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COVID-19 ကာလအတွင်း နာခြေါင်းစည်းတပဆငခြင်းလမ်းညွှန
မတလ 14 ရက၊ 2022 အခခပာင်းအလဲမ ာ်း အက ဉ်းြ ျုပ
•

ကျန််းမာရ ်းလက်ရ

ာက် နာရ ေါင််းစည််း ညွနက် ကာ်း ျက် (အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင်သာ) နင် အုပ် ျျုပ် ရ ်းမ်း ရကကဖငာ ျက် (အင်္ဂလပ
ိ ် ဘာသာဖြငသ
် ာ) မ

အရဖပာင််းအလဲမျာ်းနင် လိုက်ရလျာညီရ

ွဖြစ်ရအာင် အပ်ဒိတ်လုပ် ဖပင်ဆင်

ာ်းပေါသည်။

မိ တဆကခြင်း
သင် နာရ ေါင််းစည််းတပ်သညအ
်
ေါ သင်သည် သင်ပတ်ဝန််းကျင်ရိ အဖ ာ်းသူမျာ်းကိုရ ာ သင်ကိုယ်တိင
ု ်ပေါ ကာကွယ်ရပ်းနိုငသ
် ည်။ ဤကပ် ရ ာင်္ေါကို
တုံ့ ပဖပန်ကိုငတ
် ယ
ွ ် ာတွင် နာရ ေါင််းစည််းတပ်

ာ်း သည် အ ျ ိန်နင် ရန ာမျာ်း ရိ ရကကာင််းနင် ၎င််းမ COVID-19 ကို လူတစ်ဦ်းမတစ်ဦ်းသိုံ့ ကူ်းစက်မှုကို ရလ ာ ျနိုင်ပပီ ်း

အသက်မျာ်းကို ကယ်တင်ကာ စီ်းပွာ်းရ ်းကို လုဖ ျုစွာနင် ပညာရိ ရိ ပွင်လင််းဖမင်သာစွာ
ကာကွယ်ရဆ်းမျာ်းရပေါ်တွင် ရနာက်ဆု်းရပေါ်အ
နည််းဗျျူဟာမျာ်းသည် ဖပင််း

ိ လိက
ု ်

ို်း

ိန်း် သိမ််းနိုင် န် ကူညီရပ်းရကကာင််း ကျွန်ုပ်တုံ့ ိ သိရိ

န်ရသာြျာ်းနာမှုကို ကာကွယ်နုင
ိ ်ပပီ ်း ကျန််းမာရ ်းရစာငရ
် ရာက်မှုစနစ်တွင် - အ

ရ ာင်္ေါပို်းကူ်းစက်နင
ုိ ရ
် ဖ ကို ရလ ာ ျနိုငသ
် ည်။

Centers for Disease Control and Prevention(CDC, ရ ာင်္ေါကာကွယ်ရ ်းနင်
အသက်ရကိ ိ ယာမျာ်းသည် အဖ ာ်းအ ာမျာ်း

ာ်းပေါသည်။

ာ်းဖ င််းနင် နာရ ေါင််းစည််းမျာ်း ဝတ်ဆင်ဖ င််းကဲသိုံ့ ရသာ အလာလိက
ု ် ကကိျုတင်ကာကွယ်ရ ်း

ူ်းသဖြင် ကူ်းစက်မှုအဆင်မျာ်းဖမင်မာ်းရန ျ ိန်တွင်

ိန်း် ျျုပ်ရ ်းစင်တာမျာ်း) အ အ ျ ိျို့ရသာနာရ ေါင််းစည််းမျာ်းနင်

က် ပိုမိုဖမင်မာ်းရသာ အကာအကွယ်ကို ရပ်းရဆာင်ကကပပီ ်း အ ျ ိျို့မာမူ အဖ ာ်းသူမျာ်း

က် နိုင် ည်ရိ န် သိုံ့ မဟုတ်

ဆက်တိက
ု ်ဝတ်ဆင် န် ပိုမို က် ဲ နုင
ိ သ
် ည်။ သင်အတွက် သက်ရတာင်သက်သာရိ ပပီ ်း ရကာင််းမွနရ
် သာ အကာအကွယ်ကိုရပ်းသည သင်ရလျာ် ရသာ
နာရ ေါင််းစည််း သိုံ့ မဟုတ် အသက်ရကိ ိ ယာကို မန်ကန်စွာဝတ်ဆင် န် အရ ်းကကီ်းဆု်းဖြစ်သည်။ ရနာက်
နာရ ေါင််းစည််းနင် အသက်ရကိ ိ ယာ အမျ ိျု်းအစာ်းမျာ်း တွင် ရတွေ့ရိ နုင
ိ သ
် ည်။

ပ် အ ျက်အလက်မျာ်းကို CDC ၏ဝက်ဘ်စာမျက်နာတွင်

နာရ ေါင််းစည််းတပ် ဖ င််းကို ဟနတ
် ာ်းရသာ ြွေ့ဖပြိျု်းမှု၊ အမူအကျင် သိုံ့ မဟုတ် ရဆ်းဘက်ဆိုင် ာ အရဖ အရနရိ သူမျာ်း အရနဖြင် အကာပေါရသာ မျက်နာအကာအကွယ်ကို
အသု်းဖပျုနိုင်ပေါသည်။ အဝတ်စပေါရသာ မျက်နာအကာမျာ်းကိလ
ု ည််း အသု်းဖပျုနိုငသ
် ည် - ကရလ်း

ိန်း် ၊ ရနသသွင််းစ န််း၊ နင် K-12 ဆက်တင်ရန ာမျာ်းရိ

ကရလ်းမျာ်းအတွက် သင်ရလျာ် ရသာနာရ ေါင််းစည််းကို မတပ်နင
ုိ ်ရသာအ ေါတွင် ဖြစ်သည်။ K-12 ရကျာင််းမျာ်း၊ ကရလ်းရစာင်ရရာက်ရ ်း၊ အရစာပိုင်း် ကရလ်းဘဝ
သင်ယူမှု၊ လူငယ်ြဖပြိ
ွေ့ ျု်းရ ်းနင် ရနစ န််းသွင််းအစီအစဉ်မျာ်း (ဖမန်မာဘာသာ) အတွက် နာရ ေါင််းစည််း
Health (DOH, ကျန််းမာရ ်းဌာန) လမ် ်းညန် ျက်ကို ကကည်ပေါ။

ိုံ့ ပဖပင် ရနာက်

ပ်ဖ င််းဆိုင် ာ အ ျက်အလက်မျာ်းအတွက် Department of

ပ်အ ျက်အလက်မျာ်းအတွက် CDC ၏ကဏ္ဍ လူအုပ်စုမျာ်းအတွက်

ညသ
် ွင််းစဉ််းစာ်းမှုမျာ်း ကို ကကည်ပေါ။ DOH သည် အသက်ရလမ် ်းရကကာင််း အဆိုံ့ မျာ်း သိုံ့ မဟုတ် ရလဝင်ရပေါက်မျာ်း သိုံ့ မဟုတ် အလာတစ်လာပေါ ပဝေါပတ်မျာ်းနင်

လည်ပင််းပတ် နာရ ေါင််းစည််းမျာ်း အသု်းဖပျု န် အကကဖပျု

ာ်းဖ င််းမရိ ပေါ။

လုပ်ငန််း ွ င် တွင၊် အ ျ ိျို့ရသာ နာရ ေါင််းစည််းမျာ်း သိုံ့ မဟုတ် အသက်ရကိ ိ ယာ အမျ ိျု်းအစာ်းမျာ်း လိုအပ်နင
ုိ ်ပေါသည်။ Washington State Department of Health (DOH,
ဝေါရင်တန်ဖပည်နယ် ကျန််းမာရ ်းဌာန) နင် Washington State Department of Labor & Industries (L&I, ဝေါရင်တန်ဖပည်နယ် အလုပ်သမာ်းနင် စက်မှုလုပ်ငန််းဌာန)
(အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြငသ
် ာ) မ

ုတ်ဖပန်ရသာ လမ် ်းညန် ျက်နငအ
် ညီ အသက်ရ

ုတ်သည် အဆိုံ့ ရင်ပေါသည် အသက်ရကိ ိ ယာမျာ်းကို အသု်းဖပျုနိုငပ
် ေါသည်။

မကကာ ဏရမ်းရလရိ ရသာ နာရ ေါင််းစည််းဆိုင် ာ ရမ်း ွ န်း် မျာ်းစာ င််းအတွက် DOH ၏ဝက်ဘ်စာမျက်နာ (အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြငသ
် ာ) ဝင်ရ ာက်ကကည်ရရှုပေါ။

လက်ရိ လုပ်ပိုင် ွင်မျာ်းနင် ကျန််းမာရ ်းအမိနမ
် ျာ်း
ရအာက်တွင်ရြာ်ဖပ
လိုအပ်သည်•
•

ာ်းရသာ လက်ရိ အမျာ်းဖပည်သူအတွက် အမိ နမ
် ျာ်းသည် လူမျာ်းအပေါအဝင် အ ျ ိျို့ရသာရန ာဆက်တင်မျာ်းတွင် နာရ ေါင််းစည််းမျာ်းတပ် န်

ကျန််းမာရ ်းရစာင်ရရာက်မှု ရန ာဆက်တင်မျာ်း
ဖပျုဖပင်ရ ်း နင် ရ

ာင်စ န််းမျာ်း(သက်ကကီ်းအကျဉ််းရ

ာင်နင် အကျဉ််းရ

ာင်မျာ်း)

•

အမျာ်းဖပည်သူသယ်ယူပိုံ့ရဆာင်ရ ်း (အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင်သာ)

ဝေါရင်တန်ဖပည်နယ် ကျန််းမာရ ်းဌာန အမိ န ်
Secretary of Health Mask Order (ကျန််းမာရ ်းလက်ရ

ာက် နာရ ေါင််းစည််း အမိ နစ
် ာ) (အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင်သာ) သည် ဝေါရင်တန်ရနသူမျာ်းအာ်း

ကျန််းမာရ ်းရစာင်ရရာက်မှုဆက်တင်မျာ်း နင် အ ွ ယ်ရ ာက်ပပီ်းသူ အကျဉ််းရ

ာင်နင် အ ျျုပ် န််းမျာ်း တွင် ကာကွယ်ရဆ်း

ို်းသညအ
် ရဖ အရနနင်

မသက်ဆိုင်ရသာ် လည််း ကနသ
် တ်ခ င််း ျက်မျာ်းနင် ကင််းလွတ် ွ င်မျာ်းပေါရိ သည် မျက်နာြု်းမျာ်းဝတ်ဆင် န် လိအ
ု ပ် ရကကာင််း ရြာ် ဖပ
ဤအမိ နက
် ိလ
ု က
ို ်နာ န် လူတစ်ဦ်း ျင််းစီတင
ွ ် တာဝန်ရိ သည်၊ သိုံ့ ရသာ် လည််း၊ လုပ်ငန််းမျာ်းအရနဖြင် ၎င််းတိုံ့၏ဝန်
လိက
ု ်နာ န် တာဝန်ရိ ပေါသည်။ ရနာက်

ပ်အ ျက်အလက်မျာ်းအတွက် ရအာက်ပေါအမိ နစ
် ာမျာ်းကို ကကည်ပေါ။

ာ်းပေါသည်။

မ် ်းမျာ်းနင် ရြာက်သည်မျာ်းနင်အတူ ယင််းကို

ြက်ဒ ယ်အမိနစ
် ာ
အမျာ်းဖပည်သူ သယ်ယူပိုံ့ရဆာင်ရ ်းအတွက် လိအ
ု ပ် ျက်မျာ်းကို Centers for Disease Control and Prevention order(ရ ာင်္ေါ

ိန်း် ျျုပ် ရ ်းနင်

ကာကွယ်ရ ်းစင်တာမျာ်း၏ အမိ နစ
် ာ) (အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင်သာ) တွင် ရတွေ့ရိ နုင
ိ သ
် ည်။ ဤအမိ နစ
် ာတွင် ရလယာဉ်မျာ်း၊ သရဘဂာမျာ်း၊ ကူ်းတိုံ့ယာဉ်မျာ်း၊
ရဖမရအာက်

ာ်းမျာ်း၊ ဘတ်စ်ကာ်းမျာ်း၊ တကကစီမျာ်းနင် စီ်းနင််းမ ရဝမှုမျာ်းအပေါအဝင် အမျာ်းဖပည်သူသယ်ယူပိုံ့ရဆာင်ရ ်းအာ်းလု်းရိ

ဆင််း ျ ိန်နင်

ီ ်းသွာ်းလာစဉ်အတွင််း နာရ ေါင််းစည််းမျာ်း ဝတ်ဆင်

သယ်ယူပိုံ့ရဆာင်ရ ်းအ ျက်အ ျာမျာ်းတွင် နာရ ေါင််းစည််းဝတ်ဆင်
ဝက်ဘ်စာမျက်နာ (အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြငသ
် ာ) တွင် ရတွေ့ရိ နင
ုိ သ
် ည်။

ီ ်းသည်မျာ်းနင်

ာ်းမျာ်း၊

ာ်း န် လိအ
ု ပ် ပေါသည်။ အမျာ်းဖပည်သူ သယ်ယူပိုံ့ရဆာင်ရ ်း လုပ်ငန််းရင်မျာ်းသည် စ

ာ်း န် လိုအပ်သည်။ ရနာက်

ွက် ျ ိန်၊

ပ်အ ျက်အလက်မျာ်းကို CDC ၏ တ ာ်းဝင်အာဏာပိုင်မျာ်းအတွက်

CDC သည် အမျာ်းဖပည်သူ သိုံ့ မဟုတ် ပုင်္ဂလက
ိ K-12 ရကျာင််းစနစ် သိုံ့ မဟုတ် ကရလ်းအရစာပိုင််းကာလ ရစာင်ရရာက်ရ ်း နင် ပညာရ ်း/ကရလ်းရစာင်ရရာက်မှု (ECE)
ပရို င်္ မ် မျာ်းမ အမျာ်းပိုင် သိုံ့ မဟုတ် ပုင်္ဂလက
ိ ပိုင် K-12 ရကျာင််းစနစ်ဖြင် လုပ်ရဆာင်သည် ဘတ်စ်ကာ်း သိုံ့ မဟုတ် ဗန်ကာ်းမျာ်းတွင် နာရ ေါင််းစည််းမျာ်းဝတ်ဆင် န်
မလိုအပ် ပေါ။ ၎င််းတိုံ့၏ ဆု်းဖြတ် ျက်အ ရကျာင််းစနစ်နင် ECE ပရို င်္ မ် မျာ်းသည် ဘတ်စ်ကာ်းမျာ်း သိုံ့ မဟုတ် ဗန်ကာ်းမျာ်းရပေါ်တွင် နာရ ေါင််းစည််းမျာ်းတပ် န်
လူမျာ်းကို ရ ွ ်း ျယ် ိုင််းနိုင်သည်။ ရကျ်းဇူ်းဖပျု၍ DOH K-12 ရကျာင််း၊ ကရလ်းသူငယ် ဖပျုစုရစာင်ရရာက်ရ ်း၊ ငယ် ွ ယ်စဉ် သင်ယူမှု၊ လူငယ်ြွေ့ဖပြိ ျု်းရ ်းနင်
ရနစ န််းသွင််းအစီအစဉ်မျာ်းတွင် COVID-19 ကူ်းစက်မှုကို ရလျာပေါ်းရစ န် လိအ
ု ပ် ျက်မျာ်းနင် လမ် ်းညန် ျက် (ဖမန်မာဘာသာ) တွင် ဘတ်စ်ကာ်း
သယ်ယူပိုံ့ရဆာင်ရ ်းဆိုင် ာ အ ျက်အလက် လမ် ်းညန် ျက် ကို ကကညရ် ရှုပေါ
ဝေါရင်တန်ဖပည်နယ် အုပ် ျျုပ် ရ ်းမ်း ရကကဖငာ ျက်
ရြာက်သည်မျာ်းနင် ဝန်

မ် ်းမျာ်း ပေါဝင်ရသာ လုပ်ငန််းမျာ်းအတွက် လုပ်ရဆာင် မည် တာဝန်နင် ရမ ာ် မန််း ျက်မျာ်းဆိုင် ာ အ ျက်အလက်မျာ်းကို အုပ် ျျုပ် ရ ်းမ်း၏

ရကကဖငာ ျက် 20-25.19 COVID-19 အတွက် ဝေါရင်တန် အသငဖ် ပင်

ာ်း န် (အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြငသ
် ာ) နင် ရကကဖငာ ျက် 21-08 – ရဘ်းကင််းလုဖ ျုရသာ အလုပ်သမာ်းမျာ်း

(အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြငသ
် ာ) တွင် အ ျက်အလက်မျာ်းကို ရလလာပေါ။။

ဝေါရင်တန်ဖပည်နယ် အလုပ်သမာ်းနင် စက်မှုနင် အုပ် ျျုပ် ရ ်းမ်း ရကကဖငာ ျက်
အ

က်ရြာ် ဖပပေါ အုပ် ျျုပ် ရ ်းမ်း၏ ရကကဖငာ ျက်အ လုပ်ငန််း ွ င်အမျာ်းစုတွင် နာရ ေါင််းစည််းမျာ်း မလိအ
ု ပ် ရသာ်လည််း ပုင်္ဂလက
ိ လုပ်ငန််းမျာ်းသည်

၎င််းတိုံ့ရ ွ ်း ျယ်သတ်မတ်

ာ်းပေါက နာရ ေါင််းစည််းမျာ်း လိုအပ် ပေါရသ်းသည်။ ရကျ်းဇူ်းဖပျု၍ အ န််းစည််းမျဉ််းမျာ်း ကို ရလ်းစာ်းပေါ။

ရဘ်းကင််းလုဖ ျုရသာ အလုပ်သမာ်းမျာ်းဆိုင် ာ ရကကဖငာ ျက် (အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြငသ
် ာ) အ အ ျ ိျို့ရသာ ဝန်
အနတ ာယ်မျာ်း သိုံ့ မဟုတ် ဖပင််း

န်ရသာ COVID-19 အနတ ာယ်ရိ သူမျာ်းနင်အတူ ရန

ိုံ့ အဖပင် အုပ် ျျုပ် ရ ်းမ်း၏

မ် ်းမျာ်းကိုယ်တိုင် ကျန််းမာရ ်းနငည
် ီညတ
ွ ်ရသာ၊

ိုင်သူမျာ်းသည် နာရ ေါင််းစည််းမျာ်း ဝတ်ဆင် န်၊ သိုံ့ မဟုတ်

ဝတ်ဆင်နင
ုိ ် န်အတွက် ရ ွ ်း ျယ် န် လိအ
ု ပ် ရနရသ်းသည် - အလုပ်သမာ်းမျာ်းသည် ၎င််းတိုံ့ကိယ
ု ်တိင
ု ်၊ ၎င််းတိုံ့၏ မိ သာ်းစုမျာ်းနင် ၎င််းတိုံ့၏အသိုင််းအဝိုင််းမျာ်းကို
ကာကွယ် န်အတွက် နာရ ေါင််းစည််းမျာ်း ဝတ်ဆင်ပိုင် ွ င်ရိ သည်။ 2021 ု နစ်တွင် ဥပရဒဖပျုလတ်ရတာ် သည် ဖပည်သူ့ကျန််းမာရ ်း အရ ်းရပေါ်အရဖ အရနတွင်
အလုပ်သမာ်းတစ်ဦ်း၏ နာရ ေါင််းစည််းဝတ်ဆင် ွ ငက
် ို ကာကွယ်ရပ်းသည် အစာ်း
ယ ု အ ေါ Revised Code of Washington (RCW, ဝေါရင်တန်၏ ဖပန်လည်ဖပင်ဆင်
မတ်တမ် ်းတင်

ာ်းပေါသည်။

လုပ်ငန််း ွ ငမ
် ျာ်းအတွက် ရနာက်

ို်း အ

က်လတ်ရတာ် ဥပရဒကကမ် ်း 5254 ကို အတည်ဖပျု ဲ ပပီ ်း ဤအကာအကွယ်ကို

ာ်းရသာ ကုဒ်ဉပရဒ) 49.17.485 (အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြငသ
် ာ) တွင်

ပ် အ ျက်အလက်မျာ်းအတွက် L&I ၏ COVID-19 ကာကွယ်ဖ င််းအတွက် လိအ
ု ပ် ျက်မျာ်းနင် လမ် ်းညန် ျက်

(အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြငသ
် ာ) နင် COVID-19 အလုပ်သမာ်း နာရ ေါင််းစည််းတပ်ဖ င််းနင် နာရ ေါင််းစည််းလိအ
ု ပ် ျက်မျာ်းနင် ပတ်သက်ရသာ ရမ်း ွ န်း် မျာ်း
(အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြငသ
် ာ) ကိုကကည်ပေါ။

2

ရဒသဆိုင် ာ ဖပည်သူ့ကျန််းမာရ ်းအြွေ့ဲမျာ်းနင် တာဝန်ရိ သူမျာ်း
ရဒသဆိုင် ာ ကျန််းမာရ ်းအ ာရိ မျာ်းသည် ၎င််းတိုံ့၏တ ာ်းစီ င်ပိုင် ွ ငအ
် တွင််း ရ ာင်္ေါဖပနသ် ပွာ်းမှုကို
အ ွ င်အာဏာရိ သည်။ ဤအမိ နမ
် ျာ်းသည် နိုင်ငတစ်ဝမ် ်းရိ အမိ နမ
် ျာ်း

ိန်း် ျျုပ် န်နင် တာ်းဆီ ်း န် ကျန််း မာရ ်းအမိ နမ
် ျာ်း ျမတ် န်

က် ပိုမိုတင််းကျပ်နုင
ိ ်ရသာ်လည််း ၎င််းတိုံ့

ရဒသဆိုင် ာကျန််းမာရ ်းတ ာ်းစီ င်ပိုင် ွင် (အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင်သာ) နင်စစ်ရဆ်းပပီ ်း

က် ရလ ာ

ာ်းမည်မဟုတ်ပေါ။

ိုရဒသအတွက် ကျန််းမာရ ်းဆိုင် ာ အမိ နအ
် ာ်းလု်းကို လိက
ု ်နာပေါ။

အကကြံခပျုြ ကမ ာ်း
အ

က်ရြာ် ဖပပေါအ ျက်အလက်မျာ်းသည် ယ ု အ ျ ိန်တင
ွ ် တိကျရသာဆက်တင်ရန ာမျာ်းတွင် နာရ ေါင််းစည််း အသု်းဖပျုမှုအတွက် ကျန်ရိ ရနရသာလိုအပ် ျက်မျာ်းကို

ရြာ် ဖပ
ရြာ် ဖပ

ာ်းရသာ်လည််း၊ ရအာက်ရြာ် ဖပပေါအ ျက်အလက်မျာ်းသည်
ာ်းပေါသည်။

ညသ
် ွင််းစဉ််းစာ်း န်အတွက် အရ

ွရ

ွအမျာ်းဖပည်သူကျန််းမာရ ်းအကကဖပျု ျက်မျာ်းကို

ကျန််းမာရ ်းရစာင်ရရာက်မှုမဟုတ်ရသာ အသင််းဆက်တင်ရန ာမျာ်းအတွက် နာရ ေါင််းစည််းတပ်ဖ င််းဆိုင် ာ အကကဖပျု ျက်မျာ်း
ရအာက်ပေါဆက်တင်ရန ာမျာ်းတွင် ဖြစ်နင
ုိ ်ပေါက အတွင််းသု်းနာရ ေါင််းစည််းကို အသု်းဖပျု န် အကကဖပျု
•
•

ာ်းသည်။ ရအာက်ပေါကဏ္ဍအလိက
ု ် လမ် ်းညန် ျက်ကို ကကည်ပေါ။

အိ မ်ယာမဲ ဝန်ရဆာင်မှုရပ်းသည် ဆိုက်ရန ာမျာ်း (အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြငသ
် ာ)

ကူ်းသန််းရ ာင််းဝယ်ရ ်း ရ ရကကာင််းဆိုင် ာ ဆက်တင်ရန ာမျာ်း (အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင်သာ)(ဥပမာ၊ လုပ်ငန််းသု်း ပင်လယ်စာသရဘဂာမျာ်း
(အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြငသ
် ာ)၊ ကုနတ
် င်သရဘဂာမျာ်း အရပျာ် စီ်းသရဘဂာမျာ်း)

•

လူမျာ်းရသာအလုပ်ဆက်တင်ရန ာမျာ်း (အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြငသ
် ာ) - င်္ိုရဒေါင်မျာ်း၊ စက်ရု မျာ်း၊ အစာ်းအစာ

စက်ရု မျာ်းကဲသိုံ့ ရသာ အလုပ်၏သရဘာသဘာဝရကကာင် အကွာအရဝ်း ပ် ွ ာ ွ ာရန န် မဖြစ်နုင
ိ ်ရသာရန ာ
•

အလုပ်မ ရပ်း

ာ်းသည် အရဆာက်အအုမျာ်း၊ အကူ်းအရဖပာင််းအိ မ် ာမျာ်း၊ အ ွ ယ်မရ ာက်ရသ်းသူမျာ်း ဖပန်လည်

အရဆာက်အအမ
ု ျာ်း နင် ယာယီအလုပ်သမာ်းအိ မ် ာမျာ်း အပေါအဝင် စုရဝ်းရန
(အိ ပ် န််းမျာ်း မပေါဝင်ပေါ။)
•

လူမျာ်း အ ွ ယ်ရ ာက်ပပီ ်းရသာ အကျဉ််းရ
သိုံ့ မဟုတ် အ ွ ယ်မရ ာက်ရသ်းသူ

အ

ုပ်ပို်းဖ င််းနင် အသာ်း

က်ရြာ် ဖပပေါဆက်တင်ရန ာမျာ်းတွင် ရန

ာင်မျာ်း၊ သက်ကကီ်းရ

ူရ

ာင်ရ ်း သိုံ့ မဟုတ်

ူရ

ာင်ရ ်း အရဆာက်အအုမျာ်း

ိုငန
် င
ုိ ်ရသာ အရဆာက်အအုမျာ်း၏ မ ရဝရန

ာင်မျာ်း၊ အ ွ ယ်မရ ာက်ရသ်းသူမျာ်း ဖပန်လည်

ုတ်လုပ်သည်

ိုင် ာရန ာမျာ်း

ိန်း် သိမ််းရ ်း

ိန်း် သိမ််းရ ်း အရဆာက်အအုမျာ်း ရိ ရနသည် ဆက်တင်မျာ်းတွင် အတွင််းရန ာ၌ (ဥပမာ၊ တ ာ်းရု ်းအ န််းမျာ်း)။

ိုင် သိုံ့ မဟုတ် အလုပ်လပ
ု ် သူမျာ်းသည် ဤဆက်တင်ရန ာမျာ်းတွင်မရိ သည်အ ေါ (ဥပမာ၊ အသိုင််းအဝိုင််းအတွင််း၌)

မရိ သည်အ ေါ သာမန်အမျာ်းဖပည်သူကဲသိုံ့ တူညီရသာအကကဖပျု ျက်မျာ်းကို လိက
ု ်နာသင်သည်။ ရ ာင်္ေါဖြစ်ပွာ်းမှုကဲသိုံ့ ရသာ အ ျ ိျို့ရသာအရဖ အရနမျာ်းတွင်
ဖပည်သူ့ကျန််းမာရ ်းအာဏာပိုင်မျာ်းသည် နာရ ေါင််းစည််းအသု်းဖပျု န် လိုအပ် ပေါသည်။

လူမျာ်းစုရဝ်း ာ (စီ်းပွာ်းရ ်းလုပ်ငန််းမျာ်းနင် အြွေ့ဲအစည််းမျာ်းကဲသိုံ့ ) ကျန််းမာရ ်းရစာင်ရရာက်မှုမဟုတ်ရသာ အရဆာက်အအမ
ု ျာ်းသည် ၎င််းတိုံ့၏

အရဆာက်အဦမျာ်းတွင် နာရ ေါင််းစည််း တပ် န် လိအ
ု ပ် နင
ုိ ်သည်။ အဆိုပေါစက်ရု မျာ်းသည် ၎င််းတိုံ့၏ရန ာမျာ်းတွင် နာရ ေါင််းစည််းမျာ်း တပ် န် လိအ
ု ပ် ဖ င််းရိ မရိ
ဆု်းဖြတ် ာတွင် ရအာက်ပေါအ ျက်မျာ်းအာ်းလု်းကို
•

ဆက်တင်ရိ လူမျာ်း၏ အာ်းနည််း ျက်
o

COVID-19 ကာကွယ်ရဆ်းအရပေါ် ရနာက်ဆု်းရပေါ် အ
ဖပင််း

o
•

ည်သွင််းစဉ််းစာ်းသင်သည်-

ိ

ို်း

ာ်းဖ င််း မရိ သူမျာ်းသည် COVID-19 ဒေါဏ်ကို ပိုမို

နိုင်ရဖ ရိ ပပီ ်း

န်ရသာရ ာင်္ေါမျာ်း ဖြစ်ပွာ်းနိုင်သည်။

အ ျ ိျို့ရသာ ကျန််းမာရ ်းအရဖ အရန ရိ သူမျာ်းသည် ဖပင််း

ဆက်တင်ရန ာအတွင််း ရလဝင်ရလ

န်ရသာ COVID-19 ရ ာင်္ေါ ဖြစ်နုင
ိ ်ရဖ ပိုမျာ်းသည်

ွက်အ ည်အရသွ်း - COVID-19 ပျျံ့နျံ့မှုကို ရလ ာ ျ န်အတွက် ရလဝင်ရလ

ွက်နင် ရလအ ည်အရသွ်း (wa.gov)

(အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြငသ
် ာ) နင် HVAC စနစ်ပေါရိ /မရိ အရဆာက်အဦနစ် ုလု်းအပေါအဝင် အ ျက်အလက်နင် ရလဝင်ရလ
အရဆာက်အအမ
ု ျာ်းတွင် ရလဝင်ရလ

ွက်ရ ွ ်း ျယ်စ ာမျာ်းအတွက်

ွက်စနစ်| CDC ကိုရလလာပေါ။

•

သတ်မတ်ရန ာအတွင််း လူမျာ်းကို ရု ပ်ပိုင််းဆိုင် ာ အကွာအရဝ်းတစ် ုတွင်

ာ်းနိုင်မှု

•

ဆက်တင်ရန ာတွင် COVID-19 သသယဖြစ်ြွယ် သိုံ့ မဟုတ် ရ ာင်္ေါစစ်ရဆ်းရတွေ့ရိ

ာ်းသည် ဖြစ်ပွာ်းမှုအတွက် - ကျန််းမာရ ်းရစာင်ရရာက်မှုမဟုတ်ရသာ

ဆက်တင်ရန ာတွင် ရ ာင်္ေါဖြစ်ပွာ်းလာရသာအ ေါတွင် အတွင်း် ရန ာမျာ်းတွင် နာရ ေါင််းစည််းတပ်ဆင်အသု်းဖပျု န် ရလ်းနက်စွာ အကကဖပျု

ာ်းသည်။

3

•

လူ

ုအသိုင််းအဝိုင််းအဆငတ
် ွင် ရ ာင်္ေါမျာ်း ဖမင်မာ်းလာရသာအ ေါတွင် CDC နင် DOH တိုံ့က ကာကွယ်ရဆ်း

လူအာ်းလု်းကို အတွင်း် ရန ာမျာ်းတွင် နာရ ေါင််းစည််းတပ်ဆင်အသု်းဖပျု န် အကကဖပျု

ို်းသည်အရဖ အရန မည်သိုံ့ပင်ရိ ရစကာမူ

ာ်းသည်။ CDC COVID-19 လူ

ုအသိုင််းအဝိုင််းအဆင်မျာ်းကိုကကည်ပေါ

ဤသတ်မတ်လပ
ု ် ရဆာင် ျက်မျာ်းသည် လူတစ်ဦ်း ျင််းစီအာ်း နာရ ေါင််းစည််းမျာ်းဝတ်ဆင်ဖ င််းမ တွန်း် အာ်းရပ်းဖ င််းမဖပျုသင်ပေါ။ တစ်ဦ်း ျင််းစီ
နာရ ေါင််းစည််းတပ် ဖ င််းဆိုင် ာ အကကဖပျု ျက်မျာ်းနင် အနတ ာယ်အရဖ

ည်သွင််းစဉ််းစာ်း ျက်မျာ်းကို ရအာက်တွင် ကကည်ပေါ။

တစ်ဦ်း ျင််းအတွက် နာရ ေါင််းစည််းတပ် ဖ င််းအကကဖပျု ျက်မျာ်း
ရ ာင်္ေါလကခဏာမျာ်း၊ ရ ာင်္ေါပို်းရတွေ့ရိ ရသာ စမ် ်းသပ် မှု သိုံ့ မဟုတ် COVID-19 ရိ သူနင်
ဘာလုပ် မည်နည််း။ (အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြငသ
် ာ), COVID-19 ရိ သူတစ်ဦ်းနင်

ိရတွေ့မမှု ရိ သူမျာ်းသည် COVID-19 ရ ာင်္ေါပို်းစမ် ်းသပ် ရတွေ့ရိ ပေါက

ိရတွေ့မိပေါက ဘာလုပ်သင်သနည််း။ (အင်္ဂလိပ်ဘာသာ) နင် COVID-19 ရ ာင်္ေါလကခဏာ

ဆု်းဖြတ် ျက်ပုစဆက်နယ
ွ ်မှုမျာ်း နငအ
် ညီ နာရ ေါင််းစည််း ဝတ်ဆင်သငသ
် ည်။ ။ လူတစ်ဦ်း ျင််းစီသည် ၎င််းတိုံ့ရ ာက်ရိ ရနသည်ရန ာအတွက် လိုအပ် ပေါက
နာရ ေါင််းစည််း တပ် မည်။ အ ျက်အလက် လိအ
ု ပ် ျက်မျာ်းအတွက် လက်ရိ လုပ်ပိုင် ွ င်မျာ်းနင် ကျန််းမာရ ်းအမိ နမ
် ျာ်း ကဏ္ဍကို ကကည်ပေါ။
အ

က်ပေါအရဖ အရနမျာ်းနင်မသက်ဆိုငပ
် ေါက လူမျာ်းသည် ကိယ
ု ်ရ ်းကိုယ်တာအကကိျုက်ရပေါ်မူတည်၍ နာရ ေါင််းစည််းမျာ်းကိုဝတ်ဆင်နုင
ိ ပ် ပီ ်း၊ ကိယ
ု ်ရ ်းကိယ
ု ်တာ

သိုံ့ မဟုတ် လူမှုအသိုင််းအဝိုင််း အနတ ာယ်အဆငအ
် လိက
ု ် အသိရပ်း
ညသ
် ွင််းစဉ််းစာ်းသင်သည်။
•

အဖ ာ်းသူမျာ်း၏ တစ်ဉီ်း ျင််း ကာကွယ်ရဆ်း
ကာကွယ်ရဆ်း
ဖပင််း

•

ာ်းသည်။ နာရ ေါင််းစည််းတပ် န် ဆု်းဖြတ် ာတွင် ရအာက်ပေါအ ျက်မျာ်းကို

ို်းဖ င််းအရဖ အရနနင် မိ သာ်းစု၊ သူငယ် ျင််းမျာ်းနင် ၎င််းတိုံ့ပတ်ဝန််းကျင်ရိ လူမျာ်း

ို်းဖ င််းအရဖ အရန - COVID-19 ကာကွယ်ရဆ်းအရပေါ် ရနာက်ဆု်းရပေါ် အ

ိ

ို်း

ာ်းဖ င််းမရိ သူမျာ်းသည် COVID-19 နင်

န်ရသာရ ာင်္ေါ ဖြစ်နင
ုိ ်ရ ျ ပိုမျာ်းနိုငသ
် ည်။

တစ်ဦ်း ျင််း ရဆ်းဘက်ဆိုင် ာ အရဖ အရနမျာ်း နင် ဖပင််း

န် COVID-19 ရ ာင်္ေါ ဖြစ်နုင
ိ ်ရဖ တို်းဖမင်ရစရသာ မိ သာ်းစု၊ သူငယ် ျင််းမျာ်းနင်

၎င််းတိုံ့ပတ်ဝန််းကျင်ရိ အဖ ာ်းသူမျာ်း၏ ရဆ်းဘက်ဆိုင် ာ အရဖ အရနမျာ်း
•

သင်ရ ာက်ရိ ရနသည် ဆက်တင်ရန ာ၏ပုစမျာ်းမျာ်း (ဥပမာ၊ လူစည်ကာ်းဖ င််း၊ ရလ၀င်ရလ

•

လူ

ွက်မရကာင််းဖ င််း)

ုအသိုင််းအဝိုင််းအဆငတ
် ွင် ရ ာင်္ေါမျာ်း ဖမင်မာ်းလာရသာအ ေါတွင် CDC နင် DOH တိုံ့က ကာကွယ်ရဆ်း

လူအာ်းလု်းကို အတွင်း် ရန ာမျာ်းတွင် နာရ ေါင််းစည််းတပ်ဆင်အသု်းဖပျု န် အကကဖပျု

ို်းသည်အရဖ အရန မည်သိုံ့ပင်ရိ ရစကာမူ

ာ်းသည်။ CDC COVID-19 လူ

ုအသိုင််းအဝိုင််းအဆင်မျာ်းကိုကကည်ပေါ

ထပခဆာင်းကိိုဗစ-19 အြ ကအလက နင အရင်းအခမစမ ာ်း
ဝေါရင်တန်ရိ လက်ရိ COVID-19 အရဖ အရန (ဖမန်မာဘာသာ)၊ အုပ် ျျုပ် ရ ်းမ်း အင်စလီ၏ ရကကဖငာ ျက်မျာ်း (အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြငသ
် ာ)၊ ရ ာင်္ေါလကခဏာမျာ်း

(အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြငသ
် ာ)၊ ရ ာင်္ေါပျျံ့ပွာ်းပ (အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြငသ
် ာ) နင် လူမျာ်းကို စမ် ်းသပ် မည်အ ျ ိန်နင် မည်သိုံ့ပဖပျုလုပ် မည်နည််း။ (အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင်သာသာ)
မျာ်းတွင် ရနာက်ဆု်းအ ျက်အလက်မျာ်း သိရအာင်ရနပေါ။ ပိုမိုသိရိ န် ကျွန်ပ
ု ် တုံ့ ိ၏ ရမ်းရလရမ်း

ရိ ရသာရမ်း ွ န်း် မျာ်း (အင်္ဂလိပ်လသ
ို ာ) ကို ကကည်ပေါ။

လူတစ်ရယာက်၏ လူမျ ိျု်း/လူမျ ိျု်း င််း သိုံ့ မဟုတ် နိုင်ငသာ်းဖြစ်မဖြစ်တုံ့ ိသည် ကိဗ
ု စ်-19 ပို်းကူ်းစက်

မှု နငမ
် သက်ဆိုင်ပေါ။ သိုံ့ ရသာ် လည််း၊ ကွဲဖပာ်းမှု ရိ ရသာ

လူအသိုင််းအဝိုင််းမျာ်းသည် COVID-19 ရကကာင် အ ျ ိျု်းအစာ်းမမ ရသာအကျ ိျု်းသက်ရ ာက်မှုရိ ရကကာင််း ရဒတာမျာ်းကရြာ် ဖပရနသည်- ၎င််းသည်
လူမျ ိျု်းရ ်း ဲွ ဖ ာ်းမှု၏အကျ ိျု်းသက်ရ ာက်မှုမျာ်းရကကာင်ဖြစ်ပပီ ်း အ

ူ်းသဖြင် အ ျ ိျို့ရသာအုပ်စုမျာ်းသည် ၎င််းတိုံ့နင် ၎င််းတိုံ့၏အသိုင််းအဝိုင််းကိက
ု ာကွယ် န် အတွက်

အ ွ င်အရ ်းနည််းပေါ်းရသာြွေ့ဲစည််းပုဆိုင် ာလူမျ ိျု်းရ ်း ဲွ ဖ ာ်းမှုမျာ်းရကကာင်ဖြစ်သည်။ စိတ်ဒဏ် ာမျာ်းက ရ ာင်္ေါကို ကူညတ
ီ ိက
ု ်ြျက် မရပ်းပေါ (အင်္ဂလိပ်လိုသာ)
ရကာလာဟလမျာ်းနင် သတင််းမာ်းမျာ်း မဖပနသ် ပွာ်းရစ န် အဖ ာ်းသူမျာ်းနင် တိကျရသာအ ျက်အလက်မျာ်းကို မ ရဝပေါ။
•
•
•
•
•

WA State Department of Health 2019 Novel ကိုရု ိ နာဗိုင််း ပ် စ် အစုလက
ို ် ဖြစ်ပွာ်းမှု (COVID-19) (ဖမန်မာဘာသာ)
ဝေါရင်တန် ဖပည်နယ် ကိုရု ိ နာဗိုင််း ပ် စ်တုံ့ ပဖပန်မှု (COVID-19) (ဖမန်မာဘာသာဖြင်)

သင်ရဒသနတ ကျန််းမာရ ်းဌာန သိုံ့ မဟုတ် ရို င် ကို ရာရြွပေါ (အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင်သာ)
CDC ကိုရု ိ နာဗိုင််း ပ်စ်(COVID-19) (အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင်သာ)

အသု်းဖပျု၍ နိုင်ရသာ၊ နာ်းမကကာ်းသူမျာ်းအတွက် နာရ ေါင််းစည််း (HSDC) (အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြငသ
် ာ)

ခမ်းြွ န်းမ ာ်း ရိ ခသ်းပေါသလာ်း။ ကျွန်ုပ်တုံ့ ိ၏ ကိုဗစ်-19 အ ျက်အလက် ရဟာလိုင််းကို ြုန်း် ဆက်ပေါ။ 1-800-525-0127
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တနလဂာရန – နနက် ၆ နာ ီ မ ၁၀ နာ ီ အ

ိ၊ အင်္ဂေါ – တနင်္ဂရနွ နင် နိုင်ငရတာ် ရု ်းပိတ် က်မျာ်း (အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြငသ
် ာ)၊ မနက် ၆ နာ ီ မ ညရန ၆ နာ ီ

စကာ်းဖပန်ဝန်ရဆာင်မှုမျာ်းအတွက်၊ # ကိိုနိပပပ်း သူတုံ့ ိရဖြကကာ်းသည်အ ေါ သငဘာသာစကာ်းခခပာခပပေါ။ သင်ကိယ
ု ်ပိုင် ကျန််းမာရ ်း၊ ကိုဗစ် -19 ရဆ်းစစ် ဖ င််း
သိုံ့ မဟုတ် ရဆ်းစစ် လဒ်မျာ်းအရကကာင််း ရမ်းလိုပေါက ကျန််းမာရ ်းရစာင်ရရာက်မှုရပ်းသူ တစ်ရယာက်ကို ြုန်း် ဆက်ပေါ။

ဤစာ ွ က်စာတမ် ်းကို အဖ ာ်းပုစဖြင် ရတာင််းဆို န်အတွက် 1-800-525-0127 သိုံ့ ရ ေါ်ဆိုပေါ။ နာ်းမကကာ်းရသာ သိုံ့ မဟုတ် နာ်းရလ်းရသာ customer မျာ်း 711 (Washington
Relay) သိုံ့ ရ ေါ်ဆိုပေါ သိုံ့ မဟုတ် civil.rights@doh.wa.gov

အီ ်းရမ်းလ်ရပ်းပိုံ့ ပေါ။
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ခနာကဆကတွဲ A- ခ ေါဟာရရင်းခပြ က
ကျန််းမာရ ်းရစာင်ရရာက်မှု ဆက်တင်ရန ာ
Secretary of Health’s Mask Order(ကျန််းမာရ ်းအတွင််းရ ်းမ်း ၏မျက်နာြု်းအမိနစ
် ာ) (အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင်သာ) အ ကျန််းမာရ ်းရစာင်ရရာက်မှုဆက်တင်မျာ်းနင်
ရ ရည်ရစာင်ရရာက်မှုဆက်တင်မျာ်းသည် အမျာ်းဖပည်သူ သိုံ့ မဟုတ် သီ်းသနဆ
် က်တင်မျာ်းအတွက် ခ င််း ျက်အ ျ ိျို့ဖြင် လူကိယ
ု ်တိင
ု ် ကျန််းမာရ ်းရစာင်ရရာက်မှု
ဝန်ရဆာင်မှုမျာ်း ရပ်းအပ် ဖ င််းအတွက် အဓိကအသု်းဖပျုသည်။ ရဆ်းရု ကဲသိုံ့ ရသာ ကျန််းမာရ ်းရစာင်ရရာက်မှု ဝန်ရဆာင်မှုမျာ်း ရပ်းရဆာင် န်အတွက်
အဓိကအသု်းဖပျုသည် အရဆာက်အအတ
ု ွင် တည်ရိ ရနပေါက အရဆာက်အအတ
ု စ် ု လု်းသည် ကျန််းမာရ ်းရစာင်ရရာက်မှုရပ်းသည်ရန ာ သိုံ့ မဟုတ်
ရ ရည်ရစာင်ရရာက်မှုရပ်းသည်ရန ာဖြစ်ပပီ ်း အရဆာက်အအတ
ု စ် ုလု်းတွင် နာရ ေါင််းစည််းအမိ နသ် တွင် ခ င််း ျက်မျာ်းနင် ကင််းလွတ် ွ င်မျာ်းမ အပ

နာရ ေါင််းစည််းမျာ်းကို ဝတ်ဆင် မည်ဖြစ်ပေါသည်။ ကုနစ
် ုဆိုင် သိုံ့ မဟုတ် ရကျာင််းသူနာဖပျုရု ်း န််းကဲသိုံ့ ရသာ အဖ ာ်း ည် ွ ယ် ျက်အတွက် အဓိကအသု်းဖပျုသည်
အရဆာက်အအတ
ု ွင် တည်ရိ ပေါက ကျန််းမာရ ်းရစာင်ရရာက်မှုဆက်တင် သိုံ့ မဟုတ် ရ ရည်ရစာင်ရရာက်မှုဆက်တင်တွင် ကျန််းမာရ ်းရစာင်ရရာက်မှုအတွက်
အရဆာက်အအ၏
ု အဖ ာ်းရန ာမျာ်းတွင် ပေါဝင်မည်မဟုတ်ဘဲ အဓိကအသု်းဖပျုသည် ဧ ိ ယာမျာ်းသာ ပေါဝင်သည်။ ခ င််း ျက်မျာ်းနင် ကင််းလွတ် ွင်မျာ်းအ

ကျန််းမာရ ်း ရစာင်ရရာက်မှု ရပ်းရဆာင် န်အတွက် အဓိက အသု်းဖပျုသည် ရန ာမျာ်းတွင် နာရ ေါင််းစည််းမျာ်းကို ဝတ်ဆင် ပေါမည်။ ရအာက်တင
ွ ်မပေါဝင်ပေါက
ကျန််းမာရ ်းရစာင်ရရာက်မှုရပ်းသူမျာ်းသည် ကျန််းမာရ ်းရစာင်ရရာက်မှုကျွမ် ်းကျင်ရသာအရ
စာ င််းတွင်ရြာ် ဖပ
ဥပရဒအ

ွင်ဖပျု

ာ်းရသာ အရ

ာက်အ

ာက်အ

ာ်းမျာ်းနင် ကျန််းမာရ ်းရစာင်ရရာက်မှုရပ်းရဆာင် န် အရ

ာ်းလိုအပ် ျက်မျာ်း (အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင်သာ)

ာက်အ

ာ်းကိင
ု ်ရဆာင်ဖ င််းမရိ ရသာ် လည််း

ာ်းရသာပုင်္ိဂျုလ်မျာ်းပေါ၀င်ပေါသည်။ က န်းမာခရ်းခစာငခရာကမှု ဆိိုငရာ ကျွမ်းက ငသူ မ ာ်းအခပင နထမ်းမ ာ်းနင

လာခရာကလညပတသူ အာ်းလြံို်းသည က န်းမာခရ်းခစာငခရာကမှု အခပငအဆငခနရာမ ာ်းတွင အတွင်းခနရာတွင ရိ ပေါက နာခြေါင်းစည်း တပထာ်းရန လိိုအပပေါသည။
ရအာက်ပေါတိုံ့သည် သီ်းသနမ
် ဟုတ်ရသာ ကျန််းမာရ ်းရစာင်ရရာက်မှု ဆက်တင်ရန ာမျာ်းနင် ရ ရည်ရစာင်ရရာက်မှု ဆက်တင်ရန ာမျာ်း စာ င််းဖြစ်သည်•
•
•
•

ရဆ်းရု မျာ်းကို ကနသ
် တ်

ာ်းဖ င််းမရိ ရသာ်လည််း ကုသရ ်းရစာင်ရရာက်မှုရပ်း ဝန်ရဆာင်မှုမျာ်း

ရ ရည် ကုသရ ်းရစာင်ရရာက်မှုရပ်း ဝန်ရဆာင်မှုမျာ်း
အတွင််းလူနာ ဖပန်လည်

ူရ

ာင်ရ ်း ဝန်ရဆာင်မှုရပ်း အရဆာက်အအုမျာ်း၊

အကဲဖြတ်ဖ င််းနင် ကုသရ ်း အရဆာက်အအုမျာ်း၊ လူရန
ဝန်ရဆာင်မှုရပ်းအရဆာက်အဦမျာ်း အ

ိ ကနသ
် တ်

ကျန််းမာရ ်းဝန်ရဆာင်မှုရပ်း အရဆာက်အအုမျာ်း
•

ဘိ ု်းဘွာ်း ိ ပ်သာမျာ်း၊ အရ
လူမှုအသိုင််းအဝိုင််းရန
အ

•
•

ိ ကနသ
် တ်

•
•

•
•
•
•
•

ိုငမ
် ှုဆိုင် ာ ဝန်ရဆာင်မှုမျာ်းနင် ပပို်းမှုမျာ်း ပပို်းရပ်းသည် ဆက်တင်ရန ာမျာ်း၊ နင် အဆငဖ် မြှငတ
် င်

ာ်းဖ င််း မရိ ရသာ် လည််း ၎င််းတိုံ့အပေါအဝင် ရန

ာ်းရသာ ဝန်ရဆာင်မှုမျာ်း

ိုင် ာ နစ်ရည် ရစာင်ရရာက်မှု ဝန်ရဆာင်မှုရပ်းအရဆာက်အဦမျာ်း၊
ာက်အကူဖပျုပစစည််းမျာ်း

ူ်းကုရု ်းမျာ်း၊ စိတ်ကျန််းမာရ ်းအတိင
ု ်ပင် မျာ်း၊ နင် ရဆ်းဝေါ်းသု်းစွဲမှုဆိုင် ာ ျ ိျို့ယွင််းမှုဆိုင် ာကျွမ် ်းကျင်သူမျာ်းအပေါအဝင်)၊ အ

ာ်းဖ င််း မရိ ရသာ် လည််း ၎င််းတိုံ့အပေါအဝင် ဖပင်ပလူနာဌာနမျာ်း

သွာ်းဘက်ဆိုင် ာနင် သွာ်းဘက်ဆိုင် ာ အ

ိ

ူ်းသီ်းသန ် ဝန်ရဆာင်မှုရပ်း အရဆာက်အဦမျာ်း၊

မျက်စိနင် မျက်စိဆိုင် ာ ဝန်ရဆာင်မှုရပ်း အရဆာက်အဦမျာ်း၊
ရဆ်းဆိုင်မျာ်း (လက်လီရ ာင််း ျသည်ရန ာမျာ်း မပေါဝင်ပေါ)
အနပ
ိ ် ကု

ု်းရု ်းမျာ်း (၎င််းတွင် spa နင် ကျန််းမာရ ်း/ကက ို င်ရ ်းစင်တာမျာ်းကဲသိုံ့ ကျန််းမာရ ်းရစာင်ရရာက်မှုမဟုတ်ရသာ ဆက်တင်ရန ာမျာ်းအတွင််း

အရို ်းကု

ု်းဆိုင် ာ ရု ်းမျာ်း

အနပ
ိ ် ကု
•

ုတ်ရပ်းဖ င််း

ိုင်ရ ်း ဝန်ရဆာင်မှုမျာ်း၊ အ ွ ယ်ရ ာက်ပပီ ်းသူ မိ သာ်းစုအိမ်မျာ်း၊ အသိအမတ်ဖပျု

ရကျာက်ကပ် ရဆ်းရပ်းသည်ဌာနမျာ်း၊ သမာ်းရတာ် ရု ်းမျာ်း၊ နင် အဖပျုအမူဆိုင် ာ ကျန််းမာရ ်းဆိုင် ာ အရ
ကနသ
် တ်

•

ာ်းဖ င််း မရိ ရသာ် လည််း ၎င််းတိုံ့အပေါအဝင် အတွင်း် လူနာ အဖပျုအမူဆိုင် ာ

မိုဘိုင််းရဆ်း န််းမျာ်း သိုံ့ မဟုတ် ကျန််းမာရ ်းရစာင်ရရာက်မှုရပ်းရနသည် အဖ ာ်းယာဉ်မျာ်း၊
(စိတ်ရ ာင်္ေါအ

•

ာက်အကူဖပျု ရန

ိုင်မှုဆိုင် ာ ကုသရ ်း အရဆာက်အအုမျာ်း၊ လုဖ ျုရသာ အဆိ ပ်အရတာက်

ု်း န််းမျာ်းကို စီမကွပ်ကဲသည် သတ်မတ်

သာ်းြွာ်းဆိုင် ာ ကု

ာ်းရသာရန ာမျာ်း ပေါဝင်သည်။

ု်းကျငစ
် ဉ်မျာ်းနင် သီ်းသနရ
် မွ်းြွာ်းရ ်း စင်တာမျာ်း၊

ရ ာင်္ေါဖြစ်သူ သီ်းဖ ာ်း

ာ်းရိ ဖ င််း နင်/သိုံ့ မဟုတ် ရ ာင်္ေါရစာင်ကကည် သီ်းသနသ် ွဲ

လူနာတင်ယာဉ် ဲွ စိတ် န််းသု်း ဝန်ရဆာင်မှုမျာ်း

ာ်းဖ င််းဆိုင် ာ ဝန်ရဆာင်မှု အရဆာက်အအမ
ု ျာ်း

အရ ်းရပေါ်ရစာင်ရရာက်မှုစင်တာမျာ်း
ရဆ်းရု ရစာင်ရရာက်မှုစင်တာမျာ်း နင်

6

•

အိ မ်၊ကျန််းမာရ ်းရစာင်ရရာက်မှု၊ အိ မ်တွင်း် ရစာင်ရရာက်မှု၊ တစ်ကိယ
ု ်ရ ရစာင်ရရာက်မှု သိုံ့ မဟုတ် ရဆ်းရု ရစာင်ရရာက်မှုဝန်ရဆာင်မှုမျာ်းကို
အ ရပ်းဝန်ရဆာင်မှုရပ်းသူမျာ်းမ ရပ်းသည် ဆက်တင်ရန ာမျာ်း။

ကျန််းမာရ ်းရစာင်ရရာက်မှုဆက်တင်မျာ်းနင် ရ ရည်ရစာင်ရရာက်မှုဆက်တင်မျာ်း မပေါဝင်သည်မာ•

အာ်းကစာ်းနင် ပ ိ သတ်ပဲွမျာ်း သိုံ့ မဟုတ် အဖ ာ်းစုရဝ်းပွဲမျာ်း ကျင််းပသည် ဆက်တင်ရန ာမျာ်း (ယုကကည်စိတ် ျ ရသာ အာ်းကစာ်းရလကျငရ
် ်းမ်းမျာ်းမ
ကစာ်းသမာ်းမျာ်းအာ်း ရစာင်ရရာက်မှုရပ်းသညအ
်
ျ ိန်အပေါအဝင်)၊ သတ်မတ်

ာ်းရသာ ရရ်းဦ်းသူနာဖပျုစု ရန ာမျာ်း

(ကျန််းမာရ ်းရစာင်ရရာက်မှုဆက်တင်မျာ်းဖြစ်သည်) ကျန််းမာရ ်းရစာင်ရရာက်မှုအတွက် အဓိကအသု်းဖပျုသည် ဧ ိ ယာမျာ်း;
•

Department of Children, Youth & Families (DCYF, ကရလ်း၊ လူငယ်နင် မိသာ်းစုမျာ်းဌာန) မ ကျန််းမာရ ်းရစာင်ရရာက်မှု ဝန်ရဆာင်မှုမျာ်းကို အဓိက
မရပ်းရသာ ရသာ် လည််း လိုင်စင် ရမွ်းစာ်း

•
•
•
•
•

ာ်းသည် အိ မ်မျာ်း

ကျန််းမာရ ်း ရစာင်ရရာက်မှု မ ရိ ရသာ သုရတသန ရန ာအရဆာက်အဦမျာ်း၊
တိရရစဆာန်ရဆ်းကုသရ ်းကျန််းမာရ ်းရစာငရ
် ရာက်မှုဆက်တင်မျာ်း
တိရရစဆာန်

ိန်း် ျျုပ် ရ ်းရအင်္ျင်စီမျာ်း၊

အကျ ိျု်းအဖမတ်မယူရသာ လူသာ်းဆန်ရသာ လူ့ အြွေ့ဲအစည််းမျာ်း နင်

ရဆ်းရဖ ာက်အတိင
ု ်ပင် ဝန်ရဆာင်မှုရပ်းသည်ရန ာမျာ်း အပေါအဝင် ရဆ်းရဖ ာက်လက်လအ
ီ ရ ာင််းဆိုင်မျာ်း

ကျန််းမာရ ်းရစာင်ရရာက်မှုဌာနသည် အဖပင်ဘက်တွင် မျက်နာြု်းမျာ်း လိုအပ် ပေါက၊ ၎င််းတိုံ့၏ လုပ်ငန််းစည််းမျဉ််းမျာ်းကို လိက
ု ်နာ ပေါမည်။
ရနာက်

ပ်အ ျက်အလက်မျာ်းအတွက် အ

က်ရြာ် ဖပပေါ “အ န််းစည််းမျဉ််းမျာ်း” အ ျက်အလက်ကို ကကည်ပေါ။ အ င််းအဖမစ်

ိန်း် ျျုပ် မှုလမ် ်းညန် အပေါအဝင်

အရသ်းစိတ်လမ် ်းညန် ျက်အတွက် ကျန််းမာရ ်းရစာင်ရရာက်မှုဆက်တင်မျာ်းတွင် COVID-19 ကူ်းစက်မှုကာကွယ်ဖ င််း (အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင်သာနင် အ ျ ိျို့ရသာ
ကျန််းမာရ ်းရစာင်ရရာက်မှုဌာနမျာ်းသိုံ့ သွာ်းရ ာက်လမ် ်းညန်ဖ င််း) စာမျက်နာသိုံ့ ဝင်ရ ာက်ကကညရ် ရှုပေါ)
အြန်းစည်းမ ဉ်းမ ာ်း
စီ်းပွာ်းရ ်းလုပ်ငန််းမျာ်း၊ အြွေ့ဲအစည််းမျာ်း၊ ဝန်ရဆာင်မှုရပ်း အရဆာက်အအုမျာ်းနင် တည်ရ

ာင်ရ ်းအရဆာက်အအုမျာ်းသည် ၎င််းတိုံ့၏ တည်ရ

ာင်မှု သိုံ့ မဟုတ်

အရဆာက်အအတ
ု ွင် နာရ ေါင််းစည််းမျာ်း ဝတ်ဆင်ဖ င််းအတွက် ၎င််းတိုံ့၏ကိယ
ု ်ပိုင်စည််းမျဉ််းမျာ်း သတ်မတ်ပိုင် ွ င်ရိ သည်။ လုပ်ငန််းမျာ်းသည် L&I လမ် ်းညန် ျက်မျာ်း
(အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြငသ
် ာ) ရိ လိုအပ် ျက်မျာ်းအာ်းလု်းကို လိက
ု ်နာ န် လိအ
ု ပ် ပပီ ်း ကျန််းမာရ ်းလက်ရ

ာက်၏ နာရ ေါင််းစည််းအမိ န ် (အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင်သာ)

ပိုမိုကာကွယ် န် ဆက်တင်မျာ်းတွင် နာရ ေါင််းစည််းမျာ်း ဝတ်ဆင် န် လိုအပ် သည် (ဥပမာ - အဖပင်ဘက်ရန ာ)။

က်

လူမှုအသိုင််းအဝိုင််းအတွင််း ကူ်းစက်မှုကို ကနသ
် တ် န် ရဒသဆိုင် ာ ဖပည်သူ့ကျန််းမာရ ်း တာဝန်ရိ သူမျာ်းမလည််း အကာအကွယ် နာရ ေါင််းစည််းမျာ်း
ပိုမို ျ

ာ်းရပ်းနိုငသ
် ည်။ ဤစည််းမျဉ််းမျာ်းသည် ကျန််းမာရ ်းလက်ရ

၎င််းတိုံ့သည် အကာအကွယ်နည််း၍မ နိင
ု ်ပေါ။

ာက်၏ နာရ ေါင််းစည််းအမိ နစ
် ာ (အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြငသ
် ာ)

က် ပိုမိုကာကွယ်နုင
ိ ်ရသာ် လည််း

ိုံ့ အဖပင် အ ျ ိျို့ရသာလူမျာ်းသည် နာရ ေါင််းစည််းကို ဆက်လက်ဝတ်ဆင် န် သိုံ့ မဟုတ် ရ ွ ်း ျယ် န် လိုအပ် နုင
ိ ်သည်။ ဖပည်နယ် သိုံ့ မဟုတ် ရဒသဆိုင် ာ

နာရ ေါင််းစည််းတပ် ဖ င််းဆိုင် ာ လုပ်ပိုင် ွ ငမ
် ျာ်း အသက်မဝင်သည်တိင
ု ် အမျာ်းဖပည်သူတင
ွ ် နာရ ေါင််းစည််းမျာ်း ဝတ်ဆင် န် ၎င််းတိုံ့တတွင် ရ ွ ်း ျယ်ပိုင် ွ င်ရိ သည်။

၎င််းတိုံ့၊ ၎င််းတိုံ့မိ သာ်းစုနင် လူမှုအသိုင််းအဝိုင််းကို ကာကွယ် န် နာရ ေါင််းစည််း ဝတ်ဆင်ရသာ ၎င််းတိုံ့၏ ရ ွ ်း ျယ်မှုကို ရလ်းစာ်းပေါ။ အကယ်၍ သင်သည် မျက်နာြု်းကို
ဝတ်ဆင် န် ရ ွ ်း ျယ်ပေါက မတ်ပုတင်ဖ င််းဆိုင် ာ ည် ွ ယ် ျက်မျာ်းကဲသိုံ့ ရသာ အရဖ အရနမျ ိျု်းတွင် ၎င််းကို ရ တတြယ်ရာ်း န် ရတာင််းဆိုနုင
ိ သ
် ည်ကို သတိဖပျုပေါ။
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