ြြန်လည်သုံးသြ်ထားေသာ COVID-19 ကာကွယ်ေရး အေြြေြေံမူ
SARS-CoV-2 ကိုရုန
ိ ာဗိုင်ဵရပ်စ် အသစ်သည် COVID-19 လို့ေေါ်သညဴ် ေရာဂါကို ြဖစ်ေစသည်။


ကိုရုန
ိ ာဗိုင်ဵရပ်စ်သည် အလွန်ကူဵစက်လွယ်ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ လူေ

ွကကာဵ လွယ်ကူစွာ ကူဵစက်

ြေင်ဵြဖစ်သည်။


ုပ်ေကွဵလို အလာဵ

ူလကဏာြပေစပပီဵ ေနာက်ပိုင်ဵ ပိုမိုြပင်ဵထန်ေသာ အသက်ရှူလမ်ဵေကကာင်ဵ

ဆိုင်ရာ ြပသနာကို ြဖစ်ပွာဵေစသည်။
o

COVID-19

ကျွန်ုပ်

ို့၏ အသက်ရှူလမ်ဵေကကာင်ဵစနစ်ကို ဆိုဵရွာဵေသာ အေြေအေန

ြဖစ်ေပါ်ေစပပီဵ အ သက်ရှူမှု ေက်ေဲလာေစသည်။
o


COVID-19 ေရာဂါကို လူ
ေျု့လူ
ိ မျာဵမှာ

o

ိုင်ဵရနိုင်ေသာ်လည်ဵ ထိေိုက်ေစသညဴ်ပုဳစဳ မ

ူကကပါ။

ုပ်ေကွဵလို လကဏာနည်ဵနည်ဵသာြပပပီဵ

အလွယ်

ူကူ ြပန်ေကာင်ဵ

သွာဵကကသည်။
o

သို့ေသာ်လည်ဵ

o

ေျု့သူ
ိ မျာဵအ


ြပင်ဵထန်နာကျင်ရေသာ

ုပ်ေကွဵလို ေဳစာဵကကရသည်။

ွက် ေသေစနိုင်သည်။

COVID-19 ေကကာငဴ် ေသေစနိုင်ေသာ သူမျာဵမှာ 

သက်ကကီဵရွယ်အိုမျာဵ



ကိုယ်ေဳအာဵနည်ဵဆု



ေရာဂါအေဳ



ေရာဂါကို ေစာလျင်စွာမကုသသူမျာဵ



အစာအဟာရမလုဳေလာက်ေသာသူမျာဵနှင/ဴ်

်ယု

်သူမျာဵ

စ်ေုေုရှိသူမျာဵ
သို့မဟု

်

ေနရာထိုင်ေင်ဵ

ေကာင်ဵမွန် စွာ မရှိကကေသာ ဆင်ဵရဲသာဵမျာဵ



ကျန်ဵမာေရဵေစာငဴ်ေရှာငဴ်မှုအ
၊

COVID-19
၊
COVID-19



COVID-19

o

၊

်နိုင်သူ ဆင်ဵရဲသာဵမျာဵ
၊

၊

လကဏာ



o

ွက် မ

လကဏာ

COVID-19

လကဏာ
“

COVID-19

”

COVID-19 ေရာဂါသည် ေရာဂါအစပျုဵကာလာ
ိ
၂ ရက်မှ ၁၄ ရက်အထိ ကကာြမငဴ်ပါသည်။


ကိုရုန
ိ ာဗိုင်ဵရပ်စ် စ

င်ကူဵစက်ေျန်ိ ကစပပီဵ COVID-19 ေရာဂါလကဏာြပသညဴ် ကကာဵကာလကို

“ေရာဂါအစပျုဵကာလ”
ိ
ဟု ဆိုလိုသည်။
o

ထိုကာလအ
မေ

o

ွ့ရ

ွင်ဵ

ဖျာဵနာနိုင်သည်၊

ြပန်ေကာင်ဵနိုင်သည်

သို့မဟု

်

COVID-19

ာလည်ဵ ြဖစ်နင
ို ်သည်။

ထို့ေကကာငဴ်

အသွာဵအလာကန့်သ

်ေျန်ိ ကို ၁၄ ရက်

ာ အကကဳြပုထာဵြေင်ဵ ြဖစ်ပါသည်။


ေျု့မှ
ိ ာ ၂ ရက် သို့မဟု

် ၃ ရက် ေနာက်ပိုင်ဵ လကဏာြပပါသည်။



ေျု့မှ
ိ ာ ၁၀ ရက်၊ ၁၂ ရက် ကကာသညဴ်

ိုင် လကဏာ မြပပါ။

လကဏာလုဳဵဝ မြပပါ၊ သို့ေသာ်လည်ဵ



ြောဵသူေ

ွကို ကူဵစက်ေစ သည်။

COVID-19


ေရာဂါလကဏာ

COVID-19


၊


အန္တရာယ်


COVID-19
o

COVID-19

o
ကိုရုန
ိ ာဗိုင်ဵရပ်စ်သည် ေရာဂါကူဵစက်ေဳထာဵရသူ၏ ကိုယ်ေန္ဓာအရည်မှ ကူဵစက်နင
ို ်သည်။ အထူဵသြဖငဴ် ေေျာင်ဵဆိုဵ၊
နှာေေျရာမှ ထွက်လာေသာ အမှုန်အမွှာဵမျာဵမှ
အကယ်၍ ထိုအမှုန်အမွှာဵမျာဵထဲ
ိုက်ရက
ို ်ထိေ



ွင် ကိုရုန
ိ ာဗိုင်ဵရပ်စ်ပါရှိပပီဵ ကျွန်ုပ်

ွ့ပါက ေရာဂါကူဵစက်နင
ို ်ေစေ

ို့၏ နှာေေါင်ဵ၊ ပါဵစပ် သို့မဟု

ဳေ

် မျက်လုဳဵနှငဴ်

ာဴသည်။

ထိုသို့ကူဵစက်ေဳရမှုမှ ေလျာဴေျနိုင်ေအာင် ြောဵေနကကရမညဴ်အကွာအေဝဵ ၂ မီ

ာ အကကဳြပုထာဵပါသည်။

ာင်ဆစ်ေပါ်သို့ ေေျာင်ဵဆိုဵနှာေေျြေင်ဵြဖငဴ် ထွက်ရှိလာေသာ အမှုန်အမွှာဵမျာဵ ေလထဲသို့ မေရာက်

ေအာင်၊ မိမိ


ဆငဴ် ကူဵစက်ေစသည်။

ယေုအေျန်ိ

ို့အနာဵမှာရှိေသာ သူေ
ွင် လူ

စည်ဵ မြဖစ်မေန

ိုင်ဵလူ

ွဆီ မေရာက်ေအာင် ဟန့်

ာဵနိုင်မည်။

ိုင်ဵ အြပင်သွာဵပါက၊ လူအမျာဵရှိရာေနရာထဲ သွာဵေရာက်ရပါက နှာေေါင်ဵ

ပ်ဖို့ အကကဳြပုထာဵပါသည်။

o

နှာေေါင်ဵစည်ဵသည် ပါဵစပ်၊ နှာေေါင်ဵမျာဵမှထွက်လာေသာ အမှုန်မျာဵကို ဟန့်

o

နှာေေါင်ဵစည်ဵမျာဵမှာ ပိုမိုထိေရာက်မှု ရှိေစဖို့ ၃ လွှာရှိရမည်

o

အြပင်ဖက်အလွှာမှာ အမှုန်အမွှာဵမျာဵကို ကပ်ေစပပီဵ ကျွန်ုပ်

ာဵေစသည်။

ို့ ပါဵစပ်၊ နှာေေါင်ဵထဲ မဝင်ေအာင်

ာဵဆီဵေပဵပါသည်။
o

အ

ွင်ဵဖက်အလွှာမှာ ေေျာင်ဵဆိုဵ၊ နှာေေျရာမှ ထွက်လာေသာ အမှုန်မျာဵကို ေလထဲသို့မေရာက်

ေအာင်

ာဵဆီဵေပဵပါသည်။

o

ဒီလုက
ိ ာကွယ်မှုမျုဵအ
ိ

o

ေနာက်နည်ဵလမ်ဵ

ွက် အနည်ဵဆုဳဵ ၂ လွှာရှိရမည်ြဖစ်ပပီဵ ၃ လွှာရှိပါက ပိုမို ထိေရာက်ပါမည်။

ေုမှာ ၂ လွှာပါေသာ နှာေေါင်ဵစည်ဵက အိ

ပပီဵ စွန့်ပစ်ရလွယ်ကူသညဴ်
စ်လွှာ

o

စ်ရှူဵစက္ကူ ထညဴ်သုဳဵနိုင်သည်။

ည်ဵပါေသာ နှာေေါင်ဵစည်ဵမှာ အမှုန်အမွှာဵမျာဵကို စုပပုဳပပီဵ အ

ေစကာ ကူဵစက်ေဳရမှု၊


ေါသုဳဵ

်ေထာင်ပုဳစလ
ဳ ို အဖွငဴ်န့ဲ လုပ်ထာဵ
ွင်ဵအြပင် ယိုစမ
ိ ဴ်နုင
ိ ်

ြောဵသူကို ကူဵစက်ေစမှု ပိုမျာဵနိုင်သြဖငဴ် ထိေရာက်မှု မရှိပါ။

ကိုရုန
ိ ာဗိုင်ဵရပ်စ်သည် ေသဵငယ်ေသာအမှုန်အမွှာဵြဖငဴ် ေလထုမှ

ဆငဴ် ကူဵစက်နင
ို ်ပပီဵ ေလထဲ

ွင် မိနစ်

၃၀ မှ ၃ နာရီကကာ ရှိေနနိုင်သည်။


ေလထုထဲဖျန်ဵသညဴ် ေဆဵေရ (ဉပမာ - ေလသန့်ေဆဵရည်၊ အနဳ့အသက်ေပျာက်ေဆဵ၊ ေရေမွှဵ၊
ြေင်နင
ို ်ဖျန်ဵေဆဵ) ကဲဴသို့ပင် ထိုအမှုန်အမွှာဵမျာဵမှာ ေလထဲပျ ဳ့လွငဴ်ေနနိုင်ပပီဵ ကိုရုန
ိ ာဗိုင်ဵရပ်စ်နင
ှ ဴ်အ

ူ

ရှိေနနိုင်သည်။


ထို့ေကကာငဴ် နှာဵေေါင်ဵစည်ဵ



ထိုေသဵငယ်ေသာ အမှုန်အမွှာဵမှာ ေနာက်ဆုဳဵ
ြပင်

ပ်ထာဵဖိ့ု အေရဵကကီဵပါသည်။
ွင် ေြမြပင် သို့မဟု

်

ြောဵမျက်နှာ

ေုေုေပါ်သို့ ကျသွာဵရသည်။


o
o

အထူဵသြဖငဴ်
ေ

ွ့

ုပ်ေကွဵမိသညဴ် အေျန်ိ

ွင် လူေ

်ကကပါသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်

ာ်ေ

ာ်မျာဵမှာ သူ

ို့လက်နဲ့ နှာေေါင်ဵ၊ ပါဵစပ်ေ

ို့သည် ကိုရုန
ိ ာကူဵစက်ေဳထာဵရပါက ထိုသို့ ထိေ

ွ မကကာေဏ ထိ

ွ့ထာဵေသာ လက်မှာ

ဗိုင်ဵရပ်စ် ရှိေနနိုင်ပါသည်။


ထိုေကကာငဴ် လက်ြဖငဴ် ထိေ
o

ကျွန်ုပ်

ွ့ြေင်ဵြဖငဴ် လူအေျင်ဵေျင်ဵ ကိုရုန
ိ ာဗိုင်ဵရပ်စ် ကူဵစက်နင
ို ်ပါသည်။

ို့ လက်အေျင်ဵေျင်ဵထိထာဵပပီဵ ကျွန်ုပ်

ို့ နှာေေါင်ဵ၊ ပါဵစပ်၊ မျက်လုဳဵထိကကရာမှ ကူဵစက်ေဳ

ကကရသည်။
o

ထို့အ

ွက်ေကကာငဴ် လက်ကို ေရ၊ ဆပ်ြပာ

ို့ြဖငဴ် စကန့် ၂၀ အကကာကို မကကာေဏ ေဆဵေပဵ

ကကရမည်။
o


ေရ၊ ဆပ်ြပာ မရှိသညဴ်အေါ အရက်ြပန်ပါေသာ လက်သန့်ေဆဵရည် သုဳဵစွဲသငဴ်ပါသည်။

အကယ်၍ ကျွန်ုပ်
မျာဵကို ထိေ
o

ွ့ပပီဵ

ဳေါဵလက်ကိုင်နှငဴ်

ြောဵမျက်နှာြပင်

ွ့ပါက ဗိုင်ဵရပ်စ်မှာ ထိုေနရာမျာဵသို့ ေရာက်ရှိသွာဵပါမည်။

ထို

ဳေါဵလက်ကိုင်၊ မျက်နှာြပင်မျာဵကို ထိေ

ေသာ

o

ို့လက်ကို နှာေေါင်ဵ၊ ပါဵစပ်နှငဴ် ထိေ

ြောဵသူမျာဵမှာ ေရာဂါကူဵစက်ကကရေ
ကျွန်ုပ်

ို့ အေရြပာဵက

ဗိုင်ဵရပ်စ်မှာ မျက်နှာြပင်မျာဵေပါ်

ွ့ပပီဵ နှာေေါင်ဵ၊ ပါဵစပ် သို့မဟု

် မျက်လုဳဵထိမိကက

ာဴသည်။

ဆငဴ် မကူဵစက်နင
ို ်ပါ
ွင် ၃ ရက်အထိ အသက်ရှင်ေနနိုင်ပါသည်။



ထို့အ

ွက်ေကကာငဴ် လက်ကို ေရ၊ ဆပ်ြပာ

ို့ြဖငဴ် စကန့် ၂၀ အကကာကို မကကာေဏ

ေဆဵေပဵကကရမည်။


ေရ၊ ဆပ်ြပာ မရှိသညဴ်အေါ အရက်ြပန်ပါေသာ လက်သန့်ေဆဵရည် သုဳဵစွဲသငဴ်ပါသည်။

ဳေါဵလက်ကိုင်နှငဴ် မျက်နှာြပင်မျာဵကို မကကာမကကာ ပိုဵသ

o

ေစာေစာက ေြပာထာဵသလို ကျွန်ုပ်

ို့ နှာေေျ ေေျာင်ဵဆိုဵရာက ထွက်ရှိလာေသာ ကိုရုန
ိ ာဗိုင်ဵရပ်စ်ကို သယ်

ေဆာင်ထာဵသညဴ် အမှုန်အမွှာဵမှာ ေလထုထဲ

ွင် မိနစ် ၃၀ မှ ၃ နာရီကကာေနနိုင်ပါသည်။



ထို့ေနာက် ေြမြပင်ေပါ်ကျေရာက်သွာဵသည်။



ဗိုင်ဵရပ်စ်မှာ မျက်နှာြပင်ေပါ်
o

ွင် ၃ ရက်အထိ ေနနိုင်သည်။

ထို မျက်နှာြပင်မျာဵကို ထိေ

ွ့ပပီဵ နှာေေါင်ဵ၊ ပါဵစပ် သို့မဟု

မျာဵမှာ ေရာဂါကူဵစက်ေဳကကရေ
o

ထို့အ

်ေပဵရပါမည်။

် မျက်လုဳဵထိမိကကေသာ

ြောဵသူ

ာဴသည်။

ွက်ေကကာငဴ် လက်ကို ေရ၊ ဆပ်ြပာ

ို့ြဖငဴ် စကန့် ၂၀ အကကာကို မကကာေဏ ေဆဵေပဵ ကက

ရမည်။
o

ေရ၊ ဆပ်ြပာ မရှိသညဴ်အေါ အရက်ြပန်ပါေသာ လက်သန့်ေဆဵရည် သုဳဵစွဲသငဴ်ပါသည်။

o

မျက်နှာြပင်မျာဵကို မကကာမကကာ ပိုဵသ

်ေပဵရပါမည်။

ကျွန်ုြ်တို့ သိကကရမည့်အြေျက်များမှာ ။



။




ေရာဂါလကဏာ

COVID-19
။
(Swab Test)



COVID-19



မိမိဘာသာ-သီးြြေားေနြြေင်း၊

။

မိမိဘာသာ-အသွားအလာကန့်သတ်ြြေင်းနှင့်

အသွားအလာကန့်သတ်

ြြေင်းများ COVID-19 ေရာဂါထိန်းြေျုြ်နိုင်ဖို့အတွက် ထိေရာက်ေသာ အစီအမံများြဖစ်သည်။


ကျွန်ုြ်တို့ဘာသာ သီးြြေားေနြြေင်းက ကိုရုန
ိ ာဗိုင်းရြ်စ် ကူးစက်မှု အြေွင့်အလမ်းကို ေလျာ့ကျေစြါသည်။



မိမိဘာသာ-သီးြြေားေနြြေင်း၊ အသွားအလာကန့်သတ်ြြေင်း၊ သတ်မှတ်အကွာအေဝးအတိုင်း ေနထိုင်ြြေင်း
နှင့် အတတ်နိုင်ဆုံး အိမ်မှာေနထိုင်ြြေင်းတို့ြဖင့် တစ်ဉးီ စီမှ တြြေားေနာက်တစ်ဉးီ ထံသို့ ေရာဂါကူးစက်မှု
အြေွင့်အလမ်း များကို ေလျာ့ြေျရန် ကူညီရာေရာက်ေြသည်။



ဒီလုန
ိ ည်းြဖင့် ကိုရုန
ိ ာဗိုင်းရြ်စ် သွားစရာေနရာ မရှိနိုင်ေတာ့ြါ။



ကိုရုန
ိ ာဗိုင်းရြ်မှ ေနာက်ထြ်ကူးစက်ေစမည့် လူသစ်မေတွ့ရှိေသာအြေါ COVID-19 ေရာဂါကို ထိန်းြေျုြ်
ကန့်သတ်နိုင်ပြီး ေနာက်ဆုံးေတာ့ လုံးဝထွက်ြေွာ သွားရေြမည်။

သတိထားကကရမည့်အြေျက်မှာ - ကျွန်ုြ်တို့အေနြဖင့် COVID-19 ေရာဂါကို အတူတကွ တိုက်ထုတ်ေနတာြဖစ်ပြီး
ေရာဂါကူးစက်ြေံထားရသူများကို တိုက်ြေိုက်ေနတာမျုးိ မဟုတ်ရြါ။

