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ဝန်းထ်မ််း�တစ်ွဲဦး�သည် ်COVID-19 ရော�ာဂါါပ်းု�ရောတ့
ရိှိးပြီးပ်း�ရောန်းာက်် အုးမ််းတဲင်မ်းည်မ််းှကြာက်ာကြာက်ာရောန်း�န်း ်
လုးုအုပ််သန်းည်�်။
သင််သည်် က်ာကဲ်ယ််ဆေးဆးထိုးး�းထိုးားလျှှင်် သး� မဟု�တ်် ယ်ခင််က် COVID ပြ�စ်ွဲ�ဲားခ���းးလျှှင််�င်် သင်�်တ်င်ဲ် COVID-19 လျှက်ခဏာာမ�ားရိှိးဆေးေ�ါက် အိးမ်တ်င်ဲ်ဆေးေ�ါ။ 
ဆေးဆးဘက််ဆး�င််ရာ ဆေးစွဲာင်�်ဆေးရိှိာက််မုခံယ်းသည််မိလျှဲ�၍ အိးမ်တ်င်ဲ်သာဆေးေ�ါ။ က်ဆေးလျှးဆေးစွဲာင်�်ဆေးရိှိာက််ဆေးရးဆေးေဟုာ၊ အိလျှ��်၊ ခရးးသဲားပြခင််း သး� မဟု�တ်် အိပြခား
လျှ�်ုရိှိားမုမ�ား သး� မဟု�တ်် စွဲ�ဆေး�း�ဲ�မ�ားသး�  မသဲားဆေးရာက််သင်�်�ါ။ 

သင့််�တွွင့်� ရော�ာဂါါလက္ခခဏာာများ�ာ�ရိှိ�ပါါက္ခ ရော�ာ�ပြပါပါါအချိ� �န်�အထိ� အ�များ�မိျားာရောန်ပါါ-
•       သင််သည်် သင်�်အိ��ားက်း�ဆေးလျှှာ�ခ�ရေ ်ဆေးဆး�ါး မသံ�းဘ� 24 ောရးလံျှ�းလံျှ�းအိ��ားက်င််းပြခင််း၊

•       သင််၏ဆေးရာေါလျှက်ခဏာာမ�ားသည်် 24 ောရးအိတ်င်ဲ်း သက််သာဆေးက်ာင််းမဲေလ်ျှာသည််၊

•       သင့်�စစ�ရော��သည့််�ရောန်မိ်ျားစ၍ အန်ည့်���း�� 5 �က္ခ�ကြာက္ခာခ့်ျိသည့်�။ သင်�်အိား �း�းဆေးတ်ဆ့ေး�က်ာင််းစွဲစ်ွဲဆေးဆးဆေးတ်ရိ့ှိး

ဆေးသာဆေးေ �က်း� ဆေးေ � 0 ဟု�ဆေးခ်သည််။ ဆေးရာေါ�း�းဆေးတ်ရိ့ှိးပြီး�းး (1-5 ရက််) ဆေးောက်် 5 ရက််ပြ�ည်�်သည််အိထိုးး အိးမ်တ်င်ဲ်

ဆေးေ�ါ။ သင််သည်် အိးမ်မိာ အိေည််းဆံ�း 5 ရက််ဆေးေရ�ါမည််။

သင်�်ဆေးရာေါလျှက်ခဏာာမ�ား မသက််သာ�ါက် အိးမ်တ်င်ဲ် 5 ရက််ထိုးက်် �း��က်ာဆေးအိာင််ဆေးေရေ ်လျှး�အိ�်�ါသည််။ သင််

က်းးစွဲက််ပြခင််းမရိှိးဆေးတ်ာ�ဘ� အိးမ်တ်င်ဲ်ဆေးေရေ ်မလျှး�အိ�်ဆေးသာ်လျှည််း အိေံ �နိှင်�် အိရသာအိာရံုံ�  ဆံ�းရှုံးရုံုံးပြခင််းက်��သး�  အိခ� း�ဆေးသာ လျှက်ခဏာာမ�ားသည်် ရက််သတ်တ �တ်် 

သး� မဟု�တ်် လျှမ�ားအိထိုးး �က်ာရိှိည််နှး�င််သည််။ ဤဆေးေရာတ်င်ဲ်�း�မး�ဆေးလျှ�လျှာရေ်

သင််၏ သးးပြခားခဲ�ဆေးေထိုးး�င််ပြခင််း အိဆံ�းသတ််ပြီး�းးဆေးောက်် အိပြခားသးမ�ားနိှင်�် အိမ�ားနိှင်�် ဆး�င််ဆေးသာ ဆေးေရာမ�ားတ်င်ဲ် အံိက်း�က််ဆေးတ်ာ်သည်�် နိှာဆေးခါင််းစွဲည််းက်း�

ဆေးောက််ထိုး�် 5 ရက််�က်ာ �တ််ဆင််�ါ။

သင့််�တွွင့်� ရော�ာဂါါလက္ခခဏာာများ�ာ�များရိှိ�ခ့်ျိပါါက္ခ ရော�ာ�ပြပါပါါအချိ� �န်�အထိ� အ�များ�မိျားာရောန်ပါါ-
•       သင့်�စစ�ရော��သည့််�ရောန်က်္ခတွည့်��က္ခ အန်ည့်���း�� 5 �က္ခ�ကြာက္ခာခ့်ျိသည့်�။ သင်�်အိား �း�းဆေးတ်ဆ့ေး�က်ာင််းစွဲစ်ွဲဆေးဆး

ဆေးတ်ရိ့ှိးဆေးသာဆေးေ �က်း� ဆေးေ � 0 ဟု�ဆေးခ်သည််။ ဆေးရာေါ�း�းဆေးတ်ရိ့ှိးပြီး�းး (1-5 ရက််) ဆေးောက်် 5 ရက််ပြ�ည်�်သည််အိထိုးး အိးမ်

တ်င်ဲ်ဆေးေ�ါ။ သင််သည်် အိးမ်မိာ အိေည််းဆံ�း 5 ရက််ဆေးေရ�ါမည််။

သင််��ားော�ါက် သး� မဟု�တ်် ဆေးရာေါလျှက်ခဏာာမ�ား ခံစွဲားရ�ါက် အိးမ်တ်င်ဲ် 

သင််၏ 5 ရက််�က်ာ သးးပြခားခဲ�ဆေးေပြခင််းသည်် ပြ�ေလ်ျှည််စွဲတ်င််သည််။ ဤ
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ဆေးေရာတ်င်ဲ်�း�မး�ဆေးလျှ�လျှာရေ ်

သင််၏ သးးပြခားခဲ�ဆေးေထိုးး�င််ပြခင််း အိဆံ�းသတ််ပြီး�းးဆေးောက်် အိပြခားသးမ�ားနိှင်�် အိမ�ားနိှင်�် ဆး�င််ဆေးသာ ဆေးေရာမ�ားတ်င်ဲ် 

အံိက်း�က််ဆေးတ်ာ်သည်�် နိှာဆေးခါင််းစွဲည််းက်း�ဆေးောက််ထိုး�် 5 ရက််�က်ာ �တ််ဆင််�ါ။ 

လျှက်ခဏာာမပြ�မး 2 ရက််အိထိုးးအိလျှး�မိစွဲတ်င််၍ သင််၏ သးးသေ �ခ်ွဲခဲ�ဆေးေပြခင််းက်ာလျှ ပြီး�းးဆံ�းသည််အိထိုးး သင််မိ ဆေးရာေါက်းးစွဲက််ဆေးစွဲနှး�င််ပြီး�းး အိပြခားသးမ�ားထံိုး ဗိုး�င််း

ရ�်စ်ွဲ���ံနိှ�ံနှး�င််သည််။ သင်�်တ်င်ဲ် ဆေးရာေါလျှက်ခဏာာလံျှ�း�မပြ��ါက် COVID-19 �း�းစွဲစ်ွဲဆေးဆးပြခင််း မတ်း�င််မး 2 ရက်် အိလျှး�မိစွဲတ်င််၍ သင််မိ ဆေးရာေါက်းးစွဲက််ဆေးစွဲနှး�င််

�ါသည််။ ဤအိခ� းေအ်ိဆေးတ်ာအိတ်င်ဲ်း သင််နိှင်�်အိေးးက်�် ဆက််သဲယ််သး မည််သးမဆး�သည်် ထိုးးဆေးတ်မ့ှုမု ရိှိးခ���ါသည််။

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/quarantine-isolation.html#end-isolation-symptoms
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/types-of-masks.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/types-of-masks.html
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ဝန်းထ်မ််း�တစ်ွဲဦး�သည် ်COVID-19 ရော�ာဂါါပ်းု�နိှင်် ထး
ရောတခ့ျု�် ပြီးပ်း�ရောန်းာက်် အုးမ််းတဲင်မ်းည်မ််းှကြာက်ာကြာက်ာရောန်း�န်း ်
လုးုအုပ််သန်းည်�်။
လျှးတ်း�င််းသည်် COVID-19 ရိှိးသးတ်စ်ွဲဦးးဦးးနိှင်�် ထိုးးဆေးတ်ခ့��ပြီး�းးဆေးောက်် အိပြခားသးမ�ားအိေးးတ်င်ဲ် အံိက်း�က််ဆေးတ်ာ်ဆေးသာ နိှာဆေးခါင််းစွဲည််းက်း� 10 ရက််�က်ာ �တ််ဆင််

ရေ ်လျှး�အိ�်သည််။ 

အိခ� း�ဆေးသာသးမ�ားသည်် အိးမ်တ်င်ဲ် ကဲ်ာရေတ််င််း 5 ရက််�င််ရေလ်ျှး�အိ�်သည််။ ပြီး�းးခ��ဆေးသာ ရက််ဆေး�ါင််း 90 
(3 လျှခေ �)် အိတ်င်ဲ်း သင်�်တ်င်ဲ် COVID-19 ဆေးရာေါ�း�း စွဲစ်ွဲဆေးဆးဆေးတ်ရိ့ှိးခ���ါက် အိးမ်၌ ကဲ်ာရေတ််င််း�င််ရေ ်မ
လျှး�အိ�်�ါ။ သင််၏ COVID-19 က်ာကဲ်ယ််ဆေးဆးမ�ားက်း� အိခ� းေနိ်ှင်�်တ်စ်ွဲဆေးပြ�းည်း ထိုးး�းထိုးားလျှှင််လျှည််း အိးမ်၌ 
ကဲ်ာရေတ််င််း�င််ရေ ်မလျှး�အိ�်�ါ။ ဆး�လျှး�သည််မိာ သင်�်တ်င်ဲ်- 

   COVID-19 က်ာကဲ်ယ််ဆေးဆးတ်စ်ွဲခ�ခ�အိတ်က်ဲ် အိားပြမှင်�်တ်င််ဆေးဆးတ်စ်ွဲလံျှ�း သး� မဟု�တ်် 
•       လျှေဲခ်��ဆေးသာ 5 လျှအိတ်င်ဲ်း Pfizer သး� မဟု�တ်် Moderna COVID-19 က်ာကဲ်ယ််ဆေးဆးက်း� ဒု�တ်းယ်အိကြိက်းမ်

ဆေးပြမာက််ထိုးး�းပြခင််း သး� မဟု�တ်် 
•       လျှေဲခ်��ဆေးသာ 2 လျှအိတ်င်ဲ်း Johnson & Johnson COVID-19 က်ာကဲ်ယ််ဆေးဆး တ်စ်ွဲလံျှ�းထိုးး�းပြခင််း

ပြ�စ်ွဲသည််။

ရော�ာ�ပြပါပါါအတွ��င့်��ပြ�စ�ပါါက္ခ သင့်�သည့်� အ�များ�တွွင့်� ကွ္ခာ�န်�တွင့်�� 5 �က္ခ�ဝင့်��န်�လ��
အပါ�ပါါသည့်�- 
•       သင််သည်် က်ာကဲ်ယ််ဆေးဆးမထိုးး�းထိုးား�ါ။ ဆး�လျှး�သည််မိာ သင််

သည်် မည််သည်�် COVID-19 က်ာကဲ်ယ််ဆေးဆးက်း�မိ မထိုးး�းရဆေးသး�ါ။ 
•       သင််၏ COVID-19 က်ာကဲ်ယ််ဆေးဆးမ�ားက်း� အိခ� းေနိ်ှင်�်တ်စ်ွဲဆေးပြ�းည်း 

မထိုးး�းထိုးား�ါ။ 
•       သင််သည်် COVID-19 ဆေးရာေါ�း�းဆေးတ်ရိ့ှိးပြီး�းးဆေးောက်် ရက််ဆေး�ါင််း 90 
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•       Pfizer COVID-19 က်ာကဲ်ယ််ဆေးဆး 2 ကြိက်းမ်ထိုးး�းထိုးားလျှှင်် 18 နိှစ်ွဲဆေးအိာက််က်ဆေးလျှးမ�ားက်း� က်ာကဲ်ယ််ဆေးဆးမ�ားအိား အိခ� းေနိ်ှင်�်တ်စ်ွဲဆေးပြ�းည်း ထိုးး�း
ထိုးားသည််ဟု�ယ်းဆ�ါသည််။ က်ဆေးလျှးမ�ားအိတ်က်ဲ် အိခ� းေနိ်ှင်�်တ်စ်ွဲဆေးပြ�းည်းပြ�စ်ွဲဆေးသာက်ာကဲ်ယ််ဆေးဆး၏ အိဓိး�ါါယ််�ဲင်�်ဆး�ခ�က််တ်င်ဲ် အိားပြမှင်�်တ်င််ဆေးဆး
တ်စ်ွဲလံျှ�း မ�ါ�င််ဆေးသး�ါ။ 

က်ာက်ဲယ််ဆဆေးး

ဆေးက်�ာ်�က်ာခ��ပြီး�းး သင််၏ က်ာကဲ်ယ််ဆေးဆးမ�ားက်း� အိခ� းေနိ်ှင်�်တ်စ်ွဲဆေးပြ�းည်း မထိုးး�းထိုးား�ါ။

သင််သည်် ထိုးးဆေးတ်ပ့ြီးပြီး�းးဆေးောက်် သး� မဟု�တ်် အိးမ်တ်င်ဲ် 5 ရက််�က်ာဆေးသာ ကဲ်ာရေတ််င််းအိဆံ�းသတ််ပြီး�းးဆေးောက်် နိှာဆေးခါင််း
စွဲည််းက်း� မ�တ််ဆင််နှး�င််�ါက် CDC က် သင်�်အိား အိးမ်တ်င်ဲ် 5 ရက််အိစွဲား 10 ရက််ဆေးေရေ ်အိ�ကံ်ပြ�ုထိုးားသည််။ 

သင််သည်် အိပြခားသးမ�ားက်း� ဗိုး�င််းရ�်စ်ွဲက်းးစွဲက််ပြခင််းမပြ�ုဆေး�က်ာင််း ဆေးသခ�ာဆေးစွဲရေ ်COVID-19 က်းးစွဲက််ခံထိုးားရသးနိှင်�် ဆေးောက််ဆံ�းအိေးးက်�်ထိုးးဆေးတ်ပ့ြီးပြီး�းး
ဆေးောက်် 5 ရက််အိ�က်ာတ်င်ဲ် စွဲစ်ွဲဆေးဆးမုခံယ်းရေလ်ျှည််း က်ွနှ်��်တ်း�က် အိ�ကံ်ပြ�ုအိ�်�ါသည််။ သင််သည်် �း�းဆေးတ်ဆ့ေး�က်ာင််း စွဲစ်ွဲဆေးဆးဆေးတ်ရိ့ှိးလျှှင််ပြ�စ်ွဲဆေးစွဲ 
သး� မဟု�တ်် ဆေးရာေါလျှက်ခဏာာမ�ားဆေးတ်ရိ့ှိးလျှှင််ပြ�စ်ွဲဆေးစွဲ အိးမ်တ်င်ဲ်ခ�က််ခ�င််း သးးပြခားခဲ�ဆေးေ�ါ။ သင်�်တ်င်ဲ် COVID-19 �ထိုးမဆံ�းစွဲမ်းသ�်ဆေးတ်ရိ့ှိးက်တ်ည််းက် 
ရက်် 90 (3 လျှခေ �)် ထိုးက််ေည််းပြီး�းး ဆေးရာေါလျှက်ခဏာာအိသစ်ွဲမ�ားမရိှိး�ါက် ဤ ရက်် 90-က်ာလျှ အိဆေးတ်ာအိတ်င်ဲ်း ထိုး�်မံစွဲစ်ွဲဆေးဆးရေ ်မလျှး�အိ�်�ါ။

COVID-19 ၏ လျှက်ခဏာာမ�ားက်း� ဆေးစွဲာင်�်�က်ည်�်ပြီး�းး ��ားော�ါက် စွဲစ်ွဲဆေးဆးမု ခံယ်း�ါ။ ဆေးရာေါလျှက်ခဏာာမ�ားက်း� မပြ�တ််ဆေးစွဲာင်�်�က်ည်�်ပြီး�းး စွဲာမ�က််နိှာ 4 တ်င်ဲ် 
ဆေးတ်ရ့သည်�် အိ�း�ဆေးဆာင််း ဆေးဘးက်င််းဆေးရး ကြိက်းုတ်င််က်ာကဲ်ယ််မုမ�ား ပြ�ုလျှ��်ရေမိ်ာ အိဆေးရးကြိက်းး�ါသည််။ 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/types-of-masks.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
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သင််သည်် COVID-19 ဆေးရာေါ�း�းစွဲစ်ွဲဆေးဆးဆေးတ်ရိ့ှိးပြီး�းးဆေးောက်် �က္ခ�ရောပါါင့်�� 90 (3 လျှခေ �)် ထိုးက််ေည််း�ါက်၊ သင််သည်် အိးမ်၌ ကဲ်ာရေတ််င််း�င််ရေ ်မလျှး�အိ�်
�ါ။ CDC နိှင်�် Utah က်�ေး်မာဆေးရးဌာာေသည်် COVID-19 က်း� �ထိုးမဆံ�းစွဲမ်းသ�်ဆေးတ်ရိ့ှိးက်တ်ည််းက် �က္ခ� 90 (3 လျှခေ �)် ဆေးအိာက််ဆေးလျှ�ာ��ါက်၊ သင်�်တ်င်ဲ် 
ဆေးရာေါလျှက်ခဏာာအိသစ်ွဲ သး� မဟု�တ်် �း�ဆး�းလျှာဆေးသာ လျှက်ခဏာာမ�ား မပြ�သဆေးရဲ� စွဲစ်ွဲဆေးဆးမု မပြ�ုလျှ��်ရေ ်အိ�ကံ်ပြ�ုထိုးားသည််။ ဤရက်် 90 က်ာလျှ
အိဆေးတ်ာအိတ်င်ဲ်း သင်�်တ်င်ဲ် ဆေးရာေါလျှက်ခဏာာအိသစ်ွဲမ�ား သး� မဟု�တ်် �း�ဆး�းလျှာဆေးသာ လျှက်ခဏာာမ�ားပြ��ါက် ပြ�ေလ်ျှည််က်းးစွဲက််နှး�င််ဆေးပြခရိှိးမရိှိးက်း� စွဲစ်ွဲဆေးဆး
ရေ ်ဆရာ�ေထံ်ိုး ��ေး်ဆက််�ါ။ သင််သည်် COVID ပြ�ေလ်ျှည််က်းးစွဲက််ခံရနှး�င််သည်�် အိခဲင်�်အိလျှမ်းအိေည််းင်ယ််ရိှိးသည််က်း� က်ွနှ်��်တ်း�သး�ါသည််။ အိခ� း�
ဆေးသာလျှးမ�ားသည်် အိပြခားသးမ�ားက်း� ဗိုး�င််းရ�်စ်ွဲ�း�းမက်းးစွဲက််နှး�င််ဆေးတ်ာ�ဆေးသာ်လျှည််း စွဲစ်ွဲဆေးဆးရာ၌ �း�းရိှိးဆေး�က်ာင််း အိဆေးပြ�ဆက််ထဲိုးက််ဆေးေတ်တ််�ါသည််။ 
သး� ဆေးသာ် သင်�်တ်င်ဲ် ဆေးရာေါ�း�းဆေးတ်ရိ့ှိးပြီး�းးက်တ်ည််းက် �က္ခ�ရောပါါင့်�� 90 ရောက္ခ�ာ��က်ာ၍ သင််၏ COVID-19 က်ာကဲ်ယ််ဆေးဆးမ�ားက်း� အိခ� းေနိ်ှင်�်တ်စ်ွဲဆေးပြ�းည်း 
မထိုးး�းထိုးားရဆေးသးလျှှင်် သင််သည်် အိးမ်တ်င်ဲ် ကဲ်ာရေတ််င််း�င််ရေနိ်ှင်�် ထိုးးဆေးတ်ပ့ြီးပြီး�းးဆေးောက်် 5 ရက််အိ�က်ာတ်င်ဲ် စွဲစ်ွဲဆေးဆးမုခံယ်းရေ ်လျှး�အိ�်သည််။ 

သင််၏ ဆေးောက််ဆံ�းထိုးးဆေးတ်မ့ှုမုရိှိးဆေးသာရက််မိစွဲ၍ 10 ရက််အိတ်င်ဲ်း ဤညွှေှ�်က်ားခ�က််မ�ားက်း� လျှး�က််ောသင်�်
�ါသည််-

•       COVID-19 ဆေးရာေါလျှက်ခဏာာမ�ားက်း� ဆေးေ �တ်း�င််းစွဲစ်ွဲဆေးဆး�ါ။ 
•       သင််နိှင်�်အိတ်းမဆေးေသးမ�ား အိေးးတ်င်ဲ်ရိှိးသည်�်အိခါ အံိက်း�က််ဆေးတ်ာ်သည်�် နိှာဆေးခါင််းစွဲည််း�တ််ထိုးား�ါ။ 
•       သင််က် ��ားောပြခင််း သး� မဟု�တ်် COVID-19 ၏ လျှက်ခဏာာမ�ားရိှိးဆေးေ�ါက် COVID-19 ထိုး�်မံစွဲစ်ွဲဆေးဆးသင်�်

မသင်�်က်း� ဆံ�းပြ�တ််ရေ ်သးးပြခားခဲ�ဆေးေပြီး�းး ဆရာ�ေ ်သး� မဟု�တ်် က်�ေး်မာဆေးရးဆေးစွဲာင်�်ဆေးရိှိာက််မုဆေး�းသးက်း� 
��ေး်ဆေးခ်ဆး��ါ။

ဝန်းထ်မ််း�မ်းျာ�သည် ်၎င်�တး�တွတဲင် COVID-19 ဖြ�စ်ွဲရောန်းပြီးပ်းဆိုးုလုှင် 
အုးမ််းတဲင် ကဲ်ာ�န်းတ်င်�ဝင်�န်း ်လုးုအုပ််ပ်ါသလုာ�။

ဝန်းထ်မ််း�တစ်ွဲဦး�သည် ်COVID-19 ပ်းု�ရိှိးရောသာ လူုန်းာတစ်ွဲဦး�နိှင််အုတူ 
ရောန်းထးုင်ပ်ါက် အုးမ််းတဲင်မ်းည်မ််းှကြာက်ာကြာက်ာရောန်း�န်း ်လုးုအုပ််သန်းည်�်။ 

COVID-19 က်းးစွဲက််ခံထိုးားရသးတ်စ်ွဲဦးးဦးးနိှင်�် အိတ်းဆေးေထိုးး�င််သးမ�ားက်း� အိးမ်တ်င်ဲ်းထိုးးဆေးတ်သ့းမ�ားဟု� ဆေးခ်သည််။ အိးမ်ဆေးထိုးာင််စွဲ�တ်င်ဲ်း ထိုးးဆေးတ်မ့ှုမုမ�ားသည်် ဗိုး�င််း
ရ�်စ်ွဲက်းးစွဲက််ခံရနှး�င််ဆေးပြခ ပြမင်�်မား�ါသည််။

သင််သည်် COVID-19 ရိှိးသးတ်စ်ွဲဦးးဦးးနိှင်�် အိတ်းဆေးေထိုးး�င််ပြီး�းး က်ာကဲ်ယ််ဆေးဆးမထိုးး�းရဆေးသး�ါက် သး� မဟု�တ်် သင််၏ 
COVID-19 က်ာကဲ်ယ််ဆေးဆးမ�ားက်း� အိခ� းေနိ်ှင်�်တ်စ်ွဲဆေးပြ�းည်း မထိုးး�းထိုးား�ါက် သး� မဟု�တ်် သင်�်တ်င်ဲ် COVID-19 က်းး
စွဲက််ခံရပြီး�းးဆေးောက်် ရက််ဆေး�ါင််း 90 ဆေးက်�ာ်ပြီး�းပြ�စ်ွဲ�ါက် အိးမ်တ်င်ဲ် အိေည််းဆံ�း 5 ရက််�က်ာ ကဲ်ာရေတ််င််း�င််ရေ ်
လျှး�အိ�်�ါသည််။ သင်�်အိးမ်မိာဆေးေပြီး�းး COVID-19 ဆေးရာေါပြ�စ်ွဲဆေးေသးနိှင်�် သးးပြခားခဲ�ဆေးေရေအ်ိတ်က်ဲ် အိလျှေဲ�်င်် ခက််ခ�

နှး�င််�ါသည််။ ဆး�လျှး�သည််မိာ သင််သည်် COVID-19 ပြ�စ်ွဲဆေးေသးနိှင်�်ဆေး�းကဲ်ာဆေးေ၍ မရ�ါက်၊ အိးမ်၌ 5 ရက််ထိုးက််
�း�၍ ကဲ်ာရေတ််င််းဆေးစွဲာင်�်�က်ည်�်ရေ ်လျှး�အိ�်သည််ဟု� ဆး�လျှး�သည််။ သင််သည်် သးးပြခားဆေးေစွဲဉ််အိတ်င်ဲ်း ဆေးရာေါက်းး
စွဲက််ခံရသည်�် စွဲစ်ွဲဆေးဆးမုခံယ်းသးနိှင်�် ေးးက်�်စဲွဲာ ထိုးးဆေးတ်သ့ည်�်အိခါတ်း�င််း၊ သင််၏ကဲ်ာရေတ််င််း(ဆေးရာေါဆေးပြခခ�ု�်) 
စွဲတ်င််သည််။ 

COVID-19 ရိှိးသးအိေးးအိေားတ်င်ဲ် နိှာဆေးခါင််းစွဲည််း�တ််ဆင််ပြခင််းပြ�င်�် သင််က်း�ယ််တ်း�င််နိှင်�် အိပြခားသးမ�ား အိးမ်တ်င်ဲ် 
လံျှ�ပြခံုဆေးအိာင််ထိုးား�ါ။ ��ားဆေးေလျှှင်် သး� မဟု�တ်် ဆေးရာေါလျှက်ခဏာာမ�ား ရိှိးဆေးေ�ါက် စွဲစ်ွဲဆေးဆးမု ခံယ်း�ါ။

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html/
https://coronavirus.utah.gov/utah-covid-19-testing-locations/
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•       သင််သည်် ကဲ်ာရေတ််င််း�င််ခ� းေတ််င်ဲ် သင်�်အိးမ်သး� လျှာဆေးရာက််သး ဧည်�်သည်် အိဆေးရအိတ်က်ဲ်က်း� က်ေ �သ်တ််�ါ။

•       အိပြခားသးမ�ားအိေးးအိေားတ်င်ဲ် နိှာဆေးခါင််းစွဲည််း�တ််ဆင််�ါ။ သင်် COVID-19 နိှင်�်ထိုးးဆေးတ်ပ့ြီးပြီး�းး 10 ရက််�က်ာသည််အိထိုးး အိပြခားသးမ�ား

နိှင်�်အိေးးတ်င်ဲ်၊ လျှးအိမ�ားနိှင်�်သက််ဆး�င််သည်�် ဆေးေရာမ�ားတ်င်ဲ် နိှာဆေးခါင််းစွဲည််း�တ််ဆင််ရေ ်အိဆေးရးကြိက်းး�ါသည််။ ဤ 10 ရက််အိတ်င်ဲ်း 

အိားက်စွဲားခေး်မ သး� မဟု�တ်် စွဲားဆေးသာက််ဆး�င််က်��သး� ဆေးသာ နိှာဆေးခါင််းစွဲည််း�တ််ဆင််ရေ ်ခက််ခ�ဆေးသာဆေးေရာမ�ားသး�  သဲားပြခင််းမိ 

ဆေးရိှိာင််�က်ဉ််�ါ။ 

•       ပြ�စ်ွဲနှး�င််�ါက် က်း�ယ််�းခ� းေတ််း�င််းတ်ာမုအိ�ါအိ�င်် COVID-19 ဆေးရာေါလျှက်ခဏာာ စွဲစ်ွဲဆေးဆးမုက်း� သင်�်ထိုးးဆေးတ်မ့ှုမုဆေးောက်် 10 ရက််အိတ်င်ဲ်း ဆေးေ �

တ်း�င််းပြ�ုလျှ��်�ါ။ "သင််ကဲ်ာရေတ််င််း�င််စွဲဉ်် သး� မဟု�တ်် သးးသေ �ခ်ွဲခဲ�ဆေးေစွဲဉ်် ဘာလျှ��်ရမည််ေည််း" ဟု�ဆေးခ်ဆေးသာ အိဆေးထိုးာက််အိက်းပြ�စ်ွဲဆေးစွဲ

မည်�် စွဲာအိ��်င်ယ််သည်် သင်�်ဆေးရာေါလျှက်ခဏာာမ�ားက်း� စွဲစ်ွဲဆေးဆးေည််းနိှင်�် ဘာလျှ��်ရမည််က်း� သးရေ ်က်းည်းဆေး�း�ါသည််။ ကဲ်ာရေတ််င််း

အိတ်င်ဲ်း သင်�်တ်င်ဲ် COVID-19 လျှက်ခဏာာမ�ားရိှိး�ါက် ခ�က််ခ�င််းစွဲမ်းသ�်စွဲစ်ွဲဆေးဆး�ါ။

•       သင််သည်် COVID-19 ပြ�စ်ွဲဆေးေသးနိှင်�် ဆေးောက််ဆံ�း အိေးးက်�်ထိုးးဆေးတ်ပ့ြီးပြီး�းးဆေးောက်် အိေည််းဆံ�း 5 ရက််အိ�က်ာတ်င်ဲ် စွဲမ်းသ�်မုပြ�ုလျှ��်�ါ။ 

သင်�်တ်င်ဲ် စွဲစ်ွဲဆေးဆးမု�း�းမဆေးတ် ့အိဆေးပြ�ထဲိုးက််�ါက်၊ အိပြခားသးမ�ားအိေးးတ်င်ဲ် နိှာဆေးခါင််းစွဲည််း�တ််ဆင််ထိုးားသဆေးရဲ� သင်�်အိးမ်မိ ထဲိုးက််ခဲာ

နှး�င််သည််။ သင်�်တ်င်ဲ် �း�းဆေးတ်ရ့လျှဒ်ုထဲိုးက််�ါက် အိးမ်မိာ သးးသေ �ခ်ွဲခဲ�ဆေးေ�ါ။  

•       ခ�ခံအိားက်�ဆင််းသး/အိားေည််းသးမ�ား သး� မဟု�တ်် COVID-19 ဆေး�က်ာင်�် အိလျှေဲ�်�ားောနှး�င််ဆေးပြခ �း�ပြမင်�်မားသးမ�ားနိှင်�် ဆေး�းဆေး�းဆေးေ�ါ။ သင််

သည်် COVID-19 နိှင်�် ထိုးးဆေးတ်ပ့ြီးပြီး�းးဆေးောက်် အိေည််းဆံ�း 10 ရက််�က်ာသည််အိထိုးး ဆေးရရိှိည််ဆေးစွဲာင်�်ဆေးရိှိာက််မုဌာာေ၊ ဘး�းဘဲားရး�်သာ သး� မဟု�တ်် 

အိပြခားက်းးစွဲက််နှး�င််ဆေးခ�ပြမင်�်မားဆေးသာ ဆေးေရာမ�ားသး�  သဲားဆေးရာက််ပြခင််းမပြ�ုသင်�်�ါ။

•       သင််၏ ကဲ်ာရေတ််င််း မပြီး�းးဆံ�းမခ�င််းအိထိုးး ခရးးမသဲား�ါနိှင်�်။ သင််ထိုးးဆေးတ်ပ့ြီးပြီး�းးဆေးောက်် အိေည််းဆံ�း 5 ရက််အိ�က်ာတ်င်ဲ် စွဲမ်းသ�်မု ခံယ်း

ပြီး�းး ခရးးမထဲိုးက််မး သင်�်စွဲမ်းသ�်မုရလျှဒ်ုမိာ �း�းမဆေးတ်ပ့ြီးပြ�စ်ွဲဆေး�က်ာင််း ဆေးသခ�ာ�ါဆေးစွဲ။ သင်�်တ်င်ဲ် COVID-19 ဆေးရာေါလျှက်ခဏာာမ�ားရိှိး�ါက် 

ခရးးမထဲိုးက််�ါနိှင်�်။ သင််ခရးးသဲား�ါက် အိပြခားသးမ�ားအိေးးအိေားတ်င်ဲ် နိှာဆေးခါင််းစွဲည််း�တ််ဆင််�ါ။

COVID-19 နိှင်် ထးရောတပ့ြီးပြီးပ်း�ရောန်းာက်် 
 ဤရော��က်င်�ရော�� ကြိုက်း�တင်က်ာကဲ်ယ််မု်း
မ်းျာ�က်းု လုုပ််ရောဆိုာင်ပ်ါ  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://coronavirus-download.utah.gov/Health/Care_Booklet_English.pdf
https://coronavirus.utah.gov/protect-yourself/#isolate

