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COVID-19 အက  ြောင ်း အက ွေက ွေ သတင ်းအချ  အလ  မျြော်း  

COVID-19 သည  အမျြော်းအြော်းဖြင   သမိ ကမွေွေ့ကသြော က ြောဂါလ ခဏြောမျြော်း ိိုသြော ဖြစ ကစကသြော လည ်း 

အချိ ွေ့လူမျြော်းတွေင  အလွေန ြျြော်းနြောလြောနိိုင သည ။ အ ်ူးသဖြင   သ  က  ်း ွေယ အိိုမျြော်း သိို  မဟိုတ  

ြျြော်းနြောကနသူမျြော်းနငှ  ပတ သ  ၍ မှန  န ပါသည ။  ိို  က  ြောင   လူတိိုင ်းသည  လူဦ်းက မှတစ ဆင   

 ူ်းစ  က ြောဂါပျ ွေ့ နှ  မှု ိို ကန်ှးက ွေ်းကအြောင   ူည ကပ်း န  အက ်းက  ်းသည ။ ကေသတွေင ်းက ြော နိိုင င တွေင ်းပါ 

နစှ ခိုစလ ို်းတွေင   ိုတ ဖပန  ြော်းသည   စည ်းမျဉ်း စည ်း မ ်းမျြော်း ိို အမမြဲလိို  နြောဖခင ်းဖြင   

လိုပ ကဆြောင နိိုင ပါသည ။   

က ြောဂါ ်ူးစ  ခ  ချိန မှ၍ COVID-19 က ြောဂါလ ခဏြောမျြော်း ခ စြော်း သည  အချိန အ  ိ၄-၅ 

     ြောကလ ရှိတတ ပါသည ။ က ြောဂါ ်ူးစ  ခ  သအူမျြော်းစိုသည  ၁၀    အတွေင ်း က ြောဂါလ ခဏြောမျြော်း 

ဖပတတ   ပါသည ။ က ြောဂါလ ခဏြောမျြော်း မဖပမ  ၁-၂   နငှ   က ြောဂါလ ခဏြောမျြော်း ဖပမပ ်း 

အကစြောပိိုင ်း   မျြော်းတွေင  သင သည   ူ်းစ  မှု အဖြစ ကပေါ်တတ ဆ ို်း ဖြစ ပါသည ။  

COVID-19 သည  သမိ ကမွေွေ့ကသြော လ ခဏြောမျြော်းမှ အသည ်းအသန  ြျြော်းနြောဖခင ်း အချိ ွေ့ကသြော ဖြစ  ပ မျြော်းတွေင  

ကသဆ ို်းသည အ  ိအ ြောအြော်းလ ို်း ဖြစ နိိုင ပါသည ။ အချိ ွေ့လူမျြော်းတွေင  မည သည  လ ခဏြော ိိုမျှ သတိမဖပ မိဘြဲ 

COVID-19 ရှိနိိုင ပါသည ။  

အစပိိုင ်းတွေင  ြျြော်းနြောလြောသူမျြော်းသည  လည ကချြောင ်းနြောဖခင ်း၊ အကအ်းမိဖခင ်း  ြဲ သိို  ကသြော လ ခဏြောမျြော်းနငှ   

ကချြောင ်းအနည ်းငယ  ဆိို်းဖခင ်း၊ ကန ိိုင မက ြောင ်းဖခင ်း၊ ြျြော်းနြောဖခင ်း၊ ကခါင ်း ိို  ဖခင ်းနငှ   

က   သြော်းနြောဖခင ်းတိို   ြဲ သိို  ကသြော လ ခဏြောမျြော်း ခ စြော်း   သည ။ အချိ ွေ့လူမျြော်းသည  အစြောအမိ နြော ျင မှု 

သိို  မဟိုတ  ဝမ ်းပျ  ဝမ ်းကလျှြောလည ်း ခ စြော်း   ပါသည ။ အ သြောနငှ   အန  အြောရ ို ကလျြော နည ်းသွေြော်းဖခင ်းသည  

က ြောဂါ၏လ ခဏြောဖြစ ကသြော လည ်း လူတိိုင ်း မခ စြော်း   ပါ။ အချိ ွေ့သူတိို  သည  အသ  ရှှူခ  ဖခင ်း၊ 

 င ဘတ နြောဖခင ်းနငှ   စိတ ရှုပ က ွေ်းဖခင ်း ြဲ သိို  ကသြော ပိို၍ဖပင ်း န ကသြောလ ခဏြောမျြော်း ဖြစ ပွေြော်းတတ   သည ။ 

 ိိုသူတိို   ိို ကဆ်းရ ိုတင  န  လိိုအပ ပါသည ။ 

 ြော ွေယ ကဆ်း  ိို်း ြော်းသူမျြော်းသည  COVID-19  ်ူးစ  ခ  ပါ  သမိ ကမွေွေ့သည   အကအ်းမိဖခင ်း 

က ြောဂါလ ခဏြောကတွေ ခ စြော်း နိိုင ပါသည ။ 

သင  တွေင  COVID-19 သိို  မဟိုတ  အသ  ရှှူလမ ်းက  ြောင ်းဆိိုင  ြော ြျြော်းနြောမှုမျြော်း ရှပိါ  မိမိ ိိုယ  ိိုယ  

စစ ကဆ်း န  အက ်းက  ်းပါသည ။ သင  တွေင  သမိ ကမွေွေ့သည   က ြောဂါလ ခဏြောမျြော်းသြော ရှိလျှင လည ်းပြဲ 

စစ ကဆ်း ပါသည ။ စစ ကဆ်းအကဖြအတွေ   ကစြောင  ဆိိုင ်းကနစဉ အမိ တွေင ကနပါ။ 

  

ရရောဂါမက ူးစကရ်စရန် အကကြံပ ြုချက-်   



Generell informasjon om Korona 
Språk: Burmesisk.  
Opprettet: 03/2020 Oppdatert: 12/2021  
 

ကလလမ ်းက  ြောင ်းမျြော်း (အဆိုတ ၊ လည ကချြောင ်း သိို  မဟိုတ  နြှောကခါင ်း) တွေင  

က ြောဂါလ ခဏြောအသစ မျြော်း ရှိလြောကသြောအခါ -  

• ြျြော်းနြောသူတိိုင ်း အမိ မှြောကနမပ ်း  ိိုယ   ိိုယ  ိိုယ  စစ ကဆ်းသင  ပါသည ။  ြော ွေယ ကဆ်း 

 ိို်း ြော်းသူမျြော်းနငှ   ယခင   COVID-19 ရှိခြဲ ြူ်းသမူျြော်းလည ်း စစ ကဆ်း ပါမည ။  ကလ်းမျြော်း ိိုလည ်း 

စစ ကဆ်း န  အ   ဖပ  ြော်းသည ။  ကလ်း ိို စစ ကဆ်းသင  မသင   ိို မိဘ/အိုပ  နိ ်းသူမျြော်း  

ဆ ို်းဖြတ   ပါသည ။  

• အမိ တွေင   ိိုယ တိိုင စစ ကဆ်းမှုဖြင    ိိုယ   ိိုယ  ိိုယ  စစ ကဆ်းနိိုင ပါသည ။ အမိ ၌ စစ ကဆ်း ြောတွေင  

က ြောဂါအတည ဖပ က  ြောင ်း စစ ကဆ်းကတွေွေ့ ရှ ိပါ  စစ ကဆ်းစခန ်း၌    ချိန ်း ယ ူပါမည ။ 

• ကနဖပန က ြောင ်းလြောသည အ  ိအမိ ၌ကနသင  ပါသည ။ 

 

ကချြောင ်းဆိို်းဖခင ်းနငှ   လ  သန   ရှင ်းမှု - 

• အဖခြော်းသူမျြော်း   တိို  ရိို   ကချြောင ်းဆိို်း၊ နြှောကချဖခင ်း ိို ကရှြောင ပါ။ စ က ှူတစ ရှှူ်း အသ ို်းဖပ ပါ သိို  မဟိုတ  

အတွေင ်းလ  တ ကတြောင ်း ြဲ၌ နြှောကချ/ကချြောင ်းဆိို်းပါ။ စ က ှူတစ ရှှူ်း ိို စွေန   ပစ မပ ်း သင  လ  မျြော်း ိို 

ကဆ်းက  ြောပါ သိို  မဟိုတ  လ  သန   ကဆ်း ည  အသ ို်းဖပ ပါ။  

• လ  မျြော်း ိို အမမြဲသန   ရငှ ်းစွေြော  ြော်းပါ။ လ  မျြော်း ိို ဆပ ဖပြော၊ က နငှ   ကဆ်းက  ြောပါ။ ဆပ ဖပြောနငှ   

က  ိို မ ရှိနိိုင ပါ  အယ လ  ိိုကဟြော အကဖခခ   ိုတ လိုပ  ြော်းသည   လ  သန   ကဆ်း ည  ိို 

အသ ို်းဖပ နိိုင ပါသည ။ 

 

 ြော ွေယ ကဆ်း-  

• လူတိိုင ်းအတွေ    မ ်းလှမ ်း ြော်းသည   COVID-19  ြော ွေယ ်းကဆ်း  ိို်း န  အ   ဖပ ပါသည ။   

•  ြော ွေယ ကဆ်း ိို်းနိိုင သည   ကန ြောနငှ   အချိန တိို  နငှ   ပတ သ  ကသြော အချ  အလ  မျြော်းအတွေ   

ကေသနတ  အိုပ ချ ပ က ်း   ဆ  သွေယ ပါ။ 

 

သ ်းဖခြော်းကနဖခင ်းနငှ   သ ်းသန   ခွေြဲ ြော်းဖခင ်း - 

• သင သည  သ ်းသန   ခွေြဲ ြော်းဖခင ်း သိို  မဟိုတ  သ ်းဖခြော်းကနဖခင ်း ဖပ လိုပ ကနပါ  အမိ တွေင ကနပါ။ 

• COVID-19 က ြောဂါ ူ်းစ  ခ  ြော်း က  ြောင ်း အတည ဖပ လူနြောမျြော်းသည  မဖြစ မကန 

သ ်းဖခြော်းခွေြဲကန မည ဟို သတ မတှ ချ  တစ ခို ရှပိါသည ။  ြော ွေယ ကဆ်း ိို်းမပ ်းသူမျြော်းလည ်း 

 ိိုအတိိုင ်း လိို  နြော ပါသည ။ 
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• သင သည  သ ်းဖခြော်းခွေြဲကနပါ  အဖခြော်းသူမျြော်းနငှ   လ ိုဖခ  စိတ ချ သည   

အ ွေြောအကဝ်းတစ ခိုတွေင  ကန ပါမည ။ သင နငှ   သင  မိသြော်းစိုတွေင  ဧည  သည မျြော်း မ ြော်း ပါ။ 

အမျြော်းဖပည သူသ ို်း သယ ယူပိို  ကဆြောင က ်း (ဘတ စ  ြော်း၊   ြော်း၊  ူ်းတိို   သိို  မဟိုတ  အလြော်းတ)ူ  ိို 

အသ ို်းမဖပ  ပါ။  

• သင သည   ကလ်းမျြော်း ိို ကစြောင  ကရှြော  ကန ပါ   ကလ်းမျြော်းနငှ   လ ိုဖခ  စိတ ချ သည   

အ ွေြောအကဝ်းမှကန၍   ည  ရှုကစြောင  ကရှြော   န  ပိို၍အက ်းက  ်းပါသည ။ 

• အတည ဖပ  စစ ကဆ်းအကဖြ တစ ခိုခို ိို သင ၏ ကေသနတ  အိုပ ချ ပ က ်း   

အက  ြောင ်း  ြော်းသင  ပါသည ။ 

• သင သည   ်ူးစ  ခ  ြော်း ပါ  သင ၏န ်းစပ  ြော အဆ  အသွေယ မျြော်း   အက  ြောင ်း  ြော်း န  

အက ်းက  ်းပါသည ။ 

• ကဆ်း ိုသမှု အ အူည  လိိုအပ ပါ  သင ၏ GP    ြိုန ်းဖြင   ဆ  သွေယ ပါ။ ၁၁၆ ၁၁၇ ဖြင   

အက ်းကပေါ်အခန ်းသိို  လည ်း ကခေါ် နိိုင ပါသည ။ ြိုန ်းကခေါ်ချိန တွေင  သင  ၌ COVID-19 က ြောဂါရှိက  ြောင ်း 

ရှင ်းဖပပါ။ အက ်းကပေါ်အကဖခအကနမျြော်းတွေင  ၁၁၃ သိို   ြိုန ်းကခေါ်ပါ။  

• သင သည   ူ်းစ  ခ  ြော်း သနူငှ   အန ်း ပ  ကိတွေွေ့ မှုရှသိူ ဖြစ လျှင  သင သည  သ ်းဖခြော်းခွေြဲကန န  

လိိုအပ နိိုင ပါသည ။ သင ကန ိိုင သည    ်ူးစ  က ြောဂါ နိ ်းချ ပ က ်းအြွေြဲွေ့ မှ  ရှသိည   

သတင ်းအချ  အလ   ိို လိို  နြော န  အက ်းက  ်းပါသည ။  

• သ ်းဖခြော်းကနဖခင ်း    သ ်းသန   ကန ိိုင ဖခင ်း  တင ်း ျပ မှု ကလျြော နည ်းသည ။ သင သည  

သ ်းဖခြော်းခွေြဲကနပါ  အဖခြော်းသူမျြော်းနငှ   လ ိုဖခ  စိတ ချ သည   အ ွေြောအကဝ်းတစ ခိုတွေင  ကန ပါမည ။ 

• အ ယ ၍ သင သည  Smittestoppapp   ိို သွေင ်း ြော်းပါ  သင  ်ူးစ  ခ  ြော်း လျှင  အ  ပ တွေင  

သတင ်းပိို   န  တိို  တွေန ်းပါသည ။ အိုပ ချ ပ က ်း၏ စစ ကဆ်းစခန ်း၌ အတည ဖပ လူနြောဖြစ က  ြောင ်း 

သင   ိို စစ ကဆ်းကတွေွေ့ ရှိမှသြော ဤသိို  ဖပ လိုပ ပါ။ 

 

အနတ ြောယ  ဖမင  မြော်းသည   အိုပ စိုမျြော်း - 

• သင သည  COVID-19 မှ အဖပင ်းအ န  ြျြော်းနြောမှုအနတ ြောယ  ဖမင  မြော်းသည   အိုပ စိုတစ စိုတွေင  ပါဝင ပါ  

လူစည  ြော်းကသြော ကန ြောမျြော်း ိို ကရှြောင ရှြော်းဖခင ်း သိို  မဟိုတ  အဖခြော်းသူမျြော်းနငှ   အလှမ ်းကဝ်းကနဖခင ်းဖြင   

မိမိ ိိုယ  ိိုယ  က ြောဂါမ ူ်းစ  ကအြောင   ြော ွေယ သင  ပါသည ။  ြော ွေယ ကဆ်း  သင   ိို 

အဖပင ်းအ န  မြျြော်းနြောကအြောင   ြော ွေယ ကပ်းပါသည ။  

 

ကေသ သိို  မဟိုတ  နိိုင င အဆင  တွေင   ်ူးစ  က ြောဂါ အဆင  ဖမင  မြော်းပါ   ်ူးစ  က ြောဂါ  နိ ်းချ ပ မှု 

ကဆြောင  ွေ  ချ   အမျိ ်းမျိ ်း ိို စတင မိတ ဆ  နိိုင ပါသည ။ အဖခြော်းသူမျြော်းနငှ   တစ မ တြော အ ွေြောအကဝ်းတွေင  

https://www.fhi.no/om/smittestopp/
https://www.fhi.no/om/smittestopp/
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ကနဖခင ်း သိို  မဟိုတ  ခပ လှမ ်းလှမ ်းတွေင  ကန န  မဖြစ နိိုင သည  အခါ နြှောကခါင ်းစည ်း 

အသ ို်းဖပ ဖခင ်းတိို   ပါဝင နိိုင ပါသည ။  

နိိုင င တွေင ်း က ြောဂါ ူ်းစ  မှု အကဖခအကန ကဖပြောင ်းလြဲတတ ပါသည ။ အကဖခအကနသည  ကေသတစ ခိုနငှ  တစ ခို 

 ွေြဲဖပြော်းဖခြော်းနြော်းပါသည ။ သင  ကေသတွေင နငှ   တစ နိိုင င လ ို်းတွေင   ျင  သ ို်းသည   အ   ဖပ ချ  မျြော်းနငှ   

စည ်းမျဉ်းမျြော်းဖြင    ိိုယ   ိိုယ  ိိုယ  ကဖပြောင ်းလြဲမှုအတိိုင ်း လိို  နြော န  အက ်းက  ်းပါသည ။ 

 

www.fhi.no နငှ   www.helsenorge.no ၌  ိိုရိိုနြောဗိိုင ်း ပ စ နငှ   ပတ သ  ကသြော အက ်းက  ်း 

အချ  အလ  မျြော်းနငှ   အ   ဖပ ချ  မျြော်း ိို ြတ ရှု န  ကနြော ကဝ်းတွေင  ကန ိိုင   သူ အြော်းလ ို်း ိို 

အြောဏြောပိိုင မျြော်း  ကတြောင ်းဆိိုပါသည ။ အ   ဖပ ချ  သည  အကဖပြောင ်းအလြဲရှိနိိုင မပ ်း ပ ိုမှန  ဖပင ဆင ပါသည ။ 

သတင ်းအချ  အလ   ိို ကနြော ကဝ်းနငှ   အဂဂလိပ ဘြောသြောဖြင    ရှိနိိုင ပါသည ။ သတင ်းအချ  အလ  မျြော်း ိို 

နြော်းမလည ပါ  သင နငှ   သသိူ  မှ အ အူည ကတြောင ်းပါ။  

 


