က�န်�မ��ရ��င�်အ��ကစ��ဝန်က��ဌ�န၊ �ပည်�ထ�င်စ�ဝန်က�� �ဒ�က်တ��မင�်�ထ��၏
“မ�မ�၏ လ�ပ်�ဖ�်က�င်ဖက် က�န်�မ��ရ�ပည�ရ�င်ဝန်ထမ်�မ���အ�� �က��ဇ��တင် ဂ�ဏ်�ပအ���ပ�စက��”
(၁၃-၁၀-၂၀၂၀)

၁။

တ��င်��ဒသက��န���ပည်နယ်အသ��သ��ရ�� �ပည်သ��ဆ���မ���၊ COVID-19 က�သ�ရ�ဌ�နမ���၊ Quarantine

Center

မ���၊

က�န်�မ��ရ�ဌ�နအသ��သ��မ��

တ�ဝန်ထမ်��ဆ�င်�နကတ��

အထ��က�ဆရ�ဝန်က��မ���၊

ဆရ�ဝန်မ���၊ ဘ�သ�ရပ်အလ��က် အထ��က��င�် ကမ်�က�င်ပည�ရ�င်မ���၊ သ�န��ပမ���၊ ဓ�တ်ခ�၊ ဓ�တ်မ�န်�င�်
�ဆ�ဝ��ပည�ရ�င်မ���၊ �ပည်သ�က�န်�မ��ရ�ဝန်ထမ်�မ���၊ အ��ခခ�က�န်�မ��ရ�ပည�ရ�င်မ���၊ �ဆ����တ�မ��
တ�ဝန်ထမ်��ဆ�င်�နကတ�� အ�ခ���ဆ���ဝန်ထမ်�မ���၊ သန�်ရ�င်��ရ��င�် လ���ခ��ရ�ဝန်ထမ်�မ���ပ�မက�န်
အ��လ���က�� ကန်�တ�် တ်ခ�န်�ဆက် �မတ�ပ��ပ�တယ်။
၂။

ကန်�တ��်အ�နန��

တ�ဝန်အရ��ဆ��

�ပည်�ထ�င်စ�ဝန်က��

တစ်�ယ�က်အ�နန��မဟ�တ်ဘ�

လ�ပ်�ဖ�်က�င်ဖက်တစ်ဦ�အ�နန���ရ�၊

သ��သမ��မ���ရ�

က�န်�မ��ရ�ကမ�

ဖခင်တစ်�ယ�က်

အ�နန��ပ�

အ���ပ�စက�� ��ပ�က��ခ�င်ပ�တယ်။
၃။

ဆရ�တ��၊ ဆရ�မတ��ဟ� COVID-19 က��စက်�ဖစ်ပ���မမရ���အ�င် အ�ပည်�ပည်ဆ�င်ရ��လဆ�ပ်မ���၊

နယ်စပ် ဝင်/ ထ�က်�ပ�က်မ���၊ Quarantine site မ���၊ ရပ်က�က်၊ �က��ရ��မ���အထ� က�င်�ဆင်�ပ��
လ�ပ�င်�မ���စ��

က�က�ယ်၊

ထ�န်�ခ�ပ်�ရ�လ�ပ်ငန်�မ���၊

�ရ�ဂ��စ�င�်ကပ်ကည�်�ရ�လ�ပ်ငန်�မ���က��

ပ��က်စ�တ်တ�က် က��စ���ဆ�င်ရ�က်ခ�က�ပမယ�် အခ�အခ��န်မ�� လ�န�မ���ဟ� �ပည်သ��ဆ���က��မ����င�်
COVID-19 က�သ�ရ�ဌ�နမ���က�� တစ်ရက်ထက်တစ်ရက် တ���ပ���ရ�က်ရ� �နပ�တယ်။
၄။

ဆရ�တ��၊ ဆရ�မတ��ဟ� COVID-19 လ�န�မ���က�� �ဝဒန�အနည်�ဆ����ဖစ်�အ�င်၊ �ရ�ဂ� လကဏ�

မ�ပင်�ထန်ဖ�န� �သဆ���မနည်�ပ���စဖ��အတ�က်�ရ� COVID-19 မဟ�တ်တ� အ�ခ��လ�န�မ��� အတ�က်ပ�
�န��ရ�၊

ညပ�

အလ�န်ပင်ပန်�စ��

မ�မ�က�ယ်ခ�န��

အသက်က��တ�င်မင��ဘ�

ဝန်န� အ��

မမစ��

ဝန်�ဆ�င်မ�ပ��နတယ်ဆ�တ�က�� ကန်�တ�် �က�င်��က�င်�သ�ပ�တယ်။
၅။

ဆရ�တ��၊ ဆရ�မတ��ဟ� က��ယ�်ရ�မ�န်�မတ်တ��ရ��ခ�ယ်မ�က�င�် ဒ��မင�်�မတ်တ� Professional ဘဝက��

�ရ�က်ရ��နကသ��တ��ဖစ်ပ�တယ်။
က�န်�မ��ရ�ပည�ရ�င်မ���ဟ�

ကန်�တ�်တ��င်င�ရ�

ပည�ရ�င်ခ�င်�တ��ပမယ�်

ဖ��ဖ��မအ��ခအ�နအရ ဆရ�ဝန်၊
အ�ခ����င်င�ကလ��တ�ရ�

လစ�န��

သ�န��ပန��
ခ�စ��ခ�င�်�တ�

ယ�်ကည�်ရင် အမ���က��က���ခ��တယ်ဆ�တ� အ��လ���အသ��ဖစ်ပ�တယ်။ ဒ��က�င�် အခ�လ� ကမ�န��အဝ�မ်�
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COVID-19 ကပ်�ရ�ဂ�က��ရ�က်�နတ�� အခ��န်က�လမ�� ဒ�လ�ဖ�ဖ��မအ��နည်�တ��၊ အရင်�အ�မစ် အကန�်အသတ်ရ�တ�
ကန်�တ�်တ��င်င�မ�� အ�ခ����င်င�က���တ�ထက်မ�လ���ဘ� ရ�ရင�်တ� Professional ပ�သတ��စ�တ်န� �စတန�
အ�ပည�်န� ဘယ်သ�တစ်ဦ�တစ်�ယ�က်ရ� တ��က်တ�န်�မမ�မပ�ဘ� �ရ�ဂ�ပ����တ�လ�န��တ�က� က�န်�မ��ရ�
�စ�င�်�ရ��က်မ�ပ��နတ�� ဆရ�တ��၊ ဆရ�မတ�က
� � ကန်�တ�်အပ�အဝင် �မန်မ��ပည်သ��တ�က အထ���လ�စ��
�က��ဇ��တင်�နကပ�တယ်။
၆။

ဆရ�တ��၊

ဆရ�မတ��

�န�စ်

�စ�င�်ကပ်ကည�်က�သ�ပ��နတ��၊

အသက်ကယ်�ပ��နတ��

လ�န�တစ်�ယ�က်ခ�င်�စ�အတ�က် အ��ဒ�လ�န�ရ� မ�သ��စ�၊ �ဆ�မ���၊ မ�တ်�ဆ��တ�၊ သ�တ�က� တန်ဖ��ထ��တ��
လ�တ�င်�လ�တ�င်�က ဆရ�တ��၊ ဆရ�မတ��က� ဘယ်သ�ဆ�တ� တစ်ဦ�ခ�င်�မသ�သည�်တ�င်�အ�င် တစ်သက်တ�လ���
တန်ဖ��ထ���က��ဇ��တင်မယ�်သ��တ� အမ���က��ရ��တယ်ဆ�တ� သတ�ရပ�� ပ�တ��ဖစ်အ�မ���ဖ�ပ�ကပ�။
၇။

အခ�ဆ�ရင်

�ဆ����တ�န�

က�န်�မ��ရ�ဌ�န�တ�မ��

PPE

ဝတ်စ��တ�ဝတ်ဆင်ပ��

လ�န��တ�က�

�န�စ်ကည�်�စ�င�်�ရ��က် က�သ�ပ��နကတ�� ဆရ�ဝန်၊ ဆရ�မ�တ�၊ ဓ�တ်ခ�စစ်�ဆ��ခင်�၊ ဓ�တ်မ�န်
��က်�ခင်�န�� အ�ခ��အ�ထ�က်အက��ပ တ�ဝန်�တ� ထမ်��ဆ�င်�နကတ�� ကန်�တ�်ရ�သ��သမ��မ���သဖ�ယ်
သ�ဘ�ထ��ရတ��

က�န်�မ��ရ�ဝန်ထမ်��တ�ဟ�

အလ�န်ပင်ပန်��မ်�နယ်�နကပ�ဆ�တ�

ကန်�တ�်

�က�င်��က�င်�သ�ပ�တယ်။ ကန်�တ��်အ�နန�� �န�စ်အလ�ပ်တ�ဝန်�တ� �ဆ�င်ရ�က်ရတ�� အခ��န်�တ�မ��
ဆရ�တ��၊ ဆရ�မတ�� ဒ�လ�ပင်ပင်ပန်�ပန်� Duty ဆင်��နကတယ်ဆ�တ� စ�တ်ထ� �မင်�ယ�င်ပ�� �က��ဇ��တင်
ဂ�ဏ်ယ��နပ�တယ်။ ကန်�တ�်အ�ပ်�တ��မယ�်အခ��န်၊ စ��တ��အခ��န်မ��လည်� မအ�ပ်ရတ�� ည�ပ�င်�မ���စ��
ရ���နတ�� ဆရ�တ�� ဆရ�မတ��က� �မင်�ယ�င်မပ
� �တယ်။ အခ��အခ��န်�တ�မ�� အဆင်��ပသလ�� စ���သ�က်�နထ��င်
�နရတယ်ဆတ
� �က��လည်� သ��နပ�တယ်။ ကန်�တ��် အ�နန��လည်� အ�ပ်ခ��န်မ�လ�ပ�� ဒ� COVID-19
ကပ်�ရ�ဂ�ရ� အ��ခအ�နအရပ်ရပ်က� အမ�တမ်�သ���သပ်ပ�� လ��အပ်တ��တ�က� အ��သ�န်ခ�န်စ�က် �ဆ�င်ရ�က်
�နပ�တယ်။
၈။

အခ�အခ��န်မ�� �ရ�ဂ�က��စက်ခ�ရတ�� က�န်�မ��ရ�ဝန်ထမ်��တ�၊ Quarantine ဝင်�နရတ�� က�န်�မ��ရ�

ဝန်ထမ်��တ�ရ�လ�တ��အတ�က်

ကန်�တ��်ရ�

သ��သမ��မ���သဖ�ယ�် ဖစ်တ�

လ�ပ်�ဖ�်က�င်ဖက်�တ�အတ�က်

ကန်�တ�်အလ�န်စ��ရ�မ်ပ�တယ်။ �န�က်ထပ် က��စက်မ�တ�မ�ဖစ်�စခ�င်ပ�ဘ��။ ဒ��က�င�် �ဆ����တ�မ��
�ရ�ဂ�ပ���က��စက်မ က�က�ယ်ထ�န်�ခ�ပ်�ရ�လ�ပ်ငန်��တ�က� အ���ဖည�်�ဆ�င်ရ�က်ဖ� အလ�န်အ�ရ�က��ပ�တယ်။
၉။

ဆရ�တ��၊

ဆရ�မတ��ရ�

အရ�ယ်ကင်�လ���ခ�ဖ�၊

�ရ�ဂ�က��စက်မမခ�ရဖ��ဟ�

အ��ကစ��ဝန်က��ဌ�နရ� အ�ရ�က��ဆ��� ဦ�စ���ပ�က�စရပ် �ဖစ်ပ�တယ်။

က�န်�မ��ရ�န��
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၁၀။

အခ�အခ��န်မ�� ဆရ�တ��၊ ဆရ�မတ��အတ�က် လ��အပ်မယ�် �ရ�ဂ�က�က�ယ်�ရ�ပစည်��တ� အပ�အဝင်

�ဆ�ပစည်��တ�က� အ�မန်ဆ�� အခ��န်န� တစ်��ပ�ည� အတတ်�င်ဆ�� �ပ�ပ���ဖည�်ဆည်��ပ�လ�က်ရ�ပ�တယ်။
�န�က်ထပ်လ�အပ်မယ�် ပစည်��တ�က�လည်� ကန်�တ�်တ�လက်ဝယ် အဆင်သင�်ရ��အ�င် မ��ယ�ထ��ပ��
�ရ�က်ရ�တ�န�� �ဖန�်�ဝ�ပ�မ�� �ဖစ်ပ�တယ်။
၁၁။

�န�က်ပ��

�နထ��င်�ရ�န��ပတ်သက်ရင်လည်�

ဂ�တ�ဆင်�ပ��

အ�မ်�ပန်ရတ��အခ�

မ�သ��စ��တ�

က��စက်မခ�ရ�အ�င် အ�မ်မ�ပန်လ�တ� ဆရ�တ��၊ ဆရ�မတ�� သက်�တ�င�်သက်သ� အဆင်��ပစ�� �နထ��င်�င်ဖ�
တ��င်��ဒသက��အစ���ရအဖ��န�� အလ�ရ�င်မ���န�� ပ���ပ�င်�ည�င်�ပ�� အစ�အမ�မ��� အတတ်�င်ဆ�� �ဆ�င်ရ�က်
ထ��ပ�တယ်။
၁၂။

ဆရ�တ��၊

ဆရ�မတ��က

ကန်�တ�်တ�အ��လ���ရ�

ဘ��ရန်သ��ဖစ်တ�

COVID-19

ရ�

ရန်က�န

လ�န��တ�က�ကယ်တင်ဖ� သ�ရ��က�င်��တ�အ�ဖစ် တ�ဝန်ထမ်��ဆ�င်�နတ��အခ��န်မ�� ကန်�တ�်န� က�န်�မ��ရ�န��
အ��ကစ��ဝန်က��ဌ�နရ� Senior management team က ဆရ�တ�� ဆရ�မတ��ရ� လ��အပ်ခ�က်�တ�က�
အတတ်�င်ဆ�� �ဖည�်ဆည်��ပ�ဖ�� အဆင်သင�်ရ��နပ�တယ်။
၁၃။

အလ�ပ်တ�ဝန်�တ�က� စ�တ်��ဖ�င�်��ဖ�င�်န� �ဆ�င်ရ�က်�င်ဖ� ဆရ�တ��၊ ဆရ�မတ��ရ� မ�သ��စ��တ�

အရ�ယ်ကင်�ရ�င်�ဖ��၊

အ�ခ��လ��အပ်ခ�က်၊

အဆင်မ��ပမ�တ�ရ�ခ�ရင်

အခ��န်မ�ရ��

ကန်�တ�်တ�က�

ဆက်သ�ယ်�င်ပ�တယ်။ ကန်�တ�်တ� အတတ်�င်ဆ�� ��ဖရ�င်��ဆ�င်ရ�က်�ပ�မ���ဖစ်ပ�တယ်။
၁၄။

ဒ�အခ��န်မ�� အဓ�ကမ��ခ�င်တ�က�တ�� - က��ယ�်က�ယ်က� COVID-19 က��စက်မခ�ရ�အ�င် က�က�ယ်ပ�။ လ���ဝသတ�မလစ်၊ မ�ပ��လ����စဘ�
personal protective measures �တ�က� အ�ပည�်အဝသ���ပ�။
- က��ယ�်က�န်�မ��ရ�က�� အထ��ဂ�စ�က်ပ�။ အ�ဟ�ရ�ပည�်ဝစ��စ��ပ�။ လ�န��ဇ� ကပ်�န�ပမယ�်
တတ်�င်သ�လ�က် အန��ယ�ဖ� အခ��န်ရ�အ�င်ယ�ပ�။
- အဆင်မ��ပမ၊
က����ပ�ပ�။

အခက်အခ��တ�ရ�ခ�ရင်

ကန်�တ�်န�

��ဖရ�င်��ပ���င်မယ�်

ဒ�တ�ယဝန်က��၊

မ�မ�အထက်မ�

အမ�တမ်�အတ�င်�ဝန်၊

တ�ဝန်ရ�သ�မ���

န်က���ရ�မ��ခ�ပ်တ�က�

အခ��န်မ�ရ��ဆက်သ�ယ်�ငပ
် �တယ်။ ဆရ�တ��၊ ဆရ�မတ��အတ�က် ကန်�တ�်တ� အမ�အဆင်သင�်
ရ��ပ�တယ်။
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၁၅။

�ပည်သ�က�န်�မ��ရ�ဝန်ထမ်�မ���၊

အ��ခခ�က�န်�မ��ရ�

ပည�ရ�င်မ���အ��လ���က��

�မတ�ရပ်

ခ�ခ�င်ပ�တယ်။ ဆက်လက်အ��တင်�ထ��ကဖ��၊ �ဆ���က� လ�န��တ� ထပ်မ�ရ�က်�စဖ�� contact �တ� က��
ပ��က်စ�တ်တ�က် ��ခရ�ခ�ရ���ပ�ကဖ��န� �စတန��ဝန်ထမ်��တ�ရ�အ��က��ယ�ပ�� ဆက်လက်ပ�� �ဆ�င်ရ�က်
�ပ�ကဖ�� �မတ�ရပ်ခ�ခ�င်ပ�တယ်။
၁၆။

အခ�ရက်ပ�င်�အတ�င်�မ�� အထ��သ�ဖင�် ရန်က�န်မ�� �တ်တရက် ပ����တ�လ�န�မ��� မ����ပ�� လ�တ��အတ�က်

�ဆ����တ�၊ COVID-19 က�သမဌ�န�တ�မ�� အစပ��င်�မ�� အခက်အခ��တ�၊ အဆင်မ��ပမ�တ�၊ လ��အပ်ခ�က်�တ�
ရ��ခ�ကပ�တယ်။ ဒ�အဆင်မ��ပမ�တ�က�လည်� သည်�ခ��ပ�ကပ�၊ ဒ��တ�က� ��ဖရ�င်��က��်လ����င်�အ�င်
ကန်�တ�်တ� အတတ်�င်ဆ�� က��စ���ဆ�င်ရ�က်�နပ�တယ်။
၁၇။

အခ�လ� �န�စ် ဝန်န� အ��မမ�အ�င် တ�ဝန်ထမ်��ဆ�င်�နကတ�� က�န်�မ��ရ�ဝန်ထမ်� ပည�ရ�င်မ���၊

မ�မ�သ�ဘ�ဆအ�လ��က် COVID-19 ကပ်�ရ�ဂ� က�က�ယ်၊ ထ�န်�ခ�ပ်၊ က�သ�ရ� လ�ပ်ငန်�မ���တ�င် ဆ�ပ
တ�ဝန်ထမ်��ဆ�င်�ပ�က�သ� က�န်�မ��ရ�ဝန်ထမ်�ပည�ရ�င်မ��� တစ်�ယ�က်ခ�င်�စ�က� အထ���လ�စ��စ��
မ�တ်တမ်�တင် ဂ�ဏ်�ပအပ်ပ�တယ်။


�ရ�ဂ�ပ��� က��စက်ခ�ထ��ရတ�� က�န်�မ��ရ�ဝန်ထမ်��တ� အ�မန်ဆ��က�န်�မ�လ�ပ��စ။



တ�ဝန် ထမ်��ဆ�င်�နတ�� ဆရ�တ��၊ ဆရ�မတ��အ��လ��� �ဘ�ကင်�ကပ��စ။



မ�သ��စ�မ���လည်� �ဘ�ကင်�ကပ��စ။



အစစအရ�ရ� အဆင်��ပကပ��စလ�� လက်လက်လ�လ� �မတ�ပ��သလ��က်ပ�တယ်။



COVID-19 ဒ�တ�ယလင်�က�� ကန်�တ�်တ�အ��လ��� အတ�တက� အ��င်ယ��က��်�ဖတ်ကပ�စ�� လ����ပ�ရင်�
တ်ဆက်ပ�တယ်။

�ဒ�က်တ��မင�်�ထ��
�ပည်�ထ�င်စ�ဝန်က��
က�န်�မ��ရ��င�်အ��ကစ��ဝန်က��ဌ�န

