
Smittestopp (စမ စ္စေတာ့) ဆိုတာဘာလဲ။ 
Smittestopp (စမ စ္စေတာ့) ဆိုသည္မွာ  ္နာ္  ္၀္းဂ်္ းယန္ ္း ္ ပည္သူ႔က်န္ ္းမာ ္ရး တကၠသိုလ္  

(အန္အိုင္ပ အိတ္ခ်္ ) မွ အက္ပ္စေ္  တစ္ခု္ ဖစ္ပါသည္ ။ လူမႈအသိုင္ ္းအ၀္ိုင္ ္းအတတင္ ္း ကိုရိုနာဗိုင္ ္းရပ္စေ္ပိုး 

ပ်္ ႕ႏ္ွ ႔္ ခင္ ္းကို ကာတကယ္ ရန္  ရည္ ရရယ္ထုတ္လုပ္ပါသည္ ။ အက္ပ္စေ္ကို အသု း္ ပဳမ ပဳ သင္ဆု း္ ဖတ္ ႏ္ိုင္ပါသည္ ။  

 

သင္  ္ဆးစစ္ခ ယူၿပ း သင္ ့္တတင  ္ ကုိရုိနာဗုိင္ ္းရပ္စေ္  ရိွ နပါက အက္ပ္စေ္မွတစ္ဆင္ ့္ အ ခားသူမ်ားကုိ 

အသိ ္ပးႏ္ိုင္ပါသည္ ။ ၄င  ္္းတုိ႔ အား  ္ရာဂါပုိးႏ္ွင္ ့္ထိ ္တတ႔မႈ ရိွႏ္ိုင  ္ၿပ း ဘာဆက္လုပ္ ရမလဲ 

အႀက ဥ္ာဏ္မ်ား  ္ပးပါလိမ္ ့္မည္ ။ ဤသုိ႔အား္ ဖင္ ့္ အက္ပ္စေ္က လူအမ်ားထ သုိ႔  ္ရာဂါပုိးကူးစက္ခ ရ ခင  ္္းကုိ 

ကာတကယ္ ႏ္ိုင္ပါလိမ္ ့္မည္ ။ သင္  ္ရာဂါပုိးကူးစက္ခ  ရၾကာင္ ္းကုိ အက္ပ္စေ္က မည္သူ႔ကုိ မ်ွ  ္ ပာ္ ပလိမ္ ့္မည္  

မဟုတ္ပါ။  

 
ကၽြႏ္ ္ ုပ္ ၏ ဖုန္ ္ ထဲၽတင္  Smittestopp (စမ စ္စေတာ့) အက္ပ္စေ္ကို ဘယ္လိုထည္ ့္ရမလဲ။  
• App Store (အက္ပ္စေ္  စတိုး) သို႔မဟုတ္  Google Play (ဂူဂဲလ္   ပလး) မွ အက္ပ္စေ္ကို   ္ဒါင္ ္းလုပ္ဒ္လုပ္ပါ။  

• အက္ပ္စေ္ထဲ၀င္ ၿပ း စခရင္  ္ပၚတတင္  ္ပၚလာသည္ ့္ လမ္ ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာပါ။  

•  ္ရးထားသည္မ်ားကို နားမလည္ပါက တစ္  ္ယာက္  ္ယာက္အား သင္ ့္ကို ရွင္ ္း္ ပခိုင္ ္းပါ။  

 
Smittestopp (စမ စ္စေတာ့) အက္ပ္စေ္  က ဘယ္လို အလုပ ္လုပ ္သလဲ။  
သင္သည္  ဖုန္ ္းထဲတတင္  အက္ပ္စေ္ကို ထည္ ့္တသင္ ္းထား ္သာ အ ခားသူတစ္  ္ယာက္  ္ယာက္ ႏ္ွင္ ့္ 

န းန းကပ္ကပ္ ရွိ နခ်္ိနန္တြင္  ဖုန္ ္းမ်ားအခ်င္ ္းခ်င္ ္း  သကၤတမ်ား  ္ပးပို႔ပါလိမ္ ့္မည္ ။  

 

အ ခားတစ္  ္ယာကက္တြင္  ကိုရိုနာဗိုင္ ္းရပ္စေ္ ရွိ ၾကာင္ ္း စစ္  ္ဆး ္တတ႔ရွိရပါက အက္ပ္စေ္က 

သင္ ့္ဖုန္ ္းသည္   ္ရာဂါပိုးကူးစက္ခ ရသူနားတတင္  ရွိခဲ့ဖူး ္ၾကာင္ ္း မွတ္သားထားပါလိမ္ ့္မည္ ။ 

ထို႔ ္နာက္  သင္ ့္အား ဘာလုပ္သင္ ့္သည္မ်ားကို  ္ ပာ္ ပသည္ ့္ မက္  ္ဆ့ခ်္တြစ္  ္စာင္ကို အက္ပ္စေ္မွတစ္ဆင္ ့္ 

ရရွိပါလိမ္ ့္မည္ ။ သင္  ္ရာဂါပိုး ကူးစက္ခ ရပါက အ ခားသူမ်ားကို  အၾကာင္ ္းၾကားမၾကား သင္က 

ဆု း္ ဖတ္ ႏ္ိုင္ပါသည္ ။  

 

အက္ပ္စေ္မွတစ္ဆင္ ့္ မက္  ္ဆ့ခ်္တြစ္  ္စာင္လက္ခ ရရွိပါက သင္သည္   ္ရာဂါပိုးႏ္ွင္ ့္ထိ ္တတ႔မိခဲ့ဖူးသည္ကိုသာ 

သိရွိႏ္ိုင္ ၿပ း ဘယ္သူထ မွ ဘယ္  ္နရာမွာ ထိ ္တတ႔မိခဲ့ ္ၾကာင္ ္း သိႏ္ိုင္လိမ္ ့္မည္  မဟုတ္ပါ။ 

အစိုးရအာဏာပိုင္  သို႔မဟုတ္  မည္သည္ ့္ တစ္စေု တစ္  ္ယာက္ကမွ သင္ဘယ္သူလဲ 

ဘယ္  ္နရာ ္ တတရာက္ခဲ့ဖူးလဲဆိုတာကို  ္ဖာ္ထုတ္ ႏ္ိုင္လိမ္ ့္မည္  မဟုတ္ပါ။  

 
ကိုယ္  ္ရ ကိုယ္တာ လုံၿခံဳမႈ 
• Smittestopp (စမ စ္စေတာ့) ကို အသု း္ ပဳရန္  သင္သည္  အသက္  ၁၆ ႏ္ွစ္ ္ ပည္ ့္ၿပ း ္ ဖစ္ ရပါမည္ ။  

• သင္ ့္ အၾကာင္ ္း အခ်က္အလက္မ်ားသည္  သင္ဘာမွလုပ္စေရာမလိုဘဲ ၁၄ ရက္ ၾကာလွ်င္  အလို အလ်ာက္  

ပ်ကက္သားပါလိမ္ ့္မည္ ။  

• အက္ပ္စေ္ထဲရွိ သင္ ့္ အၾကာင္ ္း အခ်က္အလက္မ်ားကို မည္သည္ ့္အခ်္ိနန္တြင္မဆို သင္ကိုယ္တြိုင္  ဖ်က္ပစ္ ႏ္ိုင္ပါသည္ ။  

• အက္ပ္စေ္ကို မည္သည္ ့္အခ်္ိနန္တြင္မဆို သင္ကိုယ္တြိုင္  ဖ်က္ပစ္ ႏ္ိုင္ပါသည္ ။  

 
 
 
 

 ္န႔စဥ္ဘ၀ကို ္ ပန္ ရဖို႔ လကက္တဲလိုက္ ၾကစို႔ 
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