လမ်းး�ညွှှန််ချျက်် အနှှစ််ချုု�ပ်် ဟာာဝိုု�
ဟာာဝိုု�င်င််အီီ
်အီီ
ပြ�ည််နယ််၏ ကျော�ာ�င်းး�များ�း�အတွွက််
ကျော�ာ�င်းး�များ�း�တွွင်် COVID-19 ပျံ့့��နှံ့့��မှုုကိုု�
လျှော့�့��ချျရန််အတွွက်် နည်းး�ဗျူူ�ဟာာများ�း�

ကျော�ာ�င်းး�တိုု�င်းး�လိုု�က််နာာရမည့်�် အဓိိက မရှိိ�မဖြ�စ်် နည်းး�ဗျူူ�ဟာာများ�း�
•

ကာာကွွယ််ဆေး�းထိုးး��နှံံ�ပါါ - ကာာကွွယ််ဆေး�းထိုးး��နှံံ�ခြ�င်းး�သည််
ကျော�ာ�င်းး�သားး�များ�း�နှှင့််� ကျော�ာ�င်းး�ဝန််ထမ်းး�များ�း�ကိုု� ကာာကွွယ််ပေး�းရာာတွွင်် အရေး�းပါါဆုံးး��သော�ာ နည်းး�ဗျူူ�ဟာာဖြ�စ််သည််
- ထိုးး��နှံံ�နိုု�င််သူတို
ူ ု�င်းး�သည်် COVID-19 အတွွက်် ကာာကွွယ််ဆေး�း အပြ�ည့််�အဝထိုးး��နှံံ�ခြ�င်းး�ကိုု� ဖြ�စ််နိုုင်
� ်သမျှှ
အစော�ာဆုံးး�� ပြု�ုလုုပ််သင့်�ပါ
် ါသည််
-  ကာာကွွယ််ဆေး�းများ�း�သည်် အခမဲ့့�ဖြ�စ််ပြီး��း  စိိတ််ချျရသည့််�အပြ�င်် COVID-19 ကြော��ာင့််� နာာမကျျန်းး�ဖြ�စ််ခြ�င်းး�
    သို့့��မဟုုတ်် သေ�ဆုံးး�� ခြ�င်းး�မှှ ကာာကွွယ််ပေး�းပါါသည််

•

နေ�ထိုု�င််မကော�ာင်းး�သည့််�အခါါ ဆေး�းကုုသမှုုခံံယူသ
ူ ည််မှှလွဲဲ�၍ နေ�အိိမ််တွင်
ွ ်သာာ နေ�ထိုု�င််ပါါ

•

အိိမ််တွင်း
ွ း�နှှင့််� ပြ�င််ပရှိိ�အချို့့���သော�ာ နေ�ရာာထိုု�င််ခင်းး�များ�း�တွွင််(လူူထူူထပ််ပြီး��း အနီးး�ကပ််ထိိတွေ့�့�မှုုရှိိ�နိုု�င််သော�ာ နေ�ရာာများ�း�ကိုု�
ဆိုု�လိုု�သည််) နှာာ�ခေါ�ါင်းး�စည်းး�တပ််ပါါ
- အသက်် 2 နှှစ််နှှင့််�အထက််ရှိိ�သူူတိုု�င်းး�သည်် ၎င်းး�တို့့��၏ နှာာ�ခေါ�ါင်းး�နှှင့််� ပါးး�စပ််ကိုု� ကော�ာင်းး�စွာာ�ဖုံးး��အုုပ််နိုု�င််သည့်� ်
    တင်းး�ရင်းး�သော�ာ နှာာ�ခေါ�ါင်းး�စည်းး�ကိုု� တပ််ဆင််အသုံးး��ပြု�ုသင့််�ပါါသည််။

•

လက််ကိုု� မကြာ�ာမကြာ�ာ ဆေး�းကြော��ာပြီး��း အကာာအကွွယ််ဖြ�င့််� ချော�ာ�င်းး�ဆိုးး��၊ နှာာ�ချေ�ေပါါ

စုုပေါ�ါင်းး�အသုံးး��ပြု�ုပါါက ဘေး�းကင်းး�လုံံ�ခြုံ�ံ�သည့််�
သင််ယူမှု
ူ ုပတ််ဝန်းး�ကျျင််ကိုု� ထိိန်းး�သိိမ်းး�နိုု�င််စေ�မည့်�်
ထပ််ဆော�ာင်းး�နည်းး�လမ်းး�များ�း�•

အုုပ််စုုငယ််များ�း�အဖြ�စ်် ကျော�ာ�င်းး�သားး�များ�း�နှှင့််� ကျော�ာ�င်းး�ဝန််ထမ်းး�များ�း�အားး� မိိသားး�စုုစုံံ�ညီီ ပူူဖော�ာင်းး�များ�း�ပုံံ�စံံဖြ�င့််�ထားး�ရှိိ�ခြ�င်းး�
သို့့��မဟုုတ်် အစုုခွဲဲ�၍ထားး�ရှိိ�ခြ�င်းး�

•

ပြ�တင်းး�ပေါ�ါက််များ�း�နှှင့််� တံံခါးး�များ�း�ကိုု� ဖွွင့်�ထားး�
်
ခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့််� လေ�ဝင််လေ�ထွက်
ွ ်ကိုု� တိုးး��တက််ကော�ာင်းး�မွွန််စေ�ခြ�င်းး�၊
ပန််ကာာများ�း�နှှင့််� လေ�သွွင်းး�ထုုတ််စနစ််များ�း� အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�၊ နှှင့််� အဆင််ပြေ�ေပါါက လှုုပ််ရှား��းဆော�ာင််ရွက်
ွ ်မှုများ
ု �း�ကိုု� ပြ�င််ပသို့့�
ရွေ့�့�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�

•

ဖြ�စ််နိုု�င််လျှှင်် တစ််ဦးးနှှင့််�တစ််ဦးး အနည်းး�ဆုံးး�� 3 ပေ�ခြား�း�၍ နေ�ခြ�င်းး�

•

ရော�ာဂါါလက္ခခဏာာများ�း�မရှိိ�သည့််� သို့့��မဟုုတ်် ရော�ာဂါါလက္ခခဏာာများ�း� ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာခြ�င်းး�မရှိိ�သူူများ�း�တွွင်် COVID-19 ရှိိ�မရှိိ�ကိုု�
ရွေး�း�ချျယ််ဖော်�်�ထုုတ််ရန်် အကြို�ု�စစ််ဆေး�းခြ�င်းး�

•

တစ််နေ့�့လျှှင််တစ််ကြိ�ိမ်် သန့််�ရှှင်းး�ရေး�းလုုပ််ခြ�င်းး�နှှင့််� နေ�ထိုု�င််မကော�ာင်းး�သူူ သို့့��မဟုုတ်် COVID-19 ပေါ့�့�စတစ််ဖြ�စ််ထားး�သူသ
ူ ည််
လွွန််ခဲ့့�သည့််� 24 နာာရီီအတွွင်းး� လာာရော�ာက််ခဲ့့�က ပိုးး��မွှား��းသန့််�စင််ခြ�င်းး�

နော�ာက််ထပ််အချျက််အလက််များ�း� သိိရှိိ�နိုု�င််ရန်် HawaiiCOVID19.com ကိုု� သွားး��ရော�ာက််ကြ�ည့်�ရှု
် ပါ
ု ါ။
နော�ာက််ထပ်် အရင်းး�အမြ�စ််များ�း�•

ကျော�ာ�င်းး�များ�း�အတွွက်် လမ်းး�ညွှှန််ချျက - health.hawaii.gov/coronavirusdisease2019/resources/school-guidance/

•

COVID-19 Vaccines - HawaiiCOVID19.com/vaccine/

•

Multilingual Resources - HawaiiCOVID19.com/translations/

Summary Guidance for Hawaii Schools - Burmese

ကျော�ာ�င်းး�သားး�များ�း�နှှင့််� မိိသားး�စုုများ�း�အတွွက်် လမ်းး�ညွှှန််ချျက််

သင့််�တွွင်် COVID-19 ရော�ာဂါါလက္ခခဏာာများ�း�ရှိိ�ပါါက ကျော�ာ�င်းး�သို့့�� မသွားး��ရော�ာက််ဘဲဲ ဖြ�စ််နိုု�င််သမျှှ အစော�ာဆုံးး�� စစ််ဆေး�းမှုုခံံယူပါ
ူ ါ။

သင့််�တွွင်် COVID-19 ပေါ့�့�စတစ််ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� စစ််ဆေး�းတွေ့�့�ရှိိ�ပါါက
သင််သည်် ကာာကွွယ််ဆေး�းထိုးး��နှံံ�ထားး�သည််ဖြ�စ််စေ� မထိုးး��နှံံ�သည််ဖြ�စ််စေ� သင့််�တွင်
ွ ် COVID-19 ပေါ့�့�စတစ််ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� စစ််ဆေး�းတွေ့�့�ရှိိ�ပါါက•
ကျော�ာ�င်းး�သို့့�� သွားး��ရော�ာက််ခြ�င်းး�မပြု�ုပါါနှှင့််�
•
ကျော�ာ�င်းး�သို့့�� အကြော��ာင်းး�ကြား�း�ပါါ
•
နေ�ထိုု�င််မကော�ာင်းး�သည့််�အခါါ ဆေး�းကုုသမှုုခံံယူသ
ူ ည််မှှလွဲဲ�၍ အော�ာက််ပါါအခြေ�ေအနေ�အထိိ နေ�အိိမ််တွွင််သာာ နေ�ထိုု�င််ပါါ (သီးး�ခြား�း�ခွဲဲ�၍ နေ�ထိုု�င််ခြ�င်းး�)-   ရော�ာဂါါလက္ခခဏာာများ�း� စတင််ပေါ်�်ပေါ�ါက််ပြီး��း နော�ာက််ပိုု�င်းး� အနည်းး�ဆုံးး�� 10 ရက််ကျော်�်��လွန်
ွ ်သွားး��ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် စစ််ဆေး�းမှုုကိုု� ပြု�ုလုုပ််ထားး�ပြီး��း
    ရော�ာဂါါလက္ခခဏာာများ�း�မရှိိ�တော့�့�ခြ�င်းး�၊ နှှင့််�
-   နော�ာက််ဆုံးး�� ဖျား�း�ကတည်းး�က အဖျား�း�ကျျဆေး�းများ�း� သော�ာက််သုံးး�� ရခြ�င်းး�မရှိိ�ဘဲဲ အနည်းး�ဆုံးး�� 24 နာာရီီခန့််�ကျော်�်��လွွန််သွားး��ခြ�င်းး�နှှင့််�
-   ရော�ာဂါါလက္ခခဏာာများ�း�ရှိိ�သည််ဆိုု�လျှှင်် တိုး��း တက််ကော�ာင်းး�မွွန််လာာခြ�င်းး�။

အနီးး�ကပ််ထိိတွေ့�့�သူူများ�း�အတွွက်် ညွှှန််ကြား�း�ချျက််များ�း�
ကျော�ာ�င်းး�များ�း�သည်် ကျော�ာ�င်းး�တွွင်် COVID-19 ရှိိ�သည့််� အနီးး�ကပ််ထိိတွေ့�့�သူူနှှင့်�် ထိိတွေ့�့�ပြီး�း�ဖြ�စ််သည့််� လူူများ�း�ကိုု� ရွေး�း�ချျယ််ဖော်�်�ထုုတ််ပြီး�း�
အကြော��ာင်းး�ကြား�း�မည််ဖြ�စ််သည််။ သင််သည်် အနီးး�ကပ်် ထိိတွေ့�့�သူူဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� သင့််�ကိုု� ပြော��ာဆိုု�ထားး�ပါါက အခြား�း�သူူများ�း�ထံံသို့့��
COVID-19 ပျံ့့��နှံ့့��ခြ�င်းး�မှှ ထိိန်းး�သိိမ်းး�နိုု�င််ရန်် အဆင့််�ဆင့်�ကိုု
် � လိုု�က််နာာဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ပါါ။
ကာာကွွယ််ဆေး�းထိုးး��နှံံ�မထားး�သည့််� အနီးး�ကပ််ထိိတွေ့�့�သူူများ�း�	
ရော�ာဂါါလက္ခခဏာာများ�း�မရှိိ�သည့််�တိုု�င်် စစ််ဆေး�းမှုုကိုု� ချျက််ချျင်းး�ခံံယူူပါါ
•
•

•

•

COVID-19 ရှိိ�သူူနှှင့််� နော�ာက််ဆုံးး�� အကြိ�ိမ်် ထိိတွေ့�့�ပြီး�း�သည့််�နော�ာက်် 10 ရက််ကြာ�ာ နေ�အိိမ််တွွင်် (ကွာာ�ရန််တင်းး�ဝင််ပြီး��း ) နေ�ထိုု�င််ပါါ
-   ထိိတွေ့�့�မှုုကိုု� ရှော�ာ�င််ရှား��းရန်် မတတ််နိုု�င််ပါါက (သီးး�ခြား�း� အိိပ််ခန်းး�၊ ရေ�ချိုး�း��ခန်းး�၊ နှှင့််� နေ�ထိုု�င််သည့်� နေ�ရာ
်
ာမရှိိ�
    သည့််� တစ််အိိမ််တည်းး�တွွင်် နေ�ထိုု�င််ခြ�င်းး�) COVID-19 ရှိိ�သူူသည်် သီး�း ခြား�း�ခွဲဲ�၍ နေ�ထိုု�င််ခြ�င်းး�ပြီး��း နော�ာက််
    နော�ာက််ထပ်် 10 ရက်် ဆက််နေ�ရမည််
စစ််ဆေး�းမှုုသည်် နက််ဂတစ််ဖြ�စ််ပါါက
-   ကွာာ�ရန််တင်းး�ကာာလ ကျော်�်��လွွန််သည််အထိိ နေ�အိိမ််တွင်
ွ ် ဆက််လက််နေ�ထိုု�င််ပါါ
- COVID-19 ရှိိ�သူူနှှင့််� နော�ာက််ဆုံးး�� အကြိ�ိမ်် ထိိတွေ့�့�ပြီး��း သည့််�နော�ာက်် 5-7 ရက််တွင်
ွ ် နော�ာက််တစ််ကြိ�ိမ််
    စစ််ဆေး�းမှုုခံံယူူပါါ သို့့��မဟုုတ်် ရော�ာဂါါလက္ခခဏာာများ�း� ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာပါါက ချျက််ချျင်းး�စစ််ဆေး�းမှုုခံံယူူပါါ
COVID-19 ရှိိ�သူူနှှင့််� နော�ာက််ဆုံးး�� အကြိ�ိမ်် ထိိတွေ့�့�ပြီး�း�သည့််�နော�ာက်် 14 ရက််ကြာ�ာမျှှ ရော�ာဂါါလက္ခခဏာာများ�း�ကိုု�
စော�ာင့််�ကြ�ည့်�်ပါါ
- ရော�ာဂါါလက္ခခဏာာများ�း�ရှိိ�ပါါက ကျော�ာ�င်းး�သို့့��မသွားး��ရော�ာက််ဘဲဲ ဖြ�စ််နိုု�င််သမျှှ အစော�ာဆုံးး�� စစ််ဆေး�းမှုုခံံယူူပါါ

ကာာကွွယ််ဆေး�း အပြ�ည့််�အဝထိုးး��နှံံ�ပြီး��း သည့််�*အနီးး�ကပ်် ထိိတွေ့�့�သူူများ�း�
•
ရော�ာဂါါလက္ခခဏာာများ�း�မရှိိ�ပါါက နေ�အိိမ််တွင်
ွ ် ဆက််လက််နေ�ထိုု�င််ရန်် မလိုု�အပ််ပါါ
•
ရော�ာဂါါလက္ခခဏာာများ�း�မရှိိ�သည့််�တိုု�င်် COVID-19 ရှိိ�သူူနှှင့််� နော�ာက််ဆုံးး�� အကြိ�ိမ်် ထိိတွေ့�့�ပြီး�း�နော�ာက်် 3-5
ရက််အကြာ�ာတွွင်် စစ််ဆေး�းမှုုခံံယူပါ
ူ ါ
•
COVID-19 ရှိိ�သူူနှှင့််� နော�ာက််ဆုံးး��အကြိ�ိမ်် ထိိတွေ့�့�ပြီး�း�သည့််�နော�ာက်် 14 ရက််ကြာ�ာမျှှ ရော�ာဂါါလက္ခခဏာာများ�း�ကိုု�
စော�ာင့််�ကြ�ည့်�ပါ
် ါ
-   ရော�ာဂါါလက္ခခဏာာများ�း�ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာပါါက ကျော�ာ�င်းး�သို့့��မသွားး��ရော�ာက််ဘဲဲ ဖြ�စ််နိုု�င််သမျှှ အစော�ာဆုံးး�� စစ််ဆေး�း မှုုခံံယူူပါါ
လွွန််ခဲ့့�သည့််� ရက််ပေါ�ါင်းး� 90 အတွွင်းး� COVID-19 ဖြ�စ််ခြ�င်းး�မှှ ပြ�န််လည််ကျျန်းး�မာာလာာသူူများ�း�ဖြ�စ််သည့််� အနီးး�ကပ််ထိိတွေ့�့�သူူများ�း�
•
ရော�ာဂါါလက္ခခဏာာများ�း�မရှိိ�ပါါက နေ�အိိမ််တွင်
ွ ် ဆက််လက််နေ�ထိုု�င််ရန်် သို့့��မဟုုတ်် စစ််ဆေး�းမှုုခံံယူပါ
ူ ါ
•
COVID-19 ရှိိ�သူူနှှင့််� နော�ာက််ဆုံးး�� အကြိ�ိမ်် ထိိတွေ့�့�ပြီး�း�သည့််�နော�ာက်် 14 ရက််ကြာ�ာမျှှ ရော�ာဂါါလက္ခခဏာာများ�း�ကိုု�
စော�ာင့််�ကြ�ည့်�ပါ
် ါ
-  ရော�ာဂါါလက္ခခဏာာများ�း�ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာပါါက ကျော�ာ�င်းး�သို့့��မသွားး��ရော�ာက််ဘဲဲ ကျျန်းး�မာာရေး�း စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုပံ့့�ပိုး
ု း��သူူ
ကိုု� ဆက််သွွယ််ပါါ
အနီးး�ကပ််ထိိတွေ့�့�သူူနှှင့််� ထိိတွေ့�့�ဆက််စပ််မှုများ
ု �း�
COVID-19 ကူးး�စက််ရော�ာဂါါရှိိ�သူူနှှင့််� အနီးး�ကပ််ထိိတွေ့�့�မှုုမရှိိ�သူူများ�း�သည်် နေ�အိိမ််တွင်
ွ ် နေ�ထိုုင်
� ်ရန်် သို့့�မဟုုတ်် စစ််ဆေး�းမှုုခံံယူရ
ူ န််
မလိုု�အပ််ပါါ
*ကာာကွွယ််ဆေး�းကိုု� နှှစ််ကြိ�ိမ််ထိုး��း ဆေး�းအတွဲဲ�၏ ဒုုတိိယအကြိ�ိမ်် ထိုးး��နှံံ�မှုအားး
ု � ရရှိိ�ပြီး��း နော�ာက်် သို့့�မဟုုတ်် တစ််ကြိ�ိမ််တည်းး�ထိုးး��ရသည့််�ဆေး�း
အားး� ရရှိိ�ပြီး��း နော�ာက်် နှှစ်် (2) ပတ််အကြာ�ာတွွင်် ကာာကွွယ််ဆေး�းကိုု� အပြ�ည့််�အဝ ထိုးး��နှံံ�ထားး�ပြီး��း သူူများ�း�ဟုု သတ််မှှတ််ပါါသည််။

နော�ာက််ထပ််အချျက််အလက််များ�း� သိိရှိိ�နိုု�င််ရန်် HawaiiCOVID19.com ကိုု� သွားး��ရော�ာက််ကြ�ည့်�ရှု
် ပါ
ု ါ။
ပြ�င််ဆင််ထားး�သည်် 10/8/21
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