ກະຊວງ ສຶຶກສາ ຣັັດ NSW

COVID smart measures for schools
Information for families

ມາດຕະການອັັນສະຫຼຼາດກ່່ຽວກັັບ COVID ສໍາາລັັບໂຮງຮຽນ
ຂໍ້້ມູູນສໍາາລັັບຄອບຄົົວ
ພວກເຮົົາຮູ້້�ວ່່າການຢູ່່�ຮ່່ວມກັັນໃນຫ້້ອງຮຽນເປັັນສິ່່�ງທີ່່�ດີີທີ່່�ສຸຸດສໍາາລັັບການຮຽນຮູ້້�, ການຂະຫຍາຍຕົົວ ແລະສະຫວັັດດີີການຂອງ
ນັັກຮຽນຂອງພວກເຮົົາ. ເທີີມນີ້້� ພວກເຮົົາຈະສືືບຕໍ່່ປະຕິິບັັດຫຼຼາຍມາດຕະການເພື່່� ອເຮັັດໃຫ້້ພວກເຮົົາຈັັດລໍາາດັັບຄວາມສໍາາຄັັນທັັງຄວາມ
ເປັັນຢູ່່�ທີ່� ່ດີີຂອງນັັກຮຽນຂອງພວກເຮົົາແລະສະພາບແວດລ້້ອມການຮຽນຮູ້້�ທີ່� ່ສະໝ່ຳຳ�ສະເໝີີແລະມີີປະສິິດທິິພາບ.
ຢູ່່�ເຮືືອນຖ້້າບໍ່່ສະບາຍ
• ຖ້້າລູູກຂອງທ່່ານບໍ່່ສະບາຍ, ທ່່ານຕ້້ອງໃຫ້້ພວກເຂົົາຢູ່່�ເຮືືອນ. ຖ້້າພວກເຂົົາສະແດງອາການ COVID-19 ເຖິິງວ່່າຈະບໍ່່ຮຸຸນແຮງ,
ພວກເຂົົາກໍໍຄວນກວດ COVID-19 ແລະແຍກຕົົວອອກ.
• ລູູກຂອງທ່່ານຄວນຈະກັັບຄືືນໄປໂຮງຮຽນກໍໍຕໍ່ເ່ ມື່່� ອພວກເຂົົາໄດ້້ຜົົນການກວດກັັບຄືືນມາເປັັນທາງລົົບແລະພວກເຂົົາບໍ່່ມີີອາການ
ໃດໆ.
• ຖ້້າລູູກຂອງທ່່ານກວດພົົບວ່່າເປັັນ COVID-19 ທາງບວກ, ຈົົງລົົງທະບຽນຜົົນໄດ້້ຮັັບໃນທາງບວກກັັບ ພະແນກບໍໍລິິການນິິວເຊົົາ
ທ໌໌ແວລສ໌໌ (Service NSW), ໃຫ້້ແຍກຕົົວຢູ່່�ເປັັນເວລາ 7 ມື້້� ແລະ ປະຕິິບັັດຕາມຄໍາາແນະນໍາາດ້້ານສຸຸຂະພາບຂອງ NSW.
ການສັັກຢາວັັກຊີີນ
• ການສັັກຢາວັັກຊີີນສຳຳລັັບ COVID-19 ແລະໄຂ້້ຫວັັດ ໃຫຍ່່ແມ່່ນວິິທີີທີ່່�ດີີທີ່່�ສຸຸດໃນການປົົກປ້້ອງຕົົນເອງ, ຄອບຄົົວ ແລະ ຊຸຸມຊົົນ.
ການສັັກຢາວັັກຊີີນເປັັນວິິທີີທີ່່�ປອດໄພແລະມີີປະສິິດທິິພາບໃນການໃຫ້້ລະບົົບພູູມຄຸ້້�ມກັັນຂອງທ່່ານຊ່່ວຍຕ້້ານພະຍາດທີ່່�ເກີີດຈາກ
ໄວຣັັສ.
• ພະນັັກງານທີ່່�ມີີສິິດທັັງໝົົດຢູ່່�ໃນໂຮງຮຽນລະບົົບສາມັັນ ແລະ ນັັກຮຽນທັັງຫຼຼາຍໄດ້້ຮັັບການຊຸຸກຍູ້້ຢ່່
� າງແຂງຂັັນໃຫ້້ທັັນກັັບ
ສະພາບການສັັກຢາເພື່່� ອປົົກປ້້ອງສຸຸຂະພາບຂອງພວກເຂົົາ. ພະນັັກງານທັັງໝົົດທີ່່�ເຮັັດວຽກຢູ່່�ໃນໂຮງຮຽນ ເພື່່� ອຈຸຸດປະສົົງສະເພາະ
ແມ່່ນຈຳຳເປັັນຕ້້ອງໄດ້້ຮັັບວັັກຊີີນຕ້້ານ COVID-19 ສອງຄັ້້�ງເພື່່� ອປົົກປ້້ອງນັັກຮຽນຂອງພວກເຮົົາທີ່່�ມີີຄວາມສ່່ຽງສູູງຕໍ່່ການເປັັນ
ພະຍາດຮ້້າຍແຮງຖ້້າໄດ້້ສຳຳຜັັດກັັບ COVID-19.
ຜູ້້�ຕິິດຕໍ່່ໃກ້້ຊິິດ
• ນັັກຮຽນທີ່່�ຖືືກລະບຸຸວ່່າເປັັນຜູ້້ຕິິ
� ດຕໍ່່ໃກ້້ຊິິດສາມາດເຂົ້້�າໂຮງຮຽນໄດ້້ໂດຍແຈ້້ງໃຫ້້ທາງໂຮງຮຽນໄດ້້ຮັັບຊາບ ແລະ ພວກເຂົົາໄດ້້ຮັັບຜົົນ
ກວດ COVID-19 ເປັັນທາງລົົບໃນແຕ່່ລະເຊົ້້�າກ່່ອນເຂົ້້�າໂຮງຮຽນເປັັນເວລາ 5 ມື້້� ຮຽນ.
• ນັັກຮຽນມັັດທະຍົົມຕ້້ອງໃສ່່ໜ້າ້ ກາກເວລາຢູ່່�ຂ້້າງໃນ ຍົົກເວັ້້�ນເວລາກິິນເຂົ້້�າ ຫຼືື� ອອກກຳຳລັັງກາຍ. ນັັກຮຽນຊັ້້�ນປະຖົົມ ຖືືກແນະນຳຳໃຫ້້
ໃສ່່ໜ້າ້ ກາກ ເວລາຢູ່່�ຂ້້າງໃນ ຍົົກເວັ້້�ນເວລາກິິນເຂົ້້�າ ຫຼືື� ອອກກຳຳລັັງກາຍ.
• ບໍ່່ມີີນັກ
ັ ຮຽນຄົົນໃດທີ່່�ຖືືກລະບຸຸວ່່າເປັັນຜູ້້ຕິິ
� ດຕໍ່່ໃກ້້ຊິິດຈະໄດ້້ຮັັບການອະນຸຸຍາດໃຫ້້ເຂົ້້�າຮ່່ວມສະຖານະການທີ່່�ມີີຄວາມສ່່ຽງສູູງເຊັ່່�ນ:
ການໄປທັັດສະນະສຶຶກສາແບບຄ້້າງຄືືນ ຫຼືື� ການໄປຕັ້້�ງແຄ້້ມຂອງໂຮງຮຽນ.
• ບັັນດານັັກຮຽນຢູ່່�ໃນໂຮງຮຽນເພື່່� ອຈຸຸດປະສົົງສະເພາະ ແລະໜ່່ວຍງານທີ່່�ສະໜັັບສະໜູູນບໍ່່ສາມາດເຂົ້້�າໂຮງຮຽນຖ້້າເປັັນຜູ້້ຕິິ
� ດຕໍ່່
ໃກ້້ຊິິດ ແລະ ຈະໄດ້້ຮັັບການສະໜັັບສະໜູູນໃຫ້້ຮຽນແບບທາງໄກໃນລະຫວ່່າງການແຍກຕົົວເອງ ຢູ່່�ຂອງພວກເຂົົາ.
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ການກວດ ດ້້ວຍ ຣາປິິດ ແອນຕິິເຈັັນ
• ຄວນໃຊ້້ຊຸຸດກວດ ຣາປິິດ ແອນຕິິເຈັັນ ເຖິິງວ່່າລູູກຂອງທ່່ານຈະສະແດງອາການ COVID-19 ບໍ່່ຮຸຸນແຮງ, ຫຼືື� ກວດປະຈຳຳວັັນຖ້້າ
ພວກເຂົົາໄປເຂົ້້�າໂຮງຮຽນແບບເປັັນຜູ້້ຕິິ
� ດຕໍ່່ໃກ້້ຊິິດ.
• ຖ້້າລູູກຂອງທ່່ານກວດ COVID-19 ເປັັນທາງບວກ, ພວກເຂົົາຕ້້ອງບໍ່່ໄປໂຮງຮຽນຈົົນກວ່່າລະຍະການຢູ່່�ໂດດດ່່ຽວຂອງພວກເຂົົາ
ຈົົບລົົງ ແລະ ພວກເຂົົາບໍ່່ມີີອາການໃດໆ. ຜົົນການກວດຈາກ ຣາປິິດ ແອນຕິິເຈັັນ ໃນທາງບວກຕ້້ອງໄດ້້ລົົງທະບຽນກັັບພະແນກ
ບໍໍລິິການ ນິິວເຊົົາທ໌໌ເວລສ໌໌ (Service NSW).
• ຖ້້າລູູກຂອງທ່່ານກວດພົົບວ່່າເປັັນທາງລົົບແຕ່່ຍັງັ ສະແດງອາການຢູ່່�, ພວກເຂົົາບໍ່່ຄວນເຂົ້້�າໂຮງຮຽນຈົົນ ກວ່່າບໍ່່ມີີອາການ.
• ພະນັັກງານ ແລະ ນັັກຮຽນຈະໄດ້້ຮັັບຊຸຸດກວດ ຣາປິິດ ແອນຕິິເຈັັນ 1 ກ່່ອງທີ່່�ມີີ 5ຊຸຸດກວດ ຈາກໂຮງຮຽນຂອງພວກເຂົົາໃນຕົ້້�ນ
ເທີີມທີີ 3. ພະນັັກງານ ແລະ ນັັກຮຽນໃນໂຮງຮຽນເພື່່� ອຈຸຸດປະສົົງສະເພາະ ແລະ ໜ່່ວຍງານສະໜັັບສະໜູູນຈະໄດ້້ຮັັບຊຸຸດກວດ
ຣາປິິດ ແອນຕິິເຈັັນ 2 ກ່່ອງທີ່່�ມີີ 5ຊຸຸດກວດ ຈາກໂຮງຮຽນຂອງພວກເຂົົາຢູ່່�ໃນຕົ້້�ນເທີີມທີີ 3.
• ໂຮງຮຽນຈະເກັັບຮັັກສາຊຸຸດການກວດ ຣາປິິດ ແອນຕິິເຈັັນ ໃນສະຖານທີ່່�ໂຮງຮຽນເພື່່� ອຈຸຸດປະສົົງໃນການກວດການເຝົ້�າ້ ລະວັັງໃນ
ກໍໍລະນີີທີ່່�ມີີການແພ່່ລະບາດ.
ສຸຸຂະອະນາໄມແລະການທໍາາຄວາມສະອາດ
• ນັັກຮຽນໄດ້້ຖືືກຊຸຸກຍູ້້ໃ� ຫ້້ລ້້າງມືືດ້້ວຍສະບູູ ແລະ ນໍ້້າເປັັນປະຈຳຳ ແລະ ໃຊ້້ອຸຸປະກອນປ້້ອງກັັນສ່່ວນຕົົວຕາມຄວາມຕ້້ອງການ.
• ການທໍາາຄວາມສະອາດໂຮງຮຽນທີ່່�ເພີ້້� ມຂຶ້້� ນໃນແຕ່່ລະມື້້� ຈະເນັ້້�ນໃສ່່ບໍລິິ
ໍ ເວນທີ່່�ຖືືກສໍາາຜັັດຫຼຼາຍແລະພື້້� ນທີ່່�ແຂງອື່່�ນໆ, ບ່່ອນຈັັບປະຕູູ,
ຕູ້້�ເກັັບຂອງ, ປຸ່່�ມເປີີດປິິດໄຟຟ້້າ ແລະ ຮາວຈັັບຂັ້້�ນໄດ ແລະ ພື້້� ນທີ່່�ເຄື່່� ອນໄຫວ.
ການລະບາຍອາກາດ
• ອາກາດບໍໍລິິສຸຸດແມ່່ນຮູູບແບບການລະບາຍອາກາດທີ່່�ມີີປະສິິດທິິພາບທີ່່�ສຸຸດເພື່່� ອຫຼຸຸ�ດຜ່່ອນຄວາມສ່່ຽງຕໍ່່ການແພ່່ເຊື້້� ອໂຣກ.
• ໃນຊ່່ວງເດືືອນທີ່່�ມີີອາກາດເຢັັນກວ່່າ, ລະບົົບເຮັັດຄວາມຮ້້ອນຈະຖືືກນໍາາໃຊ້້ສົົມທົົບກັັບວິິທີີການລະບາຍອາກາດເພື່່� ອໃຫ້້ດຸ່່�ນດ່່ຽງ
ລະຫວ່່າງຄວາມສະບາຍຂອງຄວາມຮ້້ອນ.
• ສະຖານທີ່່�ຮຽນທັັງໝົົດໃນໂຮງຮຽນຫຼຼວງໄດ້້ຖືືກກວດກາເພື່່� ອຮັັບປະກັັນລະດັັບຄວາມເໝາະສົົມຂອງລະບົົບລະບາຍອາກາດ ແລະ
ເຄື່່� ອງຟອກອາກາດເມື່່� ອຈຳຳເປັັນ.
• ການນໍາາໃຊ້້ສະຖານທີ່່�ກາງແຈ້້ງຈະສືືບຕໍ່່ໄດ້້ຮັັບການຊຸຸກຍູ້້ໃ� ນບ່່ອນທີ່່�ເປັັນໄປໄດ້້.
ໜ້້າກາກ
• ການໃສ່່ຫນ້້າກາກແມ່່ນໄດ້້ຮັັບການຊຸຸກຍູ້້ຢ່່
� າງແຂງຂັັນໃນບ່່ອນທີ່່�ເປັັນໄປໄດ້້ສໍາາລັັບພະນັັກງານແລະນັັກຮຽນທຸຸກຄົົນໃນສະຖານະການຂອງ
ໂຮງຮຽນລະບົົບສາມັັນ, ໂດຍສະເພາະໃນສະຖານທີ່່�ໃນຮົ່່�ມແລະກໍໍລະນີີອື່່� ນໆທີ່່�ບໍ່ສ
່ າມາດລະບາຍອາກາດແລະເວັ້້�ນລະຍະຫ່່າງກັັນໄດ້້.
• ໜ້າ້ ກາກແມ່່ນຈຳຳເປັັນສຳຳລັັບພະນັັກງານທັັງໝົົດທີ່່�ເຮັັດວຽກກັັບນັັກຮຽນທີ່່�ມີີຄວາມສ່່ຽງສູູງຕໍ່່ການເປັັນພະຍາດຮ້້າຍແຮງຖ້້າພວກ
ເຂົົາຕິິດເຊື້້� ອ COVID-19.
• ການໃສ່່ໜ້າ້ ກາກແມ່່ນໄດ້້ຮັັບການຊຸຸກຍູ້້ຢ່່
� າງແຂງຂັັນສໍາາລັັບຜູ້້ມ
� າຢ້້ຽມຢາມ, ໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີ່່�ພວກເຂົົາພົົວພັັນກັັບນັັກຮຽນ
ໂດຍກົົງ, ແລະຈໍາາເປັັນໃນເວລາທີ່່�ພົວ
ົ ພັັນກັັບນັັກຮຽນທີ່່�ມີີຄວາມສ່່ຽງສູູງທີ່່�ຈະເປັັນພະຍາດຮ້້າຍແຮງຖ້້າພວກເຂົົາຕິິດເຊື້້� ອ
COVID-19.
• ສຳຳລັັບນັັກຮຽນນັັບແຕ່່ປີີ 7ຂຶ້້� ນໄປທີ່່�ມາເຂົ້້�າໂຮງຮຽນໃນຖານະເປັັນຜູ້້ຕິິ
� ດຕໍ່່ໃກ້້ຊິິດຕ້້ອງໃສ່່ໜ້າ້ ກາກເມື່່� ອເວລາຢູ່່�ຂ້້າງໃນ ແລະ
ສໍາາລັັບນັັກຮຽນທີ່່�ອາຍຸຸນ້້ອຍກວ່່າກໍໍໄດ້້ຮັັບການຊຸຸກຍູ້້ຢ່່
� າງແຂງຂັັນ.
• ການໃສ່່ໜ້າ້ ກາກແມ່່ນໄດ້້ຮັັບການຊຸຸກຍູ້້ຢ່່
� າງແຂງຂັັນສຳຳລັັບນັັກຮຽນທຸຸກຄົົນເປັັນເວລາ 3 ມື້້� ຫຼັັ�ງຈາກພວກເຂົົາຟື້້�ນຕົົວຈາກ
COVID-19.
education.nsw.gov.au
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ຜູ້້�ມາຢ້້ຽມຢາມ
• ຜູ້້ມ
� າຢ້້ຽມຢາມທຸຸກຄົົນສາມາດເຂົ້້�າໂຮງຮຽນລະບົົບສາມັັນໄດ້້ໂດຍບໍ່່ຄໍາານຶຶງເຖິິງສະຖານະການສັັກຢາຂອງພວກເຂົົາ.
• ຜູ້້ມ
� າຢ້້ຽມຢາມທຸຸກຄົົນໄດ້້ຮັັບການຊຸຸກຍູ້້ຢ່່
� າງແຂງຂັັນໃຫ້້ໃສ່່ໜ້າ້ ກາກ, ໂດຍສະເພາະເມື່່� ອຢູ່່�ຂ້້າງໃນຫຼືື�ໃນເວລາທີ່່�ການເວັ້້�ນລະຍະຫ່່າງ
ກັັນເປັັນໄປບໍ່່ໄດ້້, ແລະໃນເວລາທີ່່�ພົວ
ົ ພັັນກັັບນັັກຮຽນໂດຍກົົງ.
• ຜູ້້ມ
� າຢ້້ຽມຢາມທີ່່�ເຂົ້້�າໄປໂຮງຮຽນເພື່່� ອຈຸຸດປະສົົງສະເພາະ ແລະ ໜ່່ວຍງານສະໜັັບສະໜູູນ, ລວມທັັງພະນັັກງານ ແລະ ອາສາ
ສະໝັັກ, ຕ້້ອງໃສ່່ໜ້າ້ ກາກ ຖ້້າພວກເຂົົາພົົວພັັນກັັບນັັກຮຽນໂດຍກົົງ.
• ຜູ້້ມ
� າຢ້້ຽມຢາມທີ່່�ເຂົ້້�າໄປໂຮງຮຽນໃນຖານະຜູ້້ຕິິ
� ດຕໍ່່ໃກ້້ຊິິດແມ່່ນຕ້້ອງແຈ້້ງໃຫ້້ໂຮງຮຽນຊາບແລະປະຕິິບັັດຕາມຄໍາາແນະນໍາາບາງຢ່່າງ,
ລວມທັັງການໃສ່່ໜ້າ້ ກາກໃນເວລາທີ່່�ຢູ່່�ຂ້້າງໃນ. ຜູ້້ມ
� າຢ້້ຽມຢາມທີ່່�ເປັັນຜູ້້ຕິິ
� ດຕໍ່່ໃກ້້ຊິິດບໍ່່ສາມາດເຂົ້້�າໄປໂຮງຮຽນເພື່່� ອຈຸຸດປະສົົງ
ສະເພາະໄດ້້.
ກິິດຈະກໍາາຕ່່າງໆ
• ການປະເມີີນຄວາມສ່່ຽງດ້້ານສຸຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຈະຖືືກລວມເຂົ້້�າໃນການວາງແຜນກິິດຈະກໍາາຕ່່າງໆ, ລວມທັັງການ
ທັັດສະນະສຶຶກສາ ແລະ ການຕັ້້�ງແຄ້້ມແບບຄ້້າງຄືືນ.
• ບັັນດາພໍ່່ ແມ່່ ແລະຜູ້້ດູູ
� ແລຈະຖືືກແຈ້້ງໃຫ້້ຊາບເຖິິງຄວາມສ່່ຽງຂອງການເປີີດຕໍ່່ການສຳຳຜັັດ ແລະຈະຕ້້ອງໃຫ້້ ການອະນຸຸຍາດສໍາາລັັບກິິດ
ຈະກໍາາບາງຢ່່າງ.
ການຕອບສະຫນອງກັັບສະຖານະການທ້້ອງຖິ່່� ນ
• ໂຮງຮຽນຈະເຮັັດວຽກຮ່່ວມກັັບທີີມບໍໍລິິຫານຈັັດການກໍໍລະນີີສຸຸຂະພາບ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມເປັັນຢູ່່�ທີ່� ່ດີີຂອງພະນັັກງານ
ເພື່່� ອຕອບສະໜອງໃຫ້້ເໝາະສົົມກັັບສະຖານະການທ້້ອງຖິ່່�ນ, ລວມທັັງການລະບາດຂອງພະຍາດໄວຣັັສ.
• ໃນບາງກໍໍລະນີີ, ໂຮງຮຽນອາດຈະອອກມາດຕະການເພີ່່�ມເຕີີມຊົ່່�ວຄາວໃນລະຍະເວລາທີ່່�ຈໍາາກັັດເພື່່� ອຊ່່ວຍຢຸຸດການຕິິດເຊື້້� ອ,
ລວມທັັງການຮຽກຮ້້ອງໃຫ້້ມີີການໃສ່່ໜ້າ້ ກາກ, ເລື່່� ອນເວລາຫຼືື�ຈໍາາກັັດກິິດຈະກໍາາທີ່່�ບໍ່ຈໍາ
່ າເປັັນແລະຊີ້້� ນໍາາບາງກຸ່່�ມໃຫ້້ຮຽນແບບທາງໄກ.
ການຮຽນແບບທາງໄກ
• ທາງກະຊວງຍັັງສືືບຕໍ່່ພັດ
ັ ທະນາແຫຼ່່�ງຊັັບພະຍາກອນການຮຽນຮູ້້�ດິິຈິິຕອນເພື່່� ອສະໜັັບສະໜູູນນັັກຮຽນທີ່່�ຕ້້ອງການຮຽນແບບ
ທາງໄກ.
ສໍາາລັັບຂໍ້້ມູູນເພີ່� ມ
່ ເຕີີມ, ເຂົ້້�າເບິ່່�ງ education.nsw.gov.au/covid-19/advice-for-families
ບໍໍລິິການນາຍພາສາທາງໂທລະສັັບ
ຖ້້າທ່່ານຕ້້ອງການຂໍ້້ມູູນເພີ່່�ມເຕີີມ ກະລຸຸນາໂທຫາທ່່ານຄູູໃຫຍ່່ຂອງໂຮງຮຽນ. ຖ້້າທ່່ານຕ້້ອງການນາຍພາສາເພື່່� ອຊ່່ວຍທ່່ານໃນການ
ສອບຖາມ ກະລຸຸນາໂທຫາບໍໍລິິການນາຍພາສາທາງໂທລະສັັບທີ່່�ເບີີ 131 450 ແລະຂໍໍເອົົານາຍພາສາລາວ. ບອກຜູ້້ຮັ
� ັບສາຍເບີີໂທລະສັັບ
ທີ່່�ທ່່ານຢາກໂທຫາ ແລະ ຜູ້້ຮັ
� ັບສາຍຈະຫາເອົົານາຍພາສາມາຊ່່ວຍທ່່ານໃນການສົົນທະນາຂອງທ່່ານຕາມສາຍ. ທ່່ານຈະບໍ່່ຖືືກເກັັບຄ່່າ
ບໍໍລິິການນີ້້� .

ລັັດຖະບານ NSW ມຸ່່�ງໝັ້້�ນທີ່່�ຈະຮັັບປະກັັນການດໍາາເນີີນງານຂອງໂຮງຮຽນສືືບຕໍ່່ໄປໃນຂະນະທີ່່�ໃຫ້້ຄວາມສໍາາຄັັນກັັບ
ຄວາມປອດໄພແລະຄວາມເປັັນຢູ່່�ທີ່� ່ດີີຂອງນັັກຮຽນແລະພະນັັກງານໂຮງຮຽນ.

education.nsw.gov.au

Lao 3

