ထိတ

ွေ့ မှုတခြေရာြေံလက
ိို ခ် ြေင််းသည် COVID 19 (ကိဗ
ို စ် ၁၉) ပ ံွေ့ နခြေင်
ံ ှံ့ ်းအာ်း

တန်းတက်းတစသည်။

ထိတ

ွေ့ မှုတခြေရာြေံလက
ိို ခ် ြေင််းသည် COVID 19 (ကိဗ
ို စ် ၁၉) ပ ံွေ့ နခြေင်
ံ ှံ့ ်းအာ်း တန်းတက်းတစသည်။
ဖိုန််းတြေေါ်ဆမ
ို ိ ှုအာ်း တခဖဆိပ
ို ါ။

Oneida County Health Department သည် COVID-19 (ကိုဗစ် -၁၉) ပ ျံ့ နမှုှံ့ အ ားနနားနကားနစရန် ကက ားစ ားလိုပ်န
အကယ်၍ သင်သည် COVID-19 (ကိုဗစ် -၁၉) ရန က င်ား န

င်လျှက်ရသည်။

်ပပပြင်ားြရနသ ် ကျွနပ
်ို ်တို သင
အ
ှံ့
ှံ့် ား ိုနား် နြေါ်၍ အန က င်ား က ားပါမည်။

သင်သည် နရ ဂါကားစက်မှုမရနစရန် ကိုယ်တင
ို အ
် မ်တင်ြန
ွဲ နပပား နအ က်န

်ပပပါ ညွှန် က ားြ က်မ ားအ ား လိုက်န ရပါမည်။ COVID-19

(ကိုဗစ် -၁၉) အ ား တက
ို ် က်ရ ၌ ကျွနပ
်ို ်တအ
ို ှံ့ ားကညရန် နရားြ ယ်ပြင်ားတစ်ြိုသည် သင်၊ သငမ
ို ား် အဝိုငား် ကို
ှံ့် သ ားစိုနင ှံ့် သငအ
ှံ့် သင
န
နပ

ားကင်ားလိုပြ နစပြင်ားပ စ်သည်။ ကားစက်ပြင်ားနနားနကားနစရန် ကျွနပ
်ို ်တအ
ို ှံ့ ားကညပပား ပ ျံ့ နမှုှံ့ နနားနကားနစရန် နြေါ်

ိုနသ

ိုနား် အ ား

ိုနပားပါ။ ပိုမိုနသ သတင်ားအြ က်အလက်မ ားအတက် www.thecenterutica.org သသ
ို ှံ့ ားနရ က် ကညှံ့်ရှုပါ။ ဤအရ သည်

The Center မလ နသ သတင်ားစက ား ပ စ်သည်။
အဓိကလိုပ်တဆာင်ြေ က်မ ာ်း
➢ သငှံ့က
် န််းမာတရ်းဌါနမ ဖိုန််းတြေေါ်တသာအြေါ ဖိုန််းကိင
ို ပ
် ါ။
➢ က န််းမာတရ်းဌါနလမ််းညွှန်ြေ က်အာ်း လိက
ို န
် ာပါ။
➢ အကယ်၍ သင်တနထိင
ို မ
် တကာင််းခဖစ်လာပါက သငှံ့က
် န််းမာတရ်းတစာငှံ့တ
် ာက်မှုတပ်းသူအာ်း အသိတပ်းအတကကာင််းကကာ်းပါ။
➢ အကယ်၍ သင်စ

င်တနထိင
ို မ
် တကာင််းခဖစ်ပပ်း သင် COVID-19 (ကိဗ
ို စ် -၁၉) စစ်တဆ်းမှု မရ ိတသ်းပါက သငှံ့က
် န််းမာတရ်းတစာငှံ့တ
် ာက်မှု

တပ်းသူအာ်း အသိတပ်းအတကကာင််းကကာ်းပါ။
➢ အကယ်၍ သင်သည် COVID-19 (ကိဗ
ို စ် -၁၉) ိသ ူ စ်ဥ်းနငှံ့် အန်းကပ် ထတ
ိ
လ

်

တလာတနမှံ့ စ၍ တရာဂါကူ်းစက်မှုမ ိတစရန် ကိယ
ို ်

င
ိို သ
် ်းသန် ှံ့တနခြေင််းအ

ွေ့ မှု ိ ြေှံ့ပါက COVID-19 (ကိဗ
ို စ် -၁၉) ထိတ
က် အိမ်

င် ၁၄ ရက်တနရမည်ခဖစ်သည်။

သငှံ့က
် ယ
ိို ်သင်တစာငှံ့က် ကညှံ့ ်ပပ်း အခြော်းသူမ ာ်းနငှံ့် (အနည််းဆံ်းို ၆ တပ) လူမှုတရ်းအကာအတ ်းအာ်း အြေ ိန်
➢ အကယ်၍ သင်တနထိင
ို မ
် တကာင််းခဖစ်လာတသာ် သင်နငှံ့လ
်

်

တလာန်းကပ်စာ ထိတ

ွေ့မိနင
ိို သ
် ညှံ့ ်

င
ိို ်း်

င်ထန
ိ ််းသိမ််းထာ်းပါ။

ွေ့ ြေှံ့သမ
ူ ာ်းအာ်း အသိတပ်းအတကကာင််းကကာ်းပါ။

➢ မည်သညှံ့ ်တရာဂါလကခဏာမ ာ်းသည် တဆ်းရံိုသြေ
ိို ှံ့ က်ြေ င််းသာ်းရန် လိအ
ို ပ် သည်ကိို သိထာ်းပါ။
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➢ တရာဂါလကခဏာခပင််းထန်လာပါက တဆ်းကိုသမှုြေံယရ
ူ န် ာပါ။ ခပင််းထန်တသာ တရာဂါလကခဏာမ ာ်းမာ အသက် ှူရန်ြေက်ြေခြေင််း၊
ရင်ဘ

်

င် နာက င်မှု သိမဟို
ို ှံ့

နို ြေ
် မ််းမ ာ်း သိမဟို
ို ှံ့

•

် ဖိထာ်းသလိခို ဖစ်ခြေင််း၊ စိ

် မ က်နာအခပာတရာင်သန််းခြေင််း

ရ
် ှု ပ်တထ်းခြေင််း၊ နိ်းို ထရန်မ

န
် င
ိို ခ် ြေင််း သိမဟို
ို ှံ့

် နိ်းို ထတနခြေင််း သိမဟို
ို ှံ့

်

ိို ပါ
င်သည်။
ှံ့

COVID-19 (ကိုဗစ် -၁၉) ပ ျံ့ နမှုှံ့ နနားနကားသ ားပြင်ားအ ားကညရန် ကျွနပ
်ို ်တို အတ
တက လိုပ်န
ှံ့

င်နင
ို ပ
် ါသည်။ အကယ်၍

သင်သည် COVID-19 (ကိုဗစ် -၁၉) ရသတစ်ဥားနင ှံ့် ထနတျံ့ မှုရြွဲှံ့ပါက သင်နငထ
ှံ့် နတျံ့ ြွဲှံ့သညှံ့်နနမှံ့ ၁၄ ရက်အတင်ား အမ်၌
နရ ဂါကားစက်မှုမရနစရန် ကိုယ်တိုငြ
် ွဲနနပြင်ားလိုပ်ရန် ကျွနပ
်ို ်တသင
ို ှံ့ အ
ှံ့် ား ိုနား် နြေါ်၍ နတ င်ား
အဝိုငား် အ ား န
•

ားကင်ားလိုပြ နစရန် သင်အ
ှံ့ ပိုငား် အ ားလိုပ်န

ိုပါမည်။ သငမ
ှံ့် သ ားစိုနင ှံ့် သငအ
ှံ့် သိုငား်

င်ပါ။ ပပနန
် ှံ့ မှုှံ့ အ ားနနားနကားနစရန် ိုနား် နြေါ်

ိုမှုအ ားနပ

ိုပါ။

အကယ်၍ သင်သည် COVID-19 (ကိုဗစ် -၁၉) ရသတစ်ဥားနင ှံ့် နားကပ်စ ထနတျံ့ ြွဲှံ့လျှင ် Oneida County Health Department
မ တစ်စိုတစ်ဥားမ သင်သည်ထနတျံ့ မှုရြွဲှံ့န က င်ားနင ှံ့် အမ်၌နန၍ နရ ဂါကားစက်မှုမရနစရန် ကိုယ်တင
ို ြ
် ွဲနနပြင်ားပပ လိုပ်ရန်
ိုနား် နြေါ်၍ နပပ ပါလမှံ့်မည်။ အမ်တင်နနပြင်ားသည် သင်၊ သငမ
ှံ့် သ ားစိုနင ှံ့် သငအ
ှံ့် သိုငား် အဝိုငား် အ ား န

ားကင်ားလိုပြ နစရန်

ကညပြင်ားပ စ်သည်။ နပ ရင်ားပြင်ားတင် တစ်စတ်တနေသအပ စ် ပါဝင်ရန်နရားြ ယ်ပပား COVID-19 (ကိုဗစ် -၁၉) ပပနန
် ှံ့ ပြင်
ှံ့ ားအ ား
နနားနကားနစရန် ကျွနပ
်ို ်တအ
ို ှံ့ ားကညပါ။
•

အကယ်၍ သင်သည် COVID-19 (ကဗ
ို စ် -၁၉) ပ င ှံ့်
သည် သင်၏က န်ားမ နရားအ ားစစ်န

ားန ြွဲှံ့နသ ် Oneida County Health Department မတစ်စိုတစ်ဥား

ားရန်၊ မည်သနငအ
ှံ့်

က်အသယ်ရြွဲှံ့သည်ကိုန

ားနနားရန်နင ှံ့် အမ်တင်နနပပား ကယ
ို ်တိုင ်

သားသန ် ှံ့ြွဲနနရန် ိုနား် နြေါ်ပါလမှံ့်မည်။ ဤသတင်ားအြ က်အလက်မ ားသည် က န်ားမ နရား ရည်ရယ်ြ က်တစ်ြိုအတက်သ
ရယပြင်ားပ စ်ပပား တရ ားဥပနေစိုားမိုားနရား သမဟို
ို ှံ့ တ် လဝန်မှုကကား ကပ်နရားကွဲသ
ှံ့ နသ
ို ှံ့
အပြ ားနသ နအဂ င်စမ ားအ ား မျှနဝ
မည်မဟိုတ်နပ။ သင်ြငမ
ှံ့် ပပ လျှင ် သင်နငအ
ှံ့်

က်အသယ်ရြွဲှံ့သမ ားအ ား သငန
ှံ့် မည်ကို န

်ပပမည်မဟိုတ်ပါ။ သငမ
ှံ့် သ ားစိုနင ှံ့်

သငအ
ှံ့် သိုငား် အဝိုငား် အ ား COVID-19 (ကိုဗစ် -၁၉) မ ကင်ားနဝားနစရန် သင်အ
ှံ့ ပိုငား် အ ားလိုပ်န

င်ပါ။ ပပနန
် ှံ့ မှုှံ့ အ ားနနားနကားနစရန်

ိုနား် နြေါ်
•

ိုမှုအ ား နပ

ိုပါ။

အကယ်၍ သင်သည် COVID-19 (ကိုဗစ် -၁၉) ပ င ှံ့်
တစ်ကိုယ်တည်ားသားသနန
် ှံ့ နပြင်ား
နနပြင်ားကို

ားန နနလျှင ် ၁၄ ရက် က တစ်ကိုယ်တည်ားသားသနန
် ှံ့ နရန် စစဥ်ပါ။

ိုသည်မ အမ်တင် အပြ ားသမ ားနင ှံ့် အမ်နမားတရ စဆ န်မ ားနငန
ှံ့် ဝားနအ င် အြန်ားတြန်ားတင်

လ
ို ိုပပား ပ စ်နင
ို ပ
် ါက သားသန ် သန
စ
် ှံ့ င်ြန်ားတစ်ြန်ားအ ားသိုားပါ။ တစ်ကိုယ် တည်ားသားသနန
် ှံ့ နပြင်ားသည် သင်နငန
ှံ့
ှံ့် နနသ

သမ ားနင ှံ့် သင်အသိုငား် အဝင
ို ား် ကိုလည်ား န

ားကင်ားနအ င်က ကယ်ရန် အလန်အနရားပါနသ အရ ပ စ်သည်။ အကယ်၍

သင်တစ်ကိုယတ
် ည်ားသားသနန
် ှံ့ နစဥ်အနတ အတင်ား အနထ က်အပှံ့ သမဟို
ို ှံ့ တ် အကအညလိုအပ်ပါက ကျွနပ
်ို ်တို က
ှံ့ ညရန်
ပ စ်နင
ို ပ
် ါလမှံ့်မည်။ နပ ရင်ားပြင်ားတင် တစ်စတ်တနေသအပ စ် ပါဝင်ရန်နရားြ ယ်ပပား COVID-19 (ကိုဗစ် -၁၉) ပပနန
် ှံ့ ပြင်
ှံ့ ားအ ား
နနားနကားနစရန် ကျွနပ
်ို ်တအ
ို ှံ့ ားကညပါ။
•

အကယ်၍ သင်သည် COVID-19 (ကိုဗစ် -၁၉) ရသတစ်ဥားနင ှံ့် နားကပ်စ ထနတျံ့ ြွဲှံ့လျှင ် Oneida County Health
Department မ ဝန်ထမ်ားတစ်ဥားမ သင်သည် ထနတျံ့ မှုရြွဲန
ှု ရနစရန် ကိုယတ
် ိုငြ
် ွဲနန
ှံ့ က င်ားနင ်ှံ့ အမ်၌နန၍ နရ ဂါကားစက်မမ
ပြင်ားပပ လိုပ်ရန် ိုနား် နြေါ်၍နပပ ပါလမှံ့်မည်။ နပ ရင်ားပြင်ားတင် တစ်စတ်တနေသအပ စ်ပါဝင်ရန် နရားြ ယ်ပပား COVID-19 (ကိုဗစ်
-၁၉) ပပနန
် ှံ့ ပြင်
်ို ်တအ
ို ှံ့ ားကညပါ။
ှံ့ ားအ ားနနားနကားနစရန် ကျွနပ

Source: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing-comms.html
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