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COVID-19 ကာလအတငွး် ေဘးအ��ရာယမ်ျားကာကယွေ်ရးအတကွ ်�ကို တငြ်ပငဆ်ငြ်ခငး် 

ကို�ိုနာဗိုငး်ရပ်စေ်ရာဂါ 2019 (COVID-19) ကမ�ာ့ကပ်ေရာဂါ၏ ထခိိုက်မ�များကို �ကံုေတွ�ေနရြခငး်ြဖင့ ်စနိေ်ခါ်မ�ြဖစသ်ည့်အချိနက်ို 

ြဖတ်သနး်ေနရပါသည်။ COVID-19 သည် က��်ပ်ုတို�့ငှ့ ်ကာလ�ကာ�ှည်စွာ �ှိေနမည့်အလားအလာ �ှိသည့်အတွက်ေ�ကာင့ ်က��်ပ်ုတို၏့ 

လူမ�အသိုငး်အဝုိငး်များကို ထခိိုက်�ိငုမ်ည့ ်အြခားေသာေဘးအ��ရာယ်များကို ကာကွယ်ရနအ်တွက် �ကိုတငြ်ပငဆ်ငရ်ာတငွ ်အနည်းငယ ်

ေြပာငး်လဲရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ဟာရီကိနး်မုနတ်ိုငး် �ငှ့ ်ေတာမီးေလာငြ်ခငး် ကဲသ့ို ့ အြခားေသာ ေဘးအ��ရာယ်များ အေ�ကာငး်စဉ်းစားရန ်

ခက်ခဲေသာ်လည်း ထိကုဲသ့ိုေ့သာ ေဘးအ��ရာယ်များြဖစပွ်ား�ိငုပ်ါေသးသည်။ 

မည်သည့် ေဘးအ��ရာယ်များက သင့လ်ူမ�အသိုငး်အဝုိငး်အား ထခိိုက်�ိငုသ်ည်ကို သထိားြခငး်�ငှ့ ်ေဘးအ��ရာယ် တစခ်ုစ ီမြဖစခ်ငအ်ချိန၊် ြဖစေ်နစဉ် 

�ငှ့ ်ြဖစ�်ပီးေနာက် ဘာလုပ်ရမည်ကို ေလလ့ာထားြခငး်ြဖင့ ်သင့က်ိ ုေဘးကငး်လံုြခံုစွာ ေနထိငု�်ိငုေ်စ�ပီး လ�ငြ်မနစွ်ာြပနလ်ည်ထေူထာင�်ိငုရ်န ်

သိုမ့ဟုတ ်'နာလနထ်ူ' �ိငုရ်နအ်တွက ်လိုက်ဖက်ေအာင ်ေနထိငု�်ိငုစွ်မ်းကို ပုိမုိအားေကာငး်ေစသည်။ ေဘးအ��ရာယ်ြဖစေ်နစဉ် သင့က်ိုယ်ကို 

COVID-19 မှ ကာကွယ်ရငး် �ကိုတငြ်ပငဆ်ငရ်နအ်တွက ်ေဆာငရွ်က်�ိငုေ်သာအရာများ �ှိပါသည်။ �ကိုတငြ်ပငဆ်ငမ်�တွင ်အေထာက်အကူ 

ြဖစေ်စရနအ်တွက် ဤလမ်း��နခ်ျက်ကို အသံုးြပုပါ။  

မညသ်ည့ေ်ဘးအ��ရာယမ်ျို းကိ ု�ကံု ေတွ�ရ�ိငုသ်နညး်။ 

ေရ�ကီးြခငး်များ �ငှ့ ်အိမ်မီးေလာငြ်ခငး်များ ကဲသ့ိုေ့သာ ေဘးအ��ရာယ်အချို�သည် မည်သည့်ေနရာမဆို ြဖစ�်ိငုပ်ါသည်။ ငလျငလ်�ပ်ြခငး်များ �ငှ့ ်

ဟာရီကိနး်မုနတ်ိုငး်များ အပါအဝင ်အြခားေသာ ေဘးအ��ရာယ်များသည် အချို�ေဒသများတွင ်ြဖစ�်ိငုေ်ြခပုိများသည်။ သင့ေ်ဒသဆိုငရ်ာ 

ေဘးအ��ရာယ်များကို နားလည်သေဘာေပါက်ရနအ်တွက်။ 

• သင့ဧ်ရိယာတွင ်ြဖစတ်တ်သည့် ေဘးအ��ရာယ်များကို သ�ိှိရနအ်တွက် Red Cross ၏တံု ့ြပနမ်��ှေိသာေြမပုံ ကိုအသံုးြပုပါ။ 

ေဘးကငး်လံုြခံုေအာင ်ေနထိုငရ်နအ်တွက် Red Cross Emergency Library တွင ်ဖတ်��ြခငး်ြဖင့ ်ေဆာငရွ်က်�ိငုသ်ည့်အရာများ�ငှ့ ်

ရငး်�ှးီေအာငလ်ုပ်ပါ။ ေဘးကငး်လံုြခံုမ�ဆိုငရ်ာ အ�ကံြပုချက်များ ရ�ှိရန ်အခမ့ဲြဖစသ်ည့ ်Red Cross Emergency App ကို 

ေဒါငး်လုဒယ်ူပါ (အက်ပ်စတိုးဆိုငတ်ွင ်“American Red Cross” ကို�ှာေဖွပါ)။ 

• ေဘးအ��ရာယ်တစခ်ုစီအတွက် သင့လ်ူမ�အသိုငး်အဝုိငး်၏ အေရးေပါ်တံု ့ြပနမ်� အစအီစဉ်အေ�ကာငး်ကို ေလလ့ာထား�ပီး 

ထိအုစအီစဉ်များကိ ုCOVID-19 ေ�ကာင့ ်ြပငဆ်ငမွ်မ်းမံထားြခငး် �ှိမ�ှိ ဆနး်စစ်ပါ။ ြပည်နယ်၊ ေဒသခံ �ငှ့ ်လူမျိုးစု အစိုးရများ �ငှ့ ်

ေအဂျငစ်အီဖွဲ�အစည်းများ �ငှ့ ်ြပည်နယ်အေရးေပါ် စီမံခန ့ခ်ွဲေရး ေအဂျငစ်ီများ ၏ ဆက်သွယ်ရန ်အချက်အလက်များကို �ှာေဖွထားပါ။ 

https://www.redcross.org/get-help/how-to-prepare-for-emergencies/common-natural-disasters-across-us.html#all
https://www.redcross.org/get-help/how-to-prepare-for-emergencies/types-of-emergencies.html
https://www.redcross.org/get-help/how-to-prepare-for-emergencies/mobile-apps.html
https://www.usa.gov/state-tribal-governments
https://www.usa.gov/state-tribal-governments
https://www.fema.gov/emergency-management-agencies
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ကမ�ာ့ကပ်ေရာဂါ ကာလအတငွး် ေဘးအ��ရာယတ်စခ်ုခ ုြဖစလ်ာခဲ့လ�င ်က��်ပ်ု၏အေြခခံလိအုပ်ချကမ်ျားကိ ု

မညသ်ို ့ြဖည့ဆ်ညး်�ိငုမ်ညန်ညး်။ 

ေဘးအ��ရာယ်များသည် လ�ပ်စစမီ်းများကို ြပတ်ေတာက်ေစြခငး်၊ လမ်းများကို ပိတ်မိေစြခငး်၊ အေရးေပါ် အေြခအေနအတွက် ဝနေ်ဆာငမ်�များ၏ 

တံု ့ြပနမ်�ကို ဟန ့တ်ားြခငး်၊ �ငှ့ ်ဆိုငမ်ျား�ငှ့ ်ေဆးဆိုငမ်ျားကို အချိန�်ကာ�ှည်စွာ ပိတ်ထားေစြခငး်၊ စသည့်�ုတ်တရက် စနိေ်ခါ်မ�များကို 

ြဖစေ်စ�ိငုသ်ည်။ COVID-19 ေ�ကာင့ ်ပုိ�ပီး��ပ်ေထးွေစပါသည်။ အေရး�ကီးေသာ က�မ်းကျငမ်�နည်းများကို သထိားရန ်�ငှ့ ်

အေြခခံလိုအပ်ချက်များကို ြဖည့်ဆည်း�ိငုရ်နအ်တွက် ယခုပင ်�ကိုတငြ်ပငဆ်ငပ်ါ။  

 

• ေ�ှးဦးသနူာြပု �ငှ့ ်CPR ကဲသ့ိုေ့သာ အသကက်ယန်ည်းများကိ ုေလ့လာထားပါ။ ထိုနည်းများကို ေလလ့ာရနအ်တွက ်Red Cross တွင ်

အွနလ်ိုငး်သငတ်နး်များ အမျိုးမျိုး�ှိပါသည်။ ထိုအ့တူ အခမ့ဲြဖစေ်သာ ေ�ှးဦးသူနာြပုအက်ပ် First Aid App ကိုေဒါငး်လုဒယ်ူပါ 

(အက်ပ်စတိုးဆိုငမ်ျားတွင ်“American Red Cross” ကို�ှာေဖွပါ)။ 

• အေရးေပါ်ပစ�ည်းထပ်ု �စှ်ထပ်ု ြပငဆ်ငထ်ား�ပီး ဆရာဝန်ေဆး��န်း�ိှေသာ ေဆးဝါးများကိ ုတစ်လစာ �ကို တငြ်ပငဆ်ငထ်ားပါ။ 

ဤအေြခခံပစ�ည်းစာရငး် �ငှ့ ်စတငပ်ါ။ သင့လ်ိုအပ်ချက်များ�ငှ့ ်ကိုက်ညီေအာင ်ပစ�ည်းထုပ်ကို ြပငဆ်ငပ်ါ။ COVID-19 မှ 

ကာကွယ်ရနအ်တွက် ဆပ်ြပာ �ငှ့ ်လက်�ငှ့ပွ်တ်ရန ်ပုိးသတ်သန်စ့ငေ်ဆးကဲသ့ိုေ့သာ ပုိးသတ်သန ့စ်ငေ်ဆး �ငှ့ ်တကိုယ်ေရသန်�့ှငး်မ� 

ပစ�ည်းများကို ထည့်သွငး်ထားပါ။ အချို�ပစ�ည်းများကို ရယူရနခ်က်ခဲ�ိငု�်ပီး ေဘးအ��ရာယ်ြဖစေ်သာအခါ ရယူရန ်

ပုိမုိခက်ခဲ�ိငုသ်ည့်အတွက် ပစ�ည်းများကိ ုယခုစတငစု်ေဆာငး်ပါ။  

o အမ်ိတငွေ်နရန် အေရးေပါ်ပစ�ည်းထပ်ု (2 ပတစ်ာ အေရးေပါ်ပစ�ည်းများ)။ အစားအစာ၊ ေရ၊ အမ်ိသံုး သန ့�်ှငး်ေရး �ငှ့ ်

ပုိးသတ်သန ့စ်ငေ်ဆး ပစ�ည်းများ၊ ဆပ်ြပာ၊ တစ�်ှူးစက� ူများ �ငှ့ ်တကိုယ်ေရသန ့�်ှငး်ေရး ပစ�ည်းများကဲသ့ို ့ 

အမ်ိတွငေ်နရနအ်တွက် လိုအပ်မည့် အနည်းဆံုး 2 ပတ်စာ ပစ�ည်းအားလံုး ထည့်ထားပါ။  

o အေရးေပါ်စွန ့်ခွာရန်ပစ�ည်းထပ်ု ("ခရီးေဆာငအ်တိ"် ထတဲငွ ်3 ရကစ်ာပစ�ည်းများ)။ ဒတုယိအထပ်ုသည် ေပါပ့ါးေနသင့သ်ည်၊ 

သင်အ့ိမ်မှ လ�ငြ်မနစွ်ာစွန ့ခ်ွာရန ်လိုအပ်လာခဲ့လ�င ်သယ်ေဆာင�်ိငုရ်နအ်တွက် ပုိမုိေသးငယ်သည့ ်အတိ်အမျိုးအစား 

ြဖစသ်င့သ်ည်။ သငတ်စဦ်းတည်း သံုးရက်စာလိုအပ်မည့် ပစ�ည်းအားလံုး ထည့်ထားပါ၊ အစားအစာ၊ ေရ၊ 

တကိုယ်ေရသန်�့ှငး်မ�ပစ�ည်းများ၊ �ငှ့ ်သယ်ေဆာင�်ိငုေ်သာ သန ့�်ှငး်ေရး�ငှ့ ်ပုိးသတ်သန ့စ်ငေ်ဆး ပစ�ည်းများ (တစ�်ှူးစက� ူ၊ 

အရက်ပျံ 60% ပါေသာ လက်�ငှ့ပွ်တ်ရန ်ပုိးသတ်သန်စ့ငေ်ဆး �ငှ့ ်ပုိးသတ်ေဆးဆွတ်ထားေသာ တစ�်ှူးစက� ူများ)။ 

မျက်�ာှဖံုးများ�ငှ့ ်လည်စည်းများကဲသ့ို ့ ချည်သားမျက်�ာှဖံုးများကို ေဘးကငး်စွာအသံုးြပု�ိငုမ်ည့် သင့အ်ိမ်ေထာငစု်ဝင ်

အားလံုးအတွက် လက်ဝယ်ထား�ှိရန ်ေသချာေအာင ်စစီဉ်ထားေပးပါ။ ချည်သားမျက်�ာှဖံုးသည် �ုပ်ပုိငး်ဆိုငရ်ာ 

အကွာအေဝးထားြခငး်ကို အစားထိးုရနမ်ဟုတ်ပါ။ အများြပည်သ ူေနရာများတွင ်သင�်ငှ့အ်ြခားသူများအ�ကား ဆက်လက်�ပီး 

အကွာအေဝး 6 ေပြခားေနပါ။ အသက် 2 �စှေ်အာက်ကေလးငယ်များ၊ အသက်�ှူရခက်ေသာသူများ၊ သိုမ့ဟုတ ်

အကူအညီမလိုအပ်ဘ ဲမျက်�ာှဖံုးမခ�တ်တတ်ေသာသူများ၊ စသည့်ပုဂ�ိုလ်များတွင ်ချည်သားမျက်�ာှဖံုးများ မတပ်ေပးသင့ပ်ါ။ 

o ဆရာဝန်ေဆး��န်း�ိှေသာ 1 လစာေဆးဝါးများ�ငှ့အ်တ ူေချာငး်ဆိးုေပျာကေ်ဆးများ�ငှ့ ်ကိယုပူ်ကျေဆးများကဲသ့ို ့ 

ဆရာဝန်ေဆး��န်း မလိေုသာေဆးများ�ငှ့ ်ေဆးကသုမ�ပစ�ည်းများ သိုမ့ဟတု ်ကရိိယာများ။ အေရးေပါ်စွန ့ခ်ွာရမည်ဆိုပါက 

ဤပစ�ည်းများကို သယ်ေဆာင�်ိငုရ်နအ်တွက ်ဘူး�ငှ့တ်စမ်ျိုးစီထား၍ အားလံုးစုစည်းထားပါ။  

https://www.redcross.org/take-a-class/online-safety-classes
https://www.redcross.org/get-help/how-to-prepare-for-emergencies/mobile-apps.html
https://www.redcross.org/get-help/how-to-prepare-for-emergencies/survival-kit-supplies.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
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ကမ�ာ့ကပ်ေရာဂါ ကာလအတငွး် ေဘးအ��ရာယက်ာကယွ ်ေရးအစအီစဉ်ကိ ုမညသ်ို ့ြပငဆ်ငရ်မညန်ညး်။  

ေဘးအ��ရာယ်တစ်မျိုးစီအတကွ ်မြဖစ်ခင၊် ြဖစ်ေနစဉ် �ငှ့ ်ြဖစ�်ပီးေနာက ်သငဘ်ာလပ်ုမည်ကိ ုစီစဉ်ပါ။ ကွဲြပားေသာ 

အေရးေပါ်အေြခအေနများတွင ်ေဘးကငး်လံုြခံုစွာ ေနထိုငရ်နအ်တွက် ကွဲြပားေသာေဆာငရွ်က်ချက်များ လိုအပ်သည်။ 

• ေဘးကငး်မ�အတွက် စစေ်ဆးရနစ်ာရငး်များ �ငှ့ ်အချက်အလက် ရယူလိုပါက Red Cross Emergency Library �ကက်ေြခန၏ီ 

အေရးေပါ်စာ�ကည့်တိုက်တွင ်ဖတ်��ပါ။ 

• ေဘးကငး်လံုြခံုမ� အ�ကံြပုချက်များ၊ ဆိုးဝါးြပငး်ထနေ်သာ မုိးေလဝသအေြခအေန �ငှ့ ်အြခားေသာ သတိေပးချက်များ ရ�ှိလိုပါက အခမ့ဲ 

Red Cross Emergency App �ကက်ေြခန၏ီ အေရးေပါ်အက်ပ်ကို ေဒါငး်လုဒယ်ူပါ။ 

• သင ်�ငှ့ ်သင့မိ်သားစုကို COVID-19 မှ မည်သိုက့ာကွယ်ရမည် ဆိုသည့ ်မှနက်နေ်သာအချက်အလက်ကို CDC ထမှံ 

cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html �ငှ့ ်Red Cross ထမှံ redcross.org/coronavirus တွင ်ရယူပါ။  

ေဘးအ��ရာယ်တစ်ခုခု အေ�ကာငး်ကိ ုလ�ငြ်မန်စွာသ�ိှိ�ိငုရ်န် ေသချာစွာေဆာငရွ်ကပ်ါ။ မုိးေလဝသ သတိေပးချက်များ �ငှ့ ်လူမ�အသိုငး်အဝုိငး် 

ေ�ကညာချက်များကို ရယူပါ။ လ�ပ်စစ်မီးြပတ်သည့်တိုင ်တရားဝင ်အေ�ကာငး်�ကားချက်များကို လက်ခံရ�ှိ�ိငုရ်န ်ေသချာစွာေဆာငရွ်က်ပါ။ 

သင့ြ်ပည်နယ ်�ငှ့ ်ေဒသဆိုငရ်ာ တာဝန�်ှိပုဂ�ိုလ်များ၏ ��န�်ကားချက်များကို အ�မဲတမ်း လိုက်နာပါ။  

• သင့လ်ူမ�အသိုငး်အဝုိငး်မှ စစီဉ်ေဆာငရွ်က်ေပး�ိငုသ်ည့် အခမ့ဲ အေရးေပါ်သတိေပးချက်များကို လက်ခံရ�ှိရနအ်တွက် 

အမည်စာရငး်သွငး်ထားပါ။ ဓာတ်ခဲအားသံုးေသာ ေရဒယီိုဝယ်သံုးရန ်သိုမ့ဟုတ ်အခမ့ဲ Red Cross Emergency App ေဒါငး်လုဒယ်ူရန ်

စဉ်းစားပါ။  

• မည်သည့်အေ�ကာငး်�ကားချက် အမျိုးအစားများ ရ�ှိသင့ေ်�ကာငး်�ငှ့ ်အေ�ကာငး်�ကားချက် လက်ခံရ�ှိေသာအခါ ဘာလုပ်မည်ကို 

သ�ိှိထားပါ။ ဥပမာအားြဖင့ ်“watch” ဆိုရာတွင ်အဆငသ်င့ ်ြပငဆ်ငထ်ားသင့သ်ည်ဟ ုဆိုလိုသည်၊ “warning” ဆိုရာတွင ်

ချက်ချငး်အေရးယူေဆာငရွ်က်သင့သ်ည်ဟ ုဆိုလိုသည်။  

• ေဘးအ��ရာယ်၏ သဘာဝသတိေပးချက်များကို ေလလ့ာထားပါ — တရားဝငသ်တိေပးချက်ကို အ�မဲတမ်းလက် ခံရ�ှိချငမှ် ရ�ှိမည်။  

• COVID-19 ေ�ကာင့ ်သငေ်ဆာငရွ်က်ရမည့ ်အရာများ�ငှ့ ်ရယူ�ိငုေ်သာ ပ့ံပုိးမ�များ �ငှ့ ်အေဆာက်အအံုများအေပါ် 

သက်ေရာက်�ိငုသ်ည့်အတွက် သင့ြ်ပည်နယ်�ငှ့ ်ေဒသဆိုငရ်ာ ြပည်သူက့ျနး်မာေရး တာဝန�်ှိပုဂ�ိုလ်များ၏ ေနာက်ဆံးုထကွ် 

အ�ကံြပုချက်�ငှ့ ်တားဆးီပိတ်ပငမ်�များကို ေစာင့�်ကည့်ပါ။ 

ေနမှာလား သိုမ့ဟုတ ်သာွးမှာလား။ ေဘးအ��ရာယ်အချို�တွင ်ေဘးကငး်လံုြခံုစွာ ေနထိုငရ်နအ်တွက် အမ်ိတွငေ်နရန ်လိုအပ်သည်။ အြခားေသာ 

ေဘးအ��ရာယ်များတွင ်ေဘးကငး်လံုြခံုစွာ ေနထိုငရ်နအ်တွက် အြခားေနရာသိုသ့ွားရန ်လိုအပ်သည်။ အြခားေနရာသို ့ ထကွ်သွားရန ်လိုအပ်ပါက 

ေအာက်ပါေမးခွနး်များကို စဉ်းစား�ကည့်ပါ။ 

• ဘယ်ေနရာသိုသ့ွားမည်နည်း။  

• ဘယ်လိုသွားမည်နည်း။ 

• ဘယ်ေနရာတွငတ်ည်းခိုမည်နည်း။ 

• ကိုယ့်ကိုယ်ကို COVID-19 မှ ကာကွယ်ေရးအတွက် အေထာက်အကူြဖစေ်စရန ်မည်သိုေ့ဆာငရွ်က်�ိငုသ်နည်း။  

https://www.redcross.org/get-help/how-to-prepare-for-emergencies/types-of-emergencies.html
https://www.redcross.org/get-help/how-to-prepare-for-emergencies/mobile-apps.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
https://www.redcross.org/get-help/how-to-prepare-for-emergencies/types-of-emergencies/coronavirus-safety.html
https://www.redcross.org/get-help/how-to-prepare-for-emergencies/mobile-apps.html
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• ဘယ်အရာများ ယူေဆာငသ်ွားမည်နည်း။ 

ဥပမာအားြဖင့၊် ဟာရီကိနး်မုနတ်ိုငး် သိုမ့ဟုတ ်ေတာမီးေလာငြ်ခငး် အေြခအေနတွင ်သင့အ်မ်ိမှ လ�ငြ်မနစွ်ာစွန ့ခ်ွာရန ်�ငှ့ ်ထခိိုက်သည့်ဧရိယာ 

ြပငပ်�ှိ ေဘးကငး်လံုြခံုရာသို ့ သွားရန ်လိုအပ်�ိငုသ်ည်။ အာဏာပုိငမ်ျားမှ စွန ့ခ်ွာရနအ်�ကံြပုပါက အေရးေပါ်စွန ့ခ်ွာရနပ်စ�ည်းထပ်ု 

(အေရးေပါ်ပစ�ည်းများ၏ "ခရီးေဆာငအ်တိ်") �ငှ့အ်တ ူချက်ချငး်ထကွ်သွားရနအ်တွက် အဆငသ်င့ြ်ပငဆ်ငထ်ားပါ။ 

• စွန ့ခ်ွာရန ်အကူအညီလိုအပ်လ�င ်သိုမ့ဟုတ ်သယ်ယူပုိေ့ဆာငေ်ရး စုသံုးရန ်လိုအပ်လ�င ်ယခုစီစဉ်ထားပါ။   

• သင်ဧ့ရိယာြပငပ်တွင�်ှိေသာ မိတ်ေဆွများ သိုမ့ဟုတ ်ေဆွမျိုးများ�ငှ့ ်တည်းခို၍ရမရ ေမးြမနး်ပါ။ ၎ငး်တိုအ့မ်ိတွင ်COVID-19 

ေရာဂါလက�ဏာများ �ှိမ�ှိ သိုမ့ဟုတ ်ဆိုးဝါးြပငး်ထနသ်ည့်ေရာဂါ ြဖစ�်ိငုေ်ြခ�ှိေသာသူများ �ှိမ�ှိ ေမးြမနး်�ကည့်ပါ။ ၎ငး်တိုတ့ွင ်

ေရာဂါလက�ဏာများ�ှိလ�င ်သိုမ့ဟုတ ်ေရာဂါြဖစ်�ိငုေ်ြခ�ှိေသာသူများ �ှိေနလ�င ်အြခားနည်းများ စီစဉ်ပါ။ ဟိုတယ်များ၊ မုိတယ်များ၊ �ငှ့ ်

တဲထိးုစခနး်များ ဖွင့မ်ဖွင့ ်ေမးြမနး်�ကည့်ပါ။ သင့ေ်ဒသခံ အေရးေပါ် စီမံခန ့ခ်ွဲေရး ေအဂျငစ်အီေနြဖင့ ်ခိုလ�ံေရးေဂဟာ အစအီစဉ်များကို 

အေြခအေန�ငှ့ ်လိုက်ဖက်ေအာင ်ြပငဆ်ငမွ်မ်းမံထားြခငး် �ှိမ�ှိ ေမးြမနး်ပါ။  

• အေရးေပါ်စွန ့ခ်ွာရန ်လိုအပ်ပါက (ေဆွမျိုးများ၊ မိတ်ေဆွများ�ှိရာ) သငဘ်ယ်သိုသ့ွားမည်ကို စီစဉ်ထား�ပီး အေရးေပါ်အက်ပ်များ သိုမ့ဟုတ ်

ေဒသခံ အေရးေပါ် စီမံခန ့ခ်ွဲေရးတာဝန�်ှိပုဂ�ိုလ်များ၏ အေ�ကာငး်�ကားချက် မှတစ်ဆင့ ်သင့လ်ူမ�အသိုငး်အဝုိငး်တွင�်ှိေသာ 

ခိုလ�ံေရးေဂဟာ ပ့ံပုိးမ�အချက်အလက်များကို သထိားသင့သ်ည်။    

က��်ပ်ု၏မိသားစု�ငှ့ ်ခွဲေနရပါက ဘယလ်ိြုပန်လညဆ်ကသ်ယွမ်ညန်ညး်။ 

ဆက်သွယ်ေရးစနစမ်ျား ြပတ်ေတာက်ပါက သင့မိ်သားစု�ငှ့ ်ြပနလ်ည်ဆက်သွယ်ရန ်အစအီစဉ်တစခ်ုခ ုြပငဆ်ငထ်ားပါ။ သင့ဆ်ဲလ်ဖနုး်အားသွငး်ရန ်

ဘယ်ထရီအရန ်လက်ဝယ်ထား�ှိပါ။  

• အမ်ိေထာငစု်ဝင ်တစဦ်းစအီတွက် ဆက်သွယ်ရနက်ဒ ် တစခ်ုစီေရးသားထား�ပီး ေသချာေအာင ်၎ငး်တို�့ငှ့အ်တ ူသယ်ေဆာငခ်ိုငး်ပါ။ 

• တက်စပုိ်လ့�င ်အေကာငး်ဆံုးြဖစပ်ါသည်။ ဖုနး်ေခါ်၍မရသည့် အေြခအေနတွင ်တက်စမ်က်ေစ့ချ် ပုိ၍့ရလ�ငရ်�ိငုသ်ည်။  

• သင့အ်ိမ်ေထာငစု်�ငှ့ ်ြပနလ်ည်ဆက်သွယ်ရန ်ကူညီ�ိငုမ်ည့် အြခား�မို �တွင�်ှိေသာ အဆက်အသွယ်များကို သတ်မှတ်ထားပါ။ 

ထခိိုက်သည့်ဧရိယာြပငပ်တွင ်�ှိေသာသူများကိ ုဆက်သွယ်ရန ်ပုိမုိလွယ်ကူ�ိငုပ်ါသည်။ 

• ေဘးကငး်လံုြခံုေသာအခါ ြပနလ်ည်ဆက်သွယ်�ိငုရ်နအ်တွက် စုစည်းမည့်ေနရာတစခ်ု စစီဉ်ထားပါ။  

o အမ်ိမီးေလာငသ်ည့်အေြခအေနြဖစပ်ါက သင့အ်မ်ိမှေန၍ ေဘးကငး်လံုြခံုသည့် အကွာအေဝး�ှိ သတ်မှတ်ထားေသာ 

ေနရာတစခ်ု၌။  

o သငအ်ိမ်ြပန၍်မရေသာ အေြခအေန သိုမ့ဟုတ ်အေရးေပါ်စွန ့ခ်ွာရသည့ ်အေြခအေနမျိုးတွင ်သင့ရ်ပ်ကွက်အြပငဘ်က်။ 

• ြပနလ်ည်ဆက်သွယ်ရနအ်တွက် အကူအညီလိုအပ်မည့် အေြခအေနအတကွ် American Red Cross Safe & Well ဝက်ဘဆ်ိုက် �ငှ့ ်

ရငး်�ှးီေအာင ်�ကည့်��ထားပါ။  

https://www.redcross.org/get-help/how-to-prepare-for-emergencies/types-of-emergencies/hurricane.html
https://www.redcross.org/get-help/how-to-prepare-for-emergencies/types-of-emergencies/wildfire.html
https://www.redcross.org/content/dam/redcross/atg/PDF_s/Preparedness___Disaster_Recovery/General_Preparedness___Recovery/Be_Red_Cross_Ready/ECCard.pdf
https://safeandwell.communityos.org/cms/index.php
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လ�ငြ်မန်စွာ ြပန်လညထ်ေူထာင�်ိငုရ်န်အတကွ ်မညသ်ည့အ်ေရး�ကးီေသာ စာရွကစ်ာတမ်းများ လိအုပ်သနညး်။ 

အေရး�ကီးေသာ စာရွက်စာတမ်းများ�ှိေနလ�င ်ေဘးအ��ရာယ်ြဖစ�်ပီးေနာက် ြပနလ်ည်ထေူထာငေ်ရးအတွက် ချက်ချငး်စတငေ်ဆာငရွ်က်�ိငုမ်ည်။ 

ကိုယ်ေရးကိုယ်တာ၊ ဘ�ာေရး၊ အာမခံေ�ကး၊ ကျနး်မာေရး �ငှ့ ်အြခားေသာ မှတ်တမ်းများကို လံုြခံုစွာထားပါ။ အေရး�ကီးေသာ 

စာရွက်စာတမ်းများတွင ်ပါဝငေ်သာအရာများ။ 

• ေမွးစာရငး်လက်မှတ်များ၊ �ိငုင်ကံူးလက်မှတ်များ၊ ဆို�ှယ်ကဒမ်ျား 

• ေြခာက်လတစ�်ကိမ် �ိုက်ကူးထားေသာ မိသားစုဝငဓ်ာတ်ပုံများ၊ အထးူသြဖင့ ်ကေလးများ၏ လက်�ှိ ဒဂီျီတယ်ဓာတ်ပုံများ 

• အာမခံေ�ကး အစအီစဉ်များ၊ စာချုပ်၊ အိမ်ဝယ်ရနေ်ချးေငစွာချုပ်၊ အမ်ိငာှးစာချုပ်၊ �ငှ့ ်ေချးေငစွာရွက်စာတမ်းများ 

• ေဆးဝါးများ၊ မတည့်သည့်အရာများ�ငှ့ ်ကျနး်မာေရးဆိုငရ်ာ ပစ�ည်းကိရယိာများ စာရငး်။  

• အာမခံေ�ကး တငြ်ပလ�င ်ထည့်သွငး်ချငသ်ည့ ်အဖိုးတနေ်သာပစ�ည်းများ၏ ဓာတ်ပုံများ 

 

ေဘးအ��ရာယ်ြဖစလ်ာခဲ့လ�င ်ဘ�ာေရးအစအီစဉ်ချမှတ်ရန ်လိုအပ်မည့် အေသးစတိ်အချက်အလက်များ သ�ိှိလိုပါက Disasters and 

Financial Planning �ငှ့ ်Emergency Financial First Aid Kit တွငဖ်တ်��ပါ။ 

 

 

https://www.redcross.org/content/dam/redcross/get-help/pdfs/disasters-and-financial-planning-guide.PDF
https://www.redcross.org/content/dam/redcross/get-help/pdfs/disasters-and-financial-planning-guide.PDF
https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/96123
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