
 

                                                                        Translated by 

 

 

 

 

 က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ် (Covid19) 

လမ််းညွှန ် 

 

မမန်မာစာ  BURMESE /  

ဤအကကြံပပ်းချက်မျာ်းသည် NHS 

ကျန််းမာပရ်းအကကြံပပ်းချက်မျာ်းနှင ်သတင််းအချက်အလက်မျာ်း အပပေါ် အပမခခြံသည်။ 

၎င််းသည်ယူပကန ိုင်ငြံရှ  မည်သည ်န ိုင်ငြံသာ်းမျာ်းပင် မြစ်ပါပစ အာ်းလြံို်းအတွက် 

အကကြံဥာဏ်မြစ်သည်။ 

 

 

 

 

 

Version 8 [15.12.2020] 

 

 

 



 

 

 

 

မာတ ကာ  

က ိုရ ို နာဗ ိုင််းရပ်စ်  (COVID-19) ဆ ိုတာဘာလဲ။ ပဘ်းကင််းလြံို မခြံြုံရန် မည်သ ို   ပနရမည်နည််း။ 

သင ်တွင်ပရာဂါလကခဏာရှ လျှင် ဘာလိုပ်ရမည်နည််း။  

က ိုရ ို နာဗ ိုင််းရပ်  ကူ်းစက်ခြံထာ်းရန ိုင်ပမခရှ ပသာ  အ မ်ပထာင်စိုမျာ်းအတွက်  သ ်းမခာ်းပနထ ိုင်ရန် 

လမ််းညွှန်ချက်  

သ ်းမခာ်းပနထ ိုင်ရန် လမ််းညွှန်ချက်က ို  ဘယ်ပလာက်ကကာကကာ  လ ိုက်နာရမလဲ။  

NHS 111 က ို  ဘယ်အချ န်မှာဆက်သွယ်သင ်ပါသလဲ။ 

NHS 111 က ို ဘယ်လ ို  ဆက်သွယ်မလဲ။  

လူဝင်မှု ကက ်းကကပ်ပရ်းအပမခအပနက ို  စ ို်းရ မ်ပါက လိုပ်ပဆာင်ရန်အချက်မျာ်း  

က ိုရ ို နာဗ ိုင််းရပ် (COVID-19)  မပန  ်ပွာ်းမှုက ို  ရပ်တန  ်ရန် ဘာလိုပ်ရမည်နည််း။  

 

  



 

က ိုရ ို နာဗ ိုင််းရပ်စ်  (COVID-19) ဆ ိုတာဘာလဲ။ ပဘ်းကင််းလြံို မခြံြုံရန် မည်သ ို   

ပနရမည်နည််း။ 

  
COVID-19 သည ်သင၏်အဆိုတ်,အသက်ရှှူလမ််းပကကာင််းနငှ်  

အမခာ်းက ိုယ်တွင််းအဂ် ါမျာ်းက ို ဒိုကခပပ်းပသာ ပရာဂါအသစ်တစ်ခိုမြစ်သည။် 

၎င််းသည ်က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ် ဟိုပခေါ်သည ဗ် ိုင််းရပ်စ်ပကကာင  ်မြစ်ပွာ်းသည။် 

သငန်ငှ  ်အတူမပနထ ိုငသ်ူမျာ်းနငှ်  ထ ပတွွေ့ဆက်ဆြံမခင််း က ိုပလျှာ ချမခင််း၊ 

coronavirus မပန  ပွ်ာ်းမှုက ိုတာ်းဆ ်းရန ် မရှ မမြစ်လ ိုအပ်ပသာ 

တစ်က ိုယ်ပရသန  ရ်ှင််းမှုနည််းလမ််းမျာ်းအာ်း တတ်န ိုငသ်မျှလ ိုက်နာမခင််းမြင  ်

ပဘ်းကင််းလြံိုမခြံြုံစွာ ပနန ိုငပ်ါသည။် ပရာဂါလကခဏာမျာ်း သ ို  မဟိုတ် 

အမခာ်းကျန််းမာပရ်းအပမခအပနမျာ်းမရှ လျှငပ်သာမ်ှ 

အသက်အရွယ်မပရွ်းလူအာ်းလြံို်း ပါဝငလ် ိုက်နာသင် ပါသည။် 

 

အမျာ်းသြံို်းသယ်ယူပ ို  ပဆာငပ်ရ်းက ိုအသြံို်းမပြုံမခင််း သငသ်ည ်

အမျာ်းမပညသ်သူယ်ယူပ ို  ပဆာငပ်ရ်းက ို အတတ်န ိုငဆ်ြံို်းပရှာငရှ်ာ်းသင ပ်ပ ်း 

စက်ဘ ်းစ ်းမခင််း၊ လမ််းပလျှာက်မခင််း သ ို  မဟိုတ် ပမာင််းနငှမ်ခင််းတ ို  က ိုသာ 

အစာ်းမပြုံလိုပ်သင သ်ည။် အမျာ်းမပညသ်သူယ်ယူပ ို  ပဆာငပ်ရ်းက ို 

အသြံို်းမပြုံရနလ် ိုအပ်ပါက အထတ်ွအထ ပ်ကာလက ိုပရှာငရှ်ာ်းပပ ်း တစ်ဥ ်းနငှ် တစ်ဥ ်း 

ပဝ်းကွာမှုက ို ထ န််းသ မ််းရနက်က ြုံ်းစာ်းပါ။ 

အမျာ်းမပညသ်သူယ်ယူပ ို  ပဆာငပ်ရ်းအသြံို်းမပြုံပါက မျက်နာှြြံို်း မမြစ်မပန 

ဝတ်ထာ်းရမည။်  

ဤလမ််းညွှနခ်ျက်က ို လ ိုက်နာရန ်အပရ်းကက ်းပါသည။် မလ ိုက်နာပါက 

ဒဏပ်ငရွ ိုက်ခြံရန ိုငပ်ါသည။် 

 
ဆက်လက်အလိုပ်လိုပ်မခင််း သငသ်ည ်တတ်န ိုငလ်ျှငအ် မ်မှ ဆက်၍ 

အလိုပ်လိုပ်သင သ်ည။် သငအ်လိုပ်သာွ်းရနလ် ိုအပ်ပါက 

သငန်ငှ သ်င အ် မ်ပထာငစ်ိုဝငမ်ျာ်းတွင ်ပရာဂါလကခဏာမျာ်းမရှ ပကကာင််း 

ဦ်းစွာစစ်ပဆ်းသင သ်ည။် အကယ်၍ လကခဏာမရှ ပါက သငသ်ည် ၂ 

မ တာအကာွအပဝ်းက ို ထ န််းသ မ််းမခင််း၊မကကာခဏလက်ပဆ်းမခင််း (သ ို  ) 

သန  ရှ်င််းပရ်းမပြုံလိုပ်မခင််းမြင  ်အလိုပ်သ ို  သာွ်းန ိုငသ်ည။် သင၏်အလိုပ်ခွင၌် 

လြံိုမခြံြုံမှုအစ အမြံမျာ်းနငှ  ်ပိုဂ္ ြုံလ်ပရ်းအကာအကွယ်ပစစည််းမျာ်း ရရှ န ိုငမ်ှုရှ မရှ က ို 

သင၏်အလိုပ်ရှငန်ငှ စ်စ်ပဆ်းန ိုငသ်ည။် 

 

ရဲနငှ်  စစ်တပ်သည ်လူထိုအတွက် ချမှတ်ထာ်းပသာ 

ကျန််းမာပရ်းစည််းကမ််းချက်မျာ်းက ို လူအမျာ်း လ ိုက်နာပစရန ်

ပဆာငရွ်က်မခင််းနငှ်  လ ိုအပ်သည်  သမူျာ်းအာ်း အစာ်းအစာနငှ်  ပစစည််းမျာ်းအာ်း 

ပ ို  ပဆာငပ်ပ်းမခင််း စသည်  အခန််းကဏဠ မျာ်းတွင ်ပါဝငန် ိုငပ်ါသည။် 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ထ  ို့က  ြောင ို့ သင နငှို့ သ  ဆ  င န  င ကသြော ကေသအလ     စည ်းမျဉ်းမျြော်းအတွ   သင ၏ကေသအြောဏြောပ  င နငှို့  

စစ ကဆ်းသင ို့ပါသည ။ 

အင်္ဂလန  https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-
19-meeting-with-others-safely-social-distancing  

စက ြောို့တလန  
https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-
protection-levels/ 

ကေလနယ  https://sanctuary.gov.wales/covid-19 

အ  င ယြောလန က မြော  ပ  င ်း 
https://www.health-ni.gov.uk/publications/guidance-accompany-
health-protection-coronavirus-restrictions-no-2-regulations-
northern-ireland-2020  

သင ်ပဘ်းကင််းလြံိုမခြံြုံစွာ ပနထ ိုငန် ိုငရ်န ်အက်ပ်တစ်ခိုက ို သင၏် စမတ်ြိုန််းထသဲ ို   

ပဒါင််းလိုဒလ်ိုပ်ထာ်းပါ။ Coronavirus ကူ်းစက်ခြံထာ်းရကာ အပမြ ပပါ  စတစ် 

ထက်ွထာ်းသည်  အက်ပ်အသြံို်းမပြုံသနူငှ  ်သင ်န ်းကပ်စွာဆက်ဆြံတည်ရှ ပနပါက 

ဤအက်ပ်က သင က် ို သတ ပပ်းလ မ ်မည။် အကယ်၍ သငသ်ည ်Coronavirus 

ကူ်းစက်ခြံထာ်းရသညဟ်ို အပမြ ထက်ွပါက ဤအက်ပ်သည ်သငန်ငှ်  

အန ်းကပ်ရှ ခဲ ြူ်းသ၊ူ အဆက်အသယ်ွမျာ်း မညသ်မူည်ဝါမြစ်ပကကာင််းက ို သင၏် 

သတင််းအချက်အလက်မျာ်းအာ်း မပပါက်ကကာ်းပစဘ ဲတာဝနရ်ှ သူမျာ်းအာ်း 

အသ ပပ်းပစန ိုငပ်ါလ မ် မည။် 

 

သင ်အဂဂလနန်ငှ ပ်ဝလနယ်မျာ်းတွငပ်နထ ိုငပ်ါက NHS COVID-19 App က ို 

ပဒါင််းလိုဒ ်လိုပ်ပါ။ အသက် ၁၆ နစှ်အထက်ရှ သ ူမည်သမူဆ ို အသြံို်းမပြုံန ိုငပ်ါသည။် 

ဘာသာစကာ်း ၁၁ မျ ြုံ်းမြင  ်ပ ိုမ ိုသ ရှ လ ိုပါက https://covid19.nhs.uk/information-

and-resources-translated.html က ို ဝငပ်ရာက်ကကည် ရှှူပါ။ 

 

သင ်စပကာ တလနတွ်ငပ်နထ ိုငပ်ါက Protect Scotland App 

က ိုပဒါင််းလိုပ်ဆွနဲ ိုငသ်ည။် အသက် ၁၆ နစှ်အထက်ရှ သူ မညသ်ူမဆ ို 

ဤအက်ပလ ပက်းရှင််းက ို အသြံို်းမပြုံန ိုငပ်ါသည။် ပ ိုမ ိုသ ရှ လ ိုပါက - 

https://www.protect.scot/ က ို ဝငပ်ရာက်ကကည် ရှှူပါ။ 

 

သငအ် ိုငယ်ာလနပ်မမာက်ပ ိုင််းတွင ်ပနထ ိုငပ်ါက StopCOVID NI Proximity App က ို 

ပဒါင််းလိုပ်ဆွနဲ ိုငသ်ည။် အသက ်၁၁ နစှ်ပအာက် မညသ်ူမဆ ို 

ဤအက်ပလ ပက်းရှင််းက ို အသြံို်းမပြုံန ိုငပ်ါသည။် ပ ိုမ ိုသ ရှ လ ိုပါက - 

https://www.nidirect.gov.uk/articles/coronavirus-covid-19-stopcovid-ni-

proximity-app က ို ဝငပ်ရာက်ကကည် ရှှူပါ။ 

 

https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-meeting-with-others-safely-social-distancing
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-meeting-with-others-safely-social-distancing
https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-protection-levels/
https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-protection-levels/
https://sanctuary.gov.wales/covid-19
https://www.health-ni.gov.uk/publications/guidance-accompany-health-protection-coronavirus-restrictions-no-2-regulations-northern-ireland-2020
https://www.health-ni.gov.uk/publications/guidance-accompany-health-protection-coronavirus-restrictions-no-2-regulations-northern-ireland-2020
https://www.health-ni.gov.uk/publications/guidance-accompany-health-protection-coronavirus-restrictions-no-2-regulations-northern-ireland-2020
https://covid19.nhs.uk/information-and-resources-translated.html
https://covid19.nhs.uk/information-and-resources-translated.html
https://www.protect.scot/
https://www.nidirect.gov.uk/articles/coronavirus-covid-19-stopcovid-ni-proximity-app
https://www.nidirect.gov.uk/articles/coronavirus-covid-19-stopcovid-ni-proximity-app


 

သင တ်ွငပ်ရာဂါလကခဏာရှ လျှငဘ်ာလိုပ်ရမလဲ။ 

သငသ်ည ်- 

•မမင မ်ာ်းပသာအပူချ န ်- သင၏်ရငဘ်တ်သ ို  မဟိုတ်ပနာက်ပကျာက ိုထ ရန ်ပူမပင််းပနသည ်သ ို  မဟိုတ် 

•အဆက်မမပတ်ပချာင််းဆ ို်းမခင််း - ဆ ိုလ ိုသညမ်ှာသငသ်ည ်

အကက မ်ကက မ်ပချာင််းဆ ို်းပနသည ်သ ို  မဟိုတ် 

•သင၏်ပြံိုမှနအ်ရသာသ ို  မဟိုတ်အနြံ   (anosmia) ၏ပြံိုမှနခ်ြံစာ်းမှု ဆြံို်းရှု ြံ်းမခင််း (သ ို  ) 

ပမပာင််းလဲမခင််း - သငသ်ည ်တစ်စြံိုတစ်ခိုက ို အနြံ  မခြံန ိုင၊် အရသာ မမမည််းန ိုငလ်ျှင ်

သ ို  မဟိုတ် အရာဝတထ ြုံမျာ်းသည ်ပြံိုမှနန်ငှ မ်တူပသာအနြံ   သ ို  မဟိုတ် အရသာတ ို   

မြစ်ပနလျှင ်

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

တတ န  င သမျှအ မန ဆ  ်း ဤအဆငို့ မျြော်း    လ    နြောရမည : 

မ မ ဘာသာသ ်းသန်  ပနထ ိုငမ်ခင််း - 

အ မ်တွငအ်နည််းဆြံို်း ၁၀ ရက်ပနပပ ်း 

က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ် 

ကူ်းစက်မှုရှ ပသာအ မ်ပထာငစ်ိုမျာ်းအတွ

က် သ ်းမခာ်းလမ််းညွှနခ်ျက်က ို လ ိုက်နာပါ။ 

သင အ် မ်ပထာငစ်ိုရှ  အမခာ်းသသူ ို  မဟိုတ် 

သငန်ငှ န် ်းစပ်သမူျာ်းလည််း ၁၀ ရက်ကကာ 

သ ်းမခာ်းပနရမည။် 

 

ပရာဂါလကခဏာမပပပ ်းသည  ်ပထမ ၅ 

ရက်အတွင််း က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ် 

က ိုစစ်ပဆ်းမခင််းက ို ခြံယူပါ။ 

မည သမူဆ   ကရြောင်္ါလ ခဏြောရှ ပါ  

ဗ  င ်းရပ စ ပ  ်းရှ မရှ  

အခမ ို့စစ ကဆ်းန  င ပါသည ။ စမ ်းသပ ရန  

နည ်းလမ ်းနစှ ခ ရှ သည ။ စမ ်းသပ  ခင ်း    

သင ကနထ  င တ ို့ကနရြော   ကရြော  ကအြောင  

ပ  ို့န  င သလ   စမ ်းသပ ကနရြော    

သြွော်းန  င ပါသည ။ ရလေ မျြော်း    

စြောသြော်းမ  ကဆို့ခ ျ၊ အ ်းကမ်းလ  သ  ို့ 

ဖ န ်းကခေါ်ဆ  မှုမှ တဆင ို့ ရပါမည ။ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ပ ိုမ ိုသ ရှ လ ိုပါက -  

စက ြောို့တလန  https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-test-and-protect-

coronavirus-service/ 

အ  င ယြောလန က မြော  ပ  င ်း https://www.publichealth.hscni.net/publications/test-trace-protect-step-

step-guide-and-translations 

 

စမ််းသပ်မှု ခြံယူရန ်(သ ို  ) အွနလ် ိုင််းမှ မှာကကာ်းရန ်

https://www.nhs.uk/ask-for-a-coronavirus-test က ို သာွ်းပါ။ 

သင ်အွနလ် ိုင််းအသြံို်းမပြုံန ိုငမ်ခင််းမရှ ပါက အဂဂလန၊် 

ပဝလနယန်ငှ ပ်မမာက်အ ိုငယ်ာလန ်၁၁၉ သ ို  ပခေါ်ဆ ိုမခင််း သ ို  မဟိုတ် 

စပကာ တလနတ်ွင ်၀၈၀၀ ၀၂၈ ၂၈၁၆ သ ို  ပခေါ်ဆ ိုပါ။ 

 

အကယ်၍ 

စစ်ပဆ်းမှုရလဒသ်ညအ်နိုတ်လကခဏာမြ

စ်ပါက၊ သငပ်နပကာင််းပပ ်း 

ပရာဂါလကခဏာမျာ်း မရှ ပတာ လျှင ်

သငက် ိုယ်တ ိုင ်သ ်းမခာ်းပနမခင််းက ို 

ရပ်တန  န် ိုငသ်ည။် 

သင၏်အ မ်ပထာငစ်ိုဝငမ်ျာ်းနငှ  ်

သငန်ငှ န် ်းစပ်သမူျာ်းလည််း 

ရပ်တန်  န ိုငသ်ည။် 

 

အကယ်၍ စစ်ပဆ်းမှုရလဒတ်ွင ်ပရာဂါက ို 

စမ််းသပ်ပတွွေ့ ရှ ပါက ကျနရ်ှ သည်  ၁၀ ရက်တာ 

သ ်းသန်  ပနထ ိုငမ်ခင််းက ို ပပ ်းဆြံို်းပစရမည။် 

သင၏်မ သာ်းစိုနငှ  ်သငန်ငှ န် ်းကပ်စွာ 

ဆက်သယွ်မှုရှ သ ူအာ်းလြံို်းသည ်၁၀ 

ရက်ဆက်တ ိုက် သ ်းသန်  ပနထ ိုငမ်ခင််းက ို 

ဆက်လိုပ်ရမည။် သင ၏ ကအရ ယြောရှ က ခရြောခ  ခင ်း 

၀န ကဆြောင မှုသည  သငို့ အြော်း ဆ  သယွ ၍ 

ဗ  င ်းရပ စ ထပ မ ပျ ျံ့ နှ ို့မှု   ရပ တန ို့ ရန  

သင ၏အ ူအည     ကတြောင ်းခ ပါလ မို့ မည ။ 

သတူ  ို့သည  သင  မ  ြောကသ်းမ  ရှ ခ ို့သညို့ ကနရြော၊ 

မည သနူငှို့  အန ်း ပ ဆ  သယွ မှုရှ သလ ဟ  

သငို့ အြော်းကမ်းလ မို့ မည ။ 

ထ  အက  ြောင ်းအရြောမျြော်းသည  မည သသူည  

မ မ    ယ    သ ်း ခြော်းခွ ထြော်းရန နငှို့  အ မ တွင  ၁၀ ရ   

(သ  ို့) ထ  ထ  မ ကနရန  လ  အပ က  ြောင ်း    

ကဖြော ထ တ ရန မရှ မ ဖစ လ  အပ သည ။ 

 

https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-test-and-protect-coronavirus-service/
https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-test-and-protect-coronavirus-service/
https://www.publichealth.hscni.net/publications/test-trace-protect-step-step-guide-and-translations
https://www.publichealth.hscni.net/publications/test-trace-protect-step-step-guide-and-translations
https://www.nhs.uk/ask-for-a-coronavirus-test


 

က ိုရ ို နာဗ ိုင််းရပ် က်ူးစက်ခြံထာ်းရန ိုင်ပမခရှ ပသာ အ မ်ပထာင်စိုမျာ်းအတွက်   

သ ်းမခာ်းပနထ ိုင်ရန် လမ််းညွှန်ချက်  

အလိုပ်၊ ပကျာင််း၊ 

မ သာ်းစိုဆရာဝန ်ခွဲစ တ်မှု၊ 

ပဆ်းဆ ိုင ်သ ို  မဟိုတ် 

ပဆ်းရြံိုမျာ်းသ ို  မသာွ်းပါနငှ ။် 

သ ်းမခာ်းအပဆာက်အဦ်းမျာ်းတွင ်

ပနထ ိုငအ်သြံို်းမပြုံပါ၊ သ ို   မသြံို်းခင ်

သန်  ရှင််းပါ။ 

အမခာ်းလူမျာ်းနငှ  ်

န ်းကပ်စွာပနထ ိုငဆ်က်သယွ်မခင််းက ို 

ပရှာငက်ျဉ်ပါ။ 

အစာ်းအစာနငှ ပ်ဆ်းဝါ်းမျာ်းက ို 

သင အ်ာ်း ပ ို  ပပ်းပစပါ။ 

ဧည သ်ညလ်မ််းညွှနက် ို ကကည် ပါ။ မြစ်န ိုငလ်ျှင ်

တစ်ပယာက်တည််းအ ပ်ပါ။ 

 

လက်မျာ်းက ိုပြံိုမှနပ်ဆ်းပကကာပါ။ 

 

ပရမျာ်းမျာ်းပသာက်ပါ။ ပရာဂါလကခဏာမျာ်း သက်သာပစရန ်

paracetamol ပသာက်ပါ။ 

အမျြော်း ပည သူသယ ယူပ  ို့ကဆြောင ကရ်းအသ  ်း ပြုပါ  မျ  နြှောဖ  ်း မ ဖစ မကန ေတ ထြော်းရမည ။  

လ ိုပါကဤပနရာတွငက်ကည ်ပါ https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-

guidance 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance


 

သ ်းမခာ်းပနထ ိုင်ရန် လမ််းညွှန်ချက်က ို  ဘယ်ပလာက်ကကာကကာ လ ိုက်နာရမလဲ။  

• ပရာဂါလကခဏာရှ သမူည်သမူဆ ို အ မ်တွင ်အနည််းဆြံို်း ၁၀ ရက် သ ်းသန်  ပနသင သ်ည။် 

• အကယ်၍ ထ ိုသသူည ်အမခာ်းလူမျာ်းနငှ အ်တူပနထ ိုငပ်ါက တဆင် အ မ်အမပငဘ်က်သ ို   ကူ်းစက်ပျြံွေ့ နှြံ  မခင််းက ို 

ကာကွယ်ရန ်၎င််းတ ို  သည်လည််း အ မ်တွင ်အနည််းဆြံို်း ၁၀ ရက်ခန   ်သ ်းမခာ်းပနသင သ်ည။် 

• ထ ို  ပနာက် သင အ် မ်ရှ  မည်သမူဆ ို ပရာဂါလကခဏာမပလာလျှင ်၎င််းတ ို  သည ်အ မ်တွင ်လကခဏာမျာ်း စတငမ်ပသည  ်

ပန  မှစတင၍် ၁၀ ရက် ထပ်ပဆာင််းကာ သ ်းမခာ်းပနသင သ်ည။် ထ ို  ပကကာင်  အ မ်တွင ်၁၀ ရက်ထက်ပ ိုကကာစွာ 

ပနထ ိုငရ်န ိုငပ်မခရှ သည။် 

သငသ်ည ်အသက် ၇၀ ပကျာ်သ၊ူ နာတာရှညက်ျန််းမာပရ်းအပမခအပနရှ သ၊ူ က ိုယ်ဝနရ်ှ ပနသ၊ူ 

က ိုယ်ခြံအာ်းစနစ်အာ်းနည််းပနသ ူနငှ  ်အတူပနထ ိုငပ်နသညဆ် ိုပါလျှင ်၎င််းတ ို  အတွက် ၁၀ ရက်ကကာပနထ ိုငရ်န ်

အမခာ်းတစ်ပနရာက ို ရှာပပ်းပါ။ 

 

NHS 111 က ိုဘယ်အချ န်မှာဆက်သွယ်သင ်ပါသလဲ။ 

• မပင််းထနစ်ွာ ြျာ်းနာပနပသာပကကာင  ်ပန  တဓူ၀လိုပ်ပလ ရှ သည်  တ ဗွ ကကည မ်ခင််း၊ ြိုန််းသြံို်းမခင််း၊ စာြတ်မခင််း၊ အ ပ်ရာမှ 

ထမခင််း အမှုတ ို  အာ်း လိုပ်ပဆာငမ်ခင််း မမပြုံန ိုငလ်ျှင၊် 

• အ မ်တွင ်ပရာဂါလကခဏာမျာ်းက ို မပမြရှင််းန ိုငပ်တာ ဟို သငခ်ြံစာ်းရလျှင၊် 

• သင အ်ပမခအပနပ ိုဆ ို်းလာလျှင၊် 

• ပရာဂါလကခဏာမျာ်း ၇ ရက်အတွင််း သက်သာမလာလျှင ်ဆက်သွယ်ပါ။ 

 

NHS 111 က ို ဘယ်လ ို  ဆက်သွယ်မလဲ။  

 NHS 111 က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်အွနလ် ိုင််း၀နပ်ဆာငမ်ှု က ို အသြံို်းမပြုံပါ။ . (https://111.nhs.uk/covid-19) အကယ်၍ 

သငသ်ညအ်ွနလ် ိုင််း၀နပ်ဆာငမ်ှုမျာ်းက ို မရရှ န ိုငပ်ါက 111 သ ို  ပခေါ်ဆ ိုန ိုငသ်ည ်(ဤနြံပါတ်သည ်အခမဲ ပခေါ်ဆ ိုန ိုငသ်ည်  

နြံပါတ်မြစ်သည)် ။ သင၏် ဘာသာစကာ်းအတွက် စကာ်းမပနတ်စ်ဦ်းက ို ပတာင််းခြံလ ိုလျှင ်ပမ်းခွန််းတ ိုင််းက ို “yes” ဟို 

ပမြဆ ိုပါ။ 

 

လူဝင်မှု ကက ်းကကပ်ပရ်းအပမခအပနက ို  စ ို်းရ မ်ပါက လိုပ်ပဆာင်ရမည်  အချက်မျာ်း။  

အဂဂလနသ် ို   အလညလ်ာပရာက်ပသာ န ိုငင်ြံမခာ်းသာ်းဧညသ်ည် မျာ်းနငှ်  ခွင် မပြုံချက်မရှ ဘ ဲပဗ တ နတွ်င ်

ပနထ ိုငပ်နပသာသမူျာ်း အပါအဝင ်မညသ်မူဆ ိုထြံမှ ပအာက်ပါအပကကာင််းအရာမျာ်းပကကာင်  

ပငပွကာက်ခြံမှုရှ လ မ် မည ်မဟိုတ်ပါ။ 

• Coronavirus က ို စစ်ပဆ်းမခင််း (စစ်ပဆ်းမှုရလဒ၌် သင် တွင ်coronavirus မရှ ပကကာင််းမပလျှငပ်သာ်မှ) 

https://111.nhs.uk/covid-19


 

• Coronavirus အတွကက်ိုသမှု - သ ို  ပသာ် အကယ်၍ သငက်ိုသမှုက ို စတငပ်ပ ်းပနာက်မှ သင် ထြံ၌ က ိုရ ိုနာ 

ဗ ိုင််းရပ်မရှ ပကကာင််း ပဆ်းစစ်မှုရလဒ ်ရရှ လျှင ်ထ ိုရလဒရ်ပပ ်းချ နပ်နာက်ပ ိုင််း ကိုသမှုမျာ်းအတွက်က ို သင် ထြံမှ 

ပငပွကာက်ခြံပါမည။် 

• (MIS-C) ပယာငယ်မ််းမခင််း ပရာဂါ မြစ်ပွာ်းသ ူကပလ်းငယ်မျာ်းအာ်း ကိုသမှု 

COVID-19 က ိုရ ိုနာ ဗ ိုင််းရပ်က ို စစ်ပဆ်းမခင််း သ ို  မဟိုတ် ကိုသမခင််းမျာ်းအတွက် လူ၀ငမ်ှုကက ်းကကပ်ပရ်းစစ်ပဆ်းမှုမျာ်း 

ရှ လ မ် မည်မဟိုတ်ပါ။ 

 

က ိုရ ို နာဗ ိုင််းရပ်မပန  ်ပွာ်းမှုက ို  ရပ်တန  ်ရန် ကျွန်ိုပ်ဘာလိုပ်ရမလဲ။ 

• သင၏်လက်က ိုဆပ်မပာနငှ ပ်ရ သြံို်း၍ အနည််းဆြံို်းစကက န   ်၂၀ ကကာပအာငမ်ကကာခဏပဆ်းပကကာပါ။ 

• သတ ရှ စွာ ပဘ်းအနတရာယ် ကင််းကင််း ပနထ ိုငမ်ခင််းနငှ  ်ပတ်သက်၍ အကကြံဥာဏမ်ျာ်းက ိုလ ိုက်နာပါ။ 

• သငပ်နထ ိုငရ်ာပပေါ် မူတည၍် မျက်နာှြြံို်းတပ်မခင််းဆ ိုငရ်ာ အကကြံဥာဏမ်ျာ်းက ို လ ိုက်နာပပ ်း 

သငန်ငှ မ်ပနထ ိုငသ်မူျာ်းနငှ  ်၂ မ တာအကွာအပဝ်းက ိုထာ်းရှ ပါ။ 

ပ ိုမ ိုသ ရှ လ ိုပါက -  

• NHS လမ််းညွှန:် https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/ 

• WHO လမ််းညွှန:် https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses

