အကျဉ်းဦ်းစ်းဌာန၊ အကျဉ်းထ

ာငမျာ်းနှင အကျဉ်းစခန်းမျာ်းတွင

တာဝနရှှိသူမျာ်းနှင အကျဉ်းကျသူမျာ်းအထနဖြင
ကှိိုရန
ှိို ာဗှိိုင်းရပစထရာဂါ (COVID-19) ကာကွယထရ်း ထ

ာငရွကရမညအချကမျာ်း

(Version-1.2)
(၁၉-၁၁-၂၀၂၀)

• လက်ရအ
ှိ ခ န
ှိ ထ
် ှိ မြန်ြာနှိိုငင
် ံတင
ွ ်တတွွေ့ရှိရသည် ကှိိုရှိိုနာဗှိိုင်းရပစထရာဂါပှိ်းို ရှှိထသာသူမျာ်း၏ (၆၅)
ရာခှိင
ို နှုန်းခနသည ထရာဂါလကခဏာတစစတ
ို စရာမဖပသဘဲသာမနအတှိိုင်း ထနထကာင်းကျန်းမာ
စွာရှှိထနသဖြင အဖမငအာ်းဖြငမညသူူ့

တွင ထရာဂါပှိ်းို ရှှိသညကှိို မသှိနှိိုငပါ။

• ကှိိုရှိိုနာဗှိင
ို ်းရပစပှိို်းပါဝငနှိိုငသည အစကအမှုနမျာ်းသည အသကရှှူ
ပတဝန်းကျင(၅)ထပခနအ

လ
ှိ ည်းထကာင်း၊ ထချာင်း

နှုန်းအရှှိနဖြင (၆)ထပခွခ
ဲ နအ

်းှိို ဖခင်းမှတစ

လ
ှိ ည်းထကာင်း၊ နှာထချဖခင်းမှတစ

နှုန်း အရှှိနဖြင (၁၉)ထပခွဲခနအ

ိုတဖခင်းမှတစ

င အန်း

င တစစကကနလျှင (၃၃)ထပ
င တစစကကနလျှင (၁၆၄)ထပ

လ
ှိ ည်းထကာင်း ပျျံ့နှထရာကရှန
ှိ င
ိုှိ ပါသည။

• သိုထတသနထတွျံ့ရှှိချကမျာ်းအရ ယခိုတစထကျာဖပန ဖြစပွာ်းထသာ COVID-19 ဗှိိုင်းရပစပှိ်းို သည်
မျှိ ်းရှိ်းို ဗဇထဖပာင်းလဲမှုထ ကာင ကူ်းစကမှုနှုန်း ယခင

က(၁၀)

ခန အ

ပ
ှိ ှိိုမလ
ှိို ျငဖမနထ ကာင်းကှိို

ထတွျံ့ ရှှိရပါသည။
• အက ဉ််းဦ်းစ်းဌာန၊ အကျဉ်းထ

ာငမျာ်း၊ အကျဉ်းစခန်းမျာ်းတွင COVID-19တရာဂါ ထှိတရာက်စွာ

ကာကွယထ
် ှိန််းခ ျုပ်တရ်းလြ််းညွနခ
် က်ြ ာ်းကှိို တှိက စွာလှိိုက်နာမခင််းြရှိပါက အကျဉ်းသာ်း/သူမျာ်း
အ ကာ်း၊တာဝနရှှိသူမျာ်းအ ကာ်း

အ

င

ငထရာဂါ

ကလကကူ်းစက၍ထရာဂါဖြစပွါ်းမှုအလွန

မျာ်းဖပာ်း နှိင
ို ပါသည။
• COVID-19တရာဂါကှိို ထှိတရာက်စွာကာကွယထ
် န
ှိ ်း် ခ ျုပ်တရ်းအတွက်တအာက်တ ာ်မပပါလှိိုက်နာရြည်
အခ က်ြ ာ်းကှိအ
ို ခ န
ှိ တ
် င
ှိို ််း/တနရာတှိင
ို ််း
တ

တှိကျစွာလှိိုက်နာက င်သ်းံို နှိိုငရန်

စစဉ်တပ်းမခင််းြ ာ်းကှိို

ာင်ရွကရ
် ပါြည်၊ ထှိိုို့အမပင်တြတလ ာမခင််းြရှိတစရန် အခ င််းခ င််းသတှိတပ်းမခင််း၊ လက်ကှိိုင်

အသံခ ွေ့စက်(သှိြ
ိုို့ ဟိုတ)် အသံခ ွေ့စက်အသံ်းို မပျု၍တ ကမငာတပ်းမခင််းြ ာ်းကှိို တနို့စဉ်တ
ရပါြည် -

အကျဉ်းကျသူမျာ်းအထနဖြင လှိိုကနာထ

ာငရွကရနအချကမျာ်း -

(က) သတ်မှတထ
် ာားသည်နေရာတွင်သာ နေထိုငပ
် ါ၊

ာင်ရွကတ
် ပ်း

(ခ) သတ်မတ
ှ ်ထာားသည်နေရာမှ အပပင်သထ
ိုို့ ွက်ရပါက ပါားစပ်နှင်နှှာနခါင်ားစည်ား (Mask) ကို
စေစ်တကျ မပြစ်မနေ ဝတ်ဆင်ပါ၊
(ဂ) တစ်ဦားနှင်တစ်ဦား အေည်ားဆိုား (၆)နပခွာ၍ နေထင
ို ပ
် ါ၊
(ဃ) အမျာားသိုားပစစည်ားမျာား (ဥပမာ- တခါားလက်ကိုင်၊ နလှကာားလက်ရေ်ား )စသည်တို့က
ို ို မကိုင်
တွယ်မီနင
ှ ် ကိုင်တယ
ွ ်ပပီားတိုင်ား လက်ကို ဆပ်ပပာနှင်နရ အသိုားပပြု၍ အေည်ားဆိုား စကကေို့်(၂၀)
ကကာနအာင် မကကာခဏ စေစ်တကျနဆားနကကာပါ (သို့မ
ို ဟိုတ)် နရနှင်ဆပ်ပပာ မရရှနင
ို ်ပါက
အယ်ကိုနဟာလ်(၆၀%) ပါနသာ နရမလလ
ို က်သေို့်စင်နဆားရည်ကို အသိုားပပြုပါ၊ လက်မနဆားဘဲ
နှှာနခါင်ား၊ မျက်စနှင် ပါားစပ်ကို ကိုင်တယ
ွ ်ပခင်ားအာား လိုားဝ နရှာင်ကကဉ်ပါ၊
(င) အကျဉ်ားသာား/သူမျာားအချင်ားချင်ား အသိုားအနဆာင်ပစစည်ားမျာားကို မျှနဝသိုားစွဲပခင်ား မပပြုရပါ၊
(စ) ရုတတ
် ရက်နှာခြျေခြင််း၊ ခြျေျောင််းဆု်းခြင််းခ ြုသညအ
် ြါတင
ု ််း

ါ်းစ ်နင်နှာခြါင််းကု တံခတျောင်

ခက်းခြင် လံုခြံြုခအျောင် ြံု်းအု ် ါ၊
(ဆ)

မင်းစာ်းချှိနသည ပါ်းစပ်နင်နာတခါင််းစည််း (mask) ကှိို ချွတ်ထာ်းရသည် အခ န
ှိ မ် စ်၍

ကူ်းစကမှုပှိိုမမ
ှိို ျာ်းဖပာ်းနှိင
ို သညအတွကထအာကပါတှိိုကှိိုတှိကျစွာလှိိုကနာထ

ာင ရွကပါ-

• ထမင်ားစာားနဆာင်သိုို့စတင်ထွက်ခွာသည်နှငပ
် ါားစပ်နှင်နှာှ နခါင်ားစည်ား(mask)ကိုစေစ်တကျ
တပ်ဆင်ပါ၊
• ထမင်ားစာားနဆာင်သိုို့ တေ်ားစီဝင်နရာက်ရာတွင် တစ်ဦားနှင်တစ်ဦား ခပ်ခွာခွာ(၆)နပ အကွာမှ
သာဝင်ပါ၊ မဝင်မီ လက်ကို ဆပ်ပပာနှငန
် ရ အသိုားပပြု၍ အေည်ားဆိုား စကကေို့်(၂၀)ကကာနအာင်
စေစ်တကျ နဆားနကကာပါ၊
• တစ်ဦားနှင် တစ်ဦား အေည်ားဆိုား (၆)နပအကွာမှသာ စာားနသာက်ပါ၊ ေီားကပ်စွာ အစိုအနဝားပြင်
စာားသိုားပခင်ား မပပြုရပါ၊
• မျက်နှှာချင်ားဆင
ို ်စာားနသာက်ပခင်ား၊ စာားနသာက်နေစဉ်စကာားနပပာပခင်ား လိုားဝ(လိုားဝ) မပပြု
လိုပ်ရပါ၊
• ထမင်ားစာားပပီားသည်နှင် ချွတ်ထာားနသာ ပါားစပ်နှင်နှာှ နခါင်ားစည်ား (mask) ကို ချက်ချင်ား
ပပေ်လည်တပ်ဆင်ပါ၊
• ထမင်ားစာားပပီား နေထင
ို ရ
် ာသိုို့ ပပေ်လည်သွာားနရာက်သည်အခါတွင်လည်ား အစိုအနဝား မပြစ်
နစဘဲ တစ်ဦားနှင်တစ်ဦား (၆)နပခွာ၍ သွာားနရာက်ပါ၊

• နေထိုင်ရာအနဆာင်သိုို့

မဝင်နရာက်မီ

ပြစ်နိုင်ပါက

ဆပ်ပပာနှင်နရကို

အသိုားပပြု၍

အေည်ားဆိုား စကကေို့် (၂၀)ကကာနအာင် စေစ်တကျ နဆားနကကာပါ (သို့မ
ို ဟိုတ်) နရနှင်ဆပ်ပပာ
မရရှနိုင်ပါက အယ်ကန
ို ဟာလ်(၆၀%)ပါနသာ နရမလိုလက်သေို့်စင်နဆားရည်ကို အသိုားပပြုပါ၊
(ဇ)

ြျာားပခင်ား၊ နှှာနချပခင်ား၊ နချာင်ားဆိုားပခင်ား၊ ရိုတတ
် ရက် အေို့အရသာနပျာက်ဆားို ပခင်ားစသည်

ကိုရိုေှာဗိုင်ားရပ်စ်နရာဂါ သသယလကခဏာမျာားကို ခစာားရပါက ပါားစပ်နှင်နှာှ နခါင်ားစည်ားကို
တပ်ဆင်ပါ၊ ရနိုငပ
် ါက ခွဲစတ်ခေ်ားသိုား ပါားစပ်နှငန
် ှာှ နခါင်ားစည်ား (Surgical Mask) ကို တပ်ဆင်ပါ၊
အပခာားသူမျာားနှင် (၆)နပအကွာ ခပ်ခာွ ခွာနေပါ၊ သက

ှိိုငရာ တာဝနရှှိသူ/ အိုပချ ပသူ

ချကချင်း သတင်းထပ်းပှိိုပါ၊
တာဝန်ရှိသူြ ာ်း/ အိုပခ
် ျုပသ
် ူြ ာ်းအတနမ င် ထ

ာငရွကရနအချကမျာ်း

(က) အကျဉ်ားကျသူမျာားအာားတစ်ဦားနှင်တစ်ဦား(၆)နပခေို့အ
် ကွာ နေရာချထာားနပားပခင်ားကိုနဆာင်
ရွက်နပားပါ၊
(ခ) အနဆာက်အဦအတွင်ား/အပပင် နေရာတစ်နေရာတွင် အလိုပ်အတူလပ
ို ်ရေ် နေရာချထာားရ
မည်ဆပ
ို ါက လိုပင
် ေ်ားခွင်အကျယ်အဝေ်ားဧရယာစတိုရေ်ားနပကို (၃၆)ပြင်စာား၍ရရှနသာ အနရ
အတွက်ကိုသာ အမျာားဆားို ထာားရှရမည်သူဦားနရအပြစ် သတ်မတ
ှ ်ထာားရှနေရာချထာားနပားပါ၊
(ဂ) အကျဉ်ားသာား/သူမျေျော်းအခေခြင် မမအတွက်နပားထာားနသာ သတ်မှတ်နေရာတွင်သာနေထိုင်
ရေ်အတွက် နေို့စဉ်ကကီားကကပ်နပားပါ၊ လိုက်ေှာပခင်ားမရှပါက ပပင်ားထေ်စာွ သတနပားပါ၊
(ဃ) COVID-19 ခရျောဂါကထ
ု ခရျောက်စျော ကျောကယ်ထေ််းြျေြု ်ခရ်းေည််းလမ််းမျေျော်းကု သင်ကကျော်း
ခ ်း ါ၊ လက်ကုငအ
် သံြျေျဲ့စက်(သမ
ုို့ ဟုတ်) အသံြျေျဲ့စက်အသံု်းခ ြု၍ခကကခငျောခ ်းခြင််းမျေျော်းကု ခေို့စဉ်
ခဆျောင်ရက
ွ ခ
် ်း ါ၊
(င)

အကျဉ်ားသာား/သူအချင်ားချင်ား

တစ်ဦားနှင်တစ်ဦားေီားကပ်စွာ

အနကကာင်ားကစစတစ်ခိုခို

ဆက်ဆနပပာဆပို ခင်ားမရှနစရေ်

ရှ၍ပြစ်နစ၊

နမနလျာ၍ပြစ်နစ

အပမဲသတနပား/အသနပားနစနရား

အတွက် သင်ပပလမ်ားညွှေန
် ပားပါ။
(စ)

အကျဉ်ားသာား/သူမျေျော်းအကကာား

အသိုားအနဆာင်ပစစည်ားမျာားကို

မျှနဝသိုားစွဲပခင်ားမပပြုနစနရား

သင်ကကာားနပားပါ/သတနပားပါ၊
(ဆ)

အကျဉ်ားသာား/သူမျေျော်းအနေပြင် အပပင်သိုို့ အလိုပထ
် ွကလ
် ိုပရ
် သည်ကစစမျာား နဆာင်ရက
ွ ်

ပပီား၍ နေထင
ို ်ရာနေရာသိုို့ ပပေ်လည်ဝင်နရာက်မညအ
် ခါတင
ို ်ား လက်ကိုဆပ်ပပာနှင်နရ အသိုားပပြု၍

အေည်ားဆားို စကကေို့် (၂၀)ကကာနအာင်စေစ်တကျနဆားနကကာနစပါ (သမ
ိုို့ ဟိုတ်) နရမလလ
ို က်သေို့်စင်
နဆားရည်ကို အသိုားပပြုနစပါ၊
(ဇ) အကျဉ်ားသာား/သူမျေျော်း ဦ်းခရအလုက် လက်နဆားရေ်နေရာမျာား၊ ဆပ်ပပာနှငန
် ရ၊

နရမလို

လက်သေို့်စင်နဆားရည်မျာား၊ ပါားစပ်နှင်နှာှ နခါင်ားစည်ား (mask)မျေျော်းကို လိုနလာက်စာွ ရရှနစရေ်
စီစဉ်ခ ်း ါ၊
(စျ) ထမင်ားစာားချေ်တင
ွ ် စာားပွဲတစ်ခိုနင
ှ ်တစ်ခို အေည်ားဆိုား (၆)နပအကွာ နေရာချထာားပခင်ား
(သို့ိုမဟိုတ်) ပလတ်စတစ်အကာအရ ကာထာားပခင်ားမျာား နဆာင်ရက
ွ ပ
် ါ၊
(ည) အမျာားနှငထ
် နတွွေ့မှု အမျာားဆိုားရှနင
ို ်သည် မျက်နှှာပပင်မျာား (ဥပမာ- တခါားလက်ကိုင်၊ စာားပွဲ၊
နလှကာားလက်ရေ်ားစသည်...) တို့ိုကို မကကာခဏဆပ်ပပာေဲို့နရ (သို့မ
ို ဟိုတ်)အယ်ကိုနဟာလ် ၇၀၉၀ ရာခိုင်နေ
ှု ား် ပါဝင်နသာ ပိုားသေို့်စင်နဆားရည်ပြင် ပွတတ
် က
ို ၍
် ပိုားသတ်သေို့်စင်နပားပါ၊
(ဋ) အကျဉ်ားသာား/သူမျေျော်းအလိုပလ
် ပ
ို ်ရေ်နေရာနှင် နေထိုင်ရာအနဆာင်မျာားတွင် လိုခခြုနရားအရ
ထခက
ို ်မမ
ှု ရှနစဘဲ နလဝင်နလထွက်နကာင်ားနစရေ် စီစဉ်နပားပါ၊
(ဌ) တာဝေ်ရသူ
ှ မျာားအနေပြငလ
် ည်ားအလိုပလ
် ိုပ်ကင
ို ်ရာတွင် နလဝင်နလထွက်နကာင်ားနစရေ်
သတပပြုပါ၊
(ဍ) အေီ်းဆံ်းု ကျေေ််းမျောခရ်းဌျောေ၏ဆက်သယ်ရေ် ြံု်းေံ ါတ်မျေျော်းနင် ကျေေ်း် မျောခရ်းဌျောေမျေျော်းသို့ု (၂၄/၇)
ဆက်သယ်နုငမ
် ည် (Hot line) ြံု်းေံ ါတ်မျေျော်းကကု ကြုတင်ရယူထျော်း၍ ကစစကကီ်း/ငယ် ခ ေါ်ခ ါက်လျော
ါက အြျေေ်မခရွ်းဆက်သယ် ါ။
(ဎ) အကျဉ်ားဦားစီားဌာေ၊ အကျဉ်ားနထာင်မျာားနှင် အကျဉ်ားစခေ်ား မျာားတွင် တာဝေ်ရသူ
ှ မျာားသည်
တည်ရရာနေသအလ
ှ
က
ို ် တင
ို ်ားနေသကကီား/ ပပည်ေယ်/ ပမြုွေ့ေယ် ပပည်သူူ့ကျေ်ားမာနရားနှင်ကသ
ို နရား
ဦားစီားဌာေမျာားနှင် စဉ်ဆက်မပပတ်ပူားနပါင်ား၍ ချတ်ဆက်နဆာင် ရွက်ပါ၊
(ဏ) အကျဉ်ားဦားစီားဌာေ၊ တျောဝေ်ရသူမျေျော်း/ အု ြ
် ျေြု ်သမ
ူ ျေျော်း/ဝေ်ထမ််းမျေျော်းအကကျော်း ခကျောင််းမေ်ခသျော
အခတျဲ့အကကံြုမျေျော်း မကကျောြဏ ြလယ်ခ ်း ါ၊
(တ) လူအမျာားနှင် ထနတွွေ့ဆက်ဆမှု ပိုမိုပပြုလိုပ်ရသည် အကျဥ်ားဦားစီားဌာေဝေ်ထမ်ားမျာားသည်
ပါားစပ်နင
ှ ် နှှာနခါင်ားစည်ား(mask) နှင် မျက်နှာှ အကာ (Face shield) တို့က
ို ို အပမဲတမ်ားတွဲြက်
အသိုားပပြုပခင်ားပြင် နရာဂါဝင်နရာက်ကူားစက်ပခင်ားမှကာကွယပ
် ါ။
က န််းြာတရ်းနင်အာ်းကစာ်းဝန်ကက်းဌာန
(၁၉-၁၁-၂၀၂၀)

