ສາຍອູ້ ມຊຜູ້ ສງອາຍຸ ດູ້ ານ COVID-19
ເປັນສິ່ ງສຳຄັນທິ່ ເຮົຳຕ້ ອງໃຫ້ ກຳນອ້ ມຊຜ້ ສງອຳຍຸ ໃນລະຫວິ່ ຳງມກຳນແພິ່ ລະບຳດຂອງໂຄໂຣນຳໄວຣັສ. ສຳຍອ້ ມຊຜ້ ສງອຳຍຸ ດ້ ຳນ
COVID-19 ຊິ່ ວຍເຫຼື ອໃຫ້ ຜ້ ສງອຳຍຸ , ຜ້ ທິ່ ເຂົຳເຈ້ົ ຳຮັກແພງ ແລະ ຜ້ ດແລເຂົຳເຈ້ົ ຳໃຫ້ ໄດ້ ສຼືບຕິ່ ພົວພັນແລະສຼືບຕິ່ ໃນກຳນໄດ້ ຮັບບ
ໍລກຳນທິ່ ພວກເຂົຳເຈ້ົ ຳຕ້ ອງກຳນໃນລະຫວິ່ ຳງກຳນແພິ່ ລະບຳດນ້ . ສຳຍອ້ ມຊໃຫ້ ຄວຳມຊິ່ ວຍເຫຼື ອແລະຄຳແນະນຳທິ່ ນຳມຳໃຊ້ ໂຕ
ຈງໄດ້ .

ທິ່ ຳນສຳມຳດຮຽນຮ້ ກິ່ຽວກັບຂ້ ຫ້ ຳມດ້ ຳນໂຄໂຣນຳໄວຣັສ, ຊອກເອົຳຂ້ ມນກິ່ ຽວກັບບລກຳນອ້ ມຊດແລຜ້ ສງອຳຍຸ ຫຼື ເວ້ົ ຳລົມກັບ
ໃຜຜ້ ໜິ່ ງກິ່ ຽວກັບສຸ ຂະພຳບທຳງດ້ ຳນຈດໃຈ. ຜ້ ໃດທິ່ ມຄວຳມເປັນຫິ່ ວງກິ່ ຽວກັບຕົນເອງ, ໝໍິ່ເພິ່ຼື ອນຫຼື ຄົນໃນຄອບຄົວທິ່ ຢິ່ ໃນ
ສະພຳບຄວຳມຈຳເສິ່ຼື ອມ, ສຳມຳດໂອ້ ລົມກັບຜ້ ໃຫ້ ຄຳແນະນຳທິ່ ຖຼືກຮັບຮ້ ຈຳກພະແນກໂຣກຄວຳມຈຳເສິ່ຼື ອມແຫິ່ ງອອສເຕຣເລັຍ
ໄດ້ ທຳງສຳຍອ້ ມຊນ້ .

ສຳຍອ້ ມຊມໄວ້ ເພິ່ຼື ອຊິ່ ວຍເຫຼື ອຜ້ ສງອຳຍຸ , ຍຳດພິ່ ນ້ ອງ, ຜ້ ດແລ, ໝິ່ ເພິ່ຼື ອນ ແລະ ຜ້ ໃຫ້ ກຳນອ້ ມຊແກິ່ ເຂົຳເຈ້ົ ຳ. ບລກຳນທຳງໂທ
ຣະສັບຟຣ ແມິ່ ນເປດແຕິ່ ວັນຈັນຫຳວັນສຸ ກ, ນອກຈຳກວັນພັກຣຳຊກຳນ, ແຕິ່ 8.30 ໂມງ ຕອນເຊ້ົ ຳ ຫຳ 6 ໂມງແລງ. ທິ່ ຳນສຳ
ມຳດໂທຣະສັບຫຳສຳຍອ້ ມຊໄດ້ ທິ່ ເລກໂທ 1800 171 866.
ຖ້ ຳທິ່ ຳນປະສົງຢຳກເວົ້ຳພຳສຳອຼືິ່ນທິ່ ບິ່ ແມິ່ ນພຳສຳອັງກດ, ນຳຍພຳສຳກສຳມຳດຊິ່ ວຍທິ່ ຳນໄດ້ . ຂໃຫ້ ທິ່ຳນໂທຣະສັບຫຳພະແນກບ
ລກຳນແປເອກະສຳນແລະແປພຳສຳໄດ້ ທິ່ 131 450 ແລະຂເອົຳພຳສຳຂອງທິ່ ຳນ. ໂດຍກຳນເວົ້ຳເປັນພຳສຳຂອງທິ່ ຳນເອງ,
ທິ່ ຳນສຳມຳດຂໃຫ້ ເຂົຳເຈ້ົ ຳຊິ່ ວຍທິ່ ຳນພົວພັນຫຳ ສຳຍອ້ ມຊຜ້ ສງອຳຍຸ ດ້ ຳນ Covid-19.
ໂຄງການຢູ້ ຽມຢາມໂດຍຊຸມຊົນ

ໂຄງກຳນຢ້ ຽມຢຳມໂດຍຊຸມຊົນຊິ່ ວຍຜ້ ສງອຳຍຸ ຄົນອອສເຕຣລຽນໂດຍກຳນມອບມດຕະພຳບ, ກຳນມຳຢິ່ ເປັນເພຼືິ່ອນ ແລະ ຊິ່ ວຍ
ໃຫ້ ພົວພັນກັບສັງຄົມ. ໂຄງກຳນນ້ ເຊຼືິ່ອມຕິ່ ຜ້ ຕ້ ອງກຳນກັບບັນດຳອຳສຳສະໝັກເພຼືິ່ອໃຫ້ ອຳສຳສະໝັກມຳຢິ່ ເປັນເພຼືິ່ອນກັບເຂົຳ
ິ່ ຳສະເໝ. ໃນລະຫວິ່ ຳງທິ່ ເຊຼື້ອໂຄໂຣນຳໄວຣັສກຳລັງລະບຳດ, ອຳດຈະມກຳນພົວພັນກັນທຳງໂທຣະສັບ ຫຼື ວດໂອ
ເຈ້ົ ຳ, ຢິ່ ຳງສະໝ
ເມິ່ຼື ອກຳນພົບກັນແບບ ໜ້ ຳ-ຕິ່ -ໜ້ຳ ບິ່ ສຳມຳດກະທຳໄດ້ ຍ້ ອນກົດລະບຽບຕ້ ອງຢິ່ ຫິ່ຳງກັນທຳງຮິ່ ຳງກຳຍ.
ິ່ ຳສະເໝກັບອຳສຳສະໝັກສຳມຳດຊິ່ ວຍໃຫ້ ຄົນທິ່ ຕ້ ອງກຳນຮ້ ສກວິ່ ຳຍັງມຄົນຮັບຟັງຕົນແລະຍັງຈະ
ກຳນພົວພັນກັນຢິ່ ຳງສະໝ
ຊິ່ ວຍອ້ ມຊພວກທິ່ ຮ້ ສກໂດດດິ່ ຽວແລະປິ່ ຽວພອຍ. ໂຄງກຳນຢ້ ຽມຢຳມໂດຍຊຸມຊົນແມິ່ ນບລກຳນຟຣສຳລັບຜ້ ສງອຳຍຸ ທກຳລັງໄດ້
ຮັບຫຼື ກຳລັງຍຼືິ່ນຂກຳນດແລຢິ່ ເຮຼືອນຫຼື ຜ້ ທິ່ ຢິ່ ບ້ຳນພັກຄົນຊະຣຳທິ່ ໄດ້ ຮັບກຳນອຸ ປະຖໍຳຈຳກລັດຖະບຳນ.
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ຜ້ ສງອຳຍຸ ເອງກໍສຳມຳດຂເຂົຳໃຊ້ ບລກຳນຂອງໂຄງກຳນຢ້ ຽມຢຳມໂດຍຊຸມຊົນນ້ ໄດ້ . ກຳນສະເໜຂໍໃຊ້ ບລກຳນອຳດຈະມຳຈຳກ
ພະແນກໃຫ້ ບລກຳນດແລຜ້ ສງອຳຍຸ , ສະມຳຊກໃນຄອບຄົວ ແລະ ໝິ່ ເພິ່ຼື ອນ. ເພິ່ຼື ອເອົຳຂ້ ມນເພິ່ ມເຕມ, ຈິ່ົ ງເຂ້ົ ຳໄປເບິ່ ງ
www.health.gov.au/community-visitors-scheme
ການມີສຸ ຂະພາບຈິດທີີ່ດີ
ໂຄໂຣນຳໄວຣັສນັ້ນແມິ່ ນໄດ້ ເຮັດໃຫ້ ມກຳນປິ່ ຽນແປງຫຳຍຢິ່ ຳງຕິ່ ວຖກຳນດຳລົງຊວດຂອງເຮົຳ. ກຳນໄດ້ ໂອ້ ລົມກັບຄອບຄົວແລະ
ໝິ່ ເພຼືິ່ອນຫຼື ທິ່ ຳນໝຂອງທິ່ ຳນສຳມຳດຊິ່ ວຍໄດ້ ຖ້ຳທິ່ ຳນຮ້ ສກກັງວົນ, ປິ່ ຽວພອຍ, ສັບສົນ ຫຼື ຢ້ ຳນກົວ. ເພຼືິ່ອຊອກເອົຳຂ້ ມນ, ຄຳ
ແນະນຳ, ແລະ ກຳນບລກຳນອ້ ມຊຢິ່ ຳງຫຳກຫຳຍ, ຈົິ່ງເຂົ້ຳໄປເບິ່ ງ www.headtohealth.gov.au
ຂູ້ ມນເພີ່ີ ມເຕີມ
ເປັນສິ່ ງສຳຄັນທິ່ ທິ່ ຳນຕ້ ອງເອົຳຂ້ ມນຈຳກແຫິ່ ງທິ່ ເປັນທຳງກຳນ. ຈິ່ົ ງເຂ້ົ ຳໄປເບິ່ ງ
www.health.gov.au/resources/translated ຫຼື ໂທຣະສັບຫຳສຳຍຊິ່ ວຍເຫຼື ອດ້ ຳນໂຄໂຣນຳໄວຣັສທິ່ 1800 020 080.
ໃຫ້ ດຳວໂຫດແອັບ COVIDSafe ເພຼືິ່ອຊິ່ ວຍຄອບຄົວ, ໝິ່ ເພຼືິ່ອນແລະຊຸມຊົນຂອງທິ່ ຳນໃຫ້ ປອດໄພ. ນອກຈຳກພຳສຳອັງກດ
ແລ້ ວ, ແອັບ COVIDSafe ຍັງມໃຫ້ ເປັນພຳສຳ ອຳຣຳບກ, ພຳສຳຈນແບບໃໝິ່ ແລະແບບເກົິ່ຳ, ຫວຽດນຳມ, ເກົຳຫ, ອຕຳ
ລຽນ, ກຣກ, ປນຈຳບ ແລະ ເຕກສ. ທິ່ ຳນສຳມຳດດຳວໂຫດເອົຳແອັບນ້ ໄດ້ ທິ່ Apple App store ຫຼື Google Play store.
ທິ່ ຳນສຳມຳດຂໃຫ້ ຄອບຄົວຫຼື ໝິ່ ເພຼືິ່ອນຫຼື ພະນໍັກງຳນດແລຜ້ ສງອຳຍຸ ດຳວໂຫດແອັບນ້ ໃຫ້ .
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