ကိ ိနာ ဗိင်းရပ်စ် (COVID-19) အေ ကာင်း သင်ဘာေတွ သိဖိ လိ
့ သလဲ
2020 ခ စ်၊ မတ်လ 13 ရက်
2019 ဘယ်
ိ
လ်ကိ ိနာဗိင်းရပ်စ် (COVID-19) ဆိတာ ဘာလဲ။
ကိ ိနာဗိင်းရပ်စ်များသည် ဗိင်းရပ်စ်အပ်စ ကီး တစ်ခြဖစ် ပီး အေအးမိြခင်းမသည် ေလ ပန်ေရာင်ြခင်း၊
အဆပ်အေအးမိြခင်း သိမဟတ်
့

တ်တရက် ြပင်းထန်ေသာ အသက်

လမ်းေ ကာင်း ေရာဂါ

လကဏာစ (SARS) အထိ အမျိ းမျိ းေသာ နာမကျန်းမများကိ ြဖစ်ေစ င်
ိ သည်။
2019

ဘယ်
ိ
လ်ကိ နာဗိ
ိ
င်းရပ်စ် (COVID-19) သည် တ တ် င်
ိ င ံ ဟေပြပည်နယ် (ဝဟန်) မ

စတင်ခဲ့ေသာ အသက်
2019

လမ်းေ ကာင်း ကးစက်ေရာဂါကိ ြဖစ်ေစသည်။

ဘယ်
ိ
လ်ကိ နာဗိ
ိ
င်းရပ်စ်အေ ကာင်း ပိမိ ေလ့လာလိပါက healthvermont.gov/COVID19

သိ ့ သွားပါ။

ေရာဂါလကဏာေတွက ဘာေတွလဲ။
တတ်ေကွးကဲသ
့ ိ ့ င ့် အြခားြဖစ်ေလ့ ိေသာ အသက်

လမ်းေ ကာင်း ကးစက်ေရာဂါများကဲသ
့ ိပင်
့

ေရာဂါလကဏာ များမာ အေပျာစ
ိ ပီး ယင်းတိတွ
့ ားမ အြပင်းစားအထိ ြဖစ် င်
့ င ် ပါဝင်သည်များမာ 

ကိယ်ပြခင်း



ေချာင်းဆိးြခင်း



အသက်

2019

ရ ခက်ခဲြခင်း

ဘယ်
ိ
လ်ကိ နာဗိ
ိ
င်းရပ်စ်၏ ေနာက်ဆက်တွဲ ဆိးကျိ းများတွင ် နမိးနီးယား သိမဟတ်
့

ေကျာက်ကပ် ပျက်စီးြခင်း င ့် အချိ ေသာ လနာများတွင ် ေသဆံးြခင်း အထိ ြပင်းထန်ေသာ
အေြခအေနများ ပါဝင် င်
ိ သည်။

ဗိင်းရပ်စ်မည်သိ ြပန
ံ့
သနည်း။
့ ် ့ ကးစက်
ကိ ိနာဗိင်းရပ်စ်များသည် လတစ်ဦးမ တစ်ဦးသိ ့ အနီးကပ် ထိေတွ ြခင်း- ဉပမာ အိမ်ေထာင်စအတွငး် ၊
လပ်ငန်းခွငအ
် တွငး် သိမဟတ်
ကျန်းမာေရး ေစာငေ
့် ာက်မစင်တာမ အဓိက ကးစက်သည်။
့
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အနီးကပ် ထိေတွ ြခင်းဆိသည်မာ ဘာကိ ဆိလိသနည်း။
အနီးကပ် ထိေတွြခင်းဆိသည်မာ အချိန ် ကာြမငစ
့် ွာ တစ်စံတစ်ဦး င ့် ေြခာက်ေပ (2 မီတာ) အတွငး်
ိေနြခင်းြဖစ်သည်။ ယင်းသည် ြပ စေစာငေ
့် ာက်ြခင်း၊ အနီးကပ် အေဖာ်ြဖစ်ြခင်း၊ အတေနြခင်း၊

သွားေရာက်လည်ပတ်ြခင်း၊ သိမဟတ်
ကျန်းမာေရး ေစာငေ
ိ းမ ဧရိယာ ေဝမ ြခင်းတိ ့
့် ာက်မ ေစာငဆ
့် င်
့
ြပ သည့အ
် ခါ ြဖစ်ေပ သည်။ သင်သည် COVID-19 ိသည်ဟ စမ်းသပ်ေတွ ိထားသ တစ်ဦးဦး ီ င ့်
အနီးကပ် ဆက်ဆံမ ိခဲ့ပါက- အိမ်တွင ် ေနပါ၊ အြခားသများ င ့် ထိေတွဆက်ဆမ
ံ ကိ ကနသ
် ့ တ်ပါ၊

ထိေနာက်
သငအ
ိ
့် ေနြဖင ့် ဝန်ေဆာင်မ ေပးသ င ့် ေတွဆံရန် လိမလိ င ့် ေရာဂါလကဏာများကိ သငက
့် သင်
့
မည်သိ ေစာင
် ည်ကိ ေဆွးေ းွ ရန် ကးစက်ေရာဂါ ကျန်းမာေရး ဌာန 802-863-7240 တွင ် ေခ ဆိပါ။
့် ကည့မ
့
အနီးကပ် ဆက်ဆမ
ံ ဆိသည်မာ ေအာက်ပါတိကိ
့် ွာ အေဆာက်အဦးအတွငး်
့ မဆိလိပါ။ အချိန ် ကာြမငစ

ပတ်ဝန်းကျင် တစ်ခထဲတင
ွ ် ေြခာက်ေပေကျာ်အကွာအေဝးတွင ် ိေနြခင်း၊ လမ်းေလျာက် ြဖတ်သာွ းြခင်း၊
သိမဟတ်
COVID-19 စမ်းသပ်ေတွ ိထားသတစ်ဦးတစ်ေယာက် င ့် အခန်းတစ်ခထဲတွင ် ေခတခဏ
့

အတ ိြခင်း။ ထိသိေသာ
အေြခအေနများတွင ် သငက
ိ သင် ေရာဂါလကဏာများကိ ေစာင ့် ကည့ရ
် မည်။
့် ယ်
့
ကျန်းမာေရး ဌာနသိ ေခ
့ ဆိရန် မလိအပ်ပါ။

တစ်စတစ်
ံ
ဦးသည် COVID-19 ပိး ိေ ကာင်း စမ်းသပ်ေတွ ိပါက ထိလပဂိ လ်၏ အနီးကပ် ထိေတွဆက်ဆသ
ံ များကိ
ကျန်းမာေရးဌာနက ဆက်သယ
ွ ်မည်။

မိမိကိယ်မိမိ 2019 ဘယ်
ိ
လ်ကိ ိနာဗိင်းရပ်စ်မ မည်သိ ကာကွ
ယ် င်
ိ သနည်း။
့
ဘယ်
ိ
လ်ကိ နာဗိ
ိ
င်းရပ်စ်ကိ ကာကွယ်ရန် ကာကွယ်ေဆး မရ ိေသးပါ။

2019
အသက်

လမ်းေ ကာင်း ေရာဂါများြဖစ်ေစ င်
ိ ေသာ ပိးမားများ ကးစက်ြပနပ
် ့ ာွ းြခင်းမ

ကညီကာကွယ်ရန် ေနစ့ လပ်ေဆာင်မများ
•
•

နာမကျန်းြဖစ်ေနသ င ့် အနီးကပ်ထေ
ိ တွ ြခင်းကိ ေ ာင်ပါ။
သင ့် မျက်လံးများ၊

ာေခါင်း င ့် ပါးစပ်များအား ထိေတွ ြခင်းမ ေ ာင်ပါ။

•

ေနမေကာင်းပါက အိမ်တင
ွ ် ေနပါ။

•

ေချာင်းဆိး သိမဟတ်
့
ပစ်ပါ။

•

ိသည်။

ာေချပါက တစ်

းြဖင ့် ဖံးအပ်ထား ပီး တစ်

မ ကာခဏ ထိေတွထားေသာ အရာဝတ များ

းကိ အမိက်ပံးတွင ်

င ့် မျက် ာြပင်များကိ ပံမန် အိမ်တွငး် သန ် ့ င်း

ေဆးရည်ြဖင ့် ြဖန်းပက်ြခင်း သိမဟတ်
သတ်ြခင်းတိြဖင
့
့ ့် မ ကာခဏ သန ် ့ င်း ပီး ပိးသတ်ပါ။
Burmese— 3.13.2020

2

•

သင်၏ လက်များကိ မ ကာခဏ အထးသြဖင ့် ေရသနခ
် ့ န်းသိ ့ သွား ပီးေနာက်တွင၊်
အစာမစားမီ င ့်

ာညစ်ြခင်း၊ ေချာင်းဆိးြခင်း သိမဟတ်
့

ေရြဖင ့် စကန ် ့ 20 ကာေအာင် ေဆးေ ကာပါ။
•

ာချြခင်းြပ ပီးေနာက်တွင ် ဆပ်ြပာ င ့်

ဆပ်ြပာ င ့် ေရကိ အလွယ်တက မရ ိ င်
ိ ပါက အယ်ကိေဟာ အနည်းဆံး 60% ပါေသာ

အယ်ကိေဟာ အေြခြပ လက်ေဆး ေဆးရည်ကိ အသံးြပ ပါ။ လက်များသည် ြမင်သာေအာင်
ညစ်ေပေနပါက အစ အ မဲ ဆပ်ြပာ င ့် ေရတိြဖင
့ ့် ေဆးေ ကာပါ။

မိမိတွင ် ဗိင်းရပ်စ် ိေနသည်ဟ ထင်ပါက ဘာလပ်ရမလဲ။
သငတ
့် ွင ် ကိယ်ပြခင်း၊ ေချာင်းဆိးြခင်း၊ အသက်

ရ ခက်ခဲြခင်း

င ့် သင်၏ ေရာဂါလကဏာများသည်

အေအးမိြခင်းထက် ပိဆိးသည်ဟ ခံစားရ ပီး သင်သည်လည်း ေရာဂါြဖစ်ပာွ းေသာ ေနရာများသိ ့

ေရာဂါလကဏာ စတင်ြဖစ်ပာွ းသည်မ 14 ရက်အတွငး် သွားေရာက်ခဲ့ပါက Vermont ကးစက်ေရာဂါ
ကျန်းမာေရးဌာနသိ ့ 802-863-7240 တွင ် ေခ ဆိပါ။
သင်သည် ခရီးသွားေနစ

အပါအဝင် 2019

ဘယ်
ိ
လ်ကိ ိနာဗိင်းရပ်စ် င ့် ထိေတွ မ

ိခဲ့ပါက အိမတ
် ွင ်

ေနြခင်း၊ နင ့် အြခားသများ င ့် ထိေတွ မကိ ကနသ
် ့ တ်ြခင်းသည် ေနာက်ထပ် ေရာဂါြပနပ
် ့ ွားမကိ
ကညီကာကွယ်ေပးသည်။

သင်သည် ေနမေကာင်းြဖစ် ပီး သငက
့် ျန်းမာေရးအတွက် စိးရိမ်ပါက သင်၏ ကျန်းမာေရး

ေစာငေ
ွ ်ပါ။ အသက်အ ရာယ် စိးရိမ်ရေသာ အေြခအေနမ အပ
့် ာက်မ ေပးသထံ ဖန်းြဖင့် ဆက်သယ
ေဆး ံသိ ့ သွားြခင်းကိ ေကျးဇးြပ ၍ ေ ာင်ပါ။

ဗားေမာငတ
့် ွင ် ေနထိင်ေသာ သက် ကီးရွ ယ်အများ
ိ
င ့် နာတာ ည် အေြခအေနများ
ိေနသများ
သက် ကီးရွ ယ်အများ၊
ိ
င ့် နာတာ ည် ကျန်းမာေရး အေြခအေနများြဖစ်သည့် လံးေရာဂါ၊ ဆီးချိ သိမဟတ်
့
အဆတ်ေရာဂါများ ိသများ အပါအဝင် အချိ ေသာ သများသည် ဤေရာဂါမ အလွန ် နာမကျန်းြဖစ် င်
ိ ေသာ
ေဘးအ ရာယ် ပိမိ ြမငမ
် ြခ
့် ားသည်။ CDC ထတ်ြပန်ချက်အရ အသက် 60 မစ၍ ေရာဂါ ရနိငေ

ပိမိြမငမ
့် ျား ပီး အသက် ကီးသည် င ့် အမ ေဘးအ ရာယ် ပိမိများြပားလာသည်။ အသက် 80 အထက်
လပဂိ လ်များတွင ် ြပင်းထန်ေသာ နာမကျန်းြဖစ်မ ေဘးအ ရာယ် အြမငမ
့် ားဆံး ြဖစ်သည်။
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သက် ကီးရွ ယ်အများ
ိ
င ့် နာတာ ည်အေြခအေန ိေသာ ပဂိ လ်များသည် ေအာက်ပါတိအပါအဝင်
့
အပိေဆာင်း ကိ တင်ကာကွယ်မများကိ လပ်ရမည်။


စားနပ်ရိကာများ စေဆာင်းထားပါ။



လအပ်များကိ ေ ာင်ပါ။



ဇိမ်ခံ သေဘာြဖင ့် ခရီးသွားြခင်း င ့် မလိအပ်ေသာ ခရီးသွားြခင်းများကိ ေ ာင်ပါ။



ေနမေကာင်းြဖစ်ေနေသာ အြခားသများ င ့် ေဝးေဝးေနပါ။

CDC ၏ လမ်း

န်ချက် အြပည့အ
် စံကိ COVID-19 မ ြပင်းထန်ေသာ နားမကျန်းမ အ ရာယ် ိသများ

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/high-risk-complications.html
တွင ် ကည့ပ
် ါ။

အချိ ေသာ ေနရာများသိ ခရီ
့် လား။
့ းသွားြခင်းကိ ေ ာင်သငသ
2019

ဘယ်
ိ
လ် င ့် ပတ်သက်သည့် ခရီးသွား အ ကံြပ ချက်များကိ ေလ့လာပါ-

www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers
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What you need to know about Coronavirus (COVID-19)
March 13, 2020
What is the 2019 novel coronavirus (COVID-19)?
Coronaviruses are a large group of viruses that can cause illnesses ranging from the common cold
to more serious respiratory infections like bronchitis, pneumonia or severe acute respiratory
syndrome (SARS).
The 2019 novel coronavirus (COVID-19) causes a respiratory infection that originated in Hubei
province (Wuhan), China.
To learn more about the 2019 novel coronavirus, visit healthvermont.gov/COVID19.

What are the symptoms?
Like the flu and other common respiratory infections, symptoms range from mild to severe and can
include:




fever
cough
difficulty breathing

Complications from the 2019 novel coronavirus can include serious conditions, like pneumonia or
kidney failure, and in some cases, death.

How does the virus spread?
Coronaviruses are spread mainly from person to person through close contact, for example, in a
household, workplace or health care center.

What does close contact mean?
Close contact means being within six feet (2 meters) of someone for a long time. This happens
when caring for, being intimate partners with, living with, visiting, or sharing a health care waiting
area. If you have been in close contact with someone who has tested positive for COVID-19: stay
home, limit your contact with others, and call Health Department Epidemiology at 802-863-7240 to
discuss whether you need to see a provider and how you will monitor yourself for symptoms.
Close contact does NOT mean: being more than six feet away in the same indoor environment for a
long period of time, walking by, or briefly being in the same room with someone who has tested
positive for COVID-19. In these situations, you should observe yourself for symptoms. You do NOT
need to call the Health Department.
When someone tests positive for COVID-19, the Health Department gets in touch with the close
contacts of the individual.
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How can I protect myself against the 2019 novel coronavirus?
There is no vaccine available to protect against the 2019 novel coronavirus.
There are everyday actions that can help prevent the spread of germs that cause respiratory
illnesses.
•
•
•
•
•
•
•

Avoid close contact with people who are sick.
Avoid touching your eyes, nose, and mouth.
Stay home if you are sick.
Cover your cough or sneeze with a tissue, then throw the tissue in the trash.
Clean and disinfect frequently touched objects and surfaces using a regular household
cleaning spray or wipe.
Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds, especially after going
to the bathroom; before eating; and after blowing your nose, coughing, or sneezing.
If soap and water are not readily available, use an alcohol-based hand sanitizer with at least
60% alcohol. Always wash hands with soap and water if hands are visibly dirty.

What should I do if I think I have the virus?
If you have fever, cough, difficulty breathing and your symptoms feel worse than a common cold
and you have travelled to an affected area within 14 days of symptom onset, call Vermont
Department of Health Epidemiology at 802-863-7240.
If you have been exposed to the 2019 novel coronavirus, including during travels, staying home,
and limiting contact with others will help prevent further spread.
If you are sick or concerned about your health, contact your health care provider by phone. Please
avoid going to the hospital, except in a life-threatening situation.

Older Vermonters and people with chronic conditions
Some people are at higher risk of getting very sick from this illness, including older adults and
people with chronic (long-lasting) medical conditions like heart disease, diabetes or lung disease.
According to the CDC, starting at age 60, there is an increasing risk of disease and the risk increases
with age. The highest risk of serious illness is in people older than 80 years.
Older adults and people with chronic conditions should take extra precautions including:





Stock up on supplies
Avoid crowds
Avoid cruise travel and non-essential air travel
Stay away from others who are sick

Read the CDC’s full guidance on People At Risk for Serious Illness from COVID-19 at this address:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/high-risk-complications.html
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Should I avoid travel to some places?
Learn about travel advisories related to the 2019 novel:
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers
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