ႀကိဳဆိုပါတယ္
COVID-19 အေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္

CS324983-C

7/1, 2021 9AM

ႀကိဳဆိုပါတယ္။
ဤထုပၸိဳးမႈသၫ္ ေအမရိကႏ္ ်ပၫ္ေထာငၥဳသို႔ သင္ေရာက္ရြိၿပီးေနာက္ ကပ္ေရာဂါ်ဖစ္ေသာ COVID-19 ကာလၾတင္
သင္ႏြင့္ သင့ၼိသားစု က္ႏ္းမာျစာ ေနထိုငၷိဳင္ရႏ္အၾတက္ ကူညီေပးရႏ္ ်ဖစၸါသၫ္။ ဤထုပၸိဳးမႈၾတင္ သင္ႏြင့္ သင့ၼိသားစုမြ
လိုကၷာရႏ္ COVID-19 ေအၾကာင္း ေအရးႀကီး အခ္က္အလကၼ္ား ပါရြိေနသည့္အၾတက္ ယင္းကို သင္ႏြင့္အတူ
သိမ္းထားပါ။

သင့့္�က််န္းး�မ�ေရးးကိုု� �စာာင့့္�ၾကည့္ျျ��ခင္းး� -

COVID-19 သည္္ လူူအခ််င္းး�ခ််င္းး� ကူးး�စက္ႏိုု���င္္သည့့္� ဗိုု�င္းး�ရပ္္စ္္တစ္္မ���ေ�ၾကာာင့့္� ျဖစ္္ရသည့့္� နာာမက််န္းး�မႈႈတစ္္ခုု ျဖစ္္သည္္။ COVID-19 ေျျကာာင့့္�
ေရာာဂါါကူးး�စက္္ခံံရသူူမ�း�နွွင့့္� ေသဆံုးး��သူူမ�း�အ�ၾကာာင္းး�ကိုု� အ�မရိိကန္္ ျပည္ေေ�ထာာင္္စုုရွိိ� ရပ���က�ေ�တာ္္�မ�း�မ�း�တ�င္္ အစီီရင္္ခံံထားး�သည္္။ ျပည္္နယ္္နွွင့့္� ေဒသႏၲၲ�ရ
အစိုးး��ရမ�း�တ�င္္ COVID-19 နွွင့့္� ပတ္္သက္္၍ မတူူညီီသည့့္� စည္းး�မ််ဉ္းး�မ�း�ရွိေေ��နၿပီးး� အခ်ိဳဳ��႕စည္းး�မ််ဉ္းး�မ�း�သည္္ လတ�ေ�လာာ ခရီးး�သ�း�မ�း�ကိုု� အိိမ���င္္ ေနထိုု�င္္ရန္္
လိုု�အပ္ႏိုု���င္္သည္္။ သင့့္�အတ�က္္ ျပန္္လည္ေေ�နရာာခ််ထ�ေ�ပ�ေရးး အဖ�ဲ႔အစည္းး� အမႈႈတ�ဲမွွ ဝန္္ထမ္းး�သည္္ သင့့္�ရပ���က္္အသစ္္၏ COVID-19 အခ််က္္အလက္ႏွွ��င့့္�

COVID-19 ကာာက�ယ္ေေ�ဆးးထိုးႏိုု�����င္္သည့္ေေ��နရာာအ�ၾကာာင္းး� သတင္းး�အခ််က္္အလက္္မ�း�ကိုု� ရ��ေဖ�ရာာတ�င္္ ကူူညီေေ�ပးးပါါလိိမ့့္�မည္္။
သင္္ခရီးး�သ��ေ�နစဉ္္အတ�င္းး� COVID-19 ေရာာဂါါ ကူးး�စက္္ခံံရနိုု�င္္သည္္။ သင္္သည္္ ေနထိုု�င�ေ�ကာာင္းး�မ�န္္၍ မည္္သည့့္� ေရာာဂါါလကၡဏာာမွွ မရွိိ�သည့့္�တိုု�င္ေေ�အာာင္္ သင့့္�ထံံမွွ

COVID-19 ကိုု� အျျခ�းလူူမ�း�ထံံသိုု� ဆက္္လက္္ ကူးး�စက္ေေ�စႏိုု��င္္သည္္။ သင့့္�အားး� ဗိုု�င္းး�ရပ္္စ္ပိုးး��
္ ထိေေ�တ�ၿပီးး� ရက္ေေ�ပါါင္းး� 14 ရက္္အတ�င္းး� သင္ႏွွ��င့့္� (က�လးးငယ္္မ�း�အပါါအဝင္္)
သင္္၏ ခရီးး�သ��ေ�ဖာ္္�မ�း�သည္္ သင့့္�မိိသားး�စုု၊ မိိတ္ေေ�ဆ�မ��ွ��င့့္� လူူထုုအပါါအဝင္္ အျျခ�းလူူမ�း�ကိုု� COVID-19 ကူးး�စက္ေေ�စနိုု�င္္သည္္။
သင္္ကိုု�ယ္္တိုု�င္ႏွွ��င့့္� အျျခ�းလူူမ�း�ကိုု� ကာာကြြယ္္ရန္္ ဤႀကိဳဳ�တင္္ကာာကြြယ္္မႈႈမ�း�ကိုု� လုုပ္ေေ�ဆာာင္္ပါါ-

2 မီီတာာ

ေရာာက္္ရွိိ�ၿပီးး� ပထမဆံုးး�� 10 ရက္္အတြြင္းး�
တတ္ႏိုု���င္္သမွ််� အိိမ္္မွာာ�သ�ေနပါါ။ သင့့္�

သင့့္�က််န္းး�မ�ေရးးကိုု� ေစာာင့့္�ၾကည့္ျျ��ခင္းး� COVID-19 ၏ ေရာာဂါါလကဏာာမ�း�ကိုု�

ဧရိိယာာအတ�င္းး�ရွိိ� အ�သးးစိိတ္္

ရ��ေဖြြ၍ သင္္ ဖ�း�န�ေနလွ််�င္္

င္ျျ�ခင္းး�မွွ ေရွာာ�င္္ၾကဥ္္ပါါ။ ပိုု�၍ကူးး�စက္ႏိုု���င္ေေ�

လိုု�အပ္္ခ််က္္မ�း�အ�ၾကာာင္းး�

ကိုု�ယ္္အပူူခ်ိိ�န္္ တိုု�င္းး�ပါါ။

ျခမ�း�သည့့္� လူူမ�း�အ�ၾကာာင္းး� ေလ့့လာာရန္္

ယင္းး�ကိုု� အေေဆာာက္္အအံုု�အတြြင��ွ�င့့္�

သင့့္�ဘာာသာာစကားျျ��ဖင့္ေေ��ရးးသားး�ထားး�သည့့္�

ျပင္္ပတြြင္္အပါါအဝင္္ ေနရာာတိုု�င္းး�တြြင္္

သတင္းး�အခ််က္္အလက္္မ�း�အတ�က္္

COVID-19 ေၾကာာင့့္� အျျပင္းး�အထန္္နာာမ
က််န္းျျ��ဖစ္ႏိုု���င��ျခမ�း�သူူမ�း�အနီးး�တြြင္္ ေနထိုု�

“ အျျပင္းး�အထန္္ နာာမက််န္းျျ��ဖစ္ႏိုု���င��ျခမ�း�
သူူမ�း�” ကိုု� ၾကည့့္�ပါါ။
https://bit.ly/nativelanguage

ေနရ�ျပန္္လည္္ခ််ထ�ေ�ရးး ေအဂ််င္္စီီ
အမႈႈတ�ဲ ဝန္္ထမ္းး�ထံံ ဆက�ြ�ယ္္ပါါ။

သင္ႏွွ��င့့္� တစ္္အိိမ္္တည္းး�မေေနသည့့္�

အျျခ�းလူူမ�း�အနီးး�တြြင္္ အနည္းး�ဆံုးး�� 2

မီီတာာ (6 ေပ) အကြာာ�တြြင္္ ေနထိုု�င္္ပါါ။

က််င့့္�သံုးး��ရန္္ အေေရးးႀကီးး�သည္္။

N95

သင့္္�အိိမ္ျျ�ပင္္ပတြြင္္ ႏ��ေခါါင္းး�စီးး�တစ္္ခုု
ဝတ္္ဆင္္ပါါ။ ႏ��ေခါါင္းး�စီးး�သည္္
သင���ေ��ခါါင��ွ�င့့္� ပါးး�စပ္္မ�း�ကိုု�
ျပည့့္�စံုေေ��အာာင္္ ဖံုးး��အုုပ္္ထားး�သင့္္�ၿပီးး�
သင့္္�မ််က��ာ� ေဘးးဘက္္မ��ွ��င့့္�

သင့့္�လက္္မ�း�ကိုု� မၾကာာခဏ

သင္္သည္္ COVID-19 လကဏာာမ�း�

သင့့္�တြြင္္ ေမးးခြြန္းး�မ�ာရွိိ�ပါါက သင္္၏

ေဆးေေ�ၾကာာပါါ သိုု�႔မဟုုတ္္ အနည္းး�ဆံုးး��

ျပ၍ ဖ�း�န�ေနလွ််�င္္ ဆရာာဝန္ႏွွ��င့့္�

ေနရာာခ််ထ�ေ�ရးး အဖြဲဲ�မွွ ဝန္္ထမ္းး�သိုု�

သြားး��မေေတြြမီီ ဖုုန��ေခၚဆိုု�ပါါ။

ဆက္္သြြယ္္ပါါ။

အရက္ျျ�ပန္္ 60% ပါါရွိိ�သည့့္�

လက္္သန္္႔�ဆးးရည္္ကိုု� သံုးး��ပါါ။

အံံဝင္္ခြြင္္က်် ျဖစ္္ရမည္္။

3သင္ေေ�ရာာက္္ရွိိ�ၿပ��ေနာာက္္ သင္္သည္္ ကာာကြြယ္ေေ�ဆးး မထိုးး��ရေေသးးပါါက COVID-19 ကာာကြြယ္ေေ�ဆးးထိုးး��ရန္္အတြြက္္ သင့္္�က််န္းး�မ�ေရးး ပံ့့�ပိုးး��သူူ
သိုု�႔မဟုုတ္္ ေနရ�ျပန္္လည္္ခ််ထ�ေ�ရးး အဖြဲဲ� အမႈႈတြဲဲ�ဝန္္ထမ္းး�သိုု� ေမးျျ�မန္းး�ပါါ။ သင့္္�အားး� ကာာကြြယ္ေေ�ဆးး အျျပည့့္�ထိုးး��ၿပီးး�သည့့္�အခါါ အျျပည့့္�အဝ
ကာာကြြယ္ေေ�ဆးးထိုးး��ထားး�သည့့္� လူူမ�း�အတြြက္္ CDC ၏ အၾကံျျ�ပဳဳခ််က္္မ�း�ကိုု� လိုု�က္္နာာပါါ။ bit.ly/fullvaccination

3
ေနာာက္္ထပ္္ အခ််က္္အလက္္မ�း�အတြြက္္ - www.cdc.gov/coronavirus

ေရာာဂါါလကဏာာမ�း� �စာာင့့္�ၾကည့္ျျ��ခင္းး�

ေအာာက္္ပါါတိုု� ပါါဝင္ႏိုု���င္္သည့့္� COVID-19 ၏ ေရာာဂါါလကဏာာမ�း�ကိုု� ေစာာင့့္�ၾကည့့္�ပါါ -

ေခ�ာင္းး�ဆိုးျျ���ခင္းး�၊ အသက္္ရႉႉၾကပ္ျျ�ခင္းး� သိုု�႔မဟုုတ္္ အသက္္ရႉႉရခက္ျျ�ခင္းး�

ႂကြြက္္သားး� သိုု�႔မဟုုတ္္ ကိုု�ယ္္ခႏႏၶ�
ကိုု�က္္ခဲျျ�ခင္းး�

ဖ��ျ�ခင္းး� သိုု�႔မဟုုတ္္ ခ််မ္းး�တုုန္ျျ�ခင္းး�

ေအာ့့�အန္ျျ�ခင္းး� သိုု�႔မဟုုတ္္ ဝမ��ေလွ်ာျျ���ခင္းး�

အရသာာ သိုု�႔မဟုုတ္္
အနံံ ေပ�ာက္္ဆံုးျျ���ခင္းး�

COVID-19 ေရာာဂါါ ျဖစ္ေေ�စနိုု�င္္သည့့္� ဗိုု�င္းး�ရပ္္စ္္ပိုးး��ကူးး�စက္္ခံံရျျပ��ေနာာက္္ 2-14 ရက္္အတ�င္းး� ေရာာဂါါ လကၡဏာာ အနည္းး�ငယ္္မွွ ျပင္းး�ထန���ာ ဖ�း�နာာသည္္အထိိ ျဖစ္ေေ�ပၚလာာနိုု�
င္္သည္္။ ဤစာာရင္းး�သည္္ ျဖစ္ႏိုု���င္္သည့့္� ေရာာဂါါလကၡဏာာအားး�လံုးး�� မပါါဝင္္ပါါ။ ျပင္းး�ထန္္သည့့္� သိုု�မဟုုတ္္ သင့့္�အတ�က္္စိုးး��ရိိမ္္ရသည့့္� မည္္သည့့္� ေရာာဂါါလကၡဏာာမ�း�အတ�က္္မ
ဆိုု� သင္္၏ ေဆးးဘက္္ဆိုု�င္္ရာာပံ့့�ပ���ေပးးသူူနွွင့့္� ေဆ���း��ပါါ။
သင့့္�က််န္းး�မ�ေရးးကိုု� ေစာာင့့္�ၾကည့္ျျ��ခင္းး� - COVID-19 ၏ ေရာာဂါါလကဏာာမ�း�ကိုု� ရ��ေဖြြ၍ သင္္ဖ�း�န�ေနလွ််�င္္ ကိုု�ယ္္အပူူခ်ိိ�န္္ တိုု�င္းး�ပါါ။
အဖ�း�သည္္ 100.4°F/38°C သိုု�႔မဟုုတ္္ ၎ထက္္ ေက�ေ��နသည္္။

COVID-19 ရွိိ�လွ််�င္္ ဖ�း�န�ု��င္္သကဲ့့�သိုု� အဖ��ေ�ပ�ာက္ျျ�ခင္းး�လည္းျျ��ဖစ္ႏိုု���င္ျျ�ပီးး� အခ်ိဳဳ��႕လူူမ�း�တြြင္္ လံုးး��ဝ အဖ�း�မရွိျျ��ခင္းး�လည္းး� ျဖစ္္နိုု�င္္သည္္။ ဖ�း�
န�ျခင္းး�သည္္ အခ်ိဳဳ��႕�သာာ ေရာာဂါါအခံံရွိိ�သူူမ�း�၊ အသက္္ႀကီးး�သူူမ�း� သိုု�႔မဟုုတ္္ အက္္ဆီီတမင္ႏိုု���ဖန္္၊ ပါါရာာစီီတေေမာာ သိုု�႔မဟုုတ္္ အိုု�င္္ဗ်ဴဴ�ပရိုု�ဖန္္ စသ
ည့့္� အဖ�း�က်ေေ�စသည့့္� ေဆးးဝါးး�မ��ေ�သာာက္္သံုးေေ���နသည့့္�လူူမ�း�တြြင္္ ျဖစ္္နိုု�င��ျခနည္းး�သည္္။

*တစ္္စံုု�တစ္ေေ�ယာာက�ြ�င္္
COVID-19 အေေရ�ေပၚ လကဏာာမ�း� ကိုု� ေတြြရွိိ�ရလွ််�င္္ က််န္းး�မ�ေရးး ျပဳဳစုေေ�စာာင့္ေေ��ရွာာ�က္္မႈႈကိုု� ခံံယူူပါါ။
•

အသက္္ရႈႈရခက္ျျ�ခင္းး�

•

အိိပ္္ရာာမထႏိုု��င္ျျ�ခင္းး� သိုု�မဟုုတ္္ အိိပ�ေ�ပ�ျ��ခင္းး�

•

ရင္္ဘတ�ြ�င္္ ဆက္္တိုု�က္္ နာာက််င္ျျ�ခင္းး�

•

အသ�ေ�ရာာင္ေေ�ပၚ မူူတည္္၍ အားး�နည္းေေ��သာာ၊

သိုု�မဟုုတ္္ တင္းး�ၾကပ္ေေ�နျျခင္းး�
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•

စိိတ္္ရႈႈပ္ေေ�ထ�းမႈျျ�ဖစ္ျျ�ခင္းး�

ေနာာက္္ထပ္္ အခ််က္္အလက္္မ�း�အတြြက္္ - www.cdc.gov/coronavirus

ျဖ�ေဖ��ေ�သာာ သိုု�မဟုုတ္္ ျပ�ွ�မ��ေသာာ
အ�ရျျပ�း၊ ႏႈႈတ္္ခမ္းး� သိုု�မဟုုတ္္ လက္္သည္းး�

သင္ဖ်ားနာေနလၽွင္ ဘာလုပ္ရမလဲ

သင့္တြင္ အဖ်ားရွိျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခား COVID-19 ေရာဂါလကၡဏာမ်ား ရွိေနလၽွင-္

အိမ္တြင္ေနပါ။ အိမ္တြင္ သီးျခားေနထိုင္မွ

သင့္တြင္ COVID-19 ရွိေနနိုင္သည္၊

ဆရာဝန္ႏွင့္ စကားေျပာဆိုရန္ စကားျပန္

ၿပီးဆုံးသည့္တိုင္ေအာင္ အျခားလူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕မႈကို

လူအမ်ားစုသည္ ေဆးကုသမႈ မလိုအပ္ဘဲ အိမ္တြင္

လိုအပ္သည့္ကိစၥကဲ့သို႔ သင့္တြင္ အကူအညီလိုအပ္ပါက

ေရွာင္ရွားပါ။

ေနထိုင္၍ ျပန္လည္သက္သာသြားသည္။

သင္၏ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အဖြဲ႕မွ ဝန္ထမ္းကို
ေခၚဆိုပါ။

သင့္ဆရာဝန္ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ရွိေနပါေစ။

(အသက္ရႉ ခက္ခဲျခင္း အပါအဝင္) အေရးေပၚ

သင္သည္ အျခားလူမ်ားႏွင့္ အေနနီးသည့္

သင္၏ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စိတ္ပူမႈမ်ား

လကၡဏာတစ္ခု ရွိပါကအေရးေပၚ ေဆးကုသမႈကို

ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ ေနထိုင္ပါက ၎တို႔အား

ရွိေနပါက ဆရာဝန္႐ုံးခန္း သို႔မဟုတ္ အေရးေပၚ

ခ်က္ျခင္း ရယူရန္ 911 သို႔ ဖုန္းေခၚပါ။ ၎တို႔အား

ကာကြယ္ရန္ ေနာက္ထပ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ား

အခန္းတစ္ခုသို႔ မသြားမီ ဖုန္းေခၚဆိုပါ သို႔မဟုတ္

သင္သည္ မၾကာေသးမီက သင္ခရီးသြားခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္

လုပ္ေဆာင္ပါ။

စာပို႔ပါ။ ၎တို႔အား သင္သည္ မၾကာေသးမီက

သင့္ေရာဂါလကၡဏာမ်ားကို ေျပာျပပါ။

သင္ခရီးသြားခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ သင့္ေရာဂါလကၡဏာမ်ားကို
ေျပာျပပါ။

သင့္တြင္ COVID-19 ရွိၿပီး သို႔မဟုတ္ ရွိေနနိုင္ၿပီးေနာက္ပိုင္း အျခားလူမ်ားအနီးတြင္ ျပန္ေနနိုင္မည့္အခ်ိန္ကို ရွာေဖြပါ။

https://bit.ly/endhomeisolation တြင္ ေနာက္ထပ္ ေလ့လာပါ။
COVID-19 အေၾကာင္း ေနာက္ထပ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သင္၏ ဘာသာစကားျဖင့္ ရရွိရန္https://bit.ly/nativelanguage သို႔ သြားၾကည့္ပါ။
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သင့္ကိုယ္အပူခ်ိန္ကို တိုင္းတာနည္း

1

2

3

စခရင္အနီးရွိ ခလုတ္ကို ဖိ၍ သာမိုမီတာကို

အခ်က္ေပးသံ ျမည္သည့္တိုင္ေအာင္

ဖြင့္ပါ။

သင့္လၽွာေအာက္တြင္ သာမိုမီတာထိပ္ကို ထားပါ။

စခရင္တြင္ သင့္ကိုယ္အပူခ်ိန္ကို ဖတ္ပါ။

သာမိုမီတာကို မကိုက္ပါႏွင့္။

4

5

သင့္ကိုယ္အပူခ်ိန္ကို မွတ္တမ္းတင္ပါ။

6

ေက်းဇူးျပဳ၍ မွတ္သားရန္ - အသက္ 4

သင္၏ သာမိုမီတာကို ဆပ္ျပာႏွင့္ ေရ

ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္

သို႔မဟုတ္ အရက္ျပန္ဂြမ္းစ အသုံးျပဳ၍

လက္ေမာင္းခ်ိဳင့္အတြင္းအလယ္ရွိ

သန႔္ရွင္းပါ။

ကေလးငယ္၏ လက္ေမာင္းေအာက္တြင္
သာမိုမီတာကို ထားပါ။
ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္း သို႔မဟုတ္
ဆရာဝန္အား သင့္ကေလးငယ္၏
ကိုယ္အပူခ်ိန္တိုင္းတာပုံကို ေျပာျပပါ။
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အကူအညီ ရယူရန္ ေနရာ

အကူအညီ ရယူရန္ ေနရာ
သင့္တြင္ ေမးခြန္းမ်ားရွိလၽွင္ သို႔မဟုတ္ မည္သည့္ ကိစၥႏွင့္မဆို အကူအညီ လိုအပ္လၽွင္ သင္၏ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ထမ္းအား ေခၚဆိုပါ။ ၎တို႔၏ ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ားကို
ေအာက္တြင္ မွတ္သားပါ။

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ထမ္း ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္
အမည္ ဖုန္းနံပါတ္ -

COVID-19 အေၾကာင္း ေနာက္ထပ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သင္၏ ဘာသာစကားျဖင့္ ရရွိရန္https://bit.ly/nativelanguage သို႔ သြားၾကည့္ပါ။
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