က န်ုံးမာာရရုံးအသပညာမမြှငတ
် င်ရရုံးဌာနခွွဲ၊
မပည်သူ့က န်ုံးမာရရုံးဦုံးစုံးဌာန

ရုံးု လုပ်ငန်ုံးဌာနမ ာုံးတွင် ကဗ
ု စ်-၁၉ ရရာဂါကာကွယ်ရန်အတွက်
ရ

ာင်ရွကရ
် မညလ
် ုပ်ငန်ုံးလမ်ုံးညွှန် (Version 4.0)

လုပ်ငန််းလမ််းညွှန်ရယူရန် QR-code

(၂၈.၆.၂၀၂၁)

မာတိကာ
စဉ်

အရ ကာင်ုံးအရာ

စာမ က်နှာ

(၁) နိဒါန်း

၂

(၂) ကိိုဗစ-၁၉ ရ ောဂါကောကွယရ ်းနှငပတသက၍ ရို်း/ဌောန ဝနထမ်းမ ော်း

၃

မဖြစမရန သိ ထ
ှိ ော်း န အခ ကမ ော်းနှင အခ င်းခ င်းအသိရပ်းသတိရပ်း
ရဖပောကကော်း မညအခ ကမ ော်း
(၃) ရို်းလိုပငန်းဌောနမ ော်းတွငလိက
ို နာက ငသ်းို မည ကိိုဗစ-၁၉ရ ောဂါ ကော

၁၂

ကွယရ ်း လိုပငန်းမ ော်း
(၄) ရို်း/ဌောနမ ော်းတွင စီမခနခွွဲမှုနည်းလမ်းအ ကကိြိုတငစီစဉရ

ောင ွကထော်း

၁၂

မည အခ ကမ ော်း
(၅) ရို်း/ဌောန တောဝန ှိသမ
ူ ော်းနှင ဝနထမ်းမ ော်းလိက
ို နာ န အခ ကမ ော်း

၁၄

(၆) အသကရှှူလမ်းရကကောင်းမှတစ

၁၄

င ရ ောဂါကူ်းစကဖခင်းမှကောကွယ န

ဝနထမ်းအော်းလို်းအတူ တကွ လိက
ို နာ မညအခ ကမ ော်း (Respiratory
Hygiene)
(၇) လကမှတစ

င ပါ်းစပ၊ နှာရခါင်းနှင မ ကလ်းို အတွင်းသိို ကိဗ
ို စ-၁၉ ရ ောဂါပိို်း

၁၅

ဝငရ ောက ကူ်းစကဖခင်းကိို ကောကွယဖခင်း(Hand Hygiene)
(၈) ကိိုဗစ-၁၉ ရ ောဂါပိို်းမ ော်း ဝငရ ောကမကူ်းစကရစရ ်း တစဦ်းနှငတစဦ်း

၁၅

(၆)ရပအကွော ခပခွောခွော ရနထိိုငဖခင်း (Physical Distancing)
(၉) အလိုပနှငပတသကသည ခ ီ်းမ ော်းရလ ောခ ဖခင်း၊ ရလ ောခ နိင
ို နစီမဖခင်း

၁၆

(၁၀) သန ှင်းရ ်း ပိုမှနဖပြိုလပ
ို ဖခင်းနှင ပိို်းသတသနစငဖခင်း
(၁၁) ရ

်းအနတ ောယဖြစနိင
ို ရဖခနှငစပလ ဉ်း၍

ကသွယရ

ောင က
ွ ဖခင်း၊

၁၇

သငတန်းရပ်းဖခင်းနှငပညောရပ်းဖခင်း
(၁၂) ကိိုဗစ-၁၉ ရ ောဂါ သသယ ှိရသော ဝနထမ်းမ ော်းအော်း စီမဖခင်း

၁၇

(၁၃) အရထွရထွရ

၁၈

ောင ွက နအခ ကမ ော်း

(က) နိဒါန််း
ကမ္ဘက
ာ့ ျန်းမဘရ ်းအဖွဲ့၏ လိုပငန်းခွငအတွင်း ကိုဗစ-၁၉ ရ ောဂါကူ်းစကမှု ှိနင
ိို ရသောလိုပငန်း
မ ော်းကိို ရ ်းအနတ ောယဖြစနိိုငရဖခ

န်းစစမှုဖပြိုလိုပခ က(၂၆.၆.၂၀၂၀)အ

ရ်းို လိုပငန်းဌောနမ ော်းသည

ဝနထမ်းအခ င်းခ င်း (သိို) အမ ော်းဖပညသူမ ော်း၊ ဧညသညမ ော်း မကကောခဏ (သိို) အနီ်းကပထိရတွွေ့မှု
မ ော်း ှိနင
ိို ရသောလည်း ကိုဗစ-၁၉ ရ ောဂါ ိရ
ှ သော (သိို) သသယလူနာမ ော်းနှငထိရတွွေ့ န မလိအ
ို ပရသော
လိုပငန်းဖြစရသောရကကောင ထိရတွွေ့မှုအနတ ောယ အလယအလတ (Medium Risk) ှိရသော လိုပငန်းမ ော်း
အဖြစ သတမှတနိိုငပါသည။
ထိရတွွေ့မှုအနတ ောယအလယအလတ ရ
ှိ သော လိုပငန်းမ ော်းတွင ပါဝငရ ဘလည်း အမ ော်းဖပညသူ
အဘ်း မ မ
ှိ ဖြစလိအ
ို ပရသော ဝနရ

ဘငမှုမျဘ်းရ ်း

ညာ့ လိုပငန်းမ ော်းဖြစရသော

မ ော်း၊ ဘဏလို ငန်းမျဘ်း၊ အစော်းအရသောကနှငရ
ာ့

်းဝ ်း လကလီရ ောင်းရသောလိုပငန်းမ ော်း၊ တည်းခိခ
ို န်း

လိုပငန်းမ ော်း၊ ခ ီ်းသွော်းလိုပငန်းမ ော်း၊ ပစစည်းပိရ
ို
ိိုင ောလိုပငန်းမ ော်းနှငာ့

အခ ဘ်းခ ည

ူ့ဝနရ

န
ွဲ ှင လခို ခြိုရ ်းလိုပငန်း

ောငရ ်းလိုပငန်းမ ော်း၊ ရ

ဘငမှုလို ငန်းမျဘ်း

ရ

ရ
ိှ ်းနှင သန ှင်းရ ်း

ဘင ွက

ညာ့ဌဘနမျဘ်း

ည

လို ငန်း ငတင ရ ဘဂ က်းစက မ ံ ရစရ ်းအတက ကဗ
ို စ-၁၉ ရ ဘဂ ကဘကယရ ်းနည်းလမ်းမျဘ်းကို
အထ်း

တခ ြု၍ လက
ို နာ မည ခဖစ

ည။

ရို်းလိုပငန်းဌောနမ ော်းတွင COVID-19ရ ောဂါ ကောကွယ နအတွကရ

ောင ွက မည လို ငန်း

လမ်းညွှန (Version 4.0) (၂၈-၆-၂၀၂၁)နှငာ့ ရံို်းလို ငန်းဌဘနမျဘ်း မခဖစမရန

ငာ့ ထဘ်း မညာ့

ကျန်းမဘရ ်းအ

အ ျကအလက

ညဘခမြှငာ့တငရ ်းနှငာ့

ခ ြုမရခ ဘင်းလ

က ယ ညဘရ ်း

ိုင ဘ

မျဘ်းကို ကျန်းမဘရ ်းဝနကက်းဌဘန၏ အငတဘနကစဘမျကနှာ(www.mohs.gov.mm)တင အလယတက
download ဖပြိုလပ
ို ယ နိုင န စစဉထဘ်း ှမညခဖစပ ်း ရအဘကရဖဘခ
ခမင

QR-code ကို ရံို်း/ဌဘနမျဘ်း၏

ဘရ ဘရန ဘမျဘ်းတင ထဘ်း ခှ င်းအဘ်းခဖငာ့ ရံို်းဝနထမ်းမျဘ်းအရနခဖငာ့ မမတို့ို၏ မိုဘိုင်းဖိုန်းမျဘ်းခဖငာ့

အလယတက စကငဖတ၍ ယ

မ်း

ည်းထဘ်း န
ှ ိုငမညခဖစ

ည။

ပ(ု ၁)- ရုုံးလုပ်ငန်ုံးဌာနမ ာုံးတွင် ကုဗစ်-၁၉ရရာဂါကာကွယရ
် ရုံး
လုပ်ငန်ုံးလမ်ုံးညွှန်ရယရန် QR-code)

(ခ)

ကိုဗစ်-၁၉ ရရာဂါကာကွယ်ရရ်းနှင်ပတ်သက်၍ ရု်း/ဌာန ဝန်ထမ််းမ ာ်း မဖြစ်မရနသိရိထ
ှ ာ်းရန်
အခ က်မ ာ်းနှင် အခ င််းခ င််းအသိရပ်း သတိရပ်းရဖပာကကာ်းရမည်အခ က်မ ာ်း
ရအဘကရဖဘခ

အ ျကမျဘ်း

ည ခမနမဘနိုငငံတင ကိုဗစ-၁၉ ရ ဘဂ စတငခဖစ ဘ်း ျန(၂၃.၃.

၂၀၂၀) ကရနို့မှစတငကဘ ရ ဘဂ ခဖစ ဘ်းက်းစကမှု ံိုစမ
ံ ျဘ်းနှငာ့ တ က၍
ခဖစပ ်း လို ငန်း ငအတင်း ှ ကက်းကက
အ

ရ ်း၊

ညာ့အ ျကမျဘ်း

၊ တဘဝန ှ မျဘ်းမှ မမတို့ို၏ဝနထမ်းမျဘ်းကို အပမတမ်း

တရ ်း ရခ ဘကကဘ်းရန မညာ့အ ျကမျဘ်းခဖစ

ည။ ဝနထမ်းအ ျင်း ျင်းမှလည်း တစဦ်းကို

တစဦ်း ကဘကယရ ်းနည်းလမ်းမျဘ်းနှငာ့ တ က၍ အပမတမ်း အ ရ ်း၊
ခဖစ

ထဘ်း
ှ

တရ ်း ရခ ဘကကဘ်းကက န

ည။

(၁) ဖမနမောနိိုငငတွငရတွွေ့ ိှ ာ့ သည ကရ
ို ိုနာဗင
ို ်း

စရ ဘဂ ို်း ရ
ှ

(၈၃) ဘ ိုငနှုန်း နို့ ည ရ ဘဂ လကခဏဘတစစံိုတစ ဘ မခ
ကျန်းမဘစဘ ှရန

ခဖငာ့ အခမငအဘ်းခဖငာ့ မည

ဘ
ဘ

မျဘ်း၏ (၆၅)

ဘ ိုငနှုန်းမှ

ဘမနအတိုင်း ရနရကဘင်း

ူ့ထံတင ရ ဘဂ ို်း ှ ညကို မ

နိုင ၊

ရရာဂါလကခဏာတစ်စတ
ု စ်ရာမမပသမ ာုံးထမ ရရာဂါကုံးစက်လာနုငရ
် မခရသည်ကု ရုုံး/ဌာန င
ု ်
ရာတာဝန်ရသမ ာုံး/ဝန်ထမ်ုံးမ ာုံး၊ ၎င်ုံးတ၏
ုို့ မသာုံးစဝ
ု င်မ ာုံးနင် မမြစ်မရနရုုံး/ဌာန အမပင်ထွက၍
်
တာဝန်ထမ်ုံးရ

ာင်ရသမ ာုံးအရနမြင် အမမွဲသတမပြု ကာကွယ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

(၂) လတစဦ်းမှတစဦ်း

ိုို့ အဓကကိုရန
ို ာဗိုင်း

smission) အရနခဖငာ့ (၂)မျြု်းရတွဲ့
မှတစ

ငာ့ ရလထ ျံွဲ့လငာ့နိုငရ

မျဘ်းနှငာ့
မျဘ်း

ည။ ထမက်းစကမှု ံိုစံမှဘ အ ကရှှူ လမ်းရကကဘင်း

ငာ့ တက
ို ရိုကဝငရ ဘကက်း စကရစခ င်းခဖစပ ်း ကိုရန
ို ာဗိုင်း

ထိုတခ င်း၊ စကဘ်းရခ ဘခ င်း၊
တစ

စရ ဘဂ က်းစကမှု ံစ
ို ံ (Major Modes of Tran-

ျင်း

ဘ ကိုရန
ို ာဗိုင်း

ရလထတငလငာ့ရမျဘ ျံွဲ့နှံို့နိုင

ည

ိုခ င်း၊ နှာရ ျခ င်း၊ ရ ျဘင်း
ညာ့

အလနရ

၎င်းတ၏
ိုို့
်းစ နှငာ့နှာရ င်းမှတစ

ရှှူထိုတခ င်းမှ တစ

်းို ခ င်းတို့ိုခ ြုလို

ငာ့

်းငယ

ဘမှ

ထက ကဘ
ှ

ညာ့အစကအမှုန(Aerosols)
အခ ဘ်း

မျဘ်း၏

စရ ဘဂ အ

ငာ့

စ ်းို ဝငနိုင ညာ့ အစကအမှုန(Droplets)မျဘ်း ည
ငာ့အန်း တဝန်းကျင(၅)ရ

ရလဘငစဘရခ ဘကကဘ်းခ င်း၊
ည။

ကရှှူ

်းစ ၊

ငာ့က်းစက

ည။

ကိုရန
ို ာဗိုင်း

နိုင

အ

စ ်းို ဝငနိုင ညာ့အစကအမှုန (Droplets)

နှာရ င်းနှငာ့ မျကလံ်းို တို့ိုအတင်း ဝငရ ဘက၍ ကိုရန
ို ာဗိုင်း
ခ နို့ ဘ်းရစ

စ ်းို ှ

ဗိုင်း

ျင်း

ခို င်းခဖငာ့

စ ို်း ဝငနိုင ညာ့

နို့အထ ရ ဘက န
ှ ိုငပ ်းစကဘ်းကို ကျယ
မ
ို ိုကဘရဝ်း ညာ့အကဘအရဝ်းအထ ရ ဘက ှ

အစကအမှုနမျဘ်း ည

တစစကကနလျှ
ို့ င(၃၃)ရ နှုန်း အ ှနခဖငာ့ (၆)ရ

ဘမနအ က

ရ ျဘင်း

်းို ခ င်းမှတစ

ငာ့

နို့အထလည်းရကဘင်း၊ နှာရ ျခ င်းမှတစ

ငာ့

တစစကကနလျှ
ို့ င (၁၆၄)ရ နှုန်းအ န
ှ ခဖငာ့ (၁၉)ရ
ညကို

၍
ှ

တထဘ်းကဘကယ မညခဖစ

နို့အထ လည်းရကဘင်း

ျံွဲ့နရ
ှံို့ ဘက န
ှ ိုင

ည။

ပ(ု ၂) ကရ
ု ုနှာဗင
ု ်ုံးရပ်စ်ပါဝင်ရသာအစက်အမှုန်မ ာုံးပ ွေ့နို့ရရာက်ရနုင်ပု

ထသ
ု ုို့အသက်ရှူလမ်ုံးရ ကာင်ုံးမတစ်

င် ကုရုနှာဗုင်ုံးရပ်စပ
် ုုံးတက
ု ်ရက
ု ်ဝင်ရရာက် ကုံးစက်

မခင်ုံးကုထရရာက်စွာကာကွယ်နုင်ရန်အတွက် အရကာင်ုံး

ုုံးနငအ
် ထရရာက်

ုုံးနည်ုံးလမ်ုံးမာ

ပါုံးစပ်နငန
် ှာရခါင်ုံးစည်ုံး(mask)ကု ရုံးု သုလာရရာက်သည်အခါတုင်ုံး၊ အမခာုံးသမ ာုံးနငရ
် တွွေ့
သည်အခါတင
ု ုံး် ၊ မမြစ်မရနအမပင်ထွက်ရသည်အခါတုင်ုံး စနစ်တက တပ်
သည်။ ပါုံးစပ်နငန
် ှာရခါင်ုံးစည်ုံး(mask)ကု စနစ်တက တပ်

ု

င်မခင်ုံးပင် မြစ်ပါ

င်မခင်ုံးမြင် ကုရုနှာဗင
ု ်ုံးရပ်စ်

ရရာဂါပုုံးရသထမ ရရာဂါပုံးု မ ာုံးအရဝုံးသုို့ပ ွေ့လွငထ
် ွကမ် ခင်ုံးကု ထရရာက်စွာကာကွယ်နင
ု ်မည်
မြစ်မပုံး ပါုံးစပ်နင်နှာရခါင်ုံးစည်ုံး(mask)ကု စနစ်တက တပ်

င်ထာုံးသမ ာုံးအရနမြင်လည်ုံး

မမတို့ုထသုို့ရရာဂါပုုံး ဝင်ရရာက်ကုံးစက်မခင်ုံးမ ထရရာက်
ာ
စာွ ကာကွယ်နင
ု ်မည်မြစ်ပါသည်။
ကိုဗစ်-၁၉ ရရာဂါရှသ
ိ ူမ ာ်းထမှ အသက်ရှှူထုတ်တိုင်း် ထွကရ
် လ
ှိ ာသညက
် ရ
ို ိုနာဗိုင််းရပ်စပ
် ို်း
ပါဝင်သညအ
် စက်အမှုန်မ ာ်းသည် အထက်တွငရ
် ြာ်ဖပခသည်အတိင
ု ််း အန်းပတ်ဝန််းက င် (၅)ရပ
ခန်အထိ ရရာက်ရှိနုင
ိ ်၍ အဖခာ်းသူမ ာ်းနှင် န်းကပ်စွာမရနဘ (၆)ရပအကွာ ခပ်ခွာခွာရနထိင
ု ်
ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ လူစလ
ု ူရဝ်းမ ာ်းကိုလည််း ရရှာင်ကကဉ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
အထကတငရဖဘခ

ာ့ ညာ့ ကိုရန
ို ာဗိုင်း

တင လငာ့ရမျဘ ျံွဲ့နို့ှံနိုင ညာ့ အလနရ

စ ်းို ဝင
်းငယ

ညာ့ အစကအမှုနငယမျဘ်း

ည ရလထ

ညာ့အမှုန (Aerosols)မျဘ်း အ ငခဖငာ့လည်း

အလံို တအ န်းမျဘ်း၊ အယဘ်းကန်းအ န်းမျဘ်း၊ ရလဝငရလထကမရကဘင်း ညာ့ အ န်းမျဘ်း

အတင်း ှ

ရလထိုထတင

ရှှူရက
ှု မ ဘမှတစ

မနစရ င်းမျဘ်းစဘကကဘခမငာ့ ညအထ

ငာ့လည်း က်းစကခ င်း ံ နင
ို

ှရနနင
ို ၍

၎င်းရလကို

ည။

ဗိုင််းရပ်စပ
် ို်းမ ာ်း ရလထမှတစ်ဆငလ
် ွင်ရမ ာကူ်းစက်မ(ှု aerosol transmission)ကို ကာကွယ်
နိုင်ရန်အတွက် အလုပတ
ိ ်အခန််းမ ာ်း၊ အယာ်းကွန်း် အခန််းမ ာ်း၊ ရလဝင်/ရလထွကမ
် ရကာင််း
ရသာအခန််းမ ာ်းသိုသွာ်းရရာက်ဖခင််းမှ အတတ်နုင
ိ ်ဆ်းု ရရှာင်ကကဉ်ရမည်။ မ က်နာှ ခ င််းဆိုင်
ဖပတင််းရပါက်မ ာ်း၊ တခါ်းမ ာ်းြွင်ထာ်း၍ ရလဝင်/ ရလထွက် (Cross Ventilation) ရကာင််းရစ
ရန် ရဆာင်ရွကရ
် မည်။
(၃) ဒိုတယအဓကက်းစကမှု ံစ
ို ံအရနခဖငာ့ တစ
ှရန

ငာ့ ံက်းစကခ င်းခဖစကဘ ဗိုင်း

စ ်းို က တင၍

ညာ့ အ ဘဝတထြု စစည်းမျဘ်းကို လကခဖငာ့ ထရတွဲ့ကိုငတယမခ င်းမှတစ

ည လကတင က ပင
ကိုငတယမ ဘမှတစ

ဘ်းကဘ ထလ
ို ကခဖငာ့ နှာရ င်း၊
ဘ ဗိုင်း

စ ်းို ဝင

ည။ ကိုရန
ို ာဗိုင်း

စ

ညာ့အစကအမှုန (Droplets) မျဘ်း

ည

အန်း တဝန်းကျင ှ အ ဘဝတထြုမျဘ်းနှငမျက
ာ့
နှာခ ငမျဘ်းရ ေါ်
မျဘ်းရ ေါ်တငကိုရန
ို ာဗိုင်း

စ ်းို ှရနနိုင

စ ို်း

်းစ နှငာ့ မျကစတိုို့ကို ထရတွဲ့

ငာ့ ရ ဘဂ ို်းဝငရ ဘကက်းစက ခ င်းခဖစ

ရ ဘဂ ို်း ှ ထံမှထကလဘရ

ငာ့ ဗိုင်း

ည။ ကိုရန
ို ာဗိုင်း

ိုို့

ျံွဲ့နံို့ှရ ဘက ၍
ှ ၎င်းအ ဘဝတထြု
စရ ဘဂ ို်း ည

တတြု စစည်း

မျဘ်း၊ ရ ကထည စစည်းမျဘ်းနှငာ့ ဖန စစည်းမျဘ်းရ ေါ်တင (၅) ကအထ၊ စကကှူရ ေါ်တင မနစ
အနည်းငယမှ (၅) ကအထ၊

စ

ဘ်းရ ေါ်တင(၄) ကအထ၊ လတစတစနှငာ့ စတ်းမျဘ်းရ ေါ်

တင(၂) ကမှ(၃) ကအထ၊ကတထစကကှူရ ေါ်တင(၂၄)နာ နှငာ့ ရကက်းနရ ေါ်တင(၄)နာ အထ
အ

က ှငရနထိုင၍ ကိုငတယထရတွဲ့မ

နိုငခ င်းခဖစ

မျဘ်း၏လကတင ဗိုင်း

ဝငက ပင

ည။

လက်တွင် ကပ်တင်က န်ရနရသာ ကုရုနှာဗုင်ုံးရပ်စပ
် ုုံးမ ာုံးသည်
နို့စပ်စွာ စနစ်တက လက်ရ
ဗုင်ုံးရပ်စပ
် ုုံး၏

စ ို်းမျဘ်း

အရပေါ်ယအ

ုံးသည်အခါတွင်

ပ်မပာနငရ
် ရကအ
ု သုံးု မပြု၍

ပ်မပာရမာ်လက ှူုံးမ ာုံးနငထ
် ရတွွေ့၍ ကုရုနှာ

မ က်နှာမပင်လာွှ ကုပ က်စုံးရစမပုံး

စကကနို့(် ၂၀)ခနို့်အ ကာတွင်

ကုရုနှာဗုင်ုံးရပ်စပ
် ုုံးအာုံး အပင
ု ်ုံးပင
ု ်ုံးမြစ်၍ပ က်စုံးသာွ ုံးရစပါသည်။ ပ က်စုံးရသ

ုံးု သွာုံးသည်

ကုရုနှာဗုင်ုံးရပ်စပ
် ုုံးသည် လူ့ခနဓှာကုယက
် လာပ်စည်ုံးအတွင်ုံးသုို့ဝင်ရရာက်မပုံး မပနို့ပ
် ွာုံးမခင်ုံးမမပြု
လုပန
် ုင်ရတာပါ။ ထို့ုရ ကာင်

ပ်မပာနငရ
် ရကုအသုုံးမပြု၍ လက်ကုအနည်ုံး

ကာရအာင် မ ကာခဏ စနစ်တက နို့စပ်စာွ ရ

ုံးရ ကာရန်လအ
ု ပ်ပါသည်။

အလွယ်တကမရရနုင်ရသာရန ရာမ ာုံးတင
ွ ်အယ်ကုရ
အထက်ပါဝင်ရသာ ရရမလလ
ု က်သနို့်စင်ရ

ာလ်အနည်ုံး

ုုံးစကကနို့(် ၂၀)
ပ်မပာနငရ
် ရ

ုံးု (၆၀)ရာခုငန
် ှုနုံး် နင်

ုံးရည်ကုအသုုံးမပြုနုငပ
် ါသည်။

ပ(ု ၃)

(၄)

ပ်မပာနင်ရရမြင်လက်ကအ
ု နည်ုံး

ိုရတ

ုုံးစကကနို့်(၂၀) ကာရ

ုံးမခင်ုံးရ ကာင်ကုရုနှာဗုင်ုံးရပ်စမ
် ာုံးပ က်စုံးရစပု

နရတွဲ့ ှ ျကမျဘ်းအ ကဗ
ို စ-၁၉ ဗိုင်း

ဘ်းရ ေါ်ထကလဘ
ကိုရန
ို ာဗိုင်း

စ ်းို ည မျြု်းရို်းဗဇရခ ဘင်းလမှုမျဘ်းစဘ ခဖစ

ညကို ရတွဲ့ ှ ပ ်း ကမ္ဘက
ာ့ ျန်းမဘရ ်းအဖွဲ့ကက်းမှ အ

ို

မျြု်းရို်းဗဇရခ ဘင်း

စရ ဘဂ ို်းမျဘ်းကို (၃၁.၅.၂၀၂၁)ရနို့မှစတင၍ ဂ အကခ ဘမျဘ်းခဖငာ့ အမညမျဘ်း

တမှတ၍ အို စို(၂) ို ခ ဘ်း ာ့

ည။

(က) စို်း မဖယရ ဘဂ က်းစကမှုအနတ ဘယ ှ ညာ့ (Variants of Concern- VOCs) အို စို
၎င်းအို စိုတင ဝငရ ဘ မျြု်းရို်းဗဇရခ ဘင်းကိုရန
ို ာဗိုင်း
-

က်းစက ျံွဲ့နန
ံို့ှ ိုငမှုနှုန်း မ
ို ခို မငာ့မဘ်းခ င်း၊

-

ရ ဘဂ ခ င်းထနမှုနှငာ့ ရ

-

ကဘကယရ

စရ ဘဂ ်းို မျဘ်း

ံို်းနင
ို ရခ ခမငာ့တကနိုငရခ

်းအ ျြုွဲ့၏အဘန

ငရလျဘာ့ကျနိုငရခ

ှခ င်း၊

ှခ င်းနှငာ့

ည-

-

ရ ဘဂ ို်း /မ
ှ
ှစစရ

်းခ င်းနှငာ့ ကဘကယထန်း ျြု ရ ်းလို ငန်းမျဘ်း၏ ထရ ဘက

မှုကို ရလျဘာ့ကျနိုငရခ

ခှ င်းတို့ိုခဖစ

ည။

စို်းရိမ်ြယ
ွ ရ
် ရာဂါကူ်းစက်မှုအနတရာယ်ရိသ
ှ ည် မ ိ ်းရို်းဗဇရဖပာင််းကိုရိုနာ ဗိင
ု ််းရပ်စ်ရရာဂါပို်းမ ာ်း (Variants
of Concern- VOCs)
ကိုရုန
ိ ာဗိုင််းရပ်စ်
ရရာဂါပို်း

မ ိ ်းစိတ်

စတင်

စတင်ရတွွေ့ရှိသည်

ရတွွေ့ရှိသည်

နိုင်င

မ ိ ်းကွအမည်

အခ န
ိ ်

ဖမန်မာ နိုင်ငတွင်
ရတွွေ့ရှိရဖခင််း ရှိ/မရှိ

Alpha

B.1.1.7

United Kingdom

September, 2020

ှ (၃.၆.၂၀၂၁)

Beta

B.1.351

South Africa

May, 2020

မ ရ
ှ

်း

Gamma

P.1

Brazil

November, 2020

မ ရ
ှ

်း

Delta

B.1.617.2

India

October, 2020

ှ (၃.၆.၂၀၂၁)

ပ(ု ၄) ကုရုနှာဗုင်ုံးရပ်စ်၏ ဆူ်းချွန် (Spike Protein) တွင် မ ိ ်းရို်းဗဇမ ာ်းရဖပာင််းလ၍ (Alpha, B.1.1.7) မ ိ ်းစိတ်အဖြစ်
ရဖပာင််းလရပေါ်ထွက်လာပု

( )

သတိဖပ ၍ရစာငက် ကည်ရမည် (Variants of Interest- VOIs) အုပ်စု
၎င်းအို စိုတင ဝငရ ဘ မျြု်းရ်းို ဗဇရခ ဘင်းကိုရန
ို ာဗိုင်း

စရ ဘဂ ်းို မျဘ်း

ည က်းစက

ျံွဲ့နံို့ှနင
ို မှုနန
ှု ်း ိုမခို မငာ့မဘ်းစဘခဖငာ့ ကမ္ဘန
ာ့ ိုငငံအမျဘ်းအခ ဘ်းတငက်းစက ျံွဲ့နှံို့လျက ခှ င်း
ရကကဘငာ့ ကမ္ဘာ့ကျန်းမဘရ ်းအဖွဲ့ကက်းမှ ၎င်းရ ဘဂ ို်းမျဘ်းကို
မညာ့စဘ င်းတင ထညာ့ င်းထဘ်း ှခ င်းခဖစ

ည။

တခ ြု၍ရစဘငာ့ကကညာ့

သတိဖပ ၍ရစာငက် ကည်ရမည် မ ိ ်းရိ်းု ဗဇရဖပာင််းကိရ
ု ိုနာ ဗိုင််းရပ်စ်ရရာဂါပိ်းု မ ာ်း (Variants of Interest
VOIs)
ကိုရုန
ိ ာဗိုင််းရပ်စ်
ရရာဂါပို်း

မ ိ ်းစိတ်
B.1.427/

ဖမန်မာ နိုင်ငတွင်

ရတွွေ့ရှိသည်

နိုင်င

မ ိ ်းကွအမည်
Epsilon

စတင်

စတင်ရတွွေ့ရှိသည်

ရတွွေ့ရှိရဖခင််း ရှိ/မရှိ

ရက်စွ

USA

March, 2020

မ ရ
ှ

်း

April, 2020

မ ရ
ှ

်း

B.1.429
Zeta

P.2

Brazil

Eta

B.1.525

Multiple Countries December, 2020

မ ရ
ှ

်း

Theta

P.3

Philippines

January, 2021

မ ရ
ှ

်း

Lota

B.1.526

USA

November, 2020

မ ရ
ှ

်း

Kappa

B.1.617.1

India

October, 2020

Lambda

C.37

Peru

August, 2020

(၇)

လိုပငန်းခွင၊ ရံို်းဌဘနမျဘ်းတွင ကိုရန
ို ာဗိုင်း

ှ (၃.၆.၂၀၂၁)
မ ရ
ှ

်း

စက်းစကမှုခဖစစဉမျဘ်းကို ရလာ့လဘ ျကမျဘ်းအ

ဝနထမ်းတစဦ်းနှငတစဦ်း (၆)ရပအတွင်း န်းက စဘအလိုပလိုပကိင
ို ဖခင်း၊ ရံ်းို န်းအတင်း
အတစိုရဝ်းစဘ်းရ

ဘကခ င်း၊

မျကနှာ ျင်း

င
ို စဘ်းရ

ဘကခ င်း၊

(mask) ျွတထဘ်း ျနတင တစဦ်းနှငာ့တစဦ်း န်းက စဘရခ ဘ
မခ ရ

ဘ ကိုဗစ-၁၉

စဘရနထိုင ဘမှ မ

ို်း ှ မျဘ်းနှငာ့ န်းက စဘရခ ဘ

ို

က

ို

်းစ နှငာ့နှာရ င်းစည်း

က

ခံ င်း၊ ရ ဘဂ လကခဏဘ

ံခ င်း၊ မ

ဘ်းစိုဝငအ ျင်း ျင်းက်းစကခ င်း၊ အတရနမတရ

ဘ်းစိုအတင်း န်းက

မျဘ်းထံမှတစ

ငာ့ က်း

စကခ င်း၊ လစိုလရဝ်း ှ ဘရန ဘ (ဥ မဘ-ရစျ်း၊ ဘဏ၊ ကဘ်းဂတ စ ည...) မျဘ်းတင က်းစက
ံ ခ င်း ခဖစစဉအမျဘ်းစိုကို ရတွဲ့ ှ

ည။

ရု်းဝန်ထမ််းမ ာ်းနှင်အတူရနမိသာ်းစုဝင်မ ာ်း/မိတ်ရဆွမ ာ်းအရနဖြင် တစ်ဦ်းနှင်တစ်ဦ်း တတ်နိုင်
သမျှ (၆)ရပ အကွာ ခပ်ခွာခွာ ရနထိုင်လုပက
် ိုင်ဖခင််း၊ လူစုလရ
ူ ဝ်း ရရှာင်ဖခင််း၊ ပါ်းစပ်နှင်
နှာရခါင််းစည််း(Mask)မတပ်ဆင်ထာ်းရသာ ရစ ်းရရာင််းသူမ ာ်းထမှ ရစ ်းမဝယ်ဖခင််း၊

တစ်ဦ်း

နှင်တစ်ဦ်း အခ င််းခ င််း အသိရပ်း၊ သတိရပ်းဖခင််းမ ာ်းကို အရလ်းထာ်းရဆာင်ရွက်ရမည်
ဖြစ်ပါသည်။
(၈)

ကိုဗစ-၁၉ ရ ဘဂ က်းစကခ င်း ံ
်း ျြု၊ ရ ်းတ်းို ၊ နှလံို်း၊ အ

မျဘ်းအတင်းမှ ရ

ည်း၊ ရကျဘကက ၊ အ

်းံို ခ င်းခဖစစဉမျဘ်းကိုရလာ့လဘ ဘတင
ိုတ၊ ကင

ဘစ ညာ့ နာတဘ ှညရ ဘဂ

အ ံ ှ

မျဘ်းတင ရ

ဘ င
ို နှုန်း နို့
အ

ို

်းံို မှုနှုန်းအလနခမငာ့မဘ်း

ည နာတဘ ှညရ ဘဂ အ ံ ှ

နာတဘ ှညရ ဘဂ တစ ို ိုအ ံ ှ

အစဉအပမ

ညကိုရတွဲ့ ှ ပ ်း ရ

်းံို

အဘ်းလံ်းို ၏ (၉၀)

မျဘ်းခဖစ ညကို ရတွဲ့
မျဘ်းအရနခဖငာ့

ည။

ရ ဘဂ က်းစကခ င်းမ ံ ရစ န

တခ ြု၍ ကဘကယရ ်းနည်းလမ်းမျဘ်းကို လက
ို နာ မည ခဖစ

ရ ဘဂ အ ံ ှ

မျဘ်းအရနခဖငာ့ ရ

်းဝ ်းခ တလ ခ င်းနှငာ့

ရကကဘငာ့ မ င်းရ ဘဂ အ ံမျဘ်း မ
ို ို
က ခ င်းထနစဘ

ံစဘ်း ၍ အ

နာတဘ ှညရ ဘဂ အ ံ ှ

ဘဝနထံခ

မှုမျဘ်း ခ ြုလို
နှငအည
ာ့

ကအနတ ဘယ ှ ညအထ

မျဘ်းအရနခဖငာ့ ရ

နလိုအ ပ ်း လအ
ို

ဘကလကစ ရ

ံစဘ်း နိုင

ည။

်းဝ ်းမျဘ်း မခ တလ

်းရံ/ို ရ

်း န်းမျဘ်းနှငာ့ မ

ဘ်းစို

မညခဖစ

အသက်အနတရာယ်ရှိနုင
ိ သ
် ည်

ိုို့ခဖစ ၍
န လအ
ို

ို်း ွဘ်းမလဘရစ န
ဘဝနမျဘ်း၊ အထ်းကို
်းရန်းတိုင င

က ကိုဗစ-၁၉ ရ ဘဂ ကဘကယရ ်း စည်းကမ်း ျကမျဘ်း

အိမ်ဖပင်သိုထွကရ
် လရှသ
ိ ူမ ာ်းအရနဖြင်
ဆ်းခ ိ /

က ခ င်းတို့ို

က ယ၍ မမ၏ ရ ဘဂ အရခ အရနနှငာ့ တ က၍ ရ

ဘ်းရ ဘကခ

ို

်းို ွဘ်းစဘ ံစဘ်း ရန ျနတင ကိုဗစ-၁၉ ရ ဘဂ ထ မံ စ
ံ ဘ်း

ိုင ဘ ကျန်းမဘရ ်းဌဘနမျဘ်း၊ ရ

ဘဝနမျဘ်းထံ

ည။ အ
န

ည။ ရ ဘဂ အရခ အရနကို ထန်းထဘ်း နနှငာ့ ရ ဘဂ အရခ အရန
က

ိုို့ခဖစ ၍

ည။
ရရာဂါကူ်းစက်ဖခင််းခရပါက

အိမ်ရအ
ှိ သက်(၆၀)နှစ်အထက်

ဖပင််းထန်စာွ ဖြစ်ပွာ်း၍

အသက်အရွယက် က်းရင်သူ၊

ရသွ်းတို်း/နှလ်းု စသည.် ..နာတာရှည်ရရာဂါအခရှသ
ိ ူမ ာ်းနှင်

အန်းကပ်ရနထိုငဖ် ခင််း၊

အတူစာ်းရသာက်ဖခင််းတိုမှ ရရှာင်ကကဉ်ရပါမည်။
(၉)

ကိုဗစ-၁၉ ရ ဘဂ ကို ရ ဘဂ မခဖစမ ကကြုတငကဘကယခ င်း
ည။ ခ ည
ံစဘ်း

ူ့ရ

မျဘ်း

ခ င်းခဖစ

်းရံကို က်းမျဘ်း ှ အထ်းကက မတကို ရ

ံို်းခဖစ

ဘငမျဘ်းတင ရ ဘဂ ခ င်းထနစဘ

ည အ ကရှှူ အလန က ကဘ ခ င်းထနရ

ဘ ရဝဒနာကို ံစဘ်း ၍ ရ

ံို်း

ည။

(၁၀) ကျန်းမဘရ ်းဝနကက်းဌဘန၊ အစဘ်းအရ

ဘကနှငရ
ာ့

ခ င်းကို

ပှ ်း ခ ညတင်းတင ်းံို စ ငာ့တ ဘ်းဝင

ကယရ

်းမျဘ်း
ဘ

်းဝ ်းက ကရ ်းဦ်းစ်းဌဘန၏ အ
ထဘ်း
ှ
ညာ့ ကိုရန
ို ာဗိုင်း

အမှတခ ြု

စရ ဘဂ

ကဘ

ည ကဗ
ို စ-၁၉ ရ ဘဂ က်းစကမှု ံ ခ င်းနှငာ့ ရ ဘဂ ခ င်းထနစဘ ခဖစ ဘ်းခ င်း

ကို ထရ ဘကစဘ ရလျှဘာ့ ျရ ်းနင
ို
အ ျြုွဲ့ရ

ဘလျှင အရကဘင်း

ိုရတ

ည။ ထို့ိုအခ င ရဘ်းကင်းစတ ျ မှုလည်း ှ

နရလာ့လဘ ျကမျဘ်းတင ကဘကယရ

်းထို်းနှခံ င်း အခ ညာ့အဝ

ည။
ှထဘ်း

မျဘ်းတင ရ ဘဂ ခ င်းထနစဘ ံစဘ်း ခ င်းမ ှရ ဘလည်း ရ ဘဂ ်းို ရတွဲ့ ှ ခ င်းမျဘ်းကို ရတွဲ့ ှ

ည။ ထို
ရ ဘဂ

မျဘ်းမှတစ

ငာ့ ကဘကယရ

ကလကက်းစကခ နို့ ဘ်းနင
ို ရခ

်းအခ ညာ့အဝမ

ှနိုင

ရ
ှ
်းရ

ဘ အခ ဘ်း

မျဘ်းထံ

ည။

ကိုဗစ်-၁၉ ရရာဂါကို ထိရရာက်စာွ ကာကွယ်နင
ို ်ရန်အတွက် ကာကွယ်ရဆ်းထို်းနှဖခင််းလုပ်ငန််း
မ ာ်းတွင် ပူ်းရပါင််းရဆာင်ရွကရ
် ပါမည်၊ ကာကွယ်ရဆ်းထို်းနှပပ်းရသာ်လည််း ရရာဂါကာကွယ်
ရရ်းနည််းလမ််းမ ာ်းကို ဆက်လက်လက
ို ်နာရပါမည်။
(၁၁) ကိုရန
ို ာဗိုင်း

စ(ကဗ
ို စ-၁၉) က်းစက ံ

မျဘ်း ည ရ ဘဂ ခ နလညရကဘင်းမန က

ရ

ဘလည်း ရ ဘဂ ၏ ရနာက

ကတရ

ှည

ို်းကျြု်းမျဘ်းကို ံစဘ်း နင
ို

•

နှလံို်း ကက ဘ်းမျဘ်းထ ိုက ျကစ်းရစ၍ ရ

ဘလဘ

ည။ ၎င်းတို့ိုမှဘ-

ှညတင နှလ်းံို ရကဘင်းစဘ အလို မလို နိုင

ရတဘာ့ခ င်းနှငာ့ နှလံို်းရ ဘဂ အမျြု်းမျြု်း ံစဘ်းလဘ ရစနင
ို ခ င်း၊
•

အ

ိုတအတင်း ှရလအတငယမျဘ်းကို

ကဘ ရနာက

ကတ အ ကရှှူ

ျကစ်းရစ၍ အ

က ခ င်းနှငာ့ အ

ိုတတငအမဘ ွတမျဘ်းကျန ာ့

ကရှှူလမ်းရကကဘင်း

ိုင ဘ ရ ဘဂ

မျဘ်းစဘ ခဖစ ဘ်းရစနင
ို ခ င်း၊
•

အ

ကငယ ွယ မျဘ်းတင င ဦ်းရနှာကနှငအ
ာ့ ဘရံရ
ို ကကဘစနစကို ထ ိုက၍ ရလခဖတ

ရ ဘဂ ၊ အတကရ ဘဂ ၊ အရကကဘရ ရ ဘဂ (Guillain-Barré syndrome) ခဖစ ဘ်းရစ
ခ င်း၊ ထို့ိုအခ င ရခ တိုနလကတိုနခ င်းခဖစ ဘ်း ညာ့ (Parkinson) ရ ဘဂ ၊ မှတဉဘဏ
ရံှု်း ညာ့ (Alzheimer) ရ ဘဂ စ
နဓာကယ
ို
ှရ

•
ရ

ညာ့ရ ဘဂ မျဘ်း ခဖစ ဘ်းနင
ို ရခ ခမငာ့တကရစခ င်း၊

်းရကကဘမျဘ်းအတင်း ရ

်းရကကဘမျဘ်း တခ င်း၊

ံို်း

်း ခ င်းမျဘ်းခဖစရ ေါ်၍ ဦ်းရနှာကရ ်း ခ င်း၊ နှလ်းံို

ရခ ရထဘကရ ်းခ နရကကဘမျဘ်း တခ င်း

(Deep

Vein

Thrombosis) တအ
ို့ို ခ င အ ည်းနှငာ့ ရကျဘကက ရ ဘဂ မျဘ်း ခဖစ ဘ်းရစနိုငခ င်း၊
ို်းကင်းစင၍ရ ဘဂ လကခဏဘမျဘ်း ခ နလည

•

ကို

ရ

ဘငတင ကဘလ ည
ှ ကကဘ

ခ င်း၊ စ်းို မ

နစတမျဘ်းခ င်းစ

ကကက်းဘ်းို ဘဘ်းမျဘ်းနှငာ့

•

ဘလဘ ာ့ရ

ညာ့ စတ ိုင်း

ိုင ဘထ က
ို မှုတို့က
ို ို ံစဘ်း ရစနိုငခ င်း၊
ိုို့ နာတဘ ှညရ ဘဂ ှ

်းို ခ င်း၊ အ ကရှှူ

အခမစမျဘ်း နာကျငကက
ို
ခ င်းစ

ဘလည်း အထ်းကက မတ

်းခ ဘ်း ၍ ကို မှု ယ
ံ
ခ င်းရကကဘငာ့ စတဓဘတကျ

်း ျြုရ ဘဂ ကာ့

အမင်း ရမဘ န်းခ င်း၊ ရ ျဘင်း

က

မျဘ်းတင အလန

က ခ င်း၊ ရ င်းကိုကခ င်း၊ အ

ညာ့ ရ ဘဂ လကခဏဘမျဘ်းကို

စ

ိုမိုခ င်းထနစဘ ကဘလ

ှညကကဘ ံစဘ်း ရစနိုငခ င်း၊
•

အထကရဖဘခ

အ ျကမျဘ်းအခ င ကိုဗစ-၁၉ ရ ဘဂ

စကရ ဘဂ (emerging
ရ

infectious

်းရ ဘရ ဘဂ ၏ ရနာက

ကတ

ညအ

disease)ခဖစ၍

စခဖစရ ေါ်လဘရ

ဘ က်း

လတတရလဘအရနနို့မ

ို်းကျြု်းမျဘ်းစဘကလ
ို ည်း စ
ံ ဘ်း ရစနင
ို

ည။

ှ

ပ(ု ၅) ကုရုနှာဗုင်ုံးရပ်စ်ရရာဂါကာကွယ်ရရုံးမပ က်မကွက်ရ

ာင်ရွက်ရန်အခ က်မ ာုံး

(ဂ) ရုုံးလုပ်ငန်ုံးဌာနမ ာုံးတွငလ
် ုက်နှာက င်သုုံးရမည် ကုဗစ်-၁၉ရရာဂါ ကာကွယ်ရရုံးလုပ်ငန်ုံးမ ာုံး
(၁) ရု်း/ဌာနမ ာ်းတွင် စမခနခ
် ွမှုနည််းလမ််းအရ ကကိ တင်စစဉ်ရဆာင်ရက
ွ ထ
် ာ်းရမည် အခ က်မ ာ်း
•

ရံို်း/ဌဘန ိုို့

•

ရံို်း

ိုင ဘဝနထမ်းမှအ အခ ဘ်း

မျဘ်းကို ဝငရ ဘက ငာ့ လံ်းို ဝ မခ ြု န၊

ိုို့လဘရ ဘကမညာ့ ဝနထမ်းမျဘ်းအရနခဖငာ့ ဖျဘ်းခ င်း၊ ရ ျဘင်း

အ

ဘရ ျဘက

အတင်း
က

်းံို ခ င်း၊ နှာရ ျခ င်း၊ အ

ိုင ဘတဘဝန ှ

်းို ခ င်း၊ ရိုတတ ကအနံို့

က ခ င်း၊ လန ာ့ ညာ့ (၁၄) က
ထရတွဲ့မ ာ့ခ င်း

ထံ ျက ျင်းအရကကဘင်းကကဘ်း၍ ရံို်း

စ ညတို့ို ှ

ိုို့ လံ်းို ဝ လဘရ ဘက ငာ့

န၊

ဝနထမ်းမျဘ်းအရနခဖငာ့
နှငာ့

ကရှှူ

ကိုဗစ-၁၉ရ ဘဂ အတညခ ြုလနာတစဦ်းဦ်းနှငာ့
က

မခ ြုလို
•

က

က

ိုင ဘ ရံို်း/ဌဘန ိုို့ လဘရ ဘက ဘတင ရနအမမှစထက

်းစ နှငာ့နှာရ င်းစည်း (mask)ကို မခဖစမရန စနစတကျ တ

ည

ငရစရ ်း ကကြုတင

အရကကဘင်းကကဘ်းထဘ်း ှ န၊
•

ရံို်းအကကြု/အ ိုို့ ကဘ်းမျဘ်းစ်းနင်း ဘတင ကဘ်းရ ေါ်
န၊ ကဘ်းရ ေါ်တငလည်း

ိုို့ စိုပ ံြုတ်းို ရဝှို့၍ တကရ ဘကခ င်း မခ ြု

်းစ နှငနှ
ာ့ ာရ င်းစည်း(mask) ကို မခဖစမရန စနစတကျ

လကတ

ငထဘ်း န၊ Social Distancing မမျဘ်းနှငာ့အည တစဦ်းနှငတစ
ာ့
ဦ်း တတနိုင

မျှ

ဘ ဘရနထိုငစ်းနင်း၍ ခဖစနိုင က ဓဘ်းလယ ိုတအရနအထဘ်းခဖငာ့ စ်းနင်း န၊

တစဦ်းနှငတစ
ာ့
ဦ်း န်းက စဘစကဘ်းရခ ဘခ င်းမခ ြု န၊ အမျဘ်း
တံ ်းလကကိုင၊
အထက

ံိုတန်းမျဘ်း)ကို

ညာ့

ရ မလိုလက

င်း ျနတငလည်း စိုပ ြုံ တို်းရဝှို့၍
•

က

ရံို်း

ကိုငတယပ ်း က
နို့စငရ

်း ညရ

်းံို စစည်းမျဘ်း (ဥ မဘ- ကဘ်း

အယကိုရ

ဘလ(၆၀) ဘ င
ို နှုန်း

ဘငထဘ်း၍ အ

်းံို ခ ြု န၊ ကဘ်းရ ေါ်မှ

င်းခ င်းမခ ြု န၊

ိုို့ ရ ဘက ှ ျနတငလည်း Social Distancing မမျဘ်းနှငာ့အည ဝငရ ဘက န၊ ခဖစနင
ို

က ရံို်းအဝငတင (၆)ရ အကဘ ရန ဘ

တမှတ၍ တစဦ်း ျင်း စနစတကျ ဝငရ ဘက

ရစ န၊ဝငရ ကထကရ ကမျဘ်းတင လစိုလရဝ်းခဖစရ ေါ်ခ င်းကို ရ ဘှ င ှဘ်းနင
ို န အလို
တက/
•

င်း ျနမျဘ်းကို ခဖစနင
ို က ၍

တမှတရ ်း န၊

ရံို်းအဝငအဝတင ကျန်းမဘရ ်းဝနကက်းဌဘန၏ လမ်းညွှန ျကမျဘ်းနှငအည
ာ့
စနစတကျ
ကိုယအ

ျနတိုင်းတဘခ င်းလို ငန်းကိုရ

ဖဘ င

က
ို
(

ရစဘ

က

ိုို့မ

နဓာကယ
ို အ

ိုတ) ၃၈ ဒဂ စငတဂ တအထက ှ က ရံို်း

ိုင ဘကျန်းမဘရ ်းဌဘန

ရစဘငာ့ရ ှဘကမှုမျဘ်း

ဘင က
ွ ၍

ရစရ
ှ
်း စစဉရ

ိုို့

က

ျန၁၀၀.၄

ိုို့ ဝငရ ဘက ငာ့ မခ ြု

ယအရကကဘင်းကကဘ်း၍

ဘင က
ွ ရ ်း န၊

ဒဂ

ကျန်းမဘရ ်း

•

ကိုယအ

ျနခမငာ့မဘ်းရန

အဘ်း ကျန်းမဘရ ်းဌဘန

ိုို့

ဘ်းရ ဘကခ င်းမခ ြုမ ရ တတ ်းခ ဘ်း

ထဘ်း န
ှ ိုငမညာ့ အ န်းငယတစ ို ထဘ်း ှရ ်း န၊
•

ရံို်းအဝငအဝနှငအတ
ာ့
င်းတင
ရခ နင်းလကရ

•

်းကန(

ခ ဘနှငရ
ာ့ ၊ လကခဖငာ့အဖငာ့အ တခ ြုလို

ိုို့မ

ရံို်းအဝငအဝတင ကိုဗစ-၁၉

ိုတ) လကရ

နမလို

ညာ့

်းကနမျဘ်း စစဉထဘ်း ှရ ်း န၊

ိုင ဘ ကျန်းမဘရ ်းအ

ညဘရ ်း ိုစတဘမျဘ်း၊ ဗနိုင်းမျဘ်း

ထဘ်း ရ
ှ ်း န၊
•

အမျဘ်းခ ည

ဝနရ

ဘငမှုရ ်း ဘ ဌဘနမ

ိုတ ညာ့ ရံို်း/ဌဘနမျဘ်းကို ခ င မှ ဧညာ့ ညမျဘ်း

ရံို်းအတင်းအထ လဘရ ဘကခ င်းကို ငာ့မခ ြု န၊
•

ရံို်းမျဘ်းတင ဝငစဘလက ံခ င်း၊ ထကစဘရ ်း ိုို့ခ င်းစ ညတို့ို ရ
ခဖစနင
ို က ရံ်းို အခ ငတင

•

အမျဘ်းခ ည

ဝနရ

ဘင က
ွ

ညာ့ဌဘနကို

်းခ ဘ်းထဘ်း ှ န၊

ဘငမှုရ ်း ဘ ရံို်း/ဌဘနမျဘ်းတင ဝနရ

ခ ည

မျဘ်း ဝင/ထက ဘ်းလဘ မညာ့ရန ဘမျဘ်းကို

ဝနရ

ဘငမှုရ ်းမညာ့ ဝနထမ်းမျဘ်းမှအ

ဘငမှုရ ်း ဘရန ဘနှငာ့ အမျဘ်း

်းခ ဘ်းဇိုနမျဘ်း

တမှတထဘ်းပ ်း

အခ ဘ်းဝနထမ်းမျဘ်းကို ခ င မှ

ိုဂ္ြုလမျဘ်းနှငာ့

လံ်းို ဝ ထရတွဲ့မှုမ ှရစ န စစဉထဘ်း ရ
ှ ်း န၊
•

ရံို်းမျဘ်းတင ရန ဘ ျထဘ်း ဘတင ရံို်း န်းအကျယစတို န်းရ ကို (၃၆)ခဖငာ့စဘ်း၍
ကန်းဂဏန်းကို အမျဘ်း
တတနင
ို

•

ံို်းအရနခဖငာ့ ထဘ်း ှ မညာ့လဦ်းရ အခဖစ

မျှ တစဦ်းနှငတစ
ာ့
ဦ်း (၆)ရ အကဘ

ဝနထမ်းမျဘ်းကိုတတနင
ို
မျှ မျကနှာ ျင်း

ရ
ှ

ဘ

တမှတထဘ်း ှ န၊

ဘ ဘ ရန ဘ ျရ ်း န၊

င
ို အလို မလို ရစဘ ရဘ်းတက
ို

ဘ ရန ဘ

ျထဘ်းပ ်းအလို လို ရစ န၊
•

အလို စဘ်း မျဘ်းရ ေါ်တင စဘ်း တင လတစတစအကဘ (Plastic Cover) အဘ်း တတနိုင
ရ ွဲ့ထဘ်း ှအ ံို်းခ ြုနိုငရ ်း စစဉရ ်း န၊

•

ထမင်းစဘ်းရ ဘက ဘတင
ဘ ဘ စဘ်းရ

•

အရ

စိုပ ံြုစဘ်းရ ဘကခ င်းမခ ြု နနှငာ့

ဘကနိုငမညာ့ ရန ဘမျဘ်းစစဉရ ်း န၊

ဘကအဦအတင်း လထထ မှုမ ှရစ နအတက လို ငန်း ငရန ဘမျဘ်း၊ ဝနထမ်း

မျဘ်း၊ ဧညာ့ ညမျဘ်း စိုရံို်းရ ဘက န
ှ ိုင

ညာ့ အဝငအထကရန ဘမျဘ်း၊ ဓ တရလှကဘ်းမျဘ်း၊

ရလှကဘ်းမျဘ်းတငလည်း တစဦ်းနှငာ့တစဦ်း အနည်း
ွကထဘ်း ှ န၊ တတနိုင

်းံို (၆)ရ ကဘရနရစ န စစဉရ

ဘင

ရ ွဲ့ အလံို တဓ တရလှကဘ်းအ ံို်းမခ ြုရစဘ ရို်းရိုရလှကဘ်း/

စကရလှကဘ်းကို တစဦ်းနှငတစ
ာ့
ဦ်း (၆)ရ အကဘ
•

တစဦ်း ျင်းစ(၆)ရ အကဘ

ဘ ဘအ

်းံို ခ ြုရစ န၊

လကိုယတင
ို တကရ ဘက ရ ဘအစည်းအရဝ်းမျဘ်းကို တတနိုင မျှ ရလျဘာ့ ျ နခဖစပ ်း
မခဖစမရနခ ြုလို

က အနည်း

ံို်းအစည်းအရဝ်း တကရ ဘက

အရ အတကကို ဘ

တကရ ဘကရစ၍ အ န်းအကျယအဝန်းနှငအည
ာ့
တကရ ဘကရစ၍ တစဦ်းနှငတစ
ာ့
ဦ်း
အကကဘ်း (၆)ရ အကဘ ရန ဘ ျရ ်း န၊
•

ရံို်းမျဘ်းတင အယဘ်းကန်းတ

ငထဘ်းရ

ဘအ န်းမျဘ်းကို တတနိုင

မျှ အယဘ်းကန်း

တ၍ ရလဝငရလထကရကဘင်းရစ န ခ တင်းမျဘ်းကိုဖငာ့ထဘ်း န၊ အယဘ်းကန်း တ
ထဘ်းခ င်းမ ရ
ှ

ဘ အ န်းမျဘ်းကိုလည်း ရလဝငရလထကရကဘင်းရစရ ်း ရ

င

ဘင က
ွ ထဘ်း

ှ န၊
•

လို ငန်း ငအတင်း လအမျဘ်းစိုရဝ်းပ ်း အထအရတွဲ့မျဘ်းနိုငရ
နာ်းခ င်း (

•

ိုို့) ရ ွဲ့

ရံို်းမျဘ်းတင အမက
ှု

င
ို ်းခ င်းမျဘ်း ခ ြုလို

ဘ လမှုရ ်း လမ်းမျဘ်းကို

န၊

မ်း ဘတင အဖံ်းို ရ

ဘအမှုက ်းံို မျဘ်းကို ရံို်း န်းအလိုက စစဉရ ်း

ခ င်းနှငာ့ ရံို်းအလိုက အမှုကစနို့ စရ ဘစနစအဘ်း စနစတကျ ရစရ
ှ
်း
မျဘ်းနှငာ့ ျတ
•

က

ိုင ဘဌဘန

က၍ စစဉထဘ်း ှ န၊

ဝနထမ်းမျဘ်းအရနခဖငာ့ ရနထိုင ဘအရ

ဘငတငလည်းရကဘင်း၊ ဝနထမ်းအမယဘမျဘ်းတင

လည်းရကဘင်းရနထိုင ဘ၌ တတနင
ို
ရ ဘှ ငကကဉ နနှငာ့ အရ

ညာ့လက ံစကဘ်းရခ ဘ

ိုခ င်းကို လံ်းို ဝ

ဘငမျဘ်းတင စိုရ်းံို စကဘ်းရခ ဘခ င်း၊ စဘ်းရ ဘကခ င်းနှငာ့ အ န်းရခဖ

ခ င်းမျဘ်းကို ရ ဘှ ငကကဉကက
ရ ်းခ င်းမျဘ်း ရ

ရ ွွဲ့ ဧည

န

က

ိုင ဘတဘဝန ှ မျဘ်းအရနခဖငာ့ အ

ရ ်း၊

တ

ဘင ွက န၊

(၂) ရု်း/ဌာန တာဝန်ရိသ
ှ မ
ူ ာ်းနှင် ဝန်ထမ််းမ ာ်းလိက
ု ်နာရန် အခ က်မ ာ်း
(က) အသက်ရှှူလမ််းရကကာင််းမှတစ်ဆင် ရရာဂါကူ်းစက်ဖခင််းမှကာကွယရ
် န် ဝန်ထမ််းအာ်းလ်းု
အတူတကွ လိက
ု န
် ာရမညအ
် ခ က်မ ာ်း (Respiratory Hygiene)
• ရံို်းလို ငန်း ျနရတဘကရလျှဘက စဘ်းရ
ကို လံ်းို ဝ မခဖစမရန တ
• အမျဘ်းခ ည

အဘ်း ဝနရ

ဘက ျနမှအ

ငထဘ်း ှ န၊
ဘငမှုရ ်း

တင တဘဝနကျဝနထမ်းမျဘ်း

ည

ညာ့ ရံို်းဝနထမ်းမျဘ်းနှငာ့ စဘဝင/စဘထကဌဘနမျဘ်း
်းစ နှငနှ
ာ့ ာရ င်းစည်း(mask)နှငတ
ာ့ ဖက၍ မျကနှာ

အကဘ (face shield)၊ လကအတ (gloves) ကို
• ထမင်းစဘ်း ျန
စ

ည

်းစ နှငနှ
ာ့ ာရ င်းစည်း (mask)

တဖကဝတ

င န၊

်းစ နှငာ့နှာရ င်းစည်း (mask)နှငာ့ မျကနှာအကဘ (face shield)

ညာ့ ရ ဘဂ အကဘအကယ စစည်းမျဘ်းကို ျွတထဘ်း

ျနခဖစ၍ ရ ဘဂ က်းစကမှု အလန

မျဘ်း ညာ့အ ျနခဖစ ညကို တခ ြု န၊ တစဦ်းနှငတစ
ာ့
ဦ်း ်းခ ဘ်းစ(၆)ရ အကဘ
စဘ်းရ

ဘက န၊ စိုရ်းံို စဘ်းရ

ဘကခ င်း၊ မျကနှာ ျင်း

င
ို စဘ်းရ

ဘ ဘ

ဘကခ င်း၊ ထမင်းစဘ်း ျန

စကဘ်းရခ ဘ
ရဝမျှ

ိုခ င်း၊ တစဦ်းနှငာ့တစဦ်းစဘ်းရ

ဘကဖယ ဘမျဘ်း၊ အ

်းံို အရ

ဘင စစည်းမျဘ်း

ံို်းစခ င်းကို ရ ဘှ ငကကဉ န၊

• အလံို တအ န်းမျဘ်း၊ အယဘ်းကန်းအ န်းမျဘ်း၊ ရလဝငရလထကမရကဘင်း ညာ့ အ န်း
မျဘ်းတင ဝငရ ဘကခ င်းအဘ်း တတနိုင
မရနဝငရ ဘက

ညာ့အ

အနည်း

မျှ ရ ဘှ ငကကဉ န၊ အ

ံို်းလဦ်းရ

ဘ ဝငရ ဘက နနှငာ့

စည်း(mask)ကို လံ်းို ဝ မခဖစမရန တ

ငထဘ်း န

အကဘ (face shield) ကို

ငထဘ်း န၊

• အ

်းံို ခ ြုပ ်း

တဖကဝတ

ို အ န်းမျဘ်း

်းစ နှငနှ
ာ့ ာရ င်း

တခ ြု န၊ ခဖစနိုင က မျကနှာ

်းစ နှငနှ
ာ့ ာရ င်းစည်း (mask) မျဘ်း၊ လကအတ (gloves) မျဘ်းစ

စ စစည်းမျဘ်းကို စနစတကျ အဖံို်း ရ

ိုို့ မခဖစ

ဘ အမက
ှု
ံို်းမျဘ်းအတင်း

ညာ့ စနို့

ိုို့ စနို့ စ န၊

(ခ) လက်မတ
ှ စ်ဆင် ပါ်းစပ်၊ နှာရခါင််းနှင် မ က်လု်းအတွင််းသို ကိုဗစ်-၁၉ ရရာဂါပို်း ဝင်ရရာက်
ကူ်းစက်ဖခင််းကို ကာကွယ်ဖခင််း(Hand Hygiene)
• ရံို်း

ိုို့ စတငရ ဘက ှ ျန၊ အလိုပလိုပရနခ န
ိ အတွင်း (အထူ်းသဖြင ရံို်း ှ အမျဘ်း

ံို်း စစည်း

မျဘ်းကို မကိုငတယမနှငာ့ ကိုငတယထိရတွွေ့ပပီ်းခ န
ိ ) အစဘမစဘ်းမနှငာ့ အစဘစဘ်းပ ်း ျန၊
သနစငခန်း အသ်းို ဖပြိုပပီ်းခ န
ိ ၊ ခနဓာကိယ
ို မှထက
ွ ရသော အညစအရကက်းမ ော်းနှင ညစရပ
ရနရသော အ ောဝတထြိုမ ော်း (လကအိတမ ော်း၊ အဝတအစော်းမ ော်း၊ ပါ်းစပနှငနှာရခါင်းစည်း
(Mask) မ ော်း၊ အသ်းို ဖပြိုပပီ်းရသော တစရှှူ်းစကကှူမ ော်း၊ အမိက
ှု မ ော်း)ကိို ထိရတွွေ့ကိိုငတွယပပီ်း
ခန
ိ ၊ မ ကလ်းို ၊ နှာရခါင်းနှင ပါ်းစပတိိုကိို မကိိုငတွယမီအခ န
ိ မ ော်းတွင ရ နှင
အသ်းို ဖပြို၍ အနည်း

ံို်းစကကန (၂၀)အကကော လကရ

်းဖခင်း (သိို) အယကိုရ

အနည်း

်းို ၆၀% အထကပါဝငရသော ရ မလလ
ို ကသနစငရ

လကရ

်း န၊

• လကမရ

်းဘ မမ၏

ဘလ

်း ညဖြင စနစတက

်းစ ၊ နှာရ င်းနှငာ့ မျကလံ်းို ကို ကိုငတယခ င်းအဘ်းခဖငာ့ ကဗ
ို စ-၁၉

ရ ဘဂ ို်းဝငရ ဘကက်းစကနင
ို
ညကို
• စဘရ ်းက ယဘမျဘ်း၊ အ

ပဖပောကိို

်းံို အရ

တခ ြု န၊ အ ျင်း ျင်းအ

ဘင စစည်းမျဘ်းကို မျှရဝ

ရ ဘဂ ို်းဝငရ ဘကက်းစကနင
ို
ညကို

ရ ်း

တရ ်း န၊

်းံို စခ င်းအဘ်းခဖငာ့ ကိုဗစ-၁၉

တခ ြု န၊ အ ျင်း ျင်း အ

ရ ်း၊

တရ ်း န၊

(ဂ) ကိုဗစ်-၁၉ ရရာဂါပို်းမ ာ်း ဝင်ရရာက်မကူ်းစက်ရစရရ်း တစ်ဦုံးနင်တစ်ဦုံး(၆)ရပအကွာ ခပ်ခွာခွာ
ရနထိုငဖ် ခင််း (Physical Distancing)
• လိုပငန်းခွငတစခို/ ရံို်း န်းတစ ိုအတင်းတွင ဝနထမ်းတစဦ်းနှငတစဦ်းအကကော်း တတနိုင
ရ ွဲ့ွ (၆)ရပအကဘ

ဘ ဘခဖငာ့ လို ငန်းရ

ဘင ွက န၊

• အလို စဘ်း မျဘ်းရ ေါ်တင လံရ
ို လဘကရ

ဘအခမငာ့ ှ ညာ့ စော်းပွွဲတငပလတစတစအကော

(Plastic Cover)အော်း ဝနထမ်းတိင
ို ်းအတွက တတနိင
ို သရ ွေ့ွ ထဘ်း အ
ှ

်းံို ခ ြု န၊

• အဝငအထွကရန ောမျဘ်းနှငာ့ အလံို တဓါတရလှကော်းမ ော်းတင လစိုပ ံြုခ င်းကို ရ ဘှ ငကကဉ
န၊ တတနင
ို

ရ ွဲ့ ရလဝငရလထကရကဘင်း

တစဦ်းနှငာ့ တစဦ်း (၆)ရ အကဘ

ညာ့ ရ်းို ရ်းို ရလှကဘ်း/ စကရလှကဘ်းတင

ဘ ဘ ရနထင
ို အ

ံို်းခ ြု န၊

• ထမင်းစော်းရသောက ောတွင တစဦ်း ျင်းစ (၆)ရ အကဘ
အတက မမအတက

တမှတထဘ်းရ

ဘ ရန ဘတင

ဘ ဘ စဘ်းရ

ဘကနင
ို န

ဘ ရနထိုငစဘ်းရ ဘက န၊

• အစည်းအရဝ်းမျဘ်းအဘ်း လူကိုယ
ိ တိိုင တကရ ောကခ င်းမှ တတနိင
ို သမျှ ရ ဘှ ငကကဉ၍
မဖြစမရနတကရ ဘက ပါက
အကဘ (face shield) ကို

်းစ နှငနှ
ာ့ ာရ င်းစည်း(mask)တ

တဖက တ

ငခ င်းနှငာ့ မျကနှာ

င၍ အခ ဘ်း မျဘ်းနှငာ့ (၆)ရပအကွော

ဘ ဘ

ရနထိုင န၊
• အမအခ နတငလည်း ကကြု/ ယ
ိုို့ ဘဉစ်းနင်း ဘတငလည်း
စနစတကျတ

င နနှငာ့ ရံို်း

ိုို့လဘရ ဘကစဉက ကကြု/ ယ
ိုို့ ဘဉစ်းနင်း ာ့စဉက လက
ို နာ ာ့

ညာ့ အ ျကမျဘ်းအတင
ို ်း အတအကျ လိုကနာရ
• ရနထိုင ဘအရ
ဘ၌ တတနိုင
အရ

်းစ နှငာ့နှာရ င်းစည်း (mask)

ဘင ွက န၊

ဘငတငလည်းရကဘင်း၊ ဝနထမ်းအမယဘမျဘ်းတင လည်းရကဘင်းရနထိုင
ရ ွဲ့ွ ဧည

ညာ့လက ံစကဘ်းရခ ဘ

ိုခ င်းကို လံ်းို ဝ ရ ဘှ ငကကဉ နနှငာ့

ဘငမျဘ်းတင စိုရ်းံို စကဘ်းရခ ဘခ င်း၊ စဘ်းရ ဘကခ င်းနှငာ့ အ န်းရခဖခ င်းမျဘ်းကို ရ ဘှ င

ကကဉကက န၊
(ဃ) အလုပ်နင်ပတ်သက်သည် ခရုံးမ ာုံးရလ ာခ မခင်ုံး၊ ရလ ာခ နုင်ရန်စမမခင်ုံး
• ဖပညသူလထ
ူ ိုအတွင်း ရ ောဂါကူ်းစကပ ွေ့နှမှု ရ
ှိ သောရဒသမ ော်းသိို မလိအ
ို ပရသော ခ ီ်းသွော်း
လောမှုမ ော်းကိို ြ ကသိမ်းဖခင်း (သိ)ို ရ ွေ့

ိိုင်းဖခင်းမ ော်း ဖပြိုလိုပသငပါသည၊၊ မဖြစမရန

ခ ီ်းသွော်း မညသူမ ော်းကိို

်း ညရထောကပရပ်းဖခင်း၊

လကသနစငရ

သက

င
ိို ောရဒသ

အလိိုက ထိုတဖပနထော်းရသောလမ်းညွှနခ ကမ ော်းအော်းလို်း (ြ ော်းနာပါက မညသူူ့ကိို
သွယ ရ

ောင က
ွ
မညကိို အကကရပ်းဖခင်းအပါအဝင) လိက
ို နာရ

က

ောင က
ွ ရစ ပါမည၊၊

• COVID-19 ဖြစပွော်းမှု ရ
ှိ သော ရဒသမှဖပနလောသူဝနထမ်းမ ော်းအော်း က န်းမောရ ်းဝနထမ်းမ ော်း
နှင
ရ

ကသွယရစ၍ ရဒသအလိိုက ထိုတဖပနထော်းရသော လမ်းညွှနခ ကမ ော်းတိကိ
ို ို လိက
ို နာ
ောင ွကရစ ပါမည၊၊

(င) သနို့်ရင်ုံးရရုံး ပုမန်မပြုလုပ်မခင်ုံးနင် ပုုံးသတ်သနို့်စင်မခင်ုံး
• ထိရတွွေ့မှုအမ ော်း

ို်း ှိနိိုငသည

အိမသောမ ော်းနှငရ

မ ကနှာဖပငမ ော်း

(တခါ်းလကကိိုငမ ော်း၊

ခ
ွွဲ လိုတမ ော်း၊ ကွနပ ှူတောကီ်း

မီ်းခလိုတမ ော်း၊

ိုတမ ော်းနှင အလိုပစော်းပွမ
ွဲ ကနှာဖပင

မ ော်း၊ ရ်းို ကကိြိုပိိုယောဉ၏ ထိင
ို ခမ
ို ော်းနှငလကတန်းမ ော်း၊ လကကိိုငရန ောမ ော်း)ကိို ဦ်းစော်းရပ်း
အရနဖြင

မကကောခဏပိို်းသတသနစင မညဖြစပပီ်း

ကကမ်းဖပငမ ော်းကိိုလည်း

တစရန

တစကကိမ ပိ်းို သတသနစင ပါမည။ ပိို်းသတသနစင ောတွင ကလိို င်းကိအ
ို ရဖခခ၍ ထိုတ
လိုပထော်းရသော ပိို်းသတသနစငရ ်း ည (0.1% Sodium Hypochlorite Solution
(သိမဟို
ို
တ) 0.1% Calcium Hypochlorite Solution)နှင(70% Ethyl Alcohol)တိိုကိို
အသ်းို ဖပြိုနိိုငပပီ်း (က န်ုံးမာရရုံးဝန်ကကုံးဌာန၏ Coronavirus Disease 2019(COVID-19)
မြစ်ပွာုံးရနစဉ်ကာလအတွငုံး် အမ ာုံးမပည်သနင်သက်
သနို့်စင်မခင်ုံး

ုငရ
် သာရနရာမ ာုံးတွင် ပုုံးသတ်

ုင်ရာသရကာင်ုံးစရာမ ာုံး (www.mohs.gov.mm) အရ ရ

အိမသောအသို်းဖပြို နအတွက ဝနထမ်းအမ ော်းအဖပော်း ရစောင

ာင်ရက
ွ ပ
် ါရန်)

င
ိို ်း ဖခင်း မ ှိရစ န၊ အိမသော

ထွဲတွင အမိက
ှု ပို်းမ ော်းကိအ
ို လိုအရလောကထော်း ှိရပ်း နနှင မကကောခဏ အမိှုကသိမ်း
ဖခင်းနှင စနစတက စွနပစဖခင်း၊ ရ
မ ှိရစရ ်းတိိုအတွက စီစဉရ
(စ) ရ

ည်း

ိို်းစွနထိုတဖခင်းစနစနှင မိလောလ စနစတွင ယိိုစမ
ိ မှုမ ော်း

ောင ွကရပ်း ပါမည။

ုံးအနတရာယ်မြစ်နုင်ရမခနင်စပ်လ ဉ်ုံး၍

က်သယ
ွ ်ရ

ာင်ရွက်မခင်ုံး၊ သင်တန်ုံးရပုံးမခင်ုံးနင်

ပညာရပုံးမခင်ုံး
• ဝနထမ်းမ ော်း၏ ကဗ
ို စ-၁၉ ရ ောဂါနှငပတသကသည ဗဟိုသိုတတိ်းို ပွော်းရစ န န ကပ
စောရစောငမ ော်း၊ ဗွီဒယ
ီ ိိုမ ော်း၊ အီလကထရ ောနစသတင်းစကော်းမ ော်း၊ အွနလိိုင်းသငတန်းမ ော်း
အသ်းို ဖပြို၍ ပညောရပ်းဖခင်း (staff empowerment) ကိိုအခါအော်းရလ ောစွောဖပြိုလပ
ို ပါမည။
• ထိသ
ို ိိုဖပြိုလပ
ို ောတွင

က န်းမောရ ်းဝနကကီ်းဌောနနှင

ကမ္ောက န်းမောရ ်းအြွွေ့ွဲ မှ

တ ော်းဝင

ထိုတဖပနထော်းသညသတင်းအခ ကအလကမ ော်းကိသ
ို ောအသ်းို ဖပြိုဖခင်းဖြင ရကောလဘဟလ နှင
သတင်းအမှော်းမ ော်းကိို ရ ှောငကကဉြယ ှော်းနိိုငမည ဖြစပါသည။
(ဆ) ကိုဗစ်-၁၉ ရရာဂါ သသယရရသာ ဝန်ထမ်ုံးမ ာုံးအာုံး စမမခင်ုံး
• ဝနထမ်းတစဦ်းသည ရအောကပါအခ ကမ ော်းအနက တစခိုခိုနှငကိက
ို ညီရနပါက ရို်းဌောနသိို
မလောရ ောကရစ
၍ရ

ွဲ မိမိအမ
ိ တွငသောသီ်းသနရနရစ နနှင က န်းမောရ ်းဌောနနှင

်းကိုသမှု ခယူ ပါမည။

ကသွယ

-

ြ ော်းဖခင်း (အပူခ န
ိ ၃၈. C/ ၁၀၀.၄. F နှငအထက ှိဖခင်း)၊ ရိုတတ ကအနအ သော
ရပ ောက

ို်းဖခင်း၊

ရခ ောင်း

်းိို ဖခင်း၊

အသကရှှူ ခကခွဲဖခင်းနှင

အော်းအငကိုနခန်းဖခင်း

စသည သသယ ဖြစြွယလကခဏောမ ော်း ခစော်းရန ဖခင်း၊
-

ကိုဗစ-၁၉ ဓောတခွအ
ွဲ တညဖပြိုလူနာနှင လွနခွဲရသော (၁၄) ကအတွင်းထိရတွွေ့မှု ှိခဖခင
ွဲ ်း၊

-

ကိုဗစ-၁၉

ရ ောဂါရစောငကကညလူနာအဖြစ

သတမှတခ သူ၊

အသွော်းအလောကနသတ

ဖခင်းခ သူတိိုနှင တစအိမတည်းတွင အတူတကွရနထိင
ို ဖခင်း၊
• ဝနထမ်းတစဦ်း လိုပငန်းခွငအတွင်း ကိုဗစ-၁၉ ရ ောဂါသသယဖြင ရနမရကောင်းဖြစပါက
ထိိုသူအော်း သီ်းသနထော်း ှိ၍ နီ်းစပ ောရ

်းရ/ို ရ ်းခန်းသိို ခ ကခ င်း

ကသွယအရကကောင်း

ကကော်း ပါမည။ က န်းမောရ ်းဝနကကီ်းဌောနအရနဖြင လိအ
ို ပရသောက န်းမောရ ်း ရစောငရ ှောက
မှုမ ော်း ရ

ောင က
ွ ရပ်းဖခင်းနှင ပိို်းရတွွေ့ ိပ
ှ ါက ရ

ညိနှုင
ိ ်း ရ

ောင က
ွ ရပ်းမညဖြစပါသည။

• ဝနထမ်းမ ော်း အလိုပတက/

ကလက

င်းမှတတမ်းနှင အစည်းအရဝ်းတကရ ောကမှုမတ
ှ တမ်းမ ော်း

လကမှတရ ်းထိ်းို ဖခင်းအော်း ယခိုကောလအတွင်း ရ
ဖြငသော ရ

ောင ွကသငသညမ ော်းကိို

ောင က
ွ
နမသငပါ။ အဖခော်းနည်းလမ်း

ောင ွကသငပါသည။

မမန်မာနုင်ငတွင်ရတွွေ့ရရသည် ကိုဗစ်-၁၉ရရာဂါလကခဏာမ ာုံးမာ ရုတ်တရက်အနို့ရပ ာက်
ုံးု မခင်ုံး၊ ြ ာုံးနှာမခင်ုံး၊ ရခ ာင်ုံး
အ

ုုံးမခင်ုံး၊ ရမာမခင်ုံး၊ နှာရခ မခင်ုံး/နှာရစုံးမခင်ုံး၊ ကကွက်သာုံးနင်

စ်အမမစ်မ ာုံးနှာက င်မခင်ုံး၊ လည်ရခ ာင်ုံးနှာမခင်ုံး၊ အစာုံးအရသာက်ပ က်မခင်ုံး၊ ဗက
ု ်နှာ

မခင်ုံး/ဝမ်ုံးပ က်ဝမ်ုံးရလ ာမခင်ုံး/အန်မခင်ုံး၊ ရုတ်တရက်အရသာရပ ာက်

ုုံးမခင်ုံး၊ ရခါင်ုံးကုက်

မခင်ုံး၊ အာုံးအင်ကုန်ခမ်ုံးမခင်ုံးတုို့မြစ်ပါသည်။

(ဇ) အရထွရထွရ

ာင်ရွကရ
် န်အခ က်မ ာုံး

(၁) ကိိုယအပူခ န
ိ တိိုင်းတောဖခင်းသညရ ောဂါ ှိ/မ ှိအတိအက ခွွဲဖခော်းရပ်းနိင
ို ဖခင်းမ ပ
ှိ ါ။
ခန
ိ ပိုမှနဖြစ၍ ရ ောဂါလကခဏော တစစတ
ို စ ော မဖပသရ

ကိိုယအပူ

ဘလည်း ရ ဘဂ ို်း ရနန
ှ
ိုငပါသည။

ဖမနမောနိိုငငတွင ရတွွေ့ ိှ ာ့ သညကိိုရန
ိို ာ ဗိင
ို ်း ပစရ ောဂါပိ်းို ှိရသောသူမ ော်း၏(၆၅) ောခိင
ို နှုန်း
မှ(၈၃) ောခိင
ို နှုန်းခနသည ရ ောဂါလကခဏော တစစတ
ို စ ော မဖပသပါ။
(၂) အရ

ောကအဦအတွင်း ှိ လိုပငန်းခွငရန ောမ ော်းတွငလည်းရကောင်း၊ အရ

ရန ောမ ော်းတွငလည်းရကောင်း ပိို်းသတရ
အခန်းငယနှငအလခ
ို န်းမ ော်းအသို်းဖပြို၍

်းအသ်းို ဖပြို၍ ရ
လူမ ော်းကိို

်းမှုတဖခင်း၊ ရ

ပိို်းသတသနစငရ

ောကအဦဖပငပ ှိ
်းြ န်းဖခင်းမ ော်း၊

်း ညဖြင

ပိို်းသတ

သနစငဖခင်းမ ော်းသည မှနကနရသောပိို်းသတသနစငဖခင်း နည်းလမ်းဖြစရကကောင်း သိပပနည်းက
သကရသအရထောကအထော်းမ ော်း

မရတွွေ့ ှိ ရသ်းသညအဖပင

မ ကလ်းို ၊

အသကရှှူလမ်း

ရကကောင်းနှင အရ ဖပော်းတိိုကိို ထိခိုက
ိ ရစနိင
ို ရသောရကကောင မဖပြိုလိုပသငပါ။
(၃) ဝနထမ်းမ ော်း အလိုပတကရ ောကဖခင်း /ှိ မ ှိ
မှှူ်းမ ော်းအော်း တောဝနခ ထော်းပပီ်း ကကီ်းကကပရ

န်းစစ ော၌ ဝငရပါကရန ောတွင ကကီ်းကကပရ ်း
ောင က
ွ ပါ။ (စော ွကရပေါ်တွင စိုရ်းို လကမှတထိို်း

ဖခင်း၊ Fingerprint scanners ဖြင ရို်းတက/မတက

န်းစစဖခင်းတိိုကိို ရ ှောငကကဉပါ န)။

ပ(ု ၆)ပါုံးစပ်နင်နှာရခါင်ုံးစည်ုံး(Mask)ကုစနစ်တက ဝတ်

င်နည်ုံး

ပ(ု ၇) စနစ်တက အနည်ုံး

ုံးု စကကနို့်(၂၀)အ ကာလက်ရ

ုံးနည်ုံးအ

င်

င်

ပ(ု ၈) ရနို့စဉ်

ဝမာ(၆)ရပအကွာခပ်ခွာခွာရနပါ

ပ(ု ၉) ပါုံးစပ်နငန
် ှာရခါင်ုံးစည်ုံး(Mask)ကုစနစ်တက လုခခြုစွာတပ်

င်ပါ

က န်ုံးမာရရုံးဝန်ကကုံးဌာန
( ၂၈ - ၆ - ၂၀၂၁ )

