တ ၢ်ဟ ၢ်ပလ ၢ်အပတ ၢ် (၃) ပကပူၤဖ ျဲးဒျဲးတ ၢ်ဘ ၢ်ယ ၢ်အဂ ၢ် တ ၢ်လ ပဘ ၢ်ကတူၤတ ၢ်အ ၢ်ဆ ၢ်အ ၢ်ခ ျ့ ,လါစျဲးပတဘ ၢ်(ၥ)သ၂ဝ၂၁

1.

2. ဖဒဖသ ၢ်တဖ ၢ် ကဘ ၢ်မူၤလတ ၢ်လ ဟ ၢ်, သျဲးပ ၢ်တဖ ၢ်

အ ၢ်လ ဟ ၢ် လ နဒ ၢ်ထ အပူၤ

ကဘ ၢ်မူၤတ ၢ်လ ဟ ၢ် မတမ ၢ်လ
တ ၢ်ဖျဲးတ ၢ်မူၤလ အကါဒ ၢ်လ တ ၢ်လ ၢ်ဘ ၢ်တဖ ၢ်န ၢ်

တဖ က
ၢ် ဘ မ
ၢ် ူၤတ ၢ်လ ဟ ၢ်

3. ကဘ ၢ်အ ၢ်ယူၤဒျဲးပူၤအဂူၤ ခမထ ၢ်အဘ ၢ်စ ူၤ, ဖလ နဟျဲးထ ၢ်

တဖ ၢ်ကဘ ၢ်မူၤတ ၢ်လ ဟ ၢ်

တ ၢ်ခ အဆ ကတ ၢ်- အဒ, တ ၢ်ဆါတ ၢ်ပူၤက ျဲးတ ၢ်လ ၢ်,

ဖဒဖသ တ
ၢ် ဖ က
ၢ် ဘ မ
ၢ် ူၤလတ ၢ်လ ဟ ၢ်,

ကသ ၢ်ဖ ၢ်အဒ ျဲး

ပူၤလ အဒ တ
ၢ် ဖ ၢ်ကဘ ၢ်မူၤတ ၢ်လ ဟ ၢ်
ဖဒဖသ တ
ၢ် ဖ က
ၢ် ဘ မ
ၢ် ူၤလတ ၢ်လ ဟ ၢ်,

4. ဖလ

ပူၤလ အဒ တ
ၢ် ဖ ၢ်ကဘ ၢ်မူၤတ ၢ်လ ဟ ၢ်

နဟျဲးထ ၢ်တ ၢ်ခ

2.

ကဘ ၢ်အ ၢ်ဒျဲးတ ၢ်ကျဲးဘ နါစူၤဖတ ၢ်ပ ၢ်ပန ၢ် အပတ ၢ်
(၃)အဆ ကတ ၢ်

5. နကဘ ၢ်ဒျဲးန ၢ်တ ၢ်မူၤက ၢ်
နတ ၢ်တ ၢ်ဘ ၢ်တ ၢ်ဆါပန ၢ်ဒသ
ၢ် ျဲးခဘျဲး၁၉, ကထ ၢ်သဝဒ ၢ်
- တ ၢ်ကျဲး

6.တဘ ၢ်အ ၢ်ဒျဲးတ ၢ်
ပ ၢ်ဖ ၢ်ထ ၢ်သျဲးဘ ၢ်

- တ ၢ်က ၢ်ထ ၢ်ဖျဲးဒ ၢ် (အစူၤကတ ၢ် ၃၈ဒကရ ၢ်)
- တ ၢ်သါဖု ၢ်က ၢ်

ထလ လ မ ၢ်ရ ၢ်တ ၢ်သ
တ ၢ်ပ ၢ် ဒျဲး
တ ၢ်ဒျဲးတဖ တဖ ၢ် အဂ ၢ်

- က ၢ်ယ ၢ်ဆါ
- တ ၢ်ကဆ, နါစူၤထယူၤ

10. တ ၢ်ပ၁ၢ်ဖ ၢ်သ ၁ဝဂူၤ

- တ ၢ်န လူၤမ ၢ်က ၢ် တစ ၢ်တလ ၢ်

8. သနစုတလ

ၢ်လ ၢ်

9. နဟျဲးသဝဒ ၢ်လ နခ ၢ်ဃ ူၤ

တ ၢ်ဆျဲးက ျဲးဆတ ၢ်အ ၢ်ဆ ၢ်အ ၢ်ခ ျ့အက ူၤ, 08003585453
မတမ ၢ်ဃတ ၢ်ဟ ၢ်က ၢ်ဆနကသ ၢ်သရ ၢ်

7. နကဘ ၢ်သဝ, တ ၢ်ပ ၢ်ပန ၢ် QR စျဲးသမသမျဲး
ဖနဟျဲးထ -ၢ်တ ၢ်ခ

Call Healthline 08003585453 or your GP for
advice

နကျဲးအဆ ကတ ၢ် နဘ ၢ်ဒသဒ လ နစုန

ၢ်ခ

$$$$$$$

10.တ ၢ်လ နလ ၢ်ဘ ၢ်အရဒ ၢ်မ ၢ်အ ၢ်ဆျဲး
က ျဲးဒျဲးလူၤဟျဲးန ၢ်တဘ ဃသဝ နပူၤတ ၢ်သလ နလ ၢ်ဘ ၢ်တဖ ၢ်လ တ
အ ၢ်ဒျဲး တ ၢ်ဆျဲးက ျဲးဘျဲး

$$
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