
က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ ်ရရာဂါ (COVID-19) ဆ ိုသညမ် ာ အဘယန်ည််း။ 

က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ်ရရာဂါ ၂၀၁၉ ((COVID-19) သည ်အသက်ရ ှူလမ််းရ ကာင််းဆ ိုငရ်ာရရာဂါ ဖြစ်ပပ ်း လူတစ်ဥ ်းမ  တစ်ဥ ်းသ ို ို့  လွယ်ကူစွာ 

ကူ်းစက်လွယ်သည။် ရာသ လ ိုက်ရပေါ်တတ်ရသာ တိုပ်ရကွ်း(ြလူ) က ို့သ ို ို့ရသာ အသက်ရ ှူလမ််းရ ကာင််းဆ ိုငရ်ာ ရရာဂါထက် ပ ို၍ ဖပင််းထနသ်ည။် 

ရရာဂါလကခဏာမ ာ်းသည ်မညသ်ညတ် ို ို့ ဖြစသ်နည််း။ 

ရတ ွေ့ရနက  ရရာဂါလကခဏာမ ာ်း 

အြ ာ်း၊ ရဖ ာကရ်သ ွေ့ရသာ ရ  ာင််းဆ ို်းဖ င််းန င်ို့  အသကရ် ှူတ ိုရတာင််းဖ င််း 

အဖြစ်နည််းရသာ ရရာဂါလကခဏာမ ာ်း 

အစာအ မ်န ို့ အူလမ််းရ ကာင််းရရာဂါ၊ န ာရ ါင််း ပ တ်ဆ ို ို့မှု၊ လညရ်  ာင််းနာမှု 

မညသ်တူ ို ို့တ င ်အနတရာယ ်ရ  ပါသနည််း။   

မည်သူမဆ ို က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ် ရရာဂါ (COVID-19) ကူ်းစက်န ိုငသ်ည်။ သက်ကက ်းရွယ်အ ိုမ ာ်းန င်ို့ န လ ို်းရရာဂါ၊ အဆိုတ်ရရာဂါ သ ို ို့မဟိုတ် ဆ ်း   ျိုရရာဂါက ို့သ ို ို့ နာတာရ ည် 

က န််းမာရရ်း အရဖ အရန ရ  ရသာ လူမ ာ်းသည် က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ် ရရာဂါ (COVID-19) ရ ကာင်ို့ ဖပင််းဖပင််းထနထ်န ်နာမက န််းြွယ် အနတရာယ် ပ ိုမ ာ်းသည်။ 

အကယ၍် ကျွန်ရတာ် နာမက န််းဖြစလ်ာလျှင ်ဘာလိုပ်ရမညန်ည််း။ 

သင ် စာ်းရနရရသာ ရရာဂါလကခဏာမ ာ်းက ို 

ရြာ်ဖပပါ၊အွနလ် ိုင််းရပေါ်မ  သတင််းပ ို ို့ပါ 

www.wycokck.org/COVID-19 

အ မ်တွင ်ရနပါ။ 
သင၏် က န််းမာရရ်း 

ရစာင်ို့ရရ ာက်ရပ်းသကူ ို ရ ေါ်ပါ။ 

က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ ်ရရာဂါ (COVID-19) က်ူးစကမ်ှု ရန ်းရစရန် မညသ် ို ို့ လိုပ်န ိုငသ်နည််း။ 

၆ ရပ 

ဖြစ်န ိုငသ်မျှ အ မတ်ွင ်ရနပါ။ 

အစာ်းအရသာက် က ို့သ ို ို့ မရ  မဖြစ် 

လ ိုအပ်ရသာ အရာမ ာ်းဝယ်ယူရန ်

အတွက်သာ အဖပငထ်ကွ်ပါ။ 

အကယ်၍ အ မအ်ဖပငထ်ကွ်ရလျှင ်

လူမ ာ်းန င်ို့ ၆ ရပ သ ို ို့မဟိုတ် ၆ ရပ  ထက်ပ ို၍ 

တစ်ဦ်းန ငို့တ်စ်ဦ်း ဖ ာ်းထာ်းပါ။ လူ ၁၀ 

ရယာက်န ငို့အ်ထက် ပ ို၍ စိုရဝ်းဖ င််း ရရ ာင ်ကဉ်ပါ။ 

တစ်က ိုယ်ရရန င်ို့ ပတ်ဝန််းက ငသ်န် ို့ရ င််းရရ်းက ို 

အရလ်းထာ်းပါ။ သင၏် လက်မ ာ်းက ို 

ရဆ်းရ ကာပါ သ ို ို့မဟိုတ် မ ကာ ဏ လက် 

ပ ို်းသတ်ရဆ်းရည ်အသ ို်းဖပျိုပါ။ ရ  ာင််းဆ ို်း 

န ာရ  ရသာအ ါ ြ ို်းအိုပ်ပါ။ 
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Unified Government ဖပညသ်ူ ို့ က န််းမာရရ်း ဌာန 

  

COVID-19 (က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ ်ရရာဂါ) 
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Kab mob COVID-19 yog dab tsi? 

Tus Kab Mob Coronavirus 2019 (COVID-19) yog cov mob hlab ua pa uas kis tau yooj yim heev 

ntawm ib tug neeg mus rau lwm tus.Nws yuav mob hnyav dua li lwm yam mob rau hlab ua pa, xws 

li mob khaub thuas raws lub caij nyoog. 

Cov tsos mob zoo li cas? 

Cov tsos mob uas nyiam tshwm sim muaj xws li: 
Ua npaws, hnoos qhuav, thiab txog siav 

Tsawg cov tsos mob tshwm sim tsawg heev  
muaj xws li: 
mob tej plab hnyuv, txhaws ntswg, mob caj pas 

Leej twg yuav  uaj kev pheej hmoo rau mob? 

Txhua tus tib neeg tuaj yeem mob tau tus kab mob COVID-19.Cov neeg muaj hnub nyoog laus dua thiab cov 
neeg muaj mob los ntev, xws li mob plawv, mob ntsws, lossis ntshav qab zib, yog cov muaj feem siab dua uas 
yuav muaj mob hnyav los ntawm tus mob COVID-19. 

Kuv yuav ua li cas yog kuv mob? 

Qhia koj cov tsos mob rau hauv online ntawm: 

www.wycokck.org/COVID-19  
Nyob twj ywm 
hauv tsev. 

Hu rau koj tus kws kho mob. 

Kuv tuaj yeem ua li cas txhawm rau los ncua txoj kev sib kis ntawm tus 

kab mob COVID-19 no kom qeeb tuaj? 

6 ft. 

Nyob hauv tsev kom ntau li ntau 

tau.Tsuas yog tawm mus sab 
nraud txhawm rau mus yuav tej 
khoom "tseem ceeb"  xwb, xws li 

mus yuav khoom noj haus. 

Yog tias koj yuav tsum tau tawm hauv 
tsev mus sab nraud, yuav tsum nyob kom 

deb ntawm lwm tus neeg (6 feet los sis 
deb dua ntawd).Zam kev sib sau ua ke 

coob dua 10 leej rov saud. 

Xyaum tu cev kom huv si.Nquag ntxuav 

koj ob txhais tes los sis siv kuab tshuaj 
tua kab mob ntxuav tes tas li.Thaiv koj 
lub qhov ncauj thaum koj hnoos thiab 

txham. 

wycokck.org/COVID-19  3-1-1 

UMnairfciehd3G1o, 2v0e2rn0ment Lub Tsev Hauj Lwm Saib 

Xyuas Pej Xeem Txoj Kev Noj Qab Haus Huv 

  

KAB MOB COVID-19 (Kab Mob Coronavirus) 
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कोभिड-१९ िनेको के हो? 
कोरोना िाइरस रोग २०१९ ( कोभिड--१९)  एक श्वासप्रश्वास सम्बन्धी रोग हो जनु एक व्यक्तिबाट अको 
व्यक्तिमा सजजल ैसनन सक्दछ। यो रूघाखोकी  जस्ता अन्य श्वासप्रश्वास सम्बन्धी रोगिन्दा धेरै गम्िीर छ। 

लक्षणहरू के-के हुन?् 
सामान्य लक्षणहरू: 
ज्वरो आउने, सुख्खा  खोकी र श्वास फेनन कठिनाई हुने 
कम सामान्य लक्षणहरू: 
पेट र आन्रा सम्बन्धी रोग, नाक बन्द हुने, घााँटी दखेु्न 

जोजखममा को छ? 
कोभिड-१९ जोकोहीलाई पभन लाग्न सक्छ। वदृ्ध वयस्क र मुटु रोग, फोक्सोको रोग वा मधुमेह जस्ता दीघनकालीन स्वास््य 
अवस्थाहरू िएका माभनसहरू कोभिड-१९ बाट हुने गम्िीर रोगको उच्च जोजखममा छन।् 

म क्तबरामी िएमा मैले के गनुनपछन? 

तपाईंका लक्षणहरू बारे यहााँ अनलाइनमा 
ररपोटन गनुनहोस:् 

www.wycokck.org/COVID-19 
घरमा बस्नहुोस।् तपाईंको स्वास््य सेवा  प्रदायकलाई 

फोन गनुनहोस।् 

कोभिड-१९ लाई फैलन कम गनन म के गनन सक्छु? 

६ ठफट 

सम्िव िएसम्म 
घरमा बस्नहुोस।् खानेकुरा 

जस्ता "आवश्यक"  कुरा भलनका 
लाभग मात्र बाठहर भनस्कनुहोस।् 

यठद तपाईं घरबाट भनस्कनुपछन िने, 
माभनसहरू बीच दरूी (६ ठफट वा धेरै). 
बनाएर ठहिंड्नुहोस।् १० जनािन्दा धेरै 
माभनसहरूको जमघटमा नजानुहोस।् 

राम्रो सरसफाइको अभ्यास गनुनहोस।् 
बारम्बार धात धुनुहोस ्

वा हातमा स्याभनटाइजरको प्रयोग 
गनुनहोस।् खोक्दा र हाजच्छउाँ गदान मुख 

छोप्नुहोस।् 
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Je, COVID-19 ni nini? 
Ugonjwa wa Virusi vya Korona 2019 (COVID-19) ni maradhi yanayohusiana na upumuaji ambayo 

huenea kwa urahisi kutoka kwa mtu mmoja hadi mwingine. Ni hatari zaidi kuliko maradhi mengine 

yanayohusiana na upumuaji, kama vile mafua ya kimsimu. 

Dalili zake ni gani? 

Dalili za kawaida: 

Homa, kikohozi kavu na ugumu wa kupumua 

Dalili zisizo za kawaida sana: 

maradhi yanayohusiana na tumbo na matumbo, 
kuziba kwa pua, mwasho wa koo 

Ni nani aliye katika hatari ya kuambukizwa? 
Mtu yeyote anaweza kupata COVID-19. Wazee na watu walio na hali sugu za kiafya, kama vile ugonjwa wa moyo, 

ugonjwa wa mapafu au kisukari wako katika hatari kubwa ya kupata maradhi hatari kutokana na COVID-19. 

Ninapaswa kufanya nini iwapo mimi ni mgonjwa? 

Ripoti dalili zako mtandaoni katika: 

www.wycokck.org/COVID-19 
Baki nyumbani. Mpigie simu daktari wako. 

Ninaweza kufanya nini ili kupunguza kuenea kwa COVID-19? 

Futi 6 

Baki nyumbani 

kadri uwezavyo. Ondoka tu 

nyumbani iwapo unahitaji 

vitu "muhimu", kama vile 

kutafuta chakula. 

Iwapo ni lazima uondoke nyumbani, 

dumisha umbali kati ya watu  

(futi 6 au zaidi). Epuka mikusanyiko 

ya zaidi ya watu 10. 

Dumisha usafi. Osha 

mikono yako au utumie visafishaji 

vya mikono mara kwa mara. 

Funika mdomo na pua lako 

unapokohoa na kupiga chafya. 
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Unified Government Idara ya Afya ya Umma 

  

COVID-19 (Ugonjwa wa Virusi vya Korona) 
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