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အချက်အလက်များပိုမိုသိရှလိိုပါက: www.cdc.gov/COVID19

၂၀၁၉ ကိရုိနုာဗိငု်းရပစ််ရောဂါ (COVID-19) 
နငှ့်ပတသ်က၍် သင ်သိရှထိားရမည့်အရာများ 

၂၀၁၉ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ (COVID-19) ဆိုသည်မာှ အဘယ်နည်း။ 
၂၀၁၉ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ (COVID-19) ဆိုသည်မာှ လူတစ်ဦးမ ှတစ်ဦးသို့ 
ပျံ့နှံ့ကူးစက်နိုင်သည့် အသက်ရှလူမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ နာမကျန်းမှဖုြစ်သည်။ 
COVID-19 ဖြစ်စေသည့် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးမာှ တရုတ်နိုင်ငံ၊ ဝူဟန်မြို့၌ 
ရုတ်တရက်ရောဂါဖြစ်ပာွးမှုအား စစ်ဆေးချနိ်အတွင်း ပထမဆုံးတေွ့ရှခိဲ့သည့် 
နိုဗယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ဖြစ်သည်။

အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ လူအများ COVID-19 ရရှနိိုင်ပါသလား။ 
ရရှနိိုင်ပါသည်။ COVID-19 သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နေရာဒေသများတွင် 
လူတစ်ဦးမှ တစ်ဦးသို့ ပျ ံ့နှ ံ့ကူးစက်နေသည်။ COVID-19 
ကူးစက်နိုင်သည့်အန္တရာယ်မှာ COVID-19 ရှနိေသည့် တစ်စုံတစ်ယောက်နှင့် 
အနီးကပ်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေသည့် လူများအတွက် ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်သည့် 
အန္တရာယ်များပါသည်။ ဥပမာ - ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှလုုပ်သားများ သို့မဟုတ် 
အိမ်ထောင်စုဝင်များ။ ရောဂါကူးစက်ခံရနိုင်သည့် အလားအလာပိုမြင့်သော 
အခြားသူများမှာ COVID-19 ရောဂါ လက်ရှပိျ ံ့နှ ံ့ကူးစက်နေသည့် နယ်မြေတွင် 
နေထိုင်လျက်ရှသိူများ သို့မဟုတ် ထိုနယ်မြေသို့ မကြာမီကရောက်ရှခိဲ့သူများဖြစ်သည်။ 
လက်ရှရိောဂါပျ ံ့နှ ံ့နေသည့်နေရာများနှင့်ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှလိိုပါက https://
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/ transmission.html#geographic. 
၌ ဝင်ရောက်လေ့လာပါ။

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် COVID-19 ဖြစ်ရပ်များ ရှိပါသလား။ 
ရှိပါသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတငွ်း ပထမဦးဆုံး COVID-19 ဖြစ်ရပ်ကို ၂၀၂၀ 
ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၁ ရက်နေ့က အစီရင်ခံခဲ့သည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတငွ်း 
လက်ရှိ COVID-19 ဖြစ်ရပ် အရေအတကွ်များကို CDC ဝက်ဘ်ဆိုဒ် 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-in-us.html တငွ် ရရှနိိုင်ပါသည်။ 

COVID-19 ရောဂါ မည်သို့ပျံ့နှံ့ကူးစက်သနည်း။ 
COVID-19 ရောဂါဖြစ်စေတတ်သည့် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသည် မူလက 
တိရစာ္ဆန်အရင်းအမြစ်များမ ှပေါ်ပေါက်လာနိုင်ဖယွ်ရှိသော်လည်း ယခုအခါတငွ် 
လူတစ်ဦးမ ှတစ်ဦးသို့ ပျံ့နှံ့ကူးစက်နေပါသည်။ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသည် 
ရောဂါကူးစက်ခံထားရသူ ချောင်းဆိုးသည့်အခါ သို့မဟုတ် နာှချေသည့်အခါ 
အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ အမှနု်အမွှားများထကွ်လာခြင်းကြောင် ့
တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး (၆  ပေခန့်အတငွ်း) အနီးကပ်ထိတေွ့ဆက်ဆံနေသည့် 
လူများကြားတငွ် အဓိကပျံန့ှံ့ကူးစက်သည်ဟု ယူဆရသည်။  လူတစ်ဦးသည် 
ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရှနိေသည့် မျက်နာှပြင် သို့မဟုတ် အရာဝတ္ထုကို ထိတေွ့ပြးီနောက် 
၎င်းတို့၏ ပါးစပ်၊ နာှခေါင်း သို့မဟုတ် မျက်စိများကို ကိုင်တယွ်ခြင်းဖြင့် COVID-19 
ရောဂါ ကူးစက်မှခုံရနိုင်သော်လည်း ၎င်းကို ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး အဓိက 
ပျံ့နှံ့ကူးစက်သည့်နည်းအဖြစ် မယူဆပါ။ အသစ်ပေါ်ထကွ်လာသည့် 
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ပျံန့ှံ့ကူးစက်မှမုျားနငှ့်ပတ်သက်၍ သိရှထိားသည်များကို 
https://www.cdc.gov/ coronavirus/2019-ncov/about/transmission.html 
တငွ် ဝင်ရောက်လေ့လာပါ။ 

COVID-19 ၏ ရောဂါလက္ခဏာများမာှ အဘယ်နည်း။
COVID-19 ဖြစ်ပာွးနေသည့်လူနာများတငွ် အောက်ပါရောဂါလက္ခဏာများနငှ့်အတူ 
အပျော့စားမ ှပြင်းထန်အဆင့် အသက်ရှလူမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ နာမကျန်းမှ ုရှိသည်။

• ဖျားနာခြင်း
• ချောင်းဆုိးခြင်း
• အသက်ရှူကျပ်ခြင်း

ဤဗိုင်းရပ်စ်ပိုးမ ှနောက်ဆက်တွဲဖြစ်ပေါ်လာသည့် 
ပြင်းထန်သောရောဂါများမာှ မည်သည်တို့နည်း။ 
အချိ့ုလူနာများတငွ် အဆုတ်နှစ်ခုလုံးတငွ် အဆုတ်ရောင်ရောဂါ၊ 
ခန္ဓာကိုယ်အင်ဂ္ါချိ့ုယငွ်းမှုများရှိပြးီ အချိ့ုဖြစ်ရပ်များတငွ် သေဆုံးနိုင်သည်။ 

ကျနွ်ပု်သည် မိမိကိုယ်ကို မည်သို့ကာကယွ်နိုင်သနည်း။ 
လူများသည် နေ့စဉ်သုံးကာကယွ်ရေးလုပ်ဆောင်ချက်များဖြင့် 
အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ နာမကျန်းမှမု ှမိမိကိုယ်ကို ကာကယွ်နိုင်ပါသည်။    
• ဖျားနာနေသည့်လူများနငှ့် အနီးကပ်ထိတေွ့ခြင်းမ ှရေှာင်ကြဉ်ပါ။
• သင်၏ မျက်လုံး၊ နာှခေါင်းနငှ့် ပါးစပ်တို့ကို မဆေးကြောထားသည့်

လက်များနငှ့် ထိတေွ့ခြင်းမ ှရေှာင်ကြဉ်ပါ။
• သင့်လက်များကို အနည်းဆုံး စက္ကန့် ၂၀ ခန့်ကြာအောင် ဆပ်ပြာ၊ ရေတို့ဖြင့်

မကြာခဏ ဆေးကြောပါ။ အကယ်၍ ဆပ်ပြာနငှ့်ရေ အလယွ်တကူမရှပိါက
အနည်းဆုံး  အယ်လ်ကိုဟော ၆၀% ပါဝင်သည့် လက်သန့်ဆေးရည်ကို
အသုံးပြပုါ။

သင် ဖျားနာနေပါက အခြားသမူျားအား အသက်ရှလူမ်းကြောင်း ဆိုင်ရာ 
နာမကျန်းမှု ပျံ့နှံ့ကူးစက်မှုကို ထနိ်းသိမ်းရန် သင့်အနေဖြင့်
• သင်ဖျားနာနေပါက အိမ်တငွ် နေထိုင်ပါ။
• ချောင်းဆိုး၊ နာှချေလျငှ် တစ်ရှုးဖြင့် ဖုံးအုပ်၍ တစ်ရှးုကို အမှုိက်ပုံးထဲသို့

စနွ့်ပစ်ပါ။
• မကြာခဏထိတေွ့ရသည့်အရာဝတ္ထုများနငှ့်

မျက်နာှပြင်များကို သန့်ရငှ်းပြးီ ပိုးသတ်ထားပါ။

ကျနွ်ပု်သည် လက်ရှ ိCOVID-19 ရောဂါပျံ့နှံ့ကူးစက်နေသည့ ်
နယ်မြေတစ်ခုသို့ မကြာမီအတွင်းက ခရီးသာွးခဲလ့ျှင် မည်သည်တို့ကို 
လုပ်ဆောင်ရမည်နညး်။
သင်သည် ရောဂါဖြစ်ပာွးနေသည့်နယ်မြေတစ်ခုသို့ ခရီးသာွးခဲ့ပါက 
သင်၏သာွးလာလှုပ်ရာှးမှုကို ၂ ပတ်ခန့် ကန့်သတ်ထားနိုင်ပါသည်။  
ထိုကာလအတငွ်း သင့်တငွ် (ဖျားနာခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ အသက်ရှရူခက်ခဲခြင်း) 
ရောဂါလက္ခဏာများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါက ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကြဉံာဏ်များ 
တောင်းခံပါ။ သင်ခရီးမသာွးမီ သင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရေှာက်မှပုံ့ပိုးသူရုံးသို့ 
ဖုန်းခေါ်ဆိုပြးီ သင်၏ခရီးနငှ် ့ရောဂါလက္ခဏာများကို ပြောပြပါ။ ၎င်းတို့က 
သင်၏နာမကျန်းမှုကို အခြားသူများထံ မကူးစက်အောင် 
မည်သို့ဂရုပြရုမည်နငှ့်ပတ်သက်၍ ညွနှ်ကြားချက်များ ပေးပါလိမ့်မည်။ 
ဖျားနာနေစဉ်အတွင်း လူများနငှ့် ထိတေွ့ခြင်းကို ရေှာင်ကြဉ်ပါ၊ 
အပြင်မထကွ်ပါနငှ့်၊ အခြားသူများအပေါ် ရောဂါပျံန့ှံ့ကူးစက်မှ ုဖြစ်နိုင်ချေကို 
လျေှာ့ချရန် ခရီးသာွးခြင်းကို ရွေှ့ဆိုင်းထားပါ။

ကာကယွ်ဆေးရှိပါသလား။ 
လက်ရှအိချနိ်တွင် COVID-19 ကို ကာကယွ်တားဆီးရန် 
ကာကယွ်ဆေးမရှသိေးပါ။ ရောဂါကူးစက်မှကုို 
ကာကယွ်တားဆီးရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမာှ ဖျားနာနေသူများနငှ့် 
အနီးကပ်ထိတေွ့ခြင်းကို ရေှာင်ကြဉ်ခြင်းနငှ့် သင့်လက်များကို 
မကြာခဏဆေးကြောသန့်စင်ခြင်းကဲ့သို့ 
နေ့စဉ်သုံးကာကယွ်ရေးဆောင်ရကွ်မှုများကို လုပ်ဆောင်ပါ။ 

ကုထုံးရှိပါသလား။ 
COVID-19 အတကွ် ဗိုင်းရပ်စ်ကာကယွ်ရေးကုထုံး တိတိကျကျ 
မရှိသေးပါ။ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပာွးနေသူများသည် 
ရောဂါလက္ခဏာများ သက်သာလာရန်အတကွ် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ 
စောင့်ရေှာက်မှ ုတောင်းခံနိုင်သည်။
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