
 
 

 

  

 

  

 
 

ကဗိစ်-၁၉ - ၂၀၁၉ ကိ ိနာဗိငး်ရပ်စ်အေ ကာငး် အချကအ်လက်များကိ  

ရယလကိပ်ါ 

၂၀၁၉ ဒဇီငဘ်ာတငွ ်တ တ် ငိင် ံဝဟန် မိ မ လများသည် အသက် လမ်းေ ကာငး် ေရာဂါတစ်ခေ ကာင့ ်

ေနမေကာငး်ြဖစ်ေနခဲ့ ကေ ကာငး် ကျနး်မာေရးအရာ ိများက ေတွ ိခဲ့ပါသည်။ ယငး်သည် ယခငက်ေတွ ဖးြခငး် 

မ ိေသးသည့်အသစ်ြဖစ်ေသာ — သိမ့ဟတ ်“ ဗိယ”် — ကိ ိနာဗိငး်ရပ်စ်ေ ကာင့ြ်ဖစ်ေ ကာငး် သပံိပညာ ငမ်ျားက 

ဆးံြဖတခ်ဲ့ ကပါသည်။ ကဗိစ်-၁၉ ဟ အမည်ေပးထားေသာ ေရာဂါက ိထအိချိန်မစ၍ ယအကစ််အပါအဝင ်

အြခား ငိင်မံျားစွာတငွ ်ေတွ ိခဲ့ပါသည်။ 

ယအကစ်် င့ ်ကမာလးံဆငိရ်ာ ကျနး်မာေရး အရာ ိများသည် ေရာဂါက ိအနီးကပ်ေစာင့် ကည့်ေန ကပါသည်။ 

လအိပ်သည်မလွ၍ဲ လအများသည် ကဗိစ်-၁၉ ေရာဂါြဖစ်ပွားခ့ဲေသာ ေနရာများသိ ့ ခရီးသာွးလာြခငး် မြပ သင့ပ်ါ။ 

ေရာဂါလကဏာေတကွ ဘာေတလွ။ဲ ဘယ်လကိးစကသ်လ။ဲ 

ကဗိစ်-၁၉ ေရာဂါကးစက်မတွင ်ေရာဂါလကဏာများအြဖစ် ဖျားြခငး်၊ 

ေချာငး်ဆးိြခငး် င့ ်အသက် ကျပ်ြခငး်တိ ့ ပါဝငေ်သာ 

အသက် လမး်ေ ကာငး်ေရာဂါတစ်ခက ိေတွရေလ့ ိပါသည်။ ေရာဂါသည် 

အသက်အ ရာယ် ြဖစ်ေစ ငိပ်ါသည်။ 

ကဗိစ်-၁၉ သည် လတစ်ဦးမ တစ်ဦးထသံိ ့ ပျံ ံ ့ ငိပ်ါသည်။ 

ေရာဂါကာကွယ်ေရး င့ ်ထနိး်ချ ပ်ေရး စငတ်ာများ၏ ေြပာ ကားချက်အရ ကိ ိနာဗိငး်ရပ်စ်များသည် ေချာငး်ဆးိြခငး် င့ ်

ာေချြခငး်တိေ့ ကာင့ ်ေလမတဆင့ ်ကးစက် ငိသ်လိ လက်ဆွဲ တ်ဆက်ြခငး်ကဲသ့ိေ့သာ လချငး်အနးီကပ် 

ထေိတွ မမတဆင့လ်ည်း ကးစက် ငိပ်ါသည်။ 
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ခငဗ်ျားတိ ့ 

အသင့ပဲ်လား။ 



ကိ ိနာဗိငး်ရပ်စမ်ျားသည် ဗိငး်ရပ်စ် ိေနေသာအရာ သိမ့ဟတ ်မျက် ာြပငတ်စ်ခက ိ

ထေိတွမိ ပီးေနာက် သင့မ်ျကလံ်းများ၊ ပါးစပ် သိမ့ဟတ ် ာေခါငး်တိကိ့ 

ထေိတွ ြခငး်ြဖင့လ်ည်း ပျံ ံ ့ ငိပ်ါသည်။ 

ကဗိစ်-၁၉ က ိဘယ်လကိသသလ။ဲ 

ကဗိစ်-၁၉ အတွက် ကာကွယေ်ဆး မ ိပါ။ ဗိငး်ရပ်စ်ဆန ့က်ျင ်ကထးံလည်း မ ိပါ။ 

ကဗိစ်-၁၉ ေရာဂါ အများအြပားြဖစ်ပာွးေနေသာ ေနရာတစ်ခသိ ့ သငခ်ရီးသွားခဲ့ြခငး် 

— သိမ့ဟတ ်ေရာဂါ သိ တစတံေယာက် င့ ်သငအ်နးီကပ် ထေိတွ ခဲ့ြခငး် ကိာ — သင့တ်ွင ်ေရာဂါလကဏာများ 

ေတွရပါက သင့ဆ်ရာ၀နက်ိ ေြပာြပသင့ပ်ါသည်။ သိရ့ာတငွ ်ဆရာဝနထ်သံိ ့ မသွားေရာက်မီ ကိ တင၍်ဖနး်ေခ ဆမိက ိ

အေသအချာ ြပ လပ်ပါ။ ေနာက်ထပ် မည်သည့်အဆင့မ်ျားအား ြပ လပ်ရမည်ကိ သင့က်ျနး်မာေရးအဖဲွက 

ေြပာပါလိမ့်မည်။  

 ကဗိစ်-၁၉ မကးစကေ်စရန ်မိမိကယိက် ိဘယ်လကိာကယွ် ငိပ်ါသလ။ဲ 

ကဗိစ်-၁၉ ေရာဂါကးစက်မမ ေ ာင် က ရန ်အေကာငး်ဆးံနည်းလမ်းမာ ယငး် င့ထ်ေိတမွိြခငး်ကိ ေ ာင် က ရန ်

ြဖစ်ပါသည်။ ဆလိသိည်မာ ေရာဂါအများအြပား ြဖစ်ပွားေနေသာ ေနရာများ င့ ်ကးစက်ခံထားရေသာ သများမ 

ေဝးေဝးေနရန ်ြဖစ်ပါသည်။ 

အသက် လမး်ေ ကာငး်ေရာဂါများ ပျံ ံမ့က ိကာကွယရ်ာတွင ်အကအညြီဖစ်ေစရနအ်တွက် 

ေနစ့ လပ်ေဆာငမ်များကိလည်း သငြ်ပ လပ် ငိပ်ါသည် - 

• သင့လ်က်အား ဆပြ်ပာ င့ေ်ရတိ ့ြဖင့ ်အနည်းဆးံ စကန ့ ်၂၀ ကာေအာငေ်ဆးပါ။ ဆပြ်ပာ င့ေ်ရကိ မရ ငိပ်ါက 

အယ်လ်ကိေဟာ အနည်းဆံး ၆၀% ပါဝငေ်သာ လက်သန ့ေ်ဆးရည်ကိ အသးံြပ ပါ။ 

• မေဆးေ ကာထားေသာလက်ြဖင့ ်သင့မ်ျကလံ်းများ၊ ာေခါငး် င့ ်ပါးစပ်တိကိ့ ထေိတွမိြခငး်အား 

ေ ာင် က ပါ။ 
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• ေနမေကာငး်ြဖစ်ေနသများ င့ ်အနးီကပ်ထေိတွ မ မြပ ပါ င့။် 



• အထအိေတွများေသာ အရာများ င့ ်မျက် ာြပငမ်ျားကိ မ ကာခဏ သန ့် ငး်ေရးလပ်ကာ ပိးသတ်ပါ။ 

• သင် ာေချလ င ်သိမ့ဟတ ်ေချာငး်ဆးိလ င ် ာေခါငး် င့ ်ပါးစပ်ကိ တစသ် းြဖင့ ်အပ်ထားပါ။ တစ်သ းကိ 

အမိက်ပံးတွငစ်ွန ့ပ်စ် ပီးေနာက် လက်များကိေဆးပါ။ 

• ေနမေကာငး်ြဖစ်ပါက အမိတ်ွငေ်နပါ။ 

ေနာကထ်ပ်သတငး်အချကအ်လကက် ိဘယ်ကေန ရ ငိပ်ါသလ။ဲ 

ခရီးသွားလာြခငး် သတငး်အချက်အလက် င့ ်အပ်ဒတိ်ြဖစေ်သာ ေရာဂါြဖစ်ပွားမ အေသးစိတ်အချက်များ အပါအဝင ်

ေရာဂါအေ ကာငး် သတငး်အချက်အလက်ကိ CDC င့ ်ကမာက့ျနး်မာေရးအဖဲွချ ပ် (World Health Organization) က 

ေပးပါသည်။ 

www.cdc.gov င့ ်www.who.int သိ ့ သွားေရာက်ပါ။ 
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