
C O V I D - 1 9 နငှ ့်ပတ့်သက့်၍ 

သင့်သထိောားသင ့်သသောအရော 
COVID-19 ဆိိုတောဘောပါလဲ။ 

COVID-19 သည် ပြင််းထနသ်သောဖ ော်းနောမှုက ိုပဖစ်သစန ိုငသ်ည ် ဗ ိုင််းရြ်စ်ပဖစ်ြါသည်။ မည်သူမဆ ို ဗ ိုင််းရြ်စ်ကူ်းစက်ခံရန ိုငြ်ါ 

သည်။ အသက်ကက ်းသူမ ော်းနငှ  ်နောတောရှည်က န််းမောသရ်းပြဿနောမ ော်းရှ သနသူမ ော်းသည် ဗ ိုင််းရြ်စ်သ ကောင  ်အလွနဖ် ော်းနောပခင််းမ   ်း 

ြ ို၍ပဖစ်န ိုငသ်ပခရှ ြါသည်။ 

 

သရောဂါ ဘယ့်လိိုက ားစက့်ပ  ျံ့ နှ  တောပါလဲ။ 

အဓ ကအော်းပဖင  ်ဗ ိုင််းရြ်စ်သည် ကူ်းစကခ်ံထော်းရသူတစ်ဦ်းဦ်းနငှ  ်အန ်းကြ်ထ သတွွေ့ဆကဆ်ံမှုမှတဆင  ်က်ူးစက်ြ ံွေ့ နှံ   ြါသည်။ 

ကူ်းစက်ခံထော်းရသသူည် သခ ောင််းဆ ို်း၊ နေှာသခ ၊ သ ို  မဟိုတ် စကော်းသပြောလ ိုက်သည ်အခါ ထကွ်လောသသော အသက်ရှှူ 

လမ််းသ ကောင််းမှ အရညစ်ကက်သလ်းမ ော်းသည် အန ်းအနော်းတွငရ်ှ သနသမူ ော်း၏ ြါ်းစြ်မ ော်း သ ို  မဟိုတ် နေှာသခါင််းမ ော်းထသဲ ို   

သရောက်သွော်းြါသည်။ က်ူးစက်ခံထော်းရသသော်လည််း သရောဂါလကခဏောပြသပခင််း မရှ သမူ ော်းသည်လည််း အပခော်းသမူ ော်းက ို 

ကူ်းစက် သစန ိုငြ်ါသည်။ ထ ို  သ ကောင  ်လူမ ော်းအသနပဖင  ်စစ်သဆ်းမှုခံယူရန ်အသရ်းကက ်းရပခင််းပဖစ်ြါသည်။ 

သရောဂါလကခဏောသတွေက ဘောသတွေပါလ။ဲ 

သင် အော်း ဗ ိုင််းရြ်စ်ထ သတွွေ့ ပြ ်းသည ်သနောက် ၂ ရက်မှ ၁၄ ရက်တွင ်သရောဂါလကခဏောမ ော်း သြေါ်လောြါသည်။ 

 

 

အသရားသပေါ်သတသိပားလကခဏောမ ောား-  

အသက်ရှှူရခက်ခဲပခင််း 

ရငဘ်တ် ထြ်ကောထြ်ကောနောက ငပ်ခင််း သ ို  မဟိုတ် 

ရငဘ်တ်ဆ ို   ကြ်ပခင််း 

စ တ်ရှု ြ်သထွ်းပခင််း သ ို  မဟိုတ် န ို်းထ၍မရပခင််း  

နှုတ်ခမ််းမ ော်း သ ို  မဟိုတ် မ က်နေှာပြောနမှ််းလောပခင််း 

သင ့်တွေင့် အဆိိုပါသတသိပားလကခဏောမ ောားဖြစ့်လောပါက၊ 

သဆားဘက့်ဆိိုင့်ရောအက အညီကိို ခ က့်ဖခင့်ားရယ ရန့် 911 သိို   

ြိုန့်ားသခေါ်ဆိိုပါ 

 

ကျွန့်ိုပ့်ြ ောားသနသည့်ဟိုထင့်ဖမင့်ယ ဆမိပါက ဘောလိုပ့်သင ့်ပါသလဲ။ 

သင တ်ွင ်သရောဂါလကခဏောတစ်စံိုတစ်ရောပဖစ်သြေါ်လောြါက၊ အလိုြ်တွင ်သ ို  မဟိုတ် သငန်ငှ အ်န ်းအနော်းဝန််းက ငရ်ှ  စစ်သဆ်းသည ် 

သနရောတွင ်သရောဂါစစ်သဆ်းသင ြ်ါသည်။ စစ်သဆ်းသည ်သနရော သ ို  မဟိုတ် အပခော်းသသောအကူအည က ို ရှောသဖွရန ်211 က ိုနှ ြ်၍ 

ဖိုန််းသခေါ်ဆ ိုြါ။ အပခော်းသူမ ော်း သနမသကောင််းမပဖစ်သစရန ်၎င််းတ ို  နငှ ထ် သတွွေ့ဆက်ဆံပခင််းက ို သရှောင ်ကဉ်ြါ။ 

 အဖ ော်းရှ ပခင််း သ ို  မဟိုတ် ခ မ််းတိုနပ်ခင််း  

 သခ ောင််းဆ ို်းပခင််း 

 အသက်ရှှူမဝပခင််း သ ို  မဟိုတ် အသက်ရှှူရခက်ပခင််း  

 ြငြ်န််းနမ်ွ်းနယ်ပခင််း 

 ကကက်သော်း သ ို  မဟိုတ် ခနဓောက ိုယ် နောက ငက် ိုက်ခဲပခင််း  

 အရသောခံအောရံို  သ ို  မဟိုတ် အနံ  ခံအောရံို  

သြ ောက်ဆံို်းပခင််း  

 လည်ြင််းနောပခင််း 

 နေှာသခါင််းြ တ်ပခင််း သ ို  မဟိုတ် နေှာရည်ယ ိုပခင််း 

 မအ မသောပဖစ်ပခင််း သ ို  မဟိုတ် သအော အနပ်ခင််း  

 ဝမ််းသလ ောပခင််း 



သငဴ်ြေိုယ်သင် ဘယ်လုိြောြေွေယ်ရမလဲ 

သင်၏လြေ်မျာဵြေို ဆပ်ပပာနှင်ဴ ေရပဖင်ဴ 

မ ကာခဏ ေဆဵပါ။ 

လက်ေဆဵ၍မရနုိင်ပါက 

လက်သန့်ေဆဵရည် သဳုဵပါ။ 

 
 

 

ေချာင်ဵဆုိဵ၊ နှာေချသည်ဴအခါ သင်၏ 

ပါဵစပ်နှင်ဴ နာှေခါင်ဵြုိေ တစ်ရှူဵ သ့ုိမဟုတ် 

တဳေတာင်ေကွဵပဖင်ဴ အုပ်ထာဵပါ။ 

 
 

အပခာဵသူမျာဵအနီဵတွင် ရိှေနရသညဴ်အခါ 

အဝတ်နှာေခါင်ဵစည်ဵြုိေ ဝတ်ဆင်ထာဵပါ။ 

မျက်နှာကိုထိကိုင်ပခင်ဵအာဵ ေရှာင် ကဉ်ပါ။ 

 

 

ပ ိ ု မ ိ ု ေ လ ဴ လ ာ ရ န ်  

မီချဂီနဖ်ပည်နယ်ရိှ အေရဵကြီေဵသတင်ဵအချြ်ေအလြ်ေမျာဵ  

https://www.michigan.gov/coronavirus/0,9753,7-406-98178_98541_98555---,00.html 

 

သင်ဖျာဵနာပါြေ လုပ်ေဆာင်ရမည်ဴအရာမျာဵ 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/sick-with-2019-nCoV-fact-sheet-burmese.pdf 

 

ပိုဵမွှာဵပျ ဳ့ပွောဵမှုြေို ဘယ်လုိရပ်တန့်မလဲ 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/stop-the-spread-of-germs-burmese.pdf 

 

 

Michigan.gov/Coronavirus 

ေနမေကာင်းခဖစ်ေနသူများနှင့် ထိေတွေ့ခြင်းကုိ 

ေရှာင်ကကဉ်ပါ။ တတ်နုိင်သမျှ အိမ်တွေင်ေနပါ။ 
 

 

 

 

 

 

 

အထိအကုိင်များေသာမျက်နှာခပင်များကုိ 

ေန့စဉ် သန့်စင်ကာပုိးသတ်ပါ။ 
 

 

 

 

 

 

သင်ကုိယ်တုိင်နှင့် သင့်မိသားစဝုင် 

မဟုတ်ေသာ အခြားသူများနင့်ှ 

၆ ေပြွော၍ေနပါ။ 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/stop-the-spread-of-germs-burmese.pdf
http://www.michigan.gov/coronavirus

