
BURMESE 

ကလ ေးသူငယ် လ ောင လ် ှောက်လ ေးနှင  ်လေဟောမ ောေး ှှိ 

မှိသောေး ုမ ောေးအတွက် COVID-19 အကကြံပ ြုခ က်မ ောေး 

                  နှှာလခေါင်ေး ည်ေးမ ောေး  

• COVID-19 လူမှုအသ ိုင််းအဝ ိုင််း က်ူးစက်မှုအဆင့်် မမင့််မ ်းနေနသ အခါ ကနလ်းသူငယ် 

နစ င့််န   ကန် ်း အစအီစဉ်မ  ်းန င့်် နေဟ မ  ်းတွင် အသက် 2 န စ်န င့်အ်ထက် အ ယွ်   သူ 

မည်သူမဆ ိုသည် န ှာနခါင််းစည််းတပ် ေ်လ ိုအပ်သည်ဟို APH က အကကြံမပြုပါသည်။ ဤအခ က်သည် 

က ကယွန်ဆ်းထ ို်းထ ်းသူမ  ်းသ မက က ကယွန်ဆ်းထ ို်းမထ ်းသူမ  ်းအတကွ်ပါ အက ြံြု်းဝင်ပါသည်။   

• လူမှုအသ ိုင််းအဝ ိုင််း ကူ်းစက်မှုအဆင့်် မမမင့််မ ်းနသ အခ  ေတ်ွင် ကနလ်းသူငယန်စ င့်န်   က်မှု အစီအစဉ်မ  ်းမ  

လူမ  ်းအနေမြင့်် အနဆ ကဦ််းအတွင််းတွင်  န ှာနခါင််းစည််း ဝတ် ေ်လ ိုသည်၊ မလ ိုသညက် ို သတ်မ တ်မပဋ္ဌ ေ််း ေ ်

န ်ွးခ ယန် ိုင်ပါသည်။ APH သည် အဆ ိုပါ အစအီစဉ်မ  ်း၏ ဆြံို်းမြတ်မှုမ  ်းက ို နထ က်ခြံအ ်းနပ်းပါသည်။ 

• န ှာနခါင််းစည််းမ  ်းတပ် ေ် မလ ိုအပ်လျှင်ပင် နအ က်ပါအနမခအနေမ  ်းတငွ် သင့််ကနလ်းငယ်က ို န ှာနခါင််းစည််း 

တပ်ခ ိုင််း ေ် သင်န ်ွးခ ယ်န ိုငပ်ါသည်- 

o သင့််ကနလ်းငယအ် ်း က ကယွ်နဆ်းထ ို်းမထ ်းပါ သ ိုို့မဟိုတ် COVID-19 က ကယွန်ဆ်းအတွက် 

သတ်မ တ်ခ က်မမီနသ်းပါ 

o သင့််ကနလ်းငယ်သည် က ိုယခ်ြံအ ်းခ  ြုျို့ယငွ််းနေသည် သ ိုို့မဟိုတ် COVID-19 န က င့်် မပင််းထေ်နသ  ြ  ်းေှာမှု 

မြစန် ိုငန်မခ မမင့််မ ်းသည ်

o သင်၏ အမခ ်းမ သ ်းစိုဝင်မ  ်းသည် မပင််းထေ်နသ  န  ေါ မြစ်န ိုင်နမခ ပ ို၍မမင့််မ ်းသည် သ ိုို့မဟိုတ် 

က ကယွန်ဆ်းထ ို်းမထ ်းပါ 

• န  ေါလကခဏ မ  ်းမပသူမ  ်း၊ စစ်နဆ်းမှုခြံယူ  တွင် ပ ို်းနတွျို့သူမ  ်း သ ိုို့မဟိုတ် COVID-19    သည့်် 

တစ်စြံိုတစန်ယ က်န င့်် ထ နတွျို့မှု   သည့်် သူမ  ်းသည် 10  ကတ်  န ှာနခါင််းစည််းဝတသ်င့််ပါသည်။ အဆ ိုပါ 

အခ  ေ်အတွင််း န ှာနခါင််းစည််း မဝတ်န ိုင်သည့်် နေ  မ  ်းသ ိုို့ မသွ ်းသင့််ပါ။ 

• သင့််ကနလ်း၏ န ှာနခါင််းစည််းသည် နက င််းစ ွ အြံဝငပ်ပ်ီး သက်နသ င့််သက်သ     ပါမည။် 

https://www.austintexas.gov/page/covid-19-risk-based-guidelines
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
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          အန ေးက ် ထှိလတွွေ့မှုမ ောေး 

• အေီ်းကပ် ထ နတွျို့ထ ားသူမ  ်းသည်   

COVID-19 မြစန်ေသည့်် တစစ်ြံိုတစန်ယ က်န င့်် 

နေှာက်ဆြံို်း ထ နတွျို့ပပီ်းသည့််အခ ျိန်မှစ၍ 10 

 က ်က နအ င် သူတ ိုို့၏အ မ်အတငွ်ား 

အမခ ်းလူမ  ်းအန ားန င့််  လူထု က ်းတငွ် န ှာနခါင််းစည််း 

ဝတ် ပါမည်။ ဤအခ ကသ်ည် 

က ကယွန်ဆ်းထ ို်းထ ်းသူမ  ်းသ မက 

က ကယွန်ဆ်းထ ို်းမထ ်းသူမ  ်းအတကွ်ပါ 

အက ြံြု်းဝင်ပါသည်။  သူတျိုို့သည် 

န  ေါလကခဏ မ  ်းအတကွလ်ည််း 

နစ င့်် ကည့်် ပါမည်။  

• အေီ်းကပ် ထ နတွျို့သူမ  ်းသည် COVID-19 

က ကယွန်ဆ်းမ  ်းက ို နေှာကဆ်ြံို်းအဆင့်် 

ထ ို်းမထ ်းပါက၊ မည်သည့်် COVID-19 

က ကယွန်ဆ်းက ိုမဆျိ ုထျိုားနှှံထ ားမခင််း မ   ပါက 

သ ိုို့မဟိုတ် လွေ်ခ ့်နသ   ကန်ပါင််း 90 အတွင််း COVID-

19 က ို ကူားစက်ခှံခ ့်က က င်ား အတည်မပြုမထ ်းပါက 

အ မ်တွငန်ေပပ်ီး က ွ ေတ်င််းဝင် ပါမည်။ 

o န ှာနခါင််းစည််းတပ်န ိုင်ပပီ်း အစ စ ်း၊ 

န နသ က် သ ိုို့မဟိုတ် တစန်မ ်းအ ပ်နေစဉ် 

အမခ ်းလူမ  ်းနငှ့်် 6 နပအက ွတွင် 

ရှျိကနနျိုင်ပါက 5  ကတ်  

ကွ  ေ်ဝင််းဝင်န ိုင်သည်။ သ ိုို့မဟိုတ်ပါက 10 

 ကတ်  က ွ ေတ်င််းဝင်ပါ။ 

       ်လ ေးပခင်ေး  

• အေီ်းကပ် ထ နတွျို့သူမ  ်းသည် 

COVID-19 မြစန်ေသည့်် 

တစ်စြံိုတစန်ယ က်န င့်် နေှာက်ဆြံို်း 

အေီ်းကပ်ထ နတွျို့ပပ်ီးသည့််အခ ျိန်မှစ၍ အေည််းဆြံို်း 5 

 ကအ် က တငွ် စစန်ဆ်းမှုခြံယူ ပါမည်။ 

ဤအခ ကသ်ည် န  ေါလကခဏ မ  ်း  

မပြသူမ  ားသ မက 

က ကယွန်ဆ်းထ ို်းထ ်းပြ ားသူမ  ားအတကွ်ြါ 

အက ှံ ားဝင်ြါသည်။ (အေီ်းကပ်ထ နတျွို့သူသည် 

လွေ်ခ ့်နသ  90  ကတ်ငွ် COVID-19 

ကူ်းစကခ်ှံထ ်းရပါက န  ေါလကခဏ မ  ်း 

မပြသန ျွို့ စစန်ဆ်းမှုခြံယူ ေ် မလ ိုအပ်ပါ။) 

• COVID က ့်သ ိုို့ န  ေါလကခဏ မ  ်းပြသည့်် 

မည်သူမဆ ိုသည် ခ က်ခ င််း စစ်နဆ်းမှုခြံယူ ပါမည်။ 

ဤအခ က်သည် က ကယွန်ဆ်းထ ို်းထ ်းသူမ  ်း 

သ ိုို့မဟိုတ် ယခငက် COVID-19 မြစခ် ့်ပပ်ီးသူမ  ်း 

အပါအဝင် လူတ ိုင််းအတွက ်အက ြံြု်းဝင်ပါသည်။ 

                 COVID-19  ှိုေးလတွွေ့ သှိုို့မဟုတ် COVID က  သှိုို့ 

လ ောေေါ ကခဏောမ ောေး  

• ကနလ်းငယတ်ွင် န  ေါလကခဏ မ  ်းမပနေပါက စစ်နဆ်းမှု  လဒ်မ  ်းက ို နစ င့််ဆ ိုင််းနေစဉ် သူသည် အ မ်တငွ် 

သီ်းသေိ်ု့ခွ နေ ပါမည်။ 

• COVID-19 အတွက် စစန်ဆ်းမှုခြံယူ  တွင် ပ ို်းနတျွို့သည့်် ကနလ်းမ  ်းသည် အ မ်တငွ် အေည််းဆြံို်း 10  က ်က  

သီ်းသေိ်ု့ခွ နေ ပါမည်။ ဤသ ိုို့ လိုပ် ေ်လ ိုအပ်န က င််း Texas (တကကဆက်) မပည်ေယ်က ေ််းမ န ်း ဝေန်ဆ င်မှုမ  ်းဌ ေ 

မှ မပဋ္ဌ ေ််းထ ်းသည်။ ၎င််းသည် န  ေါလကခဏ မ  ်းမပနေသည့်် ကနလ်းမ  ်းသ မက န  ေါလကခဏ မ  ်း 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html?s_cid=11748:%2Bup%20%2Bto%20%2Bdate%20%2Bcovid%20%2Bvaccine:sem.b:p:RG:GM:gen:PTN:FY22
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/determine-close-contacts.html
https://www.dshs.state.tx.us/IDCU/health/schools_childcare/School-Health.aspx
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မမပသည့််ကနလ်းမ  ်းအတကွပ်ါ အက ြံြု်းဝင်ပါသည်။ အစီအစဉ်သ ိုို့ မပေ်လ  ေ်အတွက ်ကနလ်းငယ်သည် အေည််းဆြံို်း 24 

ေှာ ီအထ  နဆ်းမနသ က်ဘ  အြ  ်းကင််းစင် မည်မြစ်ပပ်ီး အမခ ်းန  ေါလကခဏ မ  ်းသည် ပ ိုနက င််းမွေ်လ နေ မည်။ 

• န  ေါလကခဏ မ  ်း   နသ  သ ိုို့မဟိုတ် ပ ို်းနတွျို့စစ်နဆ်းမှု လဒ်   နသ  လူမ  ်းသည် ၎င််းတ ိုို့၏ အ မ်အတွင််း 

အမခ ်းသူမ  ်းအေှာ်းန င့်် လူထို က ်းတငွ် 10  ကတ် လြံို်း န ှာနခါင််းစည််း ဝတ် ပါမည်။ ဤအခ က်သည် 

က ကယွန်ဆ်းထ ို်းထ ်းသူမ  ်း သ ိုို့မဟိုတ် ယခင်က COVID-19 မြစခ် ့်ပပ်ီးသူမ  ်း အပါအဝင ်လူတ ိုင််းအတွက ်

အက ြံြု်းဝင်ပါသည်။ 

 

2022 ခိုန စ်၊ ဧပပီလ 14  က် 


