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ကရ
ို ို နာ ဗိုင်း် ရပ် စ် ဆသ
ို ည်မာ အဘယ်နည််း ။

ကရ
ို ို နာဗိုင်း် ရပ်စ် (COVID-19) သည် မ ်းစတ်သည် ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၁၉ တွင ် ပထမဆ်းို စတင်တတွွေ့ ရခတ
် ်းစတ်တစ်ခဖို ြစ်ပပီ်း မတ်လ ၁၂
ဲ့ သာ ဗိုင်း် ရပ်စမ
ရက်တန ဲ့တွင ် နင
ို င
် တကာရ တနရာမ ာ်းစွာနငဲ့် အတမရကန် ဖပည်တထာင်စရ
ို ဖပည်နယ်တပေါင််း ၅၀ တတွ
ို ဲ့ င ် စတင်တတွွေ့ ရခပ
ဲ့ ေါသည်။ ဗိုင်း် ရပ်စ် သည်
လူအမ ာ်းစိုတင
ွ ် သက်တရာက်မှု အနည််းငယ်သာ ရနင
ို တ
် သာ်လည််း အသက်ကကီ်းတသာ သူမ ာ်းနငဲ့် ယခင်တရာဂေါအခ ရသူမ ာ်းတွင ် ဖပင််းထန်တသာ
ြ ာ်းနာမှု နငဲ့် အဆိုတတ
် ရာင် တရာဂေါတို ဖြစ်
ို ပ
် ေါသည်။
ဲ့ ပာွ ်းနင

COVID-19 မည်သ ို က
ို့ ်းစက်ပ ျံ့ ပာ်းသနည််း။
က န််းမာတရ်း ကျွမ်း် က င်သမ
ူ ာ်းအတနဖြငဲ့် COVID-19 လူတစ်ဦ်းမ တစ်ဦ်းထသို ကူ
ဲ့ ်းစက်ပ ွေ့ နပဲ့ ို အတသ်းစတ်ကို တလဲ့လာတနဆ ဖြစ်ပေါသည်။ လတ်တတလာ
အတထာက်အထာ်းအရ ကူ်းစက်ခထာ်းရသူမ ကူ်းစက်မခရတသ်းသူ အကကာ်း အကွာအတ ်း ၆ တပ အတွင်း် တခ ာင််းဆ်းို ဖခင််းနငဲ့် နာတခ ဖခင််းတမ
ို ဲ့
ကူ်းစက်နင
ို တ
် ကကာင််း တတွွေ့ ရထာ်းပေါသည်။ အဖခာ်းကူ်းစက်နင
ို သ
် ညဲ့် နည််းလမ််းမ ာ်းတွင ် တအာက်ပေါတို ပေါ
ို သ
် ည်။
ဲ့ င်နင


ကင
ို တ
် ယ
ွ ထ
် တတွွေ့ ဖခင််း သမဟို
ို ဲ့ တ် လက်ဆနှု
ွ တဆ
် က်ဖခင််း ကသ
ဲ့ တသာ
ို ဲ့
တစ်ဦ်းနငဲ့တ
် စ်ဦ်း နီ်းကပ်တသာ ထတတွွေ့ မှု



ဗိုင်း် ရပ်စရ
် တသာ အရာ တထ တစ်ခို သမဟို
ို ဲ့ တ် ၄င််းမ က်နာဖပင်တပေါ်သို ထ
ို ပ် ပီ်းတနာက် သင်၏ ပေါ်းစပ်၊ နာတခေါင််း သမဟို
ို ဲ့ တ် မ က်လို်းမ ာ်းကို ကင
ို တ
် ယ
ွ ဖ် ခင််း။
ဲ့ ကင



တစ်ခေါတစ်ရ ရာ်းပေါ်းတသာ ဖြစ်စဉ်မ ာ်းတွင ် မစင်ကို ထတတွွေ့မဖခင််း။

COVID-19 သည် မည်မျှထ ဖပင််းထန်သနည််း။
တရာဂေါကူ်းစက်ခထာ်းရတသာ လူ ၈၀% တက ာ် သည် ဖပင််းထန်မမ
ှု ရတသာ လကခဏာမ ာ်း ဖြစ်တပေါ် ခစာ်းရပပီ်းတနာက် ဖပန်လည် တပ ာက်ကင််းသက်သာသွာ်းကကပေါသည်။
အဖခာ်းတသာသူမ ာ်း အထူ်းသဖြငဲ့် သက်ကကီ်းရွ ယအ
် ိုမ ာ်းနငဲ့် ဖပင််းထန် နာတာရည် လူနာမ ာ်းသည် တဆ်းရို တက်ကသ
ို ရန်လအ
ို ပ်သညဲ့် ပမ
ို ဖို ပင််းထန်တသာ အဆိုတတ
် ရာင်
တရာဂေါလကခဏာမ ာ်း ခစာ်းရနင
ို ပ် ပီ်း တစ်ခေါတစ်ရတွင ် တသဆ်းို မှုမ ာ်း တတွွေ့ ကက တတ်ပေါသည်။

မည်သညို့ ် လကခဏာမ ာ်း ဖြစ်ပပေါ် ခစာ်းရသနည််း။
COVID-19 ကူ်းစက်ခထာ်းရသူတသည်
ို ဲ့
ဗိုင်း် ရပ်စ် နငဲ့ထ
် တတွွေ့ ပပီ်းတနာက် အနည််းဆ်းို ၂ ရက် သမဟို
ို ဲ့ တ် အကကာဆ်းို ၁၄ ရက် အတွင်း် လကခဏာမ ာ်း
စတင်ဖြစ်တပေါ် ဖပသလာပေါသည်။

ြ ာ်းဖခင််း

တခ ာင််းဆ်းို ဖခင််း

အသက်ရှူရ ခက်ခဖခင််း

မည်သ တ
ို ပ
် ခ ရသနည််း။
ို့ င် COVID-19 က်းစက်နင
လက်ရ အတဖခအတနတွင ် အမ ာ်းဖပည်သလ
ူ ထ
ူ ထ
ို တွင ် COVID-19 နငဲ့ပ
် တ်သက်ပပီ်း ဖပင််းထန်တသာ ြ ာ်းနာမှု ဖြစ်တပေါ် နင
ို တ
် ခ နည််းပေါ်း ပေါသည်။ ယခိုအခ န်
အတမရကန်နင
ို င
် (U.S) တွင ် လူနာအတရ အတွက် အနည််းငယ်ရပပီ်း အသက်အရွ ယက် ကီ်းသူ လူကကီ်းမ ာ်း၊ နလ်းို တရာဂေါ၊ ဆီ်းခ တရာဂေါ၊ အဆိုတ် တရာဂေါ
အခရသူမ ာ်း နငဲ့် ကယ
ို ခ
် အာ်း စနစ်ကို ထခက
ို တ
် သာ အတဖခအတန ရသူမ ာ်းသည် ကူ်းစက်နင
ို တ
် ခ ပမ
ို ဖို မငဲ့မ
် ာ်းပေါသည်။ ထအဖပင်
ို ဲ့
ကမ္ာဲ့ တစ်တနရာမ
အဖခာ်းတစ်တနရာသို ခရီ
ို တ
် ခ ကို ပိုမ ာ်းနင
ို တ
် စပေါသည်။ CDC မ တနာက်ဆ်းို ထိုတဖ် ပန်ထာ်းတသာ ခရီ်းသွာ်းလာဖခင််းဆင
ို ရ
် ာ
ဲ့ ်းသွာ်းလာသူမ ာ်း သည် ကူ်းစက်နင
အကကဖပ ခ က်ကို wwwnc.cdc.gov/travel တွင ် ကကညဲ့ရ
် ှု ပေါ။

ကျွန်ပ
ို ် အာ်း COVID-19 က်းစက်ဖခင််းမခရပအာင် မည်ကသ
ို့ ို ကာက
ယ်နင
ို မ
် ည်နည််း။
ို့
မန်ကန်တသာ လက်တဆ်းဖခင််းနငဲ့အ
် တူ သငဲ့မ
် က်နာကို ထတတွွေ့ မှုအာ်း တရာင်ရာ်းဖခင််းအာ်းဖြငဲ့် COVID-19 နငဲ့် အဖခာ်း မ ာ်းစွာတသာ
ဗိုင်း် ရပ်စမ
် ာ်းကူ်းစက်ဖခင််းကို ကာကွယန
် င
ို မ
် ည်ဖြစ်ပေါသည်။ https://youtu.be/d914EnpU4Fo တွင ် မန်ကန်တသာ လက်တဆ်းဖခင််း နည််းစနစ်မ ာ်းကို
ဖမန်ဆန်စာွ င်တရာက် ကကညဲ့ရ
် ှု နင
ို ပ
် ေါသည်။ လက်ရအခ န်တင
ွ ် COVID-19 အတွက် ကာကွယတ
် ဆ်း မရတသ်းပေါ။ အထူ်းသဖြငဲ့် တိုပ်တကွ်းနငဲ့်
အသက်ရှူလမ််းတကကာင််းဆင
ို ရ
် ာ ကူ်းစက်တရာဂေါမ ာ်းကို တလ ာဲ့ခ လပ
ို ေါက တိုပ်တကွ်း ကာကွယတ
် ဆ်းထ်းို ထာ်းဖခင််းအာ်းဖြငဲ့် သငဲ့က
် ယ
ို သ
် င်နငဲ့် အဖခာ်းတသာ
သူမ ာ်းအတွက် ကာကွယန
် င
ို ပ
် ေါသည်။ တနစဉ်ကက
တင်ကာကွယမ
် မ
ှု ာ်းတွင ် ြ ာ်းနာသူမ ာ်းနငဲ့် အနီ်းကပ် ထတတွွေ့ မှုကို တရာင်ကကဉ်ဖခင််းမသည်
ဲ့
ဓေါတ်တလကာ်းခလိုတမ
် ာ်း၊ တခေါ်း လက်ကင
ို မ
် ာ်း၊ တခေါ်းလက်ရန််းမ ာ်းကသ
ဲ့ တသာ
ို ဲ့
အမ ာ်းဖပည်သသ
ူ ်းို မ က်နာဖပင်မ ာ်း ထတတွွေ့ ဖခင််းကို တရာင်ရာ်းဖခင််းနငဲ့်
လက်ဆနှု
ွ တဆ
် က်ဖခင််းတက
ို ဲ့ ို တရာင်ရာ်းဖခင််းတအထ
ို ဲ့
ပေါ င်သည်။ အဖခာ်းအဆငဲ့မ
် ာ်းတွင ် 

သင်၏မ က်လို်းမ ာ်း၊ နာတခေါင််း သမဟို
ို ဲ့ တ် ပေါ်းစပ် တက
ို ဲ့ ို လက်မတဆ်းပ ကိုငတ
် ွယ်ထတတွွေ့ ဖခင််းမ တရာင်ကကဉ်ဖခင််း



သင်နာမက န််းဖြစ်တနပေါက အမ်ထတွင် တနထင
ို ဖ် ခင််းနင ်ဲ့ အဖခာ်းသူမ ာ်းနင ်ဲ့ အနီ်းကပ် ထတတွွေ့ ဖခင််းကို တရာင်ကကဉ်ဖခင််း



သင် တခ ာင််းဆို်းခ န် သမဟို
ို ဲ့ တ် နာတခ ခ န်တွင် သင်၏ နာတခေါင််း၊ ပေါ်းစပ်တအာ်း
ို ဲ့
တစ်သ ှူ်း သိုမဟို
ဲ့ တ် အက ီလက်စ အသို်းဖပ ပပီ်း
ြို်းအိုပ်ထာ်းပေါ။

နင
ို င
် တကာ ခရီ်းသွာ်းလာတရ်း နငဲ့် ပတ်သက်ပပီ်း CDC မ အတလ်းထာ်းပပီ်း တဖပာဆထ
ို ာ်းပေါသည်။ မတ်လ ၁၂ ရက်တန ဲ့ရက်စအရ
ွ
မလအ
ို ပ်ပ တရိုတဖ် ပည်၊ အီရန်၊
တတာင်ကရ
ို ီ်းယာ်း နငဲ့် ဥတရာပ နင
ို င
် မ ာ်းသို သွ
် ိုမ ာ်း သမဟို
ို ဲ့ တ် နာတာရည် တရာဂေါရသူမ ာ်း
ဲ့ ာ်းလာဖခင််းကို တရာင်ရာ်းရန် CDC မ အကကဖပ ထာ်းပေါသည်။ သက်ကကီ်းရွ ယအ
အတနဖြငဲ့် ဂ ပန်နင
ို င
် သို သွ
ို စစတစ်ခဖို ြစ်ပေါသည်။ ခရီ်းသွာ်းလာဖခင််း အကကဖပ ခ က်မ ာ်းနငဲ့် ပတ်သက်ပပီ်း CDC မ အကကဖပ ခ က်ကို
ဲ့ ာ်းတရာက်ဖခင််းသည် စ်းို ရမ်စရာတစ်ခက
wwwnc.cdc.gov/travel တွင ် ြတ်ရှုနင
ို ပ
် ေါသည်။

ကျွန်ပ
ို ် တင် ပရာဂါလကခဏာမ ာ်းဖြစ်ပပေါ် ခစာ်းလာရပါက မည်သည်တက
ို ို့ လ
ို ပ
ို ် ပဆာင်ရမည်နည််း။
တိုပ်တကွ်းနငဲ့် COVID-19 အပေါအ င် အဖခာ်းတသာ အသက်ရှူဖခင််းဆင
ို ရ
် ာ ကူ်းစက်မမ
ှု ာ်းသည် တစ်ထပ်တည််း မတူညလ
ီ င်တတာင်မ ဆင်တတ
ူ သာ အခ က်ဖပ နငဲ့်
တရာဂေါလကခဏာမ ာ်း ရကကပေါသည်။ လူတစ်ဦ်းခ င််းစီတင
ို ်း် သည် သူတြ
ို ဲ့ ာ်းနာတနသည် သမဟို
ို ဲ့ တ် စတင်ြ ာ်းနာလာတနသည်ဟို ထင်ပေါက အလိုပ်သို သတင််းမပိုသငို့
် ါ။
ို့ ပ
လူတစ်ဦ်းခ င််းစီ တင
ို ်း် သည် တခ ာင််းဆ်းို ဖခင််း၊ အသက်ရှူရ ခက်ခဖခင််း ၊ အြ ာ်းရဖခင််းတက
ို ဲ့ ို မမကယ
ို မ
် မ တစာငဲ့က် ကညဲ့ရ
် မည် ဖြစ်ပပီ်း မမထတွငရ
် နင
ို တ
် သာ
မည်သညဲ့့
် ဲ့့်ြ ာ်းနာမှုကမ
ို ဆို ပ ွေ့ နကူ
် စ်ဦ်း အကွာအတ ်း ဖခာ်းတနဖခင််းကို က ငဲ့သ
် ်းို သငဲ့ပ
် ေါသည်။ COVID-19 အတည်ဖပ လူနာနငဲ့်
ဲ့ ်းစက်ဖခင််းမဖြစ်တစရန် လူတစ်ဦ်းနငဲ့တ
ထတတွွေ့ ခပဲ့ ပီ်း အထက်တြာ်ဖပပေါလကခဏာမ ာ်း ခစာ်းတနရသူ တစ်ဦ်းခ င််းစီတင
ို ်း် သည် က န််းမာတရ်း န်တဆာင်မှု တပ်းသူမ ာ်းထသို ြို
ွ သ
် ငဲ့ပ
် ေါသည်။ မမ
ဲ့ န်း် ဖြငဲ့် ဆက်သယ
ခစာ်းတနရတသာ လကခဏာမ ာ်းအတကကာင််းနငဲ့် အတည်ဖပ လူနာနငဲ့် မည်သညဲ့အ
် ခ န်တင
ွ ် မည်ကသ
ဲ့ ို ဲ့ ထတတွွေ့ မှု ရခသ
ဲ့ ညဲ့် သတင််းအခ က်အလက်မ ာ်းတပ်းရပေါမည်။
က န််းမာတရ်း တစာငဲ့တ
် ရာက်မှု တပ်းတဆာင်သူ အတနဖြငဲ့် ပိုဂလ
ဂ က ဓေါတ်ခွခန််း တစ်ခို မတစ်ဆငဲ့် စစ်တဆ်းရန် သမဟို
ို ဲ့ တ် အမ ာ်းဖပည်သက
ူ ဲ့ န််းမာတရ်းနငဲ့ဆ
် င
ို တ
် သာ
အရင််းအဖမစ်တနရာမ ာ်းတွင ် ပေါ င်စစ်တဆ်း စမ််းသပ်ရန် အကကဖပ တကာင််းဖပ နင
ို ပ
် ေါသည်။ အတည်ဖပ လူနာတစ်ဦ်းနငဲ့် ထတတွွေ့ ခပဲ့ ပီ်း COVID-19 လကခဏာမ ာ်း
ခစာ်းတနရတသာသူမ ာ်းသည် က န််းမာတရ်း န်တဆာင်မတ
ှု ပ်းသူ သမဟို
ို ဲ့ တ် အတရ်းတပေါ်အခန််းသို အရင်
ကက တင် ဆက်သယ
ွ အ
် တကကာင််းကကာ်းထာ်းဖခင််းမရဘ အဆပ
ို ေါ
ဲ့
က န််းမာတရ်း န်တဆာင်မှု တပ်းသူ သမဟို
ို ဲ့ တ် အတရ်းတပေါ်အခန််းသို သွ
် ေါ။
ဲ့ ာ်းတရာက်ဖခင််းမဖပ သငဲ့ပ

COVID-19 အာ်းမည်သ ို ကို
ို့ သပါသနည််း။
COVID-19 အတွက် သီ်းသနထ
် ဲ့ တ
ို ်လပ
ို ်အတည်ဖပ ထာ်းတသာ တဆ်း ေါ်းမရတသ်းပေါ။ လကခဏာ သပ်မဖပင််းထန် တသာ ကရ
ို ို နာဗိုင်း် ရပ်စတ
် ကကာငဲ့် ြ ာ်းနာတနသူ အမ ာ်းစိုသည်
အရည်မ ာ်းမ ာ်းတသာက်သ်းို ဖခင််း၊ အနာ်းယူဖခင််း၊ နာက င်မှု နငဲ့အ
် ြ ာ်းက တဆ်းမ ာ်း တသာက်သ်းို ဖခင််းဖြငဲ့် မမြာသာမမ တပ ာက်ကင််းနင
ို ပ
် ေါသည်။ သတသာ်
ို ဲ့
လည််း အခ ွေ့တသာ
အတဖခအတနမ ာ်းတွင ် အဆိုတတ
် ရာင်တရာဂေါအထ ဖြစ်တပေါ်လာနင
ို ပ် ပီ်း တဆ်း ေါ်းကိုသမှု ခယူဖခင််း သမဟို
ို ဲ့ တ် တဆ်းရို တက်
ကိုသရဖခင််းမ ာ်း လအ
ို ပ်နင
ို ပ
် ေါသည်။
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