သင့္တြင္ COVID-19 ေၾကာင့္ အျပင္းအထန္နာမက်န္းျဖစ္ႏိုင္ေခ်
ျမင့္မားေနလွ်င္ သင္လုပ္ႏိုင္သည့္ အရာမ်ား

ယခု ကြၽႏ္ုပ္တို႔ သိထားသမွ်အေပၚ
အေျခခံလ်က္ COVID-19 ေၾကာင့္
အျပင္းအထန္နာမက်န္းျဖစ္ႏိုင္ေခ်
ျမင့္မားသူမ်ားမွာ -

• အသက္ႀကီးသူမ်ား
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေရာဂါမ်ားရွိသည့္ အသက္အရြယ္စံုလူမ်ား
(အကၡရာစဥ္အလိုက္ ျပဳစုထားသည္)• ေသြးနီဥနည္းသည့္ေရာဂါ သို႔မဟုတ္ သယ္လ္စီးမီးယားေရာ
ဂါကဲ့သို႔ ေသြးႏွင့္ဆိုင္သည့္ ေရာဂါမ်ား
• ကင္ဆာ
• နာတာရွည္ ေက်ာက္ကပ္ ေရာဂါ
• နာတာရွည္ အသည္းေရာဂါ
• နာတာရွည္ အဆုတ္ေရာဂါ
•မ
 ွတ္ဉာဏ္ခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခား အာ႐ုံေၾကာေရာဂါ
အေျခအေနမ်ား

•စ
 ိတ္ဓာတ္က်ျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ စိတ္က်န္းမာေရး အေျခ
အေနမ်ား
• အေလးခ်ိန္ပိုမ်ားျခင္းႏွင့္ အဝလြန္ျခင္း
• ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ မရွိျခင္း
• ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္း
•ေ
 ဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၊ လတ္တေလာ သို႔မဟုတ္ ယခ
င္က
•က
 ိုယ္တြင္းအဂၤါ အစိုင္အခဲျဖစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပင္မေသြး
ဆဲလ္ အစားထိုးကုျခင္း

• ဆီးခ်ိဳေရာဂါ (အမ်ိဳးအစား ၁ သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးအစား ၂)

•ေ
 လသင္တုန္းျဖတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဦးေႏွာက္ထဲသို႔ ေသြး
စီးဆင္းမႈအား ထိခိုက္မႈျဖစ္ေစသည့္ ေရာဂါ

•	အသိဉာဏ္ႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ ခ်ိဳ႕တဲ့မႈမ်ားကဲ့သုိ႔ မ
သန္စြမ္းမႈအခ်ိဳ႕

•မ
 ူးယစ္ေဆးအသုံးျပဳမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ စိတ္ေဝဒနာ
မ်ား

• ႏွလံုးေရာဂါမ်ား

• တီဘီေရာဂါ

• HIV ေရာဂါပိုးကူးစက္မႈ

• ကိုယ္ခံအားစနစ္ က်ဆင္းျခင္း

သင္ဖ်ားနာေနလွ်င္ သင္၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူကို ေခၚဆိုပါ။
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သင့္ကိုသင္ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ သင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္
အဆင့္မ်ားအေၾကာင္း အခ်က္အလက္ ပိုမိုသိရွိႏိုင္ရန္ CDC ၏
သင့္ကိုသင္ ကာကြယ္နည္းကို ၾကည့္ပါ ။

cdc.gov/coronavirus

သင္ကိုယ္တိုင္ႏွင့္ အျခားလူမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ ကူညီပါ -

ေဆးခန္း

မထြက္ခြာမီ

သင္၏ က်န္းမာေရး ေစာင္ေ
့ ရွာက္မေ
ႈ ပးသူထံ
သြား၍ သင္က
့ ်န္းမာေရး မွတတ
္ မ္းမ်ားကို
အသင့ျ္ ပင္ထားပါ။

၁၂ ပတ္

၁၂ ပတ္စာ ေဆးဝါးမ်ားကို
လက္ခံပါ။

ခရီးသြားေနစဥ္အတြင္း

သင္သည္ ကာကြယ္ေဆးထိုးထားၿပီးျဖစ္လွ်င္ပင္

သင္လ
့ က္မ်ားကို မၾကာခဏ ေဆးေၾကာပါ

ေလဆိပ္မ်ား၊ ဘူတာရံုမ်ားနွင့္ အမ်ားျပည္သူသံုး

သို့မဟုတ္ အရက္ျပန္ပါဝင္သည့္

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ ေနရာမ်ားတြင္ သင္၏

လက္သန္႔ေဆးရည္တစ္ခုကို သံုးပါ။

နွာေခါင္းနွင့္ ပါးစပ္ကို လံုျခံဳစြာ ဖံုးအုပ္
သည့္သင့ေ
္ တာ္ေသာ နွာ ေခါင္းစည္းကို ဝတ္ဆင္ပါ။

COVID-19 ကာကြယေ
္ ဆးနွင့္
အားျဖည္က
့ ာကြယေ
္ ဆးမ်ား အေၾကာင္းကို
သင္၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပး
သူနွင့္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ပါ။

ေလေၾကာင္းျဖင့္ ခရီးသြားလ်ွင္ ခရီးမသြားခင္
တစ္ရက္အလိုတြင္ ျပဳလုပခ
္ ေ
့ဲ သာ ေဆးစစ္ခ်က္မွ
COVID-19 ကင္းစင္ေၾကာင္းေဆးစစ္ခ်က္ရလဒ္
သိမ
႔ု ဟုတ*္ COVID-19 မွျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာေ
ၾကာင္း စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ျပရန္ လိုပါလိမ့္မည္ ။

*ျပန္လည္ေနေကာင္း လာသည့္ စာရြက္စာတမ္းတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ 3 လအတြင္း ဗိုင္းရပ္စ္ ပိုးေတြ႕ေၾကာင္း
အေထာက္အထား ႏွင့္ သင္၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူ သို႔မဟုတ္ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး အရာရွိ ထံမွ

ခရီးသြားေနစဥ္အတြင္း သင္ ေနမေကာင္းျဖစ္ပါကIOM
သိမ
့ု ဟုတ္ ေလေၾကာင္းလိင
ု း္ ဝန္ထမ္းအားအသိေပးပါ။

သင္ ခရီးသြားရန္ ကင္းရွင္းေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည့္စာ ပါဝင္ပါသည္။

ေရာက္ရွိၿပီးေနာက္

ေရာက္ရွိၿပီး ပထမဆံုး ၁၀ ရက္အတြင္း
တတ္ႏိုင္သမွ် အိမ္မွာသာေနပါ။ သင္၏

သင္နာမက်န္းျဖစ္ျပီး သင့္တြင္ COVID-19 ရွိသည္ဟု
သင္ထင္ပါက -

ဆိက
ု ေ
္ ရာက္ျပီးေနာက္ 3-5 ရက္အတြငး္ ေဆး
စစ္မႈခံယူ၍ COVID-19 ေရာဂါ လကၡဏာမ်ားကို

ကာကြယ္ေဆးအေျခအေန သို့မဟုတ္ ေနရာထိုင္ခင္း

ေစာင့္ၾကည့္ပါ။

အိမ္ထဲတြင္ေနပါ။ သင္အ
့ မ
ိ ရ
္ အ
ိွ ျခားသူမ်ားနွင့္

COVID-19ေဆးစစ္မခ
ႈ ယ
ံ ပ
ူ ါ။

ထိေတြမ
႔ က
ႈ ုိ တတ္နင
ုိ သ
္ မ်ွ ေရွာင္ပါ။

စီစဥ္မႈမ်ားေပၚမူတည္ျပီး တိက်သည့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
အတြက္ သင္၏ေနရာျပန္လည္ခ်ထားေရး ေအဂ်င္စီ
တာဝန္က်ဝန္ထမ္းကို ဆက္သယ
ြ ပ
္ ါ။

COVID-19 ကာကြယေ
္ ဆးနွင့္ အားျဖည္က
့ ာကြယေ
္ ဆးမ်ား
အေၾကာင္းကိုသင္၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူ
သို႔မဟုတ္ ေနရာျပန္လည္ခ်ထားေရး ေအဂ်င္စီ
တာဝန္က်ဝန္ထမ္းအား ေမးပါ။

သင္၏ က်န္းမာေရးေစာင့ေ
္ ရွာက္မေ
ႈ ပးသူ နွင့္

သင့္တြင္ (အသက္ရႈရခက္ျခင္း အပါအဝင္)

ေနရာျပန္လည္ခ်ထားေရး ေအဂ်င္စီ တာဝန္က်ဝန္ထမ္းထံ

အေရးေပၚ သတိေပးမႈ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား

ဆက္သယ
ြ ပ
္ ါ။ သင္၏ က်န္းမာေရးေစာင့ေ
္ ရွာက္မေ
ႈ ပးသူ

ရွိလာလွ်င္911 ကို ဖုန္းေခၚ၍ က်န္းမာေရး

စကားေျပာရန္ စကားျပန္ လိအ
ု ပ္ပါက သင့္

ျပဳစုေစာင္ေ
့ ရွာက္မက
ႈ ုိ ခ်က္ျခင္း ရယူပါ။

တာဝန္က်ဝန္ထမ္းမွ ကူညႏ
ီ င
ုိ ပ
္ ါသည္။

cdc.gov/coronavirus

