သငတ
့် ွင ့် COVID-19 ရ ောဂါလက္ခဏောမ ောျားရှိပါက္ သှိုမဟုတ့်
သင့်သည့် ရ ောဂါရှိရေသူတစ့်ဦျားဦျားနင့် အတူရေထှိုငပ
့် ါက္

အိမ်ပြင်ထက
ွ ဖ
် ိ ို့ဘယ်အခ ိန်မှာဘဘေးကင်ေးမှာြါလဲ။
အလြ် ရင်မ ှာေးသည် ထိအဘပခအဘနမ ှာေးဘအှာက်တင
ွ ် အလြ် သမလှာသညို့
ိ ို့
်အခ ိန်မ ှာေးအတွက် အလြ် သမှာေး မ ှာေးကိ
လက်တပြန်
ံ ို့ ၍မရနိင်ဘသှာ်လည်ေး သင်သည် သင်၏အလြ် ရင်ထ ံ အဘကကှာင်ေးကကှာေးရြါမည်။
လှိုအပ့်ပါက္၊ MIOSHA ထံသုတှိ
ှိ ုငက့် က္ောျားပါ ။ Michigan.gov/MIOSHAcomplaint တွင့် ပှိုမှိုရလလောပါ။

နေးကြ် ဘသှာထိစြ် မှုမ ှာေး (ဘရှာဂါဘပခခ ျုြ် )

ကျွန်ြ် အတွက် (အိမ်တင
ွ သ
် ေးသန်ဘနပခင်
ေး)
ို့
က္ျွန့်ပ
ု ့် တွင့် တစ့်မ ှိ ျား သှိမဟု
ု
တ့်

က္ျွနပ
့်ု ့်သည့် COVID-19 ရ ောဂါ

တစ့်မ ှိ ျားထက့္်ပှိုရသော

ြံစောျားရေ ပါသည့်။

COVID-19 လက္ခဏောမ ောျား
ခဖစ့်ရပေါ်ရေပါသည့်။

သင့်သည့် အဖ ောျားရ ောဂါလက္ခဏောမ ောျားက္ှို
ဘလ ှာို့ခ ဘြေးသညို့ ဘ
်

က္ျွနပ
့်ု ့်သည့် COVID-19 လက္ခဏော
တစ့်ြု(သှိ)တစ့်
ု
ြုထက့္် ပှိုရှိရေသူနင ့်
အတူ ရေထှိင
ု ပ
့် ါသည့်။

အတူရေထှိင
ု ပ
့် ါသည့်။

ေးထိ
ံ ဘတွွေ့ထှာေးပပြီျားရေောက့္်

၁၄ ရက်ကကှာဘအှာင် အိမ်တင
ွ ဘ
် နြါ။

ေးံ

၇၂ နှာရ(၃ရက်)ကကှာပြပဖစ်ပခင်ေး
—

ရ ောဂါြံစောျားရေ သူတစ့်ဦျားနင ့်

ဖ ောျားေောရေသူနင့် ဘနှာက်

ေးဝါေးမ ှာေး

ဘသှာက်သေးပခင်
ံ
ေးမရိ ဘ ဲ အဖ ှာေးဘရှာဂါမရိသည်မှာ အနည်ေး

က္ျွနပ
့်ု ့်သည့် COVID-19

သငို့က
် ိယ်သင် ဘရှာဂါလကခဏှာမ ှာေး ရိ / မရိ တစ်ဘနနို့ စ်ကကိမ်စစ်ဘ

ေးြါ။

ထိဘနှာက်
—
ို့

ရြ ောင့်ျားဆှိုျားခြင့်ျား ၊ အသက့္်ရှူမ၀ခြင့်ျားက္သှို
အခြောျားလက္ခ ဏောမ ောျား ပြန်လည်သက်သှာလှာပခင်ေး

ကျွန်ြ် ကယ်
ိ ကျွန်ြ် ဘယ်လိ

— ထိဘနှာက်
—
ို့

14-ရက်ကကှာ ဘရှာဂါဘပခခ ျုြ်
ကှာလတွင ် တစ့်ြု သှိုမဟုတ့်

သငတ
့် ွငရ
့် ောဂါလက္ခဏောမ ောျား ရပ ောက့္်က္င့်ျားသွောျားသည့်မော
အေည့်ျားဆံုျား ၁၀ က့္်ရက္ ော့်ပပြီခဖစ့်ခြင့်ျား

တစ့်ြုထက့္်ပှိုရသော ရ ောဂါ
လက္ခဏောမ ောျား ဘြေါ်မလှာြါက၊
သင့်သည့် အှိမ့်တွင့်
ရ ောဂါရခြြ ပ့်နငရ
့် ေခြင့်ျားက္ှို
ပ့်တေ့်နှိင
ု ပ
့် ါသည့်။

သင့်သည့် အရခြအရေအောျားလံုျားက္ှို ဟုတ့်ဟုရခဖဆှိုနင
ှို ပ
့် ါက္၊
အှိမ့်တွငသ
့် ျားြီ သေ့်ရေခြင့်ျားက္ှို အဆံုျားသတ့်နင
ှို ပ
့် ါသည့်။

ကျွန်ြ် သည် နှာဘခါင်ေးစည်ေးတြ် သငြ
်ို့ ါသလှာေး။
သင့် အှိမ့်ခပင့်ထွက့္် မည့်ဆုပ
ှိ ါက္၊ အထူျားသခဖင ့် 6-ရပြွော ေ့် ြက့္်ြသည့် အြါမ ှိ ျားတွင၊့်
က္ ေ့်ျားမောရ ျားက္ှိုထညမ
့် တွက့္်ဘ လူအောျားလံုျားသည့် ၎င့်ျားတှို၏ နောရြါင့်ျားနင ့် ပါျားစပ့်က္ှို
အှိမ့်လုပ့်နောရြါင့်ျားစည့်ျား၊ ပုဝါ၊ လည့်ပတ့်ပုဝါကက္ြီျား သှိမဟု
ု
တ့် လက့္်က္ှိုငပ
့် ုဝါခဖင ့်
ဖံုျားအုပ့်ထောျားသငပ
့် ါသည့်။

စစ်ဘ

ေးရြါမလဲ။

သင့်၏က္ှိုယ့်ပြ
ူ ေ
ှိ က္
့် ှို
တစ့်ရေလျှင့်နစ့်ကက္ှိမ့်
တှိုငျား့် တော၍ ရဖော့်ခပပါ
လက္ခဏောမ ောျား
ရှိ/မရှိ စစ့်ရဆျားပါ



ဖ ှာေးပခင်ေး



ဘခ ှာင်ေး



အသက်ရှုမဝပခင်

ေးပခင်
ိ
ေး

ရ ောဂါလက္ခ ဏောစော င့်ျားအခပည့်အစံုအတွက့္်
bit.ly/2xQkl60 ထံ သွောျားရ ောက့္်ပါ။ သင့်၏
က္ ေ့်ျားမောရ ျား က္ှို စှိုျား ှိမ့်ပါက္ သှိုမဟုတ့်
ရ ောဂါလက္ခ ဏောမ ောျား ခဖစ့်ရပေါ်လောပါက္၊ သင့်၏
က္ ေ့်ျားမောရ ျားရစောငရ
့် ရောက့္်မှုပံပှိုျား ရပျားသူ
သှိုမဟုတ့် အရ ျားရပေါ်ရစောငရ
့် ရောက့္် က္ုသမှုထံ
ဆက့္်သွယ့်ပါ။

*သင့်သည့် အလွယ့်တက္ူက္ူျားစက့္်နင
ှို ရ
့် ေဆ ဟုတ့် မဟုတ့် ဆံုျားခဖတ့် ေ့် စမ့်ျားသပ့်မှု ယူြပါက္၊ သင့်သည့် အေည့်ျားဆံုျား ၂၄ ေော ြီခြောျားက္ော နစ့်ကက္ှိမ့်ဆက့္်တှိုက့္် ေက့္်ဂတစ့်အရခဖ
ထွက့္်ပပြီျားရေောက့္် အှိမ့်မထွက့္်နင
ှို ပ
့် ါသည့်။ ဤဇယောျားရှိလုပ့်ငေ့်ျားစဉ်အောျားလံုျားသည့် ရယဘုယ လူဦျားရ အတွက့္်ခဖစ့်ပါသည့်။ ၎င့်ျားတှိုသည့် က္ ေ့်ျားမောရ ျားရစောငရ
့် ရောက့္်မှုရပျားသည့်
ရေ ောမ လု ပ့်သောျားမ ောျား၊ ဦျားဆံုျားတံုခပေ့်လုပ့်ရဆောင့်ရပျားသူမ ောျား (ဥပမော၊

အ ောရှိမ ောျား၊ မြီျားသတ့်သမောျားမ ောျား၊ ရဆျားအဖွွဲ့မ ောျား)၊ နင ့် ရထောင့်ဝေ့်ထမ့်ျားမ ောျားတွင ့် သက့္် ဆုင
ှိ ခ့် ြင့်ျားမရှိပါ။

