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မိဘျပည္သူမ်ား အတြက္ COVID-19 ေရာဂါဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား။
၂၀၂၁ ဇြန္လ အထိ ျပင္ဆင္ထားျခင္း။
ကြ်န္ပ္တို႔သည္ ၾသစေတ်းလ် NSW ျပည္နယ္ က်န္းမာေရး ကာကြယ္ေရး ဦးစီး ေကာ္မတီ (Australian Health Protection Principal
Committee (AHPPC))ႏွင့္ အတူ အျခား က်န္းမာေရး ေအဂ်င္စီမ်ား ႏွင့္ ပူးေပါင္း လ်က္ COVID-19 ေရာဂါ ပတ္ဝန္းက်င္ တြင္
အလံုျခံဳဆံုး လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ ေနသည္။
NSW ျပည္နယ္ က်န္းမာေရး ျပင္ဆင္ အတည္ျပဳ ထားသည့္ အၾကံျပဳခ်က္။
COVID-19 ေရာဂါ ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေနာက္ဆံုးရ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား ကို အစဥ္တစိုက္ မွန္မွန္ ေပး ေနသည္။ ေနာက္ဆံုး အေျခ
အေနမ်ားကို သိ ႏိုင္ ရန္ မိဘျပည္သူ မ်ား ကို NSW ျပည္နယ္ အစိုးရ ဝဗ္ဆိုက္ (NSW Government website) သို႔ သြားေရာက္
ေလ့လာရန္ အၾကံျပဳပါသည္။
COVID-19 ေရာဂါ ႏွင့္ပတ္သက္ ၍ NSW ျပည္နယ္ က အိမ္တြင္ ေနရန္ အမိန္႔ ခ် ခဲ့ လွ်င္၊ ေက်ာင္းတြင္း လုပ္ ငန္းစဥ္မ်ား
အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္လာ ႏိုင္သည္။ ေက်ာင္း ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လုပ္ေဆာင္မွဳ မ်ား ေျပာင္းလဲလွ်င္၊ ေက်ာင္းမ်ားမွ ခ် မွတ္သည့္
အၾကံေပးခ်က္မ်ား ကို လုိက္နာ ပါ။ မလိုအပ္ သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ကို မျပဳရ၊ ေက်ာင္းတြင္းသို႕ မဝင္ရ အမိန္႔ တို႔ ကို လိုက္နာပါ။
အိမ္မွ စာသင္ယူျခင္း။
ေအာက္ပါ အေျခ အေနမ်ား တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား ကို အိမ္မွေန၍ ေက်ာင္းတက္ရန္ ေက်ာင္းသား မ်ား ကို အေထာက္အကူျပဳသြားမည္။
•• COVID-19 ေရာဂါ ရွသည္
ိ
ဟု ေတြ႕ ရွ ခဲ
ိ ့သူမ်ား ႏွင့္ နီးကပ္မွဳ ရွ ခဲ
ိ ့ေသာေၾကာင့္၊ သီးသန္႔ တဦးတည္း ေနရန္ လုိ အပ္သည္။
•• COVID-19 ေရာဂါ ျဖစ္ပြါးမွဳ ရွလာသည့
ိ
္ အတြက္၊ အလုပ္ခြင္တြင္ လိုအပ္ေနသည့္ မိဘမ်ား၏ ကေလးမ်ား အတြက္၊ က်န္းမာေရးဌါန
က ေန ေက်ာင္းမ်ား ကို ဆက္လက္ သင္ၾကား ရန္ ဖြင့္လွစ္ ထား ခိုင္းမည္။
အိမ္တြင္ေန ၍ ေက်ာင္းတက္ရ သည့္ ပံုစံ အမ်ဳးမ်
ိ ဳးိ ရွသည္
ိ
။ အြန္လိုင္း အသံုးျပဳျခင္း၊ အြန္လိုင္းမပါဘဲ ကြန္ပ်ဴတာ သံုး ၍ ၄င္း၊
ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ကို စာရြက္ ႏွင့္ ပံုႏပ္
ွ ိ ေလ့က်င့္ ျခင္း ႏွင့္ အျခား အရင္း အျမစ္ တို႔ပါဝင္သည္။
ေက်ာင္း တြင္း သင္ယူမွဳ ႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္ ေက်ာင္းတက္ ေရာက္မွဳ အၾကံျပဳခ်က္။
NSW ျပည္နယ္ က်န္းမာေရး ဌါန အၾကံျပဳခ်က္ အရ၊ သင့္ကေလး က ေနထိုင္မေကာင္း ျဖစ္ေနလွ်င္၊ အေအးမိတဲ့ လကၡဏာ အနည္းငယ္
ရွ ရင္
ိ ေတာင္မွ၊ ေက်ာင္းကို မလႊတ္ပါ ႏွင့္။
NSW ျပည္နယ္ က်န္းမာေရး ဌါနက ေက်ာင္းမ်ား ကို ကေလးမ်ား ေနထိုင္မေကာင္း ျဖစ္ေနလွ်င္၊ အေအးမိတဲ့ လကၡဏာ အနည္းငယ္
ရွ ေန
ိ
ရင္၊ ၄င္း တို႔ ၏ ေဒသခံ ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ COVID-19 ေရာဂါ ဆိုင္ရာ ေဆး ခန္း(COVID-19 clinics)မ်ား တြင္ ေရာဂါ
စစ္ေဆးျခင္း ခံ ရန္ အၾကံျပဳထား သည္။
ေက်ာင္းသားမ်ား ႏွင့္ စာသင္ဝန္ထမ္းမ်ား သည္ အေအးမိတဲ့ လကၡဏာ ျပ ေန ရင္၊ COVID-19 ေရာဂါ စစ္ေဆး ျပီး၊ ေရာဂါ
ကင္းစင္ေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ ျပသ ႏိုင္မွ သာလွ်င္ ေက်ာင္းသို႔ ျပန္ေရာက္ တက္ခြင့္ေပးမည္။
COVID-19 ေရာဂါ စစ္ေဆးျခင္းမျပဳ လုပ္သည့္ ေက်ာင္းသား မ်ား ကို ေက်ာင္း ျပန္လည္ တက္ေရာက္ခြင့္ (၁၀)
ရက္တားျမစ္မည္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသို႔ ျပန္တက္ျပီ ဆိုလွ်င္လည္း ၾကိဴတင္ျပီး (၃) ရက္ အထိ ေရာ ဂါ လကၡဏာ ကင္း ရမည္။
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ေက်ာင္းတြင္တက္ေရာက္ စာသင္ျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အၾကံျပဳခ်က္။ (အဆက္)
ႏွာေခါင္း ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ရာသီအေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ျဖစ္တတ္သည့္ ႏွာေခါင္ပိတ္ျခင္း၊ ႏွာေခ်ျခင္း ေဝဒနာ ရွ သည္
ိ
့ ေက်ာင္းသား
မ်ား သည္ လဲ COVID-19 ေရာဂါ ကင္းရွင္းေၾကာင္း စစ္ေဆးမွဳ ခံယူ ရမည္။ (၁၀) ရက္ ထက္ ေက်ာ္ ၍ ေဝဒနာ လကၡဏာ မ်ား
ဆက္လက္ ရွ ေနလွ
ိ
်င္ ၄င္းတို႔ ေဝဒနုာ မွာ တမရိုးက် ျဖစ္ေၾကာင္း ဆရာဝန္ လက္မွတ္ လုိ အပ္သည္။ ေက်ာင္းသား က ေဝဒနာ
လကၡဏာ ေျပာင္းလဲ ခဲ့ပါက COVID-19 ေရာဂါ စစ္ေဆးျခင္း ျပဳလုပ္ ရမည္။ (COVID-19 symptoms)ေရာဂါ လကၡဏာမ်ား အေၾကာင္း
ပိုမို သိရွ ရန္
ိ လိုအပ္သည္။
ေရာဂါေဝဒ နာ သို႔မဟုတ္ မသန္မစြမ္း တဲ့ အေျခအေန ရွ သူ
ိ မ်ား အဖို႔ COVID-19 ေရာဂါ စစ္ေဆးျခင္းသည္ စိန္ေခၚမွဳ တရပ္ ျဖစ္သည္။
ထို အေျခ အေနမ်ဳးိ တြင္ ေက်ာင္း ကေန မိဘ မ်ား ကို ဆရာဝန္ ထံ သြား ေရာက္စစ္ေဆး ခိုင္းမည္ျဖစ္သည္။ ဆရာဝန္ က ကေလး
အား COVID-19 ေရာဂါ စစ္ေဆး ရန္ လုိ အပ္ျခင္း မရွ ဟု
ိ ယူ ဆ ပါ က၊ ၄င္းကေလးမွာ COVID-19 ေရာဂါ ဆိုင္ ရာ ေရာ ဂါ မရွ သည္
ိ
့
အတြက္ ေၾကာင့္ စစ္ေဆးရန္ မလို အပ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံစာ ေရးေပး ရမည္ျဖစ္သည္။ ဆရာ ဝန္ မွတ္တန္း တြင္ ၄င္း ကေလး အေနျဖင့္
ေက်ာင္းျပန္ တက္ ႏိုင္သည္ ဟု ပါဝင္ ရမည္။
ေက်ာင္းမ်ား ႏွင့္ မိဘ ျပည္သူမ်ား အား သတိေပးျခင္း။
ေက်ာင္းမ်ား နွင့္ မိဘ ျပည္သူမ်ားသည္ COVID-19 ေရာဂါ ဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ကို ဆက္လက္ လုိုက္နာ ရန္ အေရး ၾကီးသည္။
အထူး သျဖင့္ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ား ကို အထူး ညႊန္း လုိ သည္။
•• ေက်ာင္းမ်ား အေနျဖင့္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ ရန္၊
◦

တကို္ယ္ရည္သန္႔ ရွင္းေရး၊ တဦး ႏွင့္ တဦး ခပ္ခြါခြါေနျခင္း၊ သန္႔စင္ေရးျပဳလုပ္ျခင္း၊ မွတ္တန္းမ်ား ျပဳစုထိန္းသိမ္းျခင္း၊

◦

တတ္ ႏိုင္သမွ်၊ ရာသီဥတု အေျခ အေနေပး လွ်င္ ျပင္ပ ဧရိယာမ်ား ကို အသံုး ခ် ရန္၊ သို႔ မဟုတ္ တဦး ႏွင့္ တဦး ခပ္ခြါခြါေန
ႏိုင္ရန္၊ ေန ရာ က်ယ္သည့္ အခန္းမ်ား ကို အသံုးျပဳျခင္း။

◦

ေက်ာင္းသို႕ လာသည့္ ျပင္ပ ဧည့္သည္မ်ား၊ ေနေကာင္းက်န္မာ ျပီး၊ ေရာဂါလကၡဏာ ကင္းျခင္း၊ မွတ္တန္းတြင္ စာရင္းသြင္း
လက္မွတ္ထိုးျခင္း၊ ၄င္း အျပင္ ဧည့္သည္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မွဳ ေပး သူမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ COVID-19 ေရာဂါ ဆိုင္ ရာ
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ကို လိုက္နာ ပါမည္ ဟု ခံဝန္ခ်က္ ေပး ရ မည္။ ျပင္ပမွ လာ ေရာက္သည့္သူမ်ား အား လံုး Service NSW QR
code ကုဒ္ ကို အသံုး ခ် မွတ္ ပံုတင္ ရမည္။ ေက်ာင္းသို႔ ကေလးမ်ား ကို ကားျဖင့္ ၾကိဳ၊ ပို႔ သည့္ မိ ဘမ်ား အေန ျဖင့္ Service
NSW QR code ကုဒ္ ကို သံုးရန္ မလုိ အပ္ ပါ။

ႏွာေခါင္းစြပ္မ်ား သံုးျခင္း ႏွင့္ အဖ်ား တိုင္းျခင္း
ေက်ာင္းတြင္ မိမိ တို႔ ကိုယ္ပိုင္ နွာေခါင္း စြပ္မ်ား ကို အသံုးျပဳ သူမ်ား ကို တားျမစ္ျခင္းမရွပါ။
ိ
အမ်ားျပည္သူမ်ား စီးနင္းသည့္ ယဥ္မ်ား တြင္ ႏွား ေခါင္းစြပ္မ်ား တပ္ဆင္ျခင္းကို အမိန္႔ ထုတ္ျပန္ ထား ခ်န္ိ တြင္၊ အသက္ ၁၃ ျပည့္ျပီး
ေသာ ေက်ာင္းသား တိုင္းသည္ ၄င္း အမိန္႔ ကို လုိက္နာ ရမည္။ ေက်ာင္း ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ား အေနျဖင့္ လည္း ဤ အမိန္႔ ကို လုိက္ နာ ရ
မည့္ အျပင္၊ ေက်ာင္း မွ ခရီးသြား ေလ့လာ ေရး တြင္၊ ျပည္သူ စိး ယဥ္မ်ား တြင္ ၄င္း၊ ကိုယ္ပိုင္ငွါး ယဥ္မ်ား တြင္ ၄င္း ဤ စည္းကမ္း ကို
လုိက္နာ ရမည္။
ေက်ာင္းမ်ား တြင္ အက်ယ္တျပန္႔ အဖ်ား တိုင္း ျခင္း ကို တိုက္တြန္း လုိျခင္း မရွပါ။
ိ
ေက်ာင္း သန္႔ရွင္းေရး နွင့္ က်န္းမာ ေရး ဆိုင္ ရာ ပစၥည္းမ်ား၊
NSW ျပည္နယ္ က်န္းမာေရး ဌါန အၾကံျပဳ ခ်က္ ႏွင့္ အညီ၊ သန္႔ရွင္းေရး ဆိုင္ ရာတြင္ ပို မို သန္႔ရွင္းေရး လုပ္ေဆာင္ရန္၊ AHPPC
ညႊန္ၾကား ခ်က္ အတိုင္း ေက်ာင္း က ဆက္လက္ေဆာင္ ရြက္သြားမည္။ အထူး ပစ္မွတ္မ်ား မွာ၊ အထိ အကိုင္မ်ား သည့္ ေနရာမ်ား၊
မ်က္ႏွာျပင္မာမ်ား၊ တံခါးလက္ကိုင္မ်ား၊ ေလာ္ကာမ်ား၊ မီးခလုတ္မ်ား၊ ေလွကား လက္ကုိင္တန္းမ်ား ႏွင့္ လွဳပ္ရွားမွဳ မ်ား သည့္ ေန ရာမ်ား
ပါဝင္သည္။
ေက်ာင္းမ်ား က သန္႔ ရွင္းေရး အတြက္ လက္ေဆး ဆပ္ျပာရည္မ်ား၊ လက္သန္႔ စင္ရည္မ်ား၊ စကၠဴ လက္သုတ္ ပုဝါမ်ား၊
မ်က္ႏွာျပင္မ်ားေပၚကို ျဖန္းသည့္ ေဆးဗူးမ်ား၊ ပိုးသတ္သည့္ ပုဝါမ်ား ကို ေပးထားမည္။
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COVID-19 ေရာဂါ ကိုတုန္႔ျပန္ျခင္း
ေက်ာင္းမ်ား တြင္ COVID-19 ေရာဂါ ႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ သကၤာ မကင္းျဖစ္ခဲ့လွ်င္၊ တုန္႔ျပန္ရန္ အစီအစဥ္မ်ား အဆင္ သင့္ ရွ ေန
ိ
ပါသည္။
ကြ်န္ပ္တို႔ သည္ NSW ျပည္နယ္ က်န္းမာေရး ဌါန၏ COVID-19 ေရာဂါ ဆိုင္ရာ တြင္ တုန္႔ျပန္သည့္ အစီ အစဥ္ အေၾကာင္း ကို ဖတ္ရွဳ ပါ
ရန္။(Response protocols for COVID-19 cases)
သြားလာ ေရး ႏွင့္ ယဥ္မ်ား အေျခအေန
ေက်ာင္းပို႔၊ ေက်ာင္း ၾကိဳ ယဥ္မ်ား ပံုမွန္ အတိုင္း ဆက္ လက္ေျပးဆြမည္
ဲ
ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းပို႔၊ ေက်ာင္း ၾကိဳ ယဥ္မ်ား အေၾကာင္း
အေသးစိတ္ ေလ့လာရန္။ NSW ျပည္နယ္ သြားလာ ေရး ႏွင့္ ယဥ္မ်ား အေျခအေန(Transport for NSW).

တယ္လီဖုန္း စကားျပန္ ဝန္ေဆာင္မွဳ
အေၾကာင္းအရာ ပို၍ သိလိုလွ်င္ ေက်ာင္းအုပ္ကို ဖံုး ဆက္ပါ။ စကားျပန္ လုိ အပ္ လွ်င္၊ စကားျပန္ ဝန္ေဆာင္မွဳ ျဖစ္သည့္ ဖံုး နံပါတ္
131 450 ကို ဆက္သြယ္ ၍ ျမန္မာ စကားျပန္ ေတာင္းဆိုပါ၊ စကားျပန္ ဝန္ေဆာင္မွဳ သည္ အခမဲ့ျဖစ္သည္။
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