လူနာမ်ာုံးအတြကစ
္ စ္မန
ွ ေ
္ သာစာရြက္
Abbott Diagnostics Scarborough, Inc.
အင
ို ဒ
္ ီ ယခို ကဗ
ို စ္-၁၉
သင္ အိုင္ဒီ ယခို ကိုဗစ္-၁၉ သိုုံး၍ ကိုရိုနာေရာဂါ ၂၀၁၉
(ကိုဗစ္-၁၉)စစ္္ာုံးေသာေၾကာင့္ သင့္ကို ဒီစစ္မွနေ
္ သာ
စာရြက္ေပုံးျခင္ုံးျဖစ္ပါသည္။
ဒီစစ္မွနေ
္ သာစာရြက္တြင္ပါဝင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ာုံး
သည္ သင့္ကို ကိုဗစ္၁၉ ေရာဂါစစ္ျခင္ုံး၏ ေကာင္ုံးက် ုံး်ိဳးႏွင့္
ဆိုုံးက် ုံး တို႕ကိုနာုံးလည္ရန္ ကူညီေပုံးပါမည္။ ဒီစစ္မွန္ေသာ
စာရြက္ကို ဖတ္ျပီုံးေပုံး္ာုံးေသာအခ်က္မ်ာုံးအတြက္ ေမုံး
ခြန္ုံး(သို႕) ေဆြုံးေ်ိဳးႏြုံးလိုပါက သင့္တို႕က်န္ုံးမာေရုံးအာမခ
္ိုပ္ေပုံးသူတို႕္ဆက္သြယ္ပါ။

ကရ
ို ိုနာ
ေနာက္ဆုံးို သတင္ုံး- စက္တင္ဘာ ၁၇၊ ၂၀၂၀

ေရာဂါ ၂၀၁၉
(ကဗ
ို စ္-၁၉)

ငါရဲန
့ မူနာကဘ
ို ာေၾကာင့္စမ္ုံးသပ္တာလဲ?
င်၏က န််းမာဆရ်းဆစာငို့ဆ
် ှာက်မှုဆြေ်း ူ ည် င်၏လကခဏာ
မ ာ်းနှငလ
်ို့ ကခဏာမ ာ်း (ဥြေမာ - အြ ာ်း၊ ဆ ာင််းဆု်းဖ င််း၊
အ က် ှှူရ က် ဲဖ င််း) ကု အဆဖ ံ၍ COVID-19
ဖြစ်ဆစဆ ာဗုင်း် ရြေ်စ်ြေု်းနှငထ
်ို့ ဆတွွေ့မနင
ု ် ည်ဟုယံုကကည်ဆ ာ
ဆကကာငို့် ငို့က
် ုစစ်ဆဆ်း ဲို့ ည်။
နမူနာမ ာ်းကုစစ်ဆဆ်းဖ င််းတွင် င် ည် COVID-19
ှနင
ု မ
် လာ်း ရန်ကူညီလမို့်မည်။

စမ့်ား
့်မှု၏အနတရာယ့်နငအ
့် က ှိ ားသက ားဇူားမ ာားကှိုလူ
ပ ီားခြစ့်နင
ှို သ
့် ခ မ ာားက ာသတွလ။
အလာားအလာရှိသ

မ
ှိ ာား

ာအနတရာယ့်မ ာားတွင ့်

ကိုဗစ္-၁၉ ၏ေနာက္ဆိုုံးေပါအခ်က္အလက္မ်ာုံးအတြက္
ေအာက္ပါCDC ရဲ့ ကရ
ို ိုနာေရာဂါ ၂၀၁၉(ကိုဗစ္-၁၉)
ဝက္စက
ို တ
္ ြင္ရ်ိဳးႏိုင္ပါသည္။
https://www.cdc.gov/COVID19
COVID-19 ကိုဘစ္-၁၉ဆတ
ို ာဘာလဲ?

COVID-19 သည္ SARS-CoV-2 ဗိုင္ုံးရပ္စ္ေၾကာင့္ လူမ်ာုံး
တြင္ကူုံးစက္တတ္ေသာ အသက္႐ႉလမ္ုံးေၾကာင္ုံးဆိုင္ရာေရာ
ဂါအသစ္ျဖစ္သည္။ ကိုဗစ္၁၉ ကူုံးစက္ခရသူအခ် ႕တြင္လိုုံးဝ
လကၡဏာမ်ာုံးမျပသေသာ္လည္ုံး ကိုဗစ္၁၉သည္ ေပ်ာ့ေပ်ာင္ုံး
မွ္န္ေသာနာမက်န္ုံးမျႉ ဖင့္ျပသ်ိဳးႏိုင္သည္။အသက္ၾကီုံးရြယ္အို
မ်ာုံး်ိဳးႏွင့္ အေျခခက်န္ုံးမာေရုံးအေျခမေကာင္ုံးသူတို႕အတြက္ကို
ဗစ္၁၉ သည္ ျပင္ုံး္န္်ိဳးႏိုင္သည္။ ျပင္ုံး္န္ေသာအေျခအေန
တို႕မွာ ေဆုံးရိုတင္ကိုသျခင္ုံး်ိဳးႏွင့္ ေသျခင္ုံးတို႕ျဖစ္သည္။
SARS-CoV-2 ဗိုင္ရပ္သည္လူတစ္ဦုံး အာုံးေနမေကာင္ုံးျဖစ္႐ို
သာမက ဖ်ာုံးနာျခင္ုံးလကၡဏာ (သို႕) အျခာုံးလကၡဏာမ်ာုံးမျပ
သမွီ(ဥပမာ- အဖ်ာုံး၊ ေခ်ာင္ုံးဆိုုံးျခင္ုံး၊ အသက္႐ႉရခက္ခဲျခင္ုံးစ
သည္ျဖင့္)အျခာုံးသူမ်ာုံးသို႕ပ်႕်ိဳးႏွ႕်ိဳးႏိုင္သည္။ ကိုဗစ္-၁၉၏ ေရာ
ဂါလကၡဏာစာရင္ုံးအျပည့္အဆိုကိုေအာက္ပါဝက္စိုက္တြင္ေတြ႕
်ိဳးႏိုင္ပါသည္။https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/symptoms-testing/symptoms.html.
ID NOW COVID-19ဆတ
ို ာဘာလဲ?
ဒီစမ္ုံးသပ္မႈသည္ အသက္႐ႈလမ္ုံးေၾကာင္ုံးဆိုင္ရာတြင္ကို
ဗစ္-၁၉ဗိုငရ
္ ပ္စ္ရေစျခင္ုံးကို ်ိဳးႏွာေခါင္ုံး်ိဳးႏွင့္ပါုံးစပ္ တြင္စစ္
ေသာစစ္ေဆုံးျခင္ုံးျဖစ္သည္။

နမူနာစုဆဆာင််းဆနစဉ်အတွင်း် ဖြစ်ဆြေေါ် နင
ု ဆ
်
ာအဆင်မဆဖြေ
မှု မဟု
ု ို့ တ်အဖ ာ်းဖြေနာမ ာ်းဖြစ်နင
ု ် ည်။
• ဖြစ်နင
ု ဆ
်
ာမမှနက
် န် ညို့်စမ််း ြေ်မှုရလဒ်
(ဆနာက်ထြေ်အ က်အလက်မ ာ်းအတွက်ဆအာက်တွငက် ကညို့်
ြေါ)
အလာားအလာရှိသ ာအက ှိ ားခံစာားခွငမ
့် ာားမာ•

ရလဒ့်မ ာား ည့်အခခာား တင့်ားအခ က့်အလက့်မ ာားနငအ
့် တူ
င့်၏က န့်ားမာသရားခ စုသစာငသ
့် ရာက့်မှုသ ား ူ ည့် င့်၏
သစာငသ
့် ရာက့်မှုနင့် တ့် က့်၍ အ သ
ှိ ားအကကံခ ခ က့်မ ာား
ခ လု ့်ရန့်ကူညီနင
ှို ့် ည့်။

ဤစစ့်သ

ားမှု၏ရလဒ့် ည့် COVID-19 ကူားစက့်မှုကှို

င့်၏မှိ ာားစုနင့် င့်နငအ
့်
က့်အ
ကန့် တ့်ရန့်ကူညီလှိမ့်မည့်။

ွယ့်ရှိ

ူမ ာားကှို

ကျွန်ပ
်ု ် တင
ွ ရ
် လဒ်ကကောင််းရှိပါကဘောကှိဆ
်ု လ
်ုှိ သ
ှိ်ု နည််း။
ငတ
့် ွငသ
့် ကာင့်ားမွနသ
့်
ာစစ့်သ ားမှုရလဒ့်ရှိ ါက ငတ
့် ွင ့်
COVID19ရှိနင
ှို ့် ည့်။ထှိသ
ု ကကာင၊့် အခခာား ူမ ာား ုဗှိ
ှိ ုငား့် ရ ့်စ့်
ံျံ့ နခခင့်
ံ ားမသရာင့်ရာားရန့် ငအ
့် ာားအထီားက န့်ထာားသစနှိင
ု ့် ည့်
။သရာဂါကူားစက့်မှုကှိုသလ ာခ ရန့် င့်CDCလမ့်ားညွှနက
့် ှိုလက
ှို ့်
နာ င ့် ည့်။
ဤစမ့်ား
့်မှု ည့်မာားယွငား့် သ ာအခ
သ ာသ ာင့် ည့်
ရလဒ့် (မာားယွငား့် သ ာအခ
သ ာသ ာင့်သ ာရလဒ့်)
ကှိသ
ု ားနှိင
ု ့် ည့်။ အထူား ခြငလ
့် ူ ဦား သရတွင ့် COVID-19
သရာဂါကူားစက့်မှုမ ာားစွာမရှိသ ာအခါ၎င့်ား ည့်ခြစ့်နင
ှို ့် ည့်
။ င့်၏က န့်ားမာသရားခ စုသစာငသ
့် ရာက့်မှုသ ား ူ ည့်သ ားမ
တ့်တမ့်ား၏ မှိုငား့် နင ့် င့်၏သရာဂါလကခဏာမ ာားသ ေါ်
မူတည့်၍ ငအ
့် ာားမည့်က အသကာင့်
ုှိ
ား ုားံ ခ စုသစာငသ
့် ရာ
က့်ရမည့်ကှို ားုံ ခြတ့်ရန့် င့်နငအ
့် တူအလု ့်လု ့်လှိမ့်မည့်

ေနာက္ဆုံးို သတင္ုံးအခ်က္အလက္မ်ာုံးကက
ို ၽြ ်ိဳးႏို္ပမ
္ ည္သည့္ေနရာတြငရ
္ ာွ ရမည္နည္ုံး။ ကိုဗစ္-၁၉၏
ဆိုုံးေပၚသတင္ုံးမ်ာုံးကိုCDC အေ္ြေ္ြဝက္စာမ်က္်ိဳးႏွာ https://www.cdc.gov/COVID19 တြင္ရ
ရွ်ိဳးႏင
ို ပ
္ ါသည္။ ္ို႕အျပင္၊ ေက်ုံးဇုံးူ ျပ ၍ သင္ေမုံးခြနုံး္ ်ိဳးႏွင့္ သလိုေသာအခ်က္မ်ာုံးကို သင္၏က်န္ုံးမာေ
ေရုံးျပ စိုစာင့္ေရွာက္သူမ်ာုံး္ဆက္သယ
ြ ္ပါ။
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လူနာမ်ာုံးအတြကစ
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Abbott Diagnostics Scarborough, Inc.
အင
ို ဒ
္ ီ ယခို ကဗ
ို စ္-၁၉
ကျွန့်ု ့် ည့်စစ့်သ ားမှုရလဒ့်အနုတ့်လကခဏာရှိလ င့် ာကှို ုလ
ှိ ှို
နည့်ား။ အ က့် သ ာသ ာင့်သ ာရလဒ့်ရလဒ့်အသနခြငC
့် OVID19 ကှိုခြစ့်သ ေါ်သစသ ာဗှိုငား့် ရ ့်စ့် ည့် င့်၏နမူနာတွငမ
့် သတွျံ့ ါ။
ု ို့ ာ်ဤစမ််း ြေ်မှု ည်COVID19 ှလူအ ွေ့အတွက်မှာ်းယွ
ဆ
င််းဆ ာ(မှာ်းယွင်း် ဆ ာအနှုတ်လကခဏာ)ဆု်းရွ ာ်း ညို့်ရလဒ်ကု
ဆြေ်းနင
ု ် ည်။ ငို့ဆ
် ရာဂါကူ်းစက် န်အတွင်း် နမူနာကုဆစာဆစာစု
ဆဆာင််းထာ်းြေါက င်အြေ က် ဆ ာစမ််း ြေ်နင
ု ် ည်။
င်၏နမူနာဆကာက်ယူပြေီ်းဆနာက်ကူ်းစက် ံရပြေီ်းဆနာက် င်
ည် COVID-19 နှငလ
်ို့ ည််းထဆတွွေ့ နင
ု ် ည်။

ုလ
ှိ ှို ည့်မာစစ့်သ ားမှုရလဒ့်မာအ က့် သ ာရှိသန
သ ာ့်လည့်ား င့်၌ COVID-19 ရှိသကာင့်ားရှိနင
ှို ့် ည့်။
အကယ့်၍ င့်၏စစ့်သ ားမှု ည့်အနှုတ့်လကခဏာခြစ့်
ါက ငက
့် န့်ားမာသရားသစာငသ
့် ရာက့်မှုသ ား ူ ည့် င ့်
အာားမည့် ုခှိ စုသစာငသ
့် ရာက့်ရမည့်ကှို ုားံ ခြတ့်ရာတွင ့်
င့်၏သ ား က့် ုင
ှိ ရ
့် ာ မှိင
ု ား့် သကကာင့်ား(အခခာားလကခ
ဏာမ ာား၊ခြစ့်နင
ှို သ
့် ခ ရှိ ည့်ထသ
ှိ တွျံ့ မှုမ ာားနင ့် ထဝီအ
သနအထာားစ ည့်)ရှု သထာငအ
့် ာားလံုားနငအ
့် တူစစ့်သ ားမှု
ရလဒ့်ကှိုထည့် ွငား့် စဉားစာားလှိမ့်မည့်။
င့်၏က န့်ားမာသရားသစာငသ
့် ရာက့်မှုသ ား ူနင ့် င့်လု ့်သ ာင့်
ရန့်အသရားကကီား ည့်မာ င့် ည့်သနာက့်ထ ့်လု ့်သ ာင့်ရမ
ည့်အ ငမ
့် ာားကှိုနာားလည့်ရန့်ခြစ့် ည့်။

ကရ
ို ိုနာ
ေနာက္ဆုံးို သတင္ုံး- စက္တင္ဘာ ၁၇၊ ၂၀၂၀
ဒီစမ့်ား

့်မှု FDAကအတည့်ခ

ေရာဂါ ၂၀၁၉
(ကဗ
ို စ္-၁၉)

ုမဟု
ှိ
တ့်ရင့်ားလင့်ား ါ

လာား

အမတ့်ဤစမ့်ား
့်မှုအာားအသမရှိကန့် FDA
မအတည့်ခ ခခင့်ား ုမဟု
ှိ
တ့်ရင့်ားလင့်ားခခင့်ားမခ လု ့် ါ။ FDA
မအတည့်ခ ထာားသ ာ ုမဟု
ှိ
တ့်ရင့်ားလင့်ားစစ့်သ ားမှုမရရှိန ှို
င့် ည့်အခ င့်အခခာား တ့်မတ့်ခ က့်မ ာားနငက
့် ှိုက့်ညီ ါက
FDA ည့်အသရားသ ေါ်အ ုားံ ခ မှုခွငခ့် ခ က့် (EUA)
ဟုသခေါ်သ ာအသရားသ ေါ်ဝင့်သရာက့်ခွငယ
့် နတရာားသအာက့်တွငစ
့်
မ့်ား
့်မှုမ ာားကှိုခ လု ့်နင
ှို ့် ည့်။ ဒီစမ့်ား
့်မှုမ ာားအတွက့်
EUA က န့်ားမာသရားနငလ
့် ူဝန့်သ ာင့်မှု၏ (HHS ရ)
၏အတွငား့် သရားမားကအသခခအသနမ ာား COVID-19
ခြစ့်သ ေါ်သစ ည့်ဗှိုငား့် ရ ့်စ၏
့် ရာသြွသတွျံ့ ရှိခခင့်ားနင ့် /
ုမဟု
ှိ
တ့်သရာဂါအ ုအစ
ှိ
ည့်တှိုရာသြွသရား၏အသရားသ ေါ်
အ ုားံ ခ မှုကှိုတရာားမ တရန့်တည့်ရှိသကကာင့်ားသကကခငာခခင့်ားခြ
ငသ
့် ထာက့်ခံ ည့်။ ဤ EUA ည့်
(ဤစမ့်ား
့်မှုကှို ုားံ နှိင
ု ့် ည့်ဟု ုလ
ှိ ှို ည့်) IVDs
၏အသရားသ ေါ်အသခခအသနကှိုသြာ့်ခ
ည့် COVID-19
သကကခငာခ က့်၏ က့်တမ့်ားအတွငား့် တွင ့် က့်လက့်တည့်ရှိ
သနလှိမ့်မည့်။
အတည်ပပြုထော်းကသောအပ ော်းနည််းလမ််းမ ော်းမောအဘယ်နည််း။

အ

ယ့် မ
ူ မအတည့်ခ ရရန
ှိ င
ှို အ
့် ခခာားသရွ ားခ ယ့်စရာစမ့်ား
့်မှုရှိ ါတယ့်။ FDA အသနခြင ့် EUAs
မ ာားကှိုအခခာားစစ့်သ ားမှုမ ာားအတွက့်ထတ
ု ့်ခ န့်ခ ည့်။
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-andresponse/mcm-legal-regulatory-and-policyframework/emergency-use-authorization

