ပြည်ထ

ောင်စသ
ု မ္မတပမ္န်မ္ောနုငင
် ထ
ံ တော်အစိုးု ရ

ကျန်ိုးမ္ောထရိုးနှငအ
့်် ောိုးကစောိုး၀န်ကကိုးဌောန
ကုသထရိုးဦိုးစိုးဌောန

COVID-19 ရ ောဂါ သံသယလူနောမ ောျားနှင့် ရ ောဂါပှိျားရ
လူနော

င့်ယောဉ့်ဖြင့် လွှဲရဖပောင့်ျားရပျားပှိို့ ော

ွေ့ သ
ှှိ ူ လူနောမ ောျားအောျား

င့် လှိက့်နောရ

ောင့် က့် န့်

လပ့်ငန့်ျားလမ့်ျားညန့်
(Version 1.0)
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COVID-19 ရ ောဂါ သံသယလူနောမ ောျားနှင့် ရ ောဂါပှိျားရ
လူနော

င့်ယောဉ့်ဖြင့် လွှဲရဖပောင့်ျားရပျားပှိို့ ော

လူနောမ ောျားအောျား ရ ွေ့ရဖပောင့်ျား ော
လမ့်ျားညန့်မ ောျားအ
(၁)

ှိင့်ျား

င့် လှိက့်နောရ

ွေ့ သ
ှှိ ူ လူနောမ ောျားအောျား

ောင့် က့် န့် လပ့်ငန့်ျားလမ့်ျားညန့်

င့် ရ ောဂါကူျားစက့်မှု မ ှှိရစရ ျားအ

ှိက စော လှိက့်နောရ

COVID-19 ရ ောဂါနှင့် ပ

က့် ရြော့်ဖပပါလပ့်ငန့်ျား

ောင့် က့် မည့်ဖြစ့်ပါသည့်။ -

့်သက့်၍ ရစောင့်ကကည့်လူနော (Person under investiga-

tion “PUI”) မ ောျားကှိ ရ ောဂါပှိျားရ

ွေ့ ှှိနှိင့်သူအဖြစ့် သ

ှိဖပြုသယ့်ယူပှိို့ရ

င့် သောျားရ ောက့်ပို့ှိရ

ောင့်မည့် ရ

ောင့်ဖြင့်ျား ဖပြု

လပ့် ပါမည့်။
(၂)

လူနော သယ့်ယပ
ူ ှိို့ရ
ဌောနသှိို့ ကကှိြု
မ ောျား ဖပင့်

(၃)

ောင့်မှုဖပြုလပ့် ော

င့်အရကကောင့်ျားကကောျား(ကကှိြု

င့်ပပျားမှ ပှိို့ရ

ျားရံ/ရ

ျားကသမှု

င့်အရကကောင့်ျားကကောျား)၍ ညန
ှိ ှိှုင့်ျားပပျား လှိအပ့်သည့်

ောင့် ပါမည့်။

လူနောအောျား လရ
ွှဲ ဖပောင့်ျားရပျားပှိို့ဖြင့်ျား မဖပြုမ အရ ျားရပေါ် လှိအပ့်မည့် ရ

ျားကသမှုမ ောျားကှိ

ရ

ျားရံ/ရ

ောင့် က့်ရပျားဖြင့်ျား၊ စစဉ့်ရပျားလှိက့်ဖြင့်ျားကှိ လရ
ွှဲ ဖပောင့်ျားရပျားပှိို့မည့် ရ

ျားြန့်ျားမှ

ဖပြုလပ့် ပါမည့်။
(၄)

လူနောအောျား သယ့်ယပ
ူ ှိရ
ို့
အ

(၅)

က့် သက့်ရ

လှိအပ့်ပါက ရ

ောင့်မည့် လမ့်ျားရကကောင့်ျားကှိ ရ ျားြ ယ့် ော

င့် အြ ှိန့်

ှိပပျား လူနော

ောငသ
့် က့်သောဖြစ့်ရစမည့် လမ့်ျားရကကောင့်ျားကှိ ရ ျားြ ယ့် ပါမည့်။
ျားကသမှု

ှိင့် ော ကူညရပျားနှိင့်ရ ျားအ

သောျားမည့် လမ့်ျားရကကောင့်ျား ှှိ ရ

ျားရံမ ောျားသှိို့ ကကှိြု

င့်ြ ှိ ့်

က့် လူနောအောျား သယ့်ရ
က့်ရ

ောင့်

ောင့် က့် ပါမည့်။

(၁) လူနောတင်ယောဉ်
(က) လူနောအောျား သယ့်ယပ
ူ ရ
ှိို့

ောင့်မည့်ယောဉ့်သည့် အနည့်ျား

ျားံ စံညန့်ျားမလူနော

င့်ယောဉ့်

Standard Ambulance ၏ စံနှုန့်ျားဖပည့်မ ပါမည့်။
(ခ)

Category C (Severe acute respiratory infection-SARI) လူနောအမ ှိြုျားအစောျား
(သှိို့မဟ

)့် အထူျားကကပ့်မ

့်ကသမှု လှိအပ့်ရသောလူနော ဖြစ့်ပါက သယ့်ယူပှိို့ရ
1

ောင့်ရသော
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ယောဉ့်သည့် Advanced Ambulance ၏ စံနှုန့်ျားမ ောျား ဖပည့်မသည့် လူနော

င့်ယောဉ့်

ဖြစ့် ပါမည့်။
(ဂ)

လူနောအောျား သယ့်ယပ
ူ ရ
ှိို့

ောင့်မည့် လူနော

င့်ယောဉ့်သည့် ရလဝင့်ရလထက့်စနစ့် ရကောင့်ျား

မန့်ရသောယောဉ့် ဖြစ့် ပါမည့်။
(ဃ) လူနော

လူနော

င့်ယောဉ့် ရမောင့်ျားနှင့်ြန့်ျားနှင့် လူနောြန့်ျားကှိ အြန့်ျားကနို့့်သ

့်ထောျား ပါမည့်။

င့်ယောဉ့်နင
ှ ့် အသက့်ကယ့်ဖပြုစကသမှုဖပြုလပ့် န့် လှိအပ့်ရသော အရဖြြံပစစညျား့် မ ောျား ပါ ှှိ

ပါမည့်။ (ထနောက်ဆက်တွွဲ (က) တွင် ထ ော်ပြ

(၂) လူနော

ောိုးြါသည်။)

င့်ယောဉ့်ဖြင့် လှိက့်ပါမည့်သူ

(က) လူနောအောျား သယ့်ယပ
ူ ရ
ှိို့

ောင့်မည့်သူ အနည့်ျား

သည့် COVID-19 ရ ောဂါ၏ ကူျားစက့်မှု သရ
ကယ့် ဖပြုစကသမှုကှိ နောျားလည့်
(ခ)

လှိက့်ပါမည့်သအ
ူ ရ အ

(ဂ)

လူနော

ံျား (၂)ဦျား လှိအပ့်ပပျား အ
ော

ှိပါပဂ္ှိြုလ့်မ ောျား

ောျားမ ောျားကှိ နောျားလည့်၍ အသက့်

့်ကျွမ့်ျားသူမ ောျား ဖြစ့် ပါမည့်။

က့်ကှိ နည့်ျားနှိင့်သမျှ နည့်ျားရအောင့် စမံြနို့့်ြွှဲ မည့်။

င့်ယောဉ့်ရပေါ်သှိို့ လူနော၏ မှိသောျားစမ ောျား အပါအဝင့် မသက့်

င့်
ှိ သမ
ူ ောျား လှိက့်ပါ

ဖြင့်ျား မဖပြု ပါ။
(ဃ) ရ ောဂါအရဖြအရနဖပင့်ျားထန့်သည့် လူနောနှင့် ကသမှုလအပ့်
ှိ
သည့် လူနောမ ောျားအ
လရ
ွှဲ ဖပောင့်ျား ရပျားပှိို့မည့် သက့်
ပှိို့ရ
(င)

ှိင့် ော ရ

ျားရံမှ

ောဝန့်

စ့်ဦျား၊ သူနောဖပြု

စ့်ဦျား လှိက့်ပါ

ောင့် န့် လှိအပ့်ပါသည့်။

လှိအပ့်ပါက လူနောအောျား အသက့်ကယ့်ကသမှုဖပြုလပ့်နှိင့် န့် သက့်
နှင့်

က့်

က့်သယ့်၍ ကသမှုအရထောက့်အကူဖပြုနှိင့်ရ ျား ရ
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င့်
ှိ ော ရ

ောင့် က့် ပါမည့်။

ျားရံမ ောျား
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(၃) Personal Protective Equipment (PPE)
ဝ
(က) လူနောအောျား ထှိရ

ွေ့ကင့်
ှိ

့်

င့်ဖြင့်ျား
ယ့်မည့်သအ
ူ ောျားလံျားသည့် Personal Protective Equip-

ment (PPE) ဖပည့်စစ
ံ ော ဝ

့်

င့် မည့်။ PPE

င့် N95 Mask သည့် အရ ျားကကျား

ံျား

ဖြစ့်ပါသည့်။
(ခ)

အသက့်ရှှူလမ့်ျားရကကောင့်ျား
ပ့်

(ဂ)

ှိင့် ော ရ ောဂါလကခဏော

င့်ရပျား မည့်။ (Gown ဝ

သယ့်ပှိို့သည့် လမ့်ျားရကကောင့်ျား

င့် န့် မလှိအပ့်ပါ)

င့် မလှိအပ့်

(ဃ) လူနောအောျား ယဉ့်ရက ျားပ ှူငှောစော
(င)

့်

က့်

က ဖပန့်ြျွ

ွှဲ ပ့်

နို့့်ဖြင့်ျား၊ နောျားဖြင့်ျား မဖပြုလပ့် ပါ။

ံပါ။

လူနောအောျား လရ
ွှဲ ဖပောင့်ျားရပျားအပ့်ပပျားပါက သ
စနစ့်

ှှိရသော လူနောကှိ Surgical Mask

့်မှ

့်ထောျားရသော ရန ော၌သော PPE ကှိ

့် န့် ဖြစ့်ပါသည့်။

(၄) စန့်ို့ပစ့်ပစစညျား့် စမံြန့်ို့ြဖွှဲ ြင့်ျား
(၁) လူနောအ
(ရ

က့် အသံျားဖပြုြွှဲရသော စနို့့်ပစ့်ပစစည့်ျားမ ောျားကှိ သ

့်မှ

့်အရ ောင့်မ ောျားအ

ျားထှိျားအပ့်ကွှဲသှိို့ ြျွန့်ထက့်ရသောပစစည့်ျားမ ောျားကှိ အနရ ောင့်ပံျား (သှိမ
ို့ ဟ

ှိင့်ျား

)့် ြျွန့်ထက့်

ရသော ပစစည့်ျားထည့်သည့် ပံျား၊ PPE အပါအဝင့် အဖြောျားစနို့့်ပစ့်ပစစည့်ျားမ ောျားကှိ အဝါရ ောင့်
အှိ
အမှ

့်ကှိ နှစ့်ထပ့်အသံျားဖပြုဖြင့်ျား) ထည့်သင့်ျားြွှဲဖြောျား၍ အမှိှုက့်အှိ

့်ရပေါ်

င့် ဇဝအနတ ောယ့်

့်အသောျား (Biohazard Symbol) ထင့် ှောျားစော ရြော့်ဖပထောျား န့် ဖြစ့်ပါသည့်။
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(၅) ပှိျားမောျားသန့်ို့စင့်ဖြင့်ျား
(က) လူနော

င့်ယောဉ့် ပှိျားမောျားသနို့့်စင့် န့် PPE အဖပည့်အစံဝ

ကောလအ

င့်ျား လူနောနှင့် ထှိရ

Alcohol ≥ 70% သှိမ
ို့ ဟ

င့်၍ လူနောသယ့်ယသ
ူ ည့်

ွေ့မှု ှှိရသော ညစ့်ရပလောသည့် မ က့်နောှ ဖပင့်မ ောျားအောျားလံျားကှိ
့် 1:50 Hypochlorite Solution (1,000 ppm) ကှိ

Spray ဖြင့် လည့်ျားရကောင့်ျား၊ ရ ျား ည့်
စော သ

့်

့်ထောျားရသော အဝ

့်ပပျား (၁၀)မှိနစ့်ထောျားပါ။ ထှိို့ရနောက့် ရ ဝ

4

့်ဖြင့်လည့်ျားရကောင့်ျား ရသြ ော

့်ဖြင့် ထပ့်မံ သ

့်ပါ။
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References:
(၁)

က န့်ျားမောရ ျားဝန့်ကကျားဌောန(ယြင့်အရြေါ်အရဝေါ်)
ပဂ္လှိကက န့်ျားမောရ ျားလပ့်ငန့်ျား
အမှိနရ
ို့့် ကကော့်ဖငောစောအမှ

(၂)

န့်ကန့်ဖပည့်သရ
ူူ့

င့်
ှိ ောဗဟှိအြွှဲွေ့ ၏ (၁၆-၃-၂၀၂၀) က့်စပ
ွှဲ ါ

၊့် ၂၉/၂၀၁၅

ျားရံကကျား၏ COVID-19 positive cases: Transport Services to

Designated Hospitals, Yangon Region
(၃)

Prehospital Emergency Medical Services (EMS) COVID-19
Recommendations, PAHO

(၄)

ကသရ ျားဦျားစျားဌောန၏ COVID-19 ရ ောဂါနှင့် ပ

့်သက့်၍ ရ

ျားရံမ ောျား

င့် ရ ောဂါကူျားစက့်မှု

ကောကယ့် ထှိနျား့် ြ ြုပ့်ရ ျား လပ့်ငန့်ျားလမ့်ျားညန့် (Version 3)
(၅)

2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) ကူျားစက့်မှု /ှှိ မ ှှိ စံစမ့်ျားစစ့်ရ
(Person Under Investigation) (သှိမ
ို့ ဟ

)့် ရ ောဂါကူျားစက့်မှု အ

သူမ ောျားထံမှ အဖြောျားသူမ ောျားသှိို့ ရ ောဂါမကူျားစက့်ရစရ ျားအ

ျားမှု ြံယရ
ူ န သူ

ည့်ဖပြုပပျားရသော

က့် ပှိျားမောျားသနို့စ
့် င့်ရ ျား

(Decontamination & Disinfection) လပ့်ထျားလ
ံ ပ့်နည့်ျားမ ောျား (၁-၂-၂၀၂၀)
(၆)

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ဖြစ့်ပောျားရနစဉ့် ကောလအ
ရစောင့်ရ ောှ က့်မှု လပ့်ငန့်ျားမ ောျားမှ ထက့် ရ
ှှိ သော စနို့ပ
့် စ့်ပစစညျား့် မ ောျားကှိ စနစ့်

င့်ျား က န့်ျားမောရ ျား
က စမံြနို့ြ
့် ွှဲဖြင့်ျား

လပ့်ငန့်ျားလမ့်ျားညန့် (Version 1.0)(၇-၄-၂၀၂၀)
(၇)

ရ

ျား

ကကသလ့်
ှိ (၁) န့်ကန့်၊ အရ ျားရပေါ်ကသမှုရ

ျားပညောဌောန၏ Lecture powerpoint on

Ambulance Equipment and Application in Pre hospital care training
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ထနောက်ဆက်တွွဲ ‘က’

COVID-19 ရ ောဂါ လူနောအောျား သယ့်ယပ
ူ ို့ရ
ှိ

ောင့်မည့် လူနော

င့်ယောဉ့်

ပါဝင့် မည့် အရဖြြံပစစညျား့် မ ောျား

- Blood pressure cuff
- Stethoscope
- Pen light
- Pulse oxymeter
- Thermometer
- Glucometer
- 2 sets of oropharyngeal airways –size 0-5
- 2 sets of nasopharyngeal airways – size 6-8
- Hand held or electric suction device
- 2 portable oxygen cylinders ( capacity for 15L/min for 30 minutes
- Sufficient on board oxygen supply for enough time of transport.
- 5 adult and child non breather oxygen masks
- 5 adult and child nasal cannula
- 2 adult and child bag valve mask (Ambu bags)
- AED – automatic Electrical Defibrillator
- Emergency box with necessary medicines and syringes
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