
 DCSD မ ွကၽ ြႏ္ုပ္္ တု႔၏ 
အအ ား ေဘားကငာ္းလံုၿခံဳ စ   
ထ ားရွတသည့္  
 ကၽ ြု္ႏပ္္တု႔၏ ေက  ငာ္းသ ားမ  ားြွႏင့္ ဝနထ္မာ္းမ  ား္တု႔၏ ေဘားကငာ္းလံုၿခံဳ မႈသည ္ကၽ ြု္ႏပ္္တု႔၏ 
ဥ ားစ ားေပားခ က္အျဖစ ္ဆကလ္က္္ ညရ္ွတေနပါမည။္ ေက  ငာ္းမ  ားထဲ္ င ္
က ားစကပ္ ႕ံြံွႏ႔မႈအြၲႏရ ယ္မ  ား ေလ ွ ခ့ ြႏတုင္ရန ္ေအ ကပ္ါ ေရ ဂါ ထတနာ္းခ ဳပ ္
ေလ ွ ခ့ ေရားမဟ နညာ္းဗ ်ဴဟ မ  ားကတု အေက င္အထည ္ေဖ ္ေဆ င္ရန ္အႀကျံပဳထ ားပါသည။္ 
ဤ္ င္ DeKalb ေက င္္   ခရတငု္ေက  ငာ္း (DCSD) မ ွကၽ ြု္ႏပ္္ တု႔၏ အသတငုာ္းအဝတုငာ္းအ ား 
ေဘားကငာ္းလံုၿခံဳ စ   ထ ားရွတသည့္ နညာ္းလမာ္းမ  ားျဖစ္ပါသည္ -  

1- ြွႏ ေခါငာ္းစညာ္းမ  ားကတ ုအခ တန္္ တငုာ္း္ပဆ္ငျ္ခငာ္း 
ြွႏ ေခါင္ားစည္ားမ  ားကတု အခ တန္္တုင္ား္ပ္ဆင္ပါ။ ြွႏ ေခါင္ားစည္ားမ  ားသည္ ြွႏ ေခါင္ားြွႏင့္ ပါားစပ္ကတု 
ေက င္ားစ   ဖုံားထ ားရမည္္ျဖစ္ၿပ ား မ က္ြွႏ ေဘားဖက္မ  ား္ င္ အေပါက္မရွတေစဘဲ အံကတုက္ ျဖစ္ရပါမည္။ 
မ က္ြွႏ က မ  ားသည္ ြွႏ ေခါင္ားစည္ားအ ား အစ ားထတုားျခင္ား မဟု္္ပါ။ 

2- လ မႈေရားရ  အက  အေဝားျခ ားေနျခငာ္း 
လ မ  ားၾက ားထဲ္ င္ အနည္ားဆံုား 6 ေပ ခြႏၶ ကတုယ္ အက  အေဝားျခ ားေနျခင္ားကတု ေလ့က င့္ျခင္ားျဖင့္ 
ေဘားကင္ားလံုၿခံဳေသ  ေနရ မ  ားကတု ဖန္္ ားပါ။ DCSD သည္ အေပါင္ားအပါ 
လုပ္ေပားျခင္ားလည္ားရွတပါသည္၊ ထတေ္ ႕က ားစက္မႈ အနည္ားဆံုား ျဖစ္ေအ င္ ေက  င္ားဖ င့္ေန႔္စ္ေန႔လံုား၌ 
အ္ ္က  ရွတေနၾကရန္ ေက  င္ားသ ားမ  ားြွႏင့္ ္စ္ခါ္စ္ရံ္ င္ အလုပ္သမ ားမ  ားအ ား အုပ္စုဖ ႕ဲျခင္ား 
ပါဝင္ပါသည္။ ္စ္ထပ္္ည္ားမက ေအ င္ လႊဲဆ ေဲသ အခ တန္ဇယ ားျဖင့္၊ ဥပမ -ေရ က္ရွတလ ခ တန္ ြွႏင့္ 
ပတု႔ေဆ င္ခ တန္မ  ားြွႏင့္ ္ည္ေနရ မ  ား္ င္ အေပါင္ားအပါမ  ားျဖင့္ ေနေစၿပ ား မလတုအပ္သည့္ 
ဧည့္သည္လည္ပ္္မႈမ  ား ြွႏင့္ လႈပ္ရွ ားေဆ င္ရ က္မႈမ  ားကတု ကန္႔သ္္ျခင္ား စသည္္တု႔ကတုလည္ား 
အေက င္အထည္ေဖ ္ေဆ င္ရ က္သ  ားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

3- သင့္လက္မ  ားကတ ုေဆားပါ 
လက္မ  ားကတု ေရြွႏင့္ ဆပ္ျပ ျဖင့္ အနည္ားဆံုား 20 စကၠန္႔ၾက  ေဆားေၾက ၿပ ား 
မ က္ြွႏ ထတကတုင္ျခင္ားမ  ားကတု ေရွ င္ပါ။ ြွႏ ေခါင္ားစည္ား မ္ပ္ထ ားသည့္အခါ္ င္ ေခ  င္ားဆတုားျခင္ားြွႏင့္ 
ြွႏ ေခ ျခင္ားမ  ားကတု ္စ္ရွ်ဴားျဖင့္ ဖုံားက ၿပ ား ြွႏပ္ေခ ားညႇတ၊ ေခ  င္ားဆတုား သတု႔မဟု္္ ြွႏ ေခ  ၿပ ားေန က္ 
သင့္လက္မ  ားကတု ခ က္ခ င္ား ေဆားပါ။ 

4- သန္႔ရွငာ္းေရား ြွႏင့္ ပတာုးသ္ျ္ခငာ္း 
CDC ၏ အေျခခံသေဘ ္ရ ားမွ  ထတေ္ ႕မႈမ  ားေသ  မ က္ြွႏ ျပင္မ  ားကတု ပုံမွန္ ြွႏင့္ 
္စ္သမ္္္ည္ား သန္႔စင္ ေပားရန္ ျဖစ္ပါသည္။ DCSD အေနျဖင့္ ေဘားကင္ားလံုၿခံဳမႈအ ား 
ေသခ  ေစရန္ ေထ က္ပ့ံပစၥည္ား (ဥပမ ၊ ဆပ္ျပ ၊ စကၠ်ဴသု္္ပုဝါ၊ အရက္ျပန္ အနည္ားဆံုား 60% 
ပါေသ  လက္သန္႔စင္ေဆားရည္၊ ပတုားသ္္သု္္ပုဝါမ  ား၊ ြွႏ ေခါင္ားစည္ား) မ  ားကတု လံုေလ က္စ   
စ စဥ္ေပားထ ားသည္။ ဤ္ င္ ေဘားကင္ားလံုၿခံဳစ  ေနရန္ DCSD ၏ အျခ ားေသ  
ေဆ င္ရ က္မႈမ  ားျဖစ္ပါသည္ -  

  မၾက ခဏ ထတေ္ ႕မႈရွတသည့္ မ က္ြွႏ ျပင္မ  ားကတု သန္႔စင္ေပားျခင္ား  

 စ သင္ခန္ား အျပင္အဆင္မ  ားကတု ျပဳျပင္ျခင္ား 

 ရုပ္ပတုင္ားဆတုင္ရ  အက အရန္မ  ား ြွႏင့္ COVID-19 ဆတုင္ားဘု္္မ  ားကတု ္ပ္ဆင္ေဆ က္လုပ္ျခင္ား 

 အရ ဝ္ ဳပစၥည္ားမ  ား အ္ မွ ေဝအသံုားျပဳျခင္ားကတု ဟန္႔္ ားပါ 

 

5- ဆကသ္ ယ္မႈျပဳ ေျခရ ေက ကျ္ခငာ္း  
DCSD သည္ မၾက ေသားမ က COVID-19 က ားစက္မႈျဖစ္သည့္ပုဂ တဳလ္မ  ားကတု အျခ ားသ မ  ားသတု႔ 
ထပ္မံက ားစက္မႈမွ ္ ားဆ ားက က ယ္ရန္ ေဖ ္ထု္္ခ့ဲသည့္ Georgia ျပည္သ ႕က န္ားမ ေရား ဌ နြွႏင့္ 
DeKalb က န္ားမ ေရားဘု္္ အဖ ႕ဲြွႏင့္ ဆက္လက္ ပ ားေပါင္ားေဆ င္ရ က္လ က္ ရွတပါသည္။ 
ေအ က္ပါနည္ားမ  ားအ ားျဖင့္ ဆက္သ ယ္မႈျပဳ ေျခရ ေက က္ျခင္ားသည္ COVID-19 ၏ က ားစက္မႈကတု 
က ည ေလွ  ့ခ  ေစပါသည္ - 

 လ မ  ားအ ား COVID-19 ြွႏင့္ မတမတ္တု႔ ထတေ္ ႕မႈ ျဖစ္ြႏတုင္ေၾက င္ား ြွႏင့္ မတမတ္တု႔၏ က န္ားမ ေရား 
အ္ က္ COVID-19 ၏ လကၡဏ မ  ားြွႏင့္ အရတပ္အျခည္မ  ားကတု ေစ င့္ၾကည့္သင့္ေၾက င္ား 
အသတေပားျခင္ား။ 

 COVID-19 ြွႏင့္ ထတေ္ ႕က ားစက္မႈျဖစ္ြႏတုင္သ မ  ားအ ား စစ္ေဆားမႈျပဳရန္ က ည ေပားျခင္ား 

 ျပည္သ ႕က န္ားမ ေရားဌ န၏ လမ္ားညႊန္မႈြွႏင့္အည  လ မ  ားအ ား မတမတ္တု႔ COVID-19 ျဖစ္ခ့ဲပါက 
ကတုယ္္တုင္-သ ားသန္႔ခ ဲေနေစျခင္ား သတု႔မဟု္္ မတမတ္တု႔ န ားန ားကပ္ကပ္ ရွတခ့ဲပါက ကတုယ္္တုင္-
ေရ ဂါခ ဳပ္ေစ င့္ၾကည့္ေစျခင္ား 

6- ေလဝင္ေလထ က္ ေဆ ကလ္ပု္ျခငာ္း 
DCSD သည္ သင့္ေလ  ္ေသ  ေလဝင္ေလထ က္ရွတ ေစရန္ ေက  င္ားစ သင္ရ ေနရ မ  ားြွႏင့္ 
အေဆ က္အဥ ားမ  ားကတု မၾက ခဏ ေစ င့္ၾကပ္ၾကည့္ရွဳစစ္ေဆားပါသည္။ CDC ြွႏင့္ စက္မႈလုပ္ငန္ား၏ 
လမ္ားညႊန္မႈြွႏင့္ ကတုက္ည ရန္ ္္္ြႏတုင္သမွ အ္တုင္ားအ္ အထတ  ကၽ ြု္ႏပ္္တု႔၏ HVAC ဌ နမ  ား္ င္ 
ေလဝင္ေလထ က္ျခင္ား ြွႏင့္ စစ္ထု္္ကတရတယ မ  ားကတု ္တုားျမႇင့္ ္ပ္ဆင္ထ ားသည္။ 

ေအ က္ပါ DCSD ေက  ငာ္း အဆငသ္င့္ရွတမႈ နညာ္းဗ ်ဴဟ မ  ားသညလ္ညာ္း DCSD ၏ 
ေဘားကငာ္းလံုၿခံဳ မႈအ္ က ္ေနရ ္စက္  ျပဳလပု္ထ ားရွတၿပ ားျဖစပ္ါသည ္- 

7- က က ယ္ေဆားထတာုးျခငာ္း 
ကၽ ြု္ႏပ္္တု႔၏ ဆရ ၊မမ  ားအပါအဝင္အ္ က္ က က ယ္ေဆား အဆင့္ 1B ကတု 
ရရွတသည္ြွႏင့္္စ္ၿပတဳင္နက္ 31 ဥ ားေသ  DCSD သ န ျပဳမ  ားအ ား ပုဂ တဳလ္မ  ားအ ား 
က က ယ္ေဆားထတုားျခင္ားြွႏင့္ပ္္သက္ၿပ ား သင္္န္ားေပားခ့ဲၿပ ားျဖစ္ပါသည္။ Georgia ထဲ္ င္ COVID-
19 က က ယ္ေဆား၏ စ မံေပားမႈအ္ က္ အစ အစဥ္္ င္ လတုက္န ရန္ DCSD မွ 
အသင့္ရွတေနပါသည္။ 

8- စစ္ေဆားမႈ 
 DCSD အေနျဖင့္ ေက  င္ားသ ားမ  ား၊ ဝန္ထမ္ားမ  ား ြွႏင့္ မတသ ားစုမ  ားအ္ က္ COVID -19 
စစ္ေဆားမႈျပဳလုပ္ေပားျခင္ား္ င္ ပ ံက ေဈားသည္မ  ားြွႏင့္ လုပ္ငန္ားလုပ္ေဆ င္ရန္ 
စတ္္လႈပ္ရွ ားေနပါသည္။ စစ္ေဆားမႈျပဳျခင္ားသည္ မတမတ္တု႔၌ လကၡဏ ျပ၊မျပ ြွႏင့္ အျခ ားသ မ  ားသတု႔ 
က ားစက္မႈအြၲႏရ ယ္ ရွတ၊မရွတ ကတု ဂရုမထ ားဘဲ - ေက  င္ားသ ားမ  ား၊ ဝန္ထမ္ားမ  ား ြွႏင့္ မတသ ားစုမ  ား၌ 
SARS-CoV-2 က ားစက္မႈ ရွတ၊မရွတ ဆံုားျဖ္္ရန္ အေထ က္အက ျဖစ္ေစပါသည္။ 

ကၽ ြု္ႏပ္္တု႔၏မ ကြွ္ႏ မ  ားကတု 
ြႏွ ေခါင္ားစည္ား သတု႔မဟု္ ္ အက အရန္ 

မ  ားျဖင့္ ဖံုားက ျခင္ား  

ြႏွ ေခါင္ားစည္ားမ  ား သတု႔မဟု္ ္ 
အက အရန္မ  ားျဖင့္  

ေဘားကငာ္းလံုၿခံဳေသ  ေနရ မ  ားကတု 
ဖန္္  ားျခင္ား 

ကၽ ြု္ႏပ္္တု႔၏ လကမ္  ားကတု ေရြွႏင့္ 
ဆပ္ျပ ျဖင့္  အနည္ားဆံုား 20 

စကနၠ္႔ၾက ၿမဲၿမဲပ ္္္ တကု္ ေဆားေၾက ၿပ ား 
မ က္ြွႏ ထတကတုင္ျခင္ားမ  ားကတု ေရွ င္ျခင္ား 

အေဆ က္အဥ ားမ  ား၊ ဘ္စ္က ားမ  ား၊ 
အတမ္သ သန္႔စင္ခန္ားမ  ား ြွႏင့္ 

ထတေ္ ႕မႈမ  ားေသ  ေနရ မ  ားကတု   
သန္႔ရွင္ားေရားြွႏင့္ သန္႔စင္မႈ ျပဳလုပ္ျခင္ား 

6 ေပ 

BURMESE 


