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2019 ဘိယ်လ်ကိ ိနာဗိငး်ရပ်စ် (COVID-19) ဆတိာ ဘာလဲ။

ကိ ိနာဗငိး်ရပ်စ်များသည ်ဗိငး်ရပ်စ်အပ်စကီး တစခ်ြဖစ် ပီး အေအးမိြခငး်မသည ်ေလပနေ်ရာငြ်ခငး်၊

အဆပ်အေအးမိြခငး် သိမ့ဟတ် တ်တရက် ြပငး်ထနေ်သာ အသက် လမး်ေကာငး် ေရာဂါ

လကဏာစ (SARS) အထ ိအမျိ းမျိ းေသာ နာမကျနး်မများကိ ြဖစ်ေစ ငိသ်ည။်

2019 ဘိယ်လ်ကိ နိာဗငိး်ရပ်စ ်(COVID-19) သည ်တ တ် ငိင် ံဟေပြပညန်ယ် (ဝဟန)် မ

စတငခ်ဲ့ေသာ အသက် လမ်းေကာငး် ကးစက်ေရာဂါကိ ြဖစ်ေစသည်။

2019 ဘိယ်လ်ကိ နိာဗငိး်ရပ်စ်အေကာငး် ပိမိ ေလလ့ာလိပါက healthvermont.gov/COVID19

သိ ့သာွးပါ။

ေရာဂါလကဏာေတွက ဘာေတွလဲ။

တတ်ေကွးကဲသ့ိ ့ င့ ်အြခားြဖစ်ေလ့ ိေသာ အသက် လမ်းေကာငး် ကးစကေ်ရာဂါများကဲသ့ိပ့င်

ေရာဂါလကဏာ များမာ အေပျာစ့ားမ အြပငး်စားအထ ိြဖစ် ငိ် ပီး ယငး်တိတ့ွင ်ပါဝငသ်ညမ်ျားမာ -

 ကိယ်ပြခငး်

 ေချာငး်ဆးိြခငး်

 အသက် ရ ခက်ခဲြခငး်

2019 ဘိယ်လ်ကိ နိာဗငိး်ရပ်စ်၏ ေနာက်ဆက်တွဲ ဆးိကျိ းများတငွ ်နမးိနးီယား သိမ့ဟတ်

ေကျာက်ကပ် ပျက်စီးြခငး် င့ ်အချိ ေသာ လနာများတွင ်ေသဆးံြခငး် အထ ိြပငး်ထနေ်သာ

အေြခအေနများ ပါဝင် ငိသ်ည။်

ဗိငး်ရပ်စ်မည်သိ ့ ြပန ့် ံက့းစက်သနညး်။

ကိ ိနာဗငိး်ရပ်စ်များသည ်လတစ်ဦးမ တစ်ဦးသိ ့အနးီကပ် ထေိတွ ြခငး်- ဉပမာ အမိ်ေထာငစ်အတငွး်၊

လပ်ငနး်ခွငအ်တွငး် သိမ့ဟတ် ကျနး်မာေရး ေစာင့ေ် ာက်မစငတ်ာမ အဓိက ကးစက်သည။်
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အနးီကပ် ထေိတွ ြခငး်ဆသိည်မာ ဘာကိ ဆလိိသနညး်။ 

အနးီကပ် ထေိတွြခငး်ဆသိညမ်ာ အချိန်ကာြမင့စ်ွာ တစ်စံတစ်ဦး င့ ်ေြခာက်ေပ (2 မီတာ) အတွငး် 

ိေနြခငး်ြဖစ်သည။် ယငး်သည ်ြပ စေစာင့ေ် ာက်ြခငး်၊ အနးီကပ် အေဖာ်ြဖစ်ြခငး်၊ အတေနြခငး်၊ 

သာွးေရာက်လညပ်တ်ြခငး်၊ သိမ့ဟတ် ကျနး်မာေရး ေစာင့ေ် ာက်မ ေစာင့ဆ်ငိး်မ ဧရိယာ ေဝမ ြခငး်တိ ့ 

ြပသည့အ်ခါ ြဖစ်ေပသည။် သငသ်ည ်COVID-19 ိသညဟ် စမ်းသပ်ေတွ ိထားသ တစ်ဦးဦး င့ ်

အနးီကပ် ဆက်ဆမံ ိခဲ့ပါက- အမိ်တွင ်ေနပါ၊ အြခားသများ င့ ်ထေိတဆွက်ဆမံကိ ကန ့သ်တ်ပါ၊ 

ထိေ့နာက် သင့အ်ေနြဖင့ ်ဝနေ်ဆာငမ် ေပးသ င့ ်ေတဆွရံန ်လိမလိ င့ ်ေရာဂါလကဏာများကိ သင့က်သိင ်

မညသ်ိ ့ ေစာင့် ကည့မ်ညက်ိ ေဆွးေ းွရန ်ကးစက်ေရာဂါ ကျနး်မာေရး ဌာန 802-863-7240 တွင ်ေခဆပိါ။  

 
အနးီကပ် ဆက်ဆမံ ဆသိညမ်ာ ေအာက်ပါတိက့ိ မဆလိိပါ။ အချိန်ကာြမင့စ်ွာ အေဆာက်အဦးအတွငး် 

ပတ်ဝနး်ကျင ်တစ်ခထတဲငွ ်ေြခာက်ေပေကျာ်အကွာအေဝးတွင ် ိေနြခငး်၊ လမး်ေလျာက် ြဖတ်သာွးြခငး်၊ 

သိမ့ဟတ် COVID-19 စမ်းသပ်ေတွ ိထားသတစ်ဦးတစ်ေယာက် င့ ်အခနး်တစ်ခထတဲွင ်ေခတခဏ 

အတ ိြခငး်။ ထသိိေ့သာ အေြခအေနများတွင ်သင့က်ယိ်သင ်ေရာဂါလကဏာများက ိေစာင့် ကည့ရ်မည။် 

ကျနး်မာေရး ဌာနသိ ့ ေခဆရိန ်မလိအပ်ပါ။  

 
တစစ်တံစ်ဦးသည် COVID-19 ပိး ိေကာငး် စမ်းသပေ်တွ ိပါက ထလိပဂိလ၏် အနးီကပ် ထေိတွဆက်ဆသံများကိ 

ကျနး်မာေရးဌာနက ဆက်သယွ်မည်။  

 

မိမိကိယ်မိမိ 2019 ဘိယ်လ်ကိ ိနာဗိငး်ရပ်စ်မ မညသ်ိ ့ ကာကွယ် ငိသ်နည်း။  

2019 ဘိယ်လ်ကိ နိာဗငိး်ရပ်စ်ကိ ကာကွယ်ရန ်ကာကွယ်ေဆး မရ ိေသးပါ။ 

 
အသက် လမ်းေကာငး် ေရာဂါများြဖစ်ေစ ငိေ်သာ ပိးမားများ ကးစက်ြပန ့ပ်ာွးြခငး်မ 

ကညကီာကယွ်ရန ်ေနစ့ လပ်ေဆာငမ်များ ိသည။် 

• နာမကျနး်ြဖစ်ေနသ င့ ်အနးီကပ်ထေိတွ ြခငး်ကိ ေ ာငပ်ါ။ 

• သင့ ်မျက်လံးများ၊ ာေခါငး် င့ ်ပါးစပ်များအား ထေိတွ ြခငး်မ ေ ာငပ်ါ။ 

• ေနမေကာငး်ပါက အမ်ိတငွ ်ေနပါ။ 

• ေချာငး်ဆးိ သိမ့ဟတ် ာေချပါက တစ် းြဖင့ ်ဖံးအပ်ထား ပီး တစ် းကိ အမိက်ပံးတွင ်

ပစ်ပါ။ 

• မကာခဏ ထေိတထွားေသာ အရာဝတများ င့ ်မျက် ာြပငမ်ျားကိ ပံမန ်အမိ်တွငး် သန ့် ငး် 

ေဆးရညြ်ဖင့ ်ြဖနး်ပက်ြခငး် သိမ့ဟတ် သတ်ြခငး်တိ ့ြဖင့ ်မကာခဏ သန ့် ငး် ပီး ပိးသတ်ပါ။ 
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• သင၏် လက်များကိ မကာခဏ အထးသြဖင့ ်ေရသန ့ခ်နး်သိ ့သာွး ပီးေနာက်တွင၊် 

အစာမစားမီ င့ ် ာညစ်ြခငး်၊ ေချာငး်ဆးိြခငး် သိမ့ဟတ် ာချြခငး်ြပ ပီးေနာက်တွင ်ဆပ်ြပာ င့ ်

ေရြဖင့ ်စကန ့ ်20 ကာေအာင ်ေဆးေကာပါ။ 

• ဆပ်ြပာ င့ ်ေရက ိအလယွ်တက မရ ိ ငိပ်ါက အယ်ကိေဟာ အနညး်ဆးံ 60% ပါေသာ 

အယ်ကိေဟာ အေြခြပ  လက်ေဆး ေဆးရညက်ိ အသးံြပ ပါ။ လက်များသည ်ြမငသ်ာေအာင ်

ညစ်ေပေနပါက အစ အမဲ ဆပ်ြပာ င့ ်ေရတိ ့ြဖင့ ်ေဆးေကာပါ။ 

 
မိမိတွင ်ဗိငး်ရပ်စ် ိေနသညဟ် ထငပ်ါက ဘာလပ်ရမလဲ။ 

 
သင့တ်ွင ်ကိယ်ပြခငး်၊ ေချာငး်ဆးိြခငး်၊ အသက် ရ ခက်ခဲြခငး် င့ ်သင၏် ေရာဂါလကဏာများသည ်

အေအးမိြခငး်ထက် ပိဆးိသညဟ် ခံစားရ ပီး သငသ်ညလ်ညး် ေရာဂါြဖစ်ပာွးေသာ ေနရာများသိ ့

ေရာဂါလကဏာ စတငြ်ဖစ်ပာွးသညမ် 14 ရက်အတွငး် သာွးေရာက်ခဲ့ပါက Vermont ကးစက်ေရာဂါ 

ကျနး်မာေရးဌာနသိ ့802-863-7240 တွင ်ေခဆပိါ။  

 
သငသ်ည ်ခရီးသာွးေနစ  အပါအဝင ်2019 ဘိယ်လ်ကိ ိနာဗိငး်ရပ်စ် င့ ်ထေိတွ မ ိခဲ့ပါက အမိတ်ွင ်

ေနြခငး်၊ င့ ်အြခားသများ င့ ်ထေိတွ မကိ ကန ့သ်တ်ြခငး်သည ်ေနာက်ထပ် ေရာဂါြပန ့ပ်ွားမကိ 

ကညကီာကယွ်ေပးသည။်  

 
သငသ်ည ်ေနမေကာငး်ြဖစ် ပီး သင့က်ျနး်မာေရးအတွက် စိးရိမ်ပါက သင၏် ကျနး်မာေရး 

ေစာင့ေ် ာက်မ ေပးသထ ံဖန်းြဖင့ ်ဆက်သယွ်ပါ။ အသက်အ ရာယ ်စိးရိမ်ရေသာ အေြခအေနမ အပ 

ေဆး ံသိ ့သာွးြခငး်ကိ ေကျးဇးြပ ၍ ေ ာငပ်ါ။  

 
 

ဗားေမာင့တ်ွင ်ေနထငိေ်သာ သက်ကီးရွယ်အမိျား င့ ်နာတာ ည ်အေြခအေနများ 

ိေနသများ 

သက်ကီးရွယ်အမိျား၊ င့ ်နာတာ ည ်ကျနး်မာေရး အေြခအေနများြဖစ်သည့် လံးေရာဂါ၊ ဆီးချိ  သိမ့ဟတ် 

အဆတ်ေရာဂါများ ိသများ အပါအဝင ်အချိ ေသာ သများသည ်ဤေရာဂါမ အလွန ်နာမကျနး်ြဖစ် ငိေ်သာ 

ေဘးအ ရာယ် ပိမိ ြမင့မ်ားသည။် CDC ထတ်ြပနခ်ျက်အရ အသက် 60 မစ၍ ေရာဂါ ရနငိေ်ြခ 

ပိမိြမင့မ်ျား ပီး အသက်ကီးသည် င့ ်အမ  ေဘးအ ရာယ ်ပိမိများြပားလာသည။် အသက် 80 အထက် 

လပဂိလ်များတငွ ်ြပငး်ထနေ်သာ နာမကျနး်ြဖစ်မ ေဘးအ ရာယ် အြမင့မ်ားဆးံ ြဖစ်သည။် 
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သက်ကီးရွယ်အမိျား င့ ်နာတာ ညအ်ေြခအေန ိေသာ ပဂိ လ်များသည ်ေအာက်ပါတိအ့ပါအဝင်

အပိေဆာငး် ကိတငက်ာကွယ်မများကိ လပ်ရမည။်

 စားနပ်ရိကာများ စေဆာငး်ထားပါ။

 လအပ်များကိ ေ ာငပ်ါ။

 ဇိမ်ခံ သေဘာြဖင့ ်ခရီးသာွးြခငး် င့ ်မလိအပ်ေသာ ခရီးသာွးြခငး်များကိ ေ ာငပ်ါ။

 ေနမေကာငး်ြဖစ်ေနေသာ အြခားသများ င့ ်ေဝးေဝးေနပါ။

CDC ၏ လမ်း နခ်ျက ်အြပည့အ်စကံိ COVID-19 မ ြပငး်ထနေ်သာ နားမကျနး်မ အ ရာယ် ိသများ

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/high-risk-complications.html 
တွင်ကည့ပ်ါ။

အချိ ေသာ ေနရာများသိ ့ ခရီးသာွးြခငး်ကိ ေ ာငသ်င့သ်လား။

2019 ဘိယ်လ် င့ ်ပတသ်က်သည့ ်ခရီးသာွး အကံြပ ချက်များကိ ေလလ့ာပါ-
 www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers 
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What is the 2019 novel coronavirus (COVID-19)? 
Coronaviruses are a large group of viruses that can cause illnesses ranging from the common cold 
to more serious respiratory infections like bronchitis, pneumonia or severe acute respiratory 
syndrome (SARS).  

The 2019 novel coronavirus (COVID-19) causes a respiratory infection that originated in Hubei 
province (Wuhan), China.  

To learn more about the 2019 novel coronavirus, visit healthvermont.gov/COVID19. 

What are the symptoms? 
Like the flu and other common respiratory infections, symptoms range from mild to severe and can 
include: 

 fever
 cough
 difficulty breathing

Complications from the 2019 novel coronavirus can include serious conditions, like pneumonia or 
kidney failure, and in some cases, death. 

How does the virus spread? 
Coronaviruses are spread mainly from person to person through close contact, for example, in a 
household, workplace or health care center.  

What does close contact mean? 
Close contact means being within six feet (2 meters) of someone for a long time. This happens 
when caring for, being intimate partners with, living with, visiting, or sharing a health care waiting 
area. If you have been in close contact with someone who has tested positive for COVID-19: stay 
home, limit your contact with others, and call Health Department Epidemiology at 802-863-7240 to 
discuss whether you need to see a provider and how you will monitor yourself for symptoms.  

Close contact does NOT mean: being more than six feet away in the same indoor environment for a 
long period of time, walking by, or briefly being in the same room with someone who has tested 
positive for COVID-19. In these situations, you should observe yourself for symptoms. You do NOT 
need to call the Health Department.  

When someone tests positive for COVID-19, the Health Department gets in touch with the close 
contacts of the individual.  
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How can I protect myself against the 2019 novel coronavirus?  
There is no vaccine available to protect against the 2019 novel coronavirus. 
 
There are everyday actions that can help prevent the spread of germs that cause respiratory 
illnesses. 

• Avoid close contact with people who are sick. 
• Avoid touching your eyes, nose, and mouth. 
• Stay home if you are sick. 
• Cover your cough or sneeze with a tissue, then throw the tissue in the trash. 
• Clean and disinfect frequently touched objects and surfaces using a regular household 

cleaning spray or wipe. 
• Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds, especially after going 

to the bathroom; before eating; and after blowing your nose, coughing, or sneezing. 
• If soap and water are not readily available, use an alcohol-based hand sanitizer with at least 

60% alcohol. Always wash hands with soap and water if hands are visibly dirty. 
 
What should I do if I think I have the virus? 
If you have fever, cough, difficulty breathing and your symptoms feel worse than a common cold 
and you have travelled to an affected area within 14 days of symptom onset, call Vermont 
Department of Health Epidemiology at 802-863-7240.  
 
If you have been exposed to the 2019 novel coronavirus, including during travels, staying home, 
and limiting contact with others will help prevent further spread.  
 
If you are sick or concerned about your health, contact your health care provider by phone. Please 
avoid going to the hospital, except in a life-threatening situation.  
 
Older Vermonters and people with chronic conditions 
Some people are at higher risk of getting very sick from this illness, including older adults and 
people with chronic (long-lasting) medical conditions like heart disease, diabetes or lung disease. 
According to the CDC, starting at age 60, there is an increasing risk of disease and the risk increases 
with age. The highest risk of serious illness is in people older than 80 years. 
 
Older adults and people with chronic conditions should take extra precautions including:  

 Stock up on supplies  
 Avoid crowds  
 Avoid cruise travel and non-essential air travel  
 Stay away from others who are sick  

 
Read the CDC’s full guidance on People At Risk for Serious Illness from COVID-19 at this address: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/high-risk-complications.html 
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Should I avoid travel to some places? 
Learn about travel advisories related to the 2019 novel: 
 www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers 
 
 
 




