
ကုိဗစ်ပုိး ကူးစက်ခံရ�ပီးပါက
 

ဤအချက်အလက်များအားနယူးဇီလန ်ကျနး်မာေရး၀န�်ကီးဌာန၏ မိတ်ဖက်အဖ�ဲအစည်းြဖစ်ေသာအာ�ှကွနယ်က်မှ ဘာသာ
ြပနဆုိ်ပါသည်။

 

ကုိဗစ်ပုိးကူးစက်ခံရ�ပီးသီးသန ့�်ခွဲေနသည့်ကာလ�ပီးဆုံးပါက 
နာလနထ်စအချနိတ်င်ွ သင် သတိထား ေဆာင်ရွက်စရာများ�ိှပါသည်။

 

ကုိဗစ်ေရာဂါမှ နလနထ်စအချနိတ်င်ွ သင်သည် ပင်ပနး်လယ်ွ၊ ေမာပနး်လယ်ွြဖစ်ေနပါမည်။ ထုိသိ� �ြဖစ်ြခင်းမှာ
ကုိဗစ်ပုိးကူးစက်ခံရ�ပီးေနာက်တင်ွ ပုံမှနေ်တ�ရေသာ လက�ဏာသာြဖစ်ပါသည်။ 
ကုိဗစ်ေပျာက်ကင်း�ပီးေနာက် ပုံမှနလ်ပ်ုငနး်များကုိ ြပနလ်ည်လပ်ုကုိင်သည့်အခါတင်ွ ေြဖးေြဖးသက်သာ
လပ်ုေဆာင်ရန ်လိအုပ်ပါသည်။ အိပ်ေရး၀၀အိပ်၊ အစားေသချာစား၊ လိအုပ်ပါက ေကာင်းေကာင်းအနားယူ
�ပီး မိမိ၏ သွားလာလ�ပ်�ှားမ�အ�ိှနကုိ် ထိနး်ည�ိအားြဖင့် ကုိယ့်ကုိယ့်ကုိယ် ဂ�ုစုိက်�ိင်ုပါသည်။ 
စုိးရိမ်စရာ တစုံတရာ�ိှပါက ဆရာ၀န ်သိ� မဟတ်ု ကျနး်မာေရး၀နထ်မ်းများ�ှင့် တိင်ုပင်�ိင်ုပါသည်။

ပုံမှနလု်ပ်ငနး်များ ြပနလ်ညလု်ပ်ကုိင်ြခင်း
 

 

သီးသန ့�်ခွဲေနသည့်ကာလ �ပီးဆုံးသည့်ေနာက် ကုိဗစ်ေရာဂါလက�ဏာများ ကျန�ိှ်ေနပါက မိမိအိမ်တင်ွပင်
ဆက်လက်ေနထုိင်�ပီး နာလနထူ်ရန ်အချနိယူ်သင့်ပါသည်။ ထုိအချနိသ်ည် ေရာဂါလက�ဏာများအားလံးု
ေပျာက်ကင်း�ပီးေနာက် ၂၄ နာရီအထိ �ကာြမင့်�ိင်ုပါသည်။ 
လပ်ုငနး်ခွင် ြပနလ်ည်၀င်ေရာက်ရနသ်င့်မသင့်ကုိလည်း သင်၏မနေ်နဂျာ သိ� မဟတ်ု အထက်လ�ူကီးကုိ
တိင်ုပင်သင့်ပါသည်။

လုပ်ငနး်ခွင်သိ�  ြပနလ်ည၀်င်ေရာက်ြခင်း
 

 

သီးသန ့�်ခွဲေနသည့်ကာလ �ပီးဆုံးသည့်ေနာက် သင် သိ� မဟတ်ု သင့်ကေလးတင်ွ ကုိဗစ်ေရာဂါလက�ဏာများ
ကျန�ိှ်ေနပါက မိမိအိမ်တင်ွပင် ဆက်လက်ေနထုိင်�ပီး နာလနထူ်ရန ်အချနိယူ်သင့်ပါသည်။ ထုိအချနိသ်ည်
ေရာဂါလက�ဏာများ အားလံးုေပျာက်ကင်း�ပီးေနာက် ၂၄ နာရီအထိ �ကာြမင့်�ိင်ုပါသည်။ 
ဤအချက်သည် ကေလးထိနး်စင်တာများ၊ ေကျာင်းများ၊ တက� သုိလ်များ အားလံးုအတက်ွ အကျ�ံး၀င်
ပါသည်။ ေကျာင်းသိ�  ြပနလ်ည်သွားေရာက်ရနအ်တက်ွ ပုိးမေတ�သည့်အေထာက်အထား ြပရနမ်လိအုပ်ပါ။ 
ကုိဗစ်ေရာဂါလက�ဏာများ စတင်ေပ�ေပါက်�ပီး ၁၀ ရက်ေကျာ်အ�ကာ၊ ကေလးငယ်များ ေနမေကာင်း
လံးု၀ေပျာက်သွားသည့်အခါ ေရာဂါပုိးမကူးစက်�ိင်ုေတာသ့ည့်အတက်ွ ေကျာင်းသိ�  သွားေရာက်�ိင်ုပါသည်။ 
ဆယ်ရက်ေကျာ်�ကာသည်အထိ သင့်ကေလး ေနမေကာင်းမေပျာက်ေသးပါက သိ� မဟတ်ု ေရာဂါလက�ဏာ
များ ပုိမုိဆုိး၀ါးလာပါက ေကျာင်းသိ�  လံးု၀မသွားေရာက်သင့်ပါ။ ကျနး်မာေရးလိင်ုးဖုနး် 0800 358 5453 သိ�
ဖုနး်ေခ�ဆုိ၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ြပေနကျဆရာ၀န�ှ်င့်ေသာ်လည်းေကာင်း ေဆွးေ�းွတိင်ုပင်ပါ။

ေကျာင်းြပနလ်ည ်တက်ေရာက်ြခင်း
 

 



ကုိဗစ်ပုိး ကူးစက်ခံရ�ပီးပါက
 

ဤအချက်အလက်များအားနယူးဇီလန ်ကျနး်မာေရး၀န�်ကီးဌာန၏ မိတ်ဖက်အဖ�ဲအစည်းြဖစ်ေသာအာ�ှကွနယ်က်မှ ဘာသာ
ြပနဆုိ်ပါသည်။

 

သင်သည် ယခင်က (ကုိဗစ်ပုိးစစ်ေဆးေတ��ိှသည်ြဖစ်ေစ၊ ပုိးမေတ�ဘဲ ေရာဂါလက�ဏာများသာ ခံစားခ့ဲရ
သည်ြဖစ်ေစ) ကုိဗစ်ေရာဂါြဖစ်�ပီး ၂၈ ရက်�ှင့် ေအာက်ကာလအတင်ွး ၎င်းေရာဂါလက�ဏာများကုိ ြပနလ်ည်
ခံစားေနရပါက  
သင့်တင်ွ ကုိဗစ်ြဖစ်�ိင်ုေြခ နည်းပါးပါသည်။ ကုိဗစ်ထပ်မံစစ်ေဆးရန ်မလိအုပ်ပါ။ ေရာဂါလက�ဏာမြပ
ေတာသ့ည့်ေနာက် ၂၄ နာရီအထိ အိမ်တင်ွေနကာ အနားယူပါ။ 
ေရာဂါအခံ�ိှပါက သိ� မဟတ်ု ကုိဗစ်�ှင့်ဆင်တေူသာ ေရာဂါလက�ဏာများ ပုိမုိဆုိး၀ါးလာပါက
ကျနး်မာေရးလိင်ုးဖုနး် 0800 358 5453 သိ�  ဖုနး်ေခ�ဆုိ၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ကျနး်မာေရး၀နထ်မ်းများ
�ှင့် ေဆွးေ�းွတိင်ုပင်၍ေသာ်လည်းေကာင်း အ�ကံဉာဏ်ရယူပါ။

ယခင်ကုိဗစ်ြဖစ်�ပီး ၂၉ ရက်�ှင့် အထက်တင်ွ သင့်၌ ကုိဗစ်ေရာဂါလက�ဏာများ ြပနလ်ည်ေပ�ေပါက်လာပါက
ကုိဗစ်ကုိ ထပ်မံစစ်ေဆးပါ။ ပုိးေတ�ပါက အိမ်တင်ွ သီးသန ့�်ခွဲေနရမည်ြဖစ်�ပီး ပထမအ�ကိမ်ေရာဂါပုိးေတ�စ�်
ကက့ဲသိ�  ေနထုိင်ြပ�မူပါ။

ကုိဗစ်ေရာဂါလက�ဏာအသစ်များ ေပ�ေပါက်လာပါက
 

ယခင်ကုိဗစ်ြဖစ်�ပီး ၂၈ ရက်�ှင့် ေအာက်ကာလ

ယခင်ကုိဗစ်ြဖစ်�ပီး ၂၉ ရက်�ှင့် အထက်ကာလ 

 

သင်ကုိဗစ်ကူးစက်ခံရ�ပီး သက်သာေပျာက်ကင်း�ပီးသည့်ေနာက် သင်�ှင့်အတေူနထုိင်ေသာသူများတင်ွ ကုိဗစ်
ပုိးေတ��ိှပါက သင်သည် ေနာက်ထပ် (၃) လ�ကာ သီးသန ့�်ခွဲေနရနမ်လိအုပ်ပါ။ 
အဘယ်ေ�ကာင့်ဆုိေသာ် (၃) လအတင်ွး ကုိဗစ်ြပနလ်ည်ကူးစက်�ိင်ုေြခ အလနွန်ည်းပါးေသာေ�ကာင့်ြဖစ်
ပါသည်။ 

သင်�ှင့်အတူေနေသာသူတွင်  ကုိဗစ်ေရာဂါပုိးေတ��ိှပါက 
 

 
နာတာ�ှည် ကုိဗစ်ေရာဂါဆုိသည်မှာ ကနဦးကုိဗစ်ေရာဂါလက�ဏာများ ဆက်လက်ခံစားေနရြခင်း သိ� မဟတ်ု
၎င်းတိ�ေနာက်မှ ေပ�ေပါက်လာေသာ ေရာဂါလက�ဏာအသစ်များကုိ ဆုိလိပုါသည်။ နာတာ�ှည်ကုိဗစ်
ေရာဂါသည် ကနဦးကူးစက်ခံရ�ပီး (၁၂) ပတ် အ�ကာတင်ွ ေပ�ေပါက်လာတတ်ပါသည်။ 
ကုိဗစ်ကူးစက်ခံရသူအများစုသည် (၂) ပတ် မှ (၄) ပတ်အတင်ွးတင်ွ ေရာဂါလက�ဏာများေပျာက်ကင်းသွား
တတ်ပါသည်။ (၁၂) ပတ်အ�ကာတင်ွ ကုိဗစ်မြဖစ်ခင်က သွားလာလ�ပ်�ှားမ�အားလံးုကုိ ြပနလ်ည်လပ်ု�ိင်ု
ပါသည်။ သိ� ေသာ် အချ�ိလမူျားတင်ွ (၁၂) ပတ်ထက် ပုိမုိ�ကာြမင့်ေသာ ေရာဂါလက�ဏာမျ�ိးစုံကုိ ခံစားရ�ိင်ု
ပါသည်။ 
နာတာ�ှည် ကုိဗစ်ေရာဂါလက�ဏာများသည် ရက်သတ� ပတ်အတန�်ကာ၊ တခါတရံတင်ွ လချ�ီကာြမင့်တတ်
ပါသည်။ ေရာဂါလက�ဏာများမှာ �နုး်ချြိခင်း၊ ေမာပနး်�မ်ွးနယ်ြခင်း၊ ေချာင်းဆုိးြခင်း၊ လည်ေချာင်းနာြခင်း၊
ရင်ဘတ်တင်ွ မွနး်�ကပ်ေသာခံစားမ�ြဖစ်ြခင်း၊ ရင်ဘတ်ေအာင့်ြခင်း၊ အာ�ုံစူးစုိက်၍ မရြခင်း၊ မှတ်ဥာဏ်
ချ�ိယွင်းြခင်း သိ� မဟတ်ု အာ�ုံေထွြပားြခင်း၊ အိပ်ေပျာ်ရခက်ခဲြခင်း၊ ထုံကျင်မ� ခံစားရြခင်း၊ မူးေ၀ြခင်း၊ အ�ုိး
အဆစ်နာ၊ �ကက်သားနာများ ပါ၀င်ပါသည်။ 
နာတာ�ှည် ကုိဗစ်ေရာဂါအားကုသရနအ်တက်ွ သင့်ဆရာ၀န�ှ်င့် ကျနး်မာေရး၀နထ်မ်းများထံမှ အကူအညီ
ရယူပါ။ ကုိဗစ်ေရာဂါကုသမ�သည် သင်ေရာဂါလက�ဏာေပ�ေပါက်�ပီး သိ� မဟတ်ု ကုိဗစ်ပုိးေတ���ပီးေနာက် (၆)
ပတ်အ�ကာအထိ အခမ့ဲြဖစ်ပါသည်။ 

နာတာ�ှည ်ကုိဗစ်ေရာဂါ
 

 


