COVID-19 ရ ောဂါ သံသယလူနောမ ောျား ၁ ဓောတ်ခွဲ စစ်ရ

ျားခခင်ျား အစီအစဉ် (၂၄-၇-၂၀၂၁)
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COIVD-19 ရ ောဂါသံသယ လက္ခဏောမ ောျား ခံစောျားရန သူ
၂ စော င်ျားရ ျားသင်ျားခခင်ျားအောျား online စနစ်ခြင် ရ
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လမ်ျားညွှန် ါ

ရ ောဂါလက္ခဏောအ

င်သတ်မတ်ခ က္်မ ောျားအတှိုင်ျား

ခွဲခခောျား၍

သတ်မတ် မည်၊

ခ င်ျားထန်လူနောမ ောျားက္ှို ဦျားစောျားရ ျား မည်
စော င်ျားသင်ျားလက္်ခံ ောတင် အတတ်နှိုင်

ုံျား နီျားစ ် ော မမှိြုနယ်
ြို့
မ ောျား ခြစ် မည်

စော င်ျားရ ျားသင်ျားခခင်ျားက္ှို လူနောရနထှိုင် ော သက္်

ှိုင် ော မမှိြုနယ်
ြို့
မ ောျားမလည်ျား တ

င်ရ ျားသင်ျား နှိုင်

မည်
ဦျားစောျားရ ျားစစ်ရ

ျားရ ျားမည်မမှိြုနယ်
ြို့
မ ောျားနင် စစ်ရ

ျားနှိုင်မည်လူဦျားရ

အရ ေါ်မူတည်၍ လက္်ခံရ

ောင်

က္်သောျား ါမည်
၃ စင်တော ရန ောခ င်

င် ောတင် လုံရလောက္်ရသော အက္ ယ်အဝန်ျား ှိရန ော၊ လူနောမ ောျား ရစောင်

ှိုင်ျား န်

ရန ော၊ ရလဝင်ရလထက္်ရက္ောင်ျားမန်ရသောရန ော၊ ဓောတ်ခွဲအတည်ခ ြုလူနောမ ောျား ရခတတရစောင်

ှိုင်ျား န်

ရန ော

စသခြင် ကက္ှိြုတင်ခ င်

င်ထောျား ှိ န်

လုံခခြုံရ ျားနင် အု ်ခ ြု ်စီမခ
ံ န်ခွဲမှုမ ောျား ကက္ှိြုတင်ညှိနှိုင်ျားရ

ောင် က္် န်
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ရနထှိုင် မည်သူမ ောျားအတက္် လမ်ျားညွှန်ခ က္်မ ောျား အနစ်ခ ြု ် (Version 4.0) အတှိုင်ျား လှိုက္်နောရ
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ကုသမှုခယူနုင်သရေး

စမခနူ့်ခမ
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သကာ်မတထ ချက်ချင်ေးအသကကာင်ေးကကာေးရန်
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ကုသသရေးဦေးစေးဌာနက ထုတပ် ြန်ထာေးသသာ COVID-19 သရာဂါ ကုသသရေး လုြ်ငန်ေးလမ်ေးညွှန်မျာေးအတင
ု ေး် ကုသ
သစာငသ
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