
 
Updated December 5, 2022 

DOH 420-360 Burmese 

�ကားကာလ COVID-19 ကိယုတ်ိငုစ်စေ်ဆးြခငး် လမ်း��န်ချက ်

ဒဇီငဘ်ာလ 5၊ 2022 အေြပာငး်အလမဲျား အကျဉ်းချုပ် 

• အသက် 2 �စှ်ေအာက် ကေလးများတွင ်ကိုယ်တိုငစ်စ်ေဆးသည့ ်ကိရိယာများ အသံးုြပုြခငး်အေ�ကာငး် သတငး်အချက်အလက် 

ထပ်ထည့ထ်ားပါသည ်

• ေရာဂါမ�ှိေ�ကာငး် ြပပါက လုပ်ရမည့အ်ရာများ �ငှ့သ်က်ဆိငုေ်သာ သတငး်အချက်အလက်ကုိ ြဖည့စ်ွက်ြပငဆ်ငထ်ားပါသည ်

မိတဆ်ကြ်ခငး် 

COVID-19 ပျံ�ှံမ့�ကို ေလ�ာခ့ျရာတွင ်အကူအညြီဖစ်ေစရန ်စစ်ေဆးြခငး်သည ်အလွနပ်င ်အေရး�ကီးပါသည။် ေအာက်ပါအေြခအေန 

အများအြပားတွင ်စစ်ေဆးြခငး်သည ်အသံးုဝငပ်ါသည ်- 

• သင့တွ်င ်COVID-19 လက�ဏာများ�ှိပါက တတ်�ိငုသ်မ� အြမနဆ်ံးု စစ်ေဆးမ� ြပုလုပ်ကာ COVID-19 လက�ဏာ 

ဆံးုြဖတ်ချက်ကိုငး်ခွဲ�ုပ်ပံုကားချပ်များ (ေနာက်ထပ်ဘာသာစကားများြဖင့ ်ရ�ှိ�ိငု)် တွင ်ပါဝငေ်သာ အဆင့မ်ျားကုိ လုိက်နာသင့ပ်ါသည။်  

• COVID-19 �ှိသတူစ်ဦး�ငှ့ ်သငထ်ေိတွ�မိပါက စစ်ေဆးြခငး် အပါအဝင ်COVID-19 �ှိသတူစ်ဦး�ငှ့ ်ထေိတွ�မိ�ိငုေ်ြခ �ှိသည့အ်ခါတွင ်

လုပ်ရမည့အ်ရာများ (ေနာက်ထပ်ဘာသာစကားများြဖင့ ်ရ�ှိ�ိငု)် ပါ လမ်း��နခ်ျက်ကို လုိက်နာသင့ပ်ါသည။်  

• သင့တွ်င ်ေရာဂါလက�ဏာများ မ�ှိသည့တုိ်င�်ငှ့ ်COVID-19 �ှိသတူစ်ဦး�ငှ့ ်ထေိတွ�မိသညက်ို သတိမြပုမိသည့တ်ိုင ်ခရီးသာွးြခငး် 

ကဲသ့ိုေ့သာ ေနာငလု်ပ်ရမည့ ်ကိစ�တစ်ခုအတွက် �ကိုတင၍် စစ်ေဆးြခငး်လညး် �ှိ�ိငုပ်ါသည။်  

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�ေပးသ၊ူ ြပညသ်ူက့ျနး်မာေရး စစ်ေဆးသည့ေ်နရာတိုတ့ွင ်စစ်ေဆးမ� ခံယူ�ိငုသ်လုိ အမိ်တွငြ်ဖစ်ေစ၊ 

မညသ်ည့ေ်နရာတွငြ်ဖစ်ေစ ြပုလုပ်�ိငုေ်သာ ကိယုတ်ိငုန်မူနာရယသူည့ ်ကရိိယာစံု သိုမ့ဟုတ် ကိယုတ်ိငုစ်စေ်ဆးသည့ ်ကရိိယာ တစ်ခုကို 

အသံးုြပု၍လညး် ရ�ိငုပ်ါသည။် တစ်ခါတစရံ်တွင ်ကိုယ်တိုငစ်စ်ေဆးသည့ ်ကိရိယာကုိ “အမိ်၌စစ်ေဆးြခငး်” “အမိ်တွငစ်စ်ေဆးြခငး်” သိုမ့ဟုတ် 

“ေကာငတ်ာတွင ်ဝယ်ယူစစ်ေဆးြခငး်” ဟုလညး် ေခါ်ပါသည။် လက်�ှိတွင ်ရ�ှိ�ိငုေ်သာ ကိုယ်တိုငန်မူနာယူသည့ ်ကိရိယာစံုများ�ငှ့ ်

ကိုယ်တိုငစ်စ်ေဆးသည့ ်ကိရိယာများကုိ လက်�ှိကူးစက်မ� ကုိ စစ်ေဆးရနအ်တွက် အသံးုြပုပါသည။် လက်�ှိတွင ်သင့ထ်၌ံ COVID-19 ေရာဂါ 

�ှိ�ိငုမ်�ှိ�ိငုကုိ် ဆိလုိုြခငး် ြဖစ်ပါသည။် ယငး်တိုသ့ည ်ယခငက်သင့တွ်င ်COVID-19 ေရာဂါ ြဖစ်ပွားခဲြ့ခငး် �ှိမ�ှိအတွက် သတငး်အချက်အလက်ကုိ 

မေပးပါ။ 

ကိုယ်တိုငန်မူနာယူသည့ ်ကိရိယာစံုများ�ငှ့ ်ကိုယ်တိုငစ်စ်ေဆးသည့ ်ကိရိယာများကုိ ေဆးဆိငု ်သိုမ့ဟုတ် လက်လီအေရာငး်ဆိငုတွ်င ်

ေဆး��နး်ြဖင့ြ်ဖစ်ေစ၊ ေကာငတ်ာတွငတုိ်က်�ုိက် (ေဆး��နး်မပါဘြဲဖစ်ေစ) ရ�ှိ�ိငုပ်ါသည။် ပုဂ�လိက အာမခံအများစသုည ်လူတစ်ဦးအတွက် 

တစ်လလ�င ်ကိုယ်တိုငစ်စ်ေဆးသည့ ်ကိရိယာ 8 ခုကို အကျံုးဝငေ်စရန ်လုိအပ်ပါသည ်(အဂင်္လိပ်ဘာသာြဖင့သ်ာ)။ ြပညန်ယ်တဝှမ်း�ှိ 

အမိ်ေထာငစ်ုများသညလ်ညး် Department of Health (DOH, ကျနး်မာေရးဌာန) ၏ Say Yes! COVID Test (COVID စစ်ေဆးမ�ကို 

လက်ခံလုိက်ပါ) အစီအစဉ််မှတစဆ်င့ ်COVID-19 စစ်ေဆးသည့ ်ကိရိယာများကုိ အခမဲ့ ရ�ှိ�ိငုပ်ါသည။် ယငး်သည ်မညသ်ည့ဖ်က်ဒရယ် 

စီမံချက်�ှိသညြ်ဖစ်ေစ အပိရု�ှိြခငး် ြဖစ်ပါသည။် အမိ်ေထာငစ်ုများသည ်လက်�ှိတွင ်တစ်လလ�င ်မှာယူမ��စှ်�ကိမ် ြပုလုပ်�ိငု�်ပီး ယငး်တွင ်

တစ်လလ�င ်အခမဲ့ စစ်ေဆးသည့က်ိရိယာ 10 ခုအထ ိပါဝငပ်ါသည။် မှာယူမ�များကို Home (ပငမ်စာမျက်နာ) - Say Yes! To Covid Test 

(sayyescovidhometest.org) (ေနာက်ထပ်ဘာသာစကားများြဖင့ ်ရ�ှိ�ိငု)် တွင ်အွနလုိ်ငး်မှတစ်ဆင့ြ်ဖစ်ေစ၊ DOH COVID-19 ေဟာလုိ့ငး်ြဖစ်ေသာ 

1-800-525-0127 မှတစ်ဆင့ြ်ဖစ်ေစ ေပးပို�့ိငုပ်ါသည။် လုိအပ်သည့အ်ချိနတ်ွင ်စစ်ေဆး�ိငုရ်နအ်တွက် အသင့ြ်ပငဆ်ငထ်ားကာ စစ်ေဆးသည့ ်

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/testing/diagnostic-testing.html
https://www.cms.gov/how-to-get-your-at-home-OTC-COVID-19-test-for-free
https://sayyescovidhometest.org/my
https://sayyescovidhometest.org/my
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ကိရိယာများ လက်ဝယ်�ှိေနေစရန ်အေရး�ကီးပါသည။် ြပညန်ယ်အတွငး်�ှိ ေဒသေနရာအမျိုးမျိုးတွင ်ကဲွြပားြခငး် �ှိ�ိငုေ်သာ်လညး် အေြခခံအားြဖင့ ်

စစ်ေဆးသည့ ်ကိရိယာများကုိ မှာယူမ� လက်ခံရ�ှိသည့ေ်နမ့ှ 2-4 ရက်အ�ကာတွင ်ေရာက်�ှိရန ်ေမ�ာ်လင့�်ိငုပ်ါသည။် 

လက်�ှိအချိနတ်ွင ်US Food and Drug Administration (FDA, အစားအေသာက်�ငှ့ ်ေဆးဝါးကွပ်ကဲေရးဌာန) က အသက် 2 �စှ်ေအာက် 

ကေလးများတွင ်အသံးုြပုရန ်အမိတ်ွငစ်စ်ေသာ မညသ်ည့ ်COVID-19 ပဋပိစ�ညး် အြမနစ်စ်ေဆးြခငး်ကိုမဆိ ုအတညြ်ပုထားြခငး် သိုမ့ဟုတ် 

ခွင့ြ်ပုထားြခငး် မ�ှိပါ။ သိုရ့ာတွင ်ထေိတွ� �ပီးေနာက်ပိုငး်၊ သးီြခားခွဲေနြခငး်�ငှ့ ်လက�ဏာအလုိက် စစ်ေဆးြခငး် ရညရွ်ယ်ချက်များအတွက် 

အမိ်တွငစ်စ်ေသာ ပဋပိစ�ညး် အြမနစ်စ်ေဆးသည့ ်ကိရိယာများကုိ အသက် 2 �စှ်ေအာက် ကေလးများတွင ်ေဘးကငး်စွာအသံးုြပု၍ ရ�ိငုပ်ါသည။် 

အသက် 2 �စှ်ေအာက် ကေလးများ၌ အမိ်တွငစ်စ်ေဆးသည့ ်ပဋပိစ�ညး်အြမန ်စစ်ေဆးသည့ ်ကိရိယာကုိ ကိုယ်တိုငအ်သံးုြပုြခငး်အေပါ် မိဘများ 

သိုမ့ဟုတ် အုပ်ထနိး်သမူျားက ဆံးုြဖတ်ရန ်တိုက်တွနး်ပါသည။်  

FDA က အသက် 2 �စှ်ေအာက် ကေလးများတွင ်အသံးုြပုရနအ်တွက် အမိ်တွငစ်စ်ေဆးသည့ ်COVID-19 ပဋပိစ�ညး် အြမနစ်စ်ေဆးသည့ ်

ကိရိယာကုိ အသံးုြပုရန ်အတညြ်ပုထားြခငး် သိုမ့ဟုတ် ခွင့ြ်ပုထားြခငး် မ�ှိေသာေ�ကာင့ ်ေလ�ာေ့ပါေ့ပးထားေသာ Medical Test Site (MTS, 

ေဆးဘက်ဆိငုရ်ာ စစ်ေဆးသည့ေ်နရာ) လုိငစ်င�်ှိေသာ K-12 ေကျာငး်များ�ငှ့ ်ကေလးေစာင့ေ်�ှာက်ေရး ဌာနများ အေနြဖင့ ်အမိ်တွငစ်စ်ေဆးသည့ ်

ပဋပိစ�ညး် အြမနစ်စ်ေဆးသည့ ်ကိရိယာများကုိ အသက် 2 �စှ်ေအာက် ကေလးများတွင ်အသံးုြပုရန ်ခွင့မ်ြပုပါ။ K-12 ေကျာငး်များ�ငှ့ ်

ကေလးေစာင့ေ်�ှာက်ေရး ဌာနများ က မိဘများ သိုမ့ဟုတ် ြပုစုေစာင့ေ်�ှာက်သမူျား အသံးုြပုရနအ်တွက် အမိ်တွင ်ပဋပိစ�ညး် အြမန ်စစ်ေဆးသည့ ်

ကိရိယာများကုိ ေပးြခငး်�ှိ�ိငုပ်ါသည။်  

ကိယုတ်ိငုစ်စေ်ဆး�ပီးေနာက ်လပ်ုရမည့အ်ရာများကိ ုဤစာရွကစ်ာတမ်းတငွ ်ေဖာ်ြပထားပါသည။် ဆိလုိုသညမ်ှာ ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ� 

ေပးသတူစ်ဦးက ��န�်ကားြခငး် သိုမ့ဟုတ် ြပုလုပ်ေပးြခငး်မဟုတ်ေသာ သိုမ့ဟုတ် ဓာတ်ခွဲခနး်သို ့ ေပးပို ့ြခငး် မဟုတ်ေသာ ကိုယ်တိုငြ်ပုလုပ်သည့ ်

စစ်ေဆးမ�တစ်ခကုို ဆိလုိုပါသည။်  

သငက် ကိုယ်တိုငစ်စ်ေဆးသည့ ်ကိရိယာကုိ အသံးုြပုြခငး် ြဖစ်ပါက ယငး်ကိုအသံးုမြပုမီ ထတ်ုလုပ်သ၏ူ လမ်း��နခ်ျက် အြပည့အ်စံုကို 

ဖတ်ေပးပါ။ သင့ရ်လဒမ်ျား�ငှ့ ်ပတ်သက်၍ ေမးြမနး်လုိသညမ်ျား �ှိပါက ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ� ေပးသတူစ်ဦး�ငှ့ ်ေြပာဆိပုါ။ အချို �ေသာ 

ေကျာငး်များ�ငှ့ ်အလုပ်ခွငမ်ျားတွင ်အလုပ်ြပနဆ်ငး် သိုမ့ဟုတ် ေကျာငး်ြပနတ်က်ရနအ်တွက် ကိုယ်တိုငစ်စ်ေဆးမ�များကို လက်ခံြခငး် �ှိ�ိငုပ်ါသည။် 

သငြ်ပနသ်ာွးရန ်အသင့ြ်ဖစ်မြဖစ် ဆံးုြဖတ်�ိငုရ်န ်သင့ရ်လဒမ်ျားအေ�ကာငး်ကုိ သင့အ်လုပ်�ှင၊် ေကျာငး် အစ�ှိသညတုိ်�့ငှ့ ်ေဆးွေ�းွသင့ပ်ါသည။် 

သင့က်ိုယ်တိုင ်စစ်ေဆးမ� ရလဒမ်ျားကုိ (ေရာဂါေတွ� �ှိမ�ကိုေရာ မေတွ� �ှိမ�ကိုပါ) အွနလုိ်ငး်တွင ်Say Yes! COVID Test Digital Assistant 

(ဒဂီျစ်တယ် အေထာက်အကူ) (စပိနဘ်ာသာြဖင့ ်ရ�ှိ�ိငု)် ကုိ အသံးုြပု၍ တငြ်ပလုိက်ပါ။ သင့စ်စ်ေဆးသည့ ်ကိရိယာကုိ Say Yes! COVID Test 

ပ�ုိဂရမ်မှ မှာခဲြ့ခငး် မဟုတ်လ�ငပ်င ်ဤကိရိယာကုိ အသံးုြပု၍ မညသ်ည့က်ိုယ်တိုင ်စစ်ေဆးမ�ကိုမဆိ ုတငြ်ပ�ိငုပ်ါသည။် 

ကိုယ်တိုငစ်စ်ေဆးမ�များကို တငြ်ပြခငး်ြဖင့ ်ဝါ�ှငတ်နြ်ပညန်ယ်တွင ်COVID-19 ပျံ� �ှံမ့�ကို ပိုမိုေကာငး်မွနစ်ွာ နားလညေ်စရန ်

အကူအညြီဖစ်ေစပါသည။် 

သင၏် စစေ်ဆးမ�တငွ ်ပုိးေတွ� �ိှပါက 

ကိုယ်တိုငစ်စ်ေဆးသည့ ်ကိရိယာြဖင့ ်သင့တွ်ငေ်ရာဂါ�ှိေ�ကာငး် ေတွ� �ှိရပါက သးီြခားခွေဲနြခငး် သတငး်အချက်အလက်�ငှ့ ်သငက် 

ေရာဂါြပငး်ထနမ်�ြဖစ်ရန ်အ��ရာယ်များသ ူြဖစ်ပါက ကုသမ�ကို ရယူပံု အပါအဝင ်သငက်ိုယ်တိုင�်ငှ့ ်အြခားသမူျားကုိ ကာကွယ်ပံုအေ�ကာငး် 

အေသးစိတ် သတငး်အချက်အလက်အတွက် ဝါ�ှငတ်နြ်ပညန်ယ် DOH သင့တွ်င ်COVID-19 �ှိေ�ကာငး် ေတွ� �ှိရလ�င ်လုပ်ရမည့အ်ရာများ 

လမ်း��နခ်ျက်ကို �ကည့ေ်ပးပါ။ ေရာဂါ�ှိေ�ကာငး် ရလဒထ်က်ွပါက ထပ်ခါထပ်ခါ စစေ်ဆးြခငး်ကုိ ြပုလုပ်ရန ်မတုိက်တွနး်ပါ။ ေရာဂါ�ှိေ�ကာငး် 

ရလဒ�်ငှ့ပ်တ်သက်၍ သင့အ်ား ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�ေပးသ�ူငှ့ ်ေြပာဆိကုာ ဖျားနာစဉ်ကာလအတွငး် ယငး်တို�့ငှ့ ်ထေိတွ�ဆက်ဆပံါ။ သင့တွ်င ်

ေမးြမနး်လုိသညမ်ျား�ှိ�ပီး ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ� ေပးသတူစ်ဦးကုိ မဆက်သယွ်�ိငုပ်ါက WA DOH ေဟာလုိ့ငး်ကို 1-800-525-0127 တွင ်

ဖုနး်ေခါ်ဆိပုါ။ 

https://safercovid.org/mytest/index.html?lang=en
https://safercovid.org/mytest/index.html?lang=en
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDSickANDExposed_MY.pdf
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COVID-19 ကုသနညး်များ (ကုထံးုများ�ငှ့ ်ေဆးဝါးများ) ြဖင့ ်ေစာလျငစ်ွာ ေရာဂါကုသမ�က ပိုြပငး်ထနေ်သာ ဖျားနာမ� ြဖစ်လာ�ိငုေ်ြခ 

အ��ရာယ်များသည့ ်COVID-19 �ှိသမူျားအတွက် ြပငး်ထနေ်သာ ဖျားနာမ� အ��ရာယ်�ငှ့ ်ေဆး�ုံတက်ရြခငး်ကုိ ေလ�ာခ့ျေပး�ိငုပ်ါသည။် 

အလွနအ်မငး် နာမကျနး်ြဖစ�်ိငုေ်ြခ �ှိသမူျားတွင ်အသက်အရွယ်�ကီးသမူျား (အသက် 50 �ငှ့အ်ထက် �ှိသမူျား၊ အသက်ပို�ကီးေလ 

အ��ရာယ်ပိုများေလ ြဖစ်ပါသည)်၊ ကာကွယ်ေဆး မထိးုထားသမူျား သိုမ့ဟုတ် ေနာက်ဆံးုေပါ် ကာကွယ်ေဆး မထိးုထားသမူျား၊ ကိုယ်ခံအားစနစ် 

အားနညး်ြခငး်ကဲသ့ို ့ အချို �ေသာ ေဆးဘက်ဆိငုရ်ာ ြပဿနာများ�ှိသည့ ်ကေလးများ�ငှ့ ်လူ�ကီးများ ပါဝငပ်ါသည။် သငက် ကုသကာကွယ်ရန ်

စံ��နး်ြပည့မ်ီသညဟု် ထငပ်ါက COVID-19 ကုသနညး်များ (Pre-exposure prophylaxis (PrEP, ေရာဂါမြဖစ်ခင ်�ကိုတငက်ာကွယ်ြခငး်)၊ 

မို�ိကုလုိနယ် ပဋပိစ�ညး်များ သိုမ့ဟုတ် ေဆးေသာက်ကုသြခငး်များ) အတွက် သတ်မှတ်ချက်မီမ�ကို ဆံးုြဖတ်ရန ်သင၏် 

ကျနး်မာေရးေစာင်ေ့�ှာက်မ�ေပးသ�ူငှ့ ်ေဆးွေ�းွေပးပါ။ မေ�ာှင့ေ်�းှပါ�ငှ့ ်- အကျိုး�ိှေစရန်အတကွ ်သငပ်ထမဆံးု လက�ဏာများ စတငြ်ပ�ပီးေနာက ်

ရကပုိ်ငး်အတငွး် ကသုမ�ကိ ုစတငရ်မည ်ြဖစပ်ါသည။် 

အခမဲ့ တယ်လီကျနး်မာေရး ရငး်ြမစ်များကုိ ဆက်သယွ်ရန ်သငဆ်���ှိပါက  COVID-19 ကုသမ�အတွက် အခမဲ့ တယ်လီကျနး်မာေရး 

(စပိနဘ်ာ သာြဖင့ ်ရ�ှိ�ိငု)် သို ့ သာွးေရာက်ကာ ချိနး်ဆိမု�တစ်ခု ြပုလုပ်ရန ်လမ်း��နခ်ျက်များကုိ လုိက်နာေပးပါ။ အချို �ေသာ COVID-19 

ကုထံးုများတွင ်သင�်ငှ့ ်သင့က်ိုကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ� ေပးသအူတွက် ေနာက်ထပ်သတငး်အချက်အလက် ရ�ှိ�ိငုရ်န ်DOH ဝဘစ်ာမျက်�ာှ 

(ေနာက်ထပ် ဘာသာစကားများြဖင့ ်ရ�ှိ�ိငု)် သို ့ သာွးေရာက်ပါ။ 

သးီြခားခွဲေနြခငး်အတွက် အစားအစာ၊ တစ်ကိုယ်ေရးေစာင့ေ်�ှာက်ေရး အသံးုအေဆာငမ်ျား သိုမ့ဟုတ် အြခားလုိအပ်ချက်များအတွက် အကူအည ီ

လုိအပ်ပါက သင့ေ်ရာဂါပိုးေတွ� �ှိမ� ရလဒကုိ် တငြ်ပရန�်ငှ့ ်Care Connect �ငှ့ ်စကားေြပာဆိခုွင့ ်ေတာငး်ဆိရုန ်WA DOH ေဟာလုိ့ငး်ကို 1-800-

525-0127 တွင ်ဖုနး်ေခါ်ဆိ�ုိငုပ်ါသည ်သိုမ့ဟုတ် သင့ ်Care Connect (ေနာက်ထပ် ဘာသာစကားများြဖင့ ်ရ�ှိ�ိငု)် ဆံခုျက်သို ့ 

ဆက်သယွ်�ိငုပ်ါသည။် သးီြခားခွဲေနြခငး်အတွက် အကူအည ီလုိအပ်ပါက အကူအညရီယူရာတွင ်ေ�ာှင့ေ်�းှမ�များ မ�ှိေစရနအ်တွက် 

ေဟာလုိ့ငး်မှတစ်ဆင့ ်သင့စ်စ်ေဆးမ� ရလဒကုိ် တငြ်ပေပးပါ။  

သင၏်အနးီကပ်ထေိတွ�သမူျားကုိ COVID-19 ထေိတွ�ထား�ိငုေ်�ကာငး် အသေိပးေြပာြပ�ပီး ၎ငး်တုိအ့ား COVID-19 �ှိသ�ူငှ့ ်ထေိတွ� ခဲြ့ခငး် 

�ှိ�ိငုပ်ါက လုပ်ရမည့အ်ရာများ (ေနာက်ထပ်ဘာသာစကားများြဖင့ ်ရ�ှိ�ိငု)် ကုိ ေပးပိုပ့ါ။ အနးီကပ်ထေိတွ�မိသ ူတစ်ေယာက်ြဖစ်ြခငး်သည ်

လူတစ်ဦးက သာမနအ်ားြဖင့ ်COVID-19 ပိုး�ှိသတူစ်ေယာက်ေယာက်�ငှ့ ်အနညး်ဆံးု 6 ေပ (2 မီတာ) အကွာတွင ်24 နာရီအတွငး် စုစုေပါငး် 15 

မိနစ ်သိုမ့ဟုတ် ပိ�ုကာ�ကာ �ှိေနခဲြ့ခငး်ကို ဆိလုိုပါသည။် သိုေ့သာ် ကျဉ်းကျုတ်ေသာေနရာများ၊ ေလဝငေ်လထက်ွညံေ့သာ သိုမ့ဟုတ် ေအာ်ဟစ်ြခငး် 

သိုမ့ဟုတ် သခီျငး်ဆိြုခငး်ကဲသ့ို ့ လုပ်ေဆာငခ်ျက်များ ြပုလုပ်ြခငး်ကဲသ့ို ့ ထေိတွ� မ�အလားအလာ အ��ရာယ် တိုးေစသည့ ်အေြခအေနများတွင ်

သင�်ှိေနပါက ထိလူုများသည ်သင�်ငှ့ ်6 ေပ (2 မီတာ) ေကျာ် အကွာတွင ်�ှိေနလ�ငပ်င ်အြခားလူများကုိ ကူးစက်ြခငး်အတွက် အ��ရာယ်တစ်ရပ် 

�ှိေနဆ ဲြဖစ်သည။် သင့တွ်င ်ေရာဂါလက�ဏာများ မြပမ ီ48 နာရီ (သိုမ့ဟုတ် 2 ရက်) အလုိတွင�်ငှ့ ်ေရာဂါလက�ဏာများြပ�ပီး အနညး်ဆံးု 10 

ရက်�ကာအထ ိသငက် COVID-19 ကုိ ပျံ� �ှံေ့စ�ိငုပ်ါသည။် သင့တွ်င ်ေရာဂါလက�ဏာများ မ�ှိေသာ်လညး် COVID-19 �ှိေ�ကာငး် ေတွ� �ှိရပါက 

သင့တွ်င ်ေရာဂါ�ှိေ�ကာငး် မေတွ� �ှိရမီ 48 နာရီ (သိုမ့ဟုတ် 2 ရက်) အလုိတွင�်ငှ့ ်ေရာဂါ�ှိေ�ကာငး် ေတွ� �ှိရ�ပီးေနာက် အနညး်ဆံးု 10 ရက်�ကာအထ ိ

သငက် COVID-19 ကုိ ပျံ� �ှံေ့စြခငး် �ှိ�ိငုပ်ါသည။် သင့တွ်င ်ေရာဂါလက�ဏာများ �ှိေနေသးေသာေ�ကာင့ ်သိုမ့ဟုတ် အလွနအ်မငး် ေနမေကာငး်ြခငး် 

သိုမ့ဟုတ် ကိုယ်ခံအားနညး်ြခငး် �ှိေသာေ�ကာင့ ်တုိကဲ့သ့ိုေ့သာ အေ�ကာငး်များေ�ကာင့ ်သင့သ်းီြခားခွဲေနသည့ ်ကာလသည ်10 ရက်ထက် 

ပို�ကာပါက သင့သ်းီြခားခွဲေနသည့က်ာလ �ပီးဆံးုသည့တ်ေလ�ာက်လုံးတွင ်သင့ထ်မံ ှကူးစက်�ိငုသ်ညဟု် ယူဆပါသည။် ယငး်တိုတ့ွင ်COVID-19 �ငှ့ ်

ထေိတွ� မ� �ှိထား�ိငုေ်�ကာငး် သင�်ငှ့အ်နးီကပ် ထေိတွ� ခဲသ့မူျားကို အသေိပးြခငး်ြဖင့ ်သငက် လူတိုငး်ကို ကာကွယ်ရန ်ကူညေီပးြခငး် ြဖစ်ပါသည။်  

သငက် WA Notify (WA အေ�ကာငး်�ကားစာ) (ေနာက်ထပ် ဘာသာစကားများြဖင့ ်ရ�ှိ�ိငု)် ကုိ အသံးုြပုေန�ပီး ကိုယ်တိုငစ်စေဆးမ�တွင ်COVID-19 

�ှိေ�ကာငး် ေတွ� �ှိပါက အတညြ်ပုကုဒ ်တစ်ခုကို ေတာငး်ခံကာ အက်ပ်တွင ်သင့ရ်လဒကုိ် အတညြ်ပုြခငး်ြဖင့ ်သင�်ငှ့ထ်ေိတွ� ခဲြ့ခငး် �ှိ�ိငုေ်သာ 

အြခားသမူျားကုိ အမညမ်ေဖာ်ြပဘ ဲသတိေပးရန ်WA Notify ကုိ အသံးုြပု�ိငုပ်ါသည။် ၎ငး်သည ်ထေိတွ� မ� အလားအလာ�ှိခဲသ့ည့ ်

အက်ပ်အသံးုြပုသမူျားအား မမိကိိုယ်တိုင�်ငှ့ ်အနးီနား�ှိလူများကုိ ကာကွယ်ရနအ်တွက် သတိြပုရမည့ ်အချက်မျးကို လုပ်ေဆာငရ်န ်အသေိပးမည ်

ြဖစ်ပါသည။် WA Notify ကုိ သငအ်သံးုြပုေသာအခါ ကိုယ်ေရးကိယု်တာ သိုမ့ဟုတ် မညသ်မူညဝ်ါသ�ိိငုေ်သာ သတငး်အချက်အလက်များကုိ 

စုေဆာငး်ြခငး် သိုမ့ဟုတ် မ�ေဝြခငး် မြပုပါ။ အတညြ်ပုကုဒတ်စ်ခု ေတာငး်ဆိရုန-် 

https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/treatments/free-telehealth
https://doh.wa.gov/my/emergencies-covid-19/covid-19-kusmumaa
https://doh.wa.gov/my/emergencies-covid-19/care-connect-washington
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://doh.wa.gov/my/emergencies-covid-19/cmttphunttng-reaagnngthittemu-asipekhkmaa-piupeseaa-wa-notify-akp
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1. သင့မ်ိုဘိငုး်ဖုနး် (Android သိုမ့ဟုတ် iPhone) ကုိ အသံးုြပု၍ QR ကုဒကုိ် စကနဖ်တ်ပါ သိုမ့ဟုတ် အတညြ်ပုကုဒတ်စ်ခ ုေတာငး်ဆိပုါ 

(အဂင်္လိပ်ဘာသာြဖင့သ်ာ)-  

 

2. WA Notify ကုိ သံးုသည့ ်သင့ဖု်နး်၏ ဖုနး်နပံါတ်�ငှ့ ်သင၏် COVID-19 စစ်ေဆးမ� ပိုးေတွ� �ှိသည့ ်ရက်စွကဲို �ုိက်ထည့ပ်ါ။ 

3. “Continue (ဆက်လုပ်မည)်” ကုိ ေရွးချယ်ပါ။ 

သငသ်ည ်WA Notify တွင ်အတညြ်ပုကုဒကုိ် ေတာငး်ဆိလုိုမ့ရခဲလ့�င ်သငသ်ည ်ြပညန်ယ် COVID-19 အေရးေပါ် နပံါတ် 1-800-525-0127 ကုိ 

ဖုနး်ဆက်�ပီး # ကုိ �ှပ်ိပါ ထိုေ့နာက် ေဟာလုိ့ငး်ဝနထ်မ်းအား သငသ်ည ်WA Notify အသံးုြပုသတူစ်ေယာက်ြဖစ်ေ�ကာငး် ေပးသပိါ။ 

ပိုး�ငှ့ထ်ေိတွ�မိ�ိငုေ်သာ အြခား WA Notify အသံးုြပုသမူျားကုိ အသေိပးရာတွင ်အသံးုြပု�ိငုေ်သာ အတညြ်ပုလင့ခ််တစ်ခုကို 

အေရးေပါ် နပံါတ်ကိုငေ်သာ ဝနထ်မ်းက ထတ်ုေပး�ိငုပ်ါသည။် 

ေနာက်ထပ် သတငး်အချက်အလက်များအတွက် “မိမိဘာသာစစ်ေဆးမ�ြဖင့ ်COVID-19 ပိုးေတွ�ပါက အြခားလူများကုိ အေ�ကာငး်�ကားရန ်

နညး်လမ်း” (ေနာက်ထပ် ဘာသာစကားများြဖင့ ်ရ�ှိ�ိငု)် က�ကုိ WANotify.org (ေနာက်ထပ် ဘာသာစကားများြဖင့ ်ရ�ှိ�ိငု)် တွင ်ဝင�်ကည့ေ်ပးပါ။ 

သင့ဖု်နး်သို ့ ထည့သ်ငွး်နညး် အပါအဝင ်WA Notify �ငှ့ ်ပတ်သက်�ပီး ပိုမိုေလလ့ာလုိပါက WANotify.org (ေနာက်ထပ် ဘာသာစကားများြဖင့ ်

ရ�ှိ�ိငု)် သို ့ ဝင�်ကည့ပ်ါ။ 

သင၏် စစေ်ဆးမ�တငွ ်ပုိးမေတွ� �ိှပါက  

ေရာဂါပိးု မေတွ� ြခငး်မှာ COVID-19 ေရာဂါကုိ ြဖစ်ေစသည့ ်SARS-CoV-2 ဗုိငး်ရပ်စက်ို လက်�ှိအချိနတ်ွင ်စစ်ေဆးသည့ ်ကိရိယာ၌ 

မေတွ� �ှိရေ�ကာငး် ဆိလုိုြခငး် ြဖစ်ပါသည။်  

အစဉ်လုိက် စစ်ေဆးြခငး်ဆိသုညမ်ှာ လူတစ်ေယာက်က ရက်အနညး်ငယ်လ�င ်တစ်�ကိမ ်ကဲသ့ိုေ့သာ အ�ကိမ်များစွာ စစ်ေဆးမ� 

ြပုလုပ်ေသာအခါတွင ်ြဖစ်ပါသည။် မ�ကာခဏ စစ်ေဆးြခငး်ြဖင့ ်သငက် COVID-19 ကုိ ပိုမိုလျငြ်မနစ်ာွ ေတွ� ြခငး်�ှိ�ိငုသ်လုိ 

ေရာဂါကူးစက်မ�ကုိလညး် ေလ�ာခ့ျ�ိငုပ်ါသည။် ကိယု်တိုငန်မူနာယူသည့ ်ကိရိယာအစံုများတွင ်ဒတိုယအ�ကိမ် စစ်ေဆးရန ်ကိရိယာတစ်ခု 

ပါဝငလ်ာတတ်�ပီး အစဉ်လုိက်စစ်ေဆးရာ၌ အသံးုြပု�ိငုရ်န ်ဒဇုိီငး်ဆွထဲားပါသည။် သင့ပ်ထမဆံးု စစ်ေဆးမ�တွင ်ပိုးမေတွ�ပါက အစဉ်လုိက် 

စစ်ေဆးြခငး်အတွက် ထတ်ုလုပ်သ၏ူ လမ်း��နခ်ျက်များကို သငလုိ်က်နာသင့ပ်ါသည။် ယငး်တိုတ့ွင ်အများအားြဖင့ ်စစ်ေဆးမ�များအ�ကားတွင ်

အနညး်ဆံးု 24 နာရီြခားကာ 48 နာရီထက် မပိုေစဘ ဲသံးုရက်အတွငး် အနညး်ဆံးု�စှ်�ကိမ် စစ်ေဆးမ� ြပုလုပ်ရန ်ေြပာထားေလ�့ှိပါသည။် 

သင့ရ်လဒမ်ျား သိုမ့ဟုတ် အစဉ်လုိက်စစ်ေဆးြခငး်�ှ် ့ ်ပတ်သက်၍ ေမးြမနး်လုိသညမ်ျား �ှိပါက ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ� ေပးသတူစ်ဦး�ငှ့ ်

ေြပာဆိပုါ။  

အမိ်တွင ်COVID-19 အနတီ်ဂျင ်စစ်ေဆးရာတွင ်ပိုးမ�ှိေ�ကာငး် ြပြခငး်သည ်တစ်ခါတစ်ရံတွင ်"ပိုးမ�ှိေ�ကာငး် မှားယွငး်ြပသေသာ" ရလဒတ်စ်ခု 

ြဖစ်�ိငုပ်ါသည။် သင့�်ာှေခါငး်တုိဖ့တ် နမူနာတွင ်SARS-CoV-2 ဗုိငး်ရပ်စ်ကို  မေတွ� �ှိရေ�ကာငး် ဆိလုိုြခငး် ြဖစ်ပါသည။် သင့တွ်င ်COVID-19 

လက�ဏာများ�ှိြခငး် သိုမ့ဟုတ် (COVID-19 ြဖစ်ပွားမ� အဆင့ြ်မင့မ်ားေနေသာလူမ�ပတ်ဝနး်ကျင ်(စပိနဘ်ာသာြဖင့ ်ရ�ှိ�ိငု)်ေဒသတစ်ခုတွင ်

https://g.co/ens/report
https://doh.wa.gov/my/emergencies-covid-19/cmttphunttng-reaagnngthittemu-asipekhkmaa-piupeseaa-wa-notify-akp#1
https://doh.wa.gov/my/emergencies-covid-19/cmttphunttng-reaagnngthittemu-asipekhkmaa-piupeseaa-wa-notify-akp#1
https://doh.wa.gov/my/emergencies-covid-19/cmttphunttng-reaagnngthittemu-asipekhkmaa-piupeseaa-wa-notify-akp
https://doh.wa.gov/my/emergencies-covid-19/cmttphunttng-reaagnngthittemu-asipekhkmaa-piupeseaa-wa-notify-akp
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels


5 
 

ေနထိငုြ်ခငး် သိုမ့ဟုတ် COVID-19 �ှိသ ူတစ်ဦးဦး�ငှ့ ်ထေိတွ� ခဲြ့ခငး်တို ့ ကဲသ့ိုေ့သာ) COVID-19 ကူးစက်�ိငုေ်ြခ ြမင့မ်ားသည့ ်အေြခအေနတွင ်

�ှိေနပါက ထပ်ခါထပ်ခါ စစ်ေဆးရန ်တိုက်တွနး်ပါသည။် 

• သင့က်နဦး စစ်ေဆးမ�တွင ်ပိုးမ�ှိေ�ကာငး် ေတွ� �ှိရ�ပီး COVID-19 လက�ဏာများ �ှိေနပါက သင့လ်က�ဏာများ စတင�်ပီးေနာက် 

အနညး်ဆံးု ငါးရက်အတွငး်တွင ်24-48 နာရီ�ကာတုိငး် ြပနလ်ညစ်စ်ေဆးပါ။  

• သင့တွ်င ်COVID-19 လက�ဏာများ မ�ှိဘ ဲCOVID-19 �ှိသ�ူငှ့ ်ထေိတွ�မိြခငး် �ှိ�ိငုပ်ါက ပထမဆံးု ပိုးမ�ှိရလဒ ်ေတွ� �ှိ�ပီးေနာက် 24-48 

နာရီအ�ကာတွင ်ပဋပိစ�ညး်စစ်ေဆးမ� တစ်ခုြဖင့ ်ြပနလ်ညစ်စ်ေဆးပါ။ ဒတိုယအ�ကိမ ်စစ်ေဆးမ�မှာ ပိုးမေတွ� ြဖစ်ေသာ်လညး် COVID-19 

အတွက် စိုးရိမမ်�များ�ှိေနေသးပါက စုစုေပါငး် အနညး်ဆံးု စစ်ေဆးမ� 3 �ကိမ်အတွက် ဒတိုယေြမာက် ပိုးမေတွ�စစ်ေဆးမ��ပီးေနာက် 24-48 

နာရီတွင ်သငြ်ပနစ်စ်ေဆး�ိငုပ်ါသည။် ပဋပိစ�ညး်စစေ်ဆးမ�ြဖင့ ်3 �ကိမ် စစ်ေဆးရန ်လုံေလာက်ေသာ ရငး်ြမစ်များ သင့တွ်င ်မ�ှိပါက 

သင့ရ်ငး်ြမစ်များအြပင ်သင�်ငှ့ ်သင့အ်နးီနား�ှိလူများထ ံေဘးအ��ရာယ်အဆင့တ်ို�့ငှ့အ်ည ီေလ�ာ၍့ စစ်ေဆးရနမ်ှာ လက်သင့ခ်ံ�ိငုဖွ်ယ်ရာ 

ြဖစ်ပါသည။် 

• ထပ်မံစစ်ေဆးမ� ရလဒမ်ျားတွင ်ပိုးမေတွ�ရလဒက်ို ရ�ှိေသာ်လညး် COVID-19 �ှိ�ိငုသ်ညကုိ် စိုးရိမ်ပါက ပဋပိစ�ညး် စစ်ေဆးမ�ကို 

အသံးုြပု၍ ထပ်မ ံစစ်ေဆးရန၊် ဓာတ်ခွဲခနး် ေမာ်လီကျူးအေြခြပုစစေ်ဆးမ�ကို ရယူရန ်သိုမ့ဟုတ် သင၏် 

ကျနး်မာေရးေစာင်ေ့�ှာက်မ�ေပးသကူို ေခါ်ဆိရုန ်ေရွးချယ်�ိငုပ်ါသည။် 

ေနာက်ထပ် သတငး်အချက်အလက်အတွက် DOH ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�ေပးြခငး် မဟုတ်သည့ေ်နရာ�ငှ့ ်အများြပညသ်ဆူိငုရ်ာ 

ေနရာတုိအ့တွက် ေရာဂါလက�ဏာ ဆံးုြဖတ်ချက်ကိုငး်ခွဲ�ုပ်ပံုကားချပ် (ေနာက်ထပ်ဘာသာစကားများြဖင့ ်ရ�ှိ�ိငု)် တွင�်ကည့ပ်ါ။ 

COVID-19 �ှိသတူစ်ဦး�ငှ့ ်သငထ်ေိတွ�မိကာ အစဉ်လုိက် စစ်ေဆးမ�တွင ်ပိုးမ�ှိေ�ကာငး် ေတွ� �ှိရပါက COVID-19 �ှိသတူစ်ဦး�ငှ့ ်ထေိတွ�မိ�ိငုေ်ြခ 

�ှိသည့အ်ခါတွင ်လုပ်ရမည့အ်ရာများ (ေနာက်ထပ်ဘာသာစကားများြဖင့ ်ရ�ှိ�ိငု)် ပါ လမ်း��နခ်ျက်ကို လုိက်နာပါ။  

အကယ၍် သင၏်ရလဒမ်ျားမှာ အကျံုးမဝင ်သိုမ့ဟတု ်ချို �ယငွး်ချကဟ် ုြပေနပါက 

တစ်ခါတစ်ရံတွင ်ရလဒမ်ျားသည ်မ�ှငး်လငး်ြခငး် သိုမ့ဟုတ် ေကာက်ချက်မချ�ိငုြ်ခငး်�ှိ�ပီး စစ်ေဆးမ�အရ သင့ရ်လဒသ်ည ်ပိုးေတွ� ြခငး် သိုမ့ဟုတ် 

ပိုးမေတွ� ြခငး်ကို မေြပာ�ိငုြ်ခငး် �ှိပါသည။် သင့န်မနူာကုိ မှနက်နစ်ွာ ရယူြခငး်မ�ှိမ� သိုမ့ဟုတ် ကိုယ်တိုင ်နမူနာရယူသည့ ်ကိရိယာစံုက 

လုပ်ေဆာငခ်ျက် မမှနက်နမ်�တို ့ ကဲသ့ိုေ့သာ အေ�ကာငး်ရငး်များစွာေ�ကာင့ ်အကျံုးမဝငေ်သာ ရလဒမ်ျား ြဖစ်�ိငုပ်ါသည။် အကျံုးမဝငေ်သာ 

ရလဒမ်ျား ထကွ်ြခငး်မှာ �ှားပါးေသာ်လညး် ြဖစ်�ိငုပ်ါသည။် 

ကိုယ်တိုငစ်စ်ေဆးသည့ ်ကိရိယာတွင ်အကျံုးမဝငေ်သာ ရလဒတ်စခ်ုကုိ ြပသပါက သိုမ့ဟုတ် စစ်ေဆးရာတွင ်ချို �ယွငး်ချက် ြဖစ်ေပါ်ပါက 

စစ်ေဆးသည့ ်ကိရိယာသည ်ေကာငး်စွာအလုပ်မလုပ်ပါ။ ယငး်သို ့ြဖစပ်ါက ေနာက်ထပ်စစ်ေဆးသည့ ်ကိရိယာကုိ ရ�ှိသည�်ငှ့ ်စစ်ေဆးသည့ ်

ကိရိယာအသစ်ြဖင့ ်ထပ်မစံစ်ေဆးပါ။ ဒတိုယရလဒသ်ည ်အကျံုးမဝငဘ် ဲဆက်ြဖစ်ေနပါက အကူအည ီ ရေစရနအ်တွက် 

လမ်း��နခ်ျက်များကုိ�ကည့က်ာ ထတ်ုလုပ်သကုိူ ဆက်သယွ်ပါ။ ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ� ေပးသတူစဦ်း သိုမ့ဟုတ် အများြပညသ် ူကျနး်မာေရး 

စစ်ေဆးသည့ေ်နရာ (ေနာက်ထပ်ဘာသာစကားများြဖင့ ်ရ�ှိ�ိငု)် တစ်ခုမှ စစ်ေဆးေပးြခငး်ကိုလညး် ရယူ�ိငုပ်ါသည။် 

ထပ်ေဆာငး် COVID -19 အချကအ်လက ်�ငှ့ ်အရငး်အြမစမ်ျား  

လက်�ှိ ဝါ�ှငတ်နြ်ပညန်ယ် COVID-19 အေြခအေန (အဂင်္လိပ်ဘာသာြဖင့သ်ာ)၊ အုပ်ချုပ်ေရးမ�း Inslee ၏ ေ�ကညာချက်များ (တ�ုတ် (�ုိး�ှငး်)၊ 

ကုိရီးယား၊ �ု�ှား၊ စပိန�်ငှ့ ်ဗီယက်နမ် ဘာသာစကားများြဖင့ ်ရ�ှိ�ိငု ်- ဝဘဆ်ိကု်၏ အေပါ်ဘက်�ှိ စာရငး်တွင ်ေရွးချယ်ပါ)၊ ေရာဂါလက�ဏာများ 

(တ�ုတ် (�ုိး�ှငး်)၊ ကုိရီးယား၊ စပိန၊် ဗီယက်နမ် ဘာသာစကားများြဖင့ ်ရ�ှိ�ိငု)်၊ ကူးစက်ြပန ့ပ်ွားနညး် (တ�ုတ် (�ုိး�ှငး်)၊ ကိုရီးယား၊ စပိန၊် ဗီယက်နမ် 

ဘာသာစကားများြဖင့ ်ရ�ှိ�ိငု)်၊ လူအများ စစ်ေဆးမ� ခံယူရန ်နညး်လမ်း�ငှ့ ်အချိနအ်ခါ (ေနာက်ထပ် ဘာသာစကားများြဖင့ ်ရ�ှိ�ိငု)် �ငှ့ ်

ကာကွယ်ေဆးများ �ှာေဖွရမည့ ်ေနရာ (ေနာက်ထပ်ဘာသာစကားများြဖင့ ်ရ�ှိ�ိငု)် တုိတွ့င ်ေနာက်ဆံးုရ အချက်အလက်များကုိ �ကည့ပ်ါ။ ပိုမိုသ�ိှိရန ်

က��်ပ်ုတုိ၏့ ေမးေလေ့မးထ�ှိေသာေမးခွနး်များ (အဂင်္လိပ်လုိသာ) ကုိ �ကည့ပ်ါ။ 

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://doh.wa.gov/my/emergencies-covid-19/covid-19-attk-cmspccchekhng
https://doh.wa.gov/my/emergencies-covid-19/covid-19-attk-cmspccchekhng
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/data-dashboard
https://www.governor.wa.gov/office-governor/official-actions/proclamations
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html
https://doh.wa.gov/my/emergencies-covid-19/covid-19-attk-cmspccchekhng
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/တုိငး်ရငး်သား သိုမ့ဟုတ် �ိငုင်သံားြဖစ်မ�တုိသ့ည ်COVID-19 ပိုးကူးစက်ခံရမ� �ငှ့မ်သက်ဆိငုပ်ါ။ သိုရ့ာတွင ်

အချက်အလက်များအရ အသားအေရာင ်�ှိေသာ လူအ့သိငုး်အဝိုငး်များသည ်COVID-19 ကုိ အချိုးမညမီ�စာွ ခံေနရေ�ကာငး်ေတွ�ရပါသည။် ၎ငး်မှာ 

လူတစ်ချို � �ငှ့ ်အသိငုး်အဝိုငး်ကုိ ကာကွယ်ေပးရန ်အခွင့အ်လမ်းပိုနညး်သာွးေစသည့ ်လူမျိုးခွဲြခားမ� အထးူသြဖင့ ်ဖဲွ�စညး်ပံုြဖင့ ်လူမျိုးခွဲြခားမ�ေ�ကာင့ ်

ြဖစ်ပါသည။် စိတ်ဒဏရ်ာများက ေရာဂါကုိ ကူညတုိီက်ဖျက် မေပးပါ (အဂင်္လိပ်ဘာသာြဖင့သ်ာ) ေဟာလဟာလများ �ငှ့ ်

အချက်အလက်အမှားများကုိ မပျံ� �ှံေ့စရနအ်တွက် တိကျေသာ သတငး်အချက်အလက်များကုိသာ ေဝမ�ပါ။ 

• WA State Department of Health ကို�ုိနာဗုိငး်ရပ် တုံ ့ြပနေ်ရး (COVID-19) (ေနာက်ထပ် ဘာသာစကားများြဖင့ ်ရ�ှိ�ိငု)် 

• သင့ေ်ဒသ��ရကျနး်မာေရးဌာန သိုမ့ဟုတ် ခ�ုိငက်ို �ှာေဖွပါ (အဂင်္လိပ်ဘာသာြဖင့သ်ာ) 

• Centers for Disease Control and Prevention (CDC, ေရာဂါထနိး်ချူပ်ေရး�ငှ့ ်ကာကွယ်ေရး စငတ်ာများ) ကို�ုိနာဗုိငး်ရပ် 

(COVID-19) (ေနာက်ထပ်ဘာသာစကားများြဖစ်သည့ ်တ�ုတ် (�ုိး�ငှး်)၊ ကိုရီးယား၊ စပိန၊် ဗီယက်နမ်တို ့ြဖင့ ်ရ�ှိ�ိငုပ်ါသည)် 

ေမးခွန်းများ �ိှေသးပါသလား။ က��်ပ်ုတုိ၏့ COVID-19 အချက်အလက် ေဟာလုိ့ငး် 1-800-525-0127 ကုိ ဖုနး်ဆက်ပါ။ ေဟာလုိ့ငး် အချိနမ်ျား- 

• တနလင်္ာေန ့၊ နနံက် 6 နာရီမှ ည 10 နာရီ။ 

• အဂင်္ ါေနမ့ ှတနဂင်္ေ�ေွန ့၊ နနံက် 6 နာရီမှ ည 6 နာရီ။  

• သတ်မှတ်ထားသည့ ်ြပညန်ယ် ပိတ်ရက်များ (အဂင်္လိပ်ဘာသာြဖင့သ်ာ) နနံက် 6 နာရီမှ ည 6 နာရီ  

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

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

ဤစာရွက်စာတမး်ကုိ အြခားေဖာမက်တစ်ခုြဖင့ရ်ယူလုိပါက 1-800-525-0127 ကုိ ဖုနး်ေခါ်ပါ။ နားမ�ကားသမူျား�ငှ့ ်အ�ကားအား�ုံ 

ချို �ယွငး်ေနသည့ ်ေဖာက်သညမ်ျားအတွက် 711 (Washington Relay) (အဂင်္လိပ်ဘာသာြဖင့သ်ာ) သိုဖု့နး်ေခါ်ေပးပါ သိုမ့ဟုတ် 

civil.rights@doh.wa.gov သို ့ အးီေမးလ်ပိုေ့ပးပါ။ 

https://medium.com/wadepthealth/it-takes-all-of-us-to-reduce-stigma-during-disease-outbreaks-310db60dce29
https://doh.wa.gov/my/emergencies/covid-19
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/PublicHealthSystem/LocalHealthJurisdictions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
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
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