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အခြား�း�သူူများ�း�အနီးး�အနီးး�တွွင်် နှာားခေါ�ါင််�စည်း�်ဝတ်ွဆင််ပါါ။ 
သင်် COVID-19 နှှင်််ထိိတွေ့�ခ့့်ဲ့တွေ့သာ မည််သူမဆိို�သည်် ထိိတွေ့�ပ့ြီး��း�က�ည််�မှစ၍ 10 ရက်ကြာကာသည််အထိိ အခြားခဲ့ာ�
သူမ�ာ�နှှင်််အနီးး��င်ွ်၊ လူအူမ�ာ�နှှင်််သက်ဆိို�င််သည််် တွေ့နီးရာမ�ာ��င်ွ် နှှာတွေ့ခဲ့ါင််�စည််���်ဆိုင််သင်််သည််။ ဤ 10 ရက်
အ�င်ွ်� အာ�ကစာ�ခဲ့နီး�်မ သိ� မဟု��် စာ�တွေ့သာက်ဆိို�င််က့်သိ� တွေ့သာ နှှာတွေ့ခဲ့ါင််�စည််�ဝ�်ဆိုင််ရနီး ်ခဲ့က်ခ့ဲ့တွေ့သာတွေ့နီးရာမ�ာ�
သိ�  သွာ�ခြားခဲ့င််�မှ တွေ့�ှာင််ကြာကဉ််�ါ။ 

ကွာရနီး�်င််�တွေ့စာင်််ကြာကည်််ခြားခဲ့င််� ဆိို�သည််မှာ COVID-19 ထိိတွေ့�ထ့ိာ�နှိ�င််တွေ့သာ်လူည််� �ိ��တွေ့�ရ့လူဒ််ထွိက်
မထိာ�တွေ့သ�သူ သိ� မဟု��် တွေ့ရာဂါါလူကခဏာာ မ�ိှတွေ့သာသူမ�ာ�အ�က်ွ ခြား�စ်�ါသည််။ သင််မှ�ဆိုင််် 
အခြားခဲ့ာ�သူ�စ်ဦး�ဦး�အာ� တွေ့ရာဂါါကူ�စက်မုမခြား�စ်တွေ့စရနီး ်ကွာရနီး�်င််�တွေ့စာင်််ကြာကည်််၍ သင်််ကိ� အခြားခဲ့ာ�
သူမ�ာ�နှှင််် တွေ့ဝ�တွေ့အာင််ထိာ�ခြားခဲ့င််�ခြား�စ်သည််။ သင််၏တွေ့နီးာက်ဆိုး��ရ COVID-19 ကာကွယ််တွေ့ဆို�မ�ာ� ထိိ��
ထိာ���း�လူှင််ခြား�စ်တွေ့စ သိ� မဟု��် လူနွီးခ့််ဲ့သည််် ရက် 90 အ�င်ွ်� COVID-19 ခြား�စ်ခ့်ဲ့လူှင််ခြား�စ်တွေ့စ ထိိတွေ့�့
��း�တွေ့နီးာက် အိမ်�င်ွ် သး�ခြားခဲ့ာ�ခ့ွဲ့တွေ့နီးရနီး ်မလိူ�အ�်�ါ။ ထိိတွေ့�မ့ှုမု ဆိို�သည််မှာ COVID-19 �ိှသည််် 
�စ်စး��စ်တွေ့ယ်ာက်က ကူ�စက်လူယ်ွ်တွေ့နီးခဲ့�နိီး�်င်ွ် သင််က ထိိ�လူနှူှင််် အနီးး�က�် ထိိတွေ့�ခ့့်ဲ့သည််ဟု၍ူ 
ခြား�စ်သည််။ 

အနီးး�ကပ်ါ ထိိခေါတွမ့ှုများုဆိ�သူည်းမ်ျားား-

•       24 နီးာရးအ�င်ွ်� ဗိို�င််�ရ�်စ်ကူ�စက်ခဲ့းထိာ�ရတွေ့သာ စ�စ�တွေ့�ါင််� 15 မိနီးစ် သိ� မဟု��် ထိိ�ထိက်ကြာကာ
တွေ့သာဗိို�င််�ရ�်စ်�ိ���ိှတွေ့နီးသူနှှင််် သင်် 6 တွေ့�ထိက်�ိ�တွေ့ဝ�သည််။ 

•       အိမ်�င်ွ် COVID-19 တွေ့ကြာကာင််် နီးာမက�နီး�်ခြား�စ်တွေ့နီးသူ �စ်ဦး��စ်တွေ့ယ်ာက်အာ� ခြား�ုစ�ခြားခဲ့င််�။ 

•       COVID-19 �ိှတွေ့သာသူနှှင််် �ိ�က်ရိို�က်ထိိတွေ့�ပ့ြီးခြားခဲ့င််� (�က်ခြားခဲ့င််� သိ� မဟု��် နီးမ်�ခြားခဲ့င််�)။ 

ကွာာ�ရန်တ်င််း�စော��င်််းကြကွာည့််ခ်ြ�င််း� ဆုို�သည့်မ်ှာာ� အဘယ််န်ည့်�်။
1/11/2022

သူင််သူည်း ်အိမ်ျားတွွင်် ကွးရနီးတ်ွင််� 5 ရက်ဝင််ရများည်းမ်ျားား အကယ််၍ -

•       သူင််သူည်း ်ကးကွယ််ခေါဆ�များထိိ��ထိး�ပါါ။ ဆိို�လိူ�သည််မှာ သင််သည်် မည််သည််် COVID-19 ကာကွယ််တွေ့ဆို�ကိ�မှ မထိိ��ရတွေ့သ��ါ။

•       သူင််၏ COVID-19 ကးကွယ််ခေါဆ�များ�း�ကိ� အ��နိီးန်ှာာင်််တွစ်ခေါခြားပါ�ည်းး များထိိ��ထိး�ပါါ။ ဆိို�လိူ�သည််မှာ သင်််�င်ွ် အာ�ခြား�ည်််တွေ့ဆို�မထိိ��
ရတွေ့သ�ဘ့ဲ Pfizer သိ� မဟု��် Moderna ကာကွယ််တွေ့ဆို�ကိ� 2 ကြိကိမ်တွေ့ခြားမာက်ထိိ����း�က�ည််�က 5 လူထိက်ကြာကာတွေ့နီး��း သိ� မဟု��် 
Johnson & Johnson ကာကွယ််တွေ့ဆို�အ�က်ွ 2 လူထိက် �ိ�ကြာကာတွေ့နီး��းဟု� ဆိို�လိူ�ခြားခဲ့င််�ခြား�စ်သည််။ သင််သည်် Pfizer သိ� မဟု��် 
Moderna ကာကွယ််တွေ့ဆို� 1 ကြိကိမ်သာ ရ�ိှခ့်ဲ့သည််ဟု�လူည််� ဆိို�လိူ�နှိ�င််သည််။ အသက် 5-17 နှှစ်�ိှ ကတွေ့လူ�မ�ာ�သည်် Pfizer 
ကာကွယ််တွေ့ဆို� 1 ကြိကိမ်သာ ထိိ��ထိာ��ါက ၎င််��ိ�သည်် တွေ့နီးာက်ဆိုး��ရ COVID-19 ကာကွယ််တွေ့ဆို�မ�ာ�မထိိ��ထိာ��ါ- ယ်ခဲ့�အခဲ့�နိီး်
�င်ွ် ကတွေ့လူ�မ�ာ�အ�က်ွ ကွာရနီး�်င််�ဝင််ခြားခဲ့င််�လူမ်�ညွှနှီးခ်ဲ့�က်မ�ာ��င်ွ် အာ�ခြားမှင်််�င််တွေ့��တွေ့သာတွေ့ဆို�မ�ာ� မ�ါဝင််�ါ။

5
ရက်
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•       COVID-19 �ိှတွေ့သာသူနှှင််် �နီး�်ကနီး ်သိ� မဟု��် တွေ့သာက်တွေ့ရခွဲ့က်မ�ာ�ကိ� အ��ူကွ မှတွေ့ဝအသး��ခြား�ုခြားခဲ့င််�။ 

•       COVID-19 �ိှသူသည်် နှှာတွေ့ခဲ့�ခြားခဲ့င််�၊ တွေ့ခဲ့�ာင််�ဆိို��ခြားခဲ့င််� သိ� မဟု��် အသက်ရူိုလူမ်�တွေ့ကြာကာင််�မှထွိက်တွေ့သာ အမုနီးအ်မှာ�မ�ာ� သင်််ကိ�ယ််တွေ့�်�င်ွ် က�တွေ့ရာက်ခြားခဲ့င််�။ 
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အိမ်ျားများားခေါနီးပြီးပါး� အခြား�း�သူူများ�း�နှာာင််် တွတ်ွနိှာ�င််သူများှ ခေါဝ�ခေါအးင််ခေါနီးပါါ။

•       သင််က အိမ်၌ ကွာရနီး�်င််�ဝင််စဉ်် အလူ��်၊ တွေ့က�ာင််�၊ တွေ့က�ာင််�ခြား�င််�လူ�်ု�ှာ�မုမ�ာ�၊ ဘဲာသာတွေ့ရ� ဝ�်ခြား�ုဆို�တွေ့�ာင််��့ွမ�ာ�၊ မိသာ�စ� တွေ့�ဆ့ိုး��့ွမ�ာ� သိ� မဟု��် အခြားခဲ့ာ�
တွေ့သာလူ�်ု�ှာ�မုမ�ာ�သိ�  မသွာ�တွေ့ရာက်သင်််�ါ။ တွေ့ဆို�ဘဲက်ဆိို�င််ရာ တွေ့စာင်််တွေ့�ှာက်မု ရယူ်ရနီးမှ်လူွ့၍ အိမ်မှာတွေ့နီး�ါ

•       ခြား�စ်နှိ�င််�ါက ကိ�ယ််�ူခဲ့�နိီး�ိ်�င််��ာမုအ�ါအဝင်် COVID-19 တွေ့ရာဂါါလူကခဏာာ စစ်တွေ့ဆို�မုကိ� သင်််ထိိတွေ့�မ့ှုမုတွေ့နီးာက် 10 ရက်အ�င်ွ်� တွေ့နီး�ိ်�င််�ခြား�ုလူ��်�ါ။ သင်််�င်ွ် 
COVID-19 တွေ့ရာဂါါလူကခဏာာမ�ာ��ိှ�ါက ခဲ့�က်ခဲ့�င််�စမ်�သ�်စစ်တွေ့ဆို��ါ။

•       သင်််အိမ်သိ�  လူာတွေ့ရာက်သည််် ဧည်််သည််အတွေ့ရအ�က်ွ ကနီး ်သ်�်�ါ။

•       သင််၏ ကွာရနီး�်င််� မ��း�ဆိုး��မခဲ့�င််�အထိိ ခဲ့ရး�မသွာ��ါနှှင်််။ သင််ထိိတွေ့�ပ့ြီး��း�တွေ့နီးာက် အနီးည််�ဆိုး�� 5 ရက်အကြာကာ�င်ွ် စမ်�သ�်မု ခဲ့းယူ်��း� ခဲ့ရး�မထွိက်မး သင်််စမ်�သ�်မု
ရလူဒ််မှာ �ိ��မတွေ့�ပ့ြီးခြား�စ်တွေ့ကြာကာင််� တွေ့သခဲ့�ာ�ါတွေ့စ။ သင်််�င်ွ် COVID-19 တွေ့ရာဂါါလူကခဏာာမ�ာ��ိှ�ါက ခဲ့ရး�မထွိက်�ါနှှင်််။ သင််ခဲ့ရး�သွာ��ါက အခြားခဲ့ာ�သူမ�ာ�အနီးး�အနီးာ�
�င်ွ် နှှာတွေ့ခဲ့ါင််�စည််�ဝ�်ဆိုင််�ါ။ 

•       အခြားခဲ့ာ�လူမူ�ာ�နှှင်််အနီးည််�ဆိုး�� 6 တွေ့� (2) မး�ာ (လူက်တွေ့မာင််�အ�ှည်် 2 ခဲ့�) အကွာအတွေ့ဝ��င်ွ် �ိှတွေ့နီးရနီး ်ကြိကို�စာ��ါ။ 

ကွးရနီးတ်ွင််�ခေါစးင်််ကြကည််းခ်ြား�င််�ကိ� ဘယ််ခေါတွး ်အဆး��သူတ်ွနိှာ�င််များလဲဲ။
သင်််�င်ွ် တွေ့ရာဂါါလူကခဏာာ�စ်စး��စ်ရာမ�ိှ�ါက 5 ရက်ခြား�ည်််��း�တွေ့နီးာက် အိမ်�င်ွ် ကွာရနီး�်င််�ကိ�အဆိုး��သ�်နှိ�င််သည််။ အိမ်
�င်ွ် ကွာရနီး�်င််���း�ဆိုး����း�တွေ့နီးာက် တွေ့နီးာက်ထိ�် 5 ရက်ကြာကာအထိိ သင််သည်် အခြားခဲ့ာ�သူမ�ာ�နှှင််် လူခူြားမင််ကွင််��င်ွ်အးကိ�က်ခြား�စ်
တွေ့သာ နှှာတွေ့ခဲ့ါင််�စည််�ကိ�ဝ�်ဆိုင််ထိာ�သတွေ့ရွ� အလူ��်၊ တွေ့က�ာင််�နှှင််် အခြားခဲ့ာ�လူ��်တွေ့ဆိုာင််မုမ�ာ�ထိး ခြား�နီးသွ်ာ�နှိ�င််�ါသည််။ ယ်င််�က 
အခြားခဲ့ာ�သူမ�ာ� တွေ့ဘဲ�ကင််�တွေ့အာင်် ကူည်းတွေ့���ါသည််။

အ���ိလူဲများ�း�သူည်း ်၎င််�တိွ�ခေါနီးထိိ�င််သူည််းခ်ေါနီးရး သိူ�များဟု�တ်ွ အလဲ�ပ်ါလဲ�ပ်ါသူည််းခ်ေါနီးရးသူည်း ်၎င််�တိွ�နှာာင််် အခြား�း�သူူများ�း�ကိ� COVID ကူ�
စက်မုျား အနှာတရးယ််ခြားများင်််များး�ခေါစခေါသူးခေါကြကးင််် ၎င််�တိွ�က 5 ရက်ထိက်ပိါ�၍ ကွးရနီးတ်ွင််�ဝင််ရနီး ်သိူ�များဟု�တ်ွ သူး�ခြား�း��ဲွခေါနီးရနီး ်လိဲ�အပ်ါ
နိှာ�င််သူည်း။် ခြား�ုခြား�င််တွေ့ရ�ဌာာနီး (တွေ့ထိာင််)၊ နှှစ်�ှည််ခြား�ုစ�တွေ့စာင်််တွေ့�ှာက်တွေ့ရ�ဌာာနီး သိ� မဟု��် အိမ်တွေ့ခြားခဲ့မ့်သူမ�ာ� ခိဲ့�လူုးရ�်က့်သိ�  အစ�အတွေ့ဝ�
ခြား�စ်သည််် တွေ့နီးရာ�င်ွ် တွေ့နီးထိိ�င်် သိ� မဟု��် အလူ��်လူ��်သူမ�ာ�သည်် CDC မှ ဤလူမ်�ညွှနှီးခ်ဲ့�က်မ�ာ�ကိ� လိူ�က်နီးာသင်််သည််။ 
က�နီး�်မာတွေ့ရ�ဝနီးထ်ိမ်�မ�ာ�သည်် CDC မှ ဤလူမ်�ညွှနှီးခ်ဲ့�က်မ�ာ�ကိ� လိူ�က်နီးာသင်််သည််။

သူင််ခေါရးဂါါနှာာင်််ထိိခေါတွပ့ြီးပြီးပါး�ခေါနီးးက် 5 ရက်အကြကး သိူ�များဟု�တ်ွ COVID-19 ၏  
လဲကခဏားများ�း�ခေါတွရ့ှိာ ိပါါက စစ်ခေါဆ�မုျား�းယူ်ပါါ။ 
ယ်င််�သိ� တွေ့စာင်််ဆိို�င််�မုက စစ်တွေ့ဆို�မုမ�ာ�ခြား�င််် �ှာတွေ့�န့ှိ�င််မည််် ဗိို�င််�ရ�်စ်အလူး�အတွေ့လူာက်�မာဏာကိ� သင်််ခဲ့နှာာကိ�ယ််�င်ွ်� စ�လူာတွေ့စ�ါသည််။ သင်််စစ်တွေ့ဆို�မုရလူဒ်် ရသည််
အထိိ အိမ်�င်ွ်တွေ့နီး�ါ။ အကယ််၍ သင််သည်် ယ်ခဲ့�အခဲ့�နိီး�်င်ွ် �ိ��မတွေ့�အ့တွေ့ခြား�ထွိက်�ါက၊ အိမ်�င်ွ် ကွာရနီး�်င််�ကိ� အဆိုး��သ�်နှိ�င််သည််။ 5 ရက်ကြာကာ ကွာရနီး�်င််�ဝင််��း�
တွေ့နီးာက် စစ် တွေ့ဆို�မု မခဲ့းယူ်နှိ�င််�ါက သိ� မဟု��် မစစ် တွေ့ဆို�ရနီး ်တွေ့ရွ�ခဲ့�ယ််�ါက COVID-19 �ိှသူနှှင််် တွေ့နီးာက်ဆိုး��ထိိတွေ့�မိ့သည််် အခဲ့�နိီးမှ်စ၍ 10 ရက်ကြာကာသည််အထိိ အိမ်�င်ွ်တွေ့နီး
ရနီး ်လိူ�အ�်�ါသည််။ သင်််�င်ွ် �ိ��တွေ့�ရ့လူဒ််ထွိက်�ါက အိမ်မှာ သး�သနီး ်ခ်ွဲခဲ့ွ့တွေ့နီး�ါ။ 

COVID-19 တွေ့ရာဂါါလူကခဏာာမ�ာ�ကိ�တွေ့စာင်််ကြာကည်််�ါ။ တွေ့နီးမတွေ့ကာင််�ခြား�စ်�ါက အိမ်�င်ွ် သး�ခြားခဲ့ာ�ခ့ွဲ့တွေ့နီး��း� ခဲ့�က်ခဲ့�င််�တွေ့ဆို�စစ်�ါ။ 

လူတူွေ့� ွCOVID-19 ခြား�နီးကူ်�စက်နှိ�င််တွေ့သာ အခွဲ့င်််အလူမ်� �ိှတွေ့ကြာကာင််� ကွနှ်��်�ိ�  သိရ�ါသည််။ COVID-19 ကူ�စက်��း�တွေ့နီးာက်�င်ွ် 
အခဲ့��ိတွေ့သာလူမူ�ာ�သည်် သး�သနီး ်ခ်ွဲခဲ့ွ့တွေ့နီး��း� အခြားခဲ့ာ�သူမ�ာ�ကိ� မကူ�စက်တွေ့�ာတ်ွေ့သာ်လူည််� ၎င််��ိ� တွ�ွင်် �ိ��တွေ့�တ့ွေ့သာ စစ်တွေ့ဆို�မု �ိှ
နှိ�င််တွေ့ကြာကာင််�လူည််� ကွနှ်��်�ိ�  သိရ�ါသည််။ CDC နှှင််် Utah က�နီး�်မာတွေ့ရ�ဌာာနီးသည်် ထိိတွေ့�မ့ှုမုခြား�စ်��း�တွေ့နီးာက် COVID-19 ကိ� �ထိမ
ဆိုး��စမ်�သ�်တွေ့��ိှ့က�ည််�က ရက် 90 ထိက်နီးည်း�်ပါါက(3 လူခဲ့နီး ်)် ထိိတွေ့�မ့ှုမု�ိှခ့်ဲ့��း�တွေ့နီးာက်၊ သင်််�င်ွ် လူကခဏာာအသစ် 
သိ� မဟု��် �ိ�ဆိို��လူာတွေ့သာ လူကခဏာာမ�ာ� မခြား�သတွေ့ရွ� စစ်တွေ့ဆို�မု မခြား�ုလူ��်ရနီး ်အကြာကးခြား�ုထိာ�သည််။ သိ� တွေ့သာ်လူည််� သင်််�င်ွ် 
တွေ့ရာဂါါလူကခဏာာမ�ာ� ဆိို��လူာ�ါက သိ� မဟု��် တွေ့ရာဂါါလူကခဏာာအသစ်မ�ာ� �ိှ�ါက သိ� မဟု��် တွေ့ရာဂါါ�ိ�� စစ်တွေ့ဆို�တွေ့��ိှ့��း�
တွေ့နီးာက် ရက်ခေါပါါင််� 90 ခေါက�း�ိှ်လူှင််၊ ထိ�်မးစစ်တွေ့ဆို�သင်််�ါသည််။

ကာကွယ််တွေ့ဆို�ထိိ����း�သူမ�ာ�သည်် COVID-19 ခြား�စ်နှိ�င််သည််် (ထိိ��တွေ့�ာက်တွေ့က�ာ်လူာှ�၍ ခြား�စ်�ွာ�သည််ဟု�တွေ့ခဲ့်သည််) အတွေ့ခြားခဲ့အတွေ့နီး �ိှသည််ဟု� ကွနှ်��်�ိ� သိထိာ�တွေ့သာတွေ့ကြာကာင်််၊ 
သင််ကာကွယ််တွေ့ဆို� ထိိ��ထိာ�တွေ့သာ်လူည််� အလူနွီးတ်ွေ့ဘဲ�ကင််�တွေ့စရနီး ်သင််တွေ့ရာဂါါထိိတွေ့�ပ့ြီး��း�တွေ့နီးာက် 5 ရက်�င်ွ် စစ်တွေ့ဆို�မု ခဲ့းယူ်ရနီး ်အကြာကးခြား�ု�ါသည််။

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
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/hcp/index.html
https://coronavirus.utah.gov/protect-yourself/#isolate-if-test-positive
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html

