
 (ကိို႐ိိုိုနာဗိိုငး္ ရပ္စ္ဟု လည္း သၾိကသည္း  )  COVID-19 အေၾကာင္း  စိို ရိမ္မႈမ္ ာ  း ဖစ္အးပ္စအေနလ က္႐ို စိဥ္ သင္း  က န္း မ္ာအးရ ၊ 

အးဘ ကင္း အးရ းႏး င္း      အးနထိိုင္အးကာင္း မမ္န္အးအနရ သည ္PHC ၏ ထပိ္စတန္း ဥ  စာ အးပ္စ ေရား ဖစ္အးၾကာင္း  

ကၽ းႏး္းိုပ္စတိ ု႔၏လနူာမ္ ာ ကိုး ိကၽ းႏး္းိုပ္စတိ ု႔ စအိ္ခ စလိိုပ္စါသည္။ ယခငတစခါမ္  မ္ ဖစဖ္ အးသာ ဤေ ဖစအပ္စ ကက ုး ိ

အးစာင္း  ၾကညး္  ရာၽ္င ္ကၽ းႏး္းိုပ္စတိ ု႔သည ္ဆကလက္၍ သ္႐ိို ိအးန ပ္စ   အးရာဂါထနိ္း ခ ်ဳပ္္စအးရ းႏး င္း    ကာၽကယ္အးရ ဗဟိုးဌိာန 

(CDC) းးႏး င္း   ေိိုငအိ ု ၀ါးါ  း ပ္စည္သဖ႔က န္း မ္ာအးရ ဌာန (IDPH) အမ္ ပ္စ ထာ သည္း   လမ္္း ညႊနမႈမ္ ာ ကိုး ိလိိုကနာအးနပ္စါသည္။ 

ကၽ းႏး္းိုပ္စတိ ု႔သည္ ပိ္စို႔ခ္၊ မ္ာ႐ို ယး္းႏး င း ္စ္ိိုရ အးကာငတ  က န္း မ္ာအးရ ဌာနမ္ ာ းႏး င္း  လညး္  ပံ္စးိုမ္ နအဆကအ ၽသယ္႐ို ိပ္စါသည္။ 
 

သင္း  ကိုးဆိကလ က္အးစာင္း  အး႐ို ာက္အးပ္စ ရန္ PHC အးဆ ခန္း မ္ ာ ကိုး ိမဖင္း  ထာ ပ္စါသည္။ ယခိုမ္ ာ ဆင္း  ကအဲးး ပ္စာငး္ လအဲးနသည္း   

အေး ခအေန    း ဖစသည္း  ေၽ္က္ နာမ္အည္ေသာ ေရင္း ေ မ္စမ ာ ထမံ္  ေခ ကအလကမ ာ  ႐ို ာအးမဖရယရူန္ သင္း  ကိိ္ု ိိုက္ကတ န္း ပ္စါသည္။  

အးောကပါ္ိို႔ၽ္င္ ေ္ကိ ဆးံိုး အးနာကဆ းံိုး ရသ္င္း မ္ ာ းႏး င္း   ေခ ကအလကမ ာ ကိုး ိအးၽ္႔းႏးးိိုငပါသည္-   
 

 CDC (www.cdc.gov) 

 IDPH (www.idph.iowa.gov) 

 WHO(www.who.int) 

 

COVID-19 အေၾကာင္း  အေအၽထၽထ အးမ္ စရာမ္ ာ ႐ို ိပ္စါက 2-1-1 ကိိုဆကေန္ သင္း  ကိုး ိ္ိိုက္ကတ န္း ပ္စါသည္။ သငသည္ 

အးရာဂါလကၡဏာမ္ ာ     အးၽ္႔ၾကးံ်ဳအးနရလ  င ္သိို႔မ္ဟိ္ု ္ COVID-19 စမ္္း သပ္္စအးၽ္႔႐ို ိခဲ သူ္ စ္ဥ  းႏး င္း   

ထအိးၽ္႔ခဲ ဖူ ပ္စါက  သင္၏ (PHC ေဓအိကဆ ခန္း ) PHC home clinic ကိုး ိဖိုန္း ဆကပါ။  
 

ကၽ းႏး္းိုပ္စတိ ု႔၏လနူာမ္ ာ းႏး င္း  ၀ါးနထမ္္း မ္ ာ ေၽ္က္ အးဘ ကင္း မစာလာအးရာကး္ ပ္စသးႏးးိိုငမႈ႐ို ိအးၾကာင္း  အးသခ ာအးစရန ္

လိုပ္စငန္း စဥမ ာ   ထာ ႐ို ိပ္စါသည္။ အးဘ ကင္း အးအစရ ေၽ္က္ ကၽ းႏး္းိုပ္စတိ ု႔လိုပ္္စအးဆာငခဲ  သည္း   ၾကိ ်္ဳ ငကာၽကယမႈမ္ ာ ၽ္င္ 

အးောကပါ္ိို႔ပ္စါ၀ါးငပါသည္-   
 

 စာရင္း အးပ္စ သည္း  အးနရာ၌လနူာော လံို ော  လကသ န္႔စငေည္အးပ္စ း ခင္း   

 ေဖ ာ ႐ို ိအးၾကာငး္ ၊ အးခ ာငး္ ဆိို အးၾကာင္း  သိို႔မ္ဟို္္ ေသက္႐ို  မ္အ၀ါးၾကာင္း  အးး ပ္စာသည္း  လနူာမ္ ာ ော  

မ္ က္းးႏး းာဖံို အးပ္စ း ခငး္   

 (သငသည ္ဤလကၡဏာမ္ ာ အးၽ္႔ၾက်ဳအံးနပ္စါက ၾကိ ်္ဳ င္ု န္း ဆကပါ) 

 ကၽ းႏး္းိုပ္စတိ ု႔၏လနူာအးစာင္း  သည္း  အးနရာၽ္င ္“လမူ္ႈအးရ ေရ မခာအးန ခငး္ ” ကိို က င္း  သးံိုး အးန ခင္း   

 ကိုနပစၥည္း အးပ္စ ၽသင္း သမူ္ ာ ၊ ဧည္း  သည္မ ာ ၊ အးလ လာသမူ္ ာ းႏး င္း   ေ ခာ အးသာ မ္႐ို ိမ္ ဖစမဟိ္ု သ ဖမ္ ာ ကိုး ိPHC အးဆ ခန္း မ္ ာ သိို႔  

၀ါးင္ငခင္း  အမ္ပ္စ ပ္စါ 

 လနူာအးစာငး္  အး႐ို ာကသ ဖမ္ ာ ကိုး ိPHC အးဆ ခန္း မ္ ာ သိို႔ ၀ါးင္ငခင္း  အးပ္စ ပ္စါမ္ည္ 

 PHC ၀ါးနထမ္္း မ္ ာ သည္ အးကာငး္ မမ္န္အးသာလကသ န္႔စငမႈအေလ ေထ က င္း  သးံိုး း ပ္စ    ကၽ းႏး္းိုပ္စတိ ု႔၏၀ါးနထမ္္း မ္ ာ ေၽ္က္  

္စကုးယိ္အးရ ေကာေၽကယက ရိိယာမ္ ာ  ေလံိုအေလာက္႐ို ိအးၾကာငး္  အးသခ ာအးောင ္း ပ္စ်ဳလိုပ္စပါသည္  

 ကၽ းႏး္းိုပ္စတိ ု႔၏အေထာကအ ပံ္စ ပ္စစၥည္း မ္ ာ ေဖဖဲ႔သည္ လနူားႏး င္း  ၀ါးနထမ္္း အးနရာမ္ ာ  သန္႔စင္အးၾကာင္း အးသခ ာအးစရန ္

အးကာငး္ မမ္နသည္း   သန္႔႐ို င္း အးရ အးဆာင္မ႐ိုကမႈကိုး ိလိုပ္္စအးဆာငး္ ပ္စ   အးရာဂါပိ္စို မ္ႊးား ထနိ္း ခ ်ဳပ္္စအးရ လမ္္း ညႊနခ ကမ ာ ကိုး ိ

လိိုကနာပ္စါသည္  
 

သင္း  ကိုး၀ိါးန္အးဆာငမႈ အးပ္စ မခင္း  ရသည္မမာ ကၽ းႏး္းိုပ္စတိ ု႔ေၽ္က္ ေမခင္း  အေရ ္စေပ္္စး ဖစ္း ပ္စ   COVID-19 းးႏး င္း  ပ္စ သ္ က္၍  

ေရည္အခ င္း း မ္ငး္  မ္ာ ဆံို  အးစာငး္  အး႐ို ာကမႈးႏး င္း    ဆက္ကသယ္အးး ပ္စာဆိိုမ္ႈမ္ ာ  ဆကလက္အးပ္စ ၽသာ ပ္စါမ္ည္။  
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
http://www.cdc.gov/
http://www.idph.iowa.gov/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
http://www.who.int/
http://www.phciowa.org/locations


PHC ၏ လနူာ္စ္ဥ  း ဖစသညး္  ေၽ္က္ အးက  ဇူ ္ငပါသည္။  
 

အးလ စာ မစား ဖင္း  ၊  

 

(ကယလ   ဟန္႔စမင္း )  Kelly Huntsman, CEO 

Primary Health Care (PHC) 
 


