Burmese

Coronavirus (COVID-19)
ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ဘာသာစကားမတူညီေသာ လူ႔အဖြ႕အစည္
ဲ
း
အတြက္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈဆိုင္ရာ အဓိကအခ်က္အလက္မ်ား

•• တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးကို ေဆာင္ရြက္ပါ။ လက္ကို မၾကာခဏ

ကြ်န္ေတာ္ ဘာေၾကာင့္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ
ခံယူသင့္တာလဲ။

ေဆးပါ။ ေခ်ာင္းဆိုး၊ ႏွာေခ်သည့္အခါတိုင္း တံေတာင္ဆစ္ေကြး

မည္သူမဆို မေျပာပေလာက္ေသာ ေရာဂါလကၡဏာပင္ျဖစ္ပါေစ အေအးမိ
သို႔မဟုတ္ တုပ္ေကြးကဲ့သို႔ ေရာဂါလကၡဏာ တစ္ခုခု ျဖစ္ေပၚလာပါက
အျမန္ဆံုး၊COVID-19 ေရာဂါစစ္ေဆးမႈ ခံယူသင့္ပါသည္။
COVID-19 ေရာဂါလကၡဏာမ်ားတြင္ •• ဖ်ားနာျခင္း၊ ဥပမာ- ခ်မ္းစိမ့္စိမ့္ျဖစ္ျခင္း၊ ညဘက္ေခြ်းထြက္ျခင္း
•• ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ လည္ေခ်ာင္းနာျခင္း/ လည္ေခ်ာင္းယားယံျခင္း၊

Pages/resources.aspx

အရသာခံ၍မရျခင္း စသည့္ အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ

•• သင္သည္ COVID-19 ေရာဂါရွသူ
ိ ႏွင့္

ေရာဂါလကၡဏာမ်ား

အနီးကပ္ထိေတြ႕ေနခဲ့ရသူျဖစ္ပါက ထိုသူႏွင့္ေနာက္ဆုံးထိေ

•• အျခားေရာဂါလကၡဏာမ်ားတြင္ ႂကြက္သားႏွင့္ အဆစ္အျမစ္မ်ား
နာက်င္ျခင္း၊ ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာျခင္း၊ ကိုယ္လက္မအီမသာျဖစ္ျခင္း/
ေအာ့အန္ျခင္းႏွင့္ အစာစားခ်င္စိတ္မရွျခင္
ိ း စသည္တို႔ ပါဝင္သည္။

သင္ႏွင့္တစ္ပါတည္း ယူေဆာင္သြားပါ။

စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈအေျဖကို ဘယ္လိုရရွမွိ ာလဲ။

လက္အိတ္ႏွင့္ မ်က္ႏွာဖုံးမ်ား ဝတ္ဆင္ထားပါလိမ့္မည္။
•• သင္၏ ႏွာေခါင္းႏွင့္ လည္ေခ်ာင္းတြင္းမွ ႏွာေခါင္း တို႔ဖတ္ နမူနာကို

•• ေရာဂါလကၡဏာျပင္းထန္လာပါက (ဥပမာအသက္ရႈရခက္ခဲျခင္း) သုံညသုံးလုံး (000) သို႔ ဖုန္းေခၚဆိုပါ။
လူနာတင္ယာဥ္မွ အမႈထမ္းအား သင္သည္ COVID-19
စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈခံယူထားေၾကာင္း ေျပာပါ။
•• အိမ္တြင္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ အတူေနထိုင္ပါက သင့္အေနျဖင့္
အျခားအခန္းတစ္ခန္းတြင္ သီးျခားေနထိုင္သင့္ပါသည္။
တစ္ခန္းထဲတြင္ အတူရေနပါက
ွိ
ခြစိဲ တ္ခန္းသုံးႏွာေခါင္းစည္း

ေရာဂါပိုးမေတြ႕ရွေၾကာင္
ိ
း စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ အေျဖရရွၿပီိ း
အနီးကပ္ထိေတြ႕ခဲ့သူအားလုံးႏွင့္ သက္ဆိုင္ပါသည္။

န္းမွ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ႏွာေခါင္းစည္း၊ အကာအကြယ္ဝတ္စုံ၊

သာလွ်င္ အိမ္မွ ထြက္ခြာပါ။ ဧည့္သည္ လက္ခံမေတြ႕ဆုံႏုင
ိ ္ပါ။

•• သင္သည္ လတ္တေလာ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ေနၿပီး သို႔မဟုတ္
ျဖစ္ေစကာမူ အိမ္တြင္ သီးသန္႔ခြျခားေနထိ
ဲ
ုင္ျခင္းသည္

•• စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈႏွင့္ အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာေဆးခ

•• ေဆးကုသမႈ သို႔မဟုတ္ အေရးေပၚကုသမႈ ခံယူရန္ လိုအပ္မွ

ေရာဂါရွသူ
ိ တစ္ဦးဦးႏွင့္ ၎တို႔ေနမေကာင္းမျဖစ္မီ ၄၈ နာရီအတြင္း

နာရီေက်ာ္ အတူရေနခဲ
ွ ိ ့သူမ်ား ပါဝင္ပါသည္။)

•• သင့္အား စမ္းသပ္စစ္ေဆးခန္းသို႔ လႊေျပာင္
ဲ
းေစလႊတ္ပါက လႊစာကိ
ဲ
ု

အိမ္တြင္သာ ေနပါ (ကိုယ္တိုင္ သီးသန္႔ခြျခား
ဲ ေနထိုင္ျခင္း)။

လိုအပ္ပါသည္။ (အနီးကပ္ထိေတြ႕သူမ်ားတြင္ COVID-19

မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ထိေတြ႕ခဲ့သူ သို႔မဟုတ္ အလုံပိတ္ေနရာတြင္ ၂

•• စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈသည္ လြယ္ကူ၊ လ်င္ျမန္ၿပီး အခမဲ့ ျဖစ္ပါသည္။

•• စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ အေျဖမရမခ်င္းႏွင့္ ေနျပန္မေကာင္းမခ်င္း

တြ႕ခဲ့သည့္အခ်န္ိ မွ ၁၄ ရက္ၾကာ အိမ္တြင္သာေနထိုင္ရန္

တစ္အိမ္ထဲတြင္ အတူေနထိုင္သူမ်ား သို႔မဟုတ္ ၁၅ မိနစ္ေက်ာ္

စစ္ေဆးမႈခံယူသည့္အခါ သင္ ဘာကို
ေမွ်ာ္လင့္ထားရမလဲ။

စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈခံယူၿပီးလွ်င္ ဘာျဖစ္မွာလဲ။

ကြ်န္ေတာ္သည္ ကိုယ္တိုင္သီးသန္႔ချခားေနထိ
ြဲ
ုင္ရန္လိုအ
ပ္သူတစ္ဦးႏွင့္ အတူေနထိုင္ပါသည္။ ကိုယ္တိုင္သီးသန္႔
ခြျခားေနထိ
ဲ
ုင္ျခင္းအေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
မည္သည့္ေနရာတြင္ ပိုမိုသိရႏိ
ွ ိ ုင္မလဲ။
•• https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/

ႏွာေစးျခင္း၊ အသက္ရႈရခက္ခဲျခင္း၊ အန႔ သိ
ံ ု႔မဟုတ္

ဝါဂြမ္းစ တပ္ထားေသာ ေသးရွည္ရွည္ ကိရိယာျဖင့္ ရယူပါသည္။

သို႔မဟုတ္ တစ္႐ႈးျဖင့္ ဖုံးအုပ္ပါ။

•• သာမန္အားျဖင့္ သင္၏ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈအေျဖကို ၂၄ နာရီမွ ၄၈
နာရီအတြင္း ရရွပါလိ
ိ မ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ၇၂ နာရီအထိ အခ်န္ိ ေပးပါ။
•• သင္သည္ အေရးေပၚဌာန သို႔မဟုတ္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ု ံ COVID-19
ေဆးခန္းတြင္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈခံယူခဲ့ပါက COVID-19 ေရာဂါေဗဒ
စမ္းသပ္မႈအေျဖ စာတိုေပးပို႔ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈ (Pathology
COVID-19 SMS Results Service) တြင္ မွတ္ပုံတင္ထားခဲ့လွ်င္
သင့္တြင္ COVID-19 ေရာဂါပိုးမရွေၾကာင္
ိ
း စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈအေျဖ
စာတို (SMS) ကို လက္ခံရရွႏိိ ုင္ပါသည္။ မွတ္ပုံတင္မထားခဲ့လွ်င္
ေဒသႏၲရက်န္းမာေရးဌာနမွ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးအရာရွက
ိ
သင့္ထံသို႔ ဖုန္းေခၚဆိုပါလိမ့္မည္။
•• သင့္ဓာတ္ခြနမူ
ဲ နာကို သင့္ အေထြေထြေရာဂါကုဆရာဝန္
သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ေနရာက
ရယူထားလွ်င္ သင့္ဆရာဝန္က သင္၏
စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈအေျဖကို ေပးပါလိမ့္မည္။

ဝတ္ဆင္ၿပီး ၁.၅ မီတာ အကြာမွာ ေနပါ။
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COVID-19 Testing
မည္သည့္ေနရာတြင္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ ခံယူႏုင
ိ ္ပါသလဲ။
•• သင္၏ ဆရာဝန္ထံသို႔ ဖုန္းေခၚပါ။
•• COVID-19 ေဆးခန္းတစ္ခုသို႔ သြားေရာက္ျပသပါ။ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာစာရင္းမွာ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၈ ရက္ေန႔မွ လက္ရအခ်
ွ ိ န္ိ အထိ
စာရင္းျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ဆုံးရအခ်က္အလက္မ်ားကို https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/clinics.aspx တြင္
စစ္ေဆးသိရႏိ
ွ ိ ုင္ပါသည္။

Suburb

Location

Opening hours

Phone

Referral
needed?

Wollongong

Wollongong Hospital
Heart Health Clinic, Loftus St

8:30 am-5:00pm 7 days a week

4222 5078

Wollongong

Southern IML (Pathology)
37 Denison St
(Drive through available)

9:00am-5:00pm Mon-Fri

4224 7474

Yes

Wollongong

4Cyte (Pathology)
406 Crown St
(Drive through only)

8:00am-5:00pm Mon-Fri
11:00am-2:00pm Sat-Sun

0466 806 074

Yes

Balgownie

Laverty (Pathology)
Shop 5/145 Balgownie Rd

12:30pm-4:00pm Mon-Fri

4283 5427

Yes

Dapto

Laverty (Pathology)
Dapto Leagues Club
Cnr Osborne St & Bong Bong Rd
(Drive through only)

8:30am-2:00pm Mon-Fri

Helensburgh

Helensburgh Respiratory Clinic 129
Parkes St

8:30am-11.50am Mon-Fri
(Appointment only)

4294 1400

Mt Warrigal

Shellharbour Hospital
Ambulatory Care Centre,
15-17 Madigan Blvd

8:30am-5:00pm 7 days a week

4295 2862

Warilla

Southern IML (Pathology)
109a Shellharbour Rd

9:00am-5:00pm Mon-Fri

4224 7474

Nowra

Shoalhaven Hospital
2 Scenic Drive, Hospital in the Home
(HITH) area, entry via Shoalhaven St
driveway

8:30am-4:30 pm 7 days a week

1300 002 108

Nowra

Southern IML (Pathology)
57 Junction St

9:00am-5:00pm Mon-Fri

4423 3111

Sanctuary Point

Sanctuary Point Respiratory Clinic 195
Kerry St

8:300am-5:30pm Mon-Fri
(Appointment only)

4443 0955

Ulladulla

Ulladulla Respiratory Clinic
114 Princes Hwy

12:00pm-4:00pm Mon-Fri
(Appointment only)

4455 5422

Wollongong

Yes

Shellharbour

Yes

Shoalhaven

Yes
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