ရန  အနတရျောယ  ရှိ မရှိ ကို ဆံု်းပဖတ  မည ပဖ  သည ။  

ကိရုိုနျော ဗိုင ်းရြ  ပြန ့်ြျွော်း မှု မကှျောကွယ  ရန  ဘယ   ိကုူည  ရမည နည ်း။  

ဗိုင ်း ရြ  အမ ျော်း  ုအတွက  အ ကကျောင ်း ဆံု်းအကျောအကွယ  မျှော  နျှောကခ ပခင ်း/ကခ ျောင ်းဆို်းပခင ်း တွင  သန ့်ရှင ်း မကူို 

ကကျောင ်းမွန ကအျောင က ့်က င ့်ြါ။  သင ့် အ ကန ပဖင ့်  

 ဆြ ပြျော နငှ ့် ကရ ပဖင ့်  က  ကို မကကျော ခဏ  ကဆ်းြါ။ အ ျောမ ျော်းခင  ။ အ ျော  ျော်းပြ ်း  နငှ ့် အိမ သျော သွျော်း ပြ ်း 

ကနျောက   

 ကခ ျောင ်း ဆို်း ပခင ်း နငှ ့် နျှော ကခ  ပခင ်း အတွက  ကျော ထျော်းြါ။ တ  ရှု ်း ကို ကသခ ျော  ွန ့်ြ   ြါ။ အရက  ြါ ကသျော 

 က  ကဆ်းရည  ကို သံု်းြါ။  

 ကနကမကျောင ်းပဖ  ကနြါက အပချော်း သူမ ျော်း နငှ ့် အထိအ ကတွွေ့ မ ုြ ရ (  ူမ ျော်းနငှ ့် ၁.၅ မ တျော ပချော်း ပြ ်း ကနြါ)  
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ပိိုမိိုသရိ ိလိိုပါက။ 

 ကိုရုိနျော ဗိုင ်းရြ  က  ိ်ုးရိမ  ရျောပဖ  ကသျော   ည ်း ဖ ျော်းပခင ်း၊. ကခ ျောင ်းဆို်းပခင ်း ၊  ည   ကခ ျောင ်း နျော ပခင ်း သို ့်မဟုတ  

ကမျောြန ်းပခင ်း ကရျောဂါ  ကခဏျော ကို ပြသ ကန သူ အမ ျော်း   ုမျှော ကို ရုိနျော ဗိုင ်းရြ  မဟုတ  ြွဲ  အ ကအ်းမိ ပခင ်း သို ့်မဟုတ  

အပချော်း အသက  ရှု မ ်း ကကကျောင ်း ဆိုင ရျော ကရျောဂါ တခုခု ကို ခံ ျော်းကနရသူ ပဖ   နိငု  ကကကျောင ်း သတိပြြုရန  

အကရ်းကက ်းြါသည ။  

ကနျောက ဆံု်း အကကံဥျောဏ  အခ က အ က  မ ျော်း နငှ ့် အရင ်းအပမ   မ ျော်း အတွက  www.health.gov.au  ကို သွျော်းြါ။ 

(National Coronavirus Health Information Line) အမ ိြု်းသျော်း ကိုရုိနျော ဗိုင ်းရြ  က န ်းမျောကရ်း အခ က အ က မ ျော်း 

ဖုန ်း ိုင ်း ကို 1800 020 080 တွင  ကခါ်ြါ။ ၄င ်းက တကန ့် ၂၄ နျောရ  တြတ  ၇ ရက  အ ုြ  ုြ ြါသည ။ ဘျောသျောပြန  

သို ့်မဟုတ   ကျော်းပြန  ၀န  ကဆျောင မှု အတွက   ိုအြ ြါက 131 450 ကို ကခါ်ြါ။  

သင ၏ ပြည  နယ  သ ုမဟုတ  ကေသ ဆိုင ရျော အမ ျော်းပြည သူ က န ်းမျော ကရ်း ကအ  ဂ င     ဖုန ်း နြံါတ  မ ျော်း ကို 

www.health.gov.au/state-territory-contacts တွင  ရရှိနိငု သည ။  

သင ၏က န ်းမျောကရ်းအတွက   ိ်ုးရိမ မ ူရှိြါက ဆရျော၀န  နငှ ့် ကပြျော ဆိုြါ။ 
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