
က ိုဗစ် -၁၉ နငှ  ်အဆိုတရ် ောငတ်ဘီရီ ောဂါ  

က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ် (သ ို ို့မဟိုတ် က ိုဗစ် -၁၉) ကပ်ရရာဂါက အဆိုတ်ရရာင်ရရာဂါ (သ ို ို့မဟိုတ် တီဘီရရာဂါ) ကာကွယ်ရရ်း/ 

ကိုသရရ်းအရပေါ် အာရ ိုစ ိုက်မှုက ို ရမရီလန််းပပည်နယ်အတွင််း မလိုပ်မပြစ် နှငို့ ်အရရ်းရပေါ်အပြစ် ပ ိုမ ိုပပြုလိုပ်ခ ို့ပါသည်။  

 

က ိုဗစ် -၁၉ ဆ ိုသည်မှော ဘောပါလဲ။  

က ိုဗစ် - ၁၉ ဆ ိုသည်မှာ လူတစ်ဦ်းမှတစ်ဦ်းထ သ ို ို့ ကူ်းစက်န ိုင်ရသာ ဗ ိုင််းရပ်စ်တစ်မ  ြု်းရ ကာငို့်ပြစ်သညို့် အသက်ရှှူလမ််းရ ကာင််းပ ိုင််း နာမက န််းမှုတစ်ခိုပြစ်သည်။ ယင််းဗ ိုင််းရပ်စ်က ပပင််းထန်ရသာရရာဂါ 

ပြစ်ရစန ိုင်ပပီ်း ကမဘာတစ်ဝှမ််း လူရပါင််းသန််းနငှို့်ခ ီ၍ ရသဆ ို်းမှုရလဒပ်ြစ်ရစခ ို့ပါသည်။ က ိုဗစ် - ၁၉ ရရာဂါ ရပ ာက်ကင််းရစသညို့် ကိုသမှုမရှ ရသ်းပါ။  

အဆိုတရ် ောငရ် ောဂါ သ ို  မဟိုတ ်တီဘ ီ(TB) ရ ောဂါဆ ိုသည်မှော ဘောပါလဲ။  

TB ရရာဂါသည် ပပင််းထန်ပပီ်း  တစ်ခါတစ်ရ  အသက်ရသရစန ိုင်ရသာ အသက်ရှှူလမ််းရ ကာင််းပ ိုင််း  နာမက န််းမှု (ဘက်တီ်းရီ်းယာ်းရ ကာငို့်ပြစ်သည်) တစ်ခိုပြစ်ပပီ်း 

ပ ိုမှန်အာ်းပြငို့် အဆိုတ်မ ာ်းက ို တ ိုက်ခ ိုက်ရသာ်လည််း  က ိုယ်ခနဓာ၏ အပခာ်းအစ တ်အပ ိုင််းမ ာ်းက ိုလည််း  သက်ရရာက်ရစန ိုင်ပါသည်။  

 TB ရ ောဂါ အမ   ျိုးအစောျိုး နှစ်ခိုရှ ပါသည် — ငိုပ်လ   ျိုးရေရသောTB က ျိုးစက်မှု နှင  ်လက်ရှ ဖြစ်ပ ောျိုးရေရသော TB ရ ောဂါ တ ို  ဖြစ်သည်။  

အကယ်၍ သငို့်ထ တွင် ငိုပ်လ   ျိုးရေရသော TB က ျိုးစက်မှု ရှ ပါက အပခာ်းသူမ ာ်းထ  သင် မကူ်းစက်ရစန ိုင်ပါ။ ယင််းက 

 လက်ရှ ဖြစ်ပ ောျိုးရေရသော TB ရ ောဂါ အပြစ်သ ို ို့ တ ို်းတက်ပြစ်ရပေါ် န ိုင်ပါသည်။ 

TB ရရာဂါသည် မကိုသပါက အပခာ်းသူမ ာ်းထ  ကူ်းစက်န ိုင်ပါသည်။   

TB ရရာဂါ အမ  ြု်းအစာ်းနစှ်ခိုလ ို်းက ို ရအာင်ပမင်စွာ ကိုသန ိုင်ပါသည်။   

 

တ ညီသည ်သ ငဖ်ပငလ်ကခဏောမ ောျိုး 

           

          က ိုဗစ် - ၁၉ နှင  ်19 & TB ရ ောဂါ နစ်ှမ   ျိုးစလ ိုျိုးက   

          ရခ ောငျ်ိုးဆ ိုျိုးဖခငျ်ိုး  

အသက်ရှု ကကပ်ဖခငျ်ိုး  

ြ ောျိုးဖခငျ်ိုး 

ခ မ်ျိုးတိုေ်ဖခငျ်ိုး တ ို ို့က ို ပြစ်ရစန ိုင်ပါသည် 

 

ရ ောဂါက ျိုးစက်ခ ထောျိုး သ  နေှာရခ ဖခငျ်ိုး၊ ရခ ောငျ်ိုးဆ ိုျိုးခ  ေ်တ င် 

ပ  ျံ့ နှ  ပါသည်။  

 က ိုဗစ် - ၁၉ ထပ်ရဆောငျ်ိုး သ ငဖ်ပင ်လကခဏောမ ောျိုး  

ရရာဂါ သွင်ပပင်လကခဏာမ ာ်းက ထ ရတ ျံ့ မှုရှ ပပီျိုးသည်မှ ၂- ၁၄    

 က်အတ င်ျိုး ရပေါ်ထွန််းန ိုင်ပါသည်။  

           

             အပခာ်း သွင်ပပင်လကခဏာမ ာ်းမှာ -   

အရသာ သ ို ို့မဟိုတ် အန ို့ ရလာရလာလတ်လတ် 

ရပ ာက်ဆ ို်းပခင််း  

လည်ရခ ာင််းနာပပီ်း နာှရခါင််းပ တ်ပခင်/နှာရည်ယ ိုပခင််း 

                ပ  ြု ျို့ ပခင််း သ ို ို့မဟိုတ် အန်ပခင််း  

ကကက်သာ်း သ ို ို့မဟိုတ် က ိုယ်လက် က ိုက်ခ ပခင််း  

ဝမ််းရလ ာပခင််း  

 တီဘ ီ(TB) ရ ောဂါ၏ ထပ်ရဆောငျ်ိုးသ ငဖ်ပင်လကခဏောမ ောျိုး   

ငိုပ်လ   ျိုးရေသည ် TB က ျိုးစက်မှုက ို မကိုပဲထောျိုးပါက 

 က်သတတ ပတ်ရပါင်ျိုး နှစ်ရပါင်ျိုးမ ောျိုးစ ော ကကောပပီျိုးရေောက်တ င် 

ရရာဂါသွင်ပပင်လကခဏာမ ာ်း ရပေါ်ထွန််းလာန ိုင်ပါသည်။   

       

             အပခာ်း သွင်ပပင်လကခဏာမ ာ်းမှာ -  

                 ညြက်၌ ရခ ်းထွက်ပခင််း နငှို့် အဆက်မပပတ်      

                 ရင်ဘတ်ရအာငို့်ပခင််း  

 ရသွ်း သ ို ို့မဟိုတ် ခ  မ ာ်း ဟပ်ထိုတ်ပခင််း  

 မရပြရှင််းန ိုင်သညို့် အရလ်းခ  န်က မှု  (သ ို ို့) ရညာင််းညာမှု  

 

 TB ရ ောဂါ ရှ  ေ် မည်သ ထ တ င ်အနတ ောယ်ဖမင မ်ောျိုးပါသလဲ။ 

အရမရ ကန်ပပည်ရထာင်စို၊ ကရနဒါ၊  သစရ တ်းလ ၊ နယူ်းဇီလန်ဦ သ ို ို့မဟိုတ် ဥရရာပ 

အရနာက်ပ ိုင််း/ရပမာက်ပ ိုင််း မဟိုတ်သညို့် အဖခောျိုးန ိုင်င မ ောျိုးတ င် ရေထ ိုင်ခဲ သ  သ ို  မဟိုတ် 

လည်ပတ်ခဲ သ  

 

က ိုယ်ခ အောျိုးစေစ် က ဆငျ်ိုးမှုရှ သ မ ောျိုး (ဥပမာ - အ တ်ခ ််အ ိုင်ဗွီ၊ က ိုယ်တွင််းအဂဂါ အစာ်းထ ို်းမှု၊ 

ကင်ဆာ၊ ဆီ်းခ  ြုရရာဂါရှ သူ၊ က ိုယ်ခ အာ်းစနစ်က ို ထ ခ ိုက်သညို့်ရဆ်းဝါ်းမ ာ်း အသ ို်းပပြုရနသူ၊ 

စသပြငို့်)။  

 

TB ရရာဂါ ရှ သူတစ်ဦ်းဦ်းနှငို့် အေီျိုးကပ်ထ ရတ ျံ့သ ။  

 

အ မ်ရဖခ ောမဲ /ရထောင်သ ငျ်ိုးအက ဉျိုးခ ခ ရြူ်းသညို့် သမ ိုင််းရ ကာင််းရှ သူ။  

သင ်နငှ  ်သင၏်မ သောျိုးစိုက ို မည်သ ို   ကောက ယ်ရပျိုးပါမလဲ။  

အကယ်၍ သငို့်ထ တွင် TB ရ ောဂါ ရှ  ေ်အနတ ောယ် ဖမင ်မောျိုးပပီျိုး သငို့်ထ တွင် ငိုပ်လ  ြု်းရနသညို့် 

သ ို ို့မဟိုတ် လက်ရှ ပြစ်ပွာ်းရနသညို့်  TB ရရာဂါရှ ရနလ င်  မ မ အရနအထာ်းက ို သ ရှ ရန် နှငို့် 

ကိုသမှုခ ယူရန် အရရ်းကကီ်းပါသည်။  

သင ်ထ တ င် TB ရ ောဂါရှ ရေစဉ က ိုဗစ် - ၁၉ ရကကောင ် ေောမက ေ်ျိုးဖြစ်ပါက ဆ ို်းရွာ်းသညို့် 

ရနာက်ဆက်တွ ဆ ို်းက  ြု်းမ ာ်းသ ို ို့ ဦ်းတည်သွာ်းန ိုင်ပါသည်။  

သင်၏က န််းမာရရ်းရစာငို့်ရရှာက်သူမှ ညွှန် ကာ်းသညို့်အတ ိုင််း သင်၏ TB ကိုသမှု က ို 

တင်ျိုးတင်ျိုးက ပ်က ပ် လ ိုက်ေောပါ။  

က ိုဗစ် - ၁၉ ကက ြုတင်ပပင်ဆင်မှုမ ာ်းက ို ရလို့က ငို့်ပါ (လူမှုရရ်းအရ ခပ်ခွာခွာရနပခင််း နငှို့် မ က်နာှက ို 

အိုပ်ကာထာ်းပခင််းမ ာ်း)။ 

လက်မ ာ်းက ို မ ကာခဏရဆ်းရ ကာပပီ်း မ က်နာှပပင်မ ာ်းက ို ပ ို်းသတ်ပါ။ 

သငို့်မ က်နာှက ို လက်မရဆ်းပ  ထ ရတွျို့ ပခင််းမှ ရရှာင် ကဉ်ပါ။ 

သငို့်ထ တွင် ရရာဂါသွင်ပပင်လကခဏာမ ာ်းရှ ပါက သင်၏က ေ်ျိုးမောရ ျိုးရစောင ်ရရှောက်မှုရပျိုးသ  သ ို ို့မဟိုတ် သင်၏ 

ရေသနတ  က ေ်ျိုးမောရ ျိုးဌောေ သ ို   ရခေါ်ဆ ိုပါ။  

ထ ရတွျို့သူရနာက်ရယာင်ခ သညို့် စ ိုစမ််းရမ်းပမန််းမှုမ ာ်းက ို ပမန်ပမန်ဆန်ဆန် တ ို ို့ပပန်ပါ။  

 

စစ်ရဆျိုး ေ်/ထပ်ရဆောင်ျိုးအခ က်အလက် ယ  ေ် ရေ ော  

က ိုဗစ် - ၁၉ စစ်ရဆျိုးဖခင်ျိုး- 211 က ိုရခေါ်ဆ ိုပါ သ ို ို့မဟိုတ် https://coronavirus.maryland.gov/pages/symptoms-testing#locator က ို 

ဝင်ရရာက် ကညို့်ရှုပါ။ 

 

ရမ ီလေ်ျိုးအတ င်ျိုး က ိုဗစ် - ၁၉ အရကကောင်ျိုး ထပ်ရဆောင်ျိုးအခ က်မ ောျိုး - https://coronavirus.maryland.gov/ 

ရမ ီလေ်ျိုးအတ င်ျိုး TB အရကကောင်ျိုး ထပ်ရဆောင်ျိုးအခ က်မ ောျိုး -  

          https://phpa.health.maryland.gov/oidpcs/ctbcp/pages/home.aspx  

 
 

ရလာို့စ်အ န််းဂ လ စ် ရကာင်တီ ပပည်သူ ို့က န််းမာရရ်းဌာန ရရာဂါ ထ န််းခ ြုပ်ရရ်း အစီအစဉ်မှ ခွငို့်ပပြုခ က်ပြငို့် အလ ိုက်အလ ာ်းသငို့် ပပြုပပင်ထာ်းပါသည်  

TB ရရာဂါ ထ န််းခ ြုပ်ရရ်းနငှို့် ကာကွယ်ရရ်းအတွက် ရမရီလန််းပပည်နယ် က န််းမာရရ်းဌာန (MDH)၊ ၂၀၂၀ ခိုနစှ် န ိုဝင်ဘာလ  

 
 

https://coronavirus.maryland.gov/pages/symptoms-testing#locator
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