COVID-19 နရာဂါကူ်းစက ျံဲ့ ာွ ်းမှုကာလအတွင်း စတကျန်းမာနရ်းနှငဲ့ စတ င
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၁. ယခုလု ရုန်းကနနနရတဲ့ကာလအတွင်း ဝနထမ်းနတွကု စတဖစ်းမှုဒါဏ တာရှညခံစာ်းရ
ခခင်းနှငဲ့ စတကျန်းမာနရ်းထခုကခခင်းတမ
ုို့ ှ ကာကွယန ်းခခင်းအာ်းခဖငဲ့ သူတရ
ုို့ ဲ့ စွမ်းန
ရညကု ုမုတု်းတကပ ်း တာဝနကုလည်း ခ ညဲ့ခ ညဲ့ဝဝထမ်းန
၂. ဝနထမ်းအာ်းလံ်းု ထံသုို့ ထနရာကနကာင်းမွနနသာ
တကျမှနကနတဲ့ နနာက

ာင

ာငနုငမှာ ခဖစ ါတယ။

ကသွယနရ်းနည်းလမ်းမျာ်းခဖငဲ့

ံု်းရသတင်းအချကလကမျာ်း ခဖနို့နဝရနအနရ်းကက်း ါတယ၊

ဖစ်းမှုမျာ်းသညဲ့တာဝန ထမ်းန

ာငပ ်းလျှင

ဖစ်းမှုနည်းနသာတာဝနကု တစလှညစ
ဲ့

တာဝနန ်းခခင်းကု စစဥသငဲ့ ါတယ၊ အနတွဲ့ကကံြုံနည်းသူမျာ်းကု အနတွဲ့ကကံြုံမျာ်းသူနှငဲ့
တွဖကတာဝနန ်း ါ၊ ဒလစ
ု စဥန ်းခခင်းက အနတွဲ့အကကံြုံနည်းသူမျာ်းအတွက အကူ
အညခဖစနုငသလု စတဖစ်းမှု ခဖစန ေါ်လာ ါက သရှနုငပ ်း အနတရာယကင်းနသာ နည်းလမ်း
ကု ညွှနခ နုငမညခဖစ ါတယ၊ လူထုထသန
ုို့ စခုင်း ါက အနဖေါ် ါ ါနစ၊ အလု တွင နခတတ
အနာ်းယူချနန ်းပ ်း အနာ်းယူခခင်းကု ကယ
ု တုင စတငလု န

ာင ါ၊ တုကတွန်း ါ၊

နစာငဲ့ကကညဲ့ ါ၊ မသာ်းစုအတွင်း ထခုကခံစာ်းရသူရှနသာ ဝနထမ်း (သမ
ုို့ ဟုတ) ကယ
ု တုင
ထခုကခံစာ်းရနသာ ဝနထမ်းအတွက လု ငန်းတာဝနမျာ်း ချမှတရာတွင အ

ငနခ

နအာင ညနှုင်းန ်း ါ။
၃. သငသညအဖွဲ့နခါင်းန
ုင်း

ုငရာနှငဲ့ လူမှုနရ်း

ာငအနနနှငဲ့ တာဝနယူနနသူခဖစလျှင ဝနထမ်းမျာ်းအတွက စတ
ုငရာ အနထာကအကူမျာ်းကု မညသညန
ဲ့ နရာတွင ရရှနုငသည

ကု အသန ်းထာ်း ါ ရယူနုငရန ကူညန ်း ါ၊ နခါင်းန

ာငနတွသညလည်း ဝနထမ်းနတွ

ကဲ့သုို့ စတဖစ်းမှုူကု ခံစာ်းရမညမှာ မလွခဖစပ ်း သူတို့သ
ု ည တာဝန ုယူရတဲ့အတွက
ုမုဖစ်းမှု ခံစာ်းရနုင ါတယ၊ အထကတွငနဖေါ်ခ ခဲ့နသာ စတဖစ်းမှုနလျှာဲ့ချနရ်းနည်းမျာ်း
မှာ နခါင်းန

ာငမျာ်းနရာ ဝနထမ်းမျာ်းအတွက ါ ခဖစ ါတယ၊ နခါင်းန

ာငမျာ်းအနန

နှငဲ့ စတဖစ်းမှု နလျှာဲ့ချနရ်းနည်းလမ်းမျာ်းကု ကျငဲ့သံု်းတဲ့နနရာမှာ စံနမူနာယူစရာအခဖစ
ရှသငဲ့ ါ တယ။

၄.

ထမဦ်း

ံု်း နစာငဲ့နရှာကမှုန ်းရသူ - သူနာခ ြုံမျာ်း၊ လူနာတငယာဥနမာင်းသူ၊ နစတနာဲ့

ဝနထမ်းမျာ်း၊

၅.

နရာဂါလုကလံစစ
ံု မ်းသူမျာ်း၊

လူထုနခါင်းန

ာငမျာ်း၊

လူမှုနရ်း နခါင်းန

ာငမျာ်းနှငဲ့ သ်းခခာ်းခွထာ်းသညဲ့နနရာတွင တာဝနထမ်းန

ာငရသူ

မျာ်းအာ်း စတ ုင်း

ုငရာ ကနဦ်းနစာငဲ့နရှာကခခင်းကု သငကကာ်းထာ်းန ်းရနစစဥ ါ။

ဏာမကျန်းမာနရ်းနစာငဲ့နရှာကသညဲ့
အ

ငဲ့

ရာမမျာ်း၊

နနရာမှစပ ်း

ငဲ့တွင မရှမခဖစနသာ၊ စတနရာဂါကုသနသာန

ကျန်းမာနရ်းနစာငဲ့နရှာကသညဲ့
်းမျာ်း ရနုငနအာင န

ာငရွက

ထာ်းသငဲ့ ါတယ။ နာတာရှညစတနရာဂါခံစာ်းနနရသူနှငဲ့ အတကနရာဂါ ခံစာ်းနနရသူ
မျာ်းအတွက န

်းမခ တလ ရနမှာ အနရ်းကက်းလှ ါသည၊ ရုတတရက န

ခခင်းမျြုံ်း မခဖစနအာင လု န

်းခ တလ

ာငထာ်းသငဲ့ ါသည။

၆. ချကချင်းကုသရနလုနသာ စတ ုင်း

ုငရာ၊ အာရံုနကကာ ုင်း

ုငရာ ခ ဿနာအချြုံဲ့

(ဥ မာ- ဂနယာငဂတမ်းခဖစခခင်း၊ စတနဖါကခခင်း၊ အလွနအမင်းစု်းရမခခင်း၊ အလွနအမင်း
စတကျခခင်း) တုို့ကု အနထွနထွန

်းရံု (သို့မ
ု ဟုတ) အနရ်းန ေါ်ဌာနတွင င ကုသန ်းသငဲ့

ါသည။

စတကျန်းမာနရ်းစမံချကနှငဲ့
ကျန်းမာနရ်းအသ ညာခမငဲ့တငနရ်းဌာနခွ
ကျန်းမာနရ်းနှငအာ်းကစာ်းဝန
ဲ့
ကက်းဌာန
၁၁-၅-၂၀၂၀
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