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ထတိ  ွေ့ မှုတခြေရာြေံလိိုကခ်ြေင််းသည် COVID 19 (ကိိုဗစ် ၁၉) ပ ံွေ့ န  ံ ှံ့ခြေင််းအာ်း တန ်းတက ်းတစသည်။ 

ဖိုန််းတြေေါ်ဆိိုမှုအာ်း တခဖဆိိုပါ။ 

Oneida County Health Department သည် COVID-19 (က ိုဗစ ်-၁၉) ပ  ျံ့ န  ှံ့မှုအ ားနန ားနက ားနစရန ်ကက  ားစ ားလိုပ်န  ငလ်ျှက်ရ  သည်။ 

အကယ်၍ သငသ်ည် COVID-19 (က ိုဗစ ်-၁၉) ရ  န က ငာ်း န  ်ပပပြငာ်းြ ရနသ  ်ကျွန်ိုပ်တ ို ှံ့ သငှံ့အ် ား ိုနာ်းနြေါ်၍ အန က ငာ်း က ားပါမည်။ 

သငသ်ည် နရ ဂါက ားစကမ်ှုမရ  နစရန ်က ိုယ်တ ိုငအ် မတ် ငြ် ွဲနနပပ ား နအ က်န  ်ပပပါ ညွှန ်က ားြ က်မ  ားအ ား လ ိုက်န ရပါမည်။ COVID-19 

(က ိုဗစ ်-၁၉) အ ား တ ိုက်  က်ရ ၌ ကျွန်ိုပ်တ ို ှံ့အ ားက ည ရန ်နရ ားြ ယပ်ြငာ်းတစ်ြိုသည် သင၊် သငှံ့မ် သ ားစိုန ငှံ့ ်သငှံ့အ်သ ိုငာ်းအဝ ိုငာ်းက ို 

န ားကငာ်းလ ိုပြ  နစပြငာ်းပ စသ်ည်။ က ားစက်ပြငာ်းနန ားနက ားနစရန ်ကျွန်ိုပ်တ ို ှံ့အ ားက ည ပပ ား ပ  ျံ့ န  ှံ့မှုနန ားနက ားနစရန ်နြေါ်  ိုနသ  ိုနာ်းအ ား 

နပ   ိုနပားပါ။ ပ ိုမ ိုနသ သတငာ်းအြ က်အလက်မ  ားအတ က် www.thecenterutica.org သ ို ှံ့သ  ားနရ က် ကညှံ့်ရှုပါ။ ဤအရ သည်  

The Center မ လ နသ  သတငာ်းစက ား ပ စ်သည်။  

အဓိကလိုပ်တဆာငြ်ေ ကမ် ာ်း 

➢ သငှံ့က် န််းမာတရ်းဌါနမ  ဖိုန််းတြေေါ်တသာအြေါ ဖိုန််းကိိုငပ်ါ။  

➢ က န််းမာတရ်းဌါနလမ််းညွှန်ြေ က်အာ်း လိိုကန်ာပါ။ 

➢ အကယ၍် သငတ်နထိိုငမ်တကာင််းခဖစ်လာပါက သငှံ့က် န််းမာတရ်းတစာငှံ့တ်  ာကမ်ှုတပ်းသအူာ်း အသတိပ်းအတကကာင််းကကာ်းပါ။ 

➢ အကယ၍် သငစ် ငတ်နထိိုငမ်တကာင််းခဖစ်ပပ ်း သင ်COVID-19 (ကိိုဗစ် -၁၉) စစ်တဆ်းမှု မရ  ိတသ်းပါက သငှံ့က် န််းမာတရ်းတစာငှံ့တ်  ာကမ်ှု 

တပ်းသအူာ်း အသတိပ်းအတကကာင််းကကာ်းပါ။ 

➢ အကယ၍် သငသ်ည် COVID-19 (ကိိုဗစ် -၁၉)   ိသ ူစ်ဥ ်းန ငှံ့ ်အန ်းကပ်ထတိ  ွေ့ မှု  ိြေ ှံ့ပါက COVID-19 (ကိိုဗစ် -၁၉) ထတိ  ွေ့မိနိိုငသ်ညှံ့် 

လ  ်တလာတန ှံ့မ စ၍ တရာဂါက်ူးစကမ်ှုမ  ိတစရန် ကိိုယ် ိိုငသ် ်းသန ှံ့် တနခြေင််းအ  က ်အမ်ိ  င ်၁၄ ရက်တနရမည်ခဖစ်သည်။ 

သငှံ့က်ိိုယ်သငတ်စာငှံ့က်ကညှံ့်ပပ ်း အခြော်းသမူ ာ်းန ငှံ့ ်(အနည််းဆံို်း ၆ တပ) လမူှုတရ်းအက ာအတ ်းအာ်း အြေ ိန် ိိုင််း  ငထ်နိ််းသမ်ိ်းထာ်းပါ။  

➢ အကယ၍် သငတ်နထိိုငမ်တကာင််းခဖစ်လာ တသာ် သငန် ငှံ့လ်  ်တလာန ်းကပ်စ ာ ထတိ  ွေ့ ြေ ှံ့သမူ ာ်းအာ်း အသတိပ်းအတကကာင််းကကာ်းပါ။ 

➢ မည်သညှံ့်တရာဂါလကခဏာမ ာ်းသည် တဆ်းရံိုသိို ှံ့ြေ ကြ်ေ င််းသ ာ်းရန် လိိုအပ်သည်ကိို သထိာ်းပါ။  

ထတိ  ွေ့ မှုတခြေရာြေံလိိုကခ်ြေင််းသည ်COVID 19 (ကိိုဗစ ်၁၉) ပ ံွေ့ န ံ ှံ့ခြေင််းအာ်း 

တန ်းတက ်းတစသည။် 
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➢ တရာဂါလကခဏာခပင််းထန်လာပါက တဆ်းကိုသမှုြံေယရူန်  ာပါ။ ခပင််းထန်တသာ တရာဂါလကခဏာမ ာ်းမ ာ အသက ် ှူရန်ြေက်ြေ ခြေင််း၊ 

ရငဘ်  ် င ်နာက ငမ်ှု သိို ှံ့မဟို  ်ဖိထာ်းသလိိုခဖစ်ခြေင််း၊ စိ ရ်ှု ပ်တထ ်းခြေင််း၊ နိို်းထရန်မ  န်ိိုငခ်ြေင််း သိို ှံ့မဟို  ်နိို်းထတနခြေင််း သိို ှံ့မဟို  ်

နို ြ်ေမ််းမ ာ်း သိို ှံ့မဟို  ်မ ကန် ာအခပာတရာငသ်န််းခြေင််း ိို ှံ့ ပါ ငသ်ည်။  

• COVID-19 (က ိုဗစ် -၁၉) ပ  ျံ့ န  ှံ့မှု နန ားနက ားသ  ားပြငာ်းအ ားက ည ရန ်ကျွန်ိုပ်တ ို ှံ့ အတ တက  လိုပ်န  ငန် ိုငပ်ါသည်။ အကယ်၍  

သငသ်ည် COVID-19 (က ိုဗစ် -၁၉) ရ  သ တစ်ဥ ားန ငှံ့ ်ထ နတ ျံ့ မှုရ  ြွဲှံ့ပါက သငန် ငှံ့ထ် နတ ျံ့ ြွဲှံ့သညှံ့်နန ှံ့မ  ၁၄ ရက်အတ ငာ်း အ မ်၌ 

နရ ဂါက ားစက်မှုမရ  နစရန ်က ိုယ်တ ိုငြ် ွဲနနပြငာ်းလိုပ်ရန ်ကျွန်ိုပ်တ ို ှံ့သငှံ့အ် ား ိုနာ်းနြေါ်၍ နတ ငာ်း  ိုပါမည်။ သငှံ့မ် သ ားစိုန ငှံ့ ်သငှံ့အ်သ ိုငာ်း 

အဝ ိုငာ်းအ ား န ားကငာ်းလ ိုပြ  နစရန ်သင်ှံ့အပ ိုငာ်းအ ားလိုပ်န  ငပ်ါ။ ပပန ှံ့န်   ှံ့မှုအ ားနန ားနက ားနစရန ် ိုနာ်းနြေါ်  ိုမှုအ ားနပ   ိုပါ။   

• အကယ်၍ သငသ်ည် COVID-19 (က ိုဗစ် -၁၉) ရ  သ တစ်ဥ ားန ငှံ့ ်န ားကပ်စ  ထ နတ ျံ့ ြွဲှံ့လျှင ်Oneida County Health Department 

မ  တစ်စ ိုတစ်ဥ ားမ  သငသ်ည်ထ နတ ျံ့ မှုရ  ြွဲှံ့န က ငာ်းန ငှံ့ ်အ မ်၌နန၍ နရ ဂါက ားစက်မှုမရ  နစရန ်က ိုယ်တ ိုငြ် ွဲနနပြငာ်းပပ လိုပ်ရန ်

 ိုနာ်းနြေါ်၍ နပပ ပါလ မှံ့်မည်။ အ မ်တ ငန်နပြငာ်းသည် သင၊် သငှံ့မ် သ ားစိုန ငှံ့ ်သငှံ့အ် သ ိုငာ်းအဝ ိုငာ်းအ ား န ားကငာ်းလ ိုပြ  နစရန ်

က ည ပြငာ်းပ စ်သည်။ နပ ရ ငာ်းပြငာ်းတ င ်တစ်စ တ်တနေသအပ စ် ပါဝငရ်နန်ရ ားြ ယပ်ပ ား COVID-19 (က ိုဗစ် -၁၉) ပပန ှံ့န်   ှံ့ပြငာ်းအ ား 

နန ားနက ားနစရန ်ကျွန်ိုပ်တ ို ှံ့အ ားက ည ပါ။ 

• အကယ်၍ သငသ်ည် COVID-19 (က ိုဗစ် -၁၉) ပ ငှံ့ ်   ားန ြွဲှံ့နသ ်  Oneida County Health Department မ တစစ် ိုတစ်ဥ ား 

သည် သင၏်က နာ်းမ နရားအ ားစစ်န ားရန၊် မည်သ န ငှံ့အ် က်အသ ယ်ရ  ြွဲှံ့သည်က ိုန  ားနန ားရနန် ငှံ့ ်အ မ်တ ငန်နပပ ား က ိုယ်တ ိုင ်

သ ားသန ှံ့ ်ြ ွဲနနရန ် ိုနာ်းနြေါ်ပါလ မှံ့်မည်။ ဤသတငာ်းအြ က်အလက်မ  ားသည် က နာ်းမ နရား ရည်ရ ယ်ြ က်တစ်ြိုအတ က်သ  

ရယ ပြငာ်းပ စ်ပပ ား တရ ားဥပနေစ ိုားမ ိုားနရား သ ို ှံ့မဟိုတ် လ ဝနမ်ှုကက ား ကပ်နရားကွဲှံ့သ ို ှံ့နသ  အပြ ားနသ နအဂ ငစ် မ  ားအ ား မျှနဝ 

မည်မဟိုတ်နပ။ သငြ် ငှံ့မ်ပပ လျှင ်သငန် ငှံ့အ် က်အသ ယ်ရ  ြွဲှံ့သ မ  ားအ ား သငှံ့န် မည်က ို န  ်ပပမည်မဟိုတ်ပါ။ သငှံ့မ် သ ားစိုန ငှံ့ ်

သငှံ့အ်သ ိုငာ်းအဝ ိုငာ်းအ ား COVID-19 (က ိုဗစ် -၁၉) မ  ကငာ်းနဝားနစရန ်သင်ှံ့အပ ိုငာ်းအ ားလိုပ်န  ငပ်ါ။ ပပန ှံ့န်   ှံ့မှုအ ားနန ားနက ားနစရန ်

 ိုနာ်းနြေါ်  ိုမှုအ ား နပ   ိုပါ။   

• အကယ်၍ သငသ်ည် COVID-19 (က ိုဗစ် -၁၉) ပ ငှံ့ ်  ားန နနလျှင ်၁၄ ရက် က  တစ်က ိုယ်တည်ားသ ားသန ှံ့န်နရန ်စ စဥ်ပါ။ 

တစ်က ိုယ်တည်ားသ ားသန ှံ့န်နပြငာ်း  ိုသည်မ   အ မ်တ င ်အပြ ားသ မ  ားန ငှံ့ ်အ မ်နမ ားတ ရ စဆ နမ်  ားန ငှံ့န်ဝားနအ င ်အြနာ်းတြနာ်းတ င ်

နနပြငာ်းက ို  ိုလ ိုပပ ား ပ စ်န ိုငပ်ါက သ ားသန ှံ့ ်သန ှံ့စ်ငြ်နာ်းတစ်ြနာ်းအ ားသ ိုားပါ။ တစ်က ိုယ် တည်ားသ ားသန ှံ့န်နပြငာ်းသည် သငန် ငှံ့န်နနသ  

သ မ  ားန ငှံ့ ်သငအ်သ ိုငာ်းအဝ ိုငာ်းက ိုလည်ား န ားကငာ်းနအ ငက် က ယ်ရန ်အလ နအ်နရားပါနသ အရ ပ စ်သည်။ အကယ်၍ 

သငတ်စ်က ိုယ်တည်ားသ ားသန ှံ့န်နစဥ်အနတ အတ ငာ်း အနထ က်အပ ှံ့ သ ို ှံ့မဟိုတ် အက အည လ ိုအပ်ပါက ကျွန်ိုပ်တ ို ှံ့ က ည ရန ်

ပ စ်န ိုငပ်ါလ မှံ့်မည်။ နပ ရ ငာ်းပြငာ်းတ င ်တစ်စ တ်တနေသအပ စ် ပါဝငရ်နန်ရ ားြ ယ်ပပ ား COVID-19 (က ိုဗစ် -၁၉) ပပန ှံ့န်   ှံ့ပြငာ်းအ ား 

နန ားနက ားနစရန ်ကျွန်ိုပ်တ ို ှံ့အ ားက ည ပါ။ 

• အကယ်၍ သငသ်ည် COVID-19 (က ိုဗစ် -၁၉) ရ  သ တစ်ဥ ားန ငှံ့ ်န ားကပ်စ  ထ နတ ျံ့ ြွဲှံ့လျှင ် Oneida County Health 

Department မ  ဝနထ်မ်ားတစ်ဥ ားမ  သငသ်ည် ထ နတ ျံ့ မှုရ  ြွဲှံ့န က ငာ်းန ငှံ့ ်အ မ်၌နန၍ နရ ဂါက ားစက်မှုမရ  နစရန ်က ိုယ်တ ိုငြ် ွဲနန 

ပြငာ်းပပ လိုပ်ရန ် ိုနာ်းနြေါ်၍နပပ ပါလ မှံ့်မည်။ နပ ရ ငာ်းပြငာ်းတ င ်တစ်စ တ်တနေသအပ စ်ပါဝငရ်န ်နရ ားြ ယ်ပပ ား COVID-19 (က ိုဗစ် 

-၁၉) ပပန ှံ့န်   ှံ့ပြငာ်းအ ားနန ားနက ားနစရန ်ကျွန်ိုပ်တ ို ှံ့အ ားက ည ပါ။ 

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

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

