COVID-19 ရ ောဂါထိရ ောက်စောကောကယ်ထိန််းခ ျုပ် န် မ ျုိ ြို့နယ်/ ပ်ကက်/
ရက ်း ောအတင််းတင် အိ ဆ
် ိိုင် ော်းနှင်လ ််းရ
တိက စောလိိုကန
် ာ

်းရစ ်းဆိိုင် ော်း

ည်အခ က် ော်း

(Version 1.0)
ရနေ့စွဲ -၂၁-၁၁-၂၀၂၀

သတိပပျု န်အခ က် ော်း
• လက် အ
ှိ ခ န
ိ ထ
် ိ ပ န် ောနိိုငင
် ံတင်ရတြို့ ှိ သည် ကှိိုရှိိုနာဗှိင
ို ််းရပ်စ်ရရောဂါပှိ်းို ရှိရသောသူမ ော်း၏ (၆၅)
ရောခှိင
ို ်နှုန််းခန်သည် ရရောဂါလကခဏောတစ်စတ
ို စ်ရောမပပသဘဲသောမန်အတှိိုင်း် ရနရကောင််းက န််းမော
စောရှိရနသပြင် ဆှိင
ို ်သလော
ှိို
ရရောက်သူတင
ိုှိ ််းတင်ပ်းှိို ရှိရနနှိိုင်သည်ကိုသ
ှိ တှိပပြုပါ။
• ကှိိုရှိိုနာဗှိင
ို ််းရပ်စပ
် ှိို်းပါဝင်နှိိုင်သည် အစက်အမှုနမ
် ော်းသည် အသက်ရှူထိုတ်ပခင််းမတစ်ဆင် အန်း
ပတ်ဝန််းက င်(၅)ရပခနအ
် ထှိလည််းရကောင််း၊ ရခ ောင််းဆှိ်းို ပခင််းမတစ်ဆင် တစ်စကကန်လျှင် (၃၃)ရပ
နှုန်း် အရှိနပ် ြင် (၆)ရပခခ
ဲ န််အထှိလည််းရကောင််း၊ နာရခ ပခင််းမတစ်ဆင် တစ်စကကန်လျှင် (၁၆၄)ရပ
နှုန်း် အရှိန်ပြင် (၁၉)ရပခဲခန််အထှိလည််းရကောင််း ပ ျံ့နရရောက်ရန
ှိ င
ိုှိ ပ
် ါသည်။
• သိုရတသနရတျံ့ရှိခ က်မ ော်းအရ ယခိုတစ်ရက ောပပန် ပြစ်ပော်းရသော COVID-19 ဗှိင
ို ််းရပ်စပ
် ှိို်းသည်
မ ြုှိ ်းရှိ်းို ဗဇရပပောင််းလဲမှုရ ကောင် ကူ်းစက်မှုနှုန််း ယခင်ထက်(၁၀)ဆခန်အထှိ ပှိမ
ို လ
ှိို င်ပမန်ရ ကောင််းကှိို
ရတျံ့ ရှိရပါသည်။
ရ ်းဝယ်ပခင််း/ရ ်းရ ောင််းပခင််းရဆောင် က် ောတင်COVID-19ရ ောဂါထိရ ောက်စော ကောကယ်ရ ်းလ ််း
ညန်ခ က် ော်းကိိုတက
ိ စောလိိုက်နာပခင််း

ပ
ှိ ါက

ိ ိထံရ ောဂါဝင်ရ ောက်က်းစက် ှု ော ှတစ်ဆင် အတူ

ရနမှိသော်းစိုဝင်မ ော်း/ မှိတ်ရဆမ ော်း/ လိုပ်ရြော်ကှိိုင်ြက်မ ော်းထအဆငဆ
် င်ဆက်လက်ကူ်းစက်၍ ရရောဂါ
ပြစ်ပါ်းသူမ ော်းပပော်းကော ရရောဂါရ ကောင်ရနာက်ဆက်တဲက န််းမောရရ်းဆှိ်းို က ြုှိ ်းမ ော်းစော ခစော်းရနှိိုင်ပါသည်။

အိ ်ဆင
ိုိ ် ော်းနှငလ
်
်း် ရ

်းရစ ်းဆိင
ို ် ော်းတင် -

(၁) ရစ ်းရ ောင််းခ သ ော်းအရနပြင်ြ ော်းနာ/ရခ ောင််းဆိ်းို /နှာရခ /ရိုတ်တ က်အနံေ့အ သောရပ ောက်ဆို်းံ
ရနပါကအိ ်တင်သောအနာ်းယပါ၊ ရစ ်းရ ောင််းခ ပခင််းကိို လံို်းဝ(လံ်းို ဝ) ရ ှောင်ကကဉ်ပါ၊*
(၂) အသက်(၆၀)နှစန
် င
ှ ်အထက် သ
ှိ
ော်း/ ဆ်းခ ျုိ / ရသ်းတိ်းို / နှလံို်း/ ရက ောက်ကပ်/ အသည််း/
ကင်ဆောစသည် နာတော ှည်ရ ောဂါ ှိသ ော်းအရနပြင် ရစ ်းရ ောင််းပခင််း ပပျုသင်ပါ၊
(၃) ရစ ်းရ ောင််းခ သသည် ပါ်းစပ်နင
ှ ်နှာရခါင််းစည််း(Mask)နှင်

က်နာှ အကော(Face Shield)ကိို

လံို်းဝ(လံ်းို ဝ) စနစ်တက တပ်ဆင် ပါ ည်၊*
(၄) ရ ်းရ ောင််းခ ော ှ COVID-19ရ ောဂါက်းစက်ခံ နိိုင်သည်ကအ
ိုိ ထ်းသတိပပျုပါ၊ ရစ ်းရ ောင််းခ သ
ော်းနှင် ရစ ်းဝယ်သ ော်းအကကော်း(သိိုေ့ ဟိုတ်) ဝယ်ယသအခ င််းခ င််းအကကော်း ပြစ်နိုင
ိ ်သရ ြို့ ခပ်ခော
ခောပြစ်ရစ န်စစဉ်ထော်းပါ၊* (ဥပ ော- ရ ောင််းသ/ဝယ်သ ရန ောသတ် ှတထ
် ော်းပခင််း၊ အကက်
ခ ထော်းပခင််း၊ အကောအ ံတန််း/ကကိျု်း/ ဝါ်းလံို်းတန််းကောထော်းပခင််း၊ ခံရ
ို န ောခပ်ခောခောခ ထော်းပခင််း)၊
(၅) ရ ်းဝယ် ောတင်လစိုပပံျု၍ ဝယ်ရစရ ်းအထ်းသတိပပျုရပ်းပါ၊*
(၆) ရငလက်ခံကိိုင်တယ်မပ်းတိင
ို ်း် ၊ အ ော်းသံို်းပစစည််းတစ်ခိုကိို ကိိုင်တယ် နှင် ကိိုင်တယ်မပ်းတိိုင််း
အယ်ကိုရ
ိ ဟောလ်(၆၀%)နှငအထက်
်
ပါဝင်ရသော လက်သန်ေ့စင်ရဆ်း ည်ကိုရ
ိ ဆောင်ထော်း၍ အသံို်းပပျု
ရပ်းပါ* (သိိုေ့ ဟိုတ)် ဆပ်ပပောနှင်ရ ကိအ
ို သံ်းို ပပျု၍စကကန်ေ့(၂၀)ကကောရအောင် လက်ကိို စနစ်တက ရဆ်း
ရကကောပါ၊
(၇) လက် ရဆ်း ရသ်း

ွဲ

ိ ိ၏ နှာရခါင််း၊ ပါ်းစပ်နင
ှ ်

က်လ်းံို တိေ့ိုကိို ကိိုင်တယ်ပခင််း ှ လံ်းို ဝ

(လံ်းို ဝ) ရ ောှ င်ကကဉ်ပါ၊*
(၈) ရိုတ်တ က် နှာရခ ပခင််း၊ ရခ ောင််းဆိို်းပခင််း ပပျုသည်အခါတိိုင််း ပါ်းစပ်နှင်နှာရခါင််းကိိုတစ်ခါသံို်းတစ်
ရှ ်း (သိိုေ့ ဟိုတ)် တံရတောင်ရက်းပြင် လံိုပခံျုရအောင်ြံို်းအိုပ်ပါ၊ အသံို်းပပျုမပ်းတစ်ရှ ်းကိို အြံို်းပါသည်အ
ိှုက်ပံို်းထွဲသိိုေ့ စနစ်တက စနေ့်ပစ်ပါ၊ မပ်းလျှင် လက်ကိိုစနစ်တက ရဆ်းရကကောပါ။
(၉) ဆိင
ို ်တင် ိ ိကိိုယတ
် င
ိို ်နှင် ရစ ်းဝယ်သ ော်းအသံို်းပပျုနင
ိုိ ် န် ဆပ်ပပောနှင်ရ ၊ လက်ရဆ်း န်
ရန ော၊ တစ်ရှ ်းနှင် အြံို်းပါရသောအ ိှုကပ
် ံို်းတိက
ိုေ့ ိိုထော်း ပ
ှိ ါ။ ပြစ်နိုင
ိ ပ
် ါက အယ်ကိုရ
ိ ဟောလ် အနည််း
ဆံ်းို (၆၀%) ပါရသော လက်သန်ေ့စင်ရဆ်း ည်ကိထ
ို ော်း ှိရပ်းပါ။
(၁၀) လအ ော်း ထိရတြို့ရလ ရ
ှိ သောရန ော ော်း (ဥပ ော-ရင ှင်း် ရကောင်တောစော်းပွဲ၊ တံခါ်း လက်ကိိုင်၊
ရစ ်းဝယ်ပခင််းရတောင််းလက်ကိိုင်၊ လက်တန််းလှည််းလက်ကင
ိို ်) စသည်တိိုေ့ကိို အယ်ကိိုရဟောလ်

(၇၀% ှ ၉၀%) ပါရသော ပိို်းသန်ေ့စင်ရဆ်း ည်ပြင် ကကောခဏ ပတ်တိိုက်သန်ေ့ ှင််းရ ်း ပပျုလိုပပ
် ါ။
(သိိုေ့ ဟိုတ)် ဆပ်ပပော ည်ကိုအ
ိ သံို်းပပျု၍ ပတ်တက
ိို ်မပ်း (၁၀) ိနစ် ှ န
ိ စ်(၃၀)အတင််း ရ စိိုဝတ်ပြင်
ပပန်လည်ပတ်တိိုကပ
် ါ။
(၁၁)ရစ ်း ှ အိ ်ပပန်ရ ောက်ရသောအခါ(က) ရစ ်း ှအိ ်သပိိုေ့ ပန်လည်ရ ောက် ှိသည်အခါတိိုင််း ဆပ်ပပောနှင်ရ ကိို အသံို်းပပျု၍ လက်ကိို
အနည််းဆံို်းစကကန်(ေ့ ၂၀)ကကောရအောင်စနစ်တက ရဆ်းရကကောပါ၊ ဆပ်ပပောနှင်ရ

အလယ်တက

နိင
ို ်

ပါက အယ်ကိိုရဟောလ် (၆၀%)နှင် အထက်ပါဝင်ရသော လက်သန်စ
ေ့ င် ရဆ်း ည်ကိိုအသံို်းပပျုပါ၊*
(ခ) ရစ ်းသော်းစဉ်ဝတ်ဆင်သော်းရသော အဝတ်အစော်း ော်းကိို ပြစ်နိုင
ိ ်သရ ြို့ အိ ရ
် ောက်
သည်နှင်ခ က်ခ င််းလွဲလှယပ
် ါ။ အဆိပ
ို ါအဝတ် ော်းကိို ဆပ်ပပောနှင် (၃၀) ိနစ်စိ ၍
် ခ က်ခ င််းရလျှော်
ြတ်ပါ၊
(ဂ) တစ်ကိိုယရ
် သနေ့် ှင််းရ ်းကိိုအရလ်းရပ်း၍ ရ ခ ိျု်း၊ ကိယ
ို ်လက်သနေ့စ
် င်ပခင််း ရဆောင်
က်ပါ။ အဝတ်အစော်း လွဲ / ကိိုယလ
် က်သနေ့စ
် င်ပခင််း ပပျု

အိ သ
် ော်း ော်းနှင် အန်းကပ်ထိရတြို့

ပခင််း ှရ ှောင်ကကဉ်ပါ။
( ှတခ
် က်- * ပပထော်းရသောအခ က် ော်းကိို လံ်းို ဝ(လံို်းဝ) ပြစ် ရနလိက
ို ်နာရပ်းပါ။)

က န််း ောရ ်းနှင်အော်းကစော်းဝန်ကက်းဌောန
(၂၁-၁၁-၂၀၂၀)

