သက်ကကြီးစ ောင်စ ောက်စ ြီးစေဟော အလု ပ်သမောြီးမ ောြီးအောြီး
COVID-19 ကောကွ ယ်စ ြီးထု ြီးခြင်ြီး
သတင်းအချကအလကသည ၂၀၂၁ ခု နှ စ သသဂုတလ ၁၂ ရကန ေ့အထိ တိ ကျသည
သက်ကကြီးစ ောင်စ ောက်စ ြီးစေဟော အလု ပ်သမောြီးမ ောြီးကု အသက်အရွ ယ်မစရွ ြီး Pfizer COVID-19
ကောကွ ယ်စ ြီးထု ြီးစပြီး န် ဦြီး ောြီးစပြီးထောြီးသည်။
သကကက်းနစောငေ့ န ှ ောကနရ်းနဂဟော အလု ပသမော်းတို င်းကို ၎င်းတို ေ့၏ အလု ပခွ ငန ရော၌ COVID-19 ကောကွ ယန ်း
ထို ်းနပ်းပါမည။
၎င်းန ရောမျော်းတွ င ဌောန -ကောကွ ယန ်းထို ်းန ်းခ ်းမျော်း သို ေ့မဟု တ သငေ့ ယန မ ှ ိ ထို ်းနပ်းန သညေ့ ကောကွ ယန ်းထို ်း
အန ောကအအု မျော်းပါဝငပါသည။
သင်အတွ က် စအောက်ပါမည်သည်နည်ြီးလမ်ြီးကု
အလု ပ် င်အောြီး စမြီးခမန်ြီးပါ-

နု င်စ ကောင်ြီး သင်၏ သက်ကကြီးစ ောင်စ ောက်စ ြီးစေဟော သု မဟု တ်

1.

သင်အလု ပ်ြွင်စန ော ဌောစန စ ြီးြန်ြီး- ဤန ်းခ ်းမျော်းကို ပညနထောငစု ကောကွ ယန ်းထို ်းနပ်းသူ မျော်း၊
အနထွ နထွ နရောဂါကု ရောဝ မျော်း သို ေ့မဟု တ သကကက်းနစောငေ့ န ှ ောကနရ်းနဂဟောမျော်းက ကက်းမ်းန ောငရွကသည။

2.

ထု ြီးစပြီးစနသည် ကောကွ ယ်စ ြီးထု ြီး အစ ောက်အအု မ ောြီး- ဤအန ောကအအု မျော်းမှော
သကကက်းနစောငေ့ န ှ ောကနရ်းနဂဟော အ ်းတွ ငတည ှ ိ ပပ်း ပညနထောငစု ကောကွ ယန ်းထို ်းနပ်းသူ မျော်းက
န ောငရွကနပ်းသည။

3.

လည်ပတ်သွောြီးလော၍ ထု ြီးစပြီးသည် စ ြီးြန်ြီးမ ောြီး- ပညနထောငစု လှ ညေ့ပတသွ ော်းလော၍ ထို ်းနပ်းသညေ့
န ်းခ ်းမျော်းသည သကကက်းနစောငေ့ န ှ ောကနရ်းနဂဟောမျော်းသို ေ့ န ်းခ ်းဖွ ငေ့န ်းထို ်းနပ်းရ မဟော စဒ ှ ိ
နဒသခအစို ်းရ ယန မ ((LGAs) ၂၃ ယန မ၊ ယူ ်းန ောကနဝ်းလ ယစွ နဒသ ှ ိ နရောဂါ ပ ေ့ပွ ော်းရော နဒသခ
အစို ်းရ ယန မမျော်း၊ နှ ငေ့ ဗစတို ်းရ်းယော်း ပည ယနှ ငေ့ ကွ င်းစလ ပည ယ ှ ိ န ်းထို ်းရ သတမှတအ ငေ့ ၁
တညန ရောမျော်းသို ေ့ ပ လညနရောက ှ ိ န လျက ှ ိ သည။

သငသည COVID-19 Pfizer ကောကွ ယန ်းကို နအောကပါတို ေ့မှတစ ငေ့ လည်း ထို ်းနို ငသည-

For more information visit health.gov.au/covid19-vaccines
COVID-19 vaccination for residential aged care workers - 16082021 - Burmese

1.

အစထွ စထွ စ ောေါကု စ ြီးြန်ြီးမ ောြီး- အနထွ နထွ နရောဂါကု န ်းခ ်း၊ ပညနထောငစု ကောကွ ယန ်းထို ်း န ်းခ ်း
(GP အသက ရလမ်းနသကောင်း ို ငရောန ်းခ ်း)၊ အဘို ရင်းဂျင်း လူ ထု ထိ ်းချျုပခ ကျ ်းမောနရ်း ဝ န ောငမှု
သို ေ့မဟု တ န ်းအနရောင်း ို ငတွ င ဦ်းစော်းနပ်း၍ (ခု နှ စရကအတွ င်း) န ်းထို ်းနပ်းနစရ သငကို ယတို င
သကကက်းနစောငေ့ န ှ ောကနရ်းနဂဟော အလု ပသမော်း ဖစနသကောင်း န ပောပါ။ သငေ့ ပည ယနှ ငေ့ အုပချျုပခ ယန မ ှ ိ
န ်းခ ်းမျော်းကို ထို ်းရ ရထို ကခွ ငေ့စိ စစကိရိယော တွ ငသကညေ့ပါ။

2.

ခပည်နယ်နင် အု ပ်ြ ျုပ်ြနယ်စခမ စ ြီးြန်ြီးမ ောြီး- သကကက်းနစောငေ့ န ှ ောကနရ်းနဂဟော အလု ပသမော်းမျော်းသည
ပည ယနှ ငေ့ အုပချျုပခ ယန မမှကက်းမှု ်းန ောငရွကသညေ့ လူ ထုကောကွ ယန ်းထို ်းန ်းခ ်းမျော်းတွ င ဦ်းစော်းနပ်းခ၍
ထို ်းနို ငပါသည။ သငေ့ ပည ယနှ ငေ့ အုပချျုပခ ယန မ ှ ိ ရ ှ ိ နိုငနသော န ်းခ ်းမျော်းကို ထို ်းရ ရထို ကခွ ငေ့စိ စစကိ ရိယော
တွ ငသကညေ့ပါ။

သငေ့ အန ဖငေ့ န ောငရွကနပ်းန လျက ှ ိ သညေ့ COVID-19 Vaccine Helpline ဖု န်ြီး 1800 020 080 ( ပါတ 4
ကို နှ ိပပါ) ကို လည်း ကောကွ ယန ်းထို ်း ခင်းနှ ငေ့ ပတသကသညေ့ နမ်းခွ ်းမျော်းအတွ က သို ေ့မဟု တ ကောကွ ယန ်းထို ်းရကချိ ်း
နတောင်းရ အကူ အညအတွ က ကနို ငပါသည။
ကျွန်ုပ်၏ ကောကွ ယ်စ ြီးထု ြီး န် က်ြ န်ြီးသု မည်သည်အ ောကု ယူ စ ောင်သွောြီး န် လု ပါသလဲ။
သကကက်းနစောငေ့ န ှ ောကနရ်း နဂဟော အလု ပသမော်းမျော်းသည နအောကပါ စောရွကစောတမ်းမျော်းအ က တစခု ကို
တင ပ ခင်းအော်း ဖငေ့ မိ မိတေ့ို ၏ န ်းထို ်းရ ရထို ကခွ ငေ့ကို အတညပပနို ငသည1. အသကအရွယ အနထောကအထော်း (ဥပမော- ကော်းနမောင်းလို ငစင၊ နို ငငကူ ်းလကမှတ ၊ နမွ ်းစောရင်း) နင်
2. အလု ပအကို င အနထောကအထော်း (ဥပမော၊ နအောကပါတို ေ့အ က တစခု )
o သင ဦ်းစော်းနပ်းခရမည ဖစနသကောင်း အတညပပသညေ့ သငေ့ အလု ပ ှ ငထမှ စော
o သကကက်းနစောငေ့ န ှ ောကနရ်း နဂဟောတွ င သင လက ှ ိ အလု ပလု ပကို ငန နသကောင်း အတညပပသညေ့
အလု ပသမော်း အို ငဒကတ သို ေ့မဟု တ လစော ဖတပို င်း
3. အကယ၍ သငေ့ တွ င ှ ိ လျှင Medicare ကတ ပော။

COVID-19 ကောကွ ယ်စ ြီးသည် စ ြီးကင်ြီးပါသည်၊ သု စသော် အကယ်၍ သင်တွင် စမြီး န်စမြီးြွ န်ြီး
သု မဟု တ် ု ြီး မ်ပူပန်မှု တ ် ု တ ် ော လျှင် သင်
ောဝန်နင် ကောြီးစခပော ု ပါ။
COVID-19 ကောကွ ယန ်းမျော်းသည သငေ့ အော်း COVID-19 နရောဂါနသကောငေ့ ပင်း ပင်းထ ထ ောမကျ ်း ဖစလော ခင်း
သို ေ့မဟု တ နသ ု ်း ခင်းမှ ကောကွ ယနပ်းရောတွ င ထိ နရောကပါသည။
COVID-19 ကောကွ ယန ်းမျော်း၏ နဘ်းကင်းမှု နှ ငေ့ ပတသကသညေ့ သတင်းအချကအလကမျော်းကို အွ လို င်းတွ င
ရ ှ ိ နိုငသည။
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သက်ကကြီးစ ောင်စ ောက်စ ြီးစေဟော အလု ပ်သမောြီးမ ောြီးအတွ က် မခဖ ်မစန ထု ြီး မည်
ကောကွ ယ်စ ြီးထု ြီးခြင်ြီး
၂၀၂၁ ခု နှ စ စကတငဘောလ ၁၇ ရကန ေ့မှစတင၍ COVID-19 ကောကွ ယန ်းထို ်း ခင်းမှော
သကကက်းနစောငေ့ န ှ ောကနရ်းနဂဟော အလု ပသမော်းမျော်းအတွ က မ ဖစမန ထို ်းရမညေ့ကိ စစ ဖစလောပါလိ မေ့မည။ အ ည်း ု ်း
ပထမအကကိ မ COVID-19 ကောကွ ယန ်းကို ယခု အခါ လို အပပါသည။
သကကက်းနစောငေ့ န ှ ောကနရ်းနဂဟော အလု ပသမော်းမျော်း၏ မ ဖစမန ထို ်းရမညေ့ COVID-19 ကောကွ ယန ်းထို ်း ခင်း
အန ခခစည်းမျဥ်းသည နအောကပါတို ေ့အပါအဝင မညသူ တို ေ့အနပေါ် မ ဖစမန ကောကွ ယန ်းထို ်း ခင်း သက ို ငမညကို
သသစနသတ်းလျနို ငင ကျ ်းမောနရ်း ကောကွ ယမှု ဦ်းန ောငနကောမတမှ လမ်းညွှ ထော်းပါသည• နအောကပါတောဝ မျော်းကို န ောငရွကနပ်းရ သကကက်းနစောငေ့ န ှ ောကနရ်းနဂဟောမျော်းကို ယစော်း အလု ပခ ေ့ထော်းသညေ့
သို ေ့မဟု တ အလု ပလု ပကို ငသညေ့ အချိ ပညေ့၊ အချိ ပို င်းနှ ငေ့ ကျဘမ်း ဝ ထမ်းမျော်း o တို ကရို က နစောငေ့ န ှ ောကမှု နပ်း ခင်း (သူ ောပပမျော်း၊ ကို ယနရ်းကို ယတော နစောငေ့ န ှ ောကနရ်း လု ပသော်းမျော်း၊
အနထောကအကူ ပပကျ ်းမောနရ်း ပညော ှ ငမျော်း၊ နှ ငေ့ အနထောကအကူ ပပကျ ်းမောနရ်း အကူ ဝ ထမ်းမျော်း)
o စမအုပချျုပနရ်း (ဧညေ့ကကိ နကောငတော၊ အုပချျုပနရ်း၊ စမနရ်း)
o ပါဝင ကနွှယန သညေ့ အလု ပ (အစော်းအစော ပင ငနရ်း၊ သ ေ့ ှ င်းနရ်း၊ နလျှောဖွ တနရ်း၊ ပ ်း ခ၊
ထိ ်းသိ မ်းနရ်း)
o န ပု ထို ငပု /လူ မှု နရ်း ို ငရော နစောငေ့ န ှ ောကမှု (နတ်းဂတ/အနု ပညော ကု ထု ်း)၊ နှ ငေ့
o သယယူ ပို ေ့န ောငနရ်း – ပငပန ရောမျော်းသို ေ့ သွ ော်းလောနရ်းအတွ က န ထို ငသူ မျော်းကို
လောနရောကနခေါ်န ောင ခင်း
• ဌော ၌လု ပကို ငရ နဂဟောမှ န ောငရွကခို င်းသညေ့ နစတ ောေ့ဝ ထမ်းမျော်း
• သကကက်းနစောငေ့ န ှ ောကနရ်းနဂဟော၌ တောဝ ချထော်းသညေ့ နကျောင်းသူ /နကျောင်းသော်းမျော်း၊ နှ ငေ့
• န ထို ငသူ မျော်းထ သွ ော်းနရောကပပ်း နစောငေ့ န ှ ောကနပ်းသညေ့ န ်း ရောဝ မျော။
ပည ယနှ ငေ့ အုပချျုပခ ယန မမျော်းသည မ ဖစမန ကောကွ ယန ်းထို ်း ခင်းနှ ငေ့ ပတသက၍ ၎င်းတို ေ့၏ အမျော်း ပညသူ
ကျ ်းမောနရ်း အမိ ေ့မျော်းကို ထုတ ပ ပါလိ မေ့ မည။ ၎င်းအမိ ေ့မျော်း ရ ှ ိ နိုငသညေ့အခါ ဖတ ရှု ရ သငေ့ အော်း အနလ်းအ က
တို ကတွ ်းပါသည။

သက်ကကြီးစ ောင်စ ောက်စ ြီးစေဟော အလု ပ်သမောြီးမ ောြီးအောြီး COVID-19
ကောကွ ယ်စ ြီးထု ြီးခြင်ြီးအတွ က် စထောက်ြမှု
သကကက်းနစောငေ့ န ှ ောကနရ်းနဂဟော COVID-19 အလု ပသမော်း ကောကွ ယန ်းထို ်း ခင်း နထောကခ ခွ ငေ့ပပရ ပု နငွ
အစအစဥကို အလု ပခွ ငန ရော ပငပ၌ ကောကွ ယန ်းထို ်းရ လို အပနို ငနကောင်းသညေ့ အလု ပသမော်းမျော်းအော်း ပေ့ ပို ်းနပ်းရ
ထူ နထောငခေ့ သည• သကကက်းနစောငေ့ န ှ ောကနရ်းနဂဟော ကျဘမ်း အလု ပသမော်းမျော်းအတွ က နအောကပါအခနသက်းမျော်းကို ၎င်းတို ေ့၏
အလု ပ ှ ငမှတစ ငေ့ ကျခနပ်းပါလိ မေ့မည-
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အလု ပခွ ငန ရော ပငပ ှ ိ ကောကွ ယန ်းထို ်း ခင်းအတွ က တစကကိ မလျှင အခနသက်း $80
အကယ၍ ကောကွ ယန ်းထို ်းပပ်း န ထို ငမနကောင်း ဖစပပ်း ၎င်းတို ေ့တွင အ ခော်း ခွ ငေ့ခစော်းပို ငခွ ငေ့မျော်း မ ှ ိ လျှင
တစန ေ့ လု ပခ ဖငေ့ ခွ ငေ့ ($185))။
သယယူ ပို ေ့န ောငနရ်း ဝ န ောငမှု မျော်းကေ့ သို ေ့ အလု ပခွ င ပငပန ရော၌ ကောကွ ယန ်းထို ်းရ အလု ပသမော်းမျော်းအော်း
စစဥနပ်းရ အတွ က ကု ကျစရိ တအော်း ကောမိ နစရ သကကက်းနစောငေ့ န ှ ောကနရ်းနဂဟော တစခု လျှင နဒေါ်လော $500
အထိ ကိုလည်း ရ ှ ိ နိုငသည။
o
o

•

အ ို ပါ ခွ ငေ့ပပရ ပု နငွ အစအစဥအတွ က နလျှောကလွှ ောမျော်းကို သကကက်းနစောငေ့ န ှ ောကနရ်းနဂဟောမျော်းက တငသွ င်းရ
ဖစပပ်း သငေ့ အန ဖငေ့ ခွ ငေ့ပပရ ပု နငွ အနသကောင်း သငေ့ သကကက်းနစောငေ့ န ှ ောကနရ်းနဂဟောနှ ငေ့ န ွ ်းနနွ်းနို ငသည။
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