
 
Updated September 12, 2022 

DOH 820-131  Burmese  

 

COVID-19 ကာလအတငွး် �ာှေခါငး်စညး်များ ဝတြ်ခငး်လမ်း��န် 

စကတ်ငဘ်ာလ 12 ရက၊် 2022 ခု�စှ ်အေြပာငး်အလမဲျား အကျဉ်းချုပ်  

• �ာှေခါငး်စညး်များ�ငှ့ ်အသက်�ှူကိရိယာများြဖင့ ်ပံ့ပိုးေပးထားသည့ ်ကာကွယ်မ�အဆင့အ်မျိုးမျိုးဆိငုရ်ာ ြဖည့စ်ွက် 

သတငး်အချက်အလက်များ 

• မိုးလံုေလလံု သယ်ယူပိုေ့ဆာငေ်ရးအတွက် Centers for Disease Control and Prevention (CDC, ေရာဂါထနိး်ချူပ်ကာကွယ်ေရးအတွက် 

စငတ်ာများ) ၏ �ာှေခါငး်စညး်တပ်ေရး အ�ကံြပုချက�်ငှ့အ်ည ီြပငဆ်ငေ်ရးသားထားသည် 

• ကျနး်မာေရးေစာင်ေ့�ှာက်မ�-မဟုတ်ေသာ စုေပါငး်အခငး်အကျငး်ေနရာများတွင ်�ာှေခါငး်စညး်များ ဝတ်ဆငသ်င့ခ်ျိနအ်တွက် 

ြပငဆ်ငထ်ားေသာ အ�ကံြပုချက်များ 

• သာမန ်ြပညသ်မူျား အေနြဖင့ ်CDC ၏ COVID-19 လူမ�အသိကု်အဝနး်အဆင့မ်ျား�ငှ့အ်ညီ မိုးလံုေလလံုေနရာများအတွငး် �ာှေခါငး်စညး်များ 

ဝတ်ဆငသ်င့ခ်ျိနအ်တွက် ြပငဆ်ငထ်ားေသာ အ�ကံြပုချက်များ 

မိတဆ်ကြ်ခငး်  

သင�်ာှေခါငး်စညး် သိုမ့ဟုတ် အသက်�ှူကိရိယာ (ဆိလုိုသညမ်ှာ N95 များကဲသ့ို ့ အထးူသးီသန ့ ်စစ်ထတု်ေပးေသာ �ာှေခါငး်စညး်များ) တပ်ထားေသာအခါ 

သငသ်ည ်သငက်ိုယ်တိုငအ်ြပင ်သင့အ်နးီနား�ှိလူများကိုပါ ကာကွယ်ေပးရာေရာက်ပါသည။် �ာှေခါငး်စညး် သိုမ့ဟုတ် အသက်�ှူကိရိယာ 

ဝတ်ဆငြ်ခငး်သည ်COVID-19 ကူးစက်ပျံ� � ှံမ့�ကို ေလ�ာခ့ျေပး�ိငု�်ပီး စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များ မြပတ်လုပ်ေဆာင�်ိငုေ်စပါသည။် ကာကွယ်ေဆးများကို 

အချိန�်ငှ့တ်စ်ေြပးည ီ(အချိူ�ေသာြဖည့စ်ွက်ဘာသာစကားများြဖင့သ်ာ ရ�ှိ�ိငုပ်ါသည်) ထိးု�ှြံခငး်�ငှ့ ်�ာှေခါငး်စညး်များ သိုမ့ဟုတ် အသက်�ှူကိရိယာများ 

ဝတ်ဆငြ်ခငး်ကဲသ့ို ့ ေပါငး်စပ် နညး်ဗျူဟာများသည် ြပငး်ထနေ်သာ ဖျားနာမ�ကို တားဆးီေပး�ိငု�်ပီး ကျနး်မာေရးေစာင်ေ့�ှာက်မ� စနစ်တွင ်ဝနထ်ပ်ုဝနပိ်ုးကို 

ေလျာန့ညး်ေစ�ိငုပ်ါသည။် 

သငသ်ည ်သင့အ်တွက် ရ�ိငုသ်ည့ ်အကံိုက်အြဖစ်ဆံးု�ငှ့ ်အရညအ်ေသးွအြမင့ဆ်ံးု �ာှေခါငး်စညး် သိုမ့ဟုတ် အသက်�ှူကိရိယာ 

(အချိူ�ေသာြဖည့စ်ွက်ဘာသာစကားများြဖင့သ်ာ ရ�ှိ�ိငုပ်ါသည)် ကို ဝတ်ဆငရ်မည။် စနစ်တကျ ဝတ်ဆငထ်ားေသာအခါ National Institute for 

Occupational Safety and Health (NIOSH, အလုပ်အကိုငဆ်ိငုရ်ာ ေဘးကငး်ေရး�ငှ့ ်ကျနး်မာေရးအတွက် အမျိုးသားအသငး်အဖွဲ�) က 

အတညြ်ပုထားသည့ ်(အဂင်္လိပ်ဘာသာြဖင့သ်ာ) (N95 များ ကဲသ့ို)့ အသက်�ှူကိရိယာများသည် ကာကွယ်မ�အေကာငး်ဆံးု ေပးစွမ်း�ိငု�်ပီး �ိငုင်တံကာ 

အသက်�ှူကိရိယာများ (ဥပမာ၊ KN95 များ�ငှ့ ်KF94 များ ကဲသ့ို)့ �ငှ့ ်ခွဲစိတ်ခနး်သံးု�ာှေခါငး်စညး်များ�ငှ့ ်အဝတ်စမျက်�ာှအကာများကလညး် 

ကာကွယ်မ�ေပး�ိငုပ်ါသည။် သငသ်ည် ြပငး်ထနေ်သာ COVID-19 ေရာဂါ ြဖစ်�ိငုေ်ြခများေနပါက၊ NIOSH အသက်�ှူကိရိယာအတွက် စစ်ေဆးမ�ခံယူသင့၊် 

မသင့ ်သိုမ့ဟုတ် အံဝငေ်သာ စစ်ေဆးမ� မလိုအပ်သည့် အြခား အသက်�ှူကိရိယာ ေရွးချယ်စရာများကိ ုသငထ်ည့သ်ွငး်စဉ်းစားသင့၊် မသင့ ်သင၏် 

ကျနး်မာေရးေစာင်ေ့�ှာက်မ�ေပးသ�ူငှ့ ်တိုငပ်ငေ်ဆးွေ�းွပါ။ အဝံငမ်� စမး်သပ်ြခငး်�ငှ့ ်�ာှေခါငး်စညး် ေရွးချယ်မ�ဆိငုရ်ာ ေနာက်ထပ် 

သတငး်အချက်အလက်များအတွက် ဆ��အေလျာက် �ာှေခါငး်စညး်တပ်ြခငး်ဆိငုရ်ာ Washington State Department of Labor and Industries (L&I, 

ဝါ�ှငတ်နြ်ပညန်ယ ်အလုပ်သမား�ငှ့ ်စက်မ�လုပ်ငနး်များဌာန) ဝဘစ်ာမျက်�ာှ (အချိူ�ေသာြဖည့စ်ွက်ဘာသာစကားများြဖင့သ်ာ ရ�ှိ�ိငုပ်ါသည)် သို ့ 

ဝင�်ကည့ပ်ါ။ 

�ာှေခါငး်စညး်များ�ငှ့ ်အသက်�ှူကိရိယာ အမျိုးအစား အမျိုးမျိုးအြပင ်အံကိုက်မ� တိုးြမ�င့ရ်န ်နညး်လမ်း�ငှ့ ်ပတ်သက်သည့ ်ေနာက်ထပ် 

သတငး်အချက်အလက်များအတွက် �ာှေခါငး်စညး်များ�ငှ့ ်အသက်�ှူကိရိယာအမျိုးအစားများ (အချိူ�ေသာြဖည့စ်ွက်ဘာသာစကားများြဖင့သ်ာ 

ရ�ှိ�ိငုပ်ါသည)် ကို �ကည့ပ်ါ။ ဤဝဘစ်ာမျက်�ာှ (အဂင်္လိပ်ဘာသာြဖင့သ်ာ) သည ်အကံိုက်မ� တိုးြမ�င့ရ်န ်�ာှေခါငး်စညး်များတွင ်ြပငဆ်ငမ်�များ 

ြပုလုပ်ထားသည့အ်ချိနအ်ခါအပါအဝင ်�ာှေခါငး်စညး်များ�ငှ့ ်အသက်�ှူကိရိယာ အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးက အမ�နမ်ျားအား မညမ်�ေကာငး်မွနစ်ွာ 

စစ်ထတု်�ိငုပံ်ဆုိငုရ်ာ သတငး်အချက်အလက်အချို�ကို ေပးအပ်ပါသည။် ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိငုရ်ာ၊ အြပုအမူဆိငုရ်ာ သိုမ့ဟုတ် ေဆးဘက်ဆိုငရ်ာ 

အေြခအေနများေ�ကာင့ ်�ာှေခါငး်စညး် မတပ်�ိငုသ်မူျားသည ်အဝတ်စ�ှညပ်ါသည့ ်မျက်�ာှအကာကို အသံးုြပု�ိငုသ်ည။် ေကာငး်မွနစ်ွာ 

အဝံငခ်ွငက်ျြဖစ်ေသာ �ာှေခါငး်စညး်ကို ခံ�ိငုရ်ညမ်�ှိပါက ၎ငး်တိုက့ို ေနက့ေလးထနိး်၊ ေနခ့ျငး်ြပနစ်ခနး်သငွး်ေလက့ျင့မ်��ငှ့ ်K-12 

အခငး်အကျငး်များတွငလ်ညး် အသံးုြပု�ိငုသ်ည။် သိုေ့သာ် ၎ငး်တိုသ့ည ်ဝတဆ်ငသ်အူတကွ ်ေကာငး်မွန်စွာ အဝံငခ်ွငက်ျြဖစေ်သာ �ာှေခါငး်စညး် သိုမ့ဟတု ်

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/types-of-masks.html
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/default.html
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/default.html
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/default.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/choosing-to-mask-up
https://lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/choosing-to-mask-up
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/types-of-masks.html
https://www.epa.gov/sciencematters/epa-researchers-test-effectiveness-face-masks-disinfection-methods-against-covid-19
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အသက�ှ်ူကရိိယာအတိငုး် တညူေီသာ ကာကယွမ်�အဆင့ ်မေပး�ိငုေ်�ကာငး်ကိ ုသ�ိှိနားလညရ်ပါမည။် Washington State Department of Health 

(WA DOH, ဝါ�ှငတ်န ်ြပညန်ယ ်ကျနး်မာေရးဌာန) K-12 Schools (မူ�ကိုမှ 12 တနး်အထ ိေကျာငး်များ)၊ Child Care (ေနက့ေလးထနိး်)၊ Early Learning 

(အေစာပိုငး်ကေလးဘဝ သငယ်ူမ�)၊ Youth Development (လူငယ် ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်ေရး) �ငှ့ ်Day Camp (ေနခ့ျငး်ြပနစ်ခနး်သငွး်ေလက့ျင့မ်�) ပ�ိုဂရမ်များ 

(အချိူ�ေသာြဖည့စ်ွက်ဘာသာစကားများြဖင့သ်ာ ရ�ှိ�ိငုပ်ါသည)် �ာှေခါငး်စည်း လမ်း��နက်ို �ကည့�်�ပါ။ ထိုအ့ြပင ်CDC ၏ လူအုပ်စုအချို�အတွက် 

ထည့သ်ွငး်စဉ်းစားမ�များ (အချိူ�ေသာြဖည့စ်ွက်ဘာသာစကားများြဖင့သ်ာ ရ�ှိ�ိငုပ်ါသည်) ကို �ကည့�်�ပါ။ DOH သည ်အသက်�ှူထုတ်ဗားများ သိုမ့ဟုတ် 

အေပါက်များပါသည့ ်�ာှေခါငး်စညး်များ၊ အဝတ်တစ်လ�ာ�ာှေခါငး်စညး်များ၊ တစ်လ�ာေခါငး်စညး်များ သိုမ့ဟုတ် ေြခချငး်ဝတဖံ်ုးများကိ ုအသံးုမြပုရန ်

အ�ကံြပုပါသည။် 

�ှူထတု်ဗားများပါသည့ ်အသက်�ှူကိရိယာများကို L&I (အဂင်္လိပ်ဘာသာြဖင့သ်ာ) က ထုတ်ြပနထ်ားသည့ ်လမ်း��နခ်ျက်�ငှ့အ်ည ီအလုပ်ခွငမ်ျားတွငသ်ာ 

အသံးုြပု�ိငုပ်ါသည။်  

အေမးများေသာ �ာှေခါငး်စညး်ဆိငုရ်ာ ေမးခွနး်များ စာရငး်အတွက် DOH ၏ �ာှေခါငး်စညး်များဆိုငရ်ာ ဝဘစ်ာမျက်�ာှ (အဂင်္လိပ်ဘာသာြဖင့သ်ာ) ကို 

ဝင�်ကည့ပ်ါ။  

ဤစာရွက်စာတမ်း တစ်ေလ�ာက်တွင ်�ာှေခါငး်စညး်များ�ငှ့ ်အသက်�ှူကိရိယာများ �စှ်မျိုးစလံုးကို ကိုးကားရန ်�ာှေခါငး်စညး်ကိ ုအသံးုြပုသည။် 

လက�ိှ် ြပ�ာန်းချကမ်ျား�ငှ့ ်ကျန်းမာေရးအမိန ့်များ 

လက်�ှိ အစိုးရ အမိန ့မ်ျားအရ ကျနး်မာေရးေစာင်ေ့�ှာက်မ� ေနရာများ၊ အရွယ်ေရာက်�ပီးသူ အချုပ်များ�ငှ့ ်အကျဉ်းေထာငမ်ျားတွင ်�ာှေခါငး်စညး်များ 

ဝတ်ဆငရ်ပါမည။် အစိုးရ ကျနး်မာေရး အာဏာပိုငမ်ျားသည ်ကူးစက်ပျံ� မ�များကဲသ့ို ့ အေြခအေနအချို�တွင ်�ာှေခါငး်စညး်များကို 

သတ်မှတ်ြပ�ာနး်�ိငုပ်ါသည။် 

ဝါ�ှငတ်န ်ြပညန်ယ် Department of Health အမိန ့ ်

Secretary of Health Mask Order (ကျနး်မာေရးအတွငး်ေရးမ�း၏ �ာှေခါငး်စညး်အမိန ့စ်ာ) (အဂင်္လိပ်ဘာသာြဖင့သ်ာ) သည ်ကာကွယ်ေဆးထိးု�ပီးမ� 

အေြခအေန�ငှ့မ်ဆိငုဘ် ဲအချို�ေသာ ေနရာများတွင ်�ာှေခါငး်စညး် ဝတ်ဆငရ်န ်သတ်မှတ်ြပ�ာနး်သည-် 

• ကျနး်မာေရးေစာင်ေ့�ှာက်မ� ေနရာများ   

• အေဆာက်အအံုတည�်ှိရာ ခ�ိုငတ်ွင ်အလယ်အလတ် သိုမ့ဟုတ် ြမင့မ်ားေသာ CDC ၏ COVID-19 လူမ�အသိကု်အဝနး်အဆင့ ်

(စပိနဘ်ာသာြဖင့ ်ရ�ိငုသ်ည)် �ှိေနေသာ အရွယေ်ရာက်�ပီးသ ူအကျဉ်းေထာင�်ငှ့ ်အချုပ်ခနး် 

ဤသတ်မှတ်ြပ�ာနး်ချက်အတွက် �ခငး်ချက်အကန ့အ်သတ်�ှိပါသည၊် ၎ငး်တိုက့ို အမိန ့ ်(အဂင်္လိပ်ဘာသာြဖင့သ်ာ) တွင ်ြမငေ်တွ� �ိငုသ်ည်။ 

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�ဆိငုရ်ာ က�မ်းကျငသ်မူျားအြပင ်ဝနထ်မ်းများ�ငှ့ ်လာေရာက်ြပသသအူားလံုးသည် 

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�ေနရာများအတွငး်၌ �ှိပါက �ာှေခါငး်စညး် တပ်ထားရန ်လိုအပ်ပါသည။် လူတစ်ဦးချငး်စီက လိုက်နာရန ်တာဝန�်ှိသည၊် 

လုပ်ငနး်များတွငလ်ညး် ဝနထ်မး်များ�ငှ့ ်ေဖာက်သညမ်ျားအေပါ် ဤအမိန ့ ်တည်�မဲေရးအတွက် တာဝနမ်ျား �ှိပါသည။်  

ပယ်ဖျက်ထားသည်- ဗဟိုအစိုးရအမိန ့ ် 

ဧ�ပီလ 18 ရက်၊ 2022 တွင ်တရား�ံု းအမိန ့အ်ရ အများြပည်သ ူသယ်ယူပိုေ့ဆာငေ်ရးတွင�်ငှ့ ်သယ်ယူပိုေ့ဆာငေ်ရး ဗဟိုချက်ေနရာများတွင ်

�ာှေခါငး်စညး်များ ဝတ်ရမညဆ်ိသုည့ ်CDC ၏ အမိန ့မ်ှာ အကျံုးမဝငေ်တာပ့ါ။ သိုေ့သာ် �ာှေခါငး်စညး်များသည ်လူတိုငး်အတွက် ပို၍ေဘးကငး်ေသာ 

ခရီးသာွးလာြခငး်�ငှ့ ်အများြပညသ် ူသယ်ယူပိုေ့ဆာငေ်ရး ဆက်�ှိေနေစရန ်အေရး�ကီးကိရိယာတစ်ခ ုြဖစ်ေနဆ ဲြဖစ်ပါသည။် CDC �ငှ့အ်ည ီ(အချိူ�ေသာ 

ြဖည့စ်ွက်ဘာသာစကားများြဖင့ ်ရ�ိငုသ်ည)်၊ WA DOH သည ်အလုပ်သမားများ�ငှ့ ်အသက် �စှ်�စှ ်သိုမ့ဟုတ် �စှ်�စှ်အထက်�ှိသည့ ်ခရီးသညမ်ျားအား 

သယ်ယူပိုေ့ဆာငယ်ာဉ်များ�ငှ့ ်သယ်ယူပိုေ့ဆာငေ်ရး ဗဟိုချက်များ �စှ်ခုစလံုး အပါအဝင ်မိုးလံုေလလံု အများြပည်သ ူသယ်ယူပိုေ့ဆာငေ်ရး 

အခငး်အကျငး်များအားလုံးတွင ်�ာှေခါငး်စညး်များ တပ်ဆငရ်န ်အ�ကံြပုပါသည။် ေနာက်ထပ် သတငး်အချက်အလက်များအတွက် အများြပညသ် ူ

သယ်ယူပိုေ့ဆာငေ်ရး အြပငအ်ဆငမ်ျားကို �ကည့ပ်ါ။  

ဝါ�ှငတ်နြ်ပညန်ယ ်အုပ်ချုပ်ေရးမ�း ေ�ကြငာချက်  

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
https://lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/requirements-and-guidance-for-preventing-covid-19
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/masks-and-face-coverings
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/masks-public-transportation.html
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ေဖာက်သညမ်ျား�ငှ့ ်ဝနထ်မ်းများအတွက် လုပ်ငနး် တာဝနဝ်တ� ရားများဆိငုရ်ာ သတငး်အချက်အလက်များကို အုပ်ချူပ်ေရးမ�း၏ Proclamation 20-

25.19 COVID-19 Washington Ready (ေ�ကညာချက် 20-25.19 COVID-19 ဝါ�ှငတ်န ်အသင့)်  (အဂင်္လိပ်ဘာသာြဖင့သ်ာ) �ငှ့ ်Proclamation 21-08 

– Safe Workers (ေ�ကညာချက် 21-08 – ေဘးကငး်ေသာ အလုပ်သမားများ) (အဂင်္လိပ်ဘာသာြဖင့သ်ာ) တွင ်ေဖာ်ြပထားပါသည။် 

Washington State Labor and Industries (L&I) �ငှ့ ်ြပညန်ယ်အုပ်ချူပ်ေရးမ�း ေ�ကညာချက် 

အထက်ေဖာ်ြပပါ ြပညန်ယ်အုပ်ချူပ်ေရးမ�း၏ ေ�ကညာချက်အရ အလုပ်ခွငအ်များစုတွင ်�ာှေခါငး်စညး်များ ေယဘယုျအားြဖင့ ်မလုိအပ်ေသာ်လညး် 

အလုပ်�ှငမ်ျားသည် L&I COVID-19 �ကိုတငက်ာကွယ်ြခငး်အတွက် သတ်မှတ်ချက်များ�ငှ့ ်လမ်း��နခ်ျက် (အဂင်္လိပ်ဘာသာြဖင့သ်ာ) ကို လိုက်နာရန ်

တာဝန�်ှိေနဆြဲဖစ်ပါသည။် ထိုအ့ြပင ်ပုဂ�လိက လုပ်ငနး်များသည ်�ာှေခါငး်စည်းများကို သတ်မှတ်ြပ�ာနး်ရန ်ေရွးချယ်�ိငု�်ပီး ဧည့သ်ညမ်ျားသည ်အခနး် 

စညး်ကမ်းချက်များကို ေလးစားသင့ပ်ါသည။် ြပညန်ယ်အုပ်ချူပ်ေရးမ�း၏ Proclamation 21-08 – Safe Workers (ေ�ကညာချက် 21-08 – 

ေဘးကငး်ေသာ အလုပ်သမားများ) (အဂင်္လိပ်ဘာသာြဖင့သ်ာ) အရ အလုပ်သမားများသည် ် အလုပ်ခွငတ်ွင ်�ာှေခါငး်စညး် ဝတ်ဆငပိ်ုငခ်ွင့�်ှိပါသည။် 

Washington Administrative Code (WAC, ဝါ�ှငတ်နြ်ပညန်ယ ်အုပ်ချူပ်ေရးကုဒ)် 296-62-609 (အဂင်္လိပ်ဘာသာြဖင့သ်ာ) က အများြပညသ် ူ

ကျနး်မာေရး အေရးေပါ်အတွငး် �ာှေခါငး်စညး် တပ်ရန ်အလုပ်သမားများ၏ အခငွ့အ်ေရးကို ကာကွယ်ေပးပါသည။် WAC 296-62-609 

(အဂင်္လိပ်ဘာသာြဖင့သ်ာ) �ငှ့အ်ညီ အလုပ်�ှငမ်ျားသည် ဥပေဒအရ သသီကီေလး ခွင့ြ်ပုထားသညမ်ှလဲွ၍ ဝနထ်မ်းများအား �ာှေခါငး်စညး်များ၊ 

အသက်�ှူကိရိယာများ သိုမ့ဟုတ် အြခား တစ်ကိုယ်ေရ အကာအကွယ်စက်များ သိုမ့ဟုတ် ပစ�ညး်ကိရိယာများ ဝတ်ဆငြ်ခငး်မှ တားြမစ်မရ�ိငုပ်ါ။ 

ေနာက်ထပ် သတငး်အချက်အလက်အတွက် L&I ၏COVID-19 �ကိုတငက်ာကွယ်မ�- အလုပ်တွင ်�ာှေခါငး်စညး် တပ်ရနမ်လိုအပ်ချိန၌် တပ်ရန ်

ေရွးချယ်ြခငး် (အပိုေဆာငး် ဘာသာစကားအချို� ရ�ိငုသ်ည)်ကို �ကည့ပ်ါ။  

ေဒသဆိငုရ်ာ ြပည်သူက့ျနး်မာေရးအဖွဲ�များ�ငှ့ ်တာဝန�်ှိသူများ 

ေဒသဆိငုရ်ာ ကျနး်မာေရး တာဝန�်ှိသူများတွင ်၎ငး်တို၏့ တရားစီရငပိ်ုငခ်ွင့အ်တွငး် ေရာဂါများ ထနိး်ချုပ်ရန ်ကျနး်မာေရးအမိန ့မ်ျား ထတုြ်ပနပိ်ုငခ်ွင့ ်

�ှိသည။် အဆိပုါ အမိန ့မ်ျားသည် ြပညန်ယ်တစ်ဝှမ်း အမိန ့မ်ျားထက် ပိုတငး်ကျပ်�ိငုပ်ါသည၊် သိုေ့သာ် ပိုမေလျာေ့ပါရ့ပါ။ သင၏် 

ေဒသဆိငုရ်ာကျနး်မာေရးတရားစီရငပိ်ုငခ်ွင့ ်(အဂင်္လိပ်ဘာသာြဖင့သ်ာ) ကို ေမးြမနး်�ပီး ထိေုဒသအတွက် ကျနး်မာေရးဆိုငရ်ာ အမိန ့အ်ားလံုးကို လိုက်နာပါ။ 

အ�ကြံပုချကမ်ျား 

ေအာက်ပါတိုသ့ည် အထက်ပါ သးီြခား သတ်မှတ်ြပ�ာနး်ချက်များအြပင ်အေထေွထ ွအများြပညသ် ူကျနး်မာေရး အ�ကံြပုချက်များ ြဖစ်ပါသည။်  

အများြပညသ် ူသယ်ယူပိုေ့ဆာငေ်ရး ေနရာများ  

WA DOH သည် အလုပ်သမားများ�ငှ့ ်အသက်�စှ်�စှ် သိုမ့ဟုတ် �စှ်�စှ်အထက် ခရီးသညမ်ျားအား ယာဉ်များ (ေလယာဉ်များ၊ ဘက်စ်ကားများ၊ 

မီးရထားများ၊ �ကိုပိုယ့ာဉ်များ၊ ေြမေအာက်ရထားများ၊ တက� စီများ၊ မ�စီးယာဉ်များ�ငှ့ ်အေရးတ�ကီးမဟုတ်ေသာ ေဆးဘက်ဆိငုရ်ာ သယ်ယူပိုေ့ဆာငေ်ရး) 

�ငှ့ ်ဗဟိုချက်များ (ေလဆပ်ိများ၊ ဘက်စ် သိုမ့ဟုတ် �ကိုပိုယ့ာဉ်ဂိတ်များ၊ ရထား သိုမ့ဟုတ် ေြမေအာက်ရထား�ံုများ�ငှ့ ်ပငလ်ယ်ဆပ်ိကမ်းများကဲသ့ို)့ 

မိုးလံုေလလံု အများြပညသ် ူသယ်ယူပိုေ့ဆာငေ်ရး ေနရာများ (အချိူ�ေသာ ြဖည့်စွက်ဘာသာစကားများြဖင့ ်ရ�ိငုသ်ည)် တွင ်ေကာငး်စွာအံကိုက်ြဖစ်ေသာ 

�ာှေခါငး်စညး် သိုမ့ဟုတ် အသက်�ှူကိရိယာကို ဝတ်ဆငရ်န ်အ�ကံြပုပါသည။် လူအများ ြဖတ်သနး်သာွးလာရ�ပီး လူထထူပ် �ငှ့/်သိုမ့ဟုတ် 

ေလဝငေ်လထကွ်မေကာငး်သည့် အဆငအ်ြပငေ်နရာများ (ေလဆပ်ိ အတက်အဆငး်တံတားများကဲသ့ို)့ �ှိပါသည။် ခရီးသာွးများ�ငှ့ ်အလုပ်သမားများသည ်

လူတိုငး်အတွက် ပိုေဘးကငး်ေသာ ခရီးသာွးြခငး်�ငှ့ ်အများြပညသ် ူသယ်ယူပိုေ့ဆာငေ်ရး ဆက်လက်ထနိး်သမိ်းထား�ိငုရ်န ်ေကာငး်စွာအံဝငေ်သာ 

�ာှေခါငး်စညး် သိုမ့ဟုတ် အသက်�ှူကိရိယာတိုက့ို ဝတ်ဆငြ်ခငး်ြဖင့ ်၎ငး်တိုက့ိုယ်တိုင�်ငှ့ ်အနးီနား�ှိလူများကို ကာကွယ်ေပး�ိငုပ်ါသည။် အများြပညသ် ူ

သယ်ယူပိုေ့ဆာငေ်ရး ေနရာများတွင ်�ာှေခါငး်စညး်များ အသံးုြပုြခငး်ဆိငုရ်ာ CDC လမ်း��နခ်ျက် (အပိုေဆာငး် ဘာသာစကားအချို� ရ�ိငုသ်ည်) ကို 

�ကည့ပ်ါ၊ သိုေ့သာ် �ကိုတင ်သတ်မှတ်ြပ�ာနး်ချက်များသည ်ယခုအခါ အ�ကံြပုချက်များ ြဖစ်သညက်ို မှတ်သားေပးပါ။ ေကျာငး်ဘက်စ်ကားများတွင ်

�ာှေခါငး်စညး် လမ်း��နခ်ျကအတွက် K-12 Schools (မူ�ကိုမ ှ12 တနး်အထ ိေကျာငး်များ)၊ Child Care (ေနက့ေလးထနိး်)၊ Early Learning 

(ငယ်ရွယ်စဉ်ကေလးဘဝ သငယ်ူမ�)၊ Youth Development (လူငယ် ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်ေရး) �ငှ့ ်Day Camp (ေနခ့ျငး်ြပနစ်ခနး်သငွး်ေလက့ျင့မ်�) ပ�ိုဂရမ်များ 

(wa.gov) တွင ်COVID-19 ကူးစက်ပျံ� � ှံမ့� ေလျာေ့ပါေ့စရန ်သတ်မှတ်ြပ�ာနး်ချက်များ�ငှ့ ်လမ်း��နခ်ျက် (အပိုေဆာငး် ဘာသာစကားအချို� ရ�ိငုသ်ည)် ကို 

�ကည့ပ်ါ။ WA DOH သည ်အများြပညသ် ူသယ်ယူပိုေ့ဆာငေ်ရး လုပ်ငနး်�ှငမ်ျားအား လူအားလံုး၏ �ာှေခါငး်စည်း ဝတ်ဆငြ်ခငး်ကို ေထာက်ခံအားေပးရန ်

တိုက်တွနး်ပါသည။်   

https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/20-25.19%20-%20COVID-19%20Washington%20Ready%20%28tmp%29.pdf
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/20-25.19%20-%20COVID-19%20Washington%20Ready%20%28tmp%29.pdf
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/21-08.1%20-%20COVID-19%20Safe%20Workers%20%28tmp%29_0.pdf
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/21-08.1%20-%20COVID-19%20Safe%20Workers%20%28tmp%29_0.pdf
https://www.lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/requirements-and-guidance-for-preventing-covid-19
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/21-08.1%20-%20COVID-19%20Safe%20Workers%20%28tmp%29_0.pdf
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/21-08.1%20-%20COVID-19%20Safe%20Workers%20%28tmp%29_0.pdf
https://lni.wa.gov/safety-health/_docs/covid/HELSA-emergency-rule.pdf
https://lni.wa.gov/safety-health/_docs/covid/HELSA-emergency-rule.pdf
https://www.lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/choosing-to-mask-up
https://www.lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/choosing-to-mask-up
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/PublicHealthSystem/LocalHealthJurisdictions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/masks-public-transportation.html
https://www.cdc.gov/quarantine/masks/face-masks-public-transportation.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Ftravelers%2Fface-masks-public-transportation.html
https://www.cdc.gov/quarantine/masks/face-masks-public-transportation.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Ftravelers%2Fface-masks-public-transportation.html
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
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ကျနး်မာေရးေစာင်ေ့�ှာက်မ� ေနရာများတွင ်�ာှေခါငး်စညး်တပ်ြခငး် 

ကျနး်မာေရးအတွငး်ေရးမ�း၏ �ာှေခါငး်စညး်အမိန ့စ်ာ (အဂင်္လိပ်ဘာသာြဖင့သ်ာ) �ငှ့အ်ညီ �ာှေခါငး်စညး်များကို ကျနး်မာေရးေစာင်ေ့�ှာက်မ� ေနရာများတွင ်

ဝတ်ဆငရ်မည။် ကျနး်မာေရးေစာင်ေ့�ှာက်မ� ေနရာအားလံုးသည ်တစ်ကိုယ်ေရအကာအကွယ်ပစ�ညး်ကိရိယာ�ငှ့ ်ရငး်ြမစ် ထနိး်ချုပ်မ� လမ်း��နခ်ျက်ကို 

ကျနး်မာေရးေစာင်ေ့�ှာက်မ� ေနရာများတွင ်SARS-CoV- 2 ကူးစက်မ� �ကိုတငက်ာကွယ်ေရး�ငှ့ ်ထနိး်ချုပ်ေရးအတွက် �ကားြဖတ် အ�ကံြပုချက်များ၊ DOH 

420-391 (wa.gov) (အဂင်္လိပ်ဘာသာြဖင့သ်ာ) တွင ်ရယူ�ကည့�်��ိငုသ်ည။် 

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�မဟုတ်ေသာ အသငး်ေနရာများအတွက ်�ာှေခါငး်စညး်တပ်ြခငး်ဆိငုရ်ာ အ�ကံြပုချက်များ 

ေအာက်ပါ ေနရာများတွင ်CDC ၏ COVID-19 လူမ�အသိုက်အဝနး်အဆင့ ်(စပိနဘ်ာသာြဖင့ ်ရ�ိငုသ်ည)် သည ်အလယ်အလတ် သိုမ့ဟုတ် ြမင့မ်ားေသာ 

အဆင့တ်ွင ်�ှိသည့်အခါ အသက်�စှ်�စှ် သိုမ့ဟုတ် �စှ်�စှ်အထက ်လူများအတွက် မိုးလံုေလလံု �ာှေခါငး်စညး် အသံုးြပုမ�ကိ ုအ�ကံြပုပါသည။်  

• အမိ်ယာမဲ့ ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသည့် ဆိကု်ေနရာများ (အဂင်္လိပ်ဘာသာြဖင့သ်ာ) 

• စီးပွားြဖစ ်ေရေ�ကာငး်လိုငး် ေနရာများ (အဂင်္လိပ်ဘာသာြဖင့သ်ာ) (ဥပမာ၊ စီးပွားေရးလုပ်ငနး်သံးု ပငလ်ယ်စာသေဘင်္ာများ၊ 

ကုနတ်ငသ်ေဘင်္ာများ၊ အေပျာ်စီးသေဘင်္ာများ) 

• ဂိုေဒါငမ်ျား၊ စက်�ံုများ၊ အစားအစာထပ်ုပိုးြခငး်�ငှ့ ်အသားြပုြပငြ်ခငး်ဆိငုရ်ာ စက်�ံုများ�ငှ့ ်အလုပ်�ှငက် ပံ့ပိုးေပးေသာ 

သယ်ယူပိုေ့ဆာငေ်ရးကဲသ့ို ့ အလုပ်သေဘာသဘာဝေ�ကာင့ ်ခပ်ခွာခွာေနရန ်မြဖစ်�ိငုေ်သာ လူစုလူေဝး�ှိသည့ ်အလုပ်ခွင ်ေနရာများ  

• အလုပ်က ေပးထားသည့ ်ေနရာများ၊ အကူးအေြပာငး်အမိ်ရာများ၊ အရွယ်မေရာက်ေသးသူများ ြပနလ်ညထ်ေူထာငေ်ရး သိုမ့ဟုတ် 

ထနိး်သမိ်းေရး အေဆာက်အအံုများ �ငှ့ ်ယာယီအလုပ်သမားအမိ်ရာများ အပါအဝင ်စုေဝးေနထိုင�်ိငုေ်သာ အေဆာက်အအံမုျား၏ 

မ�ေဝေနထိငုရ်ာေနရာများ (အပ်ိခနး်များ မပါ) 

• လူများ အရွယ်ေရာက်�ပီးေသာ အကျဉ်းေထာငမ်ျား၊ သက်�ကီးေထာငမ်ျား၊ အရွယ်မေရာက်ေသးသမူျား ြပနလ်ညထ်ူေထာငေ်ရး 

အေဆာက်အအံုများ သိုမ့ဟုတ် အရွယ်မေရာက်ေသးသူ ထနိး်သမိ်းေရး အေဆာက်အအံုများ �ှိေနသည့ ်မိုးလံုေလလံုအတွငး်ေနရာများ၌ 

(ဥပမာ၊ တရား�ံု းအခနး်များ) 

o ကျနး်မာေရးအေတွးေရးမ�း အမိန ့သ်ည ်အသက် ငါး�စှ်�ငှ့အ်ထက ်လူများအား CDC ၏ COVID-19 လူမ�အသိကု်အဝနး်အဆင့ ်

(စပိနဘ်ာသာြဖင့ ်ရ�ိငုသ်ည)် က အလယ်အလတ် သိုမ့ဟုတ် ြမင့မ်ားေနချိနတ်ွင ်အရွယ်ေရာက်�ပီးသ ူအကျဉ်းေထာငမ်ျား�ငှ့ ်

အချုပ် အဆငအ်ြပငမ်ျားတွင ်�ာှေခါငး်စညး်များ ဝတ်ဆငရ်န ်သတမှ်တြ်ပ�ာန်းသညက်ို မှတ်သားေပးပါ။ 

o အေဆာက်အအံု အဆင့ြ်ပကိနး်များ (အချိူ�ေသာ ြဖည့စ်ွက်ဘာသာစကားများြဖင့ ်ရ�ိငုသ်ည)် သည ်ပိုတိုးပွားလာသည့ ်စွန ့စ်ားမ�ကိ ု

��နြ်ပသည့အ်ခါ ြပုြပငတ်ည့မ်တ်ေရး အေဆာက်အအံုများအားလညး် �ာှေခါငး်စညး်တပ်ရန ်အ�ကံြပုပါသည။်  

အထက်ေဖာ်ြပပါ်ေနရာများတွင ်ေနထိုင ်သိုမ့ဟုတ် အလုပ်လုပ်သမူျားသည် ဤေနရာများတွငမ်�ှိသည့အ်ခါ (ဥပမာ၊ လူမ�အသိငုး်အဝိုငး်အတွငး်၌) 

မ�ှိသည့အ်ခါ သာမနအ်များြပညသ်ကူဲသ့ို ့ တူညေီသာအ�ကံြပုချက်များကို လိုက်နာသင့သ်ည။်  

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ� မဟုတ်ေသာ အေဆာက်အအံုများ (လုပ်ငနး်များ�ငှ့ ်အဖွဲ�အစညး်များကဲသ့ို)့ သည်လညး် ၎ငး်တို၏့ အလုပ်�ံုများတွင ်

�ာှေခါငး်စညး်ဝတ်ရန ်သတ်မှတ်ြပ�ာနး်�ိငုသ်ည။် အဆိပုါစက်�ံုများသည ်၎ငး်တို၏့ေနရာများတွင ်�ာှေခါငး်စညး်များ တပ်ရန ်လိုအပ်ြခငး်�ှိမ�ှိ 

ဆံးုြဖတ်ရာတွင ်ေအာက်ပါအချက်တစ်ခုချငး်ကို ထည့သ်ွငး်စဉ်းစားသင့သ်ည်- 

• ေနရာပတ်ဝနး်ကျင�်ှိလူများ၏ အားနညး်ချက် 

o COVID-19 ကာကွယ်ေဆးကို ေနာက်ဆံးုအဆင့ ်(အချိူ�ေသာ ြဖည့စ်ွက်ဘာသာစကားများြဖင့ ်ရ�ိငုသ်ည)် ထိးုမထားသမူျားသည ်

COVID-19 ကူးစက်�ပီး ြပငး်ထနေ်သာ ေရာဂါ ခံစားရ�ိငုေ်ြခ ပိုများပါသည။် 

o အချို�ေသာ ေဆးဘက်ဆိငုရ်ာ သတ်မှတ်ချက်များ (အချိူ�ေသာ ြဖည့စ်ွက်ဘာသာစကားများြဖင့ ်ရ�ိငုသ်ည)် �ှိသမူျားသည ်

ြပငး်ထနေ်သာ COVID-19 ကူးစက်�ိငုေ်ြခ ပိုြမင့မ်ားပါသည။်  

• ေနရာပတ်ဝနး်ကျင�်ှိ ေလဝငေ်လထကွ်စနစ ်အရညအ်ေသးွ - အပူေပးမ�၊ ေလဝငေ်လထကွ်မ��ငှ့ ်ေလေအးေပး (HVAC) စနစ်များ �ှိသည့်၊ 

မ�ှိသည့ ်အလုပ်�ံုများ အပါအဝင ်သတငး်အချက်အလက်များ�ငှ့ ်ေလဝငေ်လထကွ်မ� ေရွးချယ်စရာများအတွက ်ေလမှတစ်ဆင့က်ူးစက်ေသာ 

ဖျားနာမ�များ ေလ�ာ့ချြခငး်အတွက် ေလဝငေ်လထကွ်စနစ်�ငှ့ ်ေလအရညအ်ေသးွ (အဂင်္လိပ်ဘာသာြဖင့သ်ာ) �ငှ့ ်အေဆာက်အဦများအတွငး် 

သန ့စ်ငေ်သာ ေလ စိနေ်ခါ်မ�၊ Environmental Protection Agency (EPA, ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိငုရ်ာ ကာကွယ်ေရး ေအဂျငစ်)ီ 

(အဂင်္လိပ်ဘာသာြဖင့သ်ာ) ကို �ကည့ပ်ါ 

• သတ်မှတ်ေနရာပတ်ဝနး်ကျငတ်ွင ်လူအများကို �ုပ်ပိုငး်ဆိငုရ်ာအကွာအေဝးြဖင့ ်ေနရာချ�ိငုမ်� 

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-391-SARS-CoV-2-InfectionPreventionControlHealthcareSettings.pdf?uid=62f3d86bb5d65
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-391-SARS-CoV-2-InfectionPreventionControlHealthcareSettings.pdf?uid=62f3d86bb5d65
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/13-RecommendationsforHomelessShelters.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-05/420-397-COVID19CommercialMaritimeSettings.pdf
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/correction-detention/guidance-correctional-detention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-07/333-256.pdf?uid=62c5d9543e0d8&uid=62c74852a6dbd
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-07/333-256.pdf?uid=62c5d9543e0d8&uid=62c74852a6dbd
https://www.epa.gov/system/files/documents/2022-03/508-cleanairbuildings_factsheet_v5_508.pdf
https://www.epa.gov/system/files/documents/2022-03/508-cleanairbuildings_factsheet_v5_508.pdf
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• သတ်မှတ်ေနရာပတ်ဝနး်ကျငတ်ွင ်သသံယ�ှိေသာ သိုမ့ဟုတ် အတညြ်ပုထားေသာ COVID-19 ကူစက်ြပန ့ပ်ွားမ� 

o ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�မဟုတ်ေသာ ေနရာတွင ်ေရာဂါြဖစ်ပွားလာေသာအခါ မိုးလံုေလလံုေနရာများတွင ်

�ာှေခါငး်စညး်တပ်ဆငအ်သံးုြပုရန ်ေလးနက်စွာ အ�ကံြပုထားသည။် 

CDC ၏ COVID-19 လူမ�အသိကု်အဝနး်အဆင့ ်(အချိူ�ေသာ ြဖည့စ်ွက်ဘာသာစကားများြဖင့ ်ရ�ိငုသ်ည)် ြမင့မ်ားချိနတ်ွင ်CDC �ငှ့ ်DOH သည ်

လူအားလံုးအား ကာကွယ်ေဆးထိးု�ပီးမ� အေြခအေန�ငှ့ ်မသက်ဆိငုဘ် ဲမိုးလံုေလလံုေနရာများတွင ်�ာှေခါငး်စညး်များ ဝတ်ဆငရ်န ်အ�ကံြပုပါသည။် 

သတ်မှတ်လုပ်ေဆာငခ်ျက်များသည ်လူတစ်ဦးချငး်စီအား �ာှေခါငး်စညး်များဝတ်ဆငြ်ခငး်မှ ဟန ့တ်ားြခငး် မြဖစ်ေစရပါ။ လူတစ်ဦးအချငး်အလိုက် 

�ာှေခါငး်စညး်တပ်ြခငး်ဆိငုရ်ာ အ�ကံြပုချက်များ�ငှ့ ်အ��ရာယ်အေြခခံ ထည့်သွငး်စဉ်းစားချက်များကိ ုေအာက်တွင ်�ကည့ပ်ါ။ 

လူတစ်ဦးချငး်အတွက် �ာှေခါငး်စညး်တပ်ြခငး်အ�ကံြပုချကမ်ျား 

ေရာဂါလက�ဏာများ၊ ပိုးေတွ�စစ်ေဆးမ� သိုမ့ဟုတ် COVID-19 ြဖစ်ေနသည့ ်တစ်စံုတစ်ေယာက်�ငှ့ ်ထေိတွ� မ� �ှိသမူျားသည ်COVID-19 အတွက် 

စစေ်ဆးမ�တွင ်ပိုးေတွ� �ှိပါက လုပ်ရမည့အ်ရာများ (အချိူ�ေသာ ြဖည့စ်ွက်ဘာသာစကားများြဖင့ ်ရ�ိငုသ်ည)်၊ COVID-19 ေရာဂါလက�ဏာ ဆံးုြဖတ်ချက် 

အချက်အလက်များ (အချိူ�ေသာ ြဖည့စ်ွက်ဘာသာစကားများြဖင့ ်ရ�ိငုသ်ည)် �ငှ့ ်သငက် COVID-19 �ှိေနသည့ ်တစ်စံုတစ်ေယာက်�ငှ့ ်အလားအလာ�ှိစွာ 

ထေိတွ� ခဲပ့ါက လုပ်ရမည့အ်ရာများ (အချိူ�ေသာ ြဖည့စ်ွက်ဘာသာစကားများြဖင့ ်ရ�ိငုသ်ည)် တို�့ငှ့အ်ည ီအရညအ်ေသးွြမင့ ်�ာှေခါငး်စညး် သိုမ့ဟုတ် 

အသက်�ှူကိရိယာကို ဝတ်ဆငသ်င့ပ်ါသည။် လူတစ်ဦးချငး်စီသည ်လက်�ှိ ြပ�ာနး်ချက်များ�ငှ့ ်ကျနး်မာေရးအမိန ့မ်ျား�ငှ့အ်ည ီ

၎ငး်တိုေ့ရာက်�ှိေနသည့ေ်နရာအတွက် လိုအပ်ပါက �ာှေခါငး်စညး် တပ်ရမည။် 

မညသ်ည့အ်ေြခအေနတွငမ်ဆိ ု�ာှေခါငး်စညး် တပ်ရန ်သငေ်ရွးချယ်�ိငုသ်ည။် �ာှေခါငး်စညး်တပ်ရန ်ဆံးုြဖတ်ရာတွင ်ေအာက်ပါအချက်များကိ ု

ထည့သ်ွငး်စဉ်းစားပါ။ 

• သင၏် ကာကွယ်ေဆးထိးုမ� အေြခအေန�ငှ့ ်သင့အ်နးီနား�ှိလူများ၏ ကာကွယ်ေဆးထိးုမ� အေြခအေန။ COVID-19 ကာကွယ်ေဆးများ�ငှ့ ်

အားြဖည့က်ာကွယ်ေဆးများကိ ုေနာက်ဆံးုအေြခအေန (အချိူ�ေသာ ြဖည့စ်ွက်ဘာသာစကားများြဖင့ ်ရ�ိငုသ်ည)် အထ ိထိးုထားြခငး် 

မ�ှိသမူျားသည ်COVID-19 ကူးစက်�ိငုေ်ြခပိမုျား�ပီး ြပငး်ထနေ်သာ ေရာဂါေဝဒနာကို ခံစားရ�ိငုေ်ြခ�ှပိါသည။်   

• သင၏် ေဆးဘက်ဆိငုရ်ာ အေြခအေနများ (အချိူ�ေသာ ြဖည့စ်ွက်ဘာသာစကားများြဖင့ ်ရ�ိငုသ်ည)် �ငှ့ ်ဆိးုရွားေသာ COVID-19 ေရာဂါ 

ကူးစက်မ�အ��ရာယ် �ှိေနသည့ ်သင့အ်နးီနား�ှိလူများ၏ ေဆးဘက်ဆိငုရ်ာ အေြခအေနများ။  အချို�ေသာ ကျနး်မာေရးအေြခအေနများ 

�ှိသမူျားသည ်COVID-19 ကူးစက်�ိငုေ်ြခ�ငှ့ ်ြပငး်ထနေ်သာ ေရာဂါေဝဒနာ ခံစားရ�ိငုေ်ြခ ပိုများပါသည။်   

• သင�်ှိေနသည့ ်ေနရာ၏ ထးူြခားေသာလက�ဏာများ (ဥပမာ၊ လူထေူသာ၊ ေလဝငေ်လထကွ်ညံေ့သာ၊ မိုးလံုေလလံုများ)။  

• CDC ၏ COVID-19 လူမ�အသိကု်အဝနး်အဆင့ ်(အချိူ�ေသာ ြဖည့စ်ွက်ဘာသာစကားများြဖင့ ်ရ�ိငုသ်ည)် 

o ေရာဂါေဝဒနာ၏ လူမ�အသိကု်အဝနး်အဆင့ ်ြမင့မ်ားသည့်အခါ CDC �ငှ့ ်WA DOH သည် ကာကွယ်ေဆးထိးုမ� အေြခအေနကို 

ထည့မ်တွက်ဘ ဲမိုးလံုေလလံုများတွင ်�ာှေခါငး်စညး်များ ဝတ်ဆငြ်ခငး်ကို အ�ကံြပုပါသည။်  

o ေရာဂါေဝဒနာ၏ လူမ�အသိကု်အဝနး်အဆင့သ်ည ်အလယ်အလတ ်သိုမ့ဟုတ် ြမင့မ်ားပါက CDC �ငှ့ ်WA DOH သည ်COVID-19 

မှ အလွနဖ်ျားနာမ� ြဖစ်�ိငုေ်ြခ အ��ရာယ်များသမူျား (အချိူ�ေသာ ြဖည့စ်ွက်ဘာသာစကားများြဖင့ ်ရ�ိငုသ်ည)်ကို 

အများြပညသ်�ူှိသည့ ်မိုးလံုေလလံုများတွင ်အရညအ်ေသးွြမင့ေ်သာ �ာှေခါငး်စညး် သိုမ့ဟုတ် အသက်�ှူကိရိယာ ဝတ်ဆငရ်န ်

အ�ကံြပုပါသည။် အလွနဖ်ျားနာမ� အ��ရာယ်ြမင့မ်ားသည့ ်တစ်စံုတစ်ေယာက် ေနအမိ်တွင�်ှိသည့ ်သိုမ့ဟုတ် ထိုလူ�ငှ့ ်လူမ�ေရးအရ 

ထေိတွ� မ��ှိသည့လ်ူများသည် ထိလုူများ�ငှ့ ်မိုးလံုေလလံုများတွင ်�ှိေနေသာအခါ အရညအ်ေသးွြမင့ ်�ာှေခါငး်စညး်များ 

ဝတ်ဆငသ်င့ပ်ါသည။် 

ေနာကထ်ပ် COVID-19 သတငး်အချကအ်လကမ်ျား�ငှ့ ်ရငး်ြမစမ်ျား 

ဝါ�ှငတ်နတ်ွင ်လက်�ှိ COVID-19 အေြခအေန (အဂင်္လိပ်ဘာသာြဖင့သ်ာ)၊ အုပ်ချုပ်ေရးမ�း Inslee ၏ ေ�ကညာချက်များ (အဂင်္လိပ်ဘာသာြဖင့သ်ာ)၊ 

ေရာဂါလက�ဏာများ (အချိူ�ေသာ ြဖည့်စွက်ဘာသာစကားများြဖင့ ်ရ�ိငုသ်ည)်၊ ကူးစက်ပျံ� � ှံပံ့ု (အချိူ�ေသာ ြဖည့စ်ွက်ဘာသာစကားများြဖင့ ်ရ�ိငုသ်ည)်၊ 

လူအများ စစေ်ဆးမ�ခံယူသင့ပံ်ု�ငှ့ ်စစ်ေဆးမ�ခံယူရမည့ေ်နရာ (စပိနဘ်ာသာြဖင့ ်ရ�ိငုသ်ည)် �ငှ့ ်ကာကွယ်ေဆးများ �ှာေဖွရမည့ေ်နရာ (စပိနဘ်ာသာြဖင့ ်

ရ�ိငုသ်ည)် တိုက့ို ေစာင့ေ်မ�ာ်နားစွင့ေ်ပးပါ။ ပိုမိုသ�ိှိရန ်က��်ပ်ုတို၏့ ေမးေလေ့မးထ�ှိေသာေမးခွနး်များ (အဂင်္လိပ်လိုသာ) ကို �ကည့ပ်ါ။  

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDSickANDExposed_MY.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDSickANDExposed_MY.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/820-234-SymptomDecisionTreeNonhealthCareandPublic-Burmese.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/820-234-SymptomDecisionTreeNonhealthCareandPublic-Burmese.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDExposedNOTSickYet_MY.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDExposedNOTSickYet_MY.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/data-dashboard
https://www.governor.wa.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/about-covid-19.html
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/testing-covid-19
https://doh.wa.gov/my/emergencies-covid-19/kiubc-19-kaakyche
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/frequently-asked-questions
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လူတစ်ေယာက်၏ လူမျိုး/တိုငး်ရငး်သား သိုမ့ဟုတ် �ိငုင်သံားြဖစ်မ�တိုသ့ည် COVID-19 ပိုးကူးစက်ခံရမ� �ငှ့မ်သက်ဆိငုပ်ါ။ သိုရ့ာတွင ်ေဒတာများအရ 

အသားအေရာင�်ှိေသာ လူမ�အသိုငး်အဝိုငး်များသည ်COVID-19 ကို အချိုးမညမီ�စွာ ခံေနရေ�ကာငး်ေတွ�ရပါသည။် ၎ငး်မှာ လူတချို� �ငှ့ ်အသိငုး်အဝိုငး်ကို 

ကာကွယ်ေပးရန ်အခွင့အ်လမ်းပိုနညး်သာွးေစသည့် လူမျိုးခွြဲခားမ� အထးူသြဖင့ ်စနစ်ကျကျ လူမျိုးေရးခွဲြခားမ�ေ�ကာင့ ်ြဖစ်ပါသည။် အဆိးုြမငြ်ခငး်က 

ေရာဂါကို ကူညတီိုက်ဖျက် မေပးပါ (အဂင်္လိပ်ဘာသာြဖင့သ်ာ) ေကာလာဟလများ�ငှ့ ်သတငး်မှားများ မြပန ့ပ်ွားေစရန ်အြခားသမူျား�ငှ့ ်

တိကျေသာအချက်အလက်များကို မ�ေဝပါ။ 

• WA ြပညန်ယ် Department of Health 2019 �ိဘုယ ်ကို�ိုနာဗိုငး်ရပ် ကူးစက်ြပန ့ပ်ွားမ� (COVID-19) (အဂင်္လိပ်ဘာသာြဖင့သ်ာ) 

• WA ြပညန်ယ် ကို�ိုနာဗိုငး်ရပ်စ် တံု ့ြပနေ်ြဖ�ှငး်ေရး (COVID-19) (အပိေုဆာငး် ဘာသာစကားအချို� ရ�ိငုသ်ည)် 

• သင့ေ်ဒသ��ရကျနး်မာေရးဌာန သိုမ့ဟုတ် ေဒသခ�ိုင ်ကို �ှာေဖွပါ (အဂင်္လိပ်ဘာသာြဖင့သ်ာ) 

• CDC ကို�ိုနာဗိုငး်ရပ်စ် (COVID-19) (အချိူ�ေသာ ြဖည့စ်ွက်ဘာသာစကားများြဖင့ ်ရ�ိငုသ်ည)် 

ေမးခွန်းများ �ိှေသးပါသလား။ က��်ပ်ုတို၏့ COVID-19 အချက်အလက် ေဟာလ့ိုငး် 1-800-525-0127 ကို ဖုနး်ဆက်ပါ။ ေဟာလုိ့ငး် အချိနမ်ျား- 

• တနလင်္ာေန ့၊ နနံက ်6 နာရီမ ှည 10 နာရီ။ 

• အဂင်္ ါေနမ့ှ တနဂင်္ေ�ေွန ့၊ နနံက ်6 နာရီမှ ည 6 နာရီ။  

• သတ်မှတ်ထားသည့် ြပညန်ယ ်ပိတ်ရက်များ (အဂင်္လိပ်ဘာသာြဖင့သ်ာ) နနံက် 6 နာရီမ ှညေန 6 နာရီ  

စကားြပနဝ်နေ်ဆာငမ်�များအတွက် ြပနလ်ညေ်ြဖ�ကားသည့်အခါ # ကိ ု�ှပ်ိပါ၊ ထိုေ့နာက် သင့ဘ်ာသာစကားကိ ုေြပာပါ။ သင့က်ိုယ်ပိုင ်ကျနး်မာေရး 

သိုမ့ဟုတ် ေဆးစစ်ရလဒမ်ျားအေ�ကာငး် ေမးလုိပါက ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�ေပးသ ူတစေ်ယာက်ကို ဖုနး်ဆက်ပါ။ 

ဤစာရွက်စာတမ်းကို အြခားေဖာမက်တစ်ခုြဖင့ ်ရယူလိုပါက 1-800-525-0127 ကို ဖုနး်ေခါ်ပါ။ နားမ�ကားေသာ သိုမ့ဟုတ် အ�ကားအာ�ံုချိူ�တဲေ့သာ 

ေဖာက်သညမ်ျားအေနြဖင့ ်711 (Washington Relay) သို ့ ေခါ်ဆိပုါ သိုမ့ဟုတ် civil.rights@doh.wa.gov ထံ အးီေမးလ်ေပးပိုပ့ါ။ 

ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲA   

ကျန်းမာေရးေစာင်ေ့�ှာကမ်� ေနရာဌာန 

Secretary of Health's Mask Order (ကျနး်မာေရးအတွငး်ေရးမ�း၏ �ာှေခါငး်စညး်အမိန ့စ်ာ) (အဂင်္လိပ်ဘာသာြဖင့သ်ာ) အရ ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ� 

အဆငအ်ြပငေ်နရာများ�ငှ့ ်ေရ�ှညေ်စာင့ေ်�ှာက်မ� အဆငအ်ြပငေ်နရာများသည ်�ခငး်ချက်အချို� ြဖင့ ်လူကိုယ်တိုင ်ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ� 

ဝနေ်ဆာငမ်�များ ေပးအပ်ြခငး်အတွက် အဓိကအသံးုြပုသည့ ်အများြပည်သ ူသိုမ့ဟုတ် ပုဂ�လိက ေနရာများ ြဖစ်သည။် ေဆး�ံုကဲသ့ိုေ့သာ 

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ� ဝနေ်ဆာငမ်�များ ေပးေဆာငရ်နအ်တွက် အဓိကအသံးုြပုသည့ ်အေဆာက်အအံုတွင ်တည်�ှိေနပါက 

အေဆာက်အအံုတစ်ခုလံုးသည် ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�ေပးသည့ေ်နရာ သိုမ့ဟုတ် ေရ�ှညေ်စာင့ေ်�ှာကမ်�ေပးသည့်ေနရာြဖစ်�ပီး 

အေဆာက်အအံုတစ်ခုလံုးတွင ်�ာှေခါငး်စညး်အမိန ့တ်ွင ်�ခငး်ချက်များ�ငှ့ ်ကငး်လွတ်ခွင့မ်ျားမှ အပ �ာှေခါငး်စညး်များကို ဝတ်ဆငရ်မညြ်ဖစပ်ါသည။် 

ကုနစ်ံုဆိငု ်သိုမ့ဟုတ် ေကျာငး်သနူာြပု�ံု းခနး်ကဲသ့ိုေ့သာ အြခားရညရွ်ယ်ချက်အတွက် အဓိကအသံးုြပုသည့ ်အေဆာက်အအံုတွင ်တည�်ှိပါက 

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�ဆက်တင ်သိုမ့ဟုတ် ေရ�ှညေ်စာင့ေ်�ှာက်မ�ဆက်တငတ်ွင ်ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�အတွက် အေဆာက်အအံု၏ 

အြခားေနရာများတွင ်ပါဝငမ်ညမ်ဟုတ်ဘ ဲအဓိကအသံးုြပုသည့ ်ဧရယိာများသာ ပါဝငသ်ည။် �ခငး်ချက်များ�ငှ့ ်ကငး်လွတ်ခွင့မ်ျားအရ ကျနး်မာေရး 

ေစာင့ေ်�ှာက်မ� ေပးေဆာငရ်နအ်တွက် အဓိက အသံးုြပုသည့ ်ေနရာများတွင ်�ာှေခါငး်စညး်များကို ဝတ်ဆငရ်ပါမည။် ေအာက်တွငမ်ပါဝငပ်ါက 

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�ေပးသမူျားသည ်ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�က�မ်းကျငေ်သာအေထာက်အထားလိုအပ်ချက်များ (အဂင်္လိပ်ဘာသာြဖင့သ်ာ) 

စာရငး်တွငေ်ဖာ်ြပထားေသာ အေထာက်အထားများ�ငှ့ ်ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�ေပးေဆာငရ်န ်အေထာက်အထားကိုငေ်ဆာငြ်ခငး်မ�ှိေသာ်လညး် 

ဥပေဒအရခွင့ြ်ပုထားေသာပုဂ�ိုလ်များပါ၀ငပ်ါသည။် ကျန်းမာေရးေစာင့ေ်�ှာကမ်�ဆိငုရ်ာ က�မ်းကျငသ်မူျားအြပင ်ဝန်ထမ်းများ�ငှ့ ်

လာေရာကြ်ပသသအူားလံုးသည ်ကျန်းမာေရးေစာင့ေ်�ှာကမ်�ေနရာများအတငွး်၌ �ိှပါက �ာှေခါငး်စည်း တပ်ထားရန် လိအုပ်ပါသည။် 

ေအာက်ပါတိုသ့ည် သးီသန ့မ်ဟုတ်ေသာ ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ� ေနရာများ�ငှ့ ်ေရ�ှညေ်စာင့ေ်�ှာက်မ� ေနရာများ စာရငး်ြဖစ်သည-် 

• ေဆး�ံုများကို ကန ့သ်တ်ထားြခငး်မ�ှိေသာ်လညး် ကုသေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�ေပး ဝနေ်ဆာငမ်�များ  

• ေရ�ှည ်ကုသေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�ေပး ဝနေ်ဆာငမ်�များ  

• အတွငး်လူနာ ြပနလ်ညထ်ေူထာငေ်ရး ဝနေ်ဆာငမ်�ေပး အေဆာက်အအံုများ၊  

https://medium.com/wadepthealth/it-takes-all-of-us-to-reduce-stigma-during-disease-outbreaks-310db60dce29
https://medium.com/wadepthealth/it-takes-all-of-us-to-reduce-stigma-during-disease-outbreaks-310db60dce29
https://www.doh.wa.gov/emergencies/coronavirus
https://coronavirus.wa.gov/my/node/3629
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/PublicHealthSystem/LocalHealthJurisdictions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/ContactUs/StateHolidays
https://hamiltonrelay.com/washington/
mailto:civil.rights@doh.wa.gov
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.doh.wa.gov%2FLicensesPermitsandCertificates%2FProfessionsNewReneworUpdate%2FHealthcareProfessionalCredentialingRequirements&data=04%7C01%7Ceric.sonju%40atg.wa.gov%7C48f3eb7333804a20fc1e08d947ec0aa5%7C2cc5baaf3b9742c9bcb8392cad34af3f%7C0%7C1%7C637619901397940872%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=XYAtOfny4dg8vNMoi4AsGQgPwwN%2FBKywbkfZT7kGtEo%3D&reserved=0
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• အကဲြဖတ်ြခငး်�ငှ့ ်ကုသေရး အေဆာက်အအံမုျား၊ လူေနထိငုမ်�ဆိငုရ်ာ ကုသေရး အေဆာက်အအံုများ၊ လံုြခံုေသာ 

အဆပ်ိအေတာက်ထတု်ေပးြခငး် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးအေဆာက်အဦများ အထ ိကန ့သ်တ်ထားြခငး် မ�ှိေသာ်လညး် ၎ငး်တိုအ့ပါအဝင ်အတွငး်လူနာ 

အြပုအမူဆိငုရ်ာ ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်�ေပး အေဆာက်အအံုများ  

• ဘိးုဘွားရိပ်သာများ၊ အေထာက်အကူြပု ေနထိငုေ်ရး ဝနေ်ဆာငမ်�များ၊ အရွယ်ေရာက်�ပီးသ ူမိသားစုအမိ်များ၊ အသအိမှတ်ြပု 

လူမ�အသိုငး်အဝိုငး်ေနထိငုမ်�ဆိငုရ်ာ ဝနေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ်ပံ့ပိုးမ�များ ပံ့ပိုးေပးသည့ ်ေနရာများ၊ �ငှ့ ်အဆင့ြ်မ�င့တ်ငထ်ားေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�များ 

အထ ိကန ့သ်တ်ထားြခငး် မ�ှိေသာ်လညး် ၎ငး်တိုအ့ပါအဝင ်ေနထိငုရ်ာ �စှ်�ှည ်ေစာင့ေ်�ှာက်မ� ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးအေဆာက်အဦများ၊  

• မိုဘိငုး်ေဆးခနး်များ သိုမ့ဟုတ် ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�ေပးေနသည့ ်အြခားယာဉ်များ၊  

• ေကျာက်ကပ်ေဆးေပးသည့ဌ်ာနများ၊ သမားေတာ်�ံု းများ�ငှ့ ်အြပုအမူဆိုငရ်ာ ကျနး်မာေရးဆိငုရ်ာ အေထာက်အကူြပုပစ�ညး်များ 

(စိတ်ေရာဂါအထးူကု�ံု းများ၊ စိတ်ကျနး်မာေရးအတိုငပ်ငခ်ံများ၊ �ငှ့ ်ေဆးဝါးသံုးစွဲမ�ဆိငုရ်ာချို �ယွငး်မ�ဆိငုရ်ာက�မ်းကျငသ်မူျားအပါအဝင)်၊ အထ ိ

ကန ့သ်တ်ထားြခငး် မ�ှိေသာ်လညး် ၎ငး်တိုအ့ပါအဝင ်ြပငပ်လူနာဌာနများ  

• သာွးဘက်ဆိငုရ်ာ�ငှ့ ်သာွးဘက်ဆိငုရ်ာ အထးူသးီသန ့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�ေပး အေဆာက်အဦများ၊  

• မျက်စိ�ငှ့ ်မျက်စိဆိုငရ်ာ ဝနေ်ဆာငမ်�ေပး အေဆာက်အဦများ၊ 

• ေဆးဆိငုမ်ျား (လက်လီေရာငး်ချသည့်ေနရာများ မပါဝငပ်ါ)  

• အ�ှပ်ိကုထံးု�ံု းများ (၎ငး်တွင ်spa �ငှ့ ်ကျနး်မာေရး/�ကံ့ခိုငေ်ရးစငတ်ာများကဲသ့ို ့ ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�မဟုတ်ေသာ ေနရာများအတွငး် 

အ�ှပ်ိကုထံးုခနး်များကို စီမံကွပ်ကဲသည့် သတ်မှတ်ထားေသာေနရာများ ပါဝငသ်ည။်  

• အ�ိုးကုထံးုဆိငုရ်ာ �ံုးများ  

• သားဖွားဆိငုရ်ာ ကုထံးုကျင့စ်ဉ်များ�ငှ့ ်သးီသန ့ေ်မွးဖွားေရး စငတ်ာများ၊  

• ေရာဂါြဖစ်သ ူသးီြခားထား�ှိြခငး် �ငှ့/်သိုမ့ဟုတ် ေရာဂါေစာင့�်ကည့ ်သးီသန ့ခ်ွဲထားြခငး်ဆိငုရ်ာ ဝနေ်ဆာငမ်� အေဆာက်အအံုများ  

• လူနာတငယ်ာဉ် ခွဲစိတ်ခနး်သံးု ဝနေ်ဆာငမ်�များ  

• အေရးေပါ်ေစာင့ေ်�ှာက်မ�စငတ်ာများ  

• ေဆး�ံုေစာင့ေ်�ှာက်မ�စငတ်ာများ �ငှ့ ်

• အမိ်၊ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�၊ အမိ်တွငး် ေစာင့ေ်�ှာက်မ�၊ တစ်ကိုယ်ေရ ေစာင့ေ်�ှာက်မ� သိုမ့ဟုတ် ေဆး�ံုေစာင့ေ်�ှာက်မ�ဝနေ်ဆာငမ်�များကိ ု

အခေပးဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသမူျားမှ ေပးသည့ ်◌ေ်နရာများ။   

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�ေနရာများ�ငှ့ ်ေရ�ှညေ်စာင့ေ်�ှာက်မ�ေနရာများ မပါဝငသ်ည်မှာ-  

• အားကစား�ငှ့ ်ပရိသတ်ပွဲများ သိုမ့ဟုတ် အြခားစေုဝးပွဲများ ကျငး်ပသည့် ဆက်တငေ်နရာများ (ယံု�ကညစ်ိတ်ချရေသာ 

အားကစားေလက့ျင့ေ်ရးမ�းများမှ ကစားသမားများအား ေစာင့ေ်�ှာက်မ�ေပးသည့အ်ချိနအ်ပါအဝင)်၊ သတ်မှတ်ထားေသာ ေ�ှးဦးသနူာြပုစ ု

ေနရာများ (ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�ဆက်တငမ်ျားြဖစ်သည့)် ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�အတွက် အဓိကအသံးုြပုသည့ ်ဧရိယာများ၊  

• ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ� ဝနေ်ဆာငမ်�များကိ ုအဓိက မေပးေသာ်လညး် Department of Children, Youth & Families (DCYF, ကေလး၊ 

လူငယ်�ငှ့ ်မိသားစုများဌာန) က လိုငစ်ငထ်တု်ေပးထားသည့ ်မိဘမဲ့ေဂဟာများ၊  

• လူအများထ ံကျနး်မာေရး ေစာင့ေ်�ှာက်မ�မေပးအပ်သည့ ်သေုတသန ေနရာအေဆာက်အဦများ၊  

• တိရစ�ာနေ်ဆးကုသေရးကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ� ေနရာများ၊  

• တိရစ�ာနထ်နိး်ချုပ်ေရးေအဂျငစ်ီများ၊ 

• အကျိုးအြမတ်မယူေသာ လူသားဆနေ်သာ လူအ့ဖွဲ�အစညး်များ�ငှ့ ်

• ေဆးေြခာက်အတိုငပ်ငခ်ံ ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသည့ေ်နရာများ အပါအဝင ်ေဆးေြခာက်လက်လီအေရာငး်ဆိငုမ်ျား 

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�ဌာနသည် အြပငဘ်က်တွင ်�ာှေခါငး်စညး်များ ဝတ်ရန ်သတ်မှတ်ြပ�ာနး်ပါက၊ ၎ငး်တို၏့ လုပ်ငနး်စညး်မျဉ်းများကိ ု

သငလ်ိုက်နာရပါမည။် ေနာက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် အထက်ေဖာ်ြပပါ “အခနး်စညး်မျဉ်းများ” အချက်အလက်ကို �ကည့ပ်ါ။ 

အရငး်အြမစ်ထနိး်ချုပ်မ�လမ်း��န ်(အဂင်္လိပ်ဘာသာြဖင့သ်ာ) အပါအဝင ်အေသးစိတ်လမ်း��နခ်ျက်အတွက် ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�ေနရာများတွင ်

COVID-19 ကူးစက်မ�ကာကွယ်ြခငး် (အဂင်္လိပ်ဘာသာြဖင့သ်ာ)�ငှ့ ်အချို�ေသာ ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာကမ်�ဌာနများသို ့ သာွးေရာက်လမ်း��နြ်ခငး် 

စာမျက်�ာှသို ့ ဝငေ်ရာက်�ကည့�်�ပါ။ 

အခန်းစညး်မျဉ်းများ 

https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/healthcare-providers/infection-prevention
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-02/631-100-SourceControlHealthcare.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-02/631-100-SourceControlHealthcare.pdf


   

8 
 

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များ၊ အဖွဲ�အစညး်များ၊ ဝနေ်ဆာငမ်�ေပး အေဆာက်အအံုများ�ငှ့ ်တညေ်ထာငေ်ရးအေဆာက်အအံုများသည် ၎ငး်တို၏့ တညေ်ထာငမ်� 

သိုမ့ဟုတ် အေဆာက်အအံုတွင ်�ာှေခါငး်စညး်များ ဝတ်ဆငြ်ခငး်အတွက် ၎ငး်တို၏့ကိုယ်ပိုငစ်ညး်မျဉ်းများ သတ်မှတ်ပိုငခ်ွင့�်ှိသည။် လုပ်ငနး်များသည ်L&I 

သတ်မှတ်ြပ�ာနး်ချက်များ (အဂင်္လိပ်ဘာသာြဖင့သ်ာ) �ှိ လိုအပ်ချက်များအားလံုးကို လိုက်နာရန ်လိုအပ်�ပီး ကျနး်မာေရးအတွငး်ေရးမ�း၏ 

�ာှေခါငး်စညး်အမိန ့စ်ာ (အဂင်္လိပ်ဘာသာြဖင့သ်ာ) ထက် ပိုမိုကာကွယ်ရန ်ဆက်တငမ်ျားတွင ်�ာှေခါငး်စညး်များ ဝတ်ဆငရ်န ်လိုအပ်သည် (ဥပမာ - 

အြပငဘ်က်ေနရာ)။ 

လူမ�အသိုငး်အဝိုငး်အတွငး် ကူးစက်မ�ကို ကန ့သ်တ်ရန ်ေဒသဆိငုရ်ာ ြပည်သူက့ျနး်မာေရး တာဝန�်ှိသမူျားမှလညး် အကာအကွယ် �ာှေခါငး်စညး်များ 

ပိုမိုချထားေပး�ိငုသ်ည။် ဤစညး်မျဉ်းများသည ်ကျနး်မာေရးအတွငး်ေရးမ�း၏ �ာှေခါငး်စညး်အမိန ့စ်ာ(အဂင်္လိပ်ဘာသာြဖင့သ်ာ) ထက် 

ပိုမိုကာကွယ်မ�ေပး�ိငုသ်ည်၊ သိုေ့သာ် ေလျာန့ညး်၍ ကာကွယ်မ�မေပး�ိငုပ်ါ။ 

ထိုအ့ြပင ်အချို�ေသာလူများသည် �ာှေခါငး်စညး်ကိ ုဆက်လက်ဝတ်ဆငရ်န ်သိုမ့ဟုတ် ေရွးချယ်ရန ်လိုအပ်�ိငုသ်ည။် ြပညန်ယ ်သိုမ့ဟုတ် ေဒသဆိငုရ်ာ 

�ာှေခါငး်စညး်တပ်ြခငး်ဆိငုရ်ာ လုပ်ပိုငခ်ွင့မ်ျား အသက်မဝငသ်ည့်တိုင ်အများြပညသ်တူွင ်�ာှေခါငး်စညး်များ ဝတ်ဆငရ်န ်၎ငး်တိုတ့ွင ်

ေရွးချယ်ပိုငခ်ွင့�်ှိသည။် ၎ငး်တို ့၊ ၎ငး်တိုမ့ိသားစု�ငှ့ ်လူမ�အသိငုး်အဝိုငး်ကို ကာကွယ်ရန ်�ာှေခါငး်စညး် ဝတ်ဆငေ်သာ ၎ငး်တို၏့ ေရွးချယ်မ�ကို ေလးစားပါ။ 

အကယ်၍ သငသ်ည ်�ာှေခါငး်စညး်ကို ဝတ်ဆငရ်န ်ေရွးချယ်ပါက မှတ်ပံုတငြ်ခငး်ဆိငုရ်ာ ရညရွ်ယ်ချက်များကဲသ့ိုေ့သာ အေြခအေနမျိုးတွင ်၎ငး်ကို 

ေခတ� ဖယ်�ှားရန ်ေတာငး်ဆိ�ုိငုသ်ည်ကို သတိြပုပါ။ 

 

https://www.lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/requirements-and-guidance-for-preventing-covid-19
https://www.lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/requirements-and-guidance-for-preventing-covid-19
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
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