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COVID-19 ကာကွယဆ် ေးတစခ်ုထ ေုးပ  ေးဆ ာကဘ်ာက ဆုမ ာ်လင ရ်မလ။ဲ 

COVID-19 က ကွယ်ခ ်းထ ို်းခ င််းသည် သငို့အ် ်း COVID-19 ခြငို့ြ်  ်းန ခ င််းမှက ကွယ်ရန ်ကူညီပါလ မို့မ်ည်။ 

သငို့က် ိုယ် န္ဓ အ ်းက ကွယ်မှုက ိုတည်ခ  က်ခနခ င််းခြစ်သညို့် သ မနလ်ကခဏ မ  ်းခြစ်ခသ  ခ ်းထကွ်  ို်းက   ်း  

အ    ျို့က ိုရန္ ိုငပ်ါသည်။ ဤခ ်းထကွ်  ို်းက   ်းမ  ်းသည် ခန ို့စဥ်လိုပ်ခ  ငမ်ှုမ  ်းလိုပ်ခ  ငရ်န ်ထ   ိုက်မှုရှ ခသ ်လည််း 

ရက်အနည််းငယ်တငွ ်ခပ  က်  ို်းသွ ်းလ မို့်မည်။ 

 

ဆယဘယူျဆဘေးထကွ ် ေုးကျ  ေးမျာေး

က ကွယ်ခ ်းထ ို်းထ ်းသညို့် 

လက်ခမ င််းခပေါ်တွင ်

• န က ငခ် င််း 

• ခရ ငယ်မ််းခ င််း 

 

က နခ်သ သငို့က် ိုယ် န္ဓ တစ် ိုလ ို်းတွင ်

• အြ  ်းရှ ခ င််း 

•   မ််းတိုနခ် င််း 

• ပငပ်န််းန္မွ််းနယ်ခ င််း 

• ခ ါင််းက ိုက်ခ င််း 

အကအူည ဖြစဆ်စဆ ာအကကြံဖ  ချကမ်ျာေး 

အကယ်၍ သင၌်န က ငခ် င််း သ ို ို့မဟိုတ် သက်ခတ ငို့သ်က်သ မခြစ်ခ င််းရှ ပါက ibuprofen သ ို ို့မဟိုတ် acetaminophen  

က ို့သ ို ို့ ခက ငတ် တငွဝ်ယ်ယူန္ ိုငခ်သ ခ ်းမ  ်းခသ က်ခ င််းအ ်း သငို့ ်ရ ဝနက် ိုခခပ ပါ။

သငခ် ်းထ ို်းထ ်းသညို့်ခနရ တွင ်

န က ငခ် င််းန္ငှို့ ်အ ငမ်ခခပခြစ် 

ခ င််းအ ်းခလ  ို့နည််းခစရန။် 

• ထ ိုခနရ ခပေါ်တွင ်သန ို့ရ်ငှ််းပပီ်း ခအ်း၍စ ို  

ခနခသ ခ ်းခ က သညို့်ပ တ်စအ ်း  တငပ်ါ။ 

• သငို့လ်က်ခမ င််းအ ်းအသ ို်းခပ (လှုပ်ရှ ်း) ခ င််း 

သ ို ို့မဟိုတ် ခလို့က ငို့ ်န််းလိုပ်ပါ။ 

အြ  ်းက  ြောင ့် သက်ခတ ငို့သ်က် 

သ မရှ ခ င််းမှခလ  ို့  ရန။် 

• အရည်မ  ်း မ  ်းမ  ်းခသ ကပ်ါ။  

• ခပါ ို့ပါ်းခသ အဝတ်အစ ်းမ  ်းဝတ် ငပ်ါ။ 

 

 

မည ်ည အ်ချ  ်တငွ ် ရာဝ ်အာေးြု ်ေးဆခေါ်ရမည ်ညေ်း။ 

ခြစ်စဥ်အခတ ်မ  ်းမ  ်းတငွ ်သက်ခတ ငို့သ်က်သ မခြစ်ခသ  အြ  ်းရှ ခ င််း သ ို ို့မဟိုတ် န က ငခ် င််းသည် ပ ိုမှန ် ခြစ်သည်။ 

သငို့ ်ရ ဝန ်သ ို ို့မဟိုတ် က န််းမ ခရ်းဝနခ်  ငမ်ှုခပ်းသူန္ငှို့ ်က်သွယ်ပါ။ 

• အကယ်၍ သငက် ကွယ်ခ ်းထ ို်းထ ်းခသ ခနရ တွင ်ခ ်းထ ို်းပပီ်း ၂၄ န ရီ က ပပီ်းခန က် နခီမန််းခနခ င််း 

သ ို ို့မဟိုတ် အထ မ  န္ ိုငခ်အ ငခ်ြစ်ခနလျှင ်

• အကယ်၍ ခ ်းထကွ်  ို်းက   ်းသည် သငို့အ် ်းစ တ်ပူပနခ်စခ င််း သ ို ို့မဟိုတ် ခ ်းထ ို်းပပီ်းရက်အနည််းငယ်  

 က သညို့်တ ိုင ်ခပ  က်သွ ်းဟနမ်ရှ ခ င််း 

http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html
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အကယ်၍သင ်COVID-19 က ကွယ်ခ ်းတစ် ိုအ ်းထ ို်းပပီ်း က ကွယ်ခ ်းထ ို်းသညို့ခ်နရ မှထကွ်  ွပပီ်းခန က် 

ခပင််းထနခ်သ ဓါတ်မတညို့ခ် င််းခြစ်န္ ိုငလ် မို့်မညဟ်ိုသငထ်ငပ်ါက 911 သ ို ို့ခ ေါ် ခ င််းခြငို့ ်ခ ်းကိုသခ င််းအ ်း 

  က်  င််း  ယူပါ။  

 

 တ ရ ါ။  

• ခ ်းထကွ်  ို်းက   ်းမ  ်းသည် တိုတ်ခကွ်းခရ ဂါက ို့သ ို ို့  စ ်းရန္ ိုငပ်ပီ်း ခန ို့စဥ်လိုပ်ခ  ငမ်ှုမ  ်းလုပ့်ခ  ငခ် င််းက ိုပင ်

ထ ို  ိုက်ခစန္ ိုငသ်ည်။ သ ို ို့ခသ ် ထ ိုအရ မ  ်းသည် ရက်အနည််းငယ်တငွ ်ခပ  က်သွ ်းသငို့သ်ည်။ 

• COVID-19က ကယွ်ခ ်းအမ  ်းစိုမှ  သူတ ို ို့အ န သငအ်ခပည်ို့အလိုပ်လိုပ်ရနအ်လ ို ို့င ှ သငခ် ်း ၂ ကက မ်ထ ို်းရန ်

လ ိုအပ်သည်။ သငပ်ထမအကက မ်က ကွယ်ခ ်းထ ို်းခ င််းအပပီ်းတွင ်ခ ်းထကွ်  ို်းက   ်းရှ ခသ ်ခင ်းလည််း က ကွယ် 

ခ ်းထ ို်းခပ်းသူ သ ို ို့မဟိုတ် သငို့ ်ရ ဝနမ်ှ ဒိုတ ယအကက မ်က ကွယ်ခ ်းအ ်း  မထ ို်းရနမ်ခခပ ခသ ် ဒိုတ ယအကက မ ်

အ ်းထ ို်းပါ။  

• မည်သညို့်က ကွယ်ခ ်းမ  ိုထ ို်းပပီ်းခန က်တွင ်သငို့က် ိုယ် န္ဓ အတွက်က ကွယ်ခ င််းတည်ခ  က်ရန ်အ   နယ်ူမှု 

ရှ သည်။ ခ ်း၂ ခ   င််းထ ို်းရနလ် ိုအပ််ခသ  COVID-19 က ကွယ်ခ ်းမ  ်းသည် သငဒ်ိုတ ယအကက မ်ထ ို်းပပီ်းခန က် 

တစ်ပတ် သ ို ို့မဟိုတ် န္စှ်ပတ် က သညို့်တ ိုင ်သငို့အ် ်းက ကွယ်ခပ်းန္ ိုငလ် မို့်မည်မဟိုတ်ခပ။ 
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