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အနူးကပ်ထရတွေ့သအောူးလူး်ု အောူး COVID-19 စမ်ူးသပ်ရန် အကက
ခပြုထောူးပါသည်။ ကောကယ်ရ ူး ထေး မသေးသ အမ ောူးစ်ု
အတက် သငက
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်ု
တ် အတည်ခပြု
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ွဲ ောူးြ်ု မလပ
်ု ါ-
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် ရတွေ့ ပပူးရနောက် ၅ ရက်၇ ရက် အကကောတင် စမ်ူးသပ်ရန် တက
်ု တ
် န်ူးပါသည်။
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