COVID အတွွ က်် အဆင််သင့််�လုုပ််ထားး�ပါါ

Burmese / မြ�န််မာာ

COVID-19 အတွွက်် အဆင််သင့်ဖြ�် �စ််နေေစေ�ရန််
သင််နှှင့် �် သင့် �မိိသား
း�စုု လုုပ််နို ု�င််သည့််� အရာာ 8 ခုု
်
1. ကာာကွွယ်ဆေး
် �းထိုးး��ပါါ

သင်် ကာာကွွယ််ဆေး�းထိုးး��ထားး�လျှှင်် COVID-19 ဖြ�စ််ခြ�င်းး�ကြော��ာင့် �် သင်် အလွွန််အမင်းး� နာာမကျျန်းး�

ဖြ�စ််မည်် မဟုုတ််ပါါ၊ ဆေး�းရုံံ�သို့့��သွားး��ရမည်် မဟုုတ််ပါါ သို့့��မဟုုတ်် သေ�ဆုံးး��မည်် မဟုုတ််ပါါ။

2. COVID-19 အားး�ဖြ�ည့်် �ထိုး း��ဆေး�းကိုု� ထိုးး��ပါါ

COVID-19 အားး�ဖြ�ည့််�ထိုးး��ဆေး�းသည်် COVID-19 ကိုု�တွွန်း�း လှှန််ရန်် သင််၏ ကာာကွွယ််မှုုကိုု�
ပိုု�မိုု�တိုးး��မြှ�ှင့် �ပေး�းစေေ
သည််၊ အထူးး�သဖြ�င့် �် အိုု�မီီခရွွန်် မျိုး�း��ကွဲဲ�အတွွက်ဖြ် �စ််သည််။
်

3. သင့် �် ဆရာာဝန််နှင့်
ှ �် ပြော��ာဆိုု�ပါါ

သင့် �တွ
် ွင်် စိုးး��ရိိမ််ပူူပန််နေေသည့််� ကျျန်းး�မာာရေး�း ပြ�ဿနာာ သို့့��မဟုုတ်် အခြေ�ေအနေေ တစ််စုံံ�တစ််ရာာရှိိ�လျှှင််
သင့်ဆ
�် ရာာဝန်် သို့့��မဟုုတ်် အထူးး�ကုုဆရာာဝန််နှှင့် �် ပြော��ာဆိုု�ရန်် ရက််ချိိ�န်းး� ယူူပါါ။

4. စာာရင်းး�ဝင််ပေး�းရန်် mySA အစိုးး��ရ QR ကုုဒ်ကိုု�
် အသုံးး��ပြု�ုပါါ

၎င်းး�မှာာ� အကယ်၍
် အများ�း�ပြ�ည််သူူနေေရာာ သို့့��မဟုုတ်် ပွဲဲ�လမ်းး�တွွင်် သင်် COVID-19 နှှင့် �် ထိိတွေ့�့� ခဲ့့�သည််

ဟုုတ််/မဟုုတ်် သိိရှိိ�ရန််အတွွက်် အမြ�န််ဆုံးး�� နည်းး�လမ်းး�ဖြ�စ််သည််။

5. သင််၏ ကာာကွွယ်ဆေး
် �းထိုးး�� အထော�ာက််အထားး�ကိုု� အဆင််သင့် �လု
ု ်ထားး�ပါါ
် ပ်

သင့်အ
�် နေေဖြ�င့် �် သင့် �် ကာာကွွယ််ဆေး�းထိုးး�� အထော�ာက််အထားး�ကိုု� သင််၏ mySA GOV စာာရင်းး�နှှင့် �်
ချိိ�တ််ဆက််ထားး�နိုု�င််သော�ာကြော��ာင့် �် သင်် တစ််နေေရာာရာာ၌ စာာရင်းး�ဝင််ပေး�းသည့််�အခါါတိုု�င်း�း သင့်ဖု
�် ုန်း�း ပေါ်�်တွွင််
သင်် မြ�င််တွေ့�့� နိုု�င််သည််။ သင့် �တွ
ွယ််ဆေး�းထိုးး��
် ွင်် mySA GOV စာာရင်းး� မရှိိ�လျှှင်် သင့် �ကာာကွ
်
အထော�ာက််အထားး�ကိုု� ပုံံ�နှိ �ပ််ရို
ိ � ုက််ထုုတ််နို ု�င််ပြီး�း � သင််နှှင့်အ
�် တူူ သယ််ဆော�ာင််သွားး��နိုု�င််သည််။
သင်် ၎င်းး�ကိုု� ကဖီးး�များ�း�၊ ဟိုု�တယ််စား�းသော�ာက််ခန်းး�များ�း�၊ အားး�ကစား�းရုံံ�များ�း�နှှင့် �် ရုုပ််ရှှင််ရုံံ�များ�း�သို့့��
ဝင််ရော�ာက််ရန််အတွွက်် လိုု�အပ််နိုု�င််သည််။ သင်် ဆေး�းရုံံ�ကဲ့့�သို့့��သော�ာ အန္တတရာာယ်် မြ�င့် �မား�းသော�ာ
နေေရာာများ�း�သို့့��
်
ဝင််ရော�ာက််ရန််အတွွက်် COVID-19 ကာာကွွယ််ဆေး�းထိုးး��ထားး�သည့််� အထော�ာက််အထားး�ကိုု� လိုု�အပ််ပါါမည််။

6. သင့်တွ
�် င်
ွ ် ရော�ာဂါါလက္ခခဏာာများ�း� ရှိိ�ပါါက (၎င်းး�တို့့��မှာာ� မည််မျှှ အပျော့�့��စား�းဖြ�စ််စေေ)
COVID-19 ပိုးး��စစ််ဆေး�းပါါ

COVID-19 ပိုးး��စစ််ဆေး�းပြီး�း �နော�ာက်် သင့် �် အဖြေ�ေမရမချျင်းး� သင်် အိိမ််၌ အခြား�း�သူူများ�း�မှှဝေး�းဝေး�း နေေရမည််။
သင့် �အိိမ််သို့့��
ဧည့််�သည်် မလာာနိုု�င််ပါါ။ ပိုု�မိုု�သိိရှိိ�ရန်် sahealth.sa.gov.au/COVIDtesting တွွင််ကြ�ည့််�ပါါ။
်

7. နှာာ�ခေါ�ါင်းး�စည်းး� ဝတ််ပါါ

နှာာ�ခေါ�ါင်းး�စည်းး�တစ််ခုုကိုု� မဖြ�စ််မနေေ ဝတ််ရန်် မလိုု�သည့််�နေေရာာတွွင််ပင်် သင််နှှင့်အ
�် တူူ

အမြဲ�ဲယူူဆော�ာင််ထားး�ပါါ။ အခြား�း�သူူများ�း�မှှ 1.5 မီီတာာ အကွာာ�အဝေး�း၌ နေေ၍မဖြ�စ််နိုု�င််သည့််အ
� ခါါ ဝတ််ပါါ။

8. “COVID အတွွက်် အဆင််သင့် �် အိိတ််ဆော�ာင််အထုပ်
ု ် ” ကိုု� ပြ�င််ဆင်ထားး�
်
ပါါ

“COVID အတွွက်် အဆင််သင့် �် အိိတ််ဆော�ာင််အထုုပ်် ” တွွင်် အကယ််၍ သင်် COVID-19 ဖြ�စ််လာာပြီး�း �
အိိမ််၌သီးး�ခြား�း�ခွဲဲ�နေေရမည််ဆိုု�လျှှင်် မိိမိိကိုု�ယ််မိိမိိ ကိုု�ယ််တိုု�င်် ဂရုုစိုု�က််လုုပ််ဆော�ာင််နို ု�င််မည့််�အရာာများ�း�ပါါရှိိ�သည််။
ပိုုမို
� ု�သိိရှိိ�ရန််-

sahealth.sa.gov.au/COVID-19

SA COVID-19 သတင်းး�အချျက်အ
် လက်် ဖုုန်း�း လိုုင်း
� �း 2022 ခုုနှစ်
ှ ် ဇန််နဝါါရီီလ 13 ရက််

1800 253 787

သင််၏ “COVID အတွွက်် အဆင််သင့် �်
အိိတ််ဆော�ာင််အထုပ်
ု ်”
အကယ််၍ သင်် COVID-19
ရော�ာဂါါဖြ�စ််လျှှင််

အပြ�င််ထွွက််နိုု�င််သည််ဟုု

သင့် �အား
် း� မပြော��ာမချျင်းး� အိိမ််၌
သီးး�ခြား�း�ခွဲဲ�နေေရန််လိုုသ
� ည််။

သင်် လိုု�အပ်် မည််မှာာ�

အဖျား�း�တိုု�င်း�း ကိိရိိယာာ



အကိုု�က််အခဲဲပျော�ာ�က််ဆေး�း (ပါါရာာစီီတာာမော�ာလ်် သို့့��မဟုုတ်် အိုု�င််ဗျူူ�ပရိုု�ဖင််)



သင််၏ ပုံံ�မှှန််သော�ာက််နေေကျျ ဆေး�းဝါးး�များ�း� (2 ပတ််စာာ ကျော်�်��ကျော်�်�� ဆော�ာင််ထားး�ပါါ)



ဓါါတ််ဆားး� အရည််/အမှုုန့်/� ် ဆေး�းပြား�း�များ�း�



လည််ချော�ာ�င်းး�နာာပျော�ာ�က််ငုံံ�ဆေး�းပြား�း�



သင်် အလွွန်် နာာမကျျန်းး�ဖြ�စ််လာာပြီး�း � ဆေး�းရုံံ�သို့့��သွားး��ရန််လိုု�သည့််�ကိိစ္စစ၌ သင့် �ကလေး�းများ�
း�၊
်
အိိမ််မွေး�း�တိိရ စ္ဆာာ�န််များ�း�၊ သို့့��မဟုုတ်် သင်် စော�ာင့် �ရှော�ာ�
က််ပေး�းရသူူများ�း�အားး�
်
ကြ�ည့််�ရှုုစော�ာင့် �ရှော�ာ�
က််ပေး�းရန််အတွွက်် အစီီအစဉ်တစ််ရပ််။
်

	နှာာ�ခေါ�ါင်းး�စည်းး�၊ လက််ပိုးး��သတ််ဆေး�းရည််နှှင့် �် လက််အိိတ််


2 ပတ််စာာ အစား�းအစာာနှှင့် �် မရှိိ�မဖြ�စ််လိုု�အပ််ပစ္စစည်း�း များ�း� မည််သို့့��ရယူူရန််အတွွက််
အစီီအစဉ်တစ််ရပ််။ (အွွန််လိုု�င်း�း မှှ မှာာ�ယူူပုံံ�ကိုု� သိိရှိိ�ပါါ သို့့��မဟုုတ်် မိိသားး�စုုဝင််/မိိတ််ဆွေ�ေ
တစ််ဦးး သင့် �် တံံခါးး�ပေါ�ါက််ဝတွွင်် လာာရော�ာက််ချျပေး�းစေေပါါ)

ပိုုမို
� ု�သိိရှိိ�ရန််-

sahealth.sa.gov.au/COVID-19

SA COVID-19 သတင်းး�အချျက်အ
် လက်် ဖုုန်း�း လိုုင်း
� �း 2022 ခုုနှစ်
ှ ် ဇန််နဝါါရီီလ 13 ရက််

1800 253 787

