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ႀကိဳဆိုပါတယ္



ႀကိဳဆိုပါတယ္။ႀကိဳဆိုပါတယ္။  
 

ဤထုပၸိဳးမႈသၫ ္ေအမရိကႏ ္်ပၫ္ေထာငၥဳသုိ႔ သင္ေရာက္ရြိၿပီးေနာက္ ကပ္ေရာဂါ်ဖစ္ေသာ COVID-19 ကာလၾတင ္
သင္ႏြင့ ္သင့ၼိသားစ ုက္ႏ္းမာျစာ ေနထုိငၷိဳင္ရႏ္အၾတက္ ကူညီေပးရႏ ္်ဖစၸါသၫ္။ ဤထုပၸိဳးမႈၾတင ္သင္ႏြင့ ္သင့ၼိသားစုမြ 

လုိကၷာရႏ ္COVID-19 ေအၾကာင္း ေအရးႀကီး အခ္က္အလကၼ္ား ပါရြိေနသည့္အၾတက္ ယင္းကိ ုသင္ႏြင့္အတူ 
သိမ္းထားပါ။



COVID-19 သည ္လူအခ်င္းခ်င္း ကူးစက္ႏိုင္သည္ ့ဗိုိုင္းရပ္စ္တစ္မ်ိဳးေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည္ ့နာမက်န္းမႈတစ္ခ ုျဖစ္သည္။ COVID-19 ေျကာင့္  
 ေရာဂါကူးစက္ခံရသူမ်ားနွင္ ့ေသဆုံးသူမ်ားေအၾကာင္းကိ ုေအမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုရွ ိရြပ္ကေက္အတာ္မ်ားမ်ားြတင ္အစီရင္ခံထားသည္။ ျပည္နယ္နွင္ ့ေဒသႏ�ရ  
အစုိးရမ်ားြတင ္COVID-19 နွင္ ့ပတ္သက္၍ မတူညီသည့္ စည္းမ်ဉ္း္းမ်ားရွိေနၿပီး အခ်ိဳ႕စည္းမ်ဉ္း္းမ်ားသည ္လေတ္တလာ ခရီးြသားမ်ားကုိ အိြမ္တင ္ေနထုိင္ရန ္ 
လိုအပ္ႏိုင္သည္။ သင့္အြတက ္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးေရး အြဖဲ႔အစည္း အမႈြတဲမ ွဝန္ထမ္းသည္ သင့္ရြပ္ကက္အသစ္၏ COVID-19 အခ်က္အလက္ႏွင္ ့ 
COVID-19 ကာြကယ္ေဆးထုိးႏိုင္သည့္ေနရာေအၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ရွာေြဖရာြတင ္ကူညီေပးပါလိမ့္မည္။

သင္ခရီးြသားေနစဉ္း္အြတင္း COVID-19 ေရာဂါ ကူးစက္ခံရနိုင္သည္။ သင္သည ္ေနထုိေင္ရကာင္းြမန္၍ မည္သည့္ ေရာဂါလကၡဏာာမွ မရွိသည့္တုိင္ေအာင္ သင့္ထံမ ွ 
COVID-19 ကုိ အျခားလူမ်ားထံသုိ ဆက္လက္ ကူးစက္ေစႏုိင္သည္။ သင့္အား ဗုိိုင္းရပ္စ္ပုိး ထိေြတ႔ၿပီး ရက္ေပါင္း 14 ရက္အြတင္း သင္ႏွင့္ (ေကလးငယ္မ်ားအပါအဝင္)  
သင္၏ ခရီးြသားေဖာ္မ်ားသည ္သင့္မိသားစု၊ မိတ္ေြဆမ်ားႏွင္ ့လူထုအပါအဝင ္အျခားလူမ်ားကုိ COVID-19 ကူးစက္ေစနိုင္သည္။ 

သင့့္�က််န္း့�မ�ေရး�ကု်� ေစာ�င့့္�ၾက်ည့္ျ့��ခင့့္� -

ေန္း�က့်ထပ့္ အခ်က့်အလက့်မ်��အတြြက့် - www.cdc.gov/coronavirus

သင့့္က်ု�ယ့္တြု�င့့္��င့့္� အ�ခ��လူမ်��ကု်� က်�က်ြယ့္ရးန္း ့ဤႀက်ု�တြင့့္က်�က်ြယ့္မႈမ်��က်ု� လ�ပ့္ေဆာ�င့့္ပ္ါ-

ေရး�က့်ရး�ုၿပ္း� ပ္ထမဆား�� 10 ရးက့်အတြြင့့္�  
တြတြ့�ု�င့့္သမ�် အုမ့မ��သ�ေန္းပ္ါ။ သင္ ့ 

ဧရိယာအြတင္းရွ ိေအသးစိတ္  
လိုအပ္ခ်က္မ်ားေအၾကာင္း  

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအြတက္  
ေနရာျပန္လည္ခ်ထားေရး ေအဂ်င္စ ီ 
အမႈြတဲ ဝန္ထမ္းထံ ဆြက္သယ္ပါ။

COVID-19 ေၾက်�င့့္� အ�ပ္င့့္�အထန္း့န္း�မ
က််န္း့��ဖစာ့�ု�င့့္ေ�ခမ်��သူမ်��အန္းး�တြြင့္ ့ေန္းထု�

င့့္�ခင့့္�မ� ေရး��င့့္ၾက်ဥ့္ပ္ါ။ ပို၍ကူးစက္ႏိုင္ေ 
ျခမ်ားသည္ ့လူမ်ားေအၾကာင္း ေလ့လာရန္ 
သင့္ဘာာသာစကားျဖင့္ေရးသားထားသည့္ 
“ အျပင္းအထန ္နာမက်န္းျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ား

သူမ်ား” ကုိ ၾကည့္ပါ။  
https://bit.ly/nativelanguage

သင့့္��င့့္� တြစာ့အုမ့တြည့္ျ့�မေန္းသည့္ျ့�  
အ�ခ��လူမ်��အန္းး�တြြင့့္ အန္းည့္ျ့�ဆား�� 2 
မးတြ� (6 ေပ္) အက်ြ�တြြင့္ ့ေန္းထု�င့့္ပ္ါ။  
ယ္င့့္�က်ု� အေဆာ�က့်အအး�အတြြင့့္���င့့္�  
�ပ္င့့္ပ္တြြင့့္အပ္ါအဝင့္ ့ေန္းရး�တုြ�င့့္�တြြင့္ ့ 

က််င့့္�သး��ရးန္း ့အေရး�ႀက်း�သည့္ျ့။

N95

သင့္�့အုမ့�ပ္င့့္ပ္တြြင့္ ့ ���ေခါင့့္�စား�တြစာ့ခ�  
ဝတ့ြဆာင့့္ပ္ါ။ ���ေခါင့့္�စား�သည့္ျ့  
သင့္�့���ေခါင့့္���င့့္� ပ္ါ�စာပ့္မ်��က်ု�  

�ပ္ည့့္ျ�စား�ေအ�င့့္ ဖး��အ�ပ့္ထ��သင့္�့ၿပ္း�  
သင့္�့မ်က့်��� ေဘး�ဘးက့်မ်����င့့္�  

အးဝင့့္ခြင့့္က်် �ဖစာ့ရးမည့္ျ့။

သင့့္�လက့်မ်��က်ု� မၾက်�ခဏ  
ေဆာ�ေၾက်�ပ္ါ သု�႔မဟု�တ့ြ အန္းည့္ျ့�ဆား��  

အရးက့်�ပ္န္း ့60% ပ္ါရး�ုသည့္ျ့�  
လက့်သန္း့႔ေဆာ�ရးည့္ျ့ကု်� သး��ပ္ါ။

သင့့္သည့္ျ ့COVID-19 လက်ၡဏ�မ်�� 
�ပ္၍ ဖ်��န္း�ေန္းလ�်င့္ ့ဆာရး�ဝန္း့��င့့္�  

သြ��မေတြြ႔မး ဖ�န္း့�ေခၚဆာု�ပ္ါ။

သင့့္�တြြင့္ ့ေမ�ခြန္း့�မ်�ရး�ုပ္ါက် သင့့္၏  
ေန္းရး�ခ်ထ��ေရး� အဖြ�႔မ� ဝန္း့ထမ့�သု�  

ဆာက့်သြယ့္ပ္ါ။

2 မီီတာာ

3

သင့့္�က််န္း့�မ�ေရး�ကု်� ေစာ�င့့္�ၾက်ည့္ျ့��ခင့့္� -  
COVID-19 ၏ ေရး�ဂါါလက်ၡဏ�မ်��က်ု� 

ရး��ေဖြ၍ သင့္ ့ဖ်��န္း�ေန္းလ�်င့္ ့ 
က်ု�ယ့္အပူ္ခ်ုန္း ့တြု�င့့္�ပ္ါ။

3သင့့္ေရး�က့်ရး�ုၿပ္း�ေန္း�က့် သင့့္သည့္ျ ့က်�က်ြယ့္ေဆာ� မထု��ရးေသ�ပ္ါက် COVID-19 က်�က်ြယ့္ေဆာ�ထု��ရးန္း့အတြြက့် သင့္�့က််န္း့�မ�ေရး� ပ္း�ပ္ု��သ ူ 
သု�႔မဟု�တ့ြ ေန္းရး��ပ္န္း့လည့္ျ့ခ်ထ��ေရး� အဖြ� အမႈတြြ�ဝန္း့ထမ့�သု� ေမ��မန္း့�ပ္ါ။ သင့္�့အ�� က်�က်ြယ့္ေဆာ� အ�ပ္ည့္ျ့�ထု��ၿပ္း�သည့္ျ့�အခါ အ�ပ္ည့္ျ့�အဝ  
က်�က်ြယ့္ေဆာ�ထု��ထ��သည့္ျ့� လူမ်��အတြြက့် CDC ၏ အၾက်း�ပ္�ခ်က့်မ်��က်ု� လု�က့်န္း�ပ္ါ။ bit.ly/fullvaccination

http://bit.ly/fullvaccination


ေရး�ဂါါလက်ၡဏ�မ်�� ေစာ�င့့္�ၾက်ည့္ျ့��ခင့့္�

ေအ�က့်ပ္ါတုြ� ပ္ါဝင့့္�ု�င့့္သည့္ျ့� COVID-19 ၏ ေရး�ဂါါလက်ၡဏ�မ်��က်ု� ေစာ�င့့္�ၾက်ည့္ျ့�ပ္ါ -

COVID-19 ေရာဂါ ျဖစ္ေစနိုင္သည့္ ဗိုိုင္းရပ္စ္ပိုးကူးစက္ခံရျပီးေနာက္ 2-14 ရက္အြတင္း ေရာဂါ လကၡဏာာ အနည္းငယ္မွ ျပင္းထြန္စာ ဖ်ားနာသည္အထ ိျဖစ္ေပၚလာနုိ
င္သည္။ ဤစာရင္းသည ္ျဖစ္ႏိုင္သည္ ့ေရာဂါလကၡဏာာအားလံုး မပါဝင္ပါ။ ျပင္းထန္သည္ ့သုိ႔မဟုုတ ္သင့္အြတက္စိုးရိမ္ရသည္ ့မည္သည့္ ေရာဂါလကၡဏာာမ်ားအြတက္မ
ဆိ ုသင္၏ ေဆးဘာက္ဆုိင္ရာပ့ံပိုးေပးသူနွင္ ့ေြဆးေႏြးပါ။

သင့့္�က််န္း့�မ�ေရး�ကု်� ေစာ�င့့္�ၾက်ည့္ျ့��ခင့့္� - COVID-19 ၏ ေရး�ဂါါလက်ၡဏ�မ်��က်ု� ရး��ေဖြ၍ သင့့္ဖ်��န္း�ေန္းလ�်င့္ ့က်ု�ယ့္အပ္ူခ်ုန္း ့တြု�င့့္�ပ္ါ။ 
အဖ်��သည့္ျ့ 100.4°F/38°C သု�႔မဟု�တ့ြ ၎ထက့် ေက််�့ေန္းသည့္ျ့။

COVID-19 ရး�ုလ�်င့္ ့ဖ်��န္း��ု�င့့္သက်��သု� အဖ်��ေပ္်�က့်�ခင့့္�လည့္ျ့��ဖစာ့�ု�င့့္�ပ္း� အခ်ု�႕လူမ်��တြြင့္ ့လး��ဝ အဖ်��မရး�ု�ခင့့္�လည့္ျ့� �ဖစာ့န္းု�င့့္သည့္ျ့။ ဖ်��
န္း��ခင့့္�သည့္ျ့ အခ်ု�႕ေသ� ေရး�ဂါါအခးရး�ုသူမ်��၊ အသက့်ႀက်း�သူမ်�� သု�႔မဟု�တ့ြ အက့်ဆားတြမင့့္�ု�ဖန္း့၊ ပ္ါရး�စားတြေမ� သု�႔မဟု�တ့ြ အု�င့့္ဗ်ဴ်�ပ္ရးု�ဖန္း ့စာသ
ည့္ျ့� အဖ်��က််ေစာသည့္ျ့� ေဆာ�ဝါ�မ်��ေသ�က့်သး��ေန္းသည့္ျ့�လူမ်��တြြင့့္ �ဖစာ့န္းု�င့့္ေ�ခန္းည့္ျ့�သည့္ျ့။

*တစ္စံုတစ္ေယာြက္တင္  
COVID-19 အေရး�ေပ္ၚ လက်ၡဏ�မ်�� က်ု� ေတြြ႔ရး�ုရးလ�်င့္ ့က််န္း့�မ�ေရး� �ပ္�စာ�ေစာ�င့့္�ေရး��က့်မႈကု်� ခးယူ္ပ္ါ။

• အသက္ရႈရခက္ျခင္း

• ရင္ဘာြတ္တင ္ဆက္တုိက္ နာက်င္ျခင္း  
သို႔မဟုုတ္ တင္းၾကပ္ေနျခင္း

• စိတ္ရႈပ္ေြထးမႈျဖစ္ျခင္း

• အိပ္ရာမထႏိုင္ျခင္း သုိ႔မဟုုတ္ အိေပ္မပ်ာ္ျခင္း

• အသားေရာင္ေပၚ မူတည္၍ အားနည္းေသာ၊  
ျဖ�ေဖ်ာ့ေသာ သုိ႔မဟုုတ္ ျပာႏွမ္းေသာ  
ေအရျပား၊ ႏႈတ္ခမ္း သုိ႔မဟုုတ္ လက္သည္း

4

ေခ်�င့့္�ဆုာ���ခင့့္�၊ အသက့်ရးႉၾက်ပ့္�ခင့့္� သု�႔မဟု�တ့ြ အသက့်ရးႉရးခက့်�ခင့့္� ဖ်���ခင့့္� သု�႔မဟု�တ့ြ ခ်မ့�တြ�န္း့�ခင့့္�

ႂက်ြက့်သ�� သု�႔မဟု�တ့ြ က်ု�ယ့္ခ�ၶ� 
က်ု�က့်ခ��ခင့့္�

ေအ��အန့္း�ခင့့္� သု�႔မဟု�တ့ြ ဝမ့�ေလ�်��ခင့့္�
အရးသ� သု�႔မဟု�တ့ြ  
အန္းး ေပ္်�က့်ဆား���ခင့့္�

ေန္း�က့်ထပ့္ အခ်က့်အလက့်မ်��အတြြက့် - www.cdc.gov/coronavirus



သင္ဖ်ားနာေနလၽွင္သင္ဖ်ားနာေနလၽွင ္ ဘာာလုပ္ရမလဲဘာာလုပ္ရမလဲ

ေနာက္ထပ္ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ - www.cdc.gov/coronavirus

သင့္တြင္သင့္တြင ္အဖ်ားရွိျခင္း၊အဖ်ားရွိျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းေခ်ာင္းဆိုးျခင္း သို႔မဟုုတ္သို႔မဟုုတ ္အျခားအျခား COVID-19 ေရာဂါလကၡဏာာမ်ားေရာဂါလကၡဏာာမ်ား ရွိေနလၽွင္ရွိေနလၽွင-္

အိမ္တြင္ေနပါ။အိမ္တြင္ေနပါ။ အိမ္တြင ္သီးျခားေနထုိင္မ ွ
ၿပီးဆုံးသည့္တုိင္ေအာင္ အျခားလူမ်ားႏွင့ ္ထိေတြ႕မႈကုိ 

ေရွာင္ရွားပါ။ 

သင့္တြင္သင့္တြင ္COVID-19 ရွိေနနိုင္သည္ရွိေနနိုင္သည၊္၊ 
လူအမ်ားစုသည ္ေဆးကုသမႈ မလုိအပ္ဘာဲ အိမ္တြင ္

ေနထုိင္၍ ျပန္လည္သက္သာသြားသည္။

ဆရာဝန္ႏွင့္ဆရာဝန္ႏွင့ ္စကားေျပာဆုိရန္စကားေျပာဆုိရန ္စကားျပန္စကားျပန ္
လုိအပ္သည့္ကိစၥကဲ့သုိ႔လုိအပ္သည့္ကိစၥကဲ့သုိ႔ သင့္တြင္သင့္တြင ္အကူအညီလုိအပ္ပါကအကူအညီလုိအပ္ပါက 

သင္၏ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အဖြဲ႕မွ ဝန္ထမ္းကုိ 
ေခၚဆုိပါ။

သင့္ဆရာဝန္ႏွင့္သင့္ဆရာဝန္ႏွင့ ္အဆက္အသြယ္အဆက္အသြယ္ ရွိေနပါေစ။ရွိေနပါေစ။ 
သင္၏ ေရာဂါလကၡဏာာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စိတ္ပူမႈမ်ား 

ရွိေနပါက ဆရာဝန္႐ုံးခန္း သုိ႔မဟုုတ္ အေရးေပၚ 
အခန္းတစ္ခုသို႔ မသြားမ ီဖုန္းေခၚဆုိပါ သုိ႔မဟုုတ္ 
စာပုိ႔ပါ။ ၎တို႔အား သင္သည ္မၾကာေသးမီက 

သင္ခရီးသြားခဲ့ေၾကာင္းႏွင့ ္သင့္ေရာဂါလကၡဏာာမ်ားကုိ 
ေျပာျပပါ။ 

(အသက္ရႉအသက္ရႉ ခက္ခဲျခင္းခက္ခဲျခင္း အပါအဝင္အပါအဝင)္ အေရးေပၚအေရးေပၚ 
လကၡဏာာတစ္ခုလကၡဏာာတစ္ခ ုရွိပါကအေရးေပၚ ေဆးကုသမႈကုိ 
ခ်က္ျခင္း ရယူရန ္911 သုိ႔ ဖုန္းေခၚပါ။ ၎တို႔အား 

သင္သည ္မၾကာေသးမီက သင္ခရီးသြားခဲ့ေၾကာင္းႏွင့ ္
သင့္ေရာဂါလကၡဏာာမ်ားကုိ ေျပာျပပါ။

သင္သည္သင္သည ္အျခားလူမ်ားႏွင့္အျခားလူမ်ားႏွင့ ္အေနနီးသည့္အေနနီးသည့ ္
ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ရပ္ကြက္မ်ားတြင ္ေနထုိင္ပါကေနထုိင္ပါက ၎တို႔အား၎တို႔အား 

ကာကြယ္ရန္ကာကြယ္ရန ္ေနာက္ထပ္ေနာက္ထပ ္ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ားႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ား 
လုပ္ေဆာင္ပါ။လုပ္ေဆာင္ပါ။

သင့္တြင ္COVID-19 ရွိၿပီး သုိ႔မဟုုတ္ ရွိေနနိုင္ၿပီးေနာက္ပိုင္း အျခားလူမ်ားအနီးတြင ္ျပန္ေနနိုင္မည့္အခ်ိန္ကုိ ရွာေဖြပါ။ 

https://bit.ly/endhomeisolation တြင ္ေနာက္ထပ ္ေလ့လာပါ။

COVID-19 အေၾကာင္းအေၾကာင္း ေနာက္ထပ္ေနာက္ထပ ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ သင္၏သင္၏ ဘာာသာစကားျဖင့္ဘာာသာစကားျဖင့ ္ရရွိရန္ရရွိရနh္ttps://bit.ly/nativelanguage သုိ႔သုိ႔ သြားၾကည့္ပါ။သြားၾကည့္ပါ။
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သင့္ကုိယ္အပူခ်ိန္ကုိသင့္ကုိယ္အပူခ်ိန္ကုိ တုိင္းတာနည္းတုိင္းတာနည္း

ေနာက္ထပ္ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ - www.cdc.gov/coronavirus

1 2 3

4 5 6

စခရင္အနီးရွ ိခလုတ္ကုိ ဖိ၍ သာမိုမီတာကိ ု
ဖြင့္ပါ။

အခ်က္ေပးသံ ျမည္သည့္တုိင္ေအာင ္
သင့္လၽွာေအာက္တြင ္သာမိုမီတာထိပ္ကုိ ထားပါ။ 
သာမိုမီတာကိ ုမကုိက္ပါႏွင့္။

စခရင္တြင ္သင့္ကုိယ္အပူခ်ိန္ကုိ ဖတ္ပါ။

သင့္ကုိယ္အပူခ်ိန္ကုိ မွတ္တမ္းတင္ပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ မွတ္သားရန ္- အသက္ 4 
ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ 
လက္ေမာင္းခ်ိဳင့္အတြင္းအလယ္ရွ ိ
ကေလးငယ္၏ လက္ေမာင္းေအာက္တြင ္
သာမိုမီတာကိ ုထားပါ။

ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္း သုိ႔မဟုုတ္ 
ဆရာဝန္အား သင့္ကေလးငယ္၏ 
ကုိယ္အပူခ်ိန္တုိင္းတာပုံကိ ုေျပာျပပါ။

သင္၏ သာမိုမီတာကိ ုဆပ္ျပာႏွင့ ္ေရ 
သုိ႔မဟုုတ္ အရက္ျပန္ဂြမ္းစ အသံုးျပဳ၍ 
သန႔္ရွင္းပါ။
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အကူအညီအကူအည ီရယူရန္ရယူရန ္ေနရာေနရာ

ေနာက္ထပ္ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ - www.cdc.gov/coronavirus

အကူအညီအကူအည ီရယူရန္ရယူရန ္ေနရာေနရာ

သင့္တြင ္ေမးခြန္းမ်ားရွိလၽွင ္သုိ႔မဟုုတ္ မည္သည့ ္ကိစၥႏွင့္မဆုိ အကူအည ီလုိအပ္လၽွင ္သင္၏ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ထမ္းအား ေခၚဆုိပါ။ ၎တို႔၏ ဆက္သြယ္ရန ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
ေအာက္တြင ္မွတ္သားပါ။

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ထမ္းဝန္ထမ္း ဆက္သြယ္ရန္ဆက္သြယ္ရန ္အခ်က္အလက္အခ်က္အလက္ 

အမည ္- 

ဖုန္းနံပါတ္ -

COVID-19 အေၾကာင္းအေၾကာင္း ေနာက္ထပ္ေနာက္ထပ ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ သင္၏သင္၏ ဘာာသာစကားျဖင့္ဘာာသာစကားျဖင့ ္ရရွိရန္ရရွိရနh္ttps://bit.ly/nativelanguage သုိ႔သုိ႔ သြားၾကည့္ပါ။သြားၾကည့္ပါ။
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