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စုိင်ရန်�ိုဘက်တီးရီးယား (Cyanobacteria) ဆိတုာဘာလဲ။ 

စိုင်ရန်�ိုဘက်တီးရီးယား (စိမ်းြပာေရည�ိဟူ၍လညး် လူသိများသည)် ကို အေမရိက�ှင့် ဗားေမာင့် 

(Vermont) တစ်ေလ�ာက်လံုး�ှိ ေရချိုများတွင် သဘာဝအတိုင်း ေတွ� �ှိရသည်။ 

သင့်တင့်ေလ�ာက်ပတ်ေသာ အေြခအေနများေအာက်၊ အထူးသြဖင့် ေ�ွရာသီေ�ှာင်းပိုင်း�ှင့် 

ေဆာင်းဦးအစ ပူေ�ွးေသာရက်များတွင် စိုင်ရန်�ိုဘက်တီးရီးယားသည် ေရည�ိပင့်ွများအြဖစ ်

လူသိများေသာ ေရမျက်�ှာြပင်ေမှာ်များ�ှင့် သိပ်သည်းထူထပ်ေသာအညစ်အေ�ကများအြဖစ ်

လျင်ြမန်စွာ ပွားများလာ�ိုင်ပါသည်။ 

စုိင်ရန်�ိုဘက်တီးရီးယားပွင့်က ဘယ်လုိပုံစံမျိုး�ိှသလဲ။ 

များေသာအားြဖင့် စိုင်ရန်�ိုဘက်တီးရီးယား ေရည�ိပွင့်များသည ်ေအာက်ပါပုံစံမျိုး�ိှပါသည-် 

• ပျစ်ခဲေနေသာ ပဲဟင်း သုိမ့ဟုတ် ေရမျက်�ှာြပင်ေပါ်တွင် ဖိတ်စင်ထားေသာ သုတ်ေဆး 

• အစိမ်းေရာင် သုိမ့ဟုတ် စိမ်းြပာေရာင်၊ သုိေ့သာ် အညိုေရာင်၊ ခရမ်းေရာင်၊ အနီေရာင် 

သုိမ့ဟုတ် အြဖူေရာင်လည်း ြဖစ်�ိုင်ပါသည်  

• ကမ်းစပ်တစ်ေလ�ာက်တွင်�ှိေသာ ေရြမ�ုပ်ဖျာတစ်ချပ ်

• လွယ်ကူစွာ ကွဲအက်�ိုင်ေသာ ေရမျက်�ှာြပင်ေပါ် �ှိ ဖျာတစ်ချပ။် 

• ေရမျက်�ှာြပင်ေပါ် သုိမ့ဟုတ် ေအာကတ်ွင် ေပါေလာေပါ်ေနသာ ေသးငယ်ေသာအမ�န ်

သုိမ့ဟုတ် အစက်အေပျာက်များ 

ပုံမှန်အားြဖင့် စိုင်ရန်�ိုဘက်တီးရီးယား ေရည�ိပွင့်သည ်ေအာက်ပါပုံစမံျိုး�င့်ှမတူပါ- 

• အမ�င်ေသးေသး၊ အေရာင်ေတာက်ေသာ ြမက်စိမ်းေရာင်၊ ခ�ဲကျိေသာ သုိမ့ဟုတ် 

ချည်သားပံုစံမျိုး ခံစားရေစေသာ �ှည်လျားေသာချည်မ�င် - ၎င်းသည ်အ��ရာယ်မ�ှိေသာ 

အစိမ်းေရာင်ေရည�ိများ ြဖစ်�ိုင်ပါသည် 

• မုန်ညင်းဝါေရာင် - ၎င်းသည ်ပန်းဝတ်မ�န် ြဖစ်�ိုင်ပါသည ်

healthvermont.gov/cyanobacteria တွင် စိုင်ရန်�ိုဘက်တီးရီးယား၏ ဗီဒီယို�ှင့် ဓာတ်ပံမုျားကို 

�ှာေဖွပါ။ 

http://www.healthvermont.gov/health-environment/recreational-water/cyanobacteria-blue-green-algae
http://www.healthvermont.gov/health-environment/recreational-water/cyanobacteria-blue-green-algae
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 က��်ုပ်က စုိင်ရန်�ိုဘက်တီးရီးယားကုိ ဘယ်လုိထိေတွ� �ိုငသ်လဲ။ 

ေအာက်ပါတိုက့ို ြပုလုပ်ချိန်တွင် သင်သည် စိုင်ရန်�ိုဘက်တးီရီးယားကို ထိေတွ� �ိုင်ပါသည ်- 

• ေရကူးြခင်း  

• ေလှစီးြခင်း သုိမ့ဟုတ် ဂျက်စကိတ်စီးြခင်း 

• ေရကိုအေြခခံသည့် လ�ပ်�ှားမ�များကို ေရည�ိပွင့်အနီး သုိမ့ဟုတ် အထဲတင်ွ ြပုလုပ်ြခင်း 

• ပိုးမသတ်ထားေသာ ေရမျက်�ှာြပင်ေရကို ေသာက်သုံးြခင်း 

ကေလးများ�ှင့် အိမ်ေမွးတိရစ�ာန်များသည် ကမ်းစပအ်နီးတင်ွ ကစား�ိုင်ေြခပိုများ�ပီး ေရမျို ချမိ�ိင်ုေြခ 

ပိုများေသာေ�ကာင့် စိုင်ရန်�ိုဘက်တီးရီးယား�ှင့် ထိေတွ� �ိုင်ေသာ အ��ရာယ ်ပိုများပါသည။် 

ချမ်ပလိန်ကန်�ကီး (Lake Champlain) �ှိ အများြပညသူ် ေရေပးေဝေရးစနစ်များသည ်

ေသာက်သုံးေရ၏ အရည်အေသွးကို ထိခုိက်ေစ�ိုင်ေသာ ေရည�ိပွင့်များကို ေစာင့်�ကည့်စစေ်ဆးရန် 

ြပည်နယ်အတွင်းလုပ်ေဖာ်ကိုင်ဖက်များ�ှင့်အတူ လုပ်ေဆာင်လျက်�ှပိါသည်။ 

စုိင်ရန်�ိုဘက်တီးရီးယား�ှင် ့ထိေတွ�မိြခငး်မှ ြဖစ်ေပါ်လာ�ိုင်ေသာ 

ကျန်းမာေရးအတွက်ဆိုးကျိုးများက ဘာေတွလဲ။ 

စိုင်ရန်�ိုဘက်တီးရီးယားဆဲလ်များ�ှင့် ထိေတွ�မိြခင်းမှာ ြဖစ်ေပါ်လာ�ိင်ုေသာ ကျန်းမာေရးအတွက ်

ေယဘုယျဆုိးကျိုးများမှာ- 

• အဖုအပိမ့်များ သုိမ့ဟုတ် အေရများကျိနး်စပ်ြခင်း 

• �ှာရည်ယိုြခင်း သုိမ့ဟုတ် လည်ေချာင်းနာြခင်းအစ�ှိသည့် ဓာတ်မတည့်မ�ကဲ့သုိေ့သာ 

တံု ့ြပန်မ�များ 

တစ်ချို�ေသာ စိုင်ရန်�ိုဘက်တီးရီးယားသည် စိုင်ရန်�ိအုဆိပ်အေတာက် (cyanotoxins) ဟုေခါ်ေသာ 

အ��ရာယ်�ှိေသာ ြဒပ်ေပါင်းများကို ထုတ်လုပ်�ိုင်ပါသည။် ဤအဆိပ်အေတာက်များကို 

ပမာဏများစွာ မျိုချမိေသာအခါ ၎င်းတိုက့ို ြဖစ်ေစ�ိုင်သည် - 

• ဝမ်းေလ�ာြခင်း�ှင့် ေအာ့အန်ြခင်းကဲ့သုိ ့ ြပင်းထန်�ပီး စူး�ှနာကျင်ေစေသာ 

အစာအိမ်ြပဿနာများ 

• လ ူသုိမ့ဟုတ် တိရိစ�ာန်များတွင် ေရာဂါလက�ဏာများေပါ်လာရန် နာရီ သုိမ့ဟုတ ်

ရက်များစွာ�ကာ�ိုင်သည့် အသည်းပျကစ်ီးြခင်း 

• ေြခလက်ထံုြခင်း၊ လက်ေချာင်းေြခေချာင်းများကျင်ြခင်း သုိမ့ဟုတ် မူးေဝြခင်း 
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 စိုင်ရန်�ိုဘက်တီးရီးယား အဆိပ်သည် အိမ်ေမွးတိရစ�ာန်များ�ှင့် ြခံေမွးတိရစ�ာနမ်ျားတွင် 

ဖျားနာြခင်း�ှင့် တစ်ခါတစ်ရံ ေသဆုံးြခင်းတိုက့ို ြဖစ်ေစ�ိုင်ပါသည်။ တိရိစ�ာန်များတင်ွ ြပ�ိုင်ေသာ 

ေရာဂါလက�ဏာများတွင် ေအာက်ပါတိုပ့ါဝင်ပါသည-်  

• အားနည်းြခင်း သုိမ့ဟုတ် မူးေဝတုန်ရီြခင်း 

• အသက်�ှူခက်ခဲြခင်း 

• အေ�ကာဆဲွြခင်းများ 

• ေအာ့အန်ြခင်း သုိမ့ဟုတ် ဝမ်းေလ�ာြခင်း 

ေရည�ိပွင့်တွင် အ��ရာယ်�ှိေသာ အဆိပ်များပါ၀င်မ� �ှိမ�ှိကို မျက်စိ�င့်ှ�ကည့�်��ံုြဖင့် မေြပာ�ိုင်ပါ။ 

ေရနမူနာများကိ ုဓာတ်ခဲွခန်းစမ်းသပ်မ�ြပုလပု်မှသာလ�င် ေရည�ိပွင့်တွင် အဆိပ်�ှိမ�ှိကို 

အတည်ြပု�ိုင်ပါသည်။ သံသယ�ှိလ�င်၊ ေရထဲသုိမ့ဆင်းရန် အေကာင်းဆုံးြဖစ်သည။် 

ေရးကန်များကုိ စုိင်ရန်�ိုဘက်တီးရီးယား ေရည�ိပွင့်အတွက် 

ေစာင့်�ကည့်စစ်ေဆးပါသလား။ 

ေ�ွရာသီ�ှင့် ေဆာင်းဦးရာသီ အေစာပိုင်းတွင် ချမ်ပလိန်ကန်�ကီး (Champlain Lake) �ှင့် ဗားေမာင့် 

(Vermont) ကုန်းတွင်းပိုင်း�ှိ ေရကန်အချို�ကို ေစာင့်�ကည့်စစ်းေဆးပါသည်။ 

healthvermont.gov/tracking/cyanobacteria-tracker မှတစ်ဆင့် စိုင်ရန်�ိဘုတ်တီးရးီယား 

ေြခရာခံေြမပံု 

(Cyanobacteria Tracker Map) တွင် အပတ်စဉ် အစီရင်ခံစာများကို သင်�ှာေတွ� �ိုင်ပါသည။်  

စိုင်ရန်�ိုဘက်တီးရီးယာ ေြခရာခံကိရိယာ (Cyanobacteria Tracker) သည် မ�ကာေသးမီက 

မည်သည့်ေနရာတွင် ေရည�ိပွင့်များ�ှိေ�ကာင်း သတင်းပိုထ့ားသည်ကိ ုသင်နားလည်ရန ်

ကူညီေပး�ိုင်ေသာ်လည်း၊ ယခုလက်�ှိတွင် သင်�ကိုက်�ှစ်သက်ဆုံးေသာ ေရကူးဧရိယာ၌ 

အေြခအေနများ မည်ကဲ့သုိ�့ှိသည်ကို မေြပာြပ�ိုင်ေ�ကာင်း ေကျးဇူးြပု၍ 

သတိြပုပါ။ အဘယ်ေ�ကာင့်ဆုိေသာ်၊ ေရည�ိပွင့်အေြခအေနများသည် လျင်ြမန်စာွ ေြပာင်းလဲ�ိုင်�ပီး 

ေနရာအားလံုးကို ေစာင့်�ကည့်စစ်ေဆးြခင်းမြပုလုပ်ေသာေ�ကာင့် 

ြဖစ်ပါသည်။ စိုင်ရန်�ိုဘက်တီးရီးယား ေရည�ိပွင့်ပုံသ�ာန် မည်ကဲ့သိ�ိှုသညက်ိ ုေလ့လာ�ပီး 

၎င်းတို�့ှင့် ေဝးေဝးေနရန်မှာ အေကာင်းဆံုးပင် ြဖစ်သည်။ 

စုိင်ရန်�ိုဘက်တီးရီးယားကုိ ေတွ�ပါက က��်ုပ်ဘာလုပ်သင်သ့လဲ။ 

• ေရကို ထိေတွ�ကိုင်တွယ်ြခင်း မြပုလုပ်ပါ�ှင့်။ 

http://www.healthvermont.gov/tracking/cyanobacteria-tracker
http://www.healthvermont.gov/tracking/cyanobacteria-tracker
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 • အိမ်ေမွးတိရစ�ာန်များ�ှင့် ြခံေမွးတိရစ�ာနမ်ျားကို ေရ�ှင့်ေဝးရာတွင်ထားပါ။ 

• ကမ်းေြခမန်ေနဂျာ သုိမ့ဟုတ် �မို�ကျန်းမာေရးမ�းကိ ုသတိေပးပါ။ 

• tinyurl.com/bloom-report တွင် ေရည�ိပွင့်ေ�ကာင်း သတင်းပိုပ့ါ။ 

ေနာက်ထပ် အချက်အလက်များကုိ ဘယ်ကေန ရ�ိုင်မလဲ။ 

ဗားေမာင့် ကျန်းမာေရးဌာန (Vermont Department of Health) – 800-439-8550 သုိ ့ 

ဖုန်းေခါ်ဆုိပါ သုိမ့ဟုတ် healthvermont.gov/cyanobacteria သုိ ့ ဝင်�ကည့်ပါ 

ဗားေမာင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရးဌာန (Vermont Department of Environmental 

Conservation) - 802-490-6130 သုိ ့ ဖုန်းေခါ်ဆုိပါ 

dec.vermont.gov/watershed/lakes-ponds/learn-more/cyanobacteria သုိ ့ ဝင်�ကည့်ပါ 

ချမ်ပလိန်ကန်�ကီး ေကာ်မတီ (Lake Champlain Committee) - 802-658-1414 သုိ ့ ဖုန်းခါ်ဆုိပါ 

သုိမ့ဟုတ် lakechamplaincommittee.org သုိ ့ ဝင်�ကည့်ပါ  

ချမ်ပလိန်ကန်�ကီး ြမစ်ဝှမ်းအစီအစဥ် (Lake Champlain Basin Program) -  802-372-3213 သုိ ့ 

ဖုန်းခါ်ဆုိပါ သုိမ့ဟုတ်  

lcbp.org သုိ ့ ဝင်�ကည့်ပါ 

Burmese 

https://tinyurl.com/bloom-report
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What are cyanobacteria? 
Cyanobacteria (also known as blue-green algae) are naturally found in fresh water 
in the U.S. and throughout Vermont. Under the right conditions, cyanobacteria can 
multiply quickly to form surface scums and dense populations known as blooms, 
especially during the warm days of late summer and early fall. 

What does a cyanobacteria bloom look like? 
Cyanobacteria blooms most commonly look like: 

• Thick pea soup or spilled paint on the water’s surface 
• Green or blue-green in color, but can be brown, purple, red or white  
• A mat of foam along the shoreline 
• A mat on the surface of the water that breaks apart easily 
• Small specks or blobs floating at or below the water surface 

A cyanobacteria bloom does not usually look like: 

• Stringy, bright grass-green, long strands that feel slimy or cottony — this is 
likely harmless green algae 

• Mustard yellow in color — this is probably pollen 
Find a video and photos of cyanobacteria at healthvermont.gov/cyanobacteria. 

How can I come in contact with cyanobacteria? 
You may be exposed to cyanobacteria while: 

• Swimming  
• Boating or jet-skiing 
• Water-based activities near or in blooms 
• Drinking untreated surface water 

Children and pets have a higher risk of being exposed to cyanobacteria because 
they are more likely to play near the shoreline and are more likely to swallow water. 

Public water systems on Lake Champlain work with state partners to monitor 
blooms that might impact the quality of drinking water. 

What are the health effects of being exposed to cyanobacteria? 
General health effects caused by exposure to cyanobacteria cells include: 

• Rashes or skin irritation 
• Allergy-like reactions such as a runny nose or a sore throat 

http://www.healthvermont.gov/health-environment/recreational-water/cyanobacteria-blue-green-algae
http://www.healthvermont.gov/health-environment/recreational-water/cyanobacteria-blue-green-algae
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Some cyanobacteria may produce harmful compounds called cyanotoxins. When 
these toxins are swallowed in large amounts, they can cause: 

• Sharp, severe stomach problems like diarrhea and vomiting 
• Liver damage that may take hours or days to show up in people or animals 
• Numb limbs, tingling fingers and toes or dizziness 

Cyanobacteria toxins can also cause illness and sometimes death in pets and 
livestock. Possible symptoms animals may show include:  

• Weakness or staggering 
• Difficulty breathing 
• Convulsions 
• Vomiting or diarrhea 

It is not possible to tell if a bloom contains harmful toxins just by looking at it. Only 
laboratory tests of water samples can confirm whether a bloom is toxic. When in 
doubt, it’s best to stay out of the water. 

Are lakes monitored for cyanobacteria blooms? 
During the summer and early fall, Lake Champlain and some inland Vermont 
lakes are monitored. You can find weekly reports on the Cyanobacteria Tracker 
Map at healthvermont.gov/tracking/cyanobacteria-tracker.  

Please note that the Cyanobacteria Tracker can help you understand where 
blooms have been reported recently, but it cannot tell you what the conditions are 
currently at your favorite swimming area. This is because bloom conditions can 
change rapidly, and not all locations are monitored. It ’s best to learn what 
cyanobacteria blooms look like and stay away from them. 

What should I do if I see a cyanobacteria bloom? 
• Do not come in contact with the water. 
• Keep pets and livestock away from the water. 
• Alert the beach manager or town health officer. 
• Report the bloom at tinyurl.com/bloom-report. 

Where can I get more information? 
Vermont Department of Health – call 800-439-8550 or visit 
healthvermont.gov/cyanobacteria 

Vermont Department of Environmental Conservation – call 802-490-6130 or visit 
dec.vermont.gov/watershed/lakes-ponds/learn-more/cyanobacteria 

Lake Champlain Committee – call 802-658-1414 or visit 
lakechamplaincommittee.org  

Lake Champlain Basin Program – call 802-372-3213 or visit  
lcbp.org 

http://www.healthvermont.gov/tracking/cyanobacteria-tracker
http://www.healthvermont.gov/tracking/cyanobacteria-tracker
https://tinyurl.com/bloom-report
https://tinyurl.com/bloom-report
https://www.healthvermont.gov/cyanobacteria
https://www.dec.vermont.gov/watershed/lakes-ponds/learn-more/cyanobacteria
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https://www.lakechamplaincommittee.org/
https://www.lakechamplaincommittee.org/
https://www.lcbp.org/
https://www.lcbp.org/
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