
အသက ်၅ နစှမှ် ၁၁ နစှရှ်ှိသသော ကသ ေးငယမ် ောေးသှိ ို့

Covid-19 ကောကယွသ် ေးကှိ  ဘောသ ကောငို့ ်ထှိ ေးရမှမှော ?ဲ

ကာကွယဆ် ေးက ို ပိုခ ိုေးနာေးက ို ထ ိုေးပါမယ။်

ပိုခ ိုေးလှနပ်ပဖ ို ို့ လွယက်ူတ ို့အဝတဝ်တပ်ပ ေး 
ဆ ေးထ ိုေးဖ ို ို့သာွေးကကရဆအာင။်

◎ ကာကွယဆ် ေးထ ိုေးပပ ေးဆနာက ်၁၅ မ နစဆ်က ာ် 

ထ ိုငပ်ပ ေး အဆပခအဆနက ို ကကညို့က်ကရဆအာင။်

(မ နစ် ၃၀ ထ ိုငပ်ပ ေး အဆပခအဆနက ို 
ကကညို့်သညို့်အခါလည်ေး ရှ သည်)

◎ ထ ိုေးတ ို့ရကမှ်ာ ဆရခ   ေးခနေ်းဝငပ်ခငေ်းစတ ို့

ပ ိုမှနအ်ပမ လိုပ်ဆနက အတ ိုငေ်း

သာွေးလာဆနထ ိုငတ်ာက က စစမရှ ဆပမယို့၊်

ပပငေ်းထနတ် ို့အာေးကစာေးက ိုဆတာို့ မလိုပ်ပါန ို့။

◎ ကာကွယဆ် ေးထ ိုေးပါက ဆအာက်ပါ ဆရာဂါလကခဏာဆတွ

ပပတတဆ်ပမယယို့၊် ၂ ရက် မှ ၃ ရကအ်တွငေ်း အလ ိုလ ို

ပပနဆ်ကာငေ်းသာွေးဆကကာငေ်း သ ရှ ထာေးပါတယ။်

37.5℃အထက်ရှ တ ို့ အဖ ာေးရှ ဆနပခငေ်း၊ ဆနထ ိုငမ်ဆကာငေ်းပဖစဆ်နပခငေ်း စသည်ို့အခ  နမ် ာေးတွင၊်

ကာကွယဆ် ေး ထ ိုေး၍မရတာဆကကာငို့ ်ဖ ာေးဆနဆကကာငေ်းက ို အ မ်ကလူကက ေးက ို ဆပပာပပကကရဆအာင။်
မထ ိုေးခင်

ထ ိုေးသညို့အ်
ခ  န်

ဆ ေးထ ိုေးပပ ေး
ဆနာက်

● ထှိ ေးပ  ေးသ ောကခ် ကခ် ငေ်း

◯ ဖ ာေးပခငေ်း ◯ ဆခါငေ်းက ိုကပ်ခငေ်း ◯ ရငဘ်တ်နာပခငေ်း ◯ အသက်ရှှူကကပ်ပခငေ်း

◯ ပငပ်နေ်းပခငေ်း ◯ ခ မ်ေးစ မို့်စ မို့်ပဖစပ်ခငေ်း ◯ ရငတ်ိုနသ်လ ိုပဖစပ်ခငေ်း

● ထှိ ေးသညို့ရ်မှကန်ငှို့ ်၄ ရမှကခ် ို့်အ ကောကော 

(၂၀၂၂ ခိုနစှ ်ဆဖဆဖာ်ဝါရ လ ၁၀ ရက်)

Covid-19 ကောကယွသ် ေးထှိ ေးနှှံခခငေ်းနငှို့စ် ်  ဉေး၍ အသှိသ ေးခ က်

လူ ို့ခနဓာက ိုယထ် က ို Covid-19 ဗ ိုငေ်းရပ်စ ်ဝငသ်ာွေးပပ ေး သူ ို့မ တဆ် ဆွတ ွပာွေးလာမယ ် ိုရင၊်

ဖ ာေးပခငေ်း၊ ပငပ်နေ်းပခငေ်း၊ ဆခ ာငေ်း  ိုေးပခငေ်း၊ အသကရ်ှှူကကပ်ပခငေ်း၊ ဆခါငေ်းက ိုကပ်ခငေ်း၊ 

အရသာပ ကပ်ခငေ်းဆတပွဖစပ်ပ ေး ဆနထ ိုငမ်ဆကာငေ်း ပဖစလ်ာတတပ်ါတယ။်

ကာကယွဆ် ေးထ ိုေးလ ိုကမ်ယ ် ိုရင ်ခနဓာက ိုယထ် မာှ Covid-19 ဗ ိုငေ်းရပ်စန် ို့ တ ိုကခ် ိုကဖ် ို ို့ 

ပပင ်ငန် ိုငမ်ာှပဖစလ် ို ို့၊ ဗ ိုငေ်းရပ်စက် ခနဓာက ိုယထ်  ဝငသ်ာွေးရငဆ်တာင၊် ဆနထ ိုငမ်ဆကာငေ်းတာမ   ေး 

ပဖစဖ် ို ို့ခကသ်ာွေးပါမယ။်

Covid-19 ကောကယွသ် ေးထှိ ေးတဲို့အခါ ဘောသတကွှိ  သတှိထောေးရမှင ်သကောငေ်းမ ဲ?

◯ ဖ ာေးပခငေ်း         ◯ ဆနထ ိုငရ်ခက်ပခငေ်း

◯ ပငပ်နေ်းပခငေ်း      ◯ ဝမ်ေးပ က်ပခငေ်း

◯ ဆခါငေ်းက ိုကပ်ခငေ်း

◯ ခ မ်ေးစ မို့်စ မို့်ပဖစပ်ခငေ်း

◯ 
ခနဓာက ိုယယ်ာေးယ ပခငေ်း

◯ ဆခ ာငေ်း  ိုေးပခငေ်း

ကာကွယ်ဆ ေးက ို ဆစာဆစာထ ိုေးထာေးသူ၊ ကာကွယ်ဆ ေးထ ိုေးမရဆသာ 

အဆကကာငေ်းပပခ က်ရှ သူစသညို့ ်အမ   ေးမ   ေးဆသာ လူမ ာေးရှ ပါတယ်။ 

ကာကွယ်ဆ ေးထ ိုေးထာေးတယ်၊ မထ ိုေးထာေးဘူေး  ိုတ ို့ အဆကကာငေ်းပပခ က်န ို့ 

အန ေးနာေးကလူဆတွက ို မဆကာငေ်းဆပပာတာမ   ေး၊ အန ိုငက် ငို့တ်ာမ   ေး လ ိုေးဝမလိုပ်ပါနငှို့။်

ဤ ကာကယွဆ် ေးက ို ၃ ပတ ်အကာွ ပခာေးပပ ေး ၂ ကက မ်ထ ိုေးပါ။

ဒ  ှိ  သရမှောဂါ ကခဏောသတ ွခ  ော ါက အှိမ်က ကူက ေး ဲ ို့ အ  ေး ောေးက  ကူက ေးသတကွှိ  
အသှိသ ေး ကရမှသအောင။်

 ှိ က ်ောသစခ ငတ်ဲို့ အသရမှေးကက ေးသသောအခ က။်

ミャンマー語


