ကရ
ို ို နာ ဗိုင်း် ရပ် စအ
် က ကာင််း
သကကာင််းစရာမ ာ်း
COVID-19 ဆတ
ို ာဘာလဲ။

COVID-19၏ ကရာဂါလကခဏာမ ာ်းမာ

COVID-19 ဆသ
ို ည်မှာ ကိုရို နှာ

အဘယ်နည််း။

ဗိုင်း် ရပ်စ၏
် ပပင််းထန်မအ
ှု သစ်တစ်ခက
ို ကှာင ်

အစရင်ခမ
ံ မ
ှု ျှာ်းအရ COVID-19 ရသည်

ပြစ်ပှာ်းကသှာ အသက်ရှူလမ််းက ကှာင််းဆင
ို ရ
် ှာ

လူအမျှာ်းတင် အနည််းငယ်မ ပပင််းထန်သည်အထ

နှာမကျန််းမှုတစ်ခို ပြစ်ပါသည်။ ကိုရို နှာ

နှာမကျန််းပြစ်သည် ကရှာဂါလကခဏှာ မျှာ်းစှာ

ဗိုင်း် ရပ်စဆ
် သ
ို ည်မှာ ဗိုင်း် ရပ်စန
် ယ်ဝင် တစ်မျ ်းပြစ်ပပ်း

ရကန ကပါသည်။ ကတွေ့ ရရတတ်သည်

အနည််းငယ်မ ပပင််းထန်သည်အထ နှာမကျန််းမှု
ပြစ်နင
ို ပ
် ါသည်။ ဤကရ
ို ို နှာ ဗိုင်း် ရပ်စအ
် သစ်သည် 2019

ကရှာဂါလကခဏှာမျှာ်းတင်-

ခိုနစ် ဒဇင်ဘှာလကတည််းက လူအမျှာ်းကို
ကူ်းစက်ခပခင််း ပြစ်ပါသည်။ ကျန််းမှာကရ်း
ကျွမ််းကျင်သမ
ူ ျှာ်းက ယင််းကရ
ို ို နှာ ဗိုင်း် ရပ်စအ
် သစ်နင ်
၎င််းက ကှာင ် ပြစ်ပှာ်းသည် နှာမကျန််းမှုမျှာ်း အက ကှာင််းကို

ကချှာင််းဆ်းို ပခင််း ချမ််းစမစ
် မ် ပြစ်ပခင််း

ြျှာ်းပခင််း

ပ၍
ို ကလလှာကန ကပါသည်။ လက်ရတင် COVID-19
ကို ကှာကယ်နင
ို သ
် ည် ကှာကယ်ကဆ်း သမဟို
ို
တ် ကိုသမှု
မရကသ်းပါ။
လည်ကချှာင််းနှာပခင််း

ကကက်သှာ်းကိုကခ
် ပခင််း

အသက်ရှူကျပ်ပခင််း

အနံ သမဟို
ို
တ် အရသှာ

သမဟို
ို တ် အသက်ရှူရ

ခံစှာ်းမှုအှာရံိုစတင်

ခက်ခပခင််း

ကပျှာက်ဆ်းိုံ ပခင််းတို

ကရ
ို ို နာ ဗိုင်း် ရပ် စ် မည်ကသ
ဲဲ့ ို ဲ့
ပပန်ပဲ့ ာ်းသနည််း။
ဗိုင်း် ရပ်စသ
် ည် ကရှာဂါကူ်းစက်ခရ
ံ သူမျှာ်းမ
ကချှာင််းဆ်းို ပခင််း၊ နှာကချပခင််း သမဟို
ို
တ်
စကှာ်းကပပှာသညအ
် ခါ အသက်ရှူလမ််းက ကှာင််းမ

ပါဝင်ပါသည်

တစ်ဆင ် ထက်လှာသည် အရည်
အမှုနအ
် မှာ်းကလ်းမျှာ်းမတစ်ဆင ် လူတစ်ဦ်းမ တစ်ဦ်းသို
အဓက ကူ်းစက်သည်။
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ထအ
ို ရည်အမှုနအ
် မှာ်းကလ်းမျှာ်းသည် 6 ကပခနတ
် င်ရသည်
အန်းရ လူမျှာ်း၏ ပါ်းစပ်မျှာ်း သမဟို
ို
တ်
နှာကခါင််းမျှာ်းထသို ကရှာက်သှာ်းနင
ို သ
် ည်။ COVID-19
သည် ကရှာဂါလကခဏှာ မပပကနသည် လူမျှာ်းထံမ
ကူ်းစက်နင
ို သ
် ည်။ ဗိုင်း် ရပ်စ် ရထှာ်းသည်
အရှာဝတထ တစ်ခက
ို ို ထကတွေ့ကင
ို တ
် ယ်ပခင််း က ကှာငလ
် ည််း
ကရှာဂါပ်းို ကူ်းစက်ပခင််း ခံရနင
ို သ
် ည်။

COVID-19 သည် မည်မျှ

မည်သတ
ူ တ
ို ဲ့ င် ကရ
ို ို နာ

ပပင််းထန်သနည််း။

ဗိုင်း် ရပ် စ် ကူ်းစက်ခံရ

ကျန််းမှာကရ်း ကျွမ််းကျင်သမ
ူ ျှာ်းသည် မည်မျှ
နှာမကျန််းမှုရ၍ ကရ
ို ို နှာ ဗိုင်း် ရပ်စက
် ကှာင ်

နင
ို သ
် ညဲ့ ် အနတရာယ်

နှာမကျန််းမှုပြစ်သည် ပမှာဏကို ပ၍
ို ကလလှာ

မ ာ်းသနည််း။

ကနဆပြစ်သည်။ အစရင်ခထ
ံ ှာ်းသည် ကစစရပ်မျှာ်းအရ
အနည််းငယ် နှာမကျန််းပြစ်ပခင််း (သှာမန် အကအ်းမပခင််း
နင ် အလှာ်းတူ) မကဆ်းရံိုတင် ကိုသမှု ခံယရ
ူ န်
လိုအပ်သည် နမ်းို န်းယှာ်းအထ ပပင််းထန်နင
ို ပ
် ါသည်။
ထအပပင်
ို
အသက်ကက်း၍ အပခှာ်း ကျန််းမှာကရ်း ပပဿနှာ
မျှာ်းရထှာ်းသူမျှာ်းအတင် အဓကအှာ်းပြင ် ကသဆံ်းို မှုမျှာ်း
ရကနသည်ဟို Oregon ပပည်နယ်မ အက ကှာင််း ကှာ်း
ထှာ်းပါသည်။ ကပ်ကရှာဂါ အစပင
ို ်း် တင်၊ နဗ
ို ယ်လ်
ကိုရို နှာ ဗိုင်း် ရပ်စ် ကူ်းစက် ခံရသည် ကကလ်းငယ်
အမျှာ်းစိုတင် ကရှာဂါလကခဏှာ အနည််းငယ်သှာ
ကတွေ့ ရခရသည်။ မ ကှာကသ်းမက၊ နှာမကျန််း
ပြစ်ကနသည် ကကလ်းငယ်မျှာ်းတင် ပပင််းထန်သည်
ကိုယခ
် နဓှာတစ်ခလ
ို ံို်း ကယှာင်ယမ််း ပခင််းမျှာ်း

ဗိုင်း် ရပ်စန
် င ် ထကတွေ့ မှုရသည် မည်သမ
ူ ဆသ
ို ည်
ကူ်းစက်ခရ
ံ နင
ို ပ် ပ်း ကရှာဂါ လကခဏှာမျှာ်း ပပသမှု ရချင်မ
ရပါလမ်မည် - ကိုရို နှာ ဗိုင်း် ရပ်စသ
် ည်
အရယ်ကရှာက်သမ
ူ ျှာ်းနင ် ကကလ်းငယ်မျှာ်းတင်
အလယ်တကူ ပပနန
် န
ံ င
ို သ
် ည်။ အိုပ်စိုမဟိုတသ
် ည်
လူမျှာ်းတင် ဗိုင်း် ရပ်စ် ပရ
ို လယ်သည် သမဟို
ို
တ် ပို၍
ပပနန
် န
ံ င
ို သ
် ည်။ သကသှာ်
ို
လည််း၊ ကျွနပ
်ို ်တသည်
ို
နှာတှာရည် ကျန််းမှာကရ်း ပပဿနှာရကနသူမျှာ်း၊ အိုပ်စပို ြင ်
ပပ စိုကသ
ို မှု ခံကနရသည် လူမျှာ်းနင ် အပခှာ်း လိုအပ်သည်
အလိုပ်သမှာ်းမျှာ်းအပါအဝင် COVID-19 က ကှာင ်
အပပင််းအထန် စတင်၍ နှာမကျန််းပြစ်သည်
အိုပ်စမ
ို ျှာ်းအက ကှာင််းကို ဆက်လက် ကလလှာကနပါသည်။

ပြစ်လှာသည်ဟို အစရင်ခထ
ံ ှာ်းသည်။ ဤကရှာဂါရသည်
ကကလ်းငယ်မျှာ်းအကနပြင ် အလန်နှာမကျန််းပြစ်၍
ကဆ်းရံိုတက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
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6 ကပ

စကကန် ဲ့ 20

ကျွန်ပ
ို ်ကယ
ို တ
် င
ို န
် င ်ဲ့ အပခာ်းလူမ ာ်းကို
မည်သ ို ကာက
ယ်ရမည်နည််း။
ဲ့
နှာမကျန််းမှုကို ကှာကယ်နင
ို သ
် ည်
အကကှာင််းဆံ်းို နည််းလမ််းမှာ ဗိုင်း် ရပ်စ်
ပြစ်ကပေါ်ကနသညက
် နရှာမျှာ်းကို ကရှာင်ရှာ်းပခင််းပြစ်သည်။
သင်လပ
ို ် ကဆာင်နင
ို သ
် ညဲ့ ် အဆငမ
်ဲ့ ာ်းတင်• သင်ြျှာ်းနှာကနပါက အမ်တင်ကနပါ။
• သငတ
် င် အနတရှာယ်ရကနပါက
သင်ကနကကှာင််းကနသညတ
် ိုင ် အမ်တင်
တတ်နင
ို သ
် မျှကနပါ။
• လူအမျှာ်းအ ကှာ်းတင် ရကနစဉ်
စတင်ြျှာ်းနှာလှာပါက၊ အမ်သို ပပန်ပါ၊
တစ်ဦ်းတည််း သ်းသနက
် န၍ သငက
် ျန််းမှာကရ်း
ပပ စိုသက
ူ ို ကခေါ်ဆပ
ို ါ။
• မ ကှာခဏ လက်ကဆ်းကပ်းပခင််းပြင ်
ကကှာင််းမန်သည် လက် သနရ
် င််းကရ်းကို
အကလအကျငလ
် ိုပ်ပါ။
• မ ကှာခဏ ထကတွေ့ကလရသည် မျက်နှာပပင်မျှာ်းနင ်
အရှာဝတထ မျှာ်းကို သနရ
် င််း၍ ပ်းို သတ်ပါ။
• တံကတှာင်ဆစ်ကက်း သမဟို
ို
တ် တစ်ရှူ်းပြငက
် ှာ၍
ကချှာင််းဆ်းို / နှာကချပါ။
• သငမ
် ျက်နှာကို ထကတွေ့ ပခင််းမ ကရှာင်ရှာ်းပါ။
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• ရိုပ်ပင
ို ်း် ဆင
ို ရ
် ှာ ခပ်ခှာခှာကနပခင််းကို ကလကျငပ
် ါသင်နင ် အတူ မကနထင
ို သ
် ည် လူမျှာ်းနင ်
သငအ
် ကှာ်းတင် ကပခှာက် (6) ကပအကှာ ကနထင
ို ပ
် ါ။
• လူအမျှာ်းအ ကှာ်းတင် အဝတ်စ၊ စှာရက် သမဟို
ို
တ်
တစ်ခါသံ်းို နှာကခါင််းစည််းမျှာ်းကို ဝတ်ဆင်ပါ။
• အမ်နင ် အန်းအနှာ်းမှာပ ကနပါ။ လိုအပ်သည်
ဝန်ကဆှာင်မမ
ှု ျှာ်း ရရနင
ို ရ
် န် အန်းဆံ်းို
အကှာအကဝ်းအတင််းသှာ ခရ်းသှာ်း၍ ညအပ်
ခရ်းမျှာ်းကို ကရှာင်ပါ။

မသန်စမ််းသည် တစ်ကိုယက
် ရပိုဂ္ လ်မျှာ်း သမဟို
ို
တ် အဂဂလပ်
ဘှာသှာစကှာ်းမဟိုတသ
် ည် အပခှာ်းကသှာ ဘှာသှာစကှာ်းတစ်ခို
ကပပှာဆသ
ို မ
ူ ျှာ်း အစရသူတအတ
ို
က် OHA မ အပခှာ်းနည််းပြင ် အပခှာှာ

ပပည်သကျန်
ူ
်းမှာကရ်း ဌှာန

ဘှာသှာစကှာ်းမျှာ်း၊ စှာလံို်းအကက်းပြင ် ပံန
ို ပ်ပခင််းမျှာ်း၊ မျက်မပမင်စှာ
သမဟို
ို
တ် သင် နစ်သက်ရှာ ပံစ
ို တ
ံ စ်ခပို ြင ် ပပ လိုပ်ထှာ်းကသှာ
စှာရက်စှာတမ််းမျှာ်းကို ကထှာက်ပံကပ်းနင
ို ပ
် ါသည်။ Mavel Morales ထံ 1844-882-7889၊ 711 TTY သမဟို
ို
တ်
OHA.ADAModifications@dhsoha.state.or.us မတစ်ဆင ်
ဆက်သယ်ပါ။
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