C O V I D - 1 9 စစ်် ဆေး�းခြ�င်းး�

သိိရှိိ�ရန်် အချျက်် အလက်် များ�း�
COVID-19 စစ်် ဆေး�းခြ�င်းး�ဖြ�င့််� လူ့့အသိုု� င်းး�အဝိုု� င်းး�ကိုု� ကာာကွွယ််ပါါသည််
သင််သည်် ကာာကွွယ််ဆေး�းထိုးး��သည့်�်တိုုင်
� ်အော�ာင်် COVID-19 ကူးး�စက််နိုင်
�ု ်ပါါသည််။ နေေမကော�ာင်းး�ဖြ�စ်် သည််ဟုု လုံးး�� ဝ

မခံံစား�းရသည့််�အတွက်
ွ ် သင််မသိိခြ�င်းး�သာာ ဖြ�စ်် သည််။ သင်် စစ်် ဆေး�းပါါက သင််ချျစ်် ခင််ရသူူများ�း�၊ သင့််�အသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�နှှင့်�်
သင််ကိုု�ယ််တိုုင်
� ်အတွက်
ွ ် ကာာကွွယ််ပါါသည််။

လူူတိုုင်း
� း� ကာာကွွယ််ဆေး�းထိုးး��ပြီး�း�သည််ဖြ�စ်် စေ� မထိုးး��ရသေး�းသည််ဖြ�စ််

စေ�၊ ဖျား�း�နာာနေေသည််ဖြ�စ်် စေ�၊ ဖျား�း�နာာခြ�င်းး�မရှိိ�သည််ဖြ�စ်် စေ� စစ်် ဆေး�းနေေ

ကြ�ပါါသည််။ ထို့့�ကြော��ာင့််� လူ့့ အသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�ကိုု� ပိုု�မိုု� ဘေး�းကင်းး�လုံံ�ခြုံ�ံ�စေေ
ပါါသည််။ လူူကြီး�း�၊ လူူငယ််နှှင့်�် ကလေး�းများ�း� အပါါအဝင်် မည််သူူမဆိုု�
စစ်် ဆေး�းနိုုင်
� ်ပါါသည််။

ရော�ာဂါါလက္ခခဏာာများ�း�
•	အဖျား�း�တက််ခြ�င်းး�
•	ချော�ာ�င်းး�ဆိုးး��ခြ�င်းး�

•	အသက််ရှူူခက််ခြ�င်းး�

•	အားး�ကုုန််ခမ်းး�ခြ�င်းး� (မော�ာပန်းး�ခြ�င်းး�)

ဘယ််အခါါ စစ်် မလဲဲ
• သင့််�တွင်
ွ ် ရော�ာဂါါလက္ခခဏာာများ�း�ပြ�လျှှင််
•	ပေါ့�့�စတစ်် ရော�ာဂါါပိုးး��ရှိိ�သူူ တစ်် ဦးးဦးးနှှင့်�် ထိိတွေ့�့ဖူးး�လျှှင််
•	ခရီးး �မသွားး��ခင််နှှင့်�် ခရီးး �သွားး��ပြီး�း�နော�ာက််

•	လည််ချော�ာ�င်းး�နာာခြ�င်းး�

•	နှာာ�ရည််ယိုု�ခြ�င်းး�၊ နှာာ�စေး�းခြ�င်းး�

• ကြွ�က််သားး�နာာကျျင််ခြ�င်းး�၊ ခန္ဓာာ�ကိုု�ယ််
ကိုု�က််ခဲဲနာာကျျင််ခြ�င်းး�

•	ခေါ�ါင်းး�ကိုု�က််ခြ�င်းး�

•	အန််ခြ�င်းး� သို့့�မဟုုတ်် ဝမ်းး�ပျျက််ခြ�င်းး�
•	အနံ့့�အရသာာ ပျော�ာ�က််ခြ�င်းး�

•	လူူအများ�း�အပြား�း�နှှင့်�် အခန်းး�တွွင်းး� ဆုံံ�တွေ့�စုုဝေး�
့
းခြ�င်းး�

COVID-19 တုုပ််ကွေး�း� (ဖလူးး�) နှှင့်�် သာာ

•	သင့််�ကျော�ာ�င်းး� သို့့�မဟုုတ်် အလုုပ်် မှှ သင့််�အားး� စစ်် ဆေး�း

ရော�ာဂါါလက္ခခဏာာများ�း� အလွွန်ဆင်
်
တူူ
်

မပြု�ုမီီနှှင့်�် ပြု�ုပြီး�း�
ရန်် လိုုအပ်
�
် ပါါက

မာာန််အအေး�းပတ််ဖျား�း�ခြ�င်းး�တို့့� သည််

သဖြ�င့််� သင့််�အနေေနှှင့်�် COVID စစ််ဆေး�း

ခြ�င်းး�ပြု�ုမှှသာာလျှှင်် ရော�ာဂါါပိုးး��ကူး�း စက််ခြ�င်းး�
ကိုု� သိိနိုင်
�ု ပါ
် ါသည််။

ပိုု�မိုု�သိိလိုုပါ
� ါက- cdc.gov/coronavirus

ဘယ််မှာာ� စစ်် မလဲဲ

စစ်် ဆေး�းပေး�းသည့်် � နေေရာာများ�း�စွာာ�ရှိိ �သည််

ဆရာာဝန််တစ််ဦးးဦးး၏ ရုံးး� �တွင်
ွ ်လည်းး� စစ်် ဆေး�းနိုုင်
� ်သလိုု� လူူထုုကိုု� စစ်် ဆေး�းပေး�းသည့််� နေေရာာ (community testing

site)၊ အလုုပ်် ၊ ကျော�ာ�င်းး� သို့့�မဟုုတ်် ဆေး�းဆိုု�င််တွင်
ွ ်လည်းး� စစ်် နိုင်
�ု ်ပါါသည််။ သင့််�ဘာာသာာ ဆော�ာင််ရွွက််နိုင်
�ု ်သည့်�် အိိမ််
သုံးး��စစ်် ဆေး�းမှုု ပစ္စစည်းး�များ�း� ဆေး�းဆိုု�င််များ�း�တွင်
ွ ်လည်းး� ရနိုုင်
� ်ပါါသည််။
စစ်် ဆေး�းမှုု ကိုု� လျှို့့��ဝှှက်် ထားး�နိုု�င််ပါါသည််

သင််သည်် လျှို့့��ဝှှက််စစ်် ဆေး�းနိုုင်
� ်ပါါသည််၊ ထိုု�သို့့�စစ်် ရန်် သင််၏ ရွှေ့�့ �ပြော��ာင်းး�နေေထိုု�င််မှုု ပုံံ�စံံ သို့့�မဟုုတ်် ဆေး�းကုုသမှုု
အာာမခံံ သို့့�မဟုုတ်် မှှတ််ပုံံ�တင်် (ID)ပေါ်�် မမူူတည််ပါါ။

စစ်် ဆေး�းမှုု သည်် မြ�န််ဆန််ပြီး�း�ဘေး�းကင်းး�ပါါသည််။
စစ်် ဆေး�းရန်် နည်းး�လမ်းး�များ�း�စွာာ�ရှိိ � ပါါသည််

သင််ကိုု�ယ််တိုုင်
� ် သို့့�မဟုုတ်် ကျျန်းး�မာာရေး�းဝန််ထမ်းး�မှှ သင့််�နှာာ�ခေါ�ါင်းး�၊ လည််ချော�ာ�င်းး� သို့့�မဟုုတ််
တံံတွေး�း� (saliva) နမူူနာာတစ်် ခုုခုုကိုု� ယူူပြီး�း� စစ်် နိုင်
�ု ်ပါါသည််။

အချို့့��စစ်် ဆေး�းမှုုများ�း�သည်် ပိုု�က််ဆံံကုုန်ပြီး် �း� အခြား�း�စစ်် ဆေး�းမှုုများ�း�မှာာ� အခမဲ့့�ဖြ�စ်် သည််။ ပိုု�မိုု�သိိ
လိုုပါ
� ါက ကျျန်းး�မာာရေး�းဌာာနသို့့� ဆက််သွွယ််ပါါ။
စစ်် ဆေး�းမှုု အဖြေ�ေများ�း� စော�ာင့််�နေေစဥ််

အချို့့��စစ်် ဆေး�းမှုုများ�း�သည်် အဖြေ�ေချျက််ချျင်းး� သိိရပြီး�း� အခြား�း�စစ်် ဆေး�းမှုုများ�း�မှာာ� တစ်် ရက်် သို့့�မဟုုတ်် ပိုု�ကြာ�ာနိုုင်
� ်ပါါသည််။
အကယ််၍ သင််ဖျား�း�နာာပါါက အိိမ်် တွင်
ွ ်နေေခြ�င်းး�၊ နှာာ�ခေါ�ါင်းး�စည်းး�တပ်် ခြ�င်းး�၊ လူူအများ�း�နှှင့်�် ခပ်် ခွာာ�ခွာာ�နေေခြ�င်းး�
(social distancing) ဖြ�င့််� အခြား�း�သူူများ�း�ကိုု� ကာာကွွယ််ပါါ။

သင််သည်် ပိုးး� �ရှိိ �ကြော��ာင်းး�

ပေ့ါ�ါ�စတစ်် (POSITIVE) ပြ�လျှှင််

သင်် ရော�ာဂါါပိုးး� �မရှိိ �ကြော��ာင်းး�

နဂေး�းတစ်် (NEGATIVE) ပြ�လျှှင််

သင််သည်် ပိုးး��ရှိိ�ကြော��ာင်းး� ပေ့ါ�ါ�စတစ်် ပြ�လျှှင်် သို့့�မဟုုတ််

သင်် နေေမကော�ာင်းး�သည့််�အခါါ နှာာ�ခေါ�ါင်းး�စည်းး�တပ််

လူူစုု အခမ်းး�အနား�းများ�း� (social events) သို့့� မသွားး��ဘဲဲ

နေေထိုု�င််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� သင့််�ကိုု�ယ််ကိုု� ဆက််လက််ကာာကွွယ််ပါါ

သင်် ဖျား�း�နာာသည့််�အခါါတိုုင်း
� း� အလုုပ်် ၊ ကျော�ာ�င်းး� သို့့�မဟုုတ််
အိိမ်် တွင်
ွ ်နေေခြ�င်းး�ဖြ�င့််� သင့််�ပတ််ဝန်းး�ကျျင််ကိုု� ကာာကွွယ််ပါါ။
သင့််�ကိုု�ယ််ကိုု� ဂရုုစိုု�က််ရန်် အနား�းယူူပါါ၊ ရေ�များ�း�များ�း�
သော�ာက််ပါါ၊ ရော�ာဂါါလက္ခခဏာာများ�း� ပိုု�ဆိုးး��လာာပါါက
ဆရာာဝန််ခေါ်�်ပါါ။

သင််သည်် ကာာကွွယ််ဆေး�း မထိုးး��ရသေး�းပါါက

သို့့�မဟုုတ်် ဆေး�းအာာနိိသင််ပြ�ည့်�အော
် �ာင်် နော�ာက််

တစ်် ကြိ�ိမ်် (booster) မထိုးး��ရသေး�းပါါက နေေပြ�န််
ကော�ာင်းး�လာာပြီး�း�နော�ာက်် ထိုးး��နိုုင်
� ်ပါါသည််။ ဘယ််
အချိိ�န်် ကာာကွွယ််ဆေး�းထိုးး��နိုုင်
� ်ကြော��ာင်းး� သင့််�
ဆရာာဝန််ကိုု� မေး�းပါါ။

ခြ�င်းး�၊ တစ်် ဦးးနှှင့်�တစ်
်
် ဦးး ခပ်် ခွာာ�ခွာာ�နေေခြ�င်းး�နှှင့်�် အိိမ်် တွင်
ွ ်
အကယ််၍ သင့််�ရော�ာဂါါလက္ခခဏာာများ�း� ပျော�ာ�က််မသွားး��

လျှှင်် ထပ်် မံံ စစ်် ဆေး�းပါါ၊ သို့့�မဟုုတ်် သင့််�ပတ််ဝန်းး�ကျျင််
ကိုု� ဆက််လက််ကာာကွွယ််ရန်် မကြာ�ာခဏ လိုုအပ်
�
် သလိုု�
စစ်် ဆေး�းပါါ။

သင်် ကာာကွွယ််ဆေး�း မထိုးး��ရသေး�းပါါက ယခုု
ချျက််ချျင်းး� ဆေး�းသွားး��ထိုးး��ပါါ။ ကာာကွွယ််ဆေး�း
ထိုးး��ပြီး�း�လျှှင်် ဆေး�းအာာနိိသင််ပြ�ည့်�အော
် �ာင််
နော�ာက််တစ််ကြိ�ိမ်် (booster) ဆေး�းထိုးး��ပြီး�း�
သင််ကိုု�ယ််တိုုင်
� ်နှှင့်�် အခြား�း�သူူများ�း�ကိုု� ကာာ
ကွွယ််ပါါ။

သင့်ကိုယ်သင်ကာကွယ်ပါ။ သင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကာကွယ်ပါ။ ကာကွယ်ဆေးထိုးပါ။

