C O V I D - 1 9 ကာ ာ ကွွ ယ်် ဆေး � း

သိိရှိိ � ရန်် အချျက််အလက််များ�း�
သင့််�ကလေး�းကိုု� ကာာကွွယ််ပါါ။
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သင့််�ပတ််ဝန်းး�ကျျင််ကိုု� ကာာကွွယ််ပါါ။

ကလေး�းနှှင့်�် လူူ ငယ််များ�း�သည််
ကာာကွွယ််ဆေး�းထိုးး��ထာာပါါက ဘေး�း
အကင်းး�ဆုံးး� � ဖြ�စ်် ပါါမည််။

ကာာကွွယ််ဆေး�းသည်် ကလေး�းနှှင့်�် လူူငယ််များ�း�အပါါအဝင်် လူူတိုုင်းး
� �ကိုု�

COVID-19 မှှ ကာာကွွယ််ပေး�းပါါသည််။ ထို့့� အပြ�င်် ကာာကွွယ််ဆေး�းသည််
ကလေး�းနှှင့်�် လူူငယ််များ�း� ဖျား�း�နာာပါါက အပြ�င်းး�အထန်် မဖျား�း�နာာစေ�ရန််
တားး�ဆီးး �ပေး�းပါါသည််။

COVID-19 မျိုး�း��ကွဲဲ�အသစ််များ�း� ဖြ�စ််ပွား��းနေေပါါသည််။ ထိုု�အထဲဲတွွင်် ပိုု�မိုု�
ပြ�န့်ပွား� ���း
် ရန််လွွယ််ကူူပြီး�း� ပိုု�မိုု�ပြ�င်းး�ထန််သည့််� ရော�ာဂါါလက္ခခဏာာများ�း� ဖြ�စ််

စေ�သော�ာ Delta မျိုး�း��ကွဲဲ�လည်းး� ပါါဝင််ပါါသည််။ ကာာကွွယ််ဆေး�းများ�း�သည််
Delta ကဲ့့�သို့့� မျိုး�း��ကွဲဲ�များ�း�မှှ ကာာကွွယ််ပေး�းပါါသည််။

ကလေး�းများ�း�နှှင့်�် လူူ ငယ််များ�း�ကိုု� ကာာကွွယ််ဆေး�း
ထိုးး��ခြ�င်းး�က လူူ မှုုအသိုု� င်းး�အဝန်းး�တစ်် ခုုလုံး�း�ကိုု�

ကာာကွွယ််ရာာရော�ာက်် ပါါသည််။

တစ််စုံံ�တစ််ဦးးသည်် ကာာကွွယ််ဆေး�းထိုးး��ပြီး�း�ပါါက အခြား�း�သူူများ�း�ထံံသို့့�

COVID-19 ကူးး�ရန်် ပိုု�မိုု�ခက််ခဲဲသွားး��ပါါသည််။ အကျုံးး���ဝင််သော�ာ ကလေး�း

များ�း�ကိုု� ကာာကွွယ််ဆေး�းထိုးး��ပြီး�း�ပါါက အကာာအကွွယ််ပေး�းနိုုင််
� သည််တို့့�မှာာ�• ကာာကွွယ််ဆေး�း မထိုးး��ရသေး�းသော�ာ သူူတို့့�၏ မိိတ််ဆွေ�ေများ�း�နှှင့်�်
မိိသားး�စုုတို့့� ဖြ�စ််ကြ�သည််။

• သက််ကြီး�း�ရွွ ယ််အိုု များ
� �း�နှှင့်�် အချို့�့�သော�ာကျျန်းး�မာာရေး�းချို့�့�ယွွင်းး�မှုု ရှိိ � ကြ�

သူူများ�း�သည်် COVID-19 ကြော��ာင့််� အပြ�င်းး�အထန််ဖျား�း�နာာနိုုင််ခြေ�ေ
�
မြ�င့််�
မား�းပါါသည််။

ကလေး�းများ�း�နှင့်
ှ �် အရွွ ယ််ရော�ာက််သူူများ�း�ကိုု� ပိုု�မိုု�ကာာကွွယ််ဆေး�းထိုးး��ခြ�င်းး�ဖြ�င့််�
ကျော�ာ�င်းး�များ�း�နှင့်
ှ �် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု� ဖွွင့်�လှှစ််
်
လည််ပတ််ရန်် ပိုု�မိုု�

ဘေး�းကင်းး�ပြီး�း� ထိိရော�ာက််ပါါသည််
• အမေ�ရိိကန််၏ သမိုု�င်းး�တစ််လျော�ာ�က််တွွင်် ယခုုဆေး�းကဲ့့�သို့့� ဘေး�း
ကင်းး�မှုုအတွွက်် အများ�း�အပြား�း�စမ်းး�သပ််ခြ�င်းး�အားး� အခြား�း�မည််
သည့််�ကာာကွွယ််ဆေး�းကိုု�မျှှ မပြု�ုခဲ့့�ဖူးး�ပါါ။

•	ကာာကွွယ််ဆေး�းအားး� အသက််အရွွ ယ််စုံံ�၊ လူူမျိုး�း��စုံံ� ထော�ာင််ပေါ�ါင်းး�

များ�း�စွာာ�ဖြ�င့််� စမ်းး�သပ််ခဲ့့�ပြီး�း� ဘေး�းကင်းး�မှုုရှိိ�ကြော��ာင်းး� သက််သေ�ပြ�
ပြီး�း�ဖြ�စ််ပါါသည််။

•	ကာာကွွယ််ဆေး�းများ�း�သည်် သင့််�ကလေး�းအားး� နော�ာင််တစ််နေ့့�
တွွင်် ကလေး�းမရနိုုင််စေ
� �ရန်် ပြု�ုလုုပ််နိုုင််
� သည််ဆိုု�သော�ာ
အထော�ာက််အထားး� မရှိိ �ပါါ။

လူူတိုုင်းး
� �အတွွက်် အခမဲ့့�
• သင််၏ နေေထိုု�င််ခိုု� လုံံ�မှုု အနေေအထားး� မည််သို့့�ပင််ရှိိ �စေ� သင််နှှင့်�သ
်
င့့ကလေး�းသည်် ကာာကွွယ််ဆေး�းအခမဲ့့� ရနိုုင််ပါ
� ါသည််။

• အခမဲ့့�ကာာကွွယ််ဆေး�း ရယူူရန်် သင််ကော�ာ သင့််�ကလေး�းပါါ ID ကဒ််
ပြ�ရန်် မလိုုပါ
� ါ သို့့�မဟုတ်
ု ် ကျျန်းး�မာာရေး�းအာာမခံံ ရှိိ � ရန််မလိုုပါ
� ါ။

လွွယ််ကူူပါါမည််။

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

ဘာာကိုု�မြော်��်�လင့််�ရမည််နည်းး�

သင့််�ကလေး�းကိုု� COVID-19 ကာာကွွယ််ဆေး�းထိုးး��ပါါက သူူတို့့�သည််

ကျော�ာ�င်းး�တက််ခြ�င်းး�၊ အားး�ကစား�းလှုုပ််ရှား��းခြ�င်းး�၊ သူူငယ််ချျင်းး�များ�း�နှင့်
ှ �်

မိိသားး�စုုထံံ အလည််အပတ််သွားး��ခြ�င်းး� စသည့််� ပုံံ�မှှန််လှုပ််ရှား��းမှု
ု
ုများ�း�ကိုု�

ဘေး�းကင်းး�စွာာ� ပြ�န််လည််လုုပ််ဆော�ာင််နိုုင််ပါ
� ါမည််။

ချိိ�န်းး�ဆိုု� မှုုပြု�ုလုုပ်် ရာာတွွင််• သင့််�ကလေး�းကိုု� သူူနာာပြု�ု သို့့�မဟုုတ်် ဆရာာဝန််မှှ ကာာကွွယ််ဆေး�းမထိုးး��မီီတွွင်် ထိုု�ဆေး�းအကြော��ာင်းး� ပြော��ာ

ပြ�ပြီး�း� ကလေး�း၏ ကျျန်းး�မာာရေး�းရာာဇဝင််ကိုု� ကြ�ည့််�ရှု�ကာ
ု ာ သင့််�တွင််
ွ မေး�းမြ�န်းး�လိုုသ
� ည််ရှိိ�မရှိိ � မေး�းပါါမည််။

• သင့််�ကလေး�းသည်် ဓာာတ််မတည့််�ခြ�င်းး� ရှိိ � မရှိိ � သေ�ချာ�ာစေ�ရန်် 15–30 မိိနစ်် စော�ာင့််�ဆိုု�င်းး�ရပါါမည််။

အပျော့�့��စား�း ဘေး�းထွွက််ဆိုးး��ကျိုးး���
တို့့� သည်် ပုံံ� မှှန်သာ
် ာဖြ�စ်် သည််

ဘေး�းထွွက််ဆိုးး��ကျိုးး���များ�း�က သင့််�ကလေး�းတွင််
ွ COVID-19 ရှိိ � သည််ဟုု မ
ဆိုု�လိုုပါ
� ါ။

ဘေး�းထွွက််ဆိုးး��ကျိုးး���ဖြ�စ််ရခြ�င်းး�မှာာ� ကာာကွွယ််ဆေး�းက သင့််�ခန္ဓာ�ကို
ု�ယ််
ာ

အားး� COVID-19 ကိုု� မည််သို့့�တိုုက််ထုု
�
တ််ရမည််ကိုု� သင််ပေး�းနေေ

ပြ�င်းး�ထန််သော�ာ ဘေး�းထွွက််ဆိုးး��ကျိုးး���
တို့့� သည်် အလွွန်ရှား
် ��းပါး�းပါါသည််

ကာာကွွယ််ဆေး�းများ�း�သည်် ဘေး�းကင်းး�ပါါသည််။ သင့််�ကလေး�း
သည်် ကာာကွွယ််ဆေး�းကြော��ာင့််�ထက်် COVID-19 ရော�ာဂါါ
ကြော��ာင့််� အပြ�င်းး�အထန််ဖျား�း�နိုု�င််ခြေ�ေ ပိုု� ရှိိ�ပါါသည််။

သော�ာကြော��ာင့််�ဖြ�စ်် သည််။

ဘေး�းထွွက််ဆိုးး��ကျိုးး���တွွင်် ပါါဝင််နိုုင််
� သည််တို့့�မှာာ�ကာာကွွယ််ဆေး�းထိုးး��ထားး�သော�ာ လက််မော�ာင်းး�တွွင်် နာာကျျင််ခြ�င်းး�
သို့့�မဟုုတ်် ယော�ာင််ခြ�င်းး�

မော�ာပန်းး�ခြ�င်းး�
	ခေါ�ါင်းး�ကိုု�က််ခြ�င်းး�
ကြွ�က််သားး�နာာကျျင််ခြ�င်းး�
ချျမ်းး�တုုန််ခြ�င်းး�
အဖျား�း�တက််ခြ�င်းး�
	မအီီမသာာဖြ�စ််ခြ�င်းး�

လူူငယ််လူူရွွယ်် အနည်းး�ငယ််သည်် နှှလုံးး��ယော�ာင််ခြ�င်းး� (myocarditis
သို့့�မဟုတ်
ု ် pericarditis ဟုုခေါ်�်သည််)၊ သွေး�း�ခဲဲဖြ�စ််ပေါ်�် ခြ�င်းး� တို့့� ကဲ့့�သို့့�
ဘေး�းထွွက််ဆိုးး��ကျိုးး���များ�း�ကိုု� ခံံ စား�းရပါါသည််။
• ပြ�င်းး�ထန််သော�ာ ဘေး�းထွွက််ဆိုးး��ကျိုးး���များ�း�မှာာ� အလွွန့်အ
� ် လွွန် ် ရှား��းပါး�း
ပါါသည််
• ပြ�င်းး�ထန််သော�ာ ဘေး�းထွွက််ဆိုးး��ကျိုးး���များ�း�သည်် ကုုသပျော�ာ�က်် ကင်းး�နိုု�င််
ပြီး�း� လူူအများ�း�စုုသည်် သက််သာာပျော�ာ�က််ကင်းး�သွားး��ကြ�ပါါသည််
• ကာာကွွယ််ဆေး�း၏ အကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး�က ၎င်းး�မှှရနိုုင််
� သည့််� ဘေး�းဆိုးး��
ကျိုးး���ထက်် များ�း�စွာာ�သာာလွွန််ပါါသည််

ပိုု�မိုု�သိိရှိိ � ရန်် သင့််�ဆရာာဝန််ကိုု� မေး�းမြ�န်း�း ပါါ

COVID-19 ကာာကွွယ််ဆေး�းများ�း�နှှင့်�် သင့််�ကလေး�းလိုုအ
� ပ််နိုုင််သော�
�
ာ အခြား�း�ကာာကွွယ််ဆေး�းများ�း� အကြော��ာင်းး�ကိုု�
သင့််�ကလေး�း၏ ဆရာာဝန်် သို့့�မဟုတ်
ု ် သူူနာာပြု�ုနှှင့်�် ဆွေး�း�နွေး�း�ပါါ။

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

