
အေရးေပၚ ေဆးကုသျခင္းကိ ုရွာေဖြရယူရမည့ ္အခ်ိန ္
COVID-19 အတြက္အေရးေပၚ သတိေပးသည့ ္လကၡဏာမ်ား*ကိ ုရွာေဖြပါ။ တစ္စုံတစ္ဦးမ ွ
ဤလကၡဏာမ်ားမ ွမည္သည့ ္လကၡဏာကိုမဆိ ုျပသလွ်င္အေရးေပၚ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ 
ေစာင့္ေရွာက္မႈကိ ုခ်က္ျခင္း ရွာေဖြပါ-

• အသက္ရႈရခက္ျခင္း
• ရင္ဘတ္တြင ္ဆက္တိုက ္နာက်င္ျခင္း သို႔မဟုတ ္တင္းၾကပ္ေနျခင္း
• စိတ္ရႈပ္ေထြးမႈ အသစ္ျဖစ္ျခင္း
• ႏႈတ္ခမ္းမ်ား သို႔မဟုတ ္မ်က္ႏွာ အျပာေရာင္သန္းျခင္း
• မႏွိုးထႏိုင္ျခင္း သို႔မဟုတ ္ဆက္လက ္ႏိုးၾကားေနျခင္း 

*ဤစာရင္းသည ္ျဖစ္ႏိုင္သည့ ္ေရာဂါလကၡဏာအားလုံး မဟုတ္ပါ။ အျခား ျပင္းထန္သည့ ္
သို႔မဟုတ ္သင့္အတြက္စိုးရိမ္ရသည့ ္ေဝဒနာလကၡဏာမ်ားအတြက ္သင္၏ 
ေဆးဘက္ဆိုင္ရာပံ့ပိုးေပးသူႏွင့ ္ေဆြးေႏြးပါ။

911 သို႔မဟုတ ္သင့္ေဒသတြင္း အေရးေပၚ က်န္းမာေရးဌာနသို႔ ႀကိဳတင ္ဖုန္းေခၚပါ- 
ေအာ္ပေရတာအား သင္သည ္COVID-19 ေရာဂါရွိသ ူသို႔မဟုတ ္ရွိႏိုင္ဖြယ္ရွိသူတစ္ဦးအတြက ္
ဖုန္းေခၚဆိုေပးေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးပါ။
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သင္ေနမေကာင္းလွ်င္ COVID-19 ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈမွ ကာကြယ္ရန္
ရရွိႏိုင္ေသာ ဗားရွင္းမ်ား - https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html

သင္သည္ COVID-19 ေရာဂါေၾကာင့္ ေနမေကာင္းျဖစ္ေနလွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ သင့္တြင္ 
COVID-19 ေရာဂါရိွေနႏုိင္ပါက သင္ကုိယ္တုိင္ႏွင့္ သင့္အိမ္ရိွ အျခားသူမ်ားအား ကူညီကာကြယ္ရန္ 
ေအာက္ပါအဆင့္မ်ားကုိ လုိက္နာပါ။

က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ရယူရန္မွအပ အိမ္တြင္းတြင္သာ 
ေနထိုင္ပါ။ 
• အိမ္တြင္ေနပါ။ COVID-19 ေရာဂါျဖစ္ပြားသ ူအမ်ားစုတြင ္

ခပ္ေပ်ာ့ေပ်ာ ့ေနမေကာင္းမႈသာလွ်င ္ျဖစ္ပြားၿပီး မည္သည့ ္
ေဆးဘက္ဆိုင္ရာေစာင့္ေရွာက္မႈမ ွမလိုဘဲ အိမ္၌ပင ္ျပန္လည ္
ေကာင္းမြန္သြားႏိုင္ၾကသည္။ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ရယူရန္မွအပ အိမ္မွမထြက္ပါႏွင့္။ 
အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ေနရာအဝန္းအဝိုင္းမ်ားသို႔ မသြားေရာက္ပါႏွင့္။

• သင့္ကိုယ္သင ္ဂ႐ုစိုက္ပါ။ အနားယူၿပီး ေရဓာတ္ျပည့္ဝေအာင ္ေနထိုင္ပါ။ ပို၍ 
ေနထိုင္ေကာင္းလာေစရန ္အက္စီတမင္ႏိုဖင္း (acetaminophen) ကဲ့သို႔ 
ေဆးစာမလိုအပ္သည့ ္ေဆးမ်ားကိ ုေသာက္သုံးပါ။

• သင့္ဆရာဝန္ႏွင့ ္အဆက္အသြယ ္ရွိေနပါေစ။ ေဆးခန္းမျပမ ီႀကိဳတင္၍ ဖုန္းေခၚဆိုပါ။ သင့္တြင ္
အသက္ရႉရ ခက္ခဲျခင္း သို႔မဟုတ ္အျခား အေရးေပၚ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားရွိလွ်င ္သို႔မဟုတ ္
အေရးေပၚအေျခအေနဟ ုသင္ထင္ျမင္လွ်င ္ေသခ်ာစြာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ ရယူပါ။

• အမ်ားျပည္သူသုံးသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ ယာဥ္တစ္ခုကိ ုအျခားသူႏွင့ ္မွ်ေဝစီးနင္းျခင္း သို႔မဟုတ ္
တကၠစီစီးျခင္းကိ ုေရွာင္ၾကဥ္ပါ။

သင့္အိမ္ရွ ိအျခားသူမ်ား၊ တိရိစာၦန္မ်ားႏွင့ ္သင့္ကိုယ္သင ္
သီးသန္႔ခြဲျခားေနထိုင္ပါ။ 
• သင့္အိမ္ရွ ိအျခားသူမ်ားႏွင့ ္ေဝးရာေနရာႏွင့ ္သီးသန္႔ခန္းတြင ္

ျဖစ္ႏိုင္သမွ် ေနထိုင္ပါ။ ျဖစ္ႏိုင္ပါက သင္သည ္
သီးျခားေရခ်ိဳးခန္းကိုလည္း အသုံးျပဳသင့္ပါသည္။ အိမ္တြင္း သို႔မဟုတ ္
အိမ္ျပင္တြင ္အျခားသူမ်ား သို႔မဟုတ ္တိရစာၦန္မ်ား၏ အနားတြင ္ေနထိုင္ရန ္လိုအပ္ပါက အဝတ္စ 
မ်က္ႏွာကာတစ္ခုအား တပ္ဆင္ပါ။

‐ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ားႏွင့ ္ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းမ်ားရွိပါက COVID-19 ႏွင့ ္
တိရစာၦန္မ်ားကိုၾကည့္ပါ - https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/faq.html#COVID19animals

‐ လူေနသိပ္သည္းသည့ ္ရပ္ကြက္မ်ားတြင ္ေနထိုင္ေသာ သူမ်ား (https://www.cdc.
gov/coronavirus/2019-hj ncov/daily-life-coping/living-in-
close-quarters.html) ႏွင့္မွ်ေဝေနထိုင္ၾကသည့ ္အိမ္မ်ား (https://www.
cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/shared-
housing/index.html) အတြက ္ထပ္ေဆာင္း လမ္းၫႊန္ခ်က္ကိ ုရရွိႏိုင္ပါသည္။

သင္၏ လကၡဏာမ်ားကိ ုေစာင့္ၾကည့္ပါ။
• COVID-19 ေရာဂါလကၡဏာမ်ားတြင ္ဖ်ားျခင္း၊ 

ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းႏွင့ ္အသက္ရႉခက္ခဲျခင္းတို႔ပါဝင္ေသာ္လည္း 
အျခားေရာဂါလကၡဏာမ်ားလည္း ရွိေနႏိုင္သည္။

• သင္၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ပံ့ပိုးသူႏွင့ ္ေဒသႏၲရက်န္းမာေရးဌာနထံမ ွ
ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကိ ုလိုက္နာပါ။ သင္၏ ေဒသႏၲရက်န္းမာေရးအာ
ဏာပိုင္မ်ားသည ္သင္၏ လကၡဏာမ်ားႏွင့ ္ေျပာၾကားသည့ ္အခ်က္အလက္မ်ားကိ ုစစ္ေဆးၿပီး 
ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ေပးမည္ျဖစ္သည္။

သင့္ဆရာဝန္ထ ံသြားေရာက္မျပသမ ီႀကိဳတင္ဖုန္းဆက္ပါ။ 
• ႀကိဳတင္ဖုန္းဆက္ပါ။ ပုံမွန္ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက ္

ေဆးခန္းျပသျခင္းမ်ားအား ေ႐ႊ႕ဆိုင္းထားပါ သို႔မဟုတ ္ဖုန္း 
သို႔မဟုတ ္အေဝးေရာက္ေဆးကုသျခင္းအားျဖင့ ္လုပ္ေဆာင္ပါ။

• သင့္တြင ္ေ႐ႊ႕ဆိုင္းရန ္မျဖစ္ႏိုင္သည့ ္ေဆးကုသရန္အတြက ္
ရက္ခ်န္းရွိလွ်င ္သင့္ဆရာဝန္၏ ႐ုံးခန္းသို႔ ဖုန္းေခၚဆို၍ သင့္တြင ္COVID-19 ေရာဂါရွိေနသည ္
သို႔မဟုတ ္ရွိႏိုင္ေနသည္ဟ ုေျပာျပပါ။

သင္မက်န္းမာပါက သင့္ႏွာေခါင္းႏွင့္ပါးစပ္ေပၚတြင ္
အဝတ္အကာတစ္ခ ုတပ္ဆင္ပါ။
• အကယ္၍ သင္သည ္အျခားလူမ်ား သို႔မဟုတ ္အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ား 

အပါအဝင ္တိရစာၦန္မ်ား အနီးတြင ္နီးကပ္စြာ ေနထိုင္ရမည္ဆိုပါက 
(အိမ္တြင္ျဖစ္သည့္တိုင္ေအာင)္ သင္သည ္ႏွာေခါင္းႏွင့္ပါးစပ္ေပၚတြင ္
ဖုံးအုပ္ေပးသည့ ္အဝတ္မ်က္ႏွာဖုံးတစ္ခုအား တပ္ဆင္ထားသင့္သည္။

• သင္တစ္ေယာက္တည္း ရွိေနခ်ိန္တြင ္အဝတ္မ်က္ႏွာအကာ တပ္ဆင္ရန ္မလိုပါ။ 
အကယ္၍ သင္သည ္(ဥပမာအားျဖင့ ္အသက္ရႉရခက္ျခင္းေၾကာင့)္ အဝတ္မ်က္ႏွာအကာ 
မတပ္ဆင္ႏိုင္ပါက ေခ်ာင္းဆိုးႏွာေခ်ရာတြင ္အျခားအလားတ ူနည္းလမ္းအခ်ိဳ႕ျဖင့ ္ဖုံးအုပ္ပါ။ 
အျခားသူမ်ားႏွင့ ္အနည္းဆုံး 6 ေပ (၂ မီတာ) အကြာတြင္ေနရန ္ႀကိဳးပမ္းပါ။ ဤသည္က 
သင့္ပတ္ဝန္းက်င္ရွိလူမ်ားကိ ုကာကြယ္ရန ္ကူညီမည္ျဖစ္သည္။

• အဝတ္စျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့ ္ႏွာေခါင္းစီးမ်ားကိ ုအသက ္2 ႏွစ္ေအာက ္
ကေလးမ်ား၊ အသက္ရႉရခက္သူမ်ား သို႔မဟုတ ္အကူအညီမရွိဘဲ မ်က္ႏွာအကာအား 
ဖယ္ရွားႏိုင္စြမ္းမရွိသူမ်ားတြင ္မတပ္ဆင္ေပးသင့္ပါ။

မွတ္စု- COVID-19 ကမာၻ႔ေရာဂါကပ ္ကာလအတြင္း ေဆးဘက္ဆိုင္ရာသုံး ပါးစပ္ႏွင့္ႏွာေခါင္းစည္း 
မ်က္ႏွာဖုံးမ်ားအား က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ားႏွင့ ္အခ်ိဳ႕ေသာ ကနဦးတုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ရသူအခ်ိဳ႕ 
အတြက ္သီးသန႔္ထားရွိပါသည္။ ေခါင္းစည္းပဝါ သို႔မဟုတ ္လည္စည္းပဝါ တစ္ခုကိုအသုံးျပဳ၍ 
အဝတ္မ်က္ႏွာအကာတစ္ခုအား ျပဳလုပ္ရန ္သင္လိုအပ္ႏိုင္သည္။



ေခ်ာင္းဆိုးႏွာေခ်ရာတြင ္ဖုံးကာထားပါ။
• ေခ်ာင္းဆိုးႏွာေခ်ခ်ိန္တြင ္သင့္ပါးစပ္ႏွင့္ ႏွာေခါင္းကိ ုတစ္ရႉးျဖင္ ့

ဖုံးကာထားပါ။

• အသုံးျပဳထားေသာ တစ္ရႉးမ်ားကိုအိတ္စြပ္ထားေသာ အမႈိက္ပုံးထဲ ထည့္ပါ။ 

• ဆပ္ျပာႏွင့္ေရကိ ုအသုံးျပဳ၍ အနည္းဆုံး စကၠန႔ ္၂၀ ၾကာေအာငသ္င့္လက္မ်ားအား 
ခ်က္ခ်င္းေဆးေၾကာပါ။ ေရႏွင့ ္ဆပ္ျပာ မရရွိႏိုင္ပါက သင့္လက္ကိ ုအရက္ျပန ္အနည္းဆုံး 60% 
ပါဝင္သည့ ္အရက္ျပန္အေျချပဳ လက္သန႔္ေဆးရည္တစ္ခုျဖင့ ္သန႔္စင္ပါ။

လက္ကိ ုမၾကာခဏေဆးပါ။
• ဆပ္ျပာႏွင့္ေရကိ ုအသုံးျပဳ၍ အနည္းဆုံး စကၠန႔ ္၂၀ 

ၾကာေအာငသ္င့္လက္ကိ ုမၾကာခဏ ေဆးေၾကာပါ။  လက္ေဆးျခင္းသည ္
ႏွပ္ညႇစ္ျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း သို႔မဟုတ ္ႏွာေခ်ျခင္းၿပီးေနာက္တြင္၊ 
ေရခ်ိဳးခန္းသို႔ သြားၿပီးေနာက္တြင္ႏွင့ ္အစားအစာ စားျခင္း သို႔မဟုတ ္
ျပင္ဆင္ျခင္း မတိုင္မီတို႔တြင ္အထူးသျဖင့ ္အေရးႀကီးသည္။

• ေရႏွင့္ဆပ္ျပာ မရႏိုင္ပါကလက္သန႔္ေဆးရည္ကိ ုအသုံးျပဳပါ။ အရက္ျပန ္အနည္းဆုံး 
60% ပါဝင္သည့ ္အရက္ျပန္အေျချပဳ လက္သန႔္ေဆးရည ္အသုံးျပဳ၍ သင့္လက္မ်ား၏ 
မ်က္ႏွာျပင္မ်ားအားလုံး လႊမ္းၿခဳံမိေအာင္ႏွင့ ္ယင္းတို႔ေျခာက္ေသြ႕သြားၿပီဟ ုခံစားမိသည္အထ ိ
ပြတ္ေပးပါ။

• အထူးသျဖင့ ္သင့္လက္မ်ားသည ္မ်က္ျမင္အားျဖင့ ္ညစ္ပတ္ေနပါကဆပ္ျပာႏွင့္ေရသည္ 
အေကာင္းဆုံးေ႐ြးခ်ယ္ရာ ျဖစ္ပါသည္။

• မ်က္လုံး၊ ႏွာေခါင္းႏွင့ ္ပါးစပ္ကိ ုမေဆးေၾကာရေသးေသာ လက္မ်ားျဖင့္ထိေတြ႕ျခင္းမ ွေရွာင္ၾကဥ္ပါ။

တစ္ကိုယ္ေရသုံး အိမ္သုံးပစၥည္းမ်ားကိ ုမွ်ေဝသုံးစြဲျခင္းမ ွ
ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။
• သင့္အိမ္ရွ ိပန္းကန္မ်ား၊ ေသာက္ေရခြက္မ်ား၊ ခြက္မ်ား၊ အစားအေသာက ္

အသုံးအေဆာင္မ်ား၊ တဘက္မ်ား သို႔မဟုတ ္အိပ္ရာမ်ားကိ ု
အျခားသူမ်ားႏွင့မ္ွ်ေဝမသုံးစြဲရ။

• ဆပ္ျပာႏွင့္ေရကိ ုအသုံးျပဳ၍ သို႔မဟုတ ္ပန္းကန္ေဆးစက္တြင္ထည့္၍ဤပစၥည္းမ်ားအား 
အသုံးျပဳၿပီးေနာက္တြင ္ယင္းတို႔ကိ ုေဆးေၾကာပါ။

“ထိေတြ႕မႈမ်ားေသာ” မ်က္ႏွာျပင္မ်ားအားလုံးကိ ုသန္႔ရွင္းေရး 
လုပ္ပါ။
• သင္၏ “လူနာအခန္း” ႏွင့ ္ေရခ်ိဳးခန္းထဲရွ ိထိေတြ႕မႈမ်ားေသာ  

မ်က္ႏွာျပင္မ်ားအားလုံးအားသန႔္ရွင္းေရးလုပ္ၿပီး ပိုးသတ္ပါ။  အမ်ားသုံး 
ေနရာအဝန္းအဝိုင္းမ်ားရွ ိမ်က္ႏွာျပင္မ်ားကိ ုအျခားသူမ ွသန႔္ရွင္းျခင္းႏွင့ ္
ပိုးသတ္ျခင္းအား လုပ္ေစႏိုင္ေသာ္လည္း သင့္အိပ္ခန္းႏွင့ ္ေရခ်ိဳးခန္းအား မလုပ္ပါေစႏွင့္။

• ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသ ူသို႔မဟုတ ္အျခားပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးမ ွလူမမာတစ္ဦး၏ အိပ္ခန္း သို႔မဟုတ ္
ေရခ်ိဳးခန္းအား သန႔္ရွင္းျခင္းႏွင့ ္ပိုးသတ္ျခင္း ျပဳလုပ္ရန ္လိုအပ္ပါကအေျခခံအားျဖင့ ္
လိုအပ္သေလာက္သာ ျပဳလုပ္သင့္သည္။ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသ/ူ အျခားပုဂၢိဳလ္သည ္အဝတ္စျဖင့ ္
ျပဳလုပ္ထားသည့ ္မ်က္ႏွာအကာအကြယ ္ဝတ္ဆင္၍ ေရခ်ိဳးခန္းအား လူမမာအသုံးျပဳၿပီးသည့္ေနာက ္
တက္ႏိုင္သမွ်ၾကာၾကာ ေစာင့္ဆိုင္းသင့္သည္။

ထိေတြ႕မႈမ်ားေသာ မ်က္ႏွာျပင္မ်ားတြင ္ဖုန္းမ်ား၊ အေဝးထိန္းခလုတ္မ်ား၊ ေကာင္တာမ်ား၊ 
စားပြဲမ်က္ႏွာျပင္မ်ား၊ တံခါးလက္ကိုင္ဖုမ်ား၊ ေရခ်ိဳးခန္းသုံးပစၥည္းတင္ခုံမ်ား၊ အိမ္သာမ်ား၊ ကီးဘုတ္မ်ား၊ 
တက္ဘလက္မ်ားႏွင္ ့အိပ္ယာေဘးရွ ိစားပြဲမ်ား ပါဝင္ပါသည္။

• တို႔ေပၚတြင ္ေသြး၊ မစင ္သို႔မဟုတ ္ခႏၶာကိုယ္ထြက္ရည္မ်ား ရွိေနႏိုင္သည့ ္ေနရာအဝန္းအဝိုင္းမ်ားအား 
သန႔္ရွင္းေရးလုပ္ၿပီး ပိုးသတ္ပါ။

• အိမ္သုံး သန႔္စင္ေဆးရည္မ်ားႏွင့ ္ပိုးသတ္ေဆးရည္မ်ားကိ ုအသုံးျပဳပါ။ ေနရာအဝန္းအဝိုင္း သို႔မဟုတ ္
ပစၥည္း ညစ္ေပေနပါက ဆပ္ျပာႏွင့္ေရ သို႔မဟုတ ္အျခားေသာေၾကးခြၽတ္ေဆးကိ ုအသုံးျပဳ၍ ၎တို႔ကိ ု
သန႔္ရွင္းေရးလုပ္ပါ။ ထို႔ေနာက္တြင ္အိမ္သုံးပိုးသတ္ေဆးတစ္ခုကိ ုအသုံးျပဳပါ။

‐ ထုတ္ကုန္အား ေဘးကင္းလုံၿခဳံစြာႏွင့ ္ထိေရာက္စြာ အသုံးျပဳႏိုင္ေစရန ္အၫႊန္းရွ ိ
ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကိ ုေသခ်ာလိုက္နာပါ။ ပိုးမႊားမ်ားေသေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန ္
မ်က္ႏွာျပင္အား မိနစ္မ်ားစြာ စိုစြတ္ေအာင္ထားရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ကုန္မ်ားစြာက 
အႀကံျပဳၾကသည္။ လက္အိတ္မ်ား ဝတ္ဆင္ျခင္းႏွင့ ္ထုတ္ကုန္အသုံးျပဳေနစဥ ္
ေလဝင္ေလထြက ္ေကာင္းမြန္စြာရရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန ္ကဲ့သို႔ေသာ 
ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းမ်ားကိုလည္း မ်ားစြာေသာ အရာမ်ားက အႀကံျပဳၾကသည္။

‐ EPA မွတ္ပုံတင္ထားေသာ အိမ္သုံးပိုးသတ္ေဆး အမ်ားစုသည ္အာနိသင္ထိေရာက္ႏိုင္ပါသည္။

သင့္တြင္ COVID-19 ရွိၿပီး သို႔မဟုတ ္ရွိေနႏိုင္ၿပီးေနာက္ပိုင္း 
အျခားလူမ်ားအနီးတြင ္ျပန္ေနႏိုင္မည့္အခ်ိန္
မတူညီသည့ ္အေျခအေနမ်ားအတြက ္မတူညီသည့ ္
အေၾကာင္းတရားမ်ားေပၚမူတည္၍ (အိမ္တြင ္သီးျခားေနထိုင္မႈ ၿပီးဆုံးျခင္း) 
အျခားလူမ်ားအနီးတြင ္ရွိေနႏိုင္ပါသည္။

• ကြၽႏ္ုပ္တြငC္OVID-19 ႏွင့ ္ေရာဂါလကၡဏာမ်ား ရွိသည ္သို႔မဟုတ ္ရွိေနသည္ဟ ုထင္သည္

‐ သင္သည္

 § အဖ်ားမရွိဘ ဲ၃ ရက ္

ႏွင့္

 § ေရာဂါလကၡဏာမ်ား သက္သာေကာင္းမြန္လာခြင်း 

ႏွင့္

 § ေရာဂါလကၡဏာမ်ား ေတြ႕ရွိရၿပီး ၁၀ ရက္ေရာက္လွ်င ္အျခားလူမ်ားႏွင့ ္ျပန္ေနႏိုင္ပါသည္

‐ သင့္က်န္းမာေရး ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူမ ွအႀကံေပးခ်က္ႏွင့ ္စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈမ်ား ရရွိႏိုင္မႈအရ 
သင့္တြင ္COVID-19 ရွိေနေသးသလားဆိုသည္ကိ ုစမ္းသပ ္စစ္ေဆးႏိုင္ပါသည္။ 
သင့္အား စမ္းသပ္စစ္ေဆးထားမည္ဆိုလွ်င ္သင့္တြင ္အဖ်ားမရွိျခင္း၊ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား 
သက္သာလာျခင္းႏွင့ ္အနည္းဆုံး ၂၄ နာရီျခားတြင ္ေရာဂါမရွိေတာ့ေၾကာင္း ရလဒ ္
ႏွစ္ႀကိမ္ထြက္ရွိလာပါက အျခားလူမ်ားအနီးတြင ္ျပန္ေနထိုင္ႏိုင္ပါသည္။

• ကြၽႏ္ုပ ္COVID-19 ရွိသည္ဟ ုစစ္သပ္စစ္ေဆးၿပီးေသာ္လည္း မည္သည့္ေရာဂါလကၡဏာမ ွမရွိပါ

‐ သင့္တြင ္ေရာဂါလကၡဏာမ်ား ဆက္လက္၍ မရွိေနလွ်င ္ေအာက္ပါ 
အေျခအေနမ်ားေနာက္ပိုင္းတြင ္အျခားလူမ်ားႏွင့ ္ျပန္ေနထိုင္ႏိုင္ပါသည-္

 § ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးၿပီး ေနာက္ပိုင္း ၁၀ ရက္

‐ သင့္က်န္းမာေရး ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူမ ွအႀကံေပးခ်က္ႏွင့ ္စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈမ်ား ရရွိႏိုင္မႈအရ 
သင့္တြင ္COVID-19 ရွိေနေသးသလားဆိုသည္ကိ ုစမ္းသပ ္စစ္ေဆးႏိုင္ပါသည္။ သင့္အား 
စမ္းသပ္စစ္ေဆးထားမည္ဆိုလွ်င ္အနည္းဆုံး 24 နာရီျခားတြင ္ေရာဂါမရွိေတာ့ေၾကာင္း ရလဒ ္
ႏွစ္ႀကိမ္ထြက္ရွိလာပါက အျခားလူမ်ားအနီးတြင ္ျပန္ေနထိုင္ႏိုင္ပါသည္။

‐ ေရာဂါပိုးရွိေၾကာင္း စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ပိုင္း ေရာဂါလကၡဏာမ်ားသက္သာေကာင္းမြန္လာပါက 
အေပၚရွ ိ“ကြၽႏ္ုပ္တြင ္COVID-19 ႏွင့ ္ေရာဂါလကၡဏာမ်ား ရွိသည ္သို႔မဟုတ ္ရွိေနသည္ဟ ု
ထင္သည”္သို႔သြား၍ လမ္းၫႊန္မႈမ်ားကိ ုလိုက္နာပါ။

cdc.gov/coronavirus


