COVID-19

(ခိ ၣ်ရိ နၣ်ဘဲရၢး(စ)တၢ်ဆါဃၢ်)
ခိ ၣ်ရိ နၣ်ဘဲရၢး(စ)တၢ်ဆါဃၢ်န့ၣ်မ့ ၢ်ဝဲ ဘဲရၢး(စ)တၢ်ဆါဃၢ်လၢ အဒု းအိ ၣ်ထီ ၣ် တၢ်ဆူ းတၢ်ဆါလၢ ပှ ၤကညီ တဖၣ်အပူ ၤ စးထီ ၣ်လၢ တၢ်ခု ၣ်ဘၣ်တၢ်ဆါ
တု ၤလၢ တၢ်သါထီ ၣ်သါလီ ၤတၢ်ဆါဘၣ်ဂာ်လၢ အနးဒ် ပသိ ၣ်တၢ်ခု ၣ်ဘၣ်တၢ်ဆါန့ၣ်လီ ၤ. ခိ ၣ်ရိ နၣ်ဘဲရၢး(စ)တၢ်ဆါဃၢ် နိၣ်ဘၢၣ်(လ) (အသီ ) တက
လု ာ်န့ၣ်မ့ ၢ်ဝဲ ခိ ၣ်ရိ နၣ်ဘဲရၢး(စ)တၢ်ဆါဃၢ်အသီ တကလု ာ်လၢ တၢ်တထံ ၣ်ဘၣ်အီ ၤလၢ ပှ ၤကညီ အပူ ၤဒံ းဘၣ်န့ၣ်လီ ၤ. COVID-19 (“CO” ခိ ၣ်ရိ နၣ်
“VI” ဘဲရၢး(စ) “D” တၢ်ဆါဃၢ် “19” 2019) န့ၣ်မ့ ၢ်ဝဲ တၢ်ဆါဃၢ် အမံ ၤဖိ းသဲစးလၢ ဘၣ်တၢ်ယု ၢ်န့ၢ်အမံ ၤလၢ ဟီ ၣ်ခိ ၣ်ဒီ ဘ့ ၣ် တၢ်အိ ၣ်ဆူ ၣ်အိ ၣ်ချ ့
ကရၢ (World Health Organization) လၢတၢ်ကကိ းအီ ၤလၢ တၢ်လီ ၤပလိ ာ်အပူ ၤအဂီ ၢ်န့ၣ်လီ ၤ.

တၢ်ဆါက့ ၢ်ပနီၣ်လၢ အညီ နုၢ်တဖၣ်
တၢ်ကိ ၢ်ထီ ၣ် • တၢ်ကူ း • ကသါတလၢသါ • တၢ်ဆူ းတၢ်ဆါလၢအနး

တၢ်အိ ၣ်ဒီ းတၢ်ရဲ ၣ်ကျဲၤလၢ တၢ်ကသမံ သမိ းကွ ၢ်ထွ ဲတၢ်
မ့ တမ့ ၢ် ကွ ၢ်ထွ ဲတၢ်အဂီ ၢ်ဧါ.
နမ့ ၢ်အိ ၣ်ဒီ းတၢ်ပနီၣ်လၢထးတဖၣ်အဃိ , ဝံ သးစူ ၤ ရဲ ၣ်ကျဲၤကဒါက့ ၤ
နတၢ်သ့ ၣ်နံ ၤဖးသီ တု ၤလၢ တၢ်ကိ ၢ်, တၢ်ကူ း ဒီ းကသါတလၢသါတ
အိ ၣ်လၢၤ အါန့ၢ် 24 နၣ်ရံ ၣ် မ့ တမ့ ၢ် နကသံ ၣ်သရၣ် တဲလၢ နတအိ
ၣ်ဒီ း တိ းကွ ့ မ့ တမ့ ၢ် ခိ ၣ်ရိ နၣ်ဘဲရၢး(စ)တၢ်ဆါဃၢ်ဘၣ်န့ၣ်တက့ ၢ်.

တၢ်ဆါဃၢ်တဖၣ် ရၤလီ ၤအသးဒ်လဲၣ်.

ခီ ဖျိတၢ်ကူ း ဒီ း တၢ်ကဆဲ

ခီ ဖျိတၢ်အိ ၣ်ဘူ းအိ ၣ်တံ ၢ်လိ ာ်

တၢ်ထိ းဘၣ် တၢ်ဖိ တၢ်လံ ၤပီ းလီ ဖဲတယံ ာ်ဘၣ် နမ့ ၢ်လဲၤဆူ လီ ၢ်ကဝီ ၤလၢ တၢ်သ့ ၣ်ညါအီ ၤလၢ အိ ၣ်ဒီ း

သး, ဒ်အမ့ ၢ် တၢ်ထိ းဘၣ်

မ့ တမ့ ၢ် တၢ်မဲာ်ဖံ းခိ ၣ်တဖၣ်လၢ

ခိ ၣ်ရိ နၣ်တၢ်ဆါလၢ တၢ်ကိ းအီ ၤလၢ COVID-19 ရၤလီ ၤအသးအလီ ၢ်,

လိ ာ်သး မ့ တမ့ ၢ် တၢ်ဟံ းစု

အအိ ၣ်ဒီ း ဘဲရၢး(စ), ဝံ ၤထိ း

တၢ်ကိ ၢ်ထီ ၣ်ဒီ း/မ့ တမ့ ၢ် ကူ းဒီ း တၢ်ကီ တၢ်ခဲအိၣ်ဖဲကသါအခါ, မ့ တမ့ ၢ်

ကွ ၢ်မဲာ်

ဘၣ် နထးခိ ၣ်, နါဒ့ မ့ တမ့ ၢ်

အိ ၣ်ဘူ းလိ ာ်ဘၣ်အသးဒီ း ပှ ၤတဂၤလၢ တၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤ မ့ တမ့ ၢ်

မဲာ်ချံ တချူးသ့ နစု တက့ ၢ်

တၢ်ဆိ ကမိ ၣ်လၢ အိ ၣ်ဒီ း COVID-19 လၢအပူ ၤကွံ ာ် 14 သီ တချုးန
တၢ်ဆါက့ ၢ်ပနီၣ်အိ ၣ်ထီ ၣ်အဃိ , ဝံ သးစူ ၤ ကိ းနကသံ ၣ်သရၣ်တက့ ၢ်.

နမ့ ၢ်အိ ၣ်တဆူ ၣ်ဘၣန့ၣိ
• အိ ၣ်လၢဟံ ၣ်ဒီ း ဟးဆှ ဲးတၢ်ထံ ၣ်လိ ာ်ဘူ းလိ ာ်သးဒီ းပှ ၤအဂၤတဖၣ်.
•မ
 ၤန့ၢ်တၢ်အိ ၣ်ဆူ ၣ်အိ ၣ်ချ ့ တၢ်ကွ ၢ်ထွ ဲတဘျီဃီ. တချူးနလဲၤဆူ ကသံ ၣ်သရၣ်ဝဲၤဒၢး မ့ တမ့ ၢ် ဂ့ ၢ်ဂီ ၢ်အူ ဝဲၤဒၢးန့ၣ်, ကိ းအဝဲသ့ ၣ်ဒီ း တဲအီၤဘၣ်ထွ ဲ တၢ်
လီ ၢ်လၢ နလဲၤတ့ ၢ်ဒီ း နတၢ်ဆါက့ ၢ်ပနီၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီ ၤ.
• တဘၣ်လဲၤထီ ၣ်က့ ၤလီ ၤတၢ်ဖဲ နအိ ၣ်တဆူ ၣ်အခါတဂ့ ၤ.
•ပ
 ာ်ဘၢနထးခိ ၣ ဒီ းနနါဒ့ ဒီ း စးခိ ထံးၡူ မ့ တမ့ ၢ် နဆ့ ကၤစု ဒု ၣ် (တမ့ ၢ်လၢနစု ) ဖဲနကူ း မ့ တမ့ ၢ် ကဆဲအခါတက့ ၢ်. ကွံ ာ်နု ာ်လီ ၤ စးခိ ထံးၡူဆူ
တဃာ်ဒၢ အပူ ၤတက့ ၢ်.

လၢနကမၤန့ၢ်တၢ်ဂ့ ၢ်တၢ်ကျိၤအဂီ ၢ်, လဲၤကွ ၢ်ဖဲ orangecountync.gov/coronavirus.

