
 

က ိုဗစ-်၁၉ - တရောားရ ို ားအဆ ောကအ်ဦားမ ောား အတငွာ်းသ ို ို့ 

ဝငဆ်ရောကရ်ောတငွ ်န ောဆ ေါငာ်းစညာ်းအတကွ ်လမ်ားညွှန်  ကအ်သစ ်
 

တရောားရ ို ား  ျုပ် အမ န ို့်ဆ ကညော  က ်2021-27 န င်ို့အညီ၊  • ၂၀၂၁  ိုန စ်၊ ဩဂိုတလ် ၉ ရက ်တငွ ်စတငအ်သကဝ်ငသ်ည် 
 

ဝင ်ွငို့မ်ရ  သမူ ောား 

အ ောက်ပါ  အ ြေ အေရ ှိသမူ ောျား  အ ောက် ဦျားထ ဲမဝငရ်ပါ - 
 

➢ အြေ ောငျ်ား ှိ ျား ြေငျ်ား၊  သက်ရ ှူက ပ် ြေငျ်ား သှိ ို့မဟ တ်  သက်ရ ှူရြေက် ြေငျ်ား၊ ဖ ောျား ြေငျ်ား၊ ြေ မ်ျား ြေငျ်ား၊ အမောပေျ်ား ြေငျ်ား၊ 

ကကက်သောျားေောက င ်ြေငျ်ား၊ အြေါငျ်ားကှိ က် ြေငျ်ား၊ န ောပှိတ် ြေငျ်ား သှိ ို့မဟ တ် န ောရညယ်ှိ  ြေငျ်ား၊ ပ ှိ ျို့  ြေငျ်ား သှိ ို့မဟ တ ်

 ေ ်ြေငျ်ား၊ ဝမ်ျားသ ောျား ြေငျ်ား၊ လညအ်ြေ ောငျ်ားေော ြေငျ်ား သှိ ို့မဟ တ် လတ်တအလော  ေ ို့ သှိ ို့မဟ တ် 

 ရသောအပ ောက် ြေငျ်ားတှိ ို့  ပါ ဝင ်ကှိ ဗစ်-၁၉ အရောဂါလကခဏောတစ်ြေ ြေ ရ ှိအေလျှင။် 

➢ လ ေြ်ေဲို့အသော ၁၀ ရက ်တ ငျ်ား ကှိ ဗစ-်၁၉ ရ ှိအ ကောငျ်ား စစ်အ ျားအတ ျို့ ရ ှိထောျားလျှင ်သှိ ို့မဟ တ် 

 မ ောျား ပညသ် ူ ကောျား သ ောျားလောလှုပ်ရ ောျားမှုမ ောျား  ပေလ် ပ်ရေ ်ြေ ငို့ ်ပ မထောျားလျှင။် 

➢ ထှိအတ ျို့မှိြေ ှိေတ် င ်ကှိ ဗစ-်၁၉ အရောဂါရ ှိအ ကောငျ်ား အတ ျို့ ရ ှိထောျားအသော မညသ်နူ ငို့မ် ှိ  လ ေြ်ေဲို့အသော ၁၄ ရက် တ ငျ်ား 

 ေ ျားကပ် ထှိအတ ျို့ မှုရ ှိထောျားပပ ျား အ ောက်ပါတှိ ို့ ေက ်တစ်ြေ ြေ  ဖစ်လျှင ်- 

• ကောက ယ်အ ျား   ပညို့ ်ဝ မထှိ ျားထောျား ြေငျ်ား သှိ ို့မဟ တ် 

• ကောက ယ်အ ျား   ပညို့ ်ဝ ထှိ ျားထောျားအသော်လညျ်ား အရောဂါလကခဏောမ ောျား ြေ စောျားအေရ ြေငျ်ား။ 

➢ CDC ၏ ကှိ ဗစ-်၁၉  ှိ ငရ်ော အေောက်   ျားလမ်ျားညွှေြ်ေ က ်ရ သ ျား ြေောျားြေ ဲအေရမညို့ ်သှိ ို့မဟ တ် 

တစ်ဦျားတညျ်ားအေရမညို့သ် ူဖစ်လျှင။် 

 
န ောဆ ေါငာ်းစညာ်းက ို မဖြစမ်ဆန တပ်ရမညမ်ဟိုတဆ်သောလ်ညာ်း တပ်ရန် အဆလားအနက ်

တ ိုကတ်န်ွားပေါသည ်
 

ကငတ်ပ်က  ပညေ်ယတ် င ်ကှိ ဗစ်-၁၉ ဒယ်လတ်ောမ ှိ ျားစှိတ ်ပ  ျို့ န  ို့အေ ြေငျ်ားအ ကောငို့ ်တရောျားအရျားစငတ်ော၊ 

တရောျားရ  ျား သှိ ို့မဟ တ ်  ြေောျားတရောျားရ  ျား  အ ောက် ဦျားတစ်ြေ သှိ ို့ ဝငအ်ရောက်အသော မညသ်မူ ှိ  ောျား 

န ောအြေါငျ်ားစညျ်ားဝတ် ငရ်ေ ် အလျား ေက ်တှိ က်တ ေျ်ားပါသည။် 
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P-185၊ မ ဖစ်မအေ မဟ တ်အသော်လည်ျား န ောအြေါငျ်ားစည်ျားတပ်ရေ ်တှိ က်တ ေျ်ား ြေငျ်ား၊  ပည်ေယ်ရေပ်  အင  ဖငို့ ်ပ  န ှိပ်သည် ဩဂ တ်လ ၉ ရက်၊ ၂၀၂၁ ြေ န စ်
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