သူငယ်ချင််းမ ျား၊ မိသ ်းစုမ ျားနှင့်
COVID-19 က ကွယ်ဆ
တိင
ို ်ပင်ဆ ျားဆနျားနည််း

်းမျ ်းအဆ က င််း

ပန်ဆွယ်လ်ဗ ားနားယ ား COVID-19 က ကွယ်ဆဆားမ ား ပိုမိုရလ ခြင်ားက ကျွန်ိုပ်တို့ထ
ို ံ ဆမ ်လင်ြ က်အသစ်နှင် ပံိုမှန်အတိုင်ားခပန်ဆနထိုင်ဆရား
လမ်ားဆ က င်ားကို ယူဆဆ င်လ ဆပားပါသည်။ က ကွယ်ဆဆားထိုားရန် ဆရားြ ယ်သည် ပန်ဆွယ်လ်ဗ ားနားယ ားသ ားတိုင်ားက COVID-19
ကမ္ ကပ်ဆရ ဂါကို ဆက ်လွန်သွ ားနိုင်မည် အဆင်တစ်ြိုကို ယူဆဆ င်ဆပားပါသည်။ အတူတကွဆို ဗိုင်ားရပ်စ်ကို တိုက်ထိုတ်နိုင်ပါတယ်။
က ကွယဆ
် ဆား ထိုားရန် ဆနဒခပင်ားခပဆနသည် သူငယ်ြ င်ားမ ားနှင် မသ ားစိုမ ား ကျွန်ိုပ်တို့တ
ို ွင် ရှပါသည်။ ြ စ်ရသူမ ား၏ စိုားရမ်မှုမ ားကို
ဆ

ားကင်ားပပား ကူညတတ်ဆသ နည်ားလမ်ားခြင် ဆဆွားဆနွားဆခပ ဆိုနည်ားအတွက် စတ်ကူားအြ ျို့ပါ။

စ နာစိတ်ဖြင် နာ်းဆ

င်ပါ

COVID-19 က ကွယ်ဆဆားမ ားမှ အသစ်ခြစ်ပပား ၎င်ားတို့န
ို င
ှ ် ပတ်သက်၍ ဆမားြွန်ားမ ား ခပ လိုပ်ရန်မှ လူအမ ားအတွက်
ပံိုမန
ှ ် ခြစ်ပါသည်။ COVID-19 နှငပ
် တ်သက်ဆသ အြ က်အလက်နင
ှ ် အြ က်အလက်အမှ ားမ ားစွ ရှ၍
စတ်ရှုပဆ
် ထွားနိုင်ပါသည်။ မဆေြန်

ဲ န ားဆထ င်က စိုားရမ်မမ
ှု ားခြစ်ဆစသည် ပင်မဆ က င်ားရင်ားကို ဆြ ထ
် ိုတ၍
်

သင်ကူညနိုင်ပါသည်။
၎င်ားတို့ဆ
ို ခပ ခပသမ ကို န ားဆထ င်သည်ဟို ြံစ ားရဆစရန် ၎င်ားတ၏
ို့ို ြံစ ားြ က်မ ားကို အသအမှတ်ခပ ပါ။ ဥပမ
“ ကည်ရတ အလိုပ်မှ ဆရ အမ်မှ ပါ စတ်ြစားမှုမ ားဆနပံိုပ၊ဲ က ကွယ်ဆဆားနဲို့ပတ်သက်လိုို့ စိုားရမ်မဆ
ှု တွက
စတ်ြစားမှုခြစ်ဆစတဲ တခြ ား အဆ က င်ားရင်ားပဲဆလ။ အဆတ ်ဆိုားပါတယ်ဆလ။” လိုို့ သင်ဆခပ နင
ို ်ပါသည်။

လွတ်လပ်စွ ဆဖြနိင
ို ်ဆသ ဆမ်းခွန််း ဆမ်းပါ။
လွတလ
် ပ်စွ ဆခြနိုငဆ
် သ ဆမားြွန်ားမ ား ဆမားခြင်ားက သင်သူငယ်ြ င်ား သမ
ိုို့ ဟိုတ် မသ ားစိုေင် စိုားရမ်ဆနသည်အရ မ ား၊
ခပဿန ရှဆသ အြ က်အလက်ကို ဆတွျို့ြရသည
ဲ
် ဆနရ နှင် ၎င်ားတ၏
ို့ို ဆမားြွန်ားမ ားအတွက်
အဆခြမ ားရရန်လိုပြ
် သည
ဲ
်အရ မ ားကို န ားလည်နိုငဆ
် စပါသည်။ ဥပမ ၊ “ဒလို သတင်ားအဆ က င်ားအရ ကို ကည်ရတ
ယ်လို ြံစ ားရလဲ။

ဆက်လိုပ်မလဲ။” ဟို သင်ဆမားနိုင်ပါသည်။

၎င်ားတ၏
ို့ို စိုားရမ်မှုမ ားကို က ားဆ က င်ားမည သမ
ိုို့ ဟိုတ် ရူားသွပမ
် ှုအခြစ် မပယ်ြ ပါနှင်။ ဥပမ ၊ “အဲဆလ က်စိုားရမ်စရ
မလိုပါ

PA

ူား” သမ
ိုို့ ဟိုတ် “

လိုို့ စတ်ပူဆနတ တိုန်ား” ဟို မဆခပ ရပါ။

PA.GOV/COVID

အချက်အလက်မျ ်းကိို မျှဆေနိိုင်ဖခင််း ရိ၊ မရိ ဆမ်းဖမန််းပါ
ကျွန်ိုပ်တတ
ိုို့ ွင် အြ က်အလက်ဆက င်ားမ ား ရှဆသ အြါ ဆံိုားခြတ်ြ က်ဆက င်ားမ ား ခပ လိုပ်နိုင်ပါသည်။
သင်ြ စ်ရသူ၏ ဆမားြွန်ား သမ
ိုို့ ဟိုတ် စိုားရမ်မှုကို သင်န ားလည်သည်နင
ှ ် အြ က်အလက်အြ ျို့ ပံပိုားဆပားနိုင်ခြင်ား ရှ၊ မရှ ဆမားခမန်ားပပား သင်စတ်ြ ရသည် အြ က်အလက် ရရှဆသ
ဆနရ ကို ဆခပ ခပဆပားပါ။ ၎င်ားတို့ို သဆ

တူပါက ၎င်ားတို့အ
ို ဆပေါ် အလိုမရှဆသ အြ က်အလက်မ ား သင်က အတင်ားဆပားပဆ
ိုို့ နသည်ဟို မြံစ ားရ

ဲ သင်ဆခပ သမ ကို

ပိုန ားဆထ င်လိုလ ပါမည်။
အဆမားမ ားဆသ ဆမားြွန်ားမ ားအတွက် အဆခြမ ားကို CDC.gov သမ
ိုို့ ဟိုတ် PA.gov/COVID ရှ PA Unites Against COVID ေ

်ဆက
ို ်အပါအေင် စတ်ြ ရဆသ ရင်ားခမစ်မ တွင်

ရှ ဆတွျို့နိုငသ
် ည်။ ၎င်ားတ၏
ို့ို ဆရ ေန်၊ သူန ခပ သမ
ိုို့ ဟိုတ် ဆဆားေါားကျွမ်ားက င်သူနင
ှ ် ဆဆွားဆနွားရန်လည်ား ၎င်ားတက
ို့ို ို သင်တက
ို ်တန
ွ ်ားအ ားဆပားနိုင်သည်။ စတ်ြ ရဆသ ရင်ားခမစ်မ ားမှ
တက ဆသ အဆခြမ ကို မ ဆေခြင်ားက တစ်စံိုတစ်ဆယ က်ကို စိုားရမ်မှုမှ စတ်ြ ရမှုအဆင်သိုို့ ဆခပ င်ားသွ ားဆစရန် မ ားစွ အက ားခပ နိုင်ပါသည်။ ၎င်ားတ၏
ို့ို ဆမားြွန်ားမ ားအတွက် အဆခြကို
သင်မသပါက အြ က်အလက်မ ားကို ရှ ဆြွြိုင်ားပါ။

က ကွယ်ဆ

်း

ိို်းရန် ၎င််းတိိုို့၏ ကိိုယပ
် င
ိို ် အဆ က င််းရင််းကိို ကူညီရ ဆြွဆပ်းပါ

က ကွယ်ဆဆားထိုားရန် ဆရားြ ယ်သူတိုင်ားက ၎င်ားတ၏
ို့ို မသ ားစိုကို က ကွယ်ရန်၊ ၎င်ားတ၏
ို့ို ကဆလားမ ားကို က ကွယ်ရန်၊ စိုားရမ်မှုဆလ နည်ားဆစရန်၊ ၎င်ားတ၏
ို့ို မ

မ ားထံ လည်ပတ်ရန်

သမ
ိုို့ ဟိုတ် သူငယ်ြ င်ားမ ားနှင် ဆတွျို့ခြင်ား၊ အလိုပ်ခပန်ဆင်ားခြင်ား သမ
ိုို့ ဟိုတ် ဆက င်ားခပန်တက်ခြင်ားကဲသိုို့ လိုပ်ဆဆ င်ြ က်မ ား ခပန်လိုပရ
် န်ဆိုသည် အဆ က င်ားရင်ားအတွက် က ကွယ်ဆဆား
ထိုားခြင်ား ခြစ်သည်။

စ န မှုနှင် အြ က်အလက်မ ားဆိုင်ရ စားို ရမ်မှုမ ားကို ဆခြရှင်ားပပားဆန က် “ထိုားရမှ ဆပါ” မှ စက ားဆခပ ကို ၎င်ားတ၏
ို့ို “

လလ
ိုို့ ဲ” အတွက် အဆရားပါသည် အဆရားကကား

အဆ က င်ားရင်ားမ ားသိုို့ ဦားတည်ဆပားနိုင်သည်။ က ကွယ်ဆဆားထိုားရသည် အဆ က င်ားရင်ားမ ားကို မ ဆေရန် သမ
ိုို့ ဟိုတ် အခြ ားလူမ ားထံ ဆ

ားကင်ားစွ လည်ပတ်ခြင်ား ကဲသိုို့ သ မန်

ရည်မှန်ားြ က်မ ားကို ဆဆွားဆနွားရန် သင်ဆရားြ ယ်နိုင်သည်။ တစ်စံိုတစ်ဆယ က်က က ကွယ်ဆဆားထိုားရန် ဆရားြ ယ်ရသည် အဆ က င်ားရင်ားမ ားသည် ၎င်ားတအ
ို့ို တွက်
ပိုဂ္ လ်ဆရားအရ လံှုျို့ဆဆ င်မှုအရှဆံိုားအြ က်မ ားဆ က င် ခြစ်နိုင်ပါသည်။

၎င််းတိိုို့၏ က ကွယ်ဆ
တစ်စံိုတစ်ဆယ က်က ၎င်ားတ၏
ို့ို “

်း

ိို်းဖခင််း ဖြစ်ဆဖမ က်ဆစရန် ကူညီပါ
လ”ိုို့ အတွက် ဆံိုားခြတ်ပပားဆန က် က ကွယဆ
် ဆားထိုားရန် ဆံိုားခြတ်ြ က်ြ ပါသည်။ ပိုခမန်ဆန်၊ လွယ်ကူပပား စတ်ြစားမှုနည်ားနည်ားခြင်

က ကွယ်ဆဆားထိုားနိုင်ဆစသည် လမ်ားဆ က င်ားကို ကူညြန်တားဆပားပါ။ အနားန ားရှ ဆနရ တွင် က ကွယ်ဆဆားထိုားြိုို့ ရက်ြ န်ားခပ လိုပရ
် န် သင်၏ မသ ားစိုေင် သမ
ိုို့ ဟိုတ် သူငယ်ြ င်ားကို
ကမ်ားလှမ်ားဆပားပပား လိုအပ်ပါက ၎င်ားတအ
ို့ို တူ ရက်ြ န်ားသိုို့ သွ ားဆပားပါ။ သွ ားလ ဆရားအတွက် အကူအည သမ
ိုို့ ဟိုတ် ကဆလားထန်ားဆပားရန် လိုအပ်ပါက ထန်ားဆပားရန် ကမ်ားလှမ်ားပါ။
လူကိုယ်တိုင် သင်လိုကမ
် သွ ားပါက ရင်ားခမစ်မ ားနှင် အဆထ က်အပံမ ား ရှဆြွဆပားပါ။

ရင််းဖမစ်မျ ်းနင် ချိတ်

က်မှု ရိပါဆစ

COVID-19 က ကွယ်ဆဆားမ ားနှင် ပတ်သက်၍ အပတ်စဉ် အားဆမားလ် အပ်ဒတ်မ ားကို စ ရင်ားသွင်ားပပား ဆန က်ထပ် အြ က်အလက်ကို PA.gov/COVID တွင် ရှ ပါ။ PA
က န်ားမ ဆရားဌ န ဆဟ လင
ို ်ား ြိုန်ား 1-877-724-3258 ကို ဆြေါ်ဆိုခြင်ားခြင်လည်ား အကူအည ရနင
ို ်ပါသည်။
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