အသြားအလာ
ကန္႔သတ္ေနထိုင္မႈ
ျပဳလုပ္ပုံနည္းလမ္း
အသြားအလာ ကန္႔သတ္ေနထိုင္မႈဆုိတာ
ဘာပါလဲ။
အသြားအလာ ကန္႔သတ္ေနထိုင္မႈ ဆိုသည္မွာ COVID-19 ကူးစက္ႏိုင္ေျခရွိသူ
တစ္ဦးအား အျခားသူမ်ားႏွင့္အေဝးတြင္ ေနထိုင္ေစျခင္း ျဖစ္သည္

ကြၽႏ္ုပ္ ေနေကာင္းက်န္းမာေနပါက ဘာျဖစ္မလဲ။
သင့္တြင္ မည္သည့္လကၡဏာမ်ားမွ မေပၚလြင္ပါေသာ္လည္း COVID-19
ေရာဂါကို အျခားေသာသူမ်ားသိ႔ု ကူးစက္မႈ ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။

ကြၽႏ္ုပ္သည္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ အသြားအလာ
ကန္႔သတ္ေနထိုင္သင့္ပါသလဲ။

ဂ႐ုစိုက္ပါ
သင့္တြင္ COVID-19
ေရာဂါလကၡဏာမ်ား ျဖစ္ေပၚေနပါက
သင္၏ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ
ပံ့ပိုးသူထံသို႔ ဖုန္းေခၚဆိုပါ -

သင္က ဖ်ားနာျခင္းမျဖစ္သည့္တိုင္ သင့္တြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ
အေျခအေနမ်ားရွိပါက အသြားအလာ ကန္႔သတ္ေနထိုင္သင့္ပါသည္ • COVID-19 ရွိသည့္ တစ္စုံတစ္ဦးအနီးတြင္ ရွိေနခဲ့သည္။
• မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ အေျခအေနမဟုတ္သည့္
အေၾကာင္းအရင္းမ်ားေၾကာင့္ ျပည္နယ္ျပင္ပမွ Oregon သို႔
ခရီးသြားခဲ့သည္။
• မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ အေျခအေနမဟုတ္သည့္ ျပည္နယ္ျပင္ပသို႔
ခရီးထြက္ခာြ မႈမွ Oregon သိ႔ု ျပန္လာခဲ့သည္။

• ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း
• အသက္ရႉက်ပ္ျခင္း
သို႔မဟုတ္
အသက္ရႉရ
ခက္ချဲ ခင္း
• ဖ်ားျခင္း
• ခ်မ္းစိမ့္စိမ့္ျဖစ္ျခင္း
• လည္ေခ်ာင္းနာျခင္း

မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာအေျခအေနေၾကာင့္
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အနံ႔ သိ႔မ
ု ဟုတ္

ခရီးထြက္ခြာမႈဆိုသည္မွာ ဘာပါလဲ။

အရသာ

• မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာအေျခအေနေၾကာင့္ ခရီးထြက္ခာြ မႈတင
ြ ္

ေပ်ာက္ဆုံးျခင္း

ေဖာ္ျပပါတိ႔ု ပါဝင္ပါသည္ - အလုပ္ႏွင့္ ပညာေလ့လာမႈ၊
အေရးႀကီးေသာ အေျခခံဖြ႕ဲ စည္းမႈပိုင္းဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့မႈ၊

• ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္း

စီးပြားေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ကုန္ၾကမ္းပိုင္း လုပ္ငန္းတြဲမ်ား၊

• ႂကြက္သား သိ႔မ
ု ဟုတ္
ကိုယ္ခႏၶာ

က်န္းမာေရး၊ ခ်က္ခ်င္းလိုအပ္ေသာ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ
ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ အႏၲရာယ္ကင္းေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ။
• မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ အေျခအေနမဟုတ္သည့္
ခရီးထြက္ခာြ မႈဟု ဆိုရာတြင္မူ ကမာၻလွည့္ခရီးသြား သိ႔မ
ု ဟုတ္

နာက်င္ကိုက္ချဲ ခင္း
• ေခါင္းကိုက္ျခင္း
• ႏွာေခါင္း
ပိတ္ျခင္း

အပန္းေျဖခရီး ထြက္ခာြ မႈမ်ားကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္သည္။

သိ႔မ
ု ဟုတ္

ကြၽႏ္ုပ္ မည္ကဲ့သ႔ို အသြားအလာ

ႏွာရည္ယိုျခင္

ကန္႔သတ္ေနထိုင္ရပါမည္လဲ။

း

အကယ္၍ သင္သည္ COVID-19 ရွိသည့္ တစ္စုံတစ္ဦး၏အနီးတြင္
ရွိေနခဲ့ဖူးလွ်င္ -

• မအီမသာျဖစ္ျခင္း
သိ႔မ
ု ဟုတ္

• 14 ရက္ၾကာေအာင္ ေနအိမ္တင
ြ ္ ေနပါ၊ ထိ႔ျု ပင္ သင္ႏွင့္အတူ

ေအာ့အန္ျခင္း

ေနထိုင္သူမ်ားအပါအဝင္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မဆိုႏွင့္

• ဝမ္းေလွ်ာျခင္း

အနည္းဆုံး ေျခာက္ေပျခား၍ ေနပါ။
အကယ္၍ သင္သည္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ အေျခအေနမဟုတ္သည့္
ခရီးထြက္ခာြ မႈေၾကာင့္ အသြားအလာ ကန္႔သတ္ေနထိုင္ရလွ်င္ • အိမ္တင
ြ ္ 14 ရက္ ေနထိုင္ပါ။ သင္ႏွင့္ အတူေနသူမ်ားႏွင့္
ေျခာက္ေပခြာ၍ ေနရန္ မလိုအပ္ပါ။
အျခားသူမ်ားထံ COVID-19 မျပန္႔ပြားေစရန္ ေဘးအကင္းဆုံး နည္းလမ္းမွာ 14
ရက္ အသြားအလာ ကန္႔သတ္ေစာင့္ၾကည့္၍ ေနထိုင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သင့္တြင္
မည္သည့္ေရာဂါ လကၡဏာမွ မရွိလွ်င္ အသြားအလာ ကန္႔သတ္ေစာင့္ၾကည့္
ေနထိုင္ျခင္းကို ထိုထက္ေစာစီးစြာ အဆုံးသတ္ႏိုင္ပါသည္ • မည္သည့္ စစ္ေဆးမႈမ်ားမွ မျပဳလုပ္ဘဲ 10 ရက္ ၾကာၿပီးခ်ိန္တင
ြ ္ သိ႔မ
ု ဟုတ္
• အသြားအလာ ကန္႔သတ္ေစာင့္ၾကည့္ေနထိုင္ျခင္းကို အဆုံးမသတ္မီ 48 နာရီအတြင္း
အန္တီဂ်န္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ပိုးႂကြမႂကြ စစ္ေဆးမႈ (PCR) ျပဳလုပ္ၿပီး ေရာဂါ မေတြ႕ရွိလွ်င္
ခုနစ္ရက္ၾကာၿပီးေနာက္။
သင့္အေနျဖင့္ အသြားအလာ ကန္႔သတ္ေစာင့္ၾကည့္သည့္ကာလကို ေလွ်ာ့ခ်လိုလွ်င္
အသြားအလာကန္႔သတ္ေစာင့္ၾကည့္မႈ ခံရၿပီးမွ အျခားသူမ်ားထံ ေရာဂါကူးစက္သြားႏိုင္ေျခ
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အနည္းငယ္ သင့္တြင္ ရွိေနပါသည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ သင့္တြင္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား ျပမျပကို ေန႔စဥ္
ဆက္လက္ ေစာင့္ၾကည့္သင့္ပါသည္။
ေရာဂါလကၡဏာမ်ား ျပသလာလွ်င္ သင္သည္ အသြားအလာ ကန္႔သတ္ေစာင့္ၾကည့္သည့္ေနရာသို႔
ျပန္သာြ းသင့္ၿပီး သင္၏ ေဒသႏၲရ က်န္းမာေရး အာဏာပိုင္ကို အေၾကာင္းၾကားကာ သင့္ဆရာဝန္ကို
ေခၚၿပီး ေရာဂါ စစ္ေဆးရန္ကိစၥကို ေဆြးေႏြးပါ။
ကာလရွည္ေစာင့္ေရွာက္ေရး စင္တာမ်ားႏွင့္ အျခား လူစုလူေဝးျဖင့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးေနေသာ
ေနရာမ်ားတြင္ ေရာဂါပိုးျပန္႔ပြားေနစဥ္အတြင္း အသြားအလာကန္႔သတ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ကာလကို
ေလွ်ာ့ခ်ေပးမည္ မဟုတ္ပါ။ ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိရန္ Oregon ျပည္နယ္
အာဏာပိုင္၏ COVID-19 ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ သိ႔ု သြားပါ။

သင္ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္မ်ားမွာ
…

ေက်းဇူးျပဳ၍
ေအာက္ပါတိ႔က
ု ို
မျပဳလုပ္ပါႏွင့္ …

တစ္ဦးတည္း ေလ့က်င့္ခန္း

ကုန္စုံဆိုင္သ႔ို

ျပဳလုပ္ျခင္း

သြားေရာက္ျခင္း

ဂိမ္းကစားျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္

ေဆးဆိုင္သို႔

ဉာဏ္စမ္းစကားနည္းမ်ား

သြားေရာက္ျခင္း

အရင္းအျမစ္မ်ား
ဆက္သြယ္ရယူျခင္း
အသြားအလာ
ကန္႔သတ္ေနထိုင္ျခင္းအား
ျပဳလုပ္ရန္
အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားအတြက္

ကစားျခင္း
သင့္အိမ္အျပင္ဘက္၌

သူငယ္ခ်င္းမ်ားအား

လြယ္ကူႏိုင္သည္။ သိ႔ေ
ု သာ္လည္း

ဥယာဥ္ၿခံစိုက္ပ်ိဳးျခင္း

အလည္လာေစျခင္း

အျခားေသာသူမ်ား အတြက္

သိ႔မ
ု မဟုတ္ ဥယာဥ္ၿခံထတ
ဲ င
ြ ္

ပိုၿပီးခက္ခဲႏိုင္သည္။ ေနအိမ္၌

ထိုင္ေနျခင္း
လူမ်ားႏွင့္ ေဝးကြာလ်က္

အုပ္စုထတ
ဲ င
ြ ္ ေလ့က်င့္ခန္း

ဆက္သယ
ြ ္မႈျပဳျခင္း

ျပဳလုပ္ျခင္း

အလုပ္လုပ္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္သည့္
သူမ်ား၊ တစ္ဦးတည္းေနထိုင္သူ၊
မသန္မစြမ္းျဖစ္သူမ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္
ေနအိမ္ထတ
ဲ င
ြ ္ အျခားသူအား
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရသူမ်ား
စသည္တ႔အ
ို တြက္ အထူးသျဖင့္
အခက္အခဲ ရွိႏိုင္သည္။
ေအာက္ပါတို႔မွာ သင္
ကူအညီလိုအပ္လာခဲ့လွ်င္
ဆက္သြယ္ႏိုင္မည့္
အရင္းအျမစ္အခ်ိဳ႕ ျဖစ္ပါသည္ • 211info.org သိ႔ု ဝင္ၾကည့္ပါ
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သိ႔မ
ု ဟုတ္ 211 ကို ေခၚဆိုပါ။
• Oregon Health Plan
က်န္းမာေရးအစီအစဥ္၏
အဖြ႕ဲ ဝင္မ်ားသည္
ohp.oregon.gov သိ႔ု
ဆက္သယ
ြ ္ႏိုင္ပါသည္။
• သင္၏ ေဒသခံ သိ႔မ
ု ဟုတ္
မ်ိဳးႏြယ္စုဆိုင္ရာ လူထု
က်န္းမာေရး အာဏာပိုင္
သည္ သင့္အား
အရင္းအျမစ္မ်ား
ကူညီရွာေဖြေပးႏိုင္ပါသည္။
• Central Oregon ရင္းျမစ္မ်ားကို
www.centraloregonresources
.org တြင္ ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။

စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား ရယူ ဖတ္ရႈခြင့္ - မသန္စြမ္းသူမ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္ အဂၤလိပ္ ဘာသာစကားမွလဲြ၍ အျခားေသာ
ဘာသာစကားတစ္ခု အသုံးျပဳ ေျပာဆိုသူမ်ား အစရွိသူတို႔အတြက္ OHA သည္ အျခားဘာသာစကားမ်ား၊
စာလုံးအႀကီးျဖင့္ ပုံႏွိပ္ျခင္းမ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္ မ်က္မျမင္စာ အစရွိသျဖင့္ အျခား ပုံစံမ်ားျဖင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို
ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ပါသည္။ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စင္တာ 1-971-673-2411 ၊ 711 TTY
သိ႔မ
ု ဟုတ္ COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us သိ႔ု ဆက္သြယ္ပါ။
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