အသွာြီးအလာကေ့််သတ်မှုခံယူပခင်ြီးသတ်မှတရ
် က်ပြည့််နပမာက်ပြြီးနေောက်
သတ်မှတန
် ေရာ(Facility Quarantine Centre)မျာြီးမှ
မိမိနေအိမမ
် ျာြီးသိို့်ပြေ်မည့််သူမျာြီးနှင့််မိသာြီးစဝ
ို င်မျာြီး လိိုက်ေောရမည်အ
့် ချက်မျာြီး
(Version- 3.0)
(၂၀-၉-၂၀၂၀)

သတ်မှတ်နေရာ(Facility Quarantine Centre)တွင်စေစ်တကျလိိုကေ
် ောနေထိင
ို ်ပခင်ြီးပြင့််
ကိိုရိိုေောဗိင
ို ်ြီးရြ်စ်နရာဂါ(COVID-19) ကာကွယ်တိိုက်ြျက်နရြီးတင
ွ ် ြူြီးနြါင်ြီးြါဝင်ခ့်နသာ

သင့်် အာြီး နကျြီးဇူြီးတင်စွာပြင့်် ဂိုဏ်ပြြုအြ်ြါသည်။
အပြေ်အလှေ်
၁။ န

က်သယ
ွ ်နိုင
ိ ်နရြီး အချက်အလက်မျာြီး

ြီးသိုနတသေဦြီးစြီးဌာေ (Call Center): 2019

၂။ ဗဟိိုကူြီးစက်နရာဂါတိက
ို ်ြျက်နရြီးဌာေ (Central EOC Hot Line): 067 3420268
၃။ ရေ်ကိုေ်တိင
ို ြီး် နေသကကြီးပြည်သူူ့ကျေ်ြီးမာနရြီးနှင့်က
် ိုသနရြီးဦြီးစြီးဌာေ: 09 756341601, 09 756341602
(Yangon Hot Line)
၄။ ရခိိုငပ် ြည်ေယ်ပြည်သူူ့ကျေ်ြီးမာနရြီးနှင်က
့် ိုသနရြီးဦြီးစြီးဌာေ: 09 423773672, 09 250332752
(Rakhine Hot Line)
၅။ ………..…..တိိုငြီး် နေသကကြီး/ပြည်ေယ် ပြည်သူူ့ကျေ်ြီးမာနရြီးနှင့််ကိုသနရြီးဦြီးစြီးဌာေ: ______________
(State/Region Hot Line) (သက် ိိုင်ရာတိိုင်ြီးနေသကကြီး/ပြည်ေယ်အလိိုက်ပြည့််သွင်ြီးရေ်)
သတ်မှတ်နေရာ(Facility Quarantine Centre)မျာြီးမှ မိမိနေအိမ်သိို့်ပြေ်မည့််သူအနေပြင့်် မိမိကိို

က်

သွယ်နိိုင်သည့်် ြိုေ်ြီးေံြါတ်နှင့်် အိမ်တွင်နေထိိုငစ
် ဉ်(Home Quarantine) ကာလအတွင်ြီးနေထိိုငမ
် ည့်် နေရြ်
လိြ်စာတိို့်ကိို သက်

ိိုင်ရာတာဝေ်ရိှသူထံ လံြီးို ဝမြျက်မကွက်(မြျက်မကွက်)နြြီးရြါမည်။

သတ်မှတ်နေရာ(Facility Quarantine)ကာလ (၇)ရက်ပြည့််နပမာက်ပြြီး နေောက်ထြ်(၇)ရက် အိမ်တွင်
နေထိိုင်စဉ် (Home Quarantine)ကာလအတွင်ြီး သင်ကိိုယ်တင
ိုိ ်နှင် သင်မိသ ားစိုဝင်မ ားအနေဖြင်
နအာက်ြါအချက်မျာြီးကိို တိကျစွာ လိိုက်ေောန

ာင်ရွက်ြါ။
1

(က) Quarantine ဝင်နရာက်ခသ
့် ူအနေပြင်တ
့် ိကျစွာလိိုက်ေောရေ်အချက်မျာြီး
• Quarantine Centre မှ ပြန်မည့််သမ
ူ ျားကို လ ရ
လ ရ

က်ရ ေါ်ရ

င်ရေပ င်ျား၊ ရြွွေ့ြက်နှုတ်

က်ရ ေါ်ရ

င်

တွင် လူအမ ျားအပြ ျား ပြင့််

က်ပ င်ျားတို့ိုကို လိုျားဝမပြြုလြ
ို ် ြါ။

• မမရနအမ်သို့ို ပြန်သည်လ
့် မ်ျားတေ်ရလ က်တင
ွ ် ခွစိတခ
် ေ်ြီးသံိုြီးြါြီးစြ်နှင့််နှောနခါင်ြီးစည်ြီး (Surgical
Mask) ပြင့်် ြါြီးစြ်နှငန
့်် ောှ နခါင်ြီးကိို မဖြစ်မနေ လံိုခခံြုနအာင်ြြီးံို အြ
ို ်ြါ။ နှှာရ ၊ ရ

င်ျား

ိုျား

တွင်

တေ်ရှ ျားအသိုျားပြြုြါ။ အသိုျားပြြုပြျားတေ်ရှ ျားကို အမှုက်ြိုျားထဲသိုို့ ေနေ်တက ေွနို့်ြေ်ြါ။
• မမရနအမ်သို့ပို ြန်

တွင် ပြေ်နင
ို ်ြါက မှန်အလိုြတ်ထ ျားရသ ယ ဉ်မ ျားနင
ှ ့်် အမ ျားသိုျား ယ ဉ်

မ ျားကို အသိုျားမပြြုြါနှင့််။ Air-con အသံိုြီးပြြုနသာယာဉ်ပြစ်ြါကတံခါြီးမျာြီးကြ
ိို ွငထ
့်် ာြီးြါ။ လမ်ျား
ျားတွင် အမ ျားသိုျားယ ဉ် ြ်နှာျားေ န်ျားမ ျားနှင့်် ေ ျားရသ က်
ရန

ိုင်မ ျား….ေသည့်် လူအမ ျား ေိုရဝျား

တို့တ
ို ွင် ြ်နှာျားပ င်ျားမှ ရ ှ င်ကကဉ်ြါ။

• မိမိနေအိမ်သိို့်ပြေ်နရာက်ပြြီး

(၇)ရက်အတွင်ြီး မိမိနေအိမ်(သိမ
ို့် ဟိုတ်) နေအိမ်ခခံဝင်ြီးအတွငြီး်

တွင်သာနေြါ။ အပြင်သိို့်သွာြီးနရာက်ပခင်ြီး လံိုြီးဝ(လံြီးို ဝ) မပြြုရြါ။ ဤအချက်သည် အလွေ်
အနရြီးကကြီးြါ၍ သတိပြြုနရှာင်ကကဉ်ြါ။
• အမ်တင
ွ ် ရလဝင်/ရလထွက်ရက င်ျားရေ န် ပြတင်ျားရြါက်မ ျားကြ
ို ွငထ
့််
ျားြါ။
• တေ်ကိုယ်ရ အသိုျားအရ

င်ြေစည်ျားမ ျား (ြန်ျားကန် ွက်ရယ က်၊ မ က်နှှာသိုတ်ြဝါ၊ အြ်ယ

င်ျား၊ ရ ါင်ျားအျားို ေြ
ွ ် ေသည်)မ ျား သျားသန်ို့ထ ျား ြါ။
ှ
• အိမ်သာြီးမျာြီးနင
ှ အ
့်် တူ နရာနနှောနေထိိုင်ပခင်ြီး မပြြုဘ တစ်ဦြီးနင
ှ တ
့်် စ်ဦြီး ၂မတာ (၆နြ)ခေ့််
အကွာတွင် နေထိင
ို ြ
် ါ။ အိမ်တင
ွ ် ဧည့််သည်လက်ခံပခင်ြီး လံြီးို ဝမပြြုြါနှင့််။ မိတန
်
မိိုဘင
ိို ်ြီးြိုေ်ြီး (သိို့်မဟိုတ)် Online မှသာ
• မမ၏မသ ျားေို (သမ
ိုို့ ဟိုတ်) အပ
မပြေ်မရန ရပြ

ို ြါက

က်သယ
ွ ်နပြာ

ြ
ိို ါ။

ျားသမ
ူ ျားနှင့်် အနျားကြ်နေထိုင်ရပြ

ပို င်ျား လိုျားဝရ ှ င်ကကဉ် ြါ။

ွဲေတ် န်ျားသိုျားြါျားေြ်နှင့််နှာှ ရ ါင်ျားေည်ျား (Surgical Mask) ပြင့််

ြါျားေြ်နင
ှ ့််နှှာရ ါင်ျားကို လိုခ ြုရအ င်ြိုျားအြ
ို ်ပြျား (၆)ရြ န်ို့အကွ မှ ရပြ
• အမ် ှ အမ ျားသိုျားြေစညျား် တေ် ိုကို မကိုင်တယ
ွ မ
် ီနှင် ကိုငတ
် ွယ်ပြျားတင
ို ျား်
ပြြု၍ အနည်ျား

မ
ွ ျာြီးနင
ှ ့််

ိုျား ေကကနို့်(၂၀)ကက ရအ င် လက်ကို ေနေ်တက ရ

2

ြ
ို ါ။
ြ်ပြ နှင့််ရ ကို အသိုျား

ျားရကက ြါ။ အကယ်၍

ြ်ပြ

နှင့််ရ မ နိုငြ
် ါက အယ်လ်ကိုန

ော အနည်ျား

ိုျား (၆၀%) ြါဝင်ရသ နေမလိုလက်သန်ို့ေင်ရ

ျား

ည်ကို အသိုျားပြြုြါ။
• နှှာရ ၊ ရ

င်ျား

ိုျားသည့်် အ ါတင
ို ်ျား တေ် ါသျားို တေ်ရှ ျားကို အသိုျားပြြုြါ။ အသိုျားပြြုပြျားရသ တေ်ရှ ျား၊

ြါျားေြ် နှင့်် နှှာရ ါင်ျားေည်ျားတိုို့ကို အြိုျားြါရသ အမှုက်ြိုျားထဲသိုို့ ေနေ်တက ေွန်ို့ြေ်ြါ။ ပြျားလ င်
ေနေ်တက လက်ပြန်ရ

ျားြါ။

• ြ ျားပ င်ျား၊ရိုတတ
် ေက်အေံ့အေသောန ောက်ဆိုုံးခြင်ုံး၊ ရ
လကခဏ မ ျားရြေါ်ရြါက်လ ြါက ွဲေတ် န်ျားသိုျား
ကိုတြ်ြါ။ ထိုို့ရနှာက် နျားေြ်

င်ျား ိုျားပ င်ျား၊ အသက်ရှ ေြက်ြဲပ င်ျား ေသည့််
ြါျားေြ်နှင့််နှာှ ရ ါင်ျားေည်ျား(Surgical

က န်ျားမ ရ ျားဌ နသိုို့

က် င်ျား

Mask)

က်သွယ်အရကက င်ျား ကက ျားြါ။

(ခ) Quarantine ဝင်နရာက်ခသ
့် ူ၏မိသာြီးစိုဝင်မျာြီးအနေပြင့်တ
် ိကျစွာလိိုက်ေောရေ်အချက်မျာြီး
• အသွ ျား/အလ ကန်သ
ို့ တ်ပ င်ျား

ပြျား

မမအမ်တွင်သ ရနထင
ို ် မည်သ
့် ူအတွက်

နေအိမ်တွင်

သြီးပခာြီးအခေ်ြီး (သိမ
ို့် ဟိုတ်) နလဝင်နလထွက်နကာင်ြီးသည့််နေရာတွင် သြီးသေ့််နေရာပြင်

င်

ထာြီးနြြီးြါ။
• ထိုသူအတွက် တစ်ကိိုယ်နရသံိုြီးြစစည်ြီးမျာြီး (ြေ်ြီးကေ်ခွက်နယာက်၊ မျက်နှောသိုတ်ြဝါ၊ အိြ်ယာ
ခင်ြီး စသည်) တိက
ို့် ိို သြီးသေ်ပ့် ြင်

င်နြြီးထာြီးြါ။

• ထိိုသူနှငအ
့်် ေြီးကြ်နေထိိုင်ပခင်ြီးနှင့််
အနည်ျား

ရင်ြီးနှြီးစာွ ြူြီးကြ်နေထိင
ို ်ပခင်ြီးတမ
ိို့် ပြြုရြါ။

တေ်ဦျားနှင့််တေ်ဦျား

ိုျား ၂မတ (၆ရြ)အကွ တွင် ရနထိုငြ
် ါ။

• ထိသ
ို ူနှင့်အ
် တူတကွစာြီးနသာက်ပခင်ြီးလံိုြီးဝ(လံြီးို ဝ) မပြြုြါနှင့််။
• ထိုသူနှင့််မ ရဝအသိုျားပြြု သည့််ြေစည်ျားမ ျားကို
မသ ျားေိုဝင်မ ျားအရနပြင့်် လက်ကို
အကက

ေင်ကကယ်ေွ ရ

ရ မလို လက်သနို့်ရ

မကိုင်တွယ် င်နင
ှ ့််ကိုင်တွယ်ပြျားသည့််အ ါတိုင်ျား

ြ်ပြ ပြင့်် မကက

ဏေနေ်တက အနည်ျား

ျားရကက ပ င်ျား(သမ
ိုို့ ဟိုတ်)အယ်ကိုရဟ လ်အနည်ျား

ိုျား ေကကန်ို့(၂၀)

ိုျား (၆၀%) ြါရသ

ျား ည်ကို အသိုျားပြြုြါ။

• ထိိုသူနှင့်် မပြစ်မနေ နပြာ

ိိုရြါက ြါြီးစြ်နင
ှ န
့်် ှောနခါင်ြီးစည်ြီး (Mask) ပြင့်် ြါြီးစြ်နှင့််နှောနခါင်ြီးကိို

လံိုခခံြုနအာင်ြြီးံို အိုြ်ပြြီး (၆)နြခေ်အ
့် ကွာမှ နပြာ

ိိုြါ။
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• ထိုသူအ ျား
န်နှင့််

ွဲေတ် န်ျားသိုျားြါျားေြ်နှင့််နှှာရ ါင်ျားေည်ျား (Surgical Mask)ကိုမရမ့်မရလ ့်တြ်

င်ရေ

အထက်နြာ်ပြြါလိိုက်ေောရမည့််အချက်မျာြီးကိိုတိကျစွာလိက
ို ်ေောနစနရြီးကကြီးကကြ်နြြီးြါ၊

ြံ့်ြိိုြီးနြြီးြါ။
• မသ ျားေိုဝင်မ ျားအရနပြင့်် လူထူထြ်နသာနေရာ၊ လူစိုလူနဝြီးရှိရာနေရာမျာြီးသသ
ိို့် ွာြီးနရာက်ပခင်ြီးမှ
နရှာင်ကကဉ်ြါ။
• မိသာြီးစိုဝင်မျာြီးတွင် ြျာြီးပခင်ြီး၊ ရိုတ်တရက်အေံအ
့် ရသာနြျာက်

ံိုြီးပခင်ြီး၊ နချာင်ြီး

ြီးိို ပခင်ြီး၊ အသက်

ရှှူရခက်ခပခင်ြီး စသည့်် လကခဏာမျာြီးနြေါ်နြါက်လာြါက ခွစိတ်ခေ်ြီးသံိုြီးြါြီးစြ် ေင့််နောှ နခါင်ြီး
စည်ြီး(Surgical Mask)ကိိုတြ်ြါ။ ထိန
ို့် ေောက် ေြီးစြ်ရာကျေ်ြီးမာနရြီးဌာေသိို့် ချက်ချင်ြီး

က်သွယ်

အနကကာင်ြီးကကာြီးြါ။

သတ်မှတ်နေရာ (Facility Quarantine) ကာလ (၇)ရက် ပြြီးနပမာက်၍ နေောက်ထြ်(၇)
ရက်နေအိမ်တင
ွ ်နေထိင
ို ်စဉ် (Home Quarantine) က လ အတွင်ြီး အထက်ြါအချက်မျာြီးကိို
တိကျစွာလိိုက်ေောပခင်ြီးပြင့်် သင်ကိိုယ်တင
ိုိ ်နင
ှ ့်် သင့််မိသာြီးစအ
ို ာြီး (COVID-19)
ကိိုရိိုေောဗိင
ို ်ြီးရြ်စ်နရာဂါ ကူြီးစက်မအ
ှု နတရာယ်မှ ထိနရာက်စာွ ကာကွယြ
် ါ။

COVID-19
ကျေ်ြီးမာနရြီးနင
ှ ့််အာြီးကစာြီးဝေ်ကကြီးဌာေ

အရသျားေတ်ြမ
ို သ
ို
ှလြ
ို ါက
ဤရန

(၂၀-၉-၂၀၂၀)

ကို Scan ြတ်ြါ။
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