Burmese

English

Your language

title

Covid-19ကို ရရ
ှေ ာင်ရှေားခြင်း

1

လက်ကို ဆပ်ခပာနဲ ့မှေန်မှေန်ရဆးပါ။ (သို ့)
ီး ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ လက်ရဆးဂျယ်နဲ့
ရကာင်းမွ န်စွာ ပွ တ်တိုက်ရပးပါ။

Wash your hands regularly with soap
and water or clean them with
alcohol-based hand rub

Lo, ri Sapya: yo’ ajang” cid” ca” (angh )
Yhid: yo’ koid thu’ to” da” lo, cid” yeing yo’
voin: tang: boid lho: cid” ca”.

2

မျက်စိ၊ နှေ ာရြါင်းနှေ င့် ပါးစပ်ကို မထိ ပါနှေ င့် ။

Avoid touching eyes, nose and

Myo, jid” – nhoo: - nhoid ri azang” thung”.

Covid-19 ri zid” lhid khyoo:

mouth.

3

နှေ ာရြျ၊ ရြျာင်းဆို းတဲ့ အြါ
သင့် နှေ ာရြါင်းနဲ ့ပါးစပ်ကိုတ့ ရတာင်ဆစ် (သို ့)
တစ် ရှူ းနဲ ့အုပ်ထားပါ။ ပပးလျှင် ယင်းတစ် ရှူ းကို
ြျက်ြျင်းအမှေိက်ပုံးထဲ ထည့် ပါ။

Cover your mouth and nose with
your bent elbow or tissue when
you cough or sneeze. Dispose the
used tissue immediately.

Nhoo” yeing yu: - xam: myhid” noo lang”
re” nhoo: yo’ nhoid ri lo, moin” thung”
guid” thang: ( angh) lo, boid mougsoug”
yo’ nghoeb too” we’. Bain lang” hau: lo,
boid mougsoug” ri dalheing dam mhoid
khoid pung” moo kaid we’.

4

လူ တစ်ရယာက်နဲ့တစ်ရယာက် အနည်းဆုံး

Maintain 2 meters distance

Byu dayug yo’ dayug agyoo: moo neing:
thang’ Dalam ( 6 pe: ) koo: moo nyid we’.

၂မတာအကွ ာတွ င် ရနပါ။

between yourself and others.

5

ရနမရကာင်းခြစ်လျှင် အိ မ်တွင်ရနပါ။
Stay home if you feel unwell.
ရြျာင်းဆို းခြင်း၊ အသက် ရှူ ရြက်ခြင်းနှေ င့်
အြျားရှေိရနပါက နးစပ်ရာ ရဆးရုံ ရဆးြန်းသို ့ If you have fever, cough and
difficulty breathing, seek medical
န်ဆုံး သွ ားရရာက် ခပသပါ။
attention early.

Noo lang” yhoem: moo nyid we’. Zhau” –
so’ shi: yau: ziyo’ nge” no nyid lang” je
jhang da” mocid” rung” khyoo: myab thang
khyo” lo” byang” we’.

6

COVID-19 နှေ င့် ပတ်သက်၍
ရနာက်ဆုံးရသတင်း အြျက်အလက်များကို
ရယူ ပါ။ ကျန်းမာရရးဝန်ကကးဌာနမှေ

COVID-19 yo’ sen: lho: thang: thang’
shoug” gyo: da” kyoo” dang: ri tam” gyoo:
we’. Yang” zain: khyoo: shu” ajhung: mo
anoo: tid shed nyid da” kyoo” dang: ri voin:
tang: cang’ we’.

Stay informed on the latest
developments about COVID-19.
Follow advice given by your

ြီြျက်များကို ရကာင်းစွ ာ လို က်နာပါ။

healthcare provider.
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6

COVID-19 နှေ င့် ပတ်သက်၍

COVID-19 yo’ sen: lho: thang: thang’

Stay informed on the latest
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developments about COVID-19.
Follow advice given by your

ြီြျက်များကို ရကာင်းစွ ာ လို က်နာပါ။

healthcare provider.

shoug” gyo: da” kyoo” dang: ri tam” gyoo:
we’. Yang” zain: khyoo: shu” ajhung: mo
anoo: tid shed nyid da” kyoo” dang: ri voin:
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