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Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)
ကူးစက်မှု ရှိ/မရှိ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု ခံယူဆေရသူ
(Person Under Investigation) (သို့မဟုတ)် ဆရာဂါကူးစက်မှု
အတည်ပြုပြီးဆသာ သူများထံမှ အပခားသူများသို့
ဆရာဂါမကူးစက်ဆစဆရးအတွက် ြိုးမွှားသေ့်စင်ဆရး
(Decontamination & Disinfection) လုြ်ထုံးလုြ်ေည်းများ (၁၆-၈-၂၀၂၁)
၁။ ဓာတ်ခွဲခေ်းသုံး ြစ္စည်းကိရိယာများ
၂။ သီးပခားလူောခေ်း (Isolation Room)
၃။ လူော၏ အိြ်ရာအသုံးအဆောင်ြစ္စည်းများ
၄။ ကုသဆရးနှင့် ဓာတ်ခွဲခေ်း စွေ့်ြစ်ြစ္စည်းများ
၅။ လူောများ သယ်ယူြို့ဆောင်ဆရးအတွက် အသုံးပြုဆသာ လူောတင်ယာဉ်နှင့် သယ်ယူ
ြို့ဆောင်ဆရးြစ္စည်းများ
၆။ ဆသေုံးသူ၏ ခန္ဓာကိုယ် (Dead Body)
၇။ Oxygen Concentrator များအား ြိုးသတ်သေ့်စင်ပခင်း
၈။ Oxygen Cylinder များအား ြိုးသတ်သေ့်စင်ပခင်း
၉။ Nasal Cannula များ၊ Oxygen Mask များ၊ Reservoir Mask များအား ြိုးသတ်သေ့်စင်ပခင်း
၁၀။ လူနာနနအိမ်ပတ်ဝန်းကျင်အား ြိုးသတ်သေ့်စင်ပခင်း
အထထွေထထွေသန့်ရှင်းထရးနှင့် ပိုးမွှားသန့်စင်ထရးကို ထေ့ကျင့်ထားထသာ ၀န်ထမ်းများက ေုပ်ထံးု
ေုပ်နည်းများအတိုင်း Personal Protective Equipment (PPE) အပပည့်အစုံ ဝတ်ဆင်၍ ပပုေုပ်
ရမည်။
PPE ၀တ်စတ
ုံ ွင် ြါဝင်ဆသာ ြစ္စညး် များမှာ
 ေက်အိတ်များ (Gloves)
 တစ်ခါသုံး ေက်ရှညအ
် ကကျ (Disposable gown)
 တစ်ခါသုံး ထရှ့ဖုံးအကကျ (Apron)
 မျက်စိအကာအကွေယ် (Goggle)
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 မျက်နှာအကာအကွေယ် (Face shield)
 N95 mask
 Foot cover
 Cap
 Aerosol (အထငွေ့) ထွေက်ထစထသာ Procedure များကို ေုပ်ထဆာင်ပခင်း (သို့မဟုတ်) ေူနာ၏
အခန်း (သို့မဟုတ်) သတ်မှတ်ထားထသာ SARS-CoV-2 ေူနာထစာင့်ထရှာက်သည့် ဧရိယာ
အတွေင်းသို့ ဝင်ထရာက်ပါက မျက်စိအကာအကွေယ် (Goggle)၊ မျက်နှာအကာအကွေယ် (Face
shield) နှင့် N95 အသက်ရှူကိရိယာများ အသုံးပပုရမည်။
 N95 အသက်ရှူကိရိယာ တပ်သည့အ
် ခါတိုင်း Fit-check ေုပ်ရမည်။
 ေူနာ၏ အခန်းမှ ထွေက်ခွောထသာအခါ PPE ကို စနစ်တကျ ချွတ်ပါ။

၁။ ဓာတ်ခွဲခေ်းသုံး ြစ္စည်းကိရိယာများအား ြိုးမွှားသေ့်စင်ပခင်း
 တစ်ခါသုံး ဓာတ်ခွေဲခန်းသုံး ပစ္စညး် ကိရိယာများ အားေုးံ ကို 1:50 Hypochlorite Solution (1000
ppm) ပဖည့ထ
် ားထသာ Container ထဲသို့ စွေန့်ပစ်ပါ။
 ပပန်ေည်အသုံးပပုထသာ ဓာတ်ခွေဲခန်းသုံး ပစ္စည်းကိရိယာများအားေုံး (ဥပမာ- Centrifuge, Vortex)
စသည်တ့က
ို ို အသုံးပပုပပီးထနာက် 1:50 Hypochlorite Solution (1000 ppm) ဆွေတ်ထားထသာ
အဝတ် (သို့မဟုတ်) တစ်ရှုးပဖင့် ချက်ချင်းသုတ်ပပီး (၁၀) မိနစ် ထားပါ။ ထိ့ထ
ု နာက် ထရဝတ်ပဖင့်
ထပ်မံသုတ်ပါ။


Analyzer စက်များ၏ မျက်နှာပပင်ကို ၇၀% အီသထနာ (70% Ethanol Solution) ဆွေတ်ထားထသာ
အဝတ် (သို့မဟုတ်) တစ်ရှုးပဖင့် သုတ်ပပီး (၁၀) မိနစ် ထားပါ။ Analyzer စက်များ၏ အတွေင်းပိုင်း
သန့်စင်မှုအတွေက် အသုံးပပုသူေက်စွေဲ (သို့မဟုတ်) ထုတေ
် ုပ်သူ၏ ညွှန်ကကားချက်တွေင် ပါရှိထသာ
သန့်စင်ထဆးရည် (သို့မဟုတ်) ပိုးသတ်ထဆးများကို အသုံးပပုပါ။
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 Centrifuge အတွင်း ဆသွးနှင့်ခန္ဓာကိုယ်အရည်များ ယိုဖိတ်မှုကို သေ့်စင်ပခင်း
 Aerosol (အထငွေ့) များ ပငိမ်သက်ထစရန် Centrifuge အဖုံးအား မိနစ် (၃၀) ခန့် ပိတ်ထားပါ။
 ကျုးပဲ
ိ ့ထနထသာ ဖန်စ (Glassware) (ရှိခဲ့ေျှင်) ေက်အိတ်ဝတ်ပပီး Forceps ပဖင့် ဖယ်ရှား၍
Sharp Box Container ထဲသို့ တိုက်ရိုက်ထည့်ပါ။ မကွေဲထသာ Tube များကို ထသချာစွော ဖယ်ရှားပပီး
1:10 Hypochlorite Solution (5000 ppm) ပဖင့် အနည်းဆုံး မိနစ် (၃၀) ကကာထအာင် စိမ်ထပးပါ။
 Rotor (သို့မဟုတ)် Bucket ကို 1:10 Hypochlorite Solution (5000 ppm) ဆွေတ်ထားထသာ
အဝတ် (သို့မဟုတ်) တစ်ရှုးခင်းထားထသာ Autoclavable ဗန်းထဲတင
ွေ ် ထည့ပ် ပီး BSC Class II
အတွေင်းထည့်၍ ထအာက်ပါတို့ကို ဆက်ေက်ေပ
ု ်ထဆာင်ပါ။


ညစ်ထပထနထသာ Rotor သို့မဟုတ် Bucket ကို 1:10 Hypochlorite Solution (5000 ppm)
ပဖင့် အပပည့ပ် ဖည့်ပါ။ အနည်းဆုံး မိနစ် (၃၀) ကကာ ထားပပီးထနာက် အဆိုပါ solution ကို
သွေန်ပါ။ ထို့ထနာက် ဆပ်ပပာ၊ ထရ တိပု့ ဖင့် ထဆးထကကာပါ။



Centrifuge ၏ အပပင်ဘက် မျက်နှာပပင်ကို 1:10 Hypochlorite Solution (5000 ppm)
ဆွေတ်ထားထသာ အဝတ် (သို့မဟုတ်) တစ်ရှုးပဖင့် သုတ်ပပီး (၁၀) မိနစ်ထားပါ။ ထိ့ထ
ု နာက်
ထရပဖင့် ထပ်မံသန့်စင်ပါ။



Autoclavable ဗန်းကို အသုံးပပုပပီးထသာအခါ Autoclave ပပုေုပ်ပါ။

၂။ သီးပခားလူောခေ်း (Isolation Room) အား ြိုးမွှားသေ့်စင်ပခင်း
 သီးပခားေူနာခန်းများကို ပိုးသတ်ထဆးအထငွေ့မှုတ်ပခင်း (Fumigation, Fogging) မပပုေုပ်ရ။
 Suspected Case ဆေထိင
ု ်အသုံးပြုခဲ့ဆသာ ဟိုတယ်အခေ်း/ အခေ်းကို ဓာတ်ခွဲအဆပဖရသည်အထိ
လုးံ ဝြိတ်ထားပြီး Suspected Case မှ Confirmed Case အပဖစ် ဓာတ်ခွဲအဆပဖပဖင့် ဆရာဂါ
ကူးစက်မှု အတည်ပြုပြီးြါက သီးပခားလူောခေ်းအား အပြီးသတ်သေ့်ရှင်းဆရး Procedure အတိင
ု ်း
ြိုးမွှားသေ့်စင်ပခင်း ပြုလုြ်ြါ။
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 သီးပခားလူောခေ်း၏ ဆေ့စဉ်သေ့်ရှင်းဆရး
 PPE အပပည့်အစုံ ဝတ်ဆင်ပါ။
 ထိုအခန်းအား ပိုးမွှားသန့်စင်ထစရန် 1:50 Hypochlorite Solution (1000 ppm) ဆွေတ်ထားထသာ
အဝတ်ပဖင့် ထသချာစွောသုတ်ပပီး (၁၀) မိနစ် ထားပါ။ ထို့ထနာက် ထရဝတ်ပဖင့် ထပ်မံသတ
ု ်ပါ။
 ေူနာကို တပ်ဆင်ထားသည့် ကိရိယာများ (ဥပမာ- IV Infusion Pump များ၊ Ventilator များ)၊
ကကမ်းခင်းများနှင့် အခန်း၏ အပခားမျက်နှာပပင်များကို တစ်ထန့ေျှင် အနည်းဆုံး တစ်ကကိမ် 1:50
Hypochlorite Solution (1000 ppm) ပဖင့် သန့်စင်ထဆးထကကာပါ။
 ေက်နှင့် ထိထတွေ့မှုများထသာ မျက်နှာပပင်များ (ဥပမာ- ေူနာခုတင်ေက်ရန်းများ၊ စားပွေဲများ၊
TV Remote ၊ ေူထခါ်ခေုတ်၊ တယ်ေီဖုန်း၊ အိမ်သာထရဆွေဲခေုတ်၊ တံခါးေက်ကိုင၊် တံခါးထပါက်၊
ထေဝင်ထေထွေက်ရှိထသာထနရာများ) စသည်တ့က
ို ို တစ်ထန့ေျှင် အနည်းဆုံး နှစ်ကကိမ် 1:50
Hypochlorite Solution (1000 ppm) ပဖင့် သန့်စင်ထဆးထကကာပါ။
 သန့်ရှင်းထရးေုပ်ငန်းများအား (Checklist) ပဖင့် ထန့စဉ်စစ်ထဆးပါ။
 သန့်ရှင်းထရးပစ္စညး် များကို ေူနာခန်းအပပင်ဘက်တွေင် သီးသန့်ထားသိုပါ။ (ဥပမာ-အပိုခန်း/
စတိုခန်း)
 သီးပခားေူနာခန်းအတွေက် သတ်မှတ်ထားထသာ သန့်ရှင်းထရးသုံးပစ္စညး် (သို့မဟုတ်) တစ်ခါသုံး
သန့်ရှင်းထရး ပစ္စညး် များကို အသုံးပပုပါ။
 သီးပခားလူောခေ်းအား အပြီးသတ်သေ့်ရှင်းဆရး (လူောခေ်းတွင် သီးပခားလူော ပြုစုပခင်း ပြီးေုံးြါက)
 PPE အပပည့်အစုံ ဝတ်ဆင်ပါ။
 ပိုးမွှားသန့်စင်ထစရန် 1:50 Hypochlorite Solution (1000 ppm) ဆွေတ်ထားထသာ အဝတ်ပဖင့်
ထသချာစွော သုတ်ပပီး (၁၀) မိနစ် ထားပါ။ ထိ့ထ
ု နာက် ထရဝတ်ပဖင့် ထပ်မံသုတ်ပါ။
 ေူနာထစာင့်ထရှာက်မှုကာေအတွေင်း ေူနာနှင့် ထိထတွေ့မှုရှိထားထသာ (သို့မဟုတ်) ညစ်ထပထား
ထသာ မျက်နှာပပင်များအားေုံးကို 1:50 Hypochlorite Solution (1000 ppm) ပဖင့် သန့်စင်
ထဆးထကကာပါ။
 ထမွေ့ရာများနှင့် အိပ်ရာအသုံးအထဆာင်များကို 1:50 Hypochlorite Solution (1000 ppm) ပဖင့်
သန့်ရှင်းထရးပပုေုပ်ပါ။
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 ကန့်ေန့်ကာ ခန်းစီးများ၊ အဝတ်များကို 1:50 Hypochlorite Solution (1000 ppm) ပဖင့်
(၁၀) မိနစ် စိမ်ထားပါ။ အဝတ်ထေျှာ်ရန် သီးသန့်အိတ်ပဖင့် သယ်ယူပို့ထဆာင်၍ သီးပခား
ထေျှာ်ဖွေပ်ပါ။
 အိမ်သာ ဆေ့စဉ်သေ့်ရှင်းဆရး
 ေူနာသည် ေှုပ်ရှားသွေားောနိုင်ပါက သီးပခားေူနာအခန်းရှိ အိမ်သာကိုသာ အသုံးပပုပါ။
 Bedpan အသုံးပပုပါက အညစ်အထကကးကို သီးပခားေူနာအခန်းရှိ အိမ်သာထဲသို့ ချက်ချင်း
စွေန့်ပစ်ပါ။
 အိမ်သာထိင
ု ်ခုံ၊ အိမ်သာအတွေင်းနံရံများ နှင့် Bedpan များကို 1:50 Hypochlorite Solution
(1000 ppm) ပဖင့် နှံ့ထအာင်ထောင်း၍ (၁၀) မိနစ် ထားပပီးမှ ထရထဆးပါ။ ထို့ထနာက် ဆပ်ပပာနှင့်
ထရကို အသုံးပပု၍ ထပ်မံထဆးထကကာပါ။

၃။ အိြ်ရာအသုံးအဆောင်များအား ြိုးမွှားသေ့်စင်ပခင်း
 ညစ်ထပထသာ အိပ်ရာအသုံးအထဆာင်များ၊ ေက်သုတ်ပဝါနှင့် အဝတ်အစားများကို ေူနာအခန်း
တွေင်းရှိ အဝတ်အတ
ိ ်ထဲတင
ွေ ် ထည့်ပါ။
 အ၀တ်အတ
ိ ်များကို ထေျှာ်ဖွေတ်ရာထနရာသို့ သယ်ထဆာင်စဉ် ပွေင့်ထွေက်ပခင်း/ကွေဲထွေက်ပခင်း မရှိထစရန်
အဝတ်အိတ်ကို ထသချာစွော ချည်ထနှာင်ထားပါ။
 ညစ်ထပထသာ အိပ်ရာအသုံးအထဆာင်များနှင့် အဝတ်အစားများကို တိုက်ရိုက်ကိုင်တွေယ်ပခင်းနှင့်
အဝတ်ထေျှာ်ပခင်းတို့ ပပုေုပ်ရာတွေင် ေက်အိတ်များနှင့် Gown များကို ဝတ်ဆင်ပါ။
 ညစ်ထပထသာ အဝတ်များနှင့် ထိထတွေ့ထားထသာ ေက်အိတ်များကို ချွတ်ပပီးထနာက် ေက်ကို
ဆပ်ပပာပဖင့် ထသချာစွော ထဆးထကကာပါ။
 ထရာဂါပိုးများ မပပန့်ပွေားထစရန်အတွေက် ညစ်ထပထသာ အဝတ်များကို ခါပခင်း၊ ကကမ်းတမ်းစွော
ကိုင်တွေယ်ပခင်း မပပုရပါ။
 အဝတ်များ အားေုံးကို 1:50 Hypochlorite Solution (1000 ppm) ပဖင့် (၁၀) မိနစ် စိမ်၍
အနည်းဆုံး (၁၆၀)ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် (၇၁ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) ရှိထသာ ထရပူတွေင် အနည်းဆုံး (၂၅) မိနစ်
ကကာထအာင် ထေျှာ်ပါ။
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၆

၄။ ကုသဆရးနှင့် ဓာတ်ခွဲခေ်း စွေ့်ြစ်ြစ္စည်းများအား ြိုးမွှားသေ့်စင်ပခင်း
 စွေန့်ပစ်ပစ္စညး် အားေုးံ ကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးပခင်း၊ Autoclaving (သို့မဟုတ်) ဓာတုပိုးသတ်ထဆးတိပု့ ဖင့်
သန့်စင်ပါ။
 တစ်ခါသုံး ထဆးထိးု ပပန်များနှင့် အပ်များကို ထပါက်မထွေက်နိုင်ထသာ Sharp Box Container
အတွေင်းသို့ စွေန့်ပစ်ပါ။
 စွေန့်ပစ်ပစ္စညး် များကို

ကိုင်တွေယ်ထသာအခါနှင့်

ပိုးမွှားသန့်စင်ထရး

ပပုေုပ်သည့အ
် ခါများတွေင်

ေက်အိတ်များနှင့် Gown များကို ဝတ်ဆင်ပါ။
 ထသွေး (သို့မဟုတ်) ခန္ဓာကိုယ်အရည်များပဖင့် အေွေန်အမင်း ညစ်ထပထနထသာ တစ်ခါသုံးပစ္စညး် များ
ကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးပခင်း (သို့မဟုတ်) စွေန့်ပစ်ပခင်း မပပုမီ အနည်းဆုံး မိနစ် (၃၀) ကကာထအာင် 1:10
Hypochlorite Solution (5000 ppm) တွေင် စိမ်ပါ။

၅။ လူောများ သယ်ယူြို့ဆောင်ဆရးအတွက် အသုံးပြုဆသာ လူောတင်ယာဉ်နှင့် သယ်ယူ
ြို့ဆောင်ဆရးြစ္စည်းများ (တွေ်းလှည်း၊ ဘီးတြ်ကုလားထိုင်များ) အား ြိုးမွှားသေ့်စင်ပခင်း
 PPE အပပည့်အစုံ ၀တ်ဆင်ပါ။
 ပိုးမွှားသန့်စင်ထစရန် 1:50 Hypochlorite Solution (1000 ppm) ဆွေတ်ထားထသာ အဝတ်ပဖင့်
ထသချာစွော သုတ်ပပီး (၁၀) မိနစ် ထားပါ။ ထိ့ထ
ု နာက် ထရဝတ်ပဖင့် ထပ်မံသုတ်ပါ။
 ေူနာတင်ယာဉ် ပိုးမွှားသန့်စင်ပခင်း
 ေူနာသယ်ယူသည့်ကာေအတွေင်း ေူနာနှင့် ထိထတွေ့မှုရှိထသာ၊ ညစ်ထပောသည့် မျက်နှာပပင်များ
အားေုးံ ကို အထက်ပါနည်းအတိင
ု ်း ပိုးမွှားသန့်စင်ပါ။
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၇

၆။ ဆသေုံးသူ၏ ခန္ဓာကိုယ် (Dead Body) အား ကိုင်တွယ်ပခင်း
 ခန္ဓာကိုယ်ထည့်သည့် အိတ်ထဲသို့ သယ်ယူရန် PPE အပပည့်အစုံ ဝတ်ထားသူ အနည်းဆုံး ၂ ဦး
(သို့မဟုတ်) ၃ ဦး ေိသ
ု ည်။
 သီးပခားေူနာအခန်းမှ မထွေက်ခွောမီ ခန္ဓာကိုယ်ထည့်သည့် အိတ်၏ အပပင်ဘက်မျက်နှာပပင်ကို 1:10
Hypochlorite Solution (5000 ppm) ဆွေတ်ထားထသာ အဝတ် (သို့မဟုတ်) တစ်ရှုးပဖင့် သုတပ
် ါ။
 အခန်းမှ

မထွေက်ခွောမီ

ခန္ဓာကိုယ်သယ်ထဆာင်သည့်

Trolley

ကို

ဘီးများအပါအ၀င်

1:10

Hypochlorite Solution (5000 ppm) ဆွေတ်ထားထသာ အဝတ်ပဖင့် သုတ်ပါ။
 အခန်းပပင်ပမှ PPE အပပည့်အစုံ ဝတ်ဆင်ထားထသာ ဝန်ထမ်းများမှ Trolley ကို ေက်ခံရယူပါ။
 ဆသေုံးသူ၏ ခန္ဓာကိုယ်ကို ရင်ခွဲစစ်ဆေးပခင်း မပြုရြါ။
Household Bleach Solution ဆဖျာ်စြ်ရာတွင် ဝတ်ေင်ရမည့် PPE
 Nitrile Rubber Gloves
 Safety Glasses/ goggles
 Surgical mask since there is potential for exposure to vapor
 Lab coat
1:50 Hypochlorite Solution (1000 ppm) ဆဖျာ်စြ်ေည်:
 ထရ (၁) ေီတာတွေင် ၅% အိမ်သုံးအထရာင်ချွတ်ထဆး ေက်ဘက်ရည်ဇွေန်း (၄) ဇွေန်း ထည့်၍
ထဖျာ်ပါ။
1:10 Hypochlorite Solution (5000 ppm) ဆဖျာ်စြ်ေည်:
 ထရ ၁ေီတာတွေင် ၅% အိမ်သုံးအထရာင်ချွတ်ထဆး ေက်ဘက်ရည်ဇွေန်း ၂၀ ဇွေန်း ထည့်၍ ထဖျာ်ပါ။
မှတ်ချက်။ ထန့စဉ်ထဖျာ်စပ်၍ အရိပ်တွေင်ထားပပီး ကုန်ထအာင် သုံးပါ။ ထနထရာင်ပခည်နှင့် တိုက်ရိုက်
မထိထတွေ့ရပါ။
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၇။ Oxygen Concentrator များအား ြိုးသတ်သေ့်စင်ပခင်း
Oxygen Concentrator စက်အား ပိုးသတ်သန့်စင်ရန်အတွေက် စက်ကိုေူနာနှင့်ထဝးရာထနရာသို့
ယူထဆာင်၍ ထဆာင်ရွက်ရပါမည်။ စက်အား ပိုးသတ်သန့်စင်ပခင်းပပုေုပ်သအ
ူ ား ထရာဂါပိုး ကူးစက်မှု
များ မရှိထစရန် ေက်အိတ်၊ N 95 နှာထခါင်းစည်း၊ Surgical Gown ဝတ်စုံ၊ Face Shield၊ တို့
ဝတ်ဆင်ပခင်းပဖင့် ကာကွေယ်သင့်ပါသည်။

Oxygen Concentrator တွင်ြါဝင်ဆသာအစိတ်အြိုင်းများ
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၉

Oxygen Concentrator စက်အပြင်ဘက်အား ြိုးသတ်သေ့်စင်ပခင်း ပြုလုြ်ြုံအေင့်ေင့်
၁။ ထရှးဉီးစွော Oxygen Concentrator စက်အားပိတ်၍ ပါဝါကကိုးကိုပဖုတ်ပါ။

၂။ ဆပ်ပပာရည်စွေတ်ထားထသာ အဝတ်စ နှင့်ထရထနွေးကိုအသုံးပပု၍ စက်ကိုယ်ထည်ပတ်ပတ်ေည်အပပင်
ဘီးေုးံ နှင့် စက်၏ထအာက်ဘက် ထနရာများ၊ ေက်ကိုင်နှင့်ခေုတ်ထနရာများပါ နှံ့စပ်ထအာင် ပွေတ်တိုက်
ပါ။ ထိုသို့ပပုေုပ်ထနစဉ် ဆပ်ပပာရည်များစက်အတွေင်းသို့ စီးမဝင်ထစရန် ဂရုစိုက်ပါ။
၃။ သန့်ရှင်းထသာ ထရစိုအဝတ်စကို အသုံးပပု၍ စက်ထပါ်တွေင် တင်ကျန်ထနသည့် ဆပ်ပပာများကို
စင်ကကယ်သည်အထိ သုတ်ထပးပါ၊
၄။ စက်ကို ထပခာက်ထသွေ့ထစရန်အတွေက် ထေဝင်ထေထွေက်ထကာင်းထသာ
ထနရာတွေင် ထား၍ အထပခာက်ခံပါ။

Oxygen Concentrator စက်၏ Filter Net အား ြိုးသတ်သေ့်စင်ပခင်း ပြုလုြ်ြုံအေင့်ေင့်
၁။ Oxygen Concentrator စက်၏ Manufacturer’s
instruction တွေင် ပါရှိသည့် အတိင
ု ်း Filter Cover ကို
အရင်ပဖုတ်ပါ။
၂။

ပိုးသတ်သန့်စင်ပခင်းပပုေုပ်ရန်အတွေက်

ဇကာစ

Filter Net ကို ပဖုတ်ပါ။ (၎င်းဇကာစ ထဆွေးထပမ့ ထနပါက
အသစ်ေပ
ဲ ါ။ ဇကာစမရှိပဲ အသုံးမပပုရ။)
၃။ Filter Net ကို ဆပ်ပပာရည်ထဲတွေင် (၃) မိနစ်ခန့် စိမ်ထားပါ။
၄။ အညစ်အထကကးနှင့် အမှုန်အမွှားများ ကင်းစင်သည်အထိ Filter Net ကို ထရပဖင့်စိမ်ပပီးထဆးထကကာပါ။
၅။ Filter Net ကို ထပခာက်ထသွေ့ထစရန် ထေဝင်ထေထွေက်ထကာင်းထသာထနရာတွေင် ထား၍ အထပခာက်ခံ
ပါ။
၆။ သန့်စင်ထပခာက်ထသွေ့ထသာ ဇကာစ Filter Net ကို Filter Cover အတွေင်းသို့ပပန်ထည့်ပါ။
၇။ Filter Cover ကို Oxygen Concentrator စက်အတွေင်းသို့ပပန်ေည်တပ်ဆင်ပါ။
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၁၀

၈။ Filter Cover ကိုပါ ဇကာနှင့်တကွေထဆးထကကာနိုင်ပါသည်။
 ထေထုအတွေင်း ထရာဂါပိုးများပျ့နှ
ံ ံ့ပခင်းများထေျာ့နည်းထစရန် Brush ပဖင့်တက
ို ်၍ သန့်စင်ပခင်း
မပပုေုပ်ရပါ။
၉။ စက်ကိုနာရီထပါင်း ၁၀၀၀ ခန့်အသုံးပပုပပီးပါက စက်အတွေင်းရှိ Filter Net အား အသစ်ေေ
ဲ ှယ်
ထပးရန်ေုအ
ိ ပ်ပါသည်။
 Filter Net အား အသစ်ေေ
ဲ ှယ်ထပးရန်ေအ
ို ပ်ပါက Manufacturer’s instruction တွေင် ပါရှိ
သည့အ
် တိင
ု ်း စက်၏ Filter Cover ကိုအရင်ပဖုတ်ပါ။
 Filter Net ဇကာစကို ပဖုတ်ပါ။

 Filter Net အထဟာင်းကို ပေပ်စတစ်အိတ်အတွေင်းသို့ထည့၍
် အိတ်ကိုထေေုံထအာင်ပိတ်ပပီး
စွေန့်ပစ်ပါ။
 စက်ထသ
ဲ ို့ Filter Net အသစ်တစ်ခုကိုတပ်ဆင်ပပီး Filter Coverကို စက်အတွေင်းသို့ ပပန်ေည်
တပ်ဆင်ပါ။
Oxygen Concentrator စက်၏ Humidifier ဆရဘူးအား ြိုးသတ်သေ့်စင်ပခင်း ပြုလုြ်ြုံအေင့်ေင့်
Oxygen Concentrator စက်ရှိ Humidifier ထရဘူးကို ေူနာတစ်ဉီးတည်းအသုံးပပုမည်ဆိုပါက
တစ်ပတ်တစ်ကကိမ်

ပိုးသတ်သန့်စင်ထပးရန်

ေိအ
ု ပ်ပါသည်။

အပခားေူနာအတွေက်

အသုံးပပုမည်

ဆိုပါက အသုံးမပပုမီ ထရဘူးကို ပိုးသတ်သန့်စင်ထပးရန် ေိအ
ု ပ်ပါသည်။
၁။ စက်မှ Humidifier ထရဘူးကိုပဖုတ်ပါ။
၂။ Humidifier အဖုံးကိုဖွေင့်၍ ဘူးအတွေင်းရှိထရကိုသွေန်ပါ။
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၃။ ဆပ်ပပာနှင့်ထရကို အသုံးပပု၍ ထရဘူးကိုထဆးထကကာပါ။

၄။ ထရနှင့် Alcohol ၆၀ရာခိုင်နှုန်းနှင့် အထက်ပါထသာ
ပိုးသတ်သန့်စင်ရည် တို့ကို ဇေုတ
ံ စ်ေံးု ထဲတင
ွေ ် (၃)ဆ၊
(၁)ဆ ထရာစပ်ပါ။

၅။ ထရဘူးကို

Alcohol ၆၀ရာခိုင်နှုန်းနှင့် အထက်ပါထသာ ပိုးသတ်သန့်စင်ရည် ထရာစပ်ထားသည့်

အရည်ထဲတင
ွေ ် မိနစ် (၃၀)ခန့်စိမ်ပါ။
၆။ ထိ့ထ
ု နာက် သန့်ရှင်းထသာ ထရပဖင့် ထရဘူးကို ထပ်မံ
ထဆးထကကာပါ။

 ထရာဂါပိုးမွှားပျ့နှ
ံ ံ့မှုကို ကာကွေယ်ရန် ထရဘူးကို ပိုးသတ်သန့်စင်ပပီးပါက ဘူးအတွေင်းပိုင်းကို
ေက်ပဖင့် ကိုင်တွေယ်ပခင်း မပပုေုပ်ရပါ။
၇။ ထနာက်တစ်ကကိမ်အသုံးပပုရန်အတွေက် ထရဘူးအတွေင်းသို့ ထရမပဖည့မ
် ီ ထရဘူးကိုထပခာက်ထသွေ့ထစရန်
ထေဝင်ထေထွေက်ထကာင်းထသာထနရာတွေင် ထား၍ အထပခာက်ခံပါ။
၈။ ထရဘူးအတွေင်းသို့ ထသာက်ထရသန့် (သို့မဟုတ်) Distilled Water ကိုသာထည့်ပါ။ ထရဘူးအထပါ်
တွေင် ညွှန်ပပထားထသာ “Maximum” အမှတ်အသားထအာက်အနည်းငယ်အထိ ထရပဖည့ပ
် ါ။ ထရဘူးကို
ထန့စဉ် ထရေဲေှယ်ရပါမည်။
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၈။ Oxygen Cylinder များအား ြိုးသတ်သေ့်စင်ပခင်း
ထရှးဦးစွော Oxygen Cylinder အားပိုးသတ်သန့်စင်ရာတွေင် Oxygen Cylinder ကို ေူနာနှင့်ထဝးရာ
ထနရာသို့ ယူထဆာင်၍ ထဆာင်ရွက်ရပါမည်။ Oxygen Cylinder အား သန့်ရှင်းထရးမေုပ်မီ ပပုေုပ်သူ
အား ထရာဂါကူးစက်မှုများမရှိထစရန် ေက်အိတ်၊ N 95 နှာထခါင်းစည်း၊ Surgical Gown ဝတ်စုံ၊ Face
Shield တို့ဝတ်ဆင်ပခင်းပဖင့်ကာကွေယ်သင့်ပါသည်။
၁။ ပိုးသတ်သန့်စင်ထဆးအပဖစ် Alcohol ၆၀ရာခိုင်နှုန်းနှင့် အထက်ပါထသာ ပိုးသတ်သန့်စင်ရည်
သို့မဟုတ် Diluted Bleach/Water Solution (0.1% Sodium Hypochlorite Solution or 0.5%
Hydrogen Peroxide Solution) တို့ကိုအသုံးပပု၍ ထဆးထကကာသန့်စင်ပါ သိ့မ
ု ဟုတ် ထဆးပဖန်းပါ။
၂။ ပိုးမွှားသန့်စင်ထစရန် ပိုးသတ်သန့်စင်ထဆးပဖန်းပပီးပါက အနည်းဆုံး (၂) မိနစ်ခန့်ထားပါ။
၃။ Alcohol ၆၀ရာခိုင်နှုန်းနှင့် အထက်ပါထသာ ပိုးသတ်သန့်စင်ရည် ကို အသုံးပပုပါက Oxygen
Cylinder

ကို

ထပခာက်ထသွေ့ထစရန်အတွေက်

ထေဝင်ထေထွေက်ထကာင်းထသာထနရာတွေင်

ထား၍

အထပခာက်ခံပါ။
၄။ Diluted Bleach/Water Solution (0.1% Sodium Hypochlorite Solution or 0.5% Hydrogen
Peroxide Solution) ကို အသုံးပပုပါက သန့်စင်ထသာ ထရစိုအဝတ်စကို အသုံးပပု၍ ပိုးသတ်
သန့်စင်ထဆးများ စင်ကကယ်သည်အထိ ပပန်သုတ်ထပးပါ။
 Diluted Bleach/Water Solution ထဖျာ်ရာတွေင် ထရပူကိုမသုံးရပါ။

၉။ Nasal Cannula များ၊ Oxygen Mask များ၊ Reservoir Mask များအား ြိုးသတ်သေ့်စင်ပခင်း
Nasal Cannula များ၊ Oxygen Mask များ၊ Reservoir Mask များသည် တစ်ခါသုံးပစ္စညး် များ
ပဖစ်သည့အ
် တွေက် အပခားေူနာအတွေက် ေုးံ ဝပပန် အသုံးမပပုပဲ ေုခံ ခုံစွောထုပ်ပိုး၍ ေွှင့်ပစ်ရပါမည်။
ေူနာတစ်ဉီးတည်းအသုံးပပုမည်ဆိုပါက တစ်ပတ်တစ်ကကိမ် ပိုးသတ်သန့်စင်ထပးရန် ေိအ
ု ပ်ပါသည်။
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ပိုးသတ်သန့်စင်ပခင်းမေုပ်မီ ပပုေုပ်သူအားထရာဂါကူးစက်မှုများမရှိထစရန် ေက်အိတ်၊ N 95 နှာထခါင်း
စည်း၊ Face Shield တို့ဝတ်ဆင်ပခင်းပဖင့်ကာကွေယ်သင့်ပါသည်။
၁။ ထရှးဉီးစွော Nasal Cannula များ၊ Oxygen Mask များ၊ Reservoir Mask များကို ဆပ်ပပာနှင့်
ထရထနွေးကို အသုံးပပု၍ ထဆးထကကာပါ။
၂။ ပိုးသတ်သန့်စင်ရန်အတွေက် ထရနှင့် Alcohol ၆၀ရာခိုင်နှုန်းနှင့် အထက်ပါထသာ ပိုးသတ်သန့်စင်ရည်
(၁၀) ဆ (၁)ဆ ထရာစပ်ထားထသာအရည်ကိုသုံး၍ထဆးပါ။
၃။ ထိ့ထ
ု နာက်သန့်ရှင်းထသာထရပဖင့် ထပ်မံထဆးထကကာပါ။
၄။ ထနာက်တစ်ကကိမ်အသုံးမပပုမီ ထေဝင်ထေထွေက် ထကာင်းထသာထနရာတွေင် ထား၍ အထပခာက်ခံပါ။

၁၀။ လူနာနနအိမ်ပတ်ဝန်းကျင်အား ြိုးသတ်သေ့်စင်ပခင်း
လူနာ၏

နနအိမ်ပတ်ဝန်းကျင်ပိုးသတ်သန့်ရှင်းနရးပပုလုပ်ရာတွင်

နလျာ့နည်းနစရန်နှင့်

ဓာတုထထ
ိ တွေ့မှုနလျာ့နည်းနစရန်အတွက်

ပပုလုပ်သူအား

ကူးစက်မှု

ပိုးသတ်သန့်စင်

ထဆးများ

ပပင်ဆင်ပခင်း (သို့) အသုံးပပုပခင်း ပပုေုပ်ရာတွေင် PPE အပပည့်အစုံကို

ဝတ်ဆင်သင့်ပါသည်။

ပိုးသတ်သန့်စင်နဆးအပြစ် Alocohol 60% နှင့် အထက်ပါနသာ ပိုးသတ် သန့်စင်ရည် သို့မဟုတ်
Bleach/Water Solution (Sodium Hypochlorite or Calcium Hypochlorite) ကိုအသုံးပပုရမည်။
ပိုးသတ်သန့်စင်ထဆးများပပင်ဆင်ရာတွင်လည်း ထေဝင်ထေထွေက်ထကာင်းထသာ ထနရာများ၌ ပပင်ဆင်
သင့ပ
် ါသည်။
၁။ လူနာနနအိမ်အခန်းအား ပိုးသတ်သန့်စင်နစရန် 1:50 Hypochlorite Solution (1000 ppm)
ဆွတ်ထားနသာ အဝတ်ပြင့် နသချာစွာသုတ်ပပီး (၁၀) မိနစ် ထားပါ။ ထိ့န
ု နာက် နရဝတ်ပြင့်
ထပ်မံသုတ်ပါ။
၂။ လူနာနနအိမ်ရှိ လက်နှင့် ထိနတွ့မှုများနသာ မျက်နှာပပင်များ (ဥပမာ- စားပွဲများ၊ TV Remote ၊
လူနခါ်ခလုတ်၊

တယ်လြ
ီ ုန်း၊

အိမ်သာနရဆွဲခလုတ်၊

နလဝင်နလထွက်ရှိနသာနနရာများ)

စသည်တ့က
ို ို

တံခါးလက်ကိုင်၊

တစ်နန့လျှင်

အနည်းဆုံး

တံခါးနပါက်၊
နှစ်ကကိမ်

Hypochlorite Solution (1000 ppm) ပြင့် သန့်စင်နဆးန ကာပါ။
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၁၄

၃။ လူနာနနအိမ်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ပိုးသတ်သန့်စင်ပခင်းပပုလုပ်မည့် မျက်နှာပပင်များကို ပထမဉီးစွာ
ဆပ်ပပာ နှင့န
် ရကိုအသုံးပပု၍ ထသချာစွောထဆးထကကာပါ။
၄။ ထိ့န
ု နာက် ပိုးသတ်သန့်စင်ရည်ဆွတ်ထားနသာ အဝတ်ပြင့် ၏နနရာအနှံ့ သုတ်ပါ။
 Bleach/Water Solution ကိုအသုံးပပုပါက သာမန်အညစ်အန ကးများအတွက် 0.1% (1000
ppm)

ထသွေးနှင့်

Body

Fliud

များသန့်စင်ရန်အတွေက်

0.5%

(5000

ppm)

ကိုအသုံးပပုရမည်ပဖစ်သည်။
၅။ ပိုးသတ်နဆးအနငွ့မှုတ်ပခင်း (Fumigation, Fogging) မပပုလုပ်ရ။
၇။ ပိုးသတ်သန့်စင်ရည်ကိုအနည်းဆုံး (၁၀)မိနစ်ထားပပီးနရစိုအဝတ်ပြင့် ပပန်သုတ်ပါ။
၈။ ပိုးသတ်သန့်စင်ထဆးအမျုးအစားများစွ
ိ
ာထရာစပ်အသုံးပပုပခင်းမှထရှာင်ကကဉ်ပါ။
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