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COVID-19 ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းများ�ားအဆေး�ကာာင်းး်  ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းများ�ားအဆေး�ကာာင်းး်  
အဆေးများးများ�ားသည့်် ်ဆေးများးခွွန််းးများ�ားအဆေးများးများ�ားသည့်် ်ဆေးများးခွွန််းးများ�ား

COVID-19 ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းများ�ား၏ ဆေး�းထွကွာ�်း�းကာ�း�းများ�ားများာာ 
အ�ယ်န််းည့်း်။
လူအူများ�း� ကားကာယွ်ဆ်ေး��ထိုးး��ပြီး�း�ဆေး�းကာ ်များပြ�င်း�်ထိုး�ဆ်ေး�း �း� �များဟု�တ် ်အတ်�အ်�င်း� ်ဆေး�းဂါါ

လူကာခဏားများ�း� �း� �များဟု�တ် ်ဆေး��ထိုးကွာ�်း��ကာ�း��များ�း� ပြ�စ််ပြ�င်း�်ကာ �းများ�ပ်ြ�စ််�ည်။် များပြ�င်း�်ထိုး�်

ဆေး�း �း� �များဟု�တ် ်အတ်�အ်�င်း� ်ဆေး�းဂါါလူကာခဏားများ�း�တ်ငွ်း ်��း��းပြ�င်း�် �း� �များဟု�တ် ်ဆေး��ထိုးး���ည်�်

ဆေး��းတ်ငွ်း ်�းပြများ��်ပြ�င်း�် �ါဝင်း�်ည်။် ကားကာယွ်ဆ်ေး��ထိုးး��ပြီး�း�ဆေး�းကာ ်�ကာအ်�ည်�်င်းယ်တ််ငွ်း ်များပြ�င်း�်ထိုး�်

ဆေး�းများစှ်ပြီး�း� အတ်�အ်�င်း�ပ်ြ�င်း�်ထိုး�ဆ်ေး�း ဆေး�းဂါါလူကာခဏားများ�း� ပြ�စ််�ါကာ စ်းတ်�်�ူ� ်အဆေး�ကားင်း�်�င်း�် 

ရှိှးဆေးလူ�များရှိှး�ါ။ �း�လူး��ည်မ်ျားးှ �င်း��်န္ဓာားကား�ယ်က်ာ ကား�ယ်�်အံး� တ်ံ� �ပြ��မ်ျားကုား� စ်တ်င်း�်�တ််း�ဆေး�ပြီး�း� ဆေး�းဂါါ

ကား� တ်း�ကာထ်ိုး�တ်�်� ်�င်းယ််ဆူေး��ည်ဟ်ု၍ူ ပြ�စ််�ည်။် 

ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းထွး�းခံွရန််း ယ်အူကာစ်် ်နိုး�င်းင််းသံား၊ ယ်အူကာစ််တ်ွငွ်းဆ်ေးန်းသ ူဖြ�စ်�်း� ်
လိုး�ပါါသလိုား သး�မ်ျားဟု�တွ ်ဗီီဇာာရှိား�း� ် လိုး�ပါါသလိုား။
များလူး��ါ။ �င်း၏် ဆေး�့�ဆေးပြ�းင်း�်ဆေး�ထိုးး�င်းမ်ျား ုအဆေးပြ�အဆေး��ည် ်ကားကာယွ်ဆ်ေး�� ထိုးး��န္ဓာှမံျား��ံဆေးစ်�� ်ဟု� �တ််း�များည် ်

များဟု�တ်�်ါ။ �င်း�က်ား�ယ်�်း�င်း ်အ��ကာအ်လူကာက်ား� လူ့း� � ဝကှာထ်ိုးး�ပြီး�း� ဥ�ဆေးေပြ�င်း� ်ကားကာယွ်ထ်ိုးး��ည်။် �င်းက်ာ ယ်��

ကားကာယွ်ဆ်ေး��ထိုးး����ံ� ်အန္ဓာတ�းယ်မ်ျား�း��ည်� ်လူစူ်�များ�း�တ်ငွ်း ်တ်စ််ဦး� ပြ�စ််�ါကာ ဆေး�းကာထ်ိုး�် အ��ကာအ်လူကာ်

အတ်ကွာ ်�င်း�အ်လူ��်ရှိှင်း ်�း� �များဟု�တ် ်�င်း၏် ဆေးေ�တ်ငွ်း�် ကာ���်များးဆေး��ဌား�ထိုး ံ�ကာ�်ယွ်�်ါ။ �င်း၏် အလူ��်ဝ�်

ထိုးမ်ျား�ကာ့��း� ��င်း ်၎င်း�်ဆေး��းတ်ငွ်း ်�င်းယ််��အလူ��်လူ��်ဆေး�ဆေး�ကားင်း�် အဆေးထိုးးကာအ်ထိုးး�ကား� ပြ���� ်လူး�အ�်န္ဓား�င်း်

�ါ�ည်။်

COVID-19 ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းကာ �ယ်ဆ်ေးလိုာကာက်ာ�န််းပါါသလို။ဲ
ယ်အူကာစ််် အ��ွထ်ိုးမ်ျား� ဆေးေ်လူးများ�း�ပြ�င်း� ်ဝယ်ယ််ထူိုးး��ည်� ်COVID-19 ကားကာယွ်ဆ်ေး��ထိုးး��ဆေး��များ�း�ကား� လူတူ်း�င်း�်

ထိုး ံအ�မ့ျား� ထိုးး��ဆေး���းွ��ါများည်။် �င်း�တ််ငွ်း ်အးများ� ံရှိှး�ါကာ ကားကာယွ်ဆ်ေး��ထိုး�တ်လ်ူ��်�မူျား�း��ည် ်�င်း�အ်းများ�ကံား� 

ကားကာယွ်ဆ်ေး��ဆေး��ပြ�င်း�် �း� �များဟု�တ် ်ထိုးး��န္ဓာှပံြ�င်း�်အတ်ကွာ ်စ်းမံျား�� ��်ွစ့်�းတ် ်ဆေးတ်းင်း�်�နံ္ဓား�င်း�်ည်။် �း� �ဆေး�း် �င်းက်ာ ဆေးင်းွ

များတ်တ်န်္ဓား�င်း၍် ကားကာယွ်ဆ်ေး��ထိုးး��ဆေး���း� � ပြင်းင်း�်�း���ံများည် ်များဟု�တ်�်ါ။
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ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းထွး�းရန််း ID လိုး�အပ်ါပါါသလိုား။
ကားကာယွ်ဆ်ေး��ထိုး�တ်လ်ူ��်�အူ��း� ��ည် ်�င်း၏် ကားကာယွ်ဆ်ေး���ကာ�်�း��်အတ်ကွာ ်�င်းစ််း�င်း�်�ငွ်း�်

ပြီး�း�ဆေး�းကာ ်�ရှိှး�ည်� ်အး�ဆေးများ�လူ ်အတ်ည်ပ်ြ����ကာက်ား��း ဆေးတ်းင်း�်�း�များည်ပ်ြ�စ််�ည်၊် �း� �ဆေး�း် အပြ�း�

ဝ�ဆ်ေး�းင်းမ်ျားဆုေး���မူျား�း��ည် ်�င်း��်ကာ�်�း��်တ်ငွ်း ်ဓားတ်�ံ်� ID ကား� ပြ���� ်ဆေးတ်းင်း�်�း�န္ဓား�င်း�်ါ�ည်။်

ကားစ်စရပ်ါ 2 ခွ�အတွကွာသ်ာ သင်း၏် ကား�ယ်ဆ်ေးရးအခွ�ကာအ်လိုကာက်ား� ကာွနို်�ပ်ါတွး� ် အသံ�းဖြပါ�ပါါသည့်-် 

 1  �င်းက်ာ ကားကာယွ်ဆ်ေး��ထိုးး���နံ္ဓား�င်း�်ည်� ်အ�ကာအ်�ွယ်ပ်ြ�စ််ဆေး�ကားင်း�် ဆေး���းဆေးစ်��။်

  

 2  လူမူျားးှ�ပြီး�း� ကားကာယွ်ဆ်ေး�� ထိုးး�ဆေး��ပြ�င်း�် များရှိှးဆေး�ကားင်း�် ဆေး���းဆေးစ်��။် ကားကာယွ်ဆ်ေး��ထိုးး����ံ၏ူ 

အများည်မ်ျားးှ �ကာ�်�း��်တ်ငွ်း�်ါ�ည်� ်လူအူများည်န်္ဓာငှ်း� ်ကား�ကာည််းဆေး�ကားင်း�် ဆေး���းစ်စ််��ါ�ည်။် �င်း၏် 

�ထိုးများအကြိကားမ်ျား ထိုးး��ဆေး�� ထိုးး��ပြီး�း�ဆေး�းကာ ်�ကာ�်တ်တ �တ် ်အ�ည်�်င်းယ်အ်တ်ငွ်း�် ေ�တ်းယ်အကြိကားမ်ျား 

ကားကာယွ်ဆ်ေး�� ထိုးး����ံ�ါများည်။် �င်း၏် ေ�တ်းယ်အကြိကားမ်ျား ကားကာယွ်ဆ်ေး�� ထိုးး��န္ဓာှ�ံ�ံး� � ဆေး�းကာလ်ူး

ဆေး�းအ�ါ ပြ�ဿ�းတ်စ််စံ်�တ်စ််�း များရှိှးဆေး�ကားင်း�် ဆေး���းဆေးစ်�� ်စ်း�ွကာစ််းတ်မ်ျား�အး�လူံ��များးှ ကား�ကာည််း

��ါများည်။်

သင်း၏် အခွ�ကာအ်လိုကာမ်ျား�ားကား� ဥပါဆေးေစ်း�းများး�းဆေးရး သး�မ်ျားဟု�တွ ်လိုဝူင်းမု်ျားကြီးကားီ�ကာပ်ါဆေးရး အရာရှိားများ�ားထွ ံများှဆေးဝ

ဖြခွင်းး် များဖြပါ�ပါါ။

ကားကာယွ်ဆ်ေး��ထိုးး��ဆေး��� ူအများ�း�စ်�တ်ငွ်း ်ဓားတ်�ံ်� ID အများ�း��အစ်း� အများ�း��များ�း��ကား� �င်းအ်�ံ��ပြ��န္ဓား�င်း�်ည်။် 

�င်း�ဓ်ားတ်�ံ်�၊ အများည်န်္ဓာငှ်း� ်ဆေးများ�ွဆေး� ��ါ�ည်� ်ID တ်စ််���း လူး�အ�်�ည်။်  

�င်း� ်ID တ်ငွ်း ်�င်း�လ်ူး�်စ်းများ�ါရှိှး�ါကာ ဓားတ်ဆ်ေးင်းွ� �း� �များဟု�တ် ်ဆေး�များး�ဆေးင်းဆွေးတ်းင်း�်�လံူး့ ကာ့��း� � န္ဓား�င်းင််းတံ်ငွ်း ်�င်း်

ဆေး�ထိုးး�င်းဆ်ေး�ကားင်း�် အဆေးထိုးးကာအ်ထိုးး�အများ�း��များ�း��ကား� ယ်ဆူေး�းင်းလ်ူး�န္ဓား�င်း�်ါ�ည်။်

�င်း�တ််ငွ်း ်ဆေးများ���ွ�်များ�း�ရှိှး�ါကာ �င်း၏် ဆေးေ�တ်ငွ်း�် ကာ���်များးဆေး��ဌား� �း� �များဟု�တ် ်ကားကာယွ်ဆ်ေး�� 

ဝ�ဆ်ေး�းင်းမ်ျားဆုေး���ကူား� ဆေးများ�ပြများ��်�ါ။

�င်း�အ်လူ��်ရှိှင်းက်ာ �င်း�က်ား� ကားကာယွ်ဆ်ေး�� ထိုးး��ဆေး��ဆေး�လူ့င်း ်�င်း၏် အလူ��်ဝ�ထ်ိုးမ်ျား�ကာတ်က်ာ့��း� � ၎င်း�်ဆေး��း

တ်ငွ်း ်�င်းအ်လူ��်လူ��်ဆေး�ဆေး�ကားင်း�် အဆေးထိုးးကာအ်ထိုးး�ကား� ပြ���� ်လူး�အ�်န္ဓား�င်း�်ည်။်

Sunshine, UT 90000

COVID-19၊ COVID-19 ကားကာယွ်ဆ်ေး��များ�း� �း� �များဟု�တ် ်ကားကာယွ်ဆ်ေး�� ထိုးး���များည်�ဆ်ေး��း �း� �များဟု�တ် ်အ��း�်

�း�င်း�်း ဆေး�းကာထ်ိုး�် အ��ကာအ်လူကာအ်တ်ကွာ ်https://coronavirus.utah.gov/ ကား� ဝင်း�်ကာည်��်ါ။ 

ကားကာယွ်ဆ်ေး�� အ��ကာအ်လူကာအ်�စ်် �န္ဓား�င်း�်ါကာ အ�်ေးတ်မ်ျား�း� ��� ်ဝ��်း�ကာတ််ငွ်း ်�င်းစ််း�င်း�်�ငွ်း�်

န္ဓား�င်း�်ည်။်

�င်း�တ််ငွ်း ်COVID-19 �း� �များဟု�တ် ်ကားကာယွ်ဆ်ေး��များ�း�အဆေး�ကားင်း�် ဆေးများ���ွ�်များ�း�ရှိှး�ါကာ COVID-19 ဆေးဟုး�လူး�င်း�် 

����် 385-273-7878 ကား� ဆေး�်�း��ါ။ ဆေးဟုး�လူး�င်း�်တ်ငွ်း ်ဆေးစ်းင်း�ဆ်ေးရှိးှကာဆ်ေး��ဆေး�ဆေး�း ကာ���်များးဆေး�� ကာွမ်ျား�ကာ�င်း်

�မူျား�း� ရှိှးပြီး�း� ၎င်း�်တ်း� �ကာ �င်း�ဆ်ေးများ���ွ�်များ�း�ကား� ဆေးပြ��း�ဆေး��န္ဓား�င်းက်ား �င်း�အ်�း�ရှိှး �င်း�်ပြများစ််များ�း�ကား� ရှိးှဆေး��

န္ဓား�င်း�်ည်။်

၎င်း�်ကား� �း�းစ်ကား� 100 ဆေးကာ�း်ပြ�င်း� ်24/7 လူံ�� �န္ဓား�င်း�်ည်။်

https://coronavirus.utah.gov/

