လူူတစ််ဦးးသည်် ရော�ာဂါါလက္ခခဏာာပြ�လာာပါါက

ပုံံ�စံံ

1

ဘာာလုုပ််ရမည််နည်းး�

ဤအကြံ�ပြုံ �ုချျက််များ�း�သည်် ကျျန်းး�မာာရေး�းစော�ာင့် �ရှော် �ာ�က််မှုုပြ�င််ဆင််မှုုများ�း� သို့့မဟုုတ််
��
ကျော�ာ�င်းး�များ�း�မပါါဝင််ဘဲဲ သာာမန််အများ�း�ပြ�ည််သူူအတွွက််ဖြ�စ််သည််။ K-12 ကျော�ာ�င်းး�များ�း�
အတွွက်် အချျက််အလက််များ�း� ရရှိိ�ရန်် K-12 ကျော�ာ�င်းး�များ�း�အတွွက်် ရော�ာဂါါလက္ခခဏာာပြ�ပုံံအ
� ဆင့်ဆင့်
�် �် နှှင့် �် အနီးး�ကပ်ထိ
် ိတွေ့�့� မှုု စစ််ဆေး�းမှုု ကိုု� ကြ�ည့်် �ပါါ။
လူူတစ််ဦးးတွွင်် ဤသို့့��သော�ာ ရော�ာဂါါလက္ခခဏာာများ�း�ထဲဲမှှ တစ််ခုု သို့့မဟုုတ််
��
တစ််ခုုထက််ပိုု�၍ အသစ််ဖြ�စ််ပေါ်�်၊ ပြော��ာင်းး�လဲဲ
သို့့မဟုုတ််
��
ဆိုးး��ရွား��းလာာပါါက ရော�ာဂါါဖြ�စ််ပွား��းမှုုကိုု� စစ််ဆေး�းအတည််ပြု�ုနေေစဉ် အိိမ််တွွင်် သီးး�ခြား�း�ခွဲဲ�ထားး�ပါါ ❑
❑
❑
❑
❑

အဖျား�း� (≥100.4°F) သို့့�မဟုုတ််
ချျမ်းး�တုုန််ခြ�င်း�း
�

❑

ကြွ�က််သားး� သို့့�မဟုုတ််
ကိုု�ယ််လက််နာာကျျင််ကိုု�က််ခဲဲခြ�င်း�း
�

❑

နှာာ�ပိိတ််ခြ�င်းး� သို့့�မဟုုတ််
နှာာ�ရည််ယိုု�ခြ�င်း�း
�

❑

အသက််ရှုုကြ�ပ်ခြ�
် င်းး� သို့့�မဟုုတ််
အသက််ရှူူ�ရခက််ခဲဲခြ�င်း�း
�

❑

လတ််တလော�ာ အရသာာ သို့့�မဟုုတ််
အနံ့့ မရတော့�့�
ခြ�င်း�း
�
�

❑

ရော�ာဂါါလက္ခခဏာာများ�း�သည်် ရှာာ�ဖွေ�ေဖော်�်�ထုုတ််

ပျို့့��� ခြ�င်းး�၊ အန််ခြ�င်းး�၊ သို့့�မဟုုတ််
ဝမ်းး�လျှော�ာ�ခြ�င်းး�
�

ထားး�ပြီး�း�သည့််� နာာတာာရှှည််ရော�ာဂါါနှှင့််� ကိုု�က််

ခေါ�ါင်းး�ကိုု�က််ခြ�င်းး�

ညီီမှုုရှိိပါါသလားး�။
�

ပင််ပန်းး�နွွမ်းး�လျျခြ�င်းး�

လည််ချော�ာ�င်းး� နာာခြ�င်းး�
ချော�ာ�င်းး�ဆိုးး��ခြ�င်းး�

အိိမ််တွွင်းး�စမ်းး�သပ််မှု၊ု လူူထု ုအသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�အခြေ�ေပြု�ု စမ်းး�သပ််မှုတ
ု စ််ခုု ပြု�ုလုုပ််ပါါ သို့့မဟုုတ််
��
ဝန််ဆော�ာင််မှုုထော�ာက််ပံ့့�သူူထံံ သွားး��

မရှိိ�ပါါ

ပါါ။

ရှိိ�သည််

၎င်းး�တို့့က
� � ကျျန်းး�မာာရေး�း

စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််သူူတစ််ယော�ာက််

ထံံမှှ အခြား�း�ရော�ာဂါါအမည််တစ််

ခုု ဖော်�်�ထုုတ််ကြော��ာင်းး� မရရှိိလျှှင််
�

သို့့မဟုုတ််
��
စစ််ဆေး�းမှုုမရရှိိခဲ့့� လျှှင််
�

၎င်းး�တို့့သည််
��

COVID-19 စစ််ရာာတွွင််
ရော�ာဂါါပိုးး��ရှာာ�တွေ့�့ပါ
� ါက

၎င်းး�တို့့သည််
��
COVID-19 စစ််ရာာတွွင်် ရော�ာဂါါပိုးး��ရှာာ�မတွေ့�့�

၎င်း�း တို့့ကိုု�
� � အနီးး�ကပ််ထိိတွေ့�့�

ပါါသို့့မဟုုတ််
��
ကျျန်းး�မာာရေး�း စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုုပေး�းသူူထံံမှှ

သူူ1အဖြ�စ််သိိထားး�ပါါသလားး�။

အခြား�း�ရော�ာဂါါအမည််တစ််ခုု ဖော်�်�ထုုတ််ကြော��ာင်းး� ရရှိိပါါက
�

မဟုုတ််

နှ ှင့််�

အိိမ််တွွင်် သီးး�ခြား�း�ခွဲဲ�နေေပါါ

အနီးး�ကပ်် ထိိ

တွေ့�့� မိိသူ ူများ�း�ကိုု�

အော�ာက််ပါါတို့့ရှိိ� �ပါါက
�
ရော�ာဂါါလက္ခခဏာာများ�း� စတင််ပေါ်�်ထွွန်းး�လာာသည််မှှ5 ရက်် လွွန််ပြီး�း�

ဖော်�်�ထုုတ််ပါါ

နော�ာက််တွွင်် ၎င်းး�တို့့သည််
��
လူ့့အသိုု�င်း
�း အဝိုု�င်း�း အတွွင်း�း သို့့� နှှင့််�
�
� လုုပ််ငန်းး�ခွွင််အများ�း�စုုသို့့� ပြ�န််ဝင််
�
နိုု�င််ပါါသည်် 1.

အနီးး�ကပ််ထိိတွေ့�့�
သူူများ�း� မည််သို့့� �

လွွန််ခဲ့့သော�ာ
24 နာာရီီအတွွင်းး� (ဆေး�းမသော�ာက််ဘဲ)ဲ အဖျား�း�မရှိိတော့�့�လျှှင််
�
�

ပြု�ုလုုပ််သင့််�သည််

နှ ှင့််�

ကိုု� သိိရန်် ပုံံ�စံံ 2

2. ရော�ာဂါါလက္ခခဏာာများ�း� သက််သာာလာာပါါက

ကိုု�ကြ�ည့််�ပါါ။

3. ၎င်းး�တို့့သည််
��
နော�ာက််ထပ်် 5 ရက််ကြာ�ာ အခြား�း�သူူများ�း�၏ ပတ််လည််တွွင််ရှိိနေေပါါက
�
နှာာ�ခေါ�ါင်းး�စည်းး�တစ််ခုု ဆက််လက််ဝတ််ဆင််ရမည်် 2

တို့့သည််
��
လူူများ�း�ကြား�း�နှှင့််� လုုပ််ငန်းး�ခွွင််အများ�း�စုု
သို့့� ပြ�န််ဝင််နိုု�င််ပါါသည််။
�
1.

လွွန််ခဲ့့သော�ာ
24 နာာရီီအတွွင်းး� (ဆေး�းမ
�

သော�ာက််ဘဲဲ) အဖျား�း�မရှိိတော့�့�လျှှင််
�
နှှင့််�

2. ရော�ာဂါါလက္ခခဏာာများ�း� သက််သာာလာာပါါ

ပုံံ�စံံ

2

အခြား�း�အန္တတရာာယ််များ�း�သော�ာ နေေရာာများ�း�ကိုု� အနည်းး�ဆုံးး�� 10 ရက််ကြာ�ာ ရှော�ာ�င််ကြ�ဉ်ပါါ

6. နှာာ�ခေါ�ါင်းး�စည်းး� မတပ််နိုု�င််လျှှင်် ဘာာလုုပ််ရမည််ဆိုု�သည််နှှင့််� လူူအများ�း�စုုဝေး�းသည့််� နေေရာာ
များ�း�တွွင်် ဘာာလုုပ််ရမည််ဆိုု�သည်် အပါါအဝင်် ထပ််ဆော�ာင်း�း အချျက််အလက််များ�း� ရရှိိ�
ကိုးး��ကားး�ပါါ။

အော�ာက််ပါါအခြေ�ေအနေေများ�း�ရှိိပါါက
�
၎င်းး�

ကြ�ည့််�ရန််

ကိုု�ယ််တွွင်းး� ခုုခံံအားး�ကျျဆင်းး�နေေသူူများ�း�နှှင့််� ကျျန်းး�မာာရေး�းစော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုုဌာာနများ�း�နှှင့််�

ရန််အတွွက်် သင့််�ထံတွွင််
ံ
COVID-19 ရော�ာဂါါပိုးး��တွေ့�့� ရှိိ�ပါါက ဘာာလုုပ််ရမည််နည်းး� ကိုု�

အိိမ််တွွင််သာာနေေပါါ

လျှှင််

4. အလုုပ််ပြ�န် ်မဝင််ခင်် သင့််�ကုုမ္ပပဏီီ၏ လုုပ််ထုံးး�� လုုပ််နည်းး�ကိုု� စစ််ဆေး�းပါါ
5.

ဟုုတ််

1

အနီးး�ကပ်ထိ
် ိတွေ့�့� သူ ူ - ရော�ာဂါါဖြ�စ််ပွား��းသူူထံံမှှ ရော�ာဂါါကူးး�စက််စေ�နိုု�င််သော�ာ ကာာလအတော�ာအတွွင်းး� COVID-19 ရော�ာဂါါဖြ�စ််ပွား��း
သူူ(များ�း�)နှှင့််� 6 ပေ� အကွာာ�အဝေး�းတွွင်် 24 နာာရီီအတွွင်း�း စုုစုုပေါ�ါင်း�း 15 မိိနစ်် သို့့�မဟုုတ််
ထိုု�ထက််ပိုု�ကြာ�ာကြာ�ာ ရှိိခဲ့
� သူူ
့� ။ အနီးး�ကပ််ထိိ
�

တွေ့�့� မှုု ၏ အဓိိပ္ပာာ�ယ််ဖွွင့််�ဆိုု�ချျက််သည်် အခြေ�ေအနေေအချို့့��� တွွင်် ကွဲဲ�ပြား�း�နိုု�င််ပါါသည််။ ဒေေသန္တတရကျျန်းး�မာာရေး�းဌာာနသည်် စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�း
ချိိ�န််အတွွင်း�း အနီးး�ကပ််ထိိတွေ့�့�မိိသူတစ်
ူ
်ယော�ာက််အတွွက်် နော�ာက််ဆုံးး�� ဆုံးး�� ဖြ�တ််ချျက််ကိုု� ပြု�ုလုုပ််သော်�်�လည်းး� ၎င်းး�ဆုံးး�� ဖြ�တ််ချျက််ကိုု�
ဤစာရွက်စ ာတမ်းကို အခြားဖောမတ်ဖြင့် တောင်းဆိုရန်အတွက်

1-800-525-0127 သို့ ခေါ်ဆိုပ ါ။ နားမကြားသော သို့မဟုတ် နား
ကြားရခက်သော ဖောက်သည်မျ ားအနေဖြင့် 711 (Washington

DOH 820-234 February 10,2022 Burmese

Relay) သို့ ခေါ်ဆိုပ ါ သို့မဟုတ် civil.rights@doh.wa.gov ထံ
အီးမေးလ်ပေးပို့ပ ါ။

သင့််�တင့််�လျော�ာ�က််ပတ််သလိုု� လွှဲဲ�ပြော��ာင်း�း ပေး�းနိုု�င််သည််။

	အကယ််၍သင််သည်် ကော�ာင်းး�ကော�ာင်းး�အံံဝင််ခွွင််ကျျရှိိ�သော�ာ နှာာ�ခေါ�ါင်းး�စည်းး�တစ််ခုု မဝတ််နိုု�င််လျှှင်် - သင််သည်် အိိမ််တွွင်် သီးး�သန့််�ခွဲဲ�နေေ

2

ခြ�င်း�း သို့့�မဟုုတ််
ကွာာ�ရန််တင်း�း စော�ာင့််�ကြ�ည့််�ခြ�င်း�း ကိုု� 10 ရက်် ပြီး�း�ဆုံးး�� အော�ာင်် လုုပ််သင့််�သည််။ သင််သည်် ကော�ာင်းး�ကော�ာင်းး� အံံဝင််ခွွင််ကျျ
�
ရှိိသော�ာ
�
နှာာ�ခေါ�ါင်း�း စည်းး�ကိုု� ဝတ််ဆင််နိုု�င််မှှသာာ ဤစာာရွွက််စာာတမ်းး�ပါါ လမ်းး�ညွှှန််ချျက််ကိုု� လိုု�က််နာာပါါ။ ထပ််တိုးး�� အချျက််အလက််များ�း� ရရှိိ�
ရန််အတွွက်် သင့််�ထံ ံတွွင်် COVID-19 ရော�ာဂါါပိုးး��တွေ့�့� ရှိိ�ပါါက ဘာာလုုပ််ရမည််နည်းး� နှှင့််� သင််သည်် COVID-19 ရှိိ�သူူနှ ှင့််� ထိိတွေ့�့� နိုု�င််
ချေ�ေရှိိ�လျှှင်် ဘာာလုုပ််ရမည််နည်းး�စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း�ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။

အနီးး�ကပ််ထိိတွေ့�့� သူ ူများ�း� ကိုု� သိိရှိိ�အော�ာင််ပြု�ုလုုပ််

ပုံံ�စံံ

2

ပြီး�း� စော�ာင့် �ရှော် �ာ�က််မှုုပေး�းပါါ

ဤအကြံ�ပြုံ �ုချျက််များ�း�သည်် ကျျန်းး�မာာရေး�းစော�ာင့် �ရှော် �ာ�က််မှုုဆိုု�င်ရာာ
် နေေရာာအပြ�င််အဆင််များ�း� သို့့မဟုုတ််
��
ကျော�ာ�င်းး�များ�း�မပါါဝင််ဘဲဲ သာာမန််အများ�း�ပြ�ည််သူူအတွွက််ဖြ�စ််သည််။ K-12
ကျော�ာ�င်းး�များ�း�အတွွက်် အချျက််အလက််များ�း� ရရှိိ�ရန်် K-12 ကျော�ာ�င်းး�များ�း�အတွွက်် ရော�ာဂါါလက္ခခဏာာပြ�ပုံံအ
� ဆင့်ဆင့်
�် �် နှှင့် �် အနီးး�ကပ်ထိ
် ိတွေ့�့� မှုု စစ််ဆေး�းမှုု ကိုု� ကြ�ည့်် �ပါါ။
အကယ််၍ တစ််စုံံ�တစ််ဦးးသည်် COVID-19 ရှိိသူူ၏
�
အနီးး�ကပ််ထိိတွေ့�့� သူအဖြ�စ်
ူ
် သတ််မှှတ််ခံံရပါါက၊ ၎င်းး�သည််ထိိတွေ့�့� မှုုရှိိသူူ
� (အနီးး�ကပ််အဆက််အသွွယ််1) ဖြ�စ််သည််

COVID-19 ကာာကွွယ််ဆေး�းများ�း�ဆိုု�င််ရာာ နော�ာက််ဆုံးး��ရသတင်းး� 3 သို့့မဟုုတ််
��
၎င်း�း တို့သည််
့� �
လွွန််ခဲ့့�သည့်် � ရက်် 90 တွွင်် ရော�ာဂါါစမ်းး�သပ််စစ််ဆေး�း တွေ့�့� ရှိိ�ပြီး�း�နော�ာက်် ပြ�န််လည််

ကော�ာင်းး�မွွန််လာာပါါသလားး�။ (လွွန််ခဲ့့သည့််�
ရက်် 90 တွွင်် ရော�ာဂါါစမ်းး�သပ််စစ််ဆေး�း တွေ့�့� ရှိိပြီး� �း�နော�ာက်် ပြ�န််လည််ကော�ာင်းး�မွွန််လာာသူူများ�း�အတွွက်် အော�ာက််ဖော်�်�ပြ�ပါါအဆင့််�များ�း�
�
တွွင်် အန််တီီဂျျင််စစ််ဆေး�းမှုုကိုု� အသုံးး�� ပြု�ုပါါ။)

ဟုုတ််

မရှိိ�ပါါ

မဟုုတ််

ရှိိ�သည််

၎င်းး�တို့့ထံံတွွင််
��
လက္ခခဏာာများ�း� ရှိိပါါသလားး�။
�

ရှိိ�သည််

သီးး�သန့်�ခွဲဲ�နေေပြီး
�း� COVID-19 အတွွက်် စမ်းး�သပ််
်

ကွာာ�ရန််တင်းး� စော�ာင့််�ကြ�ည့််�ရန်် မလိုု�အပ််ပါါ

စစ််ဆေး�းပါါ

ထိုု�သူူသည်် 1.

၎င်းး�တို့့ထံံတွွင််
��
လက္ခခဏာာများ�း� ရှိိပါါသလားး�။
�

မရှိိ�ပါါ

သီးး�သန့်�ခွဲဲ�နေေပြီး
�း� COVID-19 အတွွက်် စမ်းး�သပ််
်
စစ််ဆေး�းပါါ

ထိိတွေ့�့� ကြော��ာင်းး� သိိရှိိ�ပြီး�း�နော�ာက််

အနည်းး�ဆုံးး��ငါး�းရက််အကြာ�ာတွွင်် စမ်းး�သပ််မှုု
ပြု�ုလုုပ််ပါါ

2. ထိိတွေ့�့� ကြော��ာင်းး� သိိရှိိပြီး� �း�နော�ာက်် 10 ရက််အ

ကိုု�ဗစ််-19 ရော�ာဂါါပိုးး�� စစ််ဆေး�းမတွေ့�့� ရှိိ�လျှှင််

ကြာ�ာအထိိ အခြား�း�သူူများ�း�အနီးး�တွွင််နှာာ�ခေါ�ါင်းး�
စည်းး�တပ််ခြ�င်းး� ဆက််လက််လုုပ််ဆော�ာင််ပါါ

3. အနီးး�ကပ််ထိိတွေ့�့� မိိပြီး�း�နော�ာက်် 10 ရက််အထိ ိ
လက္ခခဏာာများ�း�ကိုု� စော�ာင့််�ကြ�ည့််�ပါါ

၎င်းး�တို့့ထံံတွွင််
��
ကိုု�ဗစ််-

19 ရော�ာဂါါပိုးး�� စစ််ဆေး�း
မတွေ့�့� ရှိိ�လျှှင််

၎င်းး�တို့့ထံံတွွင််
��
ကိုု�ဗစ််-19

ရော�ာဂါါပိုးး��စစ််ဆေး�းတွေ့�့� ရှိိ� လျှှင််
သို့့မဟုုတ််
��
ဆေး�းမစစ််လျှှင််

အတည််ပြု�ုနိုု�င််သော�ာ ဗိုုင်းး
� �ရပ််စ််စမ်းး�သပ််မှုု4
လိုု�အပ််နိုု�င််သည််။ ၎င်းး�တို့့၏
� � ကျျန်းး�မာာရေး�း

စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုုပေး�းသူူနှ ှင့််� စစ််ဆေး�းသင့််�သည််။

အိိမ််တွွင်် ကွာာ�ရန််တင်းး� စော�ာင့််�ကြ�ည့််�

အော�ာက််ပါါအခြေ�ေအနေေများ�း�ရှိိ�

ရော�ာဂါါလက္ခခဏာာများ�း� ပထမဆုံးး�� ပေါ်�်ထွွန်းး�ပြီး�း�5 ရက်် လွွန််ပြီး�း�နော�ာက််တွွင်် ၎င်းး�တို့့ထံံတွွင််
��

နှှင့််� လုုပ််ငန်းး�ခွွင််အများ�း�စုုသို့့� ပြ�န််ဝင််
�

နိုု�င််ပါါသည််။

ပါါက ၎င်းး�တို့့သည််
��
လူူများ�း�ကြား�း�
နိုု�င််ပါါသည််။
1.

လွွန််ခဲ့့သော�ာ
24 နာာရီီအတွွင်းး�
�

(ဆေး�းမသော�ာက််ဘဲဲ) အဖျား�း�မ
ရှိိတော့�့�လျှှင််
�
နှ ှင့််�

2. ရော�ာဂါါလက္ခခဏာာများ�း�

သက််သာာလာာပါါလျှှင််

နှ ှင့််�

1.

လွွန််ခဲ့့သော�ာ
24 နာာရီီအတွွင်း�း (ဆေး�းမသော�ာက််ဘဲဲ) အဖျား�း�မရှိိတော့�့�လျှှင််
�
�

နှှင့််�

3. ၎င်း�း တို့သည််
့� �
နော�ာက််ထပ်် 5 ရက််အကြာ�ာအထိိ အခြား�း�သူူများ�း�အနီးး�ပတ််လည််တွွင််

များ�း�ရှိိလာာပါါက
�
လူူများ�း�ကြား�း�နှှင့််� လုုပ််ငန်းး�ခွွင််အများ�း�စုု
သို့့� ပြ�န််ဝင််နိုု�င််ပါါသည််
�
1.

5.

အကြာ�ာ သို့့�မဟုုတ််
နော�ာက််ပိုု�င်း�း တွွင်် ရော�ာဂါါပိုးး�� မ
�

ကိုု�ယ််တွွင်း�း ခုုခံံအားး�နည်းး�သူူများ�း�နှှင့််� ကျျန်းး�မာာရေး�းစော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုုဌာာနများ�း�နှှင့််� အခြား�း�

3.

4. အလုုပ််ပြ�န် ်မဝင််ခင်် သင့််�ကုုမ္ပပဏီီ၏ လုုပ််ထုံးး�� လုုပ််နည်းး�ကိုု� စစ််ဆေး�းပါါ
အန္တတရာာယ််များ�း�သော�ာ နေေရာာများ�း�ကိုု� အနည်းး�ဆုံးး�� 10 ရက််ကြာ�ာ ရှော�ာ�င််ကြ�ဉ်ပါါ။

နေေရာာများ�း�တွွင်း�း ဘာာလုုပ််ရမည််ဆိုု�သည်် အပါါအဝင်် ထပ််ဆော�ာင်းး�အချျက််အလက််များ�း�
ကိုု� ကိုးး��ကားး�ပါါ။

လူူတစ်ဦး
် းသည်် အသက််အရွွယ််အလိုု�က်် ကျျန်းး�မာာရေး�းအခြေ�ေအနေေနှှင့််� အသက််အလိုု�က်် သတ််မှှတ််ချျက််ပြ�ည့််�မီီသော�ာအခါါတွွင်် ၎င်း�း တို့၏
့� � အဓိိကကာာကွွယ််ဆေး�း အတွဲဲ�လိုု�က််ထိုးး��ပြီး�း�
အားး�ဖြ�ည့််�ကာာကွွယ််ဆေး�းများ�း�ထိုးး��ထားး�ပါါက COVID-19 ကာာကွွယ််ဆေး�းများ�း�အတွွက်် ခေေတ််မီီပါါသည််။

	အတည််ပြု�ုနိုု�င််သော�ာဗိုင်း
ု� �း ရပ််စ််စစ််ဆေး�းမှုုသည Nucleic Acid Amplification Tests (NAAT, နျူ�ူကလီးး�ယစ်် အက််ဆစ်် ဆပွား��းယူူသည့််� စမ်းး�သပ််စစ််ဆေး�းမှုု) သို့့�မဟုုတ််
ထပ််ပေါ�ါင်း�း
�

၎င်းး�တို့့အနေေဖြ�င့််�
��
စစ််ဆေး�းစမ်းး�သပ််နိုု�င််ပါါက

နော�ာက််ဆုံးး�� အနီးး�ကပ််ထိိတွေ့�့� မှုုမှှစပြီး�း� ငါးး�ရက််

2.

ရရှိိရန််အတွွက််
�
သင့််�ထံ ံတွွင်် COVID-19 ရော�ာဂါါပိုးး��တွေ့�့� ရှိိ�ပါါက ဘာာလုုပ််ရမည််နည်းး�

အန််တီီဂျျင််စစ််ဆေး�းမှုုတစ််ခုု ဖြ�စ််နိုု�င််သည််။

နော�ာက်် 5 ရက််အကြာ�ာတွွင်် အော�ာက််ပါါအခြေ�ေအနေေ

နှာာ�ခေါ�ါင်း�း စည်းး� ဆက််လက််ဝတ််ဆင််နိုု�င််ပါါသည််2

ပတ်လညတ
် င
ွ ် နှာခေါင်းစညး်

4

၎င်းး�တို့့သည််
��
နော�ာက််ဆုံးး�� အနီးး�ကပ််ထိိတွေ့�့� မှုု ရှိိပြီး� �း�

2. ရော�ာဂါါလက္ခခဏာာများ�း� သက််သာာလာာပါါလျှှင််

6. နှာာ�ခေါ�ါင်း�း စည်းး� မဝတ််ဆင််နိုု�င််လျှှင်် ဘာာလုုပ််ရမည််ဆိုု�သည်် နှှင့််� လူူအများ�း�စုုဝေး�းသည့််�

ဆက်လကဝ
် တ်ဆငပ
် ါ
3

အော�ာက််ပါါအခြေ�ေအနေေများ�း�ရှိိပါါက
�
လူူများ�း�ကြား�း�နှှင့််� လုုပ််ငန်းး�ခွွင််အများ�း�စုုသို့့� ပြ�န််ဝင််ရော�ာက််
�

3. ထိိတွေ့�့� ပြီး�း�နော�ာက်် 10 ရက််အ

ကြာအထိ အခြားသူမျ ားအနီး

နေေထိုု�င််ပါါ

အိိမ််တွွင်် သီးး�ခြား�း�ခွဲဲ�နေေပါါ

အိိမ််တွွင််သာာနေေပါါ

တွေ့�့� ရှိိရတော့�့�ပါါ
�

အခြား�း�သူူများ�း�အနီးး�ပတ််လည််တွွင်် 5 ရက််အကြာ�ာ

အထိိ နှာာ�ခေါ�ါင်း�း စည်းး� ဆက််လက််ဝတ််ဆင််ထားး�ပါါ2
၎င်းး�တို့့သည််
��
ရော�ာဂါါလက္ခခဏာာမပြ�ဘဲဲ ရှိိနေေတတ််
�

ပြီး�း� အနီးး�ကပ််ထိိတွေ့�့� ပြီး�း�နော�ာက်် 10 ရက််ကြာ�ာ

အထိိ ရော�ာဂါါလက္ခခဏာာများ�း�ကိုု� စော�ာင့််�ကြ�ည့််�ပါါ

4. နှာာ�ခေါ�ါင်းး�စည်းး� မတပ််နိုု�င််လျှှင်် ဘာာလုုပ််ရမလဲဲ၊
စမ်းး�သပ််စစ််ဆေး�းမှုုနှ ှင့််� နေေရာာခွဲဲ�နေေခြ�င်း�း ဆိုု�င််ရာာ
အချျက််အလက််များ�း� နှှင့််� အသင်း�း အဖွဲ့့�� နေေရာာ
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