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၁. COVID-19 ရ ောဂါကောကွယ်ကသ
ု ရ ေးမော လုပ်ကုင်ရေသူမ ောေး၊ ဆ ောဝေ်၊ ဆ ောမမ ောေး၊
က ေ်ေးမောရ ေးလုပ်သောေးမ ောေး၊ က ေ်ေးမောရ ေးဝေ်ထမ်ေးအမ ောေးစုမော စတ်ဖစီ:မှုမ ောေးကု ရတွွေ့ကကြုံ
ဖဖတ်ရက ော် မောဖဖစ်ပပီေး ခုလုအရဖခအရေမ ြုံေးမော ဒီလုစတ်ဖစီေးမှုကု ခစောေး ဖခင်ေးဟော ဖဖစ်
ရလေ့ဖဖစ်ထ တေ့ ခစောေးခ က်မ ြုံေးဖဖစ်ပါတယ်၊ ဒီလစ
ု တ်ဖစီေးမှုေဲ့ ဆက်စပ်ပပီေး စတ်ပုင်ေး
ဆုင် ော၊ ရုပ်ပုင်ေးဆုင် ော ခစောေးခ က်အခ ြုံွေ့ ခစောေး တယ်ဆုတော သင်စတ်မခုင်ဘူေးဆတ
ု ေ့
အဓပပါယ်မဟုတသ
် လ၊ု သင်၏တောဝေ်ကု မထမ်ေးရဆောင်နုင်တေ့ သရဘောလည်ေး မသက်
ရ ောက်ပါ။ သင်၏ စတ်ဖစီေးမှုသက်သောရအောင်၊ စတ်က ေ်ေးမောရအောင်၊ လူမှုဘဝ အဆင်ရဖပ
ရအောင် ဂရုတစက
ု ်လုပရ
် ဆောင်ဖခင်ေးသည် သင်၏ကုယ်ခနဓောက ေ်ေးမောရ ေးအတွက် ဂရုစက
ု ်
လုပ်ရဆောင်ဖခင်ေးကေ့သဲ့ု အရ ေးပါသည်ကု သတဖပြုံမရစလုပါတယ်။
၂. မမ ွေ့ အရဖခခလအ
ု ပ်ခ က်ရတွကု ဂရုစုကပ
် ါ။ သင်မော တေ့အင်အောေးေဲ့ အခက်ခကု
င်ဆုင် တအ
ေ့ ခါ သငေ့်ရတော်တေ့ ေည်ေးမ ောေးကုသုေးပါ။ အလုပ်လပ
ု ်ရေစဥ်အတွင်ေး (သမ
ုဲ့
ဟုတ)် အလုပ်ခ ေ် အကူေးအရဖပောင်ေးတွင် သငေ့်ရတော်သလု

အခ ေ်ယူပပီေး အေောေးယူ ေ်

လုအပ်သည်ကု သတ ပါ။ က ေ်ေးမောရ ေးနင်ေ့ညည
ီ ွတ်ရသော အစောေးအစောမ ောေးကု သင်ေ့တင်ေ့
ရလ ောက်ပတ် စွောစောေးသေးု ပါ။ ကုယ်လက်လပ
ှု ် ောေးမှု ရလေ့က င်ေ့ခေ်ေးလုပ်ပါ။ မသောေးစုမ ောေး၊
သူငယ်ခ င်ေးမ ောေးနင်ေ့ အဆက် အသွယ်မဖပတ်ပါရစနင်ေ့။ အ က်၊ ရဆေးလပ်၊ မူေးယစ်ရဆေး
မ ောေး ရသောက်သုေးဖခင်ေးဖဖင်ေ့ စတ်ထက
ွ ်ရပါက်မ ောပါနင်ေ့၊ ရ

ည်တွင် ၄င်ေးတုဲ့က သင်၏

စတ်ပုင်ေးဆုင် ော က ေ်ေးမောရ ေး နင်ေ့ ခနဓောကုယ်က ေ်ေးမောရ ေးကု ဆုေး ွောေးစွောထခုက်ရစပါ
တယ်။ ခုလု COVID-19 အရတွွေ့အကကြုံမ ြုံေးဟော က ေ်ေးမောရ ေးဝေ်ထမ်ေး ရတော်ရတော်မ ောေး
မ ောေး မကကြုံဘူေးခေ့ကကရပမယေ့် ကကြုံရတွွေ့ နုင်တေ့ အဖဖစ်အပ က်ဖဖစ်ပါတယ်၊ ခုလုမကကြုံဘူေး
ကကရပမေ့လည်ေး သင်ေ့၏ဘဝ တစ်ခ ေ်ခ ေ်တွင် စတ်ဖစီေးမှုကု ကကြုံခေ့ စဥ် သင်ဘယ်လု
င်ဆုင်ရက ော်ဖဖတ်ခေ့တယ်ဆုတေ့ အရတွွေ့အကကြုံမ ောေးက ယခုအခါမော အသေးု ဝင်နင
ု ်ပါ
တယ်။
၃. အခ ြုံွေ့က ေ်ေးမောရ ေးဝေ်ထမ်ေးရတွအရေေဲ့ သူတုဲ့ ွေ့မသောေးစု (သုဲ့မဟုတ်) လူမှုပတ်ဝေ်ေးက င်
က ရ ောဂါကူေးမောရကကောက်လုဲ့ ရ ောင်ဖယ်တော ရတွွေ့ကကြုံ နုင်ပါတယ်၊ ဒါဟော အခုလု စေ်
ရခေါ်မှုရတွ

ရေတအ
ေ့ ခ ေ်မော ပုမုခက်ခတေ့ အရဖခအရေအဖဖစ်

င်ဆုင် မောဖဖစ်ပါတယ်၊

ဖဖစ်နုင်မယ်ဆု င် သင်ခ စ်ခင် သူမ ောေးေဲ့ အင်တောေက်၊ ဖုေ်ေးတေ
ုဲ့ ဲ့ ဆက်သွယရ
် ေပါ၊ သင်၏

လုပ်ရဖေါ်ကုင်ဖက်၊ သင်၏အထက်လူကကီေး၊ အဖခောေးယကု ကည် င်ေးနီေး သူတုဲ့ထမ လအ
ု ပ်
လ င် လူမရ
ှု ေး အကူအညီ ယူပါ၊ သင်လည်ေးတတ်နုင်သလု ဖပေ်ကူညီလုက်ပါ။ သင်၏
လုပ်ရဖေါ်ကုင်ဖက်မ ောေးသည်လည်ေး သင်ကေ့သအ
ုဲ့ ရဖခရေကု င်ဆုင်ရေ မောဖဖစ်တေ့အတွက်
အတူတူ င်ဆုင်ပါ။
၄. က ေ်ေးမောရ ေးပညောရပေး ောမောလည်ေးရကောင်ေး၊ သတင်ေးဖဖေ်ရ
ဲ့ ဝ ောတွင်လည်ေးရကောင်ေး အသ
ဥောဏ် ည် ေမ်ေ့က သူမ ောေးပါ ေောေးလည်နုင်ရသော ဆက်သယ
ွ ရ
် ေးေည်ေးလမ်ေးမ ောေး အသေးု ဖပြုံ
ဆက်သယ
ွ ်ပါ။

သင်သည်

က ေ်ေးမောရ ေးအဖွွေ့၏

ရခါင်ေးရဆောင်တရယောက်အရေနင်ေ့

ဆုလ င် စောရ ေးသောေးဆက်သွယဖ် ခင်ေးေည်ေးလမ်ေး တစ်ခုထကုသော အောေးမကုေးဘ အဖခောေး
သငေ့်ရတော်သညေ့် ဆက်သယ
ွ ်ရ ေးေည်ေးလမ်ေးမ ောေးကုလည်ေး အသေးု ဖပြုံ၍ ဆက်သွယသ
် င်ေ့ပါ
တယ်။
၅. က ေ်ေးမောရ ေးဝေ်ထမ်ေး/လုပ်သောေးတစ်ရယောက်အရေေဲ့ COVID-19

ရ ောဂါခစောေးရေ

ရသော သူမ ောေးအတွက် ဘယ်လုခ တ်ဆက်ကည
ူ ီ မည်ကု သ ထောေး ေ် လုအပ်ပါတယ်။
ဒီလုသ ထောေးဖခင်ေးမ ြုံေးသည် စတ်က ေ်ေးမောရ ေးေဲ့ လူမှုရ ေးဆုင် ော အကူအညီလအ
ု ပ်ရေ
သူမ ောေးအတွက် အထူေးပင်လုအပ်ပါတယ်၊ စတ်က ေ်ေးမောရ ေးဖပဿေောေဲ့ ဆက်စပ်တေ့
လူမှုသကခော စွေ်ေးထင်ေးမှုမ ောေးရကကောငေ့် COVID-19 ရ ောဂါနငေ့် စတ်က ေ်ေးမောရ ေးအရဖခ
အရေ နစ်ခစ
ု လေးု အတွက် အကူအညီ ယူ ေ် ရနောငေ့ရ
် နေးမှုမ ောေး ဖဖစ်နုငတ
် အ
ေ့ တွက်
အထူေးသတဖပြုံ ပါမည်။

စတ်က ေ်ေးမောရ ေးစီမခ က်နငေ့်
က ေ်ေးမောရ ေးအသပညောဖမြှငတ
ေ့် င်ရ ေးဌောေခွ
က ေ်ေးမောရ ေးနငေ့အ
် ောေးကစောေးဝေ်ကကီေးဌောေ
၁၁-၅-၂၀၂၀
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