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• vlwpfOD; ESmacs? acsmif;qdk;&mrS xGufvmaom
trIeftpufrsm;onf teD;tem;&Sdtjcm;olwpfOD;\
yg;pyfESifh ESmacgif;twGif;odkY 0ifa&muful;pufEdkifonf/

• aeraumif;jzpfaeolrsm;ESifh teD;uyfayGYzufjcif;? 
vufqGJEIwfqufjcif;wdkYrSvnf; ul;pufEdkifonf/
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tm;jzifh vlwpfOD;rSwpfOD;odkY
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COVID-19 Adkif;&yfpfydk; 
ul;pufjcif;rS avsmhenf;ap&ef

1. vufudk rMumcPaq;aMumyg?

2. acsmif;qdk;? ESmacsvQif vuftpm; oif\
wHawmifqpfauG;jzifh ydwfí qdk;yg?

3. oif\ rsufvHk;? ESmacgif;? yg;pyfwdkYudk
xdawGY yGwfoyfjcif;rS a&SmifMuOfyg?

4. aeraumif;jzpfaeolrsm;ESifh teD;uyf
xdawGYjcif;rS a&SmifMuOfyg?

5. rMumcP xdawGYudkifwG,faeaom
rsufESmjyifESifh t&m0w¦Krsm;udk ydk;owf
aq;aMumí oefY&Sif;pifMu,fatmif

xm;yg?
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ကိ#$ိ#နာဗိ#ငး်ရပ်စ ်COVID – 19  

၏ ေရာဂါလက4ဏာများ : 
• ေချာငး်ဆိ*းြခငး် 

• အသက/်01ကျပ်ြခငး် 

• ဖျားနာြခငး် 

(အပ7ချိနြ်မင့မ်ားြခငး်) 
 
ကိ#$ိ#နာဗိ#ငး်ရပ်စ ်ေ8ကာင် ့

ေဘးအ<=ရာယအ်များဆံ#း  

ြဖစ<်ိ#ငသ်Dများ : 
• အသက ်၆၀ =0င် ့အထက ်

• ဆးီချိ@ေရာဂါ၊ =0လံ*းေရာဂါ၊ 

အဆ*တေ်ရာဂါ သိ*မ့ဟ*တ ်

ေကျာကက်ပ်ေရာဂါ အခံ ့ကသဲိ* ့ 

နာတာ/0ညေ်ရာဂါအခ ံ/0ိသ7များ 

ကိ#$ိ#နာဗိ#ငး်ရပ်စ ်EFိေသာ သDများမFာ 

သာမာန်ဖျားနာမG မF အတန် အသင် ့

ဖျားနာမG ထEိFိ<ိ#ငပ်ါသည။် 

မတလ် ၂၀၂၀ 

ေနမေကာငး်ြဖစ ်ေနပါသလား? 
ကိ#$ိ#နာဗိ#ငး်ရပ်စ ်COVID-19 အေ8ကာငး်သသိင်ေ့သာ အချကမ်ျား 

သင်ေ့နမေကာငး်ြဖစလ်Wင ်ဘာလ#ပ်သင်ပ့ါသလ?ဲ 

အေကာငး်ဆံ*းက မိမိအမ်ိမ0ာေနပါ၊ ကျနး်မာေရး အတကွ ်အက7အည ီ

လိ*အပ်သညမ်0 အပ၊ မလိ*အပ်ေသာသ7များ=0င် ့ဆကဆ်ြံခငး်မြပ@လ*ပ်သင်ပ့ါ။ 

• =0ာေစး၊ ေချာငး်ဆိ*း/0ိခဲ ့လNင ်နာေခါငး်စညး်သံ*းပါ။ 

• လကက်ိ*ဆပ်ြပာြဖင် ့မOကာခဏေဆးပါ။ 

• မိမိကိ*ငတ်ယွထ်မိိေသာ အရာမ0နသ်မNကိ* ြပနလ်ည ်သန်/့0ငး်ေပးပါ။ 

မညသ်ည့် အချိန်တငွေ်ဆးက#သမG ခံယDသင်ပ့ါသလ?ဲ 

အကယ၍် ေရာဂါခစံားမSလကTဏာ ြပငး်ထနလ်ာသညြ်ဖစေ်စ သိ*မ့ဟ*တ ် 

ေဘးအ=Vရာယ ်အများဆံ*းြဖစ=်ိ*ငသ်7များ အ*ပ်စ*တငွပ်ါ၀ငေ်နခဲ ့ပါက 

ကျနး်မာေရး၀နထ်မ်းများ =0င် ့အြမနဆ်ကသ်ယွပ်ါ။  

ကျနး်မာေရး၀နထ်မ်း=0င်ေ့တွW  လNင ်သင့အ်ား =0ာေခါငး်စညး် ေပးရန ်ချကခ်ျငး် 

ေတာငး်ဆိ*ပါ။ 
 သငအ်ေရးေပ[အခန်း သိ#သ့ာွးရန်လိ#အပ်ပါသလား? 

အသကX်ကးီသ7များ အတကွ ်အေရးေပY သတေိပးအချကမ်ျား 

• အသက/်01 မနွး်ကျပ်Zပီး အသက/်01 မ၀ ခဲသ့ည/်0ိေသာ်။ 

• ရငဘ်တသ်ိ*မ့ဟ*တ၀်မ်းဗိ*ကန်ာကျငမ်Sြပငး်ထနခ်ဲေ့သာ်။ 

• အဆကမ်ြပတ ်သိ*မ့ဟ*တ ်အလနွအ်က\ံ အနခ်ဲေ့သာ။် 

• ]*ပ်တရကမ်Sးေမခ့ဲေ့သာ်။ 

• မိမိစတိတ်ငွ ်မေရမရာ စတိေ်ထခွဲသ့ည/်0ိေသာ်။ 

 
 



ယခုအခါ COVID-19 ကူူးစကခံ်ရသူ ၅ ဦူး

အနက် ၄ ဦူးမ ှာ ဖ ှာူးနှာခခငူ်းန င ်

ခခ ှာင;်ခခခှာကဆ် ူုးခခငူ်းက  သ ု  မခြငူ်းထန်

ခသှာ ခရှာဂါလကခဏှာမ ှာူး ခံစှာူးရ

ြါသည။်
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ယခန  အခ  န်ထ COVID-19 ခရှာဂါခဖစြ် ှာူး

သမူ ှာူး၏ ၉၅% မ ှာ ခရှာဂါလကခဏှာမ ှာူး

သကသ်ှာပြ ူး ခြန်လညခ်ကှာငူ်းမ န်လျှက်

ရ  ြါသည။်
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ယခုအခ  န်အထ ကခလူးသငူယမ် ှာူးန င ်

ဆယခ်က ှာ်သကမ် ှာူးသည် COVID-19 

ခရှာဂါသကခ်ရှာကမ်ှုက ု အနညူ်းအက းူး

သှာ ခံစှာူးရပြ ူး၊ ခရှာဂါလကခဏှာခြသရှာ

တ ငလ်ညူ်း မခြငူ်းထန်ခသှာ ခရှာဂါ

လကခဏှာမ ှာူးသှာ ခြသတတြ်ါသည။်
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COVID-19 သည် မပြင််းထနသ်သော သ ောဂါလက္ခဏောသော ပြသသလေ့ရှိသေသသော်

လည််း ထေိုသ ောဂါသည် အလနွလ်ျှငပ်မနစ်ွော က္ ်းစက္လ်ျှက္ရ်ှိသေသည ် ခရှာဂါ

ခဖစြ် ှာူးန ငုခ်ခ အမ ှာူးဆံူုးရ  ခသှာလအူြ်ုစုမ ှာူးက ု ကှာက ယန် ငုရ်န် ကျွန်ြ်ု

တ ု  အှာူးလံူုး ယခုြင် ြူူးခြါငူ်းခဆှာငရ် ကသ် ှာူးကကရန်လ အုြ်ြါသည။်

ထေိုလ အိုြ်စိုမာော်းမသော

• က္ာန််းမောသ ်း သစောငေ့သ်ရှိသောက္မ်ှုသြ်းသ မာော်း

• အသက္် ၆၀ နသစ် အထက္် သက္က်က္ ်း ွယအ်ေိုမာော်း

• နဂေိုက္ က္ာန််းမောသ ်းခာေ ျို့တ ေ့သညေ့် သ ောဂါအခံရှိသေသ မာော်း (ဥြမော နသလံို်းသ ောဂါ၊

အဆိုတသ် ောဂါ၊ ဆ ်းခာေ သ ောဂါ၊ က္ေိုယခ်ံအော်းနည််းသစသညေ့သ် ောဂါ

ရှိသေသ မာော်း)တေို ေ့ပြစ်ြါသည ်

10 March 2020



မ မ က ယုန် င ် အခခှာူးသမူ ှာူးအှာူး COVID-19 ခရှာဂါ

ကူူးစကမ်ှုမ ကှာက ယရ်န်

• သ နသငေ့ဆ်ြ်ပြောက္ေို အသံို်းပြ ပြ ်း လက္က်္ေို သန ေ့ရ်ှိသင််းစငက်က္ယသ်အောင်

မကက္ောခဏ သဆ်းသကက္ောြါ သေို ေ့မဟိုတ် အ က္ပ်ြနြ်ါသသော

လက္သ်ဆ်း ညပ်ြငေ့် လက္က်္ေို စငက်က္ယသ်အောင် ြွတတ်ေိုက္ြ်ါ 

• နသောသခာ၊ သခာောင််းဆေို်းလျှင် တသံတောငဆ်စ်သက္်ွးပြငေ့် အိုြ်၍ ဆေို်းြါ 

ပြ ်းလျှင် လက္သ်ဆ်းြါ 

• မာက္လ်ံို်း၊ နသောသခါင််းနသငေ့် ြါ်းစြ်တေို ေ့က္ေို မသန ေ့ရ်ှိသင််းသသော လက္ပ်ြငေ့်

ထေသတွျို့က္ေိုငတ်ယွပ်ခင််းမသ သရှိသောငက်က္ဉ်ြါ 

• အပခော်းသ မာော်းနသငေ့် တစ်မ တော (၃ သြ) အက္ေွာအသ ်းတငွ် သနြါ 

10 March 2020
























	COVID-19 Infographic 1 - MY
	How COVID is Spread WHO
	IRC Infographic Burmese
	Protect Self and Others WHO 2
	Protect Self and Others WHO

