
 

COVID-19 ရ ောဂါလက္ခဏက္င ်းရှင ်းရ က္ောင ်း စမ ်းသပ စစ ရ ်းမှု လဒ  တင ပပမှုရ ောင     

ဤဖ ောငက် ို မ ဘ/အိုပ်ထ န််းသူမ ော်းမှ ပပ ်းစ ်းဖအောငဖ် ည ်စွပ်ပပ ်း၊ သင က်ဖ ်း  ူက ိုယ်တ ိုင ်ဖက ောင််းမတက်မ  စောသင ်

ဖက ောင််း၏ ရ ို်းခန််း၊ သငရ် ို ်းဖပငပ်ပါဝငမ်ှုမ ော်း (သ ို  ) စောသငဖ်က ောင််း ှုပ်ရှော်းမှုမ ော်း စသည ်ဖနရောမ ော်းတွင ်

ပ ို  ဖပ်းထော်းရပါမည်။ COVID-19 antigen (သ ို  ) PCR စစ်ဖ ်းမှုက ို ဖရောဂါကူ်းစက်ခ ထော်းရသူနငှ  ်န ်းကပ်စွော 

ထ ဖတွွေ့ မှုရှ သည ် ဖနောက် ၆ ရက် ထက် မဖစောဖစရ (အကယ်၍ ဖက ောင််းသော်းသည် ဖရောဂါကူ်းစက်ခ ရဖ ကောင််းစစ်ဖ ်းမှု 

မရရှ  ူ်းပါက)၊ ဖရောဂါ ကခဏ စတငဖ်ခင််း (အကယ်၍ ဖက ောင််းသော်းသည် ဖရောဂါကူ်းစက်ခ ရဖ ကောင််းက ို 

ဖရောဂါ ကခဏနငှ အ်တူ စစ်ဖ ်းဖတွွေ့ ရှ ရဖခင််း) သ ို  မဟိုတ် ဖရောဂါကူ်းစက်ခ ရဖ ကောင််းဖတွွေ့ ရှ ရသည ်ဖန   (အကယ်၍ 

ဖက ောင််းသော်းသည် ဖရောဂါ ကခဏ မဖပဘဲ ကူ်းစက်ခ  ရဖသော စစ်ဖ ်းခ က်ဖတွွေ့ရပါက) ဖက ်းဇူ်းဖပြု၍ သင က်ဖ ်း၏ 

ဖရောဂါကင််းစငဖ် ကောင််းအဖထောက်အထော်း အဖဖ  စောရွက် က ို ဓောတ်ပ ိုရ ိုက်ပပ ်း စောသငဖ်က ောင််း၏ အ ်းမဲ ်သ ို   

ပ ို  ဖပ်းန ိုငပ်ါသည်။ သ ို  မဟိုတ် မ တတ ူကူ်း၍ စောသငဖ်က ောင််း၏ ရ ို်းခန််းသ ို   ပ ို  ဖပ်းန ိုငပ်ါသည်။   

 

COVID-19 ကင််းရှင််းဖ ကောင််းစစ်ဖ ်းမှု အဖထောက်အထော်းအဖပင၊် သင က်ဖ ်းသည် ဖရောဂါ ကခဏမ ော်းဖ စ်ဖသော 

အ  ော်းတက်ဖခင််း (သ ို  ) အနည််း  ို်း ၂၄ နောရ  ကော COVID နငှ ် က်စပ်ဖသောဖ ်း သ ို်းစွဲရန ်မ  ိုအပ်ဖတော ပါက၊ 

 ူက ိုယ်တ ိုင ်ဖက ောင််းဖပနတ်က်န ိုငပ်ါသည်။  

ဖက ်းဇူ်းဖပြု၍ သင အ်ဖနဖ င  ်သ   ိုဖသော ဖမ်းခွန််းမ ော်းရှ ပါက စောသငဖ်က ောင််း၏ ရ ို ်းသ ို   က်သွယ်န ိုငပ်ါသည်။ 

 

ရက္ ောင ်းသော်းနောမည  ရက္ ောင ်းသော်း၏ ရမ ်းသက္က  ောဇ  

  

မိဘနောမည  

 

စောသင ရက္ ောင ်း ရ ောဂါ မရှိရ က္ောင ်း 

ရတ ွေ့ ရိှသညေ့ ရန ေ့ 

  

 



 

မိဘ/အပု ထနိ ်းသအူရနပ ငေ့  ရအောက္ ပါအရ က္ောင ်းအ ောမ ော်း မှန က္န ရ က္ောင ်းသက္ ရသပပြုပါသည ။  ဟုတ က္ ေ့ 

*အထက်ဖ ော်ဖပပါ ဖက ောင််းသော်း၏ COVID-19 စမ််းသပ်မှု ဖရောဂါကင််းရှင််းဖ ကောင််း ရ ဒအ်ဖဖ ၏ စောရွက်က ို 

ဓောတ်ပ ိုရ ိုက်ပပ ်း စောသငဖ်က ောင််း၏ အ ်းမဲ ် သ ို  ၎င််း၊ (သ ို  ) မ တတ ူက ို၎င််း ပ ို  ဖပ်းပါမည်။  

 

အထက်တွငဖ် ော်ဖပထော်းဖသော ဖရောဂါကင််းရှင််းဖ ကောင််းဖ ော်ဖပသည ် ဖန  စဲွမှော မှနက်နမ်ှု ရှ ပါသည်။   

ကျွန်ိုပ်၏ ကဖ ်းတွင ်(ဖအောက်တွင ်ဖ ောဖ်ပထော်းဖသော ဖရောဂါ ကခဏမ ော်း) မဖပဖတော ပါ။   

ကျွန်ိုပ်၏ ကဖ ်းသည် ၂၄ နောရ  ကော အ  ော်းဖပ ောက်ဖ ်း မဖသောက်ဘဲ အ  ော်းကင််းစငဖ်နပါသည်။   

ဖန  စဉ် ဖရောဂါ ကခဏရှ  မရှ  က န််းမောဖရ်းစစ်ဖ ်းမှုက ို န နက်တ ိုင််း အ မ်တွင ်ဖပြု ိုပါပါမည်။ 

(ဖရောဂါ ကခဏမ ော်း စောရင််းက ို ဖအောက်တွင ် ကည ်န ိုငပ်ါသည်။) 

 

 

COVID-19 ရ ောဂါလက္ခဏမ ော်း။  

● ဖခ ောင််း  ို်းဖခင််း။  

● က ိုယ်ပူခ  န ်100.4° F (သ ို  ) ဖက ော် ွနဖ်ခင််း။  

● တိုနရ် ဖခင််း။  

● အဖမော  ို  ပပ ်း အသက်ရှုရခက်ခဲဖခင််း။  

● အသက်ရှုရ ခက်ခဲဖခင််း။  

● အန   (သ ို  ) အရသော ခ န ိုငစွ်မ််းဖပ ောက်ဖခင််း။  

● အ ွနပ်ငပ်န််းနမ်ွ်း  ဖခင််း။  

● ကကက်သော်း (သ ို  ) ခနဓောက ိုယက် ိုက်ခဲဖခင််း 

● ဖခါင််းက ိုကဖ်ခင််း။  

●  ည်ဖခ ောင််းနောဖခင််း။   

● နေှာဖခါင််းပ တ်ဖခင််း (သ ို  ) နေှာရည်ယ ိုဖခင််း။  

● ဖခါင််းမူ်းဖခင််း (သ ို  ) ဖအော အနဖ်ခင််း။  

● ဝမ််းသွော်းဖခင််း။  

 

မ ဘ/အိုပ်ထ န််းသူ  က်မှတ် _________________________________ Date _____________________ 
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