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ကိ�ုိုနာဗုိငး်ရပ်စ ်အသစ ်(COVID-19)  

 ကိ�ုိုနာဗုိငး်ရပ်စဆ်ိသုညမှ်ာ မညသ်ညန်ညး်။ 

ကိ�ုိုနာဗုိငး်ရပ်စဆ်ိသုညမ်ာှ ဗုိငး်ရပ်စဟ် ုေခါ်ေသာ ေရာဂါပိးုတစမ်ျိုး ြဖစပ်ါသည။် ကိ�ုိုနာဗုိငး်ရပ်စမ်ျားသည ်�ုိး�ုိးအေအးမြိခငး်ကဲသ့ို ့ 

ေရာဂါကးူစကမ်�များကိ ုြဖစေ်ပါ်ေစသည။် COVID-19 သည ်ကိ�ုိုနာဗုိငး်ရပ်စ ်အမျိုးအစားအသစ ်တစမ်ျိုးေ�ကာင့ြ်ဖစေ်သာ 

မကျနး်မာြခငး်ြဖစပ်ါသည။် ၎ငး်သည ်2019 ခ�ုစှ ်ဒဇီငဘ်ာလတငွ ်ကမ�ာအ�ှံသ့ို ့ စတငပ်ျံ� �ှံခ့ဲသ့ည။်  
 

ကိ�ုိုနာဗုိငး်ရပ်စသ်ည ်ေချာငး်ဆိးုြခငး် သိုမ့ဟတု ်�ာှေချြခငး်ြဖင့ ်ပျံ� �ှံသ့ည။် အချို �ကေလးများသည ်ေရာဂါလက�ဏာများ အများအြပား 

မြပ�ိငုေ်သာ်လညး် သတူိုသ့ည ်၎ငး်ဗုိငး်ရပ်စက်ို အြခားသမူျားသို ့ ပျံ� �ှံ�့ ိငုေ်သးသည။် ကေလးအများစသုည ်ြပငး်ထနေ်သာ COVID-19 

ေရာဂါကိ ုမခစံားရပါ။  
 
သင့က်ေလးသည ်COVID-19 ေ�ကာင့ ်ေနမေကာငး်ြဖစပ်ါက မညသ်ိုေ့သာ အြဖစအ်များဆံးု လက�ဏာများကိ ုြပမညန်ညး်။ 

• ဖျား�ာှြခငး် သိုမ့ဟတု ်ချမး်တနုြ်ခငး် 

• ေချာငး်ဆိးုြခငး် 

• အသက�်ှူ ရခကခ်ြဲခငး် သိုမ့ဟတု ်အသက�်ှူ ြမနြ်ခငး် 

• ေမာပနး်�မွး်နယြ်ခငး် 

• �ကကသ်ားများ သိုမ့ဟတု ်ကိယုလ်ကန်ာကျငြ်ခငး် 

• ေခါငး်ကိကုြ်ခငး် 

• အသစြ်ဖစေ်သာ ခတံငွး်ပျကြ်ခငး် သိုမ့ဟတု ်အနံမ့ရြခငး် 

• လညေ်ချာငး်နာြခငး် 

• �ာှေခါငး်ပိတြ်ခငး် သိုမ့ဟတု ်�ာှရညယ်ိြုခငး် 

• အနြ်ခငး် သိုမ့ဟတု ်အနခ်ျငသ်လိလုိြုဖစြ်ခငး် 

• ဝမး်ေလ�ာြခငး် 

 
COVID-19 အတကွ ်စမ်းသပ်ြခငး်- 

ကေလးများ COVID-19 စမး်သပ်ရနလ်ိအုပ်သည့ ်အေ�ကာငး်အရာများ- 

• နာမကျနး်ြဖစြ်ခငး်ဆိငုရ်ာ လက�ဏာများြပြခငး် 

• ကငဆ်ာ သိုမ့ဟတု ်�လှံးု ြပဿနာများကဲသ့ို ့ နာတာ�ညှ ်မကျနး်မာြခငး် 

• ေဆး�ုံတကရ်ြခငး် 

• ခွစဲတိမ်� သိုမ့ဟတု ်စမး်သပ်ြခငး်များ မလပ်ုခင ်

စမး်သပ်မ� တညေ်နရာများ- 

• သတငး်အချကအ်လကမ်ျားကိအုတကွ ်သင့�်မို � သိုမ့ဟတု ်ေဒသ��ရ�ှ ိကျနး်မာေရးဌာန သိုမ့ဟတု ်သင့ဆ်ရာဝနထ်သံို ့ ဆကသ်ယွပ်ါ 

• စစေ်ဆးရန-် https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/testing.htm 

• သငမ်သာွးမ ီစမး်သပ်သည့ ်ေနရာသို ့ ဖုနး်�ကို တငဆ်ကပ်ါ။ စမး်သပ်သည့ ်ေနရာအားလံးုသည ်အသကအ်ရွယစ်ံ ုကေလးများ 

အားလံးုအတကွ ်မဟတုပ်ါ။ သငသ်ည ်�ကို တငခ်ျိနး်ဆိမု� ြပုလပ်ုေကာငး် လပ်ုရလမိ့မ်ည။် 
 

သင့က်ေလးကိ ုစမ်းသပ်ခဲပ့ါက -  စမး်သပ်မ�အေြဖ�ငှ့အ်တ ူသင့က်ိ ုြမန�်ိငုသ်မ�ြမနြ်မန ်ဆကသ်ယွပ်ါမည။် စမး်သပ်မ�အေြဖသည ်72 

နာရီခန ့�်ကာြမင့မ်ညြ်ဖစသ်ည။် 

• အကယ၍် စမ်းသပ်မ�အေြဖသည ်သင့က်ေလးတငွ ်COVID-19 �ိှသညဟ်ြုပပါက(ေပါစ့တစ ်အေြဖ)- 

• က��်ပ်ုတိုမ့ ှသင့က်ိ ုစမး်သပ်မ�အေြဖ�ငှ့ ်ဖုနး်ေခါ်ဆိပုါမည။် သငသ်ည ်က��်ပ်ုတို ့ မဆကသ်ယွခ်င ်သိုမ့ဟတု ်

ဆကသ်ယွ�်ပီးေနာကပိ်ငုး်တငွလ်ညး် ကျနး်မာေရးဌာနမ ှစမး်သပ်မ�အေြဖကိ ုရပါလမိ့မ်ည။်   

• ေအာကပ်ါ ��န�်ကားချကမ်ျားကိ ုလိကုန်ာ၍ အမိတ်ငွေ်နထိငု၍် အြခားသမူျားကိလုညး် အမိတ်ငွ ်ေဘးကငး်လံြုခံု ေအာငထ်ားပါ။ 

https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/testing.htm
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• သင့က်ေလးသည ်ေဆး�ုံတငွြ်ဖစပ်ါက က��်ပ်ုတိုသ့ည ်အထးူပစ�ညး်ကရိိယာများကိ ုဝတဆ်င၍် သင�်ငှ့ ်သင့က်ေလးကိ ု

မျက�်ာှအကာအကယွမ်ျား တပ်ဆငရ်န ်ေတာငး်ဆိပုါလမိ့မ်ည။် 

• ဤအချိနမ်ျားတငွ ်သင့က်ေလးသည ်ေဆး�ုံသိုလ့ာရန ်လိအုပ်ြခငး် သိုမ့ဟတု ်ဆရာဝနမ်ျား�ငှ့ ်ြပသရနလ်ိအုပ်ပါက သင့က်ေလးတငွ ်

COVID-19 စမး်သပ်ချက ်ေပါစ့တစ ်ြဖစထ်ားသညဟ် ုသငသ်ည ်၎ငး်တိုက့ိ ုေြပာြပရန ်လိအုပ်ပါလမိ့မ်ည။် 

• အကယ၍် စမ်းသပ်မ�အေြဖသည ်သင့က်ေလးတငွ ်COVID-19 (နကဂ်တစ ်အေြဖ) မ�ိှဘးူဟ ုြပပါက- 

• သင့က်ေလးတငွ ်အြခားေသာ ဗုိငး်ရပ်စ ်သိုမ့ဟတု ်နာမကျနး်ြခငး်သာ ပိ၍ု ြဖစ�်ိငုပ်ါသည။် COVID-19 ေရာဂါလက�ဏာများ�ငှ့ ်

သ�ာနတ်သူည် ့အြခားေသာ ဗုိငး်ရပ်စမ်ျားစာွ �ှိပါသည။်  

• အမိတ်ငွေ်နြခငး်�ငှ့ ်ေနာကထ်ပ်ကသုမ�များသည ်မညသ်ညက်ိ ုဆိလုိေု�ကာငး် သင့အ်ား က��်ပ်ုတိုမ့ ှအသေိပးပါမည။် 
 
သင့က်ေလးတငွ ်COVID-19 �ိှပါက မညသ်ညက်ိ ုေမ�ာလ်င့ထ်ားရမညန်ညး်။ 

• အဖျားတကြ်ခငး်သည ်များေသာအားြဖင့ ်3 ရကမ် ှ4 ရကအ်တငွး် ကျသာွးတတသ်ည။်  

• ကေလးအများစသုည ်5 ရကအ်တငွး် ပိမုိသုကသ်ာလာေသာ်လညး် တစခ်ါတစရံ် 14 ရကအ်ထ ိ�ကာ�ိငုသ်ည။် 

• ေချာငး်ဆိးုြခငး်သည ်14 ရကမ် ှ21 ရကအ်ထ ိ�ကာ�ိငုသ်ည။် ၎ငး်သည ်အသက�်ှူ ရ ခကခ်ြဲခငး် သိုမ့ဟတု ်ပိုမိဆုိးုရွားလာြခငး် 

မြဖစသ်င့ပ်ါ။ အကယ၍် ထိသုို ့ြဖစလ်ာလ�င ်သင့က်ေလး၏ ဆရာဝနက်ိေုခါ်ပါ။ 
 
သင့က်ေလး ဖျားနာေနပါက ပုိမုိသကသ်ာလာေစရန် ဤအရာများကိ ု�ကို းစားလပ်ုပါ- 

• ဗုိငး်ရပ်စပိ်းုကိ ုလျငလ်ျငြ်မနြ်မနေ်ပျာကက်ငး်ေအာင ်ြပုလပ်ု�ိငုေ်သာ ေဆးမ�ှိပါ။ ပဋဇီိဝေဆးများသည ်ဗုိငး်ရပ်စမ်ျားကိ ု

မေပျာကက်ငး်ေစပါ။ သင့က်ေလး၏ ခ��ာကိယုသ်ည ်ဗုိငး်ရပ်စပိ်းုကိ ုအချိန�်ငှ့အ်မ� တိကုြ်ဖတေ်နမညြ်ဖစ၍် ေရာဂါလက�ဏာများအတကွ ်

အကအူညေီပးလမိ့မ်ည။်  

• ဖျားြခငး်�ငှ့ ်ကိကုခဲ်ြခငး်အတကွ ်သင့က်ေလးအား ေဆးတိကုပ်ါ။ အသက ်�စှလ်အထက ်ကေလးများသည ်acetaminophen 

(Tylenol®) ကဲသ့ိုေ့သာ ေဆးများကိ ုကိကုခ်ြဲခငး်၊ အေီနြခငး် သိုမ့ဟတု ်ဖျားြခငး်များအတကွ ်အသံးုြပု�ိငုသ်ည။် ဤအချိနတ်ငွ ်

acetaminophen သည ်ဖျားြခငး်�ငှ့ ်ကိကုခ်ြဲခငး်အတကွ ်ေဘးအကငး်ဆံးု ေရွးချယမ်� ြဖစသ်ည။် Ibuprofen ကိလုညး် 

သံးုစွ�ဲိငုသ်ည။် အဖျားကသုြခငး်သည ်အသံးုြပုေသာေဆးထက ်ပိ၍ုအေရး�ကးီသည။် 

• သင့က်ေလးသည ်များစာွအနားယရူန်�ငှ့ ်အရညမ်ျားများ ေသာကရ်နလ်ိအုပ်သည-် 

– 1 �စှေ်အာက ်�ိုစ့ိုက့ေလးငယမ်ျားအတကွ-် မခိင�်ို ့၊ ေဖာ်ြမူလာ သိုမ့ဟတု ်Pedialyte တိုက့ိ ုတိကုေ်က�းပါ။ �ုိး�ုိးေရ မတိကုပ်ါ�ငှ့။် 

– အသက ်1 �စှအ်ထက ်ကေလးများအတကွ-် Gatorade ေဖျာ်ရည၊် ပနး်သးီေဖျာ်ရည၊် အသးီည�စရ်ည၊် တတုထ်ိးု ေရခေဲချာငး်များ 

သိုမ့ဟတု ်�ုိး�ုိးေရ တိကုပ်ါ။ 

• သင့က်ေလး ပိမုိလုယွက်စူာွ အသက�်ှူ �ိငုြ်ခငး်အလိုင့ာှ အေထာကအ်ပံြ့ဖစရ်န ်သင့က်ေလး၏ အခနး်တငွ ်ေအးေသာြမူမ�န ်

စိုထိငုး်မ�ထန်ိးစကက်ိ ုသံးုပါ။ ၎ငး်ကိ ုမ�ကာခဏ သန ့�်ငှး်ေရး ေသချာလပ်ုေဆာငပ်ါ။  ၎ငး်ကိထုတုလ်ပ်ုေသာ ကမု�ဏ၏ီ 

လမး်��နခ်ျကမ်ျားအတိငုး် သံးုပါ။ 

• သင့က်ေလး၏ �ာှေခါငး်တငွ ်ဆား (ဆားငနေ်ရ) ဖျနး်ဘးူ သိုမ့ဟတု ်အစကခ်ျေဆးကိ ုအသံးုြပုပါ။ ၎ငး်သည ်ခ�ဲေပျာ်ေစရန ်

ကညူေီပးသည။်  

• သင့က်ေလး အသက�ှ်ူ�� ိကြ်ခငး် ပိေုကာငး်လာေစရနအ်လိုင့ာှ အေထာကအ်ပံြ့ဖစေ်စမည့ ်NoseFrida ကဲသ့ိုေ့သာ ကရိိယာ သိုမ့ဟတု ်

စတု�်ပန�်ငှ့ ်ကေလး၏�ာှေခါငး်ကိ ုစပ်ုယြူခငး်။ ၎ငး်သည ်မစားမ�ီငှ့ ်မအပ်ိမ ီအေထာကအ်ပံြ့ဖစသ်ည။် 
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• ပျားရညသ်ည ်အသက�်ကးီေသာ ကေလးများတငွ ်ေချာငး်ဆိးုြခငး်ကိ ုကသုရန ်အသံးုဝင�်ိငုသ်ည။်1 �စှေ်အာက ်ကေလးငယမ်ျားသည ်

ပျားရည ်မသံးုသင့ပ်ါ။ အကယ၍် သင့က်ေလးသည ်တစ�်စှအ်ထကြ်ဖစပ်ါက ပျားရည ်လကဖ်ကရ်ညဇွ်နး် 1/2 တစဝ်က ်

စမး်တိကု�်ကည့ပ်ါ။ 6 �စှအ်ထက ်ကေလးများအတကွ ်ပျားရည ်လကဖ်ကရ်ညဇွ်နး် 1 တစဇွ်နး်တိကုပ်ါ။  

• အသက ်6 �စှေ်အာက ်ကေလးငယမ်ျားကိ ုအလယွတ်က ူဝယ၍်ရေသာ ေချာငး်ဆိးုေပျာကေ်ဆးများကိ ုမတိကုပ်ါ�ငှ့။်  
 
သင့မိ်သားစု�ငှ့ ်အသိငုး်အဝိုငး်အား ေဘးကငး်လံုြံခံုစွာထား�ိှရမည့န်ညး်မှာ- 

• အမ်ိတငွ ်ေနပါ  

– အသက ်60 အထက ်လ�ူကးီများ�ငှ့ ်ေဝးေဝးေနပါ။ 

– ေဆးကသုမ� လိအုပ်ချကမ်လှွ၍ဲ အမိတ်ငွေ်နပါ။ သင့က်ေလးသည ်ေချာငး်ဆိးုြခငး်၊ �ာှရညယ်ိြုခငး်�ငှ့ ်ဖျားနာြခငး်များ �ှိေနသမ� 

ကာလပတလ်ံးု အမိတ်ငွေ်နပါ။  

• သင၏်လကမ်ျားကိ ုေဆးေ�ကာပါ  

– ဆပ်ြပာ�ငှ့ ်ေရကိသုံးု၍ အနညး်ဆံးု စက� န ့ ်20 ေလာက�်ကာေအာင ်ေဆးေ�ကာပါ (ABCs သခီျငး်ဆိပုါ)။  

– အမိမ်ာှ�ှိသတူိငုး် သတူို၏့လကက်ိ ုမ�ကာခဏ ေဆးေ�ကာသင့ပ်ါသည။် ၎ငး်သည ်ေရာဂါပိးုမ �ားများ ပျံ� �ှံ ့ြခငး်ကိ ုရပ်တန ့ေ်စရန ်

ကညူေီပးသည။်  

– သင�်ငှ့သ်င၏်ကေလးများသည ်အမိြ်ပနေ်ရာကေ်သာအခါ အစာမစားခင၊် အစားစားြခငး်မြပုမ၊ီ ေရချိုးခနး် သံးု�ပီးေနာက ်သိုမ့ဟတု ်

အ�ှးီလ�ဲပီးေနာက ်လကမ်ျားအား ေဆးေ�ကာြခငး်ကိ ုေသချာေအာငြ်ပုလပ်ုပါ။ 

• နာမကျန်းြဖစေ်နေသာ လနူာများကိ ုတတ�်ိငုသ်ေလာက ်သးီြခားအခနး်တငွ ်ခွထဲားပါ။ ြဖစ�်ိငုလ်�င ်သးီြခား ေရချိုးခနး် သံးုပါ။ 

• ဟငး်ခကွမ်ျား၊ ေသာကစ်ရာခကွမ်ျား၊ စားစရာ အသံးုအေဆာငမ်ျား၊ မျက�်ာှသတုပ်ဝုါများ သိုမ့ဟတု ်အပ်ိရာခငး်ကိ ုအြခားလမူျား�ငှ့အ်တ ူ

ေဝမ�အသံးုမြပုပါ�ငှ့။် အသံးုြပု�ပီးေနာက ်ဤပစ�ညး်များကိ ုဆပ်ြပာ�ငှ့ေ်ရသံးု၍ ေသချာစာွ ေဆးေ�ကာသင့ပ်ါသည။် 

• သင့အ်မ်ိကိ ုပုံမှန် အမ်ိသန ့်�ှငး်ေရး မ�တေ်ဆး သိုမ့ဟတု ်သတုေ်ဆးများကိ ုအသံးုြပု၍ ပုံမှန်သန ့်�ှငး်�ပီး ပုိးသတပ်ါ။ 

– မ�ကာခဏထေိတွ�ေသာ ေနရာများကိ ုေနတ့ိငုး်သန ့�်ငှး်ေရး ြပုလပ်ုပါ။ ၎ငး်တငွ ်ေကာငတ်ာများ၊ စားပွဲခံမုျား၊ တခံါး လကက်ိငုမ်ျား၊ 

ေရချိုးခနး်သံးုပစ�ညး်များ၊ အမိသ်ာများ၊ ဖုနး်များ၊ ကးီဘတုမ်ျား၊ တကဘ်လကမ်ျား�ငှ့ ်အပ်ိရာေဘးစားပွဲငယမ်ျား ပါဝငသ်ည။်   

• ေဈးဝယြ်ခငး် သိုမ့ဟတု ်ေဆးဝယြ်ခငး်အတကွ ်လိအုပ်၍ အြပငသ်ို ့ သာွးရမညဆ်ိပုါက အဝတ�်ာှေခါငး်စညး်ကိ ုဝတဆ်ငပ်ါ။ 

– မျက�်ာှအကာအကယွသ်ည ်သင့ပ်ါးစပ်�ငှ့ ်�ာှေခါငး်တိုက့ိ ုကာထား�ိငုရ်မည ်ြဖစသ်ည။်  

– မျက�်ာှအကာအကယွသ်ည ်လညစ်ညး်၊ လညပ်တပ်ဝါ သိုမ့ဟတု ်အဝတ�်ာှေခါငး်စညး် များလညး်ြဖစ�်ိငုသ်ည။် 

ေဆးဘကဆ်ိငုရ်ာသံးု �ာှေခါငး်စညး်များသည ်ကျနး်မာေရးဝနထ်မး်များအတကွ ်သမိး်ထားသင့သ်ည။် 

– သငမ်ျက�်ာှအကာအကယွ ်တပ်�ပီး�ငှ့ ်မတပ်ခငတ်ငွ ်သင့လ်ကမ်ျားကိ ုဆပ်ြပာ၊ ေရတို ့ြဖင့ ်ေဆးေ�ကာပါ။ 

– မျက�်ာှအကာအကယွ ်ဝတထ်ား�ပီးလ�ငေ်တာင ်သင့မ်ျက�်ာှကိ ုမထပိါ�ငှ့။်   
 
သင့က်ေလးသည ်COVID-19(ေပါစ့တစအ်ေြဖ သိုမ့ဟတု ်ေရာဂါလက�ဏာများ)�ိှခဲပ့ါက မူလအတိငုး်ြပန်သာွးေပးပါ-  

သင့က်ေလးအတကွ ်ဤအရာများအားလံးု သည ်မနှသ်ညအ်ထ ိသင့က်ေလးသည ်အမိတ်ငွသ်ာ ေနထိငုသ်င့သ်ည-်  

• 3 ရကဆ်ကတ်ိကု ်အဖျားမ�ှိြခငး်�ငှ့ ်အဖျားေဆးများ မလိအုပ်ေတာြ့ခငး် 

• ေရာဂါလက�ဏာများ ပိမုိေုကာငး်မနွလ်ာြခငး်  

• ပထမဆံးု စမး်သပ်ရာ COVID-19 �ှိေ�ကာငး် ြပြခငး် သိုမ့ဟတု ်ေရာဂါလက�ဏာများ ပထမဆံးုေပါ်လာစဉ်ကတညး်က 10 

ရက�်ကာ�ပီြဖစြ်ခငး် 
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သင၏်ေဒ��ရကျနး်မာေရးဌာနသည ်အြခားေသာ လမး်��နခ်ျကမ်ျား �ှိေကာငး်�ှိ�ိငုသ်ည။် ၎ငး်တိုက့ိ ုသင့ဧ်ရိယာတငွ ်COVID-19 

�ှိသည့ပ်မာဏေပါ် အေြခခထံားသည။် 
 
သင့က်ေလးသည ်ေအာကပ်ါလက�ဏာများ ခံစားရပါက အေရးေပါ်ခန်းသိုသ့ာွးပါ- 

• အသက�်ှူ ြမနေ်နြခငး်၊ အသက�်ှူ  ခကခ်ြဲခငး် သိုမ့ဟတု ်အသက�်ှူ လ�င ်ပိမုိနုာကျငြ်ခငး်။ 

• ပံမုနှ ်အပ်ိရာမထှရန ်ခကခ်ြဲခငး် သိုမ့ဟတု ်အလနွအ်ပ်ိချငေ်နြခငး်။  

• အရညမ်ျား မေသာက�်ိငုြ်ခငး်။ 

• ေရဓာတ ်ခနး်ေြခာကြ်ခငး် လက�ဏာများ�ှိြခငး်၊ မျကရ်ညမ်ျားမကျြခငး်၊ ပါးစပ်ေြခာကေ်သွ� ြခငး် သိုမ့ဟတု ်8 နာရီမ ှ10 နာရီထ ိ

ေသးမေပါကြ်ခငး် သိုမ့ဟတု ်လ�ပ်�ာှးမ� နညး်ပါးြခငး်။  
 
သင့က်ေလးတငွ ်ေအာကပ်ါတို ့ြဖစပ်ါက ချကြ်ခငး် သင၏်ကေလးဆရာဝန်ကိေုခါ်ဆိပုါ- 

4 ရကဆ်ကတ်ိကု ်သိုမ့ဟတု ်ထိထုကေ်ကျာ၍် အဖျား> 100.4 ဖာရငဟ်ိကုထ်က ်ြမ�င့ေ်နြခငး်�ငှ့-်

• ြပငး်ထနေ်သာ ဗုိကေ်အာင့ြ်ခငး် 

• အနကီကွထ်ကွြ်ခငး် 

• �ာှခမး်ကွ၍ဲ အနေီရာငြ်ဖစြ်ခငး် 

• မျကလ်ံးုများ နရဲီြခငး် 

• လညပ်ငး်�စှဖ်ကလ်ံးု သိုမ့ဟတု ်တစဖ်ကစ်�ီှိ အ�ကတိမ်ျား 

ေရာငရ်မး်ေနြခငး် 

• ေြခလကမ်ျား ေရာငရ်မး်ြခငး် 

 
သင့က်ေလးတငွ ်ေအာကပ်ါတို�ိှ့ပါက သင့က်ေလးဆရာဝန်၊ ေဆးခန်း သိုမ့ဟတု ်ေဒသ��ရ ကျန်းမာေရးဌာနသို ့ ဆကသ်ယွပ်ါ။ 

• ဖျားြခငး်�ငှ့ ်ေချာငး်ဆိးုြခငး် သိုေ့သာ် ပံမုနှ ်အသက�်ှူ ြခငး်�ငှ့ ်အရညမ်ျား ပံမုနှေ်သာကြ်ခငး်။  

• 2 ရကထ်ကပိ်�ုကာေသာ သိုမ့ဟတု ်ပိမုိနုာကျငေ်သာ လညေ်ချာငး်နာြခငး်။ 

• 3 ရကထ်က�်ကာ၍ 100.4 F သိုမ့ဟတု ်ထိထုကပိ်ေုသာ အဖျား�ှိြခငး်။ 

• ေချာငး်ဆိးုြခငး်သည ်7 ရက ်မ ှ10 ရကအ်ထ�ိကာြခငး်။ 

• 14 ရကထ်က�်ကာ�ညှေ်သာ �ာှရညယ်ိြုခငး်။ 

• မျကလ်ံးုများမ ှမျကေ်ချးများ ထကွြ်ခငး်စတငြ်ဖစလ်ာ၍ တစရ်ကထ်က ်ပိ�ုကာြခငး်။ 

 
ဤစာရွကသ်ည ်သင့က်ေလး သိုမ့ဟတု ်မိသားစဝုငက်ိ ုဂ�ုစိကုရ်ာတငွ ်အေထာကအ်ပ့ံြဖစေ်စရန် ဖန်တးီထားြခငး် ြဖစသ်ည။် ၎ငး်သည် ေဆးကသုမ�ကိ ုအစားထိးုေနရာယြူခငး် 

မဟတုပ်ါ။ ေရာဂါ�ှာေဖွြခငး်၊ ကသုြခငး်�ငှ့ ်ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲလပ်ုေဆာငမ်�အတကွ ်သင၏်ကျန်းမာေရးြပုစေုစာင့ေ်�ှာကသ်�ူငှ့ ်ေဆးွေ�းွပါ။ 


