
တၢ်် �လၢ်နမၤၤအီၤၤၤသ့့ဖဲဲ နမ့ၤ် �အ်ီၤ��ဒီးၤ�တၢ်် �ဘၣ်��ယိၣ်�်�အီၤါ
လၢ် နကအ်ီၤ��တၢ်ဆ်ူၣ်��ထီၣ်ၤ��လၢ်အီၤန�ခီၤဖဲိ ်COVID-19

ဒိးး�သန့ၤ ၤ�ထ်ီၣ်��အသ�လၢၢ 
တၢ်ၢ �လၢၢပသၤ��ညါါအ်�ခဲဲ
အၤ�, ပၤ�လၢၢအး��ဒ်ိး� တၢ်ၢ �
ဘၣ်��ယိၣ်း��အါလၢၢ ကဒိးး�
န့ၤ ၤၢ � တၢ်ၢ �ဆူးး�တၢ်ၢ �ဆူးါလၢၢ 
COVID-19 အဃိးတၢ်ဖၣ်��န့ၤ ၤ��
မ့ၢ်ၤၢ �ဝဲဲ-

• ပှၤၤ�သးးပှၤၤ� �တဖၣ် �်
ပှၤၤၤလၢ်အီၤသ့�န���ထဲီၣ်လဲၢ��ဂ့့ၤၤ ဘၣ်��ဆူၣ်��အ်ီၤ��ဒီးၤ�တၢ်် �လၢ်လၢ်�တၢ်
ဖဲ��အီၤ�ၤ-
• ခဲဲစၢၣ်� �်
• ကလ့်ၢ်� �တ� �ဆါါလ့ၢ်�အနးး
•  ပှၤသ်း �်တ� �ဆါါလ့ၢ်�အနးး, လ့ၢ်�အပှၤ �်ဃ်ုာ်��ဒီးးး COPD (ကတး� �ယ်ံာ်�� 
ကလ့်ၢ်�ကၤ�်ဆ်ါး ပှၤသ်း �်တ� �ဆါါ), တ� �သးးဘ်ံးး (ဖဲၣ်အကြၢးက�းအ
ဘံး �်-ဆူါ-အနးး), ပှၤသ်း �်တဘံး �်လ့်ၢ်��ဘံး �်စၢၣ်း တ� �ဆါါ, တ� �ဆါါ
လ့ၢ်�အဒ်ီးးကဲထီၣ်း �် ကလ့်ၢ်�ကၤ�်တ� �ဆါါထီၣ်� (cystic fibrosis), ဒီးးးပှၤ
သ်း �်သ််း �်ဂ်ံၢ်� �ထီၣ်း �်တ� �ဆါါ

•  ခ်ဲ �်နူူာ်��တဘံး �်လ့်ၢ်��ဘံး �်စၢၣ်း တ်� �နးး် �တ� �တဘံး �်တ� �ဆါါ မ့်တမ့်� � 
နး���တ� �ဆါါအဂံၢ်�တဖၣ် �် 

• ဆ်ါ �်ဆါ�တ� �ဆါါ (အကလ့်ၢ်�� 1 မ့်တမ့်� � အကလ့်ၢ်�� 2) 
• တ� �ဆါါက်� �ပှၤနးး် � (Down syndrome)
•  သးးတ� �ဆါါ (ဒီး�အမ့်� � သးးတမ့�တ� �, သးးဖၣ်ၤ� �်သ််း �်လဲ့ၢ်�ကၤ�်တ� �
ဆါါ, သးးဒီးးးသ််း �်ကၤ�်တ� �ဆါါ, မ့်တမ့်� � သ််း �်တ� �ဆါး �်သးနးး်တ� �
ဆါါ)

• HIV တ� �ဘံး �်ဂံၢ်��
•  နးး� �ကစၢၣ်� �ဂ်ံၢ်� �တြီတးဆါ� တဘံး �်လ့်ၢ်��ဘံး �်စၢၣ်း (ဂ်ံၢ်� �တြီတးဆါ�စၢၣ်ၤ�
တ� �ဆါါ)

• သူး �်တ� �ဆါါ 
• နးး� �ခ်ဲတယံာ်�� �အါဒီးးးဘံးး �်
• အ် �်ဒီးးးဟ်ုးးသးး 
•  သ််း �်တ� �ဆါါ (Sickle cell) မ့်တမ့်� � သ််း �်ဂ်ံၢ်� �စၢၣ်� �သး �်လ့ၢ် �်စ်ၢၣ်မ့်
ယံာ်ါတ� �ဆါါ 

• အးမ့်��, ခဲဲအ်� မ့်တမ့်� � လ့ၢ်�ညါါ 
•  တ� �ကူးကဲ်းထီၣ်�န်ူာ်��ယံာ်ါဘံးၤါ က်� �ဂံၢ်း�ဒီး်ဲ မ့်တမ့်� � သ််း �်စဲၢၣ်(လ့ၢ်)
မ့်� �ပှၤၤ� � 

•  ကလ့်ၢ်�ဖၣ်းး မ့်တမ့်� � ခ်ဲ �်နူူာ်��သ််း �်ကၤ�်တ� �ဆါါ, လ့ၢ်�အမ့�
ဘံး �်ဒ်ီး သ််း �်တ� �ယ်ံာ်�လ့ၢ်း�ဆူါ ခ်ဲ �်နူူာ်��အပူှၤ� 

• တ� �စူၢၣ်းကါကသ်း �်မူ့�ဘံးၤးးတဘံး �်လ့်ၢ်��ဘံး �်စၢၣ်း 
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နးမ့်� �အ် �်တဆူါ �်ဘံး �်နး ်် � က်းနးကသ်း �်သးရၣ် �်လ့ၢ်� ဟုး်် �တ� �က်� �ထဲ်ီၣ်တဘံးၤ းဃုာ်းတက်� �.
လ့ၢ်�ကမ့�နး�် �အါထီၣ်း �် တ� �ဂ်ံၢ်� �တ� �ကၤ�်ဘံး �်ထဲ်ီၣ် ခဲး �်ခဲါပှၤ 
တး� �လ့ၢ်� နးမ့�အး�သ်းလ့ၢ်� ကဒီးးသးဒီး�နးသးးအဂံၢ်း� �, က်� �  
CDC အ တ� �ကဘံး �်ဒီးးသးဒီး�လ့ၢ်း�နးသးးဒီး�လဲ့ၢ် �်.

cdc.gov/coronavirus

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
http://www.cdc.gov/coronavirus


မ့ၢ်�စၢၤၢ�လၢၢ န့ၤကဒ်ိးသဒိးၢလ်ၢ�န့ၤသ�ဒ်ိး�ပၤ�အဂၤ�တၢ်ဖၣ်��-

တၢ်ခဲ�း�န့ၤဟး�ထ်ီၣ်��

လဲၢ�ဆူးးန့ၤကသၤ��သရၣ်��အအး�� ဒီးးးကတဲ��ကတ်� 
နးတ� �အ် �်ဆူါ �်အ် �်ခဲၤ�တ� �ကဲ်းနးး် �တက်� �.

ကသံၣ်ဒၢး

မ့�နး�် �နးကသ်း �်ကသးးလ့ၢ်�  
12-နံွံၤ အဂံၢ်း� �တက်� �.

၁၂ နွံ

တဲသးက်း COVID-19 ကသၤ��ဒ်ိးသဒိးၢ အတ� �
ဃ်ုာ်ထီၣ်�ဒီးးး နးကသ်း �်သးရၣ် �်တက်� �.

နးကလ့်ၢ် �်ဘံး �် တၢ်ၢ �သမ့ၢ်ၤသမ့ၢ်း�ကံၢ � COVID-19 လ့ၢ်�
တဘံး �်အါနး�် � 3 သးးတခဲၤးး နးလဲ့ၢ်�တ� � မ့်တမ့်� � 
လၢၤ��တ်ၢ်လၢၤ��မ့်ၢ်လၢၢ အဒိးး�န့ၤ�ဲ� န့ၤဘၣ်�ါထ်ီၣ်��ကၤ�* လ့ၢ်� 

COVID-19 တ� �ဆါါလ့်ၢ်နး ်် �လ့ၢ်း�.
*တ� �က်ညါ� �ထီၣ်း �်က်�လ့ၢ်� တ� �ဆါါပှၤ �်ဃ်ုာ်��ဒီးးး တ� �အ် �်ကး�လ့ၢ်� တ� �ထ်ီၣ် �်နး�် �လ့ၢ်� အ် �်ဒီးးးတ� �ဆါါဃုာ်� � 

(positive) လ့ၢ်�အပူှၤ�က််�� 3 လ့ၢ်ါဒီးးး လ့်ၢ်��ပှၤရၣ်�လ့ၢ်� နးကသ်း �်သးရၣ် �် မ့်တမ့်� � ကမ့ၤ�� �တ� �အ် �်ဆူါ �်အ် �်ခဲၤ� 
ပှၤၤ�ဘံး �်မူ့ဘံး �်ဒီးါလ့ၢ်� အပှၤ��ဖၣ်ၤါ နးလဲ့ၢ်�တ� �က်�တ� �သ်းလ့်ၢ်နး ်် �လ့ၢ်း�.

ဖဲၣ်တၢ်ၢ �လဲၢ�ထ်ီၣ်��ကၤ�လ်ၢ�အခဲါ 

သး�တၢ်ၢ �က�ဘၣ်ၢမဲ့ၢ်�� လ့ၢ်�အမ့�ဘံး� နးနးါဒ်ီး
ဒီးးးက်��ပူှၤ� သ်းးဃုာ်��အး�တ်� �တ်� � လ့ၢ်�နးမဲ့��
သး �်အကပှၤ�, ဖဲၣ်နးဆဲါးကသ်း �်ဒီးးသးဒီး�ဝ်ံၤ�

အလ့ၢ်း� �ခ်ဲဒီး �်လဲ့ၢ်��တက်� �.

သၤန့ၤစၢၤး ခဲဲအ်�ခဲဲအ်� မ့်တမ့်� � တ� �သ်းစ်ၢၣ်လ့ၢ်� 
တ� �မ့�အး�ဒီးးးအဲ(လ့ၢ်)က် �်ဟုးး(လ့ၢ်)ထ်ီၣ်တ

ဖၣ် �်နး ်် �တက်� �.

ဟုးးဆါၤဲးတ� �အ် �်ဘူံးးလ့်ၢ်��သးး (2 မ့်ထီၣ်� �်/ 
6 ခဲး �်ယံာ်း� �) ဒီးးးပှၤၤ�တဂံၢ်�လ့ၢ်� �လ့ၢ်� �လ့ၢ်� တ
အ် �်ဒီးးးနး�တပူှၤ�ဃုာ်းနး ်် �တက်� �.

၂ မံထၢၣ်

ဒ်ီးးသ်း �်ညါါ IOM ဒ်ိး�ကဘ်ၣ်ယိၣ်း�အပၤ�မ့ၢ်�တၢ်ၢ �ဖၣ်း
တၢ်ဖၣ်�� ဖဲၣ်နးမ့်� �တ�ူ �ဘံး �်လ့ၢ်� နးအ် �်တဆူါ �်
ဖဲၣ်နးလဲ့ၢ်�ထီၣ်း �်က်�လ့ၢ်း�တ� �အခဲါတက်� �.

ဖဲၣ်န့ၤဟဲးတၢ်း�လ်ၢ��

ဆဲါးကၤ� ပၤ�ပ��လ်ၢ�န့ၤ ၤၢ � န့ၤတၢ်ၢ �အး��တၢ်ၢ �
ဆူးး�အလ်ၢၢ � အပှၤၤ�မ့�တ� �ဖ်ၣ်လ့ၢ်� တ� �
လ့်ၢ် �်ဘံး �်လ့ၢ်း�ဆါးဒီးးးတ� �ဟုး်် �ကူ �်
လ့ၢ်� နးလ့ၢ်း� �ကဝံၤး�အပူှၤ�တက်� �.

က်� �  COVID-19 တၢ်ၢ �ဆူးါကၤၢ �ပန့ၤ�်�တၢ်ဖၣ်��တၢ်
ကၤၢ �. နးမ့်� �တ�ူ �ဘံး �်လ့ၢ်� နးအ် �်တဆူါ �်
အဃ်ုာ် ထ်ီၣ် �်က်� �နးနးး� �ခ်ဲတ� �က်� �တ� �ခ်ဲ �် 

တက်� �. 

နးမ့်� �တဆဲါးဘံး �်ဒ်ီးး ကသ်း �်ဒီးးသးဒီး�
အဃ်ုာ် သ်းက်� � နးကသ်း �်သးရၣ် �် မ့်တမ့်� � 
တ� �ဆါးလ့ၢ်း�ပှၤ��လ့ၢ်း�ခဲ� �်စၢၣ်းကရၣ်� အပှၤၤ�
မ့�တ� �ဖ်ၣ် ဘံး �်ဃုာ်း တ� �ဆဲါး COVID-19 

ကသ်း �်ဒီးးသးဒီး�အဂံၢ်း� �တက်� �.

ဆဲါးမ့�တ� �မ့�ပှၤတး� �တဖၣ် �်လ့ၢ်� တ� �ကဲ်းပှၤ��
လ့ၢ်း�အး�ဖဲၣ် “ဖဲၣ်တ� �လဲ့ၢ်�တ� �က်�အခဲါ” တ်�
လ့ၢ်� တ� �ဆဲါးနး�် �နး� COVID-19 ကသ်း �်ဒီးးသး
ဒီး�ပှၤၤဲ�ပှၤၤဲ�တစ်ၢၣ် (ဖဲၣ်နးဆဲါး ကသ်း �်အလ့ၢ်း� �ခ်ဲက
တ�� �တဖၣ်ၤ� �် ဝ်ံၤ�အလ့ၢ်း� �ခ်ဲ 2 န်ူာ်)် တက်� �. 

န့ၤမ့ၢ်ၤၢ �အး��တၢ်ဆူးး��ထ်ီၣ်��ဒ်ိး� ဆူးးကမ့ၢ်း��လၢၢ  
န့ၤအး��ဒ်ိး� COVID-19 အဃိး-

အ် �်လ့ၢ်�ဟ်ုး �်တက်� �. ဟုးး
ဆါၤဲးတ� �အ် �်ဘူံးးဘံး �်ဒီးးး
ပှၤၤ�ဂံၢ်�တဖၣ် �် တသ်းဖဲၣ်အသ်း

တက်� �.  

ဆဲါးကၤ�နးလ့ၢ်း� �ကဝံၤး� ကသၤ��
သရၣ်��လၢၢ အဟးၤ��တၢ်ၢ �အး��
ဆူးး��အး��ခဲ�� တၢ်ၢ �ကံၢ �ထဲံီၣ် ဒီးးး 
တၢ်ၢ �ဆ်ူးလ်ၢ�ပ��လ်ၢ�လ်ၢၢ �က� ဲတၢ်ၢ �
ဂၤၤၢ � အပၤ�မ့ၢ်�တၢ်ၢ �ဖၣ်း တၢ်ကၤၢ �. နး
မ့်� �လ့်ၢ် �်ဘံး �်ပှၤၤ�ကတ်�ကၤး်
ထ်ီၣ်တ� �လ့ၢ်� ကကတ်�တ� �
ဒီးးးနးကသ်း �်သးရၣ် �်အဃ်ုာ်, နး
တ� �ဂ်ံၢ်� �အပှၤၤ�မ့�တ� �ဖ်ၣ်မ့�စၢၣ်��

နး�သ်းလ့ၢ်း�.

က်း 911 ဒီးးးဃ်ုာ်က်� � ဆူါ �်
ခဲၤ�တ� �က်� �ထဲ်ီၣ်တဘံးၤ းဃုာ်းဖဲၣ် 
နးမ့်� �အ် �်ဒီးးးဂ်ံၢ်� �ဂံၢ်း� �အူတ� �
ဟုး်် �ပှၤလ့ၢ်း� � အပှၤနးး် �တဖၣ် �် 
(လ့ၢ်�အပှၤ �်ဃ်ုာ်��ဒီးးး တ� �ကး
တ� �ခဲဲလ့ၢ်�တ� �သးါထီၣ်း �်သးါ
လ့ၢ်း�အဂံၢ်း� �) နး ်် �တက်� �.

cdc.gov/coronavirus

၂ မံထၢၣ်

http://www.cdc.gov/coronavirus

