
COVID-19 ကာကြယ္ေဆးဆ ိုင္ရာ အခ်က္အလက္ ်ား 

ကာကြယ္ေဆးသည္ လူတ ိုငး္အတြက္ အခ  ဲ့ၿဖစပ္ါသည္။  ွတ္ပံိုတင္ သည္ဲ့ အ ခါ 

သင္ဲ့အား အာ ခံအ ခ်က္အလ က္ ်ာ းက ို ေ းၿ န္း နို င္ပါသည္ ။ သ ို႔ေသာ္ 

ကာကြယ္ေဆးရ ယူ ရန္ အာ ခံ လ ိုအပ္ ပါ။ 

ကာကြယ္ေဆး သ ည္ COVID-19 က ို ကိုသေပး ည္ ဟို တ္ပါ။  ၄င္း သည္ 

သင္ဲ့ခႏၶာ က ိုယ္ က ို COVID-19  ွ ကာ ကြယ္ရန္ အ ေထာ က္အကူ ေပးပါ သည္ ။

သင္သည္ COVID-19 က ို ကာ ကြယ္ေ ဆး ွ  ရရ ွန ိုင္ပါ။ 

ို  သင္သည္ COVID-19 ေရာဂါၿဖစ္ထားသူၿဖစ္လ်င္လည္း ကာကြယ္ေဆးက 

ထ ိုးသင္ဲ့ပါသည္။ 

ကာကြယ္ေဆးက ို ၿပည္နယ္သ ို႔ ဟိုတ္ၿပည္ေထာင္စိုအစ ိုးရ ွ မၿဖစ္မေနထိုးရမည္ဥပေဒ

 ရ ွေသးပါ ။ 

ၿဖန္႔ေ၀ၿခငး္ 
ၿဖန္႔ေ၀ၿခင္းက ို ၿပည္နယ္ က်န္း ာေရးဌာန ်ား ွ တစ္ဆင္ဲ့ 

စီ ံခန္႔ခြ  လ်က္ရ ွပါသည္။ အခ်က္အလက္ ်ား ထပ္ ံရယူရန္ ေအာက္ပါအတ ိုင္း 

၀င္ေရာက္ၾကည္ဲ့ရွပူါ- 

• healthvermont.gov

• health.ny.gov

ကာကြယ္ေဆး ကို ၸဏီ ်ား 

္ ကြ်န္ိုပ္တ ို႔ေဒသတစ္၀ွ ္းရ ွ ၿပည္သူ ်ားသည 
လတ္္တေလာတြင္ COVID-19 

ကာကြယ္ေဆး ်ား ထ ိုးယလူ်က္ရ ွပါသည္။

္ဲ့ ဤသည္တ ို႔ ွာ COVID-19 ကာကြယ္ေဆးနွင 
ပတ္္သက္သည္ဲ့ 

အေထာက္အကူၿပဳအခ်က္အလက္အခ် ဳ႕ 
ၿဖစ္ပါ သည ္

ထ ေရာက္ ႈ
္ ကာကြယ္ေဆးထ ေရာက္ ႈရ ွေစရန္ ထ ိုးေဆးနွစ္ၾက  ္တ တ  ထ ိုးယူရန 

လ ိုအပ္ပါသ ည္။ 

ေရာဂါ ်  ဳးကြ  အသစ္ ်ားအေပၚ ကာကြယ္ေဆး၏ 

ထ ေရာက္ ႈက ို ေလဲ့လာေနဆ ၿဖစ္ၿပီး ရလာဒ္ ်ား ွာ အလားအလာေကာင္းပါသည္။ 

ဤသည္က ို အနီးကပ္ ေစာင္ဲ့ၾကည္ဲ့ေလဲ့လာဆ ၿဖစ္ပါသည္။

ေဘးထြက္ဆ ိုးက် ဳ း ်ား 

ကာကြယ္ေဆး ွ အေသးစားေဘးထြက္ဆ ိုးက ်ဳး ်ားက ို ေတြ႔န ိုင္ပါသည္။ သင္ဲ့တြင 

COVID ေရာဂါရ ွသည္ဟို  ဆ ိုလ ို္ပါ။ ေတြ႔န ိုင္ေသာ လကၡဏာ ်ား ွာ- 

•
အေအး  ဖ်ားနာၿခင္းနွင္ဲ့တူသည္ဲ့ လကၡဏာ ်ားက ို 24 နာရီ ွ 36

နာရီအထ  ခံစားရၿခ င္း၊

• ေ ာပန္းႏြ ္းန ယ္ၿခ င္း၊

• လက္ေ ာင္းနာ က်င္ ၿခင္း၊

• ေခါင္း က ိုက္ၿခင္း၊

ဤေဘးထြက္ဆ ိုး က် ဳ း ် ားက ို 

ဒိုတ ယအၾ က  ္ထ ိုးေ ဆးရယူၿပီးသည္ဲ့ အ ခါတြင္ ေတြ႔န ိုင္ေခ် ်ာ းပါ သည္။ 
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အခ်က္အလက္ ်ားထပ ္ရံယူရန ္ေအာက္ပါအတ ိုငး္ ၾကည္ဲ့ရွေူလဲ့လာပါ- 

UVMHealth.org/Coronavirus 

ဓါတ္ တည္ဲ့ ႈ ်ား 

ဓါတ္ တ ည္ဲ့ ႈ ်ားရ ွၿ ခ င္းေၾကာင္ဲ့ သငဲ့္အေနၿဖင္ဲ့ ကာကြယ္ေဆး ထ ိုးနွံ ႈ  ယူၿခင္း 

ၿပဳလိုပ္ရန္  လ ို အပ္ပါ။ 

သင္ဲ့အေနၿဖင္ဲ့ ကာကြယ္ေဆး သ ို႔ ဟိုတ္ ေသာက္ေဆးတစ္ခိုခိုက ို ယခင္က ပ်င္းထန္စြာ 

(သင့္အားခ်က္ခ်င္း ေဆးကုသမႈရယူရန္ လိုအပ္သည့္အေၿခအေနထိရိွေသာ) 

ဓါတ္ တည္ဲ့ ႈတစ္စံိုတစ္ရာရ ွခ ဲ့ပါက ကာကြယ္ေဆး  ရယူခင္ သင္ဲ့ဆရာ၀န္နွင္ဲ့ 

ေဆြးေႏြးတ ိုင္ပင္ ႈရယူရန္ အေရးၾကီးပါသည္။ 

သင့္္ေလ်ာ ္ႈ

ေရာဂါခံရ ွၿပီးသားသူ ်ားသည္လည္း ကာကြယ္ေဆးရယ ူနိုင္ပါေသးသည္။ 

ထိုသူမ်ားသည္ HIV၊ နွလံိုးေရာဂါ၊ ဆီးခ်  ဳေရာဂါ၊ ပန္းနာရင္က်ပ္၊ ၀ ္းဗ ိုက္အတြင္း 

 ခံ ရပ္နို င္ၿဖစ္ေသာ လကၡဏာ နွင္ဲ့ ေသြးနီဥပံို  ွန္ၿခင္းေရာဂါ ရိွသူ ်ား 

ပါ၀င္ပါသည္။ 

အသက္အရြယ္၊- Moderna ကာကြယ္ေဆးသည္ အသက္ ၁၈ 

နွစ္နွင္ဲ့အထက္ရ ွ သူ ်ားက ို ထ ိုးေပးရန္ အတည္ၿပဳထားၿပီး Pfizer ကာကြယ္ေဆးက ို 

အသက္ ၁၆ နွစ္နွင္ဲ့ အထက္ရ ွ သူ ်ားက ို ထ ိုးနွံ ေပးရန္ အတည္ၿ ပဳထားပါသည္။ 

က ိုယ္၀န္ေဆာင္ၿခင္း နွင္ဲ့ န ို႔တ ိုက္ေကြ်းၿခင္း၊- ကာကြယ္ေဆးသည္ 

က ိုယ္၀န္ေဆာင္  ခင္ ်ား သ ို႔ ဟိုတ္ နို ္႔ခ်  ဳတို က္ေကြ်းေနသည္ဲ့  ခင္ ်ားအတြက္လည္း 

သင့္္ေလ်ာပ္ါသည္။ က ိုယ္၀န္ေဆာင္  ခင္ ်ားအေနၿဖင္ဲ့ 

”အႏၱရာယ္ၿ င္ဲ့အေၿခအေန ်ား” အိုပ္စို အလည့္ေရာကလ္ာပါက ကာကြယ္ေဆးက ို 

ရယူထ ိုးန ို္င္ပါသည္။

ေရာဂါခနံ ိုငရ္ည္ရ ွ ႈ 

လူဦးေရလံိုေလာက္စြာကာကြယ္ေဆးရရ ွရန္ ယခို ွ လေပါင္း ်ားစြာၾကာန ိုင္ၿပီး 

ထ ိုကာလအထ  ၾကိဳတင္ကာကြယ္္မႈ ်ားက ို ဆက္လကလ္ုပ္ေဆာင္ရ ည္ ၿဖစ္သည္။ 

သင္ဲ့အေနၿဖင္ဲ့ ဆက္လက္၍ လိုပ္ေဆာင္ရန္ လ ိုအပ္သည္ ်ား ွာ- 

• နွာေခါင္းစည္း တပ္ ဆင္ပါ

• လက္ ်ားကို  ေဆးေၾ ကာပါ

• သင္ႏွငဲ့္အတူေန ထ ိုင္ ေသာသူ  ဟိုတ္ေ သ ာသူ ်ားနွင္ဲ့ ေတြ႔သည္ဲ့အခါ ၆ ေပ

အကြာတြင္ ေနထ ို င္ပ ါ

• လူစိုလူေ၀းၿပဳလိုပ္ၿခ င္း  ၿပဳလိုပ္ပါနွင္ဲ့

ယဥေ္က်း ႈနငွ္ဲ့သက္ဆ ိုငသ္ည္ဲ့အခ်က္အလက္ ်ား 

ကာကြယ္ေဆးသ ည္ က ိုရွာဓေလဲ့နွင္ဲ့ညီပါသည္။ 

ကာကြယ္ေဆးသ ည္ ဟာလာၿဖစ္ပါသည္။ 

လူ သို ႔ ဟိုတ္ တ ရစ ာၦ န္ၿဖင္ဲ့ၿပဳလိုပ္ထားသ ည္ဲ့ ပစၥည္း ်ား ကာ ကြယ္ေဆးတြင္ 

 ပါ၀င္ပါ။ 

COVID-19 ကာကြယ္ေဆးနွင္ဲ့ ပက္သက္၍ အၿခားေ းခြန္း ်ား ရ ွပါက 

သင့ဆ္ရာ၀န္ထံ ေ းၿ န္းၾကရန္ တ ိုက္တြန္းပါသည္။ 

ဘာသာစကား အခက္အခ ေၾကာင္ဲ့ ကာကြယ္ေဆး ထ ိုးနွ ံႈ တ္ွပံိုတငရ္န ္

အကူအညီလ ိုအပပ္ါက AALV၊  USCRI သ ို႔ ဟိုတ္ VT LEND တ ို႔က ို ေက်းဇးူၿပဳ၍ 

ဆက္သြယ္ပါ။ 

္ဲ့ ဤအခ်က္အလက္ ်ားက ို AALV၊ USCRI Vermont၊ VT LEND တ ို႔နွင 

ပူးတြ ထိုတ္လိုပ္ထား ခ ဲ့ပါသည္။
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