COVID-19 ကာာကွွယ််ဆေး�း
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ကာာကွွယ်ဆေး
် �းများ�း�ထိုးး��ထားး�လျှှင်် ဘေး�း
ကင်းး�စိိတ််အချျရဆုံးး��ဖြ�စ််ပါါလိိမ့််�မည််။

ကာာကွွယ််ဆေး�းသည်် ကလေး�းနှှင့်�် လူူငယ််များ�း�အပါါအဝင်် လူူ
တိုုင်းး�ကို
�
ု� 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။

ပိုု�မိုု�လွယ်
ွ ်ကူူစွာာ� ပျံ့့ ��နှံ့့��ပြီး�း� ပိုု�မိုု�ပြ�င်းး�ထန််သော�ာ ရော�ာဂါါလက္ခခဏာာ

များ�း� ဖြ�စ်် စေ�နိုုင်
� ်သော�ာ COVID-19 မျိုး� း��ကွဲဲ�သစ်် များ�း� ရှိိ� ပါါသည််။

ကာာကွွယ််ဆေး�းများ�း�သည်် ရော�ာဂါါပိုးး��မျိုး� း��ကွဲဲ�များ�း�ကူးး�စက််ခြ�င်းး�မှှ
ကာာကွွယ််ပေး�းသည််။

ကလေး�းများ�း�နှှင့်�် လူူ ငယ််များ�း�ကိုု�
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သိုု�င်းး�အဝန်းး�တစ််ခုုလုံးး��ကိုု� ကာာကွွယ််ရာာ
ရော�ာက််ပါါသည််။
နော�ာက််ဆုံးး�ပေါ်�
�
် COVID-19 ကာာကွွယ်ဆေး
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ပါါသည််။ ကာာကွွယ်ဆေး
် �းထိုးး��၍ရသော�ာ ကလေး�း

များ�း�အားး� ဆေး�းထိုးး��ပြီး�း�ပါါက

• ကာာကွွယ််ဆေး�းမထိုးး��ရသေး�းသော�ာ ၄င်းး�တို့့� ၏ သူူငယ််ချျင်းး�
များ�း�နှှင့်�် မိိသားး�စုုကိုု� ကာာကွွယ််သည််။

• အသက််ကြီး�း�သူူများ�း�နှှင့်�် အချို့� ့� ကျျန်းး�မာာရေး�းအခြေ�ေအနေေ	
ရှိိ�သူူများ�း�သည်် COVID-19 ကြော��ာင့််� ပြ�င်းး�ထန််		
ဖျား�း�နာာနိုုင်
� ်ခြေ�ေ မြ�င့််�မား�းကြ�သည််။

ဘေး�းကင်းး�ပြီး�း� ထိိရော�ာက််ပါါသည််
• အမေ�ရိိကန််၏ သမိုု�င်းး�တစ််လျော�ာ�က််တွင်
ွ ် ယခုုဆေး�းကဲ့့�သို့့�
ဘေး�းကင်းး�မှုုအတွွက်် အများ�း�အပြား�း�စမ်းး�သပ်် ခြ�င်းး�အားး�
အခြား�း�မည််သည့််�ကာာကွွယ််ဆေး�းကိုု�မျှှ မပြု�ုခဲ့့�ဖူးး�ပါါ။

• ကာာကွွယ််ဆေး�းများ�း�သည်် ဘေး�းကင်းး�လုံံ�ခြုံ�ံ�ကြော��ာင်းး�ကိုု�

ကလေး�းများ�း�၊ လူူငယ််များ�း�နှှင့်�် အရွွ ယ််ရော�ာက််ပြီး�း�သူူများ�း�၊

အမျိုး� း��မျိုး� း��သော�ာ တိုုင်းး�
� ရင်းး�သားး�မျိုး� း��နွွယ််၊ လူူမျိုး� း��များ�း�တွွင််

သက််သေ�ပြ�ပြီး�း� ဖြ�စ်် ပါါသည််။

• COVID-19 ကာာကွွယ််ဆေး�းများ�း�သည်် အပျိုု��၊ လူူပျိုု��ဖော်�်�ဝင််

မှုု သို့့�မဟုုတ်် အနာာဂတ််တွင်
ွ ် သန္ဓေ�ေအော�ာင််မှုုကိုု� မထိိခိုု� က််စေ�
ပါါ။ ကာာကွွယ််ဆေး�းများ�း�သည်် သင့််�ကလေး�းများ�း�ကိုု� နော�ာင််

တစ်် ချိိ�န်တွ
် င်
ွ ် သူူတို့့�ကိုု�ယ််ပိုု�င််ကလေး�းများ�း� မရရှိိ�နိုုင်
� ်စေ�ရန်် မ
ပြု�ုလုုပ်် ပါါ။

လူူ တိုု�င်းး�အတွွက်် အခမဲ့့�
• သင််နှှင့်�် သင့််�ကလေး�းသည်် မည််သည့််�ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�နေေထိုု�င််
ခြ�င်းး� အမျိုး� း��အစား�းimmigration statusဖြ�စ်် ပါါစေ� အခမဲ့့�
ကာာကွွယ််ဆေး�းထိုးး��နိုင်
�ု ်ပါါသည််။
• အခမဲ့့� ကာာကွွယ််ဆေး�းထိုးး��ရန်် သင်် သို့့�မဟုုတ်် သင့််�ကလေး�း
သည်် ID ပြ�ရန်် သို့့�မဟုုတ်် ကျျန်းး�မာာရေး�း အာာမခံံ health
insurance ရှိိ� ရန်် မလိုုအ
� ပ်် ပါါ။

ကလေး�းများ�း�နှှင့်�် လူူကြီး�း�များ�း� ကာာကွွယ််ဆေး�းထိုးး��ပြီး�း�ကြ�

သော�ာကြော��ာင့််� ကျော�ာ�င်းး�များ�း�နှှင့်�် စီးး �ပွား��းရေး�းလုုပ်် ငန်းး�များ�း�
ဆက််လက််ဖွွင့်�ထားး�
်
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ပိုု� မိုု�သိိလို�ုပါါက- cdc.gov/coronavirus

မျှော်�်��လင့််�ထားး�ရမည့််အ
� ရာာ

သင့််�ကလေး�းသည်် နော�ာက််ဆုံးး��ပေါ်�် COVID-19 ကာာကွွယ််ဆေး�းများ�း�ကိုု� ထိုးး��ထားး�
ပြီး�း�ပါါက ကျော�ာ�င်းး�တက််ခြ�င်းး�၊ အားး�ကစား�းလှုုပ််ရှား��းမှုု ပြု�ုလုုပ်် ခြ�င်းး�၊ မိိတ််ဆွေ�ေ

များ�း�နှှင့်�် မိိသားး�စုု အလည််အပတ််သွားး��ခြ�င်းး�တို့့� ကိုု� ပိုု�မိုု�ဘေး�းကင်းး�စေ�ပါါသည််။

ကာာကွွယ််ဆေး�းထိုးး��ခြ�င်းး�နော�ာက််ဆုံးး��ပေါ်�် ဆိုု�သည််မှာာ� ကာာကွွယ််ဆေး�း နှှစ််ကြိ�ိမ််စလုံးး��
ထိုးး��ထားး�ပြီး�း� နော�ာက််ထပ််ရနိုုင်
� ်သော�ာ နော�ာက််ဆက််တွဲဲ�ကာာကွွယ််ဆေး�းများ�း� (booster
shots) တစ်် ခုုခုုထိုးး��ထားး�ပြီး�း�ခြ�င်းး�ကိုု� ဆိုု�လိုုပါ
� ါသည််။

ချိိ�န်းး�ဆိုု� သည့်် အ
� ခါါ •

သူူနာာပြု�ု သို့့�မဟုုတ်် ဆရာာဝန််သည်် သင့််�ကလေး�းအားး� ကာာကွွယ််ဆေး�းမထိုးး��ပေး�းခင်် ကာာကွွယ််ဆေး�း

အကြော��ာင်းး�ကိုု� ပြော��ာပါါလိိမ့််�မည််။ ကလေး�း၏ ကျျန်းး�မာာရေး�း ရာာဇဝင််ကိုု� ကြ�ည့််�ရှု�ုစစ််ဆေး�းပြီး�း� သင့့်�ဆီီမှှ
မေး�းခွွ န်းး�များ�း�မေး�းရန််ရှိိ�သလားး� မေး�းမြ�န်းး�ပါါလိိမ့််�မည််။

•

သင့််�ကလေး�းသည်် ဆေး�းဓါါတ််မတည့်�ခြ် �င်းး� မရှိိ�ကြော��ာင်းး� သေ�ချာ�ာစေ�ရန်် 15–30 မိိနစ်် ကြာ�ာ နေေရန််လိုု�

ပါါသည််။

အပျော့�့��စား�း ဘေး�းထွွက််ဆိုးး� �ကျိုးး���
တို့့� သည်် ပုံံ� မှှန််သာာဖြ�စ််သည််။

ပြ�င်းး�ထန််သော�ာ ဘေး�းထွွက််ဆိုးး� �ကျိုးး���
တို့့� သည်် အလွွန််ရှား��းပါး�းပါါသည််။
ကာာကွွယ််ဆေး�းများ�း�သည်် ဘေး�းကင်းး�စိိ တ််ချျရ
သည််။ သင့််�ကလေး�းသည်် ကာာကွွယ််ဆေး�းကြော��ာင့််�
ထက်် COVID-19 ကြော��ာင့််� ပြ�င်းး�ထန််သော�ာ ဖျား�း�နာာ
ထိိခိုု� က််မှုုများ�း�ဖြ�စ်် နို� ုင််ခြေ�ေ ပိုု� များ�း�ပါါသည််။

ဘေး�းထွွက််ဆိုးး��ကျိုးး���များ�း�သည်် သင့််�ကလေး�းတွွင််
COVID-19 ဖြ�စ်် သည််ဟုု မဆိုု�လိုုပါ
� ါ။

ဘေး�းထွွက််ဆိုးး��ကျိုးး���များ�း�ဖြ�စ်် ခြ�င်းး�မှာာ� ကာာကွွယ််ဆေး�း

သည်် သင့််�ကလေး�း၏ ကိုု�ယ််ခန္ဓာာ�အားး� COVID-19 ကိုု�

တိုုက်
� ်ခိုု�က််ရန်် သင််ကြား�း�ပေး�းနေေခြ�င်းး�ကြော��ာင့််�ဖြ�စ််သည််။
ဘေး�းထွွက််ဆိုးး��ကျိုးး���အပျော့�့��စား�းများ�း�တွွင််
ကာာကွွယ််ဆေး�းထိုးး��ထားး�သည့််� လက််မော�ာင်းး�နေေရာာ

တွွင်် နာာကျျင််မှုု သို့့�မဟုုတ်် ယော�ာင််ရမ်းး�ခြ�င်းး�
ပင််ပန်းး�ခြ�င်းး�
	ခေါ�ါင်းး�ကိုု�က််ခြ�င်းး�
ကြွ�က််သားး�နာာကျျင််မှုု
	ချျမ်းး�တုုန််ခြ�င်းး�
အဖျား�း�တက််ခြ�င်းး�

လူူငယ််အနည်းး�စုုတွွင်် (နှှလုံးး�� ကြွ�က််သားး�ရော�ာင််ခြ�င်းး�

myocarditis သို့့�မဟုုတ်် နှှလုံးး�� အပြ�င််အုုပ််ကြွ�က််သာာ

ရော�ာင််ခြ�င်းး� pericarditis ဟုုခေါ်�်သော�ာ) နှှလုံးး�ရော�
�
ာင််ခြ�င်းး�
သို့့�မဟုုတ်် သွေး�း�ခဲဲများ�း�ဖြ�စ်် ပေါ်�် ခြ�င်းး� စသည့််� ဘေး�း
ထွွက််ဆိုးး��ကျိုးး���များ�း�ကြုံ�ံ�တွေ့�့ရတတ််သည််။

• ပြ�င်းး�ထန််ဘေး�းထွွက််ဆိုးး��ကျိုးး���များ�း�မှာာ� အလွွန်ရှား��
် းပါးး�
သည််

• ပြ�င်းး�ထန််ဘေး�းထွွက််ဆိုးး��ကျိုးး���များ�း�မှာာ� ကုုသနိုု�င််ပြီး�း�
ဖြ�စ််ပွား��းသူူ အများ�း�စုုမှာာ� သက််သာာကြ�ပါါသည််

• ကာာကွွယ််ဆေး�း၏ အကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး �က ၎င်းး�မှှရနိုု�င််

	ပျို့� ့�ခြ�င်းး�

သည့်် � ဘေး�းထွွက််ဆိုးး� �ကျိုးး���ထက်် များ�း�စွာာ�သာာလွွန််
ပါါသည််။

ပိုု� မိုု�သိိရှိိ �လို�ုပါါက သင််၏ဆရာာဝန််ကိုု� မေး�းပါါ

သင့််�ကလေး�းတွွင််ထိုးး��ရန်် လိုုအ
� ပ်် သည့််� COVID-19 ကာာကွွယ််ဆေး�းများ�း�နှှင့်�် အခြား�း�ကာာကွွယ််ဆေး�းများ�း�အကြော��ာင်းး� ပိုု�သိိ
ရန်် သင့််�ကလေး�း၏ ဆရာာဝန်် သို့့�မဟုုတ်် သူူနာာပြု�ုနှှင့်�် စကားး�ပြော��ာပါါ။

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

