
 အကယ၍် သငဝ်နဆ် ောငမ်ှုမ ောျားလ ိုအပ်ခ ဲ့ဆသေ်ာ The Center (315) 738-1083 သ ို ဲ့ဖိုနျ်ားဆခေါ်  ိုပါ။  

The Center ဝနထ်မျ်ားသည် အလိုပ်လိုပ်ဆနပပ ျား သငဲ့အ်ောျားကူည န ိုငပ်ါသည်။ 

        Burmese 

Coronavirus (က ိုရ ိုနောဗ ိုငျ်ားရပ်စ်) / COVID-19 (က ိုဗစ် ၁၉) 

သငဘ်ောသ ထောျားဖ ို ဲ့လ ိုသလ ။ 

အရငျ်ားအမမစ်။ https://www.cdc.gov/coronavirus 

 

အ မ်တွငဆ်နပါ- နယူျားဆယောကမ်ပည်နယ်အိုပ်ခ ျုပ်ဆရျားမ ျားအောျားမဖငဲ့ ်လ ိုအပ်ခ က်မဖစသ်ည်။ 

အမခောျားသူမ ောျားနငှဲ့ ်န ျားကပ်စွော ထ ဆတွွေ့ က် မံခငျ်ားအောျားားဆ ှောငက် ဥ်ပါ- လူအိုပ်ကက ျားမ ောျားမ ှ ရ။ 

ပါတ ပွ မ ောျားမ ှ ရ။ လူက ိုယ်တ ိုငတ်က်ဆရောက်ဆသော ဘောသောဆရျားဝတမ်ပျုမခငျ်ားမ ောျားမ ှ ရ။  

လူမှုအသ ိုငျ်ားအဝ ိုငျ်ား စိုဆဝျားမခငျ်ားမ ောျားမ ှ ရ။ လူမ ောျားအကကောျား ဆမခောက်ဆပအကွောအဆဝျားတစ်ခိုထောျားပါ။ 

ဘက်စကတ်ဆဘော၊ ဆဘောလံိုျား သ ို ဲ့မဟိုတ် အမခောျားဆသော အဖွ ွေ့လ ိုက်ကစောျားသညဲ့် အောျားကစောျားမ ောျား မကစောျားရ။
 

အကယ်၍ ဖ ောျားနောမခငျ်ား၊ ဆခ ောငျ်ား  ိုျားမခငျ်ား သ ို ဲ့မဟိုတ် အဖ ောျား ှ ပါက အ မတ်ွငဆ်နပါ။  ရောဝနဆ် ျားခနျ်ား၊ 

အဆရျားဆပေါ်ဆစောငဲ့ဆ် ှောက်မှု သ ို ဲ့မဟိုတ် အဆရျားဆပေါ်အခနျ်ားသ ို ဲ့မသွောျားမ   ရောဝနရ်ံို ျား/ဆ ျားခနျ်ားသ ို ဲ့ဖိုနျ်ားဆခေါ်ပါ။ 

အကယ်၍ သင၌်ဆများခွနျ်ားမ ောျား ှ ပါက COVID-19  (က ိုဗစ ်-၁၉) သတငျ်ားအခ က်အလက်လ ိုငျ်ား  

315-798-5431အောျား ဖိုနျ်ားဆခေါ်  ိုပါ။ အကယ၍်သငဘ်ောသောစကောျားအကအူည လ ိုအပ်ဆသော် စကောျားမပန ်

တစ်ဆယောက်ဆတောငျ်ား  ိုပါ။ အကယ၍်သင၌် ဆဆေးဘကဆ်ှိိုငရ်ာအဆရေးဆပေါ်တစ်ခိုရ ှိပါက 911 သှိို ို့ဆခေါ်ဆှိိုပါ။ 
 

ဆခ ောငျ်ား  ိုျားမခငျ်ား သ ို ဲ့မဟိုတ် နေှာဆမခမခငျ်ားအောျား တစ်ရှုျားတစ်ခိုတငွလ်ိုပ်ပပ ျားဆနောက် သငဲ့လ်က်မ ောျားအောျား 

ဆ ျားဆကကောပါ။  

သ ို ဲ့မဟိုတ် 

ဆခ ောငျ်ား  ိုျားမခငျ်ား သ ို ဲ့မဟိုတ် နေှာဆမခမခငျ်ားအောျား သငဲ့တံ်ဆတောင ်စ်အတွငျ်ားပ ိုငျ်ားတွငလ်ိုပ်ပါ။ 

တစ်ရှုျားမ ောျားအောျား အမှု က်ပံိုျားတစ်ခိုတွငျ်ားသ ို ဲ့ပစ်ပါ။

 

သငဲ့လ်က်မ ောျားအောျား မကကောခဏ  ပ်မပောနငှဲ့ဆ်ရမဖငဲ့ ်စကက န ဲ့ ်၂၀ ကကောဆအောငဆ် ျားဆကကောပါ။ 

သ ို ဲ့မဟိုတ် 

လက်သန ဲ့ဆ် ျားရည်အောျား မကကောခဏသံိုျားပါ။ 
 

 

 

 

 

 

ပ ိုျားသတ်ဆ ျားမဖငဲ့ ်သငဲ့အ် မ် ှ  မ က်နေှာမပငမ် ောျား (စောျားပွ မ ောျား၊ တံခါျားလက်က ိုငမ် ောျား၊ ဆကောငတ်ော 

မ က်နေှာမပငမ် ောျား၊ ဖိုနျ်ားမ ောျား၊ TV အဆဝျားထ နျ်ားခလိုတ်မ ောျား၊ က ျားဆဘောဲ့မ ောျား၊ အ မ်သောမ ောျား၊ 

ဘံိုပ ိုငဆ်ခါငျ်ားမ ောျားနငှဲ့ ်ဆ ျားဆကကောသညဲ့်စငမ် ောျား) အောျား ဆန ဲ့စဥ်သန ဲ့ ်ှငျ်ားဆရျားလိုပ်ပါ။ 

 
 

ဆ ာကဆ် ိုေးရသတငေ်းအချကအ်လကအ်သစ်မျာေးအာေး ဆကလ်ကက်ကညို့်ရှု ာေးဆငပ်ါ။ 

The Center ဝကဘ်ဆ်ှိိုဒ ်www.thecenterutica.org သှိို ို့သ ာေးပါ။ 

The Center ဆ ို့စ်ဘ တခ်် Facebook @TheCenterUtica သှိို ို့လှိိုကပ်ါ။ 

https://www.cdc.gov/coronavirus


 

 

 If you need services call The Center (315) 738-1083.  

The Center staff is working and can help you. 

        English 

Coronavirus / COVID-19 

What you need to know:  
Source: https://www.cdc.gov/coronavirus 

 

Stay home - required by the New York State Governor 

Avoid close contact with other people - no large groups! 

No parties, no-in person religious services, no community gatherings  

Keep a distance of six feet between people 

No basketball, soccer, or other team sports 

 

 

Stay home if you are sick, have a cough or fever  

Call before going to a doctor’s office, urgent care or emergency room  

Call the COVID-19 information line at 315-798-5431 if you have questions 

Ask for an interpreter if you need language help 

CALL 911 if you have a medical emergency! 

 
 

 

Cough or sneeze into a tissue and then wash your hands  

OR 

Cough or sneeze into the inside of your elbow 

Throw tissues away into a trash can 

 

 

 

 

Wash your hands often with soap and water for 20 seconds 

 OR 

Use hand sanitizer frequently 

 

 
 

 

 

Clean surfaces in your home each day with disinfectant (tables, 

doorknobs, countertops, phones, TV remotes, keyboards, toilets,  

faucets, and sinks) 

 

Keep updated with new information 

Go to The Center’s website www.thecenterutica.org 

Follow The Center on Facebook @TheCenterUtica 

https://www.cdc.gov/coronavirus

