ုသကရ်းဦ်းစီ်းဌြောေ
COVID-19 ကရြောဂါနင်ပတ်သ

်၍ ခပည်သူ့က

်းရံုမ ြော်း၌ ခပင်

င်က

ြောင်ရွ

်ရေ် Checklists

(updated as of 1-7-2020)
စဉ်
၁။

အက
စီမံြေ်ြွဲမှု

(က) ဆ

က

ြောင််းအရြော

ြောင်ရွ

်

ထြော်းခြင််း ရှိ /မရှိ

က

ြောင်ရွ

် ထြော်းသည်

အကခြအကေ

်လ

်က

ြောင်ရွ

်

ရမည် လုပ်ငေ််း

ှိုင်ရြော လုပ်ငေ််းမ ြော်း

ေးရုံ၌ COVID-19 ဆ ောဂါလူနာ လက်ခ ကုံသဆ ေးနှင်

အစုံလုံက်ဖြစ်ပောေးမှု (Outbreak) ဖြစ်ပောေးမှုတုံို့အဆပေါ်
တုံို့ဖပန်ဆ

ောင် ွက် ော တင် ဦေးဆ

ောင်မည် အြွဲ့ (Hospital Infection

Prevention and Control Committee) ြွဲ့စည်ေးထောေး ှဖခင်ေး
(ခ) ဖပင်ပလူနာဌောန/အဆ ေးဆပေါ်လူနာဌောန၊ Isolation ward/ Quarantine
ward တုံို့တင် စီမခနို့်ခမည် ဆခါင်ေးဆ

ောင် သတ်မှတ်ထောေး ှဖခင်ေး

(ဂ) ဖပင်ပလူနာဌောန/အဆ ေးဆပေါ်လူနာဌောန၊ Isolation ward/ Quarantine
ward တုံို့တင် အထူေးကုံ

ောဝန်၊ လက်ဆထောက်

ောဝန်၊ သူနာဖပြု၊

အဖခောေးဝန်ထမ်ေး စသည် ကျန်ေးမောဆ ေးဝန်ထမ်ေးမျောေး တောဝန်ချထောေးသည်
အစီအစဉ် ှဖခင်ေး
(ဃ) ဝန်ထမ်ေးအင်အောေး လုံအပ်လောပါက Mobilize ဖပြုလုံပ်နုံင်မည် အစီအစဉ်
ချမှတ်ထောေးဖခင်ေး
(င) သသယလူနာမျောေး ထောေး ှမည် Isolation ward/ Quarantine ward/
PUI ward မျောေး စီစဉ်ထောေးဖခင်ေး

Medical Care Division

Page 1 of 7

စဉ်

အက

(စ) PPE မျောေး၊ ဆ
စဉ်
ဆ

က

ြောင််းအရြော

ေးရုံသုံေးပစစည်ေးမျောေး အသုံေးဖပြုမှု၊

ြောင်ရွ

်

ထြော်းခြင််း ရှိ /မရှိ

က

ြောင်ရွ

် ထြော်းသည်

အကခြအကေ

်လ

်က

ြောင်ရွ

်

ရမည် လုပ်ငေ််း

ှမှုနှင် လုံအပ်ချက်မျောေးကုံ

က်မဖပတ် ဆစောင်ကကပ်ကကည်ရှုသည် အစီအစဉ်မျောေး
ောင် ွက်ထောေး ဖခင်ေးနှင် တောဝန်ယူဆ

ောင် ွက်မည် သူ တစ်ဦေး သီေးသနို့်

တောဝန်ဆပေးအပ်ထောေးဖခင်ေး
(

) ကျန်ေးမောဆ ေးအသပညောဆပေးလုံပ်ငန်ေးမျောေး ဆ

ောင် ွက်ဖခင်ေးနှင် အသပညော

ဆပေး ပုံစတောမျောေး ထောေး ှဖခင်ေး
(ဇ) သသယလူနာမျောေး လက်ခနုံင်မည် ဆန ော၊ သယ်ယူပုံို့ဆ

ောင်မည်

လမ်ေးဆကကောင်ေး တုံို့ကုံ ကကြုတင် သတ်မှတ်ထောေးဖခင်ေး
(ဈ) လုံပ်ငန်ေးလမ်ေးညွှန်မျောေး၊ ထပ်မ ထက် ှ လောသည် သတင်ေးအချက်
အလက်မျောေးအောေး ကျန်ေးမောဆ ေးဝန်ထမ်ေးမျောေး အချန်မီ သ ှနုံင်ဆ ေး စီစဉ်
ဆ

ောင် ွက်ထောေးဖခင်ေး

(ည) လူနာဆစောင်မျောေး/ ဧည်သည်မျောေး ဝင် /ထက်မှုအောေး စနစ်တကျ
ဆ

ောင် ွက်ဖခင်ေး

(ဋ) လူနာ/လူနာဆစောင် /ဧည်သည်မျောေး စည်ေးကမ်ေးမျောေး လုံက်နာဆစဆ ေး အသ
ပညောဆပေးဆ

ောင် ွက်ဖခင်ေး

(ဌ) Hospital Infection Prevention and Control Committee နှင်
Hospital Infection Prevention and Conrol Team မျောေး
ြွဲ့စည်ေးထောေး ှပပီေး လုံပ်ငန်ေးမျောေး ပုံမှန် ဆ

Medical Care Division

ောင် ွက်ဖခင်ေး
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စဉ်

အက

(ဍ) အ

င်

က

ြောင််းအရြော

ြောင်ရွ

်

ထြော်းခြင််း ရှိ /မရှိ

က

ြောင်ရွ

် ထြော်းသည်

အကခြအကေ

်လ

်က

ြောင်ရွ

်

ရမည် လုပ်ငေ််း

င်ဆသော ကျန်ေးမောဆ ေးဝန်ထမ်ေးမျောေး (သနို့် ှင်ေးဆ ေးဝန်ထမ်ေးမျောေး

အပါအဝင်)အောေး အ

င်အလုံက် လုံအပ်ဆသော သင်တန်ေးမျောေး

ဆပေးထောေးဖခင်ေး
(ဎ) Disinfection နည်ေးစနစ်မျောေး မှန်ကန်စော ဆ

ောင် ွက်နုံင်ဆ ေး သင်ကကောေး

ဆပေးဖခင်ေး၊ Disinfection အတက် လုံအပ်သည် ဆ

ေးရုံသုံေးပစစည်ေးမျောေး

စီစဉ်ထောေး ှဖခင်ေး
(ဏ) Clinical Management Guidelines/ Disinfection Guidelines/
Hospital Infection Prevention and Control Guidelines မျောေးကုံ
ကျန်ေးမောဆ ေး ဝန်ထမ်ေးမျောေး သ ှဆစဆ ေး ဖြနို့်ဆဝဆပေးထောေးဖခင်ေး၊
အလယ်တကူ ြတ်ရှုနုံင်ဆ ေး စီစဉ် ထောေးဖခင်ေး
(တ) Hand washing posters မျောေး (စနစ်တကျ လက်ဆ
လက်ဆ

ေးဖခင်ေး အ

င်

င်၊

ေး န် လုံအပ်ဆသော အဆဖခအဆန - My 5 moments for hand

hygiene) တုံို့ ထောေး ှဖခင်ေး
(ထ) ကျန်ေးမောဆ ေးဝန်ထမ်ေးမျောေး၏ မဆတော်တ
ဆ

ဖြစ်စဉ်မျောေးဖြစ်ပောေးသည်အခါ

ောင် ွက်မည် လုံပ်ငန်ေးစဉ်မျောေး ကကြုတင်စီစဉ်ထောေးဖခင်ေးနှင် သီေးသနို့်

ထောေး ှဆ ေး စီစဉ်ထောေးဖခင်ေး
(ဒ) ဆ

ေးရုံထက် အမှုက်မျောေးကုံ သတ်မှတ်အဆ ောင်မျောေးအတုံင်ေး

စနို့်ပစ်နုံင်ဆ ေး စီစဉ်ထောေးဖခင်ေး
(ဓ) ဆ

ေးကုံသမှုအတက် Oxygen လုံဆလောက်စော

(န) အထူေးကကပ်မတ်ကုံသမှုဆ
Medical Care Division

ှနုံင်ဆ ေး စီစဉ်ထောေးဖခင်ေး

ောင် ွက်နုံင်မည် အစီအစဉ်မျောေး စီစဉ်ထောေးဖခင်ေး
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စဉ်

အက

(ပ) လူနာလွှဆဖပောင်ေး န် လုံအပ်ပါက လွှဆဖပောင်ေးမှုဆ
ဆ

က

ြောင််းအရြော

ြောင်ရွ

်

ထြော်းခြင််း ရှိ /မရှိ

က

ြောင်ရွ

် ထြော်းသည်

အကခြအကေ

်လ

်က

ြောင်ရွ

်

ရမည် လုပ်ငေ််း

ောင် ွက်နုံင် န်

ေးအြွဲ့၊ Ambulance၊ သောေးဆ ောက်မည် လမ်ေးဆကကောင်ေး စသည်တုံို့ကုံ

စီစဉ်ထောေး ှဖခင်ေး
(ြ) ကကြုတင်ဇောတ်တုံက်ဆလကျင်မှုမျောေး (Drill/ Table Top Exercise)
ဆ

ောင် ွက်ထောေးဖခင်ေး
က

၂။

ခပင်ပလောဌြောေ/အကရ်းကပေါ်

်းရံု၌ ထြော်းရှိသင်သည် ပစစည််းမ ြော်းစြောရင််း

ှို ပ်းတွဲပါ Checklists တင်

ည်ရှုရေ်

ုသမှုဌြောေ

(က) ဖပင်ပလူနာဌောန၊ အဆ ေးဆပေါ်ကုံသမှုဌောနသုံို့ ဆ ောက် ှလောဆသော လူနာ
မျောေးအောေး Screening ဖပြုလုံပ်နုံင်ဆ ေး ဖပည်သူလူထုံ သ ှဆစ န် အသဆပေး
ုံင်ေးဘုံတ်မျောေး ထောေး ှဖခင်ေး၊ သီေးဖခောေး ဝန်ထမ်ေးတောဝန်ချထောေးဖခင်ေး
(ခ) ဖပင်ပလူနာဌောန/အဆ ေးဆပေါ်ကုံသမှုဌောန၌ တောဝန်ကျ ကျန်ေးမောဆ ေး
ဝန်ထမ်ေးမျောေး COVID-19 ဆ ောဂါ
ဆ

ုံင် ော အချက်အလက်မျောေး သ ှဆ ေး

ောင် ွက်ထောေးဖခင်ေး

(ဂ) ဖပင်ပလူနာဌောန/အဆ ေးဆပေါ်ကုံသမှုဌောန၌ Management Protocol for
COVID-19 ကုံ ဖမင်သောဆအောင် ထောေး ှဖခင်ေး
(ဃ) လုံအပ်ဆသော PPE မျောေး လုံဆလောက်စော စီစဉ်ထောေး ှဖခင်ေး
(င) Fever room/ Fever corner စီစဉ်ထောေး ှဖခင်ေး

Medical Care Division
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စဉ်

အက

(စ) ကျန်ေးမောဆ ေးဝန်ထမ်ေးမျောေး လက်ဆ
လက်ဆ

ေးကန်မျောေး၊

က

ြောင််းအရြော

ြောင်ရွ

်

ထြော်းခြင််း ရှိ /မရှိ

ေး န် ၂၄ နာ ီ ဆ

က

ြောင်ရွ

် ထြော်းသည်

အကခြအကေ

်လ

်က

ြောင်ရွ

်

ရမည် လုပ်ငေ််း

ှ န်၊

ပ်ဖပောမျောေး၊ Alcohol hand rub မျောေး

လုံဆလောက်စော စီစဉ်ထောေးဖခင်ေး
(

) လူနာ/လူနာဆစောင်မျောေး လက်ဆ

ေး န် လက်ဆ

ေးကန်မျောေး၊

ပ်ဖပောမျောေး၊

Alcohol hand rub မျောေး စီစဉ်ထောေးဖခင်ေး
(ဇ) ကကမ်ေးခင်ေးမျောေး၊ စောေးပမျောေးကုံ ပုံေးသနို့်စင်မှု မကကောခဏ ဖပြုလုံပ်ဖခင်ေး
(ဈ) အသုံေးဖပြုဆသော Equipment မျောေးကုံ နည်ေးစနစ်မှန်ကန်စော Disinfection
ဖပြုလုံပ်ဖခင်ေး
(ည) ဖပင်ပလူနာဌောန/အဆ ေးဆပေါ်ကုံသမှုဌောနမျောေးတင် လူမျောေးအုံပ်စုံလုံက်
ဖြစ်ဆပေါ် မှု အတတ်နုံင်

ုံေး ဆလျောနည်ေးဆစဆ ေး ဖပင်ပလူနာစနစ်ကုံ

စီမခနို့်ခဖခင်ေး / တန်ေးစီစနစ် ကျင်သုံေးဖခင်ေး / နာေးဆန န် ဆန ောမျောေး
စီစဉ်ထောေးဖခင်ေး / လူနာ တစ်ဦေးသော ဝင်ခင်ဖပြုဖခင်ေး အစ ှသည်
အစီအစဉ်မျောေး စီမထောေးဖခင်ေး
၃။

Isolation ward/ Quarantine ward မ ြော်း

(က) Negative Pressure စီစဉ်ထောေး ှဖခင်ေး (သုံို့မဟုံတ်) ဆလဝင်ဆလထက်
ဆကောင်ေးမန်ဆစဆ ေး စီစဉ်ထောေး ှဖခင်ေး
(ခ) တစ်ဦေးချင်ေးသီေးသနို့်ထောေး ှဖခင်ေး (သုံို့မဟုံတ်) စုံဆပါင်ေးထောေး ှနုံင်မည် ဆန ော
စီစဉ်ထောေးဖခင်ေး
(ဂ) ခုံတင် တစ်လုံေးနှင် တစ်လုံေး အနည်ေး
Medical Care Division

ုံေး (၆)ဆပ ခော၍ ထောေး ှဖခင်ေး
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စဉ်

အက

(ဃ) မသက်

က

ြောင််းအရြော

ြောင်ရွ

်

ထြော်းခြင််း ရှိ /မရှိ

က

ြောင်ရွ

် ထြော်းသည်

အကခြအကေ

်လ

်က

ြောင်ရွ

်

ရမည် လုပ်ငေ််း

ုံင်သည် လူနာမျောေး/ကျန်ေးမောဆ ေးဝန်ထမ်ေးမျောေး/ လူနာဆစောင်မျောေး

မဝင်ထက်နုံင်ဆ ေး အမှတ်အသောေးထောေး ှ န်
(င) ကျန်ေးမောဆ ေးဝန်ထမ်ေးမျောေးကုံ Rotation စနစ်ဖြင်
သီေးသနို့်တောဝန်ချထောေးဖခင်ေး
(စ) လူနာမျောေး အသုံေးအဆ

ောင်ပစစည်ေးမျောေး မျှဆဝအသုံေးဖပြုဖခင်ေး မဖပြုလုံပ် န်

တောေးဖမစ်ထောေးဖခင်ေး နှင် လုံအပ်ဆသော ပစစည်ေးမျောေး ပပုံေးနုံင်ဆ ေး ညနှုင်ေး
စီစဉ်ဆပေးဖခင်ေး
(

) လူနာမျောေးအတက် သီေးဖခောေး ဆ ချြုေးခန်ေး၊ အမ်သော၊ လက်ဆ

ေး န်

ဆန ောမျောေး စီစဉ်ထောေး ှဖခင်ေး
(ဇ) လူနာမျောေး စနစ်တကျ အမှုက်စနို့်ပစ်နုံင်ဆ ေး စီစဉ်ထောေး ှဖခင်ေး
(ဈ) လူနာဆ
ဆ

ောင်မျောေး သနို့် ှင်ေးဆ ေးကုံ နည်ေးစနစ်မှန်ကန်စောဖြင် ပုံမှန်

ောင် ွက်နုံင်ဆ ေး စီစဉ်ထောေး ှဖခင်ေး

(ည) လူနာမျောေး စည်ေးကမ်ေးမ တဆတေးဆထေးဖခင်ေး၊ စည်ေးကမ်ေးမ အမှုက်ပစ်ဖခင်ေး၊
ကမ်ေးယောစောေးဖခင်ေး၊ ဆ

ေးလပ် ဆသောက်ဖခင်ေး၊ အ က်ဆသောက်ဖခင်ေးမျောေးကုံ

ဆ ှောင်ကကဉ်ဆစဆ ေး အသပညောဆပေး တောေးဖမစ်ထောေးဖခင်ေး
(ဋ) တစ်ကုံယ် ည် သနို့် ှင်ေးဆ ေးပစစည်ေးမျောေး (ဥပမော - အမ်သောသုံေးစကကူ၊
တစ်ရှူေးလပ်၊

ပ်ဖပော၊ လက် သနို့်စင်ဆ

ပစစည်ေးမျောေး၊ ပုံေးသနို့်စင်ဆ

ေး ည်၊ အခန်ေးသနို့် ှင်ေးဆ ေး

ေး ည် စသည်တုံို့ ) ကုံ လုံဆလောက် ဆအောင်

ထောေး ှဖခင်ေး

Medical Care Division
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စဉ်

အက

(ဌ) လူနာမျောေး စတ်ပုံင်ေး

ြောင််းအရြော

ုံင် ော ပပုံေးမှု

သူငယ်ချင်ေးမျောေးနှင် အ

က

ြောင်ရွ

်

ထြော်းခြင််း ရှိ /မရှိ

က

ြောင်ရွ

် ထြော်းသည်

အကခြအကေ

်လ

်က

ြောင်ရွ

်

ရမည် လုပ်ငေ််း

ှဆစ န်အတက် မသောေးစုံ /

က်အသယ်

ှဆ ေး ြုံန်ေး ဆဖပောနုံင် န်၊

စောအုံပ်စောတမ်ေးမျောေး ြတ်ရှုနုံင် န်နှင် ဖြစ်နုံင်ပါက အင်တောနက်ကသုံို့
အစီအစဉ်မျောေး စီစဉ်ဆပေးထောေးဖခင်ေး
(ဍ) အမျြုေးသမီေးလူနာမျောေး၊ ကျန်ေးမောဆ ေးဝန်ထမ်ေးမျောေးအတက် လုံခခြုမှု
ှဆစဆ ေး စီစဉ်ထောေးဖခင်ေး
၄။

သတင််းအြ

်အလ

်မ ြော်း စုက

ြောင််းခြင််း /တင်ခပခြင််းနင် မီဒီယြောမ ြော်းနင်

်သယ်ခြင််း

(က) လူနာမျောေး၏ သတင်ေးအချက်အလက်မျောေးအောေး အချန်မီတင်ဖပနုံင်ဆ ေး
သတင်ေးအချက်အလက်စုံစည်ေးဖခင်ေး၊ ဖြည်သင်ေးဖခင်ေး၊ တင်ဖပဖခင်ေး
ဆ

ောင် ွက်မည် သူကုံ သတ်မှတ်တောဝန်ဆပေးအပ်ထောေးဖခင်ေး

(ခ) လူနာမျောေး၏ သတင်ေးအချက်အလက်မျောေးကုံ ဖပြုစုံ န် သတ်မှတ်ပုံစမျောေး
ထောေး ှဆပေးဖခင်ေး
(ဂ) မီဒီယောမျောေးနှင်

က်သယ်ဆဖပော

ှတ်ထောေးဖခင်
ေး သယ်ဆဖပော
(ဃ) သတ်
မီဒီယမောမျောေးနှ
င် က်

Medical Care Division
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Check
lists

Checklists for equipment/ consumables and other necessary items to be prepared
at hospitals for COVID-19 acute respiratory disease (updated as of 1-7-2020)

for
Sr.

Particular

No.

Yes/No

Number Adequate
of items

/not

Required
action

Personal Protective Measures

A.

1) PPE (full)
2) Isolation suite
3) N95 masks
4) Surgical masks
5) Surgical gloves
6) Trained persons for PPE
Hand Hygiene Facilities

B.

1) Sinks with running water
2) Hand Sanitizers
3) Workplace reminders/Posters
4) Liquid soap
Disinfection

C.

1) Disinfectants (0.1% Hypochlorite solution)
2) Proper practice of staff
Health care waste management

D.

1) Sharp boxes
2) Proper segragation and transport
Laboratory facilities

E.

1) |Virus Transport Medium (VTM) tube
2)

Trained and designated persons for
taking swabs

3) Head Torch or Torch

Medical Care Division
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Sr.

Particular

No.

Yes/No

Number Adequate
of items

/not

Required
action

Screening of patients (OPD/Emergency Department)

F.

1) Management protocol and guidelines
2) Non-touch thermometer
3) Fever room/separate room
4) Personal protective measures in place
5) Hand hygiene facilities in place
Isolation facilities

G.

1) Isolation room
2) Isolation beds
H.

Quarantine facilities

1) Quarantine room
2) Quarantine beds
Advanced care

I.

1) Ventilators
2) Patient Monitors
3) ICU beds
4) Defibrillator
5) Suction machine
6) X-ray facilities
7) Trained persons
8) Oxygen cylinder/ Air sep/ Oxygen pipeline
9) Oxygen requirement per day
10) Oxygen availability per day
Knowledge of health care providers

J.

1) Assessment and triage of patients
2) Reporting procedures
3) Personal protective measures
4) Cllinical management
5)

Standard Operating Procedure for
Infection control

6) Discharge criteria
Medical Care Division
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Sr.

Particular

No.

Yes/No

Number Adequate
of items

/not

Required
action

Transport of patients

K.

1) Ambulance (well-equipped)
2) Trained crew
3) PPE for crew
L.

Medicines

1)

Antiviral (Eg; Tamiflu)

2)

Antibacterial

M.

Others

1) Laboratory request form
2) Discharge message (ပိုးတ ွေ့/ပိုးမတ ွေ့)
3) Patient Record Form
4) Reporting form
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