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ကရ
ို ို နာဗိုင်း် ရပ်စ် ဆ
(COVID-19 စစ်ဆ
COVID-19 စစ်ဆ

်းစစ်ထာ်းသူမ ာ်း

်းမှု) အတွက်

်းထာ်းဆသာအခါ အဆ ြေမရခင် ရက်အနည််းငယ် ကကာနင
ို ပ
် ါသည်။

သင်ဆနမဆကာင််း ြေစ်လျှင ် (သ)ို ို့ စစ်ဆ

်းမှုရလဒ်အတွကဆ
် စာငဆ
ို့် နစဉ် ဆ

်းကိုသမှုခံယူရန်လိုအပ်လျှင ်

ရာဝန်နင
ှ ို့် က်သွယ်ပါ။
ကိုရို နာဗိုင်း် ရပ်စ် ကူ်းစက်ခရ
ံ သည်ဟို သံသယရှလျှင ် မည်သူမ
အ ြေစ်မ ာ်း

်းိုံ လကခဏာမ ာ်းမှာ ကိုယ်ပူ ခင််း၊ ဆခ ာင််း

ို အ မန် ်းိုံ စစ်ဆ

်းသငသ
ို့် ည်။

်းို ခင််း၊ ဆခါင််းကိုက် ခင််း၊ လည်ဆခ ာင််းနာ ခင််း၊

အသက်ရှုခက်ခဲ ခင််း သမဟို
ို ို့ တ် အနံ သမဟို
ို ို့ တ် အရသာဆပ ာက်

ို်းံ ခင််းတို ြေစ်
ို့ သည်။ အခ ျို့သူမ ာ်းသည်

ပိုမို ပင််းထန်ဆသာလကခဏာမ ာ်း ြေစ်နင
ို ပ် ပ်း အခ ျို့ မှာ ကူ်းစက်ထာ်းသည်ဟို သတမ ပ မတတ်ပါ။
သင်ကွာရန်တင််းဝင်လျှင၊် သငအ
ို ို့ တ်
ို့် ာ်း Smittestopp အက်ပ်မှ အသဆပ်းလျှင၊် သမဟို
ကူ်းစက်နင
ို ဆ
် ခ မငဆ
် စ်ဆ
ို့် နလျှငစ

်းသငသ
ို့် ည်။

အဆ ြေဆစာင်ို့ င
ို ်း် ဆနစဉ် သင်ဘာလိုပ်သငသ
်ို့ လဲ။
လူအမ ာ်းစိုသည် စစ်ဆ

်းပပ်းဆသာအခါ အမ်တွငဆ
် န သမဟို
ို ို့ တ် ကွာရန်တင််းတွင ် အဆ ြေဆစာငဆ
ို့် နစဉ်

ဆနထင
ို ရ
် ပါမည်။ ဆက ာင််းသွာ်း ခင််း သမဟို
ို ို့ တ် အလိုပ်သွာ်း ခင််း၊ အမ ာ်းသံ်းို ပဆ
ို ို့

ာင်ဆရ်းအသံ်းို ပ ခင််း နှင ်ို့

အမ ာ်း ပည်သူသ်းိုံ ဆနရာမ ာ်းသို သွ
ှ အ
ို သ
် ည် လူငယ်နင
ှ ို့်
ို့ ာ်း ခင််း မ ပ လိုပ်ရပါ။ သင်နင
ို့် တူဆနထင
ကဆလ်းမ ာ်းအပါအဝင် လူတင
ို ်း် ထံမှ သငက
်ို့ ယ
ို ်သင် အကွာအဆဝ်းတစ်ခတ
ို ွင ် ဆနရမည်။ ကဆလ်းငယ်မ ာ်းကို
ပံိုမှနအ
် တိုင်း် ဆစာငဆ
ို့် ရှာက်ရမည်။
•

သငတ
်ို့ ွင ် ကရ
ို ို နာဗိုင်း် ရပ်စ် လကခဏာရှဆသာဆကကာင ်ို့ စစ်ဆ

်းမှု ပ လိုပ်ခလ
ဲို့ ျှင ် သင်သည် အမ်တင
ွ ်

ဆနထင
ို ပ် ပ်း အဆ ြေဆစာငခ
ို့် န်တွင ် အ ခာ်းသူမ ာ်းအဆဝ်းတွင ် ဆနရမည်။
•

သင်သည် ကူ်းစက်ထာ်းသူအန်းတွင ် ဆနခဲို့ဆသာဆကကာင ို့် သမဟို
ို ို့ တ် Smittestopp အက်ပ်မှ
အသဆပ်းဆသာဆကကာင ို့် စစ်ဆ

်းမှု ပ လိုပ်ခသ
ဲို့ ည် ြေစ်လျှင ် သငအ
ို့် ဆ ြေကို ဆစာင ို့် ိုင်း် ခ န်တွင ်

အမ်တွငသ
် ာ ဆနထင
ို ရ
် မည်။
•

သင်သည် မ ြေစ်မဆန ကူ်းစက်မှုကွာရန်တင််းတွင ် ဆရာက်ရှဆနလျှင ် ကွာရန်တင််းစတင်ခ န်နင
ှ ို့်
ပပ်း

်းိုံ ခ န် နှစ်ခိုလ်းံို တွင ် စစ်ဆ

်းရမည်။ ကွာရန်တင််းသည် ဥပဆဒအရလိုအပ်ပပ်း သင်မလိုက်နာပါက
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ဒဏ်တပ်ခရ
ံ နင
ို သ
် ည်။ ပထမစစ်ဆ
ဆစာင ို့်

်းမှုမှ ဆရာဂါပို်းမရှဟိုအဆ ြေရသည်အထ သင်နင
ှ ို့် အတူဆနသူမ ာ်း

ိုင်း် ကွာရန်တင််း ပ လိုပ်ရမည်။ ဤကာလအတွင ် သင်

ကူ်းစက်ခံထာ်းရသူနင
ှ ို့် ဆနာက်

က်လက်ကွာရန်တင််း ပ လိုပ်ရမည်။

ို်းံ ထဆတွျို့ မှုအပပ်း ၇ရက်ကကာတွင ် သင်ထပ်မံစစ်ဆ

၇ရက်အပပ်း အဆ ြေသည် ဆရာဂါပို်းမရှ ြေစ်လျှင ် သင်ကွာရန်တင််းအ
သင်မစစ်ဆ

်းပါက ကူ်းစက်သူနင
ှ ို့် ဆနာက်

ို်းံ သတ်နင
ို သ
် ည်။

်းိုံ ထဆတွျို့သည် ဆနာက်ပိုင်း် ကွာရန်တင််းသည် ၁၀ရက်

ကကာမည် ြေစ်သည်။ လကခဏာမ ာ်းရှပါက ထပ်မစ
ံ စ်ဆ
•

်းရမည်။

်းသငသ
ို့် ည်။

ဆနာ်ဆဝဆရာက်ရပပ
ှ ်း အဝင်ကာွ ရန်တင််းတွင ် ြေစ်ပါက သင်သည် ဆရာက်ရှခ န်နင
ှ ို့် ၇ရက် ပညို့်ခ န်
စစ်ဆ

်းရမည် ြေစ်သည်။ စစ်ဆ

်းမှုနင
ှ ို့် ကွာရန်တင််းသည် ဥပဆဒအရလအ
ို ပ်ပပ်း သင်မလိုက်နာပါက

ဒဏ်တပ်ခရ
ံ နင
ို သ
် ည်။ ၇ရက်အပပ်း အဆ ြေသည် ဆရာဂါပ်းို မရှ ြေစ်လျှင ်
သင်ကွာရန်တင််းအ

်းိုံ သတ်နင
ို သ
် ည်။ အ ခာ်းသူမ ာ်းနှငဆ
ို့် နပပ်း ဆနရာ ခာ်းဆနရန်မရပါက

သင်ကွာရန်တင််းဝင်ခ န် ၎င််းတသည်
ို ို့
အမ်မှာဆနသငသ
ို့် ည်။ လကခဏာမ ာ်းဆပေါ်လာပါက
ထပ်မံစစ်ဆ
•

်းသငသ
ို့် ည်။

အကယ်၍ သင်သည် မ ြေစ်မဆနကွာရန်တင််းတွင ် ဆရာက်ဆနပပ်း ကိုရို နာဗိုင်း် ရပ်စ်
လကခဏာမ ာ်းရှဆသာဆကကာင ို့် စစ်ဆ

်းခဲို့ပါက သငတ
ွ ် COOVID-19 ရှနင
ို ဆ
် ခရှဆသာဆကကာင ို့်
ို့် င

သ်း ခာ်းဆနထင
ို ် ခင််း စည််းကမ််းမ ာ်းကို လိုက်နာသငသ
်ို့ ည်။ သ်း ခာ်းဆနထင
ို ် ခင််းစည််းကမ််းမ ာ်းမှာ
ကွာရန်တင််းထက် ပိုတင််းကကပ်သည်။ သင်နင
ှ ို့် အတူဆနသူမ ာ်းသည် သင်ပထမစစ်ဆ
အဆ ြေရသည်အထ ကွာရန်တင််းဆနသငသ
်ို့ ည်။ သင်နင
ှ အ
်ို့ တူဆနသူမ ာ်းလည််း စစ်ဆ

်းမှုမှ
်းရန်

လိုအပ်နင
ို သ
် ည်။
•

သငတ
်ို့ ွင ် ကရ
ို ို နာဗိုင်း် ရပ်စ် လကခဏာမရှ၊ ြေစ်ပွာ်းသူနင
ှ ်ို့ ထဆတွျို့ မှုမရှခဲဆ
ို့ သာ်လည််း စစ်ဆ
အဆ ြေမရခင်အထ အမ်တင
ွ ဆ
် နထင
ို ရ
် န်လိုအပ်ဆပသည်။ သက်
သင်သည် သိုဆတသနစမံကန််းတွင ် ပါဝင်ဆသာဆကကာင ို့် စစ်ဆ

်းခံရလျှင ်

ိုငသ
် ည်မှာ၊ ဥပမာအာ်း ြေင၊ို့်
်းခံခဲို့ရလျှင၊် သင်သည် ဌာနတစ်ခိုကို

သွာ်းဆရာက်မည် ြေစ်လျှင ် သမဟို
ို ို့ တ် ခရ်းသွာ်းရန် စစ်ရလျှင ် ြေစ်သည်။

ဆ

်းစစ်အဆ ြေကို ဘယ်လိုယူမလဲ။

၁-၂ ရက်ခနက် ကာပပ
်းဆနာက် သင၏ ကရ
ို ို နာဗိုင်း် ရပ် ဆ
ို့

်းစစ်အဆ ြေကို Helsenorge.no

(https://www.helsenorge.no/en/test-results/) တွင ် ရှာဆတွျို့လမို့်မည်။ တခါတရံ အနည််းငယ်
ပိုကကာနင
ို ပ
် ါသည်။
Helsenorge.no တွင ်

က်သွယ်ရန် အဆသ်းစတ်အခ က်မ ာ်း (“Kontaktinformasjon”) ဆအာက်တင
ွ ်

စာရင််းဆပ်းထာ်းဆသာ မိုဘင
ို ်း် ြေိုန်း် နံပါတ် သမဟို
ို ို့ တ် အ်းဆမ်းလ်လပ်စာ ရှဆသာ ဆနာ်ဆဝနင
ို င
် သ
ံ ာ်းမှတ်ပံိုတင်
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နံပါတ် သမဟို
ို ို့ တ် D နံပါတ်ရဆသာသူ
ှ
တိုင်း် ကို အဆ ြေရရှဆသာအခါ မက်ဆ

ခ
ို့ ်စာ သမဟို
ို ို့ တ် အ်းဆမ်းလ် ြေင ို့်

အဆကကာင််းကကာ်းပါလမို့်မည်။ သငတ
ွ ် ဆနာ်ဆဝနင
ို င
် သ
ံ ာ်းမှတ်ပံိုတင် နံပါတ် သမဟို
ို ို့ တ် D နံပါတ်မရှလျှင ်
ို့် င
အဆ ြေရရှရန် သင်စစ်ဆ

်းခဲဆ
ို ို့ တ် သငပို့် မ ျို့နယ်ရှ ကိုရို နာ အကူညလင
ို ်း် ကို
ို့ သာ စင်တာ သမဟို

က်သွယ်ရမည် ြေစ်သည်။
အကယ်၍ သငတ
ို ်း် ရပ်စရ
် ှခဲို့ဆသာ် အဆ ြေသည် ဆရာဂါပို်းဆတွျို့ ရှ သမဟို
ို ို့ တ် ဆရာဂါအတည် ပ
ို့် ွင ် ကိုရို နာဗင
(“positivt/påvist”) ဟိုဆြော် ပလမို့်မည်။ အကယ်၍ သငတ
ို ို နာဗိုင်း် ရပ်စမ
် ရှခဲို့ဆသာ် အဆ ြေသည်
ို့် ွင ် ကရ
ဆရာဂါပ်းို မဆတွျို့ ရှ သမဟို
ို ို့ တ် ဆရာဂါအတည်မ ပ (“negativt/ikke påvist”) ဟိုဆြော် ပလမို့်မည်။

အကယ်၍ ဆ

်းစစ်ခ က်က သငတ
်ို့ ွင် ကိုရို နာဗိုင်း် ရပ်စ်ရှသည်ဟို

(ဆရာဂါပို်းဆတွျို့ ရှဆသာ အဆ ြေ) ဆြော် ပလျှင်
အကယ်၍ ဆ

်းစစ်ခ က်က သငတ
ို ို နာဗိုင်း် ရပ်စရ
် သည်
ှ
ဟို ဆြော် ပလျှင ် သင်သည်
ို့် ွင ် ကရ

သ်း ခာ်းခွဲဆနရမည် ြေစ်သည်။ သငပို့် မ ျို့နယ်မှ အ
အ

က်သွယ်ဆ ခရာခံအြေွဲျို့သည် သငက
ို့် ို

က်သယ
ွ ်လာမည်။

က်သွယ်ဆ ခရာခံ ခင််းသည် ဆရာဂါ ကူ်းစက် ပနပ
် ို့ ွာ်းမှုကို ရပ်တနရ
် ို့ န် အဆရ်းကက်းသည်။

သငန
ှ အ
ူ ာ်းလံ်းို )
ို့် ်းစပ်သူအာ်းလံ်းို (သင်နင
ို့် တူဆနဆသာ နှင ို့် န်းန်းစပ်စပ်ထဆတွျို့ မှုရှခဲို့သအ
ကွာရန်တင််းဝင်ရမည် ြေစ်သည်။ ၎င််းတလည်
ို ို့
်း စစ်ဆ

်းခံရမည် ြေစ်သည်။

ပမ ျို့နယ်တွင ် လ ျို့ ဝှက်ခ က်ထန််းသမ််းရန် တာဝန်ရှသည်။ အခ င််းခ င််းနာ်းလည်ရန်အဆရ်းကက်းသည်၊ ထဆကကာင
ို ို့
ို့်
သင်တခိုခိုမဆသခ ာလျှင ် ဆမ်းပါ။ ဘာသာစကာ်းကို နာ်းလည်ရန်အခက်အခဲရှပါက ဘာသာ ပန်သူကို
သင်ဆတာင််း

ိုနင
ို သ
် ည်၊ ဘာသာ ပန်သသ
ူ ည် အခမဲို့ ြေစ်သည်။

သင်သ်း ခာ်းဆနထင
ို ခ
် န်တွင ် သင်နင
ှ အ
်ို့ တူဆနသူမ ာ်းနှင ်ို့ အကွာဆဝ်းတွင ် ဆနရန်မ ြေစ်နင
ို လ
် ျှင ် ပမ ျို့နယ်မှ
သငအ
ို သ
် ည်။
ို့် ာ်း ဆနရန်ဆနရာရှာဆပ်းနင

ကွာရန်တင််းနှင်ို့ သ်း ခာ်းဆနထင
ို ် ခင််းအတွက် အကကံ ပ ခ က်မ ာ်းနှင်ို့
စည််းကမ််းမ ာ်း
•

ကွာရန်တင််းနှင ို့် သ်း ခာ်းဆနထင
ို ် ခင််းအတွက် အကကံ ပ ခ က်မ ာ်းနှင ို့် စည််းကမ််းမ ာ်းhttps://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-generaladvice/social-distance-quarantine-and-isolation/
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•

ကွာရန်တင််းနှင ို့် မမဘာသာ သ်း ခာ်းဆနထင
ို ် ခင််းအတွက် အကကံ ပ ခ က်မ ာ်းနှင ို့် စည််းကမ််းမ ာ်းကို
ဘာသာစကာ်းမ ာ်းစွာအတွက် ဘာသာ ပန်ထာ်းပပ်း ြေစ်သည် https://www.fhi.no/en/op/novel-

•

coronavirus-facts-advice/information-material/informasjon-different-languages/
လက်ရှဥပဆဒအရ ကွာရန်တင််းနှင ို့် သ်း ခာ်းဆနထင
ို ် ခင််းအတွက် စည််းကမ််းမ ာ်းဆြောက်ြေ က်ပါက
ပစ်မှုဆ မာက်နင
ို သ
် ည်။

