ကရ
ို န
ို ွာဗိုင်ြားရေ်စ် (COVID-19) ပရွာဂါ ကွာကယ်ပရြားအတက် လွှတ်ပတွာ်
အရေ်ရေ် က င်ြားေပဆွာင်ရက်ရွာတင် လိုက်နွာပဆွာင်ရက်ရန် အကကံခေြု က်မ ွာြား
(Updated as of 5-5-2020)

ကိုရိုေ ဗိုင်ားရပ်စ် (COVID-19) တရ ဂါ ကားစက်ပပေ်ပွ ားမှုအ ား က ကွယ်နိုင်ရေ်အတွက်
လွှတ်တတ ်က င်ားပတေစဉ်က လမ ားအတွင်ား လွှတ်တတ ်ကိုယစ
် ားလှယ်ကကားမ ားနှင့်် လွှတ်တတ ်အရပ်
ရပ်မှ

တ ဝေ်ရှသမ ားအတေပြင့််

က ေ်ားမ တရားနှင့််အ ားကစ ားဝေ်ကကားဌ ေမှ

တအ က်ပါအကကြံပပြုခ က်မ ားအတိုင်ား တက စွ လိုက်ေ တ

ထိုတ်ပပေ်ထ ားတသ

င်ရွက်ရပါမည်။

(က) လွှတတ
် တ က
် ိုယစ
် ားလှယ်ကကားမ ားအတေနှင့််
(၁) လွှတ်တတ ်သို သွ ားတရ က်ရသည့််အခ ေ်မှလွဲွ၍ က ေ်အခ ေ်မ ားတွင် မမတ၏
ို အတ

င်ရှ

အခေ်ားတွင်ား၌သ တေထိုင်ရပါမည်။ အပခ ားအခေ်ားမ ားသို သွ ားတရ က်ပခင်ားအ ား တတ်နိုင်
သမျှ (လြံားို ဝ) တရှ င်ကကဉ်ရမည်ပြစ်ပပား မမ တည်ားခိုရ ပခြံဝင်ား၏ ပပင်ပသို ထွက်ခွ ပခင်ား
လြံားို ဝ (လြံိုားဝ) မပပြုသင့််ပါ။
(၂) လက်ကို အစ ားမစ ားမနှင့်် အစ စ ားပပားခ ေ်၊ အမ်သ တက်ပပားခ ေ်၊ အမ ားသြံားို ပစစည်ား မ ား
(တြံခါားလက်ကိုင်၊ တလှက ားလက်ရေ်ား၊ ဓ တ်တလှက ားခလိုတစ
် သည်) အ ား မကိုင်တွယမ
်
နှင့်် ကိုင်တွယပ် ပားခ ေ်တိုင်ားတွင် တရနှင့််

ပ်ပပ အသြံားို ပပြု၍ အေည်ား

တအ င် (သိုမဟိုတ)် အယ်ကိုတဟ လ် အေည်ား
ကို အသြံားို ပပြု၍ စေစ်တက မကက ခဏ တ

ြံိုား စကကေ် (၂၀) ကက

ြံိုား (၆၀) % ပါတသ လက်သေ်စင်တ

ားရည်

ားရပါမည်။

(၃) တခ ွာြားသူမ ွာြားနှင့်် အနည်ြားဆံိုြား (၆) ပေ အကွာမှသွာ ပခေွာဆိုဆက်ဆရ
ံ ေါမည်။
(၄) ေါြားစေ်နှင့်် နှွာပ ါင်ြားစည်ြား (Mask) ကို လွှတ်ပတွာ်သိုို့ သွာြားပရွာက်သည့််အ ါတိုင်ြား၊ ပနထိုင်ရွာ
အ န်ြား အခေင်သိုို့ ထက်သည့််အ ါတိုင်ြားနှင့်် တခ ွာြားသူမ ွာြားနှင့်် (၆) ပေ အတင်ြားတင် ပခေွာဆို
ဆက်ဆံရသည့်် အ ါတိုင်ြားတင် စနစ်တက မခြစ်မပန အသံြားို ခေြုရေါမည်။
(၅) နှွာပ /ပ ွာင်ြားဆိုြားသည့််အ ါတိုင်ြား ေါြားစေ်နှင့်် နှွာပ ါင်ြားကို စနစ်တက လံခို ြုံ စွာ ြံိုြားအိုေ်ရ
ေါမည်။ တစ်ရှ ြား အသံြားို ခေြုြံိုြားအိုေ်ေါက အသံြားို ခေြုပေြားတစ်ရှ ြားကို အြံိုြားေါပသွာ အမှိုက်ေံိုြားထဲ
သိုို့ စန်ို့ေစ်ရေါမည်။ ပရနှင့်် ဆေ်ခေွာ အသံြားို ခေြု၍ အနည်ြားဆံိုြား စကကန်ို့ (၂၀) ကကွာပအွာင်
(သိုို့မဟိုတ်) အယ်ကိုပဟွာလ် အနည်ြားဆံိုြား (၆၀) % ေါဝင်ပသွာ လက်သန်ို့စင်ပဆြားရည်ခြင့််
စနစ်တက လက်ခေန်ပဆြားရေါမည်။
(၆) ပနို့စဉ် (၃၀) မနစ် န်ို့ မမနှင့်် သင့််ပတွာ်သည့်် မခေင်ြားထန်ပသွာ ကိုယ်လက်လှိုေ်ရှွာြားအွာြား
ကစွာြား ခေြုလိုေ်ရေါမည်။ အေ်ပရြားဝပအွာင်အေ်၍ အွာဟွာရခေည့််ဝပအွာင် စွာြားသံိုြားရေါ မည်။
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(၇) ကိုယ်ေူခ င်ြား၊

ပ ွာင်ြားဆိုြားခ င်ြား၊

လကခဏွာတစ် ို ို

အသက်ရှ ကကေ်ခ င်ြား၊

ပေေါ်ပေါက်လွာေါက

အွာြားအင်ကိုန် န်ြားခ င်ြားစသည့််

တွာဝန်ရှသူမ ွာြားထံသိုို့

က် င်ြားဆက်သယ်

အပကကွာင်ြားကကွာြားရေါမည်။ လအ
ို ေ်ေါက စနစ်တက ကိုသမှို ံယူရေါမည်။
(၈) တည်ားခိုတ

င်မ ားတွင် ြွင့််လှစ်ထ ားတသ တ

နှင့်် အပခ ားက ေ်ားမ တရားစစ်တ
တ

ားခေ်ားမ ားတွင် ကိုယ်အပခ ေ်စစ်တ

ားပခင်ားလိုပ်ငေ်ားမ ား တ

ားပခင်ား

င်ရွက်ရ တွင် အပပည့််အဝ ပားတပါင်ား

င်ရွကတ
် ပားရပါမည်။

(ခ) လွှတတ
် တ အ
် ရပ်ရပ်ရှ တ ဝေ်ရသ
ှ မ ားအတေနှင့််
လက်ရအခ
ှ
ေ်က လတွင် လွှတ်ပတွာ်ေင်မအစည်ြားအပဝြားကကြားမ ွာြား၊ Side meeting မ ွာြားနှင့််
ကကွာြားနွာေဲမ ွာြား
တ

က င်ြားေခေြုလိုေ်ရွာ၌

တအ က်တြ ်ပပပါ

အခ က်အလက်မ ားကို

မပြစ်မတေ

င်ရွက်တပားသင့််ပါသည်။
(၁)

လွှတ်တတ ်ကိုယစ
် ားလှယ်မ ားနှင့်် အေားကပ်ထတတွွေ့ရမည့်် ဝေ်ထမ်ားမ ားအ ား က ေ်ားမ
တရား စစ်တ

(၂)

ားပခင်ားလိုပ်ငေ်ားမ ား ကကြုတင်တ

င်ရွက်ထ ားရှရပါမည်။

လွှတ်တတ ်အတွင်ား ဧည့််သည်နှင့်် တည်ားခိုရ အခေ်ားမ ားအတွင်ား ပပင်ပဧည့််သည်မ ား
လ တရ က်ပခင်ားကို တတ်နိုင်သမျှ လြံားို ဝ တရှ င်ကကဉ်တစရပါမည်။

(၃)

ဝန်ထမ်ြားမ ွာြားအပနခြင့်် တွာဝန်ထမ်ြားပဆွာင်ခ င်ြားမခေြုမပသွာ်လည်ြားပကွာင်ြား၊ တွာဝန်ထမ်ြား
ပဆွာင်ပနစဉ်တင်ပသွာ်လည်ြားပကွာင်ြား

ပနမပကွာင်ြားခြစ်ေါက

လွာပရွာက်ခ င်ြားမခေြုပစရန်နှင့်် ၎င်ြားဝန်ထမ်ြားမ ွာြားအွာြား

အလိုေ် င်သို့ို

င့််ယပ
ူ စ၍ ကိုသမှို

လြံားို ဝ

ံယူပစရေါ

မည်။ ပြစ်နိုင်ပါက မမအမ်မှသ အလိုပ်လပ
ို ်ရပါမည်။
(၄)

လွှတ်ပတွာ်တက်ပရွာက်ရန်အတက်

ကကြု/ေိုို့ယွာဉ်မ ွာြားခြင့််

လွာပရွာက်ရွာတင်လည်ြား

ပမွာ်ပတွာ်ယွာဉ်ပမွာင်ြားမ ွာြားအွာြား ေါြားစေ်နင
ှ ့််နှွာပ ါင်ြားစည်ြား (Mask) တေ်၍ ပမွာင်ြားနှင်
ရေါမည်။ ထင
ို ် ံိုမ ွာြားအွာြားလည်ြား Physical Distancing မူခြင့်် ကက
ို ည
် ပစရန် သတ်မှတ်
တေရွာ ထွာြားရပါမည်။ (တစ်ဦားနှင့််တစ်ဦား အေည်ား ြံိုား (၃) တပအကွ နှင့်် ဓ ားလွယ်ခိုတ်
အတေအထ ားပြင့်် စားေင်ားသင့််ပါသည်။)
(၅)

မခြစ်မပနပဆွာင်ရက်ရန် လအ
ို ေ်ပသွာ လွှတပ
် တွာ်ေင်မအစည်ြားအပဝြားမ ွာြား၊ Side meeting
မ ွာြားနှင့်် ကကွာြားနွာေဲမ ွာြားကိုသွာ က င်ြားေပဆွာင်ရက်ရပါမည်။

(၆)

အခ ြုွေ့ကစစရပ်မ ားတွင် Viber group (သိုမဟိုတ)် Online မှ Video Conference
မ ားပြင့််သ တ

င်ရွက်သင့််ပါသည်။
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(၇)

Side Meeting မ ားတက်တရ က်ရ တွင် လပိုဂ္ြုလ်ကိုယ်တိုင် တက်တရ က်ရမည်
က လဦားတရ အေည်ား

(၈)

ိုပါ

ြံိုားအတရအတွက်ကသ
ို
တက်တရ က်တစရပါမည်။

တက်ပရွာက်မည်သ
့် ူမ ွာြားအတေပြင့်် ြ ားေ ပခင်ား၊ တခ င်ား
တရ ဂါလကခဏ တစ်စတ
ြံို စ်ရ

ိုားပခင်ား၊

နှ တစားပခင်ားစည့််

ခြံစ ားတေရပါက တက်တရ က်ပခင်ားမပပြုရေ် ြတ်စ တွင်

(သိုမဟိုတ)် အတကက င်ားကက ားရ တွင် တစ်ပါတည်ား ထည့််သင
ွ ်ားအတကက င်ား ကက ားရပါ
မည်။
(၉)

က င်ားပခ ေ်အ ား အေည်ား

ြံိုားပြစ်တစရေ် တတ်နိုင်သမျှ တလျှ ့်ခ ရပါမည်။

(၁၀) တက်တရ က်လ သမ ားအ ား တစ်ဦားနှင့််တစ်ဦား အေည်ား ြံိုား (၆) တပခေ် ကွ တဝား တစ၍
တေရ ထိုင်ခင်ားအ ား စစဉ်ထ ားရှရပါမည်။
(၁၁) အခေ်ားငယ်မ ားတွင် က င်ားပပပြုလိုပ်ပါက တလဝင်တလထွကတ
် က င်ားမွေ်တစရေ် တ
ရွက်ရပါမည်။ မ က်နှ ခ င်ား

ိုငရ
် ှ ပပတင်ားတပါက်မ ားကို ြွင့််ထ ားရပါမည်။

(၁၂) တတ်တရ က်လ သအ ားလြံားို အ ား ပါားစပ်နှင့််နှ တခါင်ားစည်ား (Mask) တပ်
နှင့်် တစ်ဦားနှင့််တစ်ဦား လက်

င်

ွွဲနှုတ်

င်တစပခင်ား

က်ပခင်ားအ ား လြံားို ဝ တရှ င်ကကဉ်တစရပါမည်။

(၁၃) လွှတ်တတ အ
် စည်ြားအပဝြားအတင်ြားသိုို့ ဝင်တရ က်မည့်် ဝင်တပါက်မ ားအ ား အေည်ား

ြံိုား

ပြစ်တစတရား စစဉ်၍ ဝင်တပါက်မ ားတွင် Non-contact thermometer (သိုို့မဟိုတ်)
Thermal scanner မ ား အသြံားို ပပြု၍ အြ ွာြားပရွာဂါ ရှ/မရှနှင့်် နှွာတစား၊ ပ ွာင်ြားဆိုြား
လကခဏွာ ရှ/မရှ စစ်ပဆြားကွာ အဆိုေါ ပရွာဂါလကခဏွာမရှသူမ ွာြားကိုသ ဝင်ပရွာက်
ပစခ င်ြား၊

အ မ်ြားအနွာြားက င်ြားေပနစဉ်

ြ ွာြားနွာ၊

ပ ွာင်ြားဆိုြား၊

နှွာပ သူမ ွာြားရှေါက

အ မ်ြားအနွာြားမှ ထက် ွာပစရန် ညနှိုင်ြားပမတတွာရေ် ံခ င်ြားမ ွာြား ခေြုလိုေ်၍ ပဆြားကိုသမှို
ံယူပစပရြားမ ွာြား ပဆွာင်ရက်ပေြားရေါမည်။
(၁၄) စေစ်တက လက်တ

ားပခင်ား

တ

င်ရွက်နိုင်တစရေ်

လက်တ

ားဇလြံ၊ို

တရနှင့််

ပ်ပပ ၊

တစ်ခါသြံားို တစ်ရှူားစကကူ၊ အယ်ကပ
ို ဟွာလ် အနည်ြားဆံိုြား (၆၀) % ပါဝင်သည့်် လက်သေ်စင်
တ

ားရည်မ ားကို တက်တရ က်လ မည့််သမ ားအ ားလြံားို အတွက် လြံတ
ို လ က်မှုရှတအ င်

စစဉ်ထ ားရှရပါမည်။
(၁၅) အစ ားအတသ က်တည်ခင်ားဧည့််ခြံရ ၌ တစ်ဦားခ င်ားစအတွက် ပြစ်နိုငပ
် ါက တစ်ခါသြံိုား
ပေ်ားကေ်ခွကတ
် ယ က်မ ား (Disposable utensils)ကိုသ သတ်သတ်မတ
ှ ်မှတ် အသြံားို ပပြု
တစပခင်ားနှင့်် အသြံားို ပပြုပပားသည့်် အိုားခွက်ပေ်ားကေ်မ ား တ
အသြံားို ပပြု၍ စေစ်တက ပပေ်လည် တ
(၁၆) အစ ားအတသ က် ပပင်

ားတကက ရ တွင်

ပ်ပပ နှင့်် တရ

ားတကက ရပါမည်။

င်/တရ င်ားခ သမ ားအ ား ပါားစပ်နှင့််နှ တခါင်ားစည်ား (Mask)၊

မ က်နှ က (Face Shield)၊ ခါားစည်ားတရှွေ့အက (Apron)၊ တခါင်ားတ
လက်အတ် (Glove) တက
ို ို ဝတ် င်ထ ားတစရမည်။
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င်ား (Cap) နှင့််

(၁၇) အစ ားအတသ က်တည်ခင်ားဧည့််ခြံသည့်် တေရ မ ားအ ား တလဝင်တလထွက်တက င်ားတသ
တေရ မ ား ပြစ်ရပါမည်။ တလဝင်တလထွက် တက င်ားမွေ်တစတရားအတွက် တ
ရှရပါမည်။ မ က်နှ ခ င်ား

င်ရွက်ထ ား

ိုင်ထိုင်၍ စ ားတသ က်တစပခင်ား မပပြုရပါ။ (တစ်ဦားနှင့််တစ်ဦား

အေည်ား ြံိုား (၃) တပအကွ နှင့်် ဓ ားလွယ်ခိုတ် အတေအထ ားပြင့်် ထိုင်ရေ် တေရ ကကြုတင်
သတ်မှတ်တပားရပါမည်။)
(၁၈) က န်ြားမွာပရြားနှင့််အွာြားကစွာြားဝန်ကကြားဌွာန၏ အကကံခေြု က်မ ွာြားအတိုင်ြား ကကမ်ြားခေင်မ ွာြား၊ တရ၊
အမ်သ နှင့်် ပတ်ဝေ်ားက င်သေ်ရှင်ားတရားကို အထားဂရိုပပြုတ

င်ရွက်ရေ်နှင့်် အမှုက်စွေ်ပစ်

ရေ်တေရ မ ားနှင့်် အမှုက်သမ်ားစေစ်မ ား တက င်ားမွေ်တစတရားကို စေစ်တက ကကြုတင်
ပပင်

င်ထ ားရှရပါမည်။

(၁၉) တက်တရ က်လ သမ ား COVID-19 တရ ဂါကကြုတင်က ကွယ်တရားနှင့်် ပတ်သက် ၍
အထားဂရိုပပြုမတစတရားအတွက် က ေ်ားမ တရားပည တပား လက်ကမ်ားစ တစ င်မ ား၊ ပိုစတ
မ ားထ ားရှပခင်ားနှင့်် လွှတ်ပတွာ်ကိုယ်စွာြားလှယ်ကကြားမ ွာြား၏ တည်ြား ိုရေ်သွာပဆွာင်မ ွာြား
တင် Hand Speaker မ ား၊ Loud Speaker မ ားအသြံားို ပပြု၍ က ေ်ားမ တရားအသပည
တပားပခင်ားကို မကက ခဏ တ

င်ရွက်တပားရပါမည်။

(၂၀) တက်တရ က်လ သမ ားအတေပြင့်် မကက ခဏ စေစ်တက အေည်ား ြံိုား စကကေ် (၂၀) ကက
တအ င် လက်တ

ားပခင်ား၊ ပါားစပ်နှင့်် နှ တခါင်ားစည်ား (Mask) တပ် င်ပခင်ား၊ တစ်ဦားနှင့််

တစ်ဦား (၆) တပအကွ

တေထိုင်ပခင်ားနှင့်် နှ တခ ၊ တခ င်ား ိုားပခင်ားရ တွင် နှ တခါင်ားနှင့််

ပါားစပ် လြံပို ခြံြုတအ င် စေစ်တက ြြံိုားအိုပ်ပခင်ားစသည့်် က ေ်ားမ တရားနှင့််အ ားကစ ားဝေ်ကကား
ဌ ေမှ အကကြံပပြုထ ားသည့််အခ က်မ ားအ ား တက စွ လက
ို ်ေ မှုရှတစတရား စဉ်
ကကားကကပ်၊ ပည တပားတ

က်မပပတ်

င်ရွက်တပားရပါမည်။

(၂၁) ပရွာဂါကူြားစက်မှို ပလ ွာ့် နိုင်ရန်အတက် လွှတ်ပတွာ်ကိုယစ
် ွာြားလှယ်မ ွာြားနှင့်် လွှတ်ပတွာ်
ဝန်ထမ်ြားမ ွာြားကကွာြား ထပတွေ့မှိုနည်ြားေါြားပစရန် ပဆွာင်ရက်ရန်အတက် လွှတ်ပတွာ်ဝန်ထမ်ြား
မ ွာြားကို Minimum essential workforce ခြင့််သွာ လိုေ်ငန်ြား ပဆွာင်ရက်ပစခ င်ြား၊
ဝန်ထမ်ြားမ ွာြား ဝင်ပရွာက်နိုင်သည်ဇ
့် ံိုမ ွာြားအွာြား သတ်မှတ် ဲခ ွာြားထွာြားခ င်ြားနှင့်် အဆိုေါ
ဇံိုမ ွာြားအတင်ြားသိုို့ ပနို့စဉ်ဝင်ပရွာက်ပသွာ ဝန်ထမ်ြားစွာရင်ြားမ ွာြား စနစ်တက မှတ်တမ်ြား
ထွာြားရှခ င်ြားမ ွာြားအွာြား ပဆွာင်ရက်ရေါမည်။
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(ဂ) အထားသတပပြု မတမ့်မတလ ့် လက
ို ေ
် တ
(၁)

င်ရက
ွ ရ
် မည့်အ
် ခ က်မ ားမှ -

ပမေ်မ နိုင်ငြံတွင် ယတေအထတတွွေ့ရတသ
ှ
ဓ တ်ခွွဲအတည်ပပြုလေ (၁၅၁) ဦား၏ (၅၇) %
ခေ်တွင် တရ ဂါလကခဏ ပပသပခင်ားမရှဘွဲ တရ ဂါပိုားရှတေပခင်ားကို တတွွေ့ရှရပါသည်။ ထိုလေ
မ ားသည် တရ ဂါလကခဏ တစ်စြံိုတစ်ရ မပပဘွဲ တရ ဂါပိုား ရှသမ ား ပြစ်တေပါသည်။
သိုပြစ်ပါ၍ မမမှ အပခ ားသမ ားကို မကားစက်ရေ်နှင့်် အပခ ားသမ ားမှ မမထြံမကားစက်
နိုင်တစရေ်အတွက် အထားဂရိုပပြုက ကွယ်ရေ် လိုအပ်ပါသည်။

(၂)

လွှတ်တတ ်ကိုယစ
် ားလှယ်မ ားကကားအတေနှင့်် လွှတ်တတ ်တွင်ား လိုပ်ငေ်ားမ ား တ
ရ တွင် စတ်ပါဝင်စ ားမှုမ ားပပား တစ်ဦားနှင့််တစ်ဦား (၆) တပအကွ
အခ က်ကို သတမမမဘွဲ ေားကပ်စွ

တပပ

ို

က်

င်ရွက်

ခပ်ခွ ခွ တေရမည့််

ြံမတတ်သပြင့်် အထားသတပပြုရေ်

လိုအပ်ပါသည်။ တစ်ဦားကို တစ်ဦား သတတပားရေ် လိုအပ်ပါသည်။
(၃)

ယခိုအခါတွင် Covid-19 တရ ဂါလကခဏ အသစ်မ ား တပေါ်ထွကလ
် တေလ က် ရှပါ
သည်။ (ဥပမ - အေြံမရပခင်ား၊ အရသ မခြံနိုင်ပခင်ား) ထိုအပပင် ဗိုင်ားရပ်စ်ပိုား၏ သတဘ
သဘ ဝမှ လည်ား တပပ င်ားလွဲလ က်ရသည်
ှ
ကို တတွွေ့ရသပြင့်် အထားသတပပြု၍ တစ်ဦားနှင့််
တစ်ဦား ခပ်ခွ ခွ တေထိုင်ရမည်ပြစ်ပါသည်။

(၄)

ကိုရိုေ ဗိုင်ားရပ်စ်တရ ဂါပိုားသည် အတရပပ ားမှတစ်
ပါားစပ်၊ နှ တခါင်ားနှင့်် မ က်စမှသ
ထတတွွေ့ရတလ့်ရှတသ

ဝင်တရ က်နိုင်ပါသည်။ သိုပြစ်ပါ၍ လအမ ားနှင့််

ဝေ်ထမ်ားမ ားအ ား ပါားစပ်နှင့််နှ တခါင်ားစည်ား (Mask) အပပင်

မ က်နှ က (Face Shield) မ ားကိုပါ ဝတ်
(၅)

င့်တ
် ြ က်ဝင်ကားစက်နိုင်ပခင်ား မရှဘွဲ

င်ထ ားတစရပါ မည်။

အသက် (၆၀) နှစ်နှင့််အထက်ရသ
ှ မ ားနှင့်် တသွားတိုား၊ နှလိုားြံ ၊
အသည်ား၊ ကင်
(COVID-19)

ားခ ြု၊ တက က်ကပ်၊

စသည့်် ေ တ ရှည်တရ ဂါရှသမ ားတွင် ကိုရိုေ ဗိုင်ားရပ်စ် တရ ဂါ
ပြစ်ပွ ားပါက

အသက်

ြံိုားရြံှုားနိုင်တပခအလွေ်မ ားသပြင့််

ကိုယ်စ ားလှယ်ကကားမ ား၊ တ ဝေ်ရှသမ ားနှင့်် ဝေ်ထမ်ားမ ားအေက် အ

လွှတ်တတ ်
ိုပါအခ က်မ ား

နှင့်် ကက
ို ်ညသမ ားရှပါက ပိုမို၍ သတပပြုက ကွယ်ရမည် ပြစ်ပါသည်။
(၆)

လွှတ်တတ ်ကိုယစ
် ားလှယ်ကကားမ ားအတေနှင့်် က ေ်ားမ တရားနှင့််အ ားကစ ားဝေ်ကကားဌ ေမှ
ထိုတ်ပပေ်လ က်ရတသ
ှ
အကကြံပပြုခ က်မ ားအတိုင်ား စေစ်တက တက စွ လိုက်ေ တ
ရွက်နိုင်မည်

င်

ိုပါက ကိုရိုေ ဗိုင်ားရပ်စ် (COVID-19) တရ ဂါ ကားစက်ပြစ်ပွ ားပခင်ားမှ

ထတရ က်စွ က ကွယန
် ိုင်မည်ပြစ်ပါသည်။
က န်ြားမွာပရြားနှင့််အွာြားကစွာြားဝန်ကကြားဌွာန

COVID-19 ဤတေရ တွင် Scan

(၅-၅-၂၀၂၀)

ြတ်ပါ။
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