ကေလးများအတွက် မျက်�ာှ အကာများ
2020 ခု�စ
ှ ် ဇွနလ
်

COVID-19 ကူးစက်မ�ကို တားဆီး�ိင
ု ေ
် စရန် အြခားလူများ�ှင့် 6 ေပခွာ၍ ေနထိင
ု မ
် ရ�ိင
ု သ
် ည့်

ေနရာများတွင် အသက် 2 �ှစ်�င
ှ ့် အထက်ကေလးများကို မျက်�ာှ အကာဝတ်ဆင်ေပးသင်◌
။
့ ပါသသည်
့
ကေလးများ အချင်းချင်း ဘယ်လိုကာကွယ်ေပး�ိင
ု ပ
် ံု �ှင့် ေဆာက
့ စားြခင်း၊ သင်ယူြခင်း�ှင့် အြခား
လုပ်ေဆာင်ချက်များကို ေဘးအကင်းဆံးု ြဖင့် လုပ်ေဆာင်�င
ို ေ
် စရန်အတွက် မျက်�ာှ အကာများကို
က��်ပ
ု ်တ၏
ို ့ ေနစဉ်
် ယား၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုငး် အြဖစ် ဝတ်ဆင်ရန်လိုအပ်ေ�ကာင်း
့ အချိနဇ
နားလည်လာေစရန် က��်ပ
ု ်တို ကူ
ီ ပး�ိင
ု ပ
် ါသည်။
့ ညေ
အိမ်တွငး် ချုပ် သိမဟု
ု ့ တ် ဝယ်ထားေသာ မျက်�ာှ အကာများမှာ လူအများဝတ်ဆင်ရန် အဆင်ေြပပါသည်။
ကေလးများအတွက် ကွက်တိြဖစ်ေနရန်မှာ အေရး�ကီးပါသည်။ ဆနက
် ့ ျံု �နားကွငး် များြဖင့် ထပ်တွနေ
် ့ သာ
မျက်�ာှ အကာများသည် ကေလးများအတွက် အေကာင်းဆံးု ြဖစ်သည်။ သငက
့် ေလး၏ မျက်�ာှ အတွက်
အသငေ
့် တာ်ဆးုံ ေသာ အရွ ယ်အစားကို �ှာေဖွ�ပီး အံဝင်ခွငက
် ျြဖစ်ေစရန် ချိနည
် �ပ
ိ ါ။

မျက်�ာှ အကာကို ဘယ်သေ
ူ တွ ဝတ်ဆင်သငပ
့် ါသလဲ။
•

မျက်�ာှ အကာကိုမှနက
် န်စွာ ဝတ်�င
ို ေ
် သာ အသက် 2 �ှစ်�င
ှ ့် အထက် ကေလးများ

မျက်�ာှ အကာများသည် အကာကို မထိဘဲ သိမဟု
ု ့ တ် မစုပ်ဘဲ မှနက
် န်စွာ ဝတ်ဆင်ြခင်း၊ ခ�တ်ြခင်း
လုပ်�င
ို ေ
် သာ အသက်အရွ ယ်�ိသ
ှ ည့် ကေလးများအတွက် သငေ
့် လျာ်ပါသည်။

မျက်�ာှ အကာကို ဘယ်သေ
ူ တွ မဝတ်ဆင်သငပ
့် ါသလဲ။
•

အသက် 2 �ှစ်ေအာက် ကေလးများ

•

ေဆးဘက်ဆုင
ိ ရ
် ာ သိမဟု
ု ့ တ် အြပုအမူဆင
ုိ ရ
် ာ အေ�ကာင်းရင်းေ�ကာင့် မျက်�ာှ အကာ ဝတ်ဆင်ရန်
အဆင်မေြပသည့် ကေလးများသည်သည် မျက်�ာှ အကာ မဝတ်ဆင်ရပါ။

ကေလး၏ ဖွံ� �ဖိုးမ�အဆငမ
့် ှာ မျက်�ာှ အကာ ဝတ်ဆင်ရန် မသငေ
့် တာ်ပါက မျက်�ာှ အကာများမှာ
ထိက
ု ေလးများအတွက် မသငေ
့် တာ်�င
ို ေ
် ပ။
မိဘများ�ှင့် ကေလးေစာငေ
့် �ှာက်မ�အြပင် ေကျာင်းဝန်ထမ်းများသည် ကေလးတစ်ဦးချင်း၏
လိုအပ်ချက်များကို ေဆွးေ�ွးသင�့် ပီး ၎င်းတိက
ု ့ မျက်�ာှ အကာကို ေဘးကင်းစွာ�ှင့် အ�မဲမြပတ်
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ဝတ်ဆင်�င
ို ြ် ခင်း�ှိမ�ှိ ဆံးု ြဖတ်ရန် လိုအပ်ပါက (ဥပမာ၊ ပန်းနာရင်ကျပ်ကဲသ
့ ုိ ေရာဂါများ�ှ
ိသည့်
့
ကေလးများအတွက်) ကျန်းမာေရးေစာငေ
့် �ှာက်သ�
ူ င
ှ ့် တိုငပ
် င်�င
ို ပ
် ါသည်။

မျက်�ာှ အကာများကို ဘယ်အချိနမ
် ှာ ဝတ်ဆငပ
့် ါသလဲ။
ကေလးများ�ှင့် အရွ ယ်ေရာက်�ပီးသူများသည် ၎င်းတို အချင်
းချင်း�ှင့် အြခားလူများ�ကားတွင် 6 ေပခွာ၍
့
ေနမရ�ိင
ု သ
် ည့် အေြခအေနများ၌ မျက်�ာှ အကာများကို ဝတ်ဆင်ရပါမည်။ ၎င်းတိုတွ
့ င်
ကေလးေစာငေ
့် �ှာက်ေရး ေနရာများ၊ ေ�ွရာသီစခန်းများ�ှင့် ေကျာင်းများ ပါဝင်ပါသည်။ အြခား
ဥပမာများတွင် ပါဝင်သည်မှာ•

လိုအပ်သည်များ ဝယ်ရန် စတိုးဆိင
ု သ
် ုိ လာေရာက်
ြခင်း
့

•

ရက်ချိနး် အတွက် ကျန်းမာေရးေစာငေ
့် �ှာက်ေရးေနရာတွင်

•

သငအ
့် မ
ိ ်ေထာင်စု ြပင်ပ�ှိ မိသားစုဝင်များထံ အလည်သာွ းြခင်း

•

အများသံးု ယာဉ်များကို စီးနင်းြခင်း သိမဟု
ု ့ တ် သငအ
့် မ
ိ ်ေထာင်စုြပင်ပ�ှိ လူအများ�ှင့်
ယာဉ်မ�ေဝစီးြခင်း

•

အသွားအလာများေသာ သိမဟု
ု ့ တ် လူြပည့က
် ျပ်ေနေသာလမ်းေပါ်တွင် သွားလာြခင်း

•

အိမ်ေထာင်စုတွငး် �ှိ တစ်စံုတစ်ေယာက်က ဖျားေန�ပီး အိမ်တွင�
် ိေ
ှ နသည်
Burmese

ေဘးကင်းေရး
•

မျက်�ာှ အကာများတွင် အသက်�ှူကျပ်ေစ�ိင
ု မ
် ည့် ချိတ်တွဲပစ�ညး် (�ကယ်သးီ များ၊ စတစ်ကာများ၊
စသည်တို ကဲ
့ )ုိ ့ တစ်ခုမ� မ�ှိရပါ။
့ သ

•

�ကိုးများပါသည့် မျက်�ာှ အကာများသည် အသက်�ှူကျပ်ေစြခင်း သိမဟု
ု ့ တ်
လည်ပင်းအစ်ေစြခင်း ြဖစ်ေစ�ိင
ု ေ
် သာေ�ကာင့် ကေလးငယ်များအတွက် မသငေ
့် လျာ်ပါ။

•

ကေလးများ အိမ်ေပျာ်ချိန၊် အစာစားချိန ် သိမဟု
ု ့ တ် ေရကူးချိန ် (သိမဟု
ု ့ တ် စိုစွတ်�င
ို ခ
် ျိန)် တွင်
မျက်�ာှ အကာများကို ဖယ်�ှားပါ။

ကေလးငယ်များ မျက်�ာှ အကာ ဝတ်ဆင်�င
ို ေ
် စရန် ဘယ်လိုကည
ူ ေ
ီ ပး�ိင
ု ပ
် ါသလဲ။
ပိုငယ်ေသာ ကေလးများသည် မျက်�ာှ အကာကို ဝတ်ဆင်ချိနတ
် ွင် အကူအညီ လိုအပ်�င
ို ပ
် ါသည်။
မျက်�ာှ အကာကို ဝတ်ရန်�င
ှ ့် ဖယ်�ှားရန် ကေလးများကို ကူညခ
ီ ျိနတ
် ွင် ဤလမ်း��နခ
် ျက်များကို
လိုက်နာေပးပါ•

မျက်�ာှ အကာကို မဝတ်ဆင်မီ�င
ှ ့် ဖယ်�ှား�ပီးေနာက် လက်ေဆးပါ

•

မျက်�ာှ အကာကို �ှာေခါင်း�ှင့် ပါးစပ်ေပါ်တွင် တင်ေအာင်ထားေပးပါ။

•

မျက်�ာှ အကာ သိမဟု
ု ့ တ် ၎င်းတိ၏
ု ့ မျက်�ာှ ကို ထိခိုက်ြခင်း မြပုရန် ကေလးများကို
သင်�ကားေပးပါ။

•

မျက်�ာှ အကာများကို သူငယ်ချင်းများ�ှင့် မ�ေဝြခင်း မြပုရပါ။

•

သိင
ု း် �ကိုးများကိုသာ ထိကိုငြ် ခင်းြဖင့် မျက်�ာှ အကာကို ဖယ်�ှားပါ။

•

သံးု �ပီးသား မျက်�ာှ အကာကို ြပန်ဝတ်ရန် မလိုအပ်မချင်း သန�
် ့ ှငး် ေသာ အိတ်ထတ
ဲ ွင် ထည့ပ
် ါ၊
သတ်မှတ်ေနရာတွင် ကေလးများစွာ �ှိေနပါက အိတ်ကို အ��နး် ကပ်ရပါမည်။

•

ေနစဉ်သံ
းု �ပီးေနာက် မျက်�ာှ အကာကို ေဆးေ�ကာပါ။
့

ကေလးများ လိုကန
် ာ�ိင
ု ေ
် စမည့် အ�ကံဉာဏ်များ
မျက်�ာှ အကာများကို ဝတ်ဆင်ြခင်းက ပိုးမ �ားကူးစက်မ�ကို တားဆီးေပး�ိင
ု ေ
် �ကာင်းကို ကေလးများ
နားလည်လာေအာင် ေြပာြပပါ။ ေအာက်ပါ က�မ်းကျင်သူ အ�ကံဉာဏ်များ၊ စာအုပ်များ�ှင့် ဗီဒယ
ီ ိုများကို
သင်အသံးု ြပု�ိင
ု ပ
် ါသည်Burmese

•

အသက် 3 �ှစ်ေကျာ်ကေလးများအတွက် ပိုးမ �ားများမှာ ၎င်းတို၏
့ ခ��ာကိုယ်အတွက်
အထူးအေရး�ကီးေ�ကာင်းကို �ှငး် ြပေပးပါ။ ပိုမ �ားအချို � မှာ ေကာင်းမွန�် ပီး အချို �က ဆိးု ရွ ားပါသည်။
ဆိးု ရွ ားေသာ ပိုးမ �ားများက က��်ပ
ု ်တိုကိ
ု ပ
် ါသည်။ ပိုးမ �ား အေကာင်း သိမဟု
ု ့ တ်
့ ု ဖျားနာေစ�ိင
အဆိးု ကို က��်ပ
ု ်တို ေြပာမြပ�ိ
င
ု ေ
် သာ်လည်း မျက်�ာှ အကာများသည် သငခ
့် ��ာကိုယ်တွင်
့
ပိုးမ �ားအဆိးု များ ကင်း�ှငး် ေစပါသည်။

•

ကေလးသည် မျက်�ာှ အကာ ဝတ်ဆင်ရမည်ကို ေ�ကာက်ေနပါက အ�ကိုက်ဆးုံ တိရ စ�ာန် သိမဟု
ု ့ တ်
အ�ုပ်တွင် မျက်�ာှ အကာ တစ်ခု ဝတ်ဆင်ေပး�ကည့ပ
် ါ၊ ပန်းချီများ�ှင့် အလှဆင်ေပးပါ၊ အိမ်တွင်
ဝတ်ခိုငး် �ကည့�် ပီး ကေလးများအား မျက်�ာှ အကာ ဝတ်ထားသည့် အြခားကေလးများ၏ ဓာတ်ပံုကို
ြပသပါ။

•

ေဖာ်ြပပါကဲသ
့ ုိ အွ
် ိုငး် ရင်းြမစ်များကို ကိုးကားပါ့ နလ
o COVID-19 လုပ်ေဆာင်ချက် စာအုပ်
o PBS ကေလးများ ဗီဒယ
ီ ို
o မျက်�ာှ အကာ�ှင့် ပတ်သက်၍ လမ်းေလ�ာက်ခါစကေလးများကို ေြပာဆိေ
ု ရးအတွက်
အ�ကံဉာဏ်များ

Burmese

Face Coverings for Children
June 2020
To help prevent the spread of COVID-19, children ages 2 and older should wear a face
covering in settings where they cannot keep a distance of 6 feet away from others. We can
help children understand how to protect one another and make face coverings part of our
daily routine so that play, learning, and other activities can be as safe as possible.
Homemade or purchased face coverings are fine for most people to wear. For children, the
right fit is important. Pleated face coverings with elastic ear loops are best for kids. Try to find
the right size for your child's face and adjust it for a secure fit.

Who Should Wear a Face Covering?
•

Children age 2 and older who can wear it properly

Face coverings are appropriate for a child’s stage of development when they can properly
put on, take off, and not touch or suck on the covering.

Who Should Not Wear a Face Covering?
•
•

Children under age 2
Children who have a medical or behavioral reason for not wearing a face covering
should not be required to wear one.

Face coverings may not be appropriate if a child’s stage of development would make
wearing a face covering difficult.
Parents and any child care and school staff should discuss the needs of the individual child,
and consult with a health care provider if necessary (for example, for children with
conditions such as asthma) to determine if they can safely and consistently wear a face
covering.

When Should Face Coverings Be Worn?
Face coverings should be worn in settings where children and adults cannot keep a distance
of 6 feet between themselves and others. This includes childcare settings, summer camps
and schools. Other examples include:
•
•
•
•
•
•

Running errands, such as trips to the store
In a health care setting for an appointment
Visiting family members outside your household
Riding public transportation or sharing a ride with people outside your household
Walking on a busy or crowded street
At home if someone in the household is sick
English
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Safety
•
•
•

Face coverings should NOT have any attachments (such as buttons, stickers, etc.) that
may be a choking hazard.
Face coverings with strings are not recommended for young children as they pose a risk
of choking or strangulation.
Remove face coverings while children are sleeping, eating, or swimming (or when they
would get wet).

How Can I Help Children Wear a Face Covering?
Younger children may need help while wearing a face covering. Follow these guidelines
when helping children to put on and remove a face covering:
•
•
•
•
•
•
•

Wash hands before putting on a face covering and after removing it.
Place the face covering over the nose and mouth.
Teach children to avoid touching the face covering or their face while wearing a face
covering.
Face coverings are not to be shared with friends.
Remove the face covering by touching only the straps.
Place the used face covering in a clean paper bag until it needs to be put on again; the
bag should be labeled if there are multiple children in the setting.
Wash the face covering after daily use.

Tips to Help Children Adapt
Help children understand that wearing face coverings can prevent the spread of germs. You
can use the following expert tips, books, and videos:
•

•

•

For children over age 3, explain that germs are special to their body. Some germs are
good and some are bad. The bad ones can make us sick. Since we cannot always tell
which are good or bad, the face coverings help make sure you keep bad germs away
from your body.
If a child is afraid of wearing a face covering, try putting one on a favorite stuffed animal
or doll, decorate it with drawings, practice wearing it at home, and show the child
pictures of other children wearing them.
Refer to online resources such as:
o COVID-19 Activity Book
o PBS Kids video
o Tips for talking to toddlers about face covering
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