အကျဉ်းသားများသည် အများြပည်သူနည်းတူ ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မIကို ခံစား5ိုင်ခွင့်ရှိရမှာြဖစ်Yပီး ၄င်းတို3၏ဉပေဒေSကာင်းဆိုင်ရာအေြခအေနေSကာင့်ခွဲြခားဆက်ဆံမIမရှိဘဲ
ရပ်ရွာအတွင်းမှာ ရရှိ5ိုင်သည့် ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မI5ှင့် ညီမXသည့် ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မIကို အခမဲ့ ရယူပိုင်ခွင့် ရှိရပါမည်။

COVID-19 ေရာဂါကူးစက်ခံရပါက ဘယ်လုိ

COVID-19 ေရာဂါ ဘယ်လန
ုိ ည်းြဖင့် ကူးစက်ပါသလဲ
COVID-19 ေရာဂါဟာ လူတစ်ဦ်းမှတစ်ဦးသို3 ကူးစက်5ိုင်တဲ့ ေရာဂါြဖစ်ပါတယ်။ COVID-19 ေရာဂါ
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ခံစားေနရသူက ေချာင်းဆိုးလိုက်တဲ့အခါ၊ 5ှာေချလိုက်တဲ့အခါ၊ ဒါမှမဟုတ် စကားေြပာတဲအ
့ ခါ ထိုသူရဲG

ေတွေတွBရသလဲ

ပါးစပ်5ှင့်5ှာေခါင်းမှ ထွက်လာတဲ့ အစက်အမIန်ေလးများကတဆင့် လူတစ်ဦးမှတစ်ဦးကို အဓိကအားြဖင့်

COVID-19 ေရာဂါကူးစက်ခံရေသာ်လည်း ဘာေဝဒနာ၊

ေရာဂါကူးစက်ပျံG5ှံ35ိုင်ပါတယ်။

ဘာလကVဏာမX မြပဘဲလည်း ေန5ိုင်ပါတယ်။
အြဖစ်အများဆုံး ေဝဒနာေတွကေတာ့ တုတေ
် ကွးေရာဂါ

လူေတွဟာ COVID-19 ေရာဂါပိုးကို အဓိကအားြဖင့်နည်းလမ်း (၂)မျိuး5ှင့် ကူးစက်ခံရ5ိုင်ပါတယ်။

ဒါမှမဟုတ် အေအးမိြခင်းမှာ ခံစားရတဲ့ ေဝဒနာေတွနဲ3
ဆင်တYူ ပီး ဖျားြခင်း၊ ေမာပန်းြခင်းနဲ3 ေချာင်းေြခာက်

Ø COVID-19 ေရာဂါရှိတဲ့သူ ေချာင်းဆိုးလိုက်တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် အသက်ရှOထုတ်လိုက်တဲ့အခါ

ဆိးု ြခင်းတိ3ု ြဖစ်5ိုင်ပါတယ်။ အချိuGလူေတွမှာေတာ့

ထွက်လာတဲ့ အစက်အမIန်ေလးေတွကို ရှOသွင်းမိြခင်း
Ø ေရာဂါပိးု ေတွတင်ကျန်ေနတဲအ
့ ရာဝတQuေတွ၊မျက်5ှာြပင်ေတွကို ကိုင်တွယ်ထားတဲ့လက်ြဖင့် မိမရ
ိ Gဲ
ပါးစပ်၊ 5ှာေခါင်းနဲ3 မျက်လးံု များကို ထိေတွGကိုင်တွယ်မိြခင်း

အြခားေသာ ေဝဒနာ၊ လကVဏာေတွနဲ3 ေရာဂါစYပီး
နာကျင်ကက
ုိ ခ
် တ
ဲ ာ၊ 5ှာရည်ယ5
ုိ ာှ ပိတတ
် ာ၊
လည်ေချာင်းနာတာ၊ အနံ3ခံလို3မရတာ၊

COVID-19 ေရာဂါ ကူးစက်ပျံG5ှံ35ိုင်တဲ့နည်းလမ်းများ5ှင့် ပတ်သက်တ့ဲ ေနာက်ဆုံးရ အေထာက်အထား
များကို ကမRာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲG (WHO) ရဲGအင်တာနက်စာမျက်5ှာမှာ Sကည့်TI5ိုင်ပါတယ်။

အရသာခံလို3မရတာ၊ ဝမ်းပျက်ဝမ်းေလXာတာ
စတာေတွြဖစ်5ိုင်ပါတယ်။

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019.
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လက@ဏာေတွေပCလာရင် ဘာေတွေဆာင်ရွက်ရမယ်
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မိမိမှ အြခားသူများသိုF ေရာဂါပိုးမWားများ ပျံ?MှံFြခင်း မရှိရ

ေဆး၊ အသည်းေရာင်စီပိုးေဆး၊ မူးယစ်ေဆးစွဲ

ေလေအာင် ေချာင်းဆိုးMှာေချတိုင်း တံေတာင်ဆစ်ေကွး

ကုသေရးေဆးများ၊ စိတ်ကျန်းမာေရးေဆးများ

ြဖင့်ဖုံးအုပ်ပါ၊ တစ်ရှXးရှိပါက တစ်ရှXးြဖင့်အုပ်ပါ၊ OပီးလYင်

စသည်ြဖင့)်

အသုံးြပuထားတဲ့ တစ်ရXှ းကို အဖုံးပါတဲ့ အမZိက်ပုံးထဲသိုF
စနစ်တကျ စွနF်ပစ်ပါ။
ြဖစ်Mိုင်ပါက မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို အြခားသူများMှင့်
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ကိုယ်စားလှယ်Mှင့် ဆက်သွယ်ပိုင်ခွင့် ရှိရပါမည်။
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