C O V I D - 1 9 ကာ ာ ကွွ ယ်် ဆေး � း

သိိရှိိ�ရန်် အချျက်် အလက်် များ�း�
ကာာကွွယ််ဆေး�းသည်် လူူတိုု�င်းး�အတွွက်် အခမဲ့့� ဖြ�စ်် သည််။
သို့့� သော်�်� သေ�ချာ�ာစေ�ရန်် ကာာကွွယ််ဆေး�းထိုးး��ချိိ�န််တွွင််
အခြား�း�ကုုန််ကျျစား�းရိိတ်် များ�း� ရှိိ �မရှိိ � မေး�းမြ�န်းး�ပါါ။
•

ကော�ာက််ခံံကြေး��းမပေး�းနိုင်
�ု ်သော�ာ မည််သူ့့ကိုု�မျှှ
ကာာကွွယ််ဆေး�းထိုးး��ရန် ် ငြ�င်းး�ပယ််ခြ�င်းး� မပြု�ုရပါါ။

•

ကာာကွွယ််ဆေး�းများ�း� အလုံံအ
� လော�ာက်် ရရှိိ �လာာ
သော�ာအခါါတွွင်် ပြ�ည််ဝင််ခွွင့်�အ
် နေေအထားး� မည််သို့့�ပင််ရှိိ�
စေ� လူူတိုု�င်းး�ကိုု� ကာာကွွယ််ဆေး�းထိုးး��ပေး�းပါါမည််။

•

အလှှည့််�ကျျပါါက လူူတိုု�င်းး� ကာာကွွယ််ဆေး�းထိုးး��နိုင်
�ု ်ပါါ
မည််။

ကာာကွွယ််ဆေး�းက သင့််�အားး�
COVID-19 ကူးး �စက််မှုုမှှ ကာာကွွယ််
ပါါမည််။
•

•

•

ကာာကွွယ််ဆေး�းထိုးး��ပြီး�း�နော�ာက်် COVID-19
ဖြ�စ်် လျှှင်် ကာာကွွယ််ဆေး�းက သင့််�အားး�
အပြ�င်းး�အထန််ဖျား�း�နာာခြ�င်းး�မှှ ကာာကွွယ််
ပေး�းပါါမည််။

COVID-19
ကာာကွွယ််ဆေး�းများ�း�သည််
ဘေး�းကင်းး�ပြီး�း� ထိိ
ရော�ာက်် မှုုရှိိ�ပါါသည််။
ကာာကွွယ််ဆေး�းက သင့််�
ကိုု� COVID-19 ရော�ာဂါါ မ
ဖြ�စ်် စေ�နိုု�င််ပါါ။
•

•

•

•

သင််သည်် COVID-19 ကူးး�စက််ခံံရ
ပြီး�း�သည့််�တိုုင်
� ် ကာာကွွယ််ဆေး�းထိုးး��သင့််�
ပါါသည််။

ကာာကွွယ််ဆေး�းထိုးး��ထားး�သူူအားး�
COVID-19 ကူးး�စက််ခြ�င်းး�မှှ မည််မျှှကြာ�ာ
အော�ာင်် ကာာကွွယ််ပေး�းနိုုင်
� ်မည််ကိုု� မသိိ
သေး�းပါါ။

•

ကာာကွွယ််ဆေး�းထိုးး��ခြ�င်းး�သည််
COVID-19 ကူးး�စက််ခြ�င်းး�ထက််
ပိုု�မိုု�ဘေး�းကင်းး�ပါါသည််။

လူသ
ူ န်းး�ပေါ�ါင်းး�များ�း�စွာာ�တို့့� ဘေး�း
ကင်းး�စွာာ�ဖြ�င့််� ကာာကွွယ််ဆေး�း
ထိုးး��ပြီး�း�ပါ ါပြီ�ီ။
အမေ�ရိိကန််၏ သမိုု�င်းး�တစ််
လျော�ာ�က််တွင်
ွ ် ယခုုဆေး�း
ကဲ့့�သို့့� ဘေး�းကင်းး�မှုုအတွွက််
အများ�း�အပြား�း�စမ်းး�သပ််
ခြ�င်းး�အားး� အခြား�း�မည််သည့််�
ကာာကွွယ််ဆေး�းကိုု�မျှှ မပြု�ုခဲ့့�ဖူးး�
ပါါ။
ကာာကွွယ််ဆေး�းအားး�
အသက််အရွွ ယ််စုံံ�၊ လူူမျိုး� း��စုံံ�
ထော�ာင််ပေါ�ါင်းး�များ�း�စွာာ�ဖြ�င့််�
စမ်းး�သပ်် ခဲ့့�ပြီး�း� ဘေး�းကင်းး�မှုုရှိိ�
ကြော��ာင်းး� သက််သေ�ပြ�ပြီး�း�ဖြ�စ််
ပါါသည််။

COVID-19 ကာာကွွယ််ဆေး�းက
သင့််�မျိုး� း��ဗီီဇကိုု� မပြော��ာင်းး�လဲဲစေ�
ပါါ။

ပိုု� မိုု�သိိလို�ုပါါက- cdc.gov/coronavirus

ဘေး�းထွွက််ဆိုးး� �ကျိုးး���တို့့� သည်် ပုံံ� မှှ န််သာာဖြ�စ်် သည််။
ဘေး�းထွွက််ဆိုးး� �ကျိုးး���များ�း�က သင့််�တွွင်် COVID-19 ဖြ�စ်် နေေသည််ဟုု မဆိုု� လို�ုပါါ။
•
•

•
•

ဘေး�းထွွက််ဆိုးး��ကျိုးး���ဖြ�စ််ရခြ�င်းး�မှာာ� ကာာကွွယ််ဆေး�းက သင့််�ခန္ဓာ�ကိုု
�ယ််အားး� COVID-19 ကိုု� မည််သို့့�တိုု�က််ထုုတ််ရမည််ကိုု� သင််ပေး�းနေေ
ာ
သော�ာကြော��ာင့််�ဖြ�စ််သည််။
ဘေး�းထွွက််ဆိုးး��ကျိုးး���တွင်
ွ ် ပါါဝင််နိုင်
�ု ်သည််တို့့�မှာာ�– ကာာကွွယ််ဆေး�းထိုးး��သည့််� လက််မော�ာင်းး�တွွင်် နာာကျျင််မှုု သို့့�မဟုုတ်် ယော�ာင််ယမ်းး�ခြ�င်းး�။
–	ခေါ�ါင်းး�ကိုု�က််၊ ချျမ်းး�စိိမ့််�စိိမ့်�ဖြ် �စ်် သို့့�မဟုုတ်် ဖျား�း�နာာ။
သင််နေေထိုု�င််မကော�ာင်းး�ပါါက နေေကော�ာင်းး�လာာသည််အထိိ အလုုပ်် မှှ ခွွ င့်�ယူူပါ
်
ါ။

ကာာကွွယ််ဆေး�းနှှင့််� ဓာာတ််မတည့်�မှု
် ုမရှိိ �ကြော��ာင်းး� သေ�ချာ�ာစေ�ရန်် ကာာကွွယ််ဆေး�းထိုးး��ပြီး�း�နော�ာက်် 15–30 မိိနစ်် ခန့် � စော�ာင့််
်
�နေေပါါ။

ကာာကွွယ််ဆေး�းသည်် ကိုု�ယ််ဝန််ဆော�ာင််အပေါ်�် သက်် ရော�ာက်် မှုုရှိိ�ကြော��ာင်းး�
အထော�ာက်် အထားး� မရှိိ �ပါါ။

ကာာကွွယ််ဆေး�းတွွင််

အော�ာက်် ပါါတို့့� မပါါဝင််

ကိုု�ယ််ဝန််သည််အမျိုး� း��သမီးး �များ�း�သည်် ကာာကွွယ််ဆေး�းထိုးး��သင့််� မထိုးး��
သင့််� သူူတို့့�၏ဆရာာဝန််နှှင့်�် တိုု�င််ပင််ပါါ။

ပါါ:

• ကြာ�ာရှှည််အထားး�ခံံ ဆေး�းများ�း�
• ဥ

အချို့�့�ကာာကွွယ််ဆေး�းများ�း�ကိုု� နှှစ်် ကြိ�ိမ်် ထိုးး��ရန််လို�ုပြီး�း� အချို့�့�ကိုု� တစ်် ကြိ�ိမ်် သာာ လိုု�အပ််
ပါါသည််။ ကာာကွွယ််ဆေး�းနှှစ်် မျိုး�း��စလုံးး�� ဘေး�းကင်းး�မှုု ရှိိ�ပြီး�း� ထိိရော�ာက်် ပါါသည််။

• ဝက််သားး�နှှင့်�်
ဆက််စပ်် ထုုတ််ကုုန်များ
် �း�

နှိိ�စ််ကြိ�ိမ်် ထိုးး��ရန်လိုု
် သော�
�
ာ ကာာကွွယ််ဆေး�းအတွွက််•

ပထမတစ််ကြိ�ိမ်် ဆေး�းထိုးး��ခြ�င်းး�တွွင်် သင့််�ခန္ဓာ�ကိုု
�ယ််ကိုု� အဆင််သင့််�ဖြ�စ််စေ�ရန် ် ပြ�င််ဆင််ပါါသည််။
ာ

• ကျွဲဲ �ကော်�်� (Gelatin)

•

ဒုုတိိယအကြိ�ိမ်် ဆေး�းထိုးး��ခြ�င်းး�ကိုု� ရသတ္တတပတ််အနည်းး�ငယ််အကြာ�ာတွွင်် ပြု�ုလုုပ်် ပါါသည််။ သင့််�တွင်
ွ ်
အပြ�ည့််�အဝကာာကွွယ််မှုုရှိိ�ကြော��ာင်းး�
သေ�ချာ�ာစေ�ရန််ဖြ�စ််သည််။

•

အပြ�ည့််�အဝကာာကွွယ််မှုု ပေး�းရန််အတွွက်် သင််သည်် ကာာကွွယ််ဆေး�းနှှစ်် ကြိ�ိမ််စလုံးး��ထိုးး��ရန် ် အရေး�း
ကြီး�း�ပါါသည််။

• ရာာဘာာ (Latex)

• COVID-19 ပိုးး��အရှှင််
ဗိုု�င်းး�ရပ်် စ််

ကာာကွွယ််ဆေး�းထိုးး��ပြီး�း�ပါါက ဘေး�းကင်းး�စွာာ�နေေထိုု�င််ပါါ။
လက််ရှိိ�တွင်
ွ ် ပညာာရှှင််များ�း�အနေေဖြ�င့််� ကာာကွွယ််ဆေး�းမှှ မည််မျှှကြာ�ာအော�ာင်် ကာာကွွယ််ပေး�းမည််ကိုု� မသိိရှိိ �ပါါ။
ကာာကွွယ််ဆေး�းထိုးး��ပြီး�း�သည့််�တိုုင်
� ် ဆက််လက််လုုပ််ဆော�ာင််ရမည််မှာာ�နှာာ�ခေါ�ါင်းး�စည်းး�
တပ်် ခြ�င်းး�။

လူူတစ်် ဦးးနှှင့််�
တစ်် ဦးး ခွါါ�နေေ
ခြ�င်းး� (social
distancing)။

မကြာ�ာခဏ
လက်် ဆေး�း
ခြ�င်းး�။

အထိိအတွေ့�့များ�း�

သော�ာ မျျက်် နှာာ�ပြ�င််များ�း�
ကိုု� ပိုးး� �သတ််ဆေး�းဖြ�င့််�
မကြာ�ာခဏသန့် �ရှှ် င်းး�
ခြ�င်းး�။

ပိုု� မိုု�သိိလို�ုပါါက- cdc.gov/coronavirus

