C O V I D - 1 9 ကာ ာ ကွွ ယ်် ဆေး � း

သိိရှိိ�ရန်် အချျက််အလက််များ�း�
DELTA မျိုး� း��ကွဲဲ�- ဘာာသိိထားး�ရမည််နည်းး�

ဗိုု�င်းး�ရပ်် စ််များ�း�သည်် အမြဲ�ဲ ပြော��ာင်းး�လဲဲ

Delta မျိုး� း��ကွဲဲ� သည်် သိိပ္ပံံ�ပညာာရှှ င််တို့့� စိုးး� �ရိိမ်် ရသည့်် � အမျိုး� း��

နေေပါါသည််။ ကြီး�း�မား�းသော�ာ

အစား�းဖြ�စ်် သည််။ အဘယ််ကြော��ာင့််�ဆိုု� သော�ာ ထိုု�မျိုး� း��ကွဲဲ� သည််

အပြော��ာင်းး�အလဲဲ ဖြ�စ််ပေါ်�်ပါါက

သိိပ္ပံံ�ပညာာရှှင််များ�း�က ထိုု�အရာာကိုု�

ကူးး �စက််ပျံ့့ ��နှံ့့��ရန် ် လွွယ််ကူူ ပြီး�း� ပိုု� မိုု� ပြ�င်းး�ထန််သော�ာဖျား�း�နာာမှုု ကိုု�

မျိုး� း��ကွဲဲ�သစ််ဟုု ခေါ်�် ကြ�ပါါသည််။

ဖြ�စ်် စေ�နိုု�င််သော�ာကြော��ာင့််� ဖြ�စ်် ပါါသည််။

အချို့� ့�မျိုး� း��ကွွယ််များ�း�သည််

အန္တတရာာယ််နည်းး�ပြီး�း � အချို့� ့�သည််

အန္တတရာာယ််များ�း�ပါါသည််။

အရွွယ််ရော�ာက််သူူများ�း�၊ ဆယ််ကျော်�်��သက််များ�း�နှှင့််� ကလေး�း

များ�း�အပါါအဝင်် လူူများ�း�စွာာ�သည်် Delta မျိုး� း��ကွဲဲ�ကြော��ာင့််� ဖျား�း�နာာ
ကြ�ပါါသည််။

ကာာကွွယ််ဆေး�းများ�း�က DELTA မျိုး� း��ကွဲဲ�ကိုု� ကာာကွွယ််ပေး�းပါါသည််
သင့််�ကိုု�ယ််သင််၊ သင့််�မိိသားး�စုုနှှင့််� သင့််�လူမှု
ူ ုဝန်းး�ကျျင််ကိုု� Delta မျိုး� း��ကွဲဲ�မှှ ကာာကွွယ််ရန်် အကော�ာင်းး�
ဆုံးး��နည်းး�မှာာ� ကာာကွွယ််ဆေး�းအပြ�ည့််�ထိုးး��ရန်် ဖြ�စ်် ပါါသည််။ ကာာကွွယ််ဆေး�းများ�း�မှာာ�-

ဘေး�းကင်းး�မှုု -

ကာာကွွယ််ဆေး�းအားး� အသက််အရွွယ််စုံံ�၊

သင််သည်် ကာာကွွယ််ဆေး�း

လူူမျိုး� း��စုံံ� ထော�ာင််ပေါ�ါင်းး�များ�း�စွာာ�ဖြ�င့််� စမ်းး�သပ်် ခဲ့့�ပြီး�း� ဘေး�းကင်းး�မှုုရှိိ�ကြော��ာင်းး�

မထိုးး��ထားး�ပါါက Delta

သို့့�မဟုုတ်် Delta မျိုး� း��ကွဲဲ�ကြော��ာင့််� အပြ�င်းး�အထန််ဖျား�း�နိုု�င််ခြေ�ေ ပိုု�များ�း�ပါါသည််။

ရနိုု�င််ခြေ�ေ ပိုု�များ�း�ပြီး�း �

သက််သေ�ပြ�ပြီး�း�ဖြ�စ်် ပါါသည််။ ကာာကွွယ််ဆေး�းကြော��ာင့််�ထက်် COVID-19

ထိိရော�ာက်် ပါါသည််- ကာာကွွယ််ဆေး�းသည်် COVID-19 နှှင့််�

Delta မျိုး� း��ကွဲဲ� ဖြ�စ်် ပွား��းခြ�င်းး�ကိုု� ကာာကွွယ််ပေး�းပါါသည််။ ကာာကွွယ််ဆေး�းသည််
သင််ဖျား�း�နာာပါါက အပြ�င်းး�အထန််ဖျား�း�ခြ�င်းး�နှှင့််� သေ�ဆုံးး��ခြ�င်းး�ကိုု�လည်းး� ကာာ
ကွွယ််ပေး�းပါါသည််။

မျိုး� း��ကွဲဲ� ကူးး�စက််ခံံ

အပြ�င်းး�အထန််ဖျား�း�

နိုု�င််ခြေ�ေနှှင့််� အခြား�း�သူူများ�း�

သို့့� ကူးး�စက််နိုုင်
� ်ခြေ�ေ ပိုု�များ�း�
ပါါသည််။

အခမဲ့့�- သင််၏ နေေထိုု�င််အခြေ�ေချျမှုုအခြေ�ေအနေေ၊ ID ကဒ်် သို့့�မဟုုတ််

ကျျန်းး�မာာရေး�းအာာမခံံ ရှိိ � မရှိိ � စသည််တို့့� မည််သို့့�ပင််ရှိိ�စေ� ကာာကွွယ််ဆေး�း
များ�း�သည်် လူူတိုုင်း
� း�အတွွက်် အခမဲ့့�ဖြ�စ်် သည််။

နော�ာက်် ထပ်် သတင်းး�အချျက်် အလက်် များ�း�အတွွက်် cdc.gov/coronavirus

အန္တတရာာယ််ရှိိ�သော�ာ မျိုး� း��ကွဲဲ� များ�း�ကိုု� ကာာကွွယ််ဆေး�း
ထိုးး��ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ရပ်် တန့် �နိုု�် င််ပါါသည််

2 ပါါတ််

လုံံ�လော�ာက််သော�ာ လူူဦးးရေ�ရော�ာက််သည််အထိိ ကာာကွွယ််ဆေး�းမထိုးး��

ရသေး�းသဖြ�င့််� Delta ကဲ့့�သို့့�သော�ာ ပိုု�မိုု�အန္တတရာာယ််ရှိိ�သည့်�် မျိုး� း��ကွဲဲ�များ�း�

ပေါ်�်ထွွက််လာာပါါသည််။ အနာာဂတ််တွွင်် Delta ကဲ့့�သို့့� မျိုး� း��ကွဲဲ�များ�း� ပိုု�မိုု�
ပေါ်�်ထွွက််လာာနိုု�င််ပါါသည််။ သင််ကိုု�ယ််တိုုင်
� ်၊ သင့််�မိိသားး�စုုနှှင့််� သင့််�

လူူမှုုဝန်းး�ကျျင််ကိုု� ကာာကွွယ််ရန်် အကော�ာင်းး�ဆုံးး��နည်းး�မှာာ� အမြ�န််ဆုံးး��

ကာာကွွယ််ဆေး�းထိုးး��ရန်် ဖြ�စ်် သည််။ COVID-19 ရပ်် တန့် �ဖို့့် � ကူူညီီပါါ။

အချို့�့�ကာာကွွယ််ဆေး�းများ�း�သည််
နှှစ််ကြိ�ိမ်် ထိုးး��ရန် ် လိုု�အပ််
ပါါသည််။ အကော�ာင်းး�ဆုံးး� �ကာာ
ကွွယ််မှုု ရရန််အတွွက်် နော�ာက်် ဆုံးး� �
ဆေး�းထိုးး��ပြီး�း�ချိိ�န်မှ
် ှ နှှစ််ပတ််အထိိ
စော�ာင့််�ရပါါသည််။

သင််ကိုု�ယ််တိုုင်
� ်နှှင့်�် သင့််�လူမှု
ူ ုဝန်းး�ကျျင််ကိုု� DELTA ရန််မှှ ကာာကွွယ််ပါါ

Delta မျိုး� း��ကွဲဲ�သည်် အခြား�း� COVID-19 မျိုး� း��ကွဲဲ�များ�း�ထက်် ပိုု�မိုု�လွွယ််ကူူစွာာ� ပျံ့့ ��နှံ့့��ပါါသည််။ သင််သည်် ကာာကွွယ််ဆေး�း
အပြ�ည့််�မထိုးး��ရသေး�းပါါက သင််ကိုု�ယ််တိုုင်
� ်နှှင့်�် သင့််�လူမှု
ူ ုဝန်းး�ကျျင််ကိုု� ကာာကွွယ််ရန်် နည်းး�လမ်းး�များ�း�မှာာ�-

နှာာ�ခေါ�ါင်းး�စည်းး�
တပ်် ပါါ။

လူူအများ�း�နှှင့််� အကွာာ�အဝေး�း
တစ်် ခုု ခွါါ�နေေခြ�င်းး� (social
distancing) ပြု�ုလုုပ်် ပါါ။

လူူစုုလူဝေး�းလုု
ူ
ပ်် ခြ�င်းး�များ�း�
ကိုု� ရှော�ာ�င််ကျျဥ််ပါါ၊

အထိိများ�း�သော�ာ
မျျက််နှာာ�ပြ�င််များ�း�ကိုု�
ပိုးး��သတ််ပါါ။

သင့််� လက််များ�း�
ကိုု� မကြာ�ာခဏ
ဆေး�းကြော��ာပါါ၊

ပညာာရှှ င််များ�း�စွာာ�က ကာာကွွယ််ဆေး�းထိုးး��ပြီး�း�သူူ များ�း�သည်် အဆိုု� ပါ ါကြို�ု�တင််ကာာကွွယ််မှုုများ�း�ကိုု� ပြု�ုလုုပ်် ကြ�ရန် ် တိုု�က််တွွန်းး�ပါါသည််။
အထူးး �သဖြ�င့််� လူူများ�း�စွာာ�နှှင့်�် နီးး�ကပ်် နေေသော�ာအခါါ သို့့� မဟုုတ်် အဆော�ာက်် အဦးးအတွွင်းး� စုုဝေး�းနေေသော�ာ အခါါမျိုး� း��တွွင််ဖြ�စ်် သည််။

ကာာကွွယ််ဆေး�းထိုးး��ခြ�င်းး�ဖြ�င့််�

အန္တတရာာယ််များ�း�သော�ာ မျိုး� း��ကွဲဲ�များ�း�ကိုု�

ရပ်် တန့် �နိုု�် င််ပါါသည််။

COVID-19 ရပ်် တန့် �ဖို့့် � ကူူညီီပါါ။

နော�ာက်် ထပ်် သတင်းး�အချျက်် အလက်် များ�း�အတွွက်် cdc.gov/coronavirus

