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 ပ ္ရးအတရငး္ COVID-19 ကးူစကပ္််ံ႕ႏွ်ံ မမႏွငး္ပတ့္္က္္  ့္င့္္သ ွသိ းး မား္အမ်ကမ္်းး 
 

ဟူစတန္က်န္းမးာေ းရးန့္ာ္ ႏကသ႐ ႏုိ္ကသကယသကနး႐ကသင္း ပ္စ္ းရပ္စ္ (COVID-19) ကူးစက္ပ ််ံ႕ႏွ်ံ မမာေႏွးာေကရးာေစ န္ႏငွး္ ေူာေပနင္းမ်းးစရး ကူးစက္မ်ံ 
 ျမင္းမွ ာေေွ်းးမ် န္ အ က်ံျပံမ်က္မ်းး ိကတ္ျပန္ျမင္းျ ငး္ ကးျရႏက္ပ္တကသ  ပ္ ရးအ့္သကက္အ္န္း  က်န္းမးာေ းကသက ကးကရ ္ႏုိ့္ား္အာေန 
ျ ငး္ မျ စ္မ္ကပင္  ကသံတင္ျပင့္င္ိ းး့္ား္ အ့ငး္မ်းးာေ့းင္ ရက္ေ်က္ ွသပန့္ာ္ိပါသည္။ 

 
ကးျရႏက္ပ္တသက   အ က်ံျပံမ်က္မ်းး့္ာ္ ဟူ
ဟူစတန္ၿမသံ႕့္ူၿမသံ႕့္းးမ်းး  ဘ္မ်းးအာေပၚ  က္းမးးာေ့္း အက် သံး့္က္ာေ းက္မမမ်းး ွသမာ္ကသက ့္သ ွသပန့္ာ္၊ ့္သက ာေ့္း္ က
ကးျရႏက္ပ္တသက အ့္သကက္အ္န္း  က်န္းမးာေ းကကသ အာေကးင္း က့်ံးကးကရ ္ႏုိႏကသင္ န္ ္တကသ ကသက ျပ
ျပံေကပ္ ျမင္းျ စ္ပန့္ာ္ိပါသည္။ ဟူစတန္ၿမသံ႕  ပ္ ရးအ့္သကက္အ္န္းအတရင္း COVID-19 ကူးစက္ပ ််ံ႕ႏွ်ံ ႏကသင့္္ား္ အာေျမအာေနမွး ့္သ
့္သ့္သ့္း့္းျမငး္တက္ာေန့္ား္အတရက္ ကးျရႏက္ပ္တသက အးးေက်ံး ာေ းုနပသကးႏွငး္ိသာေတရ ႏကသင့္္ား္ အႏ႔ႏ း ႏုိ္ာေေွ်းးမ် န္ ပသ
ပသက္ႏကသးႏကသးႏကးးႏကးး ွသ န္ ေသကအပ္ပန့္ာ္ိပါသည္။ 

 
ာေနးက္ိပ့္္တသာေပးမ်က္မ  ွသမ္အိသ ိအ
ိအ့ငး္မ်းးကသက ျပံေကပ္ န္ တသကက္တရန္းိးးပန့္ာ္ိပါသည္။ ကးျရႏက္ပ္တသက ့္ာ္ စသ့္က္မျပတ္ ျပန္ော္အကျ္ တ့္္က်ံး့္ပ္ာေနပန့္ာ္ိပါသည္။ 

 
 

ျပငး္ိန ္COVID-19 ာေ းုနျ စပ္ရးးႏကသင့္္ား္ အႏ႔ႏ း ႏုိ္ ပကသမ်းး့္မူ်းးအတရက ္ေမး္ာ နမ္်က္ 
 

ျပင္းိန္ COVID-19 ာေ းုနျ စ္ပရးးႏကသင့္္ား္ အႏ႔ႏ း ႏုိ္ ပကသမ်းး့ူ္မ်းး့္ာ္ အသမ္တရင္ာေန့္ငး္ၿပ္း ေူမ်းးစရး ွသာေ့္း အမ်းးျပာ့္ူ္ႏွငး္ 
့ကသင့္္ား္ာေန းမ်းးႏွငး္ အျမးး့ူ္မ်းးႏွငး္န္းန္းကပ္ကပ္ ိသာေတရ ႏကသင့္္ား္  က္းမးးာေ့္း ေူစကေူာေ္းမ်းးအပနအ္င္  က္းမးးာေ့္း 
ေူအကပ္စကမ်းးႏွငး္ အတတ္ႏကသင့္က်ံးာေ္း းတရင္ ာေန့္ငး္ပန့္ာ္ိပါသည္။  ာေ းုနအႏ႔ႏ း ႏုိ္ပသကမကသျမင္းမးး့ူ္မ်းးတရင္ - 

 
• အ့္က္ 60 ႏွငး္  ႏုိင္းအိက္ ွသ့္ူမ်းးိပါသည္။ 
• ႏွေက်ံးာေ းုနာ အ့ကတ္ာေ းုန ့္သက မဟကတ္ ့္းမ် သံာေ းုနမ်းးအပနအ္င္ ာေ းုနအမ်ံ ွသ့္ူမ်းးိပါသည္။ 
• ကသက ္ႏုိမ်ံအးးစနစ္အးးနာ္းာေန့္ူမ်းးိပါသည္။ 
• ကသက ္ႏုိ္န္ာေ့းင္မ်းး ပန္င့္္ာ္ိပါသည္။ 

 
ာေ းုနအမ်ံ ွသာေ့္းကာေေးင ႏုိ္မ်းးအးး ာေစးငး္ာေ ွးက္ာေပးာေန့္ူမ်းး့္ာ္ မသ
မသမသတသက ကာေေးအးး အသမ္တရင္ာေနမသကင္း့္ငး္မ့္ငး္ကသက က်န္းမးာေ း ာေစးငး္ာေ ွးက့္ူ္မ်းးႏွငး္ ာေ့ရးာေႏရး့္ငး့္္ာ္ိပါသည္။ မသ
မသမသတသက အာေျမအာေနမွး ႏကသ႐ ႏုိ္ကသကယသကနး႐ကသင္း ပ္စ္အႏ႔ႏ း ႏုိ္ႏွငး္ပတ့္္က္္ 
အႏၲရ ာယ္ ွသမ ွသ ာေမးျမန္းေသက့္ာ္မ်းး့္ာ္ မသမသတသက   က်န္းမးာေ းာေစးငး္ာေ ွးက့္ူ္မ်းးႏွငး္ ာေ့ရးာေႏရး့္ငး့္္ာ္ိပါသည္။ 

 
 
 

ေကပင္နး္မရငမ္်းးႏွငး္ အေကပမ္်းးအတရက ္ေမး္ာ နမ္်က္ 
 

ေကပ္ငန္း ွငမ္်းး့္ာ္ မသမသတသက   ္န္ိမ္းမ်းး ေူ
ေူအကပ္စက က္းမ်းးႏွငး္အန္းကပ္ိသာေတရ မမ အနာ္း့က်ံးနာ္းေမ္းျ ငး္ အေကပ္ေကပ္ႏကသင္ာေစ န္ အ့ငး္မ်းး ာေ့းင္ ရက္ိးး့္ငး့္္ာ္ိပါသည္။ 

 
ေကပ္ငန္း ွငမ္်းး့္ာ္ - 

 
• ္န္ိမ္းမ်းးစရးအတရက္ အစကေကသက့္က့္္ရ ႏုိ္ႏကသင္မား္ ာေ ရးမ် ႏုိ္စ းမ်းးကသက မ်းးႏသကင့္္မွ်မ်းးမ်းး ာေအးင္ ျပံေကပ္ိးး့္ငး့္္ာ္ိပါသည္။ 
• ္န္ိမ္းမ်းး နးမက်န္းျ စပ္နက အသမ္တရင္ာေန န္တကသက္တရန္းၿပ္း နးမက်န္းမရငး္ အက် သံးမ်ံစးးမရငး္မ်းးတရင္ အမ

အမ်းး က့်ံးာေျပးင္းေျ္ပင္ေရ ႏုိ္ ွသာေအးင္ ျပံေကပ္ိးး့္ငး့္္ာ္ိပါသည္။ 
• တစ္မ သ်န္တာ္းတရင္ ေူသ္းာေ မ်းးစရး ာေတ

ာေတရ ့က်ံျမင္းကသက ာေေွ်းးမ်ႏကသင္ န္ အေကပ္စမ သ်န္ႏွငး့္က်ံးမ သ်န္မ်းးကသက အမ သ်န္ေ ့္္တ္မွတ္ န္ စသ္းစးး့္ငး့္္ာ္ 
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အမမး္အနးးပရ္မ်းးႏွငး္  ပ ္ရးအ့္ကသက္အ္နး္ စကာေ္းမမိ ာ္း့္ရငး္စသး္စးး မား္အမ်ကမ္်းး 
 

့္င့္္ာ္ ေူအကပ္စကာေပနင္းမ်းးစရး ာေတရ ့က်ံမမကကသ ာေ ွးင္ေ ္္  ႏကသင္မာ္ က့သေွ်င္ အမမ္းအနးးပရမ္်းးႏွငး္ စကာေ္းမမမ်းးကသက ာေ 
ာေ  ႕့ကသင္းိးး န္ စသ္းစးးပနိပါသည္။ 

 
့္င့္္ာ္ ေူအကပ္စကမ်းး ာေတရ ့က်ံမမကသက ာေ ွးင္ေ ္္ မ ႏကသင္ပနက - 

 
• နးမက်န္းျ စာ္ေန့္ူ မာ့္ူ္ ကသကမ့ကသ မတက္ာေ းက္ န္ တကသက္တရန္းပနိပါသည္။ 
• ကသကယသကနး႐ကသင္း ပ္စ္ကူးစက္မ်ံ မား္ အႏ႔ႏ း ႏုိ္ျမင္းမးး့ူ္မ်းးကသက မတက္ာေ းက္ န္ တကသက္တရန္းပနိပါသည္။ 
• ေက္ာေ့း့ပ္ျပးႏွငး္ ပကသး့္န္ စင္ာေ့းမ်းးကသက ေက်ံာေေးက္စရး ပ်ံးပသကးာေပးပနိပါသည္။ 
• ေက္ပသကး့္န္ စင္ႏကသငမ္ား္ာေန းမ်းး ိးးာေပး န္ စသ္းစးးပနိပါသည္။ 
• မႏကးမဏ့္န္  ွင္းာေ းေကပ ္န္အးးာေပးၿပ္း ့္န္ စင္မန္းမ်းးတရင္ ့ပ္ျပးႏွငး္ အသမ့္္း့္က်ံးစကာသမ်းးကသက ျပန္ျ ား္ပနိပါသည္။ 
• အ့္က်ံးမ်းးာေ့္း ိသာေတရ မမမ်းး့္ား္ာေန းမ်းးကကသ မႏကးမဏ ပသကး့္န္ စငာ္ေစၿပ္း တတ္ႏကသင့္္မွ် အမ

အမ်င္းမ်င္းန္းန္းကပ္ကပ္ ိသာေတရ မမမ်းးမ ွသာေစ န္ ပသက္ာေန းက် ႏုိ္က် ႏုိ္္န္း္န္း ာေပးႏကသင္မား္ နာ္းေမ္းမ်းးကသက  က
 ကသံးစးး ွးႏကား္ပနိပါသည္။ 

• တက္ာေ းက့္ူ္မ်းးကသက မႏကးမဏေက္ာေ့းျမင္းက္း့္သက  က်န္းမးာေ းအာေေးအက်ငး္ာေကးင္းမ်းးကသက ိသ
ိသန္း့္သမ္း န္ တသကက္တရန္းပနိပါသည္။ 

 
 
 

 ာေက်းငး္မ်းးအတရက္ ေမး္ာ နမ္်က ္
 

ဟစူတနက္်နး္မးာေ းရးန့္ာ ္ေက ္ွသတရင္ ာေက်းငး္မ်းးပသတ ္န ္တသကကတ္ရနး္မိးးပနိပါသည္။ ာေက်းင္းတရင္ COVID-
19 ာေ းုနျ စပ္ရးးာေႏကးင္း ျ စ္ ပတ္စ္မက ာေတရ  ွသမ္းပနက က်န္းမးာေ းရးန့္ာ္ ာေက်းင္းာ ာေက်းင္းမယသကင္တသက ႏွငး္ ပူ
ပူးာေပနင္း္ ာေက်းင္းပသတ္ႏကသင့္္ား္ အေးးအေးအပန အ္င္ အာေကးင္း က့်ံးအစ္အမ်ံမ်းးကသက ့က်ံးျ တ့္္ရးးမာ္ျ စ့္္ာ္ိပါသည္။ 

 
 ႏုိမကအမ သ်န္တရင္ 
ကးျရႏက္ပ္တသက ့္ာ္ ာေက်းင္းပသတ္ န္ မတကသက္တရန္း ့္ား္အာေႏကးင္း င္းမးွ ကာေေးင ႏုိ္မ်းး့္ာ္ ိ႐ကသင္း ပ္စ္ာေႏကးငး္ ျပင္းိ
းိန္စရး နးမက်န္းျ စႏ္ကသင့္္ား္ အႏ႔ႏ း ႏုိ္ျမငး္မးး့္ား္ အက
အကပ္စကတစ္မကမဟကတ္ာေႏကးင္း ျပ့္ာေန့္ား္အတရက္ျ စ့္္ာ္ိပါသည္။ ိကသ အျပင္ ကမးငအႏွ်ံ  H1N1 
တကပ္ာေကရးာေ းုနျ စ္ပရးးစသ္က ာေက်းင္းအမ် သံ႕အးး  ႏုိး ္ႏုိပသတ္ေကသက္ာေ့္း္ော္း ကာေေးမ်းးစရးမွး အကပ္စကေကသက္ 
စကယက်ံးာေတရ ့က်ံႏက့္ျ စ္ၿပ္း တစ္သ္းႏွငး္တစ္သ္းိသာေတရ  န္ အေးးအေးမ်းးာေန့ျ္ စပ္န့္ာ္ိပါသည္။ ကာေေးမ်းးကသက ္တ
္တသက   ပားာေ းႏွငး္ ပက်ံမွန္ေမပ္ ွးးမမမ်းးအးး တတ္ႏကသင့္္မွ် မ်းးမ်းး့က္ေက္ာေ့းင္ ရက္ န္ မရငး္ျပံိးး့္ငး့္္ာ္ိပါသည္။ 

 
ဟူစတန္က်န္းမးာေ းရးနအာေနျ ငး္ ာေက်းင္းတကသင္း့္ာ္ မသမသတသက  အ့္သကက္အ္န္း ေသကအပ္မ်က္မ်းးကသက အာေကးင္း က့်ံး့္သ ွသႏက့္ား္ 
အတရက္ ာေက်းင္းပသတ္ျမင္း ့္သက မဟကတ္ ာေ  ႕့ကသင္းျမင္းမ်းးႏွငး္ပတ့္္က္္ ့္က့္ကသင္ းာေက်းင္းမ်းး  ့က
့က်ံးျ တ္မ်က္ကသကော္း အာေေးိးးပန့္ာ္ိပါသည္။ 

 
အမ် သံ႕ာေက်းင္း့္းးမ်းး့္ာ္ အႏ႔ႏ း ႏုိ္ပသကမ်းးာေစႏကသင့္္ား္ ကသက ္ႏုိမ်ံအးးစနစ္အးးနာ္းျမင္းက္း့္သက  ာေ းုနအမ်ံမ်းး  ွ
 ွသတတ့္္ာ္ိပါသည္။ ာေ းုနအမ်ံ ွသာေ့္းကာေေးင ႏုိ္မ်းးအးး ာေစးငး္ာေ ွးက္ာေပးာေန့္ူမ်းး့္ာ္ မသ
မသမသတသက ကာေေးအးး အသမ္တရင္ာေနမသကင္း့္ငး္မ့္ငး္ကသက က်န္းမးာေ းာေစးငး္ာေ းွက့္ူ္မ်းးႏွငး္ ာေ့ရးာေႏရး့္ငး့္္ာ္ိပါသည္။ 

 
 
 

ာေနမာေကးငး္ျ စာ္ေန့္မူ်းးအတရက ္
 

့္င္ာေနမာေကးင္းျ စ္ာေနပနက အသမ္တရင္ာေနပနိပါသည္။ ့္င္ာေနမာေကးင္းျ စ္ာေနေွ်င္ ေူအမ်းးႏကးး့္သက  မ့္ရးးပနႏွငး္ိပါသည္။ မေ
မေကသအပ္ဘႏ္ွငး္ ာေ့းဘက့္ကသင္ းာေန းမ်းးကသက အမ်းးအးးျ င္း ာေ ွးင္ပနိပါသည္။ ့္င့္္ာ္ တစ္နာ္းနာ္းျ ငး္ နး
နးမက်န္းျ စာ္ေပနက မ့္ရးးာေ းက္မ္တရင္ ့္ငး့္ း္န္ယက်ံးမန္းကသက  ကန္းာေမၚ့ကသပနိပါသည္။ 
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အာေိရာေိရ ေူိ ကအတရက ္
 

• ့္င္ ်းးနးျမင္းမ ွသေွ်င္ပင္ ာေ့းယက်ံမ်းးာ ာေ  ွာ္ာေစးငး္ာေ ွးက္ာေ းရးနမ်းး ့္သက မဟကတ္ ဘကသးဘရးး သပ့္္းမ်းး့္ကသ  ့္ရးးာေ းက္ 
ျမင္းကသက တတ္ႏကသင့္္မွ် ာေ ွးင္ပနိပါသည္။ ့္င့္္ာ္ ိာေန းမ်းးမွတစမ္က့္သက  ့္ရးးာေ းက္ န္ေသကအပ္ပနက ိကသာေန းတရင္ ့္င္ ွသာေနမား္ 
အမ သ်န္ကသက ကန္ ့္တ္ၿပ္း ေူနးမ်းးႏွငး္ အနာ္း့က်ံး ာေျမးက္ာေပအကရးတရင္ ာေနပနိပါသည္။ 

• ာေ့းဘက့္ ကသင ္းအာေ းာေပၚျ စ ္ပတ္စမ္ကမဟကတပ္နက အာေ းာေပၚမနး္ကသက မ့္ရးးပနႏွငး္ိပါသည္။ 
အာေ းာေပၚမန္းမ်းး့္ာ္ အစသကး သမ္ ့က်ံးေသကအပ္မ်က္ ွသာေန့္ူမ်းးကကသ ကက့္ာေပးႏကသင္ န္ ေသကအပ္ပန့္ာ္ိပါသည္။ 

• ့္ငး္တရင္ ာေမ်းင္း့ကသးျမင္းာ  ်းးနးျမင္း ့္သက မဟကတ္ အျမးးအ့္က္ ွသေမ္းာေႏကးင္း က့သင္ း ျပ
ျပ နးမ်းး ွသပနက က်န္းမးာေ းာေစးငး္ာေ ွးက္မမ့ကသင္ း ကးျရမ္းက်င့္္ူတစ္သ္း့္သက  ့က့္္ရ ႏုိ္ပနိပါသည္။ ့္င
့္င္မ့္ရးးမ္  ကသံတင္ ကန္း့က္ ပနမာ္ိပါသည္။ 

• ေက္ကသက ာေ ႏွငး့္ပ္ျပး့္က်ံး္ အနာ္း့က်ံး စကာန္  20 မန္ ႏကး  မႏကးမဏာေ့းပနိပါသည္။ ေက္မာေ့းႏကသင္ပနက ေက
ေက့္္န္ စင္ာေ့းကသက့္က်ံးပနိပါသည္။ 

• ့္င္  မ်က္ေက်ံးမ်းးာ ႏွးာေမနင္းမ်းးႏွငး္ ပနးစပ္မ်းးကသက မာေ့းာေႏကးိးး့္ား္ေက္မ်းးႏွငး္ ိသာေတရ ျမင္းကသက ာေ ွးင္ပနိပါသည္။ 
• ာေမ်းင္း့ကသးာ ႏွးာေမ်ေွ်င္ တစ္ယမးျ ငး္အကပ္ၿပ္း ့္က်ံးၿပ္း့္းးတစ္ယမးကသက ေ ငး္ပစ္ပနိပါသည္။ ့္ငး္တရင္ တစ္ယမးမ ွသပနက ့္င

့္ငး္အက််ေက္  တ်ံာေတးင္ာေကရးာေန းကသက အ့္က်ံးျပံပနိပါသည္။ ာေမ်းင္း့ကသးာ ႏွးာေမ်ျမင္းကသက ကး န္ ့္ငး္ေက္မ်းးကသက အ့္က်ံးမျပံပနႏွငး္ိပါသည္။ 
• အိူး့္ျ ငး္ ့္င့္္ာ္ ကသကယသကနး႐ကသင္း ပ္စ္ကူးစက္မ်ံ ႏကသင့္္ား္ အႏ႔ႏ း ႏုိ္ပသကျမငး္ာေနပနက နး

နးမက်န္းျ စာ္ေန့္ူမ်းးႏွငး္ အန္းကပ္ိသာေတရ ျမင္းကသက ာေ ွးင္ပနိပါသည္။ 
• ့္ငး္ကသက ္ႏုိမ်ံအးးာေကးင္းာေနာေစ န္ မ်

မ်းးမ်းးအနးး ူႏုိပနာ အ ာ္မ်းးမ်းးာေ့္းက္ပနာ က်န္းမးာေ းႏွငး္ာ္ာရတ္ာေ့္း အစးးအစးမ်းးစးးပနာ စသ
စသတ္ သစ္းမမနာ္းာေအးငာ္ေနပနိပါသည္။ 

• ့္တင္းအၿမ္  ွသာေနပနာေစိပါသည္။ ့္တင္းအမ်က္အေက္မ်းး့္ာ္ မႏကးမဏ ာေျပးင္းော္ေန့္ာ္ိပါသည္။ ာေနးက္ က့်ံး အမ်က္ 
အေက္မ်းးအတရက္ HoustonEmergency.org တရင္ မႏကးမဏ ္င္ာေ းက္ႏကား္ယမပနိပါသည္။ 
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