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က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ် ဆ ်းစစ်ထာ်းသမူ ာ်း 

(COVID-19 စစ်ဆ ်းမှု) အတကွ ် 

COVID-19 စစ်ဆ ်းထာ်းဆသာအခါ အဆ ြေမရခင ်ရကအ်နည််းငယ ်ကကာန ိုငပ်ါသည်။ 

သငဆ်နမဆကာင််း ြေစ်လျှင ်(သ ို ို့) စစ်ဆ ်းမှုရလဒအ်တွက်ဆစာငို့ဆ်နစဉ် ဆ ်းကိုသမှုခံယူရနလ် ိုအပ်လျှင ်

 ရာဝနန်ငှို့ ်က်သွယ်ပါ။  

က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ ်က်ူးစက်ခံရသည်ဟို သသံယရှ လျှင ်မည်သူမ  ို အ မန ်ံို်းစစ်ဆ ်းသငို့သ်ည်။ 

အ ြေစ်မ ာ်း ံို်း လကခဏာမ ာ်းမှာ က ိုယ်ပ ူခင််း၊ ဆခ ာင််း  ို်း ခင််း၊ ဆခါင််းက ိုက် ခင််း၊ လည်ဆခ ာင််းနာ ခင််း၊ 

အသကရ်ှုခက်ခဲ ခင််း သ ို ို့မဟိုတ် အန ံသ ို ို့မဟိုတ် အရသာဆပ ာက် ံို်း ခင််းတ ို ို့ ြေစ်သည်။ အခ   ျို့သူမ ာ်းသည် 

ပ ိုမ ို ပင််းထနဆ်သာလကခဏာမ ာ်း ြေစ်န ိုငပ်ပ ်း အခ   ျို့ မှာ က်ူးစက်ထာ်းသည်ဟို သတ မ ပ မ တတ်ပါ။ 

သငက်ွာရနတ်င််းဝငလ်ျှင၊် သငို့အ်ာ်း Smittestopp အက်ပ်မ ှအသ ဆပ်းလျှင၊် သ ို ို့မဟိုတ် 

ကူ်းစက်န ိုငဆ် ခ မငို့ဆ်နလျှငစ်စ်ဆ ်းသငို့သ်ည်။ 

အဆ ြေဆစာငို့ ် ိုင််းဆနစဉ် သငဘ်ာလိုပ်သငို့သ်လဲ။  

လူအမ ာ်းစိုသည် စစ်ဆ ်းပပ ်းဆသာအခါ အ မ်တွငဆ်န သ ို ို့မဟိုတ် ကွာရနတ်င််းတွင ်အဆ ြေဆစာငို့ဆ်နစဉ် 

ဆနထ ိုငရ်ပါမည်။ ဆက ာင််းသာွ်း ခင််း သ ို ို့မဟိုတ် အလိုပ်သွာ်း ခင််း၊ အမ ာ်းသံို်း ပ ို ို့ဆ ာငဆ်ရ်းအသံို်း ပ  ခင််း နငှို့ ်

အမ ာ်း ပည်သူသံို်းဆနရာမ ာ်းသ ို ို့ သွာ်း ခင််း မ ပ လိုပ်ရပါ။ သငန်ငှို့အ်တူဆနထ ိုငသ်ည် လူငယ်နငှို့ ်

ကဆလ်းမ ာ်းအပါအဝင ်လူတ ိုင််းထမံ ှသငို့က် ိုယ်သင ်အကွာအဆဝ်းတစ်ခိုတွင ်ဆနရမည်။ ကဆလ်းငယမ် ာ်းက ို 

ပံိုမှနအ်တ ိုင််း ဆစာငို့ဆ်ရှာက်ရမည်။ 

• သငို့တွ်င ်က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ ်လကခဏာရှ ဆသာဆကကာငို့ ်စစ်ဆ ်းမှု ပ လိုပ်ခဲို့လျှင ်သငသ်ည် အ မ်တငွ ်

ဆနထ ိုငပ်ပ ်း အဆ ြေဆစာငို့ခ်  နတွ်င ်အ ခာ်းသူမ ာ်းအဆဝ်းတငွ ်ဆနရမည်။  

• သငသ်ည် ကူ်းစက်ထာ်းသအူန ်းတွင ်ဆနခဲို့ဆသာဆကကာငို့ ်သ ို ို့မဟိုတ် Smittestopp အက်ပ်မှ 

အသ ဆပ်းဆသာဆကကာငို့ ်စစ်ဆ ်းမှု ပ လိုပ်ခဲို့သည် ြေစ်လျှင ်သငို့အ်ဆ ြေက ို ဆစာငို့ ် ိုင််းခ  နတွ်င ်

အ မ်တွငသ်ာ ဆနထ ိုငရ်မည်။ 

• သငသ်ည် မ ြေစ်မဆန ကူ်းစက်မှုကွာရနတ်င််းတငွ ်ဆရာက်ရှ ဆနလျှင ်ကွာရနတ်င််းစတငခ်  နန်ငှို့ ်

ပပ ်း ံို်းခ  န ်နစှ်ခိုလံို်းတငွ ်စစ်ဆ ်းရမည်။ ကွာရနတ်င််းသည် ဥပဆဒအရလ ိုအပ်ပပ ်း သငမ်လ ိုက်နာပါက 
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ဒဏတ်ပ်ခရံန ိုငသ်ည်။ ပထမစစ်ဆ ်းမှုမ ှဆရာဂါပ ို်းမရှ ဟိုအဆ ြေရသည်အထ  သငန်ငှို့ ်အတူဆနသူမ ာ်း 

ဆစာငို့ ် ိုင််းကွာရနတ်င််း ပ လိုပ်ရမည်။ ဤကာလအတွင ်သင ်က်လက်ကွာရနတ်င််း ပ လိုပ်ရမည်။ 

ကူ်းစက်ခံထာ်းရသူနငှို့ ်ဆနာက် ံို်းထ ဆတွျို့ မှုအပပ ်း ၇ရက်ကကာတွင ်သငထ်ပ်မံစစ်ဆ ်းရမည်။ 

၇ရကအ်ပပ ်း အဆ ြေသည် ဆရာဂါပ ို်းမရှ  ြေစ်လျှင ်သငက်ွာရနတ်င််းအ ံို်းသတ်န ိုငသ်ည်။ 

သငမ်စစ်ဆ ်းပါက ကူ်းစက်သူနငှို့ ်ဆနာက် ံို်းထ ဆတွျို့သည် ဆနာက်ပ ိုင််း ကွာရနတ်င််းသည် ၁၀ရက ်

ကကာမည် ြေစ်သည်။ လကခဏာမ ာ်းရှ ပါက ထပ်မစံစ်ဆ ်းသငို့သ်ည်။  

• ဆနာ်ဆဝဆရာက်ရှ ပပ ်း အဝငက်ာွရနတ်င််းတွင ်ြေစ်ပါက သငသ်ည် ဆရာက်ရှ ခ  နန်ငှို့ ်၇ရက ်ပညို့်ခ  န ်

စစ်ဆ ်းရမည် ြေစ်သည်။ စစ်ဆ ်းမှုနငှို့ ်ကွာရနတ်င််းသည် ဥပဆဒအရလ ိုအပ်ပပ ်း သငမ်လ ိုက်နာပါက 

ဒဏတ်ပ်ခရံန ိုငသ်ည်။ ၇ရကအ်ပပ ်း အဆ ြေသည် ဆရာဂါပ ို်းမရှ  ြေစ်လျှင ်

သငက်ွာရနတ်င််းအ ံို်းသတန် ိုငသ်ည်။ အ ခာ်းသူမ ာ်းနငှို့ဆ်နပပ ်း ဆနရာ ခာ်းဆနရနမ်ရပါက 

သငက်ွာရနတ်င််းဝငခ်  န ်၎င််းတ ို ို့သည် အ မ်မှာဆနသငို့သ်ည်။ လကခဏာမ ာ်းဆပေါ်လာပါက 

ထပ်မံစစ်ဆ ်းသငို့သ်ည်။ 

• အကယ်၍ သငသ်ည် မ ြေစ်မဆနကွာရနတ်င််းတွင ်ဆရာက်ဆနပပ ်း က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ် 

လကခဏာမ ာ်းရှ ဆသာဆကကာငို့ ်စစ်ဆ ်းခဲို့ပါက သငို့တွ်င ်COOVID-19 ရှ န ိုငဆ် ခရှ ဆသာဆကကာငို့ ်

သ ်း ခာ်းဆနထ ိုင ်ခင််း စည််းကမ််းမ ာ်းက ို လ ိုက်နာသငို့သ်ည်။ သ ်း ခာ်းဆနထ ိုင ်ခင််းစည််းကမ််းမ ာ်းမှာ 

ကွာရနတ်င််းထက် ပ ိုတင််းကကပ်သည်။ သငန်ငှို့ ်အတူဆနသမူ ာ်းသည် သငပ်ထမစစ်ဆ ်းမှုမှ 

အဆ ြေရသည်အထ  ကွာရနတ်င််းဆနသငို့သ်ည်။ သငန်ငှို့အ်တူဆနသူမ ာ်းလည််း စစ်ဆ ်းရန ်

လ ိုအပ်န ိုငသ်ည်။ 

• သငို့တွ်င ်က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ ်လကခဏာမရှ ၊  ြေစ်ပွာ်းသူနငှို့ ်ထ ဆတွျို့ မှုမရှ ခဲို့ဆသာ်လည််း စစ်ဆ ်းခံရလျှင ်

အဆ ြေမရခငအ်ထ  အ မ်တငွဆ်နထ ိုငရ်နလ် ိုအပ်ဆပသည်။ သက်  ိုငသ်ည်မှာ၊ ဥပမာအာ်း ြေငို့၊် 

သငသ်ည် သိုဆတသနစ မံက န််းတွင ်ပါဝငဆ်သာဆကကာငို့ ်စစ်ဆ ်းခံခဲို့ရလျှင၊် သငသ်ည် ဌာနတစ်ခိုက ို 

သွာ်းဆရာက်မည် ြေစ်လျှင ်သ ို ို့မဟိုတ် ခရ ်းသွာ်းရန ်စစ်ရလျှင ် ြေစ်သည်။ 

ဆ ်းစစ်အဆ ြေက ို ဘယ်လ ိုယူမလဲ။  

၁-၂ ရက်ခန ို့က်ကာပပ ်းဆနာက် သင၏ က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ် ဆ ်းစစ်အဆ ြေက ို Helsenorge.no 

(https://www.helsenorge.no/en/test-results/) တွင ်ရာှဆတွျို့လ မို့်မည်။ တခါတရ ံအနည််းငယ ်

ပ ိုကကာန ိုငပ်ါသည်။  

Helsenorge.no တငွ ် ကသ်ွယ်ရန ်အဆသ်းစ တအ်ခ က်မ ာ်း (“Kontaktinformasjon”) ဆအာက်တွင ်

စာရင််းဆပ်းထာ်းဆသာ မ ိုဘ ိုင််းြေိုန််းနပံါတ် သ ို ို့မဟိုတ် အ ်းဆမ်းလ်လ ပ်စာ ရှ ဆသာ ဆနာ်ဆဝန ိုငင်သံာ်းမတှ်ပံိုတင ်
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နပံါတ ်သ ို ို့မဟိုတ် D နပံါတရ်ှ ဆသာသူတ ိုင််းက ို အဆ ြေရရှ ဆသာအခါ မက်ဆ ို့ခ ်စာ သ ို ို့မဟိုတ် အ ်းဆမ်းလ် ြေငို့ ်

အဆကကာင််းကကာ်းပါလ မို့်မည်။  သငို့တွ်င ်ဆနာ်ဆဝန ိုငင်သံာ်းမတှ်ပံိုတင ်နပံါတ ်သ ို ို့မဟိုတ် D နပံါတ်မရှ လျှင ်

အဆ ြေရရှ ရန ်သငစ်စ်ဆ ်းခဲို့ဆသာ စငတ်ာ သ ို ို့မဟိုတ် သငို့ပ်မ  ျို့နယ်ရှ  က ိုရ ိုနာ အကူည လ ိုင််းက ို 

 က်သွယ်ရမည် ြေစ်သည်။ 

အကယ၍် သငို့တွ်င ်က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ်ရှ ခဲို့ဆသာ် အဆ ြေသည် ဆရာဂါပ ို်းဆတွျို့ ရှ  သ ို ို့မဟိုတ် ဆရာဂါအတည် ပ  

(“positivt/påvist”) ဟိုဆြော် ပလ မို့်မည်။ အကယ်၍ သငို့တွ်င ်က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ်မရှ ခဲို့ဆသာ် အဆ ြေသည် 

ဆရာဂါပ ို်းမဆတွျို့ ရှ  သ ို ို့မဟိုတ် ဆရာဂါအတည်မ ပ  (“negativt/ikke påvist”) ဟိုဆြော် ပလ မို့်မည်။ 

 

အကယ်၍ ဆ ်းစစ်ခ က်က သငို့တ်ွင ်က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ်ရှ သညဟ်ို 

(ဆရာဂါပ ို်းဆတွျို့ ရှ ဆသာ အဆ ြေ) ဆြော် ပလျှင ်

အကယ်၍ ဆ ်းစစ်ခ က်က သငို့တွ်င ်က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စရ်ှ သည်ဟို ဆြော် ပလျှင ်သငသ်ည် 

သ ်း ခာ်းခွဲဆနရမည် ြေစ်သည်။ သငို့ပ်မ  ျို့နယ်မှ အ က်သွယ်ဆ ခရာခံအြဲွေျို့သည် သငို့က် ို  က်သယွ်လာမည်။  

အ က်သွယ်ဆ ခရာခံ ခင််းသည် ဆရာဂါ ကူ်းစက် ပန ို့ပွ်ာ်းမှုက ို ရပ်တန ို့ရ်န ်အဆရ်းကက ်းသည်။ 

သငို့န် ်းစပ်သူအာ်းလံို်း (သငန်ငှို့အ်တူဆနဆသာ နငှို့ ်န ်းန ်းစပ်စပ်ထ ဆတွျို့ မှုရှ ခဲို့သအူာ်းလံို်း) 

ကွာရနတ်င််းဝငရ်မည် ြေစသ်ည်။ ၎င််းတ ို ို့လည််း စစ်ဆ ်းခရံမည် ြေစ်သည်။ 

ပမ  ျို့နယ်တွင ်လ   ျို့ ဝှက်ခ က်ထ န််းသ မ််းရန ်တာဝနရ်ှ သည်။ အခ င််းခ င််းနာ်းလည်ရနအ်ဆရ်းကက ်းသည်၊ ထ ို ို့ဆကကာငို့ ်

သငတ်ခိုခိုမဆသခ ာလျှင ်ဆမ်းပါ။ ဘာသာစကာ်းက ို နာ်းလည်ရနအ်ခက်အခဲရှ ပါက ဘာသာ ပနသ်ူက ို 

သငဆ်တာင််း  ိုန ိုငသ်ည်၊ ဘာသာ ပနသ်သူည် အခမဲို့ ြေစ်သည်။  

သငသ် ်း ခာ်းဆနထ ိုငခ်  နတ်ွင ်သငန်ငှို့အ်တူဆနသူမ ာ်းနငှို့ ်အကွာဆဝ်းတွင ်ဆနရနမ် ြေစ်န ိုငလ်ျှင ်ပမ  ျို့နယ်မ ှ

သငို့အ်ာ်း ဆနရနဆ်နရာရှာဆပ်းန ိုငသ်ည်။  

 

ကွာရနတ်င််းနငှို့ ်သ ်း ခာ်းဆနထ ိုင ်ခင််းအတွက် အကကံ ပ ခ က်မ ာ်းနငှို့ ်

စည််းကမ််းမ ာ်း 

• ကွာရနတ်င််းနငှို့ ်သ ်း ခာ်းဆနထ ိုင ်ခင််းအတွက ်အကကံ ပ ခ က်မ ာ်းနငှို့ ်စည််းကမ််းမ ာ်း- 

https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-

advice/social-distance-quarantine-and-isolation/ 

https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/social-distance-quarantine-and-isolation/
https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/social-distance-quarantine-and-isolation/
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• ကွာရနတ်င််းနငှို့ ်မ မ ဘာသာ သ ်း ခာ်းဆနထ ိုင ်ခင််းအတွက ်အကကံ ပ ခ က်မ ာ်းနငှို့ ်စည််းကမ််းမ ာ်းက ို 

ဘာသာစကာ်းမ ာ်းစွာအတကွ် ဘာသာ ပနထ်ာ်းပပ ်း ြေစ်သည် https://www.fhi.no/en/op/novel-

coronavirus-facts-advice/information-material/informasjon-different-languages/ 

• လက်ရှ ဥပဆဒအရ ကွာရနတ်င််းနငှို့ ်သ ်း ခာ်းဆနထ ိုင ်ခင််းအတွက် စည််းကမ််းမ ာ်းဆြောက်ြေ က်ပါက 

 ပစ်မှုဆ မာက်န ိုငသ်ည်။ 
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