
 လၢၢ ကမၤၤန့ၢ်ၢ် �အါါထ်ီၣ်�� တၢ်ၢ � ဂ့်ၢ်ၢ � တၢ်ၢ � ကၤ �ၤ  အါ ဂ့်ၢ်ၢ �- cdc.gov/coronavirus

 အ်ိၣ်�� ဒီးး� တၢ်် � ပူၤၤ� ဖျဲးး ��  ဖျဲး�  တၢ်် � ဆဲး�� က သ်ံၣ်�� ဒီးး သံၣ် ဒီး် အိၣ် လီၢ်း် � ခ်ံ  .

 ဒ်ီ သ ဒီၢ န့ၢ် ပှၤၤၤ တၢ် ဝၢၢ တၢ်.

 က သ်ံၣ်�� ဒီီ သံၣ် ဒီၢ  C O V I D - 1 9

 မၤၤန့ၢ်ၢ် � တၢ်ၢ �ဂ့်ၢ်ၢ �န့ၢ်ၢီ �န့ၢ်ၢီ �တၢ်ဖၣ်��.

 အ်ိၣ်�� ဒီီ� တၢ်ၢ � ပူၤၤၤ ဖၣ်း �� ဖၣ်� တၢ်ၢ � ဆဲး�� က သ်ံၣ်�� ဒီီ သံၣ် ဒီၢ အိၣ် လီီၢ်ၢ � ခ်ံ

 န့ၢ် တၢ် ဘၣ်�� တၢ်ၢ � ဒီီ သံၣ် ဒီၢ န့ၢ်ၤ လီၢ်ၢ လီၢ်ၢ ပူၤၤ�ၤ ပူၤၤ�ၤ လီၢ်ၢ COVID-19  တၢ်ၤၤ လီၢ်ၢ ဖၣ်� န့ၢ် ဆဲး�� က
သ်ံၣ်�� ဒီီ သံၣ် ဒီၢ အိၣ် လီီၢ်ၢ � ခ်ံ က တၢ်ၢၢ � တၢ် ဖၣ်းၢ��   ခ်ံ န်ံွံ  အိၣ် လီီၢ်ၢ � ခ်ံ ဘၣ်��န့ၢ်�်� လီီၢ်ၤ !

•	   န မ့်ၢ်် � ဆဲး�� က သ်ံၣ်�� ဒီးး သံၣ် ဒီး်ခ်ံ ဖျဲးး်��န�်�, န က ဘၣ်�� အ်ိၣ်�� ခ်ံ�၂  နွံံ ် အိၣ် လီၢ်း် � ခ်ံ ဖျဲး� န ဆဲး�� ခ်ံ ဖျဲးး်�� တၢ် ဖျဲးး်��န�်� လီၢ်း�.
•	   န မ့်ၢ်် � ဆဲး�� က သ်ံၣ်�� ဒီးး သံၣ် ဒီး် လီၢ််  အိၣ် လ်ီၢ်�� ထဲ�  တၢ် ဖျဲးး်�� ဧိၤ�်န�်�,  န က ဘၣ်�� အ်ိၣ်�� ခ်ံ�၂  နွံံ ်ဖျဲး� န ဆဲး�� အိၣ် လီၢ်း် � ခ်ံန�်� လီၢ်း�.

 ပှၤၤ� သ့့ပှၤၤ�ဘၣ် �်တ ဖၣ် �်  တ သ့့ �် ညါါ လၢၢ  က သ့် �် ဒီီ သ့ ဒီၢ က ဒီီ သ့ ဒီၢ နၤ� လၢၢ COVID-19  ဆဲးး� ယ်ံာ်�� လၢး �်  မ့့ တ မ့့ၢ �  မ့့ၢ � နၤ ရၤ� လီၢ� ဒ်ီ� ဒီ �် 
COVID-19  တၢ � ဆဲးါ ဆဲး ူ ပှၤၤ� အ ဂၤ� ဖၣ်း နၤ ဆဲးး� က သ့် �် ဒီီ သ့ ဒီၢ ဝ်ံၤ� အ လီၢၢ � ခ်ံ ဧါါနၤ ့် � လီၢ�.  ဖၣ်း နၤ ဆဲးး� က သ့် �် ဒီီ သ့ ဒီၢ ဝ်ံၤ� အ လီၢၢ � ခ်ံ ဒီ �် လၢး��,  မ့�
ဒ်ီ�ဒီ �်တၢ �သ့့ �်တဖၣ် �်-

 သ့့ နၤ စု ုခံး အ်� ခံး အ်� တ
က့ၢ �

 မ့� က ဆဲးၤ ီ တၢ� လၢီၢ� လၢၢ 
တၢ� ဖၣ်ီ်� ဘၣ််� အီ� ခံး အ်� 

ခံး အ်� 
 

 ဖၣ်� ီ် � နၤၢီ � က�ၢၢ � ဘၣ်ၢ မ့း�� တ
က့ၢ �

 အ် �် စီု� စု�ု ယ်ံာ်� လ်ၢ��
သ့� တ က့ၢ �

 ဖဲဲ န့ၢ် ဆဲဲး� က သ်�� ဒ်ီ သ ဒီၢ ဝ်ၢၤ အါ လ်ၢၢ � ခ်ံ ဒီ�� လဲၢ��, လဲၢၤ သ မ်ၤ သ မၤ�� က်ၢ � န့ၢ် သ� လၢၢ COVID-19  တၢ် ဘျီၤ ်ဃ်ီ ဖဲဲ-

 န့ၢ် အါ��� ဘျီး� ဘျီ�� ဒ်ီ�  ပှၤၤၤ တၢ် ဂ့ၢ်ၤ ဂ့ၢ်ၤ လၢၢ အါ ဘျီ�� COVID-19  ဒ်ီ� န့ၢ် စး� ထ်ီၣ်�� အါ��� တၢ် ဆဲးး�� ဘျီ�� တၢ် က်ၢ �. အါ��� လၢၢ ဟ်ံၣ်�� ဒ်ီ� အါ���
ယ်ံၤၤ ဒ်ီ� ပှၤၤၤ အါ ဂ့ၢ်ၤ တၢ် က်ၢ �. 

 န့ၢ် မ်ၤၢ �အါ��� ဆဲး�� ဒ်ီ� ပှၤၤၤ အါါ ဂ့ၢ်ၤ ဒ်ီ� န့ၢ် အါ��� ဘျီး� ဘျီ�� တၢ်ၢ် � ဒ်ီ� ပှၤၤၤ တၢ် ဂ့ၢ်ၤ ဂ့ၢ်ၤ လၢၢ အါ��� ဒ်ီ� COVID-19 န့ၢ်�်� လ်ၢၤ.  န့ၢ် မ်ၤၢ � တၢ် တၢ်းၢ � ဘျီ�� လၢၢ
အါ��� တၢ် ဆဲးး�� ဒီ�� လဲၢ��,  လဲၢၤ သ မ်ၤ သ မၤ�� က်ၢ � န့ၢ် သ� တၢ် က်ၢ �.  အါ��� လၢၢ ဟ်ံၣ်�� ဒ်ီ� အါ��� ယ်ံၤၤ ဒ်ီ� ပှၤၤၤ အါ ဂ့ၢ်ၤ တၢ် က်ၢ �.

 ဟး� ဆဲးၤး� တၢ � စု�ူ ရ်ၤ အ် �်
ဖၣ်ၤ် �် ထီီၣ် �် သ့� လၢၢ ပှၤၤ� အါ

ဂၤ� တ က့ၢ �

၂  နွံ််


