
 
 

ဇူလ ိုင်လ 12 ရက် 2021 မွမ််းမံပြင်ဆင်ထ ်းြါသည် 

Burmese 

 COVID-19 နငှ ခ်ရ ်းသွ ်းလမ််းညွှန်

 

ဖယ်ဒရယ်စည််းမျဉ်းစည််းကမ််းမျ ်းအရ ကကျ င််းက ်းမျ ်းအြါအ၀င ်အမျ ်းပြည်သူသယ်ယြူ ို  ကဆ ငက်ရ်းကြေါ်တငွ် 

နှ ကခါင််းစည််းမျ ်းတြ်ရန် လ ိုအြ်ကနကသ်းသည် (အင်္ဂလ ြ်ဘ သ စက ်းလင် )။  

ခရ ်းသွ ်းပခင််းသည် COVID-19 ကရ င်္ါရရှ ရန်နှင ြ်ျံျံ့ နံှ  ရန်အခငွ ်အကရ်း ြ ိုမျ ်းကသ က က င်  CDC သည် ခရ ်းသွ ်းပခင််းအ ်း 

က ကွယ်ကဆ်းထ ို်းပြ ်းသည် အထ  ကန က်ဆိုတထ် ်းရန် အ ကံပြြုထ ်းြါသည်။  

ခရ ်းသွ ်းမျ ်းသည် သူတ ို  သွ ်းကရ က်သည ် ပြည်နယ် သ ို  မဟိုတ် တ ိုင််းပြည်၏ လမ််းညွှန်ချက်မျ ်းက ို လ ိုက်န သင သ်ည်။ 

ဤစည််းမျဉ်းမျ ်းသည် ပြည်နယ်အလ ိုက် သ ို  မဟိုတ ်တ ိုင််းပြည်အလ ိုက ်ကွွဲပြ ်းန ိုငသ်ည်။ 

မ မ  သ ို  မဟိုတ် တစ်ပခ ်းသူမျ ်းအ ်း COVID-19 မှက ကယွရ်န်အတကွ ်ကျန််းမ ကရ်းဌ န၏အ ကပံြြုချက်မျ ်းက ို 

ဖတ်ြါ။ (အင်္ဂလ ြ်ဘ သ စက ်းလင် )။ 

န ိုင်ငံတကာခရ ီးသ ာီးခခငီ်း 

ကနေဒါန ိုင်ငံသ ို ို့ခရ ီးသ ာီးခခငီ်း

 

https://www.transportation.gov/safety/mask-travel-guidance
https://www.transportation.gov/safety/mask-travel-guidance
https://www.transportation.gov/safety/mask-travel-guidance
https://www.healthvermont.gov/covid-19/protect-yourself-others
https://www.healthvermont.gov/covid-19/protect-yourself-others
https://www.healthvermont.gov/covid-19/protect-yourself-others


 
 

ဇူလ ိုင်လ 12 ရက် 2021 မွမ််းမံပြင်ဆင်ထ ်းြါသည် 

Burmese 

 COVID-19 နငှ ခ်ရ ်းသွ ်းလမ််းညွှန်

 
CDC ၏ ကကနဒါအတွက် ခရ ်းသွ ်းပခင််းသတ ကြ်းစ မျ ်း က ို ကည် ြါ။ ကကနဒါန ိုငင်အံတကွ် ဝင်ခငွ် ကန်  သတခ်ျကမ်ျ ်းက ို 

ဖတ်ြါ။ (အင်္ဂလ ြ်ဘ သ စက ်းလင် )။ 

အကမရ ကန ိုင်ငံသ ို  ပြန်လ သည် အခါ CDC ၏ ခရ ်းသွ ်းပြ ်းကန က် လမ််းညွှန်ချက်က ို လ ိုကန် ြါ။ 

(အင်္ဂလ ြ်ဘ သ စက ်းလင် )။ 

တစ်ခခာီးန ိုင်ငံတကာခရ ီးသ ာီးခခငီ်း 

သင်သည် န ိုင်ငံတက  ခရ ်းသွ ်းရန်စ စဉကနြါက အကမရ ကန်ပြည်နယဌ် နမှကန၍ ယခိုလကရှ်  

န ိုင်ငံအလ ိုက်ခရ ်းသွ ်းအ ကကံြ်းစ ရင််းက ို စစ်ကဆ်းပခင််း သ ို  မဟိုတ ်လံိုပခြံုစ တခ်ျရကသ  အပြည်ပြည်ဆ ိုင်ရ  

ခရ ်းသွ ်းပခင််းနှင ြ်တသ်က်သည ် အကသ်းစ တအ်ချက်အလကမ်ျ ်းအတကွ် travel.state.gov သ ို   သွ ်းကရ က ်ကည ်ရှုြါ။ 

ကရ င်္ါစစ်ကဆ်းပခင််းနှင န် ိုင်ငတံက ခရ ်းသွ ်းပခင််းဆ ိုငရ်  CDC လမ််းညွှန်က ို  ကည ်ြါ။ (အင်္ဂလ ြ်ဘ သ စက ်းလင် မျ ်း) 

န ိုင်ငံအလ ိုက်ခရ ်းသွ ်းရန်အ ကံပြြုချက်မျ ်း(ပြငြ်လင် ) အတကွ ်CDC ၏ခရ ်းသွ ်းစ မျက်နှ (ပြင်ြလင် )က ို ကည် ပြ ်း 

ခရ ်းသွ ်းသူမျ ်းအတွကမ် က ခဏကမ်းကလ ရှ ကသ ကမ်းခန်ွ်းမျ ်းက ို  ကည ်ြါ။ (အင်္ဂလ ြ်ဘ သ စက ်းလင် မျ ်း) 

 

က ကွယ်ကဆ်းမထ ို်းြါ ကမဘ အနံှ   ပမစ်က က င််းအကြျ ်ခရ ်းထကွပ်ခင််း အြါအဝင ်အကြျ ်စ ်းသကဘဂ မျ ်းပဖင်  

ခရ ်းထွက်ပခင််းက ိုကရှ င ်ကဉရန် CDC က အ ကပံြြုထ ်းြါသည်။ အကယ၍် သူတ ို  သည် 

ပြင််းထန်ကသ န မကျန််းမှုအနတရ ယြ် ိုမျ ်းြါက ၎င််းတ ို  သည် အထ်ူးသပဖင်  အကရ်းကက ်းြါသည်။ COVID-19 သည် 

အကြျ ်စ ်းသကဘဂ မျ ်းတငွ် အနတရ ယ်ပမင ်မ ်းကသ က က င  ်ပဖစ်သည်။ အကြျ ်စ ်းသကဘဂ မျ ်းနှင်  

ပမစ်က က င််းအကြျ ်ခရ ်းထကွပ်ခင််း အက က င််းြ ိုမ ိုကလ လ ရန်။ (အင်္ဂလ ြ်ဘ သ စက ်းလင် )။ 

သင်သွ ်းကရ က်ရန် စ စဉထ ်းကသ န ိုင်ငမံျ ်းအတွက ်ခရ ်းသွ ်းလ ခွင က်န  ်သတခ်ျက်မျ ်းနှင  ်ကွ ရင်တင််း လ ိုအြ်ချက်မျ ်းက ို 

သင်လ ိုက်န ရမည်။ 

 
အကမရ ကန ိုင်ငံသ ို  ပြန်လ သည် အခါ CDC ၏ ခရ ်းသွ ်းပြ ်းကန က် လမ််းညွှန်ချက်(အင်္ဂလ ြ်ဘ သ စက ်းလင် )က ို လ ိုက်န ြါ။ 

ကျန််းမ ကရ်းဌ နသည် အကမရ ကန်န ိုင်ငသံ ်းမျ ်းအြါအ၀င် အပခ ်းန ိုငင်မံျ ်းသ ို   ခရ ်းသွ ်းပြ ်းကန က ်

ဗ ်းကမ င ်သ ို  ကလယ ဥ်ပဖင်  ပြန်လ ကသ  န ိုင်ငံတက ခရ ်းသွ ်းမျ ်းနှင  ်ြံိုမှန်ဆကသွ်ယ်ြါသည်။ 

https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/warning/coronavirus-canada
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/after-travel-precautions.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/traveladvisories.html/
http://travel.state.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/testing-air-travel.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/map-and-travel-notices.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/map-and-travel-notices.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/map-and-travel-notices.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/faqs.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/returning-cruise-voyages.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/returning-cruise-voyages.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/returning-cruise-voyages.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/after-travel-precautions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/after-travel-precautions.html


 
 

Updated July 12, 2021 

 

 COVID-19 and Travel Guidance

 
 

June 16, 2021  

According to federal rules, masks are still required on public transportation (link is in 

English), including school buses.  

CDC recommends delaying travel until you are fully vaccinated because travel increases 

your chance of getting and spreading COVID-19.  

Travelers should follow the guidelines of the state or country they visit. These rules may be 

different state by state or country by country. 

Read the Health Department recommendations for protecting yourself and each other from 

COVID-19. (Link is in English). 

International Travel 

Travel to Canada

 

https://www.transportation.gov/safety/mask-travel-guidance
https://www.healthvermont.gov/covid-19/protect-yourself-others
https://www.healthvermont.gov/covid-19/protect-yourself-others


 
 

Updated July 12, 2021 

 

 COVID-19 and Travel Guidance

 
 

June 16, 2021  

Check CDC’s travel notices for Canada. Read Canada’s entry restrictions. (Link is in English). 

Follow the CDC’s after travel guidance when you return to the U.S. (Link is in English). 

Other International Travel 

If you are planning on traveling internationally, check the current list of Travel Advisories by 

country from the U.S. Department of State, and visit travel.state.gov for detailed information 

on safe international travel. See CDC guidance on testing and international travel. (Links are 

in English). 

Visit the CDC’s travel page (link is external) for travel recommendations by country(link is 

external) and see the FAQs for Travelers. (Links are in English). 

 

The CDC recommends that people avoid travel on cruise ships, including river cruises, 

worldwide if they are not vaccinated. This is especially important if they are at increased risk 

of severe illness. That’s because the risk of COVID-19 on cruise ships is high. Learn more 

about cruise ships and river cruise voyages. (Link is in English). 

You must follow travel restrictions and quarantine requirements for the countries you plan to 

visit. 

 

Follow the CDC’s after travel guidance when you return to the U.S. (link is in English). 

The Health Department routinely contacts international travelers, including U.S. citizens 

when they fly to Vermont following travel to other countries. 

 

 

https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/warning/coronavirus-canada
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/after-travel-precautions.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/traveladvisories.html/
https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/traveladvisories.html/
http://travel.state.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/testing-air-travel.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/map-and-travel-notices.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/map-and-travel-notices.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/map-and-travel-notices.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/faqs.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/returning-cruise-voyages.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/after-travel-precautions.html

