Glossary of Terms for Interpreters Assisting with
Contact Tracing
ထိေတွ� မ� ေြခရာခံြခင်းကို အကူအညီေပးေနသည့်
စကားြပန်များအတွက် ေဝါဟာရ ခက်ဆစ်အဘိဓာန်
Who is this glossary for?
This glossary is for interpreters providing interpretation for COVID-19 mitigation and
prevention efforts, such as those working with public health departments, contact tracers
and case investigators.

ဤခက်ဆစ်အဘိဓာန်က ဘယ်သေ
ူ တွအတွက်လဲ။
ဤခက်ဆစ်အဘိဓာန်သည် အများြပည်သူကျန်းမာေရး ဌာနများ၊ ထိေတွ� မ� ေြခရာခံသမ
ူ ျား�ှင ့် ကူးစက်မ�
စံုစမ်းစစ်ေဆးသူများ�ှငအ
် နသူများကဲသ
့ ုိ COVID-19
ေလျာပ
့် တူ လုပ်ကိုငေ
့
့ ါးေရး�ှင ့် �ကိုတင်ကာကွယ်ေရး
�ကိုးပမ်းမ�များအတွက် စကားြပန်ဆုမ
ိ � ေဆာင်ရွက်ေပးသည့် စကားြပန်များအတွက် ြဖစ်သည်။

What is included in this glossary?
The terms in this glossary were compiled from various contact tracing resources, including
the CDC, World Health Organization, Contact Tracing Playbook, and Johns Hopkins
Bloomberg School of Public Health’s COVID-19 Contact Tracing course. Please see the
references section for more details. The purpose is to introduce interpreters to the main
terms used by contact tracers, case investigators and other healthcare providers in relation
to COVID-19, to enable interpreters to best interpret these terms’ meanings during client
interactions.

The International Rescue Committee
helps people whose lives and livelihoods
are shattered by conflict and disaster to
survive, recover and regain control of
their future.

The National Resource Center for Refugees, Immigrants, and
Migrants (NRC- RIM) is funded by the U.S. Centers for Disease
Control and Prevention to support state and local health
departments working with RIM communities. Learn more at
nrcrim.umn.edu. Last update: 03/09/2020.

ဤခက်ဆစ်အဘိဓာန်မှာ ဘာေတွပါဝင်ပါသလဲ။
ဤခက်ဆစ်အဘိဓာန်တွငပ
် ါသည့် ေဝါဟာရများကို CDC၊ ကမ�ာက
့ ျန်းမာေရး အဖွဲ�အစည်း၊ ထိေတွ� မ�
ေြခရာခံြခင်း မှတ်စုစာအုပ်�င
ှ ့် Johns Hopkins Bloomberg အများြပည်သူကျန်းမာေရးေကျာင်း၏
COVID-19 ထိေတွ� မ� ေြခရာခံြခင်း သင်�ု ိး အပါအဝင် ထိေတွ� မ� ေြခရာခံြခင်း ရင်းြမစ်များစွာမှ
စုေဆာင်းြပုစုထားသည်။ ေနာက်ထပ် အေသးစိတ်များအတွက် အကိးု အကားများ အပိင
ု း် ကို �ကည့်ပါ။
ရည်ရွယ်ချက်မှာ စကားြပန်များအေနြဖင ့် စကားြပန်ဆုေ
ိ ပးရမည့်လူ�င
ှ ့် ေြပာဆိုေဆွးေ�ွးရာတွင ်
ဤေဝါဟာရများ၏ အဓိပ�ါယ်များကို အေကာင်းဆံုး �ှငး် လင်းေြပာြပေပး�ိင
ု ေ
် စရန် အလိုငှ့ ာ COVID-19 �ှင ့်
ဆက်စပ်၍ ထိေတွ� မ� ေြခရာခံသူများ၊ ကူးစက်မ� စံုစမ်းစစ်ေဆးသူများ�ှင ့် အြခား
ကျန်းမာေရးေစာငေ
့် �ှာက်မ�ေပးသူများက အသံုးြပုသည့် အဓိက ေဝါဟာရများကို စကားြပန်များ�ှင ့်
မိတ်ဆက်ေပးရန် ြဖစ်သည်။

Who compiled and translated this glossary?
The National Resource Center (NRC) for COVID-19 Contact Tracing, Prevention, and
Mitigation Programs for At-Risk Refugee, Immigrants, and Migrants (RIM) in the United
States collated the terms for this glossary. Through funding from the Centers for Disease
Control and Prevention (CDC), the NRC-RIM is collecting, developing and disseminating best
and promising practices to support state and local health departments conducting
mitigation, prevention and control measures including case investigation and contact
tracing, vaccination and other programs among at-risk refugees, immigrants and migrants.
The NRC is a partnership between the University of Minnesota, Minnesota Department of
Health, Migrant Clinicians Network, and the International Rescue Committee, the National
Association of County and City Health Officials and others. For more information visit:
https://nrcrim.umn.edu/. This glossary has been translated into several languages.

ဤခက်ဆစ်အဘိဓာန်ကို ဘယ်သေ
ူ တွက ေရးသား�ပီး
ဘာသာြပန်ဆထ
ုိ ားပါသလဲ။

The International Rescue Committee
helps people whose lives and livelihoods
are shattered by conflict and disaster to
survive, recover and regain control of
their future.

The National Resource Center for Refugees, Immigrants, and
Migrants (NRC- RIM) is funded by the U.S. Centers for Disease
Control and Prevention to support state and local health
departments working with RIM communities. Learn more at
nrcrim.umn.edu. Last update: 03/09/2020.

အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စ�
ု ှိ အခက်�ကံုေနရေသာ ဒုက�သည်၊ အြခား�ိင
ု င
် မ
ံ အ
ှ ေြခစိုကဝ
် င်လာသူများ�ှင ့်
ေ���ေြပာင်းေနထိင
ု သ
် ူများအတွက် COVID-19 ထိေတွ� မ� ေြခရာခံြခင်း၊ �ကိုတင်ကာကွယ်ြခင်း�ှင ့်
ေလျာပ
့ ါးေစေရး အစီအစဉ်များအတွက် အမျိုးသားရင်းြမစ်စင်တာ (NRC) သည်
ဤခက်ဆစ်အဘိဓာန်အတွက် ေဝါဟာရများကို ေကာက်�တ
ု ်စုစည်းခဲ့ပါသည်။ ေရာဂါ ထိနး် ချုပ်ေရး�ှင ့်
�ကိုတင်ကာကွယ်ေရးအတွက် စင်တာများ (CDC) မှ ေငွေ�ကးေထာက်ပံ့မြ� ဖင ့် NRC-RIM သည်
အခက်�ကံုေနသည့် ဒုကသ
� ည်များ၊ အြခား�ိင
ု င
် မ
ံ ှအေြခစိက
ု ်ဝင်လာသူများ�ှင ့်
ေ���ေြပာင်းေနထိင
ု သ
် ူများအ�ကားတွင ် ကူးစက်မ� စံုစမ်းစစ်ေဆးြခင်း�ှင ့် ထိေတွ� မ� ေြခရာခံြခင်း၊
ကာကွယ်ေဆးထိးု ြခင်း�ှင ့် အြခား အစီအစဉ်များအပါအဝင် ေလျာပ
့ ါးေစေရး၊ �ကိုတင်ကာကွယ်ေရး�ှင ့်
ထိနး် ချုပ်ေရး စီမံချက်များကို ေဆာင်ရွက်ေနေသာ ြပည်နယ်�င
ှ ့် ေဒသတွငး် ကျန်းမာေရးဌာနများကို ပံ့ပးို ရန်
အေကာင်းဆံုး�ှင ့် အလားအလာေကာင်းေသာ ကျငထ
့် းံု များကို စုေဆာင်းြခင်း၊ ဖန်တီးေရးသားြခင်း�ှင ့်
ြဖနခ
် ့ ျိြခင်း ြပုလုပ်ေနပါသည်။ NRC သည် မီနဆ
ီ ုးိ တား တက�သိုလ်၊ မီနဆ
ီ းုိ တား ကျန်းမာေရးဌာန၊
ေ���ေြပာင်းေနထိင
ု သ
် ူ ဆရာဝန်များ ကွနရ
် က်�င
ှ ့် �ိင
ု င
် တ
ံ ကာ ကယ်ဆယ်ေရး ေကာ်မတီ၊ ေကာင်တီ အမျိုးသား
အသင်းအဖွဲ� �ှင ့် �မိုေ
� တာ်ကျန်းမာေရး အရာ�ှိများအြပင် အြခားလူများ�ကား လက်တွဲလပ
ု ်ကိုငမ
် � ြဖစ်သည်။
ေနာက်ထပ် အချက်အလက်အတွက် https://nrcrim.umn.edu/ သို ဝင်
့ �ကည့်ပါ။ ဤခက်ဆစ်အဘိဓာန်ကို
ဘာသာစကားမျိုးစံသ
ု ုိ ဘာသာြပန်
ဆုထ
ိ ားသည်။
့

When was this glossary last reviewed?
Our understanding of COVID-19 is rapidly evolving as the pandemic continues and we
gather more evidence. Therefore, some definitions may change slightly (e.g., the criteria for
who is considered a “high-risk” individual). The NRC conducts regular checks to ensure our
resources are up-to-date. This glossary was last reviewed on January 2, 2021.

ဤခက်ဆစ်အဘိဓာန်ကို ဘယ်အချိနမ
် ှာ ေနာက်ဆးံု
ြပန်လည်သးုံ သပ်ခဲ့ပါသလဲ။
ကမ�ာက
ု ်တိုက
့ ပ်ေရာဂါက ဆက်လက်ြဖစ်ပွားေန�ပီး က��်ပ
့ ေနာက်ထပ် အေထာက်အထားများကို
စုေဆာင်းေန၍ က��်ပ
ု ်တ၏
ို ့ COVID-19 အေပါ် နားလည်မ� ြမန်ဆန်စွာ ေြပာင်းလဲေနပါသည်။ သိုြဖစ်
့ ပါ၍
အဓိပ�ါယ်ဖွငဆ
ိ ျက်အချို� မှာ အနည်းငယ် ေြပာင်းလဲ�င
ို သ
် ည် (ဥပမာ၊ “ကူးစက်�င
ို ေ
် ြခများေသာ”
့် ုခ

The International Rescue Committee
helps people whose lives and livelihoods
are shattered by conflict and disaster to
survive, recover and regain control of
their future.

The National Resource Center for Refugees, Immigrants, and
Migrants (NRC- RIM) is funded by the U.S. Centers for Disease
Control and Prevention to support state and local health
departments working with RIM communities. Learn more at
nrcrim.umn.edu. Last update: 03/09/2020.

လူပုဂ�ိုလ်အြဖစ် ယူဆခံရသူ)။ NRC သည် က��်ပ
ု ်တို၏
် င
ှ တ
့ ရင်းြမစ်များမှာ အချိန�
့် စ်ေြပးညီ ြဖစ်ေ�ကာင်း
ေသချာေစရန် ပံုမှန ် စစ်ေဆးမ�များ ြပုလုပ်ပါသည်။ ဤခက်ဆစ်အဘိဓာန်ကို 2021 ခု�စ
ှ ်၊ ဇန်နဝါရီလ 2
ရက်တွင ် ေနာက်ဆုးံ ြပန်လည်သုးံ သပ်ခသ
့ဲ ည်။
We recommend that all interpreters assisting with contact tracing take Johns Hopkins’ free
Coursera course COVID-19 Contact Tracing available at
https://www.coursera.org/learn/covid-19-contact-tracing or the Association of State and
Territorial Health Officials training Making Contact: A Training for COVID-19 Contact Tracers
available at https://learn.astho.org/products/making-contact-a-training-for-covid-19contact-tracers.
ထိေတွ� မ� ေြခရာခံြခင်းတွင ် ကူညီေပးေနသည့် စကားြပန်အားလံးု အား Johns Hopkins ၏ အခမဲ့
Coursera သင်တန်း COVID-19 Contact Tracing လိပ်စာ https://www.coursera.org/learn/covid19-contact-tracing သိုမဟု
ှ ့် နယ်ေြမအလိုက် ကျန်းမာေရး အရာ�ှမ
ိ ျား သင်တန်း Making
့ တ် ြပည်နယ်�င
Contact: A Training for COVID-19 Contact Tracers လိပ်စာ
https://learn.astho.org/products/making-contact-a-training-for-covid-19-contact-tracers
တိုကိ
့ ု သင်ယူေလ့လာေပးပါရန် အ�ကံြပုပါသည်။

Terms, in alphabetical order | ေဝါဟာရများ၊ အက�ရာစဉ်အလိုက်
Antibody test
“After a person is infected, they typically develop antibodies. Antibodies help the body fight
infection and, in many cases, develop immunity. Antibodies are found in the blood and in
body secretions, such as saliva. The antibodies that are most important in SARS-CoV-2
testing are called IgG antibodies. IgG develops 10–14 days after a person is
infected. Antibody tests of the blood (and in some cases, saliva) can detect whether the
antibody is present or not. If the IgG antibody is present (a positive antibody test) it is
evidence that the person has had SARS-CoV-2 infection. At the current time, it is not known
for certain that this means the person is immune. In addition, the antibody test can be
incorrect, for example, it sometimes shows IgG present when it is not. Therefore, even
when someone has a positive antibody test, it may not mean a person is protected from
reinfection.” (Source: modified from the Johns Hopkins University and Emily Gurley)

The International Rescue Committee
helps people whose lives and livelihoods
are shattered by conflict and disaster to
survive, recover and regain control of
their future.

The National Resource Center for Refugees, Immigrants, and
Migrants (NRC- RIM) is funded by the U.S. Centers for Disease
Control and Prevention to support state and local health
departments working with RIM communities. Learn more at
nrcrim.umn.edu. Last update: 03/09/2020.

ပဋိပစ�ညး် စစ်ေဆးမ�
“လူတစ်ဦး ကူးစက်ခံရ�ပီးေနာက် ၎င်းတိုတွ
့ င ် ပဋိပစ�ညး် များ ြဖစ်ေပါ်လာေလ့�ှိသည်။ ပဋိပစ�ည်းများသည်
ကူးစက်ေရာဂါကို ခ��ာကိုယ�
် င
ှ အ
ု ်ေပး�ပီး အေြခအေနအများစုတင
ွ ် ကိုယ်ခံအား
့် တူ ကူညီတိုက်ထတ
ြဖစ်ေပါ်လာေစပါသည်။ ပဋိပစ�ည်းများကို ေသွး�ှင ့် တံေတွးကဲသ
့ ုိ ခ��
် ွငး် စိမ့်ထက
ွ ်ရည်များတွင ်
့ ာကိုယတ
ြမင်ေတွရ
� သည်။ SARS-CoV-2 စစ်ေဆးမ�တွင ် အေရးအ�ကီးဆံုး ပဋိပစ�ည်းများကို IgG ပဋိပစ�ည်းများဟု
ေခါ်သည်။ လူတစ်ဦး ေရာဂါကူးစက်�ပီးေနာက် 10–14 ရက်တွင ် IgG ြဖစ်ေပါ်လာသည်။ ေသွးတွငး် �ှိ
(အချို�အေြခအေနများတွင ် တံေတွးမှ) ပဋိပစ�ည်း စစ်ေဆးမ�များသည် ပဋိပစ�ညး် �ှိ သိုမဟု
့ တ် မ�ှိေ�ကာင်းကို
�ှာေဖွသ�
ိ ှိ�င
ို ေ
် စပါသည်။ IgG ပဋိပစ�ညး် �ှိေနပါက (ပိးု ေတွ� ပဋိပစ�ည်း စစ်ေဆးမ�) ထိလ
ု ူတွင ် SARS-CoV-2
ကူးစက်မ� �ှိထားေ�ကာင်း အေထာက်အထား ြဖစ်ပါသည်။ လက်�ှိအချိနတ
် ွင ် ထိလ
ု ူက ကိုယ်ခံအား ရထား၊
မရထားဆိတ
ု ာကို အတိအကျ မသိရပါ။ ထိအြပင်
ု့
ပဋိပစ�ည်း စစ်ေဆးမ�သည် မှားယွငး် �ိင
ု ပ
် ါသည်၊ ဥပမာ
၎င်းက IgG မ�ှိချိနတ
် ွင ် �ှိေနသည်ဟု တစ်ခါတစ်ရံ ြပသပါသည်။ သိြဖစ်
ု ့ ပါ၍ တစ်စံုတစ်ေယာက်တွင ်
ပိုးေတွ� ပဋိပစ�ညး် စစ်ေဆးမ� �ှိေနချိနတ
် ွငပ
် င် ထိလ
ု ူသည် ြပန်လည်ကူးစက်မမ
� ှ
အကာအကွယရ
် ထားသည်ဟု မဆိုလို�င
ို ပ
် ါ။” (ရင်းြမစ်- Johns Hopkins University �ှင ့် Emily Gurley မှ
ြပင်ဆင်ထားသည်)

Asymptomatic
“A person who does not show any signs or symptoms of a disease. People with
asymptomatic may not feel ill. Because they may feel well, they don’t know they’re infected,
and will continue their regular activities, which can easily expose and transmit the virus to
others.” (Source: Johns Hopkins University and Emily Gurley)

ေရာဂါလက�ဏာမြပေသာ
“လက�ဏာများ သိုမဟု
့ တ် ေရာဂါလက�ဏာများ မြပသသည့် လူတစ်ဦး။ ေရာဂါလက�ဏာမြပသူများသည်
ေနထိင
ု မ
် ေကာင်းြဖစ်သည်ဟု မခံစားရ�ိင
ု ပ
် ါ။ ၎င်းတိက
ု ့ ေနထိင
ု ေ
် ကာင်းသည်ဟု ခံစားရ�ိင
ု ၍
်
ကူးစက်ခရ
ံ သည်ကို မသိ�င
ို ဘ
် ဲ ၎င်းတိ၏
ု ့ ပံုမှန ် လုပ်ငန်းေဆာင်တာများကို ဆက်လုပ်မည်ြဖစ်�ပီး
အြခားလူများထံ ဗိုငး် ရပ်စ်ကို အလွယ်တကူ ထိေတွ� �ပီး ကူးစက်ေစ�ိင
ု သ
် ည်။” (ရင်းြမစ်- Johns Hopkins
University �ှင ့် Emily Gurley)
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Case
A person who is thought to be (“probable”) or confirmed to be infected with COVID-19.
(Source: CDC)

ကူးစက်မ�
COVID-19 ကူးစက်ထားသည်ဟု ထင်ြမင်ခရ
ံ �ိင
ု သ
် ည့် (“ြဖစ်�င
ို ေ
် သာ”) သိုမဟု
့ တ် အတည်ြပုထားသည့်
လူတစ်ဦး။ (ရင်းြမစ်- CDC)

Clinical criteria (or, clinical features)
Signs and symptoms of illness or infection. For COVID-19, this includes:

•
•
•
•
•
•
•

Fever
Cough
Shortness of breath
Difficulty breathing
Headache
Sore throat
New loss of smell and/or taste (Source: CDC)

ေဆးခန်း စံသတ်မှတ်ချက် (သိမဟု
ု ့ တ် ေဆးဝါးကုသမ�ဆုင
ိ ရ
် ာ အဂင်္ ါရပ်များ)
ဖျားနာမ� သိုမဟု
် သားများ�ှင ့် ေရာဂါလက�ဏာများ။ COVID-19 ၏
့ တ် ကူးစက်ေရာဂါ၏ အမှတအ
ေရာဂါလက�ဏာများတွင ် ပါဝင်သည်မှာ-

•

ကိုယ်ပူြခင်း

•

ေချာင်းဆိးု ြခင်း

•

အသက်�ှူမဝြခင်း

•

အသက်�ှူရခက်ြခင်း

•

ေခါင်းကိုကြ် ခင်း

•

လည်ေချာင်းနာြခင်း
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•

အနံ �ှ
့ င/့် သိုမဟု
့ တ် အရသာ ေပျာက်မ� အသစ်ြဖစ်ြခင်း (ရင်းြမစ်- CDC)

Signs of illness
Can be objectively observed by someone else or a machine. This may include cough,
elevated temperature, sweating, increased heart rate, low blood oxygen levels,
vomiting, diarrhea, or abnormal findings on a physical examination. Some signs
mean that the disease (e.g., COVID-19) is becoming more severe. (Source: Johns
Hopkins University and Emily Gurley)

ဖျားနာမ� လက�ဏာများ
လူတစ်ဦး သိမဟု
ု ့ တ် စက်ြဖင ့် အ�ှအ
ိ �ှအ
ိ တိုငး် ေစာင�့် ကည့်�င
ို ပ
် ါသည်။ ၎င်းတွင ် ေချာင်းဆိးု ြခင်း၊
ကိုယ်အပူချိနြ် မငလ
် န
� း် တိးု လာြခင်း၊ ေသွးတွငး် ေအာက်ဆဂ
ီ ျင်
့် ာြခင်း၊ ေခ�းထွက်ြခင်း၊ �ှလးံု ခုန�
ပမာဏနည်းြခင်း၊ ေအာအ
ို း် ဆိင
ု ရ
် ာ စစ်ေဆးမ�တွင ် မူမမှန ်
့ န်ြခင်း၊ ဝမ်းေလ�ာြခင်း သိုမဟု
့ တ် �ုပ်ပင
ေတွ� �ှိချက်များ ပါဝင်�င
ို ပ
် ါသည်။ လက�ဏာအချို�သည် ေရာဂါ (ဥပမာ၊ COVID-19) မှာ
ပိုြပင်းထန်လာသည်ဟု ဆိုလသ
ို ည်။ (ရင်းြမစ်- Johns Hopkins University �ှင ့် Emily Gurley)
Symptoms of illness
What patients say about how they feel, but that is not easily observed by someone
else. This may include fatigue/tiredness, nausea, muscle aches, headache, chills,
difficulty breathing, loss of taste or smell, sore throat or other symptoms. Certain or
worsening symptoms mean that the disease (e.g., COVID-19) may be becoming
more severe. (Source: Johns Hopkins University and Emily Gurley)

ဖျားနာမ� ေရာဂါလက�ဏာများ
လူနာများက ေြပာြပသည့် သူတို ခံ
့ စားေနရပံုများြဖစ်ေသာ်လည်း ၎င်းကို အြခားလူ
တစ်စံုတစ်ေယာက်က အလွယ်တကူ မသိ�ှိ�င
ို ပ
် ါ။ ၎င်းတွင ် ပင်ပန်း�ွမ်းလျြခင်း/ေမာပန်းြခင်း၊
မအီမသာြဖစ်ြခင်း၊ �ကက်သားနာြခင်းများ၊ ေခါင်းကိုက်ြခင်း၊ ချမ်းစိမြ့် ခင်း၊ အသက်�ူှ ရခက်ြခင်း၊
အနံ သိ
ု ့ တ် အြခား ေရာဂါလက�ဏာများ
့ ုမဟု
့ တ် အရသာ မရြခင်း၊ လည်ေချာင်းနာြခင်း သိမဟု
ပါဝင်�င
ို သ
် ည်။ အချို�ေသာ သိုမဟု
့ တ် ပိုဆးုိ ရွ ားေသာ ေရာဂါလက�ဏာများသည် ေရာဂါ (ဥပမာ၊
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COVID-19) မှာ ပို၍ ြပင်းထန်လာ�ိင
ု သ
် ည်ဟု ဆိုလိုပါသည်။ (ရင်းြမစ်- Johns Hopkins
University �ှင ့် Emily Gurley)
Somethings can be both a sign and a symptom. For example, fever can is a sign, but
when someone complains they have a “fever”, it can also be a symptom.
တစ်စံုတစ်ခုက လက�ဏာေရာ ေရာဂါလက�ဏာပါ ြဖစ်�င
ို သ
် ည်။ ဥပမာ၊ ကိယ
ု ်ပူြခင်းသည်
လက�ဏာ ြဖစ်�င
ို သ
် ည်၊ သိုေသာ်
တစ်စံုတစ်ေယာက် “ကိယ
ု ်ပူေနသည်” ဟု ေြပာလာပါက
့
ေရာဂါလက�ဏာလည်း ြဖစ်�င
ို သ
် ည်။
Patient should immediately seek care if they have emergency warning signs or
symptoms, such as:

•

Severe shortness of breath, especially if they have blue lips or face (could
mean they are not getting enough oxygen)

•

Increasing rate of breathing, increasing sensation of shortness of breath or
waking up during sleep with shortness of breath

•
•

Chest pain
New confusion or difficulty waking up (Source: modified from CDC)

လူနာများတွင် ေဖာ်ြပပါတိကဲ
ု့ သ
့ ုိ အေရးေပါ်
သတိေပးချက် လက�ဏာများ သိမဟု
ု ့ တ်
့
ေရာဂါလက�ဏာများ �ှိပါက ြပုစုေစာငေ
ူ မည့်် �ှာက်မ� ချက်ချင်းခံယရ

•

ြပင်းထန်ေသာ အသက်�ူှ မဝြခင်း အထူးသြဖင ့် ��တ်ခမ်းများ သိုမဟု
့ တ် မျက်�ာှ
ြပာ�ှမ်းြခင်း ြဖစ်ပါက (လံုေလာက်ေသာ ေအာက်ဆဂ
ီ ျင် မရြခင်းဟု ဆိုလို�င
ို သ
် ည်)

•

အသက်�ှူ��နး် ြမငတ
့် က်လာြခင်း၊ အသက်�ှူမဝြခင်း ခံစားမ� တိးု လာြခင်း သိုမဟု
့ တ်
အသက်�ှူမဝမ�ြဖင ့် အိပ်စက်ေနစဉ် �ိးု လာြခင်း

•

ရင်ဘတ်ေအာငြ့် ခင်း

•

စိတ်��ပ်ေထွးြခင်း သိုမဟု
့ တ် �ိးု ထရခက်မ� အသစ်ြဖစ်ြခင်း (ရင်းြမစ်- CDC ထံမှ
ြပင်ဆင်ထားသည်)
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Community transmission (or, community spread)
In an area, people are infected with SARS-CoV-2, but some are not sure how or where they
became infected. (Source: CDC)

လူမ�အသိင
ု း် အဝိင
ု း် တွငး် တစ်ဆငက
့် ူးစက်ြခင်း (သိမဟု
ု ့ တ် လူမ�အသိင
ု း် အဝိုငး်
ကူးစက်ေရာဂါ)
နယ်ေြမတစ်ခုတွင ် လူအများသည် SARS-CoV-2 ကူးစက်ထားခံရေသာ်လည်း အချို� မှာ ဘယ်လို သိုမဟု
့ တ်
ဘယ်ေနရာကေန ကူးစက်လာသလဲဆုတ
ိ ာကို ေသချာမသိပါ။ (ရင်းြမစ်- CDC)

Confirmed case
A laboratory has verified that the person is infected with COVID-19. (Source: CDC)

အတည်ြပုထားေသာ ကူးစက်မ�
လူတစ်ဦးကို COVID-19 ကူးစက်ထားေ�ကာင်း ဓာတ်ခွဲခန်းက အတည်ြပုလိုက်သည်။ (ရင်းြမစ်- CDC)

Congregate housing
Many people living close together in the same building, sharing many of the same living
areas. (Source: Johns Hopkins University and Emily Gurley)

စု�ု းံ ေနထိင
ု ေ
် သာ အိမရ
် ာ
အေဆာက်အဦတစ်ခတ
ု ည်းတွင ် အနီးကပ်ေနထိင
ု သ
် ည့် လူအများ၊ တစ်ေနရာတည်းတွင ် မ�ေဝေနထိင
ု သ
် ည့်
လူအများ။ (ရင်းြမစ်- Johns Hopkins University �ှင ့် Emily Gurley)

Contact or Close contact
A person who may be at risk for a contagious disease because they were physically close to
or exposed to someone known to have the disease. The exact definition depends on the
type of disease. For COVID-19, CDC defines a close contact as a person who was within 6
feet of a person infected with COVID-19, for at least 15 minutes (or more) depending on the
exposure. Data is still limited for how long of exposure is relevant for COVID-19. It depends
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on how physically close the person was to the person infected with COVID-19, how long
they were close to each other, whether the infected person had symptoms (for example,
was coughing) and whether either person was wearing a N95 respirator. (Source: CDC)

ထိေတွ� မ� သိမဟု
ု ့ တ် အနီးကပ် ထိေတွ� မ�
ေရာဂါ�ှသ
ိ သ
ိ ည်ဟု သိထားသည့် တစ်စံုတစ်ေယာက်�င
ှ ့် �ုပ်ပိုငး် ဆိုငရ
် ာ အနီးကပ်�ှိခ၍
ဲ့ သိုမဟု
့ တ်
ထိေတွ� မ��ှိခဲ့၍ ကူးစက်တတ်ေသာ ေရာဂါအတွက် အ��ရာယ် �ှိ�င
ို သ
် ူ လူတစ်ဦး။ အဓိပ�ါယ်အတိအကျမှာ
ေရာဂါအမျိုးအစားေပါ် မူတည်ပါသည်။ COVID-19 အတွက် CDC သည် အနီးကပ်ထေ
ိ တွ�သူအား
ထိေတွ� မ�ေပါ်မူတည်၍ အနည်းဆံုး 15 မိနစ် (သိုမဟု
့ တ် ယင်းအထက်) �ကာေအာင် COVID-19
ကူးစက်ထားသူ�င
ှ ့် 6 ေပအတွငး် �ှိခ့သ
ဲ ည့် လူတစ်ဦးအြဖစ် အဓိပ�ါယ်သတ်မှတ်သည်။ COVID-19 အတွက်
ထိေတွ� မ� ဘယ်ေလာက်�ကာ�ှိလဲဆုသ
ိ ည့် ေဒတာများမှာ အကနအ
် ့ သတ်ြဖငသ
့် ာ ြဖစ်ပါသည်။
လူတစ်ဦးသည် COVID-19 ကူးစက်ထားသူ�င
ှ ့် �ုပ်ပင
ို း် ဆိင
ု ရ
် ာအရ ဘယ်လို အနီးကပ်�လ
ှိ ဲ၊ ၎င်းတိက
ု့
အချင်းချင်း ဘယ်ေလာက်�ကာ အနီးကပ်�ှိခဲ့လဲ၊ ကူးစက်ထားသူတွင ် ေရာဂါလက�ဏာများ �ှိခ၊့ဲ မ�ှိခဲ့ (ဥပမာ၊
ေချာင်းဆိးု ေနသည်) �ှင ့် လူတစ်ဦးက N95 အသက်�ှူစက် ဝတ်ထား၊ မဝတ်ထားေပါ် မူတည်ပါသည်။
(ရင်းြမစ်- CDC)

Containment
Using measures such contact tracing, quarantine, early detection and isolation of cases to
prevent the spread of disease early on in transmission. (Source: WHO)

ကနသ
် ့ တ်ထန
ိ း် ချုပ်မ�
တစ်ဆငက
့် းူ စက်ြခင်းြဖင ့် ေရာဂါ ကူးစက်မ�ကို ေဆာလျင်စာွ တားဆီးရန် ထိေတွ� မ� ေြခရာခံြခင်း၊
ေရာဂါေြခချုပ်ြဖငေ
် ့ ွဲေနြခင်း ကဲသ
့ ုိ ့
့် နြခင်း၊ ေဆာလျင်စွာ သိ�ှိြခင်း�ှင ့် ကူးစက်သူများ သီးသနခ
ေဆာင်ရွက်ချက်များကို အသံးု ြပုြခင်း။ (ရင်းြမစ်- WHO)
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Coronaviruses (CoVs)
A large group of viruses. There are 7 different types of coronaviruses that can infect
humans, ranging from those that cause the common cold to the coronavirus responsible
for COVID-19. (Source: CDC)

ကို�ု န
ိ ာဗိုငး် ရပ်စ် (CoVs)
�ကီးမားေသာ ဗိုငး် ရပ်စ်အုပ်စတ
ု စ်ခု။ လူသားများကို ကူးစက်�င
ို သ
် ည့် ကိ�
ု ုန
ိ ာဗိုငး် ရပ်စ် အမျိုးအစား 7
မျိုး�ှိ�ပီး သာမန်အေအးမိြခင်းမှ COVID-19 အတွက် တရားခံြဖစ်�ပီး ကိ�
ု ုန
ိ ာဗိုငး် ရပ်စက
် ို ြဖစ်ေစသည့်
ကို�ု န
ိ ာဗိုငး် ရပ်စ် အမျိုးအစားဟူ၍ အမျိုးမျိုး�ှိသည်။ (ရင်းြမစ်- CDC)

COVID-19 ကိုဗစ်-၁၉
“The name of the disease caused by the novel coronavirus, SARS-CoV-2, and is short for
“’Coronavirus Disease 2019’.” (Source: WHO)

ကိုဗစ်-၁၉
“�ိဗ
ု ယ် ကို�ု န
ိ ာဗိုငး် ရပ်စ်ေ�ကာငြ့် ဖစ်သည့် ေရာဂါ၏ အမည်မှာ SARS-CoV-2 ြဖစ်�ပီး ၎င်းမှာ
“’ကို�ု န
ိ ာဗိုငး် ရပ်စ် ေရာဂါ 2019’” အတွက် အတိုေကာက် ြဖစ်သည်။ (ရင်းြမစ်- WHO)

Epidemiologic evidence (or, epidemiologic risk / linkage)
In the 14 days before a person starts experiencing COVID-19 symptoms, a person who is
exposed to at least one of the below:

•
•

Close contact with a confirmed or probable case of COVID-19
Close contact with a person experiencing illness and who themselves were linked to
a confirmed case of COVID-19

•

Travel to or living in an area with sustained, ongoing community transmission of
SARS-CoV-2

•

Member of a high-risk group for COVID-19

(Source: CDC)
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ကူးစက်ေရာဂါပျံ� ပွားြခင်း�ှငက
့် ာကွယ်ြခင်း ပညာရပ် အေထာက်အထား (သိမဟု
ု ့ တ်၊
ကူးစက်ေရာဂါပျံ� ပွားြခင်း�ှငက
့် ာကွယ်ြခင်း အ��ရာယ် / အချိတ်အဆက်)
လူတစ်ဦး COVID-19 ေရာဂါလက�ဏာများ စတင်မခံစားရမီ 14 ရက်တွင ် ထိလ
ု ူတစ်ဦးသည်
ေအာက်ပါတိုအနက်
အနည်းဆံုးတစ်ခု�င
ှ ့် ထိေတွ�ထားခဲသ
့
့ ည်-

•

အတည်ြပုထားသည့် သိုမဟု
ို ေ
် ြခ�ှိေသာ COVID-19 ကူးစက်သူ�င
ှ ့် အနီးကပ်ထေ
ိ တွ� မ�
့ တ် ြဖစ်�င

•

ဖျားနာမ� ခံစားရေနသူ�င
ှ ့် အနီးကပ်ထေ
ိ တွ�သြူ ဖစ်�ပီး ၎င်းကိုယ်တိုငက
် အတည်ြပုထားသည့်
COVID-19 ကူးစက်သူ�င
ှ ့် ချိတ်ဆက်မ��သ
ှိ ူ

•

ထိနး် သိမး် ထားသည့်၊ SARS-CoV-2 လက်�ှိြဖစ်ေနသည့် လူမ�အသိုငး် အဝိုငး် ကူးစက်မ�
� ှိသည့်
နယ်ေြမသို ခရီ
ု သ
် ူ
့ းသွားသူ သိုမဟု
့ တ် ယင်းေနရာတွင ် ေနထိင

•

COVID-19 အတွက် ကူးစက်မ�အ��ရာယ်များသည့် အုပ်စုဝင်

(ရင်းြမစ်- CDC)

Epidemiologist
Individuals trained as “disease detectives”, these professionals search for the cause of
disease, identify people who are at risk, determine how to control or stop the disease from
spreading or how to prevent the disease from happening again. (Source: CDC)

ကူးစက်ေရာဂါပျံ� ပွားြခင်း�ှင့် ကာကွယ်ြခင်းဆိုငရ
် ာ က�မ်းကျင်သူ
“ေရာဂါ �ှာေဖွစံုစမ်းသူများ” အြဖစ် ေလ့ကျငထ
ူ ျားသည် ေရာဂါ ြဖစ်ပွားမ�
့် ားသူများ၊ ဤက�မ်းကျင်သမ
အေ�ကာင်းရင်းကို �ှာေဖွသည်၊ ကူးစက်�င
ို ေ
် ြခများသူများကို ေဖာ်ထတ
ု ်ေပးသည်၊ ေရာဂါ ပျံ� �ှမ�
ံ ့ ကို
ထိနး် ချုပ်ရန် သိမဟု
ု ့ တ် ကာကွယ်ရန် နည်းလမ်း သိုမဟု
့ တ် ေရာဂါ ြဖစ်ပွားမ�ကို တားဆီးရန် နည်းလမ်းကို
ဆံုးြဖတ်ေပးသည်။ (ရင်းြမစ်- CDC)

Exposure notification (or, proximity tracing)
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their future.

The National Resource Center for Refugees, Immigrants, and
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Using Bluetooth technology or GPS coordinates, digital tools track how close people are to
each other and notify people who were close to a positive COVID-19 case. (Source: Contact
Tracing Playbook)

ထိေတွ� မ� အသိေပးအချက်ြပမ� (သိမဟု
ု ့ တ် ထိစပ်မ� ေြခရာခံြခင်း)
ဘလူးတုသ် နည်းပညာ သိုမဟု
ိ ်များကို အသံးု ြပု၍ ဒစ်ဂျစ်တယ် ကိရိယာများသည်
့ တ် GPS ကို�သဒိနတ
၎င်းတိုအချင်
းချင်း ဘယ်ေလာက်နးီ ကပ်ေ�ကာင်း ေြခရာခံ�ပီး ပိးု ေတွ� COVID-19 ကူးစက်သူ�င
ှ ့်
့
အနီးကပ်�ှိခဲ့သည့် လူများကို အသိေပးအေ�ကာင်း�ကားသည်။ (ရင်းြမစ်- ထိေတွ� မ� ေြခရာခံြခင်း
မှတ်တမ်းစာအုပ်)

High-risk persons
People with specific characteristics that make their risk of becoming infected or having
severe illness from COVID-19. This may change as we learn more about COVID-19, but
based on current knowledge, high-risk persons are those:

•
•

65 years and older
With underlying medical conditions – this list is updated as more studies become
available. It includes conditions such as cancer, diabetes, heart conditions, obesity,
pregnancy, and smoking.

အ��ရာယ်များသူများ
ေရာဂါ ကူးစက်�င
ို ေ
် ြခ သိုမဟု
ို ေ
် ြခ ြဖစ်ေစသည့်
့ တ် COVID-19 မှ ြပင်းထန်ေသာ ဖျားနာမ� ြဖစ်�င
ထူးြခားေသာ လက�ဏာရပ်များ �ှသ
ိ ည့် လူများ။ က��်ပ
ု ်တို COVID-19
အေ�ကာင်း ေလ့လာေနရင်းပင်
့
၎င်းက ေြပာင်းလဲ�င
ို ပ
် ါသည်၊ သိုေသာ်
လက်�ှိ သိနားလည်မ�အေပါ် အေြခခံ၍ အ��ရာယ်များသူများသည့်

•

အသက် 65 �ှစ်�င
ှ ့် အထက်

•

နဂို�ှိရင်းစွဲ ကျန်းမာေရး အေြခအေနများ�ှိသူ၊ ေနာက်ထပ် ေလ့လာမ�များ ရ�ှလ
ိ ာသည်�င
ှ ့်
ဤစာရင်းကို အပ်ဒတ
ိ ်လုပ်ပါသည်။ ၎င်းတွင ် ကင်ဆာ၊ ဆီးချိုေရာဂါ၊ �ှလံုးေရာဂါများ၊
အဝလွနြ် ခင်း၊ ကိုယဝ
် န်သည်�င
ှ ့် ေဆးလိပ်ေသာက်ြခင်း ကဲသ
့ ုိ ေရာဂါေဝဒနာများ
ပါဝင်သည်။
့
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Other groups may need to take extra precautions based on characteristics about
themselves as individuals or where they live. This currently includes racial and ethnic
minority groups, persons who are pregnant and/or breastfeeding, people with disabilities;
people living in rural communities, newly resettled refugees, people experiencing
homelessness, and those living or working in nursing homes and longer-term care facilities.
(Source: CDC)

အြခားအုပ်စုများသည် ၎င်းတိုကိ
် ေ�ကာင်း လက�ဏာရပ်များ သိုမဟု
့ ုယ်တိုငအ
့ တ်
၎င်းတိုေနထိ
င
ု သ
် ည့်ေနရာေပါ် အေြခခံ၍ �ကိုတင်ကာကွယမ
် �များ ြပုလုပ်ရန် လိအ
ု ပ်�င
ို သ
် ည်။ ၎င်းတွင ်
့
လူမျိုးေရး�ှင ့် တိင
ု း် ရင်းသား လူနည်းစုအုပ်စမ
ု ျား၊ ကိုယ်ဝန်သည် �ှင/့် သိုမဟု
ု့ က
ု မ
် ိခင်များ၊
့ တ် �ိတိ
မသန်စွမ်းသူများ၊ ေကျးလက် လူမ�အသိင
ု း် အဝိုငး် များတွင ် ေနထိင
ု သ
် ူများ၊ အသစ်ေရာက်လာသည့်
ဒုက�သည်များ၊ အိမ်ေြခရာမဲ့ �ကံုေတွ�ေနရသည်လ
့ ူများ�ှင ့် ဘိုးဘွားရိပ်သာများ�ှင ့် ေရ�ှည်
ြပုစုေစာငေ
ံ ျားတွင ် ေနထိင
ု ် သိုမဟု
် မ
ူ ျား လက်�တ
ှိ ွင ် ပါဝင်သည်။
့် �ှာက်ေရး အလုပ်�ု မ
့ တ် လုပ်ကိုငသ
|(ရင်းြမစ်- CDC)

Incubation period
The time from when a person is infected with SARS-CoV-2 until the person experiences
their first COVID-19 symptoms (e.g., the time between when the virus enters a person’s
body and when the person has a fever). The SARS-CoV-2 incubation period ranges from 2
to 14 days. (Source: CDC)

�ှငသ
် န်ေပါက်ဖွားချိန ်
လူတစ်ဦး SARS-CoV-2 ကူးစက်ထားချိနမ
် ှ လူတစ်ဦးသည် ၎င်းတို၏
့ ပထမဆံးု COVID-19
ေရာဂါလက�ဏာများ (ဥပမာ၊ ဗိုငး် ရပ်စ်က လူတစ်ဦး၏ ခ��ာကိုယ်သုိ ဝင်
် င
ှ ့် လူတစ်ဦးတွင ်
့ ေရာက်လာချိန�
ဖျားနာမ� ြဖစ်ေသာအခါ) �ကံုေတွ�ရချိနအ
် ထိ အချိနြ် ဖစ်သည်။ SARS-CoV-2 �ှငသ
် န်ေပါက်ဖွားချိနသ
် ည် 2
ရက်မှ 14 ရက်အထိ ြဖစ်�င
ို သ
် ည်။ |(ရင်းြမစ်- CDC)
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Infectious period
Time during which a case (a person infected with SARS-CoV-2) can transmit the virus to
other people. The infectious period begins 2 days before a case has signs and symptoms of
COVID-19, meaning they could be spreading COVID-19 without realizing they are sick.

ကူးစက်လွယ်ေသာ ကာလ
ကူးစက်သူ (SARS-CoV-2 ကူးစက်မ�
� ှိသူ) သည် အြခားလူများထံ ဗိုငး် ရပ်စ် တစ်ဆငပ
့် ျံ� �ှ�ိ
ံ့င
ု သ
် ည့်
အချိနက
် ာလ။ ကူးစက်လွယေ
် သာ ကာလသည် ကူးစက်သူတွင ် COVID-19 လက�ဏာများ�ှင ့်
ေရာဂါလက�ဏာများ မြဖစ်မီ 2 ရက်တွင ် စတင်ေသာေ�ကာင ့် ၎င်းတိုက
့ ဖျားနာေ�ကာင်း မသိလိုက်ဘဲ
COVID-19 ပျံ� �ှမ�
ံ ့ ြဖစ်�င
ို သ
် ည်ဟု ဆိုလိုသည်။
The end of the infectious period is defined as when:

•
•
•

It is at least 10 days after the onset of illness
Symptoms are improving
There has been no fever within the past 3 days

ကူးစက်လွယ်ေသာ ကာလ �ပီးဆံုးချိနက
် ို ေအာက်ပါအတိင
ု း် သတ်မှတ်သည်-

•

၎င်းမှာ ဖျားနာမ� ြဖစ်�ပီးေနာက် အနည်းဆံးု 10 ရက် ြဖစ်သည်

•

ေရာဂါလက�ဏာများ သက်သာလာသည်

•

လွနခ
် ဲ့ေသာ 3 ရက်အတွငး် ဖျားနာမ� မ�ှိပါ

People who are asymptomatic can also be infectious and their infectious period is more
difficult to define. (Sources: CDC; Johns Hopkins University and Emily Gurley)
ေရာဂါလက�ဏာမြပေသာ လူများသည်လည်း ကူးစက်လယ
ွ ်�ပီး ၎င်းတိ၏
ု ့ ကူးစက်လယ
ွ ်ေသာ ကာလမှာ
သတ်မှတ်ရန် ပို၍ ခက်ခဲ�င
ို သ
် ည်။ (ရင်းြမစ်များ- CDC၊ Johns Hopkins University �ှင ့် Emily Gurley)

Isolation
Separating people infected with COVID-19 (both those who are sick with COVID-19 and
those with no symptoms) from people who are not infected with COVID-19. The goal is to
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prevent or limit the sick person from spreading COVID-19 to others in their household or in
the general public. For example, a person may isolate in a section of their house if they
have a private bedroom and bathroom to use. (Source: Johns Hopkins University and Emily
Gurley)

သီးသနခ
် ့ ွဲေနြခင်း
COVID-19 ကူးစက်ထားသူများ (COVID-19 ေ�ကာင ့် ဖျားနာသူများ�ှင ့် ေရာဂါလက�ဏာများ မ�ှသ
ိ ူ
�ှစ်ဦးစလံုး) ကို COVID-19 မကူးစက်ထားသူများ�ှင ့် သီးသနခ
် ့ ွဲထားြခင်း။ ရည်မှနး် ချက်မှာ
ဖျားေနသူမှတဆင ့် ၎င်းတို၏
ု ့ တ် ြပည်သူလူထအ
ု ားလံးု ထံသုိ COVID-19
ကူးစက်မ�
့ အိမ်ေထာင်စု သိမဟု
့
မြဖစ်ေစရန် �ကိုတင်တားဆီး သိုမဟု
် ့ တ်ရန် ြဖစ်သည်။ ဥပမာ၊ လူတစ်ဦးတွင ် ၎င်းတိုအိ
့ တ် ကနသ
့ မ်တွင ်
အသံုးြပုရန် သီးသန ် ေရချိ
ုးခန်း�ှင ့် သနစ
် ့ င်ခန်း တစ်ခုတည်း �ှိပါက အိမ်တင
ွ း် သီးသနအ
် ့ ကနတ
် ့ ွင ်
့
ခွဲေန�ိင
ု ပ
် ါသည်။ (ရင်းြမစ်- Johns Hopkins University �ှင ့် Emily Gurley)

N95 respirator
A specially designed mask (facepiece) that can block at least 95% of airborne particles,
recommended for use by healthcare workers during COVID-19. Due to significant
shortages, it is not recommended for use by the general public. (Source: CDC)

N95 အသက်�ှူစက်
ေလထဲ�ှိအမ�နအ
် မ �ား အနည်းဆံုး 95% ကို တားဆီးေပး�ိင
ု သ
် ည့် အထူးသီးသန ် ဖန်
့ တီးထားေသာ
�ှာေခါင်းစည်း (မျက်�ာှ အုပ်) ြဖစ်�ပီး COVID-19 ကာလအတွငး် ကျန်းမာေရးေစာငေ
့် �ှာက်မ�
ဝန်ထမ်းများအား အသံးု ြပုရန် အ�ကံြပုထားသည်။ သိသသ
ိ ာသာ ြပတ်လပ်လာမ�ေ�ကာင ့်
ြပည်သူလူထအ
ု ေနြဖင ့် အသံးု ြပုြခင်းကို အားမေပးပါ။ |(ရင်းြမစ်- CDC)

Outbreak
“A higher-than-expected number of occurrences of disease (e.g., COVID-19) in a specific
location and time.” (Source: CDC)

The International Rescue Committee
helps people whose lives and livelihoods
are shattered by conflict and disaster to
survive, recover and regain control of
their future.

The National Resource Center for Refugees, Immigrants, and
Migrants (NRC- RIM) is funded by the U.S. Centers for Disease
Control and Prevention to support state and local health
departments working with RIM communities. Learn more at
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ပျံ� �ှြဖစ်
ံ ့ ပွားမ�
“သတ်မှတ်ေနရာ�ှင ့် အချိနက
် ာလအတွငး် ေမ�ာ်မှနး် ထားသည့် ေရာဂါြဖစ်ပွားမ� အေရအတွက်
(ဥပမာ၊ COVID-19) ထက် ပိုများသည့သ
် ည့် အေရအတွက်။ ” |(ရင်းြမစ်- CDC)

Pandemic
“Event in which a disease spreads across several countries and affects a large number of
people.” (Source: CDC)

ကမ�ာက
့ ပ်ေရာဂါ
“�ိင
ု င
် အ
ံ �ှအြပားတွ
ံ့
င ် ေရာဂါ ကူးစက်မ�ြဖစ်ပွား�ပီး လူအေတာ်များများကို ထိခိုက်သည့် ြဖစ်ရပ်။” |(ရင်းြမစ်CDC)

Probable case
A person who meets some, but not all, criteria indicating they are infected with COVID-19.
For example, it could be a person who:

•

Meets clinical criteria (meaning they have the symptoms of COVID-19) and
epidemiologic evidence (e.g., they came into close contact with someone infected
and/or were in an area with community transmission of COVID-19) with no
confirmatory laboratory testing performed for COVID-19;

OR

•

Meets presumptive laboratory evidence AND either clinical criteria (COVID-19
symptoms) OR epidemiologic evidence

•

Meets vital records criteria (meaning a death certificate lists COVID-19 or SARS-CoV2 as cause of death or contributing to death) with no confirmatory laboratory testing
performed for COVID-19 (Source: CDC)

The International Rescue Committee
helps people whose lives and livelihoods
are shattered by conflict and disaster to
survive, recover and regain control of
their future.

The National Resource Center for Refugees, Immigrants, and
Migrants (NRC- RIM) is funded by the U.S. Centers for Disease
Control and Prevention to support state and local health
departments working with RIM communities. Learn more at
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ြဖစ်�င
ို ေ
် သာ ကူးစက်မ�
COVID-19 ကူးစက်ထားေ�ကာင်း ��နြ် ပသည့် စံသတ်မတ
ှ ်ချက် အားလံးု မဟုတဘ
် ဲ အချို� �ှင ့် ကိုက်ညီသည့်
လူ။ ဥပမာ၊ ၎င်းမှာ ေဖာ်ြပပါတို ြဖစ်
ို သ
် ည့် ေနသည့် လူတစ်ဦး ြဖစ်�င

•

ေဆးခန်းဆိင
ု ရ
် ာ စံသတ်မှတခ
် ျက် (၎င်းတိုတွ
့ င ် COVID-19 ေရာဂါလက�ဏာများ �ှိသည်ဟု
ဆိုလိုြခင်း) �ှင ့် COVID-19 အတွက် ေဆာင်ရွက်ခ့သ
ဲ ည့် အတည်ြပုထားေသာ ဓာတ်ခခ
ွဲ န်း
စစ်ေဆးြခင်း မ�ှဘ
ိ ဲ ကူးစက်ေရာဂါပျံ� ပွားြခင်း�ှငက
့် ာကွယ်ြခင်း ပညာရပ် အေထာက်အထား
(ဥပမာ၊ ၎င်းတိုသည်
ကူးစက်ထားသူ တစ်စတ
ံု စ်ေယာက်�င
ှ ့် အနီးကပ် ထိေတွ� ခဲသ
့
့ ည် �ှင/့် သိုမဟု
့ တ်
COVID-19 လူမ�အသိင
ု း် အဝိင
ု း် ကူးစက်ပျံ� �ှမ�
ံ ့ �ှိသည့် နယ်ေြမတွင ် �ှိခသ
် ီသူ။
့ဲ ည်) �ှင ့် ကိုကည

သိုမဟု
့ တ်

•

မှနက
် န်သည်ဟုမှတ်ယရ
ူ ေသာ ဓာတ်ခွဲခန်း အေထာက်အထား�ှင ့် ကိုက်ညီ�ပီး
လက်ေတွ�ကုသမ�ဆင
ုိ ရ
် ာ စံသတ်မှတ်ချက် (COVID-19 ေရာဂါလက�ဏာများ) သိမဟု
ု ့ တ်
ကူးစက်ေရာဂါပျံ� ပွားြခင်း�ှငက
် ာ အေထာက်အထား�ှင ့် ကိုက်ညီသည်
့် ာကွယ်ြခင်းဆိုငရ

•

COVID-19 အတွက် ေဆာင်ရွက်ခ့သ
ဲ ည့် အတည်ြပုထားေသာ ဓာတ်ခွဲခန်း စစ်ေဆးြခင်း မ�ှိဘဲ
ဗိုငး် ရပ်ဆုင
ိ ရ
် ာ မှတ်တမ်းများ စံသတ်မှတ်ချက် (ေသဆံုးမ�လက်မှတ်သည် COVID-19 သိုမဟု
့ တ်
SARS-CoV-2 ကို ေသဆံုးမ� ြဖစ်ေစသည့် အေ�ကာင်းရင်း သိုမဟု
ွ ် ပါဝင်သည်ဟု
့ တ် ေသဆံးု မ�တင
ဆိုလိုသည်) �ှင ့် ကိက
ု ်ညီသည် (ရင်းြမစ်- CDC)

Proximity tracing (or, exposure notification)
Using Bluetooth technology or GPS coordinates, digital tools track how close people are to
each other and notify people who were close to a positive COVID-19 case. (Source: Contact
Tracing Playbook)

ထိစပ်မ� ေြခရာခံြခင်း (သိမဟု
ု ့ တ် ထိေတွ� မ� အသိေပးချက်)
ဘလူးတုသ် နည်းပညာ သိုမဟု
ိ ်များကို အသံးု ြပု၍ ဒစ်ဂျစ်တယ် ကိရိယာများသည်
့ တ် GPS ကို�သဒိနတ
၎င်းတိုအချင်
းချင်း ဘယ်ေလာက်နးီ ကပ်ေ�ကာင်း ေြခရာခံ�ပီး ပိးု ေတွ� COVID-19 ကူးစက်သူ�င
ှ ့်
့
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အနီးကပ်�ှိခဲ့သည့် လူများကို အသိေပးအေ�ကာင်း�ကားသည်။ (ရင်းြမစ်- ထိေတွ� မ� ေြခရာခံြခင်း
မှတ်တမ်းစာအုပ်)

PCR test
“Short for polymerase chain reaction. A PCR test is a diagnostic test that identifies virus in
the body. SARS-CoV-2 has DNA and RNA sequences that are unique and specific to the
virus—that is, no other virus or organism has these sequences. The SARS-CoV-2 PCR test
assesses for these sequences. If they are present, the test is positive. PCR tests for SARSCoV-2 are usually done from swabs taken from the back of the throat or nose.” (Source:
Johns Hopkins University and Emily Gurley)

PCR စစ်ေဆးမ�
“ပိုလီမာ ကွငး် ဆက် တံုြပန်
� တွက် အတိုေကာက်။ PCR စစ်ေဆးမ�သည် ခ��ာကိုယတ
် ွငး် ဗိုငး် ရပ်စ်ကို
့ မအ
ေဖာ်ထတ
ု ်ေပးသည့် ေရာဂါ�ှာေဖွေရး စစ်ေဆးမ� တစ်ခု ြဖစ်သည်။ SARS-CoV-2 တွင ် DNA �ှင ့် RNA
ဆက်စပ်မ�များ�ှိ�ပီး တမူထးူ ြခားကာ ဗိုငး် ရပ်စအ
် လိုက် အထူးသီးသနြ် ဖစ်
ု း် ရပ်စ် သိမဟု
ု ့ တ်
့ �ပီး အြခား ဗိင
သက်�ှိတင
ွ ် ဤဆက်စပ်မ�များ မ�ှပ
ိ ါ။ SARS-CoV-2 PCR စစ်ေဆးမ�သည် ဤအကျိုးဆက်များအတွက်
အကဲြဖတ်စိစစ်ေပးသည်။ ၎င်းတိ�ှ
ု ့ ိေနပါက စစ်ေဆးမ�မှာ ပိုးေတွ� ြဖစ်သည်။ SARS-CoV-2 အတွက် PCR
စစ်ေဆးမ�များကို လည်ေချာင်း သိမဟု
ု ့ တ် �ှာေခါင်း၏ ေကျာဘက်မှ ရယူထားသည့် တိုဘတ်
နမူနာမှ
့
ရယူပါသည်။” (ရင်းြမစ်- Johns Hopkins University �ှင ့် Emily Gurley)

Quarantine
“Used to keep someone who might have been exposed to COVID-19 away from others.
Quarantine helps prevent spread of disease that can occur before a person knows they are
sick or if they are infected with the virus without feeling symptoms.” (Source: CDC)

ေရာဂါေြခချုပ်မ�
“COVID-19 ကူးစက်ထား�ိင
ု ေ
် ြခ�ှိသည့် တစ်စံုတစ်ေယာက်ကို အြခားလူများ�ှင ့် ေဝးရာတွငထ
် ားရန်
အသံုးြပုသည်။ ေရာဂါေြခချုပ်မ�သည် လူတစ်ဦးက ဖျားနာေနေ�ကာင်း သိုမဟု
့ တ် ၎င်းတိုက
့

The International Rescue Committee
helps people whose lives and livelihoods
are shattered by conflict and disaster to
survive, recover and regain control of
their future.

The National Resource Center for Refugees, Immigrants, and
Migrants (NRC- RIM) is funded by the U.S. Centers for Disease
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ေရာဂါလက�ဏာများ မခံစားရဘဲ ဗိုငး် ရပ်စ် ကူးစက်ထားပါက ြဖစ်ေပါ် �ိင
ု သ
် ည့် ေရာဂါကူးစက်မ�ကို
ကူညီတားဆီးေပးသည်။” (ရင်းြမစ်- CDC)

Reproductive number
The number of people a single person with COVID-19 will infect, if each person they come
into contact with is susceptible to being infected. For example, if the reproductive number
is 2, that means that one person sick with COVID-19 could infect 2 other people and cause
them to get COVID-19, if those 2 other people are susceptible. (Source: Johns Hopkins
University and Emily Gurley)

မျိုးပွားမ�ြဖစ်ေစေသာ အေရအတွက်
လူဦးေရ COVID-19 ြဖစ်ေနသူ လူတစ်ဦးသည် ၎င်း�ှင ့် ထိေတွ�သူတစ်ဦးချင်းကို ကူးစက်ေစမည် ြဖစ်�ပီး
ထိလ
ု ူများသည် ကူးစက်ခရ
ံ သည်ဟု သံသယ�ှိသည်။ ဥပမာ၊ မျိုးပွားမ�ြဖစ်ေစေသာ အေရအတွက်မှာ 2
ြဖစ်ပါက၊ COVID-19 ြဖင ့် ဖျားနာသူ တစ်ဦးသည် အြခား 2 ဦးကို ကူးစက်ေစ�ိင
ု �် ပီး ထိအ
ု ြခားလူ 2 ဦးမှာ
ခံ�င
ို ရ
် ည်မ�ှိပါက COVID-19 ြဖစ်ပွားလာေစပါမည်။ (ရင်းြမစ်- Johns Hopkins University �ှင ့် Emily
Gurley)

Respiratory droplets
Particles from respiratory (e.g., body parts involved in helping a person to breathe)
secretions (usually, water-like fluid) that are exhaled by a person. If a person is infected with
SARS-CoV-2, their respiratory droplets will contain the SARS-CoV-2 virus, and these can
infect others with SARS-CoV-2. Respiratory droplet particles cannot float in the air; they will
drop to the ground by gravity. Therefore, after a person exhales them, they fall within 3–4
feet. (Source: Johns Hopkins University and Emily Gurley)

အသက်�ှူလမ်းေ�ကာင်း အရည်စက်ကေလးများ
လူတစ်ဦးက �ှူထုတ်လက
ို သ
် ည့် အသက်�ှူလမ်းေ�ကာင်း (ဥပမာ၊ လူတစ်ဦး အသက်�ှူ�ိင
ု ေ
် စရန်
ကူညီေပးသည့် ခ��ာကိုယ် အစိတ်အပိုငး် များ) စိမ့်ထက
ွ ရ
် ည်များမှ အမ�နက
် ေလးများ။ လူတစ်ဦးသည် SARSCoV-2 ကူးစက်ခံထားရပါက ၎င်းတိ၏
ု ့ အသက်�ူှ လမ်းေ�ကာင်း အရည်စက်ကေလးများတွင ် SARS-CoV-2
ဗိုငး် ရပ်စ် ပါဝင်မည်ြဖစ်�ပီး ၎င်းတိုက
့ အြခားလူများကို SARS-CoV-2
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ကူးစက်ေစ�ိင
ု ပ
် ါသည်။ အသက်�ှူလမ်းေ�ကာင်း အရည်စက်မ�နမ
် ျားသည် ေလထဲတွင ် မလွငပ
ု ပ
် ါ၊
့် ါး�ိင
၎င်းတိုက
ဲ ားေ�ကာင ့် ေြမြပင်ေပါ် ကျလာပါမည်။ ထိေနာက်
ု့
လူတစ်ဦး
့ ကမ�ာေြမဆွအ
အသက်�ှူထုတ်လိုက�် ပီးေနာက် ၎င်းတိုက
့ 3–4 ေပအတွငး် ကျဆင်းသည်။ (ရင်းြမစ်- Johns Hopkins
University �ှင ့် Emily Gurley)

SARS-CoV-2
Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, which is the type of virus that causes the
COVID-19 illness. (Source: Johns Hopkins University and Emily Gurley)

SARS-CoV-2
ြပင်းထန်ေသာ စိုးရိမ်ဖွယရ
် ာ အသက်�ှူလမ်းေ�ကာင်း ေရာဂါလက�ဏာစု ကို�ု န
ိ ာဗိုငး် ရပ်စ် 2 ြဖစ်�ပီး COVID19 ဖျားနာမ�ြဖစ်ေစသည့် ဗိုငး် ရပ်စ် အမျိုးအစား ြဖစ်သည်။ (ရင်းြမစ်- Johns Hopkins University �ှင ့်
Emily Gurley)

Specimen
A biologic sample provided by a person for medical testing.

ဓာတ်ခွဲခန်းနမူနာ
ေဆးဘက်ဆင
ုိ ရ
် ာ စစ်ေဆးမ�အတွက် လူတစ်ဦးက ပံပ
် ာ နမူနာတစ်ခု။
့ းို ေပးထားသည့် ဇီဝေဗဒဆိုငရ

Suppression
The goal of contact tracing, quarantine, finding and isolating COVID-19 cases, and of
alternating between strict and less strict public health and social measures – to reduce and
maintain low levels of COVID-19 transmission. (Source: Contact Tracing Playbook)

�ှမ
ိ ်နင်းြခင်း
ထိေတွ� မ� ေြခရာခံြခင်း၊ ေရာဂါေြခချုပ်မ�၊ COVID-19 ကူးစက်သူများကို �ှာေဖွြခင်း�ှင ့် သီးသနခ
် ့ ွဲထားြခင်း�ှင ့်
တင်းကျပ်ေသာ�ှင ့် တင်းကျပ်မ�နည်းေသာ အများြပည်သက
ူ ျန်းမာေရး�ှင ့် လူမ�ေရး ေဆာင်ရွက်ချက်များ�ကား

The International Rescue Committee
helps people whose lives and livelihoods
are shattered by conflict and disaster to
survive, recover and regain control of
their future.

The National Resource Center for Refugees, Immigrants, and
Migrants (NRC- RIM) is funded by the U.S. Centers for Disease
Control and Prevention to support state and local health
departments working with RIM communities. Learn more at
nrcrim.umn.edu. Last update: 03/09/2020.

လှည်ေ
့ ြပာင်းြခင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ COVID-19 တစ်ဆငက
့် ူးစက်မ� ပမာဏများကို ေလ�ာခ
့ ျ�ပီး
ထိနး် သိမး် ရန် ြဖစ်သည်။ (ရင်းြမစ်- ထိေတွ� မ� ေြခရာခံြခင်း မှတ်တမ်းစာအုပ်)

Telemedicine
Use of electronic communication to share information and deliver health care services.
Telemedicine has become more widely used with the arrival of COVID-19. (Source: Contact
Tracing Playbook)

တယ်လီေဆးဝါး
အချက်အလက်မ�ေဝ�ပီး ကျန်းမာေရးေစာငေ
် စ်
့် �ှာက်မ� ဝန်ေဆာင်မ�များ ေပးရန် အီလက်ထရွ နန
ဆက်သွယ်ေရးကို အသံးု ြပုြခင်း။ တယ်လီေဆးဝါးကို COVID-19 ြဖစ်ပွား�ပီးေနာက်ပိုငး် ပို၍ ကျယ်ြပနစ
် ့ ွာ
သံုးလာ�ကသည်။ (ရင်းြမစ်- ထိေတွ� မ� ေြခရာခံြခင်း မှတတ
် မ်းစာအုပ်)
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