
သင ့်တွင့် COVID-19 ရ ောဂါလက္ခဏောမ ောျားရ ှိပါက္ သှို  မဟုတ့်  

သင့်သည့် ရ ောဂါရ ှိရေသူတစ့်ဦျားဦျားန င ့် အတူရေထှိုင့်ပါက္ 

အမ်ိပြငထ်ကွဖိ် ို့ ဘယအ်ခ ိန်မ ှာဘဘေးကငေ်းမ ှာြါလ။ဲ 

 
အလ ြ်ရ ငမ် ှာေးသည် ထိ အဘပခအဘနမ ှာေးဘအှာက်တငွ ်အလ ြ်သိ ို့မလှာသညို့်အခ ိန်မ ှာေးအတကွ် အလ ြ်သမှာေး မ ှာေးကိ  

လက်တံ ို့ပြန်၍မရနိ ငဘ်သှာ်လည်ေး သငသ်ည် သင၏်အလ ြ်ရ ငထ် ံအဘကကှာငေ်းကကှာေးရြါမည်။ 

လှိုအပ့်ပါက္၊  MIOSHA ထသံှို  တှိုင့်ကက္ောျားပါ ။ Michigan.gov/MIOSHAcomplaint တွင့် ပှိုမှိုရလ လောပါ။ 

 

 

ကျွန် ြ်အတကွ် (အမ်ိတငွသ် ေးသန် ို့ဘနပခငေ်း) န ေးကြ်ဘသှာထစိြ်မှုမ ှာေး (ဘရှာဂါဘပခခ ျုြ်) 

  

 

 

 

 
 
 
 

သင့်သည့် အဖ ောျားရ ောဂါလက္ခဏောမ ောျားက္ှို  

ဘလ ှာို့ခ ဘြေးသညို့ဘ် ေးဝါေးမ ှာေး 

 ဘသှာက်သံ ေးပခငေ်းမရ ိဘ ဲအဖ ှာေးဘရှာဂါမရ ိသညမ် ှာ အနညေ်း ံ ေး  

၇၂ နှာရ (၃ရက်)ကကှာပြ ပဖစပ်ခငေ်း 

— ထိ ို့ဘနှာက် — 

ရြ ောင့်ျားဆှိုျားခြင့်ျား ၊ အသက့္်ရ ှူမ၀ခြင့်ျားက္  သှို   

အခြောျားလက္ခဏောမ ောျား ပြန်လည်သက်သှာလှာပခငေ်း 

— ထိ ို့ဘနှာက် — 

သင ့်တွင့်ရ ောဂါလက္ခဏောမ ောျား ရပ ောက့္်က္င့်ျားသွောျားသည့်မ ော 

   အေည့်ျားဆံုျား ၁၀  က့္်ရက္ ော့်ပပြီခဖစ့်ခြင့်ျား 

 

 

 

သင့်သည့် အရခြအရေအောျားလုံျားက္ှို ဟုတ့်ဟုရခဖဆှိုနှိငု ့်ပါက္၊ 

အှိမ့်တွင့်သြီျားသေ့်  ရေခြင့်ျားက္ှို အဆံုျားသတ့်နှိငု့်ပါသည့်။ 

 

 

ကျွန် ြ်သည် န ှာဘခါငေ်းစည်ေးတြ်သငို့ြ်ါသလှာေး။ 

သင့် အှိမ့်ခပင့်ထွက့္် မည့်ဆှိုပါက္၊ အထူျားသခဖင ့် 6-ရပြေွာ ေ့် ြက့္်ြ သည ့် အြါမ ှိ ျားတွင့်၊ 

က္ ေ့်ျားမောရ ျားက္ှိုထည ့်မတွက့္်ဘ  လူအောျားလုံျားသည့် ၎င့်ျားတှို  ၏ န ောရြါင့်ျားန င ့် ပါျားစပ့်က္ှို 

အှိမ့်လုပ့်န ောရြါင့်ျားစည့်ျား၊ ပုဝါ၊ လည့်ပတ့်ပုဝါကက္ြီျား သှို  မဟုတ့် လက့္်က္ှိုင့်ပုဝါခဖင ့် 

ဖုံျားအုပ့်ထောျားသင ့်ပါသည့်။  

 

 

*သင့်သည့် အလွယ့်တကူ္ကူ္ျားစက့္်နှိငု့်ရေဆ  ဟုတ့် မဟုတ့် ဆံုျားခဖတ့် ေ့် စမ့်ျားသပ့်မှု ယူြ  ပါက္၊ သင့်သည့် အေည့်ျားဆံုျား ၂၄ ေော ြီခြောျားက္ော န စ့်ကက္ှိမ့်ဆက့္်တှိုက့္် ေက့္်ဂတစ့်အရခဖ 

ထွက့္်ပပြီျားရေောက့္် အှိမ့်မ ထွက့္်နှိငု့်ပါသည့်။ ဤဇယောျားရ ှိလုပ့်ငေ့်ျားစဉ်အောျားလုံျားသည့် ရယဘုယ လူဦျားရ အတွက့္်ခဖစ့်ပါသည့်။ ၎င့်ျားတှို  သည့် က္ ေ့်ျားမောရ ျားရစောင ့်ရရ ောက့္်မှုရပျားသည ့် 

ရေ ောမ  လုပ့်သောျားမ ောျား၊ ဦျားဆံုျားတုံ  ခပေ့်လုပ့်ရဆောင့်ရပျားသူမ ောျား (ဥပမော၊   အ ောရ ှိမ ောျား၊ မြီျားသတ့်သမောျားမ ောျား၊ ရဆျားအဖွ ွဲ့မ ောျား)၊ န င ့် ရထောင့်ဝေ့်ထမ့်ျားမ ောျားတွင့် သက့္်ဆှိုင့်ခြင့်ျားမရ ှိပါ။ 

 ဘခ ှာငေ်း ိ ေးပခငေ်း 

 အသက်ရှုမဝပခင ်

 ရ ောဂါလက္ခဏောစော င့်ျားအခပည ့်အစံုအတွက့္် 

bit.ly/2xQkl60 ထံ သွောျားရ ောက့္်ပါ။ သင့်၏ 

က္ ေ့်ျားမောရ ျား က္ှို စှိုျား ှိမ့်ပါက္ သှို  မဟုတ့် 

ရ ောဂါလက္ခဏောမ ောျား ခဖစ့်ရပေါ်လောပါက္၊ သင့်၏ 

က္ ေ့်ျားမောရ ျားရစောင ့်ရရ ောက့္်မှုပံ ပှိုျား ရပျားသူ 

သှို  မဟုတ့် အရ ျားရပေါ်ရစောင ့်ရရ ောက့္် ကု္သမှုထံ 

ဆက့္်သွယ့်ပါ။ 

က္ျွန့်ပု့်တွင့် တစ့်မ ှိ ျား သှို  မဟုတ့် 

တစ့်မ ှိ ျားထက့္်ပှိုရသော 

COVID-19 လက္ခဏောမ ောျား 

ခဖစ့်ရပေါ်ရေပါသည့်။ 

 

က္ျွန့်ပု့်သည့် COVID-19 

ရ ောဂါြံစောျားရေ သတူစ့်ဦျားန င ့် 

အတူရေထှိငု့်ပါသည့်။ 

က္ျွန့်ပု့်သည့် COVID-19 ရ ောဂါ 

ြံစောျားရေ ပါသည့်။ 

ဖ ောျားေောရေသနူ င ့် ဘနှာက် ံ ေးထဘိတွွေ့ထှာေးပပြီျားရေောက့္် 

၁၄ ရက်ကကှာဘအှာင ်အမ်ိတငွဘ်နြါ။ 

သငို့က်ိ ယ်သင ်ဘရှာဂါလကခဏှာမ ှာေး ရ ိ / မရ ိ တစဘ်န ို့န စက်ကိမ်စစဘ် ေးြါ။ 

 

ကျွန် ြ်ကိ ယ်ကျွန် ြ်  ဘယ်လိ  

စစဘ် ေးရြါမလဲ။ 

သင့်၏က္ှိုယ့်ပြူ ှိေ့်က္ှို 

တစ့်ရေ  လျှင့်န စ့်ကက္ှိမ့် 

တှိုင့်ျားတော၍ ရဖော့်ခပပါ 

လက္ခဏောမ ောျား 

ရ ှိ/မရ ှိ စစ့်ရဆျားပါ 

14-ရက်ကကှာ ဘရှာဂါဘပခခ ျုြ် 

ကှာလတငွ ်တစ့်ြု သှို  မဟုတ့် 

တစ့်ြုထက့္်ပှိုရသော ရ ောဂါ 

လက္ခဏောမ ောျား ဘြေါ်မလှာြါက၊ 

သင့်သည့် အှိမ့်တွင့် 

ရ ောဂါရခြြ  ပ့်န င ့်ရေခြင့်ျားက္ှို 

 ပ့်တေ့်  နှိငု့်ပါသည့်။ 
 ဖ ှာေးပခငေ်း 

က္ျွန့်ပု့်သည့် COVID-19 လက္ခဏော 

တစ့်ြု(သှို  )တစ့်ြုထက့္် ပှိုရ ှိရေသနူ င ့် 

အတူ ရေထှိငု့်ပါသည့်။ 


