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COVID-19 ကပ်ေရာဂါကာလအတွငး် 2020 ေ�ရွာသတွီင ်စီစဉ်လုပ်ေဆာငသ်ည့် ကေလးသူငယ် ေစာင့ေ်�ှာက် 

ေရး�ငှ့ ်ေကျာငး်ေနအရွယ်ကေလး စခနး်များ/ေစာင့ေ်�ှာက်မ�ေဂဟာများအတွက် လမ်း��နခ်ျက်ကုိ Vermont 

ကျနး်မာေရးဌာနက မ�ကာေသးမီက ထတ်ုြပနခ့ဲ်သည်။ လမ်း��နခ်ျက်�ငှ့ ်တြခားရငး်ြမစ်များကုိ ဌာနဝဘဆ်ိုက် 

healthvermont.gov/covid တွင ်ေတွ� �ှိ�ိငုပ်ါသည်။  

ေအာက်ပါတုိမှ့ာ သင၏် ကေလးသူငယ်ေစာင့ေ်�ှာက်မ� သိုမ့ဟုတ် ေကျာငး်ေနအရွယ်ကေလး ပ�ိုဂရမ်တွင ်

သငြ်မငေ်တွ�ရ�ိငုသ်ည့် အရာများအတွက် ေဖာ်ြပချက်အကျဉ်း ြဖစ်ပါသည်။ ေအာက်ပါ လမ်း��နခ်ျက်များက 

ပွင့လ်ငး်စွာေန�ိငုရ်န ်အကူအညီ ပ�ိုဂရမ်များ ပ့ံပုိးေပး�ပီးသင့က်ေလးများ ဖံွ� �ဖိုးတုိးတက်လာေစရန၊် သငယူ် 

�ိငုေ်စရန�်ငှ့ ်ေဆာက့စား�ိငုေ်စရနအ်တွက် ေဘးကငး်�ပီး၊ ကျနး်မာကာ ေပျာ်ရ�ငဖွ်ယ်ေကာငး်ေသာ ေနရာတစ်ခု 

ကုိ ဖနတီ်းေပးပါသည်။  ေနာက်ထပ် အချက်အလက်အတွက် သင၏်ကေလးသူငယ် ေစာင့ေ်�ှာက်ေရး သိုမ့ဟုတ် 

ေကျာငး်ေနအရွယ်ကေလး ပ�ိုဂရမ်�ငှ့ ်တုိငပ်ငပ်ါ။  

တက်ေရာက်�ိငုသ်ည့ ်ကေလးများ 

ကျနး်မာေသာကေလးများ�ငှ့ ်ေအာက်ပါေရာဂါလက�ဏာများ�ှသိည့် ကေလးများက 

ကေလးသငူယ်ေစာင့ေ်�ှာက်မ��ငှ့ ်ေကျာငး်ေနအရွယ်ကေလး ပ�ိုဂရမ်များကုိ တကေ်ရာက�်ိငုပ်ါသည်- 

• ဖျားနာမ�မ�ှဘိ ဲေချာငး်ဆိုးြခငး်�ငှ့ ်�ာှရည်�ကည် 

ကျြခငး်ဆိုသည့် ဓာတ်မတည်ေ့သာ ေရာဂါ 

လက�ဏာများ�ှသိည့် ကေလးများက ေဆး 

ဘက်ဆိုငရ်ာ ေရာဂါစစ်ေဆးထား�ပီး ေဆး 

ဘက်ဆိုငရ်ာကုသမ� အစီအစဉ်များကုိ လုိက် 

နာပါက ဆက်ေန�ိငုသ်ည် 

• COVID-19 စစ်ေဆးခံထား�ပီး ပုိးမေတွ�ပါ၊ 

72 နာရီ�ကာ အဖျားမ�ှဘိ ဲေအာက်ပါ 

ဖျားနာမ� ေရာဂါလက�ဏာများ မ�ှသိ ူ

မတက်ေရာက်�ိငုသ်ည့ ်ကေလးများ 

ဤသို ့ြဖစ်ေနသည့် ကေလးများက မတက်ေရာက်�ိငုပ်ါ- 

• လွနခ့ဲ်ေသာ 14 ရက်အတွငး် COVID-19 ပုိး�ှိသည့ ် 

တစ်စုံတစ်ေယာက်�ငှ့ ်အနးီကပ် ထေိတွ� မ� 

�ှိထားသည်  

• �ှိရငး်စဲွ ေရာဂါေဝဒနာများေ�ကာင့ ်

အ��ရာယ်များသ ူ

• တြခားအေ�ကာငး်ရငး်ေ�ကာင့ ်ဖျားနာသ ူ

https://www.healthvermont.gov/response/coronavirus-covid-19
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• ေရာဂါလက�ဏာများ �ှိ�ပီး COVID စစ်ေဆးမ� ခံယူ 

ထားကာ ရလဒမ်ျားကုိ ေစာင့ဆ်ိုငး်ေနသည် 

ေအာက်ပါေဝဒနာ တစ်ခုခု ြဖစ်ေနသည့် ကေလးများကလည်း မတက်ေရာက်�ိငုပ်ါ-  

• ေချာငး်ဆိးုြခငး်၊ ကုိယ်ပူြခငး်၊ အသက်�ူမဝြခငး်၊ 

အသက်�ှူရခက်ြခငး်၊ ချမ်းစိမ့်ြခငး်၊ ချမ်းစိမ့်၍ 

ထပ်တလဲလဲ တုနယ်ငြ်ခငး်၊ �ကက်သားနာြခငး်၊ 

ေခါငး်ကုိက်ြခငး်၊ လည်ေချာငး်နာြခငး် သိုမ့ဟုတ် 

အနံ ့ သိုမ့ဟုတ် အရသာ မရြခငး်  

• ဖျားြခငး် (100.4 ဒဂီရိဖာရငဟုိ်က်ထက် ပုိများသည့် 

ကုိယ်အပူချိန)်  

• အထးူသြဖင့ ်ဖျားနာမ��ငှ့အ်တူ 48 

နာရီေကျာ်သည်အထ ိပုိ�ကာ�ှည်သည့် 

ြပငး်ထနေ်သာ လည်ေချာငး်နာြခငး်  

• သသိာေသာ နြီမနး်ြခင;်၊ အထးူသြဖင့ ်

အြခားေရာဂါလက�ဏာများ �ှိေနချိန ်

• �ာှေခါငး်မှ အေရာငမ်ပါသည့ ်

အရည်များစွာ ထက်ွြခငး် 

• ြပငး်ထနေ်သာ နားရွက် နာကျငမ်� 

• ထနိး်ချုပ်မရေသာ ေချာငး်ဆိးုမ� 

• ဝမ်းေလ�ာြခငး် 

• အနြ်ခငး် 

• ြပငး်ထနေ်သာ ေခါငး်ကုိက်မ�၊ အထးူြဖင့ ်

ဖျားနာြခငး်�ငှ့အ်တူ 

• တြခား ေနမေကာငး်သည့ ်လက�ဏာများ 

 ကေလးသငူယ်ေစာင့ေ်�ှာက်မ� သိုမ့ဟုတ် ေကျာငး်ေနအရွယ်ကေလး စခနး်/ေဂဟာတွင ်�ှိေနစဉ် ေရာဂါ 

လက�ဏာများ စတငြ်ဖစ်ေပါ်ပါက ကေလးအား ချက်ချငး် အမ်ိြပနပုိ်ေ့ပးရမည်။ 

 ကုိယ်အပူချိန ်100.4 F အထက်�ှိသူများအား အဖျားကျေဆးများ (ဥပမာ၊ ibuprofen (အိုငဘ်ူပ�ိုဖန)် (Advil 

(အက်ဒဗီ်းလ်)) သိုမ့ဟုတ် acetaminophen (အစီတမင�်ိဖုင)် (Tylenol (တုိငလီ်ေနာ်)) ကုိ မသံုးဘ ဲ72 နာရ ီ

အထ ိအဖျားမ�ှိေတာခ့ျိနအ်ထ ိအမ်ိသို ့ ြပနပုိ်ထ့ားရပါမည်။ 

ပိုေ့ဆာင/်လာေခါ် ြခငး် 

သင၏် ကေလးသငူယ်ေစာင့ေ်�ှာက်မ� သိုမ့ဟုတ် ေကျာငး်ေနအရွယ်ကေလး ပ�ိုဂရမ်တွင ်ေအာက်ပါတုိ ့ အပါ 

အဝင ်ကျနး်မာေရးလမ်း��နခ်ျက်အေပါ် အေြခခံေသာ ပုိေ့ဆာင ်သိုမ့ဟုတ် လာေခါ်ေရး လုပ်ထံးုများ �ှိ�ိငုပ်ါ 

သည် -  
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• ေစာင့ေ်�ှာက်ေရးေဂဟာသို ့ တက်ေရာက်ေနသည့် ကေလးများ�ငှ့ ်ဝနထ်မ်းများအတွက် ေနစ့ဉ်ကျနး်မာ 

ေရးစစ်ေဆးမ� (စစ်ေဆးေရး ေမးခွနး်များ- COVID-19 ကူးစက်ခံရသူ�ငှ့ ်ထေိတွ� မ��ငှ့ ်ေရာဂါလက�ဏာ 

များ�ငှ့ ်ကုိယ်အပူချိန ်စစ်ေဆးမ�) 
 

• ပုိေ့ဆာငေ်ရး�ငှ့ ်လာေခါ်ေရး လုပ်ထံးုအသစ်များ (ဆိုက်ေရာက်ချိနမ်ျား သတ်မှတ်�ပီး ေနစ့ဉ် ပုိေ့ဆာင ်

ေရး�ငှ့ ်လာေခါ်ေရးအတွက် လူတစ်ဦးတည်း သိုမ့ဟုတ် သတ်မှတ်လူတစ်ဦးတည်းကုိသာ ေတာငး်ဆိုပါ) 
 

• လူ�ကီးများအပါအဝင ်ပ�ိုဂရမ်သို ့ ဝငေ်ရာက်လာသည့ ်လူအားလုံးက ေရာက်လာသည်�ငှ့ ်လက်ေဆး 

ြခငး် 

ကေလးများအတွက် အဝတ်မျက်�ာှအကာများ- အ�ကံြပုထားမ� မလုိအပ်ပါ 

• အသက် 2 �စ်ှေအာက် ကေလးများက အဝတ်မျက်�ာှအကာကုိ မဝတ်ဆငရ်ပါ 

• ပုိးမ �ားများ ကူးစက်မ�ကုိ တားဆးီရန ်အဝတ်မျက်�ာှအကာများ ဝတ်ဆငရ်ြခငး်၏ အေရး�ကီးပုံကုိ သင့ ်

ကေလး နားလည်ေအာင ်ေြပာြပပါ 

• အဝတ်မျက်�ာှအကာများသည် ကေလးများက မှနက်နစွ်ာ ဝတ်၊ ခ�တ်�ပီး မထကုိိင ်သိုမ့ဟုတ် အကာကုိ 

စုပ်ြခငး် မြပုလုပ်ပါက တြဖည်းြဖည်း သင့ေ်လျာ်လာပါမည် 

• ကျနး်မာေရးအေြခအေနေ�ကာင့ ်အဝတ်မျက်�ာှအကာကွယ်ကုိ မဝတ်ဆင�်ိငုသ်ည့် ကေလးများက 

ဝတ်ရန ်မလုိအပ်ပါ 

• ကေလးများက အပ်ိေနချိန၊် စားေသာက်ချိန၊် ေရကူးချိန ်သိုမ့ဟုတ် ေရစုိ�ိငုသ်ည့် တြခားအချိနမ်ျားတွင ်

အဝတ်မျက်�ာှအကာကုိ မဝတ်ဆငရ်ပါ 

• ကေလးများ�ငှ့ ်ဝနထ်မ်းက �ပ်ုပုိငး်ဆိငုရ်ာ ခပ်ခွာခွာေနြခငး်ကုိ လုိက်နာသည့် အြပငဘ်က် ကုိယ်လက် 

လ�ပ်�ှားမ�များ ြပုလုပ်ေနစဉ်အတွငး် အဝတ်မျက်�ာှအကာများကုိ ဖယ်�ှား�ိငုပ်ါသည်၊ လ�ပ်�ှားမ� ရပ် 

တန ့ခ်ျိနတွ်င ်လုိအပ်သလုိ ြပနထ်ားရန ်အရနသ်င့ ်အသံုးြပုခွင့ ်�ှိရန ်လုိအပ်ပါသည် 

ေနအ့ချိနအ်တွငး် 

သင့က်ေလးငယ် ေစာင့ေ်�ှာက်ေရး�ငှ့ ်ေကျာငး်ေနအရွယ်ကေလး ပ�ိုဂရမ်က ေအာက်ပါတုိအ့ပါအဝင ်သင့ ်

ကေလးငယ် ေဘးကငး်ေစရန ်ေနအ့ချိနအ်တွငး် ပုိမုိလုပ်ကုိငသ်ွားပါမည် - 

• ဝနထ်မ်းများက တစ်ေနကုန ်အဝတ်မျက်�ာှအကာများကုိ ဝတ်ဆငရ်မည် 
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• ေနစ့ဉ် ထပ်တလဲလဲ သန ့�်ှငး်ရမည် 

• ဝနထ်မ်း�ငှ့ ်ကေလးများ အပါအဝင ်စာသငခ်နး်တစ်ခနး်လ�င ်လူ 25 ဦးထက် မပုိသည့ ်လူနည်းစု 

• ကေလးများအား စာသငခ်နး်များတွင ်ခဲွထား�ပီး ဘံုေနရာများကုိ မ�ေဝမသံုးရပါ  

• အုပ်စုများ စုေပါငး်၍ လ�ပ်�ှားမ�များ မ�ှရိ   

• ြပငပ် ဧည့်သည်များ�ငှ့ ်ေစတနာဝ့နထ်မ်းများ မ�ှရိ  

• ဝနထ်မ်းက ေနစ့ဉ် တူညီေသာ အုပ်စုတစ်ခုအတွငး်သာ �ှရိမည် 

• ဆပ်ြပာ�ငှ့ ်ေရြဖင့ ်အနည်းဆံုး စက� န ့ ်20 �ကာ တစ်ေနတ့ာအတွငး် မ�ကာခဏ လက်ေဆးြခငး် 

• သန ့�်ှငး်ြခငး်�ငှ့ ်ပုိးသတ်ြခငး် မြပုလုပ်�ိငုသ်ည့် အ�ုပ်များ�ငှ့ ်မကစားရပါ 

ရငး်ြမစ်များ 

• Vermont ကျနး်မာေရးဌာန- healthvermont.gov/covid  

• ကေလးများ ဖံွ� �ဖိုး၊ �ကီးထာွးေစ�ကပါစုိ ့- letsgrowkids.org/coronavirus  

• ကေလးြပုစုေစာင့ေ်�ှာက်ေရး အသေိပးချက် -info.childcareaware.org/coronavirus-hub/families  

• ကျနး်မာသနစွ်မ်းေသာ ကေလးများ/AAP ကေလးြပုစုပျိုးေထာငေ်ရးဝဘဆ်ိုက် -healthychildren.org/  

https://www.healthvermont.gov/response/coronavirus-covid-19
https://www.letsgrowkids.org/coronavirus
https://info.childcareaware.org/coronavirus-hub/families
https://healthychildren.org/

