ဘ ့ၢ်မနုၤအဃယဘ ့ၢ်မၤကၢ ့ၢ်ယသြၢးလၢCOVID-19
အဂၢ ့ၢ်လ .့ၢ်
1. မၢ ့ၢ်ယကကၢြၢးမၤကၢ ့ၢ်ယသြၢးလၢ COVID-19အဂၢ ့ၢ်လၢအခါမတၤလ ့ၢ်.

တၢ ့ၢ်အၤအရဒ ့ၢ်၀ဒ ့ၢ်လၢတၢ ့ၢ် ကသ ့ၢ်ညါ မၢ ့ၢ်နကမၤကၢ ့ၢ်နသြၢးလၢ COVID-19

• ဖဲနမ ့ၢ် အ ့ၢ် ဘူးတ ့ၢ်ဘ ့ၢ်ဒူးပှၤတဂှၤဂှၤလ အအ ့ၢ်ဒူး COVID-19 လ အအါန ့ၢ် ၁၅မူးနူးအခါန ့ၢ်လှၤ.
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မၤနၢ ့ၢ်ဂၢ ့ၢ်ဂၢ ့ၢ်အူကသ ့ၢ်ကသအတၢ ့ၢ်
ကၢ ့ၢ်ထကဟုကယ ့ၢ်တဘ ဃဖနမၢ ့ၢ်
အ ့ၢ်ဒြၢးတၢ ့ၢ်ကသါတဘ မတမၢ ့ၢ်သြၢး
နါပၢ ့ၢ်ဆါအခါလၢ ့ၢ်လၢ ့ၢ်အခါတကၢ ့ၢ်.
မၢပၤတဂၤဆ ့ၢ်လၤ 9-1-1 လၢတၢ ့ၢ်
ကမၤနၢ ့ၢ်ဂၢ ့ၢ်ဂၢ ့ၢ်အူတၢ ့ၢ်မၤစၢၤ တကၢ ့ၢ်.

2. ဖယ COVID-19 အတၢ ့ၢ်မၤကၢ ့ၢ်မၢ ့ၢ်ဟကၤကဒါလၢယအ ့ၢ်ဒြၢး တၢ ့ၢ်ဆါအဃၢ ့ၢ်အခါန ့ၢ်ယကဘ ့ၢ်မၤတၢ ့ၢ်မနုၤလ .့ၢ်
• ဖဲနတ ့ၢ်မှၤက ့ၢ်မ ့ၢ်ဖ ါထ ့ၢ်ဒူးတ ့ၢ်ဆါအဃ ့ၢ်န ့ၢ်, မ ့ၢ်၀ဲနအ ့ၢ်ဒူး COVID-19 အခဲ အှၤန ့ၢ်လှၤ.
• ကှၤဆဟ ့ၢ်ဒူး အ ့ၢ်ဆူးဘ ့ၢ်ယှၤဒူးပှၤအဂှၤတဖ ့ၢ်မ ့ၢ်ဒ့ၢ်သူးအသတဆူးဆါထ ့ၢ်တဂှၤအဂ ့ၢ်တက ့ၢ်.
• သက ့ၢ်ဘ ့ၢ်နတ ့ၢ်မှၤကစ ့ၢ်ဒူး တ ့ၢ်အ ့ၢ်ပတ ့ၢ်တ ့ၢ်မှၤလ တ ့ၢ်ဟ အ
့ၢ် လဲပှၤလ အအ ့ၢ်ဒူး COVID-19 အဂ ့ၢ်တက ့ၢ်.
• တ ့ၢ်အ ့ၢ်ဆ ့ၢ်အ ့ၢ်ခ ျ့အ၀ဲှၤက ှၤကတဲဘ ့ၢ် နှၤ မ ့ၢ်တ ့ၢ်ကဃန ့ၢ်ကသ သ
့ၢ် ရ ့ၢ်ဒလ
့ၢ် ဲ ဒ
့ၢ် ူးမ ့ၢ်တ ့ၢ်ကဘ လ
့ၢ် ဲှၤဆ ကသ ့ၢ်သရ ့ၢ်တဂှၤ
အအ ့ၢ်လ အခါဖဲလဲ ့ၢ်န လ
့ၢ် ှၤ.
• ကန ့ၢ်ဘ ့ၢ်တ ့ၢ်အ ့ၢ်ဆ ့ၢ်အ ့ၢ်ခ အ
ျ့ ၀ဲှၤက ှၤဒူးလှၤပ ့ၢ်မှၤထဲဘ ့ၢ်အ၀ဲသ ့ၢ်အတ ့ၢ်နဲ ့ၢ်လှၤတဖ တ
့ၢ် က ့ၢ်.
ဖဲနတ ့ၢ်မှၤက ့ၢ်မ ့ၢ်တအ ့ၢ်ဒူး တၢ ့ၢ်ဆါအဃၢ ့ၢ်ဘ ့ၢ်တခ, နအ ့ၢ်ဒူး COVID-19 ဘ ့ၢ်, သန ့ၢ်က န မှၤန ့ၢ်အှၤလ ခ သ၀ဲဒ ့ၢ်လှၤ.
မှၤဘ ့ၢ် တ ့ၢ်ဒ့ၢ်သူးနသတဒူးန ့ၢ် COVID-19 တဂှၤအဂ ့ၢ်တက ့ၢ်.
3. မၢ ့ၢ်မတၤအ ့ၢ်ဒြၢးတၢ ့ၢ်လၤပ ၤလၢတၢ ့ၢ်ဆူြၢးဆါထ ့ၢ်ဒြၢး COVID-19 အဂၢ ့ၢ်လ ့ၢ်.
ဖဲနှၤမတမ ့ၢ်ပှၤတဂှၤလ နအ ့ၢ်ဆူးဃ ဒ
့ၢ် ူးအှၤမ ့ၢ်အ ့ၢ်ဒူးတ ့ၢ်လှၤပ ှၤလ ကဆူးဆါထ ့ၢ် ဒ ့ၢ်ဒ က
့ၢ် လဲ ဒ
့ၢ် ူး COVID
န ့ၢ်တ ့ၢ်အှၤအကါ ဒ ့ၢ်မူးလ တ ့ၢ်ကမှၤန ့ၢ်တ ့ၢ်မှၤက ့ၢ် ဖဲ န တ ့ၢ်
ဘ ့ၢ်လ နတဆ ့ၢ်တခ ျ့ မတမ ့ၢ်အ ့ၢ်ဘူးဘ ့ၢ်ဒူးပှၤအဂှၤတဂှၤလ အဆူးဆါတ ့ၢ်၀ဲဒ ့ၢ်န ့ၢ် လှၤ.
• ပှၤလ အသူးန ့ၢ်အ ့ၢ်၆၅န ့ၢ်မတမ ့ၢ် ပ ့ၢ်န ့ၢ်အန ့ၢ်တဖ ့ၢ်န ့ၢ်လှၤ.
• ပှၤလ အအ ့ၢ်ဆူးလ ပှၤက ့ၢ်ထဲပှၤဆူးပှၤဆါအလ ့ၢ်အက ဲမတမ ့ၢ်ကတ ့ၢ်ယ တ
့ၢ်
့ၢ်က ့ၢ်ထက
ဲ ဟကယ ့ၢ်အလ ့ၢ်အက ဲတဖ ့ၢ်န ့ၢ်လှၤ.
• ပှၤလ အအ ့ၢ်ဒူး တ ့ၢ်အ ့ၢ်ဆ အ
့ၢ်
့ၢ်ခ ျ့အတ ့ၢ်ဂ ့ၢ်က,ဒ့ၢ်သူးဒူး-

–

ပသ ့ၢ်တ ့ၢ်ဆါ

–

တ ့ၢ်ကသါထ ့ၢ်ကသါလှၤအတ ့ၢ်ဆူးတ ့ၢ်ဆါ,တ ့ၢ်သူးဘူး

–

သူးဖ

့ၢ်တ ့ၢ်ဆူးတ ့ၢ်ဆါ

–

ဂ ့ၢ်တတဆ တ ့ၢ်ဆါ စ ့ၢ်

–

ဘ ့ၢ် တလ ခ ူး(အတယ ့ၢ်ဃ တလ )

–

သ ့ၢ်ဆ ဆ ့ၢ်ဆ ,သ ့ၢ်

–

ကလ ့ၢ်တ ့ၢ်ဆါ

–

သ ့ၢ်တ ့ၢ်ဆူးတ ့ၢ်ဆါ

အက ါအသ ့ၢ်ဆ အ
တ ့ၢ်ဂ ့ၢ်ကတဖ ့ၢ်

ဖဲနမ ့ၢ်အဒူးတ ့ၢ်အ ဆ
့ၢ်
့ၢ်အ ့ၢ်ခ ျ့အတ ့ၢ်ဂ ့ၢ်ကတခါအခါ,ကတှၤဘ ့ၢ်တ ့ၢ်ဒူးနကသ ့ၢ်သရ ့ၢ်တက ့ၢ်.
လှၤပ ့ၢ်မှၤထအ
ဲ ၀ဲသ ့ၢ်တ ့ၢ်နဲ ့ၢ်လှၤတဖ ့ၢ်လ တ ့ၢ်ကရဲ ့ၢ်က ဲှၤနတ ့ၢ်အ ဆ
့ၢ်
့ၢ်အ ့ၢ်ခ ျ့ န ့ၢ်တက ့ၢ်.
ဖဲနမ ့ၢ်အ ့ၢ်ဒူးတ ့ၢ်သက ့ၢ်သဒူးဘ ့ၢ်ဃူး COVID-19
မတမ
သ့ၢ်လ
ြၢးဘ့ၢ်ဘ့ၢ် ့ၢ်တ ့ၢ်မှၤစ ှၤလ တ ့ၢ်ကဃတ ့ၢ်တစ ှၤမှၤစ ှၤတဖ ့ၢ်လ နပှၤတ၀ အပှၤအခါ,ကူးဘ ့ၢ် 2-1-1တက ့ၢ်.

ဖဲနမ ့ၢ်ကဟူးထ ့ၢ်
လဟ အ
့ၢ် ခါ-

တ ့ၢ်ကူးည ့ၢ်

အ ့ၢ်ခြၢးဘ ့ၢ်တကၢ့ၢ်

တဘ ့ၢ်

6 ခ ့ၢ်ယၢ ့ၢ်အတၢ ့ၢ်အ ့ၢ်ယၤ

သကဆ

လ ့ၢ်သြၢး

နစုတဖ ့ၢ်မတမၢ ့ၢ်သူဘ ့ၢ်တၢ ့ၢ်ဒြၢး

ဟြၢးဆြၢးတၢ ့ၢ်ထြၢးဘ ့ၢ်အ ့ၢ်ဘြၢးူ

ဒူြၢးစုအ ့ၢ်ဒြၢးသြၢးအစန ့ၢ်တကၢ ့ၢ်

အက ၢၢ ့ၢ်ဘၢ၀
ဒ ့ၢ် နနါစှၤဒူး
က ့ၢ်ပၤူ န ့ၢ်တ

၆ ခ ့ၢ် ယ ့ၢ်

ဘူြၢးဘြၢးူ တၢ ့ၢ်တၢ ့ၢ် တကၢ ့ၢ်.

ကၢ ့ၢ်.
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