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သငသ်ည ်COVID-19 ပှိ ိုးရှှိသနူငှ့်် ထှိတ  ွေ့မှိနှိ ငတ် ြေရှှိပါက ဘာလ ပ်ရမလ။ဲ 

တ ာက ်ှိ ဘာလ 24 ရက၊် 2022 ြေ နစှ ် တ ပာငိ်ုး လမဲ ာိုး  က ဉိုးြေ ျုပ် 

• ပြညသ်လူူထအုတွက် ကွွာရနတ်င််း အကကြံပြြုချက်က ု ဖယ်ရ ွာ်းခ ဲ့သည ် 

• စစ်ဆ ်းရန ်အကကြံပြြုချက်မျွာ်းက ု ပြင ်ငခ် ဲ့သည ်

• အချ ြု ျို့ဆသွာ လူမျွာ်းသညဲ့ဆ်နရွာမျွာ်းတွင ်တည််းခ ုဆနထ ငုသ်မူျွာ်း သ ု ဲ့မဟုတ် အလုြ်လုြ်ဆနသမူျွာ်းအတကွ် 

သတင််းအချက်အလက်မျွာ်း ပြင ်ငဆ်ရ်းသွာ်းခ ဲ့သည ်

• COVID-19 ကူ်းစက်ခ ဲ့ပြ ်း ယခု ဖျွာ်းဆနသမူျွာ်းအတကွ် အကကြံပြြုချက်မျွာ်းက ု ပြင ်ငဆ်ရ်းသွာ်းခ ဲ့သည ်

မှိ ဆ်က ်ြေငိ်ုး 

သငသ်ည ်COVID-19 ြ ်ုးန င်ဲ့ ထ ဆတွျို့မ လျှင ်သ ု ဲ့မဟတု် ထ ဆတွျို့မ ခ ဲ့သညဟ် ုထငလ်ျှင ်ဗ ငု််းရြ်စ်ြ ်ုးအွာ်း သင်ဲ့အ မမ်  အပခွာ်းသမူျွာ်း န င်ဲ့ 

အသ ငု််းအဝ ုင််းတွင််း မြျြံျို့ န ြံ ဲ့ဆအွာင ်ကွာကွယ်ရန ်သငက်ညူ န ငုြ်ါသည။် ဆအွာကြ်ါ လမ််းညွှနခ်ျက်က ု လ ကုန်ွာြါ။ သ ်းပခွာဆနရွာြြံုစြံမျွာ်းအတကွ် 

ဆနွာက်ထြ်လမ််းညွှနခ်ျကက် ု ဤဆနရွာတငွ ်မ တသ်ွာ်းထွာ်းြါ- 

• ကျန််းမွာဆရ်းဆစွာင်ဲ့ဆရ ွာကမ်ှုဆေဟွာတငွ ်ဆနထ ငုသ်ညဲ့၊် အလြ်ုလုြ်သညဲ့ ်သ ု ဲ့မဟတု် လွာဆရွာကပ်ြသသညဲ့ ်လမူျွာ်းသည ်

ကျန််းမွာဆရ်းဆစွာင်ဲ့ဆရ ွာကမ်ှု ဆနရွာမျွာ်းတငွ ်SARS-CoV- 2 ကူ်းစက်မှု ကက ြုတငက်ွာကွယ်ဆရ်းန ငဲ့ ်ထ န််းချြုြ်ဆရ်းအတကွ် ကကွာ်းပဖတ် 

အကကြံပြြုချက်မျွာ်း ြါ လမ််းညွှနခ်ျကက် ု လ ကု်နွာရမည။် (အေဂလ ြ်ဘွာသွာပဖငဲ့သ်ွာ)  

• သငသ်ည ်လမူျွာ်းဆသွာ အလုြ်ခငွ၊် ယွာယ အလုြ်သမွာ်းအ မ်ရွာ၊ စ ်းြွွာ်းပဖစ ်ဆရလမ််းဆကကွာင််း ဆနရွာ၊ ပြြုပြငတ်ညဲ့မ်တ်ဆရ်း သ ု ဲ့မဟတု် 

ထ န််းသ မ််းဆရ်း အဆ ွာက်အအြံု၊ အ မ်ယွာမ ဲ့ဆနရွာမျွာ်း သ ု ဲ့မဟတု် အက်ူးအဆပြွာင််း အ မ်ရွာတွင ်အလုြ်လြ်ုြါက သ ု ဲ့မဟတု် 

ဆနထ ငုြ်ါက၊ ဆကျ်းဇူ်းပြြု၍ အချ ြု ျို့ လမူျွာ်းဆသွာဆနရွာမျွာ်းတငွ ်တည််းခ ုဆနထ ငုသ်မူျွာ်း သ ု ဲ့မဟတု် အလြ်ုလြ်ုဆနသမူျွာ်းအတကွ် 

အချက်အလက် ဆအွာကမ်  လမ််းညွှနခ်ျက်က ု လ ကုန်ွာြါ။  

ဆေသနတရကျန််းမွာဆရ်းအြ်ုချြုြ်ခွငဲ့ရ်  သမူျွာ်းသည ်ဤအကကြံပြြုချက်မျွာ်းအဆြေါ် ဆပဖဆလျှွာဲ့ရန ်သ ု ဲ့မဟတု် ချ ျို့ထငွရ်န၊် ဆရွာေါထ န််းချြုြ်ဆရ်းန ငဲ့ ်

ကက ြုတငက်ွာကွယ်ဆရ်းမျွာ်းက ဲ့သ ု ဲ့ဆသွာ ထညဲ့သ်ငွ််းစဉ်းစွာ်းမှုမျွာ်းအဆြေါ် အဆပခခြံ၍ ၎င််းတ ု ဲ့၏ ြံ်ုးပဖတ်ချကက် ု အသြံ်ုးပြြုန ငုသ်ည။် Revised Code of 

Washington (RCW, ဝါရ ငတ်န၏် ပြင ်ငထ်ွာ်းသညဲ့ ်စည််းကမ််း) 70.05.070 (အြ ုဆ ွာင််း ဘွာသွာစကွာ်းအချ ြု ျို့ ရန ငုသ်ည)် တွင ်

ဖွငဲ့ ် ထုွာ်းသညဲ့အ်တ ုင််း ဆေသနတရကျန််းမွာဆရ်းအရွာရ  မျွာ်းသည် က်ူးစကလ်ယ်ွဆသွာ ဆရွာေါလကခဏွာ၏ က်ူးစကပ်ြန ဲ့ြ်ွွာ်းမှုက ု ထ န််းချြုြ်ရနန် ငဲ့ ်

ကက ြုတငက်ွာကွယ်ရန ်လ အုြ်သညဟ်ု ယူ သညဲ့အ်ခါ အစ အမြံမျွာ်း ပြြုလုြ်ရြါမည။်  

ကျွန် ပ်သည ်COVID-19    က ်စစတ်ဆိုးမှုပှိ ိုးတ  ွေ့ ရှှိသနူငှ့််  န ိုးကပ် ထှိတ  ွေ့မှိြဲေ့်တသာ်လညိ်ုး တနမတကာငိ်ုးမ ြစပ်ါ။ 

ဘာလ ပ်သင့််ပါသလ။ဲ 

သင၏် ဆနွာက် ြံု်း ထ ဆတွျို့ မှုပြ ်းဆနွာက် COVID-19 က ု 3-5 ရက်အထ  စမ််းသြ်မှုခြံယူြါ။  

• အကယ်၍ သငသ်ည ်ဆရွာေါစစ်ဆ ်းဆတွျို့ ရ  ြါက၊ COVID-19 ဆရွာေါစစ်ဆ ်းဆတွျို့ ရ  ြါက ဘွာလုြ်ရမလ  (အြ ုဆ ွာင််း 

ဘွာသွာစကွာ်းအချ ြု ျို့ ရန ငုသ်ည)် လမ််းညွှနခ်ျက်က ု လ ကု်နွာြါ။ 

• ြဋ ြစစည််း စစ်ဆ ်းမှုပဖငဲ့ ်စစ်ဆ ်းမှု ြ ု်းဆတွျို့ ရ  ြါက ြထမ ြံ်ုးအကက မ် ြ ု်းမဆတွျို့ စစ်ဆ ်းမှုပြ ်းဆနွာက် 24-48 နွာရ  ြဋ ြစစည််း 

စစ်ဆ ်းမှုပဖငဲ့ ်ပြနလ်ညစ်မ််းသြ်ြါ။ ေတု ယအကက မ် စစ်ဆ ်းမှုမ ွာ ြ ု်းမဆတွျို့ ပဖစ်ဆသွာ်လည််း COVID-19 အတွက် 

စ ု်းရ မမ်ှုမျွာ်းရ  ဆနဆသ်းြါက စစုုဆြါင််း အနည််း ြံ်ုး စစ်ဆ ်းမှု 3 ကက မအ်တွက် ေတု ယဆပမွာက် ြ ု်းမဆတွျို့စစ်ဆ ်းမှုပြ ်းဆနွာက် 24-

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://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=70-05-070
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=70-05-070
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDSickANDExposed_MY.pdf
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48 နွာရ တွင ်သငပ်ြနစ်စ်ဆ ်းန ငုြ်ါသည။် တတ ယဆပမွာက်စစ်ဆ ်းမှုတွင ်ြ ု်းမဆတွျို့ရလေ ်ရရ  ပြ ်း COVID-19 ရ  န ငုသ်ညက် ု 

စ ု်းရ မြ်ါက ြဋ ြစစည််း စစ်ဆ ်းမှုက ု အသြံ်ုးပြြု၍ ထြ်မြံ စစ်ဆ ်းရန ်ဆရွ်းချယ်န ငုသ်ည၊် ဓွာတ်ခွ ခန််း 

ဆမွာ်လ ကျ ်းအဆပခပြြုစစ်ဆ ်းမှုက  ုရယူန ငုသ်ည ်သ ု ဲ့မဟုတ် သင၏် ကျန််းမွာဆရ်းဆစွာင်ဲ့ဆရ ွာက်မှုဆြ်းသကူ  ုဆခေါ်  နု ငုသ်ည။် 

ြဋ ြစစည််းစစ်ဆ ်းမှုပဖငဲ့ ်3 ကက မ် စစ်ဆ ်းရန ်လြံုဆလွာက်ဆသွာ ရင််းပမစ်မျွာ်း သငဲ့တွ်င ်မရ  ြါက သငဲ့ရ်င််းပမစ်မျွာ်းအပြင ်သငန် ငဲ့ ်

သငဲ့အ်န ်းနွာ်းရ  လူမျွာ်းထြံ ဆဘ်းအနတရွာယ်အ ငဲ့တ် ု ဲ့န  ငဲ့အ်ည  ဆလျှွာဲ့၍ စစ်ဆ ်းရနမ် ွာ လက်သငဲ့ခ်ြံန ငုဖွ်ယ်ရွာ ပဖစ်ြါသည။် 

• သင ်COVID-19 ထ ဆတွျို့ထွာ်းပြ ်း ဆရွာေါလကခဏွာမျွာ်း မရ  ဆသွာ်လည််း ပြ ်းခ ဲ့ဆသွာ ရက် 30 တွင ်COVID-19 ရ  ခ ဲ့ြါက 

စစ်ဆ ်းမှုက ု အကကြံမပြြုြါ။ သငဲ့တွ်င ်ပြ ်းခ ဲ့ဆသွာ 30-90 ရက်အတွင််း COVID-19 ပဖစ်ခ ဲ့ြါက အသစမ်ဟုတ်ဆသွာ 

သက်ဝငဆ်နသညဲ့ ်ကူ်းစက်မှုရ  လျှငြ်င ်PCR ရလေမ်ျွာ်းသည ် က်တ ုက်  သုလ ု  က်လက်၍ ြ ု်းဆတွျို့ ရ  န ငုြ်ါသည။်  

COVID-19 ပဖစ်ဆနသနူ ငဲ့ ်ဆနွာက် ြံ်ုး ထ ဆတွျို့ ပြ ်းဆနွာက် 10 ရက်အထ  ဆအွာက်ြါအ ငဲ့မ်ျွာ်း လုြ်ဆ ွာငြ်ါ- 

• အ မတ်ငွန် ငဲ့ ်အမျွာ်းပြညသ်ဆူနရွာတွင ်အပခွာ်းလမူျွာ်းအန ်း၌ ရ  ဆသွာအခါ အရညအ်ဆသ်ွးပမငဲ့ ်န ွာဆခါင််းစည််း သ ု ဲ့မဟတု် 

အသက်ရ  က ရ ယွာ (ဘွာသွာစကွာ်းအွာ်းလြံ်ုး ရန ငုသ်ည)် ဝတ် ငြ်ါ။ COVID-19 အတကွ် စစ်ဆ ်းမှု ြ ု်းမဆတွျို့လျှငြ်င ်န ွာဆခါင််းစည််း 

 ကလ်က်၍ ဝတ ်ငရ်မည။်  

o သငန် ွာဆခါင််းစည််း မဝတန် ငုသ်ညဲ့ ်ဆနရွာမျွာ်းက ု မသွွာ်းြါန ငဲ့။်  

o တစစ်ြံတုစ်ဆယွာကသ်ည ်အသက် 2 န စ်ဆအွာက်ပဖစ်ပခင််း သ ု ဲ့မဟတု် န ွာဆခါင််းစည််း ဝတ်ပခင််းမ  တွာ်း  ်းသညဲ့ ်မသနစ်မွ််းမှု 

ရ  ပခင််းဆကကွာငဲ့ ်န ွာဆခါင််းစည််း မဝတန် ငုြ်ါက အ  ြုါ 10 ရက်အတငွ််း က်ူးစက်ပြန ဲ့ြ်ွွာ်းမှုက ု ဆရ ွာငရ်န ်အပခွာ်း 

ကက ြုတငက်ွာကွယ်ဆရ်း လြ်ုဆ ွာငခ်ျက်မျွာ်း (ဆလဝငဆ်လထကွစ်နစ်တ ်ုးတက်ဆကွာင််းမနွဆ်အွာငပ်ြြုလြ်ုပခင််း) (အြ ုဆ ွာင််း 

ဘွာသွာစကွာ်းအချ ြု ျို့ ရန ငုသ်ည)် က ု အသြံ်ုးပြြုသငဲ့ြ်ါသည။်  

• ပြင််းထနဆ်သွာ ဆရွာေါပဖစ်န ငုဆ်ပခ အနတရွာယ်မျွာ်းသညဲ့ ်(အြ ုဆ ွာင််း ဘွာသွာစကွာ်းအချ ြု ျို့ ရန ငုသ်ည)် လအူမျွာ်းအန ်းတငွ ်ဆနထ ငုပ်ခင််းက ု 

ဆရ ွာငပ်ြ ်း အနတရွာယ်မျွာ်းဆသွာ ဆနရွာမျွာ်း (ဥြမွာ၊ ကျန််းမွာဆရ်းဆစွာင်ဲ့ဆရ ွာက်မှုဆေဟွာမျွာ်း) သ ု ဲ့ မသွွာ်းြါန ငဲ့။် 

• COVID-19 ဆရွာေါလကခဏွာ်းမျွာ်း (အြ ုဆ ွာင််း ဘွာသွာစကွာ်းအချ ြု ျို့ ရန ငုသ်ည)် က  ုဆစွာင်ဲ့ကကည်ဲ့ြါ။ 

• ဆရွာေါလကခဏွာမျွာ်း ရ  လွာြါက စစ်ဆ ်းမှုခြံယူြါ (အြ ဆု ွာင််း ဘွာသွာစကွာ်းအချ ြု ျို့ ရန ငုသ်ည)် န ငဲ့ ်ကျွန်ြ်ုတွင ်COVID-19 

ဆရွာေါြ ်ုးဆတွျို့ ရ  သနူ ငဲ့ ်အန ်းကြ်ထ ဆတွျို့ ဖူ်းပြ ်း ယခုအခါ ဖျွာ်းဆနြါသည ်ဆအွာကြ်ါ အ ငဲ့မ်ျွာ်းအတ ုင််းလ ကုန်ွာြါ။ 

ဘွာလြ်ုသင်ဲ့ြါသလ ။ 

• ခရ ်းသွွာ်းမှု  ငုရ်ွာ ဆနွာက်ထြ် သတင််းအချကအ်လကမ်ျွာ်းအတကွ် ခရ ်းသွွာ်းလွာပခင််း| Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC, ဆရွာေါထ န််းချြုြ်ဆရ်းန ငဲ့ ်ကက ြုတငက်ွာကွယ်ဆရ်းအတကွ် စငတ်ွာမျွာ်း) (အြ ုဆ ွာင််း ဘွာသွာစကွာ်းအချ ြု ျို့ ရန ငုသ်ည)် 

က ု ကကညဲ့ြ်ါ။ 

• သငမ် မ ဘွာသွာ စစ်ဆ ်းမှု ခြံယူဆနြါက လမ််းညွှနခ်ျကအ်တကွ် ကကွာ်းပဖတ် SARS-CoV-2 က ုယ်တ ငုစ်စ်ဆ ်းပခင််းလမ််းညွှန ်(wa.gov) 

(အေဂလ ြ်ဘွာသွာပဖငဲ့သ်ွာ) က ု ကကညဲ့ြ်ါ။ 

အ မ်ဆထွာငစ်ု ထ ဆတွျို့ မှုမျွာ်းသည ်COVID-19 အတကွ် ြ ု်းဆတွျို့ ရ  သမူျွာ်းန ငဲ့ ်ရ ညက်ကွာပြ ်း ထြ်တလ လ ပဖစ်ဆသွာ ထ ဆတွျို့ မှု ပဖစလ်ွာဆလဲ့ရ  ြါသည။် 

ဆနအ မတ်ွင ်COVID-19 က ု  က်တ ကု် ထ ဆတွျို့ဆနြါက COVID-19 ဆရွာေါလကခဏွာ်းမျွာ်းက ု ဆစွာင်ဲ့ကကညပ်ြ ်း က်ူးစကလ်ွယ်ဆသွာ ကွာလအတငွ််း 

COVID-19 ပဖစ်ဆနသနူ ငဲ့ ်ဆနွာက် ြံ်ုးထ ဆတွျို့ ပြ ်းဆနွာက် 10 ရကအ်ထ   သင၏် ထ ဆတွျို့ မှု စတငခ်ျ နမ်  ဆနအ မ်န ငဲ့ ်လူအမျွာ်းကကွာ်းရ   

အပခွာ်းလမူျွာ်းအန ်းတွင ်အရညအ်ဆသ်ွးပမငဲ့ ်န ွာဆခါင််းစည််း သ ု ဲ့မဟတု် အသက်ရ  က ရ ယွာ ဝတ ်ငြ်ါ။ COVID-19 ရ  သနူ ငဲ့ ်သင၏် ြထမ ြံ်ုး 

ထ ဆတွျို့ မှုပြ ်းဆနွာက် 3-5 ရကမ်  ဆနွာက ်ြံ်ုး ထ ဆတွျို့ မှုပြ ်းဆနွာက ်3-5 ရက်အထ  အပမ  စစဆ် ်းြါ။ 

 ြေ ှိျု ွေ့တသာ လမူ ာိုးသည့်တ်နရာမ ာိုး  င ် ညိ်ုးြေှိ တနထှိ ငသ်မူ ာိုး သှိ ့်မဟ   ် လ ပ်လ ပ်တနသမူ ာိုး   က ် ြေ က ်လက-် 

ကွွာရနတ်င််းသည ်ကျန််းမွာဆရ်းဆစွာင်ဲ့ဆရ ွာက်မှုမဟုတ်ဆသွာ စုဆြါင််းဆနရွာမျွာ်းတွင ်စြံအကကြံပြြုချက် မဟုတ်ဆတွာဲ့ြါ။ သ ု ဲ့ဆသွ်ာ အချ ြု ျို့ဆသွာ 

အဆပခအဆနမျွာ်းဆအွာက်တွင ်ကျန််းမွာဆရ်းဆစွာငဲ့ဆ်ရ ွာက်မှုမဟုတ်ဆသွာ စုဆြါင််းဆနရွာမျွာ်းတွင ်ကွွာရနတ်င််းက ု 

ထညဲ့သ်ငွ််းစဉ်းစွာ်းန ငုြ်ါသည်- 

• ပြြုပြငတ်ညဲ့မ်တ်ဆရ်းဆေဟွာမျွာ်းန ငဲ့ ်အကျဉ်းချဆနရွာမျွာ်း 

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-05/820-131-COVID19MaskGuidance-Burmese.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-05/820-131-COVID19MaskGuidance-Burmese.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html#ventilation
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://doh.wa.gov/my/emergencies-covid-19/covid-19-attk-cmspccchekhng
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html#do-not-travel
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html#do-not-travel
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-360-SARSCoV2SelfTesting.pdf


   

3 
 

• အ မ်ဆပခရွာမ ဲ့ ခ ုလှုြံရွာဆနရွာမျွာ်းန ငဲ့ ်အကူ်းအဆပြွာင််း အ မ်ရွာ 

• (ဥြမွာ၊ ေ ုဆေါငမ်ျွာ်း၊ စက်ရြံုမျွာ်း၊ အစွာ်းအစွာထြ်ုြ ု်းပခင််းန ငဲ့ ်အသွာ်းပြြုပြငပ်ခင််း  ငုရ်ွာ စက်ရြံုမျွာ်းန ငဲ့ ်အလြ်ုရ ငက် 

ြြံဲ့ြ ု်းဆြ်းဆသွာ သယ်ယူြ ု ဲ့ဆ ွာငဆ်ရ်း) က ဲ့သ ု ဲ့ အလုြ်သဆဘွာသဘွာဝဆကကွာငဲ့ ်ခြ်ခွွာခွွာဆနရန ်မပဖစ်န ငုဆ်သွာ လူစုလူဆဝ်းရ  သညဲ့ ်

အလုြ်ခွငမ်ျွာ်း  

• ယွာယ အလုြ်သမွာ်းအ မ်ရွာ 

• စ ်းြွွာ်းပဖစ် ဆရဆကကွာင််းလ ုင််း ဆနရွာမျွာ်း (အေဂလ ြ်ဘွာသွာပဖငဲ့သ်ွာ) (ဥြမွာ၊ စ ်းြွွာ်းဆရ်းလုြ်ငန််းသြံ်ုး ြငလ်ယ်စွာသဆဘဂွာမျွာ်း၊ 

ကုနတ်ငသ်ဆဘဂွာမျွာ်း၊ အဆြျွာ်စ ်းသဆဘဂွာမျွာ်း)  

ကွွာရနတ်င််းက ု ထညဲ့သ်ငွ််းစဉ်းစွာ်းန ငုသ်ညဲ့ ်အဆပခအဆနမျွာ်း ြါဝငသ်ည်- 

• အထ်ူးသပဖငဲ့ ်အပခွာ်းဆလျွာဲ့ဆြါ ဲ့သက်သွာဆရ်း အစ အမြံမျွာ်းသည် တြံု ဲ့  ငု််းဆသွာ ဆပြွာင််းဆရွှျို့ မှုတွင ်မဆအွာငပ်မငြ်ါက 

ကူ်းစက်ပြန ဲ့ြ်ွွာ်းမှု ထ န််းချြုြ်ဆရ်း 

• COVID-19 ထ ဆတွျို့ထွာ်းသမူျွာ်းအတွက် စစ်ဆ ်းပခင််းန ငဲ့ ်န ွာဆခါင််းစည််းတြ်ပခင််းက ဲ့သ ု ဲ့ အပခွာ်း ကက ြုတငက်ွာကွယ်ဆရ်း 

အစ အမြံမျွာ်း ချမ တ်မထွာ်းြါ 

အ  ြုါ အဆပခအဆနမျွာ်းတငွ ်ကွွာရနတ်င််းကကွာချ နသ်ည ်ဆဘ်းအနတရွာယ် ေဏခ်ြံန ငုမ်ှုအ ငဲ့ဆ်ြေါ် မတူည၍် COVID-19 ဆစွာငဲ့က်ကညဲ့က်ွာလဆြေါ် 

အဆပခခြံပြ ်း ဆနွာက ်ြံ်ုး ထ ဆတွျို့ မှုမ  5-10 ရက် ပဖစသ်ငဲ့ြ်ါသည။် ကွွာရနတ်င််း ကွာလက  ုတကွ်ချက်ရန ်ကူ်းစကတ်တ်ဆသွာ ကွာလမျွာ်းအတွင််း 

COVID-19 ရ  သနူ ငဲ့ ်သင၏်ထ ဆတွျို့ မှုရက်စွ သည် 0 ဆန ဲ့ပဖစ်သည။် ရကစ်ွ  1 သည ်COVID-19 ရ  သနူ ငဲ့ ်သငဆ်နွာက် ြံ်ုးအန ်းကြ်ထ ဆတွျို့ ပြ ်းဆနွာက် 

ြထမ ြံ်ုးဆန ဲ့ပဖစသ်ည။် 

အဆဝ်းမ  အလုြ်လြ်ုဆနသညဲ့ ်ဝနထ်မ််းမျွာ်း သ ု ဲ့မဟုတ် တစ်ဦ်းချင််း အလြ်ုဆနရွာန ငဲ့ ်ဆကွာင််းမနွဆ်သွာ ဆလဝငဆ်လထကွစ်နစ်ရ  သညဲ့ ်အလြ်ုခွင ်

နယ်ဆပမသ ု ဲ့ ယွာယ  အလြ်ုတွာဝန ်ရ  ထွာ်းပခင််းက ဲ့သ ု ဲ့ ကွွာရနတ်င််း  ငုရ်ွာ အပခွာ်းနည််းလမ််းမျွာ်းက ုလည််း ထညဲ့သ်ငွ််းစဉ်းစွာ်းရြါမည။် 

ဤဆနရွာမျွာ်းရ  လမူျွာ်းသည ်“ကျွန်ြ်ုသည ်COVID-19 ြ ု်းစစ်ဆ ်းဆတွျို့ ရ  သနူ င်ဲ့ အန ်းကြ် ထ ဆတွျို့မ ခ ဲ့ဆသွာလ်ည််း ဆနမဆကွာင််းမပဖစြ်ါ။ 

ဘွာလြ်ုသင်ဲ့ြါသလ  က ုလည််း လ ကုန်ွာသငဲ့ြ်ါသည။် 

အလြ်ုရြံုမျွာ်းသည ်ကွွာရနတ်င််း သ ု ဲ့မဟတု် ကွွာရနတ်င််းအပခွာ်းနည််းလမ််းသည ်အဆပခအဆနအတကွ် သငဲ့ဆ်လျွာ်မည ်ဟတု်၊ မဟတု်န ငဲ့ြ်တသ်ကပ်ြ ်း 

၎င််းတ ု ဲ့၏ ဆေသနတရကျန််းမွာဆရ်းအုြ်ချြုြ်ဆရ်းြ ုင််းန ငဲ့ ်တ ငုြ်ငန် ငုပ်ြ ်း အလြ်ုရြံုမျွာ်းသည် ဆေသနတရကျန််းမွာဆရ်းအြ်ုချြုြ်ဆရ်းြ ငု််း 

လမ််းညွှနခ်ျကမ်ျွာ်းက ု လ ကု်နွာသငဲ့ြ်ါသည။် ဆေသတွင််း ကျန််းမွာဆရ်း  ငုရ်ွာ အြ်ုချြုြ်မှုြ ုင််းမျွာ်းသည် ကွွာရနတ်င််းက ု ထညဲ့သ်ငွ််းစဉ်းစွာ်းန ငုသ်ညဲ့် 

အဆပခအဆနမျွာ်းတငွ ်ကွွာရနတ်င််းဝငရ်န ်သတမ် တ်ပြဋ္ဌွာန််းရနမ် ွာ ပဖစန် ငုြ်ါသည။် 

ကျွန် ပ် COVID-19 နဲ ့် ဘယလ်ှိ ထှိတ  ွေ့မှိြဲေ့် ာလ။ဲ 

COVID-19 ပဖစ်ဆစသညဲ့ ်ဗ ုင််းရြ်စသ်ည ်အရွယ်အစွာ်းမတူည သညဲ့ ်ဆလထတုွင််း အမှုနအ်မ ွှွာ်းမျွာ်းမ  က်ူးစကြ်ျြံျို့ ြွွာ်းပြ ်း 

ပြန ဲ့ြ်ွွာ်းဆစသညဲ့အ်ရွာမျွာ်းတွင ်6 ဆြ (2 မ တွာ) အတငွ််းက ဲ့သ ု ဲ့ အန ်းကြ်ထ ဆတွျို့ ပခင််းမ  ပဖစလ်ွာန ငုသ်ညဲ့် အရွာမျွာ်းအြါအဝင ်ဆလထ တွင ်

ရ  ဆနန ငုဆ်သွာ အရွာမျွာ်းန ငဲ့ ်ဆလဝငဆ်လထကွန်ည််းဆသွာ ဆနရွာမျွာ်းတွင ်ထြ် ငဲ့ထ်ကွလ်ွာန ငုသ်ညဲ့အ်ရွာမျွာ်း ြါဝငြ်ါသည။် COVID-19 

ရ  သမူျွာ်းသည ်လကခဏွာမျွာ်းမပြမ  န စ်ရကအ်လ  ု(သ ု ဲ့မဟတု် ၎င််းတ ု ဲ့တငွ ်ဆရွာေါလကခဏွာမပြမ  န စ်ရကအ်လ တုွင)် ဆရွာေါလကခဏွာမျွာ်းခြံစွာ်းရပြ ်း 

10 ရက် (သ ု ဲ့မဟတု ်ဆရွာေါစစ်ဆ ်းဆတွျို့ ရ  ပြ ်းဆနွာက် 10 ရကအ်ထ  ဆရွာေါလကခဏွာမပြဆသွာ်လည််း) အပခွာ်းလမူျွာ်းသ ု ဲ့ ဗ ုင််းရြ်စက်ူ်းစက်န ငုသ်ည။် 

COVID-19 ပဖစ်ဆနသ ူလတူစ်ဦ်း၏ သ ်းသန ဲ့ခွ် ဆနမှုသည ်10 ရက်ထက် ြ ုကကွာရ ညဆ်နြါက (ဥြမွာ၊ ထ လုမူျွာ်း အပြင််းအထန ်ဖျွာ်းနွာ သ ု ဲ့မဟတု် 

က ုယ်ခြံအွာ်းချ ြု ျို့ယွင််းဆနဆသွာဆကကွာငဲ့)် ထ လုူမျွာ်းသည ်သ ်းသန ဲ့ခွ် ဆနမှုကွာလ အ ြံ်ုးသတ်ချ နအ်ထ  က်ူးစကလ်ွယ်ြါသည။် COVID-19 အတကွ် 

စစ်ဆ ်းမှုြ ု်းဆတွျို့ ရ  သသူည ်အနည််း ြံ်ုး 5 ရက် သ ်းသန ဲ့ခွ် ဆနပြ ်းဆနွာက် ဆနထ ငုဆ်ကွာင််းလွာသညဲ့အ်ခါ ဆနွာကထ်ြ် န စက်က မ် ြ ်ုးမဆတွျို့ COVID-19 

စစ်ဆ ်းမှုက ု 24-48 နွာရ ပခွာ်း၍ လြ်ုဆ ွာငြ်ါက ထ လုမူျွာ်းက  ုက်ူးစကလ်ယ်ွသညဟ်ု မယူ ဆတွာဲ့ြါ။  

အန ်းကြ်ထ ဆတွျို့မ သတူစ်ဆယွာက ် သုညမ် ွာ သွာမနအ်ွာ်းပဖငဲ့ ်COVID-19 ြ ု်းရ  သတူစ်ဆယွာက်ဆယွာကန် ငဲ့ ်အနည််း ြံ်ုး 6 ဆြ (2 မ တွာ) အကွွာတွင ်

24 နွာရ အတွင််း စစုုဆြါင််း 15 မ နစ် သ ု ဲ့မဟတု် ြ ုကကွာကကွာ ရ  ဆနခ ဲ့ပခင််းက ု   လု ြုါသည။် သ ု ဲ့ဆသွာ ်ကျဉ်းကျြ်ဆသွာ ဆနရွာမျွာ်း၊ 

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-05/420-397-COVID19CommercialMaritimeSettings.pdf
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ဆလဝငဆ်လထကွမ်ဆကွာင််းဆသွာ ဆနရွာမျွာ်း သ ု ဲ့မဟတု် ဆအွာဟ်စပ်ခင််း သ ု ဲ့မဟတု် သ ချင််း  ပုခင််းက ဲ့သ ု ဲ့ လုြ်ဆ ွာငခ်ျက်မျွာ်း ဆ ွာငရွ်က်ဆနသညဲ့ ်

ဆနရွာမျွာ်းက ဲ့သ ု ဲ့ ထ ဆတွျို့ မှု အလွာ်းအလွာ ြ ုတ ်ုးလွာသညဲ့ ်အဆပခအဆနမျွာ်းတငွ ်သငရ်  ဆနြါက COVID-19 ပဖစ်ဆနသသူည ်သငဲ့ထ်ြံမ  6 ဆြ (2 

မ တွာ)ဆကျွာ ်အကွွာအဆဝ်းတငွ ်ရ  ဆနလျှငြ်င ်သငထ် ဆတွျို့ န ငုသ်ညဲ့် ဆဘ်းအနတရွာယ် ရ  ဆန   ပဖစြ်ါသည။် လူမျွာ်းသည ်ဘယ်လ ထု ဆတွျို့မ သလ  

မသ ဘ  COVID-19 က ု ထ ဆတွျို့မ ခ ဲ့န ငုြ်ါသည။်  

 ပညသ်ူ ့် က န်ိုးမာတရိုး  င ်ာဗ  ိုး  င ်ပါဝင ်ြေငိ်ုး 

COVID-19 ြ ု်းရ  ဆသွာ တစ်ဆယွာက်ဆယွာက်က ပြညသ်ူ ဲ့ကျန််းမွာဆရ်းဌွာနအွာ်း လတ်တဆလွာတွင ်သငန် ငဲ့ ်အန ်းကြ်ထ ဆတွျို့ မှုရ  ဖူ်းသညဟ်ု 

ဆပြွာလ ုက်ြါက ပြညသ်ူ ဲ့ကျန််းမွာဆရ်းဌွာနက သငဲ့အ်ွာ်း ဖုန််း က ်သ ု ဲ့မဟုတ် စွာတ ုဆြ်းြ ု ဲ့ြါလ မဲ့်မည။် အငတ်ွာဗျ ်းဆမ်းသကူ ဘွာလုြ်ရမလ ၊ 

ဘယ်လ ုအဆထွာက်အြြံဲ့ဆတွလ ုသလ  သငန်ွာ်းလညဆ်အွာင ်ကူည ဆြ်းြါလ မ်ဲ့မည။် အငတ်ွာဗျ ်းဆမ်းသကူ သင်ဲ့အမညက်  ုဘယ်သကူ 

ဆပြွာလ ုက်လ က  ုဆပြွာပြလ မ်ဲ့မည ်မဟုတ်ြါ။  

COVID-19 ပှိ ိုး စစတ်ဆိုးတ  ွေ့ ရှှိထာိုးသနူငှ့််  န ိုးကပ်ထှိတ  ွေ့ မှု ရှှိြဲေ့်ပပ ိုး ယြေ  ကျွန် ပ်တနမတကာငိ်ုး ြစတ်နပါသည။် 

ဘာလ ပ်သင့််ပါသလ။ဲ 

အကယ်၍ သငသ်ည ်COVID-19 န ငဲ့ ်ထ ဆတွျို့ ပြ ်း ဆရွာေါလကခဏွာမျွာ်း (အြ ုဆ ွာင််း ဘွာသွာစကွာ်းအချ ြု ျို့ ရန ငုသ်ည)် (အဆြျွာဲ့စွာ်းြင)် 

ဆြေါ်လွာြါက၊ သငသ်ည ်အပခွာ်းသမူျွာ်းန ငဲ့ ်ခြ်ဆဝ်းဆဝ်းတငွဆ်နသငဲ့သ်ည။် ကွာကွယ်ဆ ်းထ ်ုးသညဲ့အ်ဆပခအဆန မညသ် ု ဲ့ြငရ်  ဆစကွာမူ 

ဗ ုင််းရြ်စစ်မ််းသြ်မှု (အြ ုဆ ွာင််း ဘွာသွာစကွာ်းအချ ြု ျို့ ရန ငုသ်ည)် ပဖငဲ့ ်COVID-19 က ု စမ််းသြ်ြါ။  

• ြဋ ြစစည််း စစ်ဆ ်းမှုပဖငဲ့ ်စစ်ဆ ်းမှု ြ ု်းမဆတွျို့ြါက- 

o အဖျွာ်းကျဆ ်းမဆသွာကဘ်  ပြ ်းခ ဲ့ဆသွာ 24 နွာရ အတငွ််း အဖျွာ်းမရ  သညဲ့တ် ုငဆ်အွာင ်နငှ့် ်သင၏် ဆရွာေါလကခဏွာမျွာ်း 

(အြ ုဆ ွာင််း ဘွာသွာစကွာ်းအချ ြု ျို့ ရန ငုသ်ည)် သ သ သွာသွာ မတ ု်းလွာမပခင််း အ မ်တငွသ်ွာဆနြါ။ 

o သင၏် ဆရွာေါလကခဏွာမျွာ်း စတငပ်ြ ်းဆနွာက ်အနည််း ြံ်ုး ငါ်းရကတ်ငွ ်24-48 နွာရ တ ငု််း စစ်ဆ ်းမှုပြနခ်ြံယူြါ။ သင၏် 

ဆရွာေါလကခဏွာမျွာ်း စတငပ်ြ ်းဆနွာက ်အနည ်ြံ်ုး ငါ်းရကတ်ွင ်ြ ်ုးမဆတွျို့ရလေ ်ရရ  ပြ ်း COVID-19 ရ  န ငုသ်ညက် ု စ ု်းရ မ်ြါက 

ြဋ ြစစည််း စစ်ဆ ်းမှုက ု အသြံ်ုးပြြု၍ ထြ်မြံ စစ်ဆ ်းရန ်ဆရွ်းချယ်န ငုသ်ည၊် ဓွာတ်ခွ ခန််း ဆမွာလ် ကျ ်းအဆပခပြြုစစ်ဆ ်းမှုက ု 

ရယူန ငုသ်ည ်သ ု ဲ့မဟတု် သင၏် ကျန််းမွာဆရ်းဆစွာင်ဲ့ဆရ ွာက်မှုဆြ်းသကူ ု ဆခေါ်  နု ငုသ်ည။် 

• သငစ်စ်ဆ ်းမှု ြ ်ုးမဆတွျို့ ရ  ဘ  သင၏် ဆရွာေါလကခဏွာမျွာ်း ဆပြလညသ်ွွာ်းြါက ကျွန်ြ်ုသည ်COVID-19 အတကွ် 

စစ်ဆ ်းမှုြ ု်းဆတွျို့ ရ  သနူ င်ဲ့ အန ်းကြ် ထ ဆတွျို့မ ခ ဲ့ဆသွာလ်ည််း ဆနမဆကွာင််းမပဖစြ်ါ။ ဘွာလြ်ုသင်ဲ့ြါသလ ။ ဆအွာက်ရ   

လမ််းညွှနခ်ျကအ်တ ုင််း  ကလ်ြ်ုြါ။ 

• အကယ်၍ သငသ်ည ်ဆရွာေါစစ်ဆ ်းဆတွျို့ ရ  ြါက၊ COVID-19 ဆရွာေါစစ်ဆ ်းဆတွျို့ ရ  ြါက ဘွာလြ်ုရမလ  (wa.gov) (အြ ုဆ ွာင််း 

ဘွာသွာစကွာ်းအချ ြု ျို့ ရန ငုသ်ည)် လမ််းညွှနခ်ျကက် ု လ ကုန်ွာြါ။ အကယ်၍ သငမ်စမ််းသြ်ရဆသ်းြါက 

ဆရွာေါစမ််းသြ်ဆတွျို့ ရ  သမူျွာ်းက ဲ့သ ု ဲ့ တူည ဆသွာ သ ်းပခွာ်းခွ ဆနပခင််းန ငဲ့ ်န ွာဆခါင််းစည််းတြ်လမ််းညွှနခ်ျကက် ု လ ုကန်ွာြါ။ 

• သငမ် မ ဘွာသွာ စစ်ဆ ်းမှု ခြံယူဆနြါက လမ််းညွှနခ်ျကအ်တကွ် ကကွာ်းပဖတ် SARS-CoV-2 က ုယ်တ ငုစ်စ်ဆ ်းပခင််းလမ််းညွှန ်(wa.gov) 

(အေဂလ ြ်ဘွာသွာပဖငဲ့သ်ွာ) က ု ကကညဲ့ြ်ါ။ 

သငဲ့အ် မ်ဆထွာငစ်အုတငွ််း သ ု ဲ့မဟတု ်ပြငြ်ရ   အပခွာလမူျွာ်းအန ်းတငွ ်သငရ်  ဆနရမည ် ြုါက အရညအ်ဆသ်ွးပမငဲ့ ်န ွာဆခါင််းစည််း (အြ ုဆ ွာင််း 

ဘွာသွာစကွာ်းအချ ြု ျို့ ရန ငုသ်ည)် က ု ဝတ် ငြ်ါ။ သငသ်ည ်သငအ် မ်ဆထွာငစ်ဝုငမ်ဟတု်ဆသွာ အပခွာ်းသမူျွာ်း၊ အနွာ်းတငွရ်  ဆနလျှင ်

န ွာဆခါင််းြါ်းစြ်စည််း သ ု ဲ့မဟတု် အသက်ရ  စကက် ု ဝတ် ငထ်ွာ်းသငဲ့ြ်ါသည။် သငဲ့ ်ဆရွာေါလကခဏွာမျွာ်း ြ  ု ်ုးလွာလျှင ်သ ု ဲ့မဟတု် 

ဆရွာေါလကခဏွာအသစမ်ျွာ်း ထြ်ပဖစ်လွာလျှင ်ကျန််းမွာဆရ်းဆစွာငဲ့ဆ်ရ ွာကသ်တူစ်ဆယွာကန် ငဲ့ ်တ ငုြ်ငြ်ါ။  

 စတ်ယာကတ်ယာက ် င ်က န်ိုးမာတရိုး တစာင့်တ်ရှာကသ်မူရှှိလျှင-် လူဝငမ်ှုအဆပခအဆနမညသ် ု ဲ့ြငရ်  ဆစကွာမူ ဆနရွာမျွာ်းမျွာ်းတွင ်အခမ ဲ့ 

သ ု ဲ့မဟုတ် စရ တ်နည််းနည််းပဖငဲ့ ်ဆ ်းစစ်ဆြ်းြါသည။် Department of Health (ကျန််းမွာဆရ်းဌွာန) ၏ ဆ ်းစစ်မှု  ငုရ်ွာ 

ဆမ်းဆလဲ့ဆမ်းထရ  ဆသွာဆမ်းခွန််းမျွာ်း (အေဂလ ြ်လ ုသွာ)က ု ကကညဲ့ြ်ါ သ ု ဲ့မဟုတ် ဝါရ ငတ်နပ်ြညန်ယ် COVID-19 အချက်အလက် ဆဟွာဲ့လ ုင််း 

(အြ ုဆ ွာင််း ဘွာသွာစကွာ်းအချ ြု ျို့ ရန ငုသ်ည)် က ုဖုန််း က်ြါ။ 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/testing.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Ftesting%2Fdiagnostic-testing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDSickANDExposed_MY.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-360-SARSCoV2SelfTesting.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/testing-covid-19
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/testing-covid-19
https://doh.wa.gov/my/emergencies-covid-19/knupttiukiuchksyrn
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သ ိုး ြောိုးြေ ဲတန ြေငိ်ုးနငှ့််  သ ာိုး လာကန် ့်သ  ်ြေငိ်ုး ှိ ့် ဘာက  ဲပာိုးလ။ဲ 

• သ ိုး ြောိုးြေ ဲတန ြေငိ်ုး   သုညမ် ွာ သင်ဲ့တငွ ်COVID-19 ဆရွာေါလကခဏွာမျွာ်းရ  ဆနပြ ်း ဆ ်းစစအ်ဆပဖက ု ဆစွာင်ဲ့  ငု််းဆနချ န ်သ ု ဲ့မဟတု် 

COVID-19 ြ ်ုးရ  ဆကကွာင််း စစ်ဆ ်းဆတွျို့ ရ  ချ နတ်ငွ ်လုြ်ရမည်ဲ့ အရွာမျွာ်းပဖစ်ြါသည။် သ ်းပခွာ်းခွ ဆနပခင််း  သုညမ် ွာ ဆရွာေါြျြံျို့ န ြံ ဲ့မှုက ု 

ဆရ ွာငက်ကဉန ငုရ်န ်တ ကု်တနွ််းထွာ်းဆသွာ အချ နအ်တ ုင််းအတွာတစ်ခု (အေဂလ ြ်ဘွာသွာပဖငဲ့သ်ွာ) အ မတ်ငွဆ်နပြ ်း အပခွာ်းသမူျွာ်း 

(အ မ်ဆထွာငစ်ဝုငမ်ျွာ်းအြါအဝင)် န င်ဲ့ ခွ ဆနပခင််း ပဖစ်ြါသည။်  

• သ ိုး ြောိုးြေ ဲတနထှိ င ်ြေငိ်ုး  သုညမ် ွာ သငက်ူ်းစက်ခြံထွာ်းရပြ ်း ကူ်းစက်ပြန ဲ့ြ်ွွာ်းမညစ် ု်း၍ COVID-19 ထ ဆတွျို့ ပြ ်းဆနွာက် 

ဆနအ မတ်ွငဆ်နပခင််းန ငဲ့ ်အပခွာ်းလမူျွာ်းန ငဲ့ဆ်ဝ်းရွာတွငဆ်နပခင််းက ု   လု သုည။် သင်ဲ့တငွ ်COVID-19 ဆရွာေါြ ု်းဆတွျို့ ရ  လျှင ်သ ု ဲ့မဟတု် 

COVID-19 ဆရွာေါလကခဏွာမျွာ်း ဆြေါ်လွာလျှင ်အသွွာ်းအလွာကန် ဲ့သတ်ပခင််း သည ်သ ်းပခွာ်းခွ ဆနပခင််း ပဖစသ်ွွာ်းန ငုြ်ါသည။် 

စှိ န်ငှ့် ်  ပျု မူဆှိ ငရ်ာ က န်ိုးမာတရိုး ရငိ်ုး မစမ် ာိုး 

DOH အပြြုအမ ူ ငုရ်ွာ ကျန််းမွာဆရ်း ရင််းပမစမ်ျွာ်းန ငဲ့ ်အကကြံပြြုချက်မျွာ်း (အေဂလ ြ်ဘွာသွာပဖငဲ့သ်ွာ) ဝဘစ်ွာမျက်န ွာက ု ဝငက်ကည်ဲ့ြါ။ 

ထပ်တဆာငိ်ုးCOVID-19  ြေ က ်လကန်ငှ့် ် ရငိ်ုး  မစမ် ာိုး 

လက်ရ   ဝါရ ငတ်နတ်ွင ်လက်ရ   COVID-19 အဆပခအဆန (အေဂလ ြ်ဘွာသွာပဖငဲ့သ်ွာ)၊ အြ်ုချြုြ်ဆရ်းမ ်း Inslee ၏ ဆကကညွာချက်မျွာ်း (အြ ုဆ ွာင််း 

ဘွာသွာစကွာ်းအချ ြု ျို့ ရန ငုသ်ည)်၊ ဆရွာေါလကခဏွာမျွာ်း (အြ ုဆ ွာင််း ဘွာသွာစကွာ်းအချ ြု ျို့ ရန ငုသ်ည)်၊ က်ူးစကပ်ြန ဲ့ြ်ွွာ်းနည််း (အြ ဆု ွာင််း 

ဘွာသွာစကွာ်းအချ ြု ျို့ ရန ငုသ်ည)်၊ လအူမျွာ်း စစ်ဆ ်းမှု ခြံယူရန ်နည််းလမ််းန ငဲ့ ်အချ နအ်ခါ (အြ ုဆ ွာင််း ဘွာသွာစကွာ်းအချ ြု ျို့ ရန ငုသ်ည)် န ငဲ့ ်

ကွာကွယ်ဆ ်းမျွာ်း ရ ွာဆဖွရမညဲ့ ်ဆနရွာ (အြ ုဆ ွာင််း ဘွာသွာစကွာ်းအချ ြု ျို့ ရန ငုသ်ည)်   ငုရ်ွာ ဆနွာက ်ြံ်ုးရအဆပခအဆနက ု ဆစွာငဲ့ဆ်မျှွာ်ဆနဆြ်းြါ။ 

ြ ုမ သု ရ  ရန ်ကျွန်ြ်ုတ ု ဲ့၏ ဆမ်းဆလဲ့ဆမ်းထရ  ဆသွာဆမ်းခနွ််းမျွာ်း (အေဂလ ြ်လ သုွာ) က ု ကကညဲ့ြ်ါ။ 

လတူစ်ဆယွာက်၏ လမူျ ြု်း/တ ုင််းရင််းသွာ်း သ ု ဲ့မဟတု် န ငုင်ြံသွာ်းပဖစမ်ှုတ ု ဲ့သည ်COVID-19 ြ ်ုးကူ်းစက်ခြံရမှု န ငဲ့မ်သက်  ငုြ်ါ။ သ ု ဲ့ရွာတငွ ်

ဆေတွာမျွာ်းအရ အသွာ်းအဆရွာငရ်  ဆသွာ လမူှုအသ ငု််းအဝ ငု််းမျွာ်းသည ်COVID-19 က ု အချ ြု်းမည မျှစွွာ ခြံဆနရဆကကွာင််းဆတွျို့ရြါသည။် ၎င််းမ ွာ 

လတူချ ြု ျို့ န ငဲ့ ်အသ ငု််းအဝ ငု််းက  ုကွာကွယ်ဆြ်းရန ်အခွငဲ့အ်လမ််းြ ုနည််းသွွာ်းဆစသညဲ့ ်လူမျ ြု်းခွ ပခွာ်းမှု အထ်ူးသပဖငဲ့ ်စနစ်ကျကျ 

လူမျ ြု်းဆရ်းခွ ပခွာ်းမှုဆကကွာငဲ့ ်ပဖစြ်ါသည။် အ  ်ုးပမငပ်ခင််းက ဆရွာေါက ု ကညူ တ ကု်ဖျက် မဆြ်းြါ (အေဂလ ြ်ဘွာသွာပဖငဲ့သ်ွာ) ဆဟွာလဟွာလမျွာ်း န ငဲ့ ်

အချက်အလက်အမ ွာ်းမျွာ်းက ု မြျြံျို့ န ြံ ဲ့ဆစရနအ်တကွ် တ ကျဆသွာ သတင််းအချက်အလကမ်ျွာ်းက သုွာ ဆဝမျှြါ။ 

• ဝါရ ငတ်နပ်ြညန်ယ် Department of Health 2019 န ဗုယ် က ုရ ုနွာဗ ငု််းရြ်စ် ကူ်းစက်ပြန ဲ့ြ်ွွာ်းမှု (COVID-19)(အြ ုဆ ွာင််း 

ဘွာသွာစကွာ်းအချ ြု ျို့ ရန ငုသ်ည)် 

• ဝါရ ငတ်နပ်ြညန်ယ က ုရ ုနွာဗ ငု််းရြ်စ် တြံု ဲ့ပြနဆ်ပဖရ င််းဆရ်း (COVID -19) (အြ ုဆ ွာင််း ဘွာသွာစကွာ်းအချ ြု ျို့ ရန ငုသ်ည)် 

• သင၏် ဆေသနတရ ကျန််းမွာဆရ်းဌွာန သ ု ဲ့မဟတု ်ခရ ုငက်  ုရ ွာြါ (အြ ုဆ ွာင််း ဘွာသွာစကွာ်းအချ ြု ျို့ ရန ငုသ်ည)် 

• CDC က ုရ ုနွာဗ ငု််းရြ်စ် (COVID-19) (အြ ုဆ ွာင််း ဘွာသွာစကွာ်းအချ ြု ျို့ ရန ငုသ်ည)် 

တမိုးြေ န်ိုးမ ာိုး ရှှိတသိုးပါသလာိုး။ ကျွန်ြ်ုတ ု ဲ့၏ COVID-19 အချက်အလက် ဆဟွာဲ့လ ုင််း 1-800-525-0127 က ု ဖုန််း က်ြါ။ ဆဟွာဲ့လ ုင််း 

အချ နမ်ျွာ်း- 

• တနလဂွာဆန ဲ့၊ နြံနက် 6 နွာရ မ  ည 10 နွာရ ။ 

• အေဂ ါဆန ဲ့မ  တနေဂဆနဆွန ဲ့၊ နြံနက် 6 နွာရ မ  ည 6 နွာရ ။  

• သတ်မ တ်ထွာ်းသညဲ့ ်ပြညန်ယ် ြ တရ်က်မျွာ်း (အေဂလ ြ်ဘွာသွာပဖငဲ့သ်ွာ) နြံနက် 6 နွာရ မ  ညဆန 6 နွာရ   

စကွာ်းပြနဝ်နဆ် ွာငမ်ှုမျွာ်းအတွက် ပြနလ်ညဆ်ပဖကကွာ်းသညဲ့အ်ခါ # ကှိ  နှှိပ်ပါ၊ ထ ု ဲ့ဆနွာက် သင့်ဘ်ာသာစကာိုးကှိ  တ ပာပါ။ သငဲ့က် ုယ်ြ ုင ်

ကျန််းမွာဆရ်း သ ု ဲ့မဟုတ် ဆ ်းစစ်ရလေမ်ျွာ်းအဆကကွာင််း ဆမ်းလ ုြါက ကျန််းမွာဆရ်းဆစွာငဲ့ဆ်ရ ွာက်မှုဆြ်းသ ူတစ်ဆယွာက်က ု ဖုန််း က်ြါ။ 

ဤစွာရွက်စွာတမ််းက ု အပခွာ်းဆဖွာမက်တစ်ခုပဖငဲ့ ်ရယူလ ုြါက 1-800-525-0127 က ုဖုန််းဆခေါ်ြါ။ နွာ်းမကကွာ်းသမူျွာ်းန ငဲ့ ်အကကွာ်းအွာ်းရြံု  

ချ ြု ျို့ယွင််းဆနသညဲ့ ်ဆဖွာက်သညမ်ျွာ်းအတွက် 711 (Washington Relay) (အေဂလ ြ်ဘွာသွာပဖငဲ့သ်ွာ) သ ု ဲ့ဖုန််းဆခေါ်ဆြ်းြါ သ ု ဲ့မဟုတ် 

civil.rights@doh.wa.gov သ ု ဲ့ အ ်းဆမ်းလ်ြ ု ဲ့ဆြ်းြါ။ 

 

https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/isolation-and-quarantine-covid-19
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/healthcare-providers/behavioral-health-resources
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
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://coronavirus.wa.gov/my/node/3629
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/PublicHealthSystem/LocalHealthJurisdictions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://doh.wa.gov/about-us/contact-us/offices-closed-observance-state-holidays
https://hamiltonrelay.com/washington/
mailto:civil.rights@doh.wa.gov

