COVID-19 (ပြ�င်းး�ထန််အဆုုတ််ရော�ာင််ရော�ာဂါါ) ခံံ စား�းနေေရသူူများ�း�နှှင့််� ထိိတွေ့�့မှု�ုရှိိ�ခဲ့့�သည််နော�ာက််ပိုု�င်းး� မိိမိိအိိမ််
တွွင်းး� သီးး�သန့် �နေေထိုု
်
�င််ပြီး�း� ကိုု�ယ့်�ကို
် ု�ကိုု�ယ်် ထိိန်းး�ချုု�ပ််၊ကုုသနိုုင််
� ရန်် လမ်းး �ညွှှန််ချျက််များ�း�

လူူကြီး�း�မင်းး�ကိုု� ဆက််သွွယ််ရသည့််� အကြော��ာင်းး�အရင်းး�မှာာ� COVID-19 (ပြ�င်းး�ထန်းး�အဆုုတ််ရော�ာင််ရော�ာဂါါ) ခံံ စား�းနေေရ
သူူများ�း�နှှင့််� ထိိတွေ့�့ခဲ့့�သော�ာ ရာာဇဝင််ရှိိ�သော�ာကြော��ာင့််� ဖြ�စ််သည််။ COVID-19 ရော�ာဂါါဆက််လက်် ပြ�န့်ပွား� �် ��းခြ�င်းး�မှှ ကာာကွွယ််
နိုုင််
� ရန််နှှင့််� မိိမိိကိုု�ယ််ကိုု� ထိိန်းး�ချုု�ပ််၊ကုုသနိုုင််
� ရန််အတွွက်် လုုပ််ဆော�ာင််နိုုင််
� မည့််� နည်းး�လမ်းး �များ�း�ကိုု� ဆက််လက််ဖော်�်�ပြ�ပေး�း
ထားး�ပါါသည််။
မိိမိိတွွင်် နာာမကျျန်းး�ဖြ�စ််နေေသည့််� ရော�ာဂါါလက္ခခဏာာများ�း� မရှိိ�နေေသော်�်�လည်းး� လူူကြီး�း�မင်းး�ထံံမှှ COVID-19 (ပြ�င်းး�ထန််
အဆုုတ််ရော�ာဂါါ) သည်် အခြား�း�သူူများ�း�ထံံသို့့� ထပ််ဆင့််�ကူးး�စက််ပြ�န့်ပွား� �် ��းနိုုင််သည််ကို
�
ု� အထူးး�သတိိပြု�ုသိိရှိိ�စေ�ချျင််ပါါသည််
။ ယခုု ချျက်် ချျင်းး� စတင််လုုပ််ဆော�ာင််ရမည််မှာာ� ယနေ့့မှှစတင််
�
ပြီး�း� စုု စုုပေါ�ါင်းး� ၁၄ ရက်် ကြာ�ာသည််အထိိ လက်် ရှိိ� အိိမ််တွွင််
အတူူ တူူနေေထိုု�င််နေေသော�ာသူူ များ�း�နှှင့််� တတ်် နိုု�င််သမျှှ အဝေး�းဆုံးး� �တွွင်် ခွဲဲ� ပြီး�း� သီးး�သန့််�နေေထိုု�င််ပေး�းပါါ။ ယခုုအချျက််ကိုု� အိိမ််
တွွင်် မဖြ�စ််မနေေလုုပ််ဆော�ာင််ပေး�းပါါ။ ထိုု�သို့့� ပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� COVID-19 (ပြ�င်းး�ထန််အဆုုတ််ရော�ာင််ရော�ာဂါါ) ပြ�န့်ပွား� �် ��းခြ�င်းး�
မှှ ကူူညီီပေး�းနိုုင််ပါ
� ါလိိမ့််�မည််။
သတိိပြု�ုရန််မှာာ� မိိမိိအိိမ််တွွင်် ရော�ာဂါါကိုု� ကိုု�ယ််တိုုင််ထိိ
�
န်းး�ချုု�ပ််၊ကုုသနေေသည့််� ကာာလာာအတွွင်းး�တွွင်် ရပ််ရွာာ�ကိုု�ယ််စား�းပြု�ု
ကျျန်းး�မာာရေး�းဌာာနများ�း�မှှ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ�း�က လိုုအ
� ပ််သည််များ�း�ကိုု� ကူူညီီရန်် အသင့််�ရှိိ�နေေပါါမည််။
အိိမ််တွွင်် ထိိန်းး�ချုု�ပ််၊ကုုသရန်် အကြံ�ံပေး�းရခြ�င်းး�မှာာ� ယခုုကြုံ�ံ�တွေ့�့နေေရသည့််� COVID-19 (ပြ�င်းး�ထန််အဆုုတ််ရော�ာင််ရော�ာဂါါ
)သည်် အလွွယ််တကူူ ကူးး�စက််ပြ�န့်ပွား� �် ��းနိုုင််သ
�
ည့််�အပြ�င်် အသက််အန္တတရာာယ််ကိုု�ပင်် ထိိခိုု� က််စေ�နိုင််သော�
�ု
ာကြော��ာင့််� ဖြ�စ််
ပါါသည််။ အသက််ရှူူ လမ်းး�ကြော��ာင်းး�မှှ တဆင့််�ထွွက််လာာသော�ာ အမှုုန််အမွှား��းများ�း� (ချော�ာ�င်းး�ဆိုးး��ရာာမှှ အချွဲဲ �နှှင့််� တံံတွေး�း�
များ�း� ပြ�န့် �နှံ့့် ��နိုုင််သည််
�
)၊နှာာ�ချေ�ေရာာမှှ၊ ရယ််မော�ာရာာမှှ၊ သီီချျင်းး�ဆိုု�ရာာမှှ၊ စကားး�ပြော��ာရမှှတဆင့််� COVID-19 ရော�ာဂါါပိုးး��မွှား��း
�
သည်် ရော�ာဂါါရှိိ�သူူမှှ အခြား�း�လူူများ�း�ဆီီသို့့� ကူးး�စက််ပြ�န့် �ပွှား��
် း��စေ�နိုုင််ပါ
� ါသည််။ ရော�ာဂါါကူးး�စက််ခံံ ရပြီး�း�လျှှင်် နော�ာက််ဆက််တွဲဲ�
အနေေဖြ�င့််� အဆုုတ််ရော�ာင််ရော�ာဂါါ၊ လေ�ထိိခြ�င်းး�၊ ကိုု�ယ််တွွင်းး�အင်္ဂါါ �အစိိတ််အပိုု�င်းး�များ�း� ပျျက််စီးး �ခြ�င်းး�၊ အခြား�း�ကုုသရ ခက််ခဲဲ
သော�ာ ရော�ာဂါါများ�း�အပြ�င်် အသက််သေ�ဆုံးး��သည််အထိိ ဖြ�စ််စေ�နိုုင််ပါ
� ါသည််။
ရာာဂဏန်းး�နှှင့််� ချီီ�ပြီး�း� COVID-19 ရော�ာဂါါကူးး�စက််ခြ�င်းး� ခံံ ထားး�ရသော�ာ ကန််တက္ကီီ�ရန််လူူမျိုး� း��များ�း�တွွင်် အချို့� ့�မှာာ� ပုံံ�မှှန််
လက္ခခဏာာများ�း�ကိုု� ခံံ စား�းခဲ့့� ရပြီး�း� အချို့� ့�မှာာ� သိိသာာထင််ရှား��းသည့််� မည််သည့််�လက္ခခဏာာကိုု�မှှ ပြ�သခဲ့့�ခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါ။ သို့့�သော်�်�
အသိိပေး�းလိုုသည််မှာ
�
ာ� COVID-19 (ပြ�င်းး�ထန််အဆုုတ််ရော�ာင််ရော�ာဂါါ) သည်် အရေး�းတကြီး�း� ဂရုုစိုု�က််ရန်် လိုုအ
� ပ််သည့််�
ရော�ာဂါါပိုးး��တစ််ခုုဖြ�စ််သည့််�အတွွက်် ယနေ့့�မှှစတင််ပြီး�း� နော�ာက််ထပ်် 14ရက််အတွွင်းး� (သက််ဆိုု�င််ရာာ ကျျန်းး�မာာရေး�းဌာာမှှ
ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််က အိိမ််တွွင််နေေထိုု�င််ရန်် မလိုုအ
� ပ််တော့�့�ပါါဟုု ဆက််သွွယ််လာာသည််အထိိ) တွွင်် မိိမိိအနေေဖြ�င့််� ဆော�ာင််ရန််၊
ရှော�ာ �င််ရန်် အချျက််များ�း�ကိုု� လိုုက််နာ
�
ာရန်် လိုုအ
� ပ််ပါါသည််။
မိိ မိိအိိမ််တွွင်် ရော�ာဂါါကိုု� ထိိ န်းး�ချုု�ပ်် ၊ကုုသသည့််�အခါါ လိုု�က်် နာာရန်် လမ်းး�ညွှှန်ချ
် ျက်် များ�း�
တစ်် နေ့့လျှှင််
�
တစ်် ကြိ�ိ မ်် မိိ မိိကိုု�ယ််အပူူ ချိိ�န်ကိုု�
် တိုု�င်းး�ယူူ ပြီး�း� နေ့့ရက််
�
အလိုု�က်် စာာအုုပ််တွွင်် ရေး�းမှှတ်် ထားး�ပေး�းပါါ။ မိိမိိနာာမ
ကျျန်းး�ဖြ�စ််နေေသည့််� အချိိ�န််ကာာလတစ််ခုုလုံးး��တွွင်် ကျျန်းး�မာာရေး�းဌာာနရှိိ� ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််မှှ လာာရော�ာက််ပြီး�း� အခြေ�ေအနေေကိုု�
လေ့�့လာာပေး�းမည််ဖြ�စ််ပါါသည််။

ပြ�န််လည်် စီီစစ််ပြီး�း� မေ� ၂၉, ၂၀၂၀

ကျျန်းး�မာာရေး�းစော�ာင့််�ရှော�ာ�က်် မှုုများ�း� ခံံယူူ ရန််မှှ အပ အိိမ််အပြ�င််သို့့� လုံးး��ဝ၊ လုံးး��ဝ မထွွက််ပါါနှှင့််�။ ကျော�ာ�င်းး�၊ အလုုပ်် နှှင့််�
လူူအများ�း�စုုဝေး�းလေ့�့ရှိိ�သော�ာ နေေရာာများ�း�ကိုု� လုံးး��ဝသွားး��ရော�ာက််ခြ�င်းး� မပြု�ုပါါရန််နှှင့််� အများ�း�သုံးး��သယ််ယူူပို့့� ဆော�ာင််ရေး�း
စနစ််ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�၊ ကားး�မျှှဝေ�စီးး �ခြ�င်းး�၊ တက္ကကစီီစီးး �ခြ�င်းး�တို့့� ကိုု�ပါါ လုံးး��ဝမပြု�ုလုုပ််ပါါနှှင့််�။ ပြ�ည့််�ဝစွာာ� အနား�းယူူပြီး�း�
ကိုု�ယ််တွွင်းး� ရေ�ဓါါတ််ပြ�ည့််�ဝအော�ာင်် ရေ�များ�း�များ�း�သော�ာက််ပါါ။
အိိမ််တွွင််ရှိိ�သော�ာ သူူ များ�း�နှှင့််� အတူူ တူူမနေေပဲဲ သီးး�သန့််�အခန်းး�၊ နေေရာာတွွင်် ခွဲဲ� ခြား�း�နေေထိုု�င််ပေး�းပါါ။ ဖြ�စ််နိုုင််သမျှ
�
ှ အခြား�း�
သူူများ�း�ကိုု� မိိမိိအခန်းး�ထဲဲသို့့� ဝင််ရော�ာက််ခြ�င်းး�မပြု�ုပဲဲ၊ အခန်းး�တစ််ခုုအတွွင်းး� သီးး�ခြား�း�ခွဲဲ�နေေထိုု�င််ပေး�းပါါ။ ရေ�ချိုး� း��ခန်းး�၊
အိိမ််သာာ သီးး�သန့်အ
� ် သုံးး��ပြု�ုနိုုင််ပါ
� ါက မိိမိိအတွွက်် သီးး�သန့် �တစ််ခန်းး
်
� သတ််မှှတ််ပြီး�း� အသုံးး��ပြု�ုပါါ။
အိိမ််တွွင်် ဧည့််�သည််များ�း�ကိုု� လက််မခံံ ပါါနှှင့််�။
ဆရာာဝန််သို့့� သွားး��ရော�ာက်် မည််ဆိုု�ပါါက မသွားး��ခင်် ရော�ာဂါါကူးး�စက်် ခြ�င်းး�ခံံထားး�ရသော�ာ မိိ မိိလာာမည််ဖြ�စ်် ကြော��ာင်းး�
ကိုု� ကြို�ု�တင််အသိိပေး�းပါါ။ စမ်းး �သပ်် စစ််ဆေး�းမှုုများ�း� ပြု�ုလုုပ််မီီ ကျျန်းး�မာာရေး�းဝန််ဆော�ာင််မှုုပေး�းမည့််�သူူကိုု� မိိမိိသည််
COVID-19 (ပြ�င်းး�ထန််အဆုုတ််ရော�ာင််ရော�ာဂါါ) ခံံ စား�းနေေရသူူဖြ�စ််ကြော��ာင်းး�ကိုု� မဖြ�စ််မနေေ အသိိပေး�းပါါ။ ထိုု�သို့့�ပြု��ုလုုပ််
ခြ�င်းး�တွွင်် သွားး��ရော�ာက််မည့််� ဆေး�းရုံံ� ၊ဆေး�းခန်းး�တွွင်် မိိမိိဆီီမှှတဆင့််� အခြား�း�သူူများ�း�ဆီီသို့့� ရော�ာဂါါကူးး�စက််ပြ�န့်ပွား� �် ��းခြ�င်းး�ကိုု�
ကာာကွွယ််နိုုင််
� မည််ဖြ�စ််သည််။
မိိ မိိ၏ နှာာ�ခေါ�ါင်းး�နှှင့််� ပါး�းစပ်် ကိုု� လုံံ�ခြုံ�ံ�စွာာ� ကာာပေး�းနိုု�င််မည့််� အကာာအကွွယ််ကိုု� ဝတ်် ဆင််ပေး�းပါါ။ အခြား�း�လူူများ�း�
၏ အနီးး�အနား�းသို့့� သွားး��ရော�ာက််သည့််�အခါါ မဖြ�စ််မနေေ ပါးး�စပ််နှှင့််� နှာာ�ခေါ�ါင်းး�ကိုု� ကာာပေး�းနိုုင််
� မည့််� အကာာအကွွယ််ကိုု�
ဝတ််ဆင််ရမည််ဖြ�စ််သည််။ ကာာကွွယ််ရန်် အဝတ််၊နှာာ�ခေါ�ါင်းး�အကာာမရှိိ�ပါါက အခြား�း�သူူများ�း�နှှင့််� နီးး�ကပ််စွာာ�နေေခြ�င်းး�ကိုု�
ရှော�ာ �င််ကြ�ဉ််ပြီး�း� နှာာ�ချေ�ေ၊ချော�ာ�င်းး�ဆိုးး��သည့််�အခါါများ�း�ကိုု� ပါးး�စပ််ကိုု� လက််နှှင့််�ကာာပေး�းပါါ။ (2)နှှစ််အော�ာက်် ကလေး�းငယ််များ�း�
ကိုု� မျျက််နှာာ�ကာာ အဝတ််များ�း�၊ အကာာအကွွယ််များ�း�ဖြ�င့််� ဖုံးး��ထားး�ပေး�းခြ�င်းး�မှှ ရှော�ာ �င််ရှား��းပါါ။
ချော�ာ�င်းး�ဆိုးး��ပါါက၊ နှာာ�ချေ�ေပါါက လက်် ဖြ�င့််� ဖုံးး� �အုုပ််ပေး�းပါါ။ ချော�ာ�င်းး�ဆိုးး��သည့််�အခါါ (သို့့�)
နှာာ�ချေ�ေသည့််�အခါါ မိိမိိ၏ ပါးး�စပ််နှှင့််� နှာာ�ခေါ�ါင်းး�ကိုု� စက္ကူူ �(သို့့�) အင်္ကျီီ� �လက််ဖြ�င့််� ကာာကွွယ််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ရော�ာဂါါပျံ့့��နှံ့့��ခြ�င်းး�ကိုု�
တားး�ဆီးး �နိုုင််ပါ
� ါသည််။ အသုံးး��ပြု�ုပြီး�း�သားး� စက္ကူူ �များ�း�ကိုု� အဖုံးး��ပါါရှိိ�သည့််� အမှိုု�က််ပုံးး��တွွင်် စနစ််တကျျ စွွန့် �ပစ််ပြီး
် �း� စက္ကူူ �၊
အမှိုု�က််ပုံးး��ကိုု�င််ထားး�သည့််�လက််ကိုု� ဆပ််ပြာ�ာဖြ�င့််� စက္ကကန့်2
� ် 0ခန့် �ကြာ��ာအော�ာင််
်
ပွွတ််တိုုက််
� ပြီး�း� ဆေး�းကြော��ာပေး�းရမည််။
လက််ဆေး�းပါါ။ မိိမိိလက််ကိုု� မကြာ�ာခဏ ဆပ််ပြာ�ာဖြ�င့််� ဆေး�းကြော��ာပေး�းပါါ။ လက််ဆေး�းသည့််အ
� ခါါတိုုင်း
� �း တွွက်် လက််
ကိုုဆ
� ပ််ပြာ�ာဖြ�င့််� အနည်းး�ဆုံးး�� စက္ကကန့်2� ် 0ခန့် �ကြာ��ာအော�ာင််
်
ပွွတ််တိုုက််
� ပြီး�း�ကာာမှှ ရေ�ဖြ�င့််�ဆေး�းကြော��ာပါါ။ ဆပ််ပြာ�ာနှှင့််�ရေ�
အလွွယ််တကူူ မရရှိိ�နိုုင််ပါ
� ါက အရက််ပြ�န််ပါါဝင််သည့််� ရေ�မလိုုလက််သန့်
�
�ဆေး�းရည််ကိုု
်
� အသုံးး��ပြု�ုပြီး�း� မိိမိိလက််ကိုု�
ဆေး�းကြော��ာနိုုင််ပါ
� ါသည််။ လက််မဆေး�းခင်် မျျက််လုံးး��၊နှာာ�ခေါ�ါင်းး�နှှင့််� ပါးး�စပ််တို့့� ကိုု� မိိမိိလက််ဖြ�င့််� ထိိတွေ့�့ခြ��င်းး�မှှ ရှော�ာ �င််ရှား��းပါါ။
အိိမ််သုံး�း�ပစ္စစည်းး�များ�း�ကိုု� အခြား�း�သူူ များ�း�နှှင့််� မျှှဝေ�၊အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�မှှ ရှော�ာ �င််ရှား��းပါါ။ အိုးး��ခွွ က််ပန်းး�ကန််များ�း�၊ သော�ာက််ရေ�
ခွွ က််များ�း�၊ ဇွွန်း�း ခရင်းး�၊ လက််သုုတ််ပဝါါများ�း�၊ အိိပ််ရာာခင်းး�များ�း�နှှင့််� အခြား�း�အမျိုး� း��မျိုး� း��သော�ာ အိိမ််သုံးး��ပစ္စစည်းး�များ�း�ကိုု� အခြား�း�
မိိသားး�စုုဝင််များ�း�နှှင့််� မျှှဝေ�အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�ကိုု� ရှော�ာ �င််ရှား��းပါါ။ ၎င်းး�ပစ္စစည်းး�ကိုု�လည်းး� မိိမိိအသုံးး��ပြု�ုပြီး�း�တိုုင်း
� း�မှာာ� ရေ�နှှင့််�
ဆပ််ပြာ�ာကိုု� အသုံးး��ပြု�ုပြီး�း� နှံ့့��စပ််အော�ာင်် လျှော်�်��ဖွွတ််ဆေး�းကြော��ာပြီး�း�ကာာမှှ အခြား�း�သူူများ�း�အသုံးး��ပြု�ုပါါစေ�။
မိိ မိိမကြာ�ာခဏ ထိိ တွေ့�မှု့ �ုရှိိ�သည့််� မျျက်် နှာာ�ပြ�င််များ�း�ကိုု� နေ့့စဉ််
� သန့််�ရှှ င်းး�ရေး�း ပြု�ုလုုပ််ပေး�းပါါ။ မကြာ�ာခဏ ကိုု�င််တွယ်
ွ ်
အသုံးး��ပြု�ုလေ့�့ရှိိ�သည့််� ဖုုန်းး�၊ ရိိမုုတ််ကွွန််ထရိုးး� �များ�း�၊ စား�းပွဲဲ�မျျက််နှာာ�ပြ�င််၊ တံံခါးး�လက််ကိုု�င််၊ ရေ�ချိုး� း��ခန်းး�အိိမ််သာာအတွွင်းး�ရှိိ�
နေေရာာနှှင့််�မျျက််နှာာ�ပြ�င််များ�း�၊ အိိမ််သာာဘိုု�ထိုု�င််များ�း�၊ ကီးး�ဘုုတ််နှှင့််� ကုုတင််ဘေး�းစား�းပွဲဲ�မျျက််နှာာ�ပြ�င််များ�း� အားး�လုံးး��တို့့� သည််
မကြာ�ာခဏ ကိုု�ယ််တွွယ််အသုံးး��ပြု�ုလေ့�့ရှိိ�သည့််� မျျက််နှာာ�ပြ�င််များ�း�တွွင်် အကျုံးး���ဝင််ပါါသည််။
မိိ မိိ၏ ရော�ာဂါါလက္ခခဏာာများ�း�ကိုု� ပုံံ�မှှန််စော�ာင့််�ကြ�ည့််� စစ်် ဆေး�းနေေပါါ။ ဒေ�သခံံ ကျျန်းး�မာာရေး�းစော�ာင့််�ရှော�ာ�က််သူူ (သို့့�)
ဒေ�သခံံ ကျျန်းး�မာာရေး�းဌာာနသို့့� ရော�ာဂါါလက္ခခဏာာများ�း�နှှင့််� ပတ််သက််ပြီး�း� ပုံံ�မှှန််ဆက််သွွယ််နေေပါါ။ COVID-19 (ပြ�င်းး�ထန််
အဆုုတ််ရော�ာင််ရော�ာဂါါ) လက္ခခဏာာများ�း�ထဲဲတွွင်် အဖျား�း�ရှိိ�ခြ�င်းး� (ကိုု�ယ််အပူူချိိ�န်် ၁၀၀.၄ ဒီီဂရီီကျော်�်��လွွန််ခြ�င်းး�)၊ ချော�ာ�င်းး�ဆိုးး��
ခြ�င်းး�၊ အသက််ရှုု ရ ခက််ခဲဲခြ�င်းး�၊ အသက််ရှုု မဝခြ�င်းး�၊ ချျမ်းး �ပြီး�း� တုုန််နေေခြ�င်းး�၊ အကျော�ာ�တက််ခြ�င်းး�၊ ကိုု�ယ််လက််နာာခြ�င်းး�
နှှင့််� အနံ့့�အရသာာခံံ နိုင််စွ
�ု ွမ်းး� ပျော�ာ�က််ဆုံးး��ခြ�င်းး�တို့့� ပါါဝင််ပါါတယ််။
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COVID-19 ပြ�င်းး�ထန််အဆုု တ််ရော�ာင််ရော�ာဂါါမှှ အရေး�းပေါ်�်လက္ခခဏာာများ�း�ဖြ�စ်် သည့််� အသက််ရှူူ ရ ခက််ခဲဲခြ�င်းး�၊
ရင််ဘတ််တွွင်် တစ််ခုုခုုဖိိနေေသည််ဟုု ခံံ စား�းရခြ�င်းး�၊ ဆက််တိုုက််
� နာာကျျင််မှုု ဖြ�စ််နေေခြ�င်းး�၊ ရုုတ််တရက်် စဉ်းး�စား�းနိုုင််စွ
� ွမ်းး�၊
ထိိန်းး�ချုု�ပ််နိုုင််စွ
� ွမ်းး�မရှိိ�တော့�့�ခြ�င်းး�၊ မျျက််နှာာ�(သို့့�)နှုု�တ််ခမ်းး �များ�း� ပြာ�ာလာာခြ�င်းး�တို့့� ကိုု� ကြုံ�ံ�တွေ့�့ခံံစား�းရသည််နှှင့််� အရေး�း
ပေါ်�်စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုုခံံယူူရန်် ကျျန်းး�မာာရေး�းဌာာနသို့့� ချျက််ချျင်းး� ဆက််သွွယ််ပေး�းပါါ။ အရေး�းပေါ်�်စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုု ခံံ ယူူလိုု�
ပါါက 9-1-1 သို့့� ချျက််ချျင်းး�ဖုုန်းး�ခေါ်�်ဆိုု�ပြီး�း� မိိမိိတွွင်် COVID-19 (ပြ�င်းး�ထန််အဆုုတ််ရော�ာင််ရော�ာဂါါ)၏
အရေး�းပေါ်�်အခြေ�ေအနေေများ�း�ကိုု� ခံံ စား�းနေေရကြော��ာင်းး� အသိိပေး�းပါါ။ ကျျန်းး�မာာရေး�းကူူညီီစော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုုများ�း� မရော�ာက််လာာ
ခင်် လှုုပ််ရှား��းနိုင််စွ
�ု ွမ်းး�ရှိိ�ပါါက ပါးး�စပ််နှှင့််�နှာာ�ခေါ�ါင်းး�ကိုု�ကာာကွွယ််နိုုင််
� မည့််� mask ကိုု� တပ််ဆင််ထားး�ပေး�းပါါ။
သက်် ဆိုု�င််ရာာ ကျျန်းး�မာာရေး�းဌာာနမှှ လမ်းး�ညွှှန်ပေး�း
်
သည့််� နေ့့ရက််
�
အတိုု�င်းး� မိိ မိိကိုု�ယ််ကိုု� အိိမ််တွွင်းး� ထိိ န်းး�ချုု�ပ်် ၊ကုုသမှုု ခံံယူူ
ပေး�းပါါ။. ကျျန်းး�မာာရေး�းအရာာရှိိ�မှှ မလိုုအ
� ပ််ပါါဟုု မပြော��ာမချျင်းး� COVID-19 ရော�ာဂါါကူးး�စက််ခံံ ထားး�ရသူူ မိိမိိအနေေဖြ�င့််�
စုုစုုပေါ�ါင်းး� ၁၄ရက််ကြာ�ာမြ�င့််�မည့််� အိိမ််တွွင်းး� ထိိန်းး�ချုု�ပ််၊ကုုသမှုုကိုု� ပြု�ုလုုပ််ပေး�းရမည််ဖြ�စ််သည််။ မိိမိိကိုု�ယ််ကိုု� ထိိန်းး�ချုု�ပ််၊
ကုုသမှုုရက််ပြ�ည့််�သွားး��ပါါက ကျျန်းး�မာာရေး�းအရာာရှိိ�မှှ ပုံံ�မှှန််သွားး��လာာနိုုင််
� ပြီး�း� ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� ဆက််သွွယ််လာာပါါလိိမ့််�မည််။
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ရော�ာဂါါခံံ စား�းနေေရသူူများ�း�ကိုု� ကျျန်းး�မာာရေး�းစော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ပေး�းနေေသူူများ�း�နှှင့််� မိိသားး�စုုဝင််များ�း�
လိုုက််နာ
�
ာရန်် လမ်းး �ညွှှန််ချျက််များ�း�

မိိမိိအနေေဖြ�င့််� COVID-19 ရော�ာဂါါခံံ စား�းနေေရသူူများ�း�ကိုု� ကျျန်းး�မာာရေး�းစော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ပေး�းနေေရသူူ (သို့့�) အိိမ််တွွင်် အတူူတူူ
နေေထိုု�င််နေေသူူဖြ�စ််ပါါက
•	ဖြ�စ််နိုုင််ပါ
� ါက ရော�ာဂါါကူးး�စက််ခံံ ရနိုုင််စွ
� ွမ်းး� အရှိိ�ဆုံးး�� အခြေ�ေအနေေများ�း�ထဲဲတွွင်် မိိမိိပါါဝင််ပါါက ဖြ�စ််နိုုင််လျှ
�
ှင််
COVID-19 ရော�ာဂါါကူးး�စက််ခြ�င်းး�ခံံ ရသူူများ�း�၏ အဝေး�းတွွင်် နေေထိုု�င််ပေး�းဖို့့� လိုုအ
� ပ််ပါါမည််။ ရော�ာဂါါကူးး�စက််နိုုင််
�
စွွမ်းး� အမြ�င့််�ဆုံးး�� အခြေ�ေအနေေဟုု သတ််မှှတ််နိုုင််သည််မှာ
�
ာ� အသက်် (60)ကျော်�်��ပြီး�း� သူူများ�း�၊ ကိုု�ယ််ခံံအားး�မကော�ာင်းး�
သူူများ�း�နှှင့််� ရေ�ရှှည််ကုုသနေေရသည့််� ရော�ာဂါါ ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� နှှလုံးး��ရော�ာဂါါ၊ အဆုုတ််နှှင့််� ကျော�ာ�က််ကပ််ပိုု�င်းး�
ဆိုု�င််ရာာ ရော�ာဂါါများ�း�၊ ဆီးး �ချိုု��သွေး�း�ဆိုု�ရော�ာဂါါ ခံံ စား�းနေေရသူူများ�း� ပါါဝင််ပါါသည််။ ဖော်�်�ပြ�ပါါ အခြေ�ေအနေေရှိိ�သော�ာ
သူူများ�း�ကိုု� ပြ�င်းး�ထန််အဆုုတ််ရော�ာင်် ရော�ာဂါါရှိိ�သူူများ�း�၏ အဝေး�းဆုံးး��တွွင်် ထားး�ပေး�းပါါ။
•	ကျျန်းး�မာာရေး�းစော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုုပေး�းမည့််� သူူများ�း�မှှ အပ အိိမ််သို့့� အခြား�း� ဧည့််�သည််များ�း� လက််မခံံ ပါါနှှင့််�။
•	ဖြ�စ််နိုုင််ပါ
� ါက မိိသားး�စုုဝင််များ�း�ကိုု� အခြား�း�အိိမ််တစ််အိိမ််၊ တစ််နေေရာာတွွင်် ခွဲဲ�ပြီး�း� နေေထိုု�င််ခိုု�င်းး�ပါါ။ သီးး�ခြား�း� ခွဲဲ�နေေထိုု�င််
ရန်် အခွွ င့်�အ
် ရေး�းမပေး�းပါါက ရော�ာဂါါခံံ စား�းနေေရသူူသည်် အခန်းး�တစ််ခုုတည်းး�တွွင်် သတ််သတ််မှှတ််မှှတ််နေေခြ�င်းး�
ဖြ�င့််� အခြား�း�မိိသားး�စုုဝင််များ�း�ကိုု� အဆက််အသွွယ်် ကန့် �သတ််
်
ရမည််ဖြ�စ််သည််။ ရော�ာဂါါခံံ စား�းနေေရသူူအတွွက််
သီးး�သန့် �ရေ�ချိုး�
်
း��ခန်းး�အိိမ််သာာတစ််ခုုကိုု� ခွဲဲ�ခြား�း�ပေး�းပါါ။ နေေရာာကိုု� မျှှဝေ�နေေထိုု�င််နေေရပါါက လူူနာာနေေထိုု�င််သည့််�
နေေရာာကိုု� လေ�ဝင််လေ�ထွွက််ကော�ာင်းး�အော�ာင်် ဖန််တီးး�ပေး�းပါါ။ ရော�ာဂါါခံံ စား�းနေေရသူူနှှင့််� ထမင်းး�အတူူစား�းခြ�င်းး�၊
အချိိ�န််အတူူဖြု�ုန်းး�ခြ�င်းး� မပြု�ုလုုပ််ပါါနှှင့််�။
•	ရော�ာဂါါခံံ စား�းရသူူသည်် အခြား�း�မိိသားး�စုုဝင််များ�း�နှှင့််� ပြော��ာဆိုု�ဆက််ဆံံ တိုုင်း
� း� mask ကိုု� တပ််ဆင််ထားး�ရန််
အသိိပေး�းပါါ။ လူူနာာစော�ာင့််�သည်် ရော�ာဂါါခံံ စား�းနေေရသူူနှှင့််� ထိိတွေ့�့ရမည််ဆိုု�ပါါက လူူနာာ၏ သွေး�း�၊ ခန္ဓာာ�ကိုု�ယ််မှှ
ထွွက််သော�ာအရည််များ�း�နှှင့််� ထိိတွေ့�့ခြ��င်းး�ရှော�ာ �င််ရှား��းနိုင််
�ု ရန်် လုံံခြုံ�
� ံ �စွာာ� ကာာကွွယ််ထားး�ပါါ။ ရော�ာဂါါခံံ စား�းရသူူအနား�း
သို့့� သွားး��တိုုင်း
� း�၊ အခန်းး�ထဲဲသို့့� ဝင််တိုုင်း
� း� Mask ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုပြီး�း�ကာာမှှ ဝင််ရော�ာက််ပါါ။
•

လူူနာာစော�ာင့််�အနေေဖြ�င့််� ကျျန်းး�မာာရေး�းဌာာနမှှ ချျမှှတ််ပေး�းထားး�သည့််� စည်းး�မျျဉ်းး�များ�း�နှှင့််� အညီီလိုုက််နာ
�
ာဆော�ာင််ရွွ က််
ပြီး�း� ရော�ာဂါါခံံ စား�းနေေရသူူကိုု� ပြု�ုစုုစော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ပေး�းရန်် အရေး�းကြီး�း�ပါါသည််။ လူူနာာစော�ာင့််�အနေေဖြ�င့််� ရော�ာဂါါခံံ စား�း
နေေရသူူ၏ အခြေ�ေခံံ လိုုအ
� ပ််ချျက််များ�း�ဖြ�စ််သည့််� နေ့့�စဉ််သုံးး�� ပစ္စစည်းး�များ�း� အဝယ််ထွွက််ပေး�းခြ�င်းး�၊ သတ််မှှတ််ဆေး�း
များ�း� ပေး�းခြ�င်းး�နှှင့််� အခြား�း�တစ််ကိုု�ယ််ရေ�သုံးး�� လိုုအ
� ပ််ချျက််များ�း�ကိုု� ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ပေး�းရမည်် ဖြ�စ််သည််။

•	မိိမိိကိုု�ယ််တိုုင််လည်း
�
း� မကြာ�ာခဏ လက််ဆေး�းပြီး�း� တစ််ခါါဆေး�းလျှှင်် အနည်းး�ဆုံးး�� ဆပ််ပြာ�ာကိုု� စက္ကကန့်2
� ် 0 ကြာ�ာ
အော�ာင်် ပွွတ််တိုုက််ဆေး�း
�
ကြော��ာပေး�းပါါ။ ဆပ််ပြာ�ာနှှင့််�ရေ� အလွွယ််တကူူ မရရှိိ�နိုုင််ပါ
� ါက အရက််ပြ�န််ပါါဝင််သည့််� ရေ�

မလိုုလက််သန့်
�
�ဆေး�းရည််ကိုု
်
� အသုံးး��ပြု�ုပြီး�း� မိိမိိလက််ကိုု� ဆေး�းကြော��ာနိုုင််ပါ
� ါသည််။ မျျက််စိိ၊ နှာာ�ခေါ�ါင်းး�နှှင့််� ပါးး�စပ််ကိုု�
လက််များ�း�ဖြ�င့််� ထိိတွေ့�့ခြ��င်းး� မပြု�ုပါါနှှင့််�။

•	ပန်းး�ကန််ခွွ က််ယော�ာက််များ�း�၊ ဇွွန်း�း ခရင်းး�များ�း�၊ မျျက််နှာာ�သုုတ််ပဝါါ၊ လျှှပ််စစ််ပစ္စစည်းး�များ�း� (ဖုုန်းး�၊ တီီဗီီ )နှှင့််� အခြား�း�
ပစ္စစည်းး�များ�း�ကိုု� COVID-19 ရော�ာဂါါခံံ စား�းနေေရသူူနှှင့််� မျှှဝေ�အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး� လုံးး��ဝ၊ လုံးး��ဝ မပြု�ုလုုပ််ပါါနှှင့််�။
ရော�ာဂါါခံံ စား�းနေေရသူူမှှ ၎င်းး�ပစ္စစည်းး�များ�း�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုပြီး�း�တိုုင်း
� း� ဆပ််ပြာ�ာနှှင့််� ရေ�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုပြီး�း� နှံ့့��စပ််အော�ာင််
ဆေး�းကြော��ာ သန့် �စင််ပေး�းပါါ။
်
(အသေး�းစိိတ််ကိုု� အော�ာက််တွွင်် ကြ�ည့််�ရှု�ုနိုင််ပါ
�ု ါသည််။)
•

မကြာ�ာခဏ ကိုု�င််တွယ်
ွ ်အသုံးး��ပြု�ုလေ့�့ရှိိ�သည့််� ဖုုန်းး�၊ ရိိမုုတ််ကွွန််ထရိုးး� �များ�း�၊ စား�းပွဲဲ�မျျက််နှာာ�ပြ�င််၊ တံံခါးး�လက််ကိုု�င််
၊ ရေ�ချိုး� း��ခန်းး�အိိမ််သာာအတွွင်းး�ရှိိ� နေေရာာနှှင့််�မျျက််နှာ�ာ ပြ�င််များ�း�၊ အိိမ််သာာဘိုု�ထိုု�င််များ�း�၊ ကီးး�ဘုုတ််နှှင့််� ကုုတင််ဘေး�း
စား�းပွဲဲ�မျျက််နှာာ�ပြ�င််များ�း� အားး�လုံးး��တို့့� သည်် မကြာ�ာခဏ ကိုု�ယ််တွွယ််အသုံးး��ပြု�ုလေ့�့ရှိိ�သည့််� မျျက််နှာာ�ပြ�င််များ�း�ကိုု�
နေ့့�စဉ်် သန့် �ရှှင်းး
် �ရေး�း ပြု�ုလုုပ််ပါါ။

ပြ�န််လည်် စီီစစ််ပြီး�း� မေ� ၂၉, ၂၀၂၀

o

သန့် �ရှှင်းး
် �ရေး�းပစ္စစည်းး�များ�း�၏ အညွှှန်း�း စာာများ�း�အတိုုင်း
� း� လိုုက််နာ
�
ာပြီး�း� မှှန််ကန််သော�ာ သန့် �ရှှင်းး
် �နည်းး�စနစ််
ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုရန်် လိုုအ
� ပ််ပါါသည််။ အချို့� ့�သန့် �ရှှင်းး
် �ရေး�းပစ္စစည်းး�များ�း�သည်် ကြို�ု�တင််ကာာကွွယ််မှုု လိုုအ
� ပ််
သည့််�အတွွက်် ထိုု�ပစ္စစည်းး�များ�း�၏ ဖော်�်�ပြ�ချျက််အတိုုင်း
� း� အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�အော�ာင်် လိုုက််နာ
�
ာ
ဆော�ာင််ရွွ က််ပေး�းပါါ။

o

“EPA-approved” ဟုု ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� အရော�ာင််ချွွတ််ဆေး�း၊ အိိမ််သုံးး��ဆပ််ပြာ�ာများ�း�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုပြီး�း�
သန့် �ရှှင်းး
် �ရေး�း ပြု�ုလုုပ််နိုုင််ပါ
� ါသည််။ အိိမ််လုုပ်် ပိုးး��သတ််ဆေး�းပြု�ုလုုပ််မည််ဆိုု�ပါါက အရော�ာင််ချွွတ််ဆေး�းကိုု�
လက််ဖက််ရည််ဇွွန်း�း တစ််ဇွွန်း�း ထည့််�ပြီး�း�( ရေ�4ခွွ က)်�ဖြ�င့််� ရော�ာပြီး�း� အသုံးး��ပြု�ုနိုုင််ပါ
� ါသည််။ ပမာာဏ ပိုု�များ�း�
စွာာ� အသုံးး��ပြု�ုလိုုပါ
� ါက အရော�ာင််ချွွတ််ဆေး�းခွွ က််၏ 4ပုံံ�1ပုံံ�ကိုု� ရေ�တစ််ဂါါလံံ(ရေ� 16ခွွ က််)ထည့််�ရော�ာပြီး�း�
အသုံးး��ပြု�ုနိုုင််ပါ
� ါသည််။ ပိုးး��သတ််ဆေး�းများ�း�ကိုု� မဝယ််ယူူနိုင််ပါ
�ု ါက နေ့့�စဉ််အိိမ််တွွင်းး� ကိုု�ယ််တိုုင််ပြု
� �ုလုုပ််ပြီး�း�
ပိုးး��သတ််ဆေး�းကိုု� ရယူူနိုင််ပါ
�ု ါသည််။

o	ရော�ာဂါါခံံ စား�းနေေရသူူနှှင့််� သီးး�ခြား�း�အိိပ််ခန်းး�၊ ရေ�ချိုး� း��ခန်းး�အိိမ််သာာ အသုံးး��ပြု�ုပါါက ထိုု�ရော�ာဂါါခံံ စား�းနေေရ
သူူနေေထိုု�င််သည့််� အခန်းး�ကိုု�သာာ သန့် �ရှှင်းး
် �ရေး�းပုံံ�မှှန််ပြု�ုလုုပ််ပေး�းပါါ။ အထူးး�သဖြ�င့််� အခန်းး�၏ ကြ�မ်းး �ပြ�င််
ကိုု� ဂရုုစိုု�က််ရမည််ဖြ�စ််သည််။ ထိုု�ကဲ့့�သို့့� ပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� မိိမိိအနေေဖြ�င့််� ရော�ာဂါါခံံ စား�းနေေရသူူနှှင့််�
ဆက််သွွယ််ပြော��ာဆိုု�ခြ�င်းး�ကိုု� လျော့�့��ချျရမည််ဖြ�စ််သည််။ အလိုုရှိ
� ိ�ပါါက ရော�ာဂါါခံံ စား�းနေေရသူူကိုု�ယ််တိုုင််
�
သန့် �ရှှင်းး
် �ရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု� ဆော�ာင််ရွွ က််နိုင််ပါ
�ု ါသည််။ သန့် �ရှှင်းး
် �ရေး�းပြု�ုလုုပ််နိုုင််
� ရန်် လိုုအ
� ပ််သည့််�
ပစ္စစည်းး�များ�း�ကိုု� ရော�ာဂါါခံံ စား�းနေေရသူူကိုု� ကြို�ု�တင််ပေး�းထားး�ပါါ။

o	ရေ�ချိုး� း��ခန်းး� အိိမ််သာာကိုု� မျှှဝေ�အသုံးး��ပြု�ုနေေရပါါက ရော�ာဂါါခံံ စား�းနေေရသူူကိုု�ယ််တိုုင််
� ရေ�ချိုး� း��ခန်းး�အိိမ််သာာ
ကိုု� သန့် �စင််၊
်
ပိုးး��သတ််ပေး�းဖို့့� လိုုအ
� ပ််ပါါသည််။ ထိုု�သူူကိုု�ယ််တိုုင််
� မဆော�ာင််ရွွ က််နိုင််ပါ
�ု ါက mask တပ််ဆင််
ပြီး�း� ရော�ာဂါါရှိိ�သူူ ဝင််ရော�ာက််ပြီး�း�သည့််� ရေ�ချိုး� း��ခန်းး�အိိမ််သာာကိုု� အချိိ�န််အနည်းး�ငယ််အထိိ ဝင််ရော�ာက််ခြ�င်းး�
မပြု�ုပဲဲ သတ််မှှတ််စော�ာင့််�ဆိုု�င်းး�ပြီး�း�ချိိ�န််ကျော်�်��လွွန််ပါါက အထဲဲသို့့� mask တပ််ဆင််ပြီး�း� သန့် �စင််၊ပိုးး�
်
�သတ််
ခြ�င်းး� ဆော�ာင််ရွွ က််ပေး�းပါါ။
•

အဝတ််များ�း�ကိုု� ဆပ််ပြာ�ာဖြ�င့််� နှံ့့��စပ််အော�ာင်် ဆေး�းကြော��ာပေး�းပါါ။
o

အဝတ််များ�း�တွွင်် သွေး�း�၊ ကိုု�ယ််တွွင်းး� အရည််များ�း�နှှင့််� ကိုု�ယ််တွွင်းး� အညစ််အကြေး��းများ�း� တွေ့�့ရှိိ�ပါါက
ချျက််ချျင်းး�ဆေး�းကြော��ာသန့် �စင််ပေး�းပါါ၊
်
သို့့�မဟုုတ်် စွွန့် �ပစ််ပေး�းပါါ။
်

o

အဝတ််များ�း�ကိုု� ခါါခြ�င်းး� မပြု�ုလုုပ််ပါါနှှင့််�။

o	ကိုု�င််တွယ်
ွ ်သည့််�အခါါတိုုင်း
� း�တွွင်် လက််အိိတ်် ဝတ််ဆင််ထားး�ပေး�းရန််လိုုအ
� ပ််ပြီး�း� သန့် �ရှှင်းး
် �ရေး�းပြု�ုလုုပ််ပြီး�း�
ပါါက လက််အိိတ််များ�း�ကိုု� ချျက််ချျင်းး�စွွန့် �ပစ််ပါါ။
်
o

•

အဝတ််လျှော်�်��ဆပ််ပြာ�ာများ�း�တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� အညွှှန်း�း စာာများ�း�အတိုုင်း
� း� မှှန််ကန််သည့််� အကျိုးး���
အာာနိိသင််ရှိိ�အော�ာင်် အသုံးး��ပြု�ုပေး�းပါါ။ ပုံံ�မှှန််အားး�ဖြ�င့််� အဝတ််များ�း�ကိုု� တတ််နိုုင််သမျှ
�
ှ အပူူဆုံးး��ရေ�ဖြ�င့််�
ဆေး�းကြော��ာသန့် �စင််ပေး�းပါါ။
်

အဖုံးး��ပါါသော�ာ အမှိုု�က််ပုံးး��ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုပါါ။ တစ််ခါါသုံးး�� လက််အိိတ််များ�း�နှှင့််� အခြား�း�တစ််ခါါသုံးး�� ရော�ာဂါါကာာကွွယ််ရေး�း
ပစ္စစည်း�း များ�း�ကိုု� အဖုံးး��ပါါသော�ာ အမှိုု�က််ပုံးး��တွွင််သာာ စွွန့် �ပစ််ပေး�းပါါ။
်
လက််အိိတ််ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုပြီး�း� ထိုု�အမှိုု�က််ထုုတ််များ�း�
ကိုု� အပြ�င််သို့့�စွ�န့်
ွ �ပစ််ရန််နှှင့််
်
� စွွန့် �ပစ််ပြီး
် �း�ပါါကလည်းး� မိိမိိလက််ကိုု� ချျက််ချျင်းး�ဆေး�းကြော��ာသန့် �စင််ပါါ။
်

•	ရော�ာဂါါခံံ စား�းနေေရသူူ၏ ကျျန်းး�မာာရေး�းအခြေ�ေအနေေများ�း�ကိုု� စော�ာင့််�ကြ�ည့််�စစ််ဆေး�းပေး�းပါါ။ အဖျား�း�ရှိိ�ပါါက (ကိုု�ယ််
အပူူချိိ�န်် 100.4 ဒီီဂရီီ ထက််ကျော်�်��လွွန််ပါါက)၊ အသက််ရှုု လမ်းး�ကြော��ာင်းး�ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဿနာာများ�း�ကိုု� ခံံ စား�း
ရပါါက၊ အသက််ရှူူ ရခက််ခဲဲလာာပါါက၊ သက််ဆိုု�င််ရာာ ကျျန်းး�မာာရေး�းပြု�ုစုုစော�ာင့််�ရှော�ာ�က််သူူသို့့� ဆက််သွွယ််ပြီး�း�
မိိမိိအိိမ််တွွင်် COVID-19 ပြ�င်းး�ထန််အဆုုတ််ရော�ာင်် ရော�ာဂါါခံံ စား�းနေေရသူူ၏ အခြေ�ေအနေေဆိုးး��ဝါးး�လာာကြော��ာင်းး�
ချျက််ချျင်းး�အသိိပေး�းပါါ။ ထိုု�မှှသာာ ကျျန်းး�မာာရေး�းစော�ာင့််�ရှော�ာ�က််သူူအနေေဖြ�င့််� ကြို�ု�တင််ကာာကွွယ််မှုုများ�း�ကိုု� ပြု�ုလုုပ််
ပြီး�း� ရော�ာက််ရှိိ�လာာမှာာ�ဖြ�စ််သည််။
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•	မိိမိိ၏ ကျျန်းး�မာာရေး�းကိုု�လည်းး� စစ််ဆေး�းစော�ာင့််�ကြ�ည့််�နေေပါါ။ ကိုု�ယ််တိုုင််
� ခန္ဓာာ�ကိုု�ယ််အပူူချိိ�န််ကိုု�လည်းး� စစ််ဆေး�း
နေေပါါ။ အဖျား�း�ရှိိ�ခြ�င်းး�(100.4 ဒီီဂရီီထက်် ကျော်�်��လွွန််နေေပါါက)၊ ချော�ာ�င်းး�ဆိုးး��ခြ�င်းး�၊ အသက််ရှုု ရခက််ခဲဲခြ�င်းး�၊ တုုန််
ရီီလာာခြ�င်းး�၊ အကြော��ာတက််ခြ�င်းး�၊ ကိုု�ယ််လက််ကိုု�က််ခဲဲခြ�င်းး�၊ လည််ချော�ာ�င်းး�နာာခြ�င်းး�နှှင့််� အနံ့့�အရသာာမရတော့�့�ခြ�င်းး�
ရှိိ� ၊မရှိိ� စစ််ဆေး�းကြ�ည့််�ရှု�ုနေေပါါ။ အိိမ််တွွင်းး� အတူူ နေေသူူ မိိ သားး�စုု ဝင််တစ်် ဦးးဦးးအနေေဖြ�င့််� ရော�ာဂါါခံံစား�းနေေရသူူ နှှင့််�
အလားး�တူူ လက္ခခဏာာများ�း� ခံံစား�းလာာရပါါက ကျျန်းး�မာာရေး�းဌာာနသို့့� ချျက်် ချျင်းး�ဆက်် သွွယ််ပါါ။
•

အခြား�း�ကျျန်းး�မာာရေး�းမေး�းခွွ န်း�း များ�း�ကိုု� သက််ဆိုု�င််ရာာ ကျျန်းး�မာာရေး�းဌာာနသို့့� ဆက််သွွယ််ပြီး�း� လေ့�့လာာမေး�းမြ�န်းး�ပါါ။

စိုးး��ရိိမ််ဖွွယ်် အခြေ�ေအနေေများ�း�နှှင့််� ကြုံ�ံ�တွေ့�့တိုုင်း
� း� သက််ဆိုု�င််ရာာ ကျျန်းး�မာာရေး�းဌာာနမှှ ကူူညီီစော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုုပေး�းရန်် အသင့််�ရှိိ�
နေေကြော��ာင်းး� သတိိရပေး�းပါါ။ သို့့�မဟုုတ်် ကန််တက္ကီီ�ပြ�ည််နယ််၏ ကျျန်းး�မာာရေး�းဝန််ကြီး�း�ဌာာန၏ (Kentucky Department
for Public Health) Website သို့့� သွားး��ရော�ာက််လေ့�့လာာခြ�င်းး� (သို့့�) ပြ�င်းး�ထန််အဆုုတ််ရော�ာင််ရော�ာဂါါ ကာာကွွယ််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ
Hotline (800) 722-5725 သို့့� ဆက််သွွယ််နိုုင််ပါ
� ါသည််။ ထပ််ဆော�ာင်းး�အချျက််အလက််များ�း�နှှင့််� ပတ််သက််ပြီး�း� သိိရှိိ�လေ့�့လာာ
လိုုပါ
� ါက kycovid.19.ky.govသို့့� သွားး��ရော�ာက််လေ့�့လာာနိုုင််ပါ
� ါသည််။
မိိမိိကိုု�ယ််ကိုု� အချိိ�န််ယူူစော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ပေး�းခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ကူူညီီပေး�းသည့််�အတွွက်် COVID-19 (ပြ�င်းး�ထန််
အဆုုတ််ရော�ာင််ရော�ာဂါါ) ပြ�န့်ပွား� �် ��းခြ�င်းး�တွွင်် တားး�မြ�စ််ကူူညီီပေး�းရာာ ရော�ာက််ပါါသည််။
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