
COVID-19  ဘယလ်ိုနည်းြဖင့် ကးူစကပ်ါသလဲ

COVID-19 ေရာဂါ ြဖစ်ေစေသာ ဗိုငး်ရပစ််ကို ထုိဗိုငး်ရပစ််ပိုး ရှိသူထံမှ

ကူးစက်ခံရ 8ိုငပ်ါတယ။် COVID-19 ေရာဂါခစံားေနရသူက

ေချာငး်ဆိုးလုိကေ်သာအခါ သုိAမဟုတ် အသက်ရှCထုတ်လုိက်ေသာအခါ

ထုိသူ၏ ပါးစပ8်ငှ့်8ာှေခါငး်မှ ထွကလ်ာေသာ အမGန်အမIား

ေလးများမတှဆင့် လူတစ်ဦးမှ တစ်ဦးသုိA ေရာဂါ ကးူစကပ်ျံK8ှံA8ိုငပ်ါတယ။်

ေရာဂါပိုး ပါဝငတ်ဲ့ အမGန်အမIားေလးေတတွငက်ျန်ေနတဲ့ အရာဝတNuေတွ၊

မျက8်ာှြပငေ်တကွို ကိုင်တွယ်ထားတဲ့လက်နဲA မမိမိျကလံု်း၊ 8ာှေခါငး်၊ ပါးစပတ်ိုAကို

ကိုင်တွယ်မိရာက COVID-19  ေရာဂါ ကးူစကခ်ရံ8ိုငပ်ါတယ။် COVID-19  

ေရာဂါခစံားေနရသူ 8ှာေချ၊ ေချာငး်ဆိုးရာမှ ထွကလ်ာတဲ့ ေရာဂါပိုးပါဝငတ်ဲ့

အစကအ်မGန် ေတကွို ရCှသွငး်မရိာကေနလညး် ေရာဂါကးူစက် ခရံ8ိုငပ်ါတယ။်

ကမRာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲK (WHO) အေနြဖင့် COVID-19 ေရာဂါ ကူးစက်ပျံK8ှံAသည့်

နည်းလမ်းများ8ှင့် ပတသ်ကသ်ည့် လကရ်ှိေဆာငရ်ကွေ်နသည့် သုေတသနများကို

ေလ့လာသံုးသပလ်ျက် ရှိပါတယ။် ေနာကဆ်ုံးရ သတငး်အချကအ်လကမ်ျားကို

သိရှိလုိပါက ေအာကပ်ါ အင်တာနက် စာမျက်8ှာတွင် Sကည့်TG8ိုငပ်ါတယ။်

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019.

COVID-19 ကူးစက်ခံရသူအများစုတွင် ေရာဂါြပငး်ထန်ေလ့မရှိဘဲ သာမန်ကသုမG

ေပးTုံြဖင့် အြပည့်အဝ ြပန်လညက်ျန်းမာလာ8ိုငပ်ါတယ။် သုိAေသာ်လညး် နဂုိေရာဂါ

အခံရှိသူများ (ေသွးတိုး၊ ဆးီချိu၊8လံုှး၊ကငဆ်ာ၊ အဆုတ်ေရာဂါ) 8ှင့် ကိုယ်ခံအားစနစ်

အားနည်းေနသူ များတငွ် ေရာဂါသိသာစွာပိုမိုြပငး်ထန်တတပ်ါတယ။်

COVID-19  ေရာဂါ၏လက)ဏာေတကွဘာေတလွဲ
COVID-19 ေရာဂါ၏ အဓိက လကXဏာများမာှ တတုေ်ကးွေရာဂါ သုိAမဟုတ်

အေအးမိြခင်း8ှင့် ဆငတ်ပူါတယ။်

• ဖျားြခငး်

• ေချာငး်ဆိုးြခငး်

• အသက်ရှCကျပ်ြခင်း၊ အသက်ရှCရခက်ခဲြခင်း

တုန6်ြပန်ေဆာင်ရွက်ချက်၏ လပုေ်ဆာငမ်@တိုငး်တငွ် သက်ဆုိင်ရာ ရပရွ်ာလထူ၏ု အခန်းကDမှာ မရိှမြဖစ် အေရးပါလျကရိှ်ပါတယ်

မူးယစေ်ဆးဝါးသုံးစွဲသမူျားအေနြဖင့် နဂိုေရာဂါအခံ

ကျန်းမာေရးြပဿနာများရှိ@ုိင်ြခင်း၊ ခဲွြခားဆကဆံ်ခံရြခငး်၊

လမူCအသိုငး်အဝိုငး်၏ အစနွအ်ဖျားသိုFေရာကရ်ှိေနြခငး်၊ စးီပွားေရး@ငှ့်

လမူCေရးဆုိငရ်ာ ထိခုိက်@ိုင်မC ပုိမုိြမင့်မားြခငး်၊

အမ်ိရာေနရာထိုငခ်ငး်@ငှ့် ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မC လက်လှမ်းမီ

ရယူ@ုိငမ်Cမရှိြခငး် စတဲ့အချကေ်တေွJကာင့် COVID-19  

ေရာဂါထခုိိကခံ်စားရ@ုိငေ်ချပုိမုိြမင့်မား@ုိငပ်ါတယ်။

မူးယစေ်ဆးဝါးသုံးစွဲသမူျားအတကွ် HIV 1 ၊@ှင့် အသညး်ေရာင်

ေရာဂါစပုိီးအတကွ် ြပည့်စုံေသာ ေစာင့်ေရာှကမ်C@ှင့် အလယ်ွတကူ

လက်လှမ်းမီ ရယူ@ုိငေ်သာ ဝနေ်ဆာငမ်Cများအား COVID-19 

ကပ်ေရာဂါ ြဖစပွ်ားေနစဉ် အချိနအ်တငွး် ဆက်လက်ရရှိေစေရး@ှင့်

ေရရှည်တည်တံ့စွာ ရရှိ@ုိငေ်ရးကို ေသချာေစရန် လိုပါတယ်။

မူးယစေ်ဆးဝါးသုံးစွဲသမူျားအတကွ် HIV 1 ၊@ှင့် အသညး်ေရာင်

ေရာဂါစပုိီးအတကွ် ြပည့်စုံေသာ ေစာင့်ေရာှကမ်C@ှင့်အလယ်ွတကူ

လက်လှမ်းမီ ရယူ@ုိငေ်သာ ဝနေ်ဆာငမ်Cများအား ေဆာင်ရွက်

ေပးရာမှာ ေဘးကင်း လုံြခuံေသာ လုပ်ငန်းခွင်များ ြဖစရ်နလ်ိုပါတယ်။

အေရးေပPအေြခအေနေJကညာထားတဲ့@ိုငင်မံျား၊ သိုFမဟတု်

အကးူအလးူ အသာွးအလာများ လုံးဝပိတ်ပင်ထားတဲ့

@ိုငင်မံျားမှာပငလ်Rင် ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရှာက်မC ရယူပုိငခွ်င့်မှာ

လူသားများ၏ အခွင့်အေရးြဖစပ်ါတယ်။ ကျန်းမာေရး

ေစာင့်ေရာှကမ်Cဆုိရာတငွ် အသကအ်@Sရာယ်ကို ကာကွယ်ေပး@ုိင်တဲ့

HIV1 အ@Sရာယ်ေလRာ့ချေရးဆုိငရ်ာ ဝနေ်ဆာငမ်Cများ@ှင့်

အစအီစဉမ်ျား ပါဝငပ်ါတယ်။

ဝနေ်ဆာငမ်Cေပးရာ ဌာနများကို ပိတလ်ိုကြ်ခငး်သည် မပိတဘ်ဲ

ဆက်လက်ဖွင့်လှစ်ထားသည့် ေနရာဌာနများတွင် လူများပုိမုိ

များြပားထထူပ်လာေစတဲ့အတကွ် ေရာဂါကးူစက@ုိ်ငမ်C အ@Sရာယ်ကို

ပုိမုိြမင့်မားေစUပီး ဝနေ်ဆာငမ်C၏ အရညအ်ေသးွကိုလညး်

ထိခုိက်ေစမှာ ြဖစပ်ါတယ်။

လုံေလာက်ေသာ ရနပံု်ေငရွရှိေရးကိုလညး် ေဆာင်ရွက်ထားသင့်
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