ကာကွယ်ေဆး အြပည့အ
် ဝထိုး

ထာ�ပီ းသူ များအတွက် လမ် း�ွှနခ
် ျက်
သင်၏ COVID-19 ကာကွယ်ေဆး ေနာက်ဆံုးအ�ကိမ်ထိုး�ပီ းေနာက် 2 ပတ်အ�ကာတွင် သင့်ကို ကာကွယ်ေဆးအြပည့်အဝ ထိုးေပး�ပီ းြဖစ် သည်ဟု ယူဆပါသည်။
�ှစ်�ကိ မ်ထိုးရေသာ ကာကွယ်ေဆးများ ဒုတိယအ�ကိမ်ထိုးေဆးထိုး�ပီ းေနာက် 2 ပတ်အ�ကာ (သင်သည် အြပည့်အဝကာကွယ်မှုရရန်အတွက် ေဆး�ှစ်�ကိမ်လံးု ထိုးရန် လို
အပ် ပါသည်)။
တစ် �ကိ မ်ထိုးရေသာ ကာကွယ်ေဆး ေဆးထိုး�ပီ းေနာက် 2 ပတ်အ�ကာ (သင်သည် အြပည့်အဝကာကွယ်မှုရရန်အတွက် ေဆးတစ် �ကိမ်သာထိုးရန် လိအ
ု ပ် ပါသည်)။
လူဦးေရအများအြပား ကာကွယ်ေဆးထိုးရန်အခွ င်အ
့ ေရးရ�ှ ိ သည်အထိ အြခားသူများကို ေဘးကင်းေအာင် ထား�ှ ိ ရန်၊ သင်သည် �ကိ�တင်ကာကွယ်မှုများြပ�လုပ်ရန် လို
အပ် ေနဆဲ ြဖစ် သည့် အေြခအေနများ �ှ ိ ေန�ိင
ု ်ပါသည်။

သင့်ကို ကာကွယေ
် ဆးအြပည့အ
် ဝထိုး�ပီ းသည်�ှင့်

သင်သည် တစ်စံုတစ်ဦး ဖျားနာသွားမည်ကို စိတ်ပူရန်မလိဘ
ု ဲ

အြခားေသာ ကာကွယ်ေဆးထိုးထားသူများ�ှင့် အခန်းတွင်း၌

ေတွ့ဆံုြခင်းများ�ှင့် နီးကပ် ေသာ ေတွ့ထိမှုများ ြပ�လုပ်�င
ုိ ်ပါသည်။

သင်သည် အ�္တရာယ်နည်းပါး�ပီ း ကာကွယ်ေဆးမထိုးရေသးေသာ

တစ်စံုတစ်ဦး�ှင်အ
့ တူ �ှာေခါင်းစည်း ဝတ်ဆင်ြခင်း သို့ မဟုတ် လူ
ချင်းခပ် ခွာခွ ာေနြခင်းမျ ိ�းမလုပ်ဘဲ ေတွ့ဆံု�င
ုိ ်ပါသည်။

သင်သည် COVID-19 ြဖစ်ထားေသာ တစ်စံုတစ်ဦး�ှင့် ထိေတွ့ထားပါက
(�ှ ား�ှ ားပါးပါးြဖစ်ေသာ) ထိေတွ့�မှုြဖစ်�ပီ းေနာက် ေရာဂါလက္ခဏာများ
ြပသလာြခင်းမ�ှ ိ လျှင် ကွာရန်တင်းဝင်စရာမလိအ
ု ပ် ပါ သို့ မဟုတ်
စစ်ေဆးမှုခံယူရန် မလိအ
ု ပ် ပါ။

လူ ဦးေရအများအြပား ကာကွယေ
် ဆးထိုးရန်အခွ င်အ
့ ေရးရ�ှ ိ သည်အထိ အြခားသူ များကို ေဘးကင်းေအာင် ထား�ှ ိ ရန်

ေပ

သင်သည် ကာကွယ်ေဆးမထိုးရေသးေသာ၊ ြပင်းထန်ေသာဖျားနာမှုြဖစ်ရန်
အ�္တရာယ်များေသာ သို့ မဟုတ် အ�္တရာယ်များသူတစ်ဦးဦး�ှင့် အတူေနထိုင်
ေသာ တစ်စံုတစ်ဦး�ှင်အ
့ နီးတစ်ဝိုက်တင
ွ ် �ှ ိ ေနသည့်အခါ

လူဦးေရအများအြပား ကာကွယ်ေဆးထိုးရန်အခွ င်အ
့ ေရးရ�ှ ိ သည်

အထိ အများပိုင်ေနရာများတွင် �ှာေခါင်းစည်းဝတ်ဆင်ကာ လူချင်း
ခပ် ခွာခွ ာေနပါ။

�ှာေခါင်းစည်းဝတ်ဆင်�ပီ း လူချင်းခပ် ခွာခွ ာေနပါ။

လူအပ
ု ်�ကီးများ�ှင့် စုေဝးမှုများကို ေ�ှ ာင်�က�်ပါ။

COVID-19 ကာကွယ်ေဆးများသည် ြပင်းထန်ေသာဖျားနာမှု၊ ေဆး�ံု

သင်သည် လူအများအြပား�ှင်အ
့ နီးတစ်ဝိုက်တင
ွ ် �ှ ိ ေနပါက

တက်ြခင်း၊ �ှင့် ဗိုင်းရပ်စ်ေ�ကာင့် ေသဆံုးမှုတို့ထံမှ ကာကွယ်ေပးရာတွ

ခပ် ခွာခွ ာေနပါ။

COVID-19 ၏ ေရာဂါလက္ခဏာများ ေပ�ေပါက်လာပါက၊ စစ်ေဆးမှုခံ

�ှာေခါင်းစည်းဝတ်ဆင်ထားကာ တတ်�င
ုိ ်သမျှ လူချင်း

င် အကျ ိ�းသက်ေရာက်မှု�ှိပါသည်။ �ှ ားပါးေသာြဖစ်စ�်တင
ွ ် သင်သည်
ယူရန် လိအ
ု ပ် ပါသည်။

FOR
YOUR SAFETY
AND OURS

MASKS
REQUIRED

Fever

Cough

Decrease in sense of smell or taste

Sore throat

(temperature of 100.4°F or 38°C or higher
or feeling feverish)

Shortness of breath

Muscle aches and pains

To protect yourself and others, please use
our takeout or delivery services instead of
dining in if you have symptoms of COVID-19
or are a person at high-risk. Thank you.
People at high-risk include: those 65 years and older, those who live in senior living facilities, those of any age with underlying
medical conditions, such as chronic lung disease, asthma, heart conditions, severe obesity, chronic kidney disease, liver disease, or are
immunocompromised (undergoing cancer treatment, have had a bone marrow or organ transplant, have immune deficiencies, people
living with HIV or AIDS, those who smoke, and those who have used medicines for long periods of time, such as corticosteroids or
other medicines known to weaken the immune system).

for your safety and ours

လုပ်ငန်းများ�ှင့် အလုပ်�ှင်များက သင့်ကို လုပ်ေဆာင်ရန်ေြပာ�ကားထား

သည့် �ကိ�တင်ကာကွယ်မှုများကို လိက
ု ်နာပါ။ ၎င်းတို့ �တင
ွ ် ကာကွယ်ေဆး
မထိုးရေသးေသာ ဝန်ထမ်းများ သို့ မဟုတ် ေဖာက်သည်များ၊ သို့ မဟုတ်
ြပင်းထန်ေသာဖျားနာမှုအ�္တရာယ်�ှိသူများ �ှ ိ ေန�ိင
ု ်ပါသည်။

သင်သည် ခရီ းသွားလာေနပါက၊ သင် ခရီ းသွားေနသည့်
တည်ေနရာ၏ လိအ
ု ပ်ချက်များကို လိက
ု ်နာပါ။

CDC ၏လမ်း��နခ
် ျက်ထမ
ံ � လက်ခက
ံ ျင့သ
် း�ံ ထားသည်။ https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html

