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ကျော�ာ�င်းး�သား��များာ��၊ ဆရ�များာ�� သားး�များဟုုတ်း ဝန်းထများး�များာ��သားည်း 
COVID-19 အုတဲ်�း ပ်းု�ကျောတ်ရ့လဒ်းဖြ�စွဲးပ်ါ� ဘာ�ဖြ�စွဲးများလ�။

ကျောက်ာ�င််�သ��များာ��၊ ဆရ�များာ�� သ့� များဟုတ်ု် ဝန်ထ်မ်ျား�များာ��သည့်် COVID-19 အတ်က်ဲ် �ု့�ကျောတ်ရ့လဒ််ထဲက််သည့််နှှင်�် 

ခဲ့ာက််ခဲ့ာင််� သး�သန် �ခ်ွဲခ့ဲဲ့ကျောန်ရ�ါများည့််။ ကျောဆ�ဘက််ဆု့င််ရ� ကျောစွဲ�င်�်ကျော�ှ�က််မုျားကု့် ရယူူရုံုံမှျားတ်�ါ� အ့မ်ျားမှျား�ကျောန်ရများည့််ဟု ုဆု့လ့ု

�ါသည့််။ သင််က် ကျောက်ာ�င််� သ့� များဟုတ်ု် အလ�်ုများသဲ��သင်�်�ါ။

သင််က် �ု့�ကျောတ်ရ့လဒ်် ထဲက််ထ���ါက် ကျော��်ပြ��ါတ့်� ဖြပြ�စ်ွဲခဲ့ာန့်အ်ထ့ သး�သန် �ခ်ွဲခ့ဲဲ့ကျောန်ရများည့််-

• ၂၄ န်�ရးအတ်င်ဲ်� အ�ာ��များတ်က််ပြခဲ့င််�၊

• သင််၏အသက််ရူုံလမ်ျား�ကျော�က်�င််�ဆု့င််ရ� ကျောရ�ဂါါလက်ခဏာ�များာ��သည့်် 24 န်�ရးအတ်င်ဲ်�  

သက််သ�ကျောက်�င််�မဲျားန်လ်�ခ့ဲ့�ပြီး�း�၊ 

• သင််�ထများဦး�ဆုံ� �ာ��န်�ပြီး�း�က်တ်ည့််�က် အန်ည့််�ဆုံ� 10 ရက်် �က်�သည့််။ 

• သင်�်တ်င်ဲ် ကျောရ�ဂါါလက်ခဏာ�များပြ��ါက်၊ သင််စွဲစ်ွဲကျောဆ�ပြီး�း�သည့်�်ကျောန် �မှျား 10 ရက််အထ့ သး�ပြခဲ့��ခ့ဲဲ့ကျောန်ရ�ါများည့််။

သင််က် COVID-19 အတ်က်ဲ် �ု့�ကျောတ်ရ့လဒ််ထ��သူနှှင်�် အန်း�က်�်ထ့ကျောတ်ခ့့ဲ့��ါက် ကျောရ�ဂါါ ကူ်�စွဲက််ခံဲ့ရနှ့င်ု်ကျောပြခဲ့ အနှတရ�ယ်ူ �ု့များာ��လ�

ပြီး�း� အပြခဲ့��လမူျားာ��ကု့် ကူ်�စွဲက််ကျောန်�ါသည့််။ 

န်း�န်း�က်�်က်�်ကျောန်ပြခဲ့င််�1 ၏ အဓ့ိ�ါါယ်ူမှျား� သင််သည့်် 24 န်�ရးအတ်င်ဲ်� COVID-19 ကျောရ�ဂါါလက်ခဏာ��့ှကျောသ�သူနှှင််� 6 ကျော� သ့� များဟုတ်ု် 

2 များးတ်� (လက််တ်န်�် 2 ပြ�န်စ်ွဲ�ခဲ့န်် �) အကဲ်�အကျောဝ�အတ်င်ဲ်�တ်င်ဲ် 15 မ့ျားန်စ်ွဲ (သ့� ) ထု့ထက််များက်�က်�ကျောသ�အခဲ့ာန့်က််�လအတ်င်ဲ်� �့ှကျောန်

ပြခဲ့င််�ပြ�စ်ွဲသည့််။2ကျော��်ပြ��ါတ့်� ဖြပြ�စ်ွဲ�ါက် သင်�်တ်င်ဲ် အန်း�က်�်ထ့ကျောတ်မ့ှုမုျားလည့််� �့ှနှ့င်ု်�ါသည့််-

• အ့မ်ျားတ်င်ဲ် COVID-19 ကျော�က်�င််� န်�များက်ာန်�်ပြ�စ်ွဲကျောန်သူ တ်စ်ွဲဦး�တ်စ်ွဲကျောယူ�က််အ�� ပြ�ုစုွဲပြခဲ့င််�။ 

• COVID-19 �့ှကျောသ�သူနှှင််� တ့်က်ု်ရု့ုံက််ထ့ကျောတ်ခ့ြပြခဲ့င််� (�က််ပြခဲ့င််� သ့� များဟုတ်ု် န်မ်ျား�ပြခဲ့င််�)။

• COVID-19 �့ှကျောသ� သူတ်စ်ွဲဦး�နှှင််� �န်�်က်န် ်သ့� များဟုတ်ု် ကျောသ�က််ကျောရခဲဲ့က််များာ��ကု့် အတ်တူ်ကဲ် များှကျောဝအသုံ�ပြ�ုပြခဲ့င််�။ 

• COVID-19 �့ှသူသည့်် နှှ�ကျောခဲ့ာပြခဲ့င််�၊ ကျောခဲ့ာ�င််�ဆု့�ပြခဲ့င််� သ့� များဟုတ်ု် အသက််ရူုံလမ်ျား�ကျော�က်�င််�မှျားထဲက််ကျောသ� အမုျားန်အ်များ���များာ�� 

သင််�ကု့်ယ်ူကျော�်တ်င်ဲ် က်ာကျောရ�က််ပြခဲ့င််�။

COVID-19 �့ှခ့ဲ့�သည့်�် တ်စ်ွဲစုံွဲတ်စ်ွဲကျောယူ�က်် ကျောရ�ဂါါလက်ခဏာ� များပြ�ခဲ့င်် 2 ရက်် များတ့်င်ု်များးအထ့ သူ သ့� များဟုတ်ု် သူများနှှင်�် အန်း�က်�် ထ့ကျောတ်ခ့့ဲ့��ါက် ဗု့ိုင််�ရ�်စ်ွဲ ထ့ကျောတ်ခ့့ဲ့�ပြီး�း� ကျောရ�ဂါါကျောပြခဲ့ခဲ့ာု�်ပြ�င်�် 

ကျောန်ထု့င််ရများည့််။ ထု့သူသည့်် များည့််သည့််� COVID-19 ကျောရ�ဂါါလက်ခဏာ�များ�့ှခ့ဲ့�သည့််�တ့်င်ု်၊ ကျောရ�ဂါါများစွဲစ်ွဲကျောဆ�များး 2 ရက််အလ့ကု်တ်ည့််�က် ကျောရ�ဂါါကူ်�စွဲက််ကျောစွဲနှ့င်ု်�ါသည့််။

ကျော�ာ�င်းး�သူားကျော�ာ�င်းး�သား��များာ��၊ ဆရ�ဆရ�များများာ�� သားး�များဟုုတ်း 
ဝန်းထများး�များာ��သားည်း COVID-19 ရှှိးသူားနှှင်းး ်ထးကျောတ်မ့ှုမုျားရှှိးပ်ါ� ဘာ�
ဖြ�စွဲးများလ�။

စစ်ေဆးမှု ရလဒ်များ

ပုိးေတွ့

ပုိးမေတွ့

1 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html
2 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing/contact-tracing-plan/appendix.html#contact

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing/contact-tracing-plan/appendix.html#contact
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ကျော�ာ�င်းး�သူားကျော�ာ�င်းး�သား��၊ ဆရ�ဆရ�များများာ�� သားး�များဟုုတ်း 
ဝန်းထများး�များာ��သားည်း များည်းများှကြာ��ကျောအု�င်းး ကျောရ�ဂ္ဂါကျောဖြချုချုာ�ပ်းဖြ�င်း်း
ကျောန်ရများည်းန်ည်း�။
ဤညှွှန်းကြာ���မုျားများာ��သားည်း ကျော�ာ�င်းး�တဲ်င်းး�ထးကျောတ်မ့ှုမုျားဖြ�စွဲးပဲ်��ဖြချုင်းး�နှှင်းးသ်ား� သား�းဆးုင်းးပ်ါသားည်း။ ၎င််�တ့်�အ�� တ်က်က သု့လ်�ည့်�ကျောရ� သ့� များဟုတ်ု် က်ကျောလ�ကျောစွဲ�င်�်ကျော�ှ�က််ကျောရ� ကျောက်ာ�င််�များာ��တ်င်ဲ် 

အသုံ�ပြ�ုရန် ်ရည့််ရဲယ်ူများထ���ါ။ သင််သည့်် COVID-19 ပြ�စ်ွဲသည့်�် တ်စ်ွဲစုံွဲတ်စ်ွဲကျောယူ�က််နှှင်�်ကျောန်�ါက် သ့� များဟုတ်ု် ကျောက်ာ�င််�စွဲ�သင််ခဲ့န်�်/ကျောက်ာ�င််�ဝင််� ပြ�င််�တ်င်ဲ် ထ့ကျောတ်ထ့���ါက် လမ်ျား�ညွှ�န််

ခဲ့ာက််များာ��နှှင်�် များသက််ဆု့င််�ါ။ 

လူတ်စွဲးဦး�ဦး�� ထးကျောတ်ခ့ျု�်ချုာ းန်းတဲ်င်းး နှှ�ကျောချုါင်းး�စွဲည်း� ဝတ်းများထ��ချု�်ပ်ါ�
ထ့ကျောတ်ခ့့ဲ့�ခဲ့ာန့်တ််င်ဲ် နှှ�ကျောခဲ့ါင််�စွဲည့််�များဝတ််ခ့ဲ့�သည့်�် သ့� များဟုတ်ု် နှှ�ကျောခဲ့ါင််�စွဲည့််� များဝတ််ခ့ဲ့�သည့်�် တ်စ်ွဲစုံွဲတ်စ်ွဲကျောယူ�က််နှှင်�် ထ့ကျောတ်ခ့့ဲ့�သည့်�် 

ကျောက်ာ�င််�သ��များာ��၊ ဆရ�များာ�� သ့� များဟုတ်ု် ဝန်ထ်မ်ျား�များာ��သည့်် ကျောရ�ဂါါကျောပြခဲ့ခဲ့ာု�်မုျားကု့် အဆုံ�သတ််နှ့င်ု်ခဲ့ာန့်မှ်ျား�-

• စွဲများး�သားပ်းမုျားများပ်ါဘာ�ကျောန် ် 10 ရ�း။ သင်�်တ်င်ဲ် COVID-19 လက်ခဏာ�များာ��များပြ��ါက်၊ ကျောရ�ဂါါကူ်�စွဲက််ခံဲ့ရကျောသ� စွဲစ်ွဲကျောဆ�သူနှှင်�် 

သင််ကျောန်�က််ဆုံ� ထ့ကျောတ်မ့ှုမုျားပြ�ုပြီး�း�ကျောန်�က်် 10 ရက််အ�က်�တ်င်ဲ် သင််အဆုံ�သတ််နှ့င်ု်သည့််။ 

• ကျောန် ် 7 ရ�းတဲ်င်းး ကျောရ�ဂ္ဂါများရှှိး စွဲစွဲးကျောဆ�မုျားရလဒ်း။ သင််၏ ကျောရ�ဂါါကျောပြခဲ့ခဲ့ာု�်မုျား 7 ရက််တ်င်ဲ် စွဲစ်ွဲကျောဆ�မုျားခံဲ့ရယူူနှ့င်ု်�ါသည့််။ 

သင််၏စွဲစ်ွဲကျောဆ�မုျားသည့်် ကျောရ�ဂါါများ�့ှပြ�စ်ွဲပြီး�း�၊ သင်�်၌ COVID-19 လက်ခဏာ�များပြ��ါက်၊ ကျောရ�ဂါါကျောပြခဲ့ခဲ့ာု�်မုျားကု့် သင််အဆုံ�သတ််

နှ့င်ု်သည့််။ သင််စွဲစ်ွဲကျောဆ�မုျားခံဲ့ယူူပြီး�း�ကျောန်�က််၊ အန်ည့််�ဆုံ� 7 ရက််အလ့တု်င်ဲ် ကျောစွဲ�င်�်ရများည့််။ စွဲစ်ွဲကျောဆ�မုျားသည့်် PCR 

သ့� များဟုတ်ု် အပြများန်အ်န်တ််းဂါာင်် (�ဋ့ိဇာ�တ််) စွဲစ်ွဲကျောဆ�မုျား ပြ�စ်ွဲနှ့င်ု်�ါသည့််။ သင််၏စွဲစ်ွဲကျောဆ�မုျားရလဒ််များာ��ကု့် ပြ�န်လ်ည့်် ရ�့ှ

သည့််အထ့၊ ဆက််လက်် ကဲ်�ရန်တ််င််� (ကျောရ�ဂါါကျောပြခဲ့ခဲ့ာု�်) ဆက််ကျောန်ရများည့််။ 

လူနှှစွဲးဦး�စွဲလးု�သားည်း ထးကျောတ်ခ့ျုာ းန်းတဲ်င်းး နှှ�ကျောချုါင်းး�စွဲည်း�များာ�� ဝတ်းဆင်းးချု�်ပ်ါ�

ကျော��်ပြ��ါတ့်� ဖြပြ�စ်ွဲလှင်် COVID-19 နှှင်�် ထ့ကျောတ်ခ့့ဲ့�သည့်�် ကျောက်ာ�င််�သ��များာ��၊ ဆရ�များာ�� သ့� များဟုတ်ု် ဝန်ထ်မ်ျား�များာ��သည့်် ကျောရ�ဂါါကျောပြခဲ့ခဲ့ာု�်

ပြ�င်�်ကျောန်ရန် ်များလ့အု�်�ါ-

• ကျောက်ာ�င််�သ��နှှစ်ွဲဦး�လံ�ုသည့်် နှ့င်ု်ငံ်ကျောတ်�် အစု့ွဲ�ရ က်ာန်�်များ�ကျောရ� အမ့ျားန် �က်် သတ််မှျားတ််ထ��သည့်�်အတ့်င်ု်� များာက််နှှ�အက်�များာ�� (ထ့

ကျောတ်ခ့့ဲ့�သူနှှင်�် �ု့�ကျောတ်ရ့လဒ််�့ှခ့ဲ့�သူ) ကု့် ဝတ််ဆင််ထ��ကျော�က်�င််� ကျောက်ာ�င််�မှျား အတ်ည့််ပြ�ုနှ့င်ု်ပြီး�း�

• ထ့ကျောတ်ခ့့ဲ့�သူသည့်် COVID-19 ကျောရ�ဂါါလက်ခဏာ� တ်စ်ွဲစုံွဲတ်စ်ွဲရ� များ�့ှ�ါ။ 

လတူ်စ်ွဲဦး�သည့်် COVID-19 နှှင်�် ထ့ကျောတ်ခ့ြပြီး�း�ကျောန်�က်် 14 ရက််�က်� က်�လအတ်င်ဲ်� တ်စ်ွဲခဲ့ာန့်ခ်ဲ့ာန့်တ််င်ဲ် ကျောရ�ဂါါလက်ခဏာ�များာ�� ပြ�စ်ွဲလ�

�ါက် သူ သ့� များဟုတ်ု် သူများသည့်် သး�သန် �ခ်ွဲခ့ဲဲ့ကျောန်ပြီး�း� ခဲ့ာက််ခဲ့ာင််� ကု်သမုျား ခံဲ့ယူူရ�ါများည့််။ လတူ်စ်ွဲဦး�တ်င်ဲ် ကျောရ�ဂါါလက်ခဏာ�များာ�� များ�့ှ�ါက် သူ 

သ့� များဟုတ်ု် သူများသည့်် ကု်သမုျား ခံဲ့ယူူရန် ်ထ့ကျောတ်ခ့့ဲ့�ခဲ့ာန့်ပ်ြီး�း�ကျောန်�က်် 7 ရက််�က်� ကျောစွဲ�င်�်ဆု့င််�ရများည့််။

သားင်းး� ဗိုးုင်းး�ရပ်းစွဲးနှှင်း်း ထးကျောတ်ခ့ျု�်ချုာ းန်းမှျားစွဲ၍ 14 ရ�း ဖြပ်ည််းချုာ းန်းအုထး 

ကျောရ�ဂ္ဂါလ�ခဏာ�များာ��အုတဲ်�း ကျောစွဲ�င်း်းကြာ�ည််းရန်း လးုအုပ်းပ်ါသားည်း။

သင််�အ�� COVID-19 ကူ်�စွဲက််နှ့င်ု်သည့်�် အခဲဲ့င်�်အလမ်ျား�အန်ည့််�င်ယ်ူ �့ှကျောန်�ါကျောသ�သည့််။ COVID-19 ကျောရ�ဂါါလက်ခဏာ�များာ�� သင်�်

တ်င်ဲ်�့ှ�ါက် အ့မ်ျားတ်င်ဲ် သး�သန် �က်ျောန်ရန် ်လ့အု�်သည့််၊ သင််၏ က်ာန်�်များ�ကျောရ�ကျောစွဲ�င်�်ကျော�ှ�က််မုျားကျော��သူကု့် �ုန်�်ကျောခဲ့်ဆု့ပြီး�း� ထ�်မံျား၍ 

စွဲစ်ွဲကျောဆ�မုျား ခံဲ့ယူူရနှ့င်ု်�ါသည့််။

14
ရက်



3

ကျော�ာ�င်းး�သား��များာ��၊ ဆရ�များာ�� သားး�များဟုုတ်း ဝန်းထများး�များာ��သားည်း နှှ�ကျောချုါင်းး�

စွဲည်း� ဝတ်းများရပ်ါ� သားး�များဟုုတ်း များာ�းနှှ�အု���းုသား� ဝတ်းဆင်းးချု�်ပ်ါ� 

ဘာယ်းကျောလ��းကြာ��ကျောအု�င်းး ကျောရ�ဂ္ဂါကျောဖြချုချုာ�ပ်းဖြ�င်း်း ကျောန်ရများလ�။ 

ထ့ကျောတ်ခ့့ဲ့�ခဲ့ာန့်တ််င်ဲ် နှှ�ကျောခဲ့ါင််�စွဲည့််�များဝတ််ခ့ဲ့�သည့်�် သ့� များဟုတ်ု် နှှ�ကျောခဲ့ါင််�စွဲည့််� များဝတ််ခ့ဲ့�သည့်�် တ်စ်ွဲစုံွဲတ်စ်ွဲကျောယူ�က််နှှင်�် ထ့ကျောတ်ခ့့ဲ့�သည့်�် 

ကျောက်ာ�င််�သ��များာ��၊ ဆရ�များာ�� သ့� များဟုတ်ု် ဝန်ထ်မ်ျား�များာ��သည့်် ကျောရ�ဂါါကျောပြခဲ့ခဲ့ာု�်မုျားကု့် အဆုံ�သတ််နှ့င်ု်ခဲ့ာန့်မှ်ျား�-

• စွဲများး�သားပ်းမုျားများပ်ါဘာ�ကျောန် ် 10 ရ�း။ သင်�်တ်င်ဲ် COVID-19 လက်ခဏာ�များာ��များပြ��ါက်၊ ကျောရ�ဂါါကူ်�စွဲက််ခံဲ့ရကျောသ� စွဲစ်ွဲကျောဆ�သူနှှင်�် သင််

ကျောန်�က််ဆုံ� ထ့ကျောတ်မ့ှုမုျားပြ�ုပြီး�း�ကျောန်�က်် 10 ရက််အ�က်�တ်င်ဲ် သင််အဆုံ�သတ််နှ့င်ု်သည့််။ 

• ကျောန် ် 7 ရ�းတဲ်င်းး ကျောရ�ဂ္ဂါများရှှိး စွဲစွဲးကျောဆ�မုျားရလဒ်း။ သင််၏ ကျောရ�ဂါါကျောပြခဲ့ခဲ့ာု�်မုျား 7 ရက််တ်င်ဲ် စွဲစ်ွဲကျောဆ�မုျားခံဲ့ရယူူနှ့င်ု်�ါသည့််။ 

သင််၏စွဲစ်ွဲကျောဆ�မုျားသည့်် ကျောရ�ဂါါများ�့ှပြ�စ်ွဲပြီး�း�၊ သင်�်၌ COVID-19 လက်ခဏာ�များပြ��ါက်၊ ကျောရ�ဂါါကျောပြခဲ့ခဲ့ာု�်ကု့် သင််အဆုံ�သတ််

နှ့င်ု်သည့််။ သင််စွဲစ်ွဲကျောဆ�မုျားခံဲ့ယူူပြီး�း�ကျောန်�က််၊ အန်ည့််�ဆုံ� 7 ရက််အလ့တု်င်ဲ် ကျောစွဲ�င်�်ရများည့််။ သင််၏စွဲစ်ွဲကျောဆ�မုျားရလဒ််များာ��ကု့် 

ပြ�န်လ်ည့်် ရ�့ှသည့််အထ့၊ ဆက််လက်် ကဲ်�ရန်တ််င််� (ကျောရ�ဂါါကျောပြခဲ့ခဲ့ာု�်) ဆက််ကျောန်ရများည့််။

ထးကျောတ်မ့ှုမုျားရှှိးထ��သူားတ်းုင်းး�� ထးကျောတ်ပ့ြီး�ပ်း�ကျောန်��း 14 ရ�း ဖြပ်ည််းချုာ းန်းအုထး ကျောရ�ဂ္ဂါလ�ခဏာ�များာ���းု ကျောစွဲ�င်း်းကြာ�ည််းရများည်း။ သူ 

သ့� များဟုတ်ု် သူများအ�� COVID-19 ကူ်�စွဲက််နှ့င်ု်သည့်�် အခဲဲ့င်�်အလမ်ျား� အန်ည့််�င်ယ်ူ �့ှကျောန်�ါကျောသ�သည့််။ လတူ်စ်ွဲဦး�တ်င်ဲ် COVID-19 

ကျောရ�ဂါါလက်ခဏာ�များာ�� �့ှ�ါက် သူ သ့� များဟုတ်ု် သူများသည့်် အ့မ်ျားမှျား� သး�ပြခဲ့�� ကျောန်ရများည့််၊ ၎င််�တ့်�၏ က်ာန်�်များ�ကျောရ�ကျောစွဲ�င်�်ကျော�ှ�က််မုျားကျော��သူ

ကု့် �ုန်�်ကျောခဲ့်ဆု့ရများည့််ပြ�စ်ွဲပြီး�း� စွဲစ်ွဲကျောဆ�မုျား ထ�်မံျားခံဲ့ယူူရများည့််။

ကျော�ာ�င်းး�သား��များာ��၊ ဆရ�များာ�� သားး�များဟုုတ်း ဝန်းထများး�များာ��သားည်း COVID-19 

ရှှိးသူား တ်စွဲးစွဲးုတ်စွဲးဦး�နှှင်း်းအုတူ် ကျောန်ထးုင်းးပ်ါ� အုချုာ းန်းများည်းများှကြာ�� ကျောရ�ဂ္ဂါကျောဖြချု

ချုာ�ပ်းဖြ�င်းး ်ကျောန်ရများလ�။ 

COVID-19 အတ်က်ဲ် �ု့�ကျောတ်ရ့လဒ်် �့ှသည့်�် တ်စ်ွဲစုံွဲတ်စ်ွဲကျောယူ�က််နှှင်�်အတ် ူကျောန်�ါက် ၎င််�ကု့် အ့မ်ျားကျောထ�င််စုွဲတ်င်ဲ်� ထ့ကျောတ်မ့ှုမုျားဟု ုကျောခဲ့်

�ါသည့််။ အ့မ်ျားကျောထ�င််စုွဲတ်င်ဲ်� ထ့ကျောတ်မ့ှုမုျားများာ��သည့်် ဗု့ိုင််�ရ�်စ်ွဲကူ်�စွဲက််ခံဲ့ရနှ့င်ု်ကျောပြခဲ့ ပြများင်�်များ���ါသည့််။ 

 

အ့မ်ျားကျောထ�င််စုွဲ ထ့ကျောတ်မ့ှုမုျား�့ှသည့်�် ကျောက်ာ�င််�သ��များာ��၊ ဆရ�များာ�� သ့� များဟုတ်ု် ဝန်ထ်မ်ျား�များာ��သည့်် �ု့�ကျောတ်စ့ွဲစ်ွဲကျောဆ�မုျား ထဲက််ခ့ဲ့�သည့်�် လူ

နှှင်�် ကျောန်�က််ဆုံ� ထ့ကျောတ်ခ့့ဲ့�ခဲ့ာန့်မှ်ျား� 10 ရက််�က်� ကျောရ�ဂါါကျောပြခဲ့ခဲ့ာု�်ပြ�င်�်ကျောန်ရများည့််။ သားင်း်းတဲ်င်းး ကျောရ�ဂ္ဂါလ�ခဏာ�များာ�� များရှှိးပ်ါ� သားး�များဟုုတ်း 

ပ်းု�များကျောတ်ရ့လဒ်း ရှှိးချု�်လှင်းးပ်င်းး 10 ရ�းကြာ�� ကျောရ�ဂ္ဂါကျောဖြချုချုာ�ပ်းမုျားတ်စွဲးခုျုလးု��းု အု�ပ်း�သားတ်းရများည်း။  

10 ရက််များတ့်င်ု်များး ကျောရ�ဂါါကျောပြခဲ့ခဲ့ာု�်မုျားကု့် အဆုံ�သတ််နှ့င်ု်�ါသည့််။ 

 

သင််၏အ့မ်ျားတ်င်ဲ်ကျောန်ထု့င််ကျောသ�လမူျားာ��နှှင်�် သး�ပြခဲ့��ကျောန်ရန် ်အလနဲ်ခ်ဲ့က််ခ့ဲ့နှ့င်ု်သည့််။ COVID-19 အတ်က်ဲ် �ု့�ကျောတ်ရ့လဒ််ထဲက််သူနှှင်�် 

အတ်ကူျောန်�ါက် ထ့ကျောတ်မ့ှုမုျားများာ�� ဆက််�့ှကျောန်နှ့င်ု်ပြီး�း� 10 ရက််�က်� ကျောရ�ဂါါကျောပြခဲ့ခဲ့ာု�်ပြ�င်�် ကျောန်ရနှ့င်ု်�ါသည့််။ သင််က် ဗု့ိုင််�ရ�်စ်ွဲနှှင်�် ထ�်မံျား၍ 

ထ့ကျောတ်ခ့့ဲ့�ကျောသ�ကျော�က်�င်�် သင််သည့်် ၎င််�တ့်�က် ကူ်�စွဲက််လယ်ဲူကျောန်စွဲဉ််အတ်င်ဲ်� ကျောရ�ဂါါကူ်�စွဲက််ခံဲ့ရသည့်�် စွဲစ်ွဲကျောဆ�မုျားခံဲ့ယူူသူနှှင်�် န်း�က်�်

စဲွဲ� ဆက််သဲယ်ူသည့်�်အခဲ့ါတ့်င်ု်� သင််၏ ကျောရ�ဂါါကျောပြခဲ့ခဲ့ာု�်မုျား စွဲတ်င််သည့််။

10
ရက်
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သင််က် COVID-19 အတ်က်ဲ် �ု့�ကျောတ်စ့ွဲစ်ွဲကျောဆ�မုျား ရ�း 90 အုတဲ်င်းး� COVID-19 ကု့် ထ�်မံျား၍ ထ့ကျောတ်ခ့ြပြီး�း� (ထ့ကျောတ်မ့ှုမုျားအသစ်ွဲ) COVID-19 ကျောရ�ဂါါလက်ခဏာ�များာ�� များ�့ှ�ါက် ဤရက်် 

90 အခဲ့ာန့်က််�လအတ်င်ဲ်� ကျောရ�ဂါါကျောပြခဲ့ခဲ့ာု�်မုျား များလ့အု�်�ါ သ့� များဟုတ်ု် စွဲစ်ွဲကျောဆ�မုျား ထ�်မံျား၍ ခံဲ့ယူူရန် ်များလ့အု�်�ါသည့််။ 

သားင်းး၏ ကျောန်��းဆးု�ထးကျောတ်မ့ှုမုျားရှှိးကျောသား�ရ�းမှျားစွဲ၍ 14 ရ�းအုတဲ်င်းး� ဤညှွှန်းကြာ���ချုာ�းများာ���းု လးု�းန်�သားင်းးပ််ါသားည်း-

• ကျောက်ာ�င််� သ့� များဟုတ်ု် အလ�်ုသ့� များသဲ��များး ကု့်ယ်ူအ�ူခဲ့ာန့်တ့််င်ု်��ါ။ 

• COVID-19 ကျောရ�ဂါါလက်ခဏာ�များာ��ကု့် ကျောန် �တ့်င်ု်�စွဲစ်ွဲကျောဆ��ါ။ 

• သင််က် ကျောက်ာ�င််�၊ အလ�်ု သ့� များဟုတ်ု် အတ်မူျားကျောန်သူများာ��အန်း�တ်င်ဲ် �့ှကျောန်ကျောသ�အခဲ့ါ များာက််နှှ�အက်�ကု့် ဝတ််ရများည့််။ 

• သင််က် �ာ��န်�ကျောန်�ါက် သ့� များဟုတ်ု် COVID-19 ကျောရ�ဂါါလက်ခဏာ�များာ�� �့ှ�ါက် ကျောရ�ဂါါလက်ခဏာ�များာ�� စွဲတ်င််ပြီး�း�ကျောန်�က်် 10 ရက််�က်� သး�ပြခဲ့��ခ့ဲဲ့ကျောန်ပြီး�း� သင််က် COVID-19 

အတ်က်ဲ် ထ�်မံျား၍ စွဲစ်ွဲကျောဆ�မုျား ခံဲ့ယူူသင်�်၊ များသင်�်ကု့် သ့နှ့င်ု်ရန် ်ဆရ�ဝန် ်သ့� များဟုတ်ု် က်ာန်�်များ�ကျောရ�ကျောစွဲ�င်�်ကျော�ှ�က််သူထံ �ုန်�်ကျောခဲ့်ဆု့ရများည့််။ 

သင််က် COVID-19 (ထ့ကျောတ်မ့ှုမုျားအသစ်ွဲ) နှှင်�် ထ�်မံျား၍ ထ့ကျောတ်ခ့့ဲ့�ပြီး�း� ၎င််�က် သင်�်တ်င်ဲ် COVID-19 �ု့�ကျောတ်ရ့လဒ််ထဲက််ပြီး�း�ခဲ့ာန့်မှ်ျားစွဲ၍ ရ�း 90 ကြာ��တ်င်ဲ် ပြ�စ်ွဲ�ါက် သင််က် ကျောရ�ဂါါ

ကျောပြခဲ့ခဲ့ာု�်ပြ�င််�ကျောန်ပြီး�း� စွဲစ်ွဲကျောဆ�မုျား ခံဲ့ယူူရ�ါများည့််။ ကျောရ�ဂါါကျောပြခဲ့ခဲ့ာု�်ပြ�င်�်ကျောန်စွဲဉ်် သင်�်က် �ာ��န်�လှင်် သ့� များဟုတ်ု် ကျောရ�ဂါါလက်ခဏာ�များာ���့ှလှင်် သး�သန် �ခ်ွဲခ့ဲဲ့ကျောန်ပြီး�း� ဆရ�ဝန် ်သ့� များဟုတ်ု် 

က်ာန်�်များ�ကျောရ�ကျောစွဲ�င်�်ကျော�ှ�က််သူထံ �ုန်�်ကျောခဲ့်ဆု့ရများည့််။ သ့� ကျောသ�် သင််က် စွဲ�များာက််နှှ� 2 တ်င်ဲ် ကျောတ်ရ့သည့်�် ကျောရ�ဂါါကျောပြခဲ့ခဲ့ာု�်မုျားကု့် အဆုံ�သတ််ရန် ်သတ််မှျားတ််ခဲ့ာက််ပြ�ည့်�်များးနှ့င်ု်

�ါသည့််။

ကျော�ာ�င်းး�သူားကျော�ာ�င်းး�သား��များာ��၊ ဆရ�ဆရ�များများာ�� သားး�များဟုုတ်း 
ဝန်းထများး�များာ��သားည်း COVID-19 ရှှိးသူားနှှင်းး ်တ်စွဲးကြိ�းများးထ�းများ� 
ထးကျောတ်မ့ှုမုျားရှှိးပ်ါ� များည်း��်သားး�  ဖြ�စွဲးလ�များည်းန်ည်း�။ 3

x2
3 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing/contact-tracing-plan/contact-tracing.html
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• ပြ�စ်ွဲနှ့င်ု်�ါက် ကု့်ယ်ူ�ူခဲ့ာန့်တ့််င်ု်�တ်�မုျားအ�ါအဝင်် COVID-19 ကျောရ�ဂါါလက်ခဏာ� စွဲစ်ွဲကျောဆ�မုျားကု့် ကျောန် �တ့်င်ု်�ပြ�ုလ�်ု�ါ။ ကု့်ယ်ူ�ူခဲ့ာန့်တ့််င်ု်�က့်ရ့ယူ� (သ�မု့ျားများးတ်�) များ�့ှ�ါက်၊ 

အကျောရပြ����ူများ�ူ (သ့� ) အကျောရ�င််န်းများန်း စွဲမ်ျား�သ�်စွဲစ်ွဲကျောဆ��ါ။ “ကဲ်�ရင််တ်င််� သ့� များဟုတ်ု် သး�ပြခဲ့��ခ့ဲဲ့ကျောန်ရ�ါက်၊ ဘ�လ�်ုရများလ့ (What to do if you are on quarantine or self-

isolation)” ဟုအုကျောခဲ့်ကျောသ� အသုံ�ဝင််ကျောသ�စွဲ�ကျောစွဲ�င််ကု့် https://coronavirus.utah.gov/protect-yourself/တ်င်ဲ် ကျောဒ်ါင််�လ�်ုယူူနှ့င်ု်�ါသည့််။ 

• အ့မ်ျားမှျား�ကျောန်ပြီး�း� အပြခဲ့��သူများာ��နှှင််� တ်တ််နှ့င်ု်သများှ ကျောဝ�ကျောအ�င််ကျောန်�ါ။ ကျောရ�ဂါါကျောပြခဲ့ခဲ့ာု�်ပြ�င်�်ကျောန်ပြခဲ့င််� များပြီး�း�များခဲ့ာင််� သ့� များဟုတ်ု် ကျောရ�ဂါါကျောပြခဲ့ခဲ့ာု�်မုျားကု့် ကျောဆ�လာင််စဲွဲ� အဆုံ�သတ််

ရန် ်စွဲစ်ွဲကျောဆ�မုျား သတ််မှျားတ််ခဲ့ာက််များာ�� ပြ�ည့်�်များးသည့််အထ့ ကျောက်ာ�င််�၊ အလ�်ု၊  ကျောက်ာ�င််�ပြ�င််� လ�်ု�ှ��မုျားများာ��၊ ဘ�သ�ကျောရ�ဝတ််ပြ�ုဆုကျောတ်�င််��့ဲများာ��၊ မ့ျားသ��စုွဲကျောတ်ဆုံ့�့ဲများာ�� 

သ့� များဟုတ်ု် အပြခဲ့��ကျောသ� လ�်ု�ှ��မုျားများာ��သ့�  များသဲ���ါနှှင််�။ 

• အစွဲ��ကျောသ�က််ဝယ်ူယူူပြခဲ့င််� သ့� များဟုတ်ု် က်ာန်�်များ�ကျောရ�ကျောစွဲ�င််�ကျော�ှ�က််မုျားရယူူပြခဲ့င််�က့်�သ့� ကျောသ� ကျောတ်�်တ့်မုျားည့််ရ လ့အု�်မုျားများာ��အတ်က်ဲ် အ့မ်ျားအပြ�င််သ့�  ထဲက််ရများည့််ဆု့�ါက်၊ 

အဝတ််စွဲနှှင််�ပြ�ုလ�်ုထ��ကျောသ� နှှ�ကျောခဲ့ါင််�စွဲည့််� တ်�်သဲ���ါ။  

လ့အုမ်ျားမှျားသ� အ့မ်ျားအပြ�င််သ့� ထွထဲက််�ါ။

• သင်�်အ့မ်ျားသ့�  လ�ကျောရ�က််သည့်�် ဧည့်�်သည့််များာ��၏ အကျောရအတ်က်ဲ်ကု့် က်န် �သ်တ််�ါ။ ဤအရ�သည့်် သင်် (သ့� ) သင််နှှင််�အတ်ကူျောန်ထု့င််သူ တ်စ်ွဲစုံွဲတ်စ်ွဲကျောယူ�က််က် COVID-19 

ကျော�က်�င််� အနှတရ�ယ်ူနှ့င်ု်�့ှကျောသ� ပြ�င််�ထန်က်ျောသ�ကျောရ�ဂါါကျောဝဒ်န်�ခံဲ့စွဲ��ကျောန်ရ�ါက်၊ အလနဲ်အ်ကျောရ�ကြီးက်း��ါသည့််။ 

• သင်�်လက််များာ��ပြ�င်�် သင််များ�က်�ခဲ့ဏာ ထ့ကျောတ်ရ့သည့်�်များာက််နှှ�ပြ�င််များာ��ကု့် သန် ��ှ်င််�ကျောအ�င်် ပြ�ုလ�်ု�ါ (�ုန်�်များာ��၊ တံ်ခဲ့ါ�ကျော�ါက််များာ��၊ များး�ခဲ့လတ်ု်များာ��၊ အ့မ်ျားသ�လက််ကု့်င််များာ��၊ 

စုွဲ�်လက််ကု့်င််များာ��၊ ကျောက်�င််တ်�များာ��နှှင်�် သတ်တ ုက့်�သ့� )။

• လက််များာ��ကု့်ဆ�်ပြ��နှှင်�် ကျောရပြ�င်�် များ�က်�ခဲ့ဏာ ကျောဆ�ကျော�က်��ါ။ ဆ�်ပြ��နှှင်�် ကျောရတ့်�  များရနှ့င်ု်�ါက် အရက််�များ�ဏာ ၆၀% �့ှကျောသ� အရက််အကျောပြခဲ့ပြ�ု လက််�ဲတ််ကျောဆ�ကု့် သုံ��ါ။

• ကျောလဝင််ကျောလထဲက််ကျောက်�င််�ရန်နှ်ှင််� အခဲ့န်�်များာ��အတ်င်ဲ်��့ှကျောလကု့် �လှယ်ူနှ့င်ု်ရန်အ်တ်က်ဲ်၊ ပြ�တ်င််�ကျော�ါက််များာ��ကု့် �ဲင််�နှ့င်ု်သများှ �ဲင််�ထ���ါ။

• အစွဲ��အကျောသ�က်် နှှင််�အသုံ�အကျောဆ�င််များာ��ကု့် တ်စ်ွဲပြခဲ့��သူများာ��နှှင််� များှကျောဝများသုံ�စ့ဲွဲ�ါနှှင််�။

• သဲ���ဲတ််တံ်များာ��က့်�သ့� ကျောသ� တ်စ်ွဲကု့်ယ်ူကျောရအသုံ�အကျောဆ�င််များာ��ကု့် အပြခဲ့��သူများာ��နှှင််� များှကျောဝများသုံ�စ့ဲွဲ�ါနှှင််�။

COVID-19 ရှှိးကျောသား�သူားနှှင်းး ်ထးကျောတ်မ့ှုမုျားရှှိးကျောသား� ကျော�ာ�င်းး�သူား
ကျော�ာ�င်းး�သား��များာ��၊ ဆရ�ဆရ�များများာ��အုတဲ်�း အုနှတရ�ယ်း�င်းး�
ကျောအု�င်းး ကြိ�း�တ်င်းး���ဲယ်းမုျားများာ��

https://coronavirus.utah.gov/protect-yourself/
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ကျောက်ာ�င််�သည့်် COVID-19 ကျောက်ာ�င််� လက််စ့ဲွဲတ်င်ဲ် အ�က်မ်ျား�ကျော��်ပြ�ထ��သည့်�် ပြ�န် �နှ်ှ�ံမုျား စံွဲနှှုန်�်များာ��နှှင်�် ကု့်က််ည့်းကျောသ�အခဲ့ါ ကျောဒ်သနှတရ ကျောက်ာ�င််�ဘုတ််အ�့့ (ကျောဒ်သနှတရ ကျောက်ာ�င််�ဌာ�န်နှှင်�် 

ည့်ိ့နှှု့င််�၍) သည့်် ကျောအ�က််�ါတ့်�အန်က်် တ်စ်ွဲခုဲ့ခုဲ့ကု့် ဆုံ�ပြ�တ််နှ့င်ု်သည့််-

 •  ကျောက်ာ�င််�သ��/သူအ��လံ�ုနှှင်�် ဝန်ထ်မ်ျား�အ��လံ�ုကု့် ဗို�က်ာ�ရယ်ူ သ့� များဟုတ်ု် အကျောဝ�ကျောရ�က််သင််�က်��ကျောရ�သ့�  အန်ည့််�ဆုံ� 10 ရက််�က်� �ုံစံွဲကျောပြ��င််�ရန် ်သ့� များဟုတ်ု်

 •  ကျောက်ာ�င််�သ��/သူနှှင်�် ဝန်ထ်မ်ျား�အ��လံ�ုအတ်က်ဲ် အပြများန် ်အန်တ််းဂါာင်် စွဲစ်ွဲကျောဆ�ကျောရ� စွဲးစွဲဉ််ကျော���ါ

ဆ�းတ်�းရန်း စွဲစွဲးကျောဆ�မုျား (ကျော�ာ�င်းး�တဲ်င်းး ကျောရ�ဂ္ဂါဖြ�စွဲးပဲ်��မုျား
များာ��အုတဲ်�း စွဲစွဲးကျောဆ�ဖြချုင်းး�)

အုဖြများန်းအုန်းတ်းဂ္ဂာင်းးစွဲစွဲးကျောဆ�မုျား ရရှှိးသားည််း ကျော�ာ�င်းး�သား��/သူားများာ��-

 •  ၎င််�တ့်�သည့်် �ု့�ကျောတ်ရ့လဒ််ထဲက််�ါက် အ့မ်ျားမှျား� သး�သန် �ခ်ွဲခ့ဲဲ့ကျောန်ရများည့််။ 

 •  ၎င််�တ့်�သည့်် �ု့�များကျောတ်ရ့လဒ််ထဲက််�ါ လကု့ူ်ယ်ူတ့်င်ု် သင််ယူူကျောလ�လ�ကျောရ�ကု့် ဆက််လ�်ုနှ့င်ု်�ါသည့််။

 •  စွဲစ်ွဲကျောဆ�မုျားများခံဲ့ယူူသူများာ��သည့်် အန်ည့််�ဆုံ� 10 ရက််�က်� ဗို�က်ာ�ရယ်ူ သ့� များဟုတ်ု် အကျောဝ�ကျောရ�က််သင််�က်��ကျောရ�သ့�  ကျောပြ��င််�ရများည့််။ 

ဆရ�များာ��နှှင်�် ဝန်ထ်မ်ျား�များာ��သည့်် စွဲစ်ွဲကျောဆ�မုျားများခံဲ့ယူူရန် ်ကျောရဲ�ခဲ့ာယ်ူ�ါက် သ့� များဟုတ်ု် စွဲစ်ွဲကျောဆ�မုျားသည့်် �ု့�များကျောတ်ခ့ြပြ�စ်ွဲ�ါက် ၎င််�တ့်�၏ �ုံမှျားန် ်အလ�်ုတ်�ဝန်မ်ျားာ��ကု့် လကု့ူ်ယ်ူတ့်င်ု် ဆက််လ�်ု�ါ

ရန် ်ကျောများှ�်လင်�်နှ့င်ု်�ါသည့််။ �ု့�ကျောတ်ရ့လဒ််ထဲက််�ါ အ့မ်ျားမှျား� သး�သန် �က်ျောန်ရများည့်် သ့� များဟုတ်ု် COVID-19 နှှင်�် ထ့ကျောတ်ခ့့ဲ့��ါက် ကျောရ�ဂါါကျောပြခဲ့ခဲ့ာု�်ကျောရ�လမ်ျား�ညွှ�န်ခ်ဲ့ာက််များာ��ကု့် လ့က်ု်န်�ရများည့််။ 

ပ်းု�ကျောတ်ရ့လဒ်းထဲ�းသူားတ်းုင်းး�အုတဲ်�း ထးကျောတ်မ့ှုမုျား ကျောဖြချုရ�ချုးဖြချုင်းး� ဖြပ်�လုပ်းသဲား��ပ်ါများည်း။ 

�ု့�ကျောတ်ရ့လဒ််ထဲက််သူများာ��နှှင်�် ထ့ကျောတ်ခ့့ဲ့�သည့်�် ကျောက်ာ�င််�သ��/သူများာ��၊ ဆရ�များာ�� သ့� များဟုတ်ု် ဝန်ထ်မ်ျား�များာ��သည့်် ကျောရ�ဂါါကျောပြခဲ့ခဲ့ာု�်ကျောရ� လမ်ျား�ညွှ�န်ခ်ဲ့ာက််များာ��ကု့် လ့က်ု်န်�ရများည့်် (စွဲ�များာက််နှှ� 2 

တ်င်ဲ် ကျောတ်ရ့သည့််)။

 •  သင််နှှင်�် �ု့�ကျောတ်ရ့လဒ််ထဲက််သူ နှှစ်ွဲဦး�စွဲလံ�ုသည့်် ကျောက်ာ�င််�မှျား��့ှကျောန်ခ့ဲ့�ပြီး�း� ထ့ကျောတ်ခ့ဲ့ာန့်တ််င်ဲ် နှှ�ကျောခဲ့ါင််�စွဲည့််�များာ�� ဝတ််ထ���ါက် ကျောရ�ဂါါကျောပြခဲ့ခဲ့ာု�်ပြ�င်�်ကျောန်ရန် ်များလ့အု�်�ါ။ �ု့�ကျောတ့်

ရလဒ််ထဲက််သူများာ��သည့်် သင််တ့်� နှှစ်ွဲဦး�စွဲလံ�ုက် နှှ�ကျောခဲ့ါင််�စွဲည့််� ဝတ််ထ��လှင််�င်် အန်ည့််�ဆုံ� 10 ရက််�က်� သး�သန် �က်ျောန်ရန် ်လ့အု�်�ါသည့််။

 •  သင််သည့်် ကျောက်ာ�င််�တ်င်ဲ် ထ့ကျောတ်ခ့့ဲ့�ပြီး�း� သင်် သ့� များဟုတ်ု် �ု့�ကျောတ်ရ့လဒ််ထဲက််ထ��သူက် နှှ�ကျောခဲ့ါင််�စွဲည့််� ဝတ််များထ��ခ့ဲ့��ါက် ကျောရ�ဂါါကျောပြခဲ့ခဲ့ာု�်ပြ�င်�်ကျောန်ရန် ်လ့အု�်�ါသည့််။ စွဲစ်ွဲကျောဆ�မုျားများ

ခံဲ့ယူူဘ့ 10 ရက််ကျောန် �ခွဲတဲ်င်် သ့� များဟုတ်ု် �ု့�များကျောတ်ရ့လဒ််ပြ�င်�် 7 ရက််ကျောန် �ခွဲတဲ်င်် ကျောရ�ဂါါကျောပြခဲ့ခဲ့ာု�်မုျားကု့် အဆုံ�သတ််နှ့င်ု်သည့််။ ကျောန် � 10 များတ့်င်ု်များး သင််ကျောက်ာ�င််�ပြ�န်မ်ျားတ်က််ခဲ့င်် ဒ်တ့ု်ယူကျောပြများ�က်် 

စွဲစ်ွဲကျောဆ�မုျား ခံဲ့ယူူရန် ်လ့အု�်နှ့င်ု်သည့်�် အကျောပြခဲ့အကျောန်အခဲ့ာ�့ �့ှနှ့င်ု်�ါသည့််။  

“ဆက််ကျောန်ရန် ်စွဲစ်ွဲကျောဆ�မုျား” ကျောရဲ�ခဲ့ာယ်ူစွဲရ�တ်င်ဲ် �ု့�ကျောတ်ရ့လဒ််ထဲက််သူ သး�သန် �ခ်ွဲခ့ဲဲ့ကျောန်မုျား စွဲတ်င််ရများည့်�်အခဲ့ာန့်အ်တ်က်ဲ် များတ်ညူ့်းကျောသ� အခဲ့ာန့်က််�လများာ�� �့ှ�ါသည့််။ “ဆက််ကျောန်ရန် ်စွဲစ်ွဲကျောဆ�

မုျား” ၏ တ်စ်ွဲစ့ွဲတ််တ်စ်ွဲ�ု့င််�အပြ�စ်ွဲ �ု့�ကျောတ်ရ့လဒ််ထဲက််�ါက် သင််၏ သး�သန် �ခ်ွဲခ့ဲဲ့ကျောန်မုျားသည့်် သင််၏ ကျောရ�ဂါါလက်ခဏာ�များာ�� စွဲတ်င််သည့်�်ကျောန် �များဟုတ်ု်ဘ့ သင််၏ စွဲစ်ွဲကျောဆ�မုျားစွဲတ်င််သည့်�်ကျောန် � 

ပြ�စ်ွဲသည့််။ သင်�်တ်င်ဲ် ကျောရ�ဂါါလက်ခဏာ�များာ�� များ�့ှလှင်် သး�သန် �ခ်ွဲခ့ဲဲ့ကျောန်ရများည့််။ သင််၏ စွဲစ်ွဲကျောဆ�မုျားကျောန် � များတ့်င်ု်များး 2 ရက််အထ့�က်�ကျောအ�င်် သင််နှှင်�် အန်း�က်�်ထ့ကျောတ်ထ့��သူတ့်င်ု်�က် �ု့�ထ့ကျောတ့်

ခ့ဲ့�ပြီး�း�ပြ�စ်ွဲ၍ ကျောရ�ဂါါကျောပြခဲ့ခဲ့ာု�်ပြ�င်�်ကျောန်ရများည့််။ ၎င်းး��းု “ဆ�းကျောန်ရန်း စွဲစွဲးကျောဆ�မုျား” ကျောရဲ�ချုာယ်းမုျားအုတဲ်�း ကျောန်��းဆးု�ထးကျောတ်ခ့ျု�်သားည််း ရ�းစဲွဲ�ဟုု ယူ်ဆသားည်း။

စစ်ေဆးမှု ရလဒ်များ

ပုိးေတွ့

ပုိးမေတွ့

10
ရက်

သားး�များဟုုတ်းသားး�များဟုုတ်း သားး�များဟုုတ်းသားး�များဟုုတ်း

စစ်ေဆးမှု ရလဒ်များ

ပုိးေတွ့

ပုိးမေတွ့

ေက�ငး်

သားး�များဟုုတ်းသားး�များဟုုတ်း
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�စွဲ��ရန်း စွဲများး�သားပ်းမုျား (အုထ�းတ်န်း�ကျော�ာ�င်းး�သားင်းးရိုးးု �ဖြပ်င်းးပ် 
လုပ်းရှှိ��မုျားများာ��အုတဲ်�း စွဲစွဲးကျောဆ�ဖြချုင်းး�)
ကျောက်ာ�င််�သ��/သူများာ��၊ ဆရ�များာ��နှှင်�် ဝန်ထ်မ်ျား�များာ��သည့်် ကျောအ�က််�ါတ့်�  ပြ�စ်ွဲ�ါက် သင််ရု့ုံ�ပြ�င််� လ�်ု�ှ��မုျားများာ��တ်င်ဲ် �ါဝင််နှ့င်ု်သည့််-

 •  14 ရက််ပြ�ည့်�်တ့်င်ု်� COVID-19 အတ်က်ဲ် အန်ည့််�ဆုံ� တ်စ်ွဲကြီးက့်မ်ျား စွဲစ်ွဲကျောဆ�ထ���ါက်။ စွဲစ်ွဲကျောဆ�မုျားသည့်် PCR သ့� များဟုတ်ု် အပြများန်အ်န်တ််းဂါာင်် (�ဋ့ိဇာ�တ််) စွဲစ်ွဲကျောဆ�မုျား ပြ�စ်ွဲနှ့င်ု်�ါသည့််။  

 •  သး�သန် �က်ျောန်ပြခဲ့င််� သ့� များဟုတ်ု် ကျောရ�ဂါါကျောပြခဲ့ခဲ့ာု�်ပြ�င်�်ကျောန်ပြခဲ့င််� များ�့ှ�ါက်။ 

 •  COVID-19 ကျောရ�ဂါါလက်ခဏာ� တ်စ်ွဲစုံွဲတ်စ်ွဲရ� များ�့ှ�ါက်။ 

ခဲ့က််ခ့ဲ့လနဲ်�်ကျောသ� ကု့်ယ်ူက်�ယူ အ��စု့ွဲက််မုျား လ့အု�်သည့်�် ပြီး�့ုင််�့ဲက်စွဲ��မုျားတ်င်ဲ် �ါဝင််ခ့ဲ့�ပြခဲ့င််� များ�့ှ�ါက် သ့� များဟုတ်ု် နှှ�ကျောခဲ့ါင််�စွဲည့််�ဝတ််ပြခဲ့င််�က် အနှတရ�ယ်ူ ပြ�စ်ွဲနှ့င်ု်�ါက် (ကျောရကူ်�က်န်တ််င်ဲ် 

ကျောရကူ်�ပြခဲ့င််�က့်�သ့� ) သင််ရု့ုံ�ပြ�င််� လ�်ု�ှ��မုျားများာ��အတ်င်ဲ်� အခဲ့ာန့်တ့််င်ု်� နှှ�ကျောခဲ့ါင််�စွဲည့််�ဝတ််ရန် ်လ့အု�်�ါများည့််။ သင််ရု့ုံ�ပြ�င််� လ�်ု�ှ��မုျားများာ��အတ်င်ဲ်� တ်တ််နှ့င်ု်သများှအပြများန်ဆုံ်� ရုုံ�်�ု့င််�

ဆု့င််ရ� အကဲ်�အကျောဝ�ကု့်လည့််� လ့က်ု်န်�ရ�ါများည့််။ အတ်တ််နှ့င်ု်ဆုံ� အပြခဲ့��လမူျားာ��နှှင်�် အန်ည့််�ဆုံ� 6 ကျော� သ့� များဟုတ်ု် 2 များးတ်� (လက််တ်န်�် 2 ပြ�န်စ်ွဲ�ခဲ့န် �)် တ်င်ဲ် ကျောန်ရများည့််ဟု ုဆု့လ့�ုါသည့််။ 

ကျောက်ာ�င််�များာ��သည့်် �ါဝင််ကျောဆ�င််ရဲက််သူများာ��အတ်က်ဲ် အပြများန် ်အန်တ််းဂါာင်် စွဲစ်ွဲကျောဆ�မုျားကု့် ကျောဆ�င််ရဲက််ကျော��ရများည့််။ �ါဝင််ကျောဆ�င််ရဲက််သူများာ��-

 • သင်�်တ်င်ဲ် �ု့�ကျောတ်ရ့လဒ််ထဲက််�ါက် အ့မ်ျားမှျား� သး�သန် �ခ်ွဲခ့ဲဲ့ကျောန်ရများည့််။ 

 •  သင််က် �ု့�များကျောတ်ရ့လဒ််ထဲက််ထ��ပြီး�း� သး�သန် �မ်ျားကျောန်ဘ့ သ့� များဟုတ်ု် ကျောရ�ဂါါကျောပြခဲ့ခဲ့ာု�်ပြ�င်�်များကျောန်ဘ့ COVID-19 ကျောရ�ဂါါလက်ခဏာ� တ်စ်ွဲစုံွဲတ်စ်ွဲရ�များှ များ�့ှ�ါက် သင််ရု့ုံ�ပြ�င််� လ�်ု�ှ��တ်င်ဲ် 

�ါဝင််နှ့င်ု်�ါသည့််။

 • စွဲစ်ွဲကျောဆ�မုျား များခံဲ့ယူူရန် ်ကျောရဲ�ခဲ့ာယ်ူသူများာ��က် သင််ရု့ုံ�ပြ�င််� လ�်ု�ှ��မုျားတ်င်ဲ် �ါဝင််နှ့င်ု်များည့်် များဟုတ်ု်�ါ။ 

ကျောက်ာ�င််�များာ��သည့်် စွဲစ်ွဲကျောဆ�မုျား ခံဲ့ယူူလ့ကုျောသ�်လည့််� “က်စွဲ��ရန် ်စွဲစ်ွဲကျောဆ�မုျား” �ရု့ုံဂါရမ်ျား တ်စ်ွဲစ့ွဲတ််တ်စ်ွဲ�ု့င််�အပြ�စ်ွဲ သင််ရု့ုံ�ပြ�င််�လ�်ု�ှ��မုျားများာ��တ်င်ဲ် များ�ါဝင််သည့်�် ဆရ� သ့� များဟုတ်ု် ဝန်ထ်မ်ျား�တ်စ်ွဲဦး�ဦး�အတ်က်ဲ်

လည့််� စွဲစ်ွဲကျောဆ�မုျား စွဲးစွဲဉ််ကျော��ရများည့််။ 

ပ်းု�ကျောတ်ရ့လဒ်းထဲ�းသူားတ်းုင်းး�အုတဲ်�း ထးကျောတ်မ့ှုမုျား ကျောဖြချုရ�ချုးဖြချုင်းး� ဖြပ်�လုပ်းသဲား��ပ်ါများည်း။ 

�ု့�ကျောတ်ရ့လဒ််ထဲက််သူများာ��နှှင်�် ထ့ကျောတ်ခ့့ဲ့�သည့်�် ကျောက်ာ�င််�သ��/သူများာ��၊ ဆရ�များာ�� သ့� များဟုတ်ု် ဝန်ထ်မ်ျား�များာ��သည့်် ကျောရ�ဂါါကျောပြခဲ့ခဲ့ာု�်ကျောရ� လမ်ျား�ညွှ�န်ခ်ဲ့ာက််များာ��ကု့် လ့က်ု်န်�ရများည့်် (စွဲ�များာက််နှှ� 2 တ်င်ဲ် ကျောတ်ရ့သည့််)။ 

 •  သင််နှှင်�် �ု့�ကျောတ်ရ့လဒ််ထဲက််သူ နှှစ်ွဲဦး�စွဲလံ�ုသည့်် ကျောက်ာ�င််�မှျား��့ှကျောန်ခ့ဲ့�ပြီး�း� ထ့ကျောတ်ခ့ဲ့ာန့်တ််င်ဲ် နှှ�ကျောခဲ့ါင််�စွဲည့််�များာ�� ဝတ််ထ���ါက် ကျောရ�ဂါါကျောပြခဲ့ခဲ့ာု�်ပြ�င်�်ကျောန်ရန် ်များလ့အု�်�ါ။ �ု့�ကျောတ်ရ့လဒ််ထဲက််သူများာ��သည့်် 

သင််တ့်� နှှစ်ွဲဦး�စွဲလံ�ုက် နှှ�ကျောခဲ့ါင််�စွဲည့််� ဝတ််ထ��လှင််�င်် အန်ည့််�ဆုံ� 10 ရက််�က်� သး�သန် �က်ျောန်ရန် ်လ့အု�်�ါသည့််။

 •  သင််သည့်် ကျောက်ာ�င််�တ်င်ဲ် ထ့ကျောတ်ခ့့ဲ့�ပြီး�း� သင်် သ့� များဟုတ်ု် �ု့�ကျောတ်ရ့လဒ််ထဲက််ထ��သူက် နှှ�ကျောခဲ့ါင််�စွဲည့််� ဝတ််များထ��ခ့ဲ့��ါက် ကျောရ�ဂါါကျောပြခဲ့ခဲ့ာု�်ပြ�င်�်ကျောန်ရန် ်လ့အု�်�ါသည့််။ စွဲစ်ွဲကျောဆ�မုျားများခံဲ့ယူူဘ့ 10 ရက််ကျောန် �ခွဲတဲ်င်် 

သ့� များဟုတ်ု် �ု့�များကျောတ်ရ့လဒ််ပြ�င်�် 7 ရက််ကျောန် �ခွဲတဲ်င်် ကျောရ�ဂါါကျောပြခဲ့ခဲ့ာု�်မုျားကု့် အဆုံ�သတ််နှ့င်ု်သည့််။ ကျောန် � 10 များတ့်င်ု်များး သင််ကျောက်ာ�င််�ပြ�န်မ်ျားတ်က််ခဲ့င်် ဒ်တ့ု်ယူကျောပြများ�က်် စွဲစ်ွဲကျောဆ�မုျား ခံဲ့ယူူရန် ်လ့အု�်နှ့င်ု်သည့်�် အကျောပြခဲ့အကျောန်

အခဲ့ာ�့ �့ှနှ့င်ု်�ါသည့််။

“က်စွဲ��ရန် ်စွဲစ်ွဲကျောဆ�မုျား” ကျောရဲ�ခဲ့ာယ်ူစွဲရ�တ်င်ဲ် �ု့�ကျောတ်ရ့လဒ််ထဲက််သူ သး�သန် �ခ်ွဲခ့ဲဲ့ကျောန်မုျား စွဲတ်င််ရများည့်�်အခဲ့ာန့်အ်တ်က်ဲ် များတ်ညူ့်းကျောသ� အခဲ့ာန့်က််�လများာ�� �့ှ�ါသည့််။ “က်စွဲ��ရန် ်စွဲစ်ွဲကျောဆ�မုျား” ၏ တ်စ်ွဲစ့ွဲတ််တ်စ်ွဲ�ု့င််�

အပြ�စ်ွဲ �ု့�ကျောတ်ရ့လဒ််ထဲက််�ါက် သင််၏ သး�သန် �ခ်ွဲခ့ဲဲ့ကျောန်မုျားသည့်် သင််၏ ကျောရ�ဂါါလက်ခဏာ�များာ�� စွဲတ်င််သည့်�်ကျောန် �များဟုတ်ု်ဘ့ သင််၏ စွဲစ်ွဲကျောဆ�မုျားစွဲတ်င််သည့်�်ကျောန် � ပြ�စ်ွဲသည့််။ သင်�်တ်င်ဲ် ကျောရ�ဂါါလက်ခဏာ�များာ�� များ�့ှ

လှင်် သး�သန် �ခ်ွဲခ့ဲဲ့ကျောန်ရများည့််။ သင််၏ စွဲစ်ွဲကျောဆ�မုျားကျောန် � များတ့်င်ု်များး 2 ရက််အထ့�က်�ကျောအ�င်် သင််နှှင်�် အန်း�က်�်ထ့ကျောတ်ထ့��သူတ့်င်ု်�က် �ု့�ထ့ကျောတ်ခ့့ဲ့�ပြီး�း�ပြ�စ်ွဲ၍ ကျောရ�ဂါါကျောပြခဲ့ခဲ့ာု�်ပြ�င်�်ကျောန်ရများည့််။ ၎င်းး��းု “ဆ�းကျောန်ရန်း 

စွဲစွဲးကျောဆ�မုျား” ကျောရဲ�ချုာယ်းမုျားအုတဲ်�း ကျောန်��းဆးု�ထးကျောတ်ခ့ျု�်သားည််း ရ�းစဲွဲ�ဟုု ယူ်ဆသားည်း။

စစ်ေဆးမှု ရလဒ်များ

ပုိးေတွ့

ပုိးမေတွ့

သားး�များဟုုတ်းသားး�များဟုုတ်း သားး�များဟုုတ်းသားး�များဟုုတ်း

စစ်ေဆးမှု ရလဒ်များ

ပုိးေတွ့

ပုိးမေတွ့

စစ်ေဆးမှု ရလဒ်များ

ပုိးေတွ့

ပုိးမေတွ့

14
ရက်
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