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တၢ ၢ်မ ၢ ၢ်အ  ၢ်ဘူူးတ ၢ ၢ်ဘ ၢ်ဒ ူးပ ှၤတဂှၤလၢဘ ၢ်ကဘူ ၢ်ဂ ၢ်ဒ ူး COVID-19 

အဃ  တၢ ၢ်လၢတၢ ၢ်ကဘ ၢ်မှၤအ ှၤ 

လါအ ီးကထဘိ  ၢၣ် 24 သ , 2022 တ ၢၣ်ဆ တလဲတ ၢၣ်က   ၢၣ်တ  ၢၣ် 

• ပတ  ုာ်က   ုာ်၀ဲ တ ုာ်ပ ုာ်အ  ုာ်လီီၤဆသီးဒးီပ ီၤဂီၤ တ ုာ်အ  ုာ်ကီီၤတဖ ုာ်လ  ကမ   ုာ်တဖ ုာ်အဂီ ုာ်  

• မီၤသထီ ီုာ်တ ုာ်မီၤက  ုာ်သးတ ုာ်အ  ုာ်ကီီၤတဖ ုာ် 

• က ီၤက  ုာ်ကဒါက ီၤတ ုာ်ဂ  ုာ်တ ုာ်က  ီၤတဖ ုာ်လ အဘ ုာ်ထ ဒဲးီ ပ ီၤကညအီ  ုာ်ဆ း မ တမ  ုာ် မီၤတ ုာ်တ ုာ်လီ ုာ်လ တ ုာ်ပ ုာ်လီီၤဆလီီီၤ၀ဲဒ ုာ်တဖ ုာ် 

• က ီၤက  ုာ်ကဒါက ီၤတ ုာ်အ  ုာ်ကီီၤတဖ ုာ်လ  ပ ီၤကညလီ အ  ုာ်ဘ းဘ ုာ်ဒးီ ပ ီၤဘ ုာ်ဂ ုာ်ဒးီ COVID-19 ဒးီခဲအ ီၤဆ က  

တ ၢၣ်ကတိိၤဆ  န  ၢၣ် 

နမ  ုာ်ဘ ုာ်က ဘ ုာ်ဂ ုာ်လ  COVID-19, မ တမ  ုာ် ဆ ကမ  ုာ်လ နဒ းန   ုာ်ဘ ုာ်တ ုာ်ဆါန   ုာ်, နဒသီဒ စ ီၤအတ ုာ်ရီၤလီီၤသးဆ ပ ီၤဂီၤတဖ ုာ် လ နဟ  ုာ်ပ ီၤဃ ီ

ပ ီၤဒးီလ ပ ီၤတဝ အပ ီၤသ န   ုာ်လီီၤ. ဝ သးစ ီၤလ ီၤပ  ုာ်ထ တဲ ုာ်န ဲုာ်က ဲလ လ ုာ်တက  ုာ်. ဝ သးစ ီၤမီၤန ီုာ်ဃ ုာ်တ ုာ်န ဲုာ်က အဲသတီမ ီၤ လ တ ုာ်လီ ုာ်တ ုာ်က ဲလီီၤ 

တ  ုာ်လီီၤဆးဲတဖ ုာ်အဂီ ုာ်တက  ုာ်- 

• ပ ီၤကညလီ အ  ုာ်ဆ း, မီၤတ ုာ်, မ တမ  ုာ် လဲီၤအ  ုာ်သက း၀ဲ ဆ  ုာ်ခ ျ့တ ုာ်လီ ုာ်တ ုာ်က ဲတဖ ုာ်န   ုာ် ကက းပ  ုာ်ထ ၀ဲဲဒ ုာ်တ ုာ်န ဲုာ်က ဲလ  တ ုာ်အ  ုာ်ကီီၤ 

တစ  ုာ်တလီ ုာ်လ တ ုာ်ဒသီဒ ဒးီတ ုာ်ပ ဆ  ရဲ ုာ်က ဲီၤ SARS-CoV- 2 (သတ ုာ်ကလ ုာ်ကလ ီၤက  ီၤတ ုာ်ဆါလ နး-ခ ရ နီၤဃ ုာ်- 2 တ ုာ်ဘ ုာ် 

ဂ ုာ်လ  ဆ  ုာ်ခ ျ့တ ုာ်လီ ုာ်တ ုာ်က ဲတဖ ုာ် (အ  ုာ်ထလဲ အးဲကလ းက   ုာ်)  

• နမ  ုာ်မီၤတ ုာ် မ တမ  ုာ် အ  ုာ်ဆ းဖဲတ ုာ်မီၤလီ ုာ်လ  ပ ီၤကတ  ုာ်ဂီ ုာ်မ  ုာ်အလီ ုာ်, ပ ီၤမီၤတ ုာ်ဖ အဟ  ုာ်တစ  ုာ်တလီ ုာ်, ပ ီၤမီၤတ ုာ်လ ပီ ုာ် လဲ ုာ်တ ုာ်အ ီုာ် 

အလီ ုာ်အက ဲ, တ ုာ်ဘ ဘီ ုာ်က ီၤဒးီတ ုာ်ဒ းဃ ုာ်တ ုာ်လီ ုာ်တ ုာ်က ဲ, ပ ီၤလ ဟ  ုာ်တအ  ုာ်အဂီ ုာ်တ ုာ်အ  ုာ်ကဒ လီ ုာ် မ တမ  ုာ် ဟ  ုာ်ဃတီ ုာ်သ  ုာ်ထ ီုာ်လ  

တ ုာ်သ းထ ီုာ်သ းလီီၤအီီၤသ တဖ ုာ်အဂ ီ ုာ်, ၀ သးစ ီၤပ  ုာ်ထ ဘဲ ုာ်တ ုာ်တ ုာ်န ဲုာ်က လဲ  တ ုာ်ဂ  ုာ်တ ုာ်က  ီၤလ အဘ ုာ်ထ ဝဲဒဲးီပ ီၤလ အ  ုာ်စ းတ ုာ်လီ ုာ် 

မ တမ  ုာ် ပ ီၤမီၤတ ုာ်လ တ ုာ်လီ ုာ်ဆလီီီၤပ ုာ်လီီၤအီီၤအလီ ုာ်တဖ ုာ်  

လီ ုာ်ကဝီီၤဆ  ုာ်ခ ျ့ပ ပပးကရ တဖ ုာ်န   ုာ် ဘ ုာ်သ  ုာ်သ  ုာ်ကစ းကါအဝဲသ  ုာ်အတ ုာ်က  ုာ်ဘ ုာ်ဖးသ , ဒ းသန  ီၤထ ီုာ်သးလ တ ုာ်ဆ ကမ  ုာ်တဖ ုာ် ဒုာ်အမ  ုာ် 

တ ုာ်ပ ဃ ုာ်တ ုာ်ဆါအတ ုာ်စးထ ီုာ်သးသတ  ုာ်ကလၥုာ် ဒးီတ ုာ်ဒသီဒ န ီုာ်ထ  ုာ်တဖ ုာ် လ အလီ ုာ်, ကမီၤစ ုာ်လီီၤ မ တမ  ုာ် မီၤလ ဲ ုာ်ထ ီုာ်တ ုာ်တ ုာ်ဟ  ုာ်က  ုာ် 

တဖ ုာ်အ ီၤန   ုာ်လီီၤ. ဒုာ်တ ုာ်ပ ုာ်ဖ ါထ ီုာ်အီီၤလ  Revised Code of Washington (RCW, ၀ီ ုာ်ရ ျ့  ုာ်ထ  ုာ်အတ ုာ်က  ုာ်ကဒါ က ီၤန ီ ုာ်ဂ ခ သ  ုာ်) 70.05 

.070 အသ း, (လ က   ုာ်ဂ ီၤဂီၤတနီီၤအ  ုာ်၀ဲ) လီ ုာ်က၀ီီၤဆ  ုာ်ခ ျ့ ပ ီၤဘ ုာ်မ ဘ ုာ်ဒါတဖ ုာ် အကပ ုာ်လီီၤ၀ဲဒ ုာ်န ီုာ်ထ ဒုာ်အလီ ုာ်အ  ုာ်၀ဲဒ ုာ်အသ း လ ကပ ဆ   

ရဲ ုာ်က ဲီၤဒးီဒသီဒ ၀ဲဒ ုာ်တ ုာ်ဆါတ ုာ်ဘ ုာ်ဂ ုာ်တ ုာ်ရီၤလီီၤသးန   ုာ်လီီၤ.  

ယအ ိၢၣ်ဘ ီးတ  ၢၣ်ဘ ၢၣ်ဒ ီးပ ိၤတဂိၤလ မိၤက  ၢၣ်သီးအစ ဖ ါလ အ ိၢၣ်ဒ ီး COVID-19 

ဘ ၢၣ်ဆ ၢၣ်ယတဆီိးကဘ့ ၢၣ်. ယကက ီးမိၤတ ၢၣ်မန ိၤလဲ ၢၣ်. 

မီၤက  ုာ်အသးလ  COVID-19 အစ ီၤကတ  ုာ် 3-5 သဖဲီနအ  ုာ်ဘ းဘ ုာ်ဒးီပ ီၤဘ ုာ်တ ုာ်ဆါ၀ ီၤအလီ ုာ်ခ န   ုာ်တက  ုာ်.  

• နတ ၢၣ်မိၤက  ၢၣ်သီးအစ မ့ ၢၣ်ဖ ါလ နအ ိၢၣ်ဒ ီးတ ၢၣ်ဆါအဃ ၢၣ်န ့ၢၣ်, ပိ ၢၣ်ထ ဲဘ ၢၣ်တ ၢၣ်န ဲၢၣ်က ဲလ  နမိၤက  ၢၣ်သီးအဆ မ့ ၢၣ်ဖ ါထ  ၢၣ်လ နဒီိးန ့ ၢၣ် COVID-19 

တ ၢၣ်ဆါဃ ၢၣ်န ့ၢၣ်နကမိၤဒၢၣ်လဲ ၢၣ် န ့ၢၣ်တက ့ ၢၣ်. (အ ိၢၣ်၀ဲဒ ၢၣ်လ က ိ ၢၣ်ဂ ိၤဂိၤတန ိၤ) 

• နမိၤက  ၢၣ်သီးဒ ီးန  ၢၣ်ခိဂ  ၢၣ်ံၢ်ြတ ဆ တ ၢၣ်မိၤက  ၢၣ် အဆ ဖ ါလ တအ ိၢၣ်ဒ ီးတ ၢၣ်ဆါဃ ၢၣ်န ့ၢၣ် ကိ့ၤမိၤက  ၢၣ်သီးတသ တဘ  ဒ ီး န  ၢၣ်ခိဂ  ၢၣ်ံၢ်ြတ ဆ တ ၢၣ်မိၤက  ၢၣ် လ  24-48 

န ၢၣ်ရ  ၢၣ်ဖဲနတ ၢၣ်မိၤက  ၢၣ်သီးခ  ၢၣ်ထ ီးတဘ  လ အဆ ဖ ါထ  ၢၣ်လ တ အ ိၢၣ်ဒ ီးတ ၢၣ်ဆါဃ ၢၣ်ဘ ၢၣ်. တ ၢၣ်မိၤက  ၢၣ်သီးခ ဘ  တဘ  အဆ  ဖ ါလ တအ ိၢၣ်ဒ ီးတ ၢၣ်ဆါ 

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-391-SARS-CoV-2-InfectionPreventionControlHealthcareSettings.pdf?uid=62f3d86bb5d65
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-391-SARS-CoV-2-InfectionPreventionControlHealthcareSettings.pdf?uid=62f3d86bb5d65
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-391-SARS-CoV-2-InfectionPreventionControlHealthcareSettings.pdf?uid=62f3d86bb5d65
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=70-05-070
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=70-05-070
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDSickANDExposed_KA.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDSickANDExposed_KA.pdf
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ဘ ၢၣ်ဆ ၢၣ်သန ၢၣ်ကတ့ ၢၣ်ဘ ၢၣ်ယိ ၢၣ်အ ိၢၣ်၀ဲလ  ဒီိးန ့ ၢၣ်ဘ ၢၣ် COVID-19 တ ၢၣ်ဆါဃ ၢၣ်လ န ့ၢၣ် နအ ိၢၣ်ဘ  ီး၀ဲ 24-48 န ၢၣ် ရ  ၢၣ်သ၀့ဲဒ ၢၣ်သ ့ၢၣ်သ ့ၢၣ်ဖဲ 

နမိၤက  ၢၣ်သီး၀ ိၤခ ဘ  တဘ  , အခ ပည ပစ ီးအ ိၤသလ့ တ ၢၣ်မိၤက  ၢၣ်သီးခဲလ  ၢၣ်ခဲဆအ့စ ိၤကတ  ၢၣ်အ ိၢၣ် 3 ဘ  န ့ၢၣ် လ ိၤ. နမိၤက  ၢၣ်သီးသ ဘ  တဘ  အဆ ဖ ါလ  

နတအ ိၢၣ်ဒ ီးတ ၢၣ်ဆါဘ ၢၣ်ဒ ီး ဘ ၢၣ်ယိ ၢၣ်တ ၢၣ်လ နဒီိးန ့ ၢၣ်ဘ ၢၣ် COVID-19 တ ၢၣ်ဆါဃ ၢၣ် သန့ ့ၢၣ် နစ ီးကါ ၀ဲန  ၢၣ်ခိဂ  ၢၣ်ံၢ်ြတ ဆ တ ၢၣ်မိၤက  ၢၣ်သီးဒ ီးမိၤက  ၢၣ်သီးသ၀့ဲဒ ၢၣ်, 

လဲိၤမိၤက  ၢၣ်သီးဒ ီးမိီးလ ခ ၠူလိၤ (molecular) တ ၢၣ်မိၤက  ၢၣ်, မ့တမ့ ၢၣ် ကိီးနကသ  ၢၣ်သ ရ ၢၣ်က  ၢၣ်ထ နဲိၤတက ့ ၢၣ်. 

တ ၢၣ်မိၤက  ၢၣ်သီးပ ီးမ့တအ ိၢၣ်လ လ ပ ဲိၤပ ဲိၤလ နကမိၤက  ၢၣ်သီး 3 ဘ  အဂ  ၢၣ်ဘ ၢၣ်န ့ၢၣ် အ၀ဲန ့ၢၣ်တ ၢၣ်တ  ၢၣ်လိ ၢၣ်အ ိၤသလ့  

တ ၢၣ်ကမိၤက  ၢၣ်သီးစ ိၤဒၢၣ်နတ ၢၣ်ပ ီးလ အ ိၢၣ်၀ဲအသီိးဒ ီး တ ၢၣ်ဘ ၢၣ်ယိ ၢၣ်လ နိၤဒ ီးပ ိၤအ ိၢၣ်လ နခိ ၢၣ်ဃ ိၤတဖ ၢၣ်အပတ  ၢၣ်သီိးသ၀့ဲန ့ၢၣ်လ ိၤ. 

• နမ့အ ိၢၣ်ဘ ီးတ  ၢၣ်ဘ ၢၣ်ဒ ီး COVID-19 ဒ ီးတ ၢၣ်ပန  ၢၣ်တဖ ၢၣ်မ့တဖ ါဘ ၢၣ် ဘ ၢၣ်ဆ ၢၣ်ဒီိးန ့ ၢၣ်ဘ ၢၣ် COVID-19 တ ၢၣ်ဆါလ အပ ိၤက   ၢၣ်အသ  30 န ့ၢၣ်, 

တ ၢၣ်အ  ၢၣ်က ိၤတအ ိၢၣ်၀ဲဒ ၢၣ်လ နကမိၤက  ၢၣ်သီးဘ ၢၣ်. နမ့ ၢၣ်အ ိၢၣ်ဒ ီး COVID-19 တ ၢၣ်ဆါလ အပ ိၤက   ၢၣ်အသ  30-90 ကတ  ၢၣ်ပ ိၤန ့ၢၣ် စ ီး 

ကါန  ၢၣ်ခိ ၢၣ်ဂ  ၢၣ်ံၢ်ြတ ဆ တ ၢၣ်မိၤက  ၢၣ် (တမ့ ၢၣ် Polymerase Chain Reaction တ ၢၣ်မိၤက  ၢၣ်), PCR အဆ န ့ၢၣ်အကဖ ါဒ ီး၀ဲလ နအ ိၢၣ်ဒ ီးတ ၢၣ်ဆါဖဲ 

နမ့တဘ ၢၣ်ဂ ၢၣ်ဘ ၢၣ်ဒ ီးတ ၢၣ်ဆါဃ ၢၣ်လ အသ ဘ ၢၣ်န ့ၢၣ်လ ိၤ.  

ပ ီၤက   ုာ်အသ ီ10 ဖဲနဘ းတ  ုာ်ဘ ုာ်ဒးီပ ီၤလ အဒ းန   ုာ်ဘ ုာ် COVID-19 တ ုာ်ဆါ၀ ီၤအလီ ုာ်ခ န   ုာ် ပ  ုာ်ထ ဘဲ ုာ်တ ုာ်န ဲုာ်က ဲပတီ ုာ်လ လ ုာ်တဖ ုာ်- 

• ထ ဃ ၢၣ် တ ၢၣ်ကိၤဘ မဲ ၢၣ်လ  အက  ၢၣ်စ -ဂ့ိၤ မ့တမ့ ၢၣ် တ ၢၣ်ကသါတ ၢၣ် (အ ိၢၣ်လ က ိ ၢၣ်ကိီးက ိ ၢၣ်ဒီဲး) လ ဟ  ၢၣ်ဒ ီးကမ   ၢၣ်က ါန ့ၢၣ်လ ိၤ. ဖဲနမိၤက  ၢၣ်သီး လ  COVID-

19 အဆ မ့ ၢၣ်ဖ ါလ တ ၢၣ်ဆါဃ ၢၣ်မ့ ၢၣ်ဟါမ ၢၣ်သန ၢၣ်က ့ထ ဃ ၢၣ်ဒ ီး၀ဲဒ ၢၣ်တ ၢၣ်ကိၤမဲ ၢၣ်တက ့ ၢၣ်.  

o တဘ ၢၣ်လဲိၤ၀ဲဒ ၢၣ်ဆ တ ၢၣ်လ  ၢၣ်လ နထ ဃ ၢၣ်တ ၢၣ်ကိၤဘ မဲ ၢၣ်တသ၀့ဲဒ ၢၣ်န ့ၢၣ်တဂ့ိၤ.  

o ပ ိၤကည မ့အ ိၢၣ်တဂိၤဂိၤလ အထ ဃ ၢၣ်တ ၢၣ်ကိၤဘ မဲ ၢၣ်မ့တသ ့ခ ဖ ိအသီးန ့ၢၣ်စ ိၤဒ ိၢၣ်န ့ ၢၣ်ဒ ီး 2 န  ၢၣ် မ့တမ့ ၢၣ် အိ ၢၣ်ဒ ီးန  ၢၣ်ခိကက့ ဲိၤ 

လ အထ တ ၢၣ်ကိၤဘ မဲ ၢၣ်တသဘ့ ၢၣ်န ့ၢၣ် တ ၢၣ်ဒ သဒ အက ိိၤက ဲဂ ိၤဂိၤ (လ အမ့ ၢၣ် တ ၢၣ်မိၤဂ့ိၤထ  ၢၣ်၀ဲဒ ၢၣ် တ ၢၣ်မိၤကဆ  က 

လ ိၤ) (လ က ိ ၢၣ်အဂ ိၤဂိၤအ ိၢၣ်၀ဲဒ ၢၣ်တန ိၤ) ကက ီးတ ၢၣ်စ ီးကါအ ိၤလ အကဒ သဒ တ ၢၣ်ဆါအတ ၢၣ်ရိၤလ ိၤအသီးဖဲအသ  10 ကတ  ၢၣ်ပ ိၤန ့ၢၣ်လ ိၤ.  

• ဟီးရ ဲဘ ၢၣ်ပ ိၤကည လ  အ ိၢၣ်ဒ ီးတ ၢၣ်ဆါလ ိၤဘ ၢၣ်ယိ ၢၣ်ဒ ိၢၣ်, (လ က ိ ၢၣ်ဂ ိၤဂိၤအ ိၢၣ်၀ဲဒ ၢၣ် တန ိၤ) ဒ ီးတဘ ၢၣ်လဲိၤဆ တ ၢၣ်လ  ၢၣ်လ အိ ၢၣ်ဒ ီးတ ၢၣ် 

လ ိၤဘ ၢၣ်ယိ ၢၣ်ဒ ိၢၣ်တဖ ၢၣ်အလ  ၢၣ် (အဒ,ိ ဆ  ၢၣ်ခ ျ့တ ၢၣ်က  ၢၣ်ထ  ဲတ ၢၣ်လ  ၢၣ်တ ၢၣ်က ဲတဖ ၢၣ်). 

• ခိီးက  ၢၣ်၀ဲ COVID-19 အတ ၢၣ်ဆါပန  ၢၣ်တဖ ၢၣ်. (အ ိၢၣ်၀ဲဒ ၢၣ်လ က ိ ၢၣ်ဂ ိၤဂိၤတန ိၤ) 

• တ ၢၣ်ဆါပန  ၢၣ်တဖ ၢၣ်မ့ ၢၣ်ဖ ါထ  ၢၣ် မိၤက  ၢၣ်ဘ ၢၣ်နသီး (အိ ၢၣ်၀ဲဒ ၢၣ်လ က ိ ၢၣ်ဂ ိၤဂိၤတန ိၤ) ဒ ီးပိ ၢၣ်ထ ဲဘ ၢၣ်တ ၢၣ်န ဲၢၣ်က ဲပတ  ၢၣ်လ လ ၢၣ်တဖ ၢၣ် ယလဲိၤ 

အ ိၢၣ်ဘ ီးတ  ၢၣ်ဘ ၢၣ်ဒ ီးပ ိၤလ အမိၤက  ၢၣ်သီးဖ ါလ အ ိၢၣ်ဒ ီး COVID-19 တ ၢၣ်မိၤက  ၢၣ်လ အဆ ဖ ါလ  အ ိၢၣ်ဒ ီး COVID-19 တ ၢၣ်ဆါဃ ၢၣ်ဒ ီး 

ယအ ိၢၣ်ဘ ီးတ  ၢၣ်ဘ ၢၣ်ဒ ီးပ ိၤတဂိၤလ တ ၢၣ်မိၤက  ၢၣ်ဖ ါလ ဘ ၢၣ်က ဘ ၢၣ်ဂၥၢၣ်ဒ ီး COVID-19 ဒ ီးခဲအ ိၤယဆီိးကထ့  ၢၣ်န ့ၢၣ်လ ိၤ ယကက ီးမိၤတ ၢၣ် မန ိၤလဲ ၢၣ်. 

• က  ၢၣ်ဘ ၢၣ် တ ၢၣ်လဲိၤထ  ၢၣ်ကိ့ၤလ ိၤ | Centers For Disease Control and Prevention  (CDC, တ ၢၣ်ပ ဆ  ရဲ ၢၣ်က ဲိၤဒ ီးတ ၢၣ်ဒ သဒ  

တ ၢၣ်ဆါအ၀ဲိၤလ  ၢၣ်) (အ ိၢၣ်ဝဲဒ ၢၣ်လ က ိ ၢၣ်ဂ ိၤဂိၤတန ိၤ) တ ၢၣ်ဂ့ ၢၣ်တ ၢၣ်က ိိၤတက ့ ၢၣ်ဘ ၢၣ်ဃီးတ ၢၣ်လဲိၤတ ၢၣ်ကိ့ၤ. 

• က  ၢၣ်ဘ ၢၣ် တစိ ၢၣ်တလ  ၢၣ် SARS-CoV-2 တ ၢၣ်မိၤက  ၢၣ်တ ၢၣ်ဆါလ န  ၢၣ်ကစ ၢၣ် (wa.gov) (ထဲအကဲလ ီးက ိ ၢၣ်) ဘ ၢၣ်ဃီးတ ၢၣ်ဟ စ န ဲၢၣ်က ဲဖဲန မ့ ၢၣ်စ ီးကါဘ ၢၣ်န  ၢၣ်ကစ ၢၣ်-

တ ၢၣ်မိၤက  ၢၣ်သီးန ့ၢၣ်လ ိၤ. 

ဟ  ၢၣ်ဖိဃ ဖိတ ၢၣ်ဘ ၢၣ်ဂ ၢၣ်န ့ၢၣ်ည န  ၢၣ်ဟဲကဲထ  ၢၣ်သီးခ ဖ ိလ  တ ၢၣ်အ ိၢၣ်ဘ ီးတ  ၢၣ်ဘ ၢၣ်ဒ ီးပ ိၤလ အအအ ိၢၣ်ဒ ီး COVID-19 ခဲအ ိၤခဲအ ိၤဒ ီးအယ  ၢၣ်န  ၢၣ်တဖ ၢၣ်. 

နမ့ ၢၣ်အ  ၢၣ်ဘ ၢၣ်တ  ၢၣ်ဘ ၢၣ်ဒ ီးဒ ီး COVID-19 လ ဟ  ၢၣ်န ့ၢၣ် ခိီးက  ၢၣ်ဘ ၢၣ် COVID-19 တ ၢၣ်ဆါက ့ ၢၣ်ပန  ၢၣ်တဖ ၢၣ်ဒ ီး ထ  ၢၣ်ဘ ၢၣ်တ ၢၣ်ကိၤဘ မဲ ၢၣ်လ -အဂ့ိၤ မ့တမ့ ၢၣ် 

တ ၢၣ်ကသါတ ၢၣ်ဖဲနအိ ၢၣ်ဒ ီးပ ိၤဂ ိၤဂိၤလ ဟ  ၢၣ် ဒ ီးလ ကမ   ၢၣ်အက ါ ်ၢၣ်ဖဲနစီးထ  ၢၣ်အ ိၢၣ်ဘ ီးတ  ၢၣ်ဘ ၢၣ်ဒ ီးတ ၢၣ်ဆါတပယ  ၢၣ်ဃ အသ  10 ၀ ိၤအလ  ၢၣ်ခ ဖဲ 

နလဲိၤအ ိၢၣ်ဘ ီးတ  ၢၣ်ဘ ၢၣ်ဒ ီးပ ိၤလ အဘ ၢၣ်ဂ ၢၣ်ဒ ီး COVID-19 တ ၢၣ်ဆါဖဲတ ၢၣ်ဆါဘ ၢၣ်ဂ ၢၣ်တ ၢၣ်အကတ  ၢၣ်န ့ၢၣ်လ ိၤ. မိၤက  ၢၣ်နသီးကိီးမ  ၢၣ်န ိၤ 3-5 သ ဖဲနလဲိၤ 

အ ိၢၣ်ဘ ၢၣ်ဒ ီးပ ိၤဘ ၢၣ်တ ၢၣ်ဆါ 3-5 သ တပယ  ၢၣ်ဃ ဖဲနလဲိၤအ ိၢၣ်ဒ ီးပ ိၤဘ ၢၣ် COVID-19 တ ၢၣ်ဆါအလ  ၢၣ်ခ ကတ  ၢၣ်န ့ၢၣ်လ ိၤ. 

တ ၢၣ်ဂ့ ၢၣ်တ ၢၣ်က ိိၤလ ပ ိၤအ ိၢၣ်ဆီိးမ့တမ့ ၢၣ် မိၤတ ၢၣ်လ  ပ ိၤစ ီးရိအ ိၢၣ်ဖ ိ ၢၣ်အါအလ  ၢၣ်အဂ  ၢၣ်- 

တ ုာ်ပ ုာ်အ  ုာ်လီီၤဆသီးဒးီပ ီၤဂီၤလ အတမ  ုာ်-ဆ  ုာ်ခ ျ့တ ုာ်လီ ုာ်တ ုာ်က ဲ အတမ  ုာ်တ ုာ်အ  ုာ်ကီီၤ လ တ ုာ်ပ ုာ်ပန ီ ုာ်အီီၤလ  ုာ်ဘ ုာ်. ဒုာ်လဲ ုာ်ဂ ီၤဒုာ်လဲ ုာ်ဂ ီၤန   ုာ်, 

တ ုာ်ပ ုာ်အ  ုာ်လီီၤဆသီးဒးီပ ီၤဂီၤတ ုာ်ကဘ ုာ်ပ ုာ်သ  ုာ်ပ ုာ်သးအီီၤလ  တ ုာ်လီ ုာ်တ ုာ်က ဲလ အတမ  ုာ်-ဆ  ုာ်ခ ျ့တ ုာ်လီ ုာ်တဖ ုာ် လ တ ုာ်အ  ုာ်သးအ  ုာ်ခ  ုာ်န   ုာ် 

လီီၤ. 

• တ ုာ်ဘ ဘီ ုာ်တ ုာ်တ ုာ်လီ ုာ်တ ုာ်က ဲတဖ ုာ် ဒးီတ ုာ်ဖီ ုာ်ပ ီၤဃ ုာ်တ ုာ်အလီ ုာ်တ ုာ်က တဲဖ ုာ် 

• ပ ီၤလ ဟ  ုာ်တအ  ုာ်အဂီ ုာ်တ ုာ်အ  ုာ်ကဒ လီ ုာ် ဒးီဟ  ုာ်ဃတီ ုာ်သ  ုာ်ထ ီုာ်လ တ ုာ်သ းထ ီုာ်သ းလီီၤအီီၤသ  

• တ ုာ်မီၤလီ ုာ်လ အကတ  ုာ်ကတ  ုာ်ဖဲ နအ  ုာ်စီီၤစ  ုာ်လ  ုာ်တသ ဘ ုာ်ခီဖ  တ ုာ်မီၤလီ ုာ်တ ုာ်အ  ုာ်သးအဃ  (အဒ , ပန  ုာ်ဒ းတဖ ုာ်, စဲးဖီကဟ ုာ် 

လီ ုာ်တဖ ုာ်, တ ုာ်ဘ  ုာ်ထ ီုာ်တ ုာ်အ ီုာ်ဒးီ တ ုာ်က ီတ ုာ်ည ုာ်အလီ ုာ်အက ဲတဖ ုာ် ဒးီတ ုာ်စ  ုာ်ဆ  လ  တ ုာ်မီၤကစ ုာ်-ဟ  ုာ်လီီၤ၀ဲတဖ ုာ်န   ုာ်လီီၤ.  

• ပ ီၤမီၤတ ုာ်ဖ အဟ  ုာ်တစ  ုာ်တလီ ုာ် 

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-05/820-131-COVID19MaskGuidance-Karen.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html#ventilation
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html#ventilation
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://doh.wa.gov/kar/emergencies-covid-19/ttmkl-covid-19-ttchagii
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html#do-not-travel
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html#do-not-travel
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-360-SARSCoV2SelfTesting.pdf
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• တ ုာ်မီၤပီ ုာ်လဲ ုာ်ပန  ုာ်တ ုာ်ကီၤအလီ ုာ်တဖ ုာ် (ထအဲကဲလ းက   ုာ်) (အဒ , တ ုာ်မီၤပီ ုာ်လဲ ုာ်တ ုာ်အ ီုာ်တ ုာ်အပီန  ုာ်တ ုာ်ကီၤအကဘတီဖ ုာ်, 

ကဘဆီ  ထ ီုာ်ဆ  လီီၤပန  ုာ်တဖ ုာ်, ဒးီ ကဘတီီပ ီၤကညတီဖ ုာ်)  

တ ုာ်အ  ုာ်သးတဖ ုာ်လ  တ ုာ်ပ ုာ်အ  ုာ်လီီၤဆသီးဒးီပ ီၤဂီၤ ကအ  ုာ်၀ဲတဖ ုာ်ပ ုာ်ဃ  ုာ်- 

• တ ုာ်ပ ဆ  ရဲ ုာ်က ဲီၤတ ုာ်ဆါအတ ုာ်ရီၤလီီၤသး, လီီၤလီီၤဆဆီဖဲီတ ုာ်မီၤစ ီၤလီီၤတ ုာ်ဆါတ ုာ်ရီၤလီီၤသးအန ီုာ်ထ  ုာ်တဖ ုာ်မ  ုာ်တတ ီၤလီီၤတီီၤ 

လီီၤလ အကပတ  ုာ်က   ုာ်၀ဲဒ ုာ်တ ုာ်ဆါအတ ုာ်ဘ ုာ်ဂ ုာ်န   ုာ်လီီၤ. 

• အဒ ဖဲတမ  ုာ်တပ ုာ်လီီၤ၀ဲဒ ုာ်တ ုာ်ဒတီဒ အန ီ ုာ်ထ  ုာ်တဖ ုာ်လ  ပ ီၤအ  ုာ်ဘ းတ  ုာ်ဘ ုာ်ဒးီပ ီၤဘ ုာ်ဂ ုာ်ဒးီ COVID-19 တ ုာ်ဆါတဖ ုာ်, ဒုာ်သ း 

တ ုာ်မီၤက  ုာ်သးဒးီတ ုာ်ကီၤဘ မဲ ုာ် 

လ တ ုာ်အ  ုာ်သးသ  ုာ်တဖ ုာ်န   ုာ်အဖီခ န   ုာ် တ ုာ်ပ ုာ်အ  ုာ်လီီၤဆသီးဒးီပ ီၤဂီၤကဘ ုာ်ယ  ုာ်၀ဲဒ ုာ် 5-10 သစီးထ ီုာ်လ အ  ုာ်ဘ းတ  ုာ်ဘ ုာ်ဒးီပ ီၤဘ ုာ်ဂ ုာ်ဒးီ 

COVID-19 ဖဲတ ုာ်ဆါစးထ ီုာ်ကဲထ ီုာ်အကတီ ုာ် ဒးီတ ုာ်ဘ ုာ်ယ  ုာ်ပတီ ုာ်လ အတ  ုာ်၀ဲန   ုာ်န   ုာ်လီီၤ. လ နကဂ  ုာ်ဒ း၀ဲဒ ုာ် တ ုာ်ပ ုာ်အ  ုာ်လီီၤဆသီးဒးီပ ီၤဂီၤက 

တီ ုာ်န   ုာ် မ  ုာ်န ီၤဖဲနအ  ုာ်ဘ းအ  ုာ်တ  ုာ်ဘ ုာ်ဒးီပ ီၤဘ ုာ် COVID-19 ဖဲလ အဘ ုာ်က ဘ ုာ်ဂ ုာ်အဆ ကတီ ုာ်န   ုာ် မ  ုာ်ဝ ဲ0 န ီၤသနီ   ုာ်လီီၤ. န ီၤသ ီ1 တသ ီ

မ  ုာ်န ီၤအခီ ုာ်ထ းအလ အပ ဲီၤတသ ီဖဲနဲအ  ုာ်ဘ းဘ ုာ်ဒးီပ ီၤဘ ုာ် COVID-19 တဂီၤဝ ီၤအလီ ုာ်ခ န   ုာ်လီီၤ.  

က ဲလ အတမ  ုာ်၀ဒဲ ုာ်တ ုာ်ပ ုာ်အ  ုာ်လီီၤဆသီး ဒးီပ ီၤဂီၤ န   ုာ်တ ုာ်ဆ  ုာ်ကမ  ုာ်ထ ီုာ်အီီၤသ ၀ဲဒ ုာ် ဒုာ်အမ  ုာ်တ ုာ်မ ပ ီၤမီၤတ ုာ်ဖ တဖ ုာ်မီၤတ ုာ်လ ဟ  ုာ် မ တမ  ုာ် 

ဟ  ုာ်လီီၤတ ုာ်မီၤတခါခါလ တ ုာ်လီ ုာ်တ ုာ်က ဲ လ ပ ီၤန ီ ုာ်တဂီၤအဂီ ုာ်ဒးီအ  ုာ်ဒးီကလ ီၤန ီၤလီီၤဟးထ ီုာ်ဂ ီၤအလီ ုာ်န   ုာ်လီီၤ. 

ပ ီၤကညအီ  ုာ်လ တ ုာ်လီ ုာ်တဖ ုာ်အ ီၤန   ုာ် ကက းပ  ုာ်ထ ၀ဲဲဒ ုာ်တ ုာ်န ဲုာ်က ဲလ ထး ဒးီလ ုာ် “ယအ  ုာ်ဘ းတ  ုာ်ဘ ုာ်ဒးီပ ီၤတဂီၤလ မီၤက  ုာ်သးဖ  လ ဘ ုာ်ဂ ုာ်ဒးီ 

COVID-19 တ ုာ်ဆါဘ ုာ်ဆ ုာ်ယတဆ က ဘ ုာ်. ယကက းမီၤတ ုာ်မန ီၤလဲ ုာ်. 

ပ ီၤရဲ ုာ်က ီဲၤတ ုာ်တဖ ုာ်အကတ  ုာ်ပီသက းဒးီလီ ုာ်က၀ီီၤဆ  ုာ်ခ ျ့ပ ပပးတဖ ုာ်ဘ ုာ်ဃးဒးီ တ ုာ်ကမ  ပ ုာ်အ  ုာ်လီီၤဖ ီ ုာ်သးဒးီပ ီၤဂီၤ မ တမ  ုာ် တ ုာ်ပ ုာ်အ  ုာ် 

လီီၤဖ ီ ုာ်သးဒးီပ ီၤဂီၤက ဲလ အဂီၤတဘ ိ ကကက းဒ  ုာ်လ တ ုာ်အ  ုာ်သး၀အဲ ီၤအဂီ ုာ်ဧါ, ဒတီ ုာ်ဆလီီီၤပ ုာ်လီီၤလီ ုာ်က ဲတဖ ုာ်န   ုာ် ကက းပ  ုာ်ထ ဘဲ ုာ်၀ဲဒ ုာ် 

လီ ုာ်က၀ီီၤဆ  ုာ်ခ ျ့ပ ပပးတဖ ုာ်အတ ုာ်ဟ စ န ဲုာ်က ဲန   ုာ်လီီၤ. လီ ုာ်က၀ီီၤဆ  ုာ်ခ ျ့ပ ပပးတဖ ုာ် အကမ ပ ီၤပ ုာ်အ  ုာ်လီီၤဖ ီ ုာ်သးဒးီပ ီၤဂီၤဒုာ်အလီ ုာ်အ  ုာ်သ းသ  

၀ဲဒ ုာ် ခီဖ  တ ုာ်အ  ုာ်သးတဖ ုာ်အဖီခ  ုာ်န   ုာ်လီီၤ. 

ယဒီိးန ့ ၢၣ်ဘ ၢၣ် COVID-19 ဒၢၣ်လဲ ၢၣ်. 

တ ုာ်ဆါဃ ုာ်လ အဒ းကဲထ ီုာ် COVID-19 န   ုာ်ရီၤလီီၤအသးခီဖ   တ ုာ်အကမ  ုာ်ဆ းက  ုာ်ဖ လီီၤဆီ တဖ ုာ် ပၥုာ်ဃ  ုာ်ဒးီပ ီၤတဖ ုာ်လ တ ုာ်ဘ ုာ်က ဘ ုာ် 

ဂ ုာ်အီီၤသ ခီဖ  လ တ ုာ်အ  ုာ်ဘ းလ  ုာ်သး, အဒ  လ  6 ခ ီုာ်ယီ ုာ် (2 မ ိၤထ  ၢၣ်) အယ ီၤ ဒုာ်န   ုာ်အသ း တ ုာ်အကမ  ုာ်ဒုာ်န   ုာ်တဖ ုာ် ကအ  ုာ်လ ကလ ီၤက ါ 

ဒးီကရီၤလီီၤ အသးယ ီၤယ ီၤ, လီီၤဆဒီ ုာ်တ ုာ် လ တ ုာ်လီ ုာ်လ ကလ ီၤန  ုာ်လီီၤဟးထ ီုာ်တဂ ီၤအလီ ုာ်န   ုာ်လီီၤ. ပ ီၤလ အ  ုာ်ဒးီ COVID-19 တဖ ုာ် 

ရီၤလီီၤတ ုာ်ဆါ ဃ ုာ်တဖ ုာ်ိ   ဆ ပ ီၤအဂီၤတဖ ုာ်အအ  ုာ်သ  စးထ ီုာ်လ ခ သတီခ  းအဝဲသ  ုာ်အ  ုာ်ထ ီုာ်ဒးီတ ုာ်ဆါပန ီုာ်တဖ ုာ် (မ တမ  ုာ် 2 သ ီ

တခ  းလ အဝဲသ  ုာ်မီၤ က  ုာ်အသး ဒးီအစ ဖ ါလ အ  ုာ်ဒးီတ ုာ်ဆါ ဖဲအဝဲသ  ုာ်မ  ုာ်တအ  ုာ်ဒးီတ ုာ်ဆါပန ီုာ်တဖ ုာ်) တ ီၤ 10 

သဖဲီအဝဲသ  ုာ်အ  ုာ်ဒးီတ ုာ်ဆါပန ီုာ်တဖ ုာ် (မ တမ  ုာ် 10 သ ီဖဲအဝဲသ  ုာ်မီၤက  ုာ် 

အသးဒးီအစ ဖ ါလ အ  ုာ်ဒးီတ ုာ်ဆါဖဲအဝဲသ  ုာ်တအ  ုာ်ဒးီတ ုာ်ဆါပန ီုာ်ဝ ီၤအလီ ုာ်ခ )န   ုာ်လီီၤ. ပ ီၤတဂီၤလ  အ  ုာ်ဒးီ COVID-19 

အတ ုာ်အ  ုာ်လီီၤဖးအသးဒးီပ ီၤဂီၤအကတီ ုာ် လ အယ  ုာ်ဝဲအါန   ုာ်အသ ီ10 န   ုာ် (အဒ , မ  ုာ်လ အ၀ဲသ  ုာ်တဖ ုာ်ဆ က နးနးကလဲ ုာ် မ တမ  ုာ် န ီ ုာ်ခ ဂ  ုာ်ံၢ်ြတီ 

ဆ စ ုာ်) ဘ ုာ်က ဘ ုာ်ဂ ုာ်ဝဲသတ ီၤလ အဝဲသ  ုာ်အတ ုာ်အ  ုာ်လီီၤဖးအသးဒးီပ ီၤဂီၤဒတီ ပတီ ုာ်ညါန   ုာ်လီီၤ. ပ ီၤတဂီၤလ အမီၤက  ုာ်သးအဆ ဖ ါလ  

အ  ုာ်ဒးီ COVID-19 တ ုာ်ဆါဃ ုာ်တဂီၤ မီၤက  ုာ်သးအဆ ဖ ါလ တအ  ုာ်ဒးီ COVID-19 တ ုာ်ဆါဃ ုာ်ဘ ုာ်အဘ  ုာ်စ ီၤအ  ုာ် 24-48 န ုာ်ရ  ုာ်ဖဲအအ  ုာ် 

ဆ  ုာ်ထ ီုာ်ကဒါက ီၤအစ ီၤကတ  ုာ် 5 ဖဲအအ  ုာ်လီီၤဆသီးဒးီပ ီၤဂီၤ၀ ီၤအလီ ုာ်ခ န   ုာ် အ၀ဲဒ ုာ်သ  ုာ်တဖ ုာ်န   ုာ်ဘ ုာ်တ ုာ်ပ ုာ်ပန ီုာ်အီီၤလ တဘ ုာ်ဂ ုာ်ဆ ဘ ုာ် 

ဂီၤအအ  ုာ်ဘ ုာ်န   ုာ်လီီၤ.  

တ ုာ်ဘ ုာ်ထ အဲ  ုာ်ဘ းတ  ုာ်အခီပညထီရီီီၤမ  ုာ်ဝနဲအ  ုာ်ဘ းတ  ုာ်ဘ ုာ်ဒးီပ ီၤတဂီၤဂီၤလ အ  ုာ်ဒးီ COVID-19 တ ုာ်ဆါလ  6 ခီ ုာ်ယီ ုာ် (2 မ ိၤထ  ၢၣ်) အပ ီၤ, 

အစ ီၤကတ  ုာ် 15 မ းန းတပယ  ုာ်ဃ ီမ တမ  ုာ်အါန   ုာ် တ ုာ်ဆ ကတီ ုာ် 24-န ုာ်ရ  ုာ်န   ုာ်လီီၤ. သန ုာ်က , ဖဲနမ  ုာ်အ  ုာ်ဘ ုာ်လ တ ုာ်အ  ုာ်သးလ  

အဒ းအါထ ီုာ်၀ဲဒ ုာ်တ ုာ်ဘ ုာ်ယ  ုာ် အလီ ုာ်လ  အဘ ုာ်ဂ ုာ်ည ီဒုာ်အမ  ုာ်၀ဲ တ ုာ်လီ ုာ်လီီၤဆ,ီ တ ုာ်လ ီ ုာ်လ တ ုာ်ပ ဲန  ုာ်လီီၤကလ ီၤတအ  ုာ်အါ မ တမ  ုာ် 

တ ုာ်လီ ုာ်လ  ပ ီၤကညတီဖ ုာ်မီၤတ ုာ်ဟ း တ ုာ်ဂဲီၤအလီ ုာ် ဒုာ်အမ  ုာ်၀ဲတ ုာ်က းပသ  မ တမ  ုာ် တ ုာ်သ ၀  ုာ်သးဆ န   ုာ် တ ုာ်ဘ ုာ်ယ  ုာ်အ  ုာ်ဒ း၀လဲ နက 

ဘ ုာ်ဂ ုာ်ဒးီတ ုာ်ဆါ သ ဒ း၀ဲ ဖဲပ ီၤလ အ  ုာ်ဒးီ COVID-19 တ ုာ်ဆါတဂီၤမ  ုာ်အ  ုာ်စီီၤစ  ုာ်ဒးီနီၤ 6 ခီ ုာ်ယ  ၢၣ် (2 မ ိၤထ  ၢၣ်) သန ုာ်က န   ုာ်လီီၤ. ပ ီၤတနီီၤဒ းန   ုာ်ဘ ုာ် 

COVID-19 တ ုာ်ဆါလ  တ ုာ်တသ  ုာ်ညါဘ ုာ်ဝဲလ  မ  ုာ်အဘ ုာ်က ဘ ုာ်ဂ ုာ်အီီၤဒုာ်လဲ ုာ်န   ုာ်ဘ ုာ်လီီၤ.  

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-05/420-397-COVID19CommercialMaritimeSettings.pdf
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မှၤသက ူးတၢ ၢ်ဒ ူးကမ ၢၢ ၢ်တၢ ၢ်အ  ၢ်ဆ ူၢ်အ  ၢ်ခ ျ့ တၢ ၢ်သ က ၢ ၢ်သ ဒ ူး 

ပ ီၤတဂီၤဂီၤလ အ  ုာ်ဒးီ COVID-19 မ  ုာ်တဲဘ ုာ်ကမ   ုာ်တ ုာ်အ  ုာ်ဆ  ုာ်အ  ုာ်ခ ျ့လ  အဝဲသ  ုာ် အ  ုာ်ဘ းတ  ုာ်ဘ ုာ်ဒးီနီၤဖဲအပ ီၤက   ုာ်န   ုာ်, နကဒ းန   ုာ်ဘ ုာ်တ ုာ် 

ကစီ ုာ်လ ကမ   ုာ်တ ုာ်အ  ုာ် ဆ  ုာ်အ  ုာ်ခ ျ့အအ  ုာ် ခီဖ  တ ုာ်က ဲးဆ  တ ုာ်ကစီ ုာ် မ တမ  ုာ် တ ုာ်က းလီတဲစ န   ုာ်လီီၤ. ပ ီၤသ က  ုာ်သ ဒ းတ ုာ်ဖ တဂီၤ ကမီၤစ ီၤ 

နီၤလ နကန ုာ်ပ  ုာ် တ ုာ်လ နကဘ ုာ်မီၤဒးီ တ ုာ်ဆ ီုာ်ထ မဲီၤစ ီၤမန ီၤအ  ုာ်လ နမီၤန   ုာ်အီီၤသ လဲ ုာ်န   ုာ်လီီၤ. ပ ီၤသ က  ုာ်သ ဒ းတ ုာ်ဖ  တတဲဘ ုာ်နီၤလ မတီၤ 

ဟ  ုာ်အဝဲသ  ုာ်လ နမ ီၤ န   ုာ်ဘ ုာ်.  

ယအ ိၢၣ်ဘ ီးတ  ၢၣ်ဘ ၢၣ်ဒ ီးပ ိၤတဂိၤလ တ ၢၣ်မိၤက  ၢၣ်ဖ ါလ ဘ ၢၣ်က ဘ ၢၣ်ဂၥၢၣ်ဒ ီး COVID-19 

ဒ ီးခဲအ ိၤယဆီိးကထ့  ၢၣ်န ့ၢၣ်လ ိၤ. ယကက ီးမိၤ တ ၢၣ်မန ိၤလဲ ၢၣ်. 

နမ့အ ိၢၣ်ဘ ီးတ  ၢၣ်ဘ ၢၣ်ဒ ီး COVID-19 

၀ ိၤဒ ီးဒ ီးဖ ါထ  ၢၣ် တ ၢၣ်ဆါပန  ၢၣ်တဖ ၢၣ် (အ ိၢၣ်လ က ိ ၢၣ်ဂ ိၤဂိၤတ ၢၣ်န ိၤ) (လ အစ ၢၣ်တဖ ၢၣ်သန ၢၣ်က)့, နမ့ ၢၣ်ဆီဲးဘ ၢၣ်ကသ  ၢၣ်ဒ သဒ ဒၢၣ်လဲ ၢၣ်ဂ့ိၤဒၢၣ်လဲ ၢၣ်ဂ့ိၤန ့ၢၣ်နကက ီးအ ိၢၣ်လ ဟ  ၢၣ်ဒ ီး

အ ိၢၣ်ယ  ၢၣ်ဒ ီး ပ ိၤဂ ိၤဂိၤတဖ ၢၣ်ဒ ီး မိၤက  ၢၣ်အသီးလ  COVID-19 ဒ ီး တ ၢၣ်မိၤက  ၢၣ်တ ၢၣ်ဆါဃ ၢၣ်, (အ ိၢၣ်၀ဲဒ ၢၣ်လ က ိ ၢၣ်ဂ ိၤဂိၤတန ိၤ) န ့ၢၣ်လ ိၤ.  

• နတ ၢၣ်မိၤက  ၢၣ်သီးဒ ီးန  ၢၣ်ခိဂ  ၢၣ်ံၢ်ြတ ဆ တ ၢၣ်မိၤက  ၢၣ်အစ မ့ ၢၣ်ဖ ါဝဲလ နတအ ိၢၣ်ဒ ီးတ ၢၣ်ဆါအဃ ၢၣ်ဘ ၢၣ်န ့ၢၣ်- 

o အ ိၢၣ်လ ဟ  ၢၣ်တ ိၤလ နတအ ိၢၣ်ဒ ီးတ ၢၣ်လိိၤကိ ၢၣ်လ  24 န ၢၣ်ရ  ၢၣ်အတ  ၢၣ်ပ ိၤ လ တအိ ၢၣ်ဒ ီးတ ၢၣ်စ ီးကါကသ  ၢၣ်လ  အမိၤလ ိၤတ ၢၣ် ကိ ၢၣ်, ဒ ူး 

န တ ၢၣ်ဆါပန  ၢၣ်တဖ ၢၣ် (အ ိၢၣ်လ က ိ ၢၣ်ဂ ိၤဂိၤတန ိၤ) ဂ့ိၤထ  ၢၣ်ကိ့ၤ၀ဲဒ ၢၣ်ဒ ိၢၣ်ဒ ိၢၣ်ခ ျ့ခ ျ့ န ့ၢၣ်လ ိၤ. 

o ကိ့ၤမိၤက  ၢၣ်ဒ ီးနသီး 24-48 န ၢၣ်ရ  ၢၣ်အစ ိၤကတ  ၢၣ်ယဲ ၢၣ်သ တပယ ိၤဃ စီးထ  ၢၣ်လ တ ၢၣ်ဆါပန  ၢၣ်အ ိၢၣ် ဖ ါထ  ၢၣ်အခါန ့ၢၣ်လ ိၤ. 

စီးထ  ၢၣ်လ နတ ၢၣ်ဆါပန  ၢၣ်တဖ ၢၣ်အ ိၢၣ်ဖ ါထ  ၢၣ်၀ ိၤ နမိၤက  ၢၣ်သီးအဆ မ့ ၢၣ်ဖ ါဒ ီးလ တအ ိၢၣ်ဒ ီးတ ၢၣ်ဆါဘ ၢၣ်အစ ိၤကတ  ၢၣ်ယဲ ၢၣ်သ ၀ ိၤ အလ  ၢၣ်ခ ဒ ီး 

အ ိၢၣ်ဒ ီးတ ၢၣ်ဘ ၢၣ်ယိ ၢၣ်လ နအ ိၢၣ်ဒ ီး COVID-19 တ ၢၣ်ဆါသန့ ့ၢၣ် နစ ီးကါန  ၢၣ်ခိဂ  ၢၣ်ံၢ်ြတ ဆ တ ၢၣ်မိၤက  ၢၣ်ဒ ီး မိၤက  ၢၣ်ကဒ ီးန သီးအသ တဘ  သ၀့ဲဒ ၢၣ်, 

ဆ ိၢၣ်ကမိ ၢၣ်ထ  ၢၣ်လ နကမိၤက  ၢၣ်နသီးဒ ီး မိိၤလ ခ ၠူ-တ ၢၣ်မိၤက  ၢၣ် (molecular-based) တ ၢၣ်မိၤက  ၢၣ် သ၀့ဲဒ ၢၣ် မ့တမ့ ၢၣ် 

ကိီးဘ ၢၣ်နကသ  ၢၣ်သရ ၢၣ်က  ၢၣ်ထ နဲတ ၢၣ်အိ ိၢၣ်ဆ  ၢၣ်အ ိၢၣ်ခ ျ့တက ့ ၢၣ်. 

• နမိၤက  ၢၣ်သီးအဆ ဖ ါလ တအ ိၢၣ်ဒ ီးတ ၢၣ်ဆါဃ ၢၣ်ဘ ၢၣ် ဒ ီးတ ၢၣ်ဆါပန  ၢၣ်တဖ ၢၣ်မ့ ၢၣ်ဟါမ ၢၣ်က   ၢၣ်ဒ ီး စီးထ  ၢၣ်ပိ ၢၣ်ထ ဘဲ ၢၣ်တ ၢၣ်ဟ စ န ဲၢၣ်က ဲလ လ ၢၣ် 

တဖ ၢၣ် ယအ ိၢၣ်ဘ ီးတ  ၢၣ်ဘ ၢၣ်ဒ ီးပ ိၤတဂိၤလ အမိၤက  ၢၣ်သီးအဆ ဖ ါလ အ ိၢၣ်ဒ ီး COVID-19 တ ၢၣ်ဆါဃ ၢၣ် ဘ ၢၣ်ဆ ၢၣ်ယတဆိကဘ့ ၢၣ်. 

ယကက ီးမိၤတ ၢၣ်မန ိၤလဲ ၢၣ်. 

• နတ ၢၣ်မိၤက  ၢၣ်သီးအစ မ့ ၢၣ်ဖ ါလ နအ ိၢၣ်ဒ ီးတ ၢၣ်ဆါအဃ ၢၣ်န ့ၢၣ်, ပိ ၢၣ်ထ ဲဘ ၢၣ်တ ၢၣ်န ဲၢၣ်က ဲလ  နမိၤက  ၢၣ်သီးအဆ မ့ ၢၣ်ဖ ါထ  ၢၣ်လ နဒီိးန ့ ၢၣ် COVID-19 

တ ၢၣ်ဆါဃ ၢၣ်န ့ၢၣ်နကမိၤဒၢၣ်လဲ ၢၣ်အဂ  ၢၣ် (wa.gov) န ့ၢၣ်တက ့ ၢၣ်. (အ ိၢၣ်၀ဲဒ ၢၣ်လ က ိ ၢၣ်ဂ ိၤဂိၤတန ိၤ) နမ့ ၢၣ်တမိၤက  ၢၣ်နသီးဒ ီးဘ ၢၣ်ဒ ီး, လ ိၤပိ ၢၣ်ထ  ဲ

တ ၢၣ်အ ိၢၣ်လ ိၤဖီးသီးဒ ီးပ ိၤဂိၤဒ ီးန  ၢၣ်က   ၢၣ်ဘ မဲ ၢၣ်အတ ၢၣ်န ဲၢၣ်က ဲတမ ိၤဃ  ဒၢၣ်ပ ိၤလ မိၤက  ၢၣ်သီးဒ ီးအစ ဖ ါလ အိ ၢၣ်ဒ ီးတ ၢၣ်ဆါအသီိးတက ့ ၢၣ်. 

• က  ၢၣ်ဘ ၢၣ် တစိ ၢၣ်တလ  ၢၣ် SARS-CoV-2 တ ၢၣ်မိၤက  ၢၣ်တ ၢၣ်ဆါလ န  ၢၣ်ကစ ၢၣ် (wa.gov) (ထဲအကဲလ ီးက ိ ၢၣ်) ဘ ၢၣ်ဃီးတ ၢၣ်ဟ စ န ဲၢၣ်က ဲဖဲန မ့ ၢၣ်စ ီးကါဘ ၢၣ်န  ၢၣ်ကစ ၢၣ်-

တ ၢၣ်မိၤက  ၢၣ်သီးန ့ၢၣ်လ ိၤ. 

ထ ဃ ၢၣ် တ ၢၣ်ကိၤဘ မဲ ၢၣ်လ -က  ၢၣ်စ ဂ့ိၤ (အ ိၢၣ်၀ဲလ က ိ ၢၣ်ဂ ိၤဂိၤတန ိၤ)ဖဲနမ့ ၢၣ်ဘ ၢၣ်အ ိၢၣ်ဖဲပ ိၤအဂိၤအကပိ ၢၣ်ကပိၤလ နဟ  ၢၣ်အပ ိၤ မ့တမ့ ၢၣ် အခ  အခါ န ့ၢၣ်တက ့ ၢၣ်. 

ပ ိၤအဂိၤလ အအ ိၢၣ်လ နဟ  ၢၣ်အခ  တဖ ၢၣ် ကက ီးထ ဃ ၢၣ်န  ၢၣ်က   ၢၣ်ဘ မဲ ၢၣ် မ့တမ့ ၢၣ် တ ၢၣ်သါ ထ  ၢၣ်သါလ ိၤပိီးလ  ဖဲနကဘ ၢၣ်အ ိၢၣ်လ အဝဲ သ ့ၢၣ်အဃ ိၤန ့ၢၣ်တက ့ ၢၣ်. 

နတ ၢၣ်ဆါပန  ၢၣ်တဖ ၢၣ်မ့ ၢၣ်နီးထ  ၢၣ် မ့တမ့ ၢၣ်နမ့ ၢၣ်အ ိၢၣ်ထ  ၢၣ်ဒ ီးတ ၢၣ်ဆါပန  ၢၣ်ထ  ၢၣ်အသ တဖ ၢၣ်န ့ၢၣ် က  ၢၣ်လိၥၢၣ်တ ၢၣ်ဒ ီး ပ ိၤက  ၢၣ်ထ မဲိၤ စ ိၤဆ  ၢၣ်ခ ျ့တဂိၤန ့ၢၣ်တက ့ ၢၣ်.  

ပ ှၤတဂှၤ မ ၢ ၢ်တအ  ၢ်ဒ ူးပ ှၤက ၢ ၢ်ထ ွဲတၢ ၢ်မှၤစၢှၤဆ ူၢ်ခ ျ့အဃ န   ၢ်- တ ၢၣ်လ  ၢၣ်တ ၢၣ်က ဲအါတ ိၤအ ိၢၣ်ဒ ီးတ ၢၣ်မိၤက  ၢၣ်လ အကလ  မ့တမ့ ၢၣ်လ အပ ိ့ၤဘ ၢၣ်လ ိၤ, 

တ ၢၣ်န  ၢၣ်လ ိၤအ ိၢၣ်ဆီိးလ ထ ဂ ိၤက  ၢၣ်ဂိၤအတ ၢၣ်အ ိၢၣ်သီး မ့ ၢၣ်ဒၢၣ်လဲ ၢၣ်ဂ့ိၤဒၢၣ်လဲ ၢၣ်ဂ့ိၤ က  ၢၣ် Department of Health (ဆ  ၢၣ်ခ ျ့၀ဲိၤက ိိၤ) အတ ၢၣ်မိၤက  ၢၣ်သီး 

တ ၢၣ်သ က  ၢၣ်လ တ ၢၣ်သ က  ၢၣ်အ ိၤခဲအ ိၤခဲအ ိၤ (ထအဲကဲလ ီး) မ့တမ့ ၢၣ် ကိီး WA က  ၢၣ်စဲ ၢၣ် COVID-19 တ ၢၣ်ဂ့ ၢၣ်တ ၢၣ်က ိိၤဂ့ ၢၣ်ဂ  ၢၣ်အ လ တဲစိ (ထအဲကဲလ ီး). 

တ ၢၣ်အ ိၢၣ်လ ိၤဖီးသီးဒ ီးပ ိၤဂိၤ ဒ ီး တ ၢၣ်အ ိၢၣ်ပၥၢၣ်လ ိၤဆသီးဒ ီးပ ိၤဂိၤန ့ၢၣ် လ ိၤဆ လိ ၢၣ်သီးဒၢၣ်လဲ ၢၣ်. 

• တ ၢ်အ  ၢ်လ ီၤဖးသးဒ းပ ီၤဂီၤ မ  ုာ်ဝဲ တ ုာ်လ နမီၤအီီၤဖဲနမ  ုာ်အ  ုာ်ဒးီ COVID-19 တ ုာ်ဆါပန ီုာ်တဖ ုာ်, နအ  ုာ်ခ းတ ုာ်မီၤက  ုာ်အစ တဖ ုာ်, 

မ တမ  ုာ် တ ုာ်မီၤက  ုာ်သးဖ ါထ ီုာ်လ နအ  ုာ်ဒးီ COVID-19 တ ုာ်ဆါန   ုာ်လီီၤ. တ ုာ်အ  ုာ်လီီၤဖးသးဒးီပ ီၤဂီၤအခီပညမီ  ုာ်ဝ ဲနအ  ုာ်ဖဲဟ  ုာ် 

ဒးီအ  ုာ်စီီၤစ ီၤယ ီၤဒးီပ ီၤဂီၤ (ပၥုာ်ဃ  ုာ်ဒးီ ဟ  ုာ်ဖ ဃဖီ တဖ ုာ်) လ ဘ ုာ်တ ုာ်ဟ  ုာ်က  ုာ်အီီၤ တ ုာ်ဆ ကတီ ုာ်တကတီ ုာ် (ထအဲကဲလ းက   ုာ်) 

လ ကဟးဆ းဲတ ုာ်ရီၤလီီၤတ ုာ်ဆ းတ ုာ်ဆါန   ုာ်လီီၤ.  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/diagnostic-testing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDSickANDExposed_KA.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDSickANDExposed_KA.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-360-SARSCoV2SelfTesting.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/TestingforCOVID19
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/TestingforCOVID19
https://doh.wa.gov/kar/emergencies-covid-19/chaikp
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/CaseInvestigationsandContactTracing/IsolationandQuarantineforCOVID19
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• တ ၢ်အ  ၢ်လ ီၤဖ   ၢ်သးဒ းပ ီၤ ဂီၤအခပီည ီနအ  ုာ်ဖဲဟ  ုာ်ဒးီအ  ုာ်စီီၤစ ီၤယ ီၤဒးီပ ီၤဂီၤ ဖဲနအ  ုာ်ဘ းတ  ုာ်ဘ ုာ်ဒးီပ ီၤဒ းန   ုာ်ဘ ုာ် COVID-19 

တ ုာ်ဆါဃ ုာ်၀ ီၤအလီ ုာ်ခ  အဒ နမ  ုာ်ဘ ုာ်ဂ ုာ်တ ုာ်ဆါဃ ုာ်ဒးီနဘ ုာ်ဂ ုာ်၀ဲဒ ုာ်ဆ ပ ီၤဂ ီၤဂီၤအ  ုာ်ညဒီ  ုာ်န   ုာ်လီီၤ. တ ုာ်အ  ုာ်ပၥုာ်လီီၤဆသီးဒးီပ ီၤဂီၤ 

ကဲထ ီုာ် တ ုာ်အ  ုာ်လီီၤဖးသးဒးီပ ီၤဂီၤ ဖဲလ ခ  နတ ုာ်မီၤက  ုာ်အစ မ  ုာ်ဖ ါလ အ  ုာ်ဒးီ COVID-19 မ တမ  ုာ် COVID-19 တ ုာ်ဆါပန ီုာ်ဟဲဖ ါ 

ထ ီုာ်အခါန   ုာ်လီီၤ. 

န  ၢၣ်သီးဒ ီးလ  ၢၣ်လ ၢၣ်တ ၢၣ်ပ ၢၣ်သ  ၢၣ်ပ ၢၣ်သီးဆ  ၢၣ်ခ ျ့ဂ  ၢၣ်ထ ီးတ ၢၣ်မိၤစ ိၤတဖ ၢၣ် 

၀ သးစ ီၤ လီဲၤအ  ုာ်သက းဘ ုာ် DOH လ  ုာ်လ ုာ်တ ုာ်ပ ုာ်သ  ုာ်ပ ုာ်သးဆ  ုာ်ခ ျ့ဂ  ုာ်ထ းတ ုာ်မီၤစ ီၤဒးီတ ုာ်အ  ုာ်ကီီၤတဖ ုာ် (အ  ုာ်ထလဲ အးဲကလ းက   ုာ်) 

ပ  ုာ်ယဲ ုာ်သန  . 

တ ၢၣ်ဂ့ ၢၣ်တ ၢၣ်က ိိၤအါထ  ၢၣ်ဘ ၢၣ်ဃီးဒ ီး COVID-19 ဒ ီးတ ၢၣ်မိၤစ ိၤဂ  ၢၣ်ထ ီးတဖ ၢၣ် 

 အ  ုာ်မ  ုာ်ခ  းန ီၤ-ခ  း-သဘီ ုာ်ဃးဒးီ ခ ခါ COVID-19 တ ုာ်အ  ုာ်သးလ  Washington ပ ီၤ (အ  ုာ်ထလဲ အးဲကလ းက   ုာ်), ၀  ုာ်ပဒ  ုာ် Inslee 

အတ ုာ်ဘ ဘ ုာ်ရီၤလီီၤတဖ ုာ် (အ  ုာ်လ က   ုာ်ဂ ီၤဂီၤတနီီၤ) တ ုာ်ဆါပန ီုာ်တဖ ုာ် (အ  ုာ်လ က   ုာ်ဂ ီၤဂီၤတနီီၤ), အရီၤလီီၤအသးဒုာ်လဲ ုာ် (အ  ုာ်လ က   ုာ်ဂ ီၤဂီၤ

တနီီၤ), ပ ီၤကညတီဖ ုာ်ကက းမီၤက  ုာ်သးဒုာ်လဲ ုာ်ဒးီဆ ကတီ ုာ်ဖဲ ုာ်လဲ? (အ  ုာ်လ က   ုာ်ဂ ီၤဂီၤတနီီၤ), ဒးီ ကလဲီၤဃ န   ုာ်ကသ  ုာ်ဒသီဒ ဆးဲဖဲလဲ ုာ် (အ  ုာ်လ 

က   ုာ်ဂ ီၤဂီၤတနီီၤ). က  ုာ်ပ တ ုာ်သ က  ုာ်လ တ ုာ်သ က  ုာ်အီီၤခဲအ ီၤခဲအ ီၤ, FAQ (ထအဲကဲလ းက   ုာ်) လ တ ုာ်မီၤန   ုာ်အါထ ီုာ်တ ုာ်ဂ  ုာ်တ ုာ်က  ီၤအဂီ ုာ်န   ုာ်တက  ုာ်. 

 

ပ ီၤတဂီၤအကလ ၥုာ်/ကလ  ုာ်ဒ  ုာ် မ တမ  ုာ် ထ ဖ ကီ ုာ်ဖ တဖ ုာ်, အန ီ ုာ်ကစ ုာ်ဒ ုာ်ဝ,ဲ တပၥုာ်အဝဲသ  ုာ်လ  တ ုာ်လီီၤဘ ုာ်ယ  ုာ်အါဒ  ုာ်လ  COVID-19 န   ုာ်ဘ ုာ်. 

ဒုာ်လဲ ုာ်ဂ ီၤ, တ ုာ်ပၥုာ်ဖ   ုာ်ထ ဖ   ုာ်အဂ  ုာ်တဖ ုာ် ပၥုာ်ဖ ါထ ီုာ်ဝဲလ  ဖ းဘ  ုာ်အလ ဲ ုာ်အပ ီၤတ၀ တဖ ုာ် တ ုာ်ဟဲဘ ုာ်ဒ ဘ ုာ်ထ းအီီၤဖ  ုာ်ထ  ုာ်ဖ  ုာ်ထလီ  COVID-

19 န   ုာ်လီီၤ. တ ုာ်အ ီၤမ  ုာ်လ တ ုာ်အ ဲုာ်ကလ  ုာ်ဒ သဲန အတ ုာ်ဘ ုာ်ဒ ဘ ုာ်ထ းအဃ , ဒးီလီီၤဆဒီ ုာ်တ ုာ်, တ ုာ်အ ဲုာ်ကလ  ုာ်ဒ သဲန အက  ီၤအက ဲ, 

လ အပၥုာ်တ  ုာ်တ ုာ်ခ ဲးဂ ီၤယၥုာ်ဘ ုာ်စ ီၤမ ီၤ လ ကဒသီဒ အဝဲသ  ုာ်အန ီ ုာ်ကစ ုာ်အသးဒးီအဝဲသ  ုာ်အပ ီၤတ၀ န   ုာ်လီီၤ. တ ုာ်တဘ ုာ်သ  ုာ်ဘ ုာ်သးတ ုာ်ဆါန   ုာ် 

တမီၤစ ီၤတ ုာ်ဒ းဆ တ ုာ်ဆ းတ ုာ်ဆါဘ ုာ် (ထအဲကဲလ းက   ုာ်). ဟ  ုာ်ခီဟ  ုာ်နီီၤလီီၤ ထတဲ ုာ်ဂ  ုာ်တ ုာ်က  ီၤအဘ ုာ်လီီၤတ  ုာ်လီီၤဆးဲ လ တ ုာ်ကတတီဆ  

တ ုာ်ရီၤလီီၤတ ုာ်ကစီ ုာ် သ ီုာ်ဝ သကဲလီၤဒးီတ ုာ်ဟ  ုာ်ကမ ုာ်တ ုာ်ဂ  ုာ်တ ုာ်က  ီၤတဖ ုာ်အဂီ ုာ်န   ုာ်တက  ုာ်. 

• ၀  ုာ်၀ါၡ  ီၤထ  ုာ်ကီ ုာ်စ ဲုာ် Department of Health 2019 န  ုာ်ဘ(ဲလုာ်)ခ  ုာ်ရ န ုာ်တ ုာ်ဆါ အတ ုာ်စးထ ီုာ်သးသတ  ုာ်ကလၥုာ် (COVID-

19) (အ  ုာ်လ က   ုာ်ဂ ီၤဂီၤတနီီၤ) 

•  ၀ီ ုာ်ၡ   ုာ်ထ  ုာ်ကီ ုာ်စ ဲုာ်ခ  ုာ်ရ  ုာ်န ုာ်ဘရဲ း(စ)တ ုာ်ဆါဃ ုာ်တ ုာ်စ းဆ က ီၤ (COVID-19) (အ  ုာ်လ က   ုာ်ဂ ီၤဂီၤတနီီၤ) 

• ဃ က  ုာ်နလီ ုာ်ကဝီီၤတ ုာ်အ  ုာ်ဆ  ုာ်အ  ုာ်ခ ျ့ဝဲီၤက  ီၤ မ တမ  ုာ် ကီ ုာ်ရ   ုာ် _ (အ  ုာ်လ က   ုာ်ဂ ီၤဂီၤတနီီၤ) 

•  CDC ခ  ုာ်ရ  ုာ်န ုာ်ဘရဲ း(စ)တ ုာ်ဆါဃ ုာ်တ ုာ်စ းဆ က ီၤ (COVID-19) (အ  ုာ်လ က   ုာ်ဂ ီၤဂီၤတနီီၤ) 

တ ၢ်သကံ  ၢ်အဂ ီၤဂီၤအ  ၢ်ဧါ. က းလီတဲစ ဆ ပ COVID-19 ဂ  ုာ်ဂ ီ ုာ်အ လီတဲစ က  ီၤလ  1-800-525-0127 တက  ုာ်. ဂ  ုာ်ဂ ီ ုာ်အ လီတဲစ န ုာ်ရ  ုာ်တဖ ုာ်- 

• မ  ုာ်ဆ ုာ် ဂီီၤခီ 6 န ုာ်ရ  ုာ် တ ီၤ ဟါခီ 10 န ုာ်ရ  ုာ် 

• မ  ုာ်ယ  ုာ် တ ီၤမ  ုာ်ဒးဲ ဂီီၤခီ 6 န ုာ်ရ  ုာ် တ ီၤ ဟါခီ 6 န ုာ်ရ  ုာ်  

• ကီ ုာ်စဲ ုာ်မ  ုာ်အ  ုာ်ဘ  းန းသ  ုာ်တဖ ုာ် (ထအဲကဲလ းက   ုာ်) ဂီီၤခီ 6 န ုာ်ရ  ုာ် တ ီၤ ဟါခီ 6 န ုာ်ရ  ုာ်  

လ တ ုာ်တဲက  းထ တ ုာ်မီၤစ ီၤတဖ ုာ်အဂီ ုာ်, စ ံ ၢ်လ ီၤ # ဖဲအဝဲသ  ုာ်စ းဆ နီၤလီတဲစ  ဒးီတနဲက   ၢ် န   ုာ်တက  ုာ်. တ ုာ်သ က  ုာ်ဘ ုာ်ဃးဒးီနန ီ ုာ်ကစ ုာ်တ ုာ်အ  ုာ် 

ဆ  ုာ်အ  ုာ်ခ ျ့အဂီ ုာ် မ တမ  ုာ် တ ုာ်သမ သမ းအစ တဖ ုာ်, ဝ သးစ ီၤ ဆးဲက   ဆ  ုာ်ခ ျ့ ပ ီၤက  ုာ်ထ တဲ ုာ်မီၤစ ီၤတ ုာ်တက  ုာ်. 

လ ကဃထ့  ၢၣ်လ  ၢၣ်က ဲီးန  ၢၣ်က ဲီးဃါ တ ၢၣ်လ အက ့ ၢၣ်ပန  ၢၣ်ဒအိဂိၤအဂ  ၢၣ်, ကိီး 1-800-525-0127. ပ ိၤစ ီးကါတ ၢၣ်မိၤစ ိၤလ အန ၢၣ်တအ  မ့တမ့ ၢၣ် န ၢၣ်ဟ  

တ ၢၣ်က တဖ ၢၣ်အဂ  ၢၣ်, ဝ သီးစ ိၤကိီး 711 (Washington Relay) (အ ိၢၣ်လ အကဲလ ီးက ိ ၢၣ်) မ့တမ့ ၢၣ် ဆ  အမ့့(လ) ဆ  civil.rights@doh.wa.gov. 

 

  

https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/healthcare-providers/behavioral-health-resources
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/data-dashboard
https://www.governor.wa.gov/office-governor/official-actions/proclamations
https://www.governor.wa.gov/office-governor/official-actions/proclamations
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html
https://doh.wa.gov/kar/emergencies-covid-19/ttmkl-covid-19-ttchagii
https://doh.wa.gov/kar/emergencies-covid-19/covid-19-ksndiisd
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/frequently-asked-questions
https://medium.com/wadepthealth/it-takes-all-of-us-to-reduce-stigma-during-disease-outbreaks-310db60dce29
https://medium.com/wadepthealth/it-takes-all-of-us-to-reduce-stigma-during-disease-outbreaks-310db60dce29
https://doh.wa.gov/kar/emergencies/covid-19
https://doh.wa.gov/kar/emergencies/covid-19
https://coronavirus.wa.gov/kar/node/3629
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/PublicHealthSystem/LocalHealthJurisdictions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/ContactUs/StateHolidays
https://hamiltonrelay.com/washington/
mailto:civil.rights@doh.wa.gov

