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၁. COVID-19 သည် ကမ္ဘာနှင့််အဝှမ္််း လူမ္ ်းဘာသာ နေရာမ္နရ်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ လူမ္ ်း၊
နေသ၊ နိုင်ငံနှင့်် နရာဂါကို တွဲပပ်း တံဆပ်မ္ကပ်သင့််ပါ၊ မ္ည်သူဖြစ်နစ မ္ည်သည့််နေရာက
ဖြစ်နစ COVID-19 နရာဂါကူ်းစက် ထခိုက်ခံစာ်းရသူအာ်းလံ်းို ကိုစာောပါ၊ နရာဂါကို
ကိုသမ္ှုနပ်းဖခင််း၊ အကူည နပ်းဖခင််းကို ခံယူ ထက
ို ်သူမ္ ာ်းဖြစ်ကကပါသည်။
၂. COVID-19 နရာဂါခံစာ်းရသူမ္ ာ်းကို ကိုဗစ် နမ္ာင်--- ၊ ကိုဗစ်သာ်းနကာင်၊ ကိုဗစ်မ္သာ်းစို
ဆိုပပ်း နခေါ်ဆိုမ္သံ်းို စသ
ွဲ င့််ပါ။ COVID-19 နရာဂါခံစာ်းရသူ COVID-19 နရာဂါ
နဆ်းကိုသမ္ှုခံယူနေသူ COVID-19 နရာဂါနဝေောမ္ှ သက်သာနပ ာက်ကင််းလာသူဟို
သံ်းို နှုေ််းသင့််သည်၊ ထသ
ို ူတိုို့မ္ှာ နေဖပေ်နကာင််းပါက သူတိုို့၏ ပတ်ဝေ််းက င်လပ
ို ်ငေ််း
ဌာေသိုို့ ဖပေ်သာ်းမ္ည့််သမ္
ူ ာ်းဖြစ်ပပ်း လူမ္ှုသကခာစေ််းထင််းမ္ှုကို နလ ာ့်က နစရေ်အတက်
COVID-19 နရာဂါ ခံစာ်းရသူ၏ လူသာ်းဘဝကို COVID-19 နရာဂါတံဆပ်ကပ်ဖခင််း
မ္ဖပ ရေ်မ္ှာ အနရ်းကက်းလှပါသည်။
၃. စို်းရမ္်မ္ှု စတ်ြစ်းမ္ှုကို ဖြစ်နပေါ်နစနိုင်နသာ သတင််းမ္ ာ်းကို ော်းနထာင်ဖခင််း၊ ကကည်ရ
့် ှုဖခင််း
မ္ှနရှာင်ပါ၊

သင်ကိုယတ
် ိုင်အတက်နသာ်လည််းနကာင််း၊

သင်၏မ္သာ်းစိုအတက်နသာ်

လည််းနကာင််း ကာကယ်နိုင်ရေ်နှင့်် လက်နတွေ့က က အစစဥ်ခ မ္ှတ်နိုင်ရေ်အတက်သာ
သတင််းအခ က်အလက်မ္ ာ်းကိုစိုနဆာင််း ရယူပါ၊ တစ်နေို့လ င် (၁) ကကမ္် (သို့မ္
ို ဟိုတ)် (၂)
ကကမ္် အခ ေ်သတ်မ္ှတ်ပပ်း နောက်ဆံို်းရသတင််း အခ က်အလက်မ္ ာ်းကို ရယူပါ၊ နရာဂါ
ဖပေို့်ပာ်းဖခင််းဆိုင်ရာသတင််းမ္ ာ်း

အဆက်မ္ဖပတ်ဆက်တိုက်

ထက်နပေါ်နေဖခင််းသည်

မ္ည်သူူ့ကိုမ္ဆို စတ်ြစ်းမ္ှုကို ဖြစ်နပေါ်နစပါသည်။ သတင််းကမ္
ို က်နခ မ္ဖပတ်ရေ်မ္ှာ အနရ်း
ကက်းပါသည်၊ သိုို့ပါနသာနကကာင့်် ပံိုမ္ှေ်အခ ေ်ကိုသတ်မ္ှတ်ပပ်း သတင််းကကို ကည့််ဖခင််း၊ ော်း
နထာင်ဖခင််းမ္ ာ်းကို ဖပ လိုပ်သင့််ပါသည်။ က ေ််းမ္ာနရ်းနှင့််အာ်းကစာ်းဝေ်ကက်းဌာေ၊ ကမ္ဘာ့်
က ေ််းမ္ာနရ်းအြွဲွေ့ကက်းစသည့်် ယံကို ကည်အာ်းကို်းနလာက်နသာ သတင််းဌာေမ္ ာ်းမ္ှ ပံိုမ္ှေ်
ထိုတ်ဖပေ်နသာ သတင််းအခ က်အလက်မ္ ာ်းသည် ယံိုကကည်စတ်ခ ရနသာသတင််းမ္ ာ်းဖြစ်
ပပ်း သင့််အတက် သတင််းအမ္ှေ်နှင့်် နကာလာဟလသတင််းကို ခွဲဖခာ်းနပ်းနိုင်ပါလမ့္််မ္ည်။

၄. သင်ကိုယ့်် သင်ကာကယ်ပါ အဖခာ်းသူမ္ ာ်းကလ
ို ည််း ကူညပါ၊ သူတစ်ပါ်း၏ လိုအပ်ခ ေ်မ္ှာ
ကူညဖခင််းသည် ၄င််းတို့အ
ို တက် အက ်းရှသလို ကူညသူကိုယ်တိုင်မ္ှာလည််း အက ်းခံစာ်း
ရပါတယ်။ ဥပမ္ာ - အကူညလိုနေသူ အမ္်ေ်းော်းခ င််းမ္တ်နဆတိုို့ကို တယ်လြိုေ််းနှင့််
သတင််းနမ္်းဖခင််း၊ ကိုယရ
့်် ွဲွေ့လမ္
ူ ှုအြွဲွေ့စည််းမ္ှာ ပူ်းနပါင််းလိုပ်နဆာင်ဖခင််းဖြင့်် COVID-19
အနတရာယ်ကို စိုနပါင််းတေ််းလှေ်နိုင်သည့်် အင်အာ်းမ္ ာ်းကိုဖြစ်နစပါတယ်။
၅. နိုင်ငံအတင််းရှ (COVID-19) ကူ်းစက်မ္ခ
ှု ံခရ
ွဲ့် သည့်် အနတွေ့ကကံ ရှခွဲ့်သူမ္ ာ်း (သိုို့) ကူ်းစက်
မ္ှုခံခွဲ့်ရသည့်် ၄င််းတိုို့၏ မ္သာ်းစိုမ္ ာ်းကို ကူညနစာင့််နရှာက်နပ်းခွဲ့်သူမ္ ာ်း၏ နအာင်ဖမ္င်
နက ာ်လာ်းနိုင်ခွဲ့်နသာ အနတွေ့အကကံ မ္ ာ်း အဖြစ်ပ က်မ္ ာ်းကို ရှာနြနြေါ်ထိုတ် မ္ နဝနပ်းပါ၊
ထိုသတ
ူ ိုို့မ္ှာလည််း အနတွေ့ကကံ ကိုမ္ နဝလိုကကပါတယ်။ ထိုအဖြစ်ပ က်မ္ ာ်းကို မ္ နဝဖခင််းဖြင့််
ဗဟိုသိုတ ရရှနိုင်သလို အင်အာ်းကိုလည််း ဖြစ်နစပါတယ်။
၆. COVID-19 နှင့််ပတ်သက်ပပ်း နစာင့််နရှာက်မ္န
ှု ပ်းနေနသာသူမ္ ာ်း၊ နစတော့်ဝေ်ထမ္််းမ္ ာ်း၊
က ေ််းမ္ာနရ်းဝေ်ထမ္််းမ္ ာ်းကို ကူညပါ၊ အသမ္ှတ်ဖပ ဂိုဏ်ဖပ စကာ်းနဖပာဆိုပါ၊ သူတိုို့ရွေ့ွဲ
အသက်ကယ်ဆယ်နရ်းလိုပ်ငေ််းမ္ ာ်းနကကာင့်် သင်တိုို့ရွေ့ွဲ မ္သာ်းစိုဝင်မ္ ာ်း သင်ခ စ်ခင်ရ
သူမ္ ာ်း နဘ်းအနတရာယ်မ္ှ ကင််းနဝ်းနစမ္ည်ကို အသအမ္ှတ်ဖပ နပ်းပါ။

စတ်က ေ််းမ္ာနရ်းစမ္ံခ က်နင
ှ ့််
က ေ််းမ္ာနရ်းအသပညာဖမ္ြှငတ
့်် င်နရ်းဌာေခွဲ
က ေ််းမ္ာနရ်းနှငအ
့်် ာ်းကစာ်းဝေ်ကက်းဌာေ
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