
တုတက်  ွေးက ောဂါ vs COVID-19
COVID-19 က ောဂါနငှ ် တတုက်  ွေးက ောဂါလ ခဏောမ ောွေးသည် တညူမီှုမ ောွေးရှှိပါသည။်

မညသ်ည  ်ွူေးစ မ်ှုက ောဂါမှနွ်ေး သှိရှှိ န် စစ်က ွေးမှုမ ောွေး ှို ပပြုလပ်ု ပါမည။် သင  ် ောဝန်

(သှို  ) က ွေးခနွ်ေးသှို  က ွေးစစ် န်   ခ် ှိနွ်ေးလပ်ု န် လှိ၊ု မလှို ဖုနွ်ေးကခါပါ။

တတုက်  ွေး COVID-19

• ဖ ောွေးနောပခငွ်ေး (သှို  )  ှိုယ်ပူပခငွ်ေး/ခ မ်ွေးစှိမ ်စှိမ ်ပဖစ်ပခငွ်ေး
• ကခ ောငွ်ေး ှိွုေးပခငွ်ေး
• အသ ်ရှမမဝပခငွ်ေး (သှို  ) အသ ်ရှမ န် ခ ်ခဲပခငွ်ေး
• ကမောပနွ်ေးန မ်ွေးနယ်ပခငွ်ေး
• လည်ကခ ောငွ်ေးနောပခငွ်ေး

• နေှာ ညယ်ှိပုခငွ်ေး (သှို  ) နေှာပှိတ ်ှို  ပခငွ်ေး
• က  ်သောွေးနော  ငပ်ခငွ်ေး (သှို  )  ှိုယ်ခနဓော ှို ်ခဲပခငွ်ေး
• ကခါငွ်ေး ှို ်ပခငွ်ေး
• လူအခ ှိြုျို့သည် ဝမ်ွေးကလ ောပခငွ်ေး (သှို  ) ကအော အနပ်ခငွ်ေးမ ောွေး

ပဖစ်လောနှိငုသ်ည။် ဤလ ခဏောမ ောွေးသည် လူက ီွေးမ ောွေးထ ်
 ကလွေးသူငယ်မ ောွေးတ င် ပှိ၍ုပဖစ် နှိငုသ်ည။်

ထွူေးပခောွေးသည ် က ောဂါလ ခဏောမ ောွေး

မရှှိပါ။ အထ ်တ ငက်ဖော်ပပထောွေးသည ် သက ေတမ ောွေးနငှ ် က ောဂါ
လ ခဏောမ ောွေး ှို က ည ်ပါ။

လူအခ ှိြုျို့သည်အ သောမခံစောွေးနှိငုပ်ခငွ်ေး

(သှို  )အနံ  မခံနှိငုပ်ခငွ်ေးမ ောွေးရှှိနှိငုသ်ည်။

ပုံမှနအ်ောွေးပဖင လ်ူတစ် ဦွေးသည်

က ောဂါ ူွေးစ ်ပပီွေးကနော ် ၁   ်မှ ၄   ်အတ ငွ်ေး

က ောဂါလ ခဏောမ ောွေးပဖစ်ကပါသည်။

က ောဂါလ ခဏောမ ောွေးသည်က ောဂါ ူွေးစ ်ခံ ပပီွေး ၂

  ်အတ ငွ်ေး သှို  မဟုတ် က ောဂါ ူွေးစ ်ပပီွေး ၁၄

  ်အက ောတ ငက်ပါလောနှိငုသ်ည်။

 ော  ယက် ွေးမ ောွေး ရှှိနှိငုသ်ည။် လ ရှ်ှိတ င ်ော  ယက် ွေးမရှှိကသွေးပါ။

ထ ု ို့က  ြောငို့် တပ်ုက  ွေး
 ြော  ယက် ွေးထ ွုေးရန်ယခုလပ်ု

က ြောငပ်ါ။

စတငပ်ခငွ်ေး

 ော  ယက် ွေးမ ောွေး

To learn more visit the CHDIS website or contact us:  
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တပ်ုက  ွေး ြော  ယက် ွေးသည် လ ခုခ ြုံသည်

ယံမုှောွေးခ  ် 1:

တုပ်က  ွေး ော  ယ်က ွေးထှိွုေးပခငွ်ေးအောွေးပဖင ်

တုပ်က  ွေးက ောဂါ ရှှိနှိငုသ်ည်။

ယံမုှောွေးခ  ် 2:

တတုက်  ွေးက ောဂါသည် အနတ ောယမ်ရှှိပါ။

ယံမုှောွေးခ  ် 3:

 ျွနမ် ှိုယ်ဝနက် ောငက်နသပဖင ်

တုပ်က  ွေး ော  ယ်က ွေးထှိွုေးလှို  မ ပါ။

ယံမုှောွေးခ  ် 4:

ကအွေးသည ် ောသတီ ငအ်ကန ွေးထည်မပါဘဲ

အပပငထ်  ်ပခငွ်ေးပဖင ် တုပ်က  ွေး နှိငုသ်ည်။

ယံမုှောွေးခ  ် 5:

မနစ်ှ  ျွနက်တော် တုပ်က  ွေး ော  ယက် ွေးထှိွုေးပပီွေးပပီ၊

ဒနီစ်ှထှိွုေး န် မလှိုကတော ပါ။

ယံမုှောွေးခ  ် 6:

တုပ်က  ွေး ော  ယ်က ွေးထှိွုေးပခငွ်ေး ပဖင ်
အနတ ောယ်ရှှိကသောကဘွေးထ  ် ှိွုေး  ှိြုွေးမ ောွေးပဖစ်ကစ

နှိငုသ်ည်။

အမှနတ် ောွေး

တုပ်က  ွေး ော  ယ်က ွေးထှိွုေးပခငွ်ေးအောွေးပဖင ်

က ောဂါမ ရှှိနှိငုပ်ါ။

အမှနတ် ောွေး

တပ်ုက  ွေးက ောဂါသည် အနတ ောယရ်ှှိပါသည။်

 ော  ယက် ွေးထှိွုေးပခငွ်ေးပဖင ် က ွေးရုံ (သှို  ) အက ွေးကပါက ွေးခနွ်ေးသှို  

သ ောွေး န် မလှိပုါ။

အမှနတ် ောွေး

 ှိယုဝ်နက် ောငမ်ှိခငမ် ောွေးလညွ်ေး

 ော  ယက် ွေးထှိွုေးလှို   ပါသည။်

အမှနတ် ောွေး
တပ်ုက  ွေးက ောဂါ ွူေးစ  ်န်

တစ်ခတုညွ်ေးကသောနညွ်ေးလမ်ွေးမှောတပ်ုက  ွေးရှှိသနူငှ ထ်ှိကတ ျို့ ပခငွ်ေးပဖစ်သ

ည။် သတူှို  ကခ ောငွ်ေး ှိွုေးပခငွ်ေး၊ နေှာကခ ပခငွ်ေး သှို  မဟတု်
စ ောွေးကပပောကသောအခါက ောဂါ ပ ံျို့ နှံ  နှိငုသ်ည။်

အမှနတ် ောွေး

တပ်ုက  ွေးတ ငပ်ါသည ် က ောဂါပှိုွေးမ ောွေးသည်

နစှ်စဉ်ကပပောငွ်ေးလသဲည။်

ထှို  ကက ောင  ်ော  ယက် ွေးထှိွုေး န် နစှ်စဉ်လှိအုပ်ပါသည။်

အမှနတ် ောွေး

တုပ်က  ွေး ော  ယ်က ွေးသည် သမှိုငွ်ေးတ င်

အလံုပခံြု ံွုေး  ော  ယ်က ွေးတစ်ခုပဖစ်သည်။

သငို့ ်ြောတပ်ုက  ွေး  ယ်
က ွေး  ု ယကန ို့ရယပူါ။

To learn more visit the CHDIS website or contact us:  

https://www.emich.edu/chdis/
734.487.4420 | CHDIS@EMICH.EDU
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တုတက်  ွေးက ောဂါ ှို  ော  ယ ်န်
သငဘ်ောလုပ်နှိငုသ်နညွ်ေး။

To learn more visit the CHDIS website or contact us:  

https://www.emich.edu/chdis/ 734.487.4420 |  

CHDIS@EMICH.EDU

Made possible with the funding from the Centers for Disease Control and Prevention

 ြော  ယက် ွေးထ ွုေးပါ
တပ်ုက  ွေးမှ ကသော ဖ ောွေးနောွေးပခငွ်ေး ှို  ော  ယ ်န်
အက ောငွ်ေး ံွုေးနညွ်ေးလမ်ွေးသည် တပ်ုက  ွေး ော  ယက် ွေးပဖစ်သည။်

က ြောငွ်ေးမ န်ကသြောလ သ်န ို့်ရှငွ်ေးကရွေး  ု ကလို့ ျငို့ပ်ါ

သင လ်  ်ှို က နငှ ်  ပ်ပပောနငှ ် က ွေးကက ောပါ၊ သင လ်  ်ှို ပ တတ်ှိ ုပ်ခငွ်ေးပဖင ်

ပှိုွေးမ  ောွေးမ ောွေး ှို ဖ ယရ်ှောွေးပါ။ က နငှ ်  ပ်ပပောမရှှိပါ အ  ပ်ပနပ်ါသည ် ပှိုွေးသတက် ွေး

(hand sanitizer)  ှိအုသံွုေးပပြုပါ။

လအူမျြောွေးနငှို့က် ွေးက ွေးကရှြောငက်နခခငွ်ေး

တပ်ုက  ွေး ရှှိသနူငှ ် ၆ ကပအ  ောတ ငက်နပါ။ ပှိုွေးမ  ောွေးမ ောွေးပ ံျို့ န ှံ  မှု ှို တောွေး ွီေး န် က (သှို  မဟတု)် 

အစောွေးအစော မ ောွေး အတတူမူစောွေးပါနဲ  ။ တပ်ုက  ွေး ရှှိသနူငှ ် အနွီေး ပ်ကနထှိငုပ်ခငွ်ေး ှို ကရှောငပ်ါ။

ပါွေးစပ်အပ်ုပပ ွေး ကချြောငွ်ေး  ွုေးပါ

သငက်ခ ောငွ်ေး ှိွုေးသည အ်ခ ှိနတ် င် သင ပ်ါွေးစပ် ှို အုပ်ထောွေးပါ။ သင တ်ကံတောင ်စ်

အတ ငွ်ေးပှိုငွ်ေးသှို  ကခ ောငွ်ေး ှိွုေးပခငွ်ေးပဖင ် ပှိုွေးမ  ောွေးမ ောွေး ကလထပဲ ံျို့ ပ ောွေးပခငွ်ေး ှို တောွေး ွီေးပါ။

အလပ်ု (သ ု ို့) က ျြောငွ်ေး မှ အ မ်ခပန်ကနပါ

သင မှ်ော တပ်ုက  ွေးက ောပါ (သှို  ) တပ်ုက  ွေးလှို က ောဂါလ ခဏောရှှိပါ အှိမ်တ ငက်နပါ။ ပဖစ်နှိငုလ် င်

သွီေးပခောွေးသတမ်ှတထ်ောွေးသည ် အှိမ်သော/က ခ ှိြုွေးခနွ်ေး ှိသုောသံွုေးပါ။ဤသှို  လပ်ုက ောငပ်ခငွ်ေးအောွေးပဖင ်

အနွီေးနောွေးရှှိလမူ ောွေး ှို  ွူေးစ  ်န် တောွေး ွီေးမညပ်ဖစ်သည။်

ခုခ အြောွေးက ြောငွ်ေးန ငုရ်န်  ျန်ွေးမြောွေးကရွေးနငှို့်    ုည် ကသြောအကလို့အ ျငို့မ်ျြောွေး  ျငို့သ် ွုေးပါ

တစ်ညတ င် ၇-၈နော ီအထှိအှိပ်နှိငု ်န် က ှိြုွေးစောွေးပါ၊တစ်ပတတ် င်အနညွ်ေး ံွုေး ၅   ် မှိနစ် ၃၀

ကလ   င ခ်နွ်ေးလပ်ုပါ၊သင စ်ှိတဖ်ှိစီွေးမှု ှို စီမံခန  ခ် ပဲါ၊အ ညမ် ောွေးမ ောွေးကသော သ်ံွုေးပါ၊အသွီေးအနှံ နငှ ်

သစ်သွီေးမ ောွေးပါသည်အစောွေးအစောမ ောွေး ှို မ မ တတစောွေးပါ။

သငို့အ်လပ်ုနငှို့် အ မ်မှ မျ န်ြှောခပငမ်ျြောွေး  ု ပ ုွေးသတက် ွေးမျြောွေးခငငို့် သန ို့်ရှငွ်ေးကရွေးလပ်ုပါ

သင ်ှိုယ်တှိုင် (သှို  ) သင် နငှ အ်တူကနထှိငုသ်ူတစ်ကယော ်ကယော ် တုပ်က  ွေးက ောဂါ ရှှိပါ တံခါွေးလ ် ှိုငမ် ောွေး၊

က ောငတ်ောကပါ၊  ီွေးဘုတ်မ ောွေးနငှ ် ဖုနွ်ေးမ ောွေး ှို ပှိွုေးသတ်က ွေးဖ နွ်ေးပခငွ်ေး (သှို  ) က နငှ ်  ပ်ပပောပဖင ် သန  ရ်ှငွ်ေးက ွေး

ပံမုနှလ်ုပ်ပါ။

က ွေးလ ပ်ကသြော လ်ျှင် က ွေးလ ပ်ခငတပ်ါ

က ွေးလှိပ်ကသော ်ပခငွ်ေးသည် တုပ်က  ွေးကက ောင ်

 ှိုွေး  ောွေးပပငွ်ေးထနက်သောပပဿနောမ ောွေးပဖစ်ပ ောွေးပခငွ်ေး ှိုတှိုွေးကစနှိငုသ်ည။် အ ယ်၍ သငတ်ုပ်က  ွေး ူွေးစ ်ခံ ပါ 

က ွေးလှိပ်ကသော ်ပခငွ်ေးသည် သင၏်နလှံုွေးနငှ ပ်ပဿနောမ ောွေးပဖစ်ပ ောွေးမှု ှိုတှိုွေးကစနှိငုသ်ည။်

http://www.emich.edu/chdis/
mailto:CHDIS@EMICH.EDU

