ရုုံးလုပင
် န်ုံးဌာနမ ာုံးတွင် COVID-19ရ ာဂါ ကာကွယ် န်အတွက်
အဆင်သင် ဖြစ်ရနရစ န် လုပရ
် ဆာင် မည်နည်ုံးလမ်ုံးမ ာုံး
(Version 1.0)
(၂-၆-၂၀၂၀)

• COVID-19 ရ ောဂါပိုးသည် အသက်ရှူလမ်ိုးရ ကောင်ိုးမ ထွကလ
် ောရသော အစက်အမှုနမ
် ောိုးမ
တစ်ဆင်

(သ)ို့

အဆပါအစက်အမှုနမ
် ောိုးနင်

ညစ်ညမ်ိုးရနရသော

မ က်နှာပပင်မ ောိုးအောိုး

ထရတွွေ့မှုမ ောိုးမတစ်ဆင် ကိုးစက်နင်ပပိုး လပ်ငန်ိုးခင
ွ ်တင
ွ ် COVID-19 ရ ောဂါကိုးစက်နင်ရပခ
သည် ဝန်ထမ်ိုး တစ်ဦိုးနင်တစ်ဦိုး (၆)ရပအတွင်ိုး အလပ်လပ်ကင် ပခင်ိုး (သ)ို့ COVID-19
ရ ောဂါ ခံစောိုးရန သမ ောိုးနင် မ ကောခဏထရတွွေ့မှု ပခင်ိုး (သ)ို့ ရ ောဂါပိုးနင်ထရတွွေ့ထောိုး ရသော
အ ောဝတတုမ ောိုး/ မ က်နှာပပင်မ ောိုးအောိုး ထရတွွေ့ကင်တွယ် ပခင်ိုးအရပေါ် မတည်ရနပါ သည်။
• WHO ၏ လပ်ငန်ိုးခင
ွ ်အတွင်ိုး COVID-19 ရ ောဂါ ကိုးစက်မှု နင်ရသောလပ်ငန်ိုးမ ောိုးက
ရ

ိုးအနတ ောယ်ပြစ်နင်ရပခဆန်ိုးစစ်မှု ပပုလပ်ခ က်အ

ရံိုးလပ်ငန်ိုးဌောနမ ောိုးသည် ဝန်ထမ်ိုး

အခ င်ိုးခ င်ိုး (သို့) အမ ောိုးပပည်သမ ောိုး၊ ဧညသ
် ည်မ ောိုး မ ကောခဏ (သို့) အနိုးကပ်ထရတွွေ့
မှုမ ောိုး နင်ရသော်လည်ိုး COVID-19 ရ ောဂါ ရသော
မလအပ်ရသောလပ်ငန်ိုးပြစ်ရသောရ ကောင်

(သ)ို့ သံသယလနှာမ ောိုးနင် ထရတွွေ့ န်

ထရတွွေ့မှုအနတ ောယ်

အလယ်အလတ် ရသော

လပ်ငန်ိုးမ ောိုးအပြစ် သတ်မတ်နင်ပါသည်။
• ထရတွွေ့မှုအနတ ောယ်အလယ်အလတ် ရသော လပ်ငန်ိုးမ ောိုးတင
ွ ် ပါဝင်သည် အမ ောိုးပပည်သနင်
ဆင်ရသော မ မပြစ်လအပ်ရသော လပ်ငန်ိုးမ ောိုးပြစ်ရသော

ဲနင် လံခခံုရ ိုးလပ်ငန်ိုးမ ောိုး၊ အစောိုး

အရသောက် လက်လရ ောင်ိုးရသောလပ်ငန်ိုးမ ောိုး၊ တည်ိုးခခန်ိုးလပ်ငန်ိုးမ ောိုး၊ ခ ိုးသွောိုးလပ်ငန်ိုး
မ ောိုး၊

ပစစည်ိုးပို့ရဆောင်ရ ိုးလပ်ငန်ိုးမ ောိုး၊

ရ

ရ ိုးနင်သနို့် င်ိုးရ ိုးဆင် ောလပ်ငန်ိုးမ ောိုး၊

ပပည်သမ ောိုးနင်ထရတွွေ့ဆက်ဆမ
ံ ှုအမ ောိုးဆံိုး သည်ဌောနမ ောိုးနင် Frontline worker မ ောိုးသည်
အပခောိုးထရတွွေ့ဆက်ဆမ
ံ ှုနည်ိုးပါိုးသညလ
် ပ်ငန်ိုးမ ောိုးတွင်
တွင် ထရတွွေ့မအ
ှု နတ ောယ် ပမငမ
် ောိုးနင်ပါသည်။
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လပ်ကင်သမ ောိုးထက်လပ်ငန်ိုးခင
ွ ်

လုက်နာ န်နည်ုံးလမ်ုံးမ ာုံး
ရုံးု လပ
ု င
် န်ုံးဌာနမ ာုံးတွင် ဝန်ထမ်ုံးအပါအဝင် ဧည်သည်မ ာုံး လုက်နာက င်သုံးု မည် ကာကွယ်ရ ုံး
နည်ုံးလမ်ုံးမ ာုံး
၁။ လက်ရဆုံးဖြင်ုံး (Hand Hygiene)
•

ရ နင် ဆပ်ပပောက အသံိုးပပု၍ စကကနို့် (၂၀) အ ကော လက်ရဆိုးပခင်ိုး (သို့) alcohol
အနည်ိုးဆံိုး ၆၀% ပါဝင်ရသော လက်သနို့်စင်ရဆိုး ည်ပြင် မ ကောခဏ စနစ်တက
လက်ရဆိုးပခင်ိုးက
- အလပ်မစတင်မ၊ အစောမစောိုးမ၊ အလပ်လပ်ရနခ န်အတွင်ိုး (အထိုးသပြင် အပခောိုး
ဝန်ထမ်ိုးမ ောိုး၊ ဧည်သည်မ ောိုးနင် ထရတွွေ့ပပိုးခ န်)၊ သနို့်စင်ခန်ိုး အသံိုးပပုပပိုးခ န်၊
ခနဓှာကယ်မ ထွက်ရသော အညစ်အရ ကိုးမ ောိုးနင် ညစ်ရပရနရသော အ ောဝတထုမ ောိုး
(လက်အတ်မ ောိုး၊ အဝတ်အစောိုးမ ောိုး၊ ပါိုးစပ်နင်နှာရခါင်ိုးစည်ိုးမ ောိုး၊ အသံိုးပပုပပိုးရသော
တစ်ရှူိုးစကကှူမ ောိုး၊ အမက
ှု ်မ ောိုး) က ထရတွွေ့ကင်တယ
ွ ်ပပိုးခ န်၊ မ က်လိုးံ ၊ နှာရခါင်ိုးနင်
ပါိုးစပ်တို့က မကင်တယ
ွ ်မအခ န်မ ောိုးတင
ွ ် ပပုလပ် ပါမည်။

•

လက်က အသံိုးပပု၍ အြွင်အပတ်ပပုလပ် န် မလရသော လက်ရဆိုး န်ရန ောမ ောိုး၊
လက်သနို့်စင်ရဆိုး ည်မ ောိုးက

ရံိုးဝင်ရပါက်/ထွက်ရပါက်မ ောိုးတွင်

လည်ိုးရကောင်ိုး၊

ရံိုးလပ်ငန်ိုး ခွငအ
် တွင်ိုးတွငလ
် ည်ိုး ဝန်ထမ်ိုးမ ောိုးနင် ဧည်သည်မ ောိုးအပါအဝင် အောိုးလံိုး
အသံိုးပပုနင်ရစ န် အလံအရလောက် ထောိုး
၂။

ပါမည်။

နာရြ ၊ ရြ ာင်ုံးဆုံးု ာတွင် လုက်နာ မညအ
် ြ က်မ ာုံး (Respiratory Hygiene)
•

ရံိုးလပ်ငန်ိုးခင
ွ အ
် တွင်ိုး

သမ ောိုးအောိုးလံိုး နှာရခ ၊ ရခ ောင်ိုးဆိုးသညအ
် ခါတင်ိုး လက်နှာ

မညအ
် ခ က်မ ောိုးက လက်နှာက င်သံိုးရစ န် အောိုးရပိုး ပါမည်။
•

နှာ ည်ယ၊

ရခ ောင်ိုးဆိုးရနသမ ောိုး

အသံိုးပပုနင်ရစ န်

ပါိုးစပ်နင်နှာရခါင်ိုးစည်ိုးမ ောိုး၊

တစ်ရှူိုးမ ောိုး၊ စွနပ
ို့် စ် န် အြံိုးပါရသော အမက
ှု ်ပံိုးမ ောိုးက အလပ်ရန ောမ ောိုးတင
ွ ် ထောိုး
ရပိုး ပါမည်။
•

က န်ိုးမောရ ိုးနင်အောိုးကစောိုးဝန်ကကိုးဌောန၏ညွှန် ကောိုးခ က်မ ောိုးအတင်ိုးပါိုးစပ်နင်နှာရခါင်ိုး
စည်ိုး အသံိုးပပုပခင်ိုးနင် လအပ်သည်အခ န်တွင် မ က်နှာအကော(Face Shield)မ ောိုး
တပ်ဆင် ပါမည်။
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•

ဝန်ထမ်ိုး (သို့) အလပ်သမောိုး တစ်ဦိုးဦိုး အလပ်လပ်ရနစဉ် ရနမရကောင်ိုးပြစ်ပခင်ိုး
ခံစောိုးလော ပါက ပါိုးစပ်နင်နှာရခါင်ိုးစည်ိုး(Surgical Mask) မပြစ်မရန တပ်ဆင်ရစပပိုး
နိုးစပ် ော က န်ိုးမောရ ိုးဌောနနင်ဆက်သယ
ွ ်၍ ညွှန် ကောိုးခ က်မ ောိုးအတင်ိုး ဆက်လက်
ရဆောင် က
ွ ် ပါမည်။

•

ပါိုးစပ်နင် နှာရခါင်ိုးစည်ိုးမ ောိုးက စနစ်တက အသံိုးမပပုပါက အနတ ောယ် ရသောရ ကောင်
အသံိုးပပု ောတွင် စနစ်က စွော တပ်ဆင်အသံိုးပပု န်နင် စနစ်တက စွနို့်ပစ် န် အရ ိုးကကိုး
ပါသည်။

၃။ တစ်ဦုံးနင် တစ်ဦုံးကကာုံး အကွာအရဝုံး (Physical Distancing)
•

အလပ်ခင
ွ ်တစ်ခတွင် ဝန်ထမ်ိုးတစ်ဦိုးနင်တစ်ဦိုးတစ်အ ကောိုး (၆)ရပခွော၍ အလပ်လပ်
ရစ န်၊ ဝန်ထမ်ိုးမ ောိုးကတတ်နင်သမျှ မ က်နှာခ င်ိုးဆင် အလပ်မလပ်ရစ
သောရန ောခ ထောိုးပပိုးအလပ်လပ်ရစ ပါမည်။

စမံကန်ိုး၊

ဲရ

ိုးတက်

ဏ္ဍောရ ိုးနင်စက်မှုဝန်ကကိုး

ဌောနမထတ်လပ်ထောိုးသည် စောိုးပွဲတင်ပလတ်စတစ်အကော(Plastic Cover) အောိုးဝယ်ယ
အသံိုးပပုသငပ
် ါသည်။
•

အရဆောက်အဦအတွင်ိုး လထထပ်မှု မ ရစ န်အတွက် လပ်ငန်ိုးခင
ွ ်ရန ောမ ောိုး၊ ဝန်ထမ်ိုး
မ ောိုး၊ ဧည်သည်မ ောိုး စရံိုးရ ောက် နင်သည် အဝင်အထွက်ရန ောမ ောိုး၊ ဓါတ်ရလကောိုး မ ောိုး၊
ရလကောိုးမ ောိုးတင
ွ ်လည်ိုး

တစ်ဦိုးနင်တစ်ဦိုး

အနည်ိုးဆံိုး

(၆)ရပ

ကွောရနရစ န်

သတပပု မည်ပြစ်ပပိုး ဝင်ရပါက်ထွက်ရပါက်မ ောိုးတင
ွ ် လစလရဝိုးက ရ ောင် ောိုးနင် န်
အလပ်တက်/ဆင်ိုးခ န်မ ောိုးက ပြစ်နင်ပါကခွဲ၍ သတ်မတ်ရပိုး ပါမည်။
•

ထမင်ိုးစောိုးရသောက် ောတွင်

စရံိုးစောိုးရသောက်ပခင်ိုးမပပု န်

ရန ောမ ောိုးစစဉ်ရပိုးပပိုး

စောိုးရသောက်ရစ ပါမည်။
•

လကယ်တင် တက်ရ ောက် ရသောအစည်ိုးအရဝိုးမ ောိုးက တတ်နင်သမျှ ရလ ောခ မည်
ပြစ်ပပိုး

မပြစ်မရနပပုလပ် ပါက

အစည်ိုးအရဝိုးတက်ရ ောက်သအရ အတွက်က

တတ်နင်သမျှ ရလျှောခ ၍ တစ်ဦိုးနင်တစ်ဦိုးအ ကောိုး (၆)ရပအကွော ရန ောခ ထောိုးနင် န်
စစဉ်ထောိုး ပါမည်။
•

လပ်ငန်ိုးခွငအ
် တွင်ိုး လအမ ောိုးစရဝိုးပပိုး အထအရတွွေ့မ ောိုးနင်ရသော လမှုရ ိုးပလ
ွဲ မ်ိုးမ ောိုး
က

ပ်နှာိုးပခင်ိုး (သ)ို့ ရ ွေ့ဆင်ိုးပခင်ိုးမ ောိုး ပပုလပ်သငပ
် ါသည်။
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•

ဝန်ထမ်ိုးမ ောိုးအောိုး အလပ်တက်/ဆင်ိုးပပုလပ် န်အတွက် ဝန်ထမ်ိုးကကု/ပို့ယောဉ်မ ောိုးက
Physical

Distancing

နင်အည

စစဉ်ရဆောင် က
ွ ်ရပိုးပပိုး

ပါိုးစပ်နင်နှာရခါင်ိုးစည်ိုး(Mask)မ ောိုး
နစ်ရယောက်မထင်

ဲ

ဝန်ထမ်ိုးမ ောိုးအောိုးလံိုး

တပ်ဆင်၍စိုးနင်ိုး ပါမည်။

တစ်ရယောက်ခ င်ိုးစသော

ထင်ခမ
ံ ောိုး၌

ထင်၍ဓောိုးလွယခ
် တ်အရနအထောိုးပြင်

ထင် ပါမည်။
၄၊၊ အလုပ်နငပ
် တ်သက်သည် ြ ုံးမ ာုံးရလ ာြ ဖြင်ုံး၊ ရလ ာြ နုင် န်စမဖြင်ုံး
•

ပပည်သလထအတွင်ိုး ရ ောဂါကိုးစက် ပ ံွေ့နမ
ံို့ ှု ရသောရေသမ ောိုးသို့ မလအပ်ရသော ခ ိုး
သွောိုးလောမှုမ ောိုးက
မပြစ်မရန

ြ က်သမ်ိုးပခင်ိုး

(သို့)

ခ ိုးသွောိုး မည်သမ ောိုးက

ရ ွေ့ဆင်ိုးပခင်ိုးမ ောိုး

ပပုလပ်သင်ပါသည်၊၊

လက်သနို့်စင်ရဆိုး ည်ရထောက်ပံရပိုးပခင်ိုး၊

သက်ဆင် ောရေသအလက် ထတ်ပပန်ထောိုးရသော လမ်ိုးညန
ွှ ခ
် က်မ ောိုးအောိုးလံိုး (ြ ောိုးနှာ
ပါက မည်သူ့က ဆက်သွယ်ရဆောင် က
ွ ် မည်က အကကံရပိုးပခင်ိုးအပါအဝင်) လက်နှာ
ရဆောင် က
ွ ရ
် စ ပါမည်၊၊
•

COVID-19 ပြစ်ပွောိုးမှု ရသော ရေသမပပန်လောသဝန်ထမ်ိုးမ ောိုးအောိုး က န်ိုးမောရ ိုးဝန်ထမ်ိုး
မ ောိုးနင်ဆက်သွယ်ရစ၍ ရေသအလက် ထတ်ပပန်ထောိုးရသောလမ်ိုးညွှန်ခ က်မ ောိုးတို့က
လက်နှာရဆောင် က
ွ ်ရစ ပါမည်၊၊

၅။ သန် င်ုံးရ ုံး ပမ
ု န်ဖပြုလပ
ု ်ဖြင်ုံးနင် ပုုံးသတ်သနစ
် င်ဖြင်ုံး
•

ထရတွွေ့မှု အမ ောိုးဆံိုး

နင်သည် မ က်နှာပပင်မ ောိုး (တံခါိုးလက်ကင်မ ောိုး၊ မိုးခလတ်မ ောိုး၊

အမ်သောမ ောိုးနငရ
် ဆွဲခလတ်မ ောိုး၊ ကွန်ပ ှူတောကိုး

တ်မ ောိုးနင် အလပ်စောိုးပမ
ွဲ က်နှာ

ပပင်မ ောိုး၊ ရံိုးကကုပယ
ို့ ောဉ်၏ထင်ခမ
ံ ောိုးနင်လက်တန်ိုးမ ောိုး၊ လက်ကင်ရန ောမ ောိုး)က ဦိုးစောိုး
ရပိုးအရနပြင် မ ကောခဏ ပိုးသတ်သန်ို့စင် မည်ပြစ်ပပိုး ကမ်ိုးပပင်မ ောိုးကလည်ိုး တစ်ရနို့
တစ်ကကမ် ပိုးသတ်သနို့်စင် ပါမည်။ ပိုးသတ်သနို့်စင် ောတွင် ကလ င်ိုးကအရပခခံ၍
ထတ်လပ်ထောိုးရသော

ပိုးသတ်သနို့်စင်ရဆိုး ည်

(0.1%

Sodium

Hypochlorite

Solution (သမ
ို့ ဟတ်) 0.1% Calcium Hypochlorite Solution) နင် 70% Ethyl
Alcoholတို့က အသံိုးပပုနင်ပပိုး က န်ိုးမောရ ိုးနငအ
် ောိုးကစောိုးဝန်ကကိုးဌောန၏ အင်တောနက်
စောမ က်နှာ

(www.mohs.gov.mm)

(သို့မဟတ်)

လမှုကန
ွ ် က်စောမ က်နှာ

(www.facebook.com/MinistryOfHealthAndSportsMyanmar)တွင်ထတ်ပပန်ထောိုး
ရသော ညွှန် ကောိုးခ က်အတင်ိုး ပိုးသတ်သနို့်စင် ပါမည်။
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•

အမ်သောအသံိုးပပု န်အတွက်

ဝန်ထမ်ိုးအမ ောိုးအပပောိုး

ရစောင်ဆင်ိုး ပခင်ိုးမ ရစ န်၊

အမ်သောထဲတင
ွ ် အမှုကပ
် ံိုးမ ောိုးကအလံအရလောက် ထောိုး ရပိုး န်နင် မ ကောခဏ အမှုက်
သမ်ိုးဆည်ိုးပခင်ိုးနင် စနစ်တက စွနို့်ပစ်ပခင်ိုး၊ ရ ဆိုးစန
ွ ို့်ထတ်ပခင်ိုးစနစ်နင် မလလောစနစ်
တွင် ယစမ်မှုမ ောိုး မ ရစရ ိုးတို့အတွက် စစဉ်ရဆောင် က
ွ ရ
် ပိုး ပါမည်။
•

အရဆောက်အဦအတွင်ိုး
ပပင်ပ

လပ်ငန်ိုးခင
ွ ်ရန ောမ ောိုးတွငလ
် ည်ိုးရကောင်ိုး၊

ရန ောမ ောိုးတွငလ
် ည်ိုးရကောင်ိုး

ပိုးသတ်ရဆိုးအသံိုးပပု၍

အရဆောက်အဦ
ရဆိုးမတ
ှု ်ပခင်ိုး၊

ရဆိုးြ န်ိုးပခင်ိုးမ ောိုး၊ အခန်ိုးငယ်နင်အလံခန်ိုးမ ောိုး အသံိုးပပု၍ လမ ောိုးက ပိုးသတ်သနို့်စင်
ရဆိုး ည်ပြင်

ပိုးသတ်သနို့်စင်ပခင်ိုးမ ောိုးသည်

မန်ကန်ရသော

ပိုးသတ်သနို့်စင်ပခင်ိုး

နည်ိုးလမ်ိုးပြစ်ရ ကောင်ိုး သပပံနည်ိုးက သက်ရသအရထောက်အထောိုးမ ောိုး မရတွွေ့

ရသိုး

သည်အပပင် မ က်လံိုး၊ အသက်ရှူလမ်ိုးရ ကောင်ိုးနင် အရ ပပောိုးတို့က ထခက်ရစနင်
ရသောရ ကောင် မပပုလပ်သင်ပါ။
၆။ ရ

ုံးအနတ ာယ်ဖြစ်နုငရ
် ဖြနင်စပ်လ ဉ်ုံး၍ ဆက်သွယ်ရဆာင် ွက်ဖြင်ုံး၊ သင်တန်ုံးရပုံးဖြင်ုံးနင်

ပညာရပုံးဖြင်ုံး
•

ဝန်ထမ်ိုးမ ောိုး၏ COVID-19 ရ ောဂါနင်ပတ်သက်သည် ဗဟသတတိုးပွောိုးရစ န် နံ ံကပ်
စောရစောင်မ ောိုး၊ ဗွေယမ ောိုး၊ အလက်ထရ ောနစ်သတင်ိုးစကောိုးမ ောိုးအသံိုးပပု၍ ပညောရပိုး
ပခင်ိုး ပပုလပ် ပါမည်။ ထသို့ပပုလပ် ောတွင် က န်ိုးမောရ ိုးနင်အောိုးကစောိုးဝန်ကကိုးဌောနနင်
ကမ္ောက န်ိုးမောရ ိုးအြွဲွေ့မ ောိုးမ တ ောိုးဝင်ထတ်ပပန်ထောိုးသည်

သတင်ိုးအခ က်အလက်

မ ောိုးက သော အသံိုးပပုပခင်ိုးပြင် ရကောလဟလသတင်ိုးအမောိုးမ ောိုးက ြယ် ောိုးနင်မည်
ပြစ်ပါသည်။
၇။ COVID-19 သသယ ရသာ ဝန်ထမ်ုံးမ ာုံးအာုံး စမဖြင်ုံး
• ဝန်ထမ်ိုးတစ်ဦိုးသည် ရအောက်ပါအခ က်မ ောိုးအနက် တစ်ခခနင်ကက်ညရနပါက ရံိုးဌောန
သို့ မလောရ ောက်ရစ

ဲ မမအမ်တင
ွ ်သော သိုးသနို့်ရနရစ န်နင် က န်ိုးမောရ ိုးဌောနနင်

ဆက်သွယ်၍ ရဆိုးကသမှု ခံယ ပါမည်။
-

ြ ောိုးပခင်ိုး (အပခ န် ၃၈. C/ ၁၀၀.၄. F နင်အထက်)၊ ရခ ောင်ိုးဆိုးပခင်ိုး၊ အသက်ရှူ
ခက်ခဲပခင်ိုးနင်

အောိုးအင်ကန်ခန်ိုးပခင်ိုးစသည်

ခံစောိုးရန ပခင်ိုး၊
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သံသယပြစ်ြွယလ
် ကခဏောမ ောိုး

-

(COVID-19)ဓောတ်ခအ
ဲွ တည်ပပုလနှာနင် လွနခ
် ဲရသော (၁၄) က်အတွင်ိုးထရတွွေ့မှု
ခဲပခင်ိုး၊

-

(COVID-19)ရ ောဂါ ရစောင် ကညလ
် နှာအပြစ် သတ်မတ်ခံ သ၊ အသွောိုးအလော
ကနို့်သတ်ပခင်ိုးခံ သတန
ို့ င် တစ်အမ်တည်ိုးတွင် အတတကွရနထင်ပခင်ိုး၊

•

ဝန်ထမ်ိုးတစ်ဦိုး လပ်ငန်ိုးခင
ွ ်အတွင်ိုး COVID-19 ရ ောဂါသံသယပြင်
ပြစ်ပါက

ထသအောိုးသိုးသနို့်ထောိုးထောိုး ၍

ရနမရကောင်ိုး

နိုးစပ် ောရဆိုးရံ/ရဆိုးခန်ိုးသို့ခ က်ခ င်ိုး

ဆက်သွယ်အရ ကောင်ိုး ကောိုး ပါမည်။ က န်ိုးမောရ ိုးနငအ
် ောိုးကစောိုးဝန်ကကိုးဌောနအရနပြင်
လအပ်ရသောက န်ိုးမောရ ိုးရစောင်ရ ောက်မှုမ ောိုးရဆောင် က
ွ ်ရပိုးပခင်ိုးနင်

ပိုးရတွွေ့ ပါက

ရဆောင် က
ွ ်သင်သည်မ ောိုးကဆက်လက်ညနင
ှု ်ိုးရဆောင် က
ွ ရ
် ပိုး မည်ပြစ်ပါသည်။
•

ဝန်ထမ်ိုးမ ောိုး အလပ်တက်/ဆင်ိုးမတ်တမ်ိုးနင် အစည်ိုးအရဝိုးတက်ရ ောက်မမ
ှု တ်တမ်ိုး
မ ောိုးလက်မတ်ရ ိုးထိုးပခင်ိုးအောိုးယခကောလအတွင်ိုးရဆောင် က
ွ ် န်မသင်ပါ။ အပခောိုးနည်ိုး
လမ်ိုးပြင်သောရဆောင် က
ွ ်သင်ပါသည်။
အထက်ရြာ်ဖပပါ အြ က်အလက်မ ာုံးအဖပင် -

(၁)

ရံိုးဝင်ရပါက်ရန ောမ ောိုးတွင် ဝန်ထမ်ိုးမ ောိုးနင် ဧည်သည်မ ောိုးအောိုးလံိုး ရံိုးထဲသမ
ို့ ဝင်မ Nontouch

thermometer

လပ်ငန်ိုးခင
ွ ်သို့

အသံိုးပပု၍

ကယ်အပခ န်

ဝင်ရ ောက်ရစပခင်ိုးကရဆောင် ွက် ပါမည်။

တင်ိုးတောစစ်ရဆိုးပပိုးမသော
ကယ်အပခ န်တင်ိုးတော

စစ်ရဆိုးရပိုးသည် ဝန်ထမ်ိုးမ ောိုးက ပါိုးစပ်နငန
် ှာရခါင်ိုးစည်ိုး (Mask)နင် လက်အတ်
(Glove)၊ တို့က မပြစ်မရနဝတ်ဆင်နင် န် ရဆောင် က
ွ ်ရပိုးပါ။ သို့ ောတွင် ကယ်အပခ န်
တင်ိုးတောပခင်ိုးသည်ရ ောဂါ /မ အတအက ခွဲပခောိုးရပိုးနင်ပခင်ိုးမ ပါ။
အထ

ထောိုးသည်အခ က်အလက်မ ောိုးအ

(၆၄)%ခနို့်သည် ရ ောဂါလကခဏောမပပ

(၃၀.၅.၂၀၂၀)ရနို့

ရ ောဂါပိုးရတွွေ့သ (၂၀၆)ဦိုးတွင(် ၁၄၄)ဦိုး

ပ
ဲ ိုး ရနသည်ကရတွွေ့ ပါသည်။

ဖမန်မာနင
ု ်ငတွင(် ၂၇.၅.၂၀၂၀)ရနအထ ရတွွေ့

သည် COVID-19ရ ာဂါ လကခဏာမ ာုံးမာ

ြ ာုံးနာဖြင်ုံး(၆၇%)၊ရြ ာင်ုံးဆုံးု ဖြင်ုံး(၄၆%)၊ရမာဖြင်ုံး(၂၂%)၊လည်ရြ ာင်ုံးနာဖြင်ုံး(၁၆%)၊အာုံး
အင်ကုန်ြမ်ုံးဖြင်ုံး(၁၅%)၊ကကွက်သာုံးနငအ
် ဆစ်အဖမစ်မ ာုံးနာက င်ဖြင်ုံး(၁၅%)၊
နာရစုံးဖြင်ုံး(၁၃%)၊

အန/အ သာမ ဖြင်ုံး(၁၃%)၊

အဖြင်ုံး (၁၁%) တုဖြစ်ပါသည်။
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နာရြ ဖြင်ုံး/

ဗုက်နာဖြင်ုံး/ဝမ်ုံးပ က်ဝမ်ုံးရလ ာဖြင်ုံး/

(၂)

ရံိုးခန်ိုးမ ောိုးအောိုးလံိုး ရလဝင်ရလထွက်ရကောင်ိုးရစ န် ရဆောင် က
ွ ထ
် ောိုး ပါမည်။

(၃)

ဝန်ထမ်ိုးမ ောိုး

အလပ်တက်ရ ောက်ပခင်ိုး /မ

ဆန်ိုးစစ် ော၌

ဝင်ရပါက်ရန ောတွင်

ကကိုး ကပ်ရ ိုးမှူိုးမ ောိုးအောိုး တောဝန်ခ ထောိုးပပိုး ကကိုး ကပ်ရဆောင် က
ွ ပ
် ါ။ (စော ွက်ရပေါ်တွင်
စရံိုး လက်မတ်ထိုးပခင်ိုး၊ Fingerprint scanners ပြင် ရံိုးတက်/မတက် ဆန်ိုးစစ်ပခင်ိုး
တို့က ရ ောင် ကဉ်ပါ န်)။

လုပ်ငန်ုံးြွင်နင်ပတ်ဝန်ုံးက င်က န်ုံးမာရ ုံးဌာနြွန
ွဲ င်
က န်ုံးမာရ ုံးအသပညာဖမြှငတင်
်
ရ ုံးဌာနြွွဲ
က န်ုံးမာရ ုံးနင်အာုံးကစာုံးဝန်ကကုံးဌာန
(၂-၆-၂၀၂၀)
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