
COVID-19
ၾသစတင္ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဌာန (Austin Public Health) သည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၊ ဟူေဘးစီရင္စု၊ ဝူဟန္ၿမိဳ႕တြင္ 
ပထမဆုံးစတင္ေတြ႔ရွိခဲ့သည့္ ႏိုဗယ္ကို႐ိုနာဗုိင္းရပ္စ္ (အသစ္) တစ္မ်ဳိး (2019-nCoV) ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈကို 
ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ေနပါသည္။

အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုအတွင်း လူတစ်ဦးမှ တစ်ဦးသို့ ကူးစက်ပျံ့နပြံ့နှကံြောင်း သက်သေတိုးလာသည်န င့်အမျှ တက်ဆက် 
ပြည်နယ်အတွင်း ပြည်သူလူထုသို့ COVID-19 ရောဂါ ကူးစက်နိုင်သည့် ခြုံငုံအန္တရာယ်က ယခုအချိန်တွင် တက်လာလြှ 

က်ရရှပိါသည်။

၎ေရာဂါပိုးသည္မည္သုိ႔ျပန္႔ပြားသနည္း။

• ေခ်ာင္းဆုိးျခင္းႏွင့္ ႏွာေခ်ျခင္းေၾကာင့္ ေလထဲသို႔ ေ
ရာက္ရွိသြားသည့္ အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္းတြင္းမွ 
အမႈန္အစက္မ်ား

• ထိေတြ႔ျခင္း သို႔မဟုတ္ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ျခင္းကဲ့သို႔ နီးနီးကပ္
ကပ္လူခ်င္းထိေတြ႔မႈမ်ား 

• ဗိုင္းရပ္စ္ရွိေနေသာ အရာဝတၳဳ သို႔မဟုတ္ မ်က္ႏွာျပင္တစ္ခုႏွင့္ 
ထိေတြ႔ၿပီးေနာက္ လက္မေဆးမီ သင့္ပါးစပ္၊ ႏွာေခါင္း 
သို႔မဟုတ္ မ်က္လုံးမ်ားကို ထိေတြ႔ျခင္း

ကို႐ိုနာဗုိင္းရပ္စ္သည္ ေရာဂါပိုးကူးစက္ခံထားရသူတစ္ဦးမွ 
အျခားတစ္ဦးထံသို႔ အမ်ားအားျဖင့္ ေ
အာက္ပါနည္းလမ္းအတိုင္း ကူးစက္ပါသည္

လကၡဏာမ်ား

• အဖ်ားတက္ျခင္း

• ေခ်ာင္းဆုိးျခင္း

• အသက္႐ွဴရခက္ျခင္း

ေရာဂါကူးစက္ခံထားရသည္ဟု အတည္ျပဳထားေသာ လူနာမ်ားတြင္ 
ေအာက္ပါလကၡဏာမ်ားပါဝင္သည့္ အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္းေရာဂါ 
အေပ်ာ့စားမွ အျပင္းစားအထိ ျဖစ္တတ္သည္ - 

သင်သည် အောက်ပါ ရောဂါလက္ခဏာများ 
တွေ့ကြုံခံစားနေရပါက သင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မုှပေး
သူထံ ဆက်သွယ်ပါ။
ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ မည္သည့္ေရာဂါျပန္႔ႏွံ႔မႈကုိမဆုိ 
ကာကြယ္ရန္ သင့္ဆရာဝန္၏ ႐ုံးခန္း သို႔မဟုတ္ 
အေရးေပၚဌာနသုိ႔ မသြားေရာက္မီ ႀကိဳတင္၍ ဖုန္းေခၚဆုိပါ။ 

ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္း

• သင့္လက္ကို အနည္းဆုံးစကၠန္႔ 20 ခန္႔ၾကာေအာင္ 
ဆပ္ျပာ၊ ေရတို႔ႏွင့္ မၾကာခဏေဆးပါ။ ဆပ္ျပာႏွင့္ 
ေရမရႏုိင္ပါက အယ္လ္ကိုေဟာပါဝင္သည့္ 
လက္ပိုးသန္႔စင္ေဆးရည္တစ္ခုကို အသုံးျပဳပါ 

• သင့္မ်က္လုံး၊ ႏွာေခါင္းႏွင့္ ပါးစပ္တို႔ကို 
မေဆးေၾကာထားေသာ လက္ႏွင့္ ထိေတြ႔ျခင္းကို ေရွာင္ပါ 

• နာမက်န္းျဖစ္ေနသူမ်ားႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ထိေတြ႔ြ႔ျခင္းကို ေ
ရွာင္ပါ

• သင္ေနမေကာင္းျဖစ္ေနပါက အိမ္တြင္ေနပါ

• တစ္႐ႈးတစ္ခုျဖင့္ အုပ္၍ေခ်ာင္းဆုိးပါ၊ ႏွာေခ်ပါ။ ၿပီးလွ်င္ 
တစ္႐ႈးကို အမႈိက္ပုံးထဲသုိ႔ ပစ္ပါ 

• မၾကာခဏထိေတြ႔ေလ့ရွိေသာ အရာဝတၳဳမ်ားႏွင့္ 
မ်က္ႏွာျပင္မ်ားကို သန္႔စင္ၿပီး ပိုးသတ္ပါ 

ကူးစက္မႈကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏုိင္မည့္ 
အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းမွာ ယင္းဗုိင္းရပ္စ္ႏွင့္ထိေတြ႔ျခင္းကို ေ
ရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး 
ယင္းမွာ တုပ္ေကြးေရာဂါမျဖစ္ပြားေစရန္ ျပဳလုပ္ရသည့္ႀကိဳတ
င္ကာကြယ္မႈမ်ားႏွင့္ အလားတူပင္ျဖစ္ပါသည္ -

ပိုမိုသိရွိလုိပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈပါ -
www.AustinTexas.gov/COVID19
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COVID19 FAQs - Burmese 

က ိုဗစ ်၁၉- (COVID-19) ရ ောဂါအတကွ ်ရ ေးရ ေ့ရ ေးထရ  ရ ော ရ ေးခွန်ေး  ောေး   

(၀၃/၀၉/၂၀၂၀) 

 

ရ ေး - ရအော်စတငမ်   ြို့တငွ ်ကျွန်ိုပ်အရနဖြငေ့ ်က ိုဗစ ်၁၉ (COVID-19) က ေးစကခံ်  ညေ့  ်အနတ ောယ ်ရ  ပါ  ောေး။  

ရဖြ - ယခုအခ ျိနတ်ငွ ်အမေရျိကနပ်ြညမ် ောငစ်ု၌ လလူခူ င််းက်ူးစကပ်ြန ှံ့န်   ှံ့သညှံ့ ်အမ ောကအ် ော်းေ ော်း တျိ်ုးပေငှံ့လ်ောမနသညှံ့အ်တကွ ်တကဆ်ကပ်ြညန်ယ်အတငွ််း ကျိဗုစ ်

၁၉ (COVID-19) က်ူးစကခ် ရေညှံ့အ်နတရောယ ်ပခ ြုံင ကုကညှံ့ြ်ါက ပေငှံ့တ်ကလ်ောလ ကရ် ျိြါသည။် 

 

မအေ်ာစတငပ်ြညသ်ူ ှံ့က န််းေောမရ်းဌောနက ကျိရုျိုနောဗျိုင််းရြ်စမ်ရောဂါ ၁၉ (COVID-19) ရ ျိသညဟ် ုငရ်သ ူန စဦ််းကျိ ုမအော်စတင-် ရောဗစ ်မကောငတ်တီငွ််း မတွွေ့ ရ ျိခ ှံ့ြါသည။် 

ယင််းတျို ှံ့သည ်အဆျိြုါဧရျိယောတငွ််း အတညပ်ြြုံလျိကုသ်ညှံ့ ်ြ ေဆ ်ုးသေူ ော်းပြစသ်ည။် အဆျိြုါသနူ စဦ််းစလ ်ုးသည ်လ ူအုသျိငု််းအဝျိုင််းတငွ််း ြ  ွေ့ န  ှံ့ေှုပြစမ်စေညဟ် ု

ေယ ကုကည ်ော်းြါ၊ နောေက န််းပြစရ်ပခင််းေ ော ၄င််းတျို ှံ့သည ်မရောဂါက်ူးစက ်ော်းေ န််းေသျိသတူစဦ််း န ငှံ့ ် ျိမတွွေ့ ေှုမကကောငှံ့ေ်ဟတုဟ် ုဆျိလုျိြုါသည။် 

ထပ်ဆ ောင််းအချကအ်လကမ်ျော်း ရရ ှိရန ်ဤဆနရောတငွန် ှိပ်ပါ။     

တက ်ကပ်ပညန်ယအ်တငွ််း အတညပ်ပြုထော်းသည  ်ဆရောဂါရ ှိသမူျော်းအဆရအတကွ ်ှိိုငရ်ော ဆနောက ် ို်းသတင််းကှိို သှိရ ှိလှိိုပါက Texas DSHS ဝကဘ် ်ှိိုကတ်ငွ ်

ဝငဆ်ရောကဆ်လ လောပါ။   

 

ရ ေး -  က ိုဗစ ်၁၉ (COVID-19) ရ ောဂါ စစရ် ေး ှုက ို  ည ် ို ေ့ဖပ  ိုပ် နညေ်း။ ရအောစ်တင/်ထ ောဗစစ် ီငစ်ိုတငွ ်ရနထ ိုင ်   ောေးအတကွ ်ဖပ  ိုပ်ရ ော စစရ် ေး ှု 

တစစ်ံိုတစ ်ောရ  ပါ  ောေး။ 

ရဖြ - မအော်စတငရ် ျိ တကဆ်ကပ်ြညန်ယက် န််းေောမရ်း ဝနမ်ဆောငေ်ှုဌောန (DSHS) ဓောတခ်ွ ခန််းတငွ ်ယခုအခါ ကျိဗုစ ်၁၉ (COVID-19) စစမ်ဆ်းေှုကျိ ုပြီ်းဆ ်ုးသညအ် ျိ 

ပြြုံလြ်ုနျိငုပ်ြီပြစသ်ည။် လကရ် ျိတငွ ်APH ၌ မစောငှံ့က်ကညှံ့ေ်ှုမအောက ်ော်းရ ျိသညှံ့ ်လ ူတစဦ််း သျို ှံ့ေဟတု ် ျို ှံ့ ကြ်ျို၍ ရ ျိမနပြီ်း စစမ်ဆ်းေှုေ ော်း 

ဆကလ်ကလ်ြ်ုမဆောငမ်နဆ ပြစသ်ည။် ၎င််းတျို ှံ့ေ ောအတညပ်ြြုံ ော်းမသော ပြစရ်ြ်ေ ော်းေဟတုြ်ါ။ 

 

အသကရ် ှူလေ််းမကကောင််းမရောဂါလကခဏောေ ော်း (ဥြေော မခ ောင််းဆျိ်ုးပခင််း၊ အသကရ် ှူကကြ်ပခင််း) ခ စော်း မနရသေူ ော်းသည ်အပခော်းပြစန်ျိငုမ်ခ ရ ျိသညှံ့ ်မရောဂါရ ောမြွေှုေ ော်း (ဥြေော- 

တြ်ုမက်ွးမရောဂါ) ရ ျိေရ ျိ ဆ ်ုးပြတမ်ြ်းေညှံ့ ်ေျိေျိတျို ှံ့၏ က န််းေောမရ်းမစောငှံ့မ်ရ ောကသ်နူ ငှံ့ ်မဆ်ွးမန်ွးသငှံ့ြ်ါသည။် လနူောသည ်မရောဂါအဓျိြပါယသ်တေ် တခ် ကေ် ော်းန ငှံ့ ်

ကျိကုည်မီနြါက CDC သျို ှံ့ေဟတု ်Texas DSHS  ဓောတခ်ွ ခန််းတစခ်ုေ  စစမ်ဆ်းေှုအတကွ ်ဓောတခ်ွ စစမ်ဆ်းရန ်နေူနောေ ော်း ရယနူျိငုမ်ရ်းအတကွ် 

သင၏်မေသခ က န််းေောမရ်းမစောငှံ့မ်ရ ောကသ်သူည ်မအေ်ာစတင ်ပြညသ်ူ ှံ့က န််းေောမရ်းဌောနန ငှံ့ ်မဆ်ွးမန်ွးတျိငုြ်ငသ်ေွာ်းေညပ်ြစသ်ည။် 

 

ရ ေး - စစရ် ေး ှု  ောေး   ို ေ့ ဟိုတ ်စံိုစ ်ေးစစရ် ေး  ောေး အဖပ ခံရန   အရ အတကွက် ို ဘောရ ကောငေ့ ် ငတ် ို ေ့အစ ီင ်ခံပါ  ။ဲ 

ရဖြ - မအော်စတင ်ပြညသ်ူ ှံ့က န််းေောမရ်းဌောနက က်ူးစကတ်တသ်ညှံ့မ်ရောဂါရ ျိသ ူအမယောက ်၈၀ န်ီးြါ်းကျိ ုမန ှံ့စဉ်စ ုစေ််းစစမ်ဆ်းမနပြီ်း ယင််းတျို ှံ့  တငွ ်လေူ ော်းအော်း 

စ ုစေ််းစစမ်ဆ်းပခင််းန ငှံ့ ်စစမ်ဆ်းေှုေ ော်းပြြုံလြ်ုပခင််းြါဝငြ်ါသည။် အေှုတစခ်ုက မရောဂါရ ျိမကကောင််းပြြါက  ြ်မဆောင််းအခ ကအ်လကေ် ော်းန ငှံ့ ်အမသ်းစျိတအ်ခ ကေ် ော်းကျိ ု

လ ူ ု  ကျွနု် ြ််တျို ှံ့န ှုျိ်းမဆေ်ာအသျိမြ်းြါေည။် COVID – 19 စစမ်ဆ်းေှုန ငှံ့ ်စြ်လ ဉ််းြါက - 

- စစမ်ဆ်းေှုအမရအတကွ် န ငှံ့ ်စ ုစေ််းစစမ်ဆ်းခ ရသအူမရအတကွက် အလ ငအ်ပေနမ်ပြောင််းလ မနြါသည၊် ယင််းတျို ှံ့အော်း လ ူ ု  တုပ်ြနခ် ျိနတ်ငွ ်

စုစုမြါင််းအမရအတကွက် အခ ျိနန် ငှံ့တ်မပြ်းည ီေပြစမ်တောှံ့ြါ။ 

- ြုဂဂလျိက က န််းေောမရ်းဌောနေ ော်းက ယခုအခါတငွ ်၄င််းတျို ှံ့ကျိယုြ်ျိုင ်စစမ်ဆ်းေှုေ ော်းကျိ ုပြြုံလြ်ုမနကကြါသည။် စုစုမြါင််း စစမ်ဆ်းေှုအမရအတကွတ်စခ်ု အတျိအက  

ရရ ျိရနက် ြျိုေျိုခကခ် ြါသည။် 

- အမရအတကွက်ျို PUI အမရအတကွေ် ော်းကျိ ုေ တုပ်ြနရ်န ်DSHS ၏ လေ််းညွှနက်ျိ ုကျွနု် ြ််တျို ှံ့ လျိကုန်ောမနြါသည။် 

- စ်ီးြွော်းပြစ ်ဓောတခ်ွ ခန််းေ ော်းက ယခုအခါတငွ ်အွနလ်ျိငု််းတငွပ်ြစသ်ည၊် စုစုမြါင််းစစမ်ဆ်းေှုအမရအတကွ ်အတျိအက ကျိရုရ ျိရန ်ြျို၍ ခကခ် ြါသည။် 

  

ရ ေး - ရအော်စတင ်ဖပည ် ေ့က န်ေး ောရ ေး ဌောန က COVID-19 န ငေ့ ်ပတ ်က၍် ဘော ိုပ်ရနပါ  ။ဲ  

ရဖြ - မအော်စတင ်ပြညသ်ူ ှံ့က န််းေောမရ်းဌောန က တကဆ်က ်ပြညန်ယက် န််းေောမရ်းဌောန၊ က်ူးစကမ်ရောဂါ  ျိန််းခ ြုံြ်မရ်းစငတ်ော (CDC) န ငှံ့ ်မေသနတရ န ငှံ့ ်မေသလ ်ုးဆျိငုရ်ော 

ပြညသ်ူ ှံ့က န််းေောမရ်းဌောန န ငှံ့ ်က န််းေောမရ်းမစောငှံ့မ်ရ ောကေ်ှုမအဂ ငစ်ေီ ော်း န ငှံ့ြ်ူ်းမြါင််းလကတ်ွ ၍ အလျှငအ်ပေနမ်ပြောင််းလ မနမသော အမပခအမနကျိ ုေ ကမ်ပခေပြတ ်

http://austintexas.gov/news/two-presumptive-positive-cases-covid-19-austin-travis-county
https://dshs.texas.gov/coronavirus/


COVID19 FAQs - Burmese 

မစောငှံ့က်ကညှံ့မ်နြါသည။် မအော်စတင ်ပြညသ်ူ ှံ့က န််းေောမရ်းဌောန (APH) က  COVID-19 တ ု ှံ့ပြနမ်ရ်းလှုြ်ရ ော်းေှုေ ော်းကျိ ုည ျိနှုျိင််းမဆောငရွ်ကရ်န ်အဆငှံ့ ်ငါ်းဆငှံ့ြ်ါ စေီ ကျိန််း (five-

phase plan) တစခ်ုကျိ ုမြေ်ာ တုပ်ြီ်းပြစြ်ါသည။် ယခုလကရ် ျိအခ ျိနတ်ငွ ်ကျွန်ြ်ုတျို ှံ့ အဆငှံ့ ်၂ တငွ ်မရောကမ်နြါသည ်-  

 အဆငှံ့ ်၁ - လေူ ော်းကျိ ုမစောငှံ့က်ကညှံ့ေ်ှုမအောကတ်ငွ ် ော်းရ ျိပခင််း 

 အဆငှံ့ ်၂ - လေူ ော်းကျိ ုမရောဂါရ ောမြွစျိစစပ်ခင််း (စစမ်ဆ်းေှုေ ော်း  ဆက်လကလ်ြ်ုမဆောငပ်ခင််း)  

 အဆငှံ့ ်၃ - မရောဂါ ရ ျိေရ ျိ အတညပ်ြြုံပခင််း (လလူခူ င််း  က်ူးစကပ်ြန ှံ့ြ်ွော်းမစေှုေရ ျိြါ)  

 အဆငှံ့ ်၄ - လလူခူ င််း က်ူးစကေ်ှု အကန ှံ့အ်သတပ်ြငှံ့ရ် ျိပခင််း (အန်ီးကြ်   ျိမတွွေ့ ေှု/ အျိေ်သော်းခ င််း  ျိမတွွေ့ ေှုေ ော်း) 

 အဆငှံ့ ်၅ - လူ ှံ့အသျိငု််းအဝျိုင််းအတငွ််း လလူခူ င််း က်ူးစကေ်ှု အဆကေ်ပြတရ် ျိပခင််း  

 

APH က မအော်စတင-် ရောဗစ ်မကောငတ်အီတငွ််း ကျိရုျိုနောဗျိုင််းရြ်စ ်မရောဂါ ၂၀၁၉ (COVID-19) မရောဂါရ ငအ်ေ ော်းအပြော်း လကခ် ရရ ျိခ ှံ့ြါသည။် မနောကဆ် ်ုးြျိတ် 

မရောဂါရ ငအ်မရအတကွက်ျို သျိရ ျိရန ်www.AustinTexas.gov/COVID19 တငွ ်ဝငမ်ရောကက်ကညှံ့ရ်ှုြါ။ 

 

APH မအေ်ာစတငပ်ြညသ်ူ ှံ့က န််းေောမရ်းဌောနက ကျိရုျိုနောဗျိုင််းရြ်စမ်ရောဂါ ၁၉ (COVID-19) ရ ျိသညဟ် ုငရ်သ ူန စဦ််းကျိ ုမအော်စတင-် ရောဗစ ်မကောငတ်တီငွ််း 

မတွွေ့ ရ ျိခ ှံ့ြါသည။် ယင််းတျို ှံ့သည ်အဆျိြုါဧရျိယောတငွ််း အတညပ်ြြုံလျိကုသ်ညှံ့ ်ြ ေဆ ်ုးသေူ ော်းပြစသ်ည။် အဆျိြုါသနူ စဦ််းစလ ်ုးသည ်လ ူအုသျိငု််းအဝျိုင််းတငွ််း 

ြ  ွေ့ န  ှံ့ေှုပြစမ်စေညဟ် ုေယ ကုကည ်ော်းြါ၊ ထပ်ဆ ောင််းအချကအ်လကမ်ျော်း ရရ ှိရန ်ဤဆနရောတငွန် ှိပ်ပါ။     

APH က တရုတပ်ြညေ်  မအော်စတင် / ရောဗစသ်ျို ှံ့  ပြနလ်ောမသော ဌောမနပြနေ် ော်းအတကွ ်မရောဂါလကခဏောမစောငှံ့က်ကညှံ့ေ်ှု လြ်ုမဆောငမ်ြ်းပခင််းန ငှံ့ ်က န််းေောမရ်း မစောငှံ့မ်ရ ောကေ်ှု 

ကျွေ််းက ငဝ်န ်ေ််းေ ော်း၊ စ်ီးြွော်းမရ်းလြ်ုငန််းေ ော်း၊ မက ောင််းေ ော်း န ငှံ့ ်အေ ော်းပြညသ်လူ ူ ု  ကောကယွတ်ော်းဆ်ီးမရ်းဆျိငုရ်ော သတင််းေ ော်း ြ ှံ့ြျိုမြ်းပခင််းတျို ှံ့ပြငှံ့ ်စွေ််းအော်းပေ ငှံ့ ်

တ ု ှံ့ပြနည် ျိနှုျိင််းမဆောငရွ်ကေ်ှု ရရ ျိမစရန ်ကျွန်ြ်ုတျို ှံ့၏ ဌောနလညြ်တမ်ရ်းစငတ်ော (Department Operations Center) ကျိ ုလှု ွေ့မဆော်မြ်းပြီ်းပြစသ်ည။်  ျို ှံ့အပြင ်မအေ်ာစတင-်

 ရကဗ်စစ်ရီငစ်အုမရ်းမြေါ် လြ်ုငန််းလညြ်တမ်ရ်းစငတ်ော (ATCEOC) ကျိတုစစ်ျိတတ်စြ်ျိုင််း လှု ွေ့မဆော်မြ်းပြီ်းပြစသ်ည။် တစစ်ျိတတ်စြ်ျိုင််းလှု ွေ့မဆော်ေှုအရ (ATCEOC) သည ်

စစီဉ်မရ်းအြွ ွေ့တစြွ် ွေ့ န ငှံ့ ်COVID-19  မပြောင််းလ ေှုေ ော်းန ငှံ့ ်သကမ်ရောကေ်ှုေ ော်းကျိ ုမဆ်ွးမန်ွးရန ်မန ှံ့စဉ်မတွွေ့ဆ ေုညှံ့ ်ြူ်းတွ သတင််းအခ ကစ်နစ ်(JIS) ကျိ ု

မြေ်ာမဆောင ်ော်းပြီ်းပြစသ်ည။် 

 

APH က ပြညြ်ေ  မအော်စတင် / ရောဗစသ်ျို ှံ့  ပြနလ်ောမသော ဌောမနပြနေ် ော်းအတကွ ်မရောဂါလကခဏောမစောငှံ့က်ကညှံ့ေ်ှု လြ်ုမဆောငမ်ြ်းပခင််းန ငှံ့ ်က န််းေောမရ်း မစောငှံ့မ်ရ ောကေ်ှု 

ကျွေ််းက ငဝ်န ်ေ််းေ ော်း၊ စ်ီးြွော်းမရ်းလြ်ုငန််းေ ော်း၊ မက ောင််းေ ော်း န ငှံ့ ်အေ ော်းပြညသ်လူ ူ ု  ကောကယွတ်ော်းဆ်ီးမရ်းဆျိငုရ်ော သတင််းေ ော်း ြ ှံ့ြျိုမြ်းပခင််းတျို ှံ့ပြငှံ့ ်စွေ််းအော်းပေ ငှံ့ ်

တ ု ှံ့ပြနည် ျိနှုျိင််းမဆောငရွ်ကေ်ှု ရရ ျိမစရန ်ကျွန်ြ်ုတျို ှံ့၏ ဌောနလညြ်တမ်ရ်းစငတ်ော (Department Operations Center) ကျိ ုလှု ွေ့မဆော်မြ်းပြီ်းပြစသ်ည။်  ျို ှံ့အပြင ်မအေ်ာစတင-်

 ရကဗ်စစ်ရီငစ်အုမရ်းမြေါ် လြ်ုငန််းလညြ်တမ်ရ်းစငတ်ော (ATCEOC) ကျိတုစစ်ျိတတ်စြ်ျိုင််း လှု ွေ့မဆော်မြ်းပြီ်းပြစသ်ည။် တစစ်ျိတတ်စြ်ျိုင််းလှု ွေ့မဆော်ေှုအရ (ATCEOC) သည ်

စစီဉ်မရ်းအြွ ွေ့တစြွ် ွေ့ န ငှံ့ ်COVID-19  မပြောင််းလ ေှုေ ော်းန ငှံ့ ်သကမ်ရောကေ်ှုေ ော်းကျိ ုမဆ်ွးမန်ွးရန ်မန ှံ့စဉ်မတွွေ့ဆ ေုညှံ့ ်ြူ်းတွ သတင််းအခ ကစ်နစ ်(JIS) ကျိ ု

မြေ်ာမဆောင ်ော်းပြီ်းပြစသ်ည။် 

 

ပညောရ င ်အကက ဆပ်းအဖွ ွဲ့ တစြွ် ွေ့ကျိ ုရြ်ရွောအသျိကုအ်ဝန််းေ  ဆရောဝန ်ေါဇငမ်က ေ်ာခန ှံ့ပ်ြငှံ့ ်ြါဝငြွ် ွေ့စည််း ော်းြါသည။် ၎င််းတျို ှံ့တငွ ်က်ူးစကမ်ရောဂါေ ော်း။ 

ကမလ်းသငူယမ်ရောဂါေ ော်း၊ အမရ်းမြေါ်မဆ်းဝါ်းန ငှံ့ ်ကျိယုတ်ငွ််းအဂဂ ါဆျိငုရ်ောမဆ်းဝါ်းစသည်ှံ့ ကျွေ််းက ငြ်ညောရ ငေ် ော်းန ငှံ့ ်အဆငှံ့ပ်ေငှံ့ြ်ညောန ငှံ့ ်အစျို်းရမက ောင််းေ ော်းေ  

ဆရောဝနေ် ော်း ြါဝငသ်ည။် ဤအြွ ွေ့သည ်လအူေ ော်းစမုဝ်းပခင််းေ ော်းအတကွ ်အနတရောယမ်လျှောှံ့ခ မရ်းန ငှံ့ ်ကောကယွမ်ရ်းတျို ှံ့န ငှံ့ြ်တသ်ကသ်ညှံ့ ်အကက ပြြုံခ ကေ် ော်းန ငှံ့ ်

လေ််းညွှနခ် ကေ် ော်းကျိ ုကျိငုတ်ယွမ်ဆောငရွ်ကလ် ကရ် ျိြါသည။် 

 

ရ ေး - အကယ၍်  င ်ြ ောေးနောပါက တိုတရ်ကေွးရ ောဂါ န ငေ့ ်COVID-19 တ ို ေ့ကဲေ့  ို ေ့ရ ော နော က န်ေးရ ောဂါ  ောေး ပ ံြို့ န ံ ေ့ ှုက ို ကောကယွတ်ောေး ေီး ောတငွ ်က ည ီန် 

အ ငေ့ ် ောေးက ဘောရတပွါ ။ဲ  

ရဖြ - အကယ၍် သငသ်ည ်COVID-19 ရ ောဂါ ရ  မပီေး ြ ောေးနောပါက   ို ေ့ ဟိုတ ်COVID-19 ရ ောဂါ   ို ေ့ ဟိုတ ်အဖခောေး အ ကရ် ှူ  ်ေးရ ကောငေ်း  ိုင ်ော 

နော က န်ေး ှုတစခ်ိုခို က ေးစကခံ်  ညဟ်ို   ံယရ  ပါက  င၏်အ  ်တငွေ်း   ို ေ့ ဟိုတ ် ပ်ကကွအ်  ိုငေ်းအဝ ိုငေ်းတငွေ်းရ      ောေး  ို ေ့ ရ ောဂါပ ံြို့ န ံ ေ့ ှုက ို တောေး  ီောတငွ ်က ည ီန် 

ရအောကပ်ါအ ငေ့ ် ောေးက ို   ိုကန်ောပါ။   

http://www.austintexas.gov/COVID19
http://austintexas.gov/news/two-presumptive-positive-cases-covid-19-austin-travis-county


COVID19 FAQs - Burmese 

 အ  ်  ထကွခွ်ောန ိုင ်ညဟ်ို ညွှန် ကောေး ညအ်ထ  အ  ်တငွရ်နပါ - COVID-19 ရ ျိသညဟ် ုအတညပ်ြြုံခ  ော်းရသညှံ့ ်လနူောေ ော်းအမနပြငှံ့ ်အပခော်းသေူ ော်း  သျို ှံ့ 

 ြ်ဆငှံ့က််ူးစကန်ျိငုသ်ညှံ့အ်နတရောယ ်နည််းြါ်းသညအ် ျိ အျိေ်တငွ ်သ်ီးပခော်းခွ မနပြီ်း ကကျိြုံတငသ်တျိပြြုံေှုေ ော်းမအောကတ်ငွ ်မနသငှံ့ြ်ါသည။်  

  င၏်  ောဝန်ထ ံ  ေွာေးရ ောက ီ် ကက  တငြ်ိုန်ေးရခေါ်ပါ - သငှံ့ ် တငွ ်မဆ်းြကဆ်ျိုငရ်ော ခ ျိန််းဆျိေုှုတစခ်ရု ျိြါက က န််းေောမရ်းမစောငှံ့မ်ရ ောကေ်ှုမြ်းသအူော်း 

ြုန််းမခေါ် ပြီ်း သင ် တငွ ်COVID-19 ရ ျိမကကောင််း သျို ှံ့ေဟတု ်ရ ျိနျိငုမ်ကကောင််း မပြောပြြါ။ ယင််းက က န််းေောမရ်းမစောငှံ့မ်ရ ောကေ်ှုမြ်းသ၏ူ ရ ု ်းအမနပြငှံ့ ်အပခော်းသေူ ော်း 

မရောဂါက်ူးစကေ်ှု သျို ှံ့ေဟတု ်မရောဂါန ငှံ့ ် ျိမတွွေ့ ေှုေရ ျိရမအောင ်အဆငှံ့ဆ်ငှံ့လ်ြ်ုမဆောငရ်ောတငွ ်ကညူြီါလျိေှံ့်ေည။်  

 သင၏် မရောဂါသငွပ်ြငလ်ကခဏောေ ော်းကျိ ုမစောငှံ့က်ကညှံ့ပ်ြီ်း သင၏်နောေက န််းေှု ြျိုဆျိ်ုးလောြါက မဆ်းြကဆ်ျိငုရ်ော မစောငှံ့မ်ရ ောကေ်ှု ခ ကခ် င််းရ ောယြူါ။  

   စို  ရဝေးရန ော  ောေးက ို ရရ ောငရ် ောေးပါ - အလြ်ု၊ မက ောင််း သျို ှံ့ေဟတု ်လစူုလမူဝ်းသညှံ့ ်ဧရျိယောေ ော်းသျို ှံ့ ေသေွာ်းြါန ငှံ့။်  

 အ  ောေး ံိုေး ယယ် ပ ို ေ့ရ ောငရ် ေးက ို ရရ ောငပ်ါ - အေ ော်းသ ်ုး သယယ်ြူျို ှံ့မဆောငမ်ရ်း၊ အတေူျှမဝကော်းစ်ီးပခင််း၊ တကစ် ီစ်ီးပခင််းေ ော်းကျိ ုမရ ောငြ်ါ။  

    ောေးစိုထ ံ  ခဲွရနပါ - အပခော်းသေူ ော်း န ငှံ့ ်သငခ် စရ်သေူ ော်းအြါအဝင ်သငှံ့အ်ျိေ်ရ ျိလေူ ော်း  ေ  ခွ ပ်ခော်းမနြါ။  

 အဖခောေး    ောေးထ ံ  ရဝေး ောတငွရ်နပါ - သငှံ့အ်မနပြငှံ့ ်တတန်ျိငုသ်မလောက ်သ်ီးပခော်းအခန််းတစခ်န််း  တငွ ်မနသငှံ့ပ်ြီ်းသငှံ့အ်ျိေ်အတငွ််း အပခော်းသေူ ော်း  ေ  

မဝ်းရောတငွမ်နြါ။ အကယရ် ျိ မရခ ျိြုံ်းခန််းသ်ီးသန ှံ့တ်စခ်န််းရ ျိြါက သင ်အသ ်ုးပြြုံသငှံ့သ်ည။် 

  င ်ရခ ောငေ်း  ိုေး န ောရခ ပါက အိုပ်ကောထောေးပါ - သင ်မခ ောင််းဆျိ်ုး၊ န ောမခ ြါက တစရ် ှူ်းစပြငှံ့ ်သငှံ့ြ်ါ်းစြ် န ငှံ့ ်န ောမခါင််းကျိ ုအုြ်ကော ော်းြါ။ အသ ်ုးပြြုံပြီ်းမသော 

တစရ် ှူ်းစေ ော်းကျိ ုလျိငု််းြျိတ ်ော်းသညှံ့အ်ေှုျိကြ် ု်းတစခ်ုတငွ််းသျို ှံ့ စွန ှံ့ြ်စြ်ါ။   

 လကမ်  ျားက ို ဆ ျားဆ က ပါ - သင လ်ကမ်ျော်းကှိို  ပ်ပပောန င ဆ်ရတှိို  ပဖင  ်စကက န   ်၂၀ ကကောဆအောင ်ချကခ်ျင််းဆ ်းဆကကောပါ၊ အကယ၍်  ပ်ပပောန င ဆ်ရတှိို   မရရ ှိနှိိုငပ်ါက 

သင လ်ကမ်ျော်းကှိို အနည််း  ို်း အရကပ်ျ  ၆၀% ပါဝငဆ်သော အရကပ်ျ အဆပခခ လကသ်န  စ်ငဆ် ်းတစခ်ိုပဖင  ်သန  ရ် င််းပါ။  

 တ ို ို့ထ ခြငျ်ားက ို ဆ   ငပ်ါ - Avoid touching: သင မ်ျကလ် ို်းမျော်း၊ န ောဆခါင််း န င  ်ပါ်းစပ်တှိို  ကှိို မဆ ်းရဆသ်းဆသောလကမ်ျော်းပဖင  ်တှိို  ထှိပခင််းကှိို ဆရ ောငပ်ါ။ 

 အကကှိမ်မျော်းမျော်း ထှိဆတွွဲ့သည  ်မျကန် ောပပငမ်ျော်းကှိို ပ ိုမ နသ်န  ရ် င််းပခင််း - အကကှိမ်မျော်းမျော်း ထှိဆတွွဲ့သည  ်မျကန် ောပပငမ်ျော်းတငွ ်ဆကောငတ်ောမျော်း၊ စော်းပွ မျကန် ောပပငမ်ျော်း၊ 

တ ခါ်းလကက်ှိိုငဘ်ိုမျော်း၊ ဆရချှိြု်းခန််းတငွ််းရ ှိ အသ ို်းအဆ ောငမ်ျော်း၊ အှိမ်သောမျော်း၊ ဖိုန််းမျော်း၊ က ်းဘိုတမ်ျော်း၊ တကဘ်လကမ်ျော်း န င  ်အှိပ်ယောအန ်းရ ှိစော်းပွ မျော်း 

ပါဝငပ်ါသည။်  

ရ ေး - ကျွန်ိုပ်ထတံငွ ်COVID-19 ရ ောဂါ ရ  ပါက ဘော ိုပ် ငေ့ပ်ါ  ။ဲ 

ရဖြ - အကယ၍် သငသ်ည ်ြ ော်းပခင််း၊ မခ ောင််းဆျိ်ုးပခင််း န ငှံ့ ်အသကရ် ှူက ြ်ပခင််း မတွွေ့ ကက ြုံခ စော်းမနရြါက သင၏်က န််းေောမရ်းြ ှံ့ြျို်းမြ်းသ ူ  မက ်းဇူ်းပြြုံ၍ 

ဆကသ်ယွြ်ါ။ မရောဂါြ  ွေ့ န  ှံ့နျိငုမ်ခ ကျိ ုကောကယွတ်ော်းဆ်ီးရန ်မဆ်းခန််း၊ အလ ငအ်ပေနမ်စောငှံ့မ်ရ ောကေ်ှု သျို ှံ့ေဟတု ်အမရ်းမြေါ်ဌောန သျို ှံ့ေသေွာ်းေျိ ြုန််းမခေါ်ဆျိရုန ်

အမရ်းကက်ီးြါသည။် 

ကျိရုျိုနောဗျိုင််းရြ်စပ်ြစဟ်နတ်သူညှံ့် မရောဂါလကခဏောမတွွေ့ ကက ြုံခ စော်းမနရသညှံ့ ်အောေခ ေရ ျိသေူ ော်း န ငှံ့ ်စစီဉ်ပြီ်းသော်း ြ ှံ့ြျို်းသေူရ ျိသေူ ော်းအမနပြငှံ့ ်လူ ှံ့အသျိငု််းအဝျိုင််း 

မစောငှံ့မ်ရ ောကမ်ရ်း (CommUnityCare) သျို ှံ့ ြုန််းန ြါတ ်512-978-9015 တငွ ်မခေါ်ဆျိသုငှံ့ြ်ါသည။် CommUnityCare က လေူ ော်းကျိ ုြုန််းမြေါ်ေ  

တျိငုြ်ငအ်ကက မြ်းမစောငှံ့မ်ရ ောကပ်ြီ်း သငှံ့မ်လ ေ်ာရောမနရောသျို ှံ့ ြျို ှံ့မြ်းြါေည။် ကျွနု် ြ််တျို ှံ့သညှံ့ ်က်ူးစကမ်ရောဂါ  ျိန််းခ ြုံြ်မရ်း  (CDC) အလ ငအ်ပေန ်

တ ု ှံ့ပြနေ်ှုအစအီစဉ်ေ ော်းအတျိငု််း လျိကုန်ောပြီ်း စစီဉ်ပြီ်းသော်း ြ ှံ့ြျို်းသေူရ ျိသေူ ော်းအော်း ဗျိုင််းရြ်စြ်ျို်းြ  ွေ့ န   ှံ့နျိငုမ်ခ ကျိ ုကောကယွတ်ော်းဆ်ီးရနအ်တကွ် မဆ်းခန််းသျို ှံ့လောေညှံ့အ်စော်း 

ြုန််းမခေါ်ဆျိရုနမ်တောင််းဆျိြုါသည။်   

 

ရ ေး-ကျွန်ိုပ်တငွ ် ိုပ်ငန်ေးတစခ်ိုရ  မပီေး ရဘေးအနတ ောယရ်  ောေ့ပါေးရ ေး  ိုပ်ရ ောငခ် က ် ောေးန ငေ့ပ်တ ်က ်ညေ့ ်အခ ကအ် က ် ောေး   ိုအပ်ပါက 

 ည ် ို ေ့ ိုပ်ရ ောင ်ငေ့ ်နညေ်း။ 

 

ရဖြ -  သငှံ့တ်ငွ ်စစီဉ် ော်းမသော အခေ််းအနော်းြွ တစခ်ု သျို ှံ့ေဟတု ်စုမဝ်းေ တစခ်ရု ျိြါက မေ်းခွန််းေ ော်းန ငှံ့အ်တ ူ၃-၁-၁ ကျိမုခေါ်ဆျိြုါ သျို ှံ့ေဟတု ်

EHSD.service@austintexas.gov  သျို ှံ့အ်ီးမေ်းလမ်ြ်းြျို ှံ့ြါ။ ြွ စစီဉ်သေူ ော်းသည ်မအေ်ာစတငပ်ြညသ်ူ ှံ့က န််းေောမရ်းဌောန ၏ က်ူးစကမ်ရောဂါေ ော်း မလျှောှံ့ခ မရ်းအစအီစဉ်ကျိ ု

အဆငသ်ငှံ့ ်ော်းရ ျိပ်ခင််းေရ ျိြါက   ရပါငေ်း ၂၅၀၀ ထကရ်က ော်ရ ော အခ ်ေးအနောေးပဲွ  ောေးက ို တောေးဖ စပ်ါ ည။် 

 

လအူေ ော်းစုမဝ်းပခင််းန ငှံ့ ်အခေ််းအနော်းြွ ေ ော်း၊က င််းြရော မနရောေ ော်းအတကွ ်လျိအုြ်သညေ် ော်းန ငှံ့စ်ြ်လ ဉ််းသညှံ့ ်အခ ကအ်လကေ် ော်း ြျိုေျိုလျိအုြ်ြါက မအောကြ်ါ 

ဝကဘ်ဆ်ျိကုစ်ောေ ကန် ောရ ျိ “ြွ စစီဉ်သေူ ော်းန ငှံ့/်က င််းြရောမနရောေ ော်း” အြျိုင််းကျိ ုကကညှံ့ြ်ါ။ 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/home/cleaning-disinfection.html
mailto:EHSD.service@austintexas.gov


COVID19 FAQs - Burmese 

ရ ေး - ရအော်စတင-်ဘောေ့စတို ်ေး န ိုငင်တံကောရ   ပ် (Austin-Bergstrom International Airport)  ည ်က န်ေး ောရ ေး  တြ်ကအ်ြဲွြို့  ောေးန ငေ့ ်

 ည ် ို ေ့ပ ေးရပါငေ်းရ ောင ွ်ကမ်ပီေး COVID-19  အတကွ ်ဖပင ်ငထ်ောေးပါ နညေ်း။ 

 

ရဖြ - ရအော်စတင-်ဘောေ့စတို ်ေး န ိုငင်တံကောရ   ပ် (AUS)  ည ်ရအော်စတငဖ်ပည ် ေ့က န်ေး ောရ ေးဌောန၊ CDC န ငေ့ ်အဖခောေးြကဒ် ယအ်ြဲွြို့အစညေ်း  ောေးန ငေ့အ်တ  

ခ ီေး ည ် ောေး၏ ရဘေးကငေ်း ံိုဖခံ ရ ေးန ငေ့ ်က န်ေး ောရ ေးအတကွ ်စ တခ်  ရစ န် နီေးနီေးကပ်ကပ် ည  နှု ငေ်းရ ောင ွ်က ် ကရ်  ပါ ည။် ယခိုအခ  န်တငွ ်CDC  ည ် AUS အောေး 

အပ ိုရ ောငေ်းစစရ် ေးရ ေးရန ော စစရ် ေး ှု  ောေးရ ောင ွ်ကမ်ပီေး  ိုပ်ငန်ေး ညပ်တ ်ှု  ောေး  ော   ိုငေ်းငံေ့ထောေးရ ော ြံွြို့ မြ  ေး ှုအ စ ် ောေးရ ကောငေ့ ် ကရ် ောက ်ှုရ   ညဟ်ို 

ရ  ော် ငေ့ ်ထောေးရ ော ရ   ပ်တစခ်ိုအဖြစ ် တ ် တထ်ောေးဖခငေ်း ရ  ပါ။ 

 

ဖပညတ်ငွေ်းန ငေ့ဖ်ပညပ်ခ ီေး ည ် ောေးအတကွ ်ရ ငေ်းဖပ  ည ် ိုပါက  တ ် ည ်ရယဘိုယ အောေးဖြငေ့ ်န ိုငင်တံကောခ ီေး ေွာေးဖခငေ်း   ို ေ့ ဟိုတ ်AUS   ို ေ့ ေွာေးရ ောကဖ်ခငေ်း 

အ  ောေး ံိုေးဖြစ ်ညေ့ ် ညေ်း ဟိုတပ်ါ။ ထ ို ေ့အဖပင ်AUS  ည ် တ ရပေးခ ကအ် ငေ့ ်၂   ို ေ့ ဟိုတ ် တ ရပေးခ က ်အ ငေ့ ်၃ အဖြစ ် ကရ်  တငွရ်ြော်ဖပထောေး ညေ့ ်

န ိုငင်တံစခ်ိုခို  ို ေ့ တ ိုကရ် ိုကပ် ံ န်ေး  က ်ရ  ပါ။ 

 

AUS သည ်TSA စစမ်ဆ်းမရ်းမနရောေ ော်းက ှံ့သျို ှံ့ ခရီ်းသေွာ်းအလနွေ် ော်းမသော မနရောေ ော်းတငွ ်လကြ်ျို်းသန ှံ့စ်ငမ်ဆ်းရညေ် ော်း ြ ှံ့ြျိ်ုးမြ်း ော်းပြီ်း 

အမ မွ ကွ န််းေောမရ်းသန ှံ့ရ် င််းမရ်း အမကောင််းဆ ်ုးအမလှံ့အ ေ ော်းကျိ ုဆျိငု််းဘတုေ် ော်းပြငှံ့ပ်ြသ ော်းြါသည။် မလဆျိြ်အမနပြငှံ့ ်အမပခအမနကျိ ု

ဆကလ်ကမ်စောငှံ့က်ကညှံ့သ်ေွာ်းေညပ်ြစပ်ြီ်း လျိအုြ်သလျိ ုည ျိနှုျိင််းပြငဆ်ငေ်ှုေ ော်း ပြြုံလြ်ုသေွာ်းေညပ်ြစသ်ည။် 

 

 

ရ ေး - CONVID-  ရ ောဂါအရဖခအရန ည်  အဖခောေးပဲွရတော်ကကေီး  ောေး /အခ ်ေးအနောေးပဲွ  ောေးအတကွ်  အစအီစဉ်  ောေးက ို အရဖပောငေ်းအ ဖဲြစရ်စပါ  ောေး။ 

ရဖြ - မအေ်ာစတငပ်ြညသ်ူ ှံ့က န််းေောမရ်းဌောန အောဏောြျိငု ်Dr. Mark Escott က COVID-19  ြညောရ ငအ်ကက မြ်းအြွ ွေ့တစြ်ွ ွေ့ ြွ ွေ့စည််းရန ်မဆ်းဘကန် ငှံ့ ်

က န််းေောမရ်းေူဝါေမရ်းရောေ  ေါဇငမ်က ေ်ာခန ှံ့ရ် ျိသညှံ့ ်နယြ်ယအ်လျိကု ်ကျွေ််းက ငြ်ညောရ ငေ် ော်းကျို စုစည််း ော်းြါသည။် ၎င််းြညောရ ငေ် ော်းသည ်COVID-19 န ငှံ့ဆ်ကစ်ြ်မသော 

ေူဝါေေ ော်းကျိ ုအဆငှံ့ပ်ေငှံ့သ် ်ုးသြ်မလှံ့လောရောတငွ ်ြါဝငက်ကေညပ်ြစပ်ြီ်း လစူုလမူဝ်းေ ော်းအတကွ ်အနတရောယစ်စမ်ဆ်းအက ပြတေ်ှုပြြုံလြ်ုရောတငွ ်ကျွန်ြ်ုတျို ှံ့အော်း 

ကညူမီြ်းေညပ်ြစသ်ည။် COVID-19  ြညောရ ငအ်ကက မြ်းအြွ ွေ့တငွ ်ြါဝငသ်ေူ ော်းအမကကောင််း ြျိုေျိုသျိရ ျိလျိြုါက ဤမနရောတငွ ်ကလစန် ျိြ်ြါ။ 

 

ြညောရ ငအ်ကက မြ်းအြွ ွေ့သည ်မအောကြ်ါအခ ကေ် ော်းကျိ ု ညှံ့သ်ငွ််းစဉ််းစော်းပခင််းပြငှံ့ ်အခေ််းအနော်းြွ ကက်ီးေ ော်းန ငှံ့ ်လစူုလမူဝ်းေ ော်းန ငှံ့စ်ြ်လ ဉ််းသညှံ့ ်

အဓျိကအခ ကအ်လကေ် ော်းကျို သ ်ုးသြ်သေွာ်းြါေည-် 

 

 ေ ော်းပြော်းလောေညှံ့ ်န်ီးကြ်မသော လခူ င််း ျိမတွွေ့ ေှုအတကွ် ပြစန်ျိငုမ်ခ  

 လစူုလမူဝ်းသျိြ်သည််းေှု 

 ပြညတ်ငွ််းန ငှံ့န်ျိငုင် တကောအရ COVID-19   လလူခူ င််းက်ူးစကြ်  ွေ့ န  ှံ့ေှု လကရ် ျိကက ြုံမတွွေ့မနသညှံ့ ်မေသေ ော်းေ ခရီ်းသညအ်မရအတကွ ်ေ ော်းပြော်းေှု 

 ေသျိနျိငုသ်ညှံ့မ်နရောေ ော်းေ  လောမရောကေ်ညှံ့ဧ်ညှံ့သ်ညအ်မရအတကွပ်ေငှံ့ေ်ော်းေှု 

 ပြစရ်ြ်ေ ော်းကျိ ုစေီ ရန ်ကောကယွမ်ဆ်းေရ ျိပခင််းန ငှံ့ ်က ု ်ုးမရွ်းခ ယစ်ရော အကန ှံ့အ်သတရ် ျိေှု 

 

မေသဆျိငုရ်ောအရောရ ျိေ ော်းသည ်အခေ််းအနော်းြွ တစခ်စုအီော်း တစခ်ုခ င််းအလျိကုသ် ်ုးသြ်သညပ်ြစပ်ခင််းမကကောငှံ့ ်က င််းြရောမနရောေ ော်းန ငှံ့ ်ြွ စစီဉ်သေူ ော်းန ငှံ့ ်

ြူ်းမြါင််းမဆောငရွ်ကသ်ေွာ်းေညပ်ြစသ်ည။် 

 

APH သညမ်နောကလ်ောေညှံ့ ်အခေ််းအနော်းြွ ေ ော်းကျိ ုဆ ်ုးပြတသ် ်ုးသြ်ရောတငွ ်မေသဆျိငုရ်ော၊ ပြညန်ယန် ငှံ့ ်အစျို်းရေျိတြ်ကအ်ြွ ွေ့အစည််းေ ော်းပြငှံ့ ်

ဆကလ်ကခ် ျိတ်ဆကလ်ြ်ုကျိငုသ်ေွာ်းေညပ်ြစသ်ည။် 

 

ဤအခ ျိနအ်တငွ််း အခေ််းအနော်းြွ ေ ော်းန ငှံ့ ်က င််းြရောမနရောေ ော်းအတကွ ်အြျိုမဆောင််းလျိအုြ်ခ ကေ် ော်းကျိ ုပြဌောန််း ော်းြါသည။် မက ်းဇူ်းပြြုံ၍ မအောကြ်ါ 

ဝကဘ်ဆ်ျိကုစ်ောေ ကန် ောရ ျိ “ြွ စစီဉ်သေူ ော်းန ငှံ့/်က င််းြရောမနရောေ ော်း” အြျိုင််းကျိ ုကကညှံ့ြ်ါ။  

 

ရ ေး - န ိုဗယက် ိုရ ိုနောဗ ိုငေ်း ပ်စ်   ို ည ် ော ဘောပါ ။ဲ  



COVID19 FAQs - Burmese 

ရဖြ - နျိဗုယက်ျိရုျိုနောဗျိုင််းရြ်စသ်ည် ယခငက် မြေ်ာ တုခ်ွ ပခော်းေှု ေပြြုံခ ှံ့ရမသ်းသညှံ့ ်ကျိရုျိုနောဗျိုင််းရြ်စ ်အသစတ်စေ် ျိြုံ်းပြစသ်ည။် COVID-19 ကျိပုြစမ်စသညှံ့ ်

အဆျိြုါဗျိုင််းရြ်စသ်ည ်သောေနအ်မအ်းေျိပခင််းန ငှံ့ ်အလော်းတသူညှံ့ ်အမြ ောှံ့စော်း နောေက န််းေှုေ ျိြုံ်း ပြစမ်စမသော လေူ ော်းအကကော်း အေ ော်းအပြော်းလညြ်တြ်  ွေ့ န  ှံ့မနသညှံ့ ်

ကျိရုျိုနောဗျိုင််းရြ်စေ် ော်း န ငှံ့ ်ေတညူြီါ။  

 

ရ ေး - COVID-19 ရ ောဂါ ဖြစရ်စ ညေ့  ်ဗ ိုငေ်း ပ်စက်  ည ် ို ေ့ ပ ံြို့ န ံ ေ့ပါ  ။ဲ  

ရဖြ - ယင််းဗျိုင််းရြ်စက်ျိ ုတရုတန်ျိငုင် ၊ ဟ်ူးမဘ်း ခရျိုင၊် ဝူဟနပ်ေျိြုံ ွေ့တငွ ်ြ ေဆ ်ုး မြေ်ာ တုမ်တွွေ့ ရ ျိခ ှံ့ြါသည။် ြ ေဆ ်ုး မရောဂါက်ူးစကေ်ှုေ ော်းက တျိရျိစဆောနအ်ရ င ်

မရောင််းခ သညှံ့မ်စ ်းတစခ်ု န ငှံ့ ်ဆကန်ယွမ်နမသော်လည််း ယခုအခါတငွ ်လတူစဦ််းေ တစဦ််းအကကော်း ြ  ွေ့ န  ှံ့မနြါသည။် လတူစဦ််းေ  တစဦ််းအကကော်း ြ  ွေ့ န  ှံ့ေှုက စဉ်ဆကေ်ပြတ ်

ြ ုစ ေ ျိြုံ်းပြစမ်စနျိငုမ်ကကောင််း သတျိပြြုံရန ်အမရ်းကက်ီးြါသည။် အခ ျိြုံ ွေ့ ဗျိုင််းရြ်စေ် ော်းက ပြန ှံ့ြ်ွော်းေှုနည််းြါ်းခ ျိနတ်ငွ ်အခ ျိြုံ ွေ့ ဗျိုင််းရြ်စေ် ော်း (ဝကသ်ကက် ှံ့သျို ှံ့)  ေ ော ပြန ှံ့ြ်ွော်းေှု 

ပေငှံ့ေ်ော်းြါသည။် လကရ် ျိအခ ျိနတ်ငွ ်အဆျိြုါဗျိုင််းရြ်စက် လေူ ော်းအကကော်း ေညေ်ျှ လယွလ်ယွက်ကူနူ ငှံ့ ်စဉ်ဆကေ်ပြတ ်ြ  ွေ့ န  ှံ့မစြ ုက ရ င််းလင််းပြတသ်ော်းေှု ေရ ျိမသ်းြါ။  

 

ရ ေး - COVID-19 ရ ောဂါရ  ခဲေ့   တစဦ်ေးဦေးက အဖခောေး    ောေးထ ံနော က န်ေး ှုက ို ပ ံြို့ န ံ ေ့ရစန ိုငပ်ါ  ောေး။  

ရဖြ - COVID-19 ကျိပုြစမ်စမသော ဗျိုင််းရြ်စြ်ျို်းသည ်လတူစဦ််းေ တစဦ််းသျို ှံ့ ြ  ွေ့ န  ှံ့မနြါသည။် COVID-19 မရောဂါမကကောငှံ့ ်သျိသျိသောသောြ ော်းနောမနသတူစဦ််းဦ်းအမနပြငှံ့ ်

နောေက န််းေှုကျိ ုအပခော်းသေူ ော်း   ြ  ွေ့ န  ှံ့မစနျိငုြ်ါသည။် ယင််းအတကွမ်ကကောငှံ့ ်CDC က အဆျိြုါလနူောေ ော်းကျို ၄င််းတျို ှံ့ ပြနမ်နမကောင််းလောပြီ်း အပခော်းသေူ ော်းသျို ှံ့ 

မရောဂါက်ူးစကေ်ှုအနတရောယ ်ေပြြုံနျိငုသ်ညအ် ျိ (င််းတျို ှံ့၄  ေညေ်ျှ နောေက န််းပြစသ်လ  ဆျိသုညှံ့အ်မြေါ်ေူတည၍်) မဆ်းရ ုေ ော်းတငွ ်သျို ှံ့ေဟတု ်အျိေ်တငွ ်သ်ီးသန ှံ့ခ်ွ ပခော်း ော်းရန ်

တျိကုတ်နွ််းအကက ပြြုံြါသည။်  

 

လတူစဦ််း ေညေ်ျှကကောကကော သျိသျိသောသော ြ ော်းနောသညဆ်ျိသုညက် အေ ျိြုံ်းေ ျိြုံ်းကွ ပြော်းနျိငုသ်ညှံ့အ်တကွ် လတူစဦ််းဦ်းအော်း သ်ီးသန ှံ့ခ်ွ ပခော်း ော်းေှုေ  ပြနလ်ွှတမ်ြ်းရေညှံ့ ်

အခ ျိနအ်မြေါ် ဆ ်ုးပြတခ် ကက်ျို မရောဂါအမပခအမနတစခ်ုခ င််းစအီမပခခ ပြငှံ့ ်ဆရောဝနေ် ော်း၊ က်ူးစကမ်ရောဂါ ကောကယွမ်ရ်း န ငှံ့ ် ျိန််းခ ြုံြ်မရ်း ကျွေ််းက ငသ်ေူ ော်း န ငှံ့ ်

ပြညသ်ူ ှံ့က န််းေောမရ်းအရောရ ျိေ ော်းက ပြြုံလြ်ုြါသည။် ယင််းဆ ်ုးပြတခ် ကတ်ငွ ်အဆျိြုါလနူော၏ မရောဂါပြင််း နေ်ှု၊ နောေက န််းေှု သငွပ်ြငေ် ော်း န ငှံ့ ်လကခဏောေ ော်း၊ န ငှံ့ ်

ဓောတခ်ွ စေ််းသြ်ေှုအမပြေ ော်းအြါအဝင ်အမပခအမနတစရ်ြ်စ၏ီ ဝျိမသသေ ော်းကျိ ု ညှံ့သ်ငွ််းစဉ််းစော်းေှု ြါဝငြ်ါသည။်  

 

တစစ် ုတစဦ််းအော်း သ်ီးသန ှံ့ခ်ွ  ော်းေှုေ  ေညသ်ညှံ့အ်ခ ျိနတ်ငွ ်ပြနလ်ွှတမ်ြ်းရန ်အျိုမကသညဆ်ျိသုညှံ့ ်လက်ရ ျိ CDC လေ််းညွှန ် ကျိ ုမရောဂါပြစြ်ေွာ်းသတူစဦ််းခ င််းစ ီအမပခခ ပြငှံ့ ်

ပြြုံလြ်ုပြီ်း မအောကြ်ါလျိအုြ်ခ ကေ် ော်းအော်းလ ်ုး ပြညှံ့ေ် ီေှု ြါဝငြ်ါသည ်- 

 လနူောအမနပြငှံ့ ်အြ ော်းက မစသညှံ့ ်မဆ်းဝါ်းေ ော်း အသ ်ုးေပြြုံြ  အြ ော်းေရ ျိပခင််း။ 

 လနူောတငွ ်မခ ောင််းဆျိ်ုးပခင််းအြါအဝင ်မရောဂါသငွပ်ြငလ်ကခဏောေ ော်း ေရ ျိမတောှံ့ပခင််း။ 

 လနူောအမနပြငှံ့ ်အနည််းဆ ်ုး ၂၄ နောရီပခော်းပြီ်း ဆကတ်ျိကု ်စုမဆောင််းသညှံ့ ်အသကရ် ှူလေ််းမကကောင််းနေူနော အနည််းဆ ်ုး န စခ်ု တငွ ်မရောဂါြျို်းေရ ျိမကကောင််း 

စစမ်ဆ်းမတွွေ့ ရ ျိပခင််း။  

 

သ်ီးသန ှံ့ခ်ွ ပခော်း ော်းေှုေ  လွှတမ်ြ်းလျိကုမ်သောသတူစဦ််းသည် အပခော်းသေူ ော်းအော်း မရောဂါက်ူးစကေ်ှုအနတရောယ ်ပြြုံသညဟ် ုေသတေ် တြ်ါ။  

 

ရ ေး - COVID-19 ရ ောဂါအတကွ ်ရစောငေ့ ်ကညေ့ဖ်ခငေ်းခံရန   တစဦ်ေးဦေး ည ်အဖခောေး    ောေးထ ံနော က န်ေး ှု ပ ံြို့ န ံ ေ့ရစန ိုငပ်ါ  ောေး။   

ရဖြ - မစောငှံ့က်ကညှံ့ပ်ခင််း ဆျိသုညေ် ော အဆျိြုါမရောဂါ ြ  ွေ့ န  ှံ့နျိငုသ်ညှံ့အ်လော်းအလောကျိ ုကောကယွတ်ော်းဆ်ီးရန ်က်ူးစကပ်ြန ှံ့ြ်ွော်းမစမသော မရောဂါတစခ်ုန ငှံ့ ် ျိမတွွေ့ ခ ှံ့မသော်လည််း 

နောေက န််းေှုေပြစခ် ှံ့သ ူ (မရောဂါလကခဏောေပြခ ှံ့သူ)  တစဦ််း သျို ှံ့ေဟတု ်လတူစစ်ုကျိ ုမရောဂါပြငှံ့ ်ေ ျိမတွွေ့ ခ ှံ့သညှံ့အ်ပခော်းသေူ ော်း  ေ  ခွ ပခော်း ော်းပခင််းပြစသ်ည။် 

မစောငှံ့က်ကညှံ့ပ်ခင််းကျိ ုက်ူးစကြ်  ွေ့ န  ှံ့မစမသောမရောဂါြျို်း၏ ြျို်းမေွ်းပေှူသညှံ့အ်ခ ျိနက်ောလဟမုခေါ်သညှံ့ ်ြျို်း န ငှံ့စ်တင ်ျိမတွွေ့ေျိသညှံ့အ်ခ ျိနေ်  မရောဂါလကခဏောပြသညှံ့အ်ခ ျိန ်

ကောလအမတောအတငွ််း အစဉ်အလောအော်းပြငှံ့ ်ပြြုံလြ်ုမြေ်ာမဆောငြ်ါသည။် COVID-19 အတကွ ်မစောငှံ့က်ကညှံ့သ်ညှံ့က်ောလေ ော မနောကဆ် ်ုး ျိမတွွေ့ ခ ှံ့သညှံ့ရ်ကေ်  ၁၄ ရက ်

ပြစသ်ည၊် အဘယမ်ကကောငှံ့ဆ်ျိမုသေ်ာ အလော်းတ ူကျိရုျိုနောဗျိုင််းရြ်စေ် ော်းတငွ ်မတွွေ့ ရ ျိရသညှံ့ ်အကကောရ ညဆ် ်ုး ြျို်းမေွ်းပေှူမရ်းကောလပြစမ်သောမကကောငှံ့ ်ပြစြ်ါသည။် COVID-19 

မရောဂါ မစောငှံ့က်ကညှံ့ေ်ှုေ  လွှတမ်ြ်းခ ှံ့ပြီ်းသ ူတစဦ််းဦ်းသည ်အပခော်းသေူ ော်း  မရောဂါ ြ  ွေ့ န  ှံ့မစမသောအနတရောယ ်ေပြြုံမတောှံ့ဟ ုသတေ် တြ်ါသည၊် အဘယမ်ကကောငှံ့ဆ်ျိမုသေ်ာ 

ြျို်းမေွပေှူသညှံ့က်ောလလအတငွ််း ၄င််းတျို ှံ့တငွ ်မရောဂါလကခဏောေ ော်း ေမြေါ် နွ််းခ ှံ့မသောမကကောငှံ့ပ်ြစသ်ည။်  

 

 

ရ ေး -     က ိုယ ်    ကောကယွ ်ောတငွ ်က ည ီန် ကျွန်ိုပ် ဘယ ် ို ိုပ်န ိုငပ်ါ  ။ဲ  



COVID19 FAQs - Burmese 

ရဖြ - တတုမ်က်ွးမရောဂါ န ငှံ့ ်COVID-19 အြါအဝင ်အသကရ် ှူလေ််းမကကောင််းဆျိငုရ်ော ဗျိုင််းရြ်စြ်ျို်းေ ော်း ြ  ွေ့ န  ှံ့ပခင််းကျိ ုကောကယွရ်ောတငွ ်ကညူရီန ်

မအောကြ်ါလြ်ုမဆောငခ် ကေ် ော်းကျို လျိကုန်ောြါ -  

 သငလ်ကေ် ော်းကျိ ုဆြ်ပြော န ငှံ့ ်မရတျို ှံ့ပြငှံ့ ်အနည််းဆ ်ုး စကက န ှံ့ ်၂၀ ကကောမအောင ်ေကကောခဏမဆ်းမကကောမြ်းြါ။ အကယ၍် ဆြ်ပြော န ငှံ့မ်ရတျို ှံ့ေရရ ျိနျိငုြ်ါက 

အရကြ်  ွေ့ ပြငှံ့ ်အမပခခ ပြြုံလြ်ု ော်းသညှံ့ ်လက် သန ှံ့ရ် င််းမရ်းမဆ်းတစေ် ျိြုံ်းကျိ ုအသ ်ုးပြြုံြါ။    

 သင၏် ေ ကလ် ်ုးေ ော်း၊ န ောမခါင််း န ငှံ့ ်ြါ်းစြ်တျို ှံ့ကျိ ုေမဆ်းမကကော ော်းသညှံ့လ်ကေ် ော်းပြငှံ့ ် ျိမတွွေ့ ပခင််းေ  မရ ောငက်ကဉ်ြါ။  

 မန ျိငုေ်မကောင််းပြစမ်နသေူ ော်းန ငှံ့ ်အန်ီးကြ် ျိမတွွေ့ဆကဆ် ပခင််းကျို မရ ောငက်ကဉ်ြါ။  

 သင ်မန ျိငုေ်မကောင််းလျှင ်အျိေ်တငွမ်နြါ။  

 သင၏် လကမ်ေောင််းပြငှံ့က်ောလ က ်မခ ောင််းဆျိ်ုးြါ သျို ှံ့ေဟတု ်န ောမခ ြါ သျို ှံ့ေဟတု ်အုြ်ကောရန ်တစရ် ှူစတစခ်ုသ ်ုးပြီ်း ယင််းတစရ် ှူ်းစကျိ ုအေှုျိကြ် ု်းတငွ််း ြစြ်ါ။  

 လအူေ ော်း  ျိ ော်းသညှံ့ ်အရောဝတထ ြုံေ ော်း န ငှံ့ ်ေ ကန် ောပြငေ် ော်းကျို ေကကောခဏ သန ှံ့ရ် င််းပြီ်း ြျို်းသတြ်ါ။  

 

ရ ေး -     ောေးအ ကောေး   ကန် ောြံိုေး  ောေး တပ် ငအ် ံိုေးဖပ ဖခငေ်းက COVID-19    ကောကယွ ်ောတငွ ်က ညပီါ  ောေး။  

ရဖြ - CDC က မန ျိငုမ်ကောင််းမနသေူ ော်းအော်း COVID-19 အြါအဝင ်အသကရ် ှူလေ််းမကကောင််းဆျိငုရ်ော နောေက န််းေှုေ ော်းေ  ေျိေျိတျို ှံ့ကျိယုက်ျိ ုကောကယွရ်န ်ေ ကန် ောြ ု်း 

ဝတဆ်ငရ်န ်အကက ေပြြုံြါ။ က န််းေောမရ်းမစောငှံ့မ်ရ ောကေ်ှုြျိုင််းဆျိငုရ်ော ကျွေ််းက ငသ်တူစဦ််းေ  အကက ပြြုံတျိကုတ်နွ််းေ သော ေ ကန် ောြ ု်း သငဝ်တဆ်ငသ်ငှံ့ြ်ါသည။်  ေ ကန် ောြ ု်းကျိ ု

COVID-19 မရောဂါရ ျိသေူ ော်း န ငှံ့ ်မရောဂါသငွပ်ြငလ်ကခဏောပြမနသေူ ော်း အသ ်ုးပြြုံသငှံ့ြ်ါသည။် ယင််းသျို ှံ့ဝတဆ်ငပ်ခင််းသည် အပခော်းသေူ ော်း မရောဂါက်ူးစကခ် ရေညှံ့် အနတရောယေ်  

ကောကယွရ်နပ်ြစသ်ည။် ေ ကန် ောြ ု်းေ ော်းအသ ်ုးပြြုံပခင််းသည် က န််းေောမရ်းဝန ်ေ််းေ ော်း န ငှံ့ ်အပခော်း COVID-19 မရောဂါ က်ူးစကခ်  ော်းရသ ူတစဦ််းအော်း 

အန်ီးကြ်အမပခအမနေ ော်းအတငွ််း ပြြုံစုမစောငှံ့မ်ရ ောကမ်နသေူ ော်း  (အျိေ်တငွ််း သျို ှံ့ေဟတု ်က န််းေောမရ်းမစောငှံ့မ်ရ ောကေ်ှု အမဆောကအ်အ ုတစခ်ုအတငွ််း) အတကွလ်ည််း 

အလနွတ်ရောအမရ်းကက်ီးြါသည။် 

 

ရ ေး - COVID-19 ရ ောဂါက ဖြစရ်စန ိုငရ် ော ရ ောဂါ ကခဏော ငွဖ်ပင ် ောေး န ငေ့ ်ရနောက ်ကတ်ွ ဲ ိုေးက   ေး  ောေးက ဘောရတပွါ ။ဲ   

ရဖြ - လကရ် ျိတငွ ်COVID-19 မရောဂါရ ျိမနမသော လနူောေ ော်းပြသသညှံ့ ်သငွပ်ြငလ်ကခဏောေ ော်းတငွ ်ြ ော်းပခင််း၊ မခ ောင််းဆျိ်ုးပခင််း န ငှံ့ ်အသကရ် ှူရခကပ်ခင််းတျို ှံ့ ြါဝငသ်ညှံ့ ်

အသကရ် ှူလေ််းမကကောင််းဆျိငုရ်ော နောေက န််းေှု အမြ ောှံ့စော်းေ  အပြင််းစော်းအ ျိရ ျိြါသည။်   

 

ရ ေး - အခ   ြို့    ောေးအရနဖြငေ့ ်ဖပငေ်းထန် ညေ့က် ေးစကရ် ောဂါ ရ   န် အနတ ောယ ်ဖ ငေ့ဖ် ငေ့ ်ောေး ောေးရ  ပါ  ောေး။  

ရဖြ - ရ ျိြါသည။် တတုမ်က်ွးမရောဂါန ငှံ့ ်အလော်းတစူွောြင ်အသက ်၇၀ န စ ်အ က ်ရ ျိသေူ ော်း န ငှံ့် /သျို ှံ့ေဟတု်  န လ ်ုးမရောဂါ၊ မသ်ွးတျိ်ုးမရောဂါ၊ နောတောရ ည ်အဆတုမ်ရောဂါ၊ န ငှံ့ ်

ဆ်ီးခ ျိြုံမရောဂါက ှံ့သျို ှံ့မသော မနောကခ် က န််းေောမရ်းအမပခအမနရ ျိသေူ ော်းသည ်COVID-19 မရောဂါ ပြင််းပြင််း န ်န ်န ငှံ့ ်မနောကဆ်ကတ်ွ ဆျိ်ုးက ျိြုံ်းေ ော်း ရရ ျိရနအ်နတရောယ ်

ပေငှံ့ပ်ေငှံ့ေ်ော်းေော်းရ ျိြါသည။်   

 

ရ ေး - COVID-19 န ငေ့ ်ကစ်ပ် ညေ့  ်အ ညေ်းစကက် ို  ပ်တန ေ့် ောတငွ ်  အ  ောေးက  ည ် ို ေ့ က ညနီ ိုငပ်ါ  ။ဲ  

ရဖြ- က န််းေောမရ်းအရောရ ျိေ ော်းက အောရ တျိကုသ်ော်းေ ော်းသည ်အပခော်းေညသ်ေူဆျိ ုက ်ကျိရုျိုနောဗျိုင််းရြ်စ ်သယမ်ဆောငရ်နအ်နတရောယပ်ေငှံ့ေ်ော်းေှုေရ ျိမကကောင််း 

အ ်ူးမပြောကကော်းြါသည။် ဗျိုင််းရြ်စြ်ျို်းေ ော်းက သ်ီးသန ှံ့လ်ေူ ျိြုံ်းစ ုသျို ှံ့ေဟတု ်တျိငု််းရင််းသော်းအုြ်စုကျိ ုဦ်းတညက််ူးစကေ်ှုေပြြုံဆျိသုညှံ့ ်အခ ကန် ငှံ့ ်COVID-19 က 

အေ နတ်ကယအ်ော်းပြငှံ့ ်ေညသ်ျို ှံ့ ြ  ွေ့ န  ှံ့သညဆ်ျိသုညက်ျိ ုမပြောဆျိဆုကသ်ယွပ်ခင််းက ယင််းအေည််းစကက်ျိ ုရြ်တန ှံ့ရ်ောတငွ ်ကညူနီျိငုြ်ါသည။်  

  

ရ ေးရ ေ့ရ ေးထရ  ရ ော ထပ်ရ ောငေ်းရ ေးခွန်ေးအတကွ ်CDC.gov/Coronavirus/2019-ncov/faq.html တငွ ်ဝငရ် ောကရ် ေ့ ော ကညေ့ရ်ှုပါ။ 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html
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