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Management protocol for healthcare professionals who are
contacts of confirmed COVID-19 cases (Version – 2) (as of 9-8-2021)

o ဓာတ်ခွဲအတည်ပ ြုလူနာနှင့််
ထိတတွေ့စဉ်

တိိုက်ရက
ိို ထ
် ိတတွေ့ခွဲ့်တ

တ်မှတ်ထာ်းတ

ာ

ကျန််းမာတ ်းဝန်ထမ််းမျာ်းအတနပြင့််

ာ Level 2 PPE ဝတ်ဆင်ထာ်း ါက low risk contact ဟို

ထိို ိိုို့
တ်မှတ်

န်၊ COVID-19 ကာကယ်တဆ်း အကကိမပ် ည့်ထ
် ်းိို နှှံထာ်း ါက swab test စစ်တဆ်းပခင််းအာ်း ဆနဒ
အတလျာက်တဆာင် ွက်ခင့််ပ ြု န်၊ COVID-19 ကာကယ်တဆ်း မထိ်းို နှှံ တ

်း ါက တနာက်တစ် က်

ိမ
ိုို့ ဟိုတ် နှစ် က်အတင််း swab test စစ်တဆ်းတ ်း န်၊ negative ပြစ်ပ ်း တ ာဂါလကခဏာ
တစ်စှံိုတစ် ာ

မ ှိ ါက

“COVID-19

တ ာဂါနှင့်် တ်

ကာကယ်ထန
ိ ််းချြု ်တ ်းလို င
် န််းလမ််းညွှန်

(Version

က်၍
4)(as

တဆ်းရှံမ
ို ျာ်းတင်
of

တ ာဂါကူ်းစက်မှု

1-7-2020)”တင်

ါဝင်တ

ာ

တ ာဂါကူ်းစက်မက
ှု ာကယ်တ ်းလို ်ငန််းလမ််းညွှန်မျာ်းအတိင
ို ််း တိကျစာ လိက
ို ်နာတစပ ်း လို ်ငန််းခင် ိိုို့
ပ န်လည်ဝင်တ ာက်ခင့််ပ ြု န်၊

o ဓာတ်ခွဲအတည်ပ ြုလူနာနှင့်် အလန်န်းက ်စာ တနထိင
ို ခ
် ွဲ့်ြူ်းတ

ာ ကျန််းမာတ ်းဝန်ထမ််းမျာ်း (ဥ မာ-

တစ်ခန််းတည််း အတူတနကက

ူမျာ်း၊ ထမင််းအတူတူစာ်းကက

ထိတတွေ့စဉ်

ာ Level 2 PPE ဝတ်ဆင်မထာ်း

တ်မှတ်ထာ်းတ

တ်မှတ်ပ ်း တနာက်တစ် က်

ူမျာ်း…..)၊ ဓာတ်ခွဲအတည်ပ ြုလူနာနှင့််
ူမျာ်းအတနပြင့်် high risk contact ဟို

ိိုို့ ဟိုတ် နှစ် က် အတင််း swab test စစ်တဆ်း န်၊ negative ပြစ် ါက
မ
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တနာက်ထ ် (၇၂) နာ Quarantine ထာ်း ှိပ ်း ဒိုတိယအကကိမ် swab test စစ်တဆ်း န်၊ swab test
negative ပြစ် ါက တာဝန်ပ န်လည်ထမ််းတဆာင်ခင့််ပ ြု န်၊
o ထိို ိိုို့ (high risk, low risk contact ကျန််းမာတ ်းဝန်ထမ််းမျာ်း)

တ်မှတ်ထာ်းတ

ာ protective

measures ကိို အ ှံို်းပ ြုပ ်း လို ်ငန််းခင်ဝင်တ ာက်စဉ် တ ာဂါလကခဏာတ ေါ်တ ါက် ါက အလို ်မှ
ချက်ချင််းအနာ်းယူတစပ ်း test ပ န်လည် စစ်တဆ်းတ ်း န်၊ negative ပြစ် ါက PUI swab test
negative case အပြစ်

တ်မှတ်ကို ပ ်း တ ာဂါလကခဏာမျာ်း တ ျာက်ကင််း

ာ်း ါက လို ်ငန််းခင်

ိိုို့ ပ န်လည်ဝင်တ ာက် န်၊

(swab test ပ ြုလို ်ပခင််းမျာ်းကိို

က်ဆိိုင် ာ တိိုင််းတဒ

ကက်း/ပ ည်နယ် ပ ည် ူူ့ကျန််းမာတ ်း/

ကို တ ်းဦ်းစ်းဌာနမှ ်း၊ တဆ်းရှံိုအို ်ကက်း၊ လူနာတဆာင်တာဝန်ခှံဆ ာဝန်ကက်းမျာ်းနှင့်် တာဝန် ှိ ူမျာ်း၊
ိုဂဂလက
ိ
ကျန််းမာတ ်းလို ်ငန််းပြစ် ါက တာဝန်ခှံ ိုဂဂိြုလ်နင
ှ ့်် အဆိို ါလို င
် န််း ှိ
ကျန််းမာတ ်းတစာင့််တ ှာက်မှုတ ်း

မ
ူ ျာ်းက လိအ
ို
်

င့််တလျာ်တ

ာ

လိဆ
ို ှံို်းပြတ် န်)

Level 2 PPE
-

Disposable gowns

-

Eye and Face Protection (Googles/Face shields)

-

Masks (COVID-19 Acute Respiratory Disease နှင့်် တ်

က်၍ Personal Protective

Equipment ဝတ်ဆင် န်လို ်ငန််းလမ််းညွှန်-Version 2- as of 1-7-2020နှင့််အည
တ

င့််တလျာ်

ာ အမျိြု်းအစာ်း ဝတ်ဆင်ပခင််း)
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