
ရည ္႐ ြယ ္ခ ်က ္ရည ္႐ ြယ ္ခ ်က ္
COVID-19 ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ ေႏွးေကြးေစေရးအတြက ္ကူညီရန ္တဲလ္ဆာ ေကာင္တ ီအ
လုပ္ရွင္မ်ားသည ္တဲလ္ဆာက်န္းမာေရးဌာန (Tulsa Health Department) ႏွ
င့္အတ ူလက္တြဲ လုပ္ကိုင္ရန ္လိုအပ္ပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း
အတြင္း ေရာဂါကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈေႏွးေကြးေစေရးအတြက ္ကူညီရန ္COVID-19 ေ
ရာဂါရွိသူမ်ား၊ COVID-19 ေရာဂါ ရွိသူမ်ားႏွင္ ့နီးကပ္စြာထိေတြ႕ခဲ့သူမ်ားကိ ုေျ
ခရာခံျခင္းႏွင္ ့မိမိကိုယ္ကိ ုအသြားအလာကန္႔သတ္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းသည ္အ
လြန္အေရးႀကီး ပါသည္။ အလုပ္ရွင္မ်ားအေနျဖင္ ့၎တို႔၏အဖြဲ႕အစည္း သို႔မ
ဟုတ ္လုပ္ငန္းအတြင္း ဝန္ထမ္းတစ္ဦးတြင ္COVID-19 ေရာဂါ အတည္ျပဳျဖ
စ္ပြားမႈရွိေၾကာင္း တဲလ္ဆာက်န္းမာေရးဌာန (Tulsa Health Department) က
အေၾကာင္းၾကားလာခဲ့လွ်င ္ေဆာင္႐ြက္ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္အေၾကာင္း လမ္းၫႊ
န္ခ်က္ကိ ုဤစာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားတြင ္ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။

ထ ိေတ ြ ႕မ ႈက ိ ုထ ိ ေတ ြ ႕မ ႈက ိ ု   ေ ျခရာခ ံ ျ ခင ္ းေ ျ ခရာခ ံ ျ ခင ္ း
ထိေတြ႕မႈေျခရာခံျခင္းသည ္အလြန္ကူးစက္ျမန္သည္ ့ေရာဂါကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ ကြ
င္းဆက္ကိ ုရပ္တန္႔ရန္အတြက ္ေဒသႏၲရႏွင္ ့ျပည္နယ္က်န္းမာေရး ဌာနမ်ားက
 မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခုအျဖစ ္အသုံးျပဳသည္ ့ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရး အစီအမံတစ္ခုျ
ဖစ္ၿပီး ေရာဂါကူးစက္ခံရသည္ဟ ုသံသယရွိသူမ်ား သို႔မဟုတ ္အတည္ျပဳ လူ
နာမ်ားကိ ုေဖာ္ထုတ္ရန္၊ ေရာဂါ စမ္းသပ္ရန္ႏွင္ ့သီးျခားထားရွိရန္စသည္ ့က်န္း
မာေရးဌာန၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား ပါဝင္ပါသည္။

ထိေတြ႕မႈေျခရာခံသူမ်ားသည ္သင္ၾကားေလ့က်င့္ထားသည္ ့ျပည္သူ႔ က်န္း
မာေရးပညာရွင္မ်ားျဖစ္ၿပီး ေရာဂါရွိသူႏွင္ ့ထိေတြ႕မိႏိုင္ခဲ့သူမ်ားႏွင္ ့ထိေတြ႕ခဲ့
သည္ ့အလားအလာရွိသူမ်ားကိ ုခြဲျခားဆုံးျဖတ္ရန ္ကူးစက္ျမန ္ေရာဂါရွိသူတစ္
ဦးခ်င္းစီကိ ုေျခရာခံမည့္သူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ COVID-19 ေရာဂါသည ္အလြန္
ကူးစက္ျမန္သည့္ေရာဂါျဖစ္ေသာေၾကာင္ ့ေရာဂါကူးစက္ခံရသူတစ္ေယာက္ႏွ
င္ ့ထိေတြ႕မိခဲ့သည္ ့ထိေတြ႕ခံထားသူမ်ားကိ ုေဖာ္ထုတ္ရန္မွာ အလြန္အေရးႀ
ကီးပါသည္။

ေရာဂါထိေတြ႕မႈအႏၲရာယ္ရိွႏုိင္သည့္ ေနအိမ္တြင္ ေနထုိင္သူ၏ ေမြးသကၠရာဇ္၊
 အိမ္လိပ္စာမ်ားအပါအဝင္ ထုိအိမ္ရိွ ေနာက္ထပ္မည္သူမဆုိ၏ အခ်က္အလက္
မ်ားကုိ ထိေတြ႕မႈေျခရာခံသူမ်ားက ေမးျမန္းပါသည္။ ထိေတြ႕မႈ ေျခရာခံသူမ်ား
က လူနာ ေရာဂါကူးစက္ခံထားရႏုိင္သည့္ အခ်ိန္ကာလအတြင္း ၎ႏွင့္ နီးကပ္
စြာ ထိေတြ႕ခ့ဲသူမ်ားကုိ ကူညီ ကူညီေဖာ္ထုတ္ေပးပါသည္။  ေရာဂါရိွသူတစ္ဦး
တြင္ ေရာဂါလကၡဏာ မျပေသးေသာ္လည္း ေရာဂါကူးစက္ခံထားရသည့္ကာလျ
ဖစ္ေသာ 48 နာရီအတြင္း ၎ႏွင့္ အနည္းဆံုး 10 မိနစ္ႏွင့္ အထက္ၾကာေအာင္ 
ေျခာက္ေပအတြင္း ရိွခ့ဲသူသည္ အနီးကပ္ထိေတြ႕ခ့ဲသူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါသည္။

ထိေတြ႕မႈေျခရာခံသူမ်ားသည ္ေရာဂါရွိသူမ်ားႏွင္ ့ထိေတြ႕မႈအလားအလာ ရွိ
သည္ ့အနီးကပ္ထိေတြ႕ခဲ့သူမ်ားကိ ုတတ္ႏိုင္သမွ် ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ႏွင္ ့လ်င္
လ်င္ျမန္ျမန ္တုံ႔ျပန ္ဆက္သြယ္အသိေပးပါသည္။ ထိုသို႔ေဆာင္႐ြက္ရာတြင ္အ
လုပ္ရွင္တစ္ေယာက္၏ ပံ့ပိုးမႈႏွင္ ့အကူအညီမ်ား ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။ တရားဝင္
 ထိေတြ႕မႈေျခရာခံသူတစ္ဦးသည ္လူမႈဖူလံုေရး နံပါတ္၊ ဘဏ္အခ်က္အလက္

 သို႔မဟုတ ္အေႂကြးဝယ္ကတ္နံပါတ္စသည္ ့ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလ
က္မ်ားကိ ုမည္သည့္အခါမွ် ေမးျမန္းလိမ့္မည ္မဟုတ္ပါ။

ေမ ွ ် ာ ္လင ္ ့ ခ ်က ္မ ် ာ းေမ ွ ် ာ ္လင ္ ့ ခ ်က ္မ ် ာ း
လူနာ၏ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာကိစၥမ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္အတြက္ ထိေတြ႕မႈေျခရာ
ခံသူမ်ားသည္ ေရာဂါအတည္ျပဳခံရသူ ဝန္ထမ္း၏အမည္ကုိ အလုပ္ရွင္ကုိ မေ
ပးႏုိင္ပါ။ ေရာဂါရိွသည္ဟုသိရိွထားသူႏွင့္ ထိေတြ႕မႈအလားအလာရိွႏုိင္ေသာ တိ
က်သည့္ ကာလတစ္ခုအတြင္း တိက်သည့္ အခ်ိန္တစ္ခု၌ တိက်သည့္ ေနရာတ
စ္ခုတြင္ ရိွေနခ့ဲသည့္ အလုပ္သမားမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ေပးပါရန္ ထိေတြ႕မႈေျခရာခံ
သူမ်ားက အလုပ္ရွင္ကုိ ေတာင္းဆုိႏုိင္ပါသည္။ 

ထုိ႔ေနာက္ ထိေတြ႕မႈေျခရာခံသူမ်ားက ထုိအလုပ္သမားမ်ားကုိ COVID-19 ေရာ
ဂါရိွသူတစ္ဦးႏွင့္ အနီးကပ္ထိေတြ႕မိႏုိင္ေျခရိွေၾကာင္း အသိေပးပါသည္။ လူနာ
 မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း သူတုိ႔ကုိ မေျပာပါ။ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏ထိေတြ႕မႈေျခရာခံသူ
မ်ားသည္ ဤလူပုဂၢိဳ လ္တစ္ဦးခ်င္းကုိ ၎တုိ႔၏အႏၲရာယ္ကုိ နားလည္ႏုိင္ရန္
 အသိပညာ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ အေထာက္အပ့ံမ်ား ပ့ံပုိးေပးပါသည္။
 ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား မခံစားရသည့္တုိင္ ဖ်ားနာျခင္း ရိွမရိွ သူ
တုိ႔ကုိယ္သူတုိ႔ မည္သုိ႔ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ႏွင့္ အျခားသူမ်ားသုိ႔ ေရာဂါပ်ံ႕ႏံွ႔ ေစႏုိင္
သည့္ျဖစ္ႏုိင္ေျခကုိ မည္သုိ႔ေလွ်ာ့ခ်ရမည္ကုိ ၎တုိ႔ကုိ အသိေပး ပါသည္။ 

၎တို႔ ဖ်ားနာလာခဲ့လွ်င ္ေရာဂါရွိသူႏွင္ ့ေနာက္ဆုံးထိေတြ႕ခဲ့ၿပီး 14 ရက္အထိ
 အိမ္၌အသြားအလာကန္႔သတ္ေစာင့္ၾကည့္ရန္ႏွင္ ့ေနအိမ္ရွ ိအျခားသူမ်ားႏွ
င္ ့(အနည္းဆုံး 6 ေပ) ခပ္ခြာခြာ ထိန္းသိမ္းေနထိုင္ရန ္ဤထိေတြခဲ့သူမ်ားကို
 တိုက္တြန္းပါသည္။ ေန႔စဥ ္ခႏၶကိုယ္အပူခ်ိန ္ႏွစ္ႀကိမ ္စစ္ေဆးျခင္း၊ ေခ်ာင္း
ဆိုးျခင္း သို႔မဟုတ ္အသက ္ရွဴက်ပ္ျခင္း ရွိမရွ ိသတိျပဳ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းျဖင့္
 သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ ေစာင့္ၾကည့္သင့္ပါသည္။ ေရာဂါလကၡဏာျပလာသည္ ့ထိေ
တြ႕ခဲ့သူမ်ားသည ္မိမိကိုယ္ကိ ုခ်က္ခ်င္း သီးျခားခြဲ၍ေနထိုင္သင့္ၿပီး ျပည္သူ႔က်
န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားကိ ုအေၾကာင္းၾကားသင့္ပါသည္။  

ေဆာင ္ ႐ ြက ္ရမည ္ ့ ေသာ ့ ခ ်က ္မ ် ာ းေဆာင ္ ႐ ြက ္ရမည ္ ့ ေသာ ့ ခ ်က ္မ ် ာ း
တဲလ္ဆာက်န္းမာေရးဌာန (Tulsa Health Department) က ဖုန္းေခၚဆိုသ
ည့္အခါ ဖုန္းကိုင္ၿပီး ေရာဂါ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈကိ ုေႏွးေကြးေစရန္အတြက ္ကြၽႏ္ုပ္
တို႔ကိ ုကူညီေျဖၾကားေပးပါ။ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဌာန၏ လမ္းၫႊန္မႈအားလုံးကို
 လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရန ္အႀကံျပဳပါသည္။ တဲလ္ဆာက်န္းမာေရးဌာန (Tulsa 
Health Department) သည ္အနီးကပ္ထိေတြ႕မႈကိ ုအဆံုးသတ္ရန/္ေလွ်ာ့ခ်ရ
န္အတြက ္လုပ္ငန္းခြင္၌ေဆာင္႐ြက္ရမည္ ့ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈမ်ားႏွင္ ့ပတ္သက္၍
 အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးႏိုင္ပါသည္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းႏွင္ ့စက္မႈလုပ္ငန္း အ
လိုက ္သီးျခားလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္း ပိုမိုသိရွိလိုပါက tulsa-health.org/
COVID19 သို႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ။  COVID-19 ေရာဂါကိ ုတိုက္ဖ်က္ရာတြင္
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