
လူကူြီး�း�မင်းး��ု� ဆ�းသွွယ်းရသွည့််း အကြော��ာင်းး�အရင်းး�မာာ COVID-19 (ပြ�င်းး�ထန်းး�အဆ�တ်းကြောရာင်းးကြောရာဂါါ) ခံံစားာ�ကြောန်းရ
သူွမ�ာ�နှာင်း်း ထုကြောတ်ခ့့်ံကြောသွာ ရာဇဝင်းးရှိာုကြောသွာကြော��ာင်း်း ပြ�စားးသွည့်း။ COVID-19 ကြောရာဂါါဆ�းလူ�း ပြ�န်း ်းပွား�ွာ�ပြခံင်းး�မာ �ာ�ွယ်း
နှု�င်းးရန်းးနှာင်း်း မုမု�ု�ယ်း�ု� ထုန်းး�ခံ���း၊��သွနှု�င်းးရန်းးအတ်�ွး လူ��းကြောဆာင်းးနှု�င်းးမည့််း န်းည့်း�လူမး�မ�ာ��ု� ဆ�းလူ�းကြော�ားပြ�ကြော��
ထာ��ါသွည့်း။  

မုမုတ်ငွ်းး န်းာမ��န်းး�ပြ�စားးကြောန်းသွည့််း ကြောရာဂါါလူ�ခဏာာမ�ာ� မရှိာုကြောန်းကြောသွားလူည့်း� လူကူြီး�း�မင်းး�ထံမာ COVID-19 (ပြ�င်းး�ထန်းး
အဆ�တ်းကြောရာဂါါ) သွည့်း အပြခံာ�သူွမ�ာ�ထံသုွ�  ထ�းဆင်း်း�ူ�စား�းပြ�န်း ်းပွား�ွာ�နှု�င်းးသွည့်း�ု� အထူ�သွတု်ပြ��သုွရှိာုကြောစားခံ�င်းး�ါသွည့်း
။ ယခုုခုျက််ခုျင််း� စတင််းလုုပ််ဆော�ာင််းရမည်မ်ာာ ယဆော့ �မာစတင််းပြီးပ်း� စုစုဆောပ်ါင််း� ၁၄ ရက််ကြာက်ာသည်အ်ထိိ လုက််ရှိာ ိ အိမ်တွင််း
 အတူတူဆော့ထုိိင််းဆော့ဆောသာသူမျာ�နှာင်း�် တတ်နုိှင််းသမှ အဆော���းု�တွင််း ခွု�ပြီးပ်း� သး�သ့ �ဆ်ော့ထုိိင််းဆောပ်�ပ်ါ။ ယ်ခံ�အခံ��း�ု� အုမး
တ်ငွ်းး မပြ�စားးမကြောန်းလူ��းကြောဆာင်းးကြော���ါ။ ထု�သုွ�  ပြ��လူ��းပြခံင်းး�ပြ�င်း်း COVID-19 (ပြ�င်းး�ထန်းးအဆ�တ်းကြောရာင်းးကြောရာဂါါ) ပြ�န်း ်းပွား�ွာ�ပြခံင်းး�
မာ �ူည့်းကြော��နှု�င်းး�ါလုူမ်းမည့်း။ 

သွတု်ပြ��ရန်းးမာာ မုမုအုမးတ်ငွ်းး ကြောရာဂါါ�ု� �ု�ယ်းတု်�င်းးထုန်းး�ခံ���း၊��သွကြောန်းသွည့််း �ာလူာအတ်ငွ်းး�တ်ငွ်းး ရ�းရွာ�ု�ယ်းစားာ�ပြ�� 
��န်းး�မာကြောရ�ဌာာန်းမ�ာ�မာ �ု�ယ်းစားာ�လူာယ်းမ�ာ�� လုူ�အ�းသွည့်းမ�ာ��ု� �ူည့်းရန်းး အသွင်း်းရှိာ ုကြောန်း�ါမည့်း။  

အုမးတ်ငွ်းး ထုန်းး�ခံ���း၊��သွရန်းး အ��ံကြော��ရပြခံင်းး�မာာ ယ်ခံ���ံ�ကြောတ်က့ြောန်းရသွည့််း COVID-19 (ပြ�င်းး�ထန်းးအဆ�တ်းကြောရာင်းးကြောရာဂါါ
)သွည့်း အလူယွ်းတ်�ူ �ူ�စား�းပြ�န်း ်းပွား�ွာ�နှု�င်းးသွည့််းအပြ�င်းး အသွ�းအနှတရာယ်း�ု��င်းး ထုခုံ��းကြောစားနှု�င်းးကြောသွာကြော��ာင်း်း ပြ�စားး
�ါသွည့်း။ အသွ�းရူှူလူမး�ကြော��ာင်းး�မာ တ်ဆင်း်းထွ�းလူာကြောသွာ အမုန်းးအမ�ာ�မ�ာ� (ကြောခံ�ာင်းး�ဆု��ရာမာ အခံဲန့ှာင်း်း တံ်ကြောတ်�ွ
မ�ာ� ပြ�န်း ်းနှာ�ံနှု�င်းးသွည့်း)၊နှာာကြောခံ�ရာမာ၊ ရယ်းကြောမာရာမာ၊ သွးခံ�င်းး�ဆု�ရာမာ၊ စား�ာ�ကြောပြ�ာရမာတ်ဆင်း်း COVID-19 ကြောရာဂါါ�ု��မွှားမ�ာ�
သွည့်း ကြောရာဂါါရှိာုသူွမာ အပြခံာ�လူမူ�ာ�ဆးသုွ�  �ူ�စား�းပြ�န်း ်းမွှားပွား��ာ�ကြောစားနှု�င်းး�ါသွည့်း။ ကြောရာဂါါ�ူ�စား�းခံံရပြီး�း�လူှင်းး ကြောန်းာ�းဆ�းတ်ွ့
အကြောန်းပြ�င်း်း အဆ�တ်းကြောရာင်းးကြောရာဂါါ၊ ကြောလူထုပြခံင်းး�၊ �ု�ယ်းတ်ငွ်းး�အဂါါ ါအစုားတ်းအ�ု�င်းး�မ�ာ� ���းစားး�ပြခံင်းး�၊ အပြခံာ���သွရ ခံ�းခ့ံ
ကြောသွာ ကြောရာဂါါမ�ာ�အပြ�င်းး အသွ�းကြောသွဆံ��သွည့်းအထု ပြ�စားးကြောစားနှု�င်းး�ါသွည့်း။   

ရာဂါဏာန်းး�နှာင်း်း ခံ� းပြီး�း� COVID-19 ကြောရာဂါါ�ူ�စား�းပြခံင်းး� ခံံထာ�ရကြောသွာ �န်းးတ်�ီးရန်းးလူမူ��ု�မ�ာ�တ်ငွ်းး အခံ��ုမာာ �ံ�မာန်းး
လူ�ခဏာာမ�ာ��ု� ခံံစားာ�ခ့်ံရပြီး�း� အခံ��ုမာာ သုွသွာထင်းးရှိာာ�သွည့််း မည့်းသွည့််းလူ�ခဏာာ�ု�မာ ပြ�သွခ့်ံပြခံင်းး� မရှိာု�ါ။ သုွ� ကြောသွား
 အသုွကြော��လုူ�သွည့်းမာာ COVID-19 (ပြ�င်းး�ထန်းးအဆ�တ်းကြောရာင်းးကြောရာဂါါ) သွည့်း အကြောရ�တ်ကြီး�း� ဂါရှူ�စုား��းရန်းး လုူ�အ�းသွည့််း
 ကြောရာဂါါ�ု��တ်စားးခံ�ပြ�စားးသွည့််းအတ်�ွး ယ်ကြောန်းမ်ာစားတ်င်းးပြီး�း� ကြောန်းာ�းထ�း 14ရ�းအတ်ငွ်းး� (သွ�းဆု�င်းးရာ ��န်းး�မာကြောရ�ဌာာမာ
 �ု�ယ်းစားာ�လူာယ်း� အုမးတ်ငွ်းးကြောန်းထု�င်းးရန်းး မလုူ�အ�းကြောတ်ာ�်ါဟု� ဆ�းသွွယ်းလူာသွည့်းအထု) တ်ငွ်းး မုမုအကြောန်းပြ�င်း်း ကြောဆာင်းးရန်းး၊ 
ကြောရှိာာင်းးရန်းး အခံ��းမ�ာ��ု� လုူ��းန်းာရန်းး လုူ�အ�း�ါသွည့်း။ 

မိမိအိမ်တွင််း ဆောရာဂါါကုိ် ထိိ့�်ခုျ�ပ််၊ကု်သသည်�အ်ခုါ လုိုက့််ာရ့ ်လုမ်�ညှွှ့ခ်ုျက််မျာ� 

တစ်ဆော့ �လုှင််းတစ်ကြိကိ်မ် မိမိကုိ်ယ်အပူ်ခုျ ိ့ ကုိ်် တုိင််း�ယူပြီးပ်း� ဆော့ �ရက််အလုိုက်် စာအုပ််တွင််း ဆောရ�မာတ်ထိာ�ဆောပ်�ပ်ါ။ မုမုန်းာမ
��န်းး�ပြ�စားးကြောန်းသွည့််း အခံ�နု်းး�ာလူတ်စားးခံ�လံူ��တ်ငွ်းး ��န်းး�မာကြောရ�ဌာာန်းရှိာု �ု�ယ်းစားာ�လူာယ်းမာ လူာကြောရာ�းပြီး�း� အကြောပြခံအကြောန်း�ု�
 ကြောလူလ်ူာကြော��မည့်းပြ�စားး�ါသွည့်း။ 

COVID-19 (ပြ�င်းး�ထန်းးအဆ�တ်းကြောရာင်းးကြောရာဂါါ) ခံံစားာ�ကြောန်းရသူွမ�ာ�နှာင်း်း ထုကြောတ်မ့ှုမုရှိာုခ့်ံသွည့်းကြောန်းာ�း�ု�င်းး� မုမုအုမး
တ်ငွ်းး� သွး�သွန်း ်းကြောန်းထု�င်းးပြီး�း� �ု�ယ််း�ု��ု�ယ်း ထုန်းး�ခံ���း၊��သွနှု�င်းးရန်းး လူမး�ညွှ�န်းးခံ��းမ�ာ�

ပြ�န်းးလူည့်း စားးစားစားးပြီး�း� ကြောမ ၂၉, ၂၀၂၀



က်ျ့�်မာဆောရ�ဆောစာင်း�်ဆောရှိာ ာက််မုမျာ� ခုးယူရ့မ်ာအပ် အိမ်အပြပ်င််းသိ�  လုးု��၊ လုးု�� မထွိက််ပ်ါနှာင်း�်။ ကြော��ာင်းး�၊ အလူ��း နှာင်း်း
 လူအူမ�ာ�စား�ကြောဝ�ကြောလူရ်ှိာုကြောသွာ ကြောန်းရာမ�ာ��ု� လံူ��ဝသွွာ�ကြောရာ�းပြခံင်းး� မပြ���ါရန်းးနှာင်း်း အမ�ာ�သံွ��သွယ်းယူ်�ု� ကြောဆာင်းးကြောရ�
 စားန်းစားး�ု� အသံွ��ပြ��ပြခံင်းး�၊ �ာ�မှကြောဝစားး�ပြခံင်းး�၊ တ်�ီစားးစားး�ပြခံင်းး�တု်� �ု��ါ လံူ��ဝမပြ��လူ��း�ါနှာင်း်း။ ပြ�ည့််းဝစွားာ အန်းာ�ယူ်ပြီး�း� 
�ု�ယ်းတ်ငွ်းး� ကြောရဓါါတ်းပြ�ည့််းဝကြောအာင်းး ကြောရမ�ာ�မ�ာ�ကြောသွာ�း�ါ။  

အိမ်တွင််းရှိာ ိဆောသာ သူမျာ�နှာင်း�် အတူတူမဆော့ပ်� သး�သ့ �အ်ခု့�်၊ ဆော့ရာတွင််း ခွု�ပြခုာ�ဆော့ထုိိင််းဆောပ်�ပ်ါ။ ပြ�စားးနှု�င်းးသွမှ အပြခံာ�
သူွမ�ာ��ု� မုမုအခံန်းး�ထ့သုွ�  ဝင်းးကြောရာ�းပြခံင်းး�မပြ���့၊ အခံန်းး�တ်စားးခံ�အတ်ငွ်းး� သွး�ပြခံာ�ခ့ွံကြောန်းထု�င်းးကြော���ါ။ ကြောရခံ��ု�ခံန်းး�၊
အုမးသွာ သွး�သွန်း ်းအသံွ��ပြ��နှု�င်းး�ါ� မုမုအတ်�ွး သွး�သွန်း ်းတ်စားးခံန်းး� သွတ်းမာတ်းပြီး�း� အသံွ��ပြ���ါ။  
အုမးတ်ငွ်းး ဧည့််းသွည့်းမ�ာ��ု� လူ�းမခံံ�ါနှာင်း်း။ 

�ရာ�့သိ်�  သွာ�ဆောရာက််မည်�ုိ်ပ်ါက် မသွာ�ခုင််း ဆောရာဂါါကူ်�စက််ပြခုင််း�ခုးထိာ�ရဆောသာ မိမိလုာမည်ပ်ြ�စ်ဆောကြာက်ာင််း�
ကုိ် ကြိကိ်�တင််းအသိဆောပ်�ပ်ါ။ စားမး�သွ�း စားစားးကြောဆ�မုမ�ာ� ပြ��လူ��းမး ��န်းး�မာကြောရ�ဝန်းးကြောဆာင်းးမုကြော��မည့််းသူွ�ု� မုမုသွည့်း
 COVID-19 (ပြ�င်းး�ထန်းးအဆ�တ်းကြောရာင်းးကြောရာဂါါ) ခံံစားာ�ကြောန်းရသူွပြ�စားးကြော��ာင်းး��ု� မပြ�စားးမကြောန်း အသုွကြော���ါ။ ထု�သုွ� ပြုပြ��လူ��း
ပြခံင်းး�တ်ငွ်းး သွွာ�ကြောရာ�းမည့််း ကြောဆ�ရံှူ� ၊ကြောဆ�ခံန်းး�တ်ငွ်းး မုမုဆးမာတ်ဆင်း်း အပြခံာ�သူွမ�ာ�ဆးသုွ�  ကြောရာဂါါ�ူ�စား�းပြ�န်း ်းပွား�ွာ�ပြခံင်းး��ု�
 �ာ�ွယ်းနှု�င်းးမည့်းပြ�စားးသွည့်း။ 

မိမိ၏ နှာာဆောခုါင််း�နှာင်း�် ပ်ါ�စပ််ကုိ် လုးုပြခုး�စွာ က်ာဆောပ်�နုိှင််းမည်� ်အက်ာအကွ်ယ်ကုိ် �တ်�င််းဆောပ်�ပ်ါ။ အပြခံာ�လူမူ�ာ�
၏ အန်းး�အန်းာ�သုွ�  သွွာ�ကြောရာ�းသွည့််းအခံါ မပြ�စားးမကြောန်း �ါ�စား�းနှာင်း်း နှာာကြောခံါင်းး��ု� �ာကြော��နှု�င်းးမည့််း အ�ာအ�ွယ်း�ု�
 ဝတ်းဆင်းးရမည့်းပြ�စားးသွည့်း။ �ာ�ွယ်းရန်းး အဝတ်း၊နှာာကြောခံါင်းး�အ�ာမရှိာု�ါ� အပြခံာ�သူွမ�ာ�နှာင်း်း န်းး���းစွားာကြောန်းပြခံင်းး��ု� 
ကြောရှိာာင်းး��ဉ်းပြီး�း� နှာာကြောခံ�၊ကြောခံ�ာင်းး�ဆု��သွည့််းအခံါမ�ာ��ု� �ါ�စား�း�ု� လူ�းနှာင်း်း�ာကြော���ါ။ (2)နှာစားးကြောအာ�း �ကြောလူ�င်းယ်းမ�ာ�
�ု� မ��းနှာာ�ာ အဝတ်းမ�ာ�၊ အ�ာအ�ွယ်းမ�ာ�ပြ�င်း်း �ံ��ထာ�ကြော��ပြခံင်းး�မာ ကြောရှိာာင်းးရှိာာ��ါ။

ဆောခုျာင််း��ုိ�ပ်ါက်၊ နှာာဆောခုျပ်ါက် လုက််ပြ�င်း�် �းု�အုပ််ဆောပ်�ပ်ါ။ ကြောခံ�ာင်းး�ဆု��သွည့််းအခံါ (သုွ� )  
နှာာကြောခံ�သွည့််းအခံါ မုမု၏ �ါ�စား�းနှာင်း်း နှာာကြောခံါင်းး��ု� စား�ီ�(သုွ� ) အ�ါ� းလူ�းပြ�င်း်း �ာ�ွယ်းပြခံင်းး�ပြ�င်း်း ကြောရာဂါါ���ံနှာ�ံပြခံင်းး��ု�
 တ်ာ�ဆး�နှု�င်းး�ါသွည့်း။ အသံွ��ပြ��ပြီး�း�သွာ� စား�ီ�မ�ာ��ု� အ�ံ���ါရှိာုသွည့််း အမုု�း�ံ��တ်ငွ်းး စားန်းစားးတ်�� စွားန်း ်း�စားးပြီး�း� စား�ီ�၊
အမုု�း�ံ���ု�င်းးထာ�သွည့််းလူ�း�ု� ဆ�းပြ�ာပြ�င်း်း စား�ီန်း ်း20ခံန်း ်းပွား��ာကြောအာင်းး �ွတ်းတု်��းပြီး�း� ကြောဆ�ကြော��ာကြော��ရမည့်း။ 

လုက််ဆော��ပ်ါ။ မုမုလူ�း�ု� မ��ာခံဏာ ဆ�းပြ�ာပြ�င်း်း ကြောဆ�ကြော��ာကြော���ါ။ လူ�းကြောဆ�သွည့််းအခံါတု်�င်းး�တ်�ွး လူ�း
�ု�ဆ�းပြ�ာပြ�င်း်း အန်းည့်း�ဆံ�� စား�ီန်း ်း20ခံန်း ်းပွား��ာကြောအာင်းး �ွတ်းတု်��းပြီး�း��ာမာ ကြောရပြ�င်း်းကြောဆ�ကြော��ာ�ါ။ ဆ�းပြ�ာနှာင်း်းကြောရ
 အလူယွ်းတ်�ူ မရရှိာုနှု�င်းး�ါ� အရ�းပြ�န်းး�ါဝင်းးသွည့််း ကြောရမလုူ�လူ�းသွန်း ်းကြောဆ�ရည့်း�ု� အသံွ��ပြ��ပြီး�း� မုမုလူ�း�ု�
 ကြောဆ�ကြော��ာနှု�င်းး�ါသွည့်း။  လူ�းမကြောဆ�ခံင်းး မ��းလံူ��၊နှာာကြောခံါင်းး�နှာင်း်း �ါ�စား�းတု်��ု� မုမုလူ�းပြ�င်း်း ထုကြောတ်ခ့ြပြခံင်းး�မာ ကြောရှိာာင်းးရှိာာ��ါ။ 

အိမ်သးု�ပ်စစည်�်မျာ�ကုိ် အပြခုာ�သူမျာ�နှာင်း�် မှဆော�၊အသးု�ပြပ်�ပြခုင််း�မာ ဆောရှိာ ာင််းရှိာ ာ�ပ်ါ။ အု��ခွံ�း�န်းး��န်းးမ�ာ�၊ ကြောသွာ�းကြောရ
ခွံ�းမ�ာ�၊ ဇွန်းး�ခံရင်းး�၊ လူ�းသွ�တ်း�ဝါမ�ာ�၊ အု�းရာခံင်းး�မ�ာ�နှာင်း်း အပြခံာ�အမ��ု�မ��ု�ကြောသွာ အုမးသံွ���စားစည့်း�မ�ာ��ု� အပြခံာ�
မုသွာ�စား�ဝင်းးမ�ာ�နှာင်း်း မှကြောဝအသံွ��ပြ��ပြခံင်းး��ု� ကြောရှိာာင်းးရှိာာ��ါ။ ၎င်းး��စားစည့်း��ု�လူည့်း� မုမုအသံွ��ပြ��ပြီး�း�တု်�င်းး�မာာ ကြောရနှာင်း်း
ဆ�းပြ�ာ�ု� အသံွ��ပြ��ပြီး�း� နှာ�ံစား�းကြောအာင်းး ကြောလူှား�ွတ်းကြောဆ�ကြော��ာပြီး�း��ာမာ အပြခံာ�သူွမ�ာ�အသံွ��ပြ���ါကြောစား။ 

မိမိမကြာက်ာခုဏ ထိိဆောတမ့ှုမုရှိာ ိသည်� ်မျက််နှာာပြပ်င််းမျာ�ကုိ် ဆော့ �စဉ််သ့ �ရ်ှိာ င််း�ဆောရ� ပြပ်�လုုပ််ဆောပ်�ပ်ါ။ မ��ာခံဏာ �ု�င်းးတ်ယွ်း
အသံွ��ပြ��ကြောလူရ်ှိာုသွည့််း ��န်းး�၊ ရုမ�တ်း�ွန်းးထရုှူ��မ�ာ�၊ စားာ��့ွမ��းနှာာပြ�င်းး၊ တံ်ခံါ�လူ�း�ု�င်းး၊ ကြောရခံ��ု�ခံန်းး�အုမးသွာအတ်ငွ်းး�ရှိာု
 ကြောန်းရာနှာင်း်းမ��းနှာာပြ�င်းးမ�ာ�၊ အုမးသွာဘုို�ထု�င်းးမ�ာ�၊ �း�ဘို�တ်းနှာင်း်း ��တ်င်းးကြောဘို�စားာ��့ွမ��းနှာာပြ�င်းးမ�ာ� အာ�လံူ��တု်�သွည့်း 
မ��ာခံဏာ �ု�ယ်းတ်ယွ်းအသံွ��ပြ��ကြောလူရ်ှိာုသွည့််း မ��းနှာာပြ�င်းးမ�ာ�တ်ငွ်းး အ���ံ�ဝင်းး�ါသွည့်း။ 

မိမိ၏ ဆောရာဂါါလုက်ခဏာမျာ�ကုိ် ပ်းုမာ့ဆ်ောစာင်း�်ကြာက်ည်� ်စစ်ဆော��ဆော့ပ်ါ။ ကြော�သွခံံ ��န်းး�မာကြောရ�ကြောစားာင်း်းကြောရှိာာ�းသူွ (သုွ� ) 
ကြော�သွခံံ ��န်းး�မာကြောရ�ဌာာန်းသုွ�  ကြောရာဂါါလူ�ခဏာာမ�ာ�နှာင်း်း �တ်းသွ�းပြီး�း� �ံ�မာန်းးဆ�းသွွယ်းကြောန်း�ါ။ COVID-19 (ပြ�င်းး�ထန်းး
အဆ�တ်းကြောရာင်းးကြောရာဂါါ) လူ�ခဏာာမ�ာ�ထ့တ်ငွ်းး အ��ာ�ရှိာုပြခံင်းး� (�ု�ယ်းအ�ူခံ�နု်းး ၁၀၀.၄ �းဂါရးကြော��ားလူနွ်းးပြခံင်းး�)၊ ကြောခံ�ာင်းး�ဆု��
ပြခံင်းး�၊ အသွ�းရုှူရ ခံ�းခ့ံပြခံင်းး�၊ အသွ�းရုှူ မဝပြခံင်းး�၊ ခံ�မး�ပြီး�း� တ်�န်းးကြောန်းပြခံင်းး�၊ အကြော��ာတ်�းပြခံင်းး�၊ �ု�ယ်းလူ�းန်းာပြခံင်းး� 
နှာင်း်း အန်းံအ်ရသွာခံံနှု�င်းးစွားမး� ကြော��ာ�းဆံ��ပြခံင်းး�တု်�  �ါဝင်းး�ါတ်ယ်း။ 

ပြ�န်းးလူည့်း စားးစားစားးပြီး�း� ကြောမ ၂၉, ၂၀၂၀



ပြ�န်းးလူည့်း စားးစားစားးပြီး�း� ကြောမ ၂၉, ၂၀၂၀

 COVID-19 ပြပ်င််း�ထိ့အ်�ုတ်ဆောရာင််းဆောရာဂါါမာ အဆောရ�ဆောပ််လုက်ခဏာမျာ�ပြ�စ်သည်� ် အသွ�းရူှူရ ခံ�းခ့ံပြခံင်းး�၊
 ရင်းးဘိုတ်းတ်ငွ်းး တ်စားးခံ�ခံ��ုကြောန်းသွည့်းဟု� ခံံစားာ�ရပြခံင်းး�၊ ဆ�းတု်��း န်းာ��င်းးမု ပြ�စားးကြောန်းပြခံင်းး�၊ ရှူ�တ်းတ်ရ�း စားဉ်း�စားာ�နှု�င်းးစွားမး�၊
 ထုန်းး�ခံ���းနှု�င်းးစွားမး�မရှိာုကြောတ်ာပ်ြခံင်းး�၊ မ��းနှာာ(သုွ� )နှာ�တ်းခံမး�မ�ာ� ပြ�ာလူာပြခံင်းး�တု်� �ု� ��ံ�ကြောတ်ခံ့ံစားာ�ရသွည့်းနှာင်း်း အကြောရ�
ကြော�်ကြောစားာင်း်းကြောရှိာာ�းမုခံံယူ်ရန်းး ��န်းး�မာကြောရ�ဌာာန်းသုွ�  ခံ��းခံ�င်းး� ဆ�းသွွယ်းကြော���ါ။ အကြောရ�ကြော�်ကြောစားာင်း်းကြောရှိာာ�းမု ခံံယူ်လုူ�
�ါ� 9-1-1 သုွ�  ခံ��းခံ�င်းး���န်းး�ကြောခံ်ဆု�ပြီး�း� မုမုတ်ငွ်းး COVID-19 (ပြ�င်းး�ထန်းးအဆ�တ်းကြောရာင်းးကြောရာဂါါ)၏  
အကြောရ�ကြော�်အကြောပြခံအကြောန်းမ�ာ��ု� ခံံစားာ�ကြောန်းရကြော��ာင်းး� အသုွကြော���ါ။ ��န်းး�မာကြောရ��ူည့်းကြောစားာင်း်းကြောရှိာာ�းမုမ�ာ� မကြောရာ�းလူာ
ခံင်းး လူ�ုးရှိာာ�နှု�င်းးစွားမး�ရှိာု�ါ� �ါ�စား�းနှာင်း်းနှာာကြောခံါင်းး��ု��ာ�ွယ်းနှု�င်းးမည့််း mask �ု� တ်�းဆင်းးထာ�ကြော���ါ။ 

သက််�ုိင််းရာ က်ျ့�်မာဆောရ�ဌာာ့မာ လုမ်�ညှွှ့ဆ်ောပ်�သည်� ်ဆော့ �ရက််အတုိင််း� မိမိကုိ်ယ်ကုိ် အိမ်တွင််း� ထိိ့�်ခုျ�ပ််၊ကု်သမု ခုးယူ
ဆောပ်�ပ်ါ။. ��န်းး�မာကြောရ�အရာရှိာုမာ မလုူ�အ�း�ါဟု� မကြောပြ�ာမခံ�င်းး� COVID-19 ကြောရာဂါါ�ူ�စား�းခံံထာ�ရသူွ မုမုအကြောန်းပြ�င်း်း 
စား�စား�ကြော�ါင်းး� ၁၄ရ�း��ာပြမင်း်းမည့််း အုမးတ်ငွ်းး� ထုန်းး�ခံ���း၊��သွမု�ု� ပြ��လူ��းကြော��ရမည့်းပြ�စားးသွည့်း။ မုမု�ု�ယ်း�ု� ထုန်းး�ခံ���း၊
��သွမုရ�းပြ�ည့််းသွွာ��ါ� ��န်းး�မာကြောရ�အရာရှိာုမာ �ံ�မာန်းးသွွာ�လူာနှု�င်းးပြီး�း� ပြ�စားးကြော��ာင်းး� ဆ�းသွွယ်းလူာ�ါလုူမ်းမည့်း။



ကြောရာဂါါခံံစားာ�ကြောန်းရသူွမ�ာ��ု� ��န်းး�မာကြောရ�ကြောစားာင်း်းကြောရှိာာ�းကြော��ကြောန်းသူွမ�ာ�နှာင်း်း မုသွာ�စား�ဝင်းးမ�ာ� 
လုူ��းန်းာရန်းး လူမး�ညွှ�န်းးခံ��းမ�ာ� 

မုမုအကြောန်းပြ�င်း်း COVID-19 ကြောရာဂါါခံံစားာ�ကြောန်းရသူွမ�ာ��ု� ��န်းး�မာကြောရ�ကြောစားာင်း်းကြောရှိာာ�းကြော��ကြောန်းရသူွ (သုွ� ) အုမးတ်ငွ်းး အတ်တူ်ူ
ကြောန်းထု�င်းးကြောန်းသူွပြ�စားး�ါ�

• ပြ�စားးနှု�င်းး�ါ� ကြောရာဂါါ�ူ�စား�းခံံရနှု�င်းးစွားမး� အရှိာုဆံ�� အကြောပြခံအကြောန်းမ�ာ�ထ့တ်ငွ်းး မုမု�ါဝင်းး�ါ� ပြ�စားးနှု�င်းးလူှင်းး
 COVID-19 ကြောရာဂါါ�ူ�စား�းပြခံင်းး�ခံံရသူွမ�ာ�၏ အကြောဝ�တ်ငွ်းး ကြောန်းထု�င်းးကြော���ု�  လုူ�အ�း�ါမည့်း။ ကြောရာဂါါ�ူ�စား�းနှု�င်းး
စွားမး� အပြမင်း်းဆံ�� အကြောပြခံအကြောန်းဟု� သွတ်းမာတ်းနှု�င်းးသွည့်းမာာ အသွ�း (60)ကြော��ားပြီး�း� သူွမ�ာ�၊ �ု�ယ်းခံံအာ�မကြော�ာင်းး�
သူွမ�ာ�နှာင်း်း ကြောရရှိာည့်း��သွကြောန်းရသွည့််း ကြောရာဂါါ ဥ�မာအာ�ပြ�င်း်း နှာလံူ��ကြောရာဂါါ၊ အဆ�တ်းနှာင်း်း ကြော��ာ�း��း�ု�င်းး�
ဆု�င်းးရာ ကြောရာဂါါမ�ာ�၊ ဆး�ခံ��ုကြောသွွ�ဆု�ကြောရာဂါါ ခံံစားာ�ကြောန်းရသူွမ�ာ� �ါဝင်းး�ါသွည့်း။  ကြော�ားပြ��ါ အကြောပြခံအကြောန်းရှိာုကြောသွာ
သူွမ�ာ��ု� ပြ�င်းး�ထန်းးအဆ�တ်းကြောရာင်းး ကြောရာဂါါရှိာုသူွမ�ာ�၏ အကြောဝ�ဆံ��တ်ငွ်းး ထာ�ကြော���ါ။

• ��န်းး�မာကြောရ�ကြောစားာင်း်းကြောရှိာာ�းမုကြော��မည့််း သူွမ�ာ�မာ အ� အုမးသုွ�  အပြခံာ� ဧည့််းသွည့်းမ�ာ� လူ�းမခံံ�ါနှာင်း်း။

• ပြ�စားးနှု�င်းး�ါ� မုသွာ�စား�ဝင်းးမ�ာ��ု� အပြခံာ�အုမးတ်စားးအုမး၊ တ်စားးကြောန်းရာတ်ငွ်းး ခ့ွံပြီး�း� ကြောန်းထု�င်းးခုံ�င်းး��ါ။ သွး�ပြခံာ� ခ့ွံကြောန်းထု�င်းး
ရန်းး အခွံင်း်းအကြောရ�မကြော���ါ� ကြောရာဂါါခံံစားာ�ကြောန်းရသူွသွည့်း အခံန်းး�တ်စားးခံ�တ်ည့်း�တ်ငွ်းး သွတ်းသွတ်းမာတ်းမာတ်းကြောန်းပြခံင်းး�
ပြ�င်း်း အပြခံာ�မုသွာ�စား�ဝင်းးမ�ာ��ု� အဆ�းအသွွယ်း �န်း ်းသွတ်းရမည့်းပြ�စားးသွည့်း။ ကြောရာဂါါခံံစားာ�ကြောန်းရသူွအတ်�ွး
 သွး�သွန်း ်းကြောရခံ��ု�ခံန်းး�အုမးသွာတ်စားးခံ��ု� ခ့ွံပြခံာ�ကြော���ါ။ ကြောန်းရာ�ု� မှကြောဝကြောန်းထု�င်းးကြောန်းရ�ါ� လူနူ်းာကြောန်းထု�င်းးသွည့််း
ကြောန်းရာ�ု� ကြောလူဝင်းးကြောလူထွ�းကြော�ာင်းး�ကြောအာင်းး �န်းးတ်း�ကြော���ါ။ ကြောရာဂါါခံံစားာ�ကြောန်းရသူွနှာင်း်း ထမင်းး�အတ်စူားာ�ပြခံင်းး�၊ 
အခံ�နု်းးအတ်ပူြ��န်းး�ပြခံင်းး� မပြ��လူ��း�ါနှာင်း်း။

• ကြောရာဂါါခံံစားာ�ရသူွသွည့်း အပြခံာ�မုသွာ�စား�ဝင်းးမ�ာ�နှာင်း်း ကြောပြ�ာဆု�ဆ�းဆံတု်�င်းး� mask �ု� တ်�းဆင်းးထာ�ရန်းး
 အသုွကြော���ါ။ လူနူ်းာကြောစားာင်း်းသွည့်း ကြောရာဂါါခံံစားာ�ကြောန်းရသူွနှာင်း်း ထုကြောတ်ရ့မည့်းဆု��ါ� လူနူ်းာ၏ ကြောသွွ�၊ ခံနှာာ�ု�ယ်းမာ
 ထွ�းကြောသွာအရည့်းမ�ာ�နှာင်း်း ထုကြောတ်ခ့ြပြခံင်းး�ကြောရှိာာင်းးရှိာာ�နှု�င်းးရန်းး လံူ�ပြခံံ�စွားာ �ာ�ွယ်းထာ��ါ။ ကြောရာဂါါခံံစားာ�ရသူွအန်းာ�
သုွ�  သွွာ�တု်�င်းး�၊ အခံန်းး�ထ့သုွ�  ဝင်းးတု်�င်းး� Mask �ု� အသံွ��ပြ��ပြီး�း��ာမာ ဝင်းးကြောရာ�း�ါ။

• လူနူ်းာကြောစားာင်း်းအကြောန်းပြ�င်း်း ��န်းး�မာကြောရ�ဌာာန်းမာ ခံ�မာတ်းကြော��ထာ�သွည့််း စားည့်း�မ�ဉ်း�မ�ာ�နှာင်း်း အည့်းလုူ��းန်းာကြောဆာင်းးရွ�း
ပြီး�း� ကြောရာဂါါခံံစားာ�ကြောန်းရသူွ�ု� ပြ��စား�ကြောစားာင်း်းကြောရှိာာ�းကြော��ရန်းး အကြောရ�ကြီး�း��ါသွည့်း။ လူနူ်းာကြောစားာင်း်းအကြောန်းပြ�င်း်း ကြောရာဂါါခံံစားာ�
ကြောန်းရသူွ၏ အကြောပြခံခံံလုူ�အ�းခံ��းမ�ာ�ပြ�စားးသွည့််း ကြောန်းစ်ားဉ်းသံွ�� �စားစည့်း�မ�ာ� အဝယ်းထွ�းကြော��ပြခံင်းး�၊ သွတ်းမာတ်းကြောဆ�
မ�ာ� ကြော��ပြခံင်းး�နှာင်း်း အပြခံာ�တ်စားး�ု�ယ်းကြောရသံွ�� လုူ�အ�းခံ��းမ�ာ��ု� ပြ�ည့််းဆည့်း�ကြော��ရမည့်း ပြ�စားးသွည့်း။

• မုမု�ု�ယ်းတု်�င်းးလူည့်း� မ��ာခံဏာ လူ�းကြောဆ�ပြီး�း� တ်စားးခံါကြောဆ�လူှင်းး အန်းည့်း�ဆံ�� ဆ�းပြ�ာ�ု� စား�ီန်း ်း20 ��ာ
ကြောအာင်းး �ွတ်းတု်��းကြောဆ�ကြော��ာကြော���ါ။ ဆ�းပြ�ာနှာင်း်းကြောရ အလူယွ်းတ်�ူ မရရှိာုနှု�င်းး�ါ� အရ�းပြ�န်းး�ါဝင်းးသွည့််း ကြောရ
မလုူ�လူ�းသွန်း ်းကြောဆ�ရည့်း�ု� အသံွ��ပြ��ပြီး�း� မုမုလူ�း�ု� ကြောဆ�ကြော��ာနှု�င်းး�ါသွည့်း။ မ��းစုား၊ နှာာကြောခံါင်းး�နှာင်း်း �ါ�စား�း�ု� 
လူ�းမ�ာ�ပြ�င်း်း ထုကြောတ်ခ့ြပြခံင်းး� မပြ���ါနှာင်း်း။

• �န်းး��န်းးခွံ�းကြောယ်ာ�းမ�ာ�၊ ဇွန်းး�ခံရင်းး�မ�ာ�၊ မ��းနှာာသွ�တ်း�ဝါ၊ လူှ�းစားစားး�စားစည့်း�မ�ာ� (��န်းး�၊ တ်းဗီး)နှာင်း်း အပြခံာ�
�စားစည့်း�မ�ာ��ု� COVID-19 ကြောရာဂါါခံံစားာ�ကြောန်းရသူွနှာင်း်း မှကြောဝအသံွ��ပြ��ပြခံင်းး� လံူ��ဝ၊ လံူ��ဝ မပြ��လူ��း�ါနှာင်း်း။
 ကြောရာဂါါခံံစားာ�ကြောန်းရသူွမာ ၎င်းး��စားစည့်း�မ�ာ��ု� အသံွ��ပြ��ပြီး�း�တု်�င်းး� ဆ�းပြ�ာနှာင်း်း ကြောရ�ု� အသံွ��ပြ��ပြီး�း� နှာ�ံစား�းကြောအာင်းး 
ကြောဆ�ကြော��ာ သွန်း ်းစားင်းးကြော���ါ။ (အကြောသွ�စုားတ်း�ု� ကြောအာ�းတ်ငွ်းး ��ည့််းမွှားရုှူနှု�င်းး�ါသွည့်း။)

•  မ��ာခံဏာ �ု�င်းးတ်ယွ်းအသံွ��ပြ��ကြောလူရ်ှိာုသွည့််း ��န်းး�၊ ရုမ�တ်း�ွန်းးထရုှူ��မ�ာ�၊ စားာ��့ွမ��းနှာာပြ�င်းး၊ တံ်ခံါ�လူ�း�ု�င်းး
၊ ကြောရခံ��ု�ခံန်းး�အုမးသွာအတ်ငွ်းး�ရှိာု ကြောန်းရာနှာင်း်းမ��းနှာာပြ�င်းးမ�ာ�၊ အုမးသွာဘုို�ထု�င်းးမ�ာ�၊ �း�ဘို�တ်းနှာင်း်း ��တ်င်းးကြောဘို�
စားာ��့ွမ��းနှာာပြ�င်းးမ�ာ� အာ�လံူ��တု်�သွည့်း မ��ာခံဏာ �ု�ယ်းတ်ယွ်းအသံွ��ပြ��ကြောလူရ်ှိာုသွည့််း မ��းနှာာပြ�င်းးမ�ာ��ု� 
ကြောန်းစ်ားဉ်း သွန်း ်းရှိာင်းး�ကြောရ� ပြ��လူ��း�ါ။

ပြ�န်းးလူည့်း စားးစားစားးပြီး�း� ကြောမ ၂၉, ၂၀၂၀



ပြ�န်းးလူည့်း စားးစားစားးပြီး�း� ကြောမ ၂၉, ၂၀၂၀

o  သွန်း ်းရှိာင်းး�ကြောရ��စားစည့်း�မ�ာ�၏ အညွှ�န်းး�စားာမ�ာ�အတု်�င်းး� လုူ��းန်းာပြီး�း� မာန်းး�န်းးကြောသွာ သွန်း ်းရှိာင်းး�န်းည့်း�စားန်းစားး
�ု� အသံွ��ပြ��ရန်းး လုူ�အ�း�ါသွည့်း။ အခံ��ုသွန်း ်းရှိာင်းး�ကြောရ��စားစည့်း�မ�ာ�သွည့်း ကြီး�ု�တ်င်းး�ာ�ွယ်းမု လုူ�အ�း
သွည့််းအတ်�ွး ထု��စားစည့်း�မ�ာ�၏ ကြော�ားပြ�ခံ��းအတု်�င်းး� အ���ု�သွ�းကြောရာ�းမုရှိာုကြောအာင်းး လုူ��းန်းာ
ကြောဆာင်းးရွ�းကြော���ါ။

o  “EPA-approved” ဟု� ကြော�ားပြ�ထာ�သွည့််း အကြောရာင်းးခံဲတ်းကြောဆ�၊ အုမးသံွ��ဆ�းပြ�ာမ�ာ��ု� အသံွ��ပြ��ပြီး�း� 
သွန်း ်းရှိာင်းး�ကြောရ� ပြ��လူ��းနှု�င်းး�ါသွည့်း။ အုမးလူ��း �ု��သွတ်းကြောဆ�ပြ��လူ��းမည့်းဆု��ါ� အကြောရာင်းးခံဲတ်းကြောဆ��ု� 
လူ�း��းရည့်းဇွန်းး� တ်စားးဇွန်းး�ထည့််းပြီး�း�( ကြောရ4ခွံ�)်းပြ�င်း်း ကြောရာပြီး�း� အသံွ��ပြ��နှု�င်းး�ါသွည့်း။ �မာဏာ �ု�မ�ာ�
စွားာ အသံွ��ပြ��လုူ��ါ� အကြောရာင်းးခံဲတ်းကြောဆ�ခွံ�း၏ 4�ံ�1�ံ��ု� ကြောရတ်စားးဂါါလံူ(ကြောရ 16ခွံ�း)ထည့််းကြောရာပြီး�း� 
အသံွ��ပြ��နှု�င်းး�ါသွည့်း။ �ု��သွတ်းကြောဆ�မ�ာ��ု� မဝယ်းယူ်နှု�င်းး�ါ� ကြောန်းစ်ားဉ်းအုမးတ်ငွ်းး� �ု�ယ်းတု်�င်းးပြ��လူ��းပြီး�း� 
�ု��သွတ်းကြောဆ��ု� ရယူ်နှု�င်းး�ါသွည့်း။

o ကြောရာဂါါခံံစားာ�ကြောန်းရသူွနှာင်း်း သွး�ပြခံာ�အု�းခံန်းး�၊ ကြောရခံ��ု�ခံန်းး�အုမးသွာ အသံွ��ပြ���ါ� ထု�ကြောရာဂါါခံံစားာ�ကြောန်းရ
သူွကြောန်းထု�င်းးသွည့််း အခံန်းး��ု�သွာ သွန်း ်းရှိာင်းး�ကြောရ��ံ�မာန်းးပြ��လူ��းကြော���ါ။ အထူ�သွပြ�င်း်း အခံန်းး�၏ ��မး�ပြ�င်းး
�ု� ဂါရှူ�စုား��းရမည့်းပြ�စားးသွည့်း။ ထု��့်သုွ�  ပြ��လူ��းပြခံင်းး�ပြ�င်း်း မုမုအကြောန်းပြ�င်း်း ကြောရာဂါါခံံစားာ�ကြောန်းရသူွနှာင်း်း
 ဆ�းသွွယ်းကြောပြ�ာဆု�ပြခံင်းး��ု� ကြောလူ�ာခ်ံ�ရမည့်းပြ�စားးသွည့်း။ အလုူ�ရှိာု�ါ� ကြောရာဂါါခံံစားာ�ကြောန်းရသူွ�ု�ယ်းတု်�င်းး
 သွန်း ်းရှိာင်းး�ကြောရ� လူ��းင်းန်းး�မ�ာ��ု� ကြောဆာင်းးရွ�းနှု�င်းး�ါသွည့်း။ သွန်း ်းရှိာင်းး�ကြောရ�ပြ��လူ��းနှု�င်းးရန်းး လုူ�အ�းသွည့််း 
�စားစည့်း�မ�ာ��ု� ကြောရာဂါါခံံစားာ�ကြောန်းရသူွ�ု� ကြီး�ု�တ်င်းးကြော��ထာ��ါ။

o ကြောရခံ��ု�ခံန်းး� အုမးသွာ�ု� မှကြောဝအသံွ��ပြ��ကြောန်းရ�ါ� ကြောရာဂါါခံံစားာ�ကြောန်းရသူွ�ု�ယ်းတု်�င်းး ကြောရခံ��ု�ခံန်းး�အုမးသွာ
�ု� သွန်း ်းစားင်းး၊ �ု��သွတ်းကြော���ု�  လုူ�အ�း�ါသွည့်း။ ထု�သူွ�ု�ယ်းတု်�င်းး မကြောဆာင်းးရွ�းနှု�င်းး�ါ� mask တ်�းဆင်းး
ပြီး�း� ကြောရာဂါါရှိာုသူွ ဝင်းးကြောရာ�းပြီး�း�သွည့််း ကြောရခံ��ု�ခံန်းး�အုမးသွာ�ု� အခံ�နု်းးအန်းည့်း�င်းယ်းအထု ဝင်းးကြောရာ�းပြခံင်းး�
မပြ���့ သွတ်းမာတ်းကြောစားာင်း်းဆု�င်းး�ပြီး�း�ခံ�နု်းးကြော��ားလူနွ်းး�ါ� အထ့သုွ�  mask တ်�းဆင်းးပြီး�း� သွန်း ်းစားင်းး၊�ု��သွတ်း
ပြခံင်းး� ကြောဆာင်းးရွ�းကြော���ါ။

• အဝတ်းမ�ာ��ု� ဆ�းပြ�ာပြ�င်း်း နှာ�ံစား�းကြောအာင်းး ကြောဆ�ကြော��ာကြော���ါ။

o အဝတ်းမ�ာ�တ်ငွ်းး ကြောသွွ�၊ �ု�ယ်းတ်ငွ်းး� အရည့်းမ�ာ�နှာင်း်း �ု�ယ်းတ်ငွ်းး� အည့်စားးအကြော���မ�ာ� ကြောတ်ရ့ှိာု�ါ� 
ခံ��းခံ�င်းး�ကြောဆ�ကြော��ာသွန်း ်းစားင်းးကြော���ါ၊ သုွ� မဟု�တ်း စွားန်း ်း�စားးကြော���ါ။

o အဝတ်းမ�ာ��ု� ခံါပြခံင်းး� မပြ��လူ��း�ါနှာင်း်း။

o �ု�င်းးတ်ယွ်းသွည့််းအခံါတု်�င်းး�တ်ငွ်းး လူ�းအုတ်း ဝတ်းဆင်းးထာ�ကြော��ရန်းးလုူ�အ�းပြီး�း� သွန်း ်းရှိာင်းး�ကြောရ�ပြ��လူ��းပြီး�း�
�ါ� လူ�းအုတ်းမ�ာ��ု� ခံ��းခံ�င်းး�စွားန်း ်း�စားး�ါ။

o အဝတ်းကြောလူှားဆ�းပြ�ာမ�ာ�တ်ငွ်းး ကြော�ားပြ�ထာ�သွည့််း အညွှ�န်းး�စားာမ�ာ�အတု်�င်းး� မာန်းး�န်းးသွည့််း အ���ု�
အာန်းသုွင်းးရှိာုကြောအာင်းး အသံွ��ပြ��ကြော���ါ။ �ံ�မာန်းးအာ�ပြ�င်း်း အဝတ်းမ�ာ��ု� တ်တ်းနှု�င်းးသွမှ အ�ူဆံ��ကြောရပြ�င်း်း 
ကြောဆ�ကြော��ာသွန်း ်းစားင်းးကြော���ါ။

• အ�ံ���ါကြောသွာ အမုု�း�ံ���ု� အသံွ��ပြ���ါ။ တ်စားးခံါသံွ�� လူ�းအုတ်းမ�ာ�နှာင်း်း အပြခံာ�တ်စားးခံါသံွ�� ကြောရာဂါါ�ာ�ွယ်းကြောရ�
�စားစည့်း�မ�ာ��ု� အ�ံ���ါကြောသွာ အမုု�း�ံ��တ်ငွ်းးသွာ စွားန်း ်း�စားးကြော���ါ။ လူ�းအုတ်း�ု� အသံွ��ပြ��ပြီး�း� ထု�အမုု�းထ�တ်းမ�ာ�
�ု� အပြ�င်းးသုွ� စွစွားန်း ်း�စားးရန်းးနှာင်း်း စွားန်း ်း�စားးပြီး�း��ါ�လူည့်း� မုမုလူ�း�ု� ခံ��းခံ�င်းး�ကြောဆ�ကြော��ာသွန်း ်းစားင်းး�ါ။

• ကြောရာဂါါခံံစားာ�ကြောန်းရသူွ၏ ��န်းး�မာကြောရ�အကြောပြခံအကြောန်းမ�ာ��ု� ကြောစားာင်း်း��ည့််းစားစားးကြောဆ�ကြော���ါ။ အ��ာ�ရှိာု�ါ� (�ု�ယ်း
အ�ူခံ�နု်းး 100.4 �းဂါရး ထ�းကြော��ားလူနွ်းး�ါ�)၊ အသွ�းရုှူလူမး�ကြော��ာင်းး��ု�င်းး�ဆု�င်းးရာ ပြ�ဿန်းာမ�ာ��ု� ခံံစားာ�
ရ�ါ�၊ အသွ�းရူှူရခံ�းခ့ံလူာ�ါ�၊  သွ�းဆု�င်းးရာ ��န်းး�မာကြောရ�ပြ��စား�ကြောစားာင်း်းကြောရှိာာ�းသူွသုွ�  ဆ�းသွွယ်းပြီး�း�
 မုမုအုမးတ်ငွ်းး COVID-19 ပြ�င်းး�ထန်းးအဆ�တ်းကြောရာင်းး ကြောရာဂါါခံံစားာ�ကြောန်းရသူွ၏ အကြောပြခံအကြောန်းဆု��ဝါ�လူာကြော��ာင်းး�
 ခံ��းခံ�င်းး�အသုွကြော���ါ။ ထု�မာသွာ ��န်းး�မာကြောရ�ကြောစားာင်း်းကြောရှိာာ�းသူွအကြောန်းပြ�င်း်း ကြီး�ု�တ်င်းး�ာ�ွယ်းမုမ�ာ��ု� ပြ��လူ��း
ပြီး�း� ကြောရာ�းရှိာုလူာမာာပြ�စားးသွည့်း။



စုား��ရုမး�ွယ်း အကြောပြခံအကြောန်းမ�ာ�နှာင်း်း ��ံ�ကြောတ်တု့်�င်းး� သွ�းဆု�င်းးရာ ��န်းး�မာကြောရ�ဌာာန်းမာ �ူည့်းကြောစားာင်း်းကြောရှိာာ�းမုကြော��ရန်းး အသွင်း်းရှိာ ု
ကြောန်းကြော��ာင်းး� သွတု်ရကြော���ါ။ သုွ� မဟု�တ်း �န်းးတ်�ီးပြ�ည့်းန်းယ်း၏ ��န်းး�မာကြောရ�ဝန်းးကြီး�း�ဌာာန်း၏ (Kentucky Department 
for Public Health) Website သုွ�  သွွာ�ကြောရာ�းကြောလူလ်ူာပြခံင်းး� (သုွ� ) ပြ�င်းး�ထန်းးအဆ�တ်းကြောရာင်းးကြောရာဂါါ �ာ�ွယ်းပြခံင်းး�ဆု�င်းးရာ
 Hotline (800) 722-5725 သုွ�  ဆ�းသွွယ်းနှု�င်းး�ါသွည့်း။ ထ�းကြောဆာင်းး�အခံ��းအလူ�းမ�ာ�နှာင်း်း �တ်းသွ�းပြီး�း� သုွရှိာုကြောလူလ်ူာ
လုူ��ါ� kycovid.19.ky.govသုွ�  သွွာ�ကြောရာ�းကြောလူလ်ူာနှု�င်းး�ါသွည့်း။  

မုမု�ု�ယ်း�ု� အခံ�နု်းးယူ်ကြောစားာင်း်းကြောရှိာာ�းကြော��ပြခံင်းး�ပြ�င်း်း �ူ�ကြော�ါင်းး��ူည့်းကြော��သွည့််းအတ်�ွး  COVID-19 (ပြ�င်းး�ထန်းး
အဆ�တ်းကြောရာင်းးကြောရာဂါါ) ပြ�န်း ်းပွား�ွာ�ပြခံင်းး�တ်ငွ်းး တ်ာ�ပြမစားး�ူည့်းကြော��ရာ ကြောရာ�း�ါသွည့်း။

• မုမု၏ ��န်းး�မာကြောရ��ု�လူည့်း� စားစားးကြောဆ�ကြောစားာင်း်း��ည့််းကြောန်း�ါ။ �ု�ယ်းတု်�င်းး ခံနှာာ�ု�ယ်းအ�ူခံ�နု်းး�ု�လူည့်း� စားစားးကြောဆ�
ကြောန်း�ါ။ အ��ာ�ရှိာုပြခံင်းး�(100.4 �းဂါရးထ�း ကြော��ားလူနွ်းးကြောန်း�ါ�)၊ ကြောခံ�ာင်းး�ဆု��ပြခံင်းး�၊ အသွ�းရုှူရခံ�းခ့ံပြခံင်းး�၊ တ်�န်းး
ရးလူာပြခံင်းး�၊ အကြော��ာတ်�းပြခံင်းး�၊ �ု�ယ်းလူ�း�ု��းခ့ံပြခံင်းး�၊ လူည့်းကြောခံ�ာင်းး�န်းာပြခံင်းး�နှာင်း်း အန်းံအ်ရသွာမရကြောတ်ာပ်ြခံင်းး�
 ရှိာု၊မရှိာု စားစားးကြောဆ���ည့််းမွှားရုှူကြောန်း�ါ။ အိမ်တွင််း� အတူဆော့သူ မိသာ�စု�င််းတစ်ဦး�ဦး�အဆော့ပြ�င်း�် ဆောရာဂါါခုးစာ�ဆော့ရသူနှာင်း�် 
အလုာ�တူ လုက်ခဏာမျာ� ခုးစာ�လုာရပ်ါက် က်ျ့�်မာဆောရ�ဌာာ့သိ�  ခုျက််ခုျင််း��က််သွယ်ပ်ါ။

• အပြခံာ���န်းး�မာကြောရ�ကြောမ�ခွံန်းး�မ�ာ��ု� သွ�းဆု�င်းးရာ ��န်းး�မာကြောရ�ဌာာန်းသုွ�  ဆ�းသွွယ်းပြီး�း� ကြောလူလ်ူာကြောမ�ပြမန်းး��ါ။

ပြ�န်းးလူည့်း စားးစားစားးပြီး�း� ကြောမ ၂၉, ၂၀၂၀

http://kycovid.19.ky.gov

