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သင့််တငွ ်က ိုဗစ-်19 ရ ောဂါလကခဏောမ ောျား ရ  ရသေ်ာလညျ်ား က ိုဗစ်-19 ရ ောဂါပ ိုျားရ  သ ူန င့်် 

မထ ရတွွေ့ ဖူျားပါက ဘောလိုပ် မလ။ဲ 

ဧပပြီလ 27၊ 2021 အရ ပောငျ်ားအလမဲ ောျား အက ဉျားခ   ျား 

• CDC ဘာသာစကာား နငှ ့် ခ ျိန့်ည ျိရန့် အသစ့်မွမ့်ားမံထာားသသာ နာှသခေါင့်ားစည့်ား လျိိုအပ့်ခ က့်မ ာား 

• CDC (သရာဂေါထျိန့်ားခ ျုသပ့်ရား နငှ့်  ကာကယွ့်သရားစင့်တာမ ာား) ၏ အကကံပပျုခ က့်နငှ့်  ခ ျိန့်ည ျိပပ ား နာှသခေါင့်ားစည့်ား နငှ့်  မ က့်နာှအကာသံိုား ပစစည့်ားအတကွ့် 

ဘာသာစကာားကျိို မွမ့်ားမံထာားပေါသည့်။ 

• ကျိိုဗစ့်-19 ထျိသတွွေ့မျိနျိိုင့်သသာ ကာကွယ့်သ ားအပပည့် ထျိိုားပပ ားသသာသူမ ာားအတွက့် အသွာားအလာကန့်  သတ့်ပခင့်ား အကကံပပျုခ က့်ကျိို 

ထည့် သွင့်ားထာားပေါသည့်။ 

• ကာကွယ့်သ ားထျိိုားထာားပပ ားသူမ ာားအတကွ့် ထပ့်ပြည ့် အခ က့်အလက့်အသစ့် 

ကျွန်ိုပ်တငွ ်က ိုဗစ်-19 ရ  န ိုငပ်ါသလောျား။ 

ပြစ့်သလ ရှျိသသာ လကခဏာမ ာား (အဂဂလျိပ့်)မှာ ြ ာားပခင့်ား၊ သခ ာင့်ား ျိိုားပခင့်ား နငှ့်  အသက့်ရှှူကကပ့်ပခင့်ား တျိို   ပြစ့်ပေါသည့်။ အပခာားလကခဏာမ ာားမှာ ခ မ့်ားတိုန့်ပခင့်ား၊ 

ကကက့်သာားနာပခင့်ား၊ သခေါင့်ားကျိိုက့်ပခင့်ား၊ လည့်သခ ာင့်ားနာပခင့်ား၊ နမွ့်ားလ ပခင့်ား၊ နာှပျိတ့်ပခင့်ား၊ နာှရည့်ယျိိုပခင့်ား၊ ပ ျိျု ွေ့ ပခင့်ား၊ အန့်ပခင့်ား၊ ၀မ့်ားသွာားပခင့်ား သျိို  မဟိုတ့် 

လတ့်တသလာ အန ံသျိို  မဟိုတ့် အရသာ မရသတာ ပခင့်ား 

က ိုဗစ်-19 ပ ိုျားရ  မရ   စစ်ရ ျားသင့််ပါသလောျား။ 

လျိိုအပ့်ပေါသည့်။ သင့် တငွ့် ကျိိုဗစ့်-19 သရာဂေါလကခဏာမ ာား ရှျိပေါက သျိို  မဟိုတ့် ကျိိုဗစ့်-19 သရာဂေါပျိိုားရှျိသသာ တစ့်သယာက့်သယာက့်နငှ့်  ထျိသတွွေ့မျိခ  ပေါက 

သ ားစစ့်ခံရန့် သင့် က န့်ားမာသ ရား သစာင့် သရှာက့်သူအာား  က့်သွယ့်ပေါ။ 

သင့််တငွ ်  ော၀န် သ ို ့်မဟိုတ ်က န်ျားမောရ  ျား ရစောင့််ရရ ောက်သမူရ  ပါက။ ။ လူ၀င့်မှု အသပခအသနမည့်သျိို  ပင့်ပြစ့်သစကာမူ အခမ   သျိို  မဟိုတ့် 

စရျိတ့်နည့်ားနည့်ားပြင့်  စစ့်သ ားသပားသသာ သနရာမ ာား ရှျိပေါသည့်။ Department of Health (က န့်ားမာသရားဌာန) ၏ သ ားစစ့်ပခင့်ား 

သမားသလ သမားထရှျိသသာသမားခွန့်ားမ ာား  (အဂဂလျိပ့်)ကျိိုကကည့် ပေါ သျိို  မဟိုတ့် ဒဗ ှူလူသအ ပပည့်နယ့် ကျိိုဗစ့်-19 အခ က့်အလက့်သဟာ လျိိုင့်ား ကျိို ြိုန့်ား က့်ပေါ။ 

(အဂဂလျိပ့်) 

 ပည်သူ ့် က န်ျားမောရ ျား အငတ်ောဗ  ျားတငွ ်ပါ၀င ်ခငျ်ား 

သင့် တငွ့် ကျိိုဗစ့်-19 ပျိိုားသတွွေ့ ရှျိရပေါက ပပည့်သူ  က န့်ားမာသရားမှတစ့်စံိုတစ့်သယာက့်က သင့် ကျိို အမ ာားအာားပြင့်  ြိုန့်ား က့်ပေါလျိမ့် မည့်။ အင့်တာဗ ှူားသမားသူက 

ဘာလိုပ့်ရမလ ၊ ဘယ့်လျိိုအသထာက့်အပ  သံတလွျိိုသလ  သင့်နာားလည့်သအာင့် ကညူ သပားပေါလျိမ့် မည့်။ သူတျိို  က လတ့်တသလာ သင့်ထျိသတွွေ့ ခ  ြူားသသာသူမ ာား၏ 

အမည့်နငှ့်   က့်သွယ့်ရန့်အခ က့်အလက့်မ ာားကျိိုလည့်ား သမားပေါလျိမ့် မည့်။ ဘယ့်သူသတွ ထျိသတွွေ့မျိမှုရှျိသွာားသလ  သျိရန့် ယင့်ားအခ က့်အလက့်မ ာားကျိို 

သမားပခင့်ားပြစ့်ပေါသည့်။ အန ားကပ့်ထျိသတွွေ့မျိသူမ ာားအာား  က့်သွယ့်ခ ျိန့်တငွ့် သင့်၏ အမည့်ကျိို သပပာပပလျိမ့် မည့်မဟိုတ့်ပေါ။ 

ကျွန်ိုပ်၏ မ သောျားစို န င့်် အသ ိုငျ်ားအ၀ ိုငျ်ားထမဲ လမူ ောျားထ  ရ ောဂါမပ  ွေ့ န  ့်ရစ န် ကျွန်ိုပ်ဘောလိုပ်သင့််သလ။ဲ 

• ရ ျားကိုသမှုခ ယဖူ ို ့်ကလွဲပပြီျား အ မ်မ ောပဲရနပါ 

o အလိုပ့်၊ သက ာင့်ား သျိို  မဟိုတ့် လူမ ာားသသာသနရာ မသွာားပေါနငှ့် ။ အမ ာားသံိုား သယ့်ယူပျိို  သ ာင့်သရား၊ တက့်စ့်   သျိို  မဟိုတ့် ကာားမျှစ ားပခင့်ားကျိို 

သရှာင့်ကကဥ့်ပေါ။ အပခာားသူမ ာားကျိို သစ ား၀ယ့်သပားရန့် အကူအည သတာင့်ားပေါ သျိို  မဟိုတ့် အျိမ့်သျိို  အသရာက့်ပျိို   ၀န့်သ ာင့်မှုကျိို သံိုားပေါ။ 

  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/TestingforCOVID19
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/TestingforCOVID19
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/ContactUs
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o က န့်ားမာသရား သစာင့် သရာှက့်သူထံ မသွာားမ  ြိုန့်ား က့်ပပ ား သင့် တငွ့် ကျိိုဗစ့်-19 ရှျိသနသကကာင့်ား သျိို  မဟိုတ့် ကျိိုဗစ့်-19 ရှျိမရှျိ 

အစစ့်ခံထာားသကကာင့်ား သပပာပေါ။ အသ ာက့်အအံိုထ မ၀င့်မ  မ က့်နာှအကာကျိို ၀တ့် င့်ပေါ။ ယင့်ားအ င့် မ ာားပြင့်  ရံိုားထ  သျိို  မဟိုတ့် 

သစာင့်  ျိိုင့်ားခန့်ားထ မှသူမ ာား သနမသကာင့်ားမပြစ့်ရန့် ကူည နျိိုင့်ပေါသည့်။ 

• သင့််က ိုယသ်င ်အ မ်ရ   အ ခောျားသမူ ောျား၊ တ   စဆောန်မ ောျား န င့်် ခွရဲနပါ။ 

o ပြစ့်နျိိုင့်သသလာက့် သ ားပခာားခန့်ားတငွ့်သာသနပပ ား အပခာားသူမ ာားနငှ့်  ခွာခွာသနပေါ။ 

o ပြစ့်နျိိုင့်ပေါက အျိမ့်သာသရခ ျိျုားခန့်ားခွ သံိုားပေါ။ 

o အပခာားသူမ ာားနငှ့် အတရူှျိသနပေါက အ၀တမ် က်န ောအကော ၀တ ်ငပ်ါ (အဂဂလျိပ့်) မ က့်နာှအကာတစ့်ခို မ၀တ့် င့်နျိိုင့်ပေါက 

သင့်အခန့်ားထ ၀င့်ခ ျိန့်တွင့် အပခာားသူမ ာားက မ က့်နာှအကာတစ့်ခို ၀တ့် င့်ထာားသင့် ပေါသည့်။ 

o အဝတ့်နာှသခေါင့်ားစည့်ား ျိိုသည့်မှာ သင ့်ပေါားစပ့် နငှ ့် နာှသခေါင့်ားကျိို လံိုားဝအပပည ့်ကာထာားပပ ား သင ့်ပေါားနစှ့်ဘက့် နငှ ့် သမားသစ အတွင့်ား 

အံဝင့်ဂွင့်က ပြစ့်သည ့် မည့်သည ့်အရာကျိို မ ျိို  ျိိုလျိိုပေါသည့်။ ၎င့်ားကျိို ခပ့်တင့်ားတင့်ားရက့်ထာားသသာ အလ ာနစှ့်လ ာပြင ့်ပပျုလိုပ့်ထာားရမည့် 

ပြစ့်ပပ ား သင ့်ဦားသခေါင့်ား သျိို  မဟိုတ့် နာားသနာက့်တွင့် ပတ့်ခ ည့်ထာားရန့် အထံိုားသျိို  မဟိုတ့် သျိိုင့်ားကကျိျုားမ ာားပေါရပေါမည့်။ ြွံွေ့ ပြျိျုားတျိိုားတက့်မှု ျိိုင့်ရာ၊ 

အပပျုအမူ ျိိုင့်ရာ သျိို  မဟိုတ့် က န့်ားမာသရားအသပခအသနအရ အ၀တ့်မ က့်နာှအကာ မ၀တ့်နျိိုင့်ပေါက သျိိုင့်ားကကျိျုားပေါသသာ မ က့်နာှဒျိိုင့်ားကျိို 

အသံိုားပပျုနျိိုင့်ပေါသည့်။ မ က့်နာှအကာ ကျိို သန  ကသလားထျိန့်ားမ ာား၊ သန  ခရ ားထကွ့်မှု နငှ ့် သက-12 သက ာင့်ားမ ာားတွင့် ကသလားမ ာားကလည့်ား 

အသံိုားပပျုနျိိုင့်ပေါသည့်။ လိုပ့်ငန့်ားခွင့်တွင့် နာှသခေါင့်ားစည့်ား သျိို  မဟိုတ့် အသက့်ရှုအကာမ ာားသည့် မ က့်နာှအကာထက့် 

ပျိိုမျိိုကာကွယ့်သပားနျိိုင့်သပြင့်  ၄င့်ားတျိို  ကျိို လျိိုအပ့်နျိိုင့်ပေါသည့်။ 

o ကျိိုဗစ့်-19 ပ ံွေ့ နှံ  မှုကျိို ထျိသရာက့်စွာ သနာှးသွာားသစရန့် နာှသခေါင့်ားစည့်ားမ ာားကျိို ပျိိုမျိိုမှန့်ကန့်သစသအာင့် မွမ့်ားမံရန့် Centers for Disease Control 

and Prevention (သရာဂေါထျိန့်ားခ ျုသပ့်ရား နငှ့်  ကာကွယ့်သရားစင့်တာမ ာား, (CDC)) လမ့်ားည န့်ခ က့်မှ တျိိုက့်တွန့်ားထာားသသာ မဟာဗ ှူဟာမ ာား 

(အဂဂလျိပ့်) ယင့်ားမဟာဗ ှူဟာမ ာားတငွ့် ခွ စျိတ့်ခန့်ားသံိုား နာှသခေါင့်ားစည့်ားဝတ့် င့်ပခင့်ား၊ ခွ စျိတ့်ခန့်ားသံိုား နာှသခေါင့်ားစည့်ားနာားကွင့်ားကျိို ထံိုားဝတ့်ပခင့်ား 

သျိို  မဟိုတ့် နာှသခေါင့်ားစည့်ားတွင့် နျိိုင့်လနွ့်အသံိုားပပျုပခင့်ားမ ာား ပေါဝင့်ပေါသည့်။ ထျိို  အပပင့် DOH (က န့်ားမာသရားဌာန) က သလထကွ့်အ ျိို   သျိို  မဟိုတ့် 

အသပေါက့်မ ာားပေါသသာ နာှသခေါင့်ားစည့်ားမ ာား သျိို  မဟိုတ့် တစ့်လ ာပ ပေါသသာ မ က့်နာှအကာမ ာားကျိို သံိုားရန့် မတျိိုက့်တနွ့်ားပေါ။ 

(သလထကွ့်အ ျိိုပေါသသာ အသက့်ရှှူအကာ ကျိို DOH နငှ့်  L&I (အယ့်လ့်နငှ့် အျိိုင့်) ကထိုတ့်ပပန့်သည့်  လမ့်ားည န့်ခ က့်အတျိိုင့်ား အသံိုားပပျုပေါက 

အ င့်သပပပေါသည့်။(အဂဂလျိပ့်) 

o အမ ာားသံိုားသနရာမ ာားတငွ့် နာှသခေါင့်ားစည့်ား ဝတ့် င့်ပခင့်ားကျိို အမ ာားပပည့်သူက န့်ားမာသရားနည့်ားလမ့်ားမ ာားပြစ့်သည ့် ကာကွယ့်သ ားထျိိုားပခင့်ား၊ 

လလူူခ င့်ားခပ့်ခွာခွာသနပခင့်ား၊ လက့်ကျိိုသန  ့်ရှင့်ားစွာထာားပခင့်ား၊ သ ားပခာားခွ သနပခင့်ား နငှ ့် အသွာားအလာကန  ့်သတ့်ပခင့်ားတျိို  နငှ ့်အတူ 

ပူားတွ လိုပ့်သ ာင့်ရန့် အသရားကက ားပေါသည့်။ 

o သနမသကာင့်ားပြစ့်သနခ ျိန့်တွင့် အျိမ့်သမွားတျိရျိစဆာန့် နငှ့်  အပခာား တျိရျိစဆာန့်မ ာားနငှ့်  မထျိသတွွေ့ပေါနငှ့် ။ ပြစ့်နျိိုင့်ပေါက သင့် တျိရျိစဆာန့်မ ာားကျိို 

သင့် အျိမ့်သထာင့်စို၀င့်မ ာားကျိို သစာင့် သရှာက့်ချိိုင့်ားပေါ။ သင့် အျိမ့်သမွားတျိရျိစဆာန့်ကျိို မပြစ့်မသန သစာင့် သရှာက့်ရမည့်  ျိိုပေါက 

သင့် အျိမ့်သမွားတျိရျိစဆာန့်နငှ့်  မထျိသတွွေ့မ  လက့်သ ားပပ ား ပြစ့်နျိိုင့်ပေါကမ က့်နာှအကာ၀တ့် င့်ပေါ။ ပျိိုမျိိုသျိရှျိရန့် ကျိိုဗစ့်-19 နငှ့်  တျိရျိစဆာန့်မ ာား 

(အဂဂလျိပ့်)ကျိိုကကည့် ပေါ။ 

o လူမ ာား သျိို  မဟိုတ့် အျိမ့်သမွားတျိရျိစဆာန့်မ ာားနငှ့်  ပန့်ားကန့်မ ာား၊ သသာက့်သရခွက့်မ ာား၊ ခွက့်မ ာား၊ အျိိုားခွက့်မ ာား၊ မ က့်နာှသိုတ့်ပေါ၀ေါ သျိို  မဟိုတ့် 

ကိုတင့်အပေါအ၀င့် တစ့်ကျိိုယ့်သရားသံိုားပစစည့်ားမ ာား အတူမသံိုားပေါနငှ့် ။ 

• နာှသခေါင့်ားစည့်ား၀တ့်ထာားလျှင့်လည့်ား အပခာားသူမ ာားနငှ့်  ၆ ရပအကွောတငွ ်ရနပါ။ 

• သင့််လကရ်တကွ ို မကကောခဏရ ျားရကကောသန် ့်စငပ်ါ်။ အနည့်ား ံိုား စကက န့်   20 လက့်ကျိို  ပ့်ပပာ နငှ့်  သရသ ားပေါ။  ပ့်ပပာ နငှ့်  သရမရှျိပေါက 

အနည့်ား ံိုား အယ့်လ့်ကျိိုသဟာ 60%အရက့်ပ ံပေါသည့်  လက့်သန့်  သ ားရည့်ကျိို သံိုားပေါ။ မသ ားရသသားသည့် လက့်ပြင့်  မ က့်နာှကျိို ထျိပခင့်ားကျိို 

သရှာင့်ကကဥ့်ပေါ။ 

• ရခ ောငျ်ား  ိုျား၊ န ောရစျားပါက တစ်ရ  ျား ဖင့်် ကောပါ။ အသံိုားပပျုပပ ားသသာ တစ့်ရှှူားကျိို လ င့် ပစ့်ပပ ား လက့်သ ားပေါ။ 

  

https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/ClothFacemasks.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/effective-masks.html
https://lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus-covid-19-worker-face-covering-and-mask-requirements-questions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/animals.html
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• သကာင့်တာမ ာား၊ စာားပွ မ က့်နာှပပင့်မ ာား၊ လက့်ကျိိုင့်ဘိုသ ားမ ာား၊ သရခ ျိျုားခန့်ားသံိုားပစစည့်ားမ ာား၊ အျိမ့်သာ၊ ြိုန့်ား၊ က ားဘိုတ့်၊ တက့်ဘလက့် နငှ့်  

အျိပ့်ရာသဘားစာားပွ မ ာားအပေါအ၀င့် “အထ မ ောျားရ သော” မ က်န ော ပငမ် ောျားက ို မကကောခဏ သန် ့်ရ ငျ်ားရ ျားလိုပ်ပါ။ အျိမ့်သံိုား သန့်  စင့်စပသရားကျိိုသံိုားပေါ 

သျိို  မဟိုတ့် သိုတ့်ခ ပပ ား သလဘယ့်လ့်သပေါ်တွင့် ပေါသည့် အတျိိုင့်ား လျိိုက့်နာပေါ။ 

သင့်် ရ ောဂါလကခဏောမ ောျားက ို ရစောင့််ကကည့််ပါ 

သင့်  သရာဂေါလကခဏာမ ာား ပျိိုပပင့်ားလာပေါက က န့်ားမာသရားကိုသမှုခံယူပေါ။ ကိုသမှုမခံယူမ  သင့် က န့်ားမာသရားသစာင့် သရှာက့်သူအာားြိုန့်ား က့်ပပ ား သင့် တငွ့် ကျိိုဗစ့်-

19 သရာဂေါလကခဏာမ ာား ရှျိသနသကကာင့်ားသပပာပေါ။ က န့်ားမာသရားဌာနမ ာားသျိို  မသွာားမ  သစာင့်  ျိိုင့်ားခန့်ား နငှ့်  စစ့်သ ားခန့်ားမ ာားထ တွင့် ပျိိုားမ  ာားမ ာား အပခာားသူထံ 

မပ ံွေ့ နှံ  သစရန့် မ က့်နာှအကာကျိို တပ့်ပေါ။ 

အသရားသပေါ်က န့်ားမာသရားသစာင့် သရှာက့်မှု လျိိုအပ့်ပေါက 911 သျိို  ြိုန့်ား က့်ပပ ား ြိုန့်ားကျိိုင့်သသာ ၀န့်ထမ့်ားအာား သင့် တွင့် ကျိိုဗစ့်-19 

သရာဂေါလကခဏာမ ာားရှျိသနသကကာင့်ား သပပာပပပေါ။ ပြစ့်နျိိုင့်ပေါက အသရားသပေါ် ၀န့်သ ာင့်မှုမသရာက့်မ  မ က့်နာှအကာကျိို တပ့်ထာားပေါ။ 

မ မ က ိုယက် ို ဘယရ်လောက်ကကောရအောင ်သြီျား ခောျားခဲွရန မလ။ဲ 

1. သင့် တငွ့် ကျိိုဗစ့်-19 ပျိိုားရှျိသနသကကာင့်ား အတည့်ပပျုပပ ားပေါက သျိို  မဟိုတ့် သသံယရှျိပပ ား ရ ောဂါလကခဏော ရ  ရနပါက သအာက့်ပေါအခ ျိန့်တငွ့် အျိမ့်တွင့် 

သ ားပခာားခွ သနပခင့်ားကျိို ရပ့်နျိိုင့်ပေါသည့်။ 

o ကျိိုယ့်ပူက သ ားမသံိုားဘ  အနည့်ား ံိုား 24 နာရ  ကျိိုယ့်ပူမတက့်သတာ ပခင့်ား န င့်် 

o သင့်  သရာဂေါလကခဏာမ ာား (အဂဂလျိပ့်) သက့်သာလာပခင့်ား န င့်် 

o သင့်ပထမ ံိုား သရာဂေါလကခဏာ ခံစာားရခ ျိန့်မှ အနည့်ား ံိုား 10 ရက့် သက ာ့်လနွ့်သွာားပခင့်ား 

2. သင့် တငွ့် ကျိိုဗစ့်-19 ပျိိုား စစ့်သ ားသတွွေ့ ရှျိပ   ြီ ျား မည်သည့််ရ ောဂါလကခဏောမျှ မရှျိပေါက သအာက့်ပေါအခ ျိန့်မ ာားတွင့် အျိမ့်တွင့် သ ားပခာားခွ သနပခင့်ားကျိို 

ရပ့်နျိိုင့်ပေါသည့်။ 

o သင့်ပထမ ံိုား ကျိိုဗစ့်-19 ပျိိုား စစ့်သ ားသတွွေ့ ရှျိခ ျိန့်မှ အနည့်ား ံိုား10 ရက့် သက ာ့်လနွ့်သွာားပခင့်ား န င့်် 

o ကျိိုဗစ့်-19 သကကာင့်  သနထျိိုင့်မသကာင့်ားမပြစ့်ပခင့်ား 

ကျိိုဗစ့်-19 ပျိိုားရှျိသူမ ာား သျိို  မဟိုတ့် ရှျိသကကာင့်ားသသံယရှျိသူမ ာား အတကွ့် ထပ့်သ ာင့်ားလမ့်ားည န့်ခ က့်မ ာားကျိို ရနျိိုင့်ပေါသည့်။ (အဂဂလျိပ့်) 

သြီျား ခောျားခဲွရန ခငျ်ား န င့်် အသေွာျားအလောကန် ့်သတ ်ခငျ်ားတ ို ့် ဘောကဲွ ပောျားလ။ဲ 

• သြီျား ခောျားခွဲရန ခငျ်ား  ျိိုသည့်မှာ သင့် တွင့် ကျိိုဗစ့်-19 သရာဂေါလကခဏာမ ာားရှျိသနပပ ား သ ားစစ့်အသပြကျိို သစာင့်  ျိိုင့်ားသနခ ျိန့် သျိို  မဟိုတ့် ကျိိုဗစ့်-19 

ပျိိုားရှျိသကကာင့်ား စစ့်သ ားသတွွေ့ ရှျိခ ျိန့်တွင့် လိုပ့်ရမည့်  အရာမ ာားပြစ့်ပေါသည့်။ သ ားပခာားခွ သနပခင့်ား ျိိုသည့်မှာ သရာဂေါပ ံွေ့ နှံ  မှုကျိို သရာှင့်ကကဥ့်နျိိုင့်ရန့် 

တျိိုက့်တွန့်ားထာားသသာ အခ ျိန့်အတျိိုင့်ားအတာတစ့်ခို အျိမ့်တွင့်သနပပ ား အပခာားသူမ ာား(အျိမ့်သထာင့်စို၀င့်မ ာားအပေါအ၀င့်)နငှ့်  ခွ သနပခင့်ား ပြစ့်ပေါသည့်။ 

• အသေွာျားအလောကန် ့်သတ ်ခငျ်ား  ျိိုသည့်မှာ ကျိိုဗစ့်-19 နငှ့် ထျိတဗွ မျိပေါက လိုပ့်ရမည့် အရာမ ာား 

ပြစ့်ပေါသည့်။ အသွာားအလာကန့်  သတ့်ပခင့်ား ျိိုသည့်မှာ အျိမ့်တငွ့်သနပပ ား သင့်သည့် သရာဂေါပျိိုားကူားစက့်ခံရပခင့်ား သျိို  မဟိုတ့် 

အပခာားသူမ ာားသျိို  ကူားစက့်နျိိုင့်သနသပြင့်  တျိိုက့်တွန့်ားထာားသသာ အခ ျိန့်အတျိိုင့်ားအတာတစ့်ခို အပခာားသူမ ာားနငှ့်  ခသပ့်၀ားသ ၀ားသနပခင့်ား ပြစ့်ပေါသည့်။ 

သင့် တငွ့် ကျိိုဗစ့်-19 သရာဂေါပျိိုားသတွွေ့ ရှျိလျှင့် သျိို  မဟိုတ့် ကျိိုဗစ့်-19 သရာဂေါလကခဏာမ ာား သပေါ်လာလျှင့် အသွာားအလာကန့်  သတ့်ပခင့်ား သည့် 

သ ားပခာားခွ သနပခင့်ား ပြစ့်သွာားနျိိုင့်ပေါသည့်။ 

အသေွာျားအလောကန် ့်သတ ်ခငျ်ား သည် ဘယရ်လောက်ကကောပါသလ။ဲ 

လက့်ရှျိအသွာားအလာကန့်  သတ့်ခံရန့် အကကံပပျုခ က့်မှာ သနာက့် ံိုားထျိသတွွေ့မျိမှု ပပ ားသနာက့် 14 ရက့်ခန့်   အသွာားအလာကန့်  သတ့်ခံရန့် ပြစ့်ပေါသည့်။ ၄ငျ်ားမ ော 

လ ို ခ  မှုအရ    ိုျား  ဖစ်ပါသည်။ ယင့်ားကာလအတွင့်ား သင့် သရာဂေါလကခဏာမ ာားကျိို သစာင့် ကကည့် ပပ ား သင့် တငွ့် ကျိိုဗစ့်-19 သရာဂေါလကခဏာမ ာား (အဂဂလျိပ့်) 14 

ရက့်အတွင့်ားသ ပေါ်လာပေါက သ ားစစ့်ခံယူပေါ။ တစ့်ခ ျိျု ွေ့သသာ အနတရာယ့်မ ာားသသာ  က့်တင့်မ ာား သျိို  မဟိုတ့် အိုပ့်စိုမ ာားအတကွ့် 14 ရက့် 

အသွာားအလာကန့်  သတ့်ပခင့်ားသရွားခ ယ့်မှုကျိို အသံိုား ပ  သင့််ပါသည်။ 

• က န့်ားမာသရားဌာနမ ာားသျိို   ခဏတာ သျိို  မဟိုတ့် ကာလရှည့်အလိုပ့်လိုပ့်ရသသာ သျိို  မဟိုတ့် သနထျိိုင့်ရသသာ သူမ ာ။ 

  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/COVIDSickANDExposed_MY.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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• အက ဥ့်ားသထာင့်တွင့် အလိုပ့်လိုပ့်ရသသာ သျိို  မဟိုတ့် သနထျိိုင့်ရသသာသူမ ာ။ 

• ယာယ အသ ာင့် သျိို  မဟိုတ့် ယာယ အျိမ့်ရာတွင့် အလိုပ့်လိုပ့်ရသသာ သျိို  မဟိုတ့် သနထျိိုင့်ရသသာသူမ ာ။ 

• အသ ာင့်မ ာား၊ စိုသပေါင့်ားအျိမ့်ရာမ ာား သျိို  မဟိုတ့် ဇရပ့်က  သျိို  သသာ လအူမ ာားနငှ့်  စိုသပေါင့်ားသနထျိိုင့်ရသသာ သူမ ာ။ 

• ဂျိိုသထာင့် သျိို  မဟိုတ့် စက့်ရံိုက  သျိို  သသာ အလိုပ့်သသဘာသဘာ၀သကကာင့်  ခပ့်ခွာခွာသနနျိိုင့်ရန့်မပြစ့်နျိိုင့်သည့်  လအူံိုသသာသနရာတွင့် 

အလိုပ့်လိုပ့်ရသသာသူမ ာ။ 

• ငေါားြမ့်ားပခင့်ား သျိို  မဟိုတ့် ပင့်လယ့်စာထိုတ့်လိုပ့်သသာ သသဘဂာသပေါ်တွင့် အလိုပ့်လိုပ့်ရသသာ သူမ ာ 

ယင့်ားမှာမပြစ့်နျိိုင့်ပေါက သနာက့် ံိုားထျိသတွွေ့ မှုပပ ားသနာက့် သနာက့်ထပ့် သ ားမစစ့်ဘ  10 ရက့်ထျိ အသွာားအလာကန့်  သတ့်မှု ခံယူပေါ။ 10 ရက့်အတွင့်ားတငွ့် ကျိိုဗစ့်-

19 သရာဂေါလကခဏာမ ာား ရှျိလာပေါက 14 ရက့်အပပည့်  အသွာားအလာကန့်  သတ့်မှု ခံယူပပ ား သ ားစစ့်ပေါ။ 14  ကရ် မောက်သည့််ရန ့်အထ  လကခဏောမ ောျားက ို 

ရစောင့််ကကည့််ပါ။ 

တစ့်ခ ျိျုွေ့အထူားအသပခအသနမ ာားတွင့် အသွာားအလာကန့်  သတ့်ပခင့်ားကျိို သင့်သနာက့် ံိုားထျိသတွွေ့မျိမှုမှ 7 ရက့်ပပည့် ခ ျိန့်တွင့် ရက့်လျိိုက့်နျိိုင့်ပေါသည့် အကယ့်၍ 

သရာဂေါလကခဏာမ ာား မရှျိဘ  သနာက့်  ို  ံားသ ားစစ့်ရလဒ့်တငွ့် ပျိိုားမသတွွေ့ပေါက (အသွာားအလာကန့်  သတ့်မှုအ ံိုားမသတ့်မ  အနည့်ား ံိုား 48 နာရ အတွင့်ား 

သ ားစစ့်ခံယူပေါ) ယင့်ားမှာ သ ားစစ့်သပားရန့် အရင့်ားအပမစ့်ရှျိမရှျိသပေါ်တငွ့်မူတည့်ပေါသည့်။ 14  က်ရ မောက်သည့််ရန ့်အထ  လကခဏောမ ောျားက ို ရစောင့််ကကည့််ပါ။ 

သင့် သ ားပခာား အသပခအသနအတွက့် အသကာင့်ား ံိုားကျိို  ံိုားပြတ့်သပားရန့် သင့်  သဒသနတရက န့်ားမာသရား အရာရှျိကျိို တျိိုင့်ပင့်ပေါ။ 

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) က ကျိိုဗစ့်-19 သရာဂေါပျိိုားရှျိသူနငှ့်  ထျိသတွွေ့မျိသည့်  ကာကွယ့်သ ားအပပည့် ထျိိုားပပ ားသည့် သူမ ာားသည့် 

သအာက့်ပေါအခ က့်အာားလံိုားနငှ့် ကျိိုက့်ည လျှင့် အသွာားအလာကန့်  သတ့်မှုခံယူရန့် မလ ို ဟို လတ့်တသလာက ထိုတ့်ပပန့်ထာားပေါသည့်။ 

• ကာကွယ့်သ ားအပပည့် ထျိိုားပပ ားလျှင့်  (ပျိိုမျိိုသျိရှျိရန့် သအာက့်ပေါအပျိိုင့်ားတွင့်ကကည့် ပေါ) 

• လက့်ရှျိ ကျိိုဗစ့်-19 ထျိသတွွေ့မျိသည့် အခ ျိန့်ကစပပ ား သရာဂေါလကခဏာမရှျိလျှင့် 

ကာကွယ့်သ ားအပပည့် ထျိိုားပပ ားလျှင့်လည့်ား ထျိသတွွေ့မျိသည့် သနာက့်ပျိိုင့်ား 14 ရက့်တွင့် သစာင့် ကကည့် သနသင့် ပေါသည့်။ ၄င့်ားတျိို  အသနပြင့် လည့်ား 

နာှသခေါင့်ားစည့်ား၀တ့် င့်ပခင့်ား၊ ခပ့်ခွာခွာသနပခင့်ား နငှ့်  ၄င့်ားတျိို  ၏ လူမှုသရားစက့်၀ျိိုင့်ားကျိို သလ ာ ခ့်ထာားပခင့်ားမ ာားကျိိုလည့်ား  က့်လက့်လိုပ့်သ ာင့်သင့် ပေါသည့်။ 

လမ့်ားည န့်ခ က့်၏ ခခင့်ားခ က့်မှာ ကာကွယ့်သ ားထျိိုားထာားပပ ားသည့်  အတွင့်ားလူနာ နငှ့်  က န့်ားမာသရားဌာနမ ာားတွင့် သနထျိိုင့်သူမ ာားသည့် ကျိိုဗစ့်-19 

ထျိသတွွေ့မျိသည့် သနာက့်ပျိိုင့်ားတွင့် အသွာားအလာကန့်  သတ့်မှုကျိို  က့်လက့်ခံယူရန့် လျိိုအပ့်နျိိုင့်ပေါသည့်။ 

ကျိိုဗစ့်-19 ရှျိသကကာင့်ားသသံယရှျိသူ သျိို  မဟိုတ့် အတည့်ပပျုထာားသူနငှ့် ထျိသတွွေ့ ပပ ားသနာက့် လျိိုအပ့်သည့် အခ က့် နစှ့်ခ က့်လံိုားနငှ့် မကျိိုက့်ည သူမ ာားသည့် 

လက့်ရှျိအသွာားအလာကန့်  သတ့်မှု လမ့်ားည န့်ခ က့် (အဂဂလျိပ့်) ကျိို လျိိုက့်နာရပေါမည့်။ 

သငဘ်ယ်အခ  န်ကောကွယ်ရ ျားအ ပည့််အဝထ ိုျားခ ပပြီျားသလဲ 

 ကာကွယ့်သ ားအပပည ့်အဝထျိိုားပပ ားမပပ ားသအာက့်ပေါအတျိိုင့်ားစဉားစာားပေါသည့်။ 

• Pfizer သျိို  မဟိုတ့် Moderna ကာကွယ့်သ ား က  သျိို   2 ကကျိမ့်ထျိိုားရသည ့် ကာကွယ့်သ ားအတကွ့် ဒိုတျိယအကကျိမ့်ထျိိုားပပ ား 2 ပတ့်အကကာ သျိို  မဟိုတ့် 

• ဂျွန့် င့် အန့် ဂျွန့် င့် ၏ ဂ က့် န့် ကာကွယ့်သ ားက  သျိို  သသာ တစ့်ကကျိမ့်ထျိိုား ကာကွယ့်သ ားထျိိုားပပ ား 2 ပတ့်အကကာ 

မှတ့်ခ က့်။ ။ သ ားထျိိုားခံပပ ား 2 ပတ့်မပပည ့်သသားလျှင့် သျိို  မဟိုတ့် ဒိုတျိယအကကျိမ့် သ ားထျိိုားခံရန့် လျိိုသသားလျှင့် သင့်သည့် အပပည ့်အဝအကာအကွယ့်မရသသားပေါ။ 

သင့်ကာကွယ့်သ ားအပပည့် ထျိိုားပပ ားသည့် အခ ျိန့်ထျိ ကာကွယ့်သရားအ င့် မ ာား (အဂဂလျိပ့်)ကျိို လျိိုက့်နာပေါ။ 

သင့်သည့် အပပည ့်အဝကာကွယ့်သ ားထျိိုားခံပပ ားပေါက 

• လကူ ပ့်သသာ အသပခအသန နငှ ့် သနရာမ ာားမှ လွ ပပ ား (အင်္ဂလိပ်) ပပင့်ပလှုပ့်ရှာားမှုမ ာား နငှ ့် အပန့်ားသပြမှုမ ာားကျိို နာှသခေါင့်ားစည့်ားမပေါဘ  

ပပျုလိုပ့်နျိိုင့်ပေါသည့်။ 

• နာှသခေါင့်ားစည့်ားမဝတ့်ဘ  အပပည ့်အဝကာကွယ့်သ ားထျိိုားခံပပ ားသူမ ာားနငှ ့် အျိမ့်တွင့်ား စိုသဝားနျိိုင့်ပေါသည့်။ 

• သင့်သည့် ကျိိုဗစ့်-19 သကကာင့်  ပပင့်ားထန့်သရာဂေါခံစာားနျိိုင့်သပခမ ာားသသာသူမ ာား ရှျိသသာ သျိို  မဟိုတ့် နငှ့် အတူသနသသာ သူမ ာားမှလွ ပပ ား 

အပခာားအျိမ့်သထာင့်စိုမ ာားမှ ကာကွယ့်သ ားမထျိိုားထာားသူမ ာား နငှ့်  နာှသခေါင့်ားစည့်ားမပေါဘ  အခန့်ားတွင့်ား စိုနျိိုင့်ပေါသည့် (ဥပမာ။ ။ အတူမသန 

သ ွမ ျိျုားမ ာားထံသွာားသလာက့်လည့်ပတ့်ပခင့်ား) (အဂဂလျိပ့်) 

  

https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/CaseInvestigationsandContactTracing/IsolationandQuarantineforCOVID19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/pdfs/324153_choosingSaferActivities11.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
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• သင့်သည့် ကျိိုဗစ့်-19 ပျိိုားရှျိသူနငှ ့်အတူရှျိသနခ  ြူားပေါက သရာဂေါလကခဏာမရှျိလျှင့် အပခာားသူမ ာားနငှ ့် သရာှင့်သနစရာ သျိို  မဟိုတ့် သ ားစစ့်ခံရန့် 

မလျိိုအပ့်ပေါ။ 

o သျိို  ရာတွင့် သင့်သည့်အိုပ့်စိုလျိိုက့်စိုသနသည ့်သနရာ (မွမ့်ားမံသရား သျိို  မဟိုတ့် အခ ျုပ့်ခန့်ား သျိို  မဟိုတ့် အိုပ့်စိုလျိိုက့်စိုသနသည ့်အျိမ့်)တွင့် 

သနထျိိုင့်ပပ ား ကျိိုဗစ့်-19 ပျိိုားရှျိသူနငှ ့်အတရူှျိသနခ  ြူားပေါက သရာဂေါလကခဏာမရှျိလျှင့်လည့်ား အပခာားသူမ ာားနငှ ့် 14 ရက့်ကကာ သဝားသဝားသနပပ ား 

သ ားစစ့်ခံရန့် လျိိုအပ့်ပေါသည့်။ 

သင့် ကာကွယ့်သ ားထျိိုားအသပခအသနမည့်သျိို  ပင့်ရှျိသစကာမူ လအူမ ာားသံိုားသနရာမ ာားတွင့် သင့်ကျိိုယ့်တျိိုင့် နငှ့်  အပခာားသူမ ာားကျိို ကာကွယ့်ရန့် အ င့် မ ာားကျိို 

လျိိုက့်နာသင့် ပေါသည့်။(အဂဂလျိပ့်) ယင့်ားတျိို  တွင့် နာှသခေါင့်ားစည့်ား၀တ့် င့်ပခင့်ား၊ အပခာားသူမ ာားနငှ့်  6 သပအကွာတွင့်သနပခင့်ား၊ လူမ ာားသသာသနရာမ ာား နငှ့်  

သလ၀င့်သလထကွ့်မသကာင့်ားသသာသနရာမ ာားကျိို သရှာင့်ရှာားပခင့်ားတျိို   ပေါ၀င့်ပေါသည့်။ ထျိိုအပပင့်သင့်သည့် လူအတန့်အသင့်  မှ လူအမ ာားအပပာား စိုသသာသနရာကျိို 

တက့်သရာက့်နျိိုင့်ပပ ား အထူားသပြင့်  သနထျိိုင့်မသကာင့်ားသသာသူအနာားတွင့်ရှျိပေါက ကျိိုဗစ့်-19 ၏ သရာဂေါလကခဏာမ ာား ကျိို 

 က့်လက့်သစာင့် ကကည့် နျိိုင့်ပေါသည့်။(အဂဂလျိပ့်) 

အရင့်ားပမစ့်။ ။ Centers for Disease Control and Prevention (အဂဂလျိပ့်) 

ထပ်ရ ောငျ်ားက ိုဗစ်-19 အခ က်အလက် န င့် ်အ ငျ်ားအ မစ်မ ောျား 

လက့်ရှျိ ၀ေါရှင့်တန့် ရှျိ ကျိိုဗစ့်-19 အသပခအသန၊ ပမျိျုွေ့သတာ့်၀န့် အင့်ားလ  ၏ တာားပမစ့်ခ က့်မ ာား (အဂဂလျိပ့်)၊ သရာဂေါလကခဏာမ ာား (အဂဂလျိပ့်) ပ ံွေ့ နှံ  ပံို (အဂဂလျိပ့်) နငှ့်  

လူသတွဘယ့်လျိို ဘယ့်အခ ျိန့်သ ားစစ့်ခံရမလ  (အဂဂလျိပ့်) တွင့် သနာက့် ံိုားသတင့်ားမ ာားကျိို ကကည့် ပေါ။ ပျိိုမျိိုသျိရှျိရန့် ကျွန့်ိုပ့်တျိို  ၏ 

သမားသလ သမားထရှျိသသာသမားခွန့်ားမ ာား ကျိို ကကည့် ပေါ (အဂဂလျိပ့်) 

လတူစ့်သယာက့်၏ လူမ ျိျုား/လူမ ျိျုားရင့်ား သျိို  မဟိုတ့် နျိိုင့်ငသံာားပြစ့်မပြစ့်တျိို  သည့် ကျိိုဗစ့်-19 ပျိိုားကူားစက့်ခံရမှု နငှ ့်မသက့် ျိိုင့်ပေါ။ သျိို  ရာတငွ့် သဒတာမ ာားအရ 

အသရာင့်ရှျိသသာ လူ  အသျိိုင့်ားအဝျိိုင့်ားမ ာားသည့် ကျိိုဗစ့်-19 ကျိို အခ ျိျုားမည မျှစွာ ခံသနရသကကာင့်ားသတွွေ့ရပေါသည့်။ ၎င့်ားမှာ လတူစ့်ခ ျိျု ွေ့ နငှ ့် အသျိိုင့်ားအဝျိိုင့်ားကျိို 

ကာကွယ့်သပားရန့် အခွင ့်အလမ့်ားပျိိုနည့်ားသွာားသစသည ့် လူမ ျိျုားခွ ပခာားမှု အထူားသပြင ့် ြွ ွေ့စည့်ားပံိုပြင ့် လူမ ျိျုားခွ ပခာားမှု သကကာင ့်ပြစ့်ပေါသည့်။ စျိတ့်ဒဏ့်ရာရပခင့်ားက 

သရာဂေါကျိို ရင့် ျိိုင့်ရာတငွ့် အကူအည  မပြစ့်နျိိုင့်ပေါ (အဂဂလျိပ့်) သဟာလဟာလမ ာား နငှ ့် အခ က့်အလက့်အမှာားမ ာားကျိို မပ ံွေ့ နှံ  သစရန့်အတကွ့် တျိက သသာ 

သတင့်ားအခ က့်အလက့်မ ာားကျိိုသာ သဝမျှပေါ။ 

• ဒဗ ှူလူသအ ပပည့်နယ့် Department of Health 2019 နျိိုဘယ့်လ့် ကျိိုရျိိုနာဗျိိုင့်ားရပ့် ပြစ့်ပွာားပခင့်ား (ကျိိုဗစ့်-19)  

• ဒဗ ှူလူသအ ပပည့်နယ့် ကျိိုရျိိုနာဗျိိုင့်ားရပ့်စ့် တံို  ပပန့်ပခင့်ား (ကျိိုဗစ့်-19) 

• သင့်  သဒသနတရ က န့်ားမာသရားဌာန သျိို  မဟိုတ့် ခရျိိုင့်ား ကျိို ရှာသြွပေါ (အဂဂလျိပ့်) 

• CDC ကျိိုရျိိုနာဗျိိုင့်ားရပ့်စ့် (ကျိိုဗစ့်-19) (အဂဂလျိပ့်) 

• စျိတ့်ဒဏ့်ရာသလ ာ ခ ပခင့်ား အရင့်ားအပမစ့်မ ာား (အဂဂလျိပ့်) 

ရများခွန်ျားမ ောျား ရ  ရသျားပါသလောျား။ ကျွန့်ိုပ့်တျိို  ၏ ကျိိုဗစ့်-19 အခ က့်အလက့် သဟာ လျိိုင့်ားကျိို ြိုန့်ား က့်ပေါ။ 1-800-525-0127 

တနလဂာ - မနက့် 6 မှ ညသန 10 နာရ ၊ အဂဂ ေါ - တနဂဂသန ွနငှ့်  သစာင့် ကကည့် ထာားသ သာ ပပည့်နယ့်ရံိုားပျိတ့်ရက့်မ ာား (အဂဂလျိပ့်) မနက့် 6 မှ ည ၆ နာရ ။ 

စကာားပပန့်၀န့်သ ာင့်မှုအတကွ့် ြိုန့်ားကျိိုင့်ပေါ # က ို ဖ ပါ ထျိို  သနာက့် သင့််ဘောသောစကောျားက ိုရ ပောပါ။ သင ့်ကျိိုယ့်ပျိိုင့် က န့်ားမာသရား၊ ကျိိုဗစ့်-19 သ ားစစ့်ခံပခင့်ား 

သျိို  မဟိုတ့် သ ားစစ့်ရလဒ့်မ ာားအသကကာင့်ား သမားလျိိုပေါက က န့်ားမာသရားသစာင ့်သရှာက့်မှုသပားသူ တစ့်သယာက့်ကျိို ြိုန့်ား က့်ပေါ။ 

ဤစာရွက့်စာတမ့်ားကျိို အပခာားသြာမတ့်ပြင့်  သတာင့်ား ျိိုရန့်အတကွ့် 1-800-525-0127 သျိို   သခေါ် ျိိုပေါ။ နာားမကကာား သျိို  မဟိုတ့် 

အကကာားအာရံိုခ ျိျု ွေ့ယွင့်ားသူမ ာားအတကွ့် 711(Washington Relay ကျိို ြိုန့်ား က့်ပေါ (အဂဂလျိပ့်))သျိို  မဟိုတ့် civil.rights@doh.wa.gov ကျိို အ ားသမားလ့်သပားပျိို  ပေါ။ 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/Burmese
https://www.governor.wa.gov/office-governor/official-actions/proclamations
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020/FrequentlyAskedQuestions#what-are-symptoms
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020/FrequentlyAskedQuestions#spread
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020/TestingforCOVID19
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020/FrequentlyAskedQuestions
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://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/Burmese
https://coronavirus.wa.gov/my/covid-19-kiuriunaabiungrpc-0rngttn-pnnynye-akhkalk-0ncheaangmumaa-nng-rngmcmaa
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/PublicHealthSystem/LocalHealthJurisdictions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020/StigmaReduction
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/ContactUs/StateHolidays
https://www.dshs.wa.gov/altsa/odhh/telecommunication-relay-services
mailto:civil.rights@doh.wa.gov

