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ိုးရံုမ္ျောိုးတွင် ထရောဂါကိုးစက်မ္ှုကောကွယ်

န်ိုးချျုြ်ထရိုး

လုြ်ငန်ိုးလမ္်ိုးညွှန် (Version 4)
(Updated as of 1-7-2020)
(က)

စမ္ံခန့််ခွွဲမ္ှု

ုင်ရော လုြ်ငန်ိုးမ္ျောိုး

-

COVID-19 ရ ောဂါ နှင့်် ပတ်သက်သည့်် အချက်အလက်မျောျားအောျား စဉ်ဆက်မပပတ်ရလ့်လော န်နှင့််
ကျန်ျားမောရ ျားဝန်ထမ်ျားမျောျားအောျားလျားအောျား အသိရပျားထောျား န်၊

-

လိက်နာရဆောင် ွက် မည့်် အချက်အလက်မျောျားနှင့်် ပတ်သက်၍ ကျန်ျားမောရ ျားဝန်ထမ်ျားမျောျား
အောျားလျားကိ သင်တန်ျားမျောျား ရဆောင် ွက်ရပျားထောျား န်၊

-

ကျန်ျားမောရ ျားဝန်ထမ်ျားမျောျား Standard Precaution မျောျားနှင့်် လပ်ငန်ျားလမ်ျားညွှန်မျောျားကိ လိက်နာမှု
ှိရစရ ျား ကကျားကကပ်ရဆောင် ွက် န်နှင့်် လိက်နာရဆောင် ွက်နိင်ရ ျား လိအပ်ချက်မျောျားကိ ပြည့််ဆည်ျား
ရပျား န်၊

-

လိအပ်သည့်် ရဆျားရသျားပစစည်ျားမျောျား၊ အရထောက်အကူပပြုပစစည်ျားမျောျား၊ ရဆျားဝါျားမျောျားအောျား ပြည့််ဆည်ျား
ထောျား န်၊ ညိနိှုင်ျားရဆောင် ွက် န်နှင့်် တင်ပပ န်၊

-

လူနာရစောင့််မျောျား/ဧည့််သည်မျောျား ဝင်/ထွက်မှုအောျား စနစ်တကျ ရဆောင် ွက်ရစ န်၊

-

လူနာ/လူနာရစောင့််/ဧည့််သည်မျောျားအတွက် သတ်မှတ်ထောျားရသော စည်ျားကမ်ျားမျောျား လိက်နာရစရ ျား
အသိပညောရပျားရဆောင် ွက် န်၊

-

ရဆျားရမျောျားတွင် သသယလူနာမျောျား (Suspected Cases) မျောျား ရတွွေ့ ှိပါက သျားပခောျားထောျား ှိ န်
အတွက် ပပင်ပလူနာဌောန၌ Fever corner/fever room၊ သျားပခောျားကသရဆောင်မျောျား (Isolation
and Quarantine) ပပင်ဆင်ထောျား ှိ န်၊
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-

သသယလူနာမျောျားအောျား သျားပခောျားကသရဆောင်မျောျားသိို့ သယ်ယူပို့ရ
ိ ဆောင်မည့်် လမ်ျားရကကောင်ျားမျောျား
ကကိြုတင် သတ်မှတ်ထောျား န်၊

-

ရဆျားရမျောျားတွင် ရ ောဂါကူျားစက်မှုကောကွယ်ထိန်ျားချြုပ်ပခင်ျားလပ်ငန်ျားမျောျားကိ ပိမိအောျားပြည့်် ရဆောင် ွက်
န်၊

-

COVID-19 ရ ောဂါနှင့်် ပတ်သက်၍ လျင်ပမန်စွော တပို့ ပန်ရဆောင် ွက်နိင်ရ ျား အတွက် ကဏ္ဍအလိက်
သတ်သတ်မှတ်မှတ်တောဝန်ရပျားအပ်ထောျား န်၊

ရ ောဂါနှင့်ပ
် တ်သက်၍

စဉ်ဆက်မပပတ်စစ်ရဆျား

ရထောက်လှမ်ျားပခင်ျားမျောျား ရဆောင် ွက် န်နှင့်် IPC committee နှင့်် IPC team မျောျား အရနပြင့််
သတ်မှတ်လပ်ငန်ျားမျောျား ပမှန်ရဆောင် ွက် န်၊
-

“ရဆျားရမျောျားတွင် ရ ောဂါကူျားစက်မှုကောကွယ်ထန
ိ ်ျားချြုပပ် ခင်ျား လပ်ငန်ျားလမ်ျားညွှန် (၂၀၁၆)” နှင့််
Clinical Management Guidelines မျောျားအတိင်ျား လိက်နာရဆောင် ွက်ပါ န်၊
(Up to Date အချက်အလက်မျောျားကိ https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019 တွင် ရလ့်လောနိင်ပါသည်။)

-

ပပင်ပလူနာဌောန/အရ ျားရပေါ်ကသမှုဌောနမျောျားတွင်

COVID-19

ရ ောဂါအပပင်

အပခောျား

Highly

infectious diseases သသယ လူနာမျောျားအောျား Screening ပပြုလပ်နိင်ရ ျားနှင့်် လူနာမျောျားအတွက်
လိအပ်သည့်် Masks နှင့်် Hand hygiene facilities မျောျား စစဉ်ထောျား န်၊
-

ဓောတ်ခွွဲစစ်ရဆျား န်

ရပျားပိို့ ောတွင်

အမျိြုျားသောျားကျန်ျားမောရ ျားဓောတ်ခွွဲမှုဆိင် ောဌောန၏

Novel

coronavirus sample collection guide and lab request form အသျားပပြု၍ တိကျစွော လိက်နာ
ရပျားပိို့ န်၊
-

ကကိြုတင်ကောကွယ်ရ ျား
လူနာ/

အသိပညောရပျားလှုပ် ှောျားမှုမျောျားအပြစ်

လူနာရစောင့််မျောျားအရနပြင့််

ပပည်သူူ့ရဆျားရမျောျားတွင်

ရ ောဂါကကိြုတင်ကောကွယ်ရ ျား

ဝန်ထမ်ျား/

အရလ့်အကျင့််မျောျားပြစ်ရသော

ပါျားစပ်နှင့်် နှာရခါင်ျားကိ ကော၍ နှာရချရချောင်ျားဆိျားပခင်ျား၊ နှာရချရချောင်ျားဆိျားပပျားချိန်/ရ ောဂါပိျား ှိသူမျောျား
အောျား ကိင်တွယ်ပပျားချိန်/ အမျောျားသျားအ ောဝတထြုပစစည်ျားမျောျား ထိရတွွေ့ပပျားချိန်တိင်ျား လက်ရဆျားပခင်ျား
စသည်တိို့ကိ လိက်နာရဆောင် ွက်သွောျား န် အသိရပျားပခင်ျား၊ ပပည်သူလူထမှ သိ ှိလက်
ိ နာရစရ ျား
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အသိပညောရပျားပိစတောမျောျား ရိက်နှိပ်ကပ်ထောျားပခင်ျား၊ လက်ကမ်ျားစောရစောင်မျောျား ပြန်ို့ရဝပခင်ျား၊ ရဆျားရ
ဆင်ျားလူနာမျောျားနှင့်် ရတွွေ့ဆမှု အစအစဉ်တွင် ထည့််သွင်ျားရဆွျားရနွျားပခင်ျားမျောျား ရဆောင် ွက်ပါ န်၊
-

လိအပ်ပါက ရဆျားရအရထောက်အကူပပြုအြွွဲွေ့မျောျား၏ အကူအညကိ ယူ န်၊

-

ကျန်ျားမောရ ျားနှင့််အောျားကစောျားဝန်ကကျားဌောန၊ ကသရ ျားဦျားစျားဌောန၊ ပပည်သူူ့ကျန်ျားမောရ ျားဦျားစျားဌောနတိမ
ို့ ှ
ပပြုစထတ်ပပန်လျက် ှိရသော လပ်ငန်ျားလမ်ျားညွှန်မျောျားကိ စဉ်ဆက်မပပတ် ကကည့််ရှုရလ့်လော န်၊

-

ရဆျားရမျောျား၌ COVID-19 ရ ောဂါကောကွယ်ထိန်ျားချြုပ်ရ ျားလပ်ငန်ျားမျောျား ရဆောင် ွက် ောတွင် ပပင်ဆင်မှု
အတွက် Checklists ကိ ကိျားကောျားအသျားပပြု န်၊

-

အဆင့််ဆင့်ရ
် သော ကျန်ျားမောရ ျားဝန်ထမ်ျားမျောျား (သနို့် ှင်ျားရ ျားဝန်ထမ်ျားမျောျား အပါအဝင်)အောျား အဆင့််
အလိက် လိအပ်ရသော သင်တန်ျားမျောျား ရပျားထောျား န်၊

-

ရဆျားကသမှုအတွက် လိအပ်ရသော ရဆျားရသျားပစစည်ျားမျောျားကိ ပြည်ဆ
့် ည်ျားရပျားနိင်ရ ျား လိအပ်ချက်
မျောျားကိ စဉ်ဆက်မပပတ်စိစစ် န်နှင့်် ညိနိှုင်ျားတင်ပပ န်၊

-

ကကိြုတင်ဇောတ်တိက်ရလ့်ကျင့််မှုမျောျား (Drill/ Table Top Exercise) ရဆောင် ွက်ထောျား န်၊

-

လူနာလွှရ
ွဲ ပပောင်ျား န် လိအပ်ပါက လွှရ
ွဲ ပပောင်ျားမှုရဆောင် ွက်နိင် န် ရဆျားအြွွဲွေ့၊ Ambulance ၊
သွောျားရ ောက်မည့်် လမ်ျားရကကောင်ျား စသည်တိို့ကိ စစဉ်ထောျား ှိ န်၊

(ခ) ပြင်ြလနာဌောန/အထရိုးထြေါ်ကုသမ္ှုဌောနတွင် လနာမ္ျောိုးအောိုး စစစ် စစ်ထ
-

ိုးပခင်ိုး

ပပင်ပလူနာဌောန/အရ ျားရပေါ်ကသမှုဌောနသိို့ ရ ောက် ှိလောရသော လူနာမျောျားအောျားလျားအောျား COVID-19
နှင့်် ပတ်သက်၍ Screening ပပြုလပ်ရ ျား စစဉ်ထောျား ှိ န်နှင့်် Management Protocol ကိ
သိ ှိရ ျား စစဉ်ရပျားထောျား န်၊

-

ပပင်ပလူနာဌောန/အရ ျားရပေါ်ကသမှုဌောန ှိ ကျန်ျားမောရ ျားဝန်ထမ်ျားမျောျားသည် COVID-19 နှင့််
ပတ်သက်သည့်် အချက်အလက်မျောျားအောျား သိ ှိထောျား န်၊

-

အသက်ရှှူလမ်ျားရကကောင်ျားဆိင် ောရ ောဂါလကခဏောမျောျားပြင့်် သသယလူနာရတွွေ့ ှိပါက Medical
mask မျောျားကိ စနစ်တကျ ဝတ်ဆင်ရစ န်၊
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-

ပပင်ပလူနာဌောန/အရ ျားရပေါ်ကသမှုဌောနမျောျား၌ PPE မျောျား (Masks, Gowns, Eye protection,
Gloves) အဆင်သင့်် ထောျား ှိ န်၊

-

ပပင်ပလူနာဌောန/အရ ျားရပေါ်ကသမှုဌောနသိို့ လောရ ောက်ပပသရသော လူနာမျောျား/လူနာရစောင့််မျောျား
အရနပြင့်် အသိပညော ှိပပျား ကိယ်တိင် နာျားလည်သိ ှိကော စမ်ျားသပ်စစ်ရဆျားမှုမျောျား လက်ခနိင်ရ ျား
အသိပညောရပျား ပိစတောမျောျား၊ အသိပညောရပျားပခင်ျားမျောျားကိ ကျယ်ပပန်ို့စွော ရဆောင် ွက် န်၊
• COVID-19 ရ ောဂါလကခဏောမျောျားအောျား Screening ပပြုလပ်နိင် န်အတွက် (၁)

လူနာမျောျားအရနပြင့်် ရ ောဂါလကခဏောမျောျား ှိပါက ကကိြုတင်သတင်ျားရပျားပိရ
ို့ ျား အသိရပျား
ထောျား န်၊

(၂)

အသိပညောရပျားပိစတောမျောျား ထောျား ှိ န်၊

(၃)

ကျန်ျားမောရ ျားဝန်ထမ်ျားမျောျား screening ပပြုလပ်နိင်ရ ျား ရလ့်လောနိင် န်အတွက် Algorithm
လမ်ျားညွှန်ချက်မျောျား ထောျား ှိရပျား န်နှင့်် အသိရပျားထောျား န်၊

(၄)

COVID-19 ရ ောဂါလကခဏော ှိရသော လူနာမျောျားအတွက် သျားပခောျားရများပမန်ျား န် အခန်ျား
(Fever room) သိမ
ို့ ဟတ် အပခောျားလူနာမျောျားနှင့်် ရဝျားကွောရသော သျားသနို့်ရန ော (ဥပမော Fever Corner) စစဉ်ထောျား န်၊

(၅)

ရချောင်ျားဆိျား/နှာရစျားရနရသော လူနာမျောျားကိ Surgical mask/medical mask ရပျား န်၊
အမိှုက်ပျားမျောျား စနစ်တကျ စစဉ်ထောျား န်နှင့်် လူနာမျောျား ပါျားစပ်နှင့်် နှာရခါင်ျားကိ အပ်၍
ရချောင်ျားဆိျား/နှာရချရစ န် အတွက် အသိပညော ရပျားပိစတောမျောျား/လမ်ျားညွှန်ချက် မျောျား
ထောျား ှိ န်၊

(၆)

ကကမ်ျားခင်ျားမျောျား/ စောျားပွွဲမျောျား/ အသျားအရဆောင်ပစစည်ျားမျောျားကိ စနစ်တကျ ပိျားသနို့်စင်ပခင်ျား
မကကောခဏ ရဆောင် ွက် န်။

• ပပည်သူူ့ရဆျားရမျောျား ှိ OPD/ED တိတ
ို့ ွင် ကျန်ျားမောရ ျားဝန်ထမ်ျားမျောျားသောမက လူနာ၊ လူနာရစောင့််မျောျား
Hand washing/Hand rub မျောျား ရဆောင် ွက်နိင်ရ ျားစမထောျား န်၊
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• OPD/ED တွင် လူနာမျောျား အပ်စလိက် ပြစ်ရပေါ်မှု အတတ်နိင်ဆျား ရလျော့်နည်ျားရစ န် ပပင်ပလူနာ
ကကည့််ရှုသည့််စနစ်ကိ စမခနို့်ခွွဲပခင်ျား/တန်ျားစစနစ် ကျင့််သျားပခင်ျား/ နာျားရန န် ရန ောမျောျား
စစဉ်ထောျားပခင်ျား/ လူနာ တစ်ဦျားသော ဝင်ခွင်ပ့် ပြုပခင်ျား အစ ှိသည့်် အစအစဉ်မျောျား စမထောျား န်၊
(ဂ)

ထရောဂါြုိုးကိုးစက်ြျံျံ့နှံ့်မ္ှုအတွက် အထပခခံလက
ု ်နာရမ္ည့်် Standard Precaution မ္ျောိုး

-

လူနာနှင့််လူနာရစောင့််မျောျားအောျားလျားသည် ပါျားစပ်နှင့်် နှာရခါင်ျားကိ ကော၍ နှာရချရချောင်ျားဆိျား ပခင်ျား၊
နှာရချရချောင်ျားဆိျားပပျားချိန်/ရ ောဂါပိျား ှိသူမျောျား အောျား ကိင်တွယ်ပပျားချိန်/ အမျောျားသျား
အ ောဝတထြုပစစည်ျားမျောျား ထိရတွွေ့ပပျားချိန်တိင်ျား လက်ရဆျားပခင်ျား တိက
ို့ ိ လိက်နာရဆောင် ွက်သွောျား န်၊

-

ကျန်ျားမောရ ျားရစောင့််ရ ှောက်မှုရပျား ောတွင် ကျန်ျားမောရ ျားဝန်ထမ်ျားမျောျားသည် Masks တပ်ဆင်ပခင်ျား၊
လက်အတ
ိ ်ဝတ်ဆင်ပခင်ျား၊ လူနာမျောျား ထိရတွွေ့ကိင်တွယ်ပပျားပါက လက်ရဆျားပခင်ျား၊ လူနာ၏
အရပခအရနရပေါ်မူတည်၍ လိအပ်ရသော PPE မျောျား ဝတ်ဆင် န်၊

-

PPE ဝတ်ဆင် ောတွင် သတ်မှတ်ထောျားရသော လပ်ငန်ျားလမ်ျားညွှန်အတိင်ျား စနစ်တကျဝတ်ဆင် န်၊

(ဃ)

Confirmed Case မ္ျောိုးအတွက် အ

ိုးထ

ောင်ရွက်သင့််သည့်် လက
ု ်နာထ

ောင်ရွက်ရန်

အချက်အလက်မ္ျောိုး
-

လူနာမျောျားအောျား ကျန်ျားမောရ ျားရစောင့််ရ ှောက်မှုရပျား ောတွင် ကသရ ျားဦျားစျားဌောနမှ ပပြုစ ထတ်ရဝ
ထောျားရသော “Clinical Management Guidelines for COVID-19” ကိ လိက်နာ ရဆောင် ွက်
န်၊ (Updated guidelines မျောျားကိ http://mohs.gov.mm/Main/content/publication/
2019-ncov တွင် ကကည့််ရှု န်)

-

Confirmed case မျောျားနှင့်် ထိရတွွေ့ ောတွင် ကျန်ျားမောရ ျားဝန်ထမ်ျားမျောျားအရနပြင့််
သတ်မှတ်ထောျားရသော PPE ကိ ပပည့််စစွော ဝတ်ဆင် န်၊

-

လူနာအောျား ထိရတွွေ့ကိင်တွယ်ပပျားပါက PPE ဝတ်စကိ နည်ျားစနစ်မှန်ကန်စွော လွဲလှယ် န်နှင့််
စနစ်တကျ လက်ရဆျား န်၊
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-

လူနာမျောျားအတွက် အသျားပပြုသည့်် Stethoscope, Sphygmomanometer စသည့််
အရထောက်အကူပပြု ပစစည်ျားကိ ိယောမျောျားကိ သျားပခောျား အသျားပပြု န်နှင့်် ၄င်ျားပစစည်ျားမျောျားအောျား
နည်ျားစနစ်မှန်ကန်စွောပြင့်် ပိျားမွှောျားသန်ို့စင်ပခင်ျား (Disinfection) ပပြုလပ် န်၊

-

လူနာမျောျားအောျား ကျန်ျားမောရ ျားအရပခအရနအ လိအပ်သည်မှ လွ၍
ွဲ ရ ွေ့ရပပောင်ျားပခင်ျား မပပြုလပ် န်၊

-

လူနာမျောျားအောျား ရ ွေ့ရပပောင်ျားပခင်ျား ပပြုလပ်ပါက လူနာအောျား ထိရတွွေ့ သယ်ရဆောင်သူ ကျန်ျားမောရ ျား
ဝန်ထမ်ျားမျောျားသည် လိအပ်ရသော PPE ဝတ်စကိ ဝတ်ဆင် န်နှင့်် စနစ်တကျလက်ရဆျားပခင်ျား
ရဆောင် ွက် န်၊

-

လူနာခန်ျားမျောျားကိ ရလဝင်ရလထွက်ရကောင်ျားမွန်ရစရ ျား ရဆောင် ွက်ထောျား န်၊

(င)

ထရောဂါြုိုးမ္ွှောိုးသန့််စင်ပခင်ိုး (Disinfection) လုြ်ငန်ိုးမ္ျောိုး

-

“ရဆျားရမျောျားတွင် ရ ောဂါကူျားစက်မှု ကောကွယ် ထိန်ျားချြုပ်ရ ျား လပ်ငန်ျားလမ်ျားညွှန် (၂၀၁၆)”နှင့််

-

“2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) ကူျားစက်မှု ှိ/မ ှိ စစမ်ျားစစ်ရဆျားမှု ခယူရန သူ (Person
Under Investigation) (သိမ
ို့ ဟတ်) ရ ောဂါကူျားစက်မှု အတည်ပပြုပပျားရသော သူမျောျားထမှ အပခောျားသူ
မျောျားသိို့ ရ ောဂါမကူျားစက်ရ ျားအတွက် ပိျားမွှောျားသန်ို့စင်ရ ျား (Decontimination & Disinfection)
လပ်ထျားလပ်နည်ျားမျောျားနှင့််အည မှန်ကန်စွော ရဆောင် ွက် န်၊

-

အဆိပါ လပ်ငန်ျားလမ်ျားညွှန်မျောျားကိ ဝန်ထမ်ျားမျောျား တိကျစွော လိက်နာရဆောင် ွက်နိင်ရ ျား အသိပညော
ရပျားထောျား န်နှင့်် ကကျားကကပ် န်၊

(စ) သံသယလနာမ္ျောိုးအောိုး Isolation
-

ောိုးရှရန် လုြ်ငန်ိုးလမ္်ိုးညွှန်

Negative pressure Isolation room မ ှိရသော ရဆျားရမျောျားတွင် ရလဝင်ရလထွက်ရကောင်ျားမွန်ရအောင်
ရဆောင် ွက်ထောျားရသော တစ်ဦျားချင်ျားသျားသန်ို့အခန်ျားမျောျား ထောျား ှိရပျား န်၊
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-

တစ်ဦျားချင်ျားသျားသန်ို့အခန်ျား မထောျား ှိနိင်ပါက သသယလူနာမျောျား အောျားလျားကိ စရပါင်ျား၍ သျားသန်ို့
ထောျား ှိ န်၊ လူနာခတင်မျောျားကိ ရပခောက်ရပ အနည်ျားဆျား ခွော၍ ထောျား ှိ န်နှင့်် လူနာ အချင်ျားချင်ျား
ရပခောက်ရပ အနည်ျားဆျား ခွော၍ ရနထိင်ရ ျား အသိရပျား တောျားပမစ်ထောျား န်၊

-

လူနာမျောျား၏ အသျားအရဆောင်ပစစည်ျားမျောျား မျှရဝသျားစွွဲပခင်ျား မပပြုလပ်ရ ျား တောျားပမစ်ထောျား န်နှင့်် လိအပ်
ချက်မျောျား ညိနိှုငျား် ပ့်ပျားိ ရပျား န်၊

-

Confirmed case မျောျားကိ သံသယလူနာမ ျားနှင့် ပူျားတွွဲထောျား ှိပခင်ျား မပပြု န်၊

-

သျားသန်ို့အခန်ျား/လူနာရဆောင်မျောျားကိ မသက်ဆိင်သည့်် လူနာမျောျား/ကျန်ျားမောရ ျားဝန်ထမ်ျားမျောျား/ လူနာ
ရစောင့််မျောျား မဝင်ထွကန
် ိင်ရ ျား အမှတ်အသောျား ထောျား ှိ န်၊

-

Isolation အခန်ျားမျောျားအတွက် ကျန်ျားမောရ ျားဝန်ထမ်ျားမျောျား သျားသန်ို့တောဝန်ရပျားအပ် န်နှင့်် အဝင်/
အထွက် မှတ်တမ်ျားထောျား ှိ န်၊

-

မလိအပ်ဘွဲ မျက်စိ၊ နှာရခါင်ျားနှင့်် ပါျားစပ်တိို့ကိ လက်ပြင့်် ထိရတွွေ့ပခင်ျား ရ ှောင်ကကဉ် န်၊

-

လူနာနှင့်ထ
် ရ
ိ တွွေ့မည့်် ဝန်ထမ်ျားမျောျားအောျားလျား PPE မှန်ကန်စွော ဝတ်ဆင် န်၊ ကကျားကကပ် န် နှင့််
သင်တန်ျားရပျားထောျား န်၊

-

Standard Precaution မျောျားကိ တိကျစွော လိက်နာရဆောင် ွက် န်၊

-

လူနာ၏ အသျားအရဆောင်မျောျား၊ Linen မျောျားမှ တစ်ဆင့်် ရ ောဂါပိျားကူျားစက်ပပနို့်ပွောျားမှု မ ှိနိင်ရ ျား အတွက်
Disinfection နည်ျားစနစ်မျောျား စနစ်တကျ မှန်ကန်စွော ရဆောင် ွက် န်၊

-

လူနာရဆောင်မျောျား သန်ို့ ှင်ျားရ ျားကိ ပမှန်ရဆောင် ွက် န်၊

-

မိသောျားစနှင့်် ဧည့််သည်မျောျား ဝင်ရ ောက်မှုကိ တောျားပမစ် န်၊

-

လူနာမျောျား စိတ်ပင်
ိ ျားဆိင် ော ပ့်ပိျားမှု

ှိရစ န်အတွက် မိသောျားစ/သူငယ်ချင်ျားမျောျားနှင့်် အဆက်အသွယ်

ှိရ ျား ြန်ျား ရပပောနိင် န်၊ စောအပ်စောတမ်ျားမျောျား ြတ်ရန
ှု ိင် န်နှင့်် ပြစ်နိင်ပါက အင်တောနက်ကွဲ့်သိို့
အစအစဉ်မျောျား စစဉ်ရပျားထောျား န်၊
-

လူနာမျောျား၏ ကျန်ျားမောရ ျားစစ်ရဆျားပခင်ျားကိ တစ်ရနို့ နှစ်ကကိမ် ပမှန်ပပြုလပ် န်၊

-

လူနာမျောျား Mask မျောျား ဝတ်ဆင်ရစ န်နှင့်် စစဉ်ရပျားထောျား န်၊
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-

လူနာမျောျား စည်ျားကမ်ျားမွဲ့် တရတွျားရထွျားပခင်ျား၊ စည်ျားကမ်ျားမွဲ့် အမိှုက်ပစ်ပခင်ျား၊ ကွမ်ျားယောစောျားပခင်ျား၊ ရဆျားလိပ်
ရသောက်ပခင်ျား၊ အ က်ရသောက်ပခင်ျားမျောျားကိ ရ ှောင်ကကဉ်ရစရ ျား အသိပညောရပျား တောျားပမစ်ထောျား န်၊

-

အမိှုက်ပျားမျောျား စနစ်တကျ ထောျား ှိရပျား န်၊

-

တစ်ကိယ် ည် သနို့် ှင်ျားရ ျားပစစည်ျားမျောျား (ဥပမော - အိမ်သောသျားစကကှူ၊ တစ်ရှှူျားလိပ်၊ ဆပ်ပပော၊ လက်
သနို့်စင်ရဆျား ည်၊ အခန်ျားသနို့် ှငျား် ရ ျားပစစည်ျားမျောျား၊ ပိျားသနို့်စင်ရဆျား ည် စသည်တိို့) ကိ လရလောက်
ရအောင် ထောျား ှိ န်၊

သျားပခောျားလူနာခန်ျား (Isolation Room) အောျား ပိျားမွှောျားသန်ို့စင်ပခင်ျား
• သျားပခောျားလူနာခန်ျားမျောျားကိ ပိျားသတ်ရဆျားအရငွွေ့မှုတ်ပခင်ျား (Fumigation, Fogging) မပပြုလပ် ။
• Suspected case ရနထိင် အသျားပပြုခွဲ့်ရသော ဟိတယ်အခန်ျား/ အခန်ျားကိ ဓောတ်ခွွဲ အရပြ သည်
အထိ လျားဝပိတ်ထောျားပပ Suspected case မှ Confirmed case အပြစ် ဓောတ်ခွွဲအရပြပြင့််
ရ ောဂါကူျားစက်မှု အတည်ပပြုပပျားပါက သျားပခောျားလူနာခန်ျားအောျား အပပျားသတ်သန်ို့ ှင်ရ ျား Procedure
အတိင်ျား ပိျားမွှောျားသန်ို့စင်ပခင်ျား ပပြုလပ်ပါ။
ရနို့စဉ်သန်ို့ ှငျား် ရ ျားအတွက် • PPE အပပည့််အစဝတ်ဆင်ပါ။
• ထိအခန်ျားအောျား ပိျားမွှောျားသန်ို့စင်ရစ န် 1:50 Hypochlorite Solution (1000 ppm) ဆွတ်ထောျား
ရသော အဝတ်ပြင့်် ရသချောစွော သတ်ပပျား (၁၀)မိနစ်ထောျားပါ။ ထိို့ရနာက် ရ ဝတ်ပြင့်် ထပ်မသတ်ပါ။
• လူနာကိ တပ်ဆင်ထောျားသည့်် ကိ ိယောမျောျား (ဥပမော - IV Infusion Pump မျောျား၊ Ventilator မျောျား)၊
ကကမ်ျားခင်ျားမျောျားနှင့်် အခန်ျား၏ အပခောျားမျက်နှာပပင်မျောျားကိ တစ်ရနို့လျှင် အနည်ျားဆျား တစ်ကကိမ် 1:50
Hypochlorite Solution (1000 ppm) ပြင့်် သန်ို့စင်ရဆျားရကကောပါ။
• လက်နှင့်ထ
် ရ
ိ တွွေ့မှုမျောျားရသော မျက်နှာပပင်မျောျား (ဥပမော - လူနာခတင်လက် န်ျားမျောျား၊ စောျားပွွဲမျောျား၊ TV
Remote၊ လူရခေါ်ခလတ်၊ တယ်လြန်ျား၊ အိမ်သောရ ဆွွဲခလတ်၊ တခါျားလက်ကိင်၊ တခါျားရပါက်၊
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ရလဝင်ရလထွက်

ှိရသော ရန ောမျောျား) စသည်တိို့ကိ တစ်ရနို့လျှင် အနည်ျားဆျား နှစ်ကကိမ် 1:50

Hypochlorite Solution (1000 ppm) ပြင့်် ရဆျားရကကောပါ။
(1:50 Hypochlorite Solution (1000ppm)

ှိနိင် န် ရ

တစ်လတောတွင် ၅% အိမ်သျား

အရ ောင်ချွတ်ရဆျား (Bleaching powder) လက်ဘက် ည်ဇွန်ျား (၄)ဇွန်ျား ထည့််၍ ရြျော်ပါ)
• သန်ို့ ှငျား် ရ ျားမျောျားအောျား Checklist ပြင့်် ရနို့စဉ်စစ်ရဆျားပါ။
• သန်ို့ ှငျား် ရ ျားပစစည်ျားမျောျားကိ လူနာခန်ျားအပပင်ဘက်တွင် သျားသန်ို့ထောျားသိပါ။ (ဥပမော - အပိခန်ျား/
စတိခန်ျား)
• သျားပခောျားလူနာခန်ျားအတွက် သတ်မှတ်ထောျားရသော သန်ို့ ှင်ျားရ ျားသျားပစစည်ျား (သိို့မဟတ်) တစ်ခါသျား
သန်ို့ ှငျား် ရ ျား ပစစည်ျားမျောျားကိ အသျားပပြုပါ။

(
-

) Hospital Quarantine ထ

ောင်ရွက်ရန် လုြ်ငန်ိုးလမ္်ိုးညွှန်

ပပည်သူူ့ရဆျားရမျောျား၌ ရေသအရပခအရနရပေါ်မူတည်၍ Hospital Quarantine ထောျား ှိနိင်မည့်် အခန်ျား
မျောျား/ခတင်မျောျား စစဉ်ထောျား န်၊

-

Hospital Quarantine အတွက် ပြစ်နိင်ပါက တစ်ဉျားချင်ျား အခန်ျားမျောျား စစဉ်ရပျားထောျား န်၊

-

တစ်ဦျားချင်ျားသျားသန်ို့အခန်ျား မထောျား ှိနိင်ပါက သသယလူနာမျောျား အောျားလျားကိ စရပါင်ျား၍ သျားသန်ို့
ထောျား ှိ န်နှင့်် လူနာခတင်မျောျားကိ ရပခောက်ရပ အနည်ျားဆျား ခွော၍ ထောျား ှိ န်နှင့်် လူနာ တစ်ဦျားနှင့်် တစ်ဦျား
ရပခောက်ရပ အကွောအရဝျား ှိရစရ ျား အသိပညောရပျား တောျားပမစ်ထောျား န်၊

-

လူနာမျောျား၏ အသျားအရဆောင်ပစစည်ျားမျောျား မျှရဝသျားစွွဲပခင်ျား မပပြုလပ်ရ ျား တောျားပမစ်ထောျား န်နှင့်် လိအပ်
ချက်မျောျား ညိနိှုငျား် ပ့်ပျားိ ရပျား န်၊

-

Quarantine ရဆောင် ွက်မည့်် အခန်ျားသည် ရလဝင်ရလထွက်ရကောင်ျားမွန်ရ ျား စစဉ်ရဆောင် ွက် န်၊

-

Quarantine အခန်ျားမျောျားကိ မသက်ဆိင်သည့်် လူနာမျောျား/ကျန်ျားမောရ ျားဝန်ထမ်ျားမျောျား/ လူနာ ရစောင့််မျောျား
မဝင်ထွကန
် ိင်ရ ျား အမှတ်အသောျား ထောျား ှိ န်၊
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-

ကျန်ျားမောရ ျားဝန်ထမ်ျားမျောျား သျားသန်ို့တောဝန်ရပျားထောျား ှိ န်၊

-

မလိအပ်ဘွဲ မျက်စိ၊ နှာရခါင်ျားနှင့်် ပါျားစပ်တိို့ကိ လက်ပြင့်် ထိရတွွေ့ပခင်ျား ရ ှောင်ကကဉ် န်၊

-

လူနာနှင့်ထ
် ရ
ိ တွွေ့မည့်် ဝန်ထမ်ျားမျောျားအောျားလျား သတ်မှတ် PPE ကိ မှန်ကန်စွော ဝတ်ဆင် န်၊

-

Standard Precaution မျောျားကိ တိကျစွော လိက်နာရဆောင် ွက် န်၊

-

လူနာ၏ အသျားအရဆောင်မျောျား၊ Linen မျောျားမှ တစ်ဆင့်် ရ ောဂါပိျားကူျားစက်ပပနို့်ပွောျားမှု မ ှိနိင်ရ ျား အတွက်
Disinfection နည်ျားစနစ်မျောျားကိ စနစ်တကျ မှန်ကန်စွော ရဆောင် ွက် န်၊

-

လူနာရဆောင်မျောျား သန်ို့ ှင်ျားရ ျားကိ ပမှန်ရဆောင် ွက် န်၊

-

မိသောျားစနှင့်် ဧည့််သည်မျောျား ဝင်ရ ောက်မှုကိ တောျားပမစ် န်၊

-

လူနာမျောျား စိတ်ပင်
ိ ျားဆိင် ော ပ့်ပိျားမှု

ှိရစ န်အတွက် မိသောျားစ/သူငယ်ချင်ျားမျောျားနှင့်် အဆက်အသွယ်

ှိရ ျား ြန်ျား ရပပောနိင် န်၊ စောအပ်စောတမ်ျားမျောျား ြတ်ရန
ှု ိင် န်နှင့်် ပြစ်နိင်ပါက အင်တောနက်ကွဲ့်သိို့
အစအစဉ်မျောျား စစဉ်ရပျားထောျား န်၊
-

လူနာမျောျားအောျား ကိယ်အပူချိန်တိင်ျားတောပခင်ျားနှင့််

သသယရ ောဂါလကခဏောမျောျားကိ စစ်ရဆျားပခင်ျားကိ

တစ်ရနို့ နှစ်ကကိမ် ပမှန်ပပြုလပ် န်၊
-

ကိယ်အပူချိန်တက်ပခင်ျားနှင့််

သသယရ ောဂါလကခဏောမျောျား

ရတွွေ့ ှိပါက

သသယလူနာခန်ျားသိို့

ရပပောင်ျားရ ွေ့ န်၊
-

Quarantine ရဆောင် ွက်ပခင်ျား ခ မည့်် ပဂ္ိြုလ်မျောျားထွဲတွင် high risk persons မျောျား ပါ ှိပါက အထူျား
ဂရစိက် ရစောင့််ကကပ်ကကည့််ရှု န်၊

-

Quarantine ပပြုလပ်ပခင်ျား ခ သည့်် ပဂ္ိြုလ်မျောျားအောျား ရ ောဂါနှင့်် ရဆောင် န်၊ ရ ှောင် န်မျောျားကိ
ရသချောစွော အသိပညောရပျားထောျား န်၊

-

လူနာမျောျား လိအပ်ပါက Mask မျောျား ဝတ်ဆင်ရစ န်နှင့်် စစဉ်ရပျားထောျား န်၊

-

လူနာမျောျား စည်ျားကမ်ျားမွဲ့်တရတွျားရထွျားပခင်ျား၊ စည်ျားကမ်ျားမွဲ့် အမိှုက်ပစ်ပခင်ျား၊ ကွမ်ျားယောစောျားပခင်ျား၊ ရဆျားလိပ်
ရသောက်ပခင်ျား၊ အ က်ရသောက်ပခင်ျားမျောျားကိ ရ ှောင်ကကဉ်ရစရ ျား အသိပညောရပျား တောျားပမစ်ထောျား န်၊

-

အမိှုက်ပျားမျောျား စနစ်တကျ ထောျား ှိရပျား န်၊
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-

တစ်ကိယ် ည် သနို့် ှင်ျားရ ျားပစစည်ျားမျောျား (ဥပမော - အိမ်သောသျားစကကှူ၊ တစ်ရှှူျားလိပ်၊ ဆပ်ပပော၊ လက်
သနို့်စင်ရဆျား ည်၊ အခန်ျားသနို့် ှငျား် ရ ျားပစစည်ျားမျောျား၊ ပိျားသနို့်စင်ရဆျား ည် စသည်တိို့) ကိ လရလောက်
ရအောင် ထောျား ှိ န်၊

ရနို့စဉ်သန်ို့ ှငျား် ရ ျားအတွက် • PPE အပပည့််အစဝတ်ဆင်ပါ။
• ထိအခန်ျားအောျား ပိျားမွှောျားသန်ို့စင်ရစ န် 1:50 Hypochlorite Solution (1000 ppm) ဆွတ်ထောျား
ရသော အဝတ်ပြင့်် ရသချောစွော သတ်ပပျား (၁၀)မိနစ်ထောျားပါ။ ထိို့ရနာက် ရ ဝတ်ပြင့်် ထပ်မသတ်ပါ။
• လူနာကိ တပ်ဆင်ထောျားသည့်် ကိ ိယောမျောျား (ဥပမော - IV Infusion Pump မျောျား၊ Ventilator မျောျား)၊
ကကမ်ျားခင်ျားမျောျားနှင့်် အခန်ျား၏ အပခောျားမျက်နှာပပင်မျောျားကိ တစ်ရနို့လျှင် အနည်ျားဆျား တစ်ကကိမ် 1:50
Hypochlorite Solution (1000 ppm) ပြင့်် သန်ို့စင်ရဆျားရကကောပါ။
• လက်နှင့်ထ
် ိရတွွေ့မှုမျောျားရသော မျက်နှာပပင်မျောျား (ဥပမော - လူနာခတင်လက် န်ျားမျောျား၊ စောျားပွွဲမျောျား၊ TV
Remote၊ လူရခေါ်ခလတ်၊ တယ်လြန်ျား၊ အိမ်သောရ ဆွွဲခလတ်၊ တခါျားလက်ကိင်၊ တခါျားရပါက်၊
ရလဝင်ရလထွက်

ှိရသော ရန ောမျောျား) စသည်တိို့ကိ တစ်ရနို့လျှင် အနည်ျားဆျား နှစ်ကကိမ် 1:50

Hypochlorite Solution (1000 ppm) ပြင့်် ရဆျားရကကောပါ။
(1:50 Hypochlorite Solution (1000ppm)

ှိနိင် န် ရ

တစ်လတောတွင် ၅% အိမ်သျား

အရ ောင်ချွတ်ရဆျား (Bleaching powder) လက်ဘက် ည်ဇွန်ျား (၄)ဇွန်ျား ထည့််၍ ရြျော်ပါ)
• သန်ို့ ှငျား် ရ ျားမျောျားအောျား Checklist ပြင့်် ရနို့စဉ်စစ်ရဆျားပါ။
• သန်ို့ ှငျား် ရ ျားပစစည်ျားမျောျားကိ လူနာခန်ျားအပပင်ဘက်တွင် သျားသန်ို့ထောျားသိပါ။ (ဥပမော - အပိခန်ျား/
စတိခန်ျား)
• Quarantine

အခန်ျားအတွက်

သတ်မှတ်ထောျားရသော

တစ်ခါသျား သန်ို့ ှင်ျားရ ျား ပစစည်ျားမျောျားကိ အသျားပပြုပါ။
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သန်ို့ ှငျား် ရ ျားသျားပစစည်ျား

(သိို့မဟတ်)

(ဇ)

ကျန်ိုးမ္ောထရိုးဝန်

မ္်ိုးမ္ျောိုး၏ မ္ထတော်တ

ပြစ်စဉ်မ္ျောိုးအတွက် ထ

ောင်ရွက်ရန် နည်ိုးလမ္်ိုးမ္ျောိုး

ကျန်ျားမောရ ျားဝန်ထမ်ျားမျောျားအရနပြင့်် လူနာထမှ ရ ောဂါပိျားကူျားစက်မှုပြစ်ရစနိင်သည့်် မရတော်တဆ
ပြစ်စဉ်မျောျား ပြစ်ပွောျားပါက ရြော်ပပပါ လမ်ျားညွှန်မျောျားအတိင်ျား လိက်နာ ရဆောင် ွက်ကက န် ပြစ်ပပျား လိအပ်
သည်မျောျားကိ ကကိြုတင်ပပင်ဆင်ရဆောင် ွက်ထောျား န် ပြစ်ပါသည်။

Source :
The Lancet Editorial, 2020; COVID-19: protecting health-care workers
The First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine, 2020; Handbook of COVID19 Prevention and Treatment
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(ဈ)
-

လနာလွှထ
ွဲ ပြောင်ိုးညွှန်ိုးြု့်ရောတွင် လက
ု ်နာထ

ောင်ရွက်ရန် လုြ်ငန်ိုးလမ္်ိုးညွှန်မ္ျောိုး

COVID-19 ရ ောဂါနှင့်် ပတ်သက်၍ Confirmed case မျောျားအတွက် လွှရ
ွဲ ပပောင်ျားရဆျားရမျောျားအပြစ်
န်ကန်ပမိြုွေ့တွင် ရဝဘောဂ အထူျားကရဆျားရကကျား၊ မနတရလျားပမိြုွေ့တွင် ကန်ရတော်နေကူျားစက်ရဆျားရနှင့််
ရနပပည်ရတော်တွင် ရနပပည်ရတော်ပပည်သူူ့ရဆျားရကကျား(ခတင်-၁၀၀၀) တိအ
ို့ ောျား သတ်မှတ်ထောျား ှိပါသည်။

-

ကျန် တိင်ျားရေသကကျား/ပပည်နယ်မျောျားတွင် လွှရ
ွဲ ပပောင်ျားရဆျားရမျောျားအပြစ် သက်ဆိင် ော တိင်ျားရေသကကျား/
ပပည်နယ်အဆင့်် ပပည်သူူ့ရဆျားရကကျားမျောျားအောျား သတ်မှတ်ထောျား ှိပါသည်။

-

လူနာအောျား လွှရ
ွဲ ပပောင်ျားပခင်ျား မပပြုမ လွှရ
ွဲ ပပောင်ျားရပျားမည့်် ရဆျားရသိို့ ကကိြုတင်ပပင်ဆင်နိင်ရ ျား ညိနိှုငျား်
အရကကောင်ျားကကောျား ပပျားမှသော လွှရ
ွဲ ပပောင်ျားရပျားပိို့ န်၊

-

လူနာ လွှရ
ွဲ ပပောင်ျားရပျားပိို့ ောတွင် Standard Precaution မျောျားကိ တိကျစွော လိက်နာရဆောင် ွက် န်၊

-

ကရလျားအထူျားကရဆျားရကကျားမျောျားအရနပြင့်် ကရလျားလူနာမျောျားတွင် သသယ လူနာမျောျားရတွွေ့ ှိပါက မိမိတိို့
ရဆျားရ ှိ

ကူျားစက်ရ ောဂါကသရဆောင်တွငသ
် ော

လက်ခကသရပျား န်နှင့််

ကကိြုတင်

ပပင်ဆင်

ရဆောင် ွက်ထောျား န်၊

(ည) စွန့််ြစ် ြစစည်ိုးမ္ျောိုးအတွက် ထ
-

ောင်ရွက်ရန် လုြ်ငန်ိုးမ္ျောိုး

စွနပ
်ို့ စ်ပစစည်ျားအောျားလျားကိ များရွေ့ိှု ြျက်ဆျားပခင်ျား၊ Autoclaving (သိို့မဟတ်) ဓောတပိျားသတ်ရဆျား တိပို့ ြင့််
သန်ို့စင် န်၊

-

တစ်ခါသျားရဆျားထိျားပပွန်မျောျားနှင့်် အပ်မျောျားကိ ရပါက်မထွကန
် ိင်ရသော Sharp Box Container အတွင်ျား
သိို့ စွနပ
်ို့ စ် န်၊

-

စွနပ
်ို့ စ်ပစစည်ျားမျောျားကိ

ကိင်တွယ်ရသောအခါနှင့််

ပိျားမွှောျားသန်ို့စင်ရ ျား

ပပြုလပ်သည့််အခါမျောျားတွင်

လက်အတ
ိ ်နှင့်် Gown မျောျားကိ ဝတ်ဆင် န်၊
-

စွနပ
်ို့ စ်ပစစည်ျားမျောျားကိ

သတ်မှတ်ထောျားရသော

သယ်ရဆောင် ောတွင်

ရ ောဂါပိျားမွှောျားပျွေ့နှို့ပခင်ျား

သယ်ရဆောင် န်၊
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အရ ောင်မျောျားအတိင်ျား
မ ှိရစရ ျား

ခွွဲပခောျား

သိမ်ျားဆည်ျား န်နှင့််

သတ်မှတ်လမ်ျားရကကောင်ျား

အတိင်ျား

-

ရသွျား (သိမ
ို့ ဟတ်) ခနဓာကိယ်အ ည်မျောျားပြင့်် အလွန်အမင်ျား ညစ်ရပရနရသော တစ်ခါသျားပစစည်ျား
မျောျားကိ များရွေ့ိှု ြျက်ဆျားပခင်ျား (သိို့မဟတ်) စွန်ို့ပစ်ပခင်ျား မပပြုမ အနည်ျားဆျား မိနစ် (၃၀)ကကောရအောင် 1:10
Hypochlorite Solution (5000 ppm) တွင် စိမ် န်၊

(ဋ) ထ

ိုးရံုတွင်ိုး ဓောတ်မ္ှန်ရုက်ရန် လအ
ု ြ်ြါက လက
ု ်နာရမ္ည့်် လုြ်ငန်ိုးမ္ျောိုး

-

မပြစ်မရနဓောတ်မှန်ရက်
ိ
န် လိအပ်ရသော အခါမှသော လူနာအောျား ရ ွေ့ရပပောင်ျားပခင်ျား ပပြုလပ် န်၊

-

ဓောတ်မှန်ဌောနသိို့ ကကိြုတင်သတင်ျားရပျားပိို့ န်၊

-

လူနာအောျား ပိရ
ို့ ဆောင် ောတွင် လူနာသည် facemask နှင့်် face shield ဝတ်ဆင် န်၊

-

လူနာအောျား

ပိရ
ို့ ဆောင်မည့််

ကျန်ျားမောရ ျားဝန်ထမ်ျားနှင့််

ဓောတ်မှန်ခန်ျား

တောဝန်ကျဝန်ထမ်ျားသည်

သတ်မှတ် PPE ကိ စနစ်တကျ ပပည့််စစွော ဝတ်ဆင် န်၊
-

ဓောတ်မှန်ခန်ျား ကကမ်ျားပပင်နှင့်် လူနာနှင့်် ထိရတွွေ့နိင်သည့်် မျက်နှာပပင်မျောျားကိ Disinfection ပပြုလပ်
န်၊

(ဌ)

ထသ

ံုိုးလနာမ္ျောိုးနှင့်် ြတ်သက်သည့်် လုြ်ငန်ိုးမ္ျောိုး

-

Confirmed case ရသဆျားလူနာမျောျားကိ ကိင်တွယ် ောတွင် confirmed case မျောျားအတွက် လိက်နာ
ရဆောင် ွက် မည့်် Precaution မျောျားအတိင်ျား လိက်နာ န်၊

-

သသယလူနာမျောျား (PUI နှင့်် Hospital Quarantine) ရသဆျားခွဲ့်ပါက ဓောတ်ခွွဲနမူနာကိ

ယူ၍

စစ်ရဆျား န်၊
-

ဓောတ်ခွွဲစစ်ရဆျားမှုအရပြ

ှိပပျားမှသော ရသဆျားအရလောင်ျားအောျား သပဂဂြုလ်ပခင်ျားနှင့်် ရဆျားရလပ်ထျား

လပ်နည်ျားအ လိအပ်ပါက င်ခွွဲစစ်ရဆျားမှု ပပြုလပ် န်၊
-

SARS-CoV-2 ရ ောဂါပိျား မရတွွေ့ ှိရသော သသယလူနာ (PUI) မျောျား၏ ရသဆျားအရလောင်ျားမျောျားနှင့််
ပတ်သက်၍ ရဆျားရမျောျား၏ မူလလပ်ထျားလပ်နည်ျားနှင့်် အည ဆက်လက်ရဆောင် ွက် န်၊
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(ဍ)

ဗဟုအ

င့််ထ

ိုးရံုမ္ျောိုးနှင့်် တုင်ိုးထေသကကိုး/ပြည်နယ်ကုသထရိုးဦိုးစိုးဌောနမ္ျောိုးမ္ှ ထ

-

ဆက်သွယ်ရဆောင် ွက်နိင် န်အတွက်

ဗဟိအဆင်ရ
့် ဆျားရမျောျားနှင့််

ောင်ရွက်ရန်

တိင်ျားရေသကကျား/ပပည်နယ်

ကသရ ျားဦျားစျားဌောနမျောျားတွင် ဦျားစျားအ ော ှိ (ဆ ောဝန်)နှငအ
့်် ထက် Focal Person တစ်ဦျား သတ်မှတ်
တောဝန်ရပျားအပ်ထောျား န်၊
-

ရဆျားရမျောျားတွင် သသယလူနာမျောျား (Suspected Cases) မျောျား ရတွွေ့ ှိပါက ကသရ ျားဦျားစျားဌောန
(ရျားချြုပ်)နှင့်် ပပည်သူူ့ကျန်ျားမောရ ျားဦျားစျားဌောန၊ ဗဟိကူျားစက်ရ ောဂါတိက်ြျက်ရ ျားဌောနခွွဲသိို့ လူနာ၏
အချက်အလက်မျောျားအောျား ချက်ချင်ျား သတင်ျားရပျားပိို့ န်နှင့်် ရနို့စဉ် အရပခအရနမျောျားအောျား သတ်မှတ်
ပစတွင် ပြည့််စွက်၍ ကသရ ျားဦျားစျားဌောန(ရျားချြုပ်) သိို့ ရနို့စဉ် နနက် (၁၀:၀၀) နာ

ရနာက်ဆျား

ထောျား၍ ရပျားပိို့ န်၊
-

Confirmed Case လူနာမျောျား၏ ကျန်ျားမောရ ျားအရပခအရနအောျား ရနို့စဉ် နနက် (၇:၀၀)နာ နှင့်် ညရန
(၆:၀၀)နာ ရနာက်ဆျားထောျား ၍ COVID-19 Viber Group သိို့ ရပျားပတ
ိို့ င်ပပ န်၊

-

COVID-19

ရ ောဂါနှငပ
့်် တ်သက်သည့််

လပ်ငန်ျားလမ်ျားညွှန်မျောျား၊

ညွှန်ကကောျားချက်မျောျားကိ

လက်ရအောက် ှိ ရဆျားရမျောျားမှ သိ ှိနိင်ရ ျား ရဆောင် ွက် န်၊ သတင်ျားအချက်အလက်မျောျား လျင်ပမန်
စွော ပြန်ို့ရဝနိင်ရ ျား စစဉ်ရဆောင် ွက် န်၊ လပ်ငန်ျားလမ်ျားညွှန်နှင့်် လိက်နာရဆောင် ွက်မှု

ှိရစရ ျား

ကကျားကကပ် န်နှင့်် လိအပ်ချက်မျောျားကိ ညိနိှုင်ျားရဆောင် ွက် န်၊
-

ရဆျားရမျောျားတွင်

COVID-19

ကကျားကကပ်ရဆောင် ွက် န်နှင့််

ရ ောဂါကောကွယ်ထန
ိ ်ျားချြုပ်ရ ျားလပ်ငန်ျားမျောျားရဆောင် ွက်မှုမျောျားကိ

လိအပ်ချက်မျောျားကိ

ညိနိှုင်ျားရပျား န်၊

(လိအပ်ချက်မျောျားကိ

တိင်ျား

ရေသကကျား/ပပည်နယ်အတွင်ျား Reallocation ပပြုလပ်ပခင်ျား၊ ဗဟိသိို့ တင်ပပ၍ ညိနိှုင်ျားပခင်ျားမျောျား
ပပြုလပ် န်)
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