
သင ့်က ိုယ့်သင့်နငှ ့် သင့်၏အသ ိုင့််းအဝ ိုင့််းအာ်းကာကွယ့်ပါ 

 

သငန်ငှ သ်င၏်လူမှုအသ ိုင််းအ၀ို ိုင််းရှ လူမ  ်းသည် လူစိုလူဝ ်းဝေရ မ  ်း/လူအမ  ်းက  ်းသ  ်းသည ်အခါ 

    ယ်ရေအ်ဆင မ်  ်းအ ်းပပြုလိုပ်ပါ။ 

အ ိုငအ် ို ါ  ိုပပေလ်ည်စတငပ်ခင််း(Restart Iowa)အ ်း ူညီရေ ်သငလ် ို ်ေ ၊လိုပ်ဝဆ ငရ်မည ် အခေ််း ဣမ  ်း  ို 

ဝသခ  လိုပ်ဝဆ ငဝ်ပ်းပါ။ 

သင၏်လ ်မ  ်း  ိုမက  ခဏဝဆ်းဝက  ပါ။ 

အပခ ်းသူမ  ်းနငှ  ်ဝပခ  ်ဝပအ   ၌ ဝေပါ။ 

  ေ််းမ ဝရ်းအဝပခအဝေအ ်းေည််းဝသ သူမ  ်း သ ို  မဟိုတ် ဝေမဝ  င််းပြစ်ဝေပါ  COVID-19  ူ်းစ ်ပခင််းခံရရေ ်

အနတရ ယ်ပမင မ် ်းဝသ ဝက  င  ်အ မ်၌သ ဝေပါ။ 

အပခ ်းသူမ  ်းနငှ ေ််ီး ပ်စ  ဝေပါ  ပါ်းစပ်/န ှဝခါင််းစီ်း (mask)  ို တတ်ဆငပ်ါ။ 

 

လ ိုခခ ြုံတ  အလိုပ့်ခွင့်ခြစ့်စစရန့်စသခ ာစစ့်စ ်းပါ 

 

သင၏် ၀ိုေထ်မ််းမ  ်းအတ  ် လံိုပခံြုဝသ လိုပင်ေ််းခ ငပ်ြစ်ရေ ်ဝသခ  စ  ဝဆ ငရ်  ်ပါ။ 

၀ိုေထ်မ််းမ  ်းအ ်းသင ဝ်လ  ်ဝသ အခ  ေ၌် ပါ်းစပ်/န ှဝခါင််းစီ်း (mask)မ  ်းအ ်း ဝ မျှဝပ်းပခင််း (သ ို  ) တပ်ဆငခ် င ဝ်ပ်းပါ။ 

လ ်သေ  ဝ်ဆ်း (hand sanitizer)  သ ို  မဟိုတ် လ ဝ်ဆ်းရ ၌ လ ိုအပ်သည ်ပစစည််းမ  ်း  ို  

အလ ယ်တ ူအသံို်းပပြုန ိုငရ်ေထ် ်းရှ ပါ။ 

မက  ခဏ ထ ဝတ ွေ့  ိုငတ် ယ်ဝသ မ  ်န ှပပင ်(High-touch )မ  ်း  ို ပ ို်းမ   ်းသေ  စ်ငဝ်အ င ်မက  ခဏဝဆ်းဝက  ၊ 

သေ  စ်ငဝ်ပ်းပါ။ 

၀ိုေထ်မ််းမ  ်း၏ အလိုပ်ဆ ိုင််းမ  ်းဝပပ င််းခ  ေန်ငှ  ်အ ်းလပ်ခ  ေမ်  ်း၌ လူစိုဝ ်းပခင််းမ  ်း မပပြုလိုပ်မ ဝစရေ ်နှု ်းဝဆ ်ပါ။ 

၀ိုေထ်မ််းမ  ်းအ ်းပြစ်န ိုငလ်ျှငအ်ဝ ်း/မ မ ဝေအ မ်မှ အလိုပ်လိုပ်ရေခ် င ပ်ပြုပပီ်း၊ ဝေမဝ  င််းပြစ်ပါ  ခ င ယူ်ဝစပါ။ 

 

 

 



လ ိုခခ ြုံစ တ့်ခ ရစသာပတ့်ဝန့််းက င့် 

 

သင၏်ေ ယ /ဝြ  ်သည်မ  ်း  ို လံိုပခံြုစ တ်ခ ရဝသ ပတ် ေ််း  ငပ်ြင က်  ြုဆ ိုပါ၏။ 

ဝရ ဂါလ ခဏ မ  ်းရှ ဝသ သူ မည်သူမဆ ို မ ငရ်ေ ်တ ်းပမစ်သည ်ဆ ိုင််းဘိုတ်မ  ်း  ို တခံါ်း ၌ ခ  တ်ထ ်းပါ။ 

 ေထ်မ််းမ  ်း ဝေမဝ  င််းပြစ်ပါ  အ မ်၌သ ဝေဝစပါ။ 

လ ်သေ  ဝ်ဆ်း (hand sanitizer)  သ ို  မဟိုတ် လ ဝ်ဆ်းရ ၌ လ ိုအပ်သည ်ပစစည််းမ  ်း  ို  

အလ ယ်တ ူအသံို်းပပြုန ိုငရ်ေထ် ်းရှ ပါ။ 

လူမှုဝရ်းဆ ိုငရ် အ   အ ဝ ်း  ေ  သ်တ်ခ  ်၊အ   အဝ ်း  ို တတ်န ိုငသ်မျှသတ်မှတ်ဝပ်းပခင််းပြင  ်

ဝြ  ်သည်မ  ်းအ ်း  ူညီပါ။ 

မက  ခဏထ ဝတ ွေ့ဝသ မ  ်န ှပပငမ်  ်းအ ်းလံို်းအ ်း ပ ို်းမ   ်းသေ  စ်ငဝ်အ င ်မက  ခဏသေ  ရှ်င််း၊ ဝဆ်းဝက  ဝပ်းပါ။ 

 


