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ဂာိုဗစ်-၁၉ (COVID-19)

ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
ကိုု�႐ိုု�နာာ �ရာာဂါါပိုးး�� ဆိုု�သည္္မွာာ� လူူမ��ွ��င့္္� တိိရိိစာာၦန္္မ�း�ကိုု�
ဖ�း�နာာစေေသာာ ႀကီးး�မ�းသည့္္� �ရာာဂါါပိုးး�� အုုပ္္စုုတစ္္မ်ိဳးး���
ျဖစ္္ပါါသည္္။ လူူသားး�မ�း�တွွင်် တ�့�ရိွွ�ရသ�ာ
အမ်ိဳးး���မ���ေ�သာာ ကိုု�႐ိုု�နာာ �ရာာဂါါပိုးး��မ�း�မွာာ� လူူတစ္္ဦးး၏
အသက္္ရႉႉလမ��ေၾကာာင္းး�အတွွင်းး� ကူးး�စက််ပ�န့််�ပ���ေၿပီးး�
ပုံံ�မွွန္္ဖ�း�န�ျခင္းး�မွွ အျျခ�ျ�ပင္းး�ထန္ေေ�သာာ �ရာာဂါါမ��ျ�ဖစ္္သည့္္�
မ�းစ္ေေ�ရာာဂါါ နဲဲေ ဆားး�စ္ေေ�ရာာဂါါမ�း�အထိိ ဖ�စ််ပ���ေစေေၾကာာင္းး�
သိိရွိိ�ရသည္္။မၾက�ေသးးမီီကမွွ �နာာက္္ဆုံးး�� ရွာာ�ဖွေေ�တ�့�ရွိိ�ခ�
�ေ သာာ
ကိုု�႐ိုု�န�ေရာာဂါါပိုးး��ကိုု� ကိုု�ဗစ္္-၁၉ (COVID-19) လိုု�ေ
အမည္္သတ္္မွွတ္္ထားး�ပါါသည္္။
(သိိပၸ�နည္းး�ပညာာအရ 2019-nCoV လိုု�အမည္ေေ�ပးးထ�ေ�သာာ)

ကိုု�ဗစ္ႏိုု���င္္တင္းး� (COVID-19) သည္္ ၂၀၁၉ ခုႏွွ��စ္္
ဒီီဇင္္ဘာာလတွွင်် တ႐ုုတ္ႏိုု���င္္ငံံ ဝူူဟန္္ၿမိဳဳ�႕မွွ �ရာာဂါါ ပ�န့််�ပွါးး��မႈႈစ
တင္္မဖ�စ််ပွါးး��မီီကပင္္ လူူအမ�း�သိိရွိိ�ထားး�ၿပီျျ�ဖစ္ေေ�သာာ
မၾက�ေသးးမီီကမွွ ရွာာ�ဖွေေ�တ�့�႕ရွိိ�ခဲ့့�သည့္္�
ကိုု�႐ိုု�န�ေရာာဂါါပ���ေၾကာာင့္္� ဖ�စ််ပ���ေသာာ ကူးး�စက္ေေ�ရာာဂါါ တစ္္
မ�ျ���ဖစ္္သည္္။
ကမာာ ့့က််န္းး�မ�ေရးးအဖွဲ့့�� (WHO) ကိုု� ကိုးး��ကားး�ထားး�ပါါသည္္။

1.

2.

လံခံုေသာ

နည်းလမ်း

(၅) ခု

လက္္ကိုု� မၾကာာခဏ �ဆးးပါါ။

ေခ�ာင္းး�ဆိုးး��လွ််�င္္၊ ���ေခ််လွ််�င္္
တစ္္ရွဴးး�� နဲဲ ့့ ဒါါမွွမဟုုတ္္ တံေေ�တာာင္္
ဆစ္္နဲဲ ့့ဖုံးး��ပါါ။
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မ််က္္လုံးး��၊ ပါးး�စပ္္၊ ���ေခါါင္းး�

အျျခ�ေ�သာာသူူတ�ေနဲဲ ့့လုံျျ��ခဳံံ�တဲ့့�

ေနမက�ာင္းျျ��ဖစ္္လွ််�င္္ အိိမ္္မွာ�ပ�ေနပါ
ာ
ါ။ �ခ�ာင္းး�

မ�း�ကိုု� မကိုု�င္္ပါါနဲဲေ။

အကွာာ�အဝ�း (အနည္းး�ဆုံးး��

ဆိုးျျ���ခင္းး�၊ အဖ�း�ရွိျျ��ခင္းး�၊ နဲဲေ အသက္္ရွဴဴ�ရ

၃ပေေအကွာာ�) မ��ေနပါါ။

ခက္္ခဲျျ�ခင်းး�တ�ေ ျျဖစ္္လွ််�င္္ ဆရာာဝန္္ကို�ု
ဖုုန��ေခၚပါါ။

ဤရ�ာဂါါပိုးး��ကိုု� တ႐ုုတ္ျျ�ပည္္မွွ
ကိုု�႐ိုု�န�ေရာာဂါါပိုးး��ဟုု �ခၚပါါသည္္။ ထိုု�အျျပင္္
ဤ�ရာာဂါါ ဖ�စ််ပွါးး��လာာရျျခင္းး�မွာာ�
တ႐ုုတ္္လူူမ်ိဳးး���မ�း�၏ မဆင္္မျျခင္္
အမ��းမ��ေ�ၾကာာင့္္� ဖ�စ််သည််။

မှားယွင်းေသာအချက်အလက်

ကိုု�႐ိုု�နာာဗိုု�င္းး�ရပ္္စ္္သည္္ သက္္ က�း�ရွွယ််အိုု�မ�း�
က််န္းး�မ�ေရးးမက�ာင်းး�သူူမ�း�ကိုု�သာာ ကူးး�စက္္ပါါ
အချို့့���သ�ာ အစ�းအစာာမ�း�၊ �ဆးးဝါးး�မ�း�၊ ဓာာတုု
စည္းး�မ�း�၊ သီီအိုု�ရီီမ�း� သုံးေေ���ဆာာင္ျျ�ခင္းျျ��ဖင့္္� ကိုု�႐ိုု�
န�ေရာာဂါါပိုးး��ကိုု� ကာာကွွယ်ႏိုု���င္္ပါါသည္္
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လာာႀကိဳးး��စ�ေ�နဆဲျျ�ဖစ္္သည္္။
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