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မီချီဂန်ကျန််းမ  ာရ ်းနှင ် လူသ ်းဝန် ာရ  င်မှုမျ ်းဌ န (MDHSS) သည် မီချီဂန်ရှှှိ ာ ာမည်သှှိ  ာရ သ  2019 

နှှိ ဗယကှ်ှိ ရှှိ န ဗှှိ င််း ပ်စ်(COVID-19) ဖြစ်ပ  ် နှှိ င်မှုမျ ်းကှှိ မ ှှိ  တက်ကကစ   ာရစ င ်က ာကည် စစ် ရ ်း န် 

ကျန််းမ ာရ ်းာရစ င ာ်ရရှ က်မှုာရပ်းသမူျ ်း၊ာဖပညတ် င််းရှှိ အမျ ်းဖပညသ်ကူျန််းမ ာရ ်းဌ န မျ ်းနငှ ာ်ရ  ဂါထှိန််းချျုပ်ာရ ်းနငှ  ်

က က ယ်ာရ ်းစငတ် မျ ်း (CDC) နငှ အ်တူ အန်ီးကပ်ာရ  င ်  က်လျက်ရှှိသည်။ာMDHHSာသညာ်သတင််းအချက်အလက်ကှိ ာ

အချှိနန်ငှ တ်ရဖပ်းညတီငာ်ရပ်းမည်ဖြစ်ပပီ်းာMichigan.gov/Coronavirusာတ ငာ်ြတ်ရှုနှိ ငပ်ါသည။်

COVID-19 ဆို တာဘာလဲ။
COVID-19 သည် ၂၀၁၉၊ ဒီဇင်ဘ လမှစတင်ဖြစ်ပ  ်းရသ  ာလူတှှိ  တ င်သ   ကူ်းစက်ပျ ျံ့  ပ  ်း ာရသ ဗှှိ င််း ပ်စ်မျှိျ ်း 

ဖြစ်သည်။ ဤဗှှိ င််း ပ်စ်အသစ်အ ာရကက င််း အနည််းငယ်သ သှှိပပီ်း ြျ ်းန ဖခင််းနှင်  နမှှိ ်းနီ်းယ ်း 

ရ  ဂါဖြစ်ပ  ်းနှှိ င် ာရချရှှိ ာရသ  ာရကက င်  ကျန််းမ  ာရ ်းကျမ််းကျင်ပည ရှင်မျ ် က ာစှှိ ်း ှှိမ်လျှက်ရှှှိပါသည်။ 

COVID-19  ဘယ်လ ိုက ်းစက်ပ  ျံ့ ပ ာ်းပါသလဲ။  

ကျန််းမ  ာရ ်းကျမ််းကျင်ပည ရှင်မျ ်းသည် ာဤ ကှှိ ရ ှိန ဗှှိ င််း ပ်စ်သစ်ကူ်းစက်ပျ ျံ့  ပ  ်းပ  အ ာရကက င််  ာ

အ ာရသ်းစှှိတ် ာရလ လ  ာရန ဲဖြစ်သည်။  ဗှှိ င််း ပ်စ်သည် ာအဓှှိကအ ်းဖြင ် ာလူတစ်ဦ်းမှ ာတစ်ဦ်းသ ှှိ ာ ကူ်းစက်ပျ ျံ့  ပ  ်းပ  မှ  ာ- 

• ြျ ်းန သူနှင်  ာအနီ်းကပ်ထှိ ာရတ ျံ့  မှ  ာ(၆ ာရပအတ င်် ) ာရှှိှ ာရသ သူမျ ်းအကက ်းနှင် 

• ကူ်းစက်ခ  သူမှ ာရချ င််း  ှိ်းသည ်အခါ ာသ ှိ မဟ တ် ာနှ  ာရချသည ်အခါတ င် ာထ တ်လှတ်လှှိ က ်ာရသ  ာ

• နှ  ည် ာမျ ်းမှတစ် င ် ာကူ်းစက်နှှိ င်သည်ဟ  ာယူ ကကသည်။

• လူတစ်ဦ်းသည် ာဗှှိ င််း ပ်စ်ရှှိှသည ်မျက်နှ ဖပင် ာသ ှိ မဟ တ် ာ၎င််းအ ာရပ ါ် ရှိှ ာအ  ဝတထ ျုအ ်  ာ ထှှိ ာရတ ျံ့  
ပပီ်းသည  ်ာရန က် ာ၎င်် ၏ ာပါ်းစပ်၊ ာနှ  ာရခါင််  ာသ ှိ မဟ တ် ာမျက်လ  ်းမျ ်းကှိ  ာထှိ ာရတ ျံ့

ကှှိ င်တ ယ်ဖခင််းဖြင ်လည််  ာCOVID-19 ာကူ်းစက်နှှိ င်ပါသည်။

COVID-19 ရရာဂါလကခဏာမ ာ်းက ဘာလဲ။ 

COVID-19 ရ  ဂါရှှှိသူမျ ်းသည် ာဗှှိ င််း ပ်စ်နှင် ထှိ ာရတ ျံ့  ပပီ်  ာရန က် ာအနည် ်း   ်းာ၂ာ က်ာသှိ  မဟ တ်ာအမျ ်း   ်းာ၁၄ာ

 က်အကက တ ငာ်ရ  ဂါလကခဏ မျ ်းာရပေါ်လ နှိ ငသ်ညဟ် ာထ တ်ဖပနထ် ်းသည်ာ-  

ာာာာာာြျ ်းန ဖခင််းာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာအသကရ်ှှူကျပ်ဖခင််း

Michigan.gov/Coronavirus

ရချ င််း ှိ ်းဖခင််း 



ဘယ်သ က COVID-19 က ို ရင်ဆို င်ရန ိုင်ရ ြေမ ာ်းပါသလဲ 

ယခ အချှှိန်တ င် ာU.S ာရှှှိလူအမျ ်းစ သည် ာထှှိ ဗှှိ င််း ပ်စ်အ ်းထှှိရတ ျံ့  နှှိ င်သည ် ာအရ ်းရပ ါ်အနတ  ယ် ာ 
အနည််းငယ်ရှှှိမည်ဖြစ်သည။် ာကူ်းစက်ပျ ျံ့  ပ  ်းမှုအနတ  ယ်ကှိ  ာရလျ  နည််းရစ န် ာကျန််းမ ရ ်  ာတ ဝန်ရှှှိသူမျ ်းသည် ာ ကျန််းမ ရ ်းရစ င 
်ရရှ က်မှုရပ်းသူမျ ်းနှင ်အတူ ာမည်သည် ရ  ဂါ ာသ သယရှှှိြ ယ်ကှှိစစမျ ်းကှှိ မ ှှိ  ာချက်ချင််းရြ ်ထ တ်၍ ာ စစ်ရ ်းတ က်ချက် န် ာရ  င်  

က် ာလျက်ရှှှိပါသည်။ ာ 

လူတှှိ  သည် ာCOVID-19 ာကဲ သှှိ ရ သ ကူ်းစက်ရ  ဂါမျှိျ ်းနှင ်ပတ်သက်၍ ာလူဦ်းရ  ာသှှိ  မဟ တ် ာလူမျှိျ ်းတှှိ  ကှိ  ာကကည် ပပီ်  ာ ပတ်သက် 

က်န ှယ်သည် အခါတ င ် ာအမည််းစက်နှင ် ာခ ဲဖခ ်း က်   ာဖခင််းတှှိ ဖ ြစ်ရပ ါ်လ နှှိ င်ရကက င််  ာ

သတှှိဖပျု န်အရ ်းကကီ်းသည်။ ာCOVID-19 ာသည် ာသတ်မှတ် ာထ ်းရသ  ာလူဦ်းရ မျ ် ၊ ာလူမျှိျ ်းစ မျ ်  ာသှှိ  မဟ တ် ာ

လူမျှိျ ်းရ ်းရန က်ခ မျ ်းမှ ာလူတှှိ  ဟူ၍ ာပစ်မှတ်မထ ်းပါ။ 

မ မ က ိုယ်က ိုမ မ  COVID-19 ရရာဂါက ်းစက်ြေ ရ ြေင််းမှ ဘယ်လ ိုကာက ယ်န ိုင်ပါသလဲ။ 

သင အ်ရနဖြင ာ်ဖပည်ပနှိ ငင် ဖခ ်းမျ ်းာ(တရ တ်နှိ ငင် အဖပငာ်အဖခ ်းရန  မျ ်း)ာသှိ  သ  ်းရ  ကာ်လည်ပတ်သည ်အခါတ ငာ်

CDCာ၏လမ််းညွှနခ်ျက်ာCDC.gov/Travelာကှိ ာလှိ ကန် ရ  င ် က်ပါ။ 

ယခ အခါာအမျ ်းဖပည်သအူတ က်ာအကက ဖပျုထ ်းရသ ရန က်ထပ်ကကှိျုတငသ်တှိရပ်းချက်မျ ်းာမရှှိပါ။ာ

တ ပ်ရက ်းက်ူးစက်မှုနငှ ာ်သ မနအ်ရအ်းမှိဖခင််းတှိ  ကှိ ာက က ယ် နာ်သငလ် ပ်ရ  ငန်ှိ ငာ်သည ်နည််းလမ််းမျ ်းသည်ာ

COVID-19ာကှိ လည််းာက က ယ်ရပ်းနှိ ငပ်ါသည်ာ- 

သင လ်ကမ်ျ ်းကှိ မကက ခဏ လကမ်ရ ်းဘာဲသင မ်ျကလ်  ်းမျ ်း၊ 

 ပ်ဖပ နငှ ရ် ဖြင ရ် ်းရကက ပါ န ှရခါင််းသှိ  မဟ တာ်ပါ်းစပ်အ ်း 

မရ ်းရကက နှိ ငပ်ါက ထှိရတ ျံ့ ဖခင််းမှာရရှ ငက်ကဉ်ပါ။ 

လကသ်န  ရ် ်း ညက်ှိ အသ  ်းဖပျုပါ 

ရချ င််း ှိ ်းသည အ်ခါ ြျ ်းန ရနရသ သမူျ ်းနငှ  ်

ပါ်းစပ်နငှ လ်ကက်ှိ  ထှိရတ ျံ့ ဖခင််းမှာရရှ ငက်ကဉ်ပါ 

တစ်ရှှူ်းနငှ အ် ပ်၍ ှိ ်းပါ 

ြျ ်းန ရနပါကာအှိမ်တ ငရ်နပပီ်း 
သင အ် ်းာကျန််းမ ရ ်းရစ င ရ်ရှ က်မှုရပ်းသထူ သှိ  
 က်သ ယ်ပါ 



COVID-19 က ို ဘယ်လ ကိုသပါသလဲ။ 

ကှှိ ရ ှိန ဗှှိ င််း ပ်စ်အတ က် တှှိတှှိကျကျအတည်ဖပျုထ ်းရသ ရ ်းက သမှုနည််းလမ််းမျ ်းမရှှှိပါ။ COVID-19 

ကူ်းစက်ခ  သူမျ ်းသည် ရ  ဂါလကခဏ မျ ်းသက်သ လ ရစ နအ်တ က် 

အရထ က်အကူဖပျုရသ ရစ င် ရရှ က်မှုမျှိျု်းကှိ  လက်ခ က သသင် သည။် ရ  ဂါဖပင််းထန် 

 ှိ ်းဝါ်းရသ သူမျ ်းအရနဖြင  ်က သမှုတ င ်အသက်ရှငမ်ှု ှိ င ် အဂဂ ါအစှိတ်အပှိ င််းလ ပ်ရ  င် ချက်မျ ်းကှိ  

အရထ က်အကူဖြစ်ရစမည ရ်စ င ရ်ရှ က်မှုမျှိျု်းပါဝငသ်င သ်ည။်

COVID-19 ရနာကဆ်ို ်းသတင််းအ  က်အလက်မ ာ်း- 

ရ  ဂါထှိန််းချျုပ်ရ ်းနငှ  ်က က ယ်ရ ်းစငတ် မျ ်း- CDC.gov/Coronavirus 

မီချီဂနက်ျန််းမ ရ ်းနငှ  ်လူသ ်းဝနရ်  ငမ်ှုမျ ်းဌ န- Michigan.gov/Coronavirus 

ဤစ   ကစ် တမ််းရှှိာအာရ ်းပါာရသ အာရထ က်အကဖူပျုအချက်အလက်မျ ်းအတ က်ာSeattle & King County Public Healthာကှိ  

ရကျ်းဇူ်းတငရ်ှှိပါသည။်

3.11.2020 




