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COVID-19 ကူးစက်ြ ျံ့ နမှုှံ့ မပြစ်စစရန် နှာစ ေါငူး် စည်ူးကို ဝတ်ဆင်ြေါ
Vermont အမ ှာူးပြည်သစနရှာမ ှာူးတွင ် နှာစ ေါင်ူးစည်ူးမ ှာူး
ဝတ်ဆင်ရြေါမည်။
သသဂိုတ်လ 1 ရက်၊ 2020 မစ၍ အက ူးဝင်သည်၊ Vermont တွင် သငအ
်ှံ့ မ်စ

ှာင်စို

တွငူး် ရသ မဟိုတ်သမ ှာူးနင်ှံ့ 6 စြ ွှာ၍ စနရန်မှာ မပြစ်နင
ို ် န်တိုငူး် တွင် သင်က
နှာစ ေါင်ူးစည်ူးကို ဝတ်ဆင်ရန် လိုအြ်ြေါသည်။ ၎င်ူးတွင် အတွငူး် ဘက်နင်ှံ့ အပြင်ဘက်
စနရှာမ ှာူးနင်ှံ့ အိုြ်စိုလိုက် စန

င
ို စ
် ရူး ဝန်ူးက င်မ ှာူး ြေါဝင်သည် (ဥြမှာ၊ ကှာလရည် စစှာငစ
်ှံ့ ရှာက်စရူး

အစဆှာက်အအိုမ ှာူး၊ ဘူးို ဘွှာူးရြ်သှာမ ှာူး၊ တိုက် န်ူးနင်ှံ့ ကွနဒ
် အ
ို စိုမ ှာူး)။
သင်ကူးစက်

ှာူးရပြူး မသြေါက နှာစ ေါင်ူးစည်ူးသည် သငအ
်ှံ့ နူးနှာူးရ အပ ှာူးလမ ှာူးကို ကှာကွယန
် င
ို စ
် စရန်

ကညစြူးြေါသည်။ စရှာဂေါလကခဏှာ တစ်စိုတစ်ရှာ မရသမ ှာူးသည် အသက်ရှူ န်၊ စကှာူးစပြှာ န် သမဟို
ို ှံ့ တ်
လည်စ ှာင်ူးရင်ူး န်တွင်

တ
ို ်လွှတ်သညှံ့် အရည်စက်ကစလူးမ ှာူးမတစ်ဆင်ှံ့ ဗိုငူး် ရြ်စ် ကူးစက်နင
ို စ
် စြေါသည်။

နှာစ ေါင်ူးစည်ူးသည် COVID-19 ကူးစက်မှုကို စနူးစကွူးစစရန် ကျွနြ
်ို ်တို လို
ို သ
် ညှံ့် ကက တင်ကှာကွယ်
ှံ့ ြ်စဆှာင်နင
စရူး စနှာက်တစ် ို ပြစ်ပြူး အမ ှာူးနင်ှံ့ ြ် ွှာ ွှာစနပ င်ူးနင်ှံ့ အပ ှာူး ကက တင်ကှာကွယ်စရူး စဆှာင်ရွက် က်မ ှာူး
အတွက် အစှာူး

ူးို မှု မဟိုတ်ြေါ။

နှာခခေါင််းစည််းလျိအ
ို ပ် ခ ျိန် ဥပမှာမ ှာ်း

ကိုနစ
် ိုဆင
ို ၊် စဆူးဆင
ို ၊် ဆရှာဝန် သမဟို
ို ှံ့ တ် စဆူးရို တစ် ို ိုသို သွ
ှံ့ ှာူးလှာမှုမ ှာူး



သင်နင်ှံ့ တစ်အမ်စ



လ

ှာင်တည်ူးမစနသညှံ့် သငယ် င်ူးမ ှာူးနင်ှံ့ မသှာူးစိုတန
ို ှံ့ ငအ
်ှံ့ တ ြန်ူးပ တွင် စိုစဝူး န်

စ
ို ိုစဝူးြွွဲ၊ ကနက
် ှံ့ က
ွ ်ဆနဒပြမှု၊ လယ်သမှာူးစစ ူး သမဟို
ို ှံ့ တ် စည်ူးရို ူးလှုျံ့စဆှာ်ြွဲက
ွ သ
ွဲှံ့ ို အတွ
ငူး်
ှံ့

သမဟို
ို ှံ့ တ် အပြင်ဘက် အမ ှာူးပြည်သ အ မ်ူးအနှာူး တစ် ို ိုတွင်


ဘက်စ်ကှာူး၊ တကကစ သမဟို
ို ှံ့ တ် ယှာဉ်မျှစဝစူးပ င်ူး



လရှု ြ်ပြူး



စယှာဂ သမဟို
ို ှံ့ တ် စလှံ့က င်ှံ့ န်ူးအတန်ူး မသွှာူးမနင်ှံ့ သွှာူးပြူး

ြ်သညှံ့် လမ်ူးတွင် လမ်ူးစလျှှာက်ပ င်ူး
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မ က်နှာနှာခခေါင်စည််း မလျိအ
ို ပ် သည် သျိမဟို
ို
တ် မဝတ်ဆင်သငသ
် ည် အခ ျိန်၏ ဥပမှာမ ှာ်း

သစ်စတှာမ ှာူး သမဟို
ို ှံ့ တ် သငဝ
်ှံ့ န်ူးက င်စဒသတွင် လမ်ူးစလျှှာက်

က
ွ ်ပ င်ူး



စပြူးပ င်ူး၊ စက်ဘူးစူးပ င်ူး သမဟို
ို ှံ့ တ် စယှာဂစလှံ့က င်ှံ့ န်ူးလိုြ်စဉ်ကွဲသ
ှံ့ ို အှာူးစ
ိုက်ရစသှာ စလှံ့က င်ှံ့ န်ူး
ှံ့
သမဟို
ို ှံ့ တ် လှုြ်ရှာူးမှုမ ှာူး ပြ လိုြ်ပ င်ူး



အသက် 2 နစ်စအှာက် ကစလူးမ ှာူး



အသက်ရှူရ က်သညှံ့် မည်သမဆို



အကအည မြေါဘွဲ ြယ်ရှာူးနင
ို စ
် ွမ်ူး မရသညှံ့် မည်သမဆို



နှာစ ေါင်ူးစည်ူး မဝတ်ရန် စဆူးဘက်ဆင
ို ရ
် ှာ သမဟို
ို ှံ့ တ် အပြ အမဆင
ို ရ
် ှာ အစသကှာင်ူးရင်ူးရသညှံ့်
မည်သမဆ။ို

စဆူးဘက်ဆင
ို ရ
် ှာ သမဟို
ို ှံ့ တ် ြွျံ့ ပြ ူးတိုူးတက်မှုဆင
ို ရ
် ှာ အစပ အစနတစ် ို ရြေါက သမဟို
ို ှံ့ တ် အသက်ရှူရှာတွင်
အ က်အ ွဲရြေါက သငအ
်ှံ့ စပ အစနအတွက် သက်စသ သမဟို
ို ှံ့ တ် မတ်တမ်ူးမတ်ရှာကို ပြသရန် မလိုအြ်ြေါ။

ကယ
ို ြ
် င
ို စ
် နရှာမ ှာူးနင ှံ့် ဝန်ူးက င်မ ှာူးတွင ် နှာစ ေါင်ူးစည်ူး ဝတ်ရမလှာူး။
လအမ ှာူးသည် ၎င်ူးတ၏
ို ှံ့ စနအမ်ပြင်ြတွင် စန

င
ို သ
် မ ှာူးနင်ှံ့ သူးပ ှာူး ဝန်ူးက င် သမဟို
ို ှံ့ တ် စနရှာတွင် ရစနပြူး 6

စြ ွှာစနရန်မှာ မပြစ်နင
ို ြ
် ေါက နှာစ ေါင်ူးစည်ူးမ ှာူး ဝတ်ဆင်ရန် ကျွနြ
်ို ်တို အသက
ပြ ြေါသည်။ ဥြမှာ မသှာူးစိုနင်ှံ့
ှံ့
သငယ် င်ူးမ ှာူးနငအ
်ှံ့ တ သငပ်ှံ့ ဝင်ူးတွင် စိုစဝူး န် သမဟို
ို ှံ့ တ် သငအ
်ှံ့ မ်ပြင်
် ြရသမ ှာူးနင်ှံ့ ကှာူးအတစူး န်တွင။်
ြ ှာူးစနြေါက အမ်တွင် စန

င
ို သ
် ညှံ့် အပ ှာူးလမ ှာူးရလျှင် နှာစ ေါင်ူးစည်ူးကို ဝတ်ဆင်ြေါ။

နှာစ ေါင်ူးစည်ူး ဝတ်ဆင်နည်ူးစရှာက်မှုရပြူး ြိုူးမ ွှှာူးမ ှာူး ကူးစက်မှုကို ကှာကွယ်ရန် နှာစ ေါင်ူးစည်ူး သမဟို
ို ှံ့ တ် အကှာအကွယ်မ ှာူးကို
ဝတ်ဆင်ရမည်

၎င်ူးကို မဝတ်ဆင်မ သငလ
်ှံ့ က်မ ှာူးကို စဆူးစသကှာြေါ။



သငြ
်ှံ့ ေါူးစြ်နင်ှံ့ နှာစ ေါင်ူးကို စသ ှာအိုြ်ြေါ။



နှာူးကွငူး် မ ှာူးကို နှာူးြတ်လည်တွင်

တ်ြေါ သမဟို
ို ှံ့ တ် တင်ူးက ြ်စှာွ

ည်ြေါ။
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အမ ှာူးပြည်သသကှာူးတွင် ရစန န်တင
ွ ် ၎င်ူးကို မကိုငြ
် ေါနင်ှံ့ သမဟို
ို ှံ့ တ် မဆွွဲ ြေါနင။်ှံ့



အမ်မစရှာက်မ င်ူး ဝတ်



သငမ
်ှံ့ က်လိုူး၊ နှာစ ေါင်ူး သမဟို
ို ှံ့ တ် ြေါူးစြ်ကို မ

ှာူးြေါ။
ကိုငဘ
် ွဲ ြယ်ရှာူးပြူးစနှာက် သငလ
်ှံ့ က်မ ှာူးကို

က် င်ူး

စဆူးစသကှာြေါ။
သင်က အြလွနက
် ွဲစနပြူး သင်ရစနသညှံ့်စနရှာမှာ ြစနစသှာစသကှာင်ှံ့ အသက်ရှူရ က်စနြေါက သငန
်ှံ့ ှာစ ေါင်ူး
စည်ူးကို ျွတ်ပြူး စရစသှာက်ြေါ၊
ဝတ်မ

စနှာက်
ို ှံ့
စအူးပမစသှာ စနရှာကို ရှာြေါ။ အ

ူးသပြင်ှံ့ သင်နှာစ ေါင်ူးစည်ူး

ှာူး န်တွင် ပြစ်နင
ို သ
် မျှ အပ ှာူးလမ ှာူးနင်ှံ့ 6 စြ ွှာ၍ စနရန်မှာ အစရူးကကူးြေါသည်။

မ က်နှာအကှာမ ှာူးကို ဆြ်ပြမှုနသ
် ှံ့ ူးို ၍ လက် သမဟို
ို ှံ့ တ် အဝတ်စလျှှာ်စက်ပြင ှံ့် စနစဉ်
ှံ့
သနရ
် ှံ့ င်ူးြေါ။
သငမ
်ှံ့ က်နှာအိုြ်မ ှာူးကို မန်ကန်စွှာ စလျှှာ်ြွတရ
် န် အဝတ်စလျှှာ်စက်မှာ လိုစလှာက်မှု ရရြေါမည်။ အသူးို မပြ မ
လိုူးဝ စပ ှာက်စသွျံ့စသကှာင်ူး စသ ှာြေါစစ။ အဝတ်စလျှှာ်မှုအတွက် လွဲလယ်သူးို နင
ို ်
စစရန် သငတ
်ှံ့ ွင် နှာစ ေါင်ူးစည်ူးအ

ျံ့ ရရမည်။

ကယ
ို တ
် င
ို ပ် ြ လိုြ်ြေါ။
CDC တွင် စက်
ြ်မ

ြ် သမဟို
ို ှံ့ တ် လက် ြ်၊ တရှု ြ်နင်ှံ့ တွွဲြက်ြစစည်ူးမ ှာူးပြင်ှံ့

ှာူးသညှံ့် နည်ူးလမ်ူးအပြင် ဘန်ဒေါနှာပြင်ှံ့

ြ်ရန်မလိုစသှာ နည်ူးလမ်ူးတို ှံ့

အြေါအဝင် နည်ူးလမ်ူးအမ ူးမ ူးပြငသ
်ှံ့ ငက
်ှံ့ ယ
ို ်ြိုင် အကှာအကွယ်မ ှာူး
ပြ လိုြ်ပ င်ူးအတွက် လမ်ူးညွှန ် က်မ ှာူးကို
စြှာ်ပြ

စနှာက်

ှာူးြေါသည်။

ြ် အ က်အလက်အတွက် www.healthvermont.gov/COVID-19 သို ဝင်
် ေါ။
ှံ့ သကညှံ့ြ
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Wear a Face Mask to Keep COVID-19 from Spreading
Face masks are required in Vermont public spaces.
Effective August 1, 2020, in Vermont, you are required to wear a face mask in
public spaces, any time it is not possible to keep a 6-foot distance from
others who are not part of your household. This includes both indoor and
outdoor spaces and group living settings (for example, long-term care
facilities, nursing homes, apartment and condo complexes).
A mask helps protect others around you if you are infected and don’t know it.
People without any symptoms may be able to spread the virus through
droplets produced when breathing, speaking, or clearing your throat. A face
mask is one more precaution we can take to help slow the spread of COVID19 – and is not a substitute for physical distancing and other prevention measures.
Examples of when a face mask is required:







Trips to any store, pharmacy, doctor, or hospital
At a gathering in the park with friends and family who do not live in your household
At any indoor or outdoor public event, such as a rally, protest, farmer’s market, or campaign
event
Riding the bus, taxi, or ride share
Walking on a busy and crowded street
Before and after a yoga or exercise class

Examples of when face mask is not required or should not be worn:







Going for a walk in the woods or in your neighborhood
Doing strenuous exercise or activities, such as during a run, bike ride, or yoga class
Children under the age of 2
Anyone who has trouble breathing
Anyone who can’t remove it without assistance
Anyone who has a medical or behavioral reason for not wearing a mask.

If you have a medical or developmental condition, or have trouble breathing, you do not have to
show evidence or documentation of your condition.

English

Rev. 07/28/2020

What about wearing a mask in private spaces and settings?
We recommend that people wear masks when they are in a private setting or space with people
who live outside of their home and it is not possible to stay 6 feet apart. For example, at a gathering
with family and friends in your backyard or riding in the car with someone outside of your home. If
you are sick, wear a mask at home if you have other people living in the home.

How to wear a face mask:
A face mask or covering must be worn properly to be effective and avoid the spread of germs:







Wash your hands before putting it on.
Be sure your mouth and nose are covered.
Hook loops around your ears or tie it snugly.
Do not touch it or pull it down while in public.
Keep it on until you get home.
Remove it without touching your eyes, nose or mouth, then wash your hands immediately.

If you feel like you are overheating and are having trouble breathing because it is hot where you
are, you should take off your mask, drink water, rest and seek a cool place. It is important that you
keep a 6-foot distance from others whenever possible, especially when you are not wearing a mask.

Clean face masks daily, by hand or machine, using detergent.
A washing machine should suffice to properly wash your face masks. Make sure it’s completely dry
before using. You should have a few on hand so you can rotate for washing.

Make your own.
CDC has instructions on making your own coverings in several different
methods, including machine or hand-sewn, a no-sew method with a
t-shirt and scissors, and a no-sew method with a bandana.

For more information, visit www.healthvermont.gov/COVID-19.
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