
 

 

 
 

 

 

 

ကာကယွဆ် ေးမ ာေး (ဆ ေးထ  ေးခြငေ်းမ ာေး) သည ်COVID-19 က ေးစကဆ် ာဂါအာေး 

ကျွန် ပ်တ  ို့တ  ကဖ် က် န ်က   ယာပစစညေ်း တစြ် ခဖစ်သည။်   
 

ဤဆ ာဂါအာေး ပ်တန ို့ ်န ်ကျွန် ပ်တ  ို့သည ်ကျွန် ပ်တ  ို့၏ ကာကွယ်ဆ ေးပစစညေ်းက   ယာမ ာေးအာေးလ  ေးက   အသ  ေးခပြု နလ်  အပ်သည။် ကာကွယ်ဆ ေးမ ာေးသည ်သငို့က် နေ်း 

မာဆ ေးက  ကာကွယ် နန်ငှို့ ်ဆ ာဂါအာေးကာကွယ် န ်အထ ဆ ာက်   ေးဆသာ ပစစညေ်းက   ယာတစ်ြ ခဖစ်သည။် ကာကွယ်ဆ ေးမ ာေးသည ်သငို့က်  ယ်ြနဓာ၏ သဘာဝကာ 

ကွယ်မှုမ ာေးနငှို့အ်တ လ ပ်ဆ ာငဆ်သာဆ ကာငို့ ်(က  ယ်ြ အာေးစနစ်ဟ လညေ်းဆြေါ်သည)် အကယ်၍ သငသ်ည ်ဆ ာဂါနငှို့ ်ထ ဆတွွေ့ မှုရှ လာဆသာအြါ သင ့်က ိုယ့်ခန္ဓာသည့် 

ထ ိုရ ာဂါ ပ ိုိုးအာိုးတ ိုက့် န့် အဆင့်သင ့်ဖြစ့်ဆနလ မို့်မည။် အခြာေးလ ပ်ဆ ာငမ်ှုမ ာေးခဖစ်ဆသာ သငို့န်ာှဆြါငေ်းနငှို့ ်ပါေးစပ်အာေးနာှဆြါငေ်းစ ေးတစ်ြ ခဖငို့ ်ဖ  ေးအ ပ်ထာေးပပ ေး 

သငန်ငှို့အ်တ ဆနထ  င ်ခြငေ်းမရှ ဆသာ အခြာေးသ မ ာေးနငှို့ ်၆ ဆပအကွာတွငဆ်နခြငေ်းခဖငို့လ်ညေ်း COVID-19 ဆ ာဂါပ  ွေ့ နှ ို့ခြငေ်းအာေး  ပ်တန ို့ ်နက် ည န  ငသ်ည။် 

ဆလို့လာမှုမ ာေးအ  COVID-19 ကာကယွ့်ရဆိုးမ ာိုးသည့် သငို့အ်ာေး COVID-19 မ ရှ ဆစ န ်အလနွ့်ထ ရ ာက့်ဆ ကာငေ်း ဆဖာ်ခပ ကသည။် ကျွမ်ေးက ငသ် မ ာေးကလညေ်း 

COVID-19 ကာကွယ်ဆ ေးထ  ေးခြငေ်းသည ်သင ်COVID-19 ဆ ာဂါ ရှ ြ ို့ဆသာ်လညေ်း သငို့အ်ာေး ခပငေ်းထနစ်ွာဖ ာေးနာခြငေ်းမှကာကွယ် န ်အဆထာက်အက ခပြုန  ငသ်ညဟ်  

ယ   ကသည။် ဤကာကွယ်ဆ ေးမ ာေးသည ်၎ငေ်းတ  ို့အာေးခဖငို့ ်သငို့အ်ာေး ဆ ာဂါမဆပေးန  ငပ်ါ။  

 

 

ကာကယွ့်ရဆိုးမ ာိုးသည့် အန္တ ာယ့်ကင့်ိုးပါသည့်။ U.S. ကာကွယ်ဆ ေးဆဘေး 

ကငေ်းလ  ခြ ြုဆ ေးစနစ်မှာ ကာကွယ်ဆ ေးအာေးလ  ေးအာေး တတ်န  ငသ်မျှ လ  ခြ ြုစ တ်ြ မှုရှ  

ဆစ န ်ဆသြ ာဆစပါသည။် အသ  ေးခပြုဆနဆသာ COVID-19 ကာကွယ်ဆ ေးအာေးလ  ေး 

သည ်နစှ်မ ာေးစွာ တဆလျှာက်တွငထ် တ်ထ တ်ြ ို့ဆသာ အခြာေးဆသာကာကွယ်ဆ ေး 

မ ာေးနငှို့ ်တ ည ဆသာဆဘေးကငေ်းခြငေ်းစမ်ေးသပ်မှုမ ာေးခပြုလ ပ်ြ ို့ပပ ေး တ ည ဆသာစ နှုနေ်းထာေး 

မ ာေး ဆ ာက်ရှ ြ ို့သည။် တစ်န  ငင် လ  ေးတွင ်ထာေးရှ ဆသာစနစ်တစ်ြ မှာ CDC  အာေး 

ဆဘေးကငေ်းလ  ခြ ြုဆ ေး   င ်ာက စစမ ာေးနငှို့ ်ကာကွယ်ဆ ေးမ ာေး ဆဘေးကငေ်းစွာရှ ဆနခြငေ်း 

အာေးဆသြ ာ န ်ဆစာငို့ ်ကညို့စ်စ်ဆ ေး ြွငို့ခ်ပြုထာေးသည။် 
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COVID-19 က  ဗစ်- ၁၉ ကာကယွဆ် ေးမ ာေးနငှို့ပ်တသ်တဆ်သာ 

အြ ကအ်လကမ် ာေး 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 အမ   ိုးမတရူသာ COVID-19 ကာကယွ့်ရဆိုးအမ   ိုးအစာိုးမ ာိုး န္ ိုင့်ပါသည့်။ 

ဤကာကွယ်ဆ ေးအမ  ြုေးအစာေးမ ာေးက   နစှ်ကက မ်ထ  ေးဆပေးမညခ်ဖစ်ပပ ေး တစ်ကက မ် 

လျှငတ်စ်ဆြ ာငေ်းခဖစ်ကာ အြ  နခ်ြာေးမညခ်ဖစ်သည။် ပထမအကက မ်ဆ ေးထ  ေး 

ခြငေ်းသည ်သငို့က်  ယ်ြနဓာအာေး အ ငသ်ငို့ခ်ဖစ်ဆစသည။်   ဒ တ ယအကက မ်ဆ ေး 

ထ  ေးခြငေ်းသည ်သ  ေးပတ်အ ကာတွငခ်ဖစ်ပပ ေး သငို့အ်ာေး အခပညို့အ်ဝကာကွယ်မှုရှ  

 န ်ဆသြ ာဆစခြငေ်းခဖစ်သည။် အကယ်၍ သငသ်ည ်ဆ ေးနစှ်ဆြ ာငေ်း ထ  ေး  

မညဟ် ဆခပာခြငေ်းြ ြ ို့ ဆသာ် သငထ်  နစှ်ဆြ ာငေ်းစလ  ေးအာေးထ  ေး န ်ဆသြ ာဆစပါ။ 

ကာကွယ်ဆ ေးမ ာေးသည ်အနညေ်းငယ်ကွ ခပာေးဆသာနညေ်းလမ်ေးမ ာေးအာေးခဖငို့ ်

အလ ပ်လ ပ်ဆသာ်လညေ်း ကာကွယ်ဆ ေးအမ  ြုေးအစာေးမ ာေးအာေးလ  ေးသည ်သငို့ ်

အာေးကာကွယ် န ်က ည ဆပေးလ မို့်မည။်     
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ကာကွယ်ဆ ေးမ ာေးသည ်အြ  ြု ွေ့ဆသာလ မ ာေး၌ ကကက်သာေးနာခြငေ်း၊ ဆမာပနေ်း 

သညဟ် ြ စာေး ခြငေ်း သ  ို့မဟ တ် အဖ ာေးဆဖ ာို့ဆဖ ာို့ရှ ခြငေ်းက ို့သ  ို့ ဆဘေးထကွ်   ေး 

က  ြုေးမ ာေးခဖစ်ဆစန  ငသ်ည။် ဤတ  ို့ခပနမ်ှုမ ာေးမှာ ကာကွယ်ဆ ေးသည ်COVID-

19 ပ  ေးနငှို့ထ် ဆတွွေ့မ လျှင ်သငို့က်  ယ်ြနဓာတွင ်ထ  ပ  ေးအာေး မညသ်  ို့တ  က်ဖ က် မည ်

က   ကာကွယ်ဆ ေးမ ှသငဆ်ပေး န ်က ည လ ပ်ဆ ာငခ်ြငေ်းခဖစ်သည။် လ အမ ာေးစ  

အတွက် ထ  ဆဘေးထက်ွ   ေးက  ြုေးမ ာေးသည ်တစ် က် သ  ို့မဟ တ် နစှ် က်ထက် 

ပ   ကာမညမ်ဟ တပ်ါ။ ဤရ ိုးထကွ့်ဆ ိုိုး က   ိုးအမ   ိုးအစာိုးမ ာိုးရ  ဖခင့်ိုးသည့် 

သင့်၌  COVID-19 ရ  သည့်ဟို မဆ ိုလ ိုပါ။ သငို့ဆ် ေးထ  ေးပပ ေးဆနာက်သငို့ ်က နေ်းမာ 

ဆ ေးနငှို့ပ်တ်သက်ဆသာ ဆမေးြွနေ်းမ ာေးရှ ပါက သငို့ ် ာဝန၊် သ နာခပြု သ  ို့မဟ တ် 

ဆ ေးြနေ်းသ  ို့ဖ နေ်းဆြေါ်ပါ။ မညသ်ညို့ဆ် ေးဝါေး တစ်ြ တွငမ်   အလွနရ်ှာေးပါေးဆသာ် 

လညေ်း ခဖစ်တတ်ဆသာ အသက်မရှှူန  ငခ်ြငေ်းက ို့သ  ို့ဆသာ ခပငေ်းထနဆ်သာ တ  ို့ခပနမ်ှု 

တစ်ြ  ခဖစ်န  ငသ်ည။် ထ  က ို့သ  ို့ခဖစ် န ်အလွနမ်ခဖစ်န  ငပ်ါ။ သ  ို့ဆသာ် ထ  သ  ို့ခဖစ်ြ ို့ 

ဆသာ် 911 သ  ို့ ဖ နေ်းဆြေါ်   ပါ သ  ို့မဟ တ် အန ေး   ေးအ ဆ ေးဆပေါ်ြနေ်းသ  ို့ သာွေးပါ။   

 
သင့်ကာကယွ့်ရဆိုးထ ိုိုးမှု ယသူည ့်အခ  န့်တငွ့် သင့်န္ င ့် သင ့်က န့်ိုးမာရ ိုးရစာင ့် 

ရရ ာက့်မှုဝန့်ထမ့်ိုးန္ စ့်ဥ ိုးစလ ိုိုးသည့် န္ ာရခါင့်ိုးစည့်ိုး/မ က့်န္ ာြ ိုိုးမ ာိုး ဝတ့်ဆင့် 

ထာိုး န့် လ ိုအပ့်သည့်။   

CDC မှ က ေးစကဆ် ာဂါခဖစ်ပွာေးဆနစဥ်အဆတာအတွငေ်းတွင ်လ မ ာေးသည ်သ  

တ  ို့မ သာေးစ ခပငပ်ရှ လ မ ာေးနငှို့ထ် ဆတွွေ့စဥ်၊ က နေ်းမာဆ ေးဆစာငို့ဆ်ရှာက်မှုဆန ာ 

မ ာေးနငှို့ ်COVID-19 ကာကွယ်ဆ ေးတစြ် အပါအဝင ်မညသ်ညို့က်ာကယွ် 

ဆ ေးက  မ   ထ  ေးစဥ်တွင ်သ တ  ို့နာှဆြါငေ်းနငှို့ ်ပါေးစပ်မ ာေးက   ဖ  ေးအ ပ်သညို့ ်နာှ 

ဆြါငေ်းစညေ်း/ မ က်နာှဖ  ေးတစ်ြ အာေးဝတ် င ်န ်အ က ခပြုထာေးသည။်  

 
 
 

   
 

သင့်ကာကယွ့်ရဆိုးထ ိုိုးပပ ိုးသည ့်ရနာက့်ပင့်လျှင့် သငို့န်ာှဆြါငေ်းန္ င ့်ပါေးစပ်မ ာေးက   ဖ  ေးအ ပ်ထာေးသညို့ ်မ က်နာှဖ  ေး/ နာှ 

ဆြါငေ်းစညေ်းတစ်ြ  က်လက်တပ် ငခ်ြငေ်း၊ သငို့လ်က်မ ာေးအာေး မ ကာြဏဆ ေးဆ ကာခြငေ်းနငှို့ ်သငန်ငှို့အ်တ မဆနထ  င ်

ဆသာသ မ ာေးနငှို့ ်အနညေ်း   ေး ၆ ဆပအကွာတွငရ်ှ  န ်လ  အပ်ဆနဥ ေးမညခ်ဖစ်သည။် ဤအ ာသည ်သငန်ငှို့ ်အခြာေးသ မ ာေး 

အာေး ဗ  ငေ်း ပ်စ်ပ  ေးက ေးစက်ခြငေ်းမှ အဆကာငေ်း   ေးကာကွယ်မှုဆပေးခြငေ်းခဖစ်သည။် ယြ အြ  နတ်ွင ်ကျွမ်ေးက ငသ် မ ာေးက 

ကာကွယ်ဆ ေးသည ်သငို့အ်ာေးမညမ်ျှ ကာဆအာငက်ာကွယ်ဆပေးမညက်  မသ ဆသာဆ ကာငို့ ်CDC နငှို့ ်သင်ို့က နေ်းမာဆ ေး 

ဌါန၏လမ်ေးညွှနြ် က်မ ာေးက    က်လက်လ  က်နာခြငေ်းသည ်ဆကာငေ်းဆသာြ ယ ြ က်တစ်ြ ခဖစ်သည။် လတူ ိုင့်ိုး သည့် 

ခ က့်ခ င့်ိုးကာကယွ့်ရဆိုး  န့်မဖြစ့်န္ ိုင့်သည့်က ိုလည့်ိုး ကျွန့္်ိုပ့်တ ို  သ ထာိုးရသာရ ကာင ့် မ မ က ိုယ့်တ ိုင့်န္ င ့် 

အဖခာိုးသမူ ာိုးအာိုးကာကယွ့် န့် အရ ိုးကက ိုးရနဆဖဲြစ့်သည့်။  

SOAP 

COVID-19 က  ဗစ်- ၁၉ ကာကယွဆ် ေးမ ာေးနငှို့ပ်တသ်တဆ်သာ အြ ကအ်လကမ် ာေး 

ဆပ့်ဖပာ 
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