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Coronavirus disease 

(COVID-19) 
 

 

ရ ောဂါအတညပ်ပြုပပ ြီးရသောသ၏ူအန ြီးကပ်အဆကအ်သယွမ် ောြီးအ

တကွအ်ခ က ်အလကမ် ောြီး။ 

သငသ်ည ်က ိုရ ိုနောဗ ိုငြ်ီး ပ်စ်ရ ောဂါ (COVID-19) ရ  သူတစ်ဦြီး ဦြီး န င  ်အန ြီးကပ်ဆက်သွယ်မှုရ  သူ 

အပြစ်သတ်မ တ်ခံ သည။် သင၏်ရေသဆ ိုင ်ောပပညသ်ူ  က နြ်ီးမောရ ြီးဌောနမ တစ်ဦြီးတစ်ရယောက်က သင အ်ောြီး 

ရ ောဂါလကခဏောမ ောြီးရ  မရ  စစ်ရဆြီး နရ် ောဂါကူြီးစက်န ိုငရ်ပခရ  စဉ် သငန် င ရ်န  စဉ်အဆက် အသွယ်ရ  လ မ ်မည။် 

အတညပ်ပြုပပ ြီးရသောရ ောဂါရ  သူန င ရ်နောက်ဆံိုြီးအဆက်အသွယ်ပပြုလိုပ်ပပ ြီးရနောက် ၁၄ 

 က်အတွငြ်ီးသင အ် မ်၌သငက် ိုယ်တ ိုငသ် ြီးပခောြီးထောြီး မည။် ရက ြီးဇူြီးပပြု၍ ဤအခ က်အလက်က ို ရသခ ောစွောြတ်ပါ။ 

သင၏်အ မ်တွငသ် ြီးပခောြီးရနပခငြ်ီးဆ ိုသည်မ ောဘောက ိုဆ ိုလ ိုသနညြ်ီး။ 

သ ြီးပခောြီးရန နအ်ကကံပပြုခံ သူမ ောြီးသညအ်မ ောြီးပပညသ်ူဆ ိုင ်ောရန ောမ ောြီး၊ အထြူီးသပြင အ်လိုပ် ခွငမ် ောြီး၊ ရက ောငြ်ီးမ ောြီး၊ 

ကရလြီးရစောင ရ်ရ ောက်ရ ြီးဌောန သ ို  မဟိုတ်တကက သ ိုလ်မ ောြီးတွငမ်တက် ရ ောက်သင ပ်ါ။ အ မ်တွင ်

မ ောြီးရသောအောြီးပြင အ် မ်၌ရနသူမ ောြီးသောအ မ်တွငရ်  သင သ်ည။် အ မ်ထသဲ ို   ဧည  ်သည်မ ောြီးက ိုခွင မ်ပပြုပါန င ။် 

အ မ်ထတဲွငမ် က်န ောြံိုြီးမ ောြီး ၀တ် နမ်လ ိုအပ်ပါ။ ပြစ်န ိုငလ်ျှငသ် ြီးပခောြီးခွဲ ထောြီး  န ်မလ ိုအပ်သည အ်ပခောြီးသူမ ောြီး၊ 

မ တ်ရဆွမ ောြီး၊ မ သောြီးစို၀ငမ် ောြီးအောြီးသင အ်တွက် အပပင ်အစောြီးအစော 

သ ို  မဟိုတ်အပခောြီးလ ိုအပ်ရသောပစစညြ်ီးမ ောြီးယူရဆောငခ် ိုငြ်ီးပါ။ အကယ်၍ သငသ်ညရ်ဆြီးကိုသမှုခံယူ န ်

အ မ်မ ထကွ်သွောြီးပါက ခွဲစ တ်မှုမ က်န ောြံိုြီးက ိုဝတ်ဆငပ်ါ။ 

က ိုရ ိုနောဗ ိုငြ်ီး ပ်စ် န င  ်COVID-19 ဆ ိုသညမ် ောအဘယန်ညြ်ီး။ 

က ိုရ ိုနောဗ ိုငြ်ီး ပ်စ် သညလ်ူန င တ်  စဆောနမ် ောြီးအောြီးရနထ ိုငမ်ရကောငြ်ီးပြစ်ရစန ိုငသ်ည။် အခ  ြုျို့ရသော က ိုရ ိုနော ဗ ိုငြ်ီး ပ်စ် 

မ ောြီးသညအ်ရအြီးမ ပခငြ်ီးန င အ်လောြီးတူရသောရ ောဂါမ  ြုြီးက ိုပြစ်ရစန ိုငသ်ည။် အခ  ြုျို့ မ ောပပငြ်ီး 

ထနရ်သောအသက်ရ ှူလမ်ြီးရကကောငြ်ီးဆ ိုင ်ောရ ောဂါ (SARS) န င အ်ရရ ျို့အလယ်ပ ိုငြ်ီး အသက်ရ ှူလမ်ြီး 

ရကကောငြ်ီးဆ ိုင ်ောရ ောဂါ (MERS) တ ို  ကဲ သ ို  ရသောပ ိုမ ိုပပငြ်ီးထနရ်သောရ ောဂါမ ောြီးက ို ပြစ် ရပေါ်ရစန ိုင ်သည။် ဤ 

က ိုရ ိုနောဗ ိုငြ်ီး ပ်စ် သစ် (SARS-COV-2 ဟိုရခေါ်သည)် သညတ်ရိုတ်န ိုငင်၊ံ ဟူရဘြီး (Hubei)ပပညန်ယ်မ အစပပြုသည။် 

ဗ ိုငြ်ီး ပ်စ်ပ ိုြီးသည ်က ိုရ ိုနောဗ ိုငြ်ီး ပ်စ်ရ ောဂါ 2019 က ိုပြစ်ပေွာြီးရစပပ ြီး COVID-19  ဟိုလူသ မ ောြီးသည်။ 

ရ ောဂါကြူီးစကမ်ှုမညသ် ို  ပ ံျို့ န  ံ  သေွာြီးသနညြ်ီး။ 

ရ ောဂါကူြီးစက်မှုသညလ်ူတစ်ဦြီး မ တစ်ဦြီး သ ို   ကူြီးရပပောငြ်ီးပခငြ်ီးမ ောြီးပြစ်န ိုငသ်ည။် 

 ရ ောဂါကူြီးစက်န ိုငရ်ပခရ  စဉ်လူတစ်ဦြီးန င  ်သ ို  မဟိုတ်သူတ ို  ၏ လကခဏောမ ောြီးမရပေါ် မ  ၂၄ 

နော  အတွငြ်ီးအန ြီးကပ်ဆက်သွယ်မှုရ   ပခငြ်ီး၊ 

 အတညပ်ပြုသည ရ် ောဂါရ  သူန င အ်န ြီးကပ် ဆက်သွယ် ပခငြ်ီး၊ ထ ိုသူရခ ောငြ်ီးဆ ိုြီးသည အ်ခါ သ ို  မဟိုတ် 

န ောရခ သည အ်ခါ၊ သ ို  မဟိုတ် 
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 ရ ောဂါကူြီးစက်ခံထောြီး ရသောလူတစ် ဦြီး ထမံ ရခ ောငြ်ီးဆ ိုြီးပခငြ်ီး သ ို  မဟိုတ် န ောရခ ပခငြ်ီးမ ဗ ိုငြ်ီး 

 ပ်စ်ပ ိုြီးမ  ောြီးမ ောြီးန င အ်တူညစ်ညမ်ြီးရနရသောအ ောဝတထ ြုမ ောြီးသ ို  မဟိုတ် မ က်န ောပပငမ် ောြီး 

(ဥပမောတံခါြီးလက်က ိုငမ် ောြီးသ ို  မဟိုတ်စောြီးပွဲမ ောြီး) က ိုထ ပပ ြီးရနောက်သင၏်ပါြီးစပ်သ ို  မဟိုတ် မ က်န ောက ိုထ ပခငြ်ီး၊ 

ရ ောဂါကူြီးစက်မှုအမ ောြီးစိုသညရ် ောဂါလကခဏောမ ောြီးရ  မ သောလူမ ောြီးမ ကူြီးစက်ပါသည။် အြ ောြီးတက် ပခငြ်ီး၊ ရခ ောငြ်ီးဆ ိုြီးပခငြ်ီး၊ 

လညရ်ခ ောငြ်ီးနောပခငြ်ီး၊အသက်ရ ှူကကပ်ပခငြ်ီး တ ို  ပါ၀ငန် ိုငပ်ါသည။် 

 အတညပ်ပြုပပ ြီးရသောရ ောဂါကူြီးစက်ခံထောြီး သူန င န် ြီးကပ်သည် အဆက်အသွယ်မ ောြီး (ဥပမော - 

အ မ်တအ မ်တညြ်ီးတွငရ်နထ ိုငသ်ူ သ ို  မဟိုတ် အခ  နက်ကောပမင စ်ွောပ တ်ထောြီးသည ရ်န ောတွင ်အတူ တ ူရ  သူမ ောြီး) 

အမ ောြီးဆံိုြီးရ ောဂါကူြီးစက်မှုအနတ ောယ်မ ော ရ  ပါသည။်  

လတူစ် ဦြီး သညအ်ပခောြီးသမူ ောြီးသ ို   ရ ောဂါကြူီးစကမ်ှုက ိုမညမ်ျှကကောရအောင ်

ပြန  န် ိုင ်မညန်ညြ်ီး။ 

လူတစ် ဦြီး သညရ် ောဂါကူြီးစက်န ိုငသ်ည အ်ခ  န၊် အပခောြီးသူမ ောြီးအောြီးကူြီးစက်ပ ံျို့ န ံ  န ိုငသ်ည ်အခ  နမ်ည ်မျှ 

ကကောသညက် ိုမသ ရ   ရသြီးပါ။ သ ို  ရသေ်ာရ ောဂါလကခဏောမပပရသောသ ို  မဟိုတ် အနညြ်ီးဆံိုြီး လက် ခဏောကူြီးစက်မှုန င  ်

ကက ြုတငလ်က်ခဏောကူြီးစက်မှု၏သက်ရသအရထောက်အထောြီးမ ောြီး ထကွ်ရပေါ်လော ခဲ သည။် လူတစ် ဦြီး 

သညရ် ောဂါလကခဏောမ ောြီးစတငရ်ပေါ်ရပါက်သည ် အခ  နမ် စ၍ ရ ောဂါလကခဏော 

မ ောြီး ပ်တန  ပ်ပ ြီးရနောက်တစ် က်အထ ကူြီးစက်န ိုငရ်ပခရ  သည။် 

အသညြ်ီးအသနန်ောမက နြ်ီးမှုအမ ောြီးဆံိုြီးပြစ်န ိုငရ်သောသမူ ောမည်သနူညြ်ီး။ 

ရ ောဂါကူြီးစက်ခံထောြီး သူအခ  ြုျို့သညလ်ံိုြီး၀ ရနထ ိုငမ်ရကောငြ်ီး ပြစ်ခ ငမ် ပြစ်မည။် အခ  ြုျို့ရသောသူမ ောြီး 

သညမ်ပပငြ်ီးထနရ်သောရ ောဂါလကခဏောမ ောြီးက ိုခံစောြီးပပ ြီးအလွယ်တကူ ပပနလ်ညရ်ကောငြ်ီးမနွလ်ောသည။် 

အပခောြီးသူမ ောြီးသညလ်ျှငပ်မနစ်ေွာအလွနရ်နမရကောငြ်ီးပြစ်လောလ မ ်မည။် အပခောြီး က ိုရ ိုနောဗ ိုငြ်ီး ပ်စ် မ ောြီး န င  ်

ရတွျို့ ြူြီးရသောအရတွျို့အကကံြုမ ောြီးအ ၊ ပပငြ်ီးထနရ်သောရ ောဂါကူြီးစက်မှုအမ ောြီးဆံိုြီးအနတ ောယ်ရ  သူ မ ောြီးမ ော- 

 အောြီးနညြ်ီးရသောက ိုယ်ခံစွမ်ြီးအောြီးစနစ်မ ောြီးရ  သူမ ောြီး (ဥပမော - ကငဆ်ောရကကောင )် 

 သက်ကက ြီး ွယ်အ ိုမ ောြီး 

  အရဘေ်ာ  ဂ ငန် န င ရ်တော က်စ်ရ လက်ကကောြီးကျွနြ်ီးသောြီးမ ောြီး၊ သူတ ို  သညန်ောတောရ ညရ် ောဂါ 

ပ ိုမ ိုပမင မ်ောြီးရသောရကကောင ပ်ြစ်သည။် 

 ရ ောဂါလကခဏောပပနောတောရ ည်က နြ်ီးမောရ ြီးအရပခအရနမ ောြီးရ  သူမ ောြီး။ 

  အလွနင်ယ်ရသောကရလြီးမ ောြီးန င က်ရလြီးမ ောြီး * 

  အိုပ်စိုလ ိုက်လူရနအ မ်ရန ောခ ထောြီးသူမ ောြီး - 

  ထ နြ်ီးသ မ်ြီးရ ြီးစခနြ်ီးမ ောြီးရ  လူမ ောြီး။ 
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* ဤအဆင တ်ွငက်ရလြီးမ ောြီးန င က်ရလြီးမ ောြီးအတွက်အနတ ောယ်န င  ်COVID-19 ကူြီးစက်မှုတွင ်ကရလြီး 

မ ောြီး၏အခနြ်ီးကဏ္ဍသည်မရ ငြ်ီးလငြ်ီးပါ။ သ ိုရသေ်ာ၊ယခိုအခ  နအ်ထ ပ ိုမ ိုက ယ်ပပန  ရ်သောလူ ဦြီး ရ န င န် ှု ငြ်ီးယ ဉ်ပါက 

ကရလြီးမ ောြီးအကကောြီးအတညပ်ပြု COVID-19 ပြစ်ပေွာြီးမှုနှုနြ်ီးနညြ်ီးပါသည။် 

ကျွနပ််ရ ောဂါလကခဏောမ ောြီးပြစ်ရပေါ်လောလျှင၊် ဘောလိုပ် မညန်ညြ်ီး။ 

အကယ်၍ သငသ်ညရ် ောဂါလကခဏောမ ောြီး (အြ ောြီးတက်ပခငြ်ီး၊ ရခ ောငြ်ီးဆ ိုြီးပခငြ်ီး၊ လညရ်ခ ောငြ်ီးနောပခငြ်ီး၊ 

ရမောပနြ်ီးပခငြ်ီးသ ို  မဟိုတ်အသက်ရ ှူက ပ်ပခငြ်ီးမ ောြီး) က ိုအတညပ်ပြုပပ ြီးရသောရ ောဂါရ  သူမှုန င  ်ရနောက်ဆံိုြီး ထ ရတွျို့ ပပ ြီး (၁၄) 

 က်အတွငြ်ီးသငဆ် ောဝနန် င ခ် က်ခ ငြ်ီး စ စစ်ခံ နစ် စဉ်ထောြီးသင သ်ည။် 

သငမ်ရ ောက်မ က နြ်ီးမောရ ြီးရဆြီးခနြ်ီးသ ို  မဟိုတ်ရဆြီးရံိုသ ို  ြိုနြ်ီးဆက်ပပ ြီးသင ခ်  ြီးသွောြီးလောရ ြီးသမ ိုငြ်ီးက ိုရပပောပပသင သ်ညသ် ို  

မဟိုတ် က ိုရ ိုနောဗ ိုငြ်ီး ပ်စ် ပြစ်န ိုငရ်ခ ရ  ရသောရ ောဂါ ရ  သူန င  ်သငအ်ဆက်အသွယ် ရ  ရကောငြ်ီး ရ  န ိုငသ်ည အ်ရကကောငြ်ီး။ 

ပပညသ်ူ  က နြ်ီးမောရ ြီးအောဏောပ ိုငမ် ောြီးကသင အ်ောြီးပံိုမ နအ်တ ိုငြ်ီးလိုပ်ရဆောငမ်ှုမ ောြီးသ ို  ပပနသ်ွောြီးပခငြ်ီးသညအ်နတ ောယ်ကငြ်ီးသည်

ဟိုသင အ်ောြီးအသ ရပြီးသည ်အခ  နအ်ထ သင အ် မ်၌သ ို  မဟိုတ်က နြ်ီးမောရ ြီးရစောင ရ်ရ ောက်မှုရန ောတွငသ်ငသ် ပခောြီးစေွာရန မည်

။ 

ရ ောဂါကြူီးစကပ်ခငြ်ီးက ိုမညက်ဲ သ ို  ကိုသသနညြ်ီး။ 

က ိုရ ိုနောဗ ိုငြ်ီး ပ်စ်မ ောြီး အတွက်တ က တဲ ကိုသမှုမရ  ပါ။ပဋ ဇ ဝရဆြီးမ ောြီးသညဗ် ိုငြ်ီး ပ်စ် ကူြီးစက်မှုမ ောြီး 

အတွက်ထ ရ ောက်မှုမရ  ပါ။ ရ ောဂါလကခဏောအမ ောြီးစိုက ိုအရထောက်အကူပပြုရဆြီးကိုသမှု ပြင က်ိုသ န ိုငသ်ည။် 

ရ ောဂါကြူီးစကမ်ှုပ ံျို့ န  ံ  ပခငြ်ီးမ ကောကယွ ်နက်ျွန်ိုပ်တ ို  မညသ် ို  ကညူ န ိုငမ်ညန်ညြ်ီး။ 

လက်၊ န ောရခ ပခငြ်ီး/ရခ ောငြ်ီးဆ ိုြီးပခငြ်ီးအတွက် ရကါငြ်ီးမနွရ်သော တစ်က ိုယ်ရ  သန  ရ် ငြ်ီးရ ြီးက င သ်ံိုြီး 

ပခငြ်ီးသညဗ် ိုငြ်ီး ပ်စ်အမ ောြီးစိုက ိုကောကွယ် နအ်ရကောငြ်ီးဆံိုြီးကောကွယ်မှုပြစ်သည် ။ သငသ်ည-် 

 သင၏်လက်မ ောြီးက ိုအစောြီးအစောမစောြီးမ န င စ်ောြီးပပ ြီးတ ိုငြ်ီး၊အ မ်သောသ ို  သွောြီးပပ ြီးရနောက် မကကော 

ခဏဆပ်ပပောန င ရ် ပြင ရ်ဆြီးရကကော မည။် 

 ရခ ောငြ်ီးဆ ိုြီးန င န်  ောရခ ပခငြ်ီးမ ောြီးပပြုလိုပ်ပါက ပါြီးစပ်န င န်  ောရခါငြ်ီးက ိုြံိုြီးအိုပ်ပါ။ တစ်ရ ှူြီးမ ောြီး 

အသံိုြီးပပြုပပ ြီးြယ်ရ ောြီးပခငြ်ီးန င အ် က်အရပခပပြုလက်သန  ရ် ငြ်ီးရဆြီးက ိုအသံိုြီးပပြုပါ။ 

 ရနထ ိုငမ်ရကောငြ်ီးပြစ်လျှင ်အပခောြီးသူမ ောြီးန င ဆ်က်သွယ်ပခငြ်ီးက ိုရရ ောငက်ကဥ်ပါ။(လူမ ောြီးန င  ်၁.၅ 

မ တောအကွောတွငသ်ောရနပါ။ ) 



 

Coronavirus disease (COVID-19) 4 

မ ကန် ောမ ကန် ောြံိုြီးက ို ၀တဆ်ငသ်င ပ်ါသလောြီး။ 

မ က်န ောြံိုြီးမ ောြီးအသံိုြီးပပြုပခငြ်ီးသညရ် ောဂါကူြီးစက်ခံထောြီး ရသောလူနောမ ောြီးမ အပခောြီးသူမ ောြီးသ ို  ရ ောဂါကူြီးစက်မှုက ိုတောြီးဆ ြီး န်

အရထောက်အကူပပြုန ိုငရ်သော်လညြ်ီး က ိုရ ိုနောဗ ိုငြ်ီး ပ်စ်ကဲ သ ို  ရသောရ ောဂါကူြီး စက်မှု  က ိုကောကွယ် န ်

က နြ်ီးမောသနစ်မ်ွြီးသူမ ောြီး မ က်န ောြံိုြီးမ ောြီး၀တ်ဆငပ်ခငြ်ီးအောြီးလက်ရ  တွင ်အောြီးမရပြီးပါ။ 

သတငြ်ီးအခ ကအ်လကမ် ောြီးက ိုဘယမ် ောပ ို န ိုငမ်လ။ဲ 

ရနောက်ဆံိုြီးအကကံဥောဏမ် ောြီး၊ သတငြ်ီးအခ က်အလက်မ ောြီးန င အ် ငြ်ီးအပမစ်မ ောြီးအတွက် www.health.gov.au သ ို  သွောြီးပါ။ 

National Coronavirus Health Information Line က ို 1800 020 080 တွငရ်ခေါ်ပါ။ 

၎ငြ်ီးသညတ်စ်ပတ်လျှငခ်ိုနစ် က်တစ် က်လျှင ်၂၄ နော  အလိုပ်လိုပ်သည။် 

ဘောသောပပနသ် ို  မဟိုတ်စကောြီးပပနဝ်နရ်ဆောငမ်ှုမ ောြီးက ိုသငလ် ိုအပ်ပါက 131 450 က ိုရခေါ်ပါ။ 

သင၏်ပပညန်ယ်သ ို  မဟိုတ်နယ်ရပမပပညသ်ူ  က နြ်ီးမောရ ြီးရအဂ ငစ် ၏ြိုနြ်ီးနပံါတ်က ို www.health.gov.au/state-

territory-contacts မ ရ  န ိုငပ်ါသည။် 

အကယ်၍ သင က် နြ်ီးမောရ ြီးန င  ်ပတ်သက်၍ စ ိုြီး  မ်မှုရ  ပါကသင ဆ် ောဝနန် င ရ်ပပောဆ ိုပါ။ 

 

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

