
COVID ညွှန်ကက ြားချက ်စ ရွက ်

ဤရရ ဂါက ိုတ ိုကထ်ိုတရ်န် ကညူပီါ 

ရကစွ်ွဲ- ၂၀၂၀ ဒဇီငဘ်  ၂၁ 

အဓ ကအချကမ်ျ ြား- 

 န  ရခါငြ်ားစည်ြား ဝတဆ်ငပ်ါ။

 သငအ် မ်ရ  အိုပ်စိုန င  ်အတရူနပါ။

 အခခ ြားသမူျ ြားန င  ်ရခခ ကရ်ပအက ွခခ ြားပါ။

 သငဖ်ျ ြားန ပါက အ မ်တငွ ်သြီားခခ ြားရနပါ။ သင ဆ်ရ ဝန်န င  ်အဆကအ်သယွ်

မခပတပ်ါရစန င ။်

 COVID န င  ်ထ ရတွွေ့ထ ြားပါက အသ ွြားအလ ကန်  သတပ်ါ။ 

 သင တ်ငွ ်ဗ ိုငြ်ားရပ်စရ်  ပါက အခခ ြားသမူျ ြားက ို သငရ်နရက ငြ်ားရနရသ ်လည်ြား

ကြူားစကန် ိုငပ်ါရသြားသည်။ 

 သငတ်စဦ်ြားတစရ်ယ ကတ်ည်ြား မဟိုတပ်ါ။ အကအူည ီရယနူ ိုငပ်ါသည်။

သငဖ်ျ ြားန ပါက- 

COVID ၏ အခဖစအ်မျ ြားဆ ိုြား လကခဏ မျ ြားမ  - 

 န ှာစ ေးခြင ေး

 န ှာပိတ ခြင ေး

 ဖ ှာေးခြင ေး

 စြ ှာင ေးဆိ ေးခြင ေး

 စြေါင ေးကိ က ခြင ေး



 ပင ပန ေးနမွ ေးနယ ခြင ေး

 ကကက သှာေး (သိ ို့) ကိ ယ ြနဓှာ ကိ က ြခဲြင ေး

 အန ို့ (သိ ို့) အရသှာ မရစတှာို့ခြင ေး

 လည စြ ှာင ေးနှာခြင ေး

 ပ ိ ျို့ ခြင ေး

 ဝမ ေးသှွာေးခြင ေး

က န ေးမှာစရေးစ ှာငို့ စ  ှာက မှု ရယရူန မ လွ၍ဲ အ မ်တငွရ်နပါ။ COVID   ိသ ူအမ ှာေး  သည  အနည ေးငယ ဖ ှာေးနှာပပ ေး 

က န ေးမှာစရေးစ ှာငို့ စ  ှာက မှု မရ  ိဘ ဲခပန လည စကှာင ေးမွန သှွာေးပေါသည ။ 

သင တ်ငွ ်ခပငြ်ားထန်လကခဏ မျ ြားရ  ပါက အရရြားရပေါ်ဌ နသ ို   သ ွြားပါ- 

 အသကရ် ှူခကခ်ွဲခခငြ်ား

 ရငဘ်တရ်အ င ခ်ခငြ်ား (သ ို  ) တငြ်ားကျပ်ခခငြ်ား

 စ တရ်ှု ပ်ရထြွားမှု စခဖစခ်ခငြ်ား

 အ ပ်ယ မ ထ၍ မရခခငြ်ား (သ ို  ) န ိုြားရန၍ မရခခငြ်ား

 နှုတခ်မ်ြား (သ ို  ) မျကန်   ခပ န မ်ြားခခငြ်ား

911 သ ို   ရခေါ်ဆ ိုပါ။ သင  (သိ ို့) အခြှာေးသတူ  စယှာက တငွ  COVID-19   ိစနနိ င စ ကှာင ေး အစ ကှာင ေး ကှာေးပေါ။ 

ဤ ှာရင ေးတငွ  ခဖ  နိ င စခြ  ိစသှာ ခပင ေးထန လကခဏှာအှာေးလ  ေး မပေါဝင ပေါ။  ိ ေးရိမ စသှာ လကခဏှာမ ှာေးအတကွ

သင ၏ က န ေးမှာစရေးစ ှာငို့ စ  ှာက သကူိ  စြေါ်ဆိ ပေါ။  

လကခဏ မျ ြား မခပငြ်ားထန်ပါက သင၏်သမ ြားရတ ်က ို ရခေါ်ဆ ိုပါ။ မစြေါ်ဆိ ဘ ဲမသှွာေးပေါန ငို့ ။ အစရေးစပေါ်အစခြအစန 

ခဖ  ပေါက 911 ကိ  စြေါ်ဆိ ပေါ။ သငို့ လကခဏှာမ ှာေးကိ  စခပှာခပပေါ။  

သငို့ တငွ  ပင မ က သစ ှာငို့ စ  ှာက သ ူ(PCP) မ  ိပေါက- 

 Erie County က န ေးမှာစရေးဌှာ၏ ဝဘ ဆိ က တငွ  လနူှာအသ  မ ှာေး လက ြ စနစသှာ PCP မ ှာေး၏  ှာရင ေး

 ိပေါသည ။

https://www2.erie.gov/health/sites/www2.erie.gov.health/files/uploads/pdfs/FQHCPrimar

yCareEC.pdf

 အခြှာေးနိ င င မ ှာေးအတကွ  သင ၏ စေသတငွ ေးက န ေးမှာစရေး ဌှာန (သိ ို့) က န ေးမှာစရေး အဖဲွျို့အ ည ေး (သိ ို့) သငို့  

အှာမြ က မပဏ ကိ  ဆက သယွ ပေါ။

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2F%2Fwww2.erie.gov%2Fhealth%2Fsites%2Fwww2.erie.gov.health%2Ffiles%2Fuploads%2Fpdfs%2FFQHCPrimaryCareEC.pdf__%3B!!FbAMfuZxW-9r!lfVD4QxlFz2nmBYYRBCdqvITLGndQZPZs370uceQOpqWk61XEDZglVhO10SDtDTOFdXgzCCZ%24&data=04%7C01%7CMichael.Merrill%40independenthealth.com%7Cc50b5eccfeb74a73cacf08d8a060babc%7C5137efc8cc49417fa7a2c37e43c9d02b%7C0%7C0%7C637435685039299809%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=gMDgz9NoiuWlAcsy09npqAfnSJpw1Bd3CMbi44glliQ%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2F%2Fwww2.erie.gov%2Fhealth%2Fsites%2Fwww2.erie.gov.health%2Ffiles%2Fuploads%2Fpdfs%2FFQHCPrimaryCareEC.pdf__%3B!!FbAMfuZxW-9r!lfVD4QxlFz2nmBYYRBCdqvITLGndQZPZs370uceQOpqWk61XEDZglVhO10SDtDTOFdXgzCCZ%24&data=04%7C01%7CMichael.Merrill%40independenthealth.com%7Cc50b5eccfeb74a73cacf08d8a060babc%7C5137efc8cc49417fa7a2c37e43c9d02b%7C0%7C0%7C637435685039299809%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=gMDgz9NoiuWlAcsy09npqAfnSJpw1Bd3CMbi44glliQ%3D&reserved=0


  ခပန မ ှာေးအတကွ  VA ကိ  ဆက သယွ ပေါ- https://www.va.gov/health-

care/apply/application/introduction၊ သိ ို့မဟ တ  877-222-8387 ကိ  စြေါ်ဆိ ပေါ။ 

သင က် ိုယက် ို ဂရိုစ ိုကပ်ါ။ အနှာေးယပူေါ၊ စကှာင ေးစကှာင ေး ှာေးပေါ၊ စနေွးစနေွးစထေွးစထေွး စနပေါ၊ စရမ ှာေးမ ှာေး စသှာက ပေါ။ 

စဆေးညွှန ေးမလိ စသှာ စဆေးဝေါေးမ ှာေးအစ ကှာင ေး သငို့ ဆရှာဝန ကိ  စမေးခမန ေးပေါ။ 

သငို့ လကခဏှာမ ှာေးကိ  စ ှာငို့  ကညို့ ပေါ။ ခပင ေးထန လကခဏှာမ ှာေး   ိလှာပေါက က သမှုကိ  ြ က ြ င ေးြ ယပူေါ။ 

သင ဆ်ရ ဝန်န င  ်အဆကအ်သယွ ်မခပတပ်ါရစန င ။် သငို့ က သမှုန ငို့  ပတ သက စသှာ စမေးြနွ ေးမ ှာေးအတကွ

က န ေးမှာစရေးဌှာနကိ  မစြေါ်ဆိ ပေါန ငို့ ။ 

သငဖ်ျ ြားန ပါက (သ ို  ) COVID စစရ်ဆြားမှုတငွ ်ရရ ဂါရ  သညဟ်ိုအရခဖထကွပ်ါက သြီားခခ ြားရနပါ- 

သငို့    စဆေးမှု (သိ ို့) လကခဏှာမ ှာေး  ခပပပ ေးစနှာက  ၁၀ ရကက်က  သငို့ အမိ စထှာင     ိ အခြှာေးမိသှာေး  ဝင မ ှာေး၊ 

အမိ စမွေးတရိ ဆှာန မ ှာေးန ငို့  ထ ရတွွေ့ မှုက ို ရရ  ငပ်ါ။ သ ေးခြှာေးအြန ေးတငွ  စနပေါ။ သ ေးခြှာေးအြန ေးတငွ  အပိ ပေါ။ ခဖ  နိ င လျှင  

သ ေးခြှာေး စရြ ိ ေးြန ေးကိ  အသ  ေးခပ ပေါ။ မ က န ှာသ တ ပဝေါ (သိ ို့) အိ ေး၊ ြကွ ၊ ပန ေးကန မ ှာေးကဲို့သိ ို့ တ  ကိ ယ ရည သ  ေး ပ စည ေးမ ှာေးကိ  

မျှစဝခြင ေးမခပ ပေါန ငို့ ။  စက ှာင ေး (သိ ို့) အလ ပ  အပေါအဝင  ဘယ ကိ မ  မသှွာေးပေါန ငို့ ။ အခြှာေးသမူ ှာေးအန ေးတငွ   ိလျှင  

န  ရခါငြ်ားစညြ်ားဝတဆ်ငပ်ါ။ 

သင အ် မ်ရထ ငစ်ိုန င  ်ရငြ်ားန ြီားရသ  အဆကအ်သယွမ်ျ ြားက ို အသှွာေးအလှာကန ို့ သတ မှု ြ ယရူန  ရခပ ဆ ိုပါ (စအှာက တငွ

 ကညို့ ပေါ)။ 

အနည ေးဆ  ေး  ကက န ို့  ၂၀  ကှာမျှ ဆပ ခပှာန ငို့  စရဖွငို့ ြ ပပ ေး မ ကှာြဏ သင လ်ကမ်ျ ြားက ို ရဆြားပါ။ 

ထစိတွျို့စသှာ မ က န ှာခပင န ငို့  အရှာဝတထ  မ ှာေး (ဥပမှာ  ှာေးပွဲ၊ တ ြေါေးလက ကိ င ၊ မ ေးြလ တ ၊ လက ကိ င ၊  ှာေးပွဲြ  ၊ အမိ သှာ၊ 

စရပိ က စြေါင ေး၊ လက စဆေးကန ) တိ ို့ကိ  မ ကှာြဏ သန  ်ရ ငြ်ားရရြားလိုပ်ပပီြား ပ ိုြားသတပ်ါ။ အခြှာေးသမူ ှာေးန ငို့  မျှစဝသ  ေးလျှင  

စရြ ိ ေးြန ေးကိ ပေါ သန ို့   င ေးစရေးလ ပ ပေါ။ 

ရချ ငြ်ားဆ ိုြား၊ န  ရချသည အ်ခါ တ     ေးန ငို့  အိုပ်ပပီြား လွှငို့ ပ  ပေါ။ တ     ေးကိ ကိ င ပပ ေးစသှာအြေါ ဆပ ခပှာန ငို့  စရဖွငို့ ြ ပပ ေး 

သငို့ လက မ ှာေးကိ  စဆေးပေါ။ တ     ေးမ  ိပေါက သငို့ တ စတှာင စကေွးအတငွ ေးသိ ို့ စြ ှာင ေးဆိ ေးပေါ (သိ ို့) န ှာစြ ပေါ။ လက မ ှာေးထသဲိ ို့

မလ ပ ရပေါ။ 

အသှွာေးအလှာကန ို့ သတ ခြင ေးမ  ထကွ ရမည ဆိ ပေါက န ှာစြေါင ေး ည ေးဝတ ဆင ပေါ၊ အခြှာေးသမူ ှာေးန ငို့  ၆ စပအကှွာတငွ  စနပေါ၊ 

သငို့ လက မ ှာေးကိ  မ ကှာြဏစဆေးစ ကှာပေါ၊ ထိ ို့ခပင  ထစိတွျို့ထှာေးစသှာ မ က န ှာခပင အှာေးလ  ေးကိ  သန ို့   င ေးစရေးလ ပ ပေါ။ 

https://www.va.gov/health-care/apply/application/introduction
https://www.va.gov/health-care/apply/application/introduction


မဖျ ြားန ရသ ်လညြ်ား အခခ ြားသမူျ ြားက ို COVID ကြူားစကရ်စန ိုငပ်ါသည။် လတူိ င ေးကိ  ခပင ေးထန ဖ ှာေးနှာလှာနိ င သညို့  

အစနခဖငို့  ကှာကယွ ပေါ။ 

သ ေးခြှာေးစနထိ င ရန အတကွ  CDC မ  သတငြ်ားအချကအ်လကမ်ျ ြားကိ - https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/if-you-are-sick/isolation.html တငွ   ကညို့ ပေါ 

မဖျ ြားန ရသ ်လညြ်ား အသ ွြားအလ ကန  ်သတရ်န် လ ိုအပ်ပါက- 

COVID   ိသနူ ငို့  စနှာက ဆ  ေးထစိတွျို့ ပပ ေးစနှာက  အ မ်တငွ ်၁၄ ရကက်က  ရနပါ။ အလ ပ  (သိ ို့) စက ှာင ေးသိ ို့ မသှွာေးပေါန ငို့ ၊ 

အမိ က ိစမ ှာေးအတကွ  သှွာေးလှာခြင ေး (သိ ို့) မိတ စဆမွ ှာေးထ  သှွာေးလှာခြင ေး မလ ပ ပေါန ငို့ ။ 

အဖ ှာေး (၁၀၀.၄ ◦F)၊ စြ ှာင ေးဆိ ေးခြင ေး၊ အသက    မဝခြင ေး (သိ ို့) COVID ၏ အခြှာေးလကခဏှာမ ှာေးကိ  ရစ င က်ကည ပ်ါ။ 

၎င ေးတိ ို့အနက  တ  ြ ြ ခဖ  လှာပေါက သင ၏သမှာေးစတှာ ကိ  အစ ကှာင ေး ကှာေးပေါ။ 

ခဖ  နိ င ပေါက သငို့ အမိ တငွ  အခခ ြားသမူျ ြားန င  ်ရဝြားရဝြားရနပါ၊ အထေူးသခဖငို့  အနတရှာယ ခဖ  နိ င စခြ ပိ မ ှာေးသမူ ှာေးန ငို့  

စဝေးစဝေးစနပေါ။ 

စနှာက ဆ  ေးထစိတွျို့ မှု  ိပပ ေးစနှာက  ၅ ရက မ  ၇ ရက အတကွ ေး COVID စရှာဂေါ  ှာစဖွ   စဆေးမှု ခပ လ ပ ရန  ဉေး ှာေးပေါ။ 

စဘေးကင ေး ွှာ သ ေးခြှာေးစနရန  (သိ ို့) အသှွာေးအလှာကန ို့ သတ ရန  မခဖ  နိ င သမူ ှာေးသည  ၎င ေးတိ ို့၏ဆရှာဝန ထ  စြေါ်ဆိ ရပေါမည  

(သိ ို့) Erie စကှာင တ တငွ  စနထိ င သမူ ှာေးအစနန ငို့  (716) 858-2929 ကိ  စြေါ်ဆိ ပေါ။ 

သငသ်ည ်COVID စစရ်ဆြားထ ြားပါက- 

 သငို့ တငွ လကခဏှာမ ှာေး   ိပေါက အမိ တငွ စနပေါ။

 COVID   ိသနူ ငို့  ထစိတွျို့ထှာေးပေါက အမိ တငွ စနပေါ။

 သိ ို့မဟ တ ပေါက န ှာစြေါင ေး ည ေး ဝတ ဆင ပေါ။ အခြှာေးသမူ ှာေးန ငို့  စခြှာက စပအကှွာခြှာေးပေါ။

သင အမိ   ိအ ပ   န ငို့  အတစူနပေါ။

 သငို့ ကိ     စဆေးမှုခပ လ ပ ထှာေးပပ ေး သငို့ တငွ  လကခဏှာမ ှာေးမ  ိပေါက အမိ တငွ စန ရှာ မလိ ပေါ။ 

   စဆေးမှုရလေ မ ှာေး ရ  ိစသှာအြေါ သငို့ ဆရှာဝန န ငို့  စဆေွးစနေွးပေါ။ 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/isolation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/isolation.html


စစရ်ဆြားမှုတငွ ်ရရ ဂါပ ိုြားမရ  လျှင.်.. 

ထိ ို့ခပင သင သည  COVID   ိသနူ ငို့  ထစိတွျို့ ြဲို့လျှင -  

 သငို့ တွင  COVID   ိနိ င စသေးသည ။

 ထိ ပ ဂိ္ လ န ငို့ ထစိတွျို့ ပပ ေး ၁၄ ရက အထိ

အမိ တွင စနပေါ။

သငို့ တွင လကခဏှာမ ှာေး  ိပေါက- 

သငို့ ဆရှာဝန န ငို့  စဆေွးစနေွးပေါ။ သငို့ တွင လကခဏှာမ ှာေး 

ိ ဉ အလ ပ န ငို့  စက ှာင ေးသိ ို့ မသှွာေးပေါန ငို့ ။ အခြှာေး 

အမ ှာေးသ  ေးစနရှာမ ှာေးသိ ို့ မသှွာေးပေါန ငို့ ။   စဆေးမှု 

စနှာက တ  ြ ခပ လ ပ ရန   ဉေး ှာေးပေါ။ 

သငို့ တွင လကခဏှာမ ှာေး မ  ိပေါက-  

ယြင အတိ င ေး ကိ ယို့ ကိ ယ ကိ  ကှာကွယ ပေါ- 

 သင အမိ   ိအ ပ   န ငို့  အတစူနပေါ။

 အခြှာေးသမူ ှာေးန ငို့  စခြှာက စပအကှွာခြှာေးပေါ

 န ှာစြေါင ေး ည ေး ဝတ ဆင ပေါ

စစရ်ဆြားမှုတငွ ်ရရ ဂါပ ိုြားရ  လျှင.်.. 

အ ိ ေးရဆိ င ရှာ ထစိတွျို့ မှုစခြရှာြ သကူ သငို့ ကိ  

ဆက သယွ ပေါမည ။ 

သင န ငို့ ထစိတွျို့ ြဲို့သမူ ှာေးကိ  အစ ကှာင ေး ကှာေးပေါ။ 

၎င ေးတိ ို့အှာေး အသှွာေးအလှာကန ို့ သတ မှု ြ ယူရန န ငို့  

၎င ေးတိ ို့၏ ဆရှာဝန ထ  စြေါ်ဆိ ရန  စခပှာပေါ။ COVID 

   စဆေးမှု ရယူရန  စခပှာပေါ။ 

သငို့ တွင လကခဏှာမ ှာေး   ိပေါက- 

စအှာက ပေါတိ ို့မခဖ  မ အထ ိအမိ တွင စနပေါ- 

 စနထိ င စကှာင ေးလှာခြင ေး

 သင ဖ ှာေးြဲို့သည မ ှာ ၁၀ ရက  ကှာပပ ခဖ  ခြင ေး။

 တ  ရက တိ င တိ င  အဖ ှာေးမ  ိခြင ေး။

 ၂၄ နှာရ အထ ိအဖ ှာေးက စဆေး မစသှာက ရခြင ေး။

သငို့ တွင လကခဏှာမ ှာေး မ  ိပေါက- 

  စဆေးမှုပပ ေးစနှာက  ၁၀ ရက  ကှာ

အမိတွငစနပေါ
သင တ်ငွ ်အစ ြားအရသ က ်လ ိုရလ ကစ် ွမရ  ပါက (သ ို  ) ကျန်ြားမ ရရြားအ မခ ၊ ဥပရဒဆ ိုငရ် 

အကအူည ီ(သ ို  ) အခခ ြားတစခ်ိုခို လ ိုအပ်ပါက- 

Erie စကှာင တ  က န ေးမှာစရေးဌှာန၏ ဝဘ ဆိ က တငွ  လမူှုဝန ေးက င ဆိ င ရှာ ရင ေးခမ  မ ှာေး ှာရင ေး   ိပေါသည -

https://www2.erie.gov/health/coronavirus 

အသှွာေးအလှာကန ို့ သတ ခြင ေး (သိ ို့) သ ေးခြှာေးစနခြင ေး ခပ လ ပ စနပပ ေး အစခြြ လိ အပ ြ က မ ှာေးအတကွ  အကအူည လိ အပ ပေါက 

- 2-1-1 (www.211wny.org) သိ ို့မဟ တ  Erie စကှာင တ  COVID-19 အြ က အလက မ ှာေးဖ န ေးလိ င ေးကိ  (716) 858-

2929 တငွ  စြေါ်ဆိ ပေါ။ 

စစရ်ဆြားမှု ခပြုလိုပ်လ ိုပါက (သ ို  ) ခပြုလိုပ်ရန်လ ိုအပ်ပါက- 

သငို့ ဆရှာဝန ကိ  စြေါ်ဆိ ပေါ။ 

https://www2.erie.gov/health/coronavirus


Erie စကှာင တ  က န ေးမှာစရေးဌှာနတငွ  Erie စကှာင တ အတငွ ေး  ိ စနရှာမ ှာေး၏ ှာရင ေး   ိပေါသည - 

https://erie.gov/covidtestsites 

နယေူးစရှာက ခပည နယ တငွ လည ေး  ှာရင ေး  ိပေါသည - https://coronavirus.health.ny.gov/find-test-site-near-you 

   ခပန မ ှာေးသည  VA ကိ  ဆက သယွ နိ င သည - https://www.va.gov/coronavirus-veteran-frequently-asked-

questions/#covid-19-testing-at-va 

ရန ကထ်ပ်အချကအ်လကမ်ျ ြား လ ိုအပ်ပါက သင ဆ်ရ ဝန်၊ ရက ငတ် ီ(သ ို  ) ခပညန်ယက် ို ရခေါ်ဆ ိုပါ- 

Erie စကှာ တ  က န ေးမှာစရေးဌှာန COVID-19 အြ က အလက ဖ န ေးလိ င ေး- 716-858-2929၊ နိ င င ခြှာေး ဘှာသှာ ကှာေး 

ခပန ဆိ ခြင ေးကိ  (တနလလှာ-စသှာ ကှာ န နက  ၈:၀၀- ည ၈:၀၀ န ငို့   စန-တနဂလစန ွန နက  ၈:၀၀- စန ို့လည  ၁၂:၀၀ ဖွငို့ သည ) 

ရ  ိနိ င သည ။ 

NYSDOH COVID-19 အြ က အလက ဖ န ေးလိ င ေး- 1-888-364-3065၊ NYSDOH COVID-19 ဝဘ ဆိ က တငွ  အွန လိ င ေး 

စမေးြနွ ေးစမေးနိ င သည  

COVID အရကက ငြ်ား ရမြားရလ ရ  ရသ  ရမြားခွန်ြားမျ ြားအတကွ ်အရခဖမျ ြားက ို ဤရနရ မျ ြားတငွ်

ရ  ရဖွန ိုငသ်ည-် 

Erie စကှာင တ  က န ေးမှာစရေးဌှာန- https://www2.erie.gov/health/index.php?q=frequently-asked-

questions-and-answers-about-covid-19-coronavirus 

နယူေးစရှာက ခပည နယ - https://coronavirus.health.ny.gov/home 

U.S. စရှာဂေါထနိ ေးြ  ပ စရေးန ငို့  ကှာကွယ စရေး  င တှာမ ှာေး- https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

nCoV/index.html 

https://erie.gov/covidtestsites
https://coronavirus.health.ny.gov/find-test-site-near-you
https://www.va.gov/coronavirus-veteran-frequently-asked-questions/#covid-19-testing-at-va
https://www.va.gov/coronavirus-veteran-frequently-asked-questions/#covid-19-testing-at-va
https://www2.erie.gov/health/index.php?q=frequently-asked-questions-and-answers-about-covid-19-coronavirus
https://www2.erie.gov/health/index.php?q=frequently-asked-questions-and-answers-about-covid-19-coronavirus
https://coronavirus.health.ny.gov/home
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html


The ILI/COVID Working Group of Western New York was formed in response to local variation in approach to the diagnosis and treatment of Influen-
za-Like-Illness and COVID-19 in the region. It is a collaborative effort of hospital systems, academic departments, independent practice associations, 
and insurers. The logos and signatures on this document represent the organizations’ support of this statement. 

Legal Notice and Disclaimer: Please note that the information contained in these resources does not establish a standard of care, nor does it consti-
tute legal or medical advice. These guidelines reflect the best available data at the time the information was prepared. The results of future studies 
may require revisions to the information in this guideline to reflect new data. This information is not int 22ended to replace individual provider clinical 
judgment in the care of their patients. Neither this workgroup, or any contributor to this effort, makes any representations or warranties, express 
or implied, with respect to the information provided herein or to its use. 
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