ထိေတြ႕မႈ ရွိသူမ်ားအား ေျခရာခံျခင္း အကယ္၍ သင္က COVID-19 ရွိသူတစ္ဦး၏
အနီးအနားတြင္ ရွိေနခဲ့ဖူးလွ်င္ မည္သည္တို႔ကို
ေမွ်ာ္လင့္ထားရမည္နည္း
အကယ္၍ သင္က COVID-19 ရွိသူတစ္ဦးႏွင့္ အနီးကပ္ ထိေတြ႕မႈ ရွိခဲ့လွ်င္ သင္၏ ေဒသခံ
သိ႔မ
ု ဟုတ္ မ်ိဳးႏြယ္စုဆိုင္ရာ လူထု က်န္းမာေရး အာဏာပိုင္ျဖင့္
အတူလက္တလ
ြဲ ုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိေသာ ထိေတြ႕မႈရွိခဲ့သူမ်ားအား ေျခရာခံသူတစ္ဦးသည္ သင့္ထံသို႔
ေခၚဆိုဆက္သြယ္လာပါလိမ့္မည္။ ထိေတြ႕မႈရွိခဲ့သူမ်ားအား ေျခရာခံသူသည္ COVID-19 ႏွင့္
ထိေတြ႕မႈရွိခဲ့ဖူးေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားထံသို႔ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပံ့ပိုးမႈမ်ား
ကမ္းလွမ္းေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ၎တိ႔၏
ု ဖုန္းေခၚဆိုမႈမ်ား လက္ခံေျဖၾကားျခင္းသည္
ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈအား ေႏွးေကြးသြားေစရန္ အေထာက္အကူျပဳေပးႏိုင္ပါသည္။

သင့္အား အသြားအလာကန႔္သတ္၍
ေနထိုင္ခိုင္းပါမည္။
• အသြားအလာ ကန႔္သတ္တားျမစ္ျခင္းဆိုသည္မွာ
သင္သည္ COVID-19 ရွိသူတစ္ဦး၏ အနီးအနားတြင္
ရွိေနခဲ့ၿပီးေနာက္ သင္သည္ နာမက်န္းျဖစ္မႈကို
မခံစားရသည့္တိုင္ 14 ရက္ၾကာ ေနအိမ္၌သာ
ေနထိုင္ေပးရမည္ဟု ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္သည္။
မွတ္ထားရမည္မွာ သင့္တြင္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား
မရွိသည့္တိုင္ သင္သည္ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးမ်ားအား
ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစႏိုင္ပါသည္။
• ထိေတြ႕မႈရွိသူမ်ားအား ေျခရာခံသူမ်ားသည္ သင္၏
အသြားအလာကန္႔သတ္တားျမစ္မႈကာလအတြင္း
သင့္အား ေန႔စဥ္ ေခၚဆိုမည္၊ သိ႔မ
ု ဟုတ္
စာ႐ိုက္ေပးပို႔မည္ျဖစ္ၿပီး၊ သင္မည္သ႔ို
ခံစားေနရလွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။
• အကယ္၍ ဖ်ားနာမက်န္းျဖစ္မႈကို သင္
စတင္ခံစားလာရလွ်င္ COVID-19 စစ္ေဆးမႈ
ေဆာင္႐ြက္ရန္ ၎တိ႔မ
ု ွ သင့္အား ေစခိုင္းမည္ျဖစ္သည္။
ထိ႔ျု ပင္ အသြားအလာကန္႔သတ္တားျမစ္မႈ မစတင္မီ
သင္ မည္သူတ႔ျို ဖင့္ ေတြ႕ဆုံခ့ေ
ဲ ၾကာင္းကိုလည္း

• အသြားအလာကန္႔သတ္
ကာလကို ေလွ်ာ့ရန္
သင္ေ႐ြးခ်ယ္ပါက
ေရာဂါေျခခ်ဳပ္ျဖင့္ေနၿပီးေနာက္
အျခားလူမ်ားထံ
ထပ္ဆင့္ကူးႏိုင္ေျခရွိ၍
ေရာဂါလကၡဏာမ်ားကို ေန႔စဥ္
ဆက္လက္၍ ေစာင့္ၾကည့္ရန္မွာ
အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။
• သင့္တြင္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား
ျဖစ္ေပၚလာပါက အျခားလူမ်ားႏွင့္
ထိေတြ႕မႈကို ေရွာင္ၿပီး
စစ္ေဆးမႈကို ေဆြးေႏြးရန္ သင္၏
က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္သူထံ
ဖုန္းေခၚဆိုပါ။

၎တိ႔က
ု စုံစမ္းေမးျမန္းမည္ ျဖစ္သည္။
• 14 ရက္ၾကာ အသြားအလာကန္႔သတ္၍ေနျခင္းသည္
အျခားလူမ်ားထံ COVID-19 ကူးစက္မႈကို တားဆီးရန္
ေဘးအကင္းဆုံးနည္းလမ္းပါ။ သင့္တြင္
ေရာဂါလကၡဏာမ်ား ရွိခဲ့ပါက စစ္ေဆးမႈမလုပ္ဘဲ 10
ရက္ၾကာၿပီးေနာက္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ သင္၏
အသြားအလာကန႔္သတ္မႈကို အဆုံးမသတ္မီ 48
နာရီေအာက္တင
ြ ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္ အန္တီဂ်င္
သိ႔မ
ု ဟုတ္ PCR စစ္ေဆးမႈမွ
ပိုးမေတြ႕ရလဒ္ထက
ြ ္ၿပီးေနာက္ ခုႏွစ္ရက္အၾကာတြင္
အသြားအလာကန႔္သတ္မႈကို အဆုံးသတ္ႏိုင္သည္။

COVID-19 ၏ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား -

ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း လည္ေခ်ာင္းနာျခ

ဖ်ားျခင္း

ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျခ ေခါင္းကိုက္ျခင္း ဝမ္းေလွ်ာျခင္း

င္း

င္း

ႂကြက္သား
သိ႔မ
ု ဟုတ္
ကိုယ္ခႏၶာ
နာက်င္ကိုက္
ခဲျခင္း

အသက္ရႉက်ပ္ျခင္း

မအီမသာ

ႏွာေခါင္း

လတ္တေလာ

သိ႔မ
ု ဟုတ္ အသက္ရႉရ

ျဖစ္ျခင္း

ပိတ္ျခင္း

အနံ႔ သိ႔မ
ု ဟုတ္

ခက္ချဲ ခင္း

သိ႔မ
ု ဟုတ္

သိ႔မ
ု ဟုတ္

အရသာ

ေအာ့အန္

ႏွာရည္ယိုျခင္

ေပ်ာက္ဆုံးျခင္း

ျခင္း

း

ထိေတြ႕မႈရွိသူမ်ားအား ေျခရာခံသူမ်ားသည္ ေအာက္ပါတို႔အတြက္
အခ်က္အလက္မ်ားအား မွ်ေဝေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး

သင့္ကိုယ္သင္ႏွ

သင့္အနီးအနားတြ

ကူးစက္ပ်ံ႕

င့္

င္ရွိသည့္

ႏွံ႔မႈအား မည္သို႔

သင့္မိသားစုကို

အရင္းအျမစ္မ်ားျဖ

ကာကြယ္တားဆီး

မည္ကဲ့သို႔

င့္ မည္သို႔

ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

ဂ႐ုစိုက္ရမည္ျဖ

ဆက္သယ
ြ ္ခ်ိတ္ဆ

စ္ေၾကာင္း

က္ရမည္ျဖစ္ေၾကာ
င္း

Oregon၊
ဖုန္းေျဖၾကားမႈ
ေဆာင္႐ြက္လိုက္ၾက
ရေအာင္။

စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား ရယူ ဖတ္ရႈခြင့္ - မသန္စြမ္းသူမ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္ အဂၤလိပ္
ဘာသာစကားမွလဲြ၍ အျခားေသာ ဘာသာစကားတစ္ခု အသုံးျပဳ ေျပာဆိုသူမ်ားအတြက္
OHA သည္ အျခားဘာသာစကားမ်ား၊ စာလုံးအႀကီးျဖင့္ ပုံႏွိပ္ျခင္းမ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္
မ်က္မျမင္စာ အစရွိသျဖင့္ အျခား ပုံစံမ်ားျဖင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို
ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ပါသည္။ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စင္တာထံ 1971-673-2411၊ 711 TTY သိ႔မ
ု ဟုတ္
COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us သိ႔ု ဆက္သြယ္ပါ။
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