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COVID-19 (Coronavirus disease of 2019)

COVID-19 က ို ၂၀၁၉ ခိုုႏွ စ္တြင္

တရိုတ္ွုႏွ ွ ိုငငမံ တတင္ေွတတ႔ရ  ခ ဲ့ၿပ ီး

ယခငက လတူတင္ ွ ဖစတပ္ီးွ ခင္ွီး

ေမတတ႕ရ  ေရသီးေွသပ ဗ ိုွ္င္ွ ီးရပစ္

မ   ီးတ တအ သတ္ွ ဖတသည္။

COVID-19 ဆ ိုတာဘာလ။ဲ

ေ ရာဂါလကၡဏာမ ာ်ား

ဖ ပီးွ ခင္ွီး

ေွခ ပင္ွီးဆ ိုီးွ ခ

င္ွီး

အသကရႈရ

ခကခ ွ  ခင္ွီး

က ိုယလ က္

က ိုကခ ွ  ခင္ွီး

ေွမပပန္ွီးွ ခ

င္ွီး

ဗိုွ င္ွီးရပစ္ွုႏွ င္ွ ဲ့

ထ ေွတတ႕ၿပ ီး (၂)ရက္ မွ

(၁၄)ရကွ္

အတတင္ွီး ေွရပဂါလကၡဏပ

ွ ပတတသည။္



နဂ ိုက ွုႏွ လံွ ိွု ီးွုႏွ င္ွ ဲ့

အသကရရွဴလမ္ွီးေွၾကပင္ွီး

ဆ ိုငရပ ေွရပဂါအခံရ  သမူ ပီး

ွုႏွ လံွ ိွု ီး၊ အဆိုတ္ (သ ို႔)

ေွက ပကက ပ္၊ ဆ ီးခ   ေွရပဂါ ွုႏွ င္ွ ဲ့

က ိုယခအံပီး နည္ွီးေွတသည္ွ ဲ့

ေွရပဂါရ  သမူ ပီး

COVID-19:   ဖစ္   ို  င္ေ ခ မ ာ်ားေ သာ
လမူ ာ်ား

သကႀက ီးစရယအ  ိုမ ပီးတတင္

COVID-19

ေွရပဂါွ ဖတ္ွ ုႏွ ွ ိုင္ေွခ 

ပ ိုမ ပီးသည္။



ၿပ ်ားေ နာက္

မတ ိုငမ 

ဆပ္  ပာက ို
အၿမဲတမ္ ်ား

အသ ံို ်ား  ပဳပါ

လက္ေ ဆ်ားပါ

ေကလီးက ို
အဝတလ  ၿပ ီးေွနပက္

အ မသပတက္
ၿပ ီးေွနပက္

တ ခပီးလုူႏွ င္ွ ဲ့
ထ ေွတတ႔
ၿပ ီးေွနပက္

တ ရ တပၦန္ွုႏွ င္ွ ဲ့
ထ ေွတတ႔ၿပ ီးေွ

နပက္

လကည တ္ေွပ
ၿပ ီးေွနပက္

ေွခ ပင္ွီးဆ ိုီး
(သ ို႔)

ွုႏွ ွ ပေွခ 
ၿပ ီးေွနပက္

ဆိုေမတပင္ွီးမ  အတပီးအတပမတပီးမ  မခ က္ွ ပ တ္ရ 



၁။ ေ ရစ ိုေ စပါ။ ၂။ ဆပ္  ပာ သ ံို ်ားပါ။

၃။ ေ သခ ာပပတ္ ိုကပါ။ (၂၀
စကနၠ္႔)

၄။
စင္ေ အာင္ေ ဆ်ားပါ
။

၅။ ေအ  ခာကခပံါ။ ၆။ ေ ရပ တပါ။

လက္ ို ေ ဆ်ားေ ၾကာနည္ ်ား



ေတနရာ မွ ေတနရာ သ ို႔

အ ခပီးေွနရပတတခိုခို မ 

ွ ပန္ေွရပကလ ပွ ပ ီးတ ိုင္

ွီး လကက  ို ေွဆီးပါ။



Covid-19   ပန႔္  ႔ွံ  ခင္ ်ားက ို
မ မ မွစၿပ ်ားကာကကယ္ပါ။

လက္ွ ဖင္ွ ဲ့

မ မ မ က္ွုႏွ ွ ပ

ထ ွ  ခင္ွီးက ို

ေွရ ပငါ္။ေွခ ပင္ွီးဆ ိုီး၊ ွုႏွ ွ ပေွေခ သပအခါ တတရရွဴီး

(သ ို႔) တေံွတပင္ေွတကီးွ ဖင္ွ ဲ့

မ မ ပါီးတပက ို ဖံွိွု ီးအိုပ္ါ။ မ မ လကဖဝဝါီးက ို

အသံွ ိွု ီးမ ပ ပါုႏွ င္ွ ဲ့။

တဥ ီးတည္ွီး (သ ို႔) 

အဖဖ ႔ငယ္ွ ဖင္ွ ဲ့

ဆိုေွတပင္ွီးပါ။

အခ င္ွီးခ င္ွီး

န ီးကစပစပ

ထ ေွတတ႔ ခင္

ွီး က ိုေွရ ပငါ္။

လထူထူပ္ေွသပ
ေွနရပမ ပီးက ို
ေွရ ပငါ္။

အ ခပီးသမူ ပီးုႏွ င္ွ ဲ့
၁မ တပ

အတကပတတင္
ေွနပါ။

လကက  ို

မၾကပခဏ

ေွဆီးေွၾကပ

ပါ။



  ဖန္ ်ားပါ။
သိုတပါ။

အ မသပမ ပီး၊

ပန္ွီးကန္ေွဆီးေွသပေွနရပ

မ ပီး၊ တခံါီးလကက  ိုင္ ပီး၊ တပီးဖပ မ ပီး၊

တပီးဖပ အစတန္ွီးမ ပီး၊

လကရန္ွီးမ ပီး၊ (သ ို႔) 

ထ ေွတတ႔မႈမ ပီးေွသပေွနရပ

မ ပီး၊

မပေွက ပေွသပမ က္ွုႏွ ွ ပွ ပ

င္ ပီး က ို

ဓပတိုပ ိုီးသတ္ေွဆီးရည္ွ  ဖင္ွ ဲ့

ွ ဖန္ွီးပါ/သိုတ္ေွပီးပါ။



ေွနေမကပင္ွီးသကူ ို မ သပီးတိုဝင္

တတ္ဥ ီးတည္ွီးမ လကအ  တ္ွုႏွ င္ွ ဲ့

ွုႏွ ွ ပေွခါင္ွီးတည္ွီးအကပအတက

ယက  ို ဝတဆ င္၍ ွ ပ တိုပါ။

ဖ ာ်ားနာေ သာသမူ ာ်ားက ို ဂရိုစ ိုက္  ခင္ ်ား

သင္ေွနေမကပင္ွီးွ ဖတလရ 

င္ အ မထ တတင္ေွနပါ။

ေွနေမကပင္ွီးသူ

က ို

အခန္ွီးသ ီးသန႔္

တတင္ ထပီးပါ။

ွ ဖတ္ွုႏွိွု  ွ ္ငလရ င္

တခံါီးပ တထ ပီးပါ။



ပတၥည္ွီးမ ပီး၏

မ က္ွ ုႏွ ွ ပွ ပငက ို

သန္႔ရ င္ွီးေွ

အပင္ ထပီးပါ။

ွုႏွ ွ ပေွခါင္ွီးတ

ည္ွီး ဝတဆ ငါ္။

ေွလဝင္ေွလတထက္

ေွကပင္ွီးစမန္ေွသပ

အခန္ွီးတတင္ သ ီးွ ခပီးေွနထ ိုငါ္။

သ ီးွ ခပီးေွနထ ိုငရန္

ေွနရပမရ  ပါက

အ ခပီးသမူ ပီးုႏွ င္ွ ဲ့ (၃) ေွပ

အတကပတတင္ေွနပါ။

လကက  ို

မၾကပခဏ

ေွဆီးေွၾကပ

ပါ။

အဝတအ တပီး၊ အ ပယပခင္ွီး အတရ  ေွသပ

တတက ိုယရည္သံွိွု ီး ပတၥည္ွီးမ ပီးက ို

ေွေရုႏစွွီးွုႏွ င္ွ ဲ့ဆပ္ွ ပပက ို

အသံွ ိွု ီးွ ပ ၍ ေွသခ ပစတပ

ေွဆီးေွၾကပပါ။ ထ ိုအရပမ ပီးက ို

အ ခပီးသမူ ပီးုႏွ င္ွ ဲ့ ေမ  ဝ

သံွ ိွု ီးဖတ ၿခင္ွီးမၿပ လိုပရပါ။

သင၌္ COVID-19

ေ ရာဂါလကၡဏာ

ရွ ခဲဲ့လွ င္



လနူပအပီး သန္႔ရ င္ွီးေွသပ ေွရုႏွ င္ွ ဲ့အတပီးအတပ
လံွ ိုေွလပကကစပေွကတ ီးေွစမီးပါ။

အသံွ ိွု ီးွ ပ ၿပ ီးေွသပ

အသံွ ိွု ီးေအဆပင္၊ အ ိုီးစခက္၊

ပိုဂံမ ပီးက ို ေွေရုႏစွွီး ွုႏွ င္ွ ဲ့

ဆပ္ွ ပပတ ို႔ ဖင္ွ ဲ့ ေွသခ ပစတပ

ေွဆီးေွၾကပပါ။

ညတ္ေွေပသပ အဝတအထည္္ ပီးုႏွ င္ွ ဲ့

အ ွ ္ပယပခင္ွီးမ ပီးက ို က ိုစ္ ငြယရပ၌

ွုႏွ ွ ပေွခါင္ွီးတည္ွီးတည္ွီးၿပ ီး

လကအ  တ္ (သ ို႔) ပလတစတတအ တက  ို

ဝတၿပ ီးမ က ိုစ္ ငြယ္ါ။

သငသည္လူနာအာ်ား   ပဳစိုေ နရသတူစ္္ ်ား  ဖစပါက။

လနူပက ို ွ ပ တိုေွပီးသသူည္ ွုႏွ ွ ပေွခါင္ွီးတည္ွီးွုႏွ င္ွ ဲ့လကအ  တက  ို

အ မ အသံွ ိွု ီးွ ပ ပါ။ လကအ  တ္ရ  ပါက မ မ ၏လကအ ပီး ကပတကယရန္

ပလတစတတအ တအ ပီး အသံွ ိွု ီးွ ပ ုႏွ ွ ိုငသည္။ အသံွ ိွု ီးွ ပ ၿပ ီးတသပီးေွသပ

အရပမ ပီးအပီး ဖ ကဆ  ီးပတါ္။



ေ ေနကာင္ ်ားက န္ ်ားမွပသည္ဟို

ခတံပီးေွနရသမူ ပီးလည္ွီး COVID-19

ေွရပဂါပ ိုီးသယ္ေွဆပငသူွ ဖတ္ွုႏွ ွ ိုငါ္သည္။



ေ ေနကာင္ ်ားက န္ ်ားမာသည္ဟို

ခတံပီးေွနရသမူ ပီးလည္ွီး COVID-19

ေွရပဂါပ ိုီးသယ္ေွဆပငသူွ ဖတ္ွုႏွ ွ ိုငါ္သည္။



သင္
လက္ေ ဆ်ား

ၿပ ်ားၿပ လာ်ား?



သင္ ိုယ္္ ိုင္
ဓာတိုပ ို်ားသတ္ေ ဆ်ား  ပဳလိုပ ္ ပ ်ားအသ ံို ်ား  ပဳပါ။

ဓာတို
ပ ို်ားသတ္ေ 

ဆ်ား

၂။ ဓပတိုပ ိုီးသတ္ေွဆီး ရည္က ို

ထမင္ွီးတပီးစြန္ွီး ၃ စြန္ွီး

(၄၅ မ လ ) ခန္႔ ထည္ွ ဲ့ပါ။

၁။ ၅၀၀ မ လ 

ေွရျ ဖန္ွီးပိုလင္ွီးတတ

င္

ေွရတတ္ဝက္ွ ဖည္ွ ဲ့

ပါ။

၃။

ေွရအ ပည္ွ ဲ့ထည္ွ ဲ့ပါ။

လကအ  တက  ို အသံွ ိွု ီးွ ပ ပါ။



ညတ္ေွေပသပ

မ က္ွ ုႏွ ွ ပွ ပင္ ပီးက ို

ေွဆီးေွၾကပရန္

ဓာတိုပ ို်ားသတ္ေ ဆ်ားရညွ္က ို

အသံွ ိွု ီးွ ပ ပါ။

    ွာေ ခါင္ ်ားစည္ ်ားသည္-

• လနူပအတတက္

• ေွရပဂါွ ဖတ္ွ ုႏွိွု  င္ေွခ မ ပီး

သူ မ ပီးအတတက္

• လနူပမ ပီးက ို

ွ ပ တိုသမူ ပီးအတတက္ ွ ဖတသည္။

သန္႔ရ င္ွီးေွရီးွ ပ လိုပခ  န္

(သ ို႔) လနူပက ို ွ ပ တိုခ  စ္ တြင္

လကအ  တက္ ို အသံွ ိွု ီးွ ပ ပါ။

အသံွ ိွု ီးွ ပ ၿပ ီးလ  င္ေွသခ ပစတပ

စတန္႔ပတ္ါ။

သင္ွ ဲ့လကက  ို ေွဆီးေွၾကပရန္

လကသ န္ေ႔ဆ်ားရညွ္ွ ဖင္ွ ဲ့လကက  ို

တနတြက ေွရ ေ႕နပက္ ွုႏွ င္ွ ဲ့

လက္ေွခ ပင္ွီးၾကပီးမ ပီးက ို

စပတြ  ိုက္ေွပီးပါ။

ဓပတို
ပ ိုီးသတ္ေွဆီး



မ
ေ သာက္

ရ။

အရက္ ဓပတိုပ ိုီးသတ္

ေွဆီးရည္

လက္ေွဆီးရ

ည္

ဓာတို
ပ ို်ားသတ္ေ ဆ်ား

ဤအရပမ ပီးက ို ေွသပကသ ံွ ိွု ီးမ လ  င္

ဖ ပီးနပွ ခင္ွီး (သ ို႔) 

အသက္ေွသဆံွ ိွု ီးွ ခင္ွီး

ွ ဖတ္ေွတုႏွိွု  ငသည္။


