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Scabies is contagious and the common symptoms are itching. It is a pimple-like skin rash, which 

may affect most of the body or be limited to areas such as: between the fingers, wrist, elbow, 

armpit, genital parts, nipple, waist, buttocks, and shoulder blades. 

স্ক্যাবিস ছ াোঁয়াচে এিং এর সাধারণ লক্ষণ েুলকাবি। এবি ব্রচণর মচ া ফুসকুোঁবি, যা শরীচরর ছিবশরভাগ অংচশ  বিচয় 
পিচ  পাচর িা বক ু জায়গায় সীমািদ্ধ থাকচ  পাচর, ছযমি: আঙুচলর ফাোঁচক, কবি, কিুই, িগল, ছযৌিাঙ্গ, স্তিিৃন্ত, 
ছকামর, বি ম্ব এিং কাোঁচধর হাচির ওপর। 

ဝဲနာရ ာဂါသည ်က ူးစကတ်တ်ပ  ူး အဖြစ်မ ာူးရသာ ရ ာဂါလကခဏာမ ာ ယာူးယံဖြငူ်းဖြစ်သည။် ၎ငူ်းသည ်ဝက်ဖြံ မာ 

အရ ဖ ာူးအန ကွက်မ ာူးဖြစ်ပ  ူး ြန္ဓာက ိုယ်တစ်ြိုလံိုူး သ ို ို့မဟိုတ် ရအာက် ါတ ို ို့ကဲို့သ ို ို့ရသာ ဧ  ယာမ ာူးတငွ ်ဖြစ်တတ် ါသည ်- 

လက်ရြ ာငူ်းမ ာူးကကာူး၊ လက်ရကာက်ဝတ်၊ တံရတာငဆ်စ်၊ ဂ  ျိုငူ်းကကာူး၊ လ ငအ်ဂဂ ါတစ်ဝ ိုက်၊ န္ ို ို့သ ူးရြါငူ်း၊ ြါူး၊ တင ်ါူးမ ာူးန္ ငို့ ်

လက်ဖ ငရ် ိုူးမ ာူးတွင ်ဖြစ် ွာူးန္ ိုင ်ါသည။် 

Prevent scabies by avoiding skin-to-skin contact with a person who has scabies and by avoiding 

contact with items used by infected persons such as clothing, bedding or towels. 

স্ক্যাবিস ররাধ করতে স্ক্যাবিস সংক্রবিে িযবির সংস্পর্শ এবিতে চলুন। আক্রান্ত িযবির এিং োতের কাছাকাবছ থাকা 
িযবিতের িযিহৃে কাপি-তচাপি, বিছানা, রোোতলর সাতথ সংস্পর্শ এবিতে চলুন। 

ဝဲနာရှှိသနူငှ ့် အရေပ ာြားချင့်ြား ထှိရ  ွေ့ မှုကှိို ရရှာင့်ရှာြားပခင့်ြားနငှ ့် ဝဲနာ ှိိုြား ကူြားစက့်ထာြားသ ူနငှ ့် ထှိိုသနူငှ ့် 

အန ြားက ့်ထှိရ  ွေ့ မှုရှှိသမူျာြား အသ ိုြားပ ြုထာြားသည ့် အဝ ့်အစာြား၊ ရမ ွေ့ော အှိ ့်ောခင့်ြား သှိို  မဟို ့် 

မျက့်နာှသို ့် ိုဝါ ကဲ သှိို  ရသာ  စစည့်ြားမျာြားနငှ ့် ထှိရ  ွေ့ မှုကှိို ရရှာင့်ရှာြားပခင့်ြားအာြားပြင ့် ဝဲနာကူြားစက့်မှုကှိို 

ကာက ယ့် ာြားဆ ြားနှိိုင့် ါသည့်။ 

                                       All the bedding and clothing used by the infected person should be washed thoroughly with hot 

water, soap and dried completely under the sun. 

িযিহৃে বিছানা িা পবরবিে কাপিতচাপি, রেগুতলা আক্রান্ত িযবির সংস্পতর্শ এতসতছ, রসগুতলা অির্যই গরি পাবন ও 
সািান বেতে ভাতলাভাতি ধুতে রেলতে িতি। পবরষ্কার পাবন বেতে রধাোর পর বিবনসগুতলা অির্যই ররাতে পুতরাপুবর 
শুকাতে িতি। 

ဝဲနာရှှိသမူျာြား အသ ိုြားပ ြုထာြားသည ့် ရမ ွေ့ော၊ အှိ ့်ောခင့်ြားမျာြားနငှ ့် အဝ ့်အစာြားမျာြားအာြားလ ိုြားကှိို ရေရန ြားနငှ ့် 

ဆ ့်ပ ာ ှိို  ပြင ့် ရသရသချာချာ ရလ ာ့်ြ  ့်သင ့်ပ  ြား လ ိုြားဝရပခာက့်ရသ ွေ့သည့်အထှိ ရနရောင့်ရအာက့်  င့် 

လှန့်ြားသင ့် ါသည့်။ 
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For water scarce areas 

Scabies mites only survive on human skins, so when washing of items is not possible (for example due to 

lack of water), wrap them in a plastic bag for 3 days under the sun. Ensure that no one comes in contact 

with the infested materials (This method is recommended for water scarce areas). 

স্ক্যাবিস িাইট িানি-র্রীতরর ত্বক রথতক েূতর ২–৩ বেতনর রিবর্ িাাঁচতে পাতর না, োই ঘরিাবির অথিা িযবিগে রেসি বিবনসপত্র রধাো 
োে না, রসগুতলা সংক্রিণিুি করতে একবট একিার িযিিারতোগয আাঁটসাাঁট প্লাবিতকর িযাতগ ভতর, িযাতগর িুখ ভাতলাভাতি রিাঁতধ অন্তে 
বেন বেন ররতখ বেতে িতি, োতে কাতরা সংস্পতর্শ না আতস (পাবনর অভাি আতছ, রকিল এিন এলাকার িনয প্রতোিয)। 

ဝဲနာပြစ့်ရစရသာ မ  ာြားရကာင့်မျာြားက လူ  အရေပ ာြားရ ေါ်  င့်သာ ရှင့်သန့်နှိိုင့်သည ့်အ  က့်  စစည့်ြား စစယမျာြားကှိို ရလ ာ့်ြ  ့်ေန့် 

မပြစ့်နှိိုင့် ါက (ဥ မာ - ရေမရှှိပခင့်ြားရ ကာင ့်) ၎င့်ြား ှိို  ကှိို  လ ့်စ စ့်အှိ ့်  င့်ြား   ့်ထည ့်၍ ရနရောင့်ရအာက့်  င့် ၃ 

ေက့် ကာ ထာြားရ ြား ါ။ ရောဂါ ှိိုြားကူြားထာြားသည ့်  စစည့်ြားမျာြားနငှ ့် ဘယ့်သမူှ ထှိရ  ွေ့ မှုမရှှိရ ကာင့်ြား ရသချာရအာင့်လို ့် ါ 

(ဤနည့်ြားလမ့်ြားကှိို ရေရာှြားသည ့်ဧေှိယာမျာြားအ  က့် အ က ပ ြု ါသည့်)။ 

Overall cleanliness of the household and personal hygiene is critical including bathing, hand-

washing and regular laundry with soap. 

ররাগীর িযিহৃে ঘর খুি ভাতলাভাতি পবরষ্কার করতে িতি। সাতথ সাতথ সািান বেতে রগাসল করা, িাে রধাো এিং 
কাপি কাাঁচার সািান/পাউডার বেতে কাপি রধাো বনবিে করতে িতি। 

ရေချှိြုြားပခင့်ြား၊ လက့်ရဆြားပခင့်ြားနငှ ့် ဆ ့်ပ ာပြင ့်   ိုမှန့်အဝ ့်ရလ ာ့်ပခင့်ြား ှိို   အ ါအဝင့် အှိမ့်ရထာင့်စို စ့်ခိုလ ိုြား 

သန  ့်ရှင့်ြားမှုနငှ ့်  စ့်ကှိိုယ့်ရေသန  ့်ရှင့်ြားမှု ှိို  က အလ န့် ောအရေြားကက ြား ါသည့်။ 

                                       

Whenever the symptoms are observed, please visit the nearest facility for medical consultation. 
Medications are available in the health facilities for free. 

এই ররাতগর রকানও লক্ষণ রেখা বেতল সাতথ সাতথ বনকটিেশী স্বাস্থ্যতকতে বচবকৎসার িনয রেতে িতি। স্বাস্থ্যতকতে এই 
ররাতগর ওষুধ বিনািূতলয পাওো োে। 

ဝဲနာ ရောဂါလကခဏာမျာြား ပြစ့်ရ ေါ်သည့်ကှိို သ ှိထာြားမှိသည့်နငှ ့် ရဆြားကိုသမှုခ ယူေန့် န ြားစ ့်ော 

ကျန့်ြားမာရေြားဌာနသှိို   ရကျြားဇူြားပ ြု၍ သ ာြားရောက့်ပ သ ါ။ ရဆြားဝါြားမျာြားကှိို ကျန့်ြားမာရေြားဌာနမျာြား  င့် အခမဲ  

ေယူနှိိုင့် ါသည့်။ 
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