(COVID-19)

(Version 1.0)
(Updated as of 11-5-2020)

Q-

?

် ါသည်။
A- ကိုယ်ဝန်ေဆာင်မိခင်မျာဵသည် အြခာဵသူမျာဵနည်ဵတူ ကိုရိုနာဗိုင်ဵရပ်စ်ေရာဂါ ကူဵစက်နိုငပ

- ကိုယ်ဝန်ေဆာင်မိခင်မျာဵတွင် ကိုယ်ခနာနှငဴ် ခုခဳအာဵဆိုင်ရာ သဘာဝအေြပာင်ဵအလဲမျာဵေ ကာငဴ်
အသက်ရှ လမ်ဵေ ကာင်ဵေရာဂါပိဵု ဝင်ြခင်ဵြဖစ်လ င် ေရာဂါဆိုဵရာဵတတ်ပါသည်။

ေ
ို ကာငဴ် ကိုယ်ဝန်

ေဆာင်မျာဵအေနြဖငဴ် ကိုရိုနာဗိုငဵ် ရပ်စ်ေရာဂါ ကူဵစက်မမခဳရေအာင် ဂရုြပ သငဴ်ပါသည်။ မိမတ
ိ ွင်
ဖျာဵြခင်ဵ ေချာင်ဵဆိုဵြခင်ဵ (သိုမဟုတ်) အသက်ရှ ရခက်ခဲြခင်ဵစသညဴ် သဳသယလက

ာမျာဵရှိပါက

နီဵစပ်ရာ ကျန်ဵမာေရဵ ာနသို အြမန်ဆုဳဵ သတင်ဵပိုသွာဵေရာက်ရမည်။

Q?
ိ ိုယ်ကိုေရာဂါမကူဵစက်ေအာင် သာမန်သူမျာဵကဲဴသိုပင် ကာကွယ်
A- ကိုယ်ဝန်ေဆာင်မိခင်သည် မိမက
နိုငမ
် ညဴ် နည်ဵလမ်ဵမျာဵကို လိက
ု ်နာေဆာင်ရက်ရပါမည်။
 ဆပ်ြပာနှင်ဴ

ေရကိုအသုဳဵြပ

လက်ကို

စကန် (၂၀) ကာေအာင်

မ ကာခ

စနစ်တကျ

ေဆဵေ ကာပါ။ (သိုမဟုတ်) Alcohol အနည်ဵဆုဳဵ ၆၀% ပါဝင်ေသာ လက်သန ်စင်ေဆဵရည်ကို
အသုဳဵြပ ပါ။
 လူစုလူေဝဵမျာဵကိုေရှာင်ပါ။ တစ်ြခာဵသူမျာဵနှင်ဴ ၂ မီတာ (၆ ေပ) အကွာမှသာ ေြပာဆို
ဆက်ဆဳပါ။ အ

ူဵသြဖင်ဴ နှာေချ ေချာင်ဵဆိုဵ ဖျာဵနာေနသူမျာဵနှင်ဴ ေဝဵေဝဵေနပါ။

 လက်မေဆဵဘဲ မိမိ

မျက်စိ နှာေခါင်ဵ ပါဵစပ်တိုကို ကိုင်တွယ်ြခင်ဵမှ ေရှာင် က ်ပါ။

 နှာေချ ေချာင်ဵဆိုဵသညဴ်အခါ နှာေခါင်ဵနှငဴ် ပါဵစပ်ကိုတစ်ရှ ဵ (သိုမဟုတ်) တဳေတာင်ဆစ်
ေကွဵြဖငဴ် လုဳ ခ ဳေအာင်ဖုဳဵအုပ်ပါ။ တစ်ရှ ဵအသုဳဵြပ ပါက အမက်ပုဳဵ

ဲသို စနစ်တကျစွန ်ပစ် ပီဵ

လက်ကို စနစ်တကျ ြပန်လည်ေဆဵေ ကာပါ။
ဖျာဵြခင်ဵ ေချာင်ဵဆိုဵြခင်ဵ (သိုမဟုတ်) အသက်ရှ ရခက်ခဲြခင်ဵစသညဴ် သဳသယလက
ေဆဵဝါဵကုသမ အြမန်ခဳယူပါ။

ာမျာဵရှိပါက

Q-

?

A- တိုက်ေက ဵနိုင်ပါသည်။


င်ဵတိုအေနြဖငဴ် ကေလဵငယ်အာဵ နိုတိုက်ေက ဵစ ် နှာေချ ေချာင်ဵဆိုဵသညဴ်အခါ မိမိ
ပါဵစပ်နှငဴ် နှာေခါင်ဵကို တဳေတာင်ဆစ်ေကွဵ (သိုမဟုတ်) တစ်ရှ ဵြဖငဴ် လုဳ ခ ဳအာင်ဖုဳဵအုပ်ပါ။
အသုဳဵြပ ပီဵတစ်ရှ ဵကို အမက်ပုဳဵ

ဲသို ချက်ချင်ဵစွန ်ပစ်ပါ။ ြဖစ်နိုင်ပါက နိုတိုက်ေက ဵေနစ ်

ပါဵစပ်နှငဴ်နှာေခါင်ဵစည်ဵ (Mask) ကို ဝတ်ဆင်

ာဵပါ။

 ကေလဵငယ်အာဵ မကိုင်တွယ်ခင်နှင်ဴ ကိုင်တွယ် ပီဵတိုင်ဵ ဆပ်ြပာနှငေ
ဴ် ရကိုအသုဳဵြပ

လက်ကို

အနည်ဵဆုဳဵ စကန် (၂၀) ကာေအာင် စနစ်တကျေဆဵေ ကာပါ။ (သိုမဟုတ်)အယ်လ်ကိုေဟာ
အနည်ဵဆုဳဵ ၆၀% ပါဝင်ေသာ လက်သန် စင်ေဆဵရည်ကို အသုဳဵြပ ပါ။


ိေတွ ကိုင်တွယ်ေသာ ေနရာ/မျက်နှာြပင်မျာဵကို ပိုဵမာဵသန ်စင်ေအာင် ေဆဵေ ကာေပဵပါ။

Q-

?
 မိခင်သည် ေမွဵကင်ဵစကေလဵငယ်အာဵ နှာေချ ေချာင်ဵဆိုဵရာတွင် လိက
ု ်နာစရာမျာဵအာဵ

A-

လိက
ု ်နာလျက် ချေပွ
ီ ကိုင်တွယ်နိုင်သည်။
 အကယ်

မိခင်သည်

COVID-19

အတည်ြပ လူနာနှင်ဴ

မေပွ ချမီီ မကိုင်တွယ်မီ ဆပ်ြပာနှငဴ် ေရကိအ
ု သုဳဵြပ

ိေတွ မရှိခဲဴပါက

ကေလဵကို

လက်ကို အနည်ဵဆုဳဵ စကန် (၂၀) ကာ

ေအာင် စနစ်တကျေဆဵေ ကာပါ။ ပါဵစပ်နှင်ဴ နှာေခါင်ဵစည်ဵ တပ်ပါ။ ကေလဵနှငအ
်ဴ တူရှိေနစ ်
နှာေချ ေချာင်ဵဆိုဵြခင်ဵမြပ ရပါ။ လက်မေဆဵဘဲ မျက်စိ နှာေခါင်ဵ ပါဵစပ်တိုကို ကိုင်တွယ်
ြခင်ဵမှ ေရှာင် က ်ပါ။

မိဘမျာဵအေနြဖငဴ် ကိုရိုနာဗိင
ု ဵ် ရပ်စ် (COVID-19) ကမာဴကပ်ေရာဂါအသွင်ြဖင်ဴ ြဖစ်ပွာဵေနစ ်အတွငဵ်
မိမတ
ိ ို

ရင်ေသွဵငယ်မျာဵအတွက် စိုဵရိမပ
် ူပန်မမျာဵ ရှိေန ကေပလိမဴ်မည်။ သိုြဖစ်ပါ

ြပပါ အချက်မျာဵနှင်ဴပတ်သက်

သိရှိ

ေအာက်ေဖာ်

ာဵရန်လိုအပ်ပါသည်။

Q-

?

A-  ကေလဵငယ်မျာဵအာဵ ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မခဳယူရန် ကျန်ဵမာေရဵ ာနသို ဆက်သွယ် ပီဵ
ေခ ေဆာင်သွာဵနိုငပ
် ါသည်။
 သငဴ်အရပ်ေ သရှိ

ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မေပဵသူမှ

ကျန်ဵမာေရဵဝန်ေဆာင်မမျာဵကို

ေဆာင်ရက်ေပဵလ က်ရှိပါသည်။
 အကယ်

သငဴ်အာဵ အသွာဵအလာကန ်သတ်တာဵြမစ် (Quarantine)

ေစာင်ဴေရှာက်မေပဵသူ
 ေရာဂါပိဵု နှင်ဴ

ဳ ဆက်သွယ်

အ ကဳ ာ

ာဵပါက ကျန်ဵမာေရဵ

်ရယူနိုငပ
် ါသည်။

ိေတွ နိုင်ေြခ ေလျာဴချနိုင်ရန် လူစုလူေဝဵကို တတ်နိုင်သမ ေရှာင် က ်ပါ။

 မိမအ
ိ ေနြဖငဴ် ကျန်ဵမာေရဵဆိုင်ရာ အကူအညီရယူလိုလ င် ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မေပဵသူ
ဳသို ဆက်သွယ် လည်ဵ အ ကဳ ာ

်ရယူကာ

န် ကာဵချက်အတိုင်ဵ လိုက်နာေဆာင်ရက်နိုင်

ပါသည်။

Q-

?

ု
မျ ဵတည်
ိ
ဵသာ တိုက်ေက ဵပါ။
A-  ေမွဵကင်ဵစမှ အသက်၆-လအရယ်အ ိ ကေလဵအာဵ မိခင်နိတစ်
 အသက် ၆-လအ

က် ကေလဵြဖစ်ပါက ြဖညဴ်စွက်စာနှငဴ်အတူ မိခင်နိကိ
ု ု ဆက်လက်တိုက်ေက ဵ

ပါ။
သတိြပ ရမည်မှာo မိခင်အေနြဖငဴ် ကေလဵအာဵ နိုတိုက်ေက ဵစ ် နှာေချ ေချာင်ဵဆိုဵသညဴ်အခါ မိမိ နှာေခါင်ဵကို
တဳေတာင်ဆစ်ေကွဵ (သိုမဟုတ်) တစ်ရှ ဵြဖငဴ် လုဳ ခ ဳေအာင်ဖုဳဵအုပ်ပါ။ အသုဳဵြပ ပီဵတစ်ရှ ဵကို
အမက်ပုဳဵ

ဲသို ချက်ချင်ဵစွန ်ပစ်ပါ။ နိုတိုက်ေက ဵေနစ ် ပါဵစပ်နှငဴ် နှာေခါင်ဵစည်ဵ (Mask)ကို

ဝတ်ဆင်ပါ။
o ကေလဵငယ်အာဵ မကိုင်တွယ်ခင် ကိုင်တွယ် ပီဵ လက်ကို စကန် (၂၀) ကာေအာင် စနစ်တကျ
ေဆဵေ ကာပါ။
o မိခင်မှ

ိေတွ ကိုငတ
် ွယ်ေသာ ေနရာ/မျက်နှာြပင်မျာဵကို ပိုဵမာဵသန ်စင်ေအာင် ေဆဵေ ကာ

ေပဵပါ။

Q-

?

A-  မိဘမျာဵအေနြဖငဴ် မိမိတို
မျာဵ

တစ်ကိုယ်ရည်သန ်ရှင်ဵေရဵကို ေဆာင်ရက်သကဲဴသို ကေလဵငယ်

တစ်ကိုယ်ရည်သန ်ရှင်ဵေရဵကိုလည်ဵ ေဆာင်ရက်ေပဵရန် လိအ
ု ပ်ပါသည်။

 ကေလဵငယ်အမျာဵစုသည်

မိမလ
ိ က်မျာဵကို

ပါဵစပ်

ဲ

ညဴ်တတ် ကသြဖငဴ်

မျက်နှာနှငဴလ
် က်မျာဵကို သန် စင်ေအာင် ေဆဵေ ကာေပဵရမည်။ အ
အသုဳဵြပ

င်ဵတို

ူဵသြဖင်ဴ ဆပ်ြပာနှငဴ် ေရကို

လက်ကို စကန် (၂၀) ကာေအာင် စနစ်တကျေဆဵေ ကာပါ။

 ကေလဵငယ်မျာဵရှိရာ ေနရာမျာဵနှငဴ် အနီဵတဝိုက်ရှိ မျက်နှာြပင်မျာဵကို ပိုဵမာဵသန ်စင်ေအာင်
ေဆဵေ ကာြခင်ဵမျာဵ ြပ လုပ်ေပဵြခင်ဵြဖငဴ် ေရာဂါပိုဵမျာဵကူဵစက်ြခင်ဵမှ ကာကွယ်နိုင်ပါသည်။
 ယခုကဲဴသို ကမာဴကပ်ေရာဂါကျေရာက်ေနသည်ဴ အချန်ိ အတွငဵ် တွင် မိဘအုပ်
မိမိ ကေလဵနှင်ဴ တတ်နိုင်သမ မ ကာခ
ြဖင်ဴ ေနွဵေ

ိန်ဵသူမျာဵအေနြဖင်ဴ

အတူတူကစာဵြခင်ဵ ကေလဵငယ်အာဵ ချစ်ြခင်ဵေမတာ

ွဵစွာဆက်ဆဳြခင်ဵ ကေလဵမှ ေလဴလာသင်ယူမမျာဵ ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်နိုငေ
် စရန်

ပဳဴပိုဵေပဵြခင်ဵတိုကို ေဆာင်ရက်ေပဵပါ။

Q - COVID-19

?

A- လူသာဵမျာဵ ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ် ကိုယ်ခဳအာဵစနစ် ေကာင်ဵမွန်ေရဵအတွက် အစာအုပ်စု စုဳစုဳလင်လင်
မ တစွာ စာဵသုဳဵရန်နှငဴ် ေရ ာတ်လုဳေလာက်စွာရရှိရန် အလွန်အေရဵ ကီဵပါသည်။
သိုြဖစ်ပါ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အချက်မျာဵကို သိရှိလက
ို ်နာရန်လိုအပ်ပါသည်။
 လက်လှမ်ဵမီရရှိနိုငေ
် သာ အစာဵအစာမျာဵမှ ဗီတာမင် ာတ် သတ ာတ် အမ င် ာတ် အသာဵ
ာတ်နှင်ဴ

ာတ်တိုဵကာကွယ်သညဴ် ာတ်မျာဵ

ကယ်ဝစွာပါဝင် ပီဵ သဘာဝအတိုငဵ် သန ်ရှင်ဵ

လတ်ဆတ်ေသာ အစာဵအစာမျာဵကို တတ်နိုင်သမ ေန စ ် စာဵသုဳဵပါ။
 ေရကို ေန စ ် လုေ
ဳ လာက်စွာေသာက်သုဳဵပါ။
စာဵေသာက်ဆိုင်တွင်

သွာဵေရာက်စာဵေသာက်ြခင်ဵကို

တတ်နိုင်သမ ေရှာင် က ်ပါ။

စာဵေသာက်

ဆိုငမ
် ှ လက်ဆွဲဝယ်ယူြခင်ဵြဖငဴ် ဝယ်ယူစာဵသုဳဵပါ။ ြဖစ်နိုင်ပါက မိမအ
ိ ိမ်တွင် ကိုယ်တိုငခ
် ျက်ြပ တ်
စာဵေသာက်ပါ။
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