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မတ်လ 7 ရက်၊ 2022 အပ ြောင််းအလဲမ ြော်း အက ဉ်းခ ျု ် – မတ်လ 12 ရက်၊ 2022 တွင် စတင်အက ျု်းဝင်သည်
ဝါရှငတ
် န် K-12 ညွှနက် ကြော်းခ က်သည် 2021-2022 ညြောသင်နစ
ှ ်၏ ပနြောက်ဆ်းလမ ြော်းအတွင်း် သ ဝင်
ှ အ
ို့ ပရြောက်လြောသည်နင
ို့် မျှ၊

•

ဤစြောရွ က်စြောတမ််းသည် K-12 ပက ြောင််းမ ြော်းအတွက် က န်လအ ်ခ က်မ ြော်း၊ ကပလ်း ျုစပစြောငို့ပ
် ရှြောက်ပရ်း၊ အပစြော င််းသင်ယူမှု၊
လူငယ်ဖွွံ့ ဖဖျု်းပရ်းနှင ို့် ပနစခန်
် သြော ပရွ ်းခ ယ်စရြောမ ြော်းနှငအ
ို့ ်းသွင်း် အစီအစဉမ ြော်းမှ ထညို့်သွင်း် စဉ်းစြော်းသငို့ပ
ို့် တူ၊ COVID-19 ထန််းခ ျု ် ခင််းအတွက်
မူပ

ြောင်တစ်ခတည်ပဆြောက် ခင််းနှင ို့် ညြောပရ်းနှင ို့် ကပလ်းပစြောငို့ပ
် ရှြောက်ပရ်းဆက်တင်ပနရြောမ ြော်းတွင ် ထပတွွံ့ နင်ပ ခက

ပလျှြောို့ခ နင်ရန်အတွက် ဖစ်သည်။
အ
ိို ပကသျော အတင််းအတြောမ ြော်းက အက ဉ်းခ ျု ်ပဖြော် ထြော်းသည်။

o

အ င််း 1 တွင်

o

အ င််း 2 နှင ်ို့ အ င််း 3 တွင် ပက ြောင််းမ ြော်းနှင ်ို့ ဝန်ပဆြောင်မှုပ ်းသူမ ြော်းအတွက် ထ တ
် ်းပရွ ်းခ ယ်နင်မှုမ ြော်းနှင ်ို့
ထညို့်သွင်း် စဉ်းစြော်းရန်အခ က်မ ြော်း ါဝင်သည်။ ဤအခ က်မ ြော်းသည် လအ ်ခ က်မ ြော်း မဟတ် ါ။
အ င််း 4 နှင ို့် ပနြောက်ဆက်တွဲစြော တွင် ပနြောက်ထ အ
် ရင််းအ မစ်မ ြော်းနှင ို့် အခ က်အလက်မ ြော်း ါဝင်သည်။

o

2021-2022 ညြောသင်နစ
ှ အ
် တွက် ယခင် K-12 လအ ်ခ က်မ ြော်းနှင ို့် K-12 ဖညို့်စက
ွ ်ထညို့်သင
ွ ်း် စဉ်းစြော်းခ က်မ ြော်းက စြောရွ က်စြောတမ််းတစ်ခအ ဖစ်

•

ပ ါင််းစ ်ဖ ီ်း အဆင်ပ ပစ ါသည်။
ကပလ်း ျုစပစြောငို့ပ
် ရှြောက်ပရ်း၊ အပစြော င််းသင်ယူမှု၊ လူငယ်ဖွွံ့ ဖဖျု်းတ်းတက်မန
ှု င
ှ ို့် ပနစခန်
်းသွင်း် အစီအစဉမ ြော်းအတွက်
ို့

•

ယခင်အကက ျုခ က်မ ြော်းကလည််း ဤ

ညို့်စဖ ီ်း သငို့ပ
် တြော်ပသြော စြောရွ က်စြောတမ််းတွင် ထညို့်သင
ွ ်း် ထြော်း ါသည်။

ဤစြောရွ က်စြောတမ််း၏ရည်ရွယ်ခ က်မ ြော်းအတွက-်

က

•

ျောင်းမ ျော်းသည် သူငယ်တန််းမှ 12 တန််း (K-12) အထ ပဆြောင်ရွက်ပ ်းပနပသြော အစ်းရနှင/ို့် သမဟ
ို့ တ် ဂ္ဂလကပက ြောင််းမ ြော်းက

ရည်ညွှန်း် ါသည်။

ဝနက ျောငမှုကပ်းသူမ ျော်းသည် ကပလ်း ျုစပစြောငို့ပ
် ရှြောက်မှု၊ အပစြော င််းသင်ယူမှု၊ လူငယ်ဖွွံ့ ဖဖျု်းပရ်းနှင ို့် ပနစခန်
ို့ ်းသွင်း် အစီအစဉမ ြော်းက

•

ရည်ညွှန်း် ါသည်။ ဤအ ်စတွင် ါဝင်ပသြော အစီအစဉမ ြော်းစြောရင််းအတွက်၊ ပဝါဟြောရ က ကကညို့် ါ။
မြောတကြော
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အပိိုင်း 1က

အ
ိို ပခ

မ ျော်း

ျောင်းမ ျော်းနှင ဝနက ျောငမှုကပ်းသူမ ျော်းသည ဤ

က

ိိုအပခ

မ ျော်း

ိို

ိို

နျော န

ိိုအပသည-

•

ဝန်ထမ််းမ ြော်းက COVID-19 ကြောကွယ်ပဆ်းထ်း ခင််း။

•

COVID-19 လကခဏြောရှသူမ ြော်းက ဖယ်ထတ်ထြော်း ခင််း

•

အမ်တွင် သီ်း ခြော်းပနထင် ခင််း ရတပကြောနှင ို့် ပက ြောင််းသ ို့ န် ခင််း၊ ပစြောငို့ပ
် ရှြောက်မှု သမဟ
ို့ တ် အစီအစဉတစ်ခ

•

ဝန်ပဆြောင်မှုပနရြောတစ်ခတွင် COVID-19 ဖစ် ွြော်းမှုမ ြော်းက သီ်း ခြော်းထြော်းရှ ခင််း

•

ပရြောဂ္ါ ဖစ်နင်ပခ ရှပသြော ထပတွွံ့ မှုရှခဲို့သညို့် အဖွဲွံ့မ ြော်း သမဟ
ို့ တ် တစ်ဉီ်းခ င််းစီက အသပ ်း ခင််း

•

COVID-19 အတွက် ပရြောဂ္ါရှြောပဖွစမ််းသ ် ခင််း ရရှပအြောင် ပသခ ြော ျုလ ်ပ ်း ခင််း

•

COVID-19 ဖစ် ွြော်းမှုနင
ှ ို့် ပရြောဂ္ါ ဖစ် ွြော်းမှုမ ြော်းက အစီရင်ခ ခင််းနှင ို့် Public Health( ည်သက
ူ ို့ န််းမြောပရ်း)နှင ို့် လ ်ပဆြောင် ခင််း

•

အစလက်နင
ှ ို့် လူအမ ြော်းတဖ ျုက်နက် ဖစ် ွြော်းမှုမ ြော်းက ကင်တွယ်တ ို့ န် ခင််း

ျောင်းမ ျော်း၊ ခရိိုငမ ျော်း၊ ဝနက

ကနျော

ဏ္ဍရှိ

ထပအ

ျောအ

ျောငမှုကပ်းသူမ ျော်း၊ အ အ
ီ
ဉ်မ ျော်းနှင/သိမဟို
ို
တ ကေသနတ

န်းမျောက ်းတ ျော်း ီ ငပိိုငခငမ ျော်းသည

ိို

နျော န

အ
ိို ပသည

ယမူဝ ေမ ျော်း ထညသင်း န က ်းခ ယနိင
ို ပ သည။

ဝန်ထမ််းမ ြော်းက COVID-19 ကြောကွယပ
် ဆ်းထ်း ခင််း။
ညြောပရ်းဆင်ရြောဆက်တင်ပနရြောမ ြော်းရှ ဝန်ထမ််းမ ြော်းအြော်းလ်းက ကြောကွယ်ပဆ်းအ ညို့်အစထ်းထြော်းရန်
ပကက ငြောခ က် 21-14.3 (အဂ္္လ ်

ိိုအပသည သမဟ
ို့ တ် အ ်ခ ျု ်ပရ်းမ်း၏

ြောသြော ဖငို့သ
် ြော)အရ က န််းမြောပရ်း သမဟ
ို့ တ် က်းကွယ်ယကကည်မှုဆင်ရြော ကင််းလွှတ်ခွငရ
ို့် ှ ါက မလအ ် ါ။

COVID-19 လကခဏြောရှသူမ ြော်းက ဖယ်ထတ်ထြော်း ခင််း
COVID-19 ၏ လကခဏြောမ ြော်းရှသညို့် ပက ြောင််းသြော်း၊ ကပလ်းမ ြော်းနှင ို့် ဝန်ထမ််းမ ြော်းသည် အမ်တွငပ
် နရန်

ိိုအပဖပီ်း ပဆ်းစစ်မှုခယူသငို့ဖ် ီ်း/သမဟ
ို့ တ်

က န််းမြောပရ်းပစြောငို့ပ
် ရှြောက်မှုပ ်းသူနင
ှ ပ
ွံ့ ြော အလ ် န်ဝင်ရန်/ ပစြောငို့ပ
် ရှြောက်မ/ှု ပက ြောင််း ရတပကြောနှင ို့် ပလ ြော်ညီစွြော
ို့် တွက

န်သွြော်းနင်သည်။ (အမ်တင
ွ ်

2

သီ်း ခြော်းခွဲထြော်းပရ်း ရတပကြောနှင ို့် ပက ြောင််းသ ို့ န် ခင််း သမဟ
ို့ တ် အစီအစဉတစ်ခ ကဏ္ဍက ကကညို့် ါ)။ က်းကြော်းခ က်အ ဖစ် လူတစ်ဦ်းသည်
ပရြောဂ္ါလကခဏြော

ါက

ြောလ ်ရမည် ဇယြော်းက ကကညို့် ါ။

Department of Health(DOH, က န််းမြောပရ်းဌြောန)မှ လက်ရလမ်
ှ
်းညွှနခ
် က်မ ြော်းအတင််း COVID-19 ကူ်းစက်ခထြော်းရပသြော ပက ြောင််းသြော်း၊ ကပလ်း သမဟ
ို့ တ်
ဝန်ထမ််းတစ်ဦ်းဦ်းအြော်း အမ်တင
ွ ် သီ်း ခြော်းခွဲထြော်းရန်

အ
ိို ပသည။ (အမ်တွင် သီ်း ခြော်းခွဲပန ခင််းဆင်ရြော ရတပကြော နှင ို့် ပက ြောင််းသ ို့ န် ခင််း အစီအစဉတစ်ခ

အ င််း) နှင ို့် Centers for Disease Control(CDC, ပရြောဂ္ါထန််းခ ျု ်ပရ်းစင်တြောမ ြော်း) က ကကညို့် ါ။ ဤအထီ်းက န် ခင််းလမ််းညွှနခ
် က်သည်
ကြောကွယ်ပဆ်းထ်းသညို့အ
် ပ ခအပန မည်သ ို့ င်ရှပစကြောမူ အက ျု်းဝင် ါသည်။
အမ်တွင ် သီ်း ခြော်းပနထင် ခင််း ရတပကြောနှင ို့် ပက ြောင််းသ ို့ န် ခင််း၊ ပစြောငို့ပ
် ရှြောက်မှု သမဟ
ို့ တ် အစီအစဉတစ်ခ
COVID-19 အတွက် ပရြောဂ္ါ စမ််းသ ်ပတွွံ့ ရှထြော်းသညို့် ပက ြောင််းသြော်း၊ ကပလ်း သမဟ
ို့ တ် ဝန်ထမ််းမ ြော်းက ကြောကွယ်ပဆ်းထ်းသညို့် အပ ခအပန
မည်သ ို့ င် ဖစ်ပစ သီ်း ခြော်းခွဲထြော်းရန်

အ
ိို ပပ သည။

အကယ်၍ တစ်ဦ်းခ င််းစီသည် 5 ရက် ည် သီ်း ခြော်းခွဲဖ ီ်းပနြောက် ပအြောက် ါအပ ခအပနမ ြော်းရှ ါက ပက ြောင််း / ပစြောငို့ပ
် ရှြောက်မှုသ ို့ န်သြောွ ်းနင်သည်။
•

၎င််းတ၏
လကခဏြောမရှ ါက နှင ို့်
ို့ ပရြောဂ္ါလကခဏြောမ ြော်း တ်းတက်လြောသည် သမဟ
ို့ တ် ၎င််းတသည်
ို့

•

၎င််းတသည်
အဖ ြော်းက ပဆ်းမ ြော်း အသ်းမ ျု
ို့

5 ရက်ဖ ီ်းပနြောက် ပက ြောင််း/
•

ဲ လွနခ
် ဲို့သညို့် 24 နြောရီအတွင်း် အဖ ြော်းမရှ ါက

ျုစပစြောငို့ပ
် ရှြောက်ပရ်းသ ို့ န်လြော ါက၊ တစ်ဦ်းခ င််းစီမှြော

ခွဲပနရမညို့က
် ြောလ၏ 6-10 ရက်အတွင်း် သငို့ပ
် တြော်ပသြော နှြောပခါင််းစည််း သမဟ
ို့ တ် မ က်နြောှ အကြောအကွယ်က ၀တ်ဆင်ရန်
အထူ်းအကက ျုလ ါသည်။

•

5 ရက်ဖ ီ်းပနြောက် အမ်တွင် အန်တီဂ္ င် သမဟ
ပဆ်းမှု ဖငို့် ပရြောဂ္ါမရှမှု
ို့ တ် အမ်တွင် ပနစဉစစ်
ို့

ပအြောင် စမ််းသ ရ
် မည်။ 10

ရက်ထက်ပက ြော်လန
ွ ဖ် ီ်းပနြောက် စစ်ပဆ်းရန်မလအ ် ါ။
အကယ်၍ တစ်ဦ်းခ င််းစီသည် သငို့ပ
် တြော်ပသြော နှြောပခါင််းစည််း သမဟ
် မဝတ်ဆင်နင် ါက နှင ို့် ပရြောဂ္ါမရှပကကြောင််း
ို့ တ် အအ ် ါပသြော မ က်နြောှ အကြောအကွယက
စမ််းသ ်ပတွွံ့ ရှမှု မရှနင် ါက၊ ၎င််းတသည်
10 ရက်အထ သီ်း ခြော်းခွထ
ဲ ြော်းသငို့် ါသည်။
ို့
က်းကြော်းခ က်အ ဖစ် လူတစ်ဦ်းသည် ပရြောဂ္ါလကခဏြော

ါက

ြောလ ရ
် မည် ဇယြော်းက ကကညို့် ါ။

ဝန်ပဆြောင်မှုပနရြောတစ်ခတွင် COVID-19 ဖစ် ွြော်းမှုမ ြော်းက သီ်း ခြော်းထြော်းရှ ခင််း
COVID-19 နှငတ
ို့် ူပသြော လကခဏြောမ ြော်း က အစီရင်ခ သမဟ
ို့ တ်

သသညို့် ပက ြောင််းသြော်း၊ ကပလ်း သမဟ
ို့ တ် ဝန်ထမ််းမ ြော်းသည်

ကြောကွယ်ပဆ်းထ်းသညို့အ
် ပ ခအပနမည်သ ရှ
ို့ ပစကြောမူ အ ခြော်းသူမ ြော်းထမှ ခ က်ခ င််း သီ်း ခြော်းခွဲထတ်ရန်၊ အမ် န် ဖ ို့ ီ်း ဖစ်နင်သမျှ အ မန်ဆ်း
ပရြောဂ္ါရှြောပဖွစစ်ပဆ်း ခင််းသ ညွှ
ို့ န်း် ဆရန်

ိိုအပပ သည။ ပက ြောင််း သမဟ
် င််းပနစဉ၊ ပရြောဂ္ါလကခဏြောရှသူအြော်း
ို့ တ် အစီအစဉမှ ထွက်ခွြောရန် ပစြောငို့ဆ

သတ်မတ
ှ ်ထြော်းပသြော သီ်း ခြော်းပနရြောတစ်ခတွင် သီ်း ခြော်းခွထ
ဲ ြော်းရန်
နှြောပခါင််းစည််းက ၀တ်ဆင်ရန်

အ
ိို ပပ သည။ ခနင်ရည်ရှရန်နင
ှ ်ို့ အသက်အရွ ယ်အလက် လက်ဖက်ညတ
ီ ဲို့

ိိုအပပ သည။ ခွဲပနသူတစ်ဦ်းခ င််းစီအြော်း ပစြောငို့ပ
် ရှြောက်မှု သမဟ
် လ ြော်ပသြော
ို့ တ် အကဲ ဖတ်ပ ်းသညို့် မည်သူမဆ သငို့ပ

တစ်ကယ်ရည်အကြောအကွယ် စစည််း (အဂ္္လ ်

ြောသြော ဖငို့သ
် ြော) ဝတ်ဆင်ရန်

အ
ိို ပပ သည။

သူနြော ျု/က န််းမြောပရ်းအခန််းနှင ို့် သီ်း ခြော်းခွဲထြော်းခန််းမ ြော်းသည် က န််းမြောပရ်းပစြောငို့ပ
် ရှြောက်မှုဆက်တင်မ ြော်းဟ ယူဆပသြောပကကြောငို့် အသက် 2 နှစန
် င
ှ အ
ို့် ထက်
ကပလ်းမ ြော်း၊ ဝန်ထမ််းမ ြော်းနှင ို့် လြောပရြောက်လည် တ်သူမ ြော်းအြော်းလ်းအတွက် နှြောပခါင််းစည််း

အ
ိို ပပ သည။ COVID-19 ရှသည်ဟ သကကပသြော သမဟ
ို့ တ်

သသယရှသညို့် ခွဲပနပနသူမ ြော်းနှင ို့် အလ ်လ ်သညို့်အခါ ဝန်ထမ််းမ ြော်းသည် အခ ျုွံ့ပသြော အသက်ရှှူလမ််းပကကြောင််းဆင်ရြော အကြောအကွယ်တစ်ခ
လအ န
် င် ါသည်။ ပနြောက်ထ ်အပသ်းစတ်အခ က်အလက်မ ြော်းအတွက် Department of Labor and Industries(L&I, အလ ်သမြော်းနှင ို့် စက်မှုလ င
် န််း
ဌြောန) ၏ ကရနြော ဗင််းရ ်စ် မ က်နြောှ ် အကြောအကွယန
် င
ှ ို့် နှြောပခါင််းစည််းလအ ်ခ က်မ ြော်း (အဂ္္လ ်

ြောသြော ဖငို့သ
် ြော) က က်းကြော်း ါ။

COVID-19 ကဲသ
ို့ ပသြော
လကခဏြောမ ြော်းရှသညို့် လူတစ်ဦ်းခ င််းစီအတွက် သတ်မတ
ှ ်ထြော်းပသြော ခွဲပနရန်ပနရြောသည် ပက ြောင််းအ င်အဆင်တွင် အပထွပထွ
ို့
ပရှ်းဦ်းသူနြော ျုစ ခင််း သမဟ
လအ ်သူမ ြော်းအတွက် အသ်း ျုသညို့်ပနရြော သမဟ
ို့ တ် ပဆ်းဝါ်း ဖန ် ဖှူ်းမှု
ို့
ို့ တ်
ကပလ်း ျုစပစြောငို့ပ
် ရှြောက်ပရ်း/အပစြော င််းသင်ယူမှုဆက်တင်ပနရြောတွင် အ ခြော်းကပလ်းမ ြော်းနှင ို့် မျှပဝထြော်းသညို့်ပနရြောမှ ခွဲထြော်းရန်

အ
ိို ပပ သည။

ပက ြောင််းမ ြော်းအတွက်၊ သူနြော ျုရ်းခန််းတွင် ပလ၀င်ပလထွကန
် ည််းမှုနင
ှ ို့် အ င်တက်ရက်ပလ၀င်ပလထွက်ပကြောင််းမွနပ
် သြော စြောပမ်း ွဲခန််းတစ်ခရှလျှင ်
ဤအခန််းက သီ်း ခြော်းခွဲထြော်းရန်ပနရြောအ ဖစ် ဦ်းစြော်းပ ်းသငို့သ
် ည်။ ၎င််းကမရရှနင် ါက၊ ခွဲထြော်းရမညို့်ပနရြောသည် အနီ်းက ် ပလဝင်ပလထွက်ပကြောင််းရန်
တင််းပ ါက်က ဖွငဖို့် ီ်း တခါ်းက တ်နင်ပသြောအခန််းမှြော အပကြောင််းဆ်းအခန််း ဖစ်လမို့်မည်။ မှနက
် န်ပသြောအရွ ယအ
် စြော်းရှ HEPA ပလစစ်ထတ်စက်က
စစ်ထတ်မတ
ှု ်း မြှငို့ရ
် န်အတွက် အသ်း ျုနင်ဖ ီ်း၊ ပနြောက်ထ ်အခ က်အလက်မ ြော်းအတွက် DOH ပလဝင်ပလထွကလ
် မ််းညွှနခ
် က် (အဂ္္လ ်

ြောသြော ဖငို့သ
် ြော)

က ကကညို့် ါ။

3

သငို့ပ
် လ ြော်ပသြောအတွင်း် ခန််းပနရြောမရှနင် ါက (ဥ မြော၊ ပနရြောယူထြော်းဖ ီ်းသြော်း ဖစ်ပန ါက) နှင ို့် ပက ြောင််းသြော်း သမဟ
ို့ တ် ကပလ်းအြော်း ကကီ်းကက ်ဖ ီ်း
သက်ပတြောငို့သ
် က်သြော ဖစ်ပစနင်လျှင ် ရြောသီဥတနှင ို့် လျှျုွံ့ ဝှက်ပရ်းရြောအရ ခွင ို့် ျု ါက

င် ဆက်တင်သည် လက်ခနင်ပသြော

အပရ်းပ ေါ်ပရွ ်းခ ယ်မတ
ှု စ်ခ ဖစ်သည်။
ပရြောဂ္ါ ဖစ်နင်ပခ ရှပသြော ထပတွွံ့ မှုရှခဲသ
ို့ ညို့် အဖွဲွံ့မ ြော်း သမဟ
ို့ တ် တစ်ဉီ်းခ င််းစီက အသပ ်း ခင််း
WAC 296-62-600 (အဂ္္လ ်

ြောသြော ဖငို့သ
် ြော) တွင် လအ ်ခ က်မ ြော်းအတင််း လက်နြောပဆြောင်ရွကရ
် မညို့် ဝန်ထမ််းမ ြော်းအြော်း အပကကြောင််းကကြော်းရန်

ိိုအပပ သည။ L&I လမ််းညွှနစ
် ြောတမ််းက ကကညို့် ါ ပမ်းခွန်း် မ ြော်းနှင ို့် အပ ဖမ ြော်း- Health Emergency Labor Standards Act (HELSA, က န််းမြောပရ်း
အပရ်းပ ေါ် လ အ
် ြော်း စ သတ်မတ
ှ ်ခ က် ဉ ပေ) နှင ို့် တစ်ကယ်ရည်အကြောအကွယ် စစည််း အသ်း ျုမှုဆင်ရြော အစီရင်ခ ခင််းနှင ို့် အသပ ်းခ က်
လအ ်ခ က်မ ြော်း (အဂ္္လ ်

ြောသြော ဖငို့သ
် ြော)။

ထအ
င်၊ ပက ြောင််းမ ြော်းနှင ို့် ဝန်ပဆြောင်မှုပ ်းသူမ ြော်းသည် ကယ်ခခအြော်းက ဆင််းမှုမ ြော်းပသြော၊ ပဆ်း ညြောအရ နနယ်ပသြော သမဟ
ို့
ို့ တ် အ ခြော်းနည််း ဖငို့်
င််းထန်ပသြော COVID-19 ဖစ်နင်ပခ အတွက် မငို့မ
် ြော်းပသြောအနတရြောယ် ရှသူတင််းက တက်ရက်အပကကြောင််းကကြော်းရန်

ိိုအပပ သည။ သမဟ
ို့ တ်

မကကြောပသ်းမီက လွနခ
် ဲို့သညို့် ရက် 90 အတွင်း် ၎င််းတ၏
ို့ ကြောကွယ်ပဆ်းထ်း ခင််းအပ ခအပန သမဟ
ို့ တ် လတ်တပလြောကူ်းစက်မှုမရှပသြော်လည််း
ဝန်ထမ််းမ ြော်းနှင ို့် အနတရြောယ်မ ြော်းပသြော ဂ္ဂျုလ်မ ြော်းအြော်းလ်းထ အပကကြောင််းကကြော်းခ က်ပ ်းသငို့သ
် ည်။
အပထွပထွပက ြောင််းနှင ို့် က န်လူငယ်မ ြော်းအတွက် စြောသင်ပက ြောင််းမ ြော်းနှင ို့် ဝန်ပဆြောင်မှုပ ်းသူမ ြော်းသည် ပက ြောင််းသြော်း၊ ကပလ်းမ ြော်း၊ မသြော်းစမ ြော်းနှင ို့်
ဝန်ထမ််းမ ြော်းအြော်း ပက ြောင််းတွင် ဖစ် ွြော်းမှုမ ြော်း သမဟ
ို့ တ် ပရြောဂ္ါ ဖစ် ွြော်းမှုမ ြော်းရှသညို့်အခါ အပကကြောင််းကကြော်းရန် လ ်ငန််းစဉတစ်ခရှရန်
မသြော်းစမ ြော်း နြော်းလည်နင်ပသြော
ပဆ်း

ိိုအပပ သည။

ြောသြောစကြော်း ဖငို့် ဆက်သွယ်ပရ်းက အသ်း ျု ါ။ အဖမဲတမ််းအတွက်နင
ှ ို့် အရင််းအ မစ်မ ြော်းက ကနသ
် ို့ တ်မရ
ှု ှသညို့်အခါ၊

က်ဆင်ရြော အရ ထခက်လွယ်ပသြော ပက ြောင််းသြော်းမ ြော်း၊ ကပလ်းမ ြော်း၊ မသြော်းစမ ြော်းနှင ို့် ဝန်ထမ််းမ ြော်းအြော်း အနတရြောယ်မ ြော်းပသြော

အ ခြော်းမည်သညို့်အရြောမ ြော်းအ ါအဝင်မဆ အသပ ်းရန် အသပ ်းခ က်အြော်း အြောရစက် ါ။

ပအြောက်ပဖြော်

ါမ ြော်းသည် ပရြောဂ္ါ ဖစ် ြောွ ်းမှုနင
ှ ို့် အစလက်ပရြောဂ္ါ ဖစ် ွြော်းမှုအပကကြောင််း မသြော်းစမ ြော်းအြော်း အသပ ်း ခင််းအတွက် ပရွ ်းခ ယ်စရြောမ ြော်း ဖစ်သည်-

•

အ တ်စဉ သတင််းလွှြောမ ြော်း သမဟ
ှ ်ို့ အစလက်ပရြောဂ္ါ ဖစ် ြောွ ်းမှုအပကကြောင််း အွနလ
် င််းမှ တင် ခ က်မ ြော်း။
ို့ တ် ပရြောဂ္ါ ဖစ် ြောွ ်းမှုနင

•

အပကကြောင််းကကြော်းခ က် (ဥ မြော၊ အီ်းပမ်းလ် သမဟ
ို့ တ် စြောတပ ်း ခင်
ို့ ်းစနစ်)မှ တစ်ဦ်းခ င််း “ထပတွွံ့ မှု” ထက် “အ ်စလက်ထပတွွံ့ မှု” ၏
အပကကြောင််းကကြော်းခ က်။ ဤအ ်စမ ြော်းတွင် အတန််းပဖြော်မ ြော်း၊ အသင််းပဖြော်မ ြော်း၊ အတန််းအဆငို့မ
် ြော်း၊ အ ်စတစ်စ၊

တ်စ်ကြော်းစီ်းသူမ ြော်း သမဟ
ို့ တ်

အ ခြော်းသူမ ြော်း ါဝင်နင်သည်။
•

အ ်စလက်သတပ ်းခ က်မ ြော်းသည် အစအဖွလ
ဲွံ့ က် သမဟ
် ည််း သငို့ပ
် လ ြော် ါသည်။
ို့ တ် အ ်စလက် ဖစ် ြောွ ်းပနသညို့်အခ န်မ ြော်းတွငလ

•

တစ်ဦ်းခ င််း ထပတွွံ့ မှု ပ ခရြောခရန် လအ ်သညို့် သြောဓကမ ြော်း ရှနင်သည် (ဥ မြော၊ ပရြောဂ္ါ ဖစ် ြောွ ်းပနစဉ)။ သင်၏
ပေသနတရက န််းမြောပရ်းတရြော်းစီရင် င်ခွင ို့် နှင ို့် တင် င် ါ။

ကြောကွယ်ပဆ်းထ်းသညို့အ
် ပ ခအပန မည်သ ို့ င်ရှပစကြောမူ ပက ြောင််းသြော်း၊ ကပလ်းမ ြော်းနှင ို့် COVID-19 ထပတွွံ့ နင်ပခ ရှပသြော ဝန်ထမ််းမ ြော်းက
ပအြောက် ါတအြော်း
တက်တွန်း် သငို့သ
် ည်ို့
•

ပရြောဂ္ါလကခဏြောမ ြော်း၊ အတွက် ပစြောငို့က် ကညို့် ါ နှင ်ို့

•

ထပတွွံ့ မှု ပနြောက်ဆ်းရက်စွဲဖ ီ်းပနြောက် 10 ရက်အကကြောတွင် ပကြောင််းစွြောတ ်ဆင်ထြော်းပသြောနှြောပခါင််းစည််း (အသက်အရွ ယအ
် ရအဆင်ပ

ါက)

ဝတ်ဆင်ရန်စဉ်းစြော်း ါ၊ အထူ်းသ ဖငို့် အနတရြောယ်မ ြော်းပသြောမ်းလပလလအြော်းကစြော်း၊ အန ညြော၊ စသည်ပနရြောမ ြော်းတွင၊် နှင ို့်
•

၎င််းတ၏ပနြောက်
ဆ်းထပတွွံ့ မှုဖ ီ်းပနြောက် 3-5 ရက်အကကြောတွင် စမ််းသ ်မှုရယူ ါ။ ပမြော်လက
ီ ှူ်း (polymerase chain reaction(PCR, ပ ေါ်လီမြောခ န််း
ို့
ဓါတ် ျုစစ်ပဆ်း ခင််း)/ Nucleic Acid Amplification Test(NAAT, နူကလစ်အက်ဆစ် ဖငို့် စစ်ပဆ်း ခင််း))၊ အန်တီဂ္ င်၊ နှင ို့်
အမ်တွင်း် စမ််းသ ်မှုမ ြော်းက လက်ခနင်သည်။ ၎င််းတသည်
ပရြောဂ္ါရှသည်ဟ စမ််းသ ်ပတွွံ့ ရှ ါက၊ ၎င််းတက
ို့
ို့ သီ်း ခြော်းခွဲထြော်းရမည်။
o

မကကြောပသ်းမီက ကူ်းစက်ခထြော်းရပသြော လူတစ်ဦ်းခ င််းစီအတွက် (လွနခ
် သ
ဲို့ ညို့် ရက်ပ ါင််း 90 အတွင်း် ) PCR ရလေ်မ ြော်းသည် ပရြောဂ္ါ
စစ်ပဆ်းပတွွံ့ ရှနင်ဖ ီ်းကူ်းစက်မှုအသစ်က ညွှန ်

ခင််းမရှပသြောပကကြောငို့် အန်တီဂ္ င်စစ်ပဆ်းမှုက လ ်ပဆြောင်သငို့သ
် ည်။

က်းကြော်းခ က်အပန ဖငို့် ပရြောဂ္ါထပတွွံ့ မှုအတွက် သတပ ်းခ က်တစ်ခ လက်ခရရှ ါက

ြောလ ်ရမည် ဇယြော်းက ကကညို့် ါ။

ထပတွွံ့ မှုရှခဲို့ပသြော ပက ြောင််းသြော်း၊ ကပလ်းမ ြော်းနှင ို့် ဝန်ထမ််းမ ြော်းသည် ပရြောဂ္ါလကခဏြော သ ခင််းမရှ ါက အြော်းကစြော်း၊ အန ညြောနှင ို့် အ ခြော်း သင်ရ်းညွှန်း် တမ််း
လှု ်ရှြော်းမှုမ ြော်းအ ါအဝင် လူကယ်တင် သင်ကကြော်း သမှုနင
ှ ို့် ပစြောငို့ပ
် ရှြောက်မှုမ ြော်းတွင ် ဆက်လက် ါဝင်ပနနင် ါသည်။ ထပတွွံ့မပသြော ပက ြောင််းသြော်း၊ ကပလ်း

4

သမဟ
ို့ တ် ဝန်ထမ််းမ ြော်းသည် ပရြောဂ္ါလကခဏြောမ ြော်း ဖစ်ပ ေါ်လြော ါက၊ COVID-19 ၏ ပရြောဂ္ါလကခဏြောရှသူမ ြော်းက ဖယ်ထတ် ခင််း အ င််းတွင်
ပဖြော် ထြော်းသညို့် ရတပကြောမ ြော်းက လက်နြောရန် ၎င််းတက
ွ ် ခ က်ခ င််း သီ်း ခြော်းခွဲထြော်းရန် လအ ် ါသည်။
ို့ အမ်တင
COVID-19 အတွက် ပရြောဂ္ါရှြောပဖွစမ််းသ ် ခင််း ရရှပအြောင် ပသခ ြော ျုလ ်ပ ်း ခင််း
K-12 ပက ြောင််းမ ြော်းသည် ပရြောဂ္ါလကခဏြောရှပသြော ပက ြောင််းသြော်းမ ြော်းနှင ို့် ဝန်ထမ််းမ ြော်းအတွက် အခ န်နင
ှ တ
ို့် စ်ပ ်းညီ ပရြောဂ္ါရှြောပဖွစမ််းသ ် ခင််း

ျုလ ်နင်ရန်

ိိုအပပ သည။ ၎င််းက ပက ြောင််း၊ ခရင်အတွက် ဗဟခ ျု က
် င်ထြော်းပသြော ပနရြောတစ်ခတွင၊် နှင/ို့် သမဟ
ို့ တ် ယကကည်စတ်ခ ရပသြော ရ ်ရွြောအပ ခ ျု
စမ််းသ ်မှုပ ်းသူနင
ှ ို့် ပေသဆင်ရြော

ည်သက
ူ ို့ န််းမြောပရ်းနှင ို့် ူ်းပ ါင််း၍ လ ်ပဆြောင်နင်သည်။ ပရြောဂ္ါလကခဏြောရှပသြော ပက ြောင််းသြော်းမ ြော်းနှင ို့်

ဝန်ထမ််းမ ြော်းအြော်း အခ န်နင
ှ တ
် က်မ ြော်းက ပလျှြောို့ခ ပ ်း ါသည်။
ို့် စ်ပ ်းညီ စမ််းသ ်စစ်ပဆ်း ခင််းသည် လူကယ်တင်သင်ကကြော်းမှုတွင် ပလ ြောို့သွြော်းသညို့ရ
ထအ
င်၊ပရြောဂ္ါ ရှြောမပတွွံ့ပသြော COVID-19 စစ်ပဆ်းမှုရလေ်မ ြော်းရှသညို့် ပရြောဂ္ါလကခဏြော သူမ ြော်းသည် ပက ြောင််းသ ပစြောပစြော
န်လြောနင်သည်။
ို့
ို့
ပမြော်လက
ီ ှူ်း (PCR/NAAT)၊ ပစြောငို့ပ
် ရှြောက်မှုအမှတ် (POC) အြောတီဂ္ င် နှင ို့် အမ်တွင်း် စမ််းသ ်မှုမ ြော်းက လက်ခနင်သည် ။
DOH ၏

န်လြောနင်ရန်အတွက်ပလို့လြောရန် (အဂ္္လ ်

ပရြောဂ္ါရှြောပဖွစမ််းသ ် ခင််းဆင်ရြော လအ ်ခ က်မ ြော်းက

ြောသြော ဖငို့သ
် ြော) စမ််းသ ် ခင််းအစီအစဉသည် K-12 ပက ြောင််းမ ြော်းတွင်
ညို့်မီပစရန် ကူညီပ ်းနင် ါသည်။ COVID-19 စမ််းသ ်မှု အစီအစဉမ ြော်းအပကကြောင််း မသရှလပသြော

ပက ြောင််းမ ြော်း သမဟ
သွယ်သငို့် ါသည်။ ပနြောက်ထ အ
် ခ က်အလက်မ ြော်းအတွက် DOH
ို့ တ် ခရင်မ ြော်းသည် schools@healthcommonsproject.org သ ဆက်
ို့
ပက ြောင််းမ ြော်းတွင ် စမ််းသ ် ခင််း (အဂ္္လ ်

ြောသြော ဖငို့သ
် ြော) စြောမ က်နြောှ က ကကညို့်ရှု ါ။

COVID-19 ဖစ် ွြော်းမှုနင
ှ ို့် အစလက်ပရြောဂ္ါ ဖစ် ွြော်းမှုမ ြော်းက အစီရင်ခ ခင််းနှင ို့် Public Health နှင ို့် ူ်းပ ါင််းပဆြောင်ရွက် ခင််း
ပက ြောင််းမ ြော်းနှင ို့် ဝန်ပဆြောင်မှုပ ်းသူမ ြော်းသည် COVID-19 ပရြောဂ္ါ ဖစ် ွြော်းမှုက ပဖြော်ထတ်ရန်နင
ှ ို့် COVID-19

ွံ့ နှမှုို့ က ကနသ
် ို့ တ်ရြောတွင ်

အပရ်းကကီ်းပသြောအခန််းကဏ္ဍမှ ါဝင် ါသည်။ ပက ြောင််းမ ြော်းရှ COVID-19 ဖစ် ွြော်းမှုအြော်းလ်းက ပေသနတရက န််းမြောပရ်းတရြော်းစီရင် င်ခွင ို့် /DOH
လမ််းညွှနခ
် က်နင
ှ ို့် ဝါရှငတ
် န် ည်နယ်ဥ ပေ (WAC 246-101 (အဂ္္လ ်
(အဂ္္လ ်

ြောသြော ဖငို့သ
် ြော) သ အစီ
ရင်ခတင် ရန်
ို့

/လင်စင်ပ ်းသူထ တင်ကကြော်းရန်
(အဂ္္လ ်

ြောသြော ဖငို့သ
် ြော) ဝက်

ြောသြော ဖငို့သ
် ြော))အညီ ပေသနတရက န််းမြောပရ်းတရြော်းစီရင် င်ခွင/ို့် DOH

အ
ိို ပပ သည။ COVID-19 ဖစ် ွြော်းမှုအြော်းလ်းက ပေသနတရက န််းမြောပရ်းတရြော်းစီရင် င်ခွင ို့်

အ
ိို ပသည (WAC 246-101 (အဂ္္လ ်

ြောသြော ဖငို့သ
် ြော))။ COVID-19 စမ််းသ ်မှုရလေ်မ ြော်းက အစီရင်ခ ခင််း

စ
် ြောမ က်နြောှ တွင် ရရှနင်ပသြော လမ််းညွှနခ
် က်နင
ှ အ
ို့် ညီ COVID-19 စစ်ပဆ်းမှုရလေ်မ ြော်းက DOH သ တ
ို့ င်ကကြော်းသငို့် ါသည်။

ထအ
င်၊ ပက ြောင််းမ ြော်း၊ ဝန်ပဆြောင်မှုပ ်းသူမ ြော်းနှင် အမ ြော်း ည်သူတသည်
ပက ြောင််း သမဟ
ှ ်ို့ ဆက်စ ်ပနနင်ပသြော
ို့
ို့
ို့ တ် ဝန်ပဆြောင်မှုပ ်းသူနင
ဖစ် ွြော်းမှုမ ြော်းနှင ို့် အစလက် ဖစ် ွြော်းမှုမ ြော်းအြော်း စစမ််းစစ်ပဆ်းရြောတွင်
246-101) (အဂ္္လ ်

ည်သက
ူ ို့ န််းမြောပရ်းအြောဏြော င်မ ြော်းနှင ို့် ူ်းပ ါင််းပဆြောင်ရွက်ရန်

အ
ိို ပသည (WAC

ြောသြော ဖငို့သ
် ြော)။

စက်ရတစ်ခတွင ် ဝန်ထမ််း10 ဦ်း သမဟ
ပသြော ဝန်ထမ််းမ ြော်း ပရြောဂ္ါ ဖစ် ွြော်းမှုမ ြော်းအပကကြောင််း L&I အပကကြောင််းကကြော်းရန် အလ ရ
် ှငမ
် ြော်း
ို့ တ် ထထက်
ို့
ိိုအပပ သည။ L&I လမ််းညွှနစ
် ြောတမ််းက ကကညို့် ါ ပမ်းခွန်း် မ ြော်းနှင ို့် အပ ဖမ ြော်း- HELSA နှင ို့် တစ်ကယ်ရည်အကြောအကွယ် စစည််း အသ်း ျုမှုဆင်ရြော
အစီရင်ခ ခင််းနှင ို့် အသပ ်းခ က် လအ ခ
် က်မ ြော်း (အဂ္္လ ်

ြောသြော ဖငို့သ
် ြော)။

အစလက်နင
ှ ို့် လူအမ ြော်းတဖ ျုက်နက် ဖစ် ွြော်းမှုမ ြော်းက ကင်တွယတ
် ို့ န် ခင််း
အစလက်နင
ှ ို့် လူအမ ြော်းတဖ ျုက်နက်ပရြောဂ္ါ ဖစ် ွြော်းမှုမ ြော်းသည် ပက ြောင််း သမဟ
ို့ တ် ဝန်ပဆြောင်မှု ို့ ်းပ ်းသညို့်ဆက်တင်ပနရြောတွင ်
ြှ
ပေသနတရ ည်သက
ူ ို့ န််းမြောပရ်းနှင ို့် ညနှုင််းပဆြောင်ရွက်ရြောတွင ် အ င််း 2 တွငပ
် ဖြော် ထြော်းသညို့် ဗ ှူဟြောအခ ျုွံ့အ ါအဝင် ပလ ြောို့ ါ်းသက်သြောပစပရ်းအတွက်
တ်း မြှငို့ပ
် ဆြောင်ရွက်မှုမ ြော်းက ထညို့်သင
ွ ်း် စဉ်းစြော်းသငို့ဖ် ီ်း ပရြောဂ္ါကူ်းစက် ခင််းမှ ကြောကွယ်ရန်
အပိိုင်း 2- အ

ွှျော

ိို

ျော

ယခခင်းအတ

အ
ိို ပပ သည။

က ်းခ ယနိင
ို ကသျော နည်းဗ ျူဟျောမ ျော်း ိုင
ိ ျော အခ

အ

ဝါရှငတ
် န် Department of Health (DOH) သည် ဤပနရြောတွငပ
် ဖြော် ထြော်းသညို့် နည််းဗ ှူဟြောမ ြော်းနှင ို့် သက်ဆင်သညို့် ဆ်း ဖတ်ခ က်မ ြော်းအတွက် ၎င််းတ၏
ို့
ပေသနတရက န််းမြောပရ်းတရြော်းစီရင် င်ခွင ်ို့ နှင ်ို့ ညြှနှုင််းပဆြောင်ရွကရ
် န် ပက ြောင််းမ ြော်းအြော်း တက်တန
ွ ်း် ါသည်။ ကျွန ် တ
် သည်
က ်ပရြောဂ္ါ၏အဆငို့သ
် စ်သ ို့
ို့
ပရွ ွံ့လ ြော်းပနစဉတွင၊် COVID-19 သည် ကျွန ် ်တနှို့ ငအ
ှု
ို့် တူရှပနနင်သည်၊ ၎င််းသည် COVID-19 ကူ်းစက်ပရြောဂ္ါတ ို့ န်မက

ည်နယ်နင
ှ ို့် ပေသအဆငို့တ
် ွင ်

ဖစ်ပ ေါ် နင်သညို့် အပ ြောင််းအလဲမ ြော်းအတွက် ဖစ်နင်ပ ခနှငအ
ို့် တူ လက်ပလ ြောညီပထွရှရန် လအ ်ပကကြောင််း အသအမှတ် ျုရ ါမည်။ အကခခအကနမ ျော်းသည
က

ျောင်းမ ျော်းနှင ဝနက ျောငမှုပပိို်းကပ်းသူ

ခပ ိုက ျောငကရှျော

မှုမ ျော်း

တိို

ရှိက

တငကန ျောမ ျော်းတင က ျောဂ ၏သ
နအတ

အကခခအကနမ ျော်း

က ျော

မှု

ိို က

ျောပ ်းသ

သျောက

နနှင

ူ

ယ
ိို တိင
ို သငက

ျော်းခပသမှုနင
ှ

အ
ိို ပနိင
ို သည။

COVID-19 ကူ်းစက်မက
ှု ပအြောင် မင်စွြော ရ ်တန ် ခင်
ို့ ်းနှင ို့် လူကယ်တင် သင်ကကြော်း ခို့ မှု တ်း မြှငို့် ခင််းသည် ပက ြောင််းမ ြော်း၊ ဝန်ပဆြောင်မှုပ ်းသူမ ြော်းနှင ို့်
ပေသဆင်ရြော

ည်သက
ူ ို့ န််းမြောပရ်း အြောဏြော င်မ ြော်းအကကြော်း ဆက်သွယ်မှုအပ ေါ် မူတည် ါသည်။ ဤဆက်သွယ်မအ
ှု ခ ျုွံ့တွင် Family Educational Rights
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and Privacy Act (FERPA, မသြော်းစ ညြောပရ်းဆင်ရြောအခွငအ
် ပသြော
ှ
ို့် ပရ်းမ ြော်းနှင ို့် ကယ်ပရ်းကယ်တြောအက်ဥ ပေ) ပအြောက်တွငရ
ကယ်ပရ်းကယ်တြောအခ က်အလက်မ ြော်း ါဝင်လြောနင်သည်။ FERPA (အဂ္္လ ်
တ ို့ န်သညို့်အခါ သပ

ြောတူညီခ က်မ ါ

ြောသြော ဖငို့သ
် ြော) သည် က န််းမြောပရ်းအပရ်းပ ေါ်အပ ခအပနအြော်း

ဲ ပက ြောင််းမ ြော်းအြော်း ပေသဆင်ရြော ည်သက
ူ ို့ န််းမြောပရ်းနှင ို့် ဂ္ဂျုလ်ပရ်းအရသတ်မှတ်နင်ပသြော

အခ က်အလက်မ ြော်းက မျှပဝခွင ို့် ျုသည်။
ပအြောက် ါအခ က်အလက်မ ြော်း သည် ရှဖ ီ်းသြော်း သ ပ ညြောအပ ေါ် 1၊2 နှင ို့် Centers for Disease Control and Prevention (CDC) မှ အခ က်အလက် COVIDလမ််းညွှနခ
် က် 19 K-12 ပက ြောင််းမ ြော်းတွင် ကကျုတင်ကြောကွယ် ခင််း နှင ို့် COVID-19 အပစြော င််း ပစြောငို့ပ
် ရှြောက်မှုနင
ှ ို့် ညြောပရ်း/ကပလ်း ပစြောငို့ပ
် ရှြောက်ပရ်း
အစီအစဉမ ြော်း လ ်ပဆြောင် ခင််းအတွက် လမ််းညွှနခ
် က် မ ြော်းက အပ ခခထြော်း ခင််း ဖစ်သည်။
ကကျုတင်ကြောကွယ်မှု နည််းဗ ှူဟြောမ ြော်းက အလွှြောလက်ခ ထြော်းဖ ီ်း ပသခ ြောအပကြောင်အထည်ပဖြော်သညို့်အခါ၊ ပက ြောင််းမ ြော်းနှင ို့်
ဝန်ပဆြောင်မှုပ ်းသညို့်အစီအစဉမ ြော်းအတွင်း် ကူ်းစက်မှုနနှု ်း် က ကနသ
် ို့ တ်ထြော်းနင်သည်ဟ ယပနအထ
အပထြောက်အထြော်းမ ြော်းက အကက ျုထြော်းသည်။
ို့
ထအ
င်၊ ရ ရ
် ွ ြောအတွင်း် SARS-CoV-2 (COVID-19 က ဖစ်ပစပသြောဗင််းရ ်စ်) ၏ကူ်းစက်မှုသည်ပက ြောင််းမ ြော်းနှငဝ
ို့
ို့် န်ပဆြောင်မှုပ ်းသူ ဆက်တင်မ ြော်းရှ
ပရြောဂ္ါရှသူမ ြော်း၏ ဖစ် ွြော်းမှုနင
ှ ဆ
် နသည်။ COVID-19 ၏ ဖစ်မှုနနှု ်း် ထြော်းမ ြော်း မငို့မ
် ြော်းလြောပသြောအခါတွင ် SARS-CoV-2 မှြော စတင်တ်းလြောဖ ီ်း ပက ြောင််း
ို့် က်စ ပ
သမဟ
ို့ တ် ဝန်ပဆြောင်မှုပ ်းသညို့်ဆက်တင်အတွင်း် ၌ ကူ်းစက်နင်ပ ခ မ ြော်းလြောသည်။
က ်ပရြောဂ္ါ၏ ထမ နှစန
် စ
ှ ်အတွင်း် သင်ယူခဲို့ပသြော သင်ခန််းစြောမ ြော်းသည် COVID-19 ကူ်းစက်မန
ှု င
ှ ို့် ဆက်စ ် ဖစ် ွြော်းမှုမ ြော်းက ကြောကွယ်ရန်
ပအြောက် ါအခ က်မ ြော်း၏ အပရ်းကကီ်း က ပဖြော်ထတ်ထြော်းသည်•

ကြောကွယ်ပဆ်းမ ြော်း နှင ို့် တ်သက်ဖ ီ်း ပနြောက်ဆ်းရသတင််းရယူပန ါ။

•

တစ်ကယ်ရည်ကြောကွယ်မှုနင
ှ ်ို့ မူလကူ်းစက်မှုပနရြော ထန််းခ ျု ်မှုမ ြော်းအတွက် နှြောပခါင််းစည််းမ ြော်း က ဝတ်ဆင် ါ။

•

ပလမှတဆငို့် ဗင််းရ ်စ်မ ြော်းကူ်းစက်မှုက ပလျှြောို့ခ ရန် ပလဝင်ပလထွက်စနစ် က မြှငို့တ
် င် ခင််း။

•

ဖ ြော်းပန ါက အမ်တင
ွ သ
် ြောပန ါ။

•

လ င် မန်ပသြော ပရြောဂ္ါရှြောပဖွစမ််းသ ်မှု ျုလ ် ါ။

•

အသက်ရှှူလမ််းပကကြောင််းဆင်ရြောက ငို့ဝ
် တ်နင
ှ ို့် လက်သနရ
် ို့ ှင်း် ပရ်း အပလို့အက ငို့မ
် ြော်း က ငို့သ
် ်း ါ။

•

ရ ် င််းဆင်ရြော ခ ်ခွြောခွြောပန ခင််း က ဖစ်နင်သပလြောက် လက်ပတွက
ွံ့ က ပလို့က ငို့် ါ။

•

သနရ
် ို့ င
ှ ်း် ပရ်းနှင ို့် ်းသတ် ခင််း ပဖြော် ထြော်းသညို့်အတင််း

•

ျုလ ် ါ။

င် လှု ်ရှြော်းမှုမ ြော်းက တ်းခ ဲွံ့ ါ။

ပက ြောင််းမ ြော်းနှင ို့် ို့ ်းပ ်းသူမ ြော်းသည် ပလ ြောို့ ါ်းသက်သြောပစသညို့် အပလို့အက ငို့မ
် ြော်းက အလွှြောမ ြော်းအလက် မည်ကသ
ဲို့ လ
ို့ က်ပလ ြောညီပထွ ဖစ်ပအြောင်
ထန််းသမ််းထြော်းရန် လအ ် ါသည်။ အကြောအကွယအ
် လွှြောက ဖယ်ရှြော်း ခင််း ျုလ ်ရြောတွင် လူအသင််းအဝင််းအတွင်း် ကူ်းစက်မှုအဆငို့၊် ပေသနတရ ဖစ် ွြော်းမှုနင
ှ ်ို့
ကြောကွယ်ပဆ်းထ်းနှုန်း် မ ြော်းစသညို့တ
် က
် ည်။ ပက ြောင််းမ ြော်းနှင ို့် ဝန်ပဆြောင်မှုပ ်းသူမ ြော်းသည် နှြောပခါင််းစည််း တ ် ခင််းကဲသ
ို့ ို့
ို့ ထညို့်သွင်း် သငို့သ
အကြောအကွယ်အပလို့အက ငို့က
် ဆက်လက်လ ်ပဆြောင်ရန် ပရွ ်းခ ယ်ပသြော လူတစ်ဦ်းခ င််းစီက ို့ ်းပ ်းသညို့် တ်ဝန််းက င်ကလည််း ပသခ ြောရှသငို့သ
် ည်။
ပရြောဂ္ါ ွံ့ နှမှုို့ တ်းလြောသည်နင
ှ အ
ို့် မျှ၊ ပက ြောင််းမ ြော်းနှင ို့် ဝန်ပဆြောင်မှုပ ်းသူမ ြော်းသည် ကကျုတင်ကြောကွယ်ပရ်း သမဟ
ို့ တ် ပလ ြောို့ ါ်းပရ်းအစီအမမ ြော်းက
ထ ်ပလြောင််းအလွှြောမ ြော်းတွင်

န်လည်ထညို့်သွင်း် စဉ်းစြော်းသငို့သ
် ည်။ ပေသဆင်ရြော ည်သူက
ို့ န််းမြောပရ်းနှင ို့် ညြှနှုင််းပဆြောင်ရွက် ခင််းသည် ပက ြောင််းသြော်း၊

ကပလ်းမ ြော်း၊ ဝန်ထမ််းမ ြော်း၊ မသြော်းစမ ြော်းနှင ို့် ရ ရ
် ွ ြောလူထ၏ ပ

်းကင််းလ ချုမှုက အပကြောင််းဆ်းပသခ ြောပစရန် နည််းလမ််း ဖငို့် ဖ ီ်းပ မြောက်ပစမည် ဖစ်သည်။

မမတက
် ည်။
ို့ ယ်က ကြောကွယ်ရန် ကြောကွယ်ပရ်းအစီအမမ ြော်းက ဆက်လက်အသ်း ျုရန် ပရွ ်းခ ယ်ပသြော ဂ္ဂျုလ်မ ြော်းက ို့ ်းပ ်းသငို့သ
တစ်စတစ်ဦ်း၏ယကကည်ခ က် သမဟ
ို့ တ် က န််းမြောပရ်းအပ ခအပနနှင ို့် တ်သက်ပသြော ယူဆခ က်မ ြော်းနှင ို့် တ်သက်၍ ထင် မင်ပသြော
မှတ်ခ က်ပ ်း ခင််းမ ျုသငို့် ါ။ ပက ြောင််းမ ြော်းနှင ို့် အစီအစဉမ ြော်းသည် ပနှြောငို့ယ
် က
ှ ် ခင််း သမဟ
် ှုမ ျု်းက လက်မခသငို့် ါ။
ို့ တ် အနင်က ငို့မ

1

Science Brief: Transmission of SARS-CoV-2 in K-12 Schools and Early Care and Education Programs - Updated | CDC https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/science/science-briefs/transmission_k_12_schools.html (ဝင်ပရြောက်ခဲို့သညို့်ပန 03/06/2022)
ို့
2

S https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-briefs/indicators-monitoring-community-levels.html (ဝင်ပရြောက်ခဲို့သညို့်ပန 03
ို့ /06/2022)
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ကြောကွယ်ပဆ်းထ်း ခင််း
ကြောကွယ်ပဆ်းထ်း ခင််းသည် COVID-19 ပရြောဂ္ါပကကြောငို့် အ င််းထန်ဆ်းပသြော ရလေ်မ ြော်းမှ ကြောကွယ်ရန် ရရှနင်ပသြော အထပရြောက်ဆ်း
ကြောကွယ်နည််းဗ ှူဟြော ဖစ်သည်။ အထက်တွငပ
် ဖြော် ခဲို့သညို့်အတင််း ညြောပရ်းဆင်ရြော ဆက်တင်ပနရြောမ ြော်းရှဝန်ထမ််းမ ြော်းအြော်းလ်းက
ကြောကွယ်ပဆ်းအ ညို့်အစထ်းထြော်းရ ါမည် သမဟ
ို့ တ် အ ်ခ ျု ်ပရ်းမ်း၏ပကက ငြောခ က် 21-14.3 (အဂ္္လ ်

ြောသြော ဖငို့သ
် ြော) အရ က န််းမြောပရ်း သမဟ
ို့ တ်

က်းကွယ်ယကကည်မှုဆင်ရြော ကင််းလွှတ်ခင
ွ ရ
ို့် ှ ါက မလအ ် ါ
ပက ြောင််းမ ြော်းနှင ို့် ဝန်ပဆြောင်မှုပ ်းသူမ ြော်းသည် COVID-19 ကြောကွယ်ပဆ်းထ်း ခင််းအ ါအဝင် အရည်အခ င််း ညို့်မီပသြော ပက ြောင််းသြော်း၊ ကပလ်းမ ြော်း၊
ဝန်ထမ််းမ ြော်းနှင ို့် မသြော်းစမ ြော်းအတွက် ကြောကွယ်ပဆ်းအြော်းလ်းတွင် ပနြောက်ဆ်းပ ေါ် အြော်း ဖညို့်ပဆ်းအထ တ်းနင်ရန် မြှငို့တ
် င်သငို့သ
် ည်။ DOH သည်
မ

ပမ်းခွန်း် မ ြော်းက ပ ဖဆရန်၊ COVID-19 ကြောကွယ်ပဆ်းထ်းနှ ခင််းက မြှငို့တ
် င်ရန် နှင ို့် ပက ြောင််းမ ြော်းသ ို့ စစည််းမ ြော်းနှင ို့် အရင််းအ မစ်မ ြော်း ို့ ်းပ ်းရန်အတွက်

COVID-19 ပက ြောင််းသ်းကရယြောမ ြော်း (အဂ္္လ ်

ြောသြော ဖငို့သ
် ြော) က ဖန်တီ်းခဲသ
ို့ ည်။ DOH သည် ပက ြောင််းမ ြော်းတွင် လူထမတ်ဖက်မ ြော်းနှင ို့် COVID-19
ြှ
ကြောကွယ်ပဆ်းထ်းနှ ခင််းက မငို့တ
် င်ရန်နင
ှ ို့် COVID-19 ကြောကွယ်ပဆ်းထ်းနှ ခင််းက မြှငို့တ
် င်ရြောတွင ် ကူညီရန်အတွက် DOH သည် COVID-19 ကြောကွယ်ပဆ်း
ပဆ်းခန််းသ်း ကရယြောမ ြော်း (အဂ္္လ ်
ကြောကွယ်ပဆ်းထ်း ခင််း (အဂ္္လ ်

ြောသြော ဖငို့သ
် ြော) က ဖန်တီ်းခဲသ
် ရှြောက်ပရ်း
ို့ ည်။ ကရယြောနှစ်ခလ်းက DOH ၏ ပက ြောင််းနှင ်ို့ ကပလ်းပစြောငို့ပ

ြောသြော ဖငို့သ
် ြော) စြောမ က်နြောှ တွင် ပတွွံ့ ရှနင် ါသည်။

ပက ြောင််းမ ြော်းသည် ကြောကွယ်ပဆ်းထ်း ခင််းက မည်ကသ
ဲို့ မ
် င်နင်သည် နှင ်ို့ တ်သက်သညို့် CDC ၏ လမ််းညွှနခ
် က် က ကကညို့် ါ။ ကြောကွယ်ပဆ်း
ို့ ြှငို့တ
ထ်းနင်မညို့တ
် ည်ပနရြော ( မန်မြော

ြောသြော) ကရယြောအ ါအဝင် COVID-19 ကြောကွယပ
် ဆ်းဆင်ရြော အပထွပထွအခ က်အလက်မ ြော်းအတွက် DOH ၏

ကြောကွယ်ပဆ်းအခ က်အလက် ( မန်မြော

ြောသြော) ဝက်

စ
် ြောမ က်နြောှ သ ဝင်
် ှု ါ။
ို့ ပရြောက်ကကညို့ရ

နှြောပခါင််းစည််းမ ြော်း
သငို့ပ
် လ ြော်ပသြော နှြောပခါင််းစည််းမ ြော်း သမဟ
် န်စွြောအသ်း ျု ခင််းသည် ဝတ်ဆင်သအ
ူ
င် အ ခြော်းသူမ ြော်းက ါ
ို့ တ် မ က်နြောှ အကြောမ ြော်းက မှနက
ကြောကွယ်ပ ်းနင်ပသြောပကကြောငို့် COVID-19 ကူ်းစက် ခင််းမှ ကြောကွယ်ပ ်း ါသည်။
ပက ြောင််းမ ြော်း သမဟ
ို့ တ် ဝန်ပဆြောင်မှု ို့ ်းပ ်းသညို့် ဆက်တင်ပနရြောမ ြော်းတွင် တစ်ကမဘြောလ်းအတင််းအတြော ဖငို့် နှြောပခါင််းစည််းမ ြော်းက
မလအ ်ပတြောို့ပသြော်လည််း၊ DOH နှင/ို့် သမဟ
ူ ို့ န််းမြောပရ်းမှ တစ်ဦ်းခ င််းစီအတွက် သငို့ပ
် လ ြော်ပသြောမ က်နြောှ ဖ်းမ ြော်းက အသ်း ျုသညို့်အခါ
ို့ တ် ပေသနတရ ည်သက
(ဥ မြော၊ ရက် 6-10 တွင် ပက ြောင််းသြော်း၊ ကပလ်း သမဟ
် ခါ ယြောယီလအ ်နင်သည်၊ အမ်တွင ်
ို့ တ် ဝန်ထမ််းမ ြော်းသည် 5 ရက်အကကြောတွင် ခွဲပနရြောမှ န်လြောသညို့အ
သီ်း ခြော်းခွဲထတ် ခင််းဆင်ရြော ရတပကြောနှင ို့် ပက ြောင််းသ ို့ န် ခင််း သမဟ
ို့ တ် အစီအစဉတစ်ခ
အ င််း) ကကကညို့် ါ အစအဖွဲွံ့မ ြော်းနှင/ို့် သမဟ
ို့ တ် စြောသင်ခန််းမ ြော်းအတွင်း် သမဟ
ို့ တ် ပက ြောင််းသြော်းအ ်စမ ြော်း (ဥ မြော- choir အတန််း သမဟ
ို့ တ်
အြော်းကစြော်းအဖွဲွံ့) သမဟ
ှု ကနသ
် ို့ တ်ရန်နင
ှ ို့် လူကယ်တင် ညွှနက် ကြော်းခ က်နင
ှ ို့်
ို့ တ် ို့ ်းပ ်းသူဆက်တင်ပနရြောမ ြော်းအတွင်း် ပရြောဂ္ါကူ်းစက်မက
ျုစပစြောငို့ပ
် ရှြောက်မှုက ပသခ ြောပစရန်အတွက် တစ်ကမဘြောလ်းအတင််းအတြော ဖငို့် နှြောပခါင််းစည််းမ ြော်း လအ ်နင်သည်၊ အစအဖွဲွံ့မ ြော်းနှင ို့် ဖစ် ွြော်းမှုမ ြော်းက
ကင်တွယတ
် ို့ န် ခင််း အ င််း ကကကညို့် ါ။)။
ပက ြောင််းသြော်းမ ြော်း၊ ကပလ်းမ ြော်းနှင ို့် ဝန်ထမ််းမ ြော်းသည် ပက ြောင််းနှင/ို့် သမဟ
ို့ တ် ဝန်ပဆြောင်မှုပ ်းသညို့်ဆက်တင်မ ြော်းတွင် နှြောပခါင််းစည််းတ ်ရန်
ပရွ ်းခ ယ်ခွငရ
ို့် ှမည် ဖစ်ဖ ီ်း အ ခြော်းသူမ ြော်း၏ပရွ ်းခ ယ်မှုမ ြော်းက ပလ်းစြော်းမည်ဟ ပမျှြော်လငို့် ါသည်။ အခ ျုွံ့သူမ ြော်းသည် ၎င််းတ သ
ို့ မဟ
ို့ တ်
၎င််းတ၏အ
မ်ပထြောင်စဝင်တစ်ဦ်းသည်
ို့

င််းထန် COVID-19 ပရြောဂ္ါအတွက် အနတရြောယ် မငို့မ
် ြော်း ဖစ်ပသြောပကကြောငို့် နှြောပခါင််းစည််းမ ြော်း ဝတ်ဆင်ရန်

လအ န
် င် ါသည်။
ပဆ်း ညြောအရ ထခက်လွယ်ပသြော၊

င််းထန်ပသြောပရြောဂ္ါ ဖစ်နင်ပခ မငို့မ
် ြော်းပသြော ပက ြောင််းသြော်းမ ြော်း၊ ကပလ်းမ ြော်းနှင ို့် ဝန်ထမ််းမ ြော်းနှင ို့် ပကြောင််းစွြော

အဝင်ခွငက
် ဖစ်ပသြော နှြောပခါင််းစည််းမ ြော်း ဆက်လက်ဝတ်ဆင်သငို့် ခင််း ရှ၊ မရှနှင ို့် တ်သက်၍ ၎င််းတ၏
် ရှြောက်မှုပ ်းသူက
ို့ က န််းမြောပရ်းပစြောငို့ပ
တင် င်သငို့သ
် ည်။ ပက ြောင််းသြော်းမ ြော်းနှင ို့် အနီ်းက ်ထပတွွံ့ မှုလအ ်ပသြော မသန်စွမ််းကပလ်းမ ြော်းအတွက် ို့ ်းပ ်းပသြော ဝန်ထမ််းမ ြော်းသည်
ပစြောငို့ပ
် ရှြောက်မပ
ှု ်းရြောတွင် သငို့ပ
် လ ြော်ပသြော တစ်ကယ်ရည်အကြောအကွယ် စစည််းကရယြောက ဝတ်ဆင်ရန် ပလ်းပလ်းနက်နက် စဉ်းစြော်းသငို့သ
် ည်။ ထအ
င်၊
ို့
ပက ြောင််းမ ြော်းသည် တည်ဆဲ

ည်နယ်နင
ှ ို့် ဖက်ေရယ်ဥ ပေမ ြော်းအြော်းလ်းက လက်နြောဖ ီ်း ၎င််းတ၏
ို့ အနတရြောယ်မ ြော်းပသြော လူဦ်းပရလအ ်ခ က်မ ြော်းက

ဖညို့်ဆည််းရြောတွင် အကက ျုထြော်းပသြော ပလ ြောို့ ါ်းပရ်းအစီအမမ ြော်းက အသ်းခ သငို့သ
် ည်။
ပက ြောင််းမ ြော်းနှင ို့် ဝန်ပဆြောင်မှုပ ်းသူမ ြော်းသည် ဝန်ထမ််းမ ြော်း၊ ပက ြောင််းသြော်းမ ြော်းနှင ို့် ကပလ်းမ ြော်းအြော်း လအ ်သလ သမဟ
ို့ တ် ဆနဒရှသညို့်အခါ
နှြောပခါင််းစည််းမ ြော်းနှင ်ို့ အ ခြော်းသငို့ပ
် လ ြော်ပသြော တစ်ကယ်ရည်အကြောအကွယ် စစည််းကရယြောမ ြော်းက ို့ ်းပ ်းသငို့သ
် ည်။
သငို့ပ
် တြော်ပသြော နှြောပခါင််းစည််းမ ြော်းက မှနက
် န်စွြောအသ်း ျု ခင််းသည် COVID-19

ွံ့ နှမှုို့ က ဟနတ
် ို့ ြော်းနင်ပသြော်လည််း အသက်၊ ဖွွံ့ ဖဖျု်းတ်းတက်မှု သမဟ
ို့ တ်

မသန်မစွမ််းမှုအပ ေါ်အပ ခခ၍ နှြောပခါင််းစည််းတ ်ရန်အကက ျုခ က်မ ြော်းအတွက် သီ်း ခြော်းခခင််းခ က်ရှ ါသည်။ ပနြောက်ထ အ
် ခ က်အလက်မ ြော်းအတွက်
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မ က်နြောှ အကြောတ ် ခင််းဆင်ရြော DOH ၏ လမ််းညွှနခ
် က် (အဂ္္လ ်

ြောသြော ဖငို့)် နှင ို့် မ က်နြောှ အကြောမ ြော်းအသ်း ျုမှုနင
ှ ို့် တ်သက်၍ CDC အကက ျုခ က်

ကကကညို့် ါ။ ဝန်ထမ််းမ ြော်းသည် နှြောပခါင််းစည််းတ ်ရန် ပရွ ်းခ ယ် င်ခွင ို့် သမဟ
ို့ တ် ပနြောက်ထ ်အကြောအကွယ်မ က်နြောှ အကြောမ ြော်းက ပရွ ်းခ ယ် င်ခွငရ
ို့် ှသည်။
ပနြောက်ထ ်အပသ်းစတ်အခ က်အလက်မ ြော်းအတွက် L&I ၏ ကရနြောဗင််းရ ်စ် အတွက် မ က်နြောှ အကြောနှင ို့် နှြောပခါင််းစည််း တ ် ခင််း လအ ်ခ က်မ ြော်း
(အဂ္္လ ်

ြောသြော ဖငို့သ
် ြော) က က်းကြော်း ါ။

မှနစ
် စ်ပဆ်းစမ််းသ ် ခင််း
ပက ြောင််းသြော်းမ ြော်း၊ ကပလ်းမ ြော်းနှင ို့် ဝန်ထမ််းမ ြော်းအတွက် စမ််းသ ်စစ်ပဆ်းမှု (တစ်ကကမ် သမဟ
ို့ တ် အ တ်စဉ) စစ်ပဆ်းမှု မလအ ်ပသြော်လည််း ပရြောဂ္ါ ်းနှင ို့်
ကူ်းစက်နင်ပသြော လူမ ြော်းက ခွဲ ခြော်းသတ်မတ
ှ ်ရြောတွင် ကူညီပ ်းနင် ါသည်။ ခွဲ ခြော်းသတ်မတ
ှ ် ခင််းသည် ပရြောဂ္ါ ွံ့ နှမှုို့ က ကနသ
် ို့ တ်ရန်အတွက်
ပရြောဂ္ါ ဖစ် ြောွ ်းမှုက ခ က် ခင််း သီ်း ခြော်းခွထ
ဲ ြော်း ခင််း ဖငို့် ကူ်းစက်မက
ှု ပလ ြောို့က သွြော်းပစနင်သည်။
ပရြောဂ္ါရှြောပဖွစမ််းသ ် ခင််း ရရှခွငအ
င်၊ ပနရြော န်သွြော်းရန်အတွက် ပလို့လြော ါ အစီအစဉသည် ဤနည််းဗ ှူဟြောကပရွ ်းခ ယ်သညို့်ပက ြောင််းမ ြော်းကကြော်းရှ
ို့်
ပက ြောင််းသြော်းမ ြော်းနှင/ို့် သမဟ
ို့ တ်ဝန်ထမ််းမ ြော်းအတွက် စစစ်စမ််းသ ်မှုမ ြော်းကလည််း ို့ ်းပ ်းနင် ါသည်။ COVID-19 စစ်ပဆ်း ခင််းအစီအစဉမ ြော်းအပကကြောင််း
မသရှလပသြော ပက ြောင််းမ ြော်း သမဟ
သွယ်သငို့် ါသည်။
ို့ တ် ခရင်မ ြော်းသည် schools@healthcommonsproject.org သ ဆက်
ို့
ဝန်ပဆြောင်မှုပ ်းသူမ ြော်းအတွက် စမ််းသ ် ခင််းအရင််းအ မစ်မ ြော်းက ပေသနတရက န််းမြောပရ်းတရြော်းစီရင် င်ခင
ွ ို့် မ ြော်းမှတစ်ဆငို့် ပတြောင််းဆနင် ါသည်။
အမ်တွင်း် စစ်ပဆ်းမှုမ ြော်းအ ါအဝင် စမ််းသ ်ကရယြောမ ြော်း မည်သရယူ
ှ ို့် စမ််းသ ်ရမညို့်ပနရြောအ ါအဝင် အပထွပထွအခ က်အလက်မ ြော်းအတွက်
ို့ ရမည်နင
DOH ၏ COVID-19 စမ််းသ ် ခင််း ( မန်မြော

ြောသြော) စြောမ က်နြောှ သ ဝင်
ို့ ပရြောက်ကကညို့်ရှု ါ။

Test to Stay
ပက ြောင််းအမ ြော်းအ ြော်းသည် ပေသဆင်ရြော

ြှ င််းပဆြောင်ရွကက
ည်သက
ူ ို့ န််းမြောပရ်းနှင ို့် ညနှု
် ြော COVID-19 ဖ ြော်းနြော ခင််း သမဟ
် ြောတွင်
ို့ တ် ပရြောဂ္ါစမ််းသ ရ

မပတွွံ့ ရှ ါက အမ်တွငပ
် နထင်ရန် သီ်းသနခ
် ို့ ွဲထတ် ခင််း၏ အ ခြော်းပရွ ်းခ ယ်စရြောတစ်ခအ ဖစ် ပက ြောင််းမ ြော်းနှင ို့် ို့ ်းပ ်းသညို့် အစီအစဉမ ြော်းတွင်
ကပလ်းမ ြော်းအြော်း ပက ြောင််းတွငထ
် ြော်းရန်နင
ှ ို့် ို့ ်းပ ်းသညို့်အစီအစဉမ ြော်းတွင ် Test to Stay(ပနထင်ရန်အတွက်စမ််းသ ် ါ) အစီအစဉမ ြော်းက
တည်ပထြောင်ထြော်းသည်။ ထပတွွံ့ မှု ပ ခရြောခ ခင််း မလအ ်ပတြောို့ပသြော်လည််း၊ ပက ြောင််းမ ြော်းသည် အပနှြောက်အယှကက
် င််းကင််း၊ အခ န် ညို့်၊ လူကယ်တင်
သင်ကကြော်းမှုက ပသခ ြောပစရန်အတွက် ပက ြောင််းမ ြော်းသည် လက်ရှစမ််းသ ်မှု အစီအစဉမ ြော်းက ဆက်လက်လ ်ပဆြောင်နင် ါသည်။
Test to Stay ရတပကြောမ ြော်းတွင် ါဝင် တ်သက်မှုအတွက် ထညို့်သွင်း် စဉ်းစြော်းရန် ထညို့သ
် ွင်း် စဉ်းစြော်းမှုမ ြော်း ရှပသြော်လည််း ကနသ
် ို့ တ်ထြော်း ခင််းမရှ ါ။
•

မအနတရြောယ်မ ြော်းပသြော ထပတွွံ့ မှုမ ြော်း [ဥ မြော၊ အနတရြောယ်မ ြော်းပသြော အမ်တွင်း် အြော်းကစြော်း၊ မငို့မ
် ြော်းပသြော ပလထညစ်ညမ််းပစသညို့် လှု ်ရှြော်းမှုမ ြော်း
(ဥ မြော၊ အမ်တွင်း် ရှ ပ ြော်ရွင် ခင််း၊ သီခ င််းဆ ခင််း၊ သမဟ
် ရ်းခန််းတွင ်
ို့ တ် ပကက်းဝါ သမဟ
ို့ တ် သစ်သြော်းတူရယြောမ ြော်းတီ်း ခင််း)၊ ပလို့က ငို့ပ
ပလို့က ငို့ခ
် န််းလ ် ခင််း၊ သမဟ
် ခါ]။
ို့ တ် ဖ ြော်းနြောသူမ ြော်းက အကဲ ဖတ်သညို့အ

•

ကကြောရှည်စွြောနှင ို့် ထ ်ခါထ ်ခါ ထပတွွံ့ မှုမ ြော်းအတွက် အခွငအ
ို့် လမ််းမ ြော်းပ ်းသညို့် အမ်တွင်း် ထပတွွံ့ မှုမ ြော်း။

•

COVID-19 ကြောကွယ်ပဆ်းမ ြော်းတွင် ပနြောက်ဆ်းပ ေါ်အထ မထ်းထြော်းပသြော လူတစ်ဦ်းခ င််းစီ၏ ထပတွွံ့ မှု

•

သသြောထင်ရှြော်းပသြော ပရြောဂ္ါ ဖစ်နင်ပ ခ မငို့မ
် ြော်းပသြောလူတစ်ဉီ်းခ င််း

•

အစအဖွဲွံ့မ ြော်းနှင ို့် ပရြောဂ္ါ ဖစ် ွြော်းမှုအတွင်း် လူကယ်တင် သင်ကကြော်း ခို့ မှုက ဆက်လက်ထန််းသမ််း ခင််း

Test to Stay ရတပကြော
တစ်ဦ်းခ င််းစီသည် Test to Stay ရတပကြောဖ ီ်းပ မြောက်ဖ ီ်း ပအြောက် ါအပ ခအပနမ ြော်းရှ ါက အလ ်၊ အတန််း၊ ကပလ်းထန််းပက ြောင််းနှင ို့်
သင်ရ်းညွှန်း် တမ််း င် လှု ်ရှြော်းမှုမ ြော်းတွင် ဆက်လက် ါဝင်နင်သည်- အကယ်၍ ၎င််းတသည်
ို့

•
•

ရတပကြော ၏ 10 ရက်တြောကြောလ (ဥ မြော၊ တစ် တ်လျှင် နှစ်ကကမ်) စမ််းသ ်သည်** နှင ို့်
လကခဏြောရ ်မ ြော်းမ

ါက။

Test to Stay ရတပကြော ဖ ီ်းပ မြောက်သမ
ူ ြော်းသည် ပရြောဂ္ါလကခဏြောမ ြော်းက ပစြောငို့က် ကညို့်ရန်နင
ှ ို့် အ ခြော်းသူမ ြော်းအနီ်းတွငရ
် သညို့
ှ
်အခါ သငို့ပ
် လ ြော်ပသြော
နှြောပခါင််းစည််းက ဝတ်ဆင်ရန် အပလ်းအနက် အကက ျုအ ် ါသည်။ တစ်ဦ်းခ င််းစီသည် အခ န်မပရွ ်း COVID-19 ပရြောဂ္ါ ်းပတွွံ့ ရှ ါက၊ ၎င််းတသည်
ို့
အမ်တွင ် သီ်း ခြော်းခွထ
ဲ ြော်းဖ ီ်း DOH ခွဲပန ခင််း လမ််းညွန ် က လက်နြောရမည် ဖစ်သည်။
*အြောတီဂ္ င် စမ််းသ ်မှုမ ြော်း၊ ပစြောငို့ပ
် ရှြောက်မှုအမှတ် (POC) ပမြော်လက
ီ ှူ်းစစ်ပဆ်းမှုမ ြော်း သမဟ
ို့ တ် အမ်တွင်း် စမ််းသ ်မှုမ ြော်းသည် မနစ် င််းအတွင်း်
ရလေ်မ ြော်းရရှရန် စွမ််းရည်နင
ှ ို့် ပရြောဂ္ါပတွွံ့ ရှပသြော လူတစ်ဦ်းခ င််းစီက ခွဲ ခြော်းသတ်မတ
ှ ်ရန်နင
ှ ို့် အခ န်နင
ှ တ
ို့် စ်ပ ်းညီ သီ်း ခြော်းခွဲထတ်ရန် လအ ်ပသြောပကကြောငို့်
လက်ခနင်ဖွယရ
် ှဖ ီ်း မဉီ်းစြော်းပ ်းသ်းဖွယ် ဖစ်သည်။
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Test to Stay ရတပကြောအတွင်း် ပရြောဂ္ါလကခဏြောမ ပသြောလူမ ြော်းအတွက် ပရြောဂ္ါရှြောပဖွနမူနြောမ ြော်း စပဆြောင််း ခင််းက ပက ြောင််းမ ြော်း၊
က န််းမြောပရ်းပစြောငို့ပ
် ရှြောက်မှုဆက်တင်မ ြော်း သမဟ
ို့ တ် ပက ြောင််း သမဟ
ို့ တ် က န််းမြောပရ်းဝန်ထမ််းက ကကီ်းကက ်သညို့် အ ခြော်းပနရြောမ ြော်းတွင ် ဖစ်ပ ေါ် နင်သည်။
ပက ြောင််းခရင်မ ြော်းသည် ပက ြောင််းသြော်းမ ြော်းအြော်း ပက ြောင််းအပ ခ ျုစမ််းသ ်မှုခယူရန် မ

/အ ်ထန််းသူမ ြော်းထမှ ခွင ို့် ျုခ က်ရရှရမည် ဖစ်သည်။

ပလဝင်ပလထွက်စနစ်
ပလဝင်ပလထွက်ပကြောင််းပအြောင်

ျုလ ် ခင််း၊ စစ်ထတ် ခင််းနှင ို့် အမ်တွင်း် ပလထအရည်အပသွ်းသည် COVID-19၊ ဓြောတ စစည််းမ ြော်းနှင ို့် အနဆ
ို့ ်းမ ြော်း

အ ါအဝင် အသက်ရှှူလမ််းပကကြောင််းဆင်ရြော ပရြောဂ္ါ ်းမ ြော်းနှင ို့် ထပတွွံ့ မှုက ပလျှြောို့ခ ရြောတွင ် အပရ်းကကီ်း ါသည်။
DOH မှ ပအြောက် ါ ပလ၀င်ပလထွက်အပလို့အက ငို့မ
် ြော်းက အကက ျုထြော်းသည်။
•

ပလဝင်ပလထွက်စနစ်သည် ပလခနင်ရည်အြော်းက ထန််းနင်လျှင် စစ်ထတ်မှုမ ြော်းက Minimum Efficiency Reporting Values(MERV, အနမ်ဆ်း
လ ်ပဆြောင်ရည် တင် တန်ဖ်း) 13 သ အဆငို့
် မြှငို့် ါ။
ို့

•

တတ်နင်သမျှ

•

အပဆြောက်အဦအတွင်း် ရှ ဧရယြောတစ်ခစီအတွက် စနစ်၏ ပလဝင်ပလထွကန
် င
ှ ်ို့ ပလဝင်ပလထွက်ပကြောင််းပအြောင် အပကြောင််းဆ်းနည််းလမ််းက

င် ပလက HVAC မှတဆငို့် သမဟ
ို့ တ်

တင််းပ ါက်ဖွင ို့် ခင််း ဖငို့် ဝင်ထက
ွ ်ပစ ါ။

ဆ်း ဖတ်ရန် ပရြော်ဖက်ရှငန
် ယ် အင်ဂ္ င်နယ
ီ ြော သမဟ
ူ င
ှ ို့် တင် င် ါ။
ို့ တ် HVAC ကျွမ််းက င်သန
•

ပလပအ်းပ ်း န်ကြောမ ြော်း အသ်း ျုနင်သည်။ လူအမ ြော်းနှင ို့် ပဝ်းရြောဖက်က မှုတ်ထတ်သငို့သ
် ည်။ မ က်နြောှ က က် န်ကြောမ ြော်းရှ ါက
ပလအပ ေါ်သဆွ
ဲ တ်ရန် သမဟ
တ်ရန်အတွက် စီ်းဆင််းမှုလမ််းပကကြောင််းက ပ ြောင််း န်လန
ှ ် ါ။
ို့ ထ
ို့ တ် ၎င််းတက
ို့

•

သယ်ပဆြောင်ရလွယက
် ူပသြော High Efficiency Particulate Air(HEPA, အ မငို့ဆ
် ်း လည် တ်မအ
ှု ြော်းပကြောင််းပလ) ပလသနစ
် ို့ င်စက်မ ြော်းသည်
ပလဝင်ပလထွက်မပကြောင််းပသြောအခန််းမ ြော်း သမဟ
ှု ပ ်းစွမ််းနင်သည်။ အနတရြောယ်ရှပသြော
ို့ တ် အထီ်းက န်ပနရြောမ ြော်းတွင် မ ြော်းပသြောစစ်ထတ်မက
အဇန််းအဆငို့က
် မထတ်လွှတရ
် န် California Air Resources Board အဖွဲွံ့ မှ အသအမှတ် ျုထြော်းပသြော HEPA ပလသနစ
် ို့ င်စက်မ ြော်းက
ပရွ ်းခ ယ် ါ။ အဇန််းဂ္ င်နပရတြောမ ြော်း၊ အီလက်ထပရြောနစ် မ်းပရခစက်မ ြော်းနှင ို့် အင်ယွနေ
် င်ယြောရီမ ြော်း၊ အနတ်လကခဏြော အင်ယွနပ
် လသနစ
် ို့ င်စက်
စသည်တက
် ို့ င်စက် မသ်း ါနှင။ို့်
ို့ အနတရြောယ် ဖစ်ပစပသြော ရလေ်မ ြော်းက ထတ်လ ်နင်ပသြောပကကြောငို့် အသ်းမ ျု ါနှင ို့် တစ်ကယ်ပရ ပလသနစ

ပလဝင်ပလထွကန
် င
ှ ်ို့ တ်သက်သညို့် ပနြောက်ထ အ
် ခ က်အလက်မ ြော်းနှင ်ို့ ပရွ ်းခ ယ်စရြောမ ြော်းအတွက် DOH ၏ COVID-19 ကူ်းစက်မှုက ပလျှြောခ
ို့ ရန်အတွက်
ပလဝင်ပလထွကန
် င
ှ ို့် ပလအရည်အပသွ်း (အဂ္္လ ်

ြောသြော ဖငို့သ
် ြော)၊ ပက ြောင််းမ ြော်းအတွင်း် CDC ၏ ပလဝင်ပလထွကန
် င
ှ ို့် စစ်ထတ်မှု တ်း မြှငို့် ခင််းအတွက်

လမ််းညွှနခ
် က် COVID-19 ကြောလအတွင်း် Association for Heating, Ventilating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) ပလ၀င်ပလထွက်ဆင်ရြော
လမ််းညွှနခ
် က် (အဂ္္လ ်

ြောသြော ဖငို့သ
် ြော) ကကကညို့် ါ။

အကွြောအပဝ်း ခြော်းပန ခင််း
အကွြောအပဝ်း ခြော်းပန ခင််း သည် ပက ြောင််းတစ်ပက ြောင််းတွင် အခ န် ညို့်၊ ပက ြောင််းသြော်း/မသြော်းစမ ြော်းအြော်းလ်းအတွက် လူကယ်တင်သင်ကကြော်းမှုက
ပ ်းပဆြောင် ခင််းမှ မတြော်းဆီ်းသငို့သ
် လ ို့ ်းပ ်းသူအြော်း ပစြောငို့ပ
် ရှြောက်မှုပ ်း ခင််းမှလည််း အဟနအ
် ို့ တြော်းမ ဖစ်ရ ါ။ သငို့ပ
် က ြောင််းနှင ို့် အစီအဉအတွက်
ြှ
ရနင်ပသြောပနရြောမ ြော်းတွင် ခွြောထြော်းရန် အကွြောအပဝ်းက တ်း မငို့ရ
် န် ဗ ှူဟြောမ ြော်းက ပရွ ်းခ ယ် ါ။ လူသွြော်းစင်္ကြံတွင် အ ခြော်းသူမ ြော်း ဖတ်သန််းသွြော်းလြော ခင််း
သမဟ
ို့ တ် ပက ြောင််းသြော်းမ ြော်းနှင ို့် ကပလ်းမ ြော်းသည် တစ်ဦ်းနှငတ
ို့် စ်ဦ်း လ်းလ်းလ ြော်းလ ြော်း ကင််းကွြောမှုမရှသညို့် အ န််းပ ဖနြော်းခ န်မ ြော်းတွင်
ကစြော်းပနစဉအခ န်မ ြော်း ရှနင်သည်။ အစီအစဉဆွဲထြော်းသညို့် လှု ်ရှြော်းမှုမ ြော်းအြော်းလ်းအတွင်း်
ပက ြောင််းသြော်းနှငက
် န်နင
ှ ို့် အ ်စကကီ်းဆက်တင်ပနရြောမ ြော်းတွင်
ို့် ပလ်းမ ြော်းကကြော်းရှအကွြောအပဝ်း ခြော်းရမညို့်ပနရြောလွတ်မ ြော်းက တ်း မြှငို့ရ
အ န်အလှနတ
် ို့ န်ဆက်သွယ်မှုမ ြော်းက ကနသ
် ို့ တ် ါ။
ပအြောက် ါအပ ခအပနမ ြော်းအတွက် ပက ြောင််းသြော်းနှငက
ို့် ပလ်းမ ြော်းကကြော်း အကွြောအပဝ်းက ဖစ်နင်ပ ခရှပသြော အတင််းအတြောအထ ခ ဲွံ့ ါ။
•

စြော်းပသြောက်ခန််းတွင် ရှပနသညို့အ
် ခါ

•

စြောသင်ခန််းအ င် က်တင
ွ ် လူစမ ြော်းပသြောပနရြောမ ြော်း။

•

ပလဝင်ပလထွက် နည််းလြောပသြောအခါ သမဟ
် ှြော်းမှုမ ြော်း (ဥ မြော၊ PE
ို့ တ် ပလထညစ်ညမ််းမှု ဖစ်ပ ေါ်သညို့်အခါ အနတရြောယ်မ ြော်းပသြော လှု ရ
သမဟ
် န််း၊ သီခ င််းဆ ခင််း သမဟ
ို့ တ် အမ်တွင်း် ပလို့က ငို့ခ
ို့ တ် တူရယြောတီ်း ခင််း၊ ပအြော်ဟစ် ခင််း သမဟ
ို့ တ် ပအြော်ဟစ် ခင််း)။ ဤလှု ်ရှြော်းမှုမ ြော်းက
တတ်နင်သမျှ အ င် က် သမဟ
ို့ တ် ကကီ်းမြော်းဖ ီ်း ပလ၀င်ပလထွက်ပကြောင််းပသြော ပနရြောမ ြော်းသ ပရွှ
ို့ ွံ့သငို့် ါသည်။

ပက ြောင််းမ ြော်းနှင ို့် ဝန်ပဆြောင်မှုပ ်းသူမ ြော်းသည် အဖွဲွံ့အရွ ယ်အစြော်းနှင ို့် ဝန်ထမ််းအခ ျု်းအစြော်းမ ြော်းဆင်ရြော လက်ရှလင်စင်စည််းမ ဉ်းမ ြော်းက
လက်နြောရမည် ဖစ်သည်။
တ်စက
် ြော်းသယ်ယူ ပဆြောင်
ပရ်းစနစ်
ို့
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ပက ြောင််းနှင ို့် ဝန်ပဆြောင်မှုပ ်းသူ သယ်ယူ ပဆြောင်
ပရ်းကြောလအတွင်း် COVID-19 ကူ်းစက်မှုအနတရြောယ်က ပလျှြောို့ခ ရန် နည််းဗ ှူဟြောမ ြော်း ါဝင်သည်ို့

•

သငို့ပ
် လ ြော်ပသြော နှြောပခါင််းစည််းမ ြော်း ဝတ်ဆင်ရန် စဉ်းစြော်း ါ။

•

တ်စက
် ြော်းပ ေါ်တွင် စီ်းနင််းသူမ ြော်းက တတ်နင်သမျှ ခ ်ခွြောခွြောပန ါ။

•

တ်စက
် ြော်းပ ေါ်တွင ်

•

်းသတ်ပဆ်း ဖငို့်

တင််းပ ါက် အပရှ ွံ့ ၂ ခနှင ို့် ပနြောက် ၂ ခက လက်မအနည််းငယ်ဖွငထ
် အ မငို့ဆ
် ်းထြော်း ါ။
ို့် ြော်း ခင််း ဖငို့် ပလဝင်ပလထွကက
တ်စက
် ြော်းက အခ်းထပအြောင် မလ ် ါနှင။ို့် သွြော်းဖ ီ်းပနြောက်

တ်စက
် ြော်းက ပလဝင်ပအြောင်

တင််းပ ါက်မ ြော်းဖွငထ
ို့် ြော်းကြော

လအ ်သလ သနရ
် ို့ ှင်း် ပရ်းလ ် ါ။

•

ပ

•

ပက ြောင််းသြော်းမ ြော်း

်းကင််းပသြောပနရြောတွင် လမ််းပလျှြောက် ခင််း သမဟ
ို့ တ် စက်

်းီ စီ်း ခင််းက အြော်းပ ်း ါ။

တ်စက
် ြော်းမတက်မီ အမ် သမဟ
ို့ တ် စြောသင်ခန််းမှ ထွက်ခွြောသညို့်အခါ လက်ပဆ်းရန် သမဟ
ို့ တ် လက်ပဆ်းရန်

တက်တွန်း် ါ။
လက်ပဆ်း ခင််းနှင ို့် အသက်ရှုလမ််းပကကြောင််းဆင်ရြော က ငို့ဝ
် တ်
ပက ြောင််းမ ြော်းနှင ို့် ဝန်ပဆြောင်မှုပ ်းသူမ ြော်းသည် COVID-19 အ ါအဝင် ကူ်းစက်ပရြောဂ္ါမ ြော်း ကူ်းစက် ွံ့ နှ ခင်
် န် မကကြောခဏ လက်ပဆ်း ခင််းနှင ို့်
ို့ ်းမှ ကြောကွယရ
ပကြောင််းမွနပ
် သြော အသက်ရှှူလမ််းပကကြောင််းဆင်ရြော က ငို့ဝ
် တ်မ ြော်းက ဆက်လက်အြော်းပ ်းသငို့သ
် ည်။ ဆက်လက်လ ်ပဆြောင်ပနပသြော
က န််းမြောပရ်း ညြောပ ်းယူနစ်မ ြော်းနှင ို့် သင်ခန််းစြောမ ြော်းမှတဆငို့် ကပလ်းငယ်မ ြော်းအြော်း မှနက
် န်ပသြောလက်ပဆ်း ခင််းနှင ို့် အ ျုအမူမ ြော်းက
အြော်း ဖညို့်သင်ကကြော်းပ ်း ါ။ က န််းမြောပသြော တစ်ကယ်ပရသနရ
် ို့ င
ှ ်း် မှု ဆ ် ြော၊ လက်၊ တစ်ရှှူ်းမ ြော်းနှင ို့် မထ

/ဲ ပ ခနင််း အမှုက် ်းမ ြော်း အ ါအဝင်

လပလြောက်ပသြော အပထြောက်အ ို့မ ြော်း ို့ ်းပ ်း ခင််း ဖငို့် အမူအက ငို့မ
် ြော်း ို့ ်းပ ်း ါသည်။ ဝန်ထမ််းမ ြော်းသည် သငို့ပ
် လ ြော်ပသြော လက်ပဆ်း ခင််းနှင ို့်
အသက်ရှုလမ််းပကကြောင််းဆင်ရြော က ငို့ဝ
် တ်မ ြော်းက လက်နြောပကကြောင််း ပသခ ြော ါပစ။
သနရ
် ို့ င
ှ ်း် ပရ်းနှင ို့် ်းသတ် ခင််း။
တခါ်းလက်ကင်မ ြော်း၊ ပရ က်လက်ကင်မ ြော်း၊ check-in ပကြောင်တြောမ ြော်း၊ ပသြောက်ပရတွင်း် မ ြော်းနှင ို့် သနစ
် ို့ င်ခန််းမ ြော်းကဲသ
ို့ ပသြော
ို့
ထပတွွံ့ မငို့မ
် ြော်းပသြောမ က်နြောှ င်မ ြော်းက သနရ
် ို့ င
ှ ်း် ဖ ီ်း ်းသတ် ါ။ ပယ

ယ အြော်း ဖငို့၊် တစ်ပနတစ်
် ို့ ှင်း် ပရ်းသည် မ က်နြောှ င်မ ြော်းပ ေါ် ရှ ဖစ်နင်သညို့်
ို့ ကကမ် သနရ

ဗင််းရ ်စ် ်းမ ြော်းက လပလြောက်စွြော ဖယ်ရြောှ ်းရန် လပလြောက် ါသည်။ စြော်း ွဲခမ ြော်းက ဆ ် ြောနှင ို့် ပရ ဖငို့် သနစ
် ို့ င်နင် ါသည်။ ပအြောို့အန် ခင််း၊ ပသွ်း သမဟ
ို့ တ်
မစင်မ ြော်းအတွက် သမဟ
် ို့ ှင်း် ပရ်းလ ်ဖ ီ်းတင််း လက်ပဆ်း ါ။
ို့ တ် ပရြောဂ္ါ ဖစ် ွြော်းပနစဉအတွင်း် စြော်း ွဲခမ ြော်းကသြော ်းသတ်ရန် လအ ် ါသည်။ သနရ
သနရ
် ို့ င
ှ ်း် ပရ်းပဆ်းမ ြော်းနှင ို့် ်းသတ်ပဆ်းမ ြော်းသည် Environmental Protection Agency (EPA, သ

ြောဝ တ်ဝန််းက င် ကြောကွယ်ပရ်း ပအဂ္ င်စီ)တွင်

မှတ် တင်ထြော်းပသြော ပရြောဂ္ါ ်းမ ွှြော်းဆနက
် ို့ င်ပဆ်းမ ြော်း ဖစ်ရ ါမည်။ ၎င််းတသည်
EPA မှတ် တင်ထြော်း ခင််းမဟတ် ါက ၎င််းတသည်
ို့
ို့
သငို့ပ
် လ ြော်ပသြောထတ်ကန်မဟတ် ါ။ COVID-19 အတွက်၊ SARS-CoV-2 ဗင််းရ ်စ် (အဂ္္လ ်

ြောသြော ဖငို့သ
် ြော) က ်းသတ်ရန်အသ်း ျုရန်

စြောရင််းသွင်း် ထြော်းပသြော ်းသတ်ပဆ်းက ပရွ ်းခ ယ် ါ။ ဖစ်နင်လျှင် အနတရြောယ်ကင််းပသြော အပမ ွှ်းနသြောမ
ါပသြော ်းသတ်ပဆ်းနဲ သန
စ
် ို့ င်ပဆ်းပတွက
ို့
ို့
ပရွ ်းခ ယ် ါ။ ဟက်ေရဂ္ င် ါပအြောက်ဆေ် သမဟ
် ပဟြောအပ ခခထတ်ကန်မ ြော်းသည် လူက
ို့ တ် အယ်လက
ို့ န််းမြောပရ်းအတွက် လ ချုဖ ီ်း
န််းနြောရင်က ်ပဝေနြောခစြော်းရသူမ ြော်းအတွက် မပကြောင််းမွနပ
် သြော ထတ်ကန်မ ြော်း ဖစ်သည်။
ပယ

ယပ
•

်းကင််းပသြော အပလို့အက ငို့မ
် ြော်း

ပလဝင်ပလထွက် ပနရြောမ ြော်းတွင် ်းသတ်ပဆ်းမ ြော်းသ်း ါ။ ကပလ်းမ ြော်းမရှပသြောအခါတွငသ
် ြော ်းသတ်ပဆ်းမ ြော်းက
င််းထန်စွြောအသ်း ျုသငို့သ
် ည်။ လူတစ်ဦ်းခ င််းစီ မ န်မီ (ဆလသည်မှြော တစ်ပနတြော၏
ကန်ဆ်းခ န်) အပဆြောက်အအတွင် ပလထတ်ရန်
ို့
လပလြောက်ပသြော အခ န်ရှသငို့သ
် ည်။

•
•

သငို့ပ
် လ ြော်ပသြော ်းသတ်ပဆ်းက အသ်း ျု ါ။
်းသတ်ပဆ်းမသတ်မီ မ က်နြောှ င်မ ြော်းက အဖမဲသနရ
် ို့ ှင်း် ါ။

•

လအ ်ပသြောစစွတ်ပသြောထပတွွံ့ မှု မြောဏအတွက် ်းသတ်ပဆ်းက မ က်နြောှ င်ပ ေါ်တွငသ
် တ် ါ။

•

လက်အတ်မ ြော်း၊ မ က်စအကြောအကွယန
် င
ှ ်ို့ ပလဝင်ပလထွကက
် သ
ဲို့ ပသြော
တစ်ကယ်ရည်အကြောကွယ် စစည််းအတွက်
ို့
ထတ်ကန်တဆ ်သတပ ်းခ က်မ ြော်းနှင ို့် ညွှနက် ကြော်းခ က်မ ြော်းက လက်နြော ါ။

•

ဓြောတ စစည််းအြော်းလ်းက ကပလ်းလက်လှမ််းမမီပအြောင် ထြော်း ါ။ အသက် 18 နှစပ
် အြောက်ကပလ်းမ ြော်းသည် ်းသတ်ပဆ်းမ ြော်းအ ါအဝင် EPA
မှတ် တင်ထြော်းပသြော သနစ
် ို့ င်ပဆ်းမ ြော်းနှင ို့် ်းသတ်ပဆ်းမ ြော်းက အသ်းမ ျုနင် ါ။

•

အပဆြောက်အအမ ြော်းတွင် အသ်း ျုသညို့် ဓြောတ စစည််းတစ်ခစီအတွက် ပ

•

မ

•

ကီ်း

်းကင််းမှုအခ က်အလက်စြောရွ က်စြောတမ််း(SDS) ရှရ ါမည်။

မ ြော်းနှင ို့် ဝန်ထမ််းမ ြော်းမှ ်းသတ်ပဆ်းနှင ို့် သနစ
် ို့ င်ပဆ်းမ ြော်းက ို့ ်းရန်မလ ါ။
တ်မ ြော်းနှင ို့် အီလက်ထရွ န်း် နစ် စစည််းမ ြော်းက သနရ
် ို့ ှင်း် ပရ်းလ ရ
် န် အရက် န်သတ် ခင််း သမဟ
ို့ တ် 70% isopropyl ါ အရက် န်ကသ်း ါ။
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•

COVID-19

ွံ့ နှမှုို့ က ထန််းခ ျု ်ရန်အတွက် အခ်းမ ြော်းထတ် ခင််း၊ မီ်းခ်းထတ် ခင််း သမဟ
ို့ တ် ဧရယြောက ယ်ပသြော ဖန််း ဖန််း ခင််းမ ြော်းက မသ်း ါနှင။ို့်

ဤနည််းလမ််းမ ြော်းသည် ထပရြောက်မှု မရှ ါ၊ ညစ်ညမ််းပသြော မ က်နြောှ င်မ ြော်းက မသနရ
် ို့ င
ှ ်း် ါနှင ို့် လူက
ို့ န််းမြောပရ်းက ထခက်ပစ ါသည်။
အမ ြော်းသ်းပနရြောမ ြော်းအတွက် ပ

်းကင််းပသြော သနရ
် ို့ ှင်း် ပရ်းနှင ို့် ်းသတ် ခင််းဆင်ရြော လမ််းညွှနခ
် က် (အဂ္္လ ်

ြောသြော ဖငို့သ
် ြော) တွင် မပ

်းကင််းပသြော

သနရ
် ို့ င
ှ ်း် ပရ်း၊ ်းသတ် ခင််းနှင ို့် ်းသတ် ခင််းဆင်ရြော ထတ်ကန်မ ြော်းက ပရွ ်းခ ယ် ခင််းနှင ို့် သနရ
် ို့ ှင်း် ပရ်းနှင ို့် ်းသတ် ခင််းဆင်ရြော အခ က်အလက်မ ြော်း မရှြောပဖွ ါ။
အပိိုင်း 3- ကနျော

တ ွဲ ထညသင်း ဉ််း ျော်းခ

မ ျော်း

အ ျုအမူနင
ှ ို့် စတ်က န််းမြောပရ်း
နှြောပခါင််းစည််းတ ် ခင််းက ရ ်ဆင််းလက် ခင််း သမဟ
် ြော်း မငို့တ
် က်လြောပသြောအခါတွင ် ပက ြောင််း/ ို့ ်းပ ်းသူ၏လ ်ရ်းလ ်စဉမ ြော်းတွင ်
ို့ တ် ပရြောဂ္ါအဆငို့မ
အပ ြောင််းအလဲမ ြော်းအတွက် စ်းရမ် ူ န်မှုခစြော်းရ ခင််း။ COVID-19 ကူ်းစက်ပရြောဂ္ါကြောလအတွင်း် ကပလ်းမ ြော်း၊ ဆယ်ပက ြော်သက်မ ြော်း၊ မသြော်းစမ ြော်းနှင ို့်
ဝန်ထမ််းမ ြော်း၏ အပတွွံ့အကကျုမ ြော်းသည် မကကြောခဏ ရှု ်ပထွ်းနင်ဖ ီ်း စန်ပခေါ်မှုမ ြော်း၊ ခနဓြောကယ်၊ စတ်နင
ှ ို့် စတ်ခစြော်းမှုမ ြော်းအပ ေါ် သက်ပရြောက်မရ
ှု ှသည်။
ကပလ်းမ ြော်း၊ ဆယ်ပက ြော်သက်မ ြော်း၊ မ

မ ြော်း၊

ျုစပစြောငို့ပ
် ရှြောက်သူမ ြော်းနှင ို့် ပက ြောင််းဝန်ထမ််းမ ြော်းသည် ကူ်းစက်ပရြောဂ္ါ၏ပနြောက်ထ ်အဆငို့န
် င
ှ ို့်

ပက ြောင််းမ ြော်းနှင ို့် မသြော်းစမ ြော်းအတွက် ဤအခ က်မ ြော်းသည် ၎င််းတ၏တစ်
ဦ်းခ င််းစီ၏ စတ် င််းဆင်ရြောလ ်ပဆြောင်ခ က်မ ြော်းအပ ေါ်
ို့
သက်ပရြောက်မှုရန
ှ င် ါသည်။ အခ ျုွံ့ပသြော ပက ြောင််းသြော်းမ ြော်းသည် စတ်သက်သြောရြောရဖ ီ်း ပ ြော်ရွှငက် ကလမို့်မည်၊ သပသြော်
အခ ျုွံ့ပသြောသူမ ြော်းသည်
ို့
ြှ အခ န်ယူရလမို့်မယ်။ ပက ြောင််းသြော်းမ ြော်းအတွက်
အပ ြောင််းအလဲအတွက် စ်းရမ် ူ န်ဖ ီ်း အဆင်သငို့မ
် ဖစ်ဟ ခစြော်းရပ မည်။ လူတင််းက ခ န်ညရန်
ြှ အခ န်ပ ်းရန်နင
ှ ို့် လမ််းညွှနမ
် ှုပ ်းရန်၊ လမ််းညွှနခ
် က်အသစ်မ ြော်းက ခ န်ညရန်
ှ ို့် အပ ြောင််းအလဲမ ြော်းနှင ို့် အဆင်မပ
ို့ ်းကူညီမှုနင

ါက၊ လူငယ်မ ြော်းနှင ို့်

ဝန်ထမ််းမ ြော်းအြော်း နှြောပခါင််းစည််းမ ြော်း ဆက်လက်ဝတ်ဆင်ရန် သမဟ
ို့ တ် ကယ်ကြောယအကွြောအပဝ်းက ခွင ို့် ျုရန် အပရ်းကကီ်း ါသည်။
မသြော်းစမ ြော်းအတွက် အ ျုအမူဆင်ရြော က န််းမြောပရ်း ကရယြော - COVID-19 က ပ
် ရြောဂ္ါကြောလအတွင်း် ကပလ်းမ ြော်းနှင ို့် ဆယ်ပက ြော်သက်မ ြော်းက ို့ ်းပ ်း ခင််း
(အဂ္္လ ်

ြောသြော ဖငို့သ
် ြော) သည် သ

ြောဝပ

စတ် င််းဆင်ရြောတ ို့ န်မှုမ ြော်းအပကကြောင််း ပယ

်းအနတရြောယ်ကြောလအတွင်း် ကပလ်းမ ြော်း၊ ဆယ်ပက ြော်သက်မ ြော်းနှင ို့် မသြော်းစမ ြော်း၏ အ ဖစ်မ ြော်းပသြော
ူယ အခ က်အလက်မ ြော်းက ပ ်း ါသည်။ ကပလ်းမ ြော်း၊ ဆယ်ပက ြော်သက်မ ြော်းနှင ို့် ပ

်းအနတရြောယ်မ ြော်းမှ

န်လည်ပကြောင််းမွနလ
် ြောပစရန်နင
ှ ို့် မသန်မြောလြောပစရန်အတွက် အကက ျုခ က်မ ြော်းလည််း ါရှသည်။
COVID-19 စြောသင်ခန််းသ ို့ န်သွြော်းရန် THINK ကရယြောပသတတြော (အဂ္္လ ်

ြောသြော ဖငို့သ
် ြော) သည် သ

ြောဝပ

်းအနတရြောယ်မ ြော်းအတွင်း် ကပလ်း၊

ဆယ်ပက ြော်သက်မ ြော်းနှင ို့် လူကကီ်းမ ြော်း၏ မကကြောခဏ စတ် င််းဆင်ရြောတ ို့ န်မအ
ှု ခ ျုွံ့က လမ််းညွှနရ
် န် နှင ို့် ၎င််းတသည်
စြောသင်ခန််းနှင ို့်
ို့

ဝ၏

အ ခြော်းနယ် ယ်မ ြော်းတွင် မည်သရှို့ ပနနင်သနည််း စသညို့်အတွက် အ ျုအမူဆင်ရြော က န််းမြောပရ်းဆင်ရြော အကက ျုခ က်မ ြော်းနှင ို့် အရင််းအ မစ်မ ြော်းက
ို့ ်းပ ်း ါသည်။
DOH ၏ အ ျုအမူ က န််းမြောပရ်း အရင််းအ မစ်မ ြော်းနှင ို့် အကက ျုခ က်မ ြော်း (အဂ္္လ ်

ြောသြော ဖငို့သ
် ြော) နှင ို့် Washington

ည်နယ် COVID-19

တ ို့ န်ကယ်တွယ်မှုမ-ှု ထ ်ပဆြောင််း အရင််းအ မစ်မ ြော်းအတွက် စတ် င််းဆင်ရြောနှင ို့် စတ် င််းဆင်ရြောသခခ မ််းသြောမ ြော်း (အဂ္္လ ်
ဝက်

ြောသြော)

စ
် ြောမ က်နြောှ မ ြော်း ကပလို့လြော ါ။

ပနြောက်ထ တ
် ်း အရင််းအ မစ်မ ြော်း
•

အ ျုအမူဆင်ရြော က န််းမြောပရ်း လစဉခနမ
် ို့ ှန်း် ခ က်မ ြော်း (အဂ္္လ ်

•

ြှ ်း န််းနှ ်ဆက်မှု နှင ို့် လ စ်လ ှူရှု မှုက သ ခင််းနှင ို့် အစီရင်ခ ခင််း (အဂ္္လ ်
အွနလ
် င််း ညြောပရ်းဆက်တင်မ ြော်းတွင် ကပလ်း ငမ်

•

COVID-19 ကြောလအတွင်း် ဝမ််းနည််းမှုနင
ှ ို့် ဆ်းရှု ်းမှုမ ြော်းက ရင်ဆင်ပ ဖရှင်း် ခင််း (အဂ္္လ ်

•

အက ်အတည််းကြောလအတွင်း် ကပလ်း၊ လူငယ်နင
ှ ်ို့ ဆယ်ပက ြော်သက်မ ြော်းအတွက် အ ျုအမူဆင်ရြော က န််းမြောပရ်း ို့ ်းမှု လမ််းညွှနခ
် က်
(အဂ္္လ ်

ြောသြော ဖငို့သ
် ြော)
ြောသြော ဖငို့သ
် ြော)

ြောသြော ဖငို့သ
် ြော)

ြောသြော ဖငို့သ
် ြော)

တန််းတူညီမျှမှု
လူတစ်ပယြောက်၏ လူမ ျု်း/လူမ ျု်းရင််း သမဟ
ကဗစ်-19 ်းကူ်းစက်ခရမှု နှငမ
လည််း
ို့ တ် နင်ငသြော်း ဖစ်မ ဖစ်တသည်
ို့
ို့် သက်ဆင် ါ။ သပသြော်
ို့
ဖ ်းီ ခဲပ
ှ ်အတွင်း် စပဆြောင််းရရှထြော်းပသြော အခ က်အလက်မ ြော်းအရ အသြော်းအပရြောင်ပကကြောငို့် အသင််းအဝင််းမ ြော်းသည် COVID-19 ၏
ို့ သြောနှစ်နစ
အခ ျု်းအစြော်းမမျှပသြော သက်ပရြောက်မှုရှပကကြောင််း

သခဲို့သည်။ ၎င််းမှြော လူတစ်ခ ျုွံ့ နှင ို့် အသင််းအဝင််းက ကြောကွယ်ပ ်းရန် အခွငအ
ို့် လမ််း နည််းသွြော်းပစသညို့်

လူမ ျု်းခွဲ ခြော်းမှု အထူ်းသ ဖငို့် ဖွဲွံ့စည််း ဖငို့် လူမ ျု်းခွဲ ခြော်းမှု ပကကြောငို့် ဖစ် ါသည်။ စတ်ေဏ်ရြောမ ြော်းက ပရြောဂ္ါက ကူညတ
ီ က်ဖ က် မပ ်း ါ (အဂ္္လ လ
် သြော)
ပကြောလြောဟလမ ြော်းနှင ို့် သတင််းမှြော်းမ ြော်း မ န ် ို့ ွြော်းပစရန် အ ခြော်းသူမ ြော်းနှင ို့် တက ပသြောအခ က်အလက်မ ြော်းက မျှပဝ ါ။ အမည််းစက်
ပလျှြောို့ခ ပရ်းအရင််းအ မစ်မ ြော်း (အဂ္္လ ်

ြောသြော ဖငို့သ
် ြော) က ကကညို့် ါ။
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ပရြောဂ္ါ ဖစ်နင်ပခ အနတရြောယ်မ ြော်းပသြော လူမ ြော်းနှင ို့် မသန်စွမ််းသူမ ြော်း
COVID-19 မှ က န််းမြောပရ်း ဿနြောမ ြော်းအတွက် အနတရြောယ်မ ြော်းလွန်း် ပသြော ရှသူမ ြော်းသည် ပက ြောင််း၊ ကပလ်းပစြောငို့ပ
် ရှြောက်မှု၊
လူငယ်ဖွွံ့ ဖဖျု်းပရ်းအခွငအ
ို့် လမ််းမ ြော်း သမဟ
ို့ တ် ပနသွ
ို့ င်း် စခန််းမ ြော်းတွင ် မည်သ ို့ ါဝင်ရမည်က စဉ်းစြော်းပသြောအခါတွင် ၎င််းတ၏
ို့
က န််းမြောပရ်းပစြောငို့ပ
် ရှြောက်မှုပ ်းသူနင
ှ ို့် တင် င်သငို့သ
် ည်။ ပနြောက်ထ အ
် ခ က်အလက်မ ြော်းအတွက် L&I ၏ အနတရြောယ်ရန
ှ င်ပ ခမ ြော်းပသြော
အလ ်သမြော်းမ ြော်းက အကြောအကွယ်ပ ်း ခင််းဆင်ရြော FAQ (အဂ္္လ ်

ြောသြော ဖငို့သ
် ြော) ကကညို့် ါ။

ကပလ်း သမဟ
ို့ တ် မသန်စွမ််းလူငယ်မ ြော်းက ဝန်ပဆြောင်မှုပ ်းသညို့်အခါ၊ မသန်စွမ်း် သူမ ြော်းအတွက် တက်ရက်ဝန်ပဆြောင်မှုပ ်းသူမ ြော်းအတွက် CDC
လမ််းညွှနခ
် က်က က်းကြော်း ါ။
ပမွ်းကင််းစကပလ်းနှင ို့် ကပလ်းထန််းပက ြောင််း
ပမွ်းကင််းစကပလ်းနှင ို့် ကပလ်းမ ြော်းက ကင်တွယတ
် တ်ရန် လအ ် ါသည်။ ကပလ်းသူငယ်မ ြော်းအြော်း ကင်ပဆြောင် ခင််း၊ ပဆ်းပကကြော ခင််း သမဟ
ို့ တ်
ပကျွ်းပမွ်းသညို့်အခါ ဖစ်နင်သမျှအတင််းအတြောအထ ကပလ်းပစြောငို့ပ
် ရှြောက်ပရ်းဝန်ထမ််းမ ြော်းက ပအြောက် ါတက
် ည်ို့ လ ်ပဆြောင်သငို့သ
•

လက်ကမကကြောခဏပဆ်း ါ။

•

ကပလ်းငယ်၏ ခနဓြောကယ်မှအရည်မ ြော်း ထပတွွံ့မပသြော လက်၊ လည် င််းနှင ို့် ပနရြောက ပဆ်းပကကြော ါ။

•

ကပလ်းအြော်း ကင် ခင််း၊ ပဆ်းပကကြော ခင််း၊ သမဟ
ို့ တ် အစြောပကျွ်းပနစဉ မ က်လ်းက ထ ခင််းမှ ပရှြောင်ကကဉ ါ။

•

ကပလ်းရဲအဝတ်
အစြော်းပတွပ ေါ် ခနဓြောကယ်အရည်ပတွ မ ြော်းလြော ါက ဖစ်နင်ရင် ခ က်ခ င််းပ ြောင််း ါ၊ ဖ ီ်းရင် လက်က ပဆ်း ါ။
ို့

•

အမ်မှြော ေါမှမဟတ် ပစြောငို့ပ
် ရှြောက်ပရ်းပနရြောမှြော

င်ဆင်ထြော်းပသြော န ို့ ူ်းပတွက မကင်တွယ်ခင် နှင ်ို့ အသ်း ျုဖ ီ်း လက်ပဆ်း ါ။

ခရီ်းသွြော်းဖ ီ်းပနြောက် ပက ြောင််းသ သ
ို့ မဟ
ို့ တ် အစီအစဉတစ်ခသ ို့ န်လြော ခင််း
ခရီ်းသွြော်းမ ြော်းသည် အခ က်အလက်အတွက် CDC ခရီ်းသွြော်းလမ််းညွှန ် က က်းကြော်းသငို့သ
် ည်။ ပက ြောင််းမ ြော်းနှင ို့် အစီအစဉမ ြော်းသည် CDC မှ
အကက ျုခ က်မ ြော်းက ၎င််းတ၏မူ
ွ ်း် စဉ်းစြော်းသငို့သ
် ည်။ ပက ြောင််း န်တက်ရန် သမဟ
ို့ မ ြော်းတွင ် ပ ါင််းစ ်ထညို့်သင
ို့ တ် ခရီ်းထွက်ဖ ီ်းပနြောက်
အစီအစဉတစ်ခအတွက်

န်လြောနင်ရန် လ ်ပဆြောင်ရမည်မ ြော်းအတွက် မ

မ ြော်းနှင ို့် အ ထ
် န််းသူမ ြော်းထ ဆက်သွယ် ါ။

ွဲမ ြော်းနှင/ို့် သမဟ
ို့ တ် အနြော်းယူဖ ီ်းပနြောက် ပစြောငို့က် ကညို့်စစ်ပဆ်းမှု
ပက ြောင််းမ ြော်းနှင ို့် အစီအစဉမ ြော်းသည် ပနွရြောသီ၊ ပဆြောင််းရြောသီ၊ ပနွဦ်း သမဟ
ို့ တ် အ ခြော်းအြော်းလ ်ရက်မ ြော်းအတွင်း် သမဟ
ို့ တ် ပက ြောင််းနှင ို့်
ို့ ်းပ ်းသူမ ြော်းအကကြော်း ကူ်းစက်မှုအနတရြောယ်က အနည််းဆ်း ဖစ်ပစရန်အတွက် ပက ြောင််းမ ြော်းနှင ်ို့ အစီအစဉမ ြော်းသည် ' န်လြော ခင််း' စမ််းသ ် ခင််းက
ထညို့်သွင်း် စဉ်းစြော်းနင် ါသည်။ ညွှနက် ကြော်းခ က် သမဟ
် ရှြောက်မှုပ ်း ခင်
် ယှကက
် င််းပသြော သမဟ
ို့ တ် ပစြောငို့ပ
ို့ ်းက အပနှြောငို့အ
ို့ တ်
အပနှြောငို့အ
် ယှက်မ ဖစ်ပစပသြောနည််း ဖငို့် စမ််းသ ်စစ်ပဆ်းသငို့သ
် ည်။ အမ်တွင်း် စစ်ပဆ်းမှုမ ြော်းသည် လက်ခနင်ပသြော ပရွ ်းခ ယ်မှုတစ်ခ ဖစ်နင်သည်။
အန ညြောပဖ ြော်ပ ဖ ွဲ
ပလ မငို့မ
် ြော်းစွြောထတ်လ ်ပသြော ပဖ ြော်ပ ဖတင်ဆက်သူမ ြော်း [ဥ မြော၊ အဆပတြော်မ ြော်း၊ သစ်သြော်းပလနှင ို့် ပကက်းဝါ၊ အပ ြောအဆ/စကြော်းရည်လ ခင််း၊ အက
(အဖ ျုင်အဆင် အကအဖွဲွံ့မ ြော်းနှင ို့် အကအဖွဲွံ့မ ြော်း) နှင ို့်

ဇြောတ်ပဖ ြော်ပ ဖသူမ ြော်း] သည် သငို့ပ
် လ ြော်ပသြောနှြောပခါင််းစည််းမ ြော်း ဝတ်ဆင်ဖ ီ်း/သမဟ
ို့ တ်

ပလို့က ငို့ပ
် နစဉနှင/ို့် သမဟ
် လ ြော်ပသြော ပခါင််းပလြောင််း စ အကြောမ ြော်းက အသ်း ျုရန် စဉ်းစြော်းသငို့သ
် ည်။
ို့ တ် ပဖ ြော်ပ ဖပနစဉ သငို့ပ
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ပခါင််းပလြောင််း စ အကြောမ ြော်းက သငို့ပ
် လ ြော်ပသြော စစည််း- MERV 13 သမဟ
ို့ တ် 3-လွှြော ပဆ်း

•

က်ဆင်ရြော မ က်နြောှ ဖ်း သမဟ
ို့ တ် အလြော်းတူ စစည််း--

အတွက် အကက ျုထြော်းသည်o

အတွင်း် ပနရြောရှ ပကက်းဝါနှင ို့် သစ်သြော်းတူရယြောမ ြော်း။

o

အတွင်း် ပနရြောရှ အသဖမ််းစက် သမဟ
ို့ တ် စည်၏ အဆ်း

သငို့ပ
် လ ြော်ပသြော စစည််း- 3-လွှြော ပဆ်း

•

က်ဆင်ရြောမ က်နြောှ ဖ်း သမဟ
ို့ တ် အလြော်းတူ စစည််း ဖငို့် ဖ်းအ ် ခင််း- သီခ င််းဆသညို့်အခါ ဂ္ီတနှင ို့်

မူလတန််းစြောသင်ခန််းမ ြော်းတွင် ထညို့်သွင်း် စဉ်းစြော်းသငို့သ
် ည်။ ဝန်ထမ််းမ ြော်းသည် ပက ြောင််းသြော်းမ ြော်းအြော်း သီခ င််းဆပနစဉ
မ က်နြောှ လှု ်ရြောှ ်းမှုအတွက် အဝင်ခင
ွ က
် ဖစ်ပအြောင် ေီဇင််းထတ်ထြော်းသညို့် မ က်နြောှ ဖ်းက ဝန်ထမ််းမ ြော်းက ို့ ်းပ ်းနင် ါသည်။
သရ ်ပဆြောင်မ ြော်း၊ ေါရက်တြောမ ြော်းနှင ို့် အ ခြော်း ို့ ်းကူညီပရ်းဝန်ထမ််းမ ြော်းသည် အတွင်း် ပနရြော၌ ဖစ်နင်သမျှအတင််းအတြောအထ ကယ်ထလက်ပရြောက်
ခွြောသငို့သ
် ည်။ ပက ြောင််းသြော်းအြော်းလ်းသည် ၎င််းတ၏ပရွ
်းခ ယ်ထြော်းပသြော အန ညြောသင်တန််းသ ဝင်
ို့
ို့ ပရြောက်ခွငရ
ို့် ပကကြောင််း ပသခ ြော ါပစ။
ပနရြောကနသ
် ို့ တ်ခ က်မ ြော်းသည် ဤအတန််းမ ြော်းသ ဝင်
ွ က
် ို့ တ်မထြော်း ါ။
ို့ ပရြောက်ခင
ို့် ကနသ
ပဖ ြော်ပ ဖပနသညို့် အန ညြောလှု ရ
် ှြော်းမှုအဖွဲွံ့အတွင်း် အစအဖွဲွံ့မ ြော်းက အသ်း ျု ခင််းသည် ထပတွွံ့ မှု သမဟ
ွ ် အ ်စအနှ ို့
ို့ တ် ကူ်းစက်မှု ဖစ် ွြော်းခ န်တင

•

ကူ်းစက်နင်ပ ခက ကနသ
် ို့ တ်ထြော်းသည်။
တတ်နင်သမျှ ပလဝင်ပလထွက်ပနရြောက မငို့တ
် င်ထြော်း ါ။ ပနရြောလွတ်သည် က ဉ်းဖ ီ်း/သမဟ
် န်
ို့ တ် ပလဝင်ပလထွက်မပကြောင််း ါက အြော်း ဖညို့ရ
အတ်ပဆြောင် HEPA ပလသနစ
် ို့ က်မ ြော်းက အသ်း ျု ါ။ ပလပ ြောင််းလဲမှုအတွက် သငို့ပ
် လ ြော်ပသြောအခ န်က ခွင ို့် ျုရန် အပကြောင််းဆ်းနည််းမ ြော်းအတွက်
အထက်တင
ွ ် ပလဝင်ပလထွက် ျုလ ်နည််း ကလည််း ကကညို့် ါ။
ပကက်းထည်တူရယြောမ ြော်းမှ ပရပငွွံ့ စ ်ယမ
ူ ှုက ပ ြော်ဝင်ပစရန် တစ်ကယ်ပရသနရ
် ို့ င
ှ ်း် မှု အပလို့အထ ျုလ ် ါ။ ကကမ််း င်ပ ေါ်တက်ရက်ထတ်မညို့်အစြော်း
တပတွ်းနှင ို့် ထပတွွံ့သညို့်အဆရှို့ ငမ
် ြော်းက

ြောမှမရှပအြောင် ပက ြောင််းသြော်းမ ြော်းအတွက် စ ်ခအဖ်းမ ြော်းက အသ်း ျုရန် စဉ်းစြော်း ါ။

ပ ်းခန် စ်
မ်းလပလလပနရြောတွင် ပလဝင်ပလထွကက
် တတ်နင်သမျှ အ မငို့ဆ
် ်း ဖစ်ပအြောင် လ ် ါ။ ပနရြောလွတ်သည် က ဉ်းဖ ီ်း/သမဟ
ို့ တ်
ပလ၀င်ပလထွက်မပကြောင််း ါက၊ အ င် က်တွင် လှု ်ရြောှ ်းမှုအြော်း ဖညို့်စက
ွ ရ
် န် သမဟ
ွံ့ န် သယ်ပဆြောင်ရလွယက
် ပ
ူ သြော HEPA ပလသနစ
် ို့ က်မ ြော်းက
ို့ တ် ပရွှရ
အသ်း ျုရန် စဉ်းစြော်း ါ။ ပလပ ြောင််းလဲမအ
ှု တွက် သငို့ပ
် လ ြော်ပသြောအခ န်က ခွင ို့် ျုရန် အပကြောင််းဆ်းနည််းမ ြော်းအတွက် အထက်တွင ်
ပလဝင်ပလထွက် ျုလ န
် ည််း ကလည််း ကကညို့် ါ။
အြော်းကစြော်းသမြော်းမ ြော်း၊ နည််း မ ြော်း၊ အြော်းကစြော်းပလို့က ငို့ပ
် ရ်းဆရြောမ ြော်းနှင ို့် အ ခြော်း ို့ ်းကူညီသူမ ြော်းသည် အတွင်း် လှု ်ရြောှ ်းမှုမ ြော်း အထူ်းသ ဖငို့်
အနတရြောယ်မ ြော်းပသြော မ်းလပလလအြော်းကစြော်းမ ြော်း (ဥ မြော-

တ်စကက်ပ

ြော၊ န န််း၊ ပရ လ၊ မ်းလပလလပနရြောတွင် ကစြော်း ခင််း) တွင်

ပလထညစ်ညမ််းမှု ဖစ်ပ ေါ် နင်ဖ ီ်း အတွင်း် ပနရြောမရှသညို့အ
် ခ န်တွင် နှြောပခါင််းစည််းဝတ်ဆင်ရန် စဉ်းစြော်းသငို့သ
် ည်။ ပကြောင််းစွြောပလဝင်ပလထွက်;
မကစြော်းသညို့်အခါတင််း ဖစ်နင်သညို့အ
် တင််းအတြောနှင ို့် အကွြောအပဝ်းရှသငို့သ
် ည်။
အဖွဲွံ့အတွင်း် အစအပဝ်းမ ြော်း ခွဲအသ်း ျု ခင််းသည် ထပတွွံ့ မှု သမဟ
ဲွံ့ စ်ဖလ
ဲွံ့ွ ်း ကူ်းစက်နင်ပ ခက ကနသ
် ို့ တ်ထြော်းဖ ီ်း
ို့ တ် ပရြောဂ္ါ ဖစ် ွြော်းမှုတွင် အဖွတ

•

၎င််းက အပလို့အက ငို့မ
် ြော်း၊ ပသွ်း ူပလို့က ငို့် ခင််းနှင ို့် ခရီ်းသွြော်းသညို့်အခါတွင် ထညို့်သွင်း် စဉ်းစြော်းသငို့သ
် ည်။
အြော်းကစြော်း၊ ပဖ ြော်ပ ဖမှုအန ညြော သမဟ
် ှြော်းမှုမ ြော်း/ ွဲမ ြော်းအတွက် စမ််းသ ်စစ်ပဆ်းမှု
ို့ တ် အ ခြော်းပသြော လှု ရ
ပက ြောင််းမှ ို့ ်းပ ်းပသြော လှု ်ရှြော်းမှုမ ြော်းတွင် မပ
တ်စကက်ပ

်းကင််းစွြော ါဝင်နင်ပစရန်၊ ပက ြောင််းမ ြော်းသည် အနတရြောယ်မ ြော်းပသြော အမ်တွင်း် အြော်းကစြော်းမ ြော်း (ဥ မြော၊

ြော၊ န န််း၊ ပရ လ၊ မ်းလပလလ ပ ြော်ရွှငမ
် ှု)၊ ပဖ ြော်ပ ဖပရ်း အန ညြောမ ြော်း (ဥ မြော၊ သတွဲ၊ တီ်းဝင််း၊

ဇြောတ်ရ)၊ နှင/ို့် သမဟ
ို့ တ်

အ ခြော်းလှု ရ
် ှြော်းမှုမ ြော်းတွင် အြော်းကစြော်းသမြော်းမ ြော်းအြော်းလ်းအတွက် စစစ်စမ််းသ ် ခင််း ရတပကြောမ ြော်းက အပကြောင်အထည်ပဖြော်သငို့သ
် ည်။
•

ါဝင်သူမ ြော်း၏ စမ််းသ ်စစ်ပဆ်းမှုက မှနအ
်
တ်စဉ ပလို့က ငို့မ
် ှု (ဥ မြော၊ တစ် တ်လျှင် တစ်ကကမ် သမဟ
ို့ တ် နှစ်ကကမ်) သမဟ
ို့ တ်
ထတ်လ ်ပရ်း၊ ဖ ျုင်ဆင်မှု သမဟ
ို့ တ် ွဲပနတွ
ို့ င ်

ျုလ န
် င်သည်။ လွနခ
် ဲို့သညို့် ရက်ပ ါင််း 90 တွင် COVID-19 ပရြောဂ္ါ ်းပတွွံ့ ရှဖ ီ်း

န်လည်ပကြောင််းမွနလ
် ြောသူမ ြော်းသည် ပရြောဂ္ါလကခဏြောမ

ဲ စစ်ပဆ်းမှုတင
ွ ် ါဝင်ရန်မလအ ် ါ၊ ထအခ န်တွင် အန်တီဂ္ င်စစ်ပဆ်းမှုက

အကက ျုထြော်းသည်။
•

မ်းလပလလနည််း ါ်းပသြော သမဟ
ို့ တ် အလယ်အလတ်အနတရြောယ်ရှပသြော အြော်းကစြော်းမ ြော်း သမဟ
ို့ တ် အ ခြော်းလှု ်ရှြော်းမှုမ ြော်းတွင်
ါဝင်သူအြော်းလ်းသည် စစ်ပဆ်းမှုစမ််းသ ် ခင််းတွင် ါဝင်နင် ါသည်။ အထူ်းသ ဖငို့် လူထအတွင်း် ကူ်းစက်မှု မငို့လ
် ြောပသြောအခါ ၎င််းသည်

•

အထူ်းအပရ်းကကီ်း ါသည်။ ပနြောက်ထ အ
် ခ က်အလက်မ ြော်းအတွက် CDC ၏ COVID-19 အသင််းအဝင််းအဆငို့် က ကကညို့် ါ။
အြော်းကစြော်းသမြော်း၊ ပဖ ြော်ပ ဖသူ သမဟ
ို့ တ် ဝန်ထမ််းတစ်ဦ်းဦ်းအြော်း ပရြောဂ္ါပတွွံ့ ရှပသြော စမ််းသ ်မှု ဖငို့် သီ်း ခြော်းခွဲထြော်းရန် လအ ်ဖ ီ်း ၎င််းတ၏
ို့
သီ်း ခြော်းအခ န်ကြောလအတွင်း် ပလို့က ငို့မ
် ၊ှု အစမ််းပလို့က ငို့မ
် ှု၊ ဖ ျုင် ွဲမ ြော်း၊ ထတ်လ ်မှုမ ြော်း သမဟ
ို့ တ် အခမ််းအနြော်းမ ြော်းတွင်
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ါဝင် ခင််းမ ျုသငို့် ါ။ ပနြောက်ထ ်အခ က်အလက်မ ြော်းအတွက် အထက်ပဖြော်

ါ COVID-19 ပရြောဂ္ါလကခဏြောမ ြော်း နှင ို့် COVID-19

ဖစ်ရ ်မ ြော်းက သီ်း ခြော်းထြော်းရှ ခင််း ကဏ္ဍမ ြော်းက လက်နြော ါ။ အဖွ၏
ဲွံ့ ထပတွွံ့ မှု အသပ ်းခ က် က အဖွတ
ဲွံ့ စ်ခအပန ဖငို့် အြောမခနင် ါသည်။
လအ ်သလ ပရြောဂ္ါ ဖစ် ွြော်းမှုမ ြော်း အစီရင်ခရန်
အ ခြော်းတွဖ
ဲ က် သင်ရ်းညွှန်း် တမ််း သမဟ
ို့ တ် သင်ရ်း င် လှု ်ရြောှ ်းမှုမ ြေား (CTSOs၊ အသင််းအဖွဲွံ့မ ြော်း၊ စတ်ဝင်စြော်းပသြောအဖွဲမ ြော်း၊,သ ပ၊ နည််း ညြော၊
အင်ဂ္ င်နယ
ီ ြောနှင ို့် သခ္ ြော)

ွဲမ ြော်း၊ ပက ြောင််းခရီ်းစဉမ ြော်း စသည် ဖငို့်

ပက ြောင််းသြော်းမ ြော်း၊ ကပလ်းမ ြော်း၊ ဝန်ထမ််းမ ြော်း၊ ို့ ်းပရ်းဝန်ထမ််းမ ြော်းနှင ို့် ပစတနြောို့ဝန်ထမ််းမ ြော်းသည် COVID-19 ကူ်းစက်နင်ပ ခက
အနည််းဆ်း ဖစ်ပစရန်အတွက် ပက ြောင််း- သမဟ
ို့ တ် အစီအစဉမှ

ျုလ ်သညို့် လှု ်ရှြော်းမှုမ ြော်း၊ ဖ ျုင် ွဲမ ြော်း၊ ရှု ်း ွဲမ ြော်း စသည်တတွ
ို့ င ် ါဝင်ပနခ န်တွင်

ဤစြောတမ််း ါ လမ််းညွှနခ
် က်မ ြော်းက ထညို့်သွင်း် စဉ်းစြော်းသငို့် ါသည်။
အပိိုင်း 4- COVID-19 သတင်းအခ

အ

နှင အ င်းအခမ မ ျော်း

ပက ြောင််းမ ြော်းနှင ို့် ို့ ်းပ ်းသူမ ြော်းအတွက် ပနြောက်ထ ် COVID-19 အရင််းအ မစ်မ ြော်း
•

DOH: COVID-19 ပရြောဂ္ါ ်းပတွွံ့ ရှ ါက

•

DOH: သင်သည် COVID-19 ရှသူနင
ှ ို့် ထပတွွံ့ နင်ပခ ရှလျှင်

ြောလ ရ
် မလဲ (အဂ္္လ ်

ြောသြော ဖငို့သ
် ြော)

•

DOH: ပက ြောင််းတွင် ပရြောဂ္ါကြောကွယရ
် န် လက်ပဆ်း ခင််း (အဂ္္လ ်

•

DOH: စြောသင်ခန််းသနရ
် ို့ ှင်း် ပရ်း - ဆရြောမ ြော်းအတွက် အကက ျုခ က်မ ြော်း (အဂ္္လ ်

•

DOH: န််းနြောပရြောဂ္ါသည်ပ

•

L&I: Workplace Safety and Health Requirements for Employers

•

L&I: အလ ်အတွက်

•

CDC: K-12 ပက ြောင််းမ ြော်းတွင် COVID-19 ကြောကွယ်ပရ်းအတွက် လမ််းညွှနခ
် က်

•

CDC: COVID-19 ကြောလအတွင်း် လ ်ပဆြောင်ပနသညို့် ကပလ်းသူငယ် ပစြောငို့ပ
် ရှြောက်မှု အစီအစဉမ ြော်း

•

CDC: လူနည််းစ နှင ို့် လူအ ်စလက် စပဝ်းမှုမ ြော်း

•

AAP: COVID-19 ကြောလအတွင်း် ကပလ်းမ ြော်းအတွက် အဝတ်မ က်နြောှ အကြောမ ြော်း

•

OSPI: ပက ြောင််းမ ြော်းအတွက် COVID-19 လမ််းညွှနမ
် န
ှု င
ှ ို့် အရင််းအ မစ်မ ြော်း (အဂ္္လ ်

•

NFHS: အန ညြောပဖ ြော်ပ ဖမှုမ ြော်းမှ ကယ်တွင်း် ပလမှ ထတ်လတ
ွှ ်အမှုနအ
် ို့ မ ွှြော်းမ ြော်း ပလို့လြောမှု တင် ခ က် (အဂ္္လ ်

ြောလ ရ
် မည်နည််း (အဂ္္လ ်

ြောသြော ဖငို့သ
် ြော)

ြောသြော ဖငို့သ
် ြော)
ြောသြော ဖငို့သ
် ြော)

်းကင််းပရ်း အစီအစဉမ ြော်းအတွက် သနရ
် ို့ ှင်း် ပရ်းနှင ို့် ်းသတ် ခင််း (အဂ္္လ ်

ယ် နှြောပခါင််းစည််းတ ်သငို့သ
် လဲ။ (အဂ္္လ ်

ြောသြော ဖငို့သ
် ြော)

ြောသြော ဖငို့သ
် ြော)

ြောသြော ဖငို့သ
် ြော)
ြောသြော ဖငို့သ
် ြော)

အပထွပထွ COVID-19 အရင််းအ မစ်မ ြော်း
ပနြောက်ဆ်းထွက်သမျှ ပလို့လြောရန် ဝါရှငတ
် န်လက်ရှ COVID-19 အပ ခအပန ( မန်မြော
(အဂ္္လ ်

ြောသြော ဖငို့ြော် )၊ ပရြောဂ္ါလကခဏြောမ ြော်း (အဂ္္လ ်

စမ််းသ ်သငို့သ
် ည် (အဂ္္လ ်

ြောသြော ဖငို့သ
် ြောသြော)၊

ြောသြော)၊ အ ်ခ ျု ်ပရ်းမ်း အင်စလီ၏ ပကက ငြောခ က်မ ြော်း

ွံ့ ွြော်း (အဂ္္လ ်

ြောသြော ဖငို့သ
် ြော) နှင ို့် မည်ကသ
ဲို့ လူ
ို့ မ ြော်းက

ြောသြော ဖငို့သ
် ြော). ပနြောက်ထ အ
် ခ က်အလက်မ ြော်းအတွက် ကျွန ် ်တ၏
ှ
န်း် မ ြော်း ကကကညို့် ါ။
ို့ မကကြောခဏပမ်းပလို့ရပသြောပမ်းခွ

•

ဝါရှငတ
် န် ည်နယ် က န််းမြောပရ်းဌြောန2019 ကရနြောဗင််းရ ်စ် ဖစ် ွြော်းမှု(COVID-19) ( မန်မြော

•

ဝါရှငတ
် န်

•

သငို့ပ
် ေသနတရက န််းမြောပရ်းဌြောန သမဟ
ို့ တ် ခရင် က ရှြောပဖွ ါ (အဂ္္လ ်

•

CDC ကရနြောဗင််းရ ်စ် (ကဗစ်-19)

ည်နယ် ကရနြောဗင််းရ ်စတ
် ို့ န်မှု (COVID-19) ( မန်မြော

ြောသြော ဖငို့)်

ြောသြော ဖငို့)်
ြောသြော ဖငို့သ
် ြော)

ပမ်းခွန်း် မ ြော်း ရှပသ်း ါသလြော်း။ ကျွန ် တ
် ၏
ို့ ကဗစ်-19 အခ က်အလက် ပဟြောို့လင််းက ဖန််းဆက် ါ။ 1-800-525-0127
တနလ္ြောပန –ို့ နနက် ၆ နြောရီမှ ၁၀ နြောရီအထ၊ အဂ္္ ါ – တနဂ္္ပနွ နှင ို့် နင်ငပတြော်ရ်း တ်ရက်မ ြော်း (အဂ္္လ ်
စကြော်း န်ဝန်ပဆြောင်မှုမ ြော်းအတွက်၊ သူတပို့ ဖကကြော်းဖ ီ်း သငို့်

ြောသြောစကြော်းပ ြောသညို့်အခါ #

ြောသြော ဖငို့သ
် ြော)၊ မနက် ၆ နြောရီမှ ညပန ၆ နြောရီ

ိိုနပ
ှိ ပ ။ သငို့က
် ယ် င် က န််းမြောပရ်း၊ ကဗစ်-19 ပဆ်းစစ်ခ ခင််း

သမဟ
် ရှြောက်မှုပ ်းသူ တစ်ပယြောက်က ဖန််းဆက် ါ။
ို့ တ် ပဆ်းစစ်ရလေ်မ ြော်းအပကကြောင််း ပမ်းလ ါက က န််းမြောပရ်းပစြောငို့ပ
ဤစြောရွ က်စြောတမ််းက အ ခြော်းပဖြောမတ် ဖင်ို့ ပတြောင််းဆရန်အတွက် 1-800-525-0127 သ ပခေါ်
ို့ ဆ ါ။ နြော်းမကကြော်းပသြော သမဟ
ို့ တ် နြော်းပလ်းပသြော customer မ ြော်း
711 (Washington Relay) သပခေါ်
ို့ ဆ ါ သမဟ
ို့ တ် civil.rights@doh.wa.gov ထ အီ်းပမ်းလ်ပ ်း ို့ ါ။
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ကနျော

တ ွဲ A- အကခေါ်အကဝေါ်မ ျော်း အဓိပပျောယ

က ျောဂ

ခဏျောမခပပ ။ လူတစ်ဦ်းသည် COVID-19 ၏ လကခဏြောမ ြော်း နြောမက န််းမှု မ

က ျောဂ

ခဏျောမခပဘွဲ က ျောငက

ည

က

ါ။

်းခခင်း- အ ်စတစ်ခ သမဟ
် န် ပရြောဂ္ါလကခဏြောမရှသူတစ်ဦ်းက
ို့ တ် လူမ ြော်းတွင် ပရြောဂ္ါ ဖစ် ွြော်းမှုက ပစြောငို့က် ကညို့ရ

စမ််းသ ် ခင််း။
က ျောဂ ခဖ ပျော်းမှု

ိို ို မ်း

က

်းခခင်း (အဂ္္လ ်

ြောသြော ဖငို့သ
် ြော)- COVID-19 အတည် ျု သမဟ
် န််းစဉ၏
ို့ တ် သသယရှသူမ ြော်းအြော်း ို့ ်းကူညီရန် လ င

တစ်စတ်တစ် င််း။ Public Health ဝန်ထမ််းမ ြော်းသည် COVID-19 ပကကြောငို့် ဖ ြော်းနြောလြောနင်သညို့် အနီ်းက ်ထပတွွံ့သူမ ြော်းက ပဖြော်ထတ်နည််း၊ ပ
က န််းမြောစွြောပနထင်နည််း၊ သတင််းအခ က်အလက်ပ ်း ခင််း၊ လူမ ြော်းက ပရြောဂ္ါလကခဏြောမ ြော်းစစ်ပဆ်းရန်၊ လူမ ြော်းက ပ
သမဟ
် ို့ ွဲထြော်းရန် အရင််းအ မစ်မ ြော်းနှင ို့် ခ တ်ဆက်ရန်နင
ှ ို့်
ို့ တ် သီ်းသနခ
လ ်ပဆြောင်သည်။ ွွွထ
ဲ ြော်းရန် အရင််းအ မစ်မ ြော်းနှင ို့် ခ တ်ဆက်ရန်နင
ှ ို့်

ွံ့ နှမှုို့ ကရ တ
် နရ
် ို့ န်
ွံ့ နှမှုို့ ကရ တ
် နရ
် ို့ န်

်းကင််းဖ ီ်း

်းကင််းစွြော သီ်း ခြော်းခွထ
ဲ ြော်းရန်

ည်သက
ူ ို့ န််းမြောပရ်းဝန်ထမ််းမ ြော်းက တစ်ဦ်းခ င််းစီနင
ှ ို့်
ည်သက
ူ ို့ န််းမြောပရ်းဝန်ထမ််းမ ြော်းက တစ်ဦ်းခ င််းစီနင
ှ ို့်

လ ်ပဆြောင်သည်။
အနီ်း

ပ ထိကတွံ့သ ူ (အဂ္္လ ်

DOH မှ ပယ

ြောသြော ဖငို့သ
် ြော)- အနီ်းက ် ထပတွွံ့သူဆသည်မှြော COVID-19 ကစစနင
ှ ို့် ထပတွွံ့ ဖူ်းသူ ဖစ်သည်။ အနီ်းက ထ
် ပတွွံ့ မှုက CDC နှင ို့်

ူယ အြော်း ဖငို့် COVID-19 ပရြောဂ္ါ ဖစ် ြောွ ်းမှု၏ 15 မနစ် သမဟ
ို့ တ် ယင််းထက် ပသြော 15 မနစ် သမဟ
ို့ တ်

ယင််းထက် မပသြောကူ်းစက်မက
ှု ြောလအတွင်း် အခ န်အတင််းအတြောတစ်ခအတွင်း် ဖစ်သည်ဟ သတ်မတ
ှ ်ပဖြော် သည်။
K-12 အတွင်း် င််းပနရြော သမဟ
ို့ တ် အ င်

က် စြောသင်ခန််းတွင၊် အနီ်းက ် ထပတွွံ့ မှု အဓ ပါယ်ဖင
ွ ဆ
ှ ို့် အနည််းဆ်း သ်းပ အကွြောမှ
ို့် ခ က်သည် ပရြောဂ္ါ ်းရှသူနင

ပကြောင််းစွြောလက်ဖက်ပသြော နှြောပခါင််းစည််းမ ြော်း/မ က်နြောှ ဖ်းမ ြော်းက မှနမ
် န
ှ က
် န်ကန် ၀တ်ဆင်ထြော်းသညို့်အခါတွင် ၎င််းတက
ို့ ဖယ်ထတ်ထြော်းနင်သည်။
အနီ်းက ်ထပတွွံ့သ၏
ူ အဓ ါပ ယ်ဖွငဆ
်ို့ ခ က်သည် အခ ျုွံ့ပသြောအပ ခအပနမ ြော်းတွင် ကွဲ ြော်းနင်သည် (ဥ မြော၊ နှြောပစ်းပခ ြောင််းဆ်းပနသူ၊ နှြောပစ်း ခင််း/ တက်ရက်
နှြောပခ မှု) သမဟ
် ွင် အခ န် နည််းပသြော ထပတွွံ့ မှု သမဟ
ို့ ပသြော
ို့ တ် နှြောပခ ပနပသြော နှြောပခ မှုမ ျု်းနှင ို့် အနီ်းက တ
ို့ တ် အပသြောက်အစြော်းမ ြော်း မျှပဝ ခင််းကဲသ
ို့
မ င််းထန်ပသြော အ ခြော်းထပတွွံ့ မှုမ ျု်း၊) အနီ်းက ်ထပတွွံ့ မှုက ဆ်း ဖတ်မအ
ှု ြော်း ပေသနတရက န််းမြောပရ်းတရြော်းစီရင် င်ခွင ို့်
မှစစမ််းစစ်ပဆ်းပနစဉအတွင်း် ျုလ ်သည်။ သငို့ပ
် လ ြော် ါက ဤဆ်း ဖတ်ခ က်က လွှဲအ န
် င် ါသည်။
အ ိုအဖွဲွံ့ ပနစဥ်
် ို့ န်ထမ််းမ ြော်း ဖငို့် တြောဝန်ပ ်းအ ်ထြော်းပသြော ပက ြောင််းသြော်းအ ်စငယ်။ အစအဖွတ
ဲွံ့ စ်ခရှ
ို့ တပလျှြောက်လ်း အတူတကွရှပနပသြော သီ်းသနဝ
ပက ြောင််းသြော်း၊ ကပလ်းမ ြော်းနှင ို့် ဝန်ထမ််းမ ြော်းသည် ပနစဉနှ
ငအ
ို့
ို့် မျှ တသမတ်တည််းရှပနသငို့ဖ် ီ်း အ ခြော်းအ ်စမ ြော်းနှင ို့် မပရြောပနှြောသငို့် ါ။
အ

အသယ ကခခ ျောခခခင်း (အဂ္္လ ်

ြောသြော ဖငို့သ
် ြော)- COVID-19 ကူ်းစက်ခရသူမ ြော်းက ခွဲ ခြော်းသနင်ရန် လျှျုွံ့ ဝှက်ပ ်းထြော်းမှုမ ြော်းက ကြောကွယ်ပနစဉ

၎င််းတ၏
ို့ ထပတွွံ့ မှုမ ြော်းအပကကြောင််း အနီ်းက ် အသပ ်း ခင််း၊
အင်တြောဗ ှူ်း ခင််း ထပတွွံ့ မှုအြော်းပ ခရြောခ ခင််းသည်

ည်သက
ူ ို့ န််းမြောပရ်းဆင်ရြော လမ််းညွှနမ
် ှုမ ြော်းက ပ ်းပဆြောင်ရန် COVID-19 ကစစအြော်း

ည်သက
ူ ို့ န််းမြောပရ်းက ပ ခရြောခဖ ီ်း COVID-19

ွံ့ နှမှုို့ က တြော်းဆီ်းရန် ကူညီပ ်းသည်။ ပက ်းဇူ်း ျု၍

အ ပဆြောင််းအခ က်အလက်မ ြော်းအတွက် ပက ြောင််းမ ြော်းနှင ို့် ဝန်ပဆြောင်မှု ို့ ်းပ ်းသူမ ြော်းအတွက် ပရြောဂ္ါလကခဏြော ဆ်း ဖတ်ခ က် ကွင်း် ဆက် စ
(အဂ္္လ ်

ြောသြော ဖငို့သ
် ြော) နှင ို့် COVID-19 ထပတွွံ့ မှု ပ ခရြောခ ခင််း လမ််းညွှနန
် င
ှ ို့် ပက ြောင််းမ ြော်းနှင ို့် ဝန်ပဆြောင်မှုပ ်းသူမ ြော်းအတွက် FAQ ကကကညို့် ါ။

(အဂ္္လ ်

ြောသြော ဖငို့သ
် ြော)။

COVID-19: ကရနြောဗင််းရ ်ပရြောဂ္ါ 2019 (COVID-19) သည် SARS-CoV-2 ဗင််းရ ်စ် ပကကြောငို့် ဖစ် ွြော်းပသြော ကူ်းစက်ပရြောဂ္ါ ဖစ်သည်။
ကူ်းစက်ခထြော်းရသူမ ြော်းသည် ပရြောဂ္ါလကခဏြောမ ြော်း (asymptomatic) မရှ

ဲ သမဟ
ို့ တ် ပအြောက် ါ လကခဏြောမ ြော်း ရှနင် ါသည်။ ဗင််းရ ်စ်သည်

အဓကအြော်း ဖငို့် လူမလ
ှ တ
ူ စ်ဦ်းသ ကူ
ို့ ်းစက်နင်သည်ဟ ယူဆသည်•

အထူ်းသ ဖငို့် အတွင်း် နှင ်ို့ ပနရြောမ ြော်း ညို့်က ်ပန ါက၊/သမဟ
်ို့ စ်ဦ်း
ို့ တ် ပလဝင်ပလထွက်မပကြောင််း ါက တစ်ဦ်းနှငတ
အနီ်းက ်ထပတွွံ့ပနရသူမ ြော်းကကြော်း (ပ ခြောက်ပ သမဟ
ီ ြောခနအ
် ို့ တွင်း် ) ခွပ
ဲ နသငို့သ
် ည်။
ို့ တ် နှစ်မတ

•

COVID-19 ဖစ်သူ ပခ ြောင််းဆ်း ခင််း၊ နှြောပခ ခင််း၊ သီခ င််းဆ ခင််း၊ စကြော်းပ ြောဆ ခင််း သမဟ
် မ ွှြော်းမ ြော်းနှင ို့်
ို့ တ် အသက်ရှုရပသြောအခါတွင် အမှုနအ
ပလထအမှုနအ
် မ ွှြော်းမ ြော်းမှတစ်ဆငို့် ဖစ်ပ ေါ်လြော ါသည်။ ဤအမှုနအ
် မ ွှြော်းမ ြော်းနှင ို့် ပလထမှအမှုနအ
် မွှြော်းမ ြော်းသည် ပလထဲတင
ွ ် ပနနင်ဖ ီ်း
အ ခြော်းသူမ ြော်းမှ ရှှူရှု က်နင်သညို့်အ င် ပ ခြောက်ပ ပက ြော်လန
ွ ပ
် သြော ခရီ်းအကွြောအပဝ်း ထ င်သွြော်းနင်သည်။ (ဥ မြော- သီဆပဖ ြော်ပ ဖပနစဉ၊
စြော်းပသြောက်ဆင်မ ြော်းတွင် သမဟ
ို့ တ် ကကို့ခင်ပရ်းသင်တန််းမ ြော်းတွင)် ။

COVID-19 ပရြောဂ္ါ ဖစ် ွြော်းမှု: ဤစြောရွ ကစ
် ြောတမ််း၏ရည်ရွယ်ခ က်မ ြော်းအတွက် အနည််းဆ်း COVID-19 ပရြောဂ္ါ ဖစ်သူသည် ပမြော်လက
ီ ှူလြော- သမဟ
ို့ တ်
အန်တီဂ္ င်စစ်ပဆ်းမှု ဖငို့် COVID-19 စမ််းသ ်မှု ပတွွံ့ ရှထြော်းပသြော ဂ္ဂျုလ် ဖစ်သည်။ ထပတွွံ့ မှု ပ ခရြောခ ခင််းအြော်း မည်သညို့အ
် ခ န်တင
ွ ်
လ ်ပဆြောင်သငို့သ
် ည်က ဆ်း ဖတ်ရန် သမဟ
ွ သ
ို့ တ် ပက ြောင််းမ ြော်းက ပေသနတရက န််းမြောပရ်းတရြော်းစီရင် င်ခင
ို့် က
ို့ စစရ ်မ ြော်းက မည်သညို့်အခ န်တွင်
သတင််း သငို့
် ည် (ဥ မြော၊ ပမြော်လက
ီ ှူ်းတစ်ခ သမဟ
ို့ သ
ို့ တ် Antigen-positive ရှသူ၊ COVID-19 ၏ လကခဏြောမ ြော်း ရှဖ ီ်း စမ််းသ ် ခင််း မ ျုလ ်ရပသ်း ါ)၏
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နီ်းက ်ပသြော ထပတွွံ့ မှုမ ြော်း ဖစ်သညို့် ဖစ်နင်ပ ခရှပသြောကစစမ ြော်း သမဟ
ွ ို့် နှင ို့်
ို့ တ် ဖစ်နင်ပ ခရှပသြောကစစမ ြော်း၊ သင်၏ ပေသနတရက န််းမြောပရ်းတရြော်းစီရင် င်ခင
တင် င် ါ။
COVID-19 အ ိုအကဝ်း

ိို

ခဖ ပျော်းမှု-

DOH သည် K-12 ဆက်တင်ပနရြောတွင် COVID-19 အစအပဝ်းက သတ်မှတသ
် ည်သတ်မတ
ှ ်ထြော်းပသြော အစလက်အဖွဲွံ့1 အတွင်း် ပက ြောင််းသြော်း၊ ဆရြောမ ြော်း သမဟ
ို့ တ် ဝန်ထမ််းမ ြော်း အနည််းဆ်း 10% ါဝင်ပသြော ဖစ်နင်ပ ခ

•

သမဟ
ို့ တ် အတည် ျုထြော်းပသြော COVID-19 ပရြောဂ္ါ ဖစ် ွြော်းမှုအမ ြော်းအ ြော်းရှပန ါက
သ ို့

•

ဖစ်နင်ပ ခ သမဟ
် ြော်းပသြော င်မအ ်စ 1 အစည််းအပဝ်း
ို့ တ် အတည် ျုထြော်းပသြော COVID-19 ကစစအတွက် သတ်မှတထ
စသတ်မတ
ှ ်ခ က်တစ်ခအတွင်း် အနည််းဆ်း ပရြောဂ္ါ ဖစ် ြောွ ်းမှု 3 ခ။

နှင ို့်

•

ပရြောဂ္ါမ ြော်းသည် 14 ရက်အတွင်း် ပရြောဂ္ါလကခဏြောမ ြော်း စတင် ခင််း သမဟ
ို့ တ် ပရြောဂ္ါပတွွံ့ ရှပသြော စစ်ပဆ်းမှုရလေ်မ ြော်း ရှသည်

•

ပက ြောင််းဆက်တင် င် အ ခြော်းဆက်တင်မ ြော်း (ဆလသည်မှြော အမ်ပထြောင်စရှပသြောပနရြော) တွင် တစ်ဦ်းနှငတ
ို့် စ်ဦ်း ထပတွွံ့သူမ ြော်းအ ဖစ်
ဖစ်ရ ်မ ြော်းက မသတ်မတ
ှ ်ထြော်း ါ

COVID-19 ခဖ ပျော်းမှု:
DOH နှင ို့် CDC တသည်
K-12 ဆက်တင်တွင် COVID-19 ဖစ် ွြော်းမှုက ပအြောက် ါအတင််း သတ်မတ
ှ ်သည်ို့
သတ်မတ
ှ ်ထြော်းပသြော အစလက်အဖွဲွံ့1 အတွင်း် ပက ြောင််းသြော်း၊ ဆရြောမ ြော်း သမဟ
ို့ တ် ဝန်ထမ််းမ ြော်း အနည််းဆ်း 10% ါဝင်ပသြော ဖစ်နင်ပ ခ

•

သမဟ
ို့ တ် အတည် ျုထြော်းပသြော COVID-19 ပရြောဂ္ါ ဖစ် ွြော်းမှုအမ ြော်းအ ြော်းရှပန ါက
သ ို့
ဖစ်နင်ပ ခ သမဟ
် ြော်းပသြော င်မအ ်စ 1 အစည််းအပဝ်း
ို့ တ် အတည် ျုထြော်းပသြော COVID-19 ကစစအတွက် သတ်မှတထ

•

စသတ်မတ
ှ ်ခ က်တစ်ခအတွင်း် အနည််းဆ်း ပရြောဂ္ါ ဖစ် ြောွ ်းမှု 3 ခ။
နှင ို့်
•

ပရြောဂ္ါမ ြော်းသည် 14 ရက်အတွင်း် ပရြောဂ္ါလကခဏြောမ ြော်း စတင် ခင််း သမဟ
ို့ တ် ပရြောဂ္ါပတွွံ့ ရှပသြော စစ်ပဆ်းမှုရလေ်မ ြော်း ရှသည်

•

ပက ြောင််းဆက်တင်အ င် က် အ ခြော်းဆက်တင်မ ြော်း (ဆလသည်မှြော အမ်ပထြောင်စ) တွင် တစ်ဦ်းနှငတ
ွံ့ ူမ ြော်းက
ို့် စ်ဦ်း အနီ်းက ်ထပတွသ
မသတ်မတ
ှ ်ထြော်း ါနှင၊ို့်

•

ပရြောဂ္ါ ဖစ် ြောွ ်းမှုမ ြော်းသည် ပက ြောင််းဆက်တင် သမဟ
် ှြော်းမှုတွင် ကူ်းစက်ပရြောဂ္ါနှင ို့်
ို့ တ် ပက ြောင််းမှ တြော်း မစ်ထြော်းပသြော သင်ရ်းညွှန်း် တမ််း င် လှု ရ
ဆက်စ ်ပန ါသည်။2

1 "အဓကအ ်စ" တွင် သင်ရ်းညွှန်း် တမ််း င် လှု ်ရြောှ ်းမှု 2၊ အစအဖွဲွံ့၊ စြောသင်ခန််း၊ ပက ြောင််းမစမှီ/ဖ ီ်းပနြောက် ပစြောငို့ပ
် ရှြောက်မှု စသည်တတွ
ို့ င်

အကနအ
် ို့ သတ်မရှ ါဝင် ါသည်။
2 ပက ြောင််းမှ တြော်း မစ်ထြော်းပသြော သင်ရ်းညွှန်း် တမ််း င် လှု ်ရြောှ ်းမှုက ပက ြောင််း သမဟ
ို့ တ် ပေသနတရ ညြောပရ်းပအဂ္ င်စီ (LEA) သမဟ
ို့ တ် LEA မှ

ခ မှတ်ထြော်းပသြော အဖွအ
ဲွံ့ စည််းမှ ဉီ်းပဆြောင် ျုလ ်သညို့် ဆနဒအပလ ြောက် လှု ်ရှြော်းမှုအ ဖစ် သတ်မှတ်သည်။ သင်ရ်းညွှန်း် တမ််း
အမ ြော်း ည်သူ ပဖ ြော်ပ ဖ ွဲမ ြော်း၊ ဖ ျုင် ွဲမ ြော်း၊ အြော်းကစြော်းဖ ျုင် ွဲမ ြော်း၊ သရ ် မှုမ ြော်း၊

င် လှု ်ရှြော်းမှုမ ြော်းတွင်

ွဲမ ြော်းနှငို့် ကလ ်ဆင်ရြော လှု ်ရှြော်းမှုမ ြော်းတွင် ါဝင်ရန်၊

င်ဆင် ခင််းနှငို့် ါဝင် ခင််းတွင် ါဝင်ပသြော်လည််း အကနအ
် ို့ သတ်မရှ ါ။
DOH သည် ကပလ်းထန််းပက ြောင််းမှုတွင် COVID-19 ဖစ် ွြော်းမှုက ပအြောက် ါအတင််း သတ်မတ
ှ ်သည်•

ဗင််းရ ်စ်စစ်ပဆ်းမှု ဖငို့် ပရြောဂ္ါ ်းပတွွံ့ ရှသူ နှစ်ဦ်း သမဟ
ပသြော COVID-19 ဖစ် ွြော်းမှု နှင ို့်
ို့ တ် ထထက်
ို့

•

အနည််းဆ်း ပရြောဂ္ါ ဖစ် ွြော်းမှုနစ
ှ ်ခတွင် ပရြောဂ္ါလကခဏြောစတင် ခင််း (သမဟ
ို့ တ် ပရြောဂ္ါလကခဏြောမ

ါက) စမ််းသ ်သညို့ရ
် က်စွဲမ ြော်း သည်

တစ်ခနှငတ
ို့် စ်ခ 14 ရက်အတွင်း် နှင၊ို့်
•

ပရြောဂ္ါ ဖစ် ြောွ ်းမှုမ ြော်းသည် ကပလ်း ျုစပစြောငို့ပ
် ရှြောက်ပရ်းဆက်တင် သမဟ
် ရှြောက်ပရ်းဆင်ရြော လ ပ
် ဆြောင်ခ က် (ဥ မြော၊
ို့ တ် ကပလ်း ျုစပစြောငို့ပ
ကွင်း် ဆင််းခရီ်း) တွင် ကူ်းစက်ပရြောဂ္ါနှင ်ို့ ဆက်စ ်ပန ါသည်။

•

ကပလ်း ျုစပစြောငို့ပ
် ရှြောက်ပရ်းဆက်တင်ပနရြော၏ အ င် က်ရှ အ ခြော်းဆက်တင်မ ြော်း (ဥ မြော၊ အမ်ပနရြော) တွင် ကူ်းစက်နင်ပ ခ မ ြော်းသည်ဟ
အကက ျုနင်ပသြော ကူ်းစက်ပရြောဂ္ါဆင်ရြော ဆက်စ ်မှုမ ျု်းမရှပ ။

ပိို်းသတခခင်း- ်းသတ် ခင််းဆသည်မှြော မ က်နြောှ င်ပ ေါ် ရှ ်းမွှြော်းမ ြော်းက သတ်ရန် ဓြောတ စစည််းမ ြော်းက အသ်း ျု ခင််း ဖစ်သည်။ Environmental Protection
Agency (EPA) တွင် COVID-19 ဖစ်ပစပသြော ဗင််းရ ်စ်က သတ်ရန်အတွက် အသ်း ျုနင်သညို့် ်းသတ်ပဆ်းမ ြော်းစြောရင််း (အဂ္္လ ်

ြောသြော) ရှသည်။
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ထိကတွံ့ မှု- တစ်ဦ်းခ င််းစီသည် ပရြောဂ္ါလကခဏြော ပသြော သမဟ
ှ ို့် အနီ်းက ်ထပတွွံ့မပသြောအခါ (အထက်တင
ွ ်
ို့ တ် ပရြောဂ္ါလကခဏြောမ ပသြော COVID-19 ရှသူနင
အနီ်းက ်ထပတွွံ့ မှုအတွက် အဓ ပါယ်ဖွငဆ
ို့် ခ က်က ကကညို့် ါ)။
ထိကတွံ့ မှု အသိကပ်းခ

သည် ထပတွွံ့ မှု ဖစ်နင်ပခ ရှပသြော ထပတွွံ့ မှုဆင်ရြော စြောသြော်း၊ အီ်းပမ်းလ်၊ ဖန််းပခေါ်ဆမှု သမဟ
ို့ တ် အ ခြော်းဆက်သွယ်မှု ဖငို့်

အသပ ်းခ က်တစ်ခ ဖစ်သည်။ လူတစ်ဦ်းသည် ဧရယြောအတွင်း် (ဥ မြော-

တ်စ်ကြော်းပ ေါ် သမဟ
ို့ တ် စြောသင်ခန််းအတွင်း် ) တွင် COVID-19

ပရြောဂ္ါ ်းပတွွံ့ ရှသူနင
ှ ို့် ထပတွွံ့ မှုကကြောခ န် သမဟ
ို့ တ် အကွြောအပဝ်းက မခွဲ ခြော်း

ဲ ထပတွွံ့ မှုပ ခရြောခ ခင််းအပ ေါ် အပ ခခ၍ ဤသတပ ်းခ က်သည်

ထွက်ပ ေါ်လြောနင်သည်။ အပကကြောင််းကကြော်းထြော်းသူသည် အနီ်းက ်ထပတွွံ့ ဖူ်းသူ၏ နည််း ညြောဆင်ရြော အဓ ါပ ယ်ဖွငဆ
ှ ို့် ကက်ညီနင်သည် သမဟ
ို့် ခ က်နင
ို့ တ်
မ ညို့်မီနင်ဟ ဆလသည်။
သနရှင်းက ်း- အနည််းဆ်း စကကန ် 20
် ပဟြော ါပသြော အနည််းဆ်း 60%
ို့ ကကြော ဆ ် ြောနှင ို့် ပရ ဖငို့် မကကြောခဏ ပဆ်းပကကြော ခင််း သမဟ
ို့ တ် အယ်လက
ါရှသညို့် လက်သနပ
် ို့ ဆ်းရည် သနစ
် ို့ င် ါ။
ခပင်းထနကသျောက ျောဂ အတ
ူ်း

သည

ျော

အနတ ျောယခမငမျော်းသည COVID-19 ကူ်းစက်ခရ ါက အ ခြော်းသူမ ြော်းထက်

င််းထန်စွြော ဖ ြော်းနြောနင်ပ ခ မ ြော်း ါသည်။

- လူတစ်ဦ်းသည် အ ခြော်းလူမ ြော်းသ ဗ
် ူ်းစက်နင်ပ ခ အရှဆ်းအခ န်ကြောလ ဖစ်သည်။ တစ်စတစ်ပယြောက်
ို့ င််းရ ်စက

ကူ်းစက်ခရပသြောအခါတွငလ
် ည််း ရည်ညွှန်း် သည်။ COVID-19 ရှသူ၏ ကူ်းစက်သညို့်ကြောလသည် ပရြောဂ္ါလကခဏြောမ ြော်းမစတင်မီ နှစ်ရက်အလတွင်
စတင်သည် သမဟ
ို့ တ် COVID-19 ရှသူတွင် ပရြောဂ္ါလကခဏြောမ

ါက စမ််းသ ်နမူနြော ယူသညို့ရ
် က်မတင်မီ နှစရ
် က်အလတွင် စတင်သည်ဟ ခနမ
် ို့ န
ှ ်း် ရသည်။

ကူ်းစက်သညို့က
် ြောလသည် လူတစ်ဦ်း၏ သီ်း ခြော်းခွဲပနသညို့က
် ြောလ၏ အဆ်းအထ ဖစ်သည်။
သီ်းခချော်းခွဲကနခခင်း ဆသည်မှြော COVID-19 ပရြောဂ္ါလကခဏြောမ ြော်း သမဟ
ြော်းနြောမှုက
ို့ တ် ပရြောဂ္ါ ်းပတွွံ့ ရှသူတစ်ဦ်းသည် ၎င််းတ၏ဖ
ို့

ွံ့ နှ ခင်
ို့ ်းမှပရှြောင်ရှြော်းရန်

အမ်တွငပ
် နဖ ီ်း အ ခြော်းသူမ ြော်း (အမ်ပထြောင်စဝင်မ ြော်းအ ါအဝင်) ပဝ်းရြောတွငပ
် နသညို့်အခါ ဖစ်သည်။
ကေသနတ

န်းမျောက ်းတ ျော်း ီ ငပိိုငခင (အဂဂ

ပ
ိ ဘျောသျောခဖငသျော): ပေသတွင်း် က န််းမြောပရ်းအ ်ခ ျု ်ပရ်း င််းဆသည်မှြော ပေသအတွင်း် ရှလူမ ြော်းအြော်း

ည်သက
ူ ို့ န််းမြောပရ်းဝန်ပဆြောင်မှုမ ြော်း ပ ်းပဆြောင်ပနသညို့် ပေသဆင်ရြောခရင် သမဟ
ို့ တ် ခရင်ပအဂ္ င်စီ ဖစ်သည်။
နှျောကခ င်း ည်းမ ျော်း- သငို့ပ
် လ ြော်ပသြော နှြောပခါင််းစည်သည် သငို့် ါ်းစ ်နင
ှ ်ို့ န ါတ်မ ြော်းက အ ညို့်အ၀ ဖ်းအ ်ထြော်းသညို့် အရြောတစ်ခ ဖစ်ဖ ီ်း သငို့မ
် က်နြောှ နှင ်ို့
ပမ်းပစို့ပအြောက်တွင ် လ ချုစွြော အဝင်ခင
ွ က
် ဖစ်ပစ ါသည်။ ၎င််းက ခ ်တင််းတင််းရက်ထြော်းပသြော အလွှြောနှစလ
် ွှြော ဖငို့် ျုလ ်ထြော်းရမည် ဖစ်ဖ ီ်း သငို့ဦ
် ်းပခါင််း
သမဟ
ို့ တ် နြော်းပနြောက်တွင် တ်ခ ည်ထြော်းရန် အထ်းသမဟ
ို့ တ် သင််းကကျု်းမ ြော်း ါရ ါမည်။ မ က်နြောှ အကြော က နှြောပခါင််းစည််း မဝတ်နင်သညို့် ဖွွံ့ ဖဖျု်းတ်းတက်မှု၊
အ ျုအမူဆင်ရြော သမဟ
ို့ တ် က န််းမြောပရ်း အပ ခအပနရှပသြောသူမ ြော်းအပန ဖငို့် အသ်း ျုနင် ါသည်။
တ

ိိုယက အ

ျောအ

ယပ စည်း တစ်ကယ်ပရ အကြောအကွယ် စစည််း ဟ အမ ြော်းအြော်း ဖငို့် ရည်ညန
ွှ ်း် ပသြော တစ်ကယ်ပရ

အကြောအကွယ် စစည််းကရယြောသည်
ကရယြောမ ြော်း ဖစ်သည်။ COVID-19

င််းထန်ပသြောေဏ်ရြောမ ြော်းနှင ို့် နြောမက န််း ဖစ်ပစပသြော အနတရြောယ်မ ြော်းနှင ို့် ထပတွွံ့ မှုနည််း ါ်းပစရန် ဝတ်ဆင်ထြော်းသညို့်
န ် ို့ ြောွ ်းမှုက တြော်းဆီ်းရန် သီ်း ခြော်း တစ်ကယ်ပရ အကြောအကွယ် စစည််း က အသ်း ျုသည်။

အ ခြော်းသူမ ြော်းနှငထ
် ေါ်မတ
ူ ည်၍ မတူညီပသြောပနရြောမ ြော်းတွင် တစ်ကယ်ပရ အကြောအကွယ် စစည််း အခ ျုွံ့ လအ န
် င်သည်။
ို့် ပတွွံ့ မှုအဆငို့ပ
ကန ျောခချော်း ကနခခင်း လူမှုပရ်းအရ ပနရြော ခြော်းပန ခင််းဟ ပခေါ် ါသည်။၎င််းသည် တ ခြော်းသူမ ြော်းနှင ို့် အနီ်းက ်ထပတွွံ့ မှု နည််း ါ်းပအြောင် လ န
် ည််းလ ဟ
် န် ါ။
ျောငမှုပပိို်းကပ်းသူ ဤစြောတမ််းတွင၊် “ဝန်ပဆြောင်မှု ို့ ်းပ ်းသူ” သည် ပအြောက် ါအစီအစဉအမ ျု်းအစြော်းမ ြော်းက

ဝနက

ထညို့်သွင်း် ရန်အသ်း ျုသညို့်အသ်းအနှုန်း် ဖစ်သည်•

Department of Children, Youth & Families(DCYF, ကပလ်းမ ြော်း၊ လူငယ်မ ြော်းနှင ို့် မသြော်းစမ ြော်း ဌြောန) လင်စင်ရ ကပလ်း ျုစပစြောငို့ပ
် ရှြောက်ပရ်း
အစီအစဉမ ြော်းနှင ို့် Early Childhood Education and Assistance Program (ECEAP, အပစြော င််း ကပလ်း

ဝ ညြောပရ်းနှင ို့်

ကူညီပစြောငို့ပ
် ရှြောက်ပရ်း အစီအစဉ)။
•

ဤလမ််းညွှနခ
် က်တင
ွ ် ကပလ်းနှင ို့် ဝန်ထမ််းမ ြော်း ူ်းပ ါင််းပဆြောင်ရွက် ခင််းနှင ို့် အဖွအ
ဲွံ့ ရွ ယ်အစြော်းအလက် အကက ျုခ က်မ ြော်းက လက်နြောသညို့်
နည််းလမ််း ဖငို့် လင်စင်ရ-ကင််းလွတ်ခွင ို့် အစီအစဉမ ြော်း။

•

ဖက်ေရယ်မှ ပထြောက် ထ
ို့ ြော်းပသြော Head Start(စြောတက်ပ မြောက်ပရ်း) အစီအစဉမ ြော်း။

•

အြော်းကစြော်းစခန််းမ ြော်းကဲသ
ို့ အထူ
်းသီ်းသနစ
် ို့ ခန််းမ ြော်း အ ါအဝင် ပန ို့ က်စခန််းမ ြော်း။
ို့

•

ပနအခ
န် င််းလင်စင်ကင််းလွတ်ခွငအ
ို့
ို့် စီအစဉမ ြော်းအ ါအဝင်

•

အမ်ပက ြောင််းသင်ကကြော်းမှုအစီအစဉမ ြော်း

•

င် မူကကျုအစီအစဉမ ြော်း။

K-12 သင်ကကြော်း ခို့ မှုက ကပလ်းသူငယ်မ ြော်းနှင ို့် လူငယ်မ ြော်း အဆင်ပ သညို့်ပနရြောမှ သင်ယူမက
ှု အပထြောက်အကူ ဖစ်ပစရန်
ကပလ်းသူငယ် ျုစပစြောငို့ပ
် ရှြောက်ပရ်းနှင ို့် အ ခြော်းအပ ခခ ို့ ်းမှုမ ြော်း ို့ ်းပ ်းပနသညို့် Youth Development(လူငယ်ဖွံ့ွ ဖဖျု်းပရ်း)အစီအစဉ။
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•

လူငယ်မ ြော်းအတွက် ညြောပရ်းနှင/ို့် သမဟ
ို့ တ် လူမှုပရ်းဆင်ရြော စတ်ခစြော်းမှုဆင်ရြော သင်ယူမှု အြော်း ဖညို့်ပ ်းသညို့် ရဂ္ရမ်မ ြော်း အ ါအဝင်
တ်းခ ဲွံ့သင်ကကြော်းမှုအခွငအ
ို့် လမ််းမ ြော်း ဖစ်သညို့် Boys & Girls Clubs၊ YMCA ရဂ္ရမ်မ ြော်းနှင ို့် အ ခြော်းပသြော ယဉပက ်းမှုအပ ခခနှင ို့်
လူအမ ျု်းအစြော်းအပ ခခ အစီအစဉမ ြော်း။

•

ဖက်ေရယ် Nita M. Lowery 21st Century Community Learning Centers ရဂ္ရမ်ပအြောက်တွင် ပငွပကက်းပထြောက် ို့သညို့် အစီအစဉမ ြော်း။

•

တရြော်းဝင် လမ််းညွှနပ
် ်းသညို့် ရဂ္ရမ်မ ြော်း၊ က ှူရှငစ
် င်တြောမ ြော်း၊ နှင ို့် ပကြောလ ်ကကျုတင် င်ဆင်မှု အစီအစဉမ ြော်းကဲသ
ို့ ပသြော
မပကြောင််းမွနပ
် သြော
ို့
သင်ယူမှုသင်တန််းပက ြောင််းမ ြော်း။

•

ကပလ်းသူငယ် ျုစပစြောငို့ပ
် ရှြောက်ပရ်း၊ လူငယ်ဖွွံ့ ဖဖျု်းပရ်းနှင ို့် K-12 ဝန်ပဆြောင်မှု ပနရြောမ ြော်းတွင် က င််း သညို့် ပနစခန်
ို့ ်းမ ြော်း။

က ျောဂ ခဖ ပျော်း

ူ်း

မှု- အထက် ါ “COVID-19 ဖစ် ွြော်းမှု” က ကကညို့် ါ။

သီ်းသနကနထိင
ို ခခင်း (အဂ္္လ ်

ြောသြော ဖငို့သ
် ြော) သည် COVID-19 နှင ို့် ထပတွွံ့ ဖူ်းသူတစ်ဦ်းသည် ၎င််းတတွ
ို့ င ် ကူ်းစက်ခရ ါက ကူ်းစက်ခရ ါက

အကက ျုထြော်းသညို့အ
် ခ န်အတွင်း် အမ်တွငပ
် နဖ ီ်း အ ခြော်းသူမ ြော်းနှင ို့် ပဝ်းရြောတွငပ
် နသညို့်အခါ ဖစ်သည်။ ပနြောက် င််းတွင် အဆ ါလူသည် COVID19ပတွွံ့ ရှ ါက သမဟ
ို့ တ် ပရြောဂ္ါလကခဏြောမ ြော်း ဖစ်ပ ေါ်လြော ါက ပရြောဂ္ါပစြောငို့က် ကညို့်ခွဲပန ခင််းသည် သီ်း ခြော်းခွဲပနရန်အတွက် ဖစ်လြောသည်။
SARS-CoV-2:

င််းထန်ပသြောအသက်ရှှူလမ််းပကကြောင််းဆင်ရြောပရြောဂ္ါလကခဏြောစ coronavirus 2 (SARS-CoV-2) သည် ကရနြောဗင််းရ ်ပရြောဂ္ါ 2019 (COVID-

19) က ဖစ်ပစပသြောဗင််းရ ်စ် ဖစ်သည်။ ဗင််းရ ်စတ
် ွင် မ ျု်းကွဲမ ြော်း ရှသည် DOH သည် ဝါရှငတ
် န် ည်နယ်ရှ မ ျု်းကွဲမ ြော်း (အဂ္္လ ်

ြောသြော ဖငို့သ
် ြော) က

ပ ခရြောခရန် ပတြောက်ပလ ြောက် လ ်ပဆြောင်ထြော်းသည်။
အ င်းအခမ ထိန်းခ ပမှု (အဂဂ

ပ
ိ ဘျောသျောအတ

သျော)- တစ်ကယ်ပရ အကြောအကွယ် စစည််း သည် ဝတ်ဆင်သူအတွက် ပလထဲမှ ညစ်ညမ််းပစပသြော

ရှှူရှု က်မှုမှ ထပတွွံ့ မှုက ပလျှြောို့ခ နင်ပသြော်လည််း မူလအရင််းအ မစ် ထန််းခ ျု ်ရန် အသက်ရှှူလမ််းပကကြောင််းဆင်ရြော အမှုနအ
် မွှြော်းမ ြော်း

ွံ့ နှမှုို့ က

ပလျှြောို့ခ ရန်အတွက် အ ခြော်းသူမ ြော်း ထပတွွံ့ နင်ပ ခ နည််း ါ်းပစရန် နှြောပခါင််းစည််းမ ြော်း အသ်း ျု ခင််းက ရည်ညန
ွှ ်း် ါသည် - အထူ်းသ ဖငို့်
ပရြောဂ္ါ ်းရှပသြော်လည််း မသပသ်းသူမှ ဝတ်ဆင်သငို့သ
် ည်။ အသက်ရှှူလမ််းပကကြောင််းဆင်ရြော အကြောအကွယ်သည် ဝတ်ဆင်သူက ကြောကွယ်ပ ်းသည်အြော်း
ကြောကွယ်ပ ်းသကဲသ
ို့ အရင်
်းအ မစ်ထန််းခ ျု ်မှုသည် အ ခြော်းသူမ ြော်းက ကြောကွယပ
် ်းသည်။
ို့
ိိုဗ -19 ၏ က ျောဂ

ခဏျောမ ျော်း ကနဦ်းအ ဖစ်မ ြော်းပသြော လကခဏြောမ ြော်းတွင် အရသြော သမဟ
ို့ တ် အနပို့ ြောက် ခင််း၊ အဖ ြော်း (100.4 F သမဟ
ို့ တ် 38 C

ထက်မ ြော်းပသြော) ပခ ြောင််းဆ်း ခင််း၊ အသက်ရှုကက ် ခင််း၊ ခ မ််းတန် ခင််း၊ ပခါင််းကက် ခင််း၊ င် န််းနွမ််းနယ် ခင််း၊ ကကက်သြော်းကက်ခဲ ခင််း၊ လည်ပခ ြောင််းနြော ခင််း၊
နှြော တ် ခင််း သမဟ
ို့ တ် နှြောရည်ယ ခင််း၊

ျုွံ့အန် ခင််း၊ ဝမ််းပလျှြော ခင််း တ ို့ ါဝင်သည်။

Test to Stay (TTS): ပက ြောင််းသြော်း သမဟ
ို့ တ် ဝန်ထမ််းမ ြော်းသည် ပရြောဂ္ါလကခဏြောမ

ဲ ဆက်လက်ရှပနသပရွ ွံ့ ပက ြောင််း/ကပလ်းပစြောငို့ပ
် ရှြောက်ပရ်းတွင ်

ဆက်ရှပနပစရန်အတွက် ကနသ
် ို့ တ်ကြောလတစ်ခအတွင်း် ထပတွွံ့ မှုလန
ွ စ
် မ််းသ မ
် ှုက မှနအ
် ခ န်အတွင်း် ဖ ီ်းပ မြောက်ပစသညို့် ရတပကြောတစ်ခ။
COVID-19 အတ

မ်းသပခခင်း (ခမနမျောဘျောသျော)- COVID-19 အတွက် ကွဲ ြော်းပသြော စမ််းသ ်မှုမ ြော်း ရှ ါသည်။

COVID-19 ၏ လက်ရအပ
ှ
ခအပနတွင် အတည် ျုရန် ပရြောဂ္ါရှြောပဖွစမ််းသ ်မှု နှစ်မ ျု်းက အသ်း ျုနင် ါသည်။
•

ကမျော

ီ

ျူ်း မ်းသပမှု- ပမြော်လက
ီ ှူ်းစစ်ပဆ်းမှုမ ြော်းသည် ဗင််းရ ်စက
် ူ်းစက်မက
ှု ရှြောပဖွပတွွံ့ ရှနင်ပစရန် ဗင််းရ ်စ် RNA အနည််းငယ်က

ခ ဲွံ့ထွငစ
် စ်ပဆ်းစမ််းသ ်ပစသည်။ ဤစစ်ပဆ်းမှုမ ြော်းက နူကလစ်အက်ဆစ် ဖငို့် စစ်ပဆ်း ခင််း (NAAT) (အဂ္္လ ်

ြောသြော ဖငို့သ
် ြော) ပခေါ်ဆ ါသည်။

အသ်းအမ ြော်းဆ်း ပမြော်လက
ီ ှူ်းစမ််းသ ်မှုမှြော Reverse Transcription(ပ ြောင််း န်စစ်ပဆ်းခ က်) Polymerase-Chain
Reaction(ပ ေါ်လီမြောခ န််းတ န်ခ က်) သမဟ
ို့ တ် RT-PCR ဖစ်သည်။ ၎င််းက COVID-19 ပရြောဂ္ါ ဖစ်ပစပသြော SARS-CoV-2
၏မ ျု်းရ်းဗီဇ စစည််းမ ြော်းနှင ်ို့ ခ တ်ဆက်ရန် အသ်း ျုသည်။ ဤပရြောဂ္ါရှြောပဖွပရ်းစမ််းသ ်မှုအမ ျု်းအစြော်းတွင် loop-mediated isothermal
amplification (LAMP, ကွင်း် ဆက်-အ ူပ ်းပသြော isothermal ခ ဲွံ့ထွငမ
် ှု) နှင ို့် clustered, regularly interspaced short palindromic repeat
(CRISPR, အစလက်အ ျုလက်၊ မှနက် ကြော်း ဖတ်ထြော်းပသြော တပတြောင််းပသြော ပနြောက် န်စစ်ပဆ်းမှု) အပ ခ ျု ဆန််းစစ်မှုမ ြော်းလည််း ါဝင်သည်။
•

အျောတီဂ င

က

်းမှု ဤ စစ်ပဆ်းမှုသည် COVID-19 က ဖစ်ပစသညို့် SARS-CoV-2 ၏မ က်နြောှ င်ပ ေါ် ရှ ရတင််းမ ြော်းနှင ို့် ခ တ်ဆက်ထြော်းသည်။

၎င််းတသည်
လက်ရှ ဗင််းရ ်စ်ကူ်းစက်မက
ှု ဖစ်ပစပသြော တက ပသြော ဗင််းရ ်စ် ဋ စစည််း ရှပန ခင််းက ၎င််းတက
ို့
ို့ ရှြောပဖွပတွွံ့ ရှသည်။
အန်တီဂ္ င်စစ်ပဆ်းမှုက လက်ရှတွင် nasopharyngeal သမဟ
ို့ တ် နှြောပခါင််းတဖတ်
ို့ ယူ နမူနြောမ ြော်းတွင်

ျုလ ရ
် န် ခွင ို့် ျုထြော်းသည်။ အြောတီဂ္ င်

စစ်ပဆ်းမှုမ ြော်းက COVID-19 ပရြောဂ္ါ ်းကူ်းစက်မှု ဖစ် ွြော်းပကကြောင််း ပရြောဂ္ါရှြောပဖွရန်အတွက် အသ်း ျုဖ ီ်း RT-PCR စမ််းသ ်မှုမ ြော်းထက်
ရလေ်မ ြော်းအတွက် မလ င် မန်ပသြောအလှည်က
ို့ အခ န်က ပ ်းစွမ််းနင်ဖ ီ်း ကူ်းစက်မှုမရှ

ဲ တစ်ဦ်းခ င််းစီက စစ်ပဆ်းရြောတွင် အသ်း ျုနင်သည်။
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တတယအမ ျု်းအစြော်းစမ််းသ ်မှုမှြော လူတစ်ဦ်းသည် ယခင်က COVID-19 ကူ်းစက်ခရ ခင််းရှမရှက

သသညို့် ဋ စစည််းစမ််းသ ်မှု ဖစ်သည်။ ၎င််းသည်

COVID-19 ပရြောဂ္ါက ဖစ်ပစပသြော SARS-CoV-2 ၏ ဋ စစည််းမ ြော်းက ပဖြော်ထတ်ပ ်းသည်။ လက်ရှ COVID-19 ပရြောဂ္ါ ဖစ် ွြော်းမှုက စစ်ပဆ်းရန်အတွက်
ဋ စစည််းစစ်ပဆ်းမှုမ ြော်းက အသ်းမ ျု ါ။
ပစြောငို့က် ကညို့်သညို့်ပနရြောမ ြော်း (POC) စမ််းသ ်မှုမ ြော်းသည် စမ််းသ ်ခရသူ သမဟ
ို့ တ် ၎င််းတ၏
ို့ မ

သမဟ
ို့ တ် အ ်ထန််းသူမဟတ်သညို့် အ ခြော်းသူတစ်ဦ်းမှ

လ ်ပဆြောင်သညို့် သမဟ
ို့ တ် အဓ ပြောယ် န်ဆထြော်းပသြော လ င် မန်ပသြောပရြောဂ္ါရှြောပဖွစမ််းသ ်မှုမ ြော်းက အသ်း ျုဖ ီ်း ဆက်တင်အမ ျု်းမ ျု်းတွင်
လ ်ပဆြောင်နင်သည်။ ပစြောငို့က် ကညို့်သညို့် ပနရြောဆက်တင်မ ြော်းတွငသ
် ်းပသြော လ င် မန်ပသြောစစ်ပဆ်းမှုမ ြော်းသည် NAAT၊ အြောတီဂ္ င် သမဟ
ို့ တ် အန်တီပ

ြောေီ

စမ််းသ ်မှုမ ြော်း ဖစ်နင်သည်။
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