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COVID-19 ကိုရိုနာဗိုင််းရပ်စ်အဆိုတ်ရရောင်ရရောဂါပပနပ
် ော်းမှု ကောကယ်ရရ်းတင်
ပါဝင်ရဆောင်ရွက်ရနရ

ော ကကက်ရပြေနီရစတနာလိုပ်အော်းရှင်မ ော်းနှင် ဝန်ထမ််းမ ော်း

လက
ို ်နာရဆောင်ရက
ွ ်ရမည့် လမ့််းညွှန့်ြေ က်မ ော်း
၂/၂၀၂၀ (၃၀.၃.၂၀၂၀)
ပမန်မောနင
ို ်ငံကကက်ရပြေနီအ င််း

ည် နင
ို ်ငရ
ံ တော်၏ လူမက
ှု ရိုဏောလိုပင
် န််းမ ော်းတင် အရန်

အင်အော်း ပြစ် ည်နှင်အညီ လက်ရှ ပြစ်ပော်းရနရ

ော COVID-19 ကိုရိုနာဗိုင််းရပ်စ် အဆိုတ်ရရောင်

ရရောဂါ ကောကယ်ရရ်းလိုပင
် န််းမ ော်းကို က န််းမောရရ်းနှင်အော်းကစော်းဝန်ကကီ်းဌောန၏ လမ််းညွှန်ြေ က်ပြင်
နိုင်ငံ တစ်ဝမ
ှ ််းလံ်းို ရှ ကကက်ရပြေနီ ရစတနာလိုပ်အော်းရှင်မ ော်းနှင် အ င််း၏ဝန်ထမ််းမ ော်းက စမ််းစမ််း
တမံ ကူညီ ရဆောင်ရက
ွ ်ပ ်းလျှက် ရှ ည်ကို ဂိုဏ်ယူစော ရတွေ့ရှရပါ
ထို ို
ပ

ကူညရ
ီ ဆောင်ရွက်ရောတင်

င့်ရွြ့်နင
ု ့်ရန့် ရအောက်ရြော်ပပပါ ပ
ညအ
် ြေါတုင့််း လြ
ု န
့် ာ ပ

ည်။

ကြြ့်ပ ြေနီပေတနာလု ့်အ ်းရှင့်မ ်း

ပ

င့်ရန့် / ပရှ င့်ရန့် အြေ ြ့်မ ်းြု လု ့်ငန့််း ပ

်းြင့််းေ
င့်ရွြ့်

င့်ရြ
ွ ့် ရမည့် ြေ့် ါသည့် -

လိုက်နာရဆောင်ရွက်ရန်အြေ က်မ ော်း
•

က န််းမောရရ်းနှင် အော်းကစော်းဝန်ကကီ်းဌောနမှညွှန်ကကော်းထော်းရ

ော ရရောဂါကောကယ်ရရ်း လမ််းညွှန်

ြေ က်မ ော်း အတင
ို ််း တက စော လက
ို ်နာရဆောင်ရွက်ရန်၊
•

ကကက်ရပြေနီ ရစတနာလိုပ်အော်းရှငမ
် ော်းအရနပြင် မမရနထင
ို ်ရော မမ ွေ့နယ်အတင််း၌
ထမ််းရဆောင်ရန်နင
ှ ် နယ်ရပမရေ

•

ော တောဝန်

ရက ော်လန်ကော တောဝန်ထမ််းရဆောင်ပြေင််းမပပ ရန်၊

COVID-19 (ကိုရိုနာဗိုင််းရပ်စ်အဆိုတ်ရရောင်ရရောဂါ) နှင် ပတ်
လက်ကမ််း စောရစောင်မ ော်းအော်း ရပ်ရွောလူထို အလယ်တကူရယူနိုင်ရ

က် ည် အ ပညောရပ်း
ောရနရောမ ော်းတင် ော

2
ထ ားရရ
ှိ န်

(ရရ ဂါကားစက်မှုဖြစ်ပ ားနှိင
ို ်၍

လတ်တရလ တင်

ကကက်ရဖြေနီ

ရစတနာ

လိုပအ
် ားရင်မ ားမ တှိက
ို ရ
် ှိိုက်ရေငဖြေင်ားမဖပြုလိုပရ
် န်)
•

မ ြို့နယ်အလက
ို ် အမ ြေံ ကကက်ရဖြေနီရစတနာလိုပ်အ ားရင် အင်အ ား၊ ဆက်သွယရ
် န် လပ်စာ၊
ဖုန်းနံပါတ တို့ိုကို

စာရင််းပပ စိုထာ်းရ ည်။ (မှတ်ချက်၊

အသက် (၅၀)နှစ်နှင်အထက်၊

နာတာရှည် ရရာဂါရှသ
ှိ ူမျာျား အထူျားသဖြင် ရသျားတျားှိ ၊ ဆျားချှိ ျား၊နှလျား၊ နာတာရည် အသက်ရှှူ
လမ်ျားရ ကာင်ျား

ရရာဂါရှသ
ှိ ူမျာျား

အရနဖြင်

ရရာဂါကူျားစက်လယ်၍

ရရှှေ့တန်ျားမှ

ပါဝင်

ရဆာင်ရက
ွ ဖ် ခင်ျား မဖပ ရန်)
•

အသ ားအလ ကန်သတ်ဖြေင်ားရနရ မ ားရှိ သံသယလနာမ ားအ ား စှိတပ
် ှိိုင်ားဆှိိုင်ရ အ ားရပား
ကညီမှု ရဆ င်ရက
ွ ်ရ တင် တယ်လီြန
ို ်ားဖြငသ
်
ရဆ င်ရွက်ရန်၊

•

မှိမှိတင် ရရာဂါကာကွယ်ရရ်း ေတ်စ/ံို ပစစည်း် ာ်း ပပည်စိုစာွ စနစ်တက ဝတ်ဆင် ထ ားဖြေင်ား
မရှိပါက

သံသယ လနာ (သှိို) ရစ ငက် ကညလ
် နာ ကှိို နီားကပ်စ သ ားလ ဖြေင်ား နင် ကညီ

ရဆ င်ရွကရ
် ပားဖြေင်ား လံားို ၀မဖပြုလိုပရ
် န်၊
•

က န်ားမ ရရားဦားစီားဌ နမ ရစ င်ကကညလ
် နာ ရဆ င်ရွက်ဖြေင်ားလိုပင
် န်ားမ ားတင် တ ေန်ရပားအပ်
လ ပါက အလည်က တ ေန်ယဖြေင်ား / တ ေန်ြေ ထ ားဖြေင်ားကှိိုစနစ်တက မတ်တမ်ားရရားသင်ား
ပပီားရဆ င်ရက
ွ ်ရန်။ (လိုပင
် န််းရဆ င်ရက
ွ တ
် င
ို ်း် တင် ရရ ဂါက ကယ်ရရ်း နည်ားလမ်ားမ ားကှိို
ကိုယ်တိုင် သရ နာားလည်ထာ်းရ ည် ပြစ်မပ်း ရရ ဂါက ကယ်ရရား အသံားို အရဆ င် မ ားကှိို
ဖပည်စစ
ံို ေတ်ဆင်ပပီားမသာ ရဆ င်ရွက်ကကရန်။)

•

တာဝန်ယူရဆာင်ရွကသ
် ူ ာ်းအရနပြင်

ဝတ်ဆင်သည် အဝတ်အထည်အပါအဝင် အသင်ား

တံဆှိပပ
် ါ ရအပရွန် (Apron) သိုို့ ဟိုတ် ရေစကိုတ် (Waistcoat) တို့ိုကှိို ရနစဉ် ရသြေ စ
ရလ ာ်ြွတ် လဲလယ်ေတ်ဆင်ရန်၊
•

COVID-19 သံသယလနာအ ား ရနအှိမ် (သှိိုမဟိုတ်) အသ ားအလ ကန်သတ်၍ ရစ င်ကကပ်
ကကညရ
် ှုရသည် လမ ားအ ား ရဆားရံိုသှိို ပှိိုရဆ င်ရန် တ ေန်ရပားအပ်လ ပါက ရအ က်ပါ
အြေ က်မ ားဖပညစ
် ံိုမရ
ှု /ှိ မရှိ စီစစ်ရန်နင် ဖပည်စမ
ံို သ ပှိိုရဆ င်ရပားရန်

၃

(၁)

အသုံးပ ြုမည့် လူနာတင့်ယာဉ့်သည့် သတ့်မှတ့် စညွှန့်ုံးအတင့်ုံး ပ ညမ
့် မ
ှှီ ှ
ဆ

ာင့်ရွက့်ရန့် (အထူုံးသပြင့် ယာဉ့်ဆမာင့်ုံးနှင့် ဆနာက့်ခန့်ုံးသည့် သှီုံးပခာုံး

ကာရ ထာုံးရန့်လ ါသည့်။)
(၂)

ယာဉ့်ဆ ေါ်တွင့်လက့် ါမည့် ကကက့်ဆပခနှီဆစတနာလ ့်အာုံးရှင့်မ ာုံးသည့် PPE
၀တ့်စပ ည့်စစွာ၀တ့်

င့်ရမည့် ပြစ့်ပ ှီုံး ၀တ့်

င့်မှုနှင့်စ ့်လ ဥ့်ုံး၍ သင့်တန့်ုံး

တက့်ဆရာက့်ပ ှီုံးသူပြစ့်ရမည့်၊၊
(၃)

လူနာ ဆ
ို့

ာင့်ပ ှီုံး ါက

သူနာတင့်ယာဉ့်ကို

က န့်ုံးမာဆရုံးနင
ှ ့်အာုံးကစာုံး

ဝန့်ကကှီုံးဌာနမှ ထတ့်ပ န့်ထာုံးဆသာ ုံးမွှာုံးသနို့့်စင့်ဆရုံး လ ့်ထုံးလ န
့် ည့်ုံးမ ျား
နှင့်အညှီ ဆ
(၄)

•

•

လူနာ ဆ
ို့

ာင့်ရက
ွ ့်ရမည်။
ာင့်ရာတွင့်လန
ူ ာနှင့်အတူအကူတစ့်ဥှီုံးသာလက့် ါဆစရန့်၊

လ ့်ငန့်ုံးဆ

ာင့်ရက
ွ ့်ပ ှီုံးစှီုံးမှု အစှီရင့်ခစာကို အ ့်ခ ြု ့်ဆရုံး အဆထာက့်အကူပ ြုအရာရှမ ာုံး မှ

တ

င့်

င့် အ

င့် အစှီရင့်ခစာ ဆ ုံး ရ
ို့ န့်။

သတ့်မှတ့် (Community Quarantine Centre) ဆနရာတွင့် အသွာုံးအလာဆစာင့်ကကည့်
တာ၀န့် ထမ့်ုံးဆ
ကင့်ဆ

ာင့်ဆနဆသာ ကကက့်ဆပခနှီဆစတနာလ ့်အာုံးရင
ှ ့်မ ာုံး အနတရာယ့်ကင့်ုံးစွာ လ ့်

ာင့်ရက
ွ ့်နင့်ရန့် ပမြုြို့နယ့်/ခရင့်/တင့်ုံးဆေသကကှီုံး/ပ ည့်နယ့် အ

တ ့်ြွြို့မှ ုံးမ ာုံး ကအနှီုံးက ့်ကကှီုံးကက ့် ဆ

င့်မှ ဥကဌမ ာုံးနှင့်

ာင့်ရွက့်ရန့်၊

ရရှောင်ရန်အချက်မျှောျား
• လက့်ကမ့်ုံးစာဆစာင့်မ ာုံးအာုံးရ ့်ရွာ လူထထ အ ့်စလက့်သွာုံးဆရာက့်ဆဝမျှပခင့်ုံးမ ာုံးမပ ြုရန့်၊
•

တ ဝန်ပ ျားပေလွှတခ် ြင်ျားြံရသည်
ကာကွယ့်ဆရုံးလ င
့် န့်ုံးမ ာုံးဆ
မညသ
့် ည့် ကစရ ့်ကမ

•

ကကက့်ဆပခနှီ

ဆစတနာလ ့်အာုံးရှင့်မ ာုံးသည့်

ဆရာဂါ

ာင့်ရက
ွ ့်ရာတွင့် ကကက့်ဆပခနှီ လှု ့်ရှာုံးမှု ရ က
့် ညြုနမ
ွ ့်ုံးဆစမည့်

ဆရှာင့်ရှာုံးရန့်၊

ကကက်ပခြနီဆစတနာလ ့်အာုံးရှငမ
့် ာုံး

အဆနပြင့်

လူမှုကရဏာလ င
့် န့်ုံး

ကာကွယ့်ဆရုံး လ င
့် န့်ုံးမ ာုံးမှ ဆသွြှီသညလ
့်
့်ငန့်ုံးမ ာုံးတွင့် ါ၀င့်ဆ

နှင့်

ဆရာဂါ

ာင့်ရွက့်ပခင့်ုံးမပ ြုလ ့်ရန့်၊

