ကို ရို နာဗို င််းရတ်စ် (COVID-19) ပတ်ပင်ကနျော့်သတ်ချက်မျာ်းကို လ ျာျော့ လပ ျော့ခခင််း
သြစတသ ြေးလျနို င်ငံြည် တ ောဂါကျဆင်ြေးတစမှု ‘တ ောဂါအတပြေအတေ ပံို ပပမျဥ်ြေး ေမ်ကျပြေင်ြေး’ ကို ပမင်ပမင်မောြေးမောြေး
တအောင်ပမင်တေလျက်ရြည်။ တေ စဥ် COVID-19 တ ောဂါရြူ အြစ် ဦြေးတ မော အလွ ေ် ေမ်ကျလျက်ရြည်။ ယြေိုအြေါ
ကျွန်ိုပ် ို ြည် ဤဗို င်ြေး

်စ် ကူ ြေးစက်ပျံ နံ မှု ကို ထေ်ြေးြေျျုပ် ေ် အတထောက်အကူ ပပြေြည် ပ ်ပင်ကေ် ြ ်ြေျက်

အြေျျု ကို တလျောတပါ တပြေး ေ် ဂရို

စို က်လိုပ်မည် အဆင်မျောြေးကို စလို ပ်နို င်ပပြီ ပြစ်ပါြည်။

နို င်ငံ၏ အမျျုြေးမျျုြေးတြော တေ ောမျောြေး၌ COVID-19 တ ောဂါ မည်ြို ကူ ြေးစက်ပျံ နံ ြေြည်မော ကွ ပပောြေးပြေောြေးေောြေးပါြည်။
အဆင် ၃- ဆင်ပါ အစြီ အစဥ် အြစ်အောြေးပြင် ပ ်ပင်ကေ် ြ ်ြေျက်မျောြေးကို တလျောတပါ တပြေး ေ် လမ်ြေးတသကောင်ြေး စ်ြေို
ပါြည်။ ပပည်ေယ်မျောြေးနင် အို ပ်ြေျျုပ်ြေံေယ်တပမမျောြေးြည် မမ ို ၏ အမျောြေးပပည်ြူ ကျေ်ြေးမောတ ြေး အတပြေအတေနင်
တေြ ွ င်ြေး အတပြေအတေမျောြေး ို နင်အညြီ အဆင်မျောြေးအသကောြေး ကွ ပပောြေးတြော အြေျေ်ကောလမျောြေး၌ လို ပ်ပါလမ်မည်။

အဆငျော့ ် ၃-ဆငျော့ ်ပ အစီ အစဥ်
အဆင် ၃-ဆင်ပါ အစြီ အစဥ်ကို အလို ပ်လိုပ်ကို င်တ ြေးနင် တေထို င်တ ြေး COVIDSafe တ ြေးကင်ြေးတြော ေည်ြေးလမ်ြေးမျောြေးကို
မည်ကြို ထူ တထောင် မည်နင်ပ ်ြက်၍ သြစတသ ြေးလျေ်ြေး ကျေ်ြေးမောတ ြေး ကောကွ ယ်မှု ဦြေးတဆောင် တကော်မ ြီ (
Australian Health Protection Principal Committee) ၏ ကျွမ်ြေးကျင်ြူ အသကံ ဉာဏ်ကို အတပြေြေံ ထောြေးပါြည်။
ပထမဦြေးဆို ံ ြေး အဆင်မော ြ ထောြေး မည်အဆင်ပြစ်ြည်။ ကျွန်ိုပ် ို အတေပြင် အလွ ေ် ပမေ်ပမေ်ဆေ်ဆေ်
တပပောင်ြေးလို က်မည် မဟို

်ြည်အပပင် ကျွန်ိုပ် ို

ရထောြေးြည် အတပြေြေံ ကို ပျက်ြိုဥ်ြေးြွောြေးတစ ေ် မလို ပ်တသကောင်ြေး

အတ ြေးကကြီ ြေးပါြည်။ ဤပထမ အဆင်မျောြေးအောြေးပြင် မြောြေးစိုနင် မ ်တဆွ မျောြေး မျက်နောြေျင်ြေးဆို င် ဆက်ြွယ် ေ်
အလောြေးအလောမျောြေး ကျွန်ိုပ် ို အောြေး ပို မို တပြေးမည်ပြစ်ပါြည်။
ေို

ယ အဆင်မျောြေးမော ပို မို ကကြီ ြေးမောြေးြည် လူ စို လူ တ ြေးမျောြေးနင် စြီ ြေးပွောြေးလိုပ်ငေ်ြေးမျောြေး ပို မို ပပေ်လည်ြွင်လစ်တ ြေးပြင်

ဤအဆင်အတပေါ်မူ

ည်၍ ထူ တထောင်မည်ပြစ်ပါြည်။

ယ အဆင်မျောြေးကို တ ရည် COVIDSafe

တ ြေးကင်ြေးတြော တေထို င်တ ြေးနင် အလို ပ်လိုပ်ကို င်တ ြေး ေည်ြေးလမ်ြေးမျောြေးကို အပပည်အ ြေံ ယူ ေ် စ င်ပါမည်။ ၎င်ြေးမော
ဗို င်ြေး

်စ် ပြေမ်ြေးတပြေောက်မှု

စ် ပ် ရတေစဥ် ကျွန်ိုပ် ို ၏ ‘ပံို မေ်လိုပ်ရို ြေးလိုပ်စဥ် အြစ်’ ပြစ်ပါလမ်မည်။
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လူ ြေျင်ြေး ြေပ်ြေွောြေွ ောတေပြေင်ြေး နင် တကောင်ြေးတြော

စ်ကို ယ်တ ြေ်စင်တ ြေးအပပင် ကျွန်ိုပ် ို တေထို င်မတကောင်ြေးြည်အြေါ

အမ်၌တေပြေင်ြေး ို ကို လို ပ်တပြေး ေ် ကျွန်ိုပ် ို အောြေးလို ံ ြေးထံမ တလြေးတလြေးေက်ေက်
လို ပ်တဆောင်ြည် အဆင်

ော ေ်ယူမှု ပြင် ကျွန်ိုပ် ို

စ်ဆင်စြီကို တထောက်ြေံတပြေး ေ် လို အပ်ပါြည်။ ဤြို အောြေးပြင်လည်ြေး မြောြေးစိုမျောြေး၊

မ ်တဆွ မျောြေး နင် လူ မှု အြို င်ြေးအ ို င်ြေးမျောြေးအောြေး COVIDSafe တ ြေးကင်ြေးတေတစ ေ် ပံ ပို ြေးတပြေးပါမည်။

ူ ချင််း ခပ်ခာခာလနခခင််း
ကျွန်ိုပ် ို လို ပ်နို င်ြည်အြေါ ို င်ြေး နင် လို ပ်နို င်ြည်တေ ော ို င်ြေး အပြေောြေးြူမျောြေးမ အေည်ြေးဆို ံ ြေး ၁.၅ မြီ
အကွ ောအတ ြေး ွ င် တေ ေ်လို ပါြည်။ အကယ်၍ ကို ေ်စို ံ အတ ောင်ြေး စင် ောမျောြေး ြို မဟို

ော

် အမျောြေးပပည်ြူ တေ ောမျောြေးမော

ပပည်ကျပ် တေလျှင် ြင်၏ ြေပ်ြေွောြေွ ော အကွ ောအတ ြေး ပြေောြေးထောြေး ေ် ြေက်ြေတစြည်၊ အဆို ပါ တေ ောြို မ င်ပါနင်။
၎င်ြေးတေ ော အလို ပ်မမျောြေးတ ောြည်အြေါ ပပေ်လောပါ။

လကာင််းမန်လသာ တစ်ကို ယ်လရသနျော့်စင်လရ်း
စ်ကို ယ်တ ြေ် စင်တ ြေးလိုပ်ပြေင်ြေးအောြေးပြင် ကို ရို ေောဗို င်ြေး

်စ် ကူ ြေးစက်ပျံ နံ မှု ကို

ောြေးဆြီြေး ေ် အတထောက်အကူ ပပြည်။

ြင် လက်မျောြေးကို ဆပ်ပပောနင်တ ြံို ြေး၍ ပံို မေ် တဆြေးတသကောတပြေးပါ၊ ြင်မျက်နောကို မကို င်ပါနင်၊ ြင်လက်ထ မဟို
ြင်

်

ံ တ ောင်တကွ ြေးထ တြေျောင်ြေးဆို ြေး ေ်နင် နောတြေျ ေ် ြ ပပပါ။

အကယ်၍ သင် လနထို င်မလကာင််း ျှင် အမ်၌လနပ ၊ ထို ျော့ခပင် စစ်လဆ်းမှု ခံ ယူ ပ
ြင် ွ င် အတအြေးမပြေင်ြေးကြို ြို မဟို

်

ို ပ်တကွ ြေးကြို တ ောဂါလကခ ဏောမျောြေးရလျှင် ယြေင်က လို ပ် ူ ြေးြည်ထက်

ပို ၍အောြေးပြင် ြင် အမ်၌တေ ေ် အတ ြေးကကြီ ြေးြည်။ အကယ်၍ ြင် ွ င် ကို ယ်ပူအြျောြေး က်ပြေင်ြေး၊ တြေျောင်ြေးဆို ြေးပြေင်ြေး၊
လည်တြေျောင်ြေးေောပြေင်ြေး၊ အြက်ရှူကျပ်ပြေင်ြေးပြစ်လျှင် ကို ရို ေောဗို င်ြေး

်စ်ကို စစ်တဆြေးမှုြေံယူ ပါ။

COVIDSafe app ကို လဒ င််း ို ဒ်ဆွဲပ
အကယ်၍ြင် မလို ပ် တြြေးလျှင် တကျြေးဇူြေးပပ၍ COVIDSafe app ကို တေါင်ြေးလိုေ် ဆွ ယူ ပါ။ အဆို ပါ အက်ြ် (app)
ြည် အမျောြေးပပည်ြူ ကျေ်ြေးမောတ ြေး ေ်ထမ်ြေးမျောြေးအောြေး ကို ရို ေောဗို င်ြေး

်စ်နင် အထအတ ွ ရြည်လူမျောြေးအောြေး

အတသကောင်ြေးသကောြေးတပြေးမည် လို ပ်ငေ်ြေးပြစ်စဥ်ကို ပမေ်ဆေ်တစပြေင်ြေးပြင် ပံ ပို ြေးတပြေးမည်ပြစ်ပါြည်။

COVIDSafe သသစလသတ်း ျ
ကျွန်ိုပ် ို ၏ တအောင်ပမင်မှုမော ဤအပပအမူ မျောြေးကို ကျွန်ိုပ် ို ၏ တေ စဥ်
မူ

မျောြေး၏ လို ပ် ပ်မျောြေးပြစ်တစပြေင်ြေးအတပေါ်

ည်ပါြည်။ ြင် အမ်မ အပပင်ထွက်ြည်အြေါ ို င်ြေး ြင်ကို ယ် ို င်၊ မြောြေးစို၊ မ ်တဆွ မျောြေး နင်

လို ပ်တြော်ကို င်ြက်မျောြေးအောြေး မည်ကြို တ ြေးကင်ြေးတအောင် လို ပ်မည်အတသကောင်ြေး စဥ်ြေးစောြေးပါ။ ြင် မည်ြည်အ ော
လို ပ်မည်နင် မည်ြည်အြေျေ်၌ လို ပ်မည်ကို တရွြေးြေျယ် ေ် ြ ထောြေးပါ။
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တေောက်ဆို ံ ြေးတပေါ် ြ င်ြေးအြေျက်အလက်မျောြေးကို ြရတေ ေ်နင် ြင် ေယ်တပမရ ပ ်ပင်ကေ် ြ ်ြေျက်မျောြေးကို
ြရလျက်တေပါ။ တေောက်ဆို ံ ြေးတပေါ် အသကံ ဉာဏ်အ ွ က် နင် ပပည်ေယ် စ်ြေိုစြီ နင် အိုပ်ြေျျုပ်ြေံေယ်တပမ ို
အြေျ ်အဆက်လင်အ ွ က် က် ်ဆို က် Australia.gov.au ွ င်သကည်ပါ။ ြင် အမျျုြေးြောြေး ကို ရို ေောဗို င်ြေး
အကူ အညြီ ြိုေ်ြေးလို င်ြေး 1800 020 080 ကို လည်ြေး ြိုေ်ြေးတြေေါ်နို င်ြည် ြို မဟို
131 450 ကို တြေေါ်နို င်ြည်။
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ောြောပပေ် နင် စကောြေးပပေ် ဌောေ ြိုေ်ြေး

