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သင်တ
ွ ် ကဗ
ို စ်-19 ပိုိုးရက ကြောင်ိုးအတည်ပပြုပပိုးပါက သမဟို
ို ့် တ ် သံသယရပါက ဘြောလိုပ်ရမလဲ။
့် င
ဧပပလ 27၊ 2021 အကပပြောင်ိုးအလဲမျြောိုး အကျဉိုးချံြုိုး
•

CDC ဘာသာစကာား နှင ့် ချျိနည
့် ျိရန့် အသစ့်မွမ့်ားမံထာားသသာ နှာသခေါင့်ားစည့်ား လျိအ
ို ပ့်ချက့်မျာား

•

CDC (သရာဂေါထျိနား့် ချျုသပ့်ရား နှင ့် ကာကွယ့်သရားစင့်တာမျာား) ၏ အကကံပပျုချက့်နင
ှ ့် ချျိနည
့် ျိပပား နှာသခေါင့်ားစည့်ား နှင ့် မျက့်နာှ အကာသံိုား ပစစည့်ားအတွက့်
ဘာသာစကာားကျိို မွမ့်ားမံထာားပေါသည့်။
ကျိိုဗစ့်-19 ထျိသတွွေ့မျိနင
ျိို သ
့် သာ ကာကွယ့်သ

•

ားအပပည့်ထျိိုားပပားသသာသူမျာားအတွက့် အသွာားအလာကန့်သတ့်ပခင့်ား အကကံပပျုချက့်ကျိို

ထည့်သွငား့် ထာားပေါသည့်။
ကာကွယ့်သ

•

ားထျိိုားထာားပပားသူမျာားအတွက့် ထပ့်ပြည့် အချက့်အလက့်အသစ့်

မတ်ဆက်ပခင်ိုး
သင့်သည့် ကျိဗ
ို စ့်-19 ပျိိုားနှင ့် ထျိသတွွေ့မျိလျှင့် သျိိုမဟိုတ့် ထျိသတွွေ့မျိခသည့်ဟို ထင့်လျှင့် ကျိိုဗစ့်-19 ဗျိိုငား့် ရပ့်စ့်ပျိိုားအာား သင့်အျိမ့်မှ အပခာားသူမျာား နှင ့်
အသျိိုငား့် အ၀ိုျိင
ို ား့် တွငား့် မပျံွေ့ နှသအာင့်
ံ
ကာကွယ့်ရန့် သင့်ကူညနျိင
ို ပ
့် ေါသည့်။ သ အာက့်ပေါ လမ့်ားညွှနခ
့် ျက့်ကျိို လျိက
ို ့်နာပေါ။

ကိုဗစ်-19 ၏ ကရြောဂါလကခဏြောမျြောိုး
ပြစ့်သလရှျိသသာ လကခဏာမျာား (အဂဂလျိပ)့် မှာ ြျာားပခင့်ား၊ သချာင့်ား

ျိိုားပခင့်ား နှင ့် အသက့်ရှှူကကပ့်ပခင့်ား တျိို ပြစ့်ပေါသည့်။ အပခာားလကခဏာမျာားမှာ ချမ့်ားတိုနပ့် ခင့်ား၊

ကကက့်သာားနာပခင့်ား၊ သခေါင့်ားကျိက
ို ့်ပခင့်ား၊ လည့်သချာင့်ားနာပခင့်ား၊ နွမ့်ားလျပခင့်ား၊ နှာပျိတ့်ပခင့်ား၊ နှာရည့်ယျိိုပခင့်ား၊ ပျျိျုွေ့ ပခင့်ား၊ အန့်ပခင့်ား၊ ၀ိုမ့်ားသွာားပခင့်ား သျိိုမဟိုတ့်
လတ့်တသလာ အနံ သျိိုမဟိုတ့် အရသာ မရသတာပခင့်ား
သင့်သည့် ကျိဗ
ို စ့်-19 ပျိိုား စစ့်သ
သ

ားသတွွေ့ ရှထ
ျိ ာားသူနင
ှ ့် ထျိသတွွေ့မျိြူားပပား ယင့်ားလကခဏာမျာားရှျိသနပေါက သင့်တွင ့် ကျိိုဗစ့်-19 ရှျိသနနျိင
ို ပ
့် ေါသည့်။ ကျိိုဗစ့်-19 ပျိိုားရှျိမရှျိ

ားစစ့်ခံရန့် သင့်ကျန့်ားမာသ ရား သစာင့်သရှာက့်သူအာား

က့်သွယ့်ပေါ။

သင်တ
ွ ် ဆရြော၀န် သမဟို
ို ့် တ ် ကျန်ိုးမြောက ရိုး ကစြောင်က
ူ ရပါက။ ။ လူ၀ိုင့်မှု အသပခအသနမည့်သပင့်
ိုျိ ပြစ့်သစကာမူ အခမ သျိိုမဟိုတ့် စရျိတန
့် ည့်ားနည့်ားပြင့်
့် င
့် ရြောက်သမ
စစ့်သ

ားသပားသသာ သနရာမျာား ရှျိပေါသည့်။ Department of Health (ကျန့်ားမာသရားဌာန) ၏ သ

ားစစ့်ပခင့်ား သမားသလသမားထရှျိသသာသမားခွနား့် မျာား

(အဂဂလျိပ)့် ကျိိုကကည့်ပေါ သျိိုမဟိုတ့် ဒဗျှူလူသအ ပပည့်နယ့် ကျိဗ
ို စ့်-19 အချက့်အလက့်သဟာလျိိုငား့် ကျိို ြိုနား့်

က့်ပေါ။ (အဂဂလျိပ)့်

ပပည်သ ူ ကျန်
ိုးမြောကရိုး အင်တြောဗျ ိုးတွင် ပါ၀င်ပခင်ိုး
့်
သင့်တွင ့် ကျိဗ
ို စ့်-19 ပျိိုားသတွွေ့ ရှျိရပေါက ပပည့်သူကျန့်ားမာသရားမှအင့်တာဗျှူားသူတစ့်သယာက့်က သင့်ကျိို အမျာားအာားပြင့် ြိုနား့်

က့်ပေါလျိမမည့်
့်
။

အင့်တာဗျှူားသမားသူက ဘာလိုပ့်ရမလ၊ ဘယ့်လျိိုအသထာက့်အပ သ
ံ တွလျိိုသလ သင့်နာားလည့်သအာင့် ကူညသပားပေါလျိမမည့်
့်
။ အင့်တာဗျှူားသမားသူက
လတ့်တသလာ သင့်ထျိသတွွေ့ ခြူားသသာသူမျာား၏ အမည့်နင
ှ ့်

က့်သွယရ
့် န့်အချက့်အလက့်မျာားကျိိုလည့်ား သမားပေါလျိမမည့်
့်
။ ဘယ့်သူသတွ ထျိသတွွေ့မျိမရ
ှု ှျိသွာားသလ

သျိရန့် ယင့်ားအချက့်အလက့်မျာားကျိို သမားပခင့်ားပြစ့်ပေါသည့်။ သင့်နင
ှ ့် အနားကပ့်ထျိသတွွေ့မျိသူမျာားအာား

က့်သွယ့်ချျိနတ
့် င
ွ ့် အင့်တာဗျှူားသမားသူက သင့်၏ အမည့်ကျိို

သပပာပပလျိမမည့်
့်
မဟိုတ့်ပေါ။

ကဆိုးကိုသမှုခံယဖ
ူ ိုကလွ
ပဲ ပိုး အမ်မြောပဲကနပါ
့်
သင့်သည့် သ

ားကိုသမှုခံယြ
ူ ကလွ
ျိို
ပပား အျိမ့်မှာပသနသင့်ပေါသည့်။ အလိုပ့်၊ သကျာင့်ား သျိိုမဟိုတ့် လူမျာားသသာသနရာ မသွာားပေါနှင။့် အမျာားသံိုား

သယ့်ယူပျိိုသ

ာင့်သရား၊ တက့်စ့်

အျိမ့်သိုအသရာက့်
ျိ
ပျိို ၀ိုန့်သ

သျိိုမဟိုတ့် ကာားမျှစားပခင့်ားကျိို သရှာင့်ကကဥ့်ပေါ။ အပခာားသူမျာားကျိို သစျား၀ိုယ့်သပားရန့် အကူအညသတာင့်ားပေါ သျိိုမဟိုတ့်

ာင့်မက
ှု ျိို သံိုားပေါ။

ဆရြော၀န်ထသ
ံ ို မသွ
ြောိုးမ ဖိုန်ိုးဆက်ပါ။
့်
ကျန့်ားမာသရား သစာင့်သရှာက့်သူအာား သင့်တွင ့် ကျိိုဗစ့်-19 ရှျိသနသကကာင့်ား သျိိုမဟိုတ့် ကျိိုဗစ့်-19 ရှျိမရှျိ အစစ့်ခံထာားသကကာင့်ား သပပာပေါ။ အသ
မျက့်နာှ အကာကျိို ၀ိုတ့်

င့်ပေါ။ ယင့်ားအ

ာက့်အအံထ
ို မ၀ိုင့်မ

င့်မျာားပြင့် ရံိုားထ သျိိုမဟိုတ့် သစာင့် ျိိုငား့် ခန့်ားထမှသူမျာား သနမသကာင့်ားမပြစ့်ရန့် ကူညနျိင
ို ပ
့် ေါသည့်။

သင်က
့် ိုယ်သင် အမ်ရ အပခြောိုးသူမျြောိုး၊ တရ စဆြောန်မျြောိုး နင့်် ခွဲကနပါ။
•

လူမျြောိုး- ပြစ့်နင
ျိို သ
့် သလာက့် သားပခာားခန့်ားတွငသ
့် ာသနပပား အပခာားသူမျာားနှင ့် ခွာခွာသနပပား ပြစ့်နင
ျိို ပ
့် ေါက အျိမ့်သာသရချျိျုားခန့်ားခွသံိုားပေါ။

•

တရ စဆြောန်မျြောိုး- အျိမ့်သမွားတျိရျိ စဆာန့်မျာား နှင ့် အပခာားတျိရျိ စဆာန့်မျာားနှင ့် ထျိသတွွေ့ မှုကျိို ကန့်သတ့်ပေါ။ ပြစ့်နင
ျိို ပ
့် ေါက သင့်အျိမ့်သာားမျာားအာား ၄င့်ားတျိကျိ
ို ို
သစာင့်သရှာက့်ချိိုငား့် ပေါ။ တျိရျိ စဆာန့်မျာားကျိို မပြစ့်မသန သစာင့်သရှာက့်ရမည့်
ထျိသတွွေ့ ပပားချျိနတ
့် င
ွ ့် လက့်သ

ျိိုပေါက မျက့်နာှ အကာ၀ိုတ့်

င့်ပပား သင့်အျိမ့်သမွားတျိရျိ စဆာန့်နင
ှ ့် မထျိသတွွေ့မ နှင ့်

ားပေါ။ ပျိိုမျိိုသရ
ျိ ှျိရန့် ကျိဗ
ို စ့်-19 နှင ့် တျိရျိ စဆာန့်မျာား (အဂဂလျိပ့်)ကျိိုကကည့်ပေါ။

မမကိုယက
် ို ဘယ်ကလြောက် ကြောကအြောင် သိုးပခြောိုးခွဲကနရမလဲ။
1.

သင့်တွင ့် ကျိဗ
ို စ့်-19 ပျိိုားရှျိသနသကကာင့်ား အတည့်ပပျုပပားပေါက သျိိုမဟိုတ့် သံသယရှျိပပား ကရြောဂါလကခဏြော ရကနပါက သအာက့်ပေါအချျိနတ
့် င
ွ ့် အျိမတ
့် ွင ့်
သားပခာားခွသနပခင့်ားကျိို ရပ့်နင
ျိို ပ
့် ေါသည့်။

2.

ားမသံိုားဘ အနည့်ား

ံိုား 24 နာရ ကျိိုယ့်ပူမတက့်သတာပခင့်ား နင့််

o

ကျိိုယ့်ပူကျသ

o

သင့် သရာဂေါလကခဏာမျာား (အဂဂလျိပ့်) သက့်သာလာပခင့်ား နင့််

o

သင့်ပထမ

ံိုား သရာဂေါလကခဏာ ခံစာားရချျိနမ
့် ှ အနည့်ား

သင့်တွင ့် ကျိဗ
ို စ့်-19 ပျိိုား စစ့်သ

ံိုား 10 ရက့် သကျာ့်လန
ွ သ
့် ွာားပခင့်ား

ားသတွွေ့ ရှျိပပား မည်သည့််ကရြောဂါလကခဏြောမျှ မရပါက သအာက့်ပေါအချျိနမ
့် ျာားတွင့် အျိမ့်တင
ွ ့် သားပခာားခွသနပခင့်ားကျိို

ရပ့်နင
ျိို ပ
့် ေါသည့်။
o

သင့်ပထမ

o

ကျိိုဗစ့်-19 သကကာင့် သနထျိိုငမ
့် သကာင့်ားမပြစ့်ပခင့်ား

ံိုား ကျိိုဗစ့်-19 ပျိိုား စစ့်သ

ားသတွွေ့ ရှျိချျိနမ
့် ှ အနည့်ား

ံိုား10 ရက့် သကျာ့်လန
ွ သ
့် ွာားပခင့်ား နင့််

သင့်် ကရြောဂါလကခဏြောမျြောိုးကို ကစြောင့်် ကည့််ပါ
သင့် သရာဂေါလကခဏာမျာား ပျိိုပပင့်ားလာပေါက ကျန့်ားမာသရားကိုသမှုခံယူပေါ။ ကိုသမှုမခံယူမ သင့်ကျန့်ားမာသရားသစာင့်သရှာက့်သအ
ူ ာားြိုနား့်
19 သရာဂေါလကခဏာမျာား ရှျိသနသကကာင့်ားသပပာပေါ။ ကျန့်ားမာသရားဌာနမျာားသျိမသွ
ို
ာားမ သစာင့် ျိိုငား့် ခန့်ား နှင ့် စစ့်သ

က့်ပပား သင့်တွင ့် ကျိိုဗစ့်-

ားခန့်ားမျာားထတွင့် ပျိိုားမွှာားမျာား အပခာားသူထံ

မပျံွေ့ နှသစရန့်
ံ
မျက့်နာှ အကာကျိို တပ့်ပေါ။
အသရားသပေါ်ကျန့်ားမာသရားသစာင့်သရှာက့်မှု လျိိုအပ့်ပေါက 911 သျိြို
ို နား့်
သပပာပပပေါ။ ပြစ့်နင
ျိို ပ
့် ေါက အသရားသပေါ် ၀ိုန့်သ

က့်ပပား ြိုနား့် ကျိင
ို သ
့် သာ ၀ိုန့်ထမ့်ားအာား သင့်တွင ့် ကျိဗ
ို စ့်-19 သရာဂေါလကခဏာမျာားရှျိသနသကကာင့်ား

ာင့်မှုမသရာက့်မ မျက့်နာှ အကာကျိို တပ့်ထာားပေါ။

သိုးပခြောိုးခွဲကနပခင်ိုး နင့်် အသွြောိုးအလြောကန်သတ်
ပခင်ိုးတို ဘြောကွ
ဲပပြောိုးလဲ။
့်
့်
•

သိုးပခြောိုးခွဲကနပခင်ိုး

ျိိုသည့်မှာ သင့်တွင ့် ကျိိုဗစ့်-19 သရာဂေါလကခဏာမျာားရှျိသနပပား သ

ပျိိုားရှျိသကကာင့်ား စစ့်သ

ားသတွွေ့ ရှျိချျိနတ
့် င
ွ ့် လိုပ့်ရမည့် အရာမျာားပြစ့်ပေါသည့်။ သားပခာားခွသနပခင့်ား

ားစစ့်အသပြကျိို သစာင့်

ျိိုငား့် သနချျိန ့် သျိမဟို
ို
တ့် ကျိဗ
ို စ့်-19

ျိိုသည့်မှာ သရာဂေါပျံွေ့ နှမှု
ံ ကျိို သရှာင့်ကကဥ့်နင
ျိို ရ
့် န့်

တျိက
ို တ
့် ွနား့် ထာားသသာ အချျိနအ
့် တျိိုငား့် အတာတစ့်ခို အျိမတ
့် ွငသ
့် နပပား အပခာားသူမျာား(အျိမ့်သထာင့်စို၀ိုင့်မျာားအပေါအ၀ိုင့်)နှင ့် ခွသနပခင့်ား ပြစ့်ပေါသည့်။
•

အသွြောိုးအလြောကန်သတ်
ပခင်ိုး
့်

ျိိုသည့်မှာ ကျိိုဗစ့်-19 နှငထျိ
့် သတွွေ့မျိပေါက လိုပရ
့် မည့်အရာမျာား ပြစ့်ပေါသည့်။ အသွာားအလာကန့်သတ့်ပခင့်ား

ျိိုသည့်မှာ

အျိမ့်တွငသ
့် နပပား သင့်သည့် သရာဂေါပျိိုားကူားစက့်ခံရပခင့်ား သျိိုမဟိုတ့် အပခာားသူမျာားသျိကူ
ို ားစက့်နင
ျိို သ
့် နသပြင့် တျိိုကတ
့် န
ွ ား့် ထာားသသာ
အချျိနအ
့် တျိိုငား့် အတာတစ့်ခို အပခာားသူမျာားနှင ့် ခသပ့်၀ိုားသ ၀ိုားသနပခင့်ား ပြစ့်ပေါသည့်။ သင့်တွင ့် ကျိဗ
ို စ့်-19 သရာဂေါပျိိုားသတွွေ့ ရှလ
ျိ ျှင့် သျိိုမဟိုတ့် ကျိဗ
ို စ့်-19
သရာဂေါလကခဏာမျာား သပေါ်လာလျှင့် အသွာားအလာကန့်သတ့်ပခင့်ား သည့် သားပခာားခွသနပခင့်ား ပြစ့်သွာားနျိင
ို ပ
့် ေါသည့်။

2

အသွြောိုးအလြောကန်သတ်
ပခင်ိုး သည် ဘယ်ကလြောက် ကြောပါသလဲ။
့်
လက့်ရအ
ှျိ သွာားအလာကန့်သတ့်ခံရန့် အကကံပပျုချက့်မှာ သနာက့်

ံိုားထျိသတွွေ့မျိမှု ပပားသနာက့် 14 ရက့်ခန့် အသွာားအလာကန့်သတ့်ခံရန့် ပြစ့်ပေါသည့်။ ၄င်ိုးမြော

လံိုပခံြုမှုအရဆံိုိုး ပဖစ်ပါသည်။ ယင့်ားကာလအတွငား့် သင့်သရာဂေါလကခဏာမျာားကျိို သစာင့်ကကည့်ပပား သင့်တွင ့် ကျိိုဗစ့်-19 သရာဂေါလကခဏာမျာား (အဂဂလျိပ့်) 14
ရက့်အတွငား့် သ ပေါ်လာပေါက သ

ားစစ့်ခံယပ
ူ ေါ။ တစ့်ချျိျုွေ့သသာ အနတရာယ့်မျာားသသာ

က့်တင့်မျာား သျိိုမဟိုတ့် အိုပ့်စိုမျာားအတွက့် 14 ရက့်

အသွာားအလာကန့်သတ့်ပခင့်ားသရွ ားချယ့်မက
ှု ျိို အသံိုားပပြု သင်ပ
့် ါသည်။

•

ကျန့်ားမာသရားဌာနမျာားသျိို ခဏတာ သျိမဟို
ို
တ့် ကာလရှည့်အလိုပလ
့် ိုပ့်ရသသာ သျိမဟို
ို
တ့် သနထျိင
ို ရ
့် သသာ သူမျာ။

•

အကျဥ့်ားသထာင့်တွင ့် အလိုပ့်လိုပရ
့် သသာ သျိမဟို
ို
တ့် သနထျိင
ို ရ
့် သသာသူမျာ။

•

ယာယအသ

•

အသ

•

ဂျိိုသထာင့် သျိမဟို
ို
တ့် စက့်ရို က
ံ သျိသသာ
ို
အလိုပ့်သသဘာသဘာ၀ိုသကကာင့် ခပ့်ခွာခွာသနနျိင
ို ရ
့် န့်မပြစ့်နင
ျိို သ
့် ည့် လူအံိုသသာသနရာတွင ့်

ာင့် သျိမဟို
ို
တ့် ယာယအျိမရ
့် ာတွင ့် အလိုပလ
့် ိုပ့်ရသသာ သျိမဟို
ို
တ့် သနထျိိုငရ
့် သသာသူမျာ။

ာင့်မျာား၊ စိုသပေါင့်ားအျိမရ
့် ာမျာား သျိမဟို
ို
တ့် ဇရပ့်ကသျိသသာ
ို
လူအမျာားနှင ့် စိုသပေါင့်ားသနထျိိုငရ
့် သသာ သူမျာ။

အလိုပလ
့် ိုပ့်ရသသာသူမျာ။

•

ငေါားြမ့်ားပခင့်ား သျိမဟို
ို
တ့် ပင့်လယ့်စာထိုတလ
့် ိုပ့်သသာ သသဘဂာသပေါ်တွင ့် အလိုပလ
့် ိုပရ
့် သသာ သူမျာ

ယင့်ားမှာမပြစ့်နင
ျိို ပ
့် ေါက သနာက့်

ံိုားထျိသတွွေ့ မှုပပားသနာက့် သနာက့်ထပ့် သ

ားမစစ့်ဘ 10 ရက့်ထျိ အသွာားအလာကန့်သတ့်မှု ခံယပ
ူ ေါ။ 10 ရက့်အတွငား့် တွင့် ကျိိုဗစ့်-

19 သရာဂေါလကခဏာမျာား ရှလ
ျိ ာပေါက 14 ရက့်အပပည့် အသွာားအလာကန့်သတ့်မှု ခံယူပပား သ

ားစစ့်ပေါ။ 14 ရက်ကပမြောက်သည့််ကနအထ
လကခဏြောမျြောိုးကို
့်

ကစြောင့်် ကည့််ပါ။
ားံို ထျိသတွွေ့မျိမှုမှ 7 ရက့်ပပည့်ချျိနတ
့် ွင့် ရက့်လက
ျိို ့်နင
ျိို ပ
့် ေါသည့် အကယ့်၍

တစ့်ချျိျုွေ့အထူားအသပခအသနမျာားတွင ့် အသွာားအလာကန့်သတ့်ပခင့်ားကျိို သင့်သနာက့်
သရာဂေါလကခဏာမျာား မရှျိဘ သနာက့်
သ

ားစစ့်ခံယူပေါ) ယင့်ားမှာ သ

ို ံ ားသ

ားစစ့်ရလဒ့်တင
ွ ့် ပျိိုားမသတွွေ့ပေါက (အသွာားအလာကန့်သတ့်မှုအ

ံိုားမသတ့်မ အနည့်ား

ံိုား 48 နာရအတွငား့်

ားစစ့်သပားရန့် အရင့်ားအပမစ့်ရှျိမရှျိသပေါ်တင
ွ မ
့် တ
ူ ည့်ပေါသည့်။ 14 ရက်ကပမြောက်သည့််ကနအထ
လကခဏြောမျြောိုးကို ကစြောင့်် ကည့််ပါ။
့်

သင့်သားပခာား အသပခအသနအတွက့် အသကာင့်ား

ံိုားကျိို

ံိုားပြတ့်သပားရန့် သင့် သဒသနတရကျန့်ားမာသရား အရာရှျိကျိို တျိိုငပ
့် င့်ပေါ။

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) က ကျိိုဗစ့်-19 သရာဂေါပျိိုားရှသ
ျိ ူနင
ှ ့် ထျိသတွွေ့မျိသည့် ကာကွယ့်သ

ားအပပည့်ထျိိုားပပားသည့်သူမျာားသည့်

သအာက့်ပေါအချက့်အာားလံိုားနှငကျိ
့် က
ို ့်ညလျှင ့် အသွာားအလာကန့်သတ့်မှုခံယရ
ူ န့် မလိုဟို လတ့်တသလာက ထိုတ့်ပပန့်ထာားပေါသည့်။

•

ကာကွယ့်သ

•

လက့်ရှျိ ကျိဗ
ို စ့်-19 ထျိသတွွေ့မျိသည့်အချျိနက
့် စပပား သရာဂေါလကခဏာမရှလ
ျိ ျှင့်

ကာကွယ့်သ

ားအပပည့်ထျိိုားပပားပပလာား (ပျိမ
ို ျိိုသရ
ျိ ှျိရန့် သင့်ကာကွယ့်သ

ားအပပည့်ထျိိုားပပားချျိနတ
့် ွင့် အပျိင
ို ား့် ကျိို ကကည့်ပေါ။)

ားအပပည့်ထျိိုားပပားလျှငလ
့် ည့်ား ထျိသတွွေ့မျိသည့်သနာက့်ပျိိုငား့် 14 ရက့်တင
ွ ့် သစာင့်ကကည့်သနသင့်ပေါသည့်။ ၄င့်ားတျိအသနပြင့်
ို
လည့်ား

နှာသခေါင့်ားစည့်ား၀ိုတ့်

င့်ပခင့်ား၊ ခပ့်ခွာခွာသနပခင့်ား နှင ့် ၄င့်ားတျိ၏
ို လူမှုသရားစက့်၀ိုျိိုငား့် ကျိို သလျာခ့်ထာားပခင့်ားမျာားကျိလ
ို ည့်ား

လမ့်ားညွှနခ
့် ျက့်၏ ခခင့်ားချက့်မှာ ကာကွယသ
့်

က့်လက့်လိုပ့်သ

ာင့်သင့်ပေါသည့်။

ားထျိိုားထာားပပားသည့် အတွငား့် လူနာ နှင ့် ကျန့်ားမာသရားဌာနမျာားတွင့် သနထျိင
ို သ
့် ူမျာားသည့် ကျိိုဗစ့်-19

ထျိသတွွေ့မျိသည့်သနာက့်ပျိိုငား့် တွင့် အသွာားအလာကန့်သတ့်မက
ှု ျိို

က့်လက့်ခံယူရန့် လျိိုအပ့်နင
ျိို ပ
့် ေါသည့်။

ကျိိုဗစ့်-19 ရှျိသကကာင့်ားသံသယရှျိသူ သျိိုမဟိုတ့် အတည့်ပပျုထာားသူနင
ှ ထျိ
့် သတွွေ့ ပပားသနာက့် လျိအ
ို ပ့်သည့်အချက့် နှစ့်ချက့်လံိုားနှငမကျိ
့်
က
ို ့်ညသူမျာားသည့်
လက့်ရအ
ှျိ သွာားအလာကန့်သတ့်မှု လမ့်ားညွှနခ
့် ျက့် (အဂဂလျိပ့်) ကျိို လျိက
ို ့်နာရပေါမည့်။

ကိုဗစ်-19 ပျံျံ့ နမှု
ံ ့် ကို ကြောကွယပ် ခင်ိုး
•

သင့်သည့် အပခာားသူမျာား သျိိုမဟိုတ့် အျိမသ
့် မွားတျိရျိ စဆာန့်မျာား အနာားတွင့် ရှျိသနချျိန ့် သျိမဟို
ို
တ့် ကျန့်ားမာသရားသစာင့်သရှာက့်သူ ၏ ရံိုားခန့်ားသျိို မ၀ိုင့်မ
အ၀တ်နြောကခါင်ိုးစည်ိုးတစ်ခို၀တ်ဆင်ပါ (အဂဂလျိပ့်) သင့်မျက့်နာှ အကာမ၀ိုတ့်

င့်ထာားပေါက သင့်အျိမ့်ရှျိသူများသည့် အခန့်ားတစ့်ခန့်ားထတွင ့်

အတူမသနရပေါ သျိိုမဟိုတ့် သူတသင့်
ျိို
အခန့်ားထ၀ိုင့်ပေါက မျက့်နာှ အကာ၀ိုတ့်၀ိုင့်ရပေါမည့်။

3

•

အဝတ့်နာှ သခေါင့်ားစည့်ား

ျိိုသည့်မှာ သငပ
့် ေါားစပ့် နှင ့် နှာသခေါင့်ားကျိို လံိုားဝအပပည့်ကာထာားပပား သငပ
့် ေါားနှစ့်ဘက့် နှင ့် သမားသစအတွငား့်

အံဝင့်ဂွငက
့် ျပြစ့်သည့် မည့်သည့်အရာကျိို မ

ျိို

ျိိုလျိိုပေါသည့်။ ၎င့်ားကျိို ခပ့်တင့်ားတင့်ားရက့်ထာားသသာ အလွှာနှစလ
့် ွှာပြငပ့် ပျုလိုပ့်ထာားရမည့် ပြစ့်ပပား

သငဦ
့် ားသခေါင့်ား သျိိုမဟိုတ့် နာားသနာက့်တွင့် ပတ့်ချည့်ထာားရန့် အထံိုားသျိမဟို
ို
တ့် သျိိုငား့် ကကျိျုားမျာားပေါရပေါမည့်။ ြွံွေ့ ပြျိျုားတျိိုားတက့်မှု

င
ျိို ရ
့် ာ၊ အပပျုအမူ

ျိိုငရ
့် ာ

သျိိုမဟိုတ့် ကျန့်ားမာသရားအသပခအသနအရ အ၀ိုတ့်မျက့်နာှ အကာ မ၀ိုတ့်နင
ျိို ပ
့် ေါက သျိင
ို ား့် ကကျိျုားပေါသသာ မျက့်နာှ ဒျိင
ို ား့် ကျိို အသံိုားပပျုနျိင
ို ပ
့် ေါသည့်။
မျက့်နာှ အကာ ကျိို သနကသလားထျိနား့် မျာား၊ သနခရားထွက့်မှု နှင ့် သက-12 သကျာင့်ားမျာားတွင့် ကသလားမျာားကလည့်ား အသံိုားပပျုနျိင
ို ပ
့် ေါသည့်။
လိုပ့်ငန့်ားခွငတ
့် ွင့် နှာသခေါင့်ားစည့်ား သျိိုမဟိုတ့် အသက့်ရှုအကာမျာားသည့် မျက့်နာှ အကာထက့် ပျိိုမက
ျိို ာကွယ့်သပားနျိင
ို သ
့် ပြင့် ၄င့်ားတျိကျိ
ို ို
လျိိုအပ့်နင
ျိို ပ
့် ေါသည့်။
•

ကျိိုဗစ့်-19 ပျံွေ့ နှမှု
ံ ကျိို ထျိသရာက့်စွာ သနှားသွာားသစရန့် နှာသခေါင့်ားစည့်ားမျာားကျိို ပျိိုမျိိုမန
ှ က
့် န့်သစသအာင့် မွမ့်ားမံရန့် Centers for Disease Control and
Prevention (CDC) လမ့်ားညွှနခ
့် ျက့်မှ တျိက
ို တ
့် ွနား့် ထာားသသာ မဟာဗျှူဟာမျာား (အဂဂလျိပ့်) ယင့်ားမဟာဗျှူဟာမျာားတွင့် ခွစျိတ့်ခန့်ားသံိုား
နှာသခေါင့်ားစည့်ားဝတ့်

င့်ပခင့်ား၊ ခွစျိတ့်ခန့်ားသံိုား နှာသခေါင့်ားစည့်ားနာားကွငား့် ကျိို ထံိုားဝတ့်ပခင့်ား သျိိုမဟိုတ့် နှာသခေါင့်ားစည့်ားတွင့် နျိင
ို လ
့် န
ွ အ
့် သံိုားပပျုပခင့်ားမျာား

ပေါဝင့်ပေါသည့်။ ထျိိုအပပင့် DOH (ကျန့်ားမာသရားဌာန) က သလထွက့်အ

ျိို သျိိုမဟိုတ့် အသပေါက့်မျာားပေါသသာ နှာသခေါင့်ားစည့်ားမျာား သျိိုမဟိုတ့်

တစ့်လွှာပပေါသသာ မျက့်နာှ အကာမျာားကျိို သံိုားရန့် မတျိက
ို တ
့် ွနား့် ပေါ။ (သလထွကအ
့်
ကထိုတ့်ပပန့်သည့် လမ့်ားညွှနခ
့် ျက့်အတျိိုငား့် အသံိုားပပျုပေါက အ
•

အမျာားသံိုားသနရာမျာားတွင့် နှာသခေါင့်ားစည့်ား ဝတ့်

ပ
ျိို ေါသသာ အသက့်ရှှူအကာ ကျိို DOH နှင ့် L&I (အယ့်လန
့် င
ှ အျိ
့် ိုင)့်

င့်သပပပေါသည့်။(အဂဂလျိပ့်)

င့်ပခင့်ားကျိို အမျာားပပည့်သက
ူ ျန့်ားမာသရားနည့်ားလမ့်ားမျာားပြစ့်သည့် ကာကွယ့်သ

ားထျိိုားပခင့်ား၊

လူလူချင့်ားခပ့်ခွာခွာသနပခင့်ား၊ လက့်ကျိိုသနရ
့် ှငား့် စွာထာားပခင့်ား၊ သားပခာားခွသနပခင့်ား နှင ့် အသွာားအလာကနသ
့် တ့်ပခင့်ားတျိနှ
ို ငအ
့် တူ ပူားတွလိုပ့်သ

ာင့်ရန့်

အသရားကကားပေါသည့်။
•

နှာသခေါင့်ားစည့်ား၀ိုတ့်ထာားလျှငလ
့် ည့်ား အပခာားသူမျာားနှင ့် ၆ ကပအကွြောတွင ် ကနပါ။

•

သင်လ
့် က်ကတွကို မ ကြောခဏကဆိုးက ကြောသန်စင်
့် ပါ်။ အနည့်ား
အယ့်လက
့် ျိိုသဟာ 60%အရက့်ပျံပေါသည့် လက့်သန့်သ

ံိုား စကကန့် 20 လက့်ကျိို

ားရည့်ကျိို သံိုားပေါ။ မသ

ပ့်ပပာ နှင ့် သရသ

ားပေါ။

ပ့်ပပာ နှင ့် သရမရှျိပေါက အနည့်ား

ံိုား

ားရသသားသည့်လက့်ပြင့် မျက့်နာှ ကျိို ထျိပခင့်ားကျိို သရှာင့်ကကဥ့်ပေါ။

•

ကချြောင်ိုးဆိုိုးတအ
့်ဲ ခါနဲ န့် ြောကချတဲအ
့် ခါ အိုပ်ဆိုငိုး် ထြောိုးပါ အသံိုားပပျုပပားသသာ တစ့်ရှှူားကျိို လွှငပစ့်
့် ပပား လက့်သ

•

သကာင့်တာမျာား၊ စာားပွမျက့်နာှ ပပင့်မျာား၊ လက့်ကင
ျိို ဘ
့် ိုသားမျာား၊ သရချျိျုားခန့်ားသံိုားပစစည့်ားမျာား၊ အျိမ့်သာ၊ ြိုနား့် ၊ ကားဘိုတ့်၊ တက့်ဘလက့် နှင ့်

ားပေါ။

အျိပ့်ရာသဘားစာားပွမျာားအပေါအ၀ိုင့် “အထမျြောိုးက သြော” မျက်နြောပပင်မျြောိုးကို မ ကြောခဏ သန်ရ့် င်ိုးကရိုးလိုပ်ပါ။ အျိမ့်သိုားံ သန့်စင့်စပသရားကျိိုသိုားံ ပေါ
သျိိုမဟိုတ့် သိုတ့်ချပပား သလဘယ့်လ့်သပေါ်တွင့် ပေါသည့်အတျိိုငား့် လျိက
ို ့်နာပေါ။
•

သင့်အျိမတ
့် ွင ့် လူမျာား သျိိုမဟိုတ့် အျိမ့်သမွားတျိရျိ စဆာန့်မျာားနှင ့် ပန့်ားကန့်မျာား၊ သသာက့်သရခွက့်မျာား၊ ခွက့်မျာား၊ အျိိုားခွက့်မျာား၊ မျက့်နာှ သိုတ့်ပေါ၀ိုေါ
သျိိုမဟိုတ့် ကိုတင့်အပေါအ၀ိုင့် တစ်ကိုယက
် ရိုးသံိုးို ပစစည်ိုးမျြောိုး အတူမသံိုးို ပါနင်။့်

သင်ဘယ်အချန်ကြောကွယ်ကဆိုးအပပည့် ်အဝထိုးို ခံပပိုးသလဲ
ကာကွယ့်သ

ားအပပည့်အဝထျိိုားပပားမပပားသအာက့်ပေါအတျိိုငား့် စဉားစာားပေါသည့်။

•

Pfizer သျိိုမဟိုတ့် Moderna ကာကွယ့်သ

•

ဂျွန ့်

မှတ့်ချက့်။ ။ သ
သင့်ကာကွယ့်သ

င့် အန့် ဂျွန ့်

င့် ၏ ဂျက့်

န့် ကာကွယ့်သ

ားအတွက့် ဒိုတျိယအကကျိမ့်ထျိိုားပပား 2 ပတ့်အကကာ သျိမဟို
ို
တ့်

ားကသျိသသာ
ို
တစ့်ကကျိမ့်ထားျိို ကာကွယ့်သ

ားထျိိုားခံပပား 2 ပတ့်မပပညသ
့် သားလျှင ့် သျိမဟို
ို
တ့် ဒိုတျိယအကကျိမ့် သ
ားအပပည့်ထျိိုားပပားသည့်အချျိနထ
့် ျိ ကာကွယ့်သရားအ

သင့်သည့် အပပည့်အဝကာကွယ့်သ
•

ား ကသျိို 2 ကကျိမ့်ထျိိုားရသည့် ကာကွယ့်သ

ားထျိိုားပပား 2 ပတ့်အကကာ

ားထျိိုားခံရန့် လျိိုသသားလျှင ့် သင့်သည့် အပပည့်အဝအကာအကွယ့်မရသသားပေါ။

င့်မျာား (အဂဂလျိပ့်)ကျိို လျိက
ို ့်နာပေါ။

ားထျိားို ခံပပားပေါက

လူကျပ့်သသာ အသပခအသန နှင ့် သနရာမျာားမှ လွပပား (အင်္ဂလိပ်) ပပင့်ပလှုပရ
့် ှာားမှုမျာား နှင့် အပန့်ားသပြမှုမျာားကျိို နှာသခေါင့်ားစည့်ားမပေါဘ
ပပျုလိုပ့်နင
ျိို ပ
့် ေါသည့်။

•

နှာသခေါင့်ားစည့်ားမဝတ့်ဘ အပပည့်အဝကာကွယ့်သ

•

သင့်သည့် ကျိဗ
ို စ့်-19 သကကာင့် ပပင့်ားထန့်သရာဂေါခံစာားနျိင
ို သ
့် ပခမျာားသသာသူမျာား ရှျိသသာ သျိိုမဟိုတ့် နှငအတူ
့်
သနသသာ သူမျာားမှလွပပား
အပခာားအျိမ့်သထာင့်စိုမျာားမှ ကာကွယ့်သ
သ

ားထျိိုားခံပပားသူမျာားနှင့် အျိမတ
့် ွငား့် စိုသဝားနျိင
ို ပ
့် ေါသည့်။

ားမထျိိုားထာားသူမျာား နှင ့် နှာသခေါင့်ားစည့်ားမပေါဘ အခန့်ားတွငား့် စိုနင
ျိို ပ
့် ေါသည့် (ဥပမာ။ ။ အတူမသန

ွမျျိျုားမျာားထံသွာားသလာက့်လည့်ပတ့်ပခင့်ား) (အဂဂလျိပ့်)
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•

သင့်သည့် ကျိဗ
ို စ့်-19 ပျိိုားရှသ
ျိ ူနင
ှ အ
့် တူရှျိသနခြူားပေါက သရာဂေါလကခဏာမရှလ
ျိ ျှင ့် အပခာားသူမျာားနှင့် သရှာင့်သနစရာ သျိမဟို
ို
တ့် သ

ားစစ့်ခံရန့်

မလျိိုအပ့်ပေါ။
o

သျိိုရာတွင ့် သင့်သည့်အိုပ့်စိုလက
ျိို ့်စိုသနသည့်သနရာ (မွမ့်ားမံသရား သျိမဟို
ို
တ့် အချျုပ့်ခန့်ား သျိမဟို
ို
တ့် အိုပ့်စလ
ို က
ျိို ့်စိုသနသည့်အျိမ)့် တွင ့်
သနထျိိုငပ့် ပား ကျိဗ
ို စ့်-19 ပျိိုားရှျိသန
ူ င
ှ အ
့် တူရှျိသနခြူားပေါက သရာဂေါလကခဏာမရှလ
ျိ ျှငလ
့် ည့်ား အပခာားသူမျာားနှင့် 14 ရက့်ကကာ သဝားသဝားသနပပား
သ

သင့်ကာကွယ့်သ

ားစစ့်ခံရန့် လျိိုအပ့်ပေါသည့်။

ားထျိိုားအသပခအသနမည့်သပင့်
ိုျိ ရှျိသစကာမူ လူအမျာားသံိုားသနရာမျာားတွင ့် သင့်ကျိိုယတ
့် ျိိုင ့် နှင ့် အပခာားသူမျာားကျိို ကာကွယ့်ရန့် အ

လျိက
ို ့်နာသင့်ပေါသည့်။(အဂဂလျိပ့်) ယင့်ားတျိတွ
ို င ့် နှာသခေါင့်ားစည့်ား၀ိုတ့်

င့်မျာားကျိို

င့်ပခင့်ား၊ အပခာားသူမျာားနှင ့် 6 သပအကွာတွငသ
့် နပခင့်ား၊ လူမျာားသသာသနရာမျာား နှင ့်

သလ၀ိုင့်သလထွက့်မသကာင့်ားသသာသနရာမျာားကျိို သရှာင့်ရှာားပခင့်ားတျိို ပေါ၀ိုင့်ပေါသည့်။ ထျိိုအပပင့်သင့်သည့် လူအတန့်အသင့် မှ လူအမျာားအပပာား စိုသသာသနရာကျိို
တက့်သရာက့်နင
ျိို ပ့် ပား အထူားသပြင့် သနထျိင
ို မ
့် သကာင့်ားသသာသူအနာားတွငရ
့် ှျိပေါက ကျိဗ
ို စ့်-19 ၏ သရာဂေါလကခဏာမျာား ကျိို
က့်လက့်သစာင့်ကကည့်နျိင
ို ပ
့် ေါသည့်။(အဂဂလျိပ့်)
အရင့်ားပမစ့်။ ။ Centers for Disease Control and Prevention (အဂဂလျိပ့်)

ထပ်ကဆြောင်ိုးကိုဗစ်-19 အချက်အလက် နင့်် အရင်ိုးအပမစ်မျြောိုး
လက့်ရှျိ ၀ိုေါရှငတ
့် န့် ရှျိ ကျိိုဗစ့်-19 အသပခအသန၊ ပမျိျုွေ့သတာ့်၀ိုန့် အင့်ားလ ၏ တာားပမစ့်ချက့်မျာား (အဂဂလျိပ့်)၊ သရာဂေါလကခဏာမျာား (အဂဂလျိပ့်) ပျံွေ့ နှပံ
ံ ို (အဂဂလျိပ့်) နှင ့်
လူသတွဘယ့်လျိို ဘယ့်အချျိနသ
့်

ားစစ့်ခံရမလ (အဂဂလျိပ့်) တွင ့် သနာက့်

ံိုားသတင့်ားမျာားကျိို ကကည့်ပေါ။ ပျိိုမျိိုသရ
ျိ ရ
ှျိ န့် ကျွနပ
့်ို တ
့် ၏
ျိို

သမားသလသမားထရှျိသသာသမားခွနား့် မျာား ကျိို ကကည့်ပေါ (အဂဂလျိပ့်)
လူတစ့်သယာက့်၏ လူမျျိျုား/လူမျျိျုားရင့်ား သျိမဟို
ို
တ့် နျိင
ို င
့် သ
ံ ာားပြစ့်မပြစ့်တသည့်
ျိို
ကျိိုဗစ့်-19 ပျိိုားကူားစက့်ခံရမှု နှငမ
့် သက့်

ျိိုငပ
့် ေါ။ သျိရာတွ
ို
င ့် သဒတာမျာားအရ

အသရာင့်ရှျိသသာ လူအသျိင
ို ား့် အဝျိိုငား့် မျာားသည့် ကျိိုဗစ့်-19 ကျိို အချျိျုားမညမျှစွာ ခံသနရသကကာင့်ားသတွရ
ွေ့ ပေါသည့်။ ၎င့်ားမှာ လူတစ့်ချျိျုွေ့ နှင့် အသျိိုငား့် အဝျိိုငား့် ကျိို
ကာကွယ့်သပားရန့် အခွငအ
့် လမ့်ားပျိန
ို ည့်ားသွာားသစသည့် လူမျျိျုားခွပခာားမှု အထူားသပြင့် ြွွေ့စည့်ားပံိုပြင ့် လူမျျိျုားခွပခာားမှု သကကာငပ့် ြစ့်ပေါသည့်။ စျိတ့်ဒဏ့်ရာရပခင့်ားက
သရာဂေါကျိို ရင့် ျိိုငရ
့် ာတွင့် အကူအည မပြစ့်နင
ျိို ပ
့် ေါ (အဂဂလျိပ့်) သဟာလဟာလမျာား နှင ့် အချက့်အလက့်အမှာားမျာားကျိို မပျံွေ့ နှသစရန့်
ံ
အတွက့် တျိကျသသာ
သတင့်ားအချက့်အလက့်မျာားကျိိုသာ သဝမျှပေါ။
•

ဒဗျှူလူသအ ပပည့်နယ့် Department of Health 2019 နျိဘ
ို ယ့်လ့် ကျိရ
ို ို န
ျိ ာဗျိိုငား့် ရပ့် ပြစ့်ပွာားပခင့်ား (ကျိိုဗစ့်-19)

•

ဒဗျှူလူသအ ပပည့်နယ့် ကျိိုရို န
ျိ ာဗျိိုငား့် ရပ့်စ့် တံပပန့်
ို ပခင့်ား (ကျိိုဗစ့်-19)

•

သင့် သဒသနတရ ကျန့်ားမာသရားဌာန သျိမဟို
ို
တ့် ခရျိိုငား့် ကျိို ရှာသြွပေါ (အဂဂလျိပ့်)

•

CDC ကျိိုရို န
ျိ ာဗျိိုငား့် ရပ့်စ့် (ကျိဗ
ို စ့်-19) (အဂဂလျိပ့်)

•

စျိတ့်ဒဏ့်ရာသလျာချပခင့်ား အရင့်ားအပမစ့်မျာား (အဂဂလျိပ့်)

ကမိုးခွန်ိုးမျြောိုး ရကသိုးပါသလြောိုး။ ကျွနပ
့်ို တ
့် ၏
ျိို ကျိဗ
ို စ့်-19 အချက့်အလက့် သဟာလျိိုငား့် ကျိို ြိုနား့်

က့်ပေါ။ 1-800-525-0127

တနလဂာ - မနက့် 6 မှ ညသန 10 နာရ၊ အဂဂ ေါ - တနဂဂသနွ နှင့် သစာင့်ကကည့်ထာားသ သာ ပပည့်နယ့်ရို ားံ ပျိတရ
့် က့်မျာား (အဂဂလျိပ)့် မနက့် 6 မှ ည ၆ နာရ။
စကာားပပန့်၀ိုန့်သ
သျိိုမဟိုတ့် သ

ာင့်မအ
ှု တွက့် ြိုနား့် ကျိိုငပ
့် ေါ # ကို ဖပါ ထျိိုသနာက့် သင်ဘ
့် ျိိုယ့်ပျိိုင ့် ကျန့်ားမာသရား၊ ကျိိုဗစ့်-19 သ
့် ြောသြောစကြောိုးကိုကပပြောပါ။ သငက
ားစစ့်ရလဒ့်မျာားအသကကာင့်ား သမားလျိိုပေါက ကျန့်ားမာသရားသစာငသ
့် ရှာက့်မှုသပားသူ တစ့်သယာက့်ကျိို ြိုနား့်

ဤစာရွ က့်စာတမ့်ားကျိို အပခာားသြာမတ့်ပြင့် သတာင့်ား

ရ
ျိို န့်အတွက့် 1-800-525-0127 သျိို သခေါ်

အကကာားအာရံိုချျိျုွေ့ယွငား့် သူမျာားအတွက့် 711(Washington Relay ကျိို ြိုနား့်

ားစစ့်ခံပခင့်ား

က့်ပေါ။

ျိိုပေါ။ နာားမကကာား သျိမဟို
ို
တ့်

က့်ပေါ (အဂဂလျိပ့်))သျိိုမဟိုတ့် civil.rights@doh.wa.gov ကျိို အားသမားလ့်သပားပျိပေါ။
ို
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