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က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်(စ)်ရရာဂါဖြစ်န ိုငတ်ယလ် ို ို့ထငတ်ဲို့အခါဘယလ် ိုလိုပ်ရ ာငမ်လ?ဲ 

က ိုယ်က ိုတ ိုင်န ဲ့တခ ာြားလူက ိုကာကွယ်ဖ ို ဲ့အတွက်မှနက်န်တ ဲ့သွာြားလာနနထ ိုင်မှုမ   ြားလ ိုအပ်ပါတယ်။ 

၁．အရအ်းမ သလ ိုမ   ်းအြ ာ်းရ  တဲို့အခါ၊ ရခ ာင််း  ို်းတဲို့အခါ။ 

•တတ်န ိုင်သမျှအခပင်မထွက်ပါန ဲ့၊ နက ာင်ြားန ဲ့ရ ို ြားအလိုပ်က ိုလည်ြား ွင်ဲ့ယူပါ။ 

•နန ဲ့တ ိုင်ြား နဓာက ိုယ်အပူ   န်တ ိုင်ြားတာမှုမ   ြားလိုပ်န ာင်ပါ။ 

•အတူနနထ ိုင်တ ဲ့မ သာြားစိုရ ဲ့ အဖ ာြားအပူ   န်က ိုလည်ြားတ ိုင်ြားတာပပ ြား နဓာက ိုယ်က ိုဂရိုစ ိုက်ပါ။ 

   တတ်န ိုင်သမျှအခပင်မထွက်ပါန ဲ့။ 

၂.  က ိုရ ို နာဗ ိုင််းရပ်(စ်)ရရာဂါဖြစ်ရနတာမ   ်းဟိုတမ်ဟိုတသ် ခ င်တဲို့အခါ  

ြိုန််း က်ပပ ်းတ ိုင်ပင်န ွြားနနြွားပါ။ 

န ြားစစ်ဖ ို ဲ့လ ိုအပ်လာြားမလ ိုအပ်လာြား  ိုတာန ဲ့ ၊ န ြားစစ်  ယူရမ ဲ့နနရာက ို ရာဝနန် ဲ့န ြားပညာရှင်က   ိုြားခဖတ်နပြားပါမယ်။ 

နအာက်ပါအ  က်တ ိုင်ြား နရာဂါလကခဏာရှ တ ဲ့သူက ခ က်ခ င််းဖိုနြ်ား က်နပြားပါ။ 

(၁) အဖ ာြားအရမ်ြားကက ြားခ င်ြား၊ အသက်ရှု ကကပ်၍အလွနန်မာပနြ်ားနသာအ ါ။ 

(၂) နအာက်ပါသူမ ာြားထ မှာ ရ ို ြားရ ို ြားအနအြားမ ခ င်ြား (သ ို ဲ့မဟိုတ်) က ိုရ ိုနာနရာဂါ လ ို ဲ့သ သယခဖစ်တ ဲ့အ ါ။ 

• အသက်အရွယ်ကက ြားသူမ ာြား 

• အခ ာြားနသာနာတာရှည်နရာဂါနကကာင်ဲ့န ြားရ ိုန ြား နြ်ားက ိုအပမ သွာြားနနရတ ဲ့သူ 

 ဥပမာ：  ြား    နရာဂါ၊ နလှ ိုြားနငှ် ဲ့အသက်ရှု လမ်ြားနကကာင်ြား  ိုင်ရာနရာဂါသမာြား 

နက ာက်ကပ်နရာဂါသမာြား၊ နက ာက်ကပ်န ြားနနရတ ဲ့သူ၊ က ိုယ်  အာြားနည်ြားနရာဂါန ဲ့ 

ပက်သက်တ ဲ့န ြားမ ာြားသ ိုြားစွ နနရသူ၊ ကင် ာ ို  အာြားန ြား နသာက်နနရနသာသူ                     

• က ိုယ်ဝနန် ာင်မ  င်မ ာြား 

• ကနလြားငယ်မ ာြားရှ နသာသူ 

 ( ၃ ) ( ၁ )( ၂ ) အ  က်ပါတ ိုင်ြားမဟိုတ်ပ  အဖ ာြားန ဲ့န  ာင်ြား  ိုြားတ ဲ့အ ါ၊ 

အဖ ာြား  န ြား၊ အက ိုက်အ  နပ ာက်န ြားနသာက်နနသူမ ာြား။ 

  ြိုန််းဖြင်ို့ က်သယွ်န ိုင်ရသာရနရာမ ာ်း 

• မိမိနေထိိုင်ရာရပ်ကွက်မှတိိုင်ပင်န ွွေးန ွွေးရာစင်တာ 

https://www.covid19-info.jp/area-jp.html 

*နာမည်န ဲ့စကာြားလ ိုြားက ရပ်ကွက်နေသအလ ိုက်ကွာခ ာြားပါတယ်။ 

• အပမ သွာြားနရာက်ကိုသနသာန ြားရ ို ၊ န ြား နြ်ား 

•သင်ဲ့ရ ဲ့ ဘာသာစကာြားန ဲ့န ွြားနနြွားတ ိုင်ပင်န ိုင်နသာနနရာဌာန 

ဂ ပနဘ်ာသာစကာြားခဖင်ဲ့ဖတ်ရှုန ိုင်နသာအနစ်ှ   ပ် 

http://www.clair.or.jp/j/multiculture/association/consultation_list.html  

အဂဂလ ပ်ဘာသာစကာြားခဖင်ဲ့ဖတ်ရှုန ိုင်နသာအနစ်ှ   ပ် 

http://www.clair.or.jp/e/multiculture/tagengo/consultation-centers.html 
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၃．ရရာဂါနဲ ို့ပက်သတပ်ပ ်းရ ်းစစ်ခံယူြ ို ို့သာွ်းတဲို့အခါ 

•အရင်ဦ်း ံို်းြိုန််း က်အရကကာင််းကကာ်း၍၊ မ မ သွာြားရမည်ဲ့န ြားရ ိုန ြား နြ်ားက ိုသာလျှင်သွာြားပါ။ 

•နာှန ါင်ြားစည်ြားတပ်နပြားပါ။ 

•တတ်န ိုင်သ၍ရထာြားန ဲ့ဘတ်(စ်)ကာြားက ိုမစ ြားပါန ဲ့။  

•န ြားရ ိုန ြား နြ်ားနတွက ို  က်  င်ြားဝင်တာမ   ြားမလိုပ်ပါန ဲ့။ 

(အန ာက်အဦြားရ ဲ့အခပင်ကနနဖိုနြ်ားခဖင်ဲ့ က်သွယ်၍လိုပ်န ာင်ရမည်ဲ့အ  က်မ ာြားလ ိုက်နာပါ) 

• (န  ာင်ြား  ိုြားတ ဲ့အ ါလ ိုက်နာရမည်ဲ့က င်ဲ့ဝတ်) ဂရိုခပ ၍လိုပ်န ာင်ပါ။ 

    (နာှန  န  ာင်ြား  ိုြားနသာအ ါ နာှန ါင်ြားစည်ြား၊ လက်က ိုင်ပိုဝါ၊ အကက လက်ခဖင်ဲ့ ပါြားစပ်၊ နာှန ါင်ြားမ ာြားက ိုဖ ိုြားအိုပ်နပြားပါ) 

•လက်န ဲ့လက်န  ာင်ြားမ ာြားက ိုန ြားနကကာ၍၊ အရက်ခပနပ် ိုြားသတ်န ြားဖ နြ်ားပါ။ 

 

၄．အ မ်အတငွ််းရနထ ိုင်ရသာအခါ 

တတ်န ိုင်သ၍မ မ အ နြ်ားမှာနနပါ။ 

အတူနနထ ိုင်နသာမ သာြားစိုဝင်မ ာြားလည်ြားလ ိုက်နာန ာင်ရွက်နပြားရမည်ဲ့အ  က်မ ာြား 

 

•အ နြ်ား ွ ၍နနနပြားပါ။ 

အတူရှ   ဲ့ပါကတတ်န ိုင်သမျှအကွာအနဝြားခ ာြားနပြားပါ။  

(ဥပမာ။  ၂မ တာအကွာအနဝြားခ ာြားနပြားပါ။ 

 နြ်ား  ြားလ ိုက်ကာမ ာြားအသ ိုြားခပ ၍အကွာအနဝြားခ ာြားနပြားပါ။  

အ ပ် နြ်ားတစ် နြ်ားသာရှ   ဲ့လျှင်မ မ ရ ဲ့ နဓာက ိုယ်က ိုနဘြားမှာ ရှ တ ဲ့သူန ဲ့မ က်နာှ  င်ြားမ  ိုင်ပ နနရာခ ာြားနပြားပါ။) 

•လူနာက ိုခပ စိုမည်ဲ့သူကတစ်ဦြားတစ်နယာက်တည်ြားသာခဖစ်နစပါ။ 

က ိုယ်ဝန်ရှ နသာသူ၊ နာတာရှည်နရာဂါရှ တ ဲ့ သူနတွကနရာဂါကူြားစက်နနသူက ိုခပ စိုနစာင်ဲ့နရှာက်ခ င်ြားမခပ လိုပ်ရန။် 

•မ သာြားစိုဝင်အာြားလ ိုြားနာှန ါင်ြားစည်ြားတပ်ပါ (န  ာင်ြား  ိုြားတ ဲ့အ ါလ ိုက်နာရမည်ဲ့က င်ဲ့ဝတ်) ဂရိုခပ ၍လိုပ်န ာင်ပါ။ 

•လက်န ဲ့လက်န  ာင်ြားမ ာြားက ိုနသ  ာန ြားနကကာ၍ အရက်ခပနပ် ိုြားသက်န ြားဖ နြ်ားနပြားခ င်ြားမ ာြားက ိုလိုပ်န ာင်ပါ။ 

•နလဝင်နလထွက်နကာင်ြားနအာင်လိုပ်န ာင်နပြားပါ။ (တစ်နာရ က ို၂ ကက မ်ထက်မက အ နြ်ားတ  ါြားနပါက်နတွက ို    နလအဝင်အထွက်ခပ လိုပ်နပြားပါ) 

•က ိုင်တွယ်အသ ိုြားခပ   ဲ့နသာနနရာမ ာြားက ိုအရက်ခပနပ် ိုြားသက်န ြားန ဲ့ဖ နြ်ားပါ။ (ဥပမာ -အ မ်သာ နရ    ြား နြ်ား၊ တ  ါြားလက်က ိုင်) 

•မ က်နာှသိုတ်ပိုဝါန ဲ့ အစာြားအနသာက်ပနြ်ားကန ်အသ ိုြားအန ာင်မ ာြား အတူတူမသ ိုြားမ ပါနစန ဲ့။ 

(န ြားနကကာ နလျှာ်ဖွပ်တ ဲ့အ ါအာြားလ ိုြားနပါင်ြားပပ ြား န ြားနကကာသန် ဲ့စင်လ ို ဲ့ရပါတယ်) 

•နပက  နသာအဝတ်၊ မ က်နာှသိုတ်ပိုဝါ၊ အ ပ်ရာ င်ြားမ ာြားက ိုနလျှာ်ဖွပ်ပါ။ က ိုင်တွယ်သူကလက်အ တ်န ဲ့နာှန ါင်ြားစည်ြားတပ်ပါ။ 

•အမှု က်က ိုလက်အ တ်ခဖင်ဲ့က ိုင်တွယ်၍ နသနသ  ာ  ာအမှု က်အ တ်က ိုပ တ်ပပ ြားမှစွန် ဲ့ပစ်ပါ။ 
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က ို်းကာ်းဖခင််း၊ ရေသနတရအာဏာပ ိုင်အြဲွွဲ့（၂၀၂၀/၁၁/၁၂）  

「COVID-19 について色々な国の言葉で説明します」（厚生労働省） 

https://www.covid19-info.jp/ 

 

「新型コロナウイルスに関する Q&A（一般の方向け）」（厚生労働省・日本語） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html 

 

「ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合家庭内でご注意いただきたいこと 

～８つのポイント～」（厚生労働省・日本語 PDF） 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601721.pdf 

 

「新型コロナウイルスなどの感染症対策のためのご家庭でのごみの捨て方 

～家庭ごみを出すときに心がける５つのこと～」（環境省） 

・日本語 PDF 

https://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/infection/leaflet6.pdf 

・英語 PDF 

https://www.env.go.jp/saigai/novel_coronavirus_2020/covid-19_waste_disposal_en.pdf 

 

「『新型コロナウイルス感染症について』多言語テンプレート」 

（一般財団法人 自治体国際化協会） 

http://www.clair.or.jp/j/multiculture/tool_library/tools/114526.html 
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