
က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ် (Covid19) လမ််းညွှန ်

မြန်ြာစာ 

COVID-19 သည် သင၏်အဆိုတ်နငှ  ်အသကရ်ှှူလမ််းက ကာင််းမ ာ်းက ို ဒိုကခကပ်းကသာ ကရာဂါအသစ်တစ်ခိုဖြစသ်ည်။

၎င််းသည် က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ် ဟိုကခေါ်သည ်ဗ ိုင််းရပ်စ်က ကာင  ်ဖြစ်ပ ာ်းသည်။ 

လူတ ိုင််းသည် က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ် ဖပန်  ပ ာ်းပ  ျံ့ နှ  မှုက ိုရပ်တန  ရ်န ်အ မ်တ ငက်နရမည်။ 

ဤအခ က်က ို ကရာဂါလကခဏာ ရ ှိသည်မြစ်စစ ြရ ှိသည်မြစ်စစ၊ အဖခာ်းက န််းမာကရ်းအကဖခအကနမ ာ်း ရ ှိသည်မြစစ်စ 

ြရ ှိသည်မြစ်စစ အသကအ်ရွယ်ြစရွွေး လူအာွေးလ  ွေး လ ိုက်နာရမည်။  

ကအာက်ပါ အက ကာင််းအရာမ ာ်းက ကာင် သာ သင အ် မ်မှ ထ က်ခ ာန ိုငသ်ည်။ 

• အကဖခခ လ ိုအပ်ခ ကမ် ာ်းအတ က် ကစ ်း၀ယရ်န ်- သငအ်မှနတ်ကယ်လ ိုအပ်သည ် အခ  နသ်ာ။

• တစ်ဦ်းတည််း သ ို  မဟိုတ် သငန်ငှ အ်တူကနကသာ အဖခာ်းလူမ ာ်းနငှ  ်အတ ူတစ်ကန  တာအတ က် - ကဖပ်းဖခင််း၊

လမ််းကလ ာက်ဖခင််း သ ို  မဟိုတ် စက်ဘ ်းစ ွေးဖခင််းစသည့်် ကလ က င ခ်န််း တစ်မ   ်းလိုပ်ရန ်။

• ကဆ်းဘက်ဆ ိုငရ်ာ၊က န််းမာကရ်း လ ိုအပ်ခ က်တစ်ခိုခိုအတ က် ဥပမာအာ်းဖြင က်ဆ်းဆ ိုငသ် ို  သ ာ်းရန ်(သ ို  )

အာ်းနည််းခ က်ရှ ကသာလူတစဦ််းအာ်း မရှ မဖြစ်လ ိုအပ်ကသာပစစည််းမ ာ်းကထာက်ပ  ရန။်

• အလိုပ်သ ို   အသ ာ်းအလာဖပ ရန ်- သ ို  ကသာ် လ ို်းဝလ ိုအပ်သည ်အခ  နတ် ငသ်ာ ဖြစရ်မည်။

သင တ် င ်- 

• ဖမင မ်ာ်းကသာအပူခ  နရ်ှ လ င၊် - သင  ်ရငဘ်တ် သ ို  မဟိုတ် ကနာက်ကက ာတွင ်အပူရ ှိနခ် စာွေးရလ င်

• စဉ်ဆက်မဖပတ်ကခ ာင််းဆ ို်းဖခင််း - ဆ ိုလ ိုသည်မှာ သငသ်ည် မ ကာကသ်းခငက်ာလကမစှ၍

အကက မ်ကက မ်ကခ ာင််းဆ ို်းဖခင််း ဖြစ်ပ ာ်းကနလ င်

သငသ်ည်အ မ်မှာသာ ကနထ ိုငက်ာက ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်က်ူးစကမ်ှုဖြစ်န ိုငက်ဖခရှ ကသာ အ မ်ကထာငစ်ိုမ ာ်းအတ က် သ ်းဖခာ်းလမ််းညွှနက် ို

လ ိုက်နာသင ပ်ါသည်။ 

/ BURMESE
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ဘာသာကရ်းပ ွဲမ ာ်းကွဲ သ ို  ကသာ လူနစှ်ဦ်း ထက်ပ ိုကသာ လူစိုလူက၀်းဖခင််းမ ာ်း (အသိုဘ မအှပ) က ို ပ တ်ပငတ်ာ်းဖမစ်ထာ်းသည်။ 

သင ်ဤလမ််းညွှနခ် က်က ို အကရ်းတကက ်း လ ိုက်နာရမည်၊ အကယ်၍ မလ ိုက်နာပါက ဒဏရ် ိုက်ခ ရမည်။  

ရွဲ၊ လူဝငမ်ှုကက ်း ကပ်ကရ်းအရာရှ မ ာ်း နငှ  ်စစ်တပ်သည် ဖပည်သူ  က န််းမာကရ်းအစ အမ မ ာ်းက ို 

အကကာငအ်ထည်ကြာ်ဖပဌာန််းရာတ င ်အာဏာရှ သည်  အဖပင၊် လ ိုအပ်ကနသည်  လူမ ာ်းထ သ ို   အစာ်းအစာ၊ ကရ နငှ်

အဖခာ်းလ ိုအပ်ခ က် ဖြည် ဆည််းမှုမ ာ်း အဆငက်ဖပကခ ာကမ ျံ့ကစရန ်ကက ်း ကပ်ရာတ ငလ်ည််း ပါ၀ငန် ိုငသ်ည်။  

လူဝငမ်ှုကက ်း ကပ်ကရ်းအာမခ အတ က် ဌာနက ို လူက ိုယ်တ ိုင ်လာကရာကရ်မည် ဆ ိုသည်  လ ိုအပ်ခ က်အာ်း 

ယာယ ရပ်ဆ ိုင််းလ ိုက်သည်။ ကနာက်တစ်ကက မ် အစ ရငခ် ရမည ်ကန  စ ွဲ အကသ်းစ တ်က ို ကြာ်ဖပထာ်းသည်  SMS စာတ ို အာ်း သင ်

လက်ခ ရရှ လ မ ်မည်။ ခ ိုလှု ခ င  ်စနစ်အကဖပာင််းအလွဲမ ာ်းအက ကာင််း ပ ိုမ ိုသ ရှ လ ိုပါက ဤကနရာတ င ်ကည ်ပါ - 

https://www.refugeecouncil.org.uk/latest/news/changes-to-home-office-asylum-resettlement-policy-

and-practice-in-response-to-covid-19/ 

မညသ်သူည ်က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ် ကူ်းစက်လျှင ်အနတရာယ်ရှ န ိုငက်ဖခ အမ ာ်းဆ ို်းသ ူဖြစ်သနည််း။ 

က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်သည ်မညသ်ူ  က ိုမဆ ို အဖပင််းအထနန်ာမက န််းဖြစ်ကစန ိုငသ်ည၊်

သ ို  ကသာ်အခ   ျံ့ကသာသမူ ာ်းအတ က်မှုအနတရာယ်ပ ိုမ ာ်းန ိုငသ်ည။် 

ဥပမာအာ်းဖြင  ်သငသ်ည ်ကအာက်ပါ အက ကာင််းအရာမ ာ်းနငှ်  က ိုက်ည ပါက က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်က ကာင်  အနတရာယ်  

ဖြစ်န ိုငက်ဖခ ပ ိုမ ာ်းသည။် 

• က ိုယ်တ င််းကလ စာအစာ်းထ ို်းကိုသမှုရှ ခွဲ ြူ်းသူ

• ကငဆ်ာကိုသမှု ခ ယူကနသူ

• ကသ ်းကငဆ်ာ သ ို   အရ ို်းကငဆ်ာ ဥပမာ လူကက်းမ ်းယာ်း ရှ သူ

• စစ်စတစ် ြှိ ငဘ်ရှိ စစ် (Cystic fibrosis) သ ို  မဟိုတ် ဖပင််းထနပ်န််းနာရင ်ကပ်ကွဲ သ ို  ကသာ ဖပင််းထနသ်ည် 

အဆိုတ်ကရာဂါရှ သူ

• ကရာဂါကူ်းစက်မှု ပ ိုမ ိုဖြစ်န ိုငက်ဖခရှ ကသာအကဖခအကန တစ်ခိုတ င ်ကရာကရ်ှ ကနသူ

• က ိုယ်ခ အာ်းစနစ်က ို အာ်းနည််းကစကသာကဆ်းဝါ်းမ ာ်းအာ်း ကသာက်သ ို်းကနရသူ

• က ိုယ်ဝနက်ဆာငဖ်ြစ်ကာ အကရ်းကက ်းသည်  နလှ ို်းကရာဂါအကဖခအကန ရှ သူ
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အကယ်၍ သငသ်ည် ဤအနတရာယ်ဖမင မ်ာ်းကသာအိုပ်စိုထွဲ ပါဝငသ်ည်ဟို ယူဆသည်၊ထ ို  အဖပင ်၂၀၂၀ ဖပည ်နစှ၊် မတလ် ၂၉ 

ရက် တနဂဂကန ကန  တ ငမ် ှသင၏်က န််းမာကရ်းကစာင က်ရှာက်မှုအြ ွဲျံ့ထ မှ စာမရရှ ခွဲ ပါက သ ို  မဟိုတ် သင၏် မ သာ်းစိုဆရာဝနမ်ှ 

ဆက်သ ယ်ဖခင််းမရှ ပါက၊ သင၏် စ ို်းရ မ်ပပူနမ်ှု သ ို   ဖပဿနာမ ာ်းက ို သင၏်မ သာ်းစိုဆရာဝန ်(သ ို  ) ကဆ်းရ ိုနငှ်  

တ ိုငပ်ငက်ဆ ်းကန ်းသင သ်ည်။  အကယ်၍ သင တ် င ်မ သာ်းစိုဆရာဝနမ်ရှ ပါက DOTW က ို ြိုန််းမှ တဆင်  ဆက်သ ယ်ပါ: 0808 

1647 686 (အခမွဲ ကခေါ်ဆ ိုန ိုငသ်ည်  ြိုန််းန ပါတ်ဖြစ်သည်။ သ ို  ြဟ တ် clinic@doctorsoftheworld.org.uk သှိ ့် 

အ ်းကမ်းလ်ပ ို  ပါ။ 

သငသ်ည ်က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်က ကာင်  အနတရာယ်ဖြစ်န ိုငက်ဖခဖမင မ်ာ်းသည်  အိုပ်စိုထွဲတ င ်ပါ၀ငပ်ါက မညသ်ို

ကာက ယ်သင် သနည််း။

အကယ်၍ သငသ်ည ်က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်က ကာင်  ဖပင််းထနစ် ာြ ာ်းနာန ိုငက်ဖခဖမင မ်ာ်းပါက ဗ ိုင််းရပ်ပ ို်းမကူ်းစက်မ ကစရန ်

အပ ိုထပ်ကဆာင််း လိုပ်ကဆာငထ်ာ်းသင သ်ည်  အခ ကမ် ာ်းရှ သည။် 

လိုပ်ကဆာငထ်ာ်းသင သ်ည်  အခ က်မ ာ်း 

• သင  ်အ မ်မှမထ က်ခ ာပါနငှ  ်- ကစ ်းဝယ်ထ က်ရန၊် ကဆ်း၀ယ်ရန ်သ ို  မဟိုတ် ကလ က င ခ်န််းလိုပ်ရနပ်င်

မသ ာ်းသင ပ်ါ။

• ဖြစ်န ိုငသ်မ  သင အ် မ်ရှ အဖခာ်းသမူ ာ်းနငှ အ်နည််းဆ ို်း ၂ မ တာ (၃ လှမ််းခန်  ) အက ာအကဝ်းတ င ်ကနပါ။

မ တ်ကဆ မ ာ်း၊ မ သာ်းစိုမ ာ်း သ ို  မဟိုတ် အ မ်န ်းခ င််းမ ာ်းက ို သင အ်တ က်ကစ ်း၀ယ်ဖခင််း နငှ  ်

ကဆ်းဝါ်း၀ယ်ယူကပ်းဖခင််းမ ာ်း လိုပ်ကဆာငက်ပ်းရန ်ကဖပာပါ။ သတူ ို  သည ်၀ယ်ယူထာ်းသညမ် ာ်းက ို သင၏်

အှိြ်တ ခါ်းအဖပငဘ်က်၌သာ ထာ်းခွဲ ရမည။် 

အကယ်၍ သငသ်ည ်အစာ်းအစာကွဲ သ ို   မရှ မဖြစ်လ ိုအပ်ကသာပစစည််းမ ာ်းက ို ကပ်းပ ို  ရနအ်ကူအည လ ိုအပ်ပါက 

က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ် အကထာကအ်ပ  ရယူရနသ်ငမှ်တ်ပ ိုတငန် ိုငသ်ည။် က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ ်အထ ာကအ်ပ ံ့ရယရူန် 

မှတပ် ိုတငပ်ါ။ . 

သင ်ဤစာက ိုလက်ခ ရရှ သည  ်ကန  မှစ၍ အနည််းဆ ို်း ၁၂ ပတ် ကာကာလအတ င််း အ မ်တ ငသ်ာ ကနထ ိုငရ်နန်ငှ်

လူခ င််း မ ကန်ာှခ င််းဆ ိုင ်ကတ ျံ့ဆ ိုမှုက ို ကရှာင ်ကဉ်ရန ်သင အ်ာ်း အထ်ူးအ က ဖပ လ ိုပါသည။် 

အကယ၍် သငသ်ည ်က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ် က်ူးစကခ် ရန ိုငထ် ခမ ာ်းထသာ အနတရာယရှ် ပါက 

မ မ က ိုယက် ိုကာကယွရ်န်အကက ဥာဏ်အ ပညံ့အ်စ ိုက ိုဖတပ်ါ။. 
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က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ် ကူ်းစက်ခ ထာ်းရန ိုငက်ဖခရှ ကသာ အ မ်ကထာငစ်ိုမ ာ်းအတ က် သ ်းဖခာ်းကနထ ိုငရ်န ်လမ််းညွှနခ် က် 

အလိုပ်၊ ကက ာင််း၊ မ သာ်းစိုဆရာဝန ်

ခ ွဲစ တ်မှု၊ ကဆ်းဆ ိုင ်သ ို  မဟိုတ် 

ကဆ်းရ ိုမ ာ်းသ ို  မသ ာ်းပါနငှ ။် 

သ ်းဖခာ်းအကဆာက်အဦ်းမ ာ်းတ င ်

ကနထ ိုငအ်သ ို်းဖပ ပါ၊ သ ို   တူည သည်  

အကဆာက်အဦ်းကနရာမ ာ်းအာ်း 

သ ို်းရပါက မသ ို်းခင ်သန်  ရငှ််းပါ။ 

အဖခာ်းလူမ ာ်းနငှ  ်

န ်းကပ်စ ာကနထ ိုငဆ်က်သ ယ်ဖခင််းက ို 

ကရှာငက် ဉ်ပါ။ 

အစာ်းအစာနငှ က်ဆ်းဝါ်းမ ာ်းက ို 

သင အ်ာ်း ပ ို  ကပ်းကစပါ။ 

ဧည ်သည် လက်မခ ရ။ ဖြစ်န ိုငလ် င ်

တစ်ကယာက်တည််းအ ပ်ပါ။ 

လက်မ ာ်းက ိုပ ိုမှနက်ဆ်းက ကာပါ။ ကရမ ာ်းမ ာ်းကသာက်ပါ။ ကရာဂါလကခဏာမ ာ်း သကသ်ာကစရန ်

paracetamol ကသာက်ပါ။ 

ပ ိုမ ိုသ ရှ လ ိုပါကဤထနရာတငွက်ကညံ့်ပါ  https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-

home-guidance 



သ ်းဖခာ်းကနထ ိုငရ်န ်လမ််းညွှနခ် က်က ို ဘယ်ကလာက် ကာ ကာ လ ိုက်နာရမလွဲ။ 

• ကရာဂါလကခဏာရှ သူမည်သမူဆ ို အ မ်တ င ်အနည််းဆ ို်း ၇ ရက် သ ွေးသန် ့်ကနသင သ်ည်။

• အကယ်၍ ထှိ သသူည် အဖခာ်းလူမ ာ်းနငှ အ်တူကနထ ိုငပ်ါက တဆင် အ မ်အဖပငဘ်က်သ ို   ကူ်းစက်ပ  ျံ့ နှ  ဖခင််းက ို

ကာက ယ်ရန ်၎င််းတ ို  သည်လည်ွေး အ မ်တ င ်အနည််းဆ ို်း ၁၄ ရက်ခန   ်သ ်းဖခာ်းကနသင သ်ည်။

• ထှိ ့်စနာက် သင အ် မ်ရှ  မည်သမူဆ ို ကရာဂါလကခဏာဖပလာလ င ်၎င််းတ ို  သည် အ မ်တ င ်လကခဏာမ ာ်း စတငဖ်ပသည ်

ကန  မှစတင၍် ၇ ရက် ထပ်ကဆာင််းကာ သ ်းဖခာ်းကနသင သ်ည်။ ထှိ ့်စ ကာင့်် အ မ်တ င ်၁၄ ရက်ထက်ပ ို ကာစ ာ

ကနထ ိုငရ်န ိုငက်ဖခရှ သည်။

• သငသ်ည် အသက ်၇၀ ကက ာ်သူ၊ နာတာရှည်က န််းမာကရ်းအကဖခအကနရှ သူ၊ က ိုယ်ဝနရ်ှ ကနသူ၊

က ိုယ်ခ အာ်းစနစ်အာ်းနည််းကနသူ နငှ  ်အတူကနထ ိုငက်နသည်ဆ ိုပါလ င ်၎င််းတ ို  အတကွ ်၁၄ ရက် ကာကနထ ိုငရ်န်

အဖခာ်းတစ်ကနရာက ို ရှာကပ်းပါ။

• မတတ်သာ၍ အတူတက အ မ်တ င ်ကနရပါက တစ်ဦ်းနငှ တ်စ်ဦ်း ကဝ်းန ိုငသ်မ  ကဝ်းကဝ်းကရှာငပ်ါ။

NHS 111 က ိုဘယ်အခ  နမှ်ာဆက်သ ယ်သင ပ်ါသလွဲ။ 

• ဖပင််းထနစ် ာ ြ ာ်းနာကနကသာက ကာင  ်ကန  တဓူ၀လိုပ်ကလ ရှ သည်  တ ဗ   ကည ်ဖခင််း၊ ြိုန််းသ ို်းဖခင််း၊ စာြတ်ဖခင််း၊ အ ပ်ရာမှ

ထဖခင််း အမှုတ ို  အာ်း လိုပ်ကဆာငဖ်ခင််း မဖပ န ိုငလ် င၊်

• အ မ်တ င ်ကရာဂါလကခဏာမ ာ်းက ို မကဖြရငှ််းန ိုငက်တာ ဟို သငခ် စာ်းရလ င၊်

• သင အ်ကဖခအကနပ ိုဆ ို်းလာလ င၊်

• ကရာဂါလကခဏာမ ာ်း ၇ ရကအ်တ င််း သက်သာမလာလ င ်ဆက်သ ယ်ပါ။

NHS 111 က ို ဘယ်လ ို ဆက်သ ယ်မလွဲ။ 

 NHS 111 က  ရ  နာဗ  င်် ရပ်အွန်လ  င်် ၀န်ထ ာင်မှု က ို  အသ  ််းဖပ ပါ။ . အကယ်၍ သင်သည်အ န်လ 

 င်််း၀န်ကဆာင်မှ မ ာ််းက ို မရရှ န  င်ပါက 111 သ   ကခကါ်ဆ  န  င်သည် (ဤန ပါတ်သည် အခမွဲ  ကခကါ်ဆ  န  

င်သည်  န ပါတ်ဖြစ်သည်) ။ သင်၏ ဘာသာစကာ််းအတ က် စကာ််းဖပန်တစ်ဦ််းက ို  ကတာင်််းခ န  င်သည်။ 

ကျွန်ိုပ်၏ လူဝငမ်ှုကက ်း ကပ်ကရ်းအကဖခအကနက ို ကျွန်ိုပ်စ ို်းရ မ်ကနလ င ်ဘာဖြစ်မညန်ည််း။ 

က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ် အတ က ်NHS ဝနက်ဆာငမ်ှုမ ာ်းအာ်းလ ို်းသည် ယူကကရှ လူဝငမ်ှုကက ်း ကပ်ကရ်းအကဖခအကန 

မည်သို  ပငရ်ှ ပါကစ လူတ ိုင််းအတ က်အခမွဲ ဖြစ်သည်။ ၎င််းတ င ်က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ် စစ်ကဆ်းဖခင််းနငှ က်ိုသဖခင််းတ ို  ပါဝငပ်ပ ွေး 

ရလဒအ်နိုတလ်ကခဏာရှ လ ငက်သာ်မှ အ က  ွေး၀ငသ်ည်။ က ိုရို  နာဗ ိုင််းရပ်က ို စစ်ကဆ်းဖခင််း သို  မဟိုတ် ကိုသမခငွ်ေး 

ခ ယူသူမ ာ်းအတ က ်လူဝငမ်ှုကက ်း ကပ်ကရ်းစစ်ကဆ်းမှုမ ာ်းမလ ိုအပ်ပါက ကာင််း NHS ကဆ်းရို  မ ာ်းအာ်း 

ညွှန ်ကာ်းထာ်းသည်။ 
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က ိုရို  နာဗ ိုင််းရပ်ဖပန်  ပ ာ်းမှုက ို ရပ်တန်  ရန ်ကျွန်ိုပ်ဘာလိုပ်ရမလွဲ။ 

• သင၏်လက်က ိုဆပ်ဖပာနငှ က်ရ သ ို်း၍ အနည််းဆို ်းစကက န ် ၂၀  ကာကအာငမ် ကာခဏကဆ်းက ကာပါ။

• အ မ်တ င ်ကနထ ိုငဖ်ခင််းနငှ  ်ပတ်သက်၍ အ က ဥာဏမ် ာ်းက ိုလ ိုက်နာပါ။

ဤအ က ကပ်းခ က်မ ာ်းသည် NHS က န််းမာကရ်းအ က ကပ်းခ က်မ ာ်းနငှ သ်တင််းအခ က်အလက်မ ာ်း အကပေါ် အကဖခခ သည်။ 

၎င််းသည်ယူကကန ိုငင် ရှ  မည်သည ်န ိုငင် သာ်းမ ာ်းပင ်ဖြစ်ပါကစ အာ်းလ ို်းအတ က် အ က ဥာဏဖ်ြစ်သည်။ ပ ိုမ ိုသ ရှ လ ိုပါက -  

• NHS လမ််းညွှန:် https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/

• WHO လမ််းညွှန:် https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
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