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�သဂုတ်လ 2022 ခု�စ်ှ  

 

Human Monkeypox Virus (hMPXV) အချက်အလက်စာရွက်  
 

Monkeypox သည ်human monkeypox virus (လူသားေမျာက်ေကျာက်ဗုိငး်ရပ်စ်) (hMPXV) ေ�ကာင့ ်ြဖစ်ပွားေသာေရာဂါြဖစ်သည်။ ၎ငး်သည ်

ေကျာကေ်ရာဂါြဖစေ်စသည့ ်ဗုိငး်ရပ်စ�်ငှ့ ်မျိုးတူသည့ ်မိသားစ၏ုအစတိ်အပိုငး်ြဖစ်သည်။ hMPXV သည ်အသစအ်ဆနး် မဟုတေ်သာ်လည်း 2022 ခု�စှ်တွင ်

ယူအက်စ�်ငှ့ ်ကေနဒါတိုအ့ပါအဝင ်ဗုိငး်ရပ်စ်ကို ေတွ�ရေလမ့�ိှေသာ �ိငုင်မံျား၌ ေတွ� �ိှခဲ့သည်။ ဤေရာဂါြဖစ်ပာွးမ��ငှ့ ်ဆက်စပ၍် က��်ပု်တိုေ့လလ့ာေနဆဲ ြဖစ်ပါသည်။ 

ကူးစက်ပျံ� �ှံပုံ့ 

hMPXV သည ်အနးီကပ်ထိေတွ� မ�၊ အေရြပားမ ှအေရြပား ထိေတွ� မ�ြဖစ်ြခငး်၊ ေရာဂါပိုး�ိှသူ�ငှ့ ်ထိေတွ� ြခငး်တိုမ့တှဆင့ ်ကူးစက်ြပန ့ပ်ွားပါသည်။ ၎ငး်တွင ်

ပါဝငသ်ည်မှာ- 

• အဖုများ၊ အနာများ၊ သိုမ့ဟတု ်အနာေဖးများ�ငှ့ ်တိက်ု�ုိက်ထေိတွ� ြခငး်။ ဥပမာအားြဖင့၊် လိငဆ်က်ဆံစဉ်အတငွး်၊ ရငး်�ှးီစွာ ပွတ်သပမ်� သိုမ့ဟတု် 

အြခားအေရြပားမှ အေရြပားချငး် ထိေတွ� မ�။  

• အချိန�်ကာြမင့စ်ွာ အနးီကပ်၊ မျက်�ာှချငး်ဆုိင ်ထိေတွ� မ�မှ သာွးရည ်(တေံတးွကဲသ့ို ့) ေသာ အသက်�ှူလမ်းေ�ကာငး်ဆိုငရ်ာ အရည်စက်�ကီးများ။ ဥပမာ- 

နမ်းြခငး်၊ ေပွ�ဖက်ြခငး် သိုမ့ဟတု် hMPXV �ိှသူ�ငှ့ ်အတူေနထုိငသ်ည့်အခါ။  

• အဝတ်အစား သိုမ့ဟတု် ပတိ်စများကဲသ့ို ့ ခ��ာကုိယအ်ရည်များ သိုမ့ဟတု ်အနာများ ထေိတွ�မိသည့ ်ပစ�ညး်များ�ငှ့ ်တိက်ု�ုိက်ထေိတွ�မိြခငး်။ 

ဗုိငး်ရပ်စ်သည် ေရာဂါလက�ဏာများ စတငလ်ာချိနမ်ှ အနာများ သက်သာသွား�ပီး ရက်သတ� ပတ်များစွာ�ကာြမင့�်ိငုသ်ည့ ်အေရြပားအလ�ာအသစ်ြဖစ်ေပါ်လာချိနအ်ထိ 

အြခားလူများကို ကူးစက်ပျံ� �ှံ�့ ိငုပ်ါသည်။ 

hMPXV ကူးစကခ်ံထားရသူများသည် အမိ်ေမွးတိရစ�ာနမ်ျား၊ ြခေံမွးတရိစ�ာနမ်ျား၊ ေတာ�ုိငး်တိရစ�ာနမ်ျားအပါအဝင ်တိရစ�ာနမ်ျား�ငှ့ ်ထိေတွ� ြခငး်မ ှ

ေ�ှာင�်ကဉ်သင့သ်ည်၊ အေ�ကာငး်မှာ ၎ငး်က တိရစ�ာနမ်ျား�ငှ့ ်လူသားများအ�ကား ကူးစက်ပျံ� �ှံ�့ ိငုေ်သာေ�ကာင့ ်ြဖစ်သည်။  

ေရာဂါလက�ဏာများ 

အြဖစ်အများဆံုး လက�ဏာမှာ ဝက်ြခ၊ံ အရည်�ကည်ဖုများ သိုမ့ဟုတ် အနာများကဲသ့ိုေ့သာ အဖုအပိန ့်များထြခငး်ြဖစ်သည်။  အြခားေသာ လက�ဏာများတွင ်

အဖျားတက်ြခငး်၊ ေခါငး်ကိုက်ြခငး်၊ �ကက်သားကိကု်ခဲြခငး်၊ ခါးကိုက်ြခငး်၊ လင့ဖု်များ ေရာငရ်မ်းြခငး်များ၊ အဖုများမထွက်မ ီချမ်းတနုြ်ခငး် သိုမ့ဟတု် 

ပငပ်နး်�မွ်းနယ်ြခငး်တိုပ့ါဝငသ်ည်။ 

လူအများစုသည ်ေဆးကုသမ�မခယံဘူ ဲ�စှ်ပတ်မ ှေလးပတအ်တွငး် ြပနလ်ည်သက်သာလာ�ကပါသည်။ သိုေ့သာ် လက�ဏာများသည် နာကျင�်ိငု�်ပီး လမူျားတွင ်

အဖုများေ�ကာင့ ်တစ်သက်လံုး အမာရွတ်စွဲသွား�ိငုသ်ည်။  

ဗားေမာင့သ်ား/သူများ လုပ်�ိငုေ်သာအရာ 

• သငက်ာကွယေ်ဆးထိးုရန ်အရညအ်ချငး်ြပည့်မီြခငး် �ိှ၊ မ�ိှhealthvermont.gov/hMPXVတွင ်�ှာ�ကည်ပ့ါ။ (အဂင်္လိပ်လိ ုလင်ခ့်) 

• ေရာဂါ�ိှသူတစဦ်းဦး�ငှ့ ်သငမ်ထိေတွ� ခဲ့ေစကာမ ူအကယ၍် သင့တ်ငွအ်ဖုများေပါက်လ�င ်သိုမ့ဟတု ်hMPXV ၏ အြခားေသာ လက�ဏာများြပေနလ�င ်

သင့က်ျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�ေပးသူ�ငှ့ေ်ဆွးေ�းွ�ပီး အြခားလူများ၊ တိရစ�ာနမ်ျား�ငှ့ ်ထိေတွ� ြခငး်မ ှေ�ှာင�်ကဉ်ပါ။ ေစာင့ေ်�ှာကမ်��ငှ့ ်ချိတ်ဆက်ရန ်

လိုအပ်ပါက 2-1-1 သို ့ ဖုနး်ေခါ်ဆုိပါ။  

• အချို �ေသာအေြခအေနများသည ်အြခားအေြခအေနများထက် ေဘးအ��ရာယပုိ်များေ�ကာငး် နားလည်ပါ။ ဥပမာအားြဖင့၊် အ��ရာယ်ပိုြမင့မ်ားေသာ 

လုပ်ေဆာငခ်ျက်များတွင ်လိငပ်ိုငး်ဆုိငရ်ာ သိုမ့ဟုတ ်ရငး်�ှးီေသာ ထိေတွ� မ��ိှြခငး် သိုမ့ဟုတ် ဝတ်လစ်စားလစ်နးီပါးြဖင့ ်လူထူထပ်ေသာေနရာတွင ်

ကခုနြ်ခငး်တို ့ ပါဝငသ်ည်။ စတိုးဆုိငတ်ွင ်အဝတအ်စားများဝတ်�ကည့်ြခငး်၊ ေလဆိပ်၌ခရီးသွားြခငး်၊ အများသူငာှ ေရကူးကနတ်ွငေ်ရကူးြခငး် သိုမ့ဟတု် 

ေစျးဝယ်ထွက်ြခငး်တိုေ့�ကာင့ ်hMPXV ကူးစက်�ိငုေ်ြခ မ�ိှပါ။ 

HealthVermont.gov/hMPXV တွငပုိ်မုိေလလ့ာပါ 

http://www.healthvermont.gov/
http://www.healthvermont.gov/hMPXV
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Monkeypox is a disease caused by the human monkeypox virus (hMPXV). It is part of the same family as 
the virus that causes smallpox. hMPXV is not new, but in 2022 it was found in countries that have not 
commonly reported the virus, including the U.S. and Canada. We are still learning about this outbreak. 

How it spreads 
hMPXV can spread to anyone through close, and often skin-to-skin, contact with someone who is infected. 
This includes: 

• Direct contact with a rash, sores, or scabs. For example, during sexual, intimate, or other skin-to-
skin contact.  

• Large respiratory fluids, like saliva (spit), from close, face-to-face contact over a longer period of 
time. For example, when kissing, cuddling or living with someone with hMPXV.  

• Direct contact with materials that have touched body fluids or sores, such as clothing or linens. 

The virus can spread to others from the time symptoms start until all sores have healed and a fresh layer 
of skin has formed, which can take several weeks. 

People infected with hMPXV should avoid contact with animals, including pets, livestock, and wildlife, 
because it can spread between animals and humans.  

Symptoms 
The most common symptom is a rash, which might look like pimples, blisters or sores. Other symptoms 
might include fever, headache, muscle aches, backaches, swollen lymph nodes, chills or exhaustion 
before a rash. 

Most people get better in two to four weeks without medical treatment. However, symptoms can be 
painful, and people might have permanent scarring from the rash.  

What Vermonters Can Do 
• Find out if you are eligible for vaccination at healthvermont.gov/hMPXV. (Link in English) 
• If you have a rash or other symptoms of hMPXV, even if you don’t think you’ve had contact with 

someone who has it, talk to your health care provider and avoid contact with other people and 
animals. Call 2-1-1 if you need to be connected to care.  

• Understand that some situations are riskier than others. For example, higher risk activities include 
sexual or intimate contact, or dancing in a crowded area with little clothing. It is very unlikely to get 
hMPXV from trying on clothes at a store, traveling in an airport, swimming in a public pool or 
shopping. 

Learn more at HealthVermont.gov/hMPXV 

http://www.healthvermont.gov/
http://www.healthvermont.gov/hMPXV

	ကူးစက်ပျံ့နှံ့ပုံ
	ရောဂါလက္ခဏာများ
	ဗားမောင့်သား/သူများ လုပ်နိုင်သောအရာ
	HealthVermont.gov/hMPXV တွင်ပိုမိုလေ့လာပါ
	How it spreads
	Symptoms
	What Vermonters Can Do
	Learn more at HealthVermont.gov/hMPXV

