သတ်မှတ် Community Based Facility Quarantine Centre မ ာွား
ခပင်ဆင်ခြင်ွားနှင် လုက်ောနဆာင်ရွက်ရမည်အြ က်မ ာွား
(Version 3.0)
(Updated as of 5-7-2021)
၁။

သတ်မှတ် (Community Based Facility Quarantine Centre) နေရာတွင် အသွာွားအလာ
ကေသ
် တ်ခြင်ွား ခပြုလပ
ု န
် ုင်ရေ်အတွက် ခပင်ဆင်ခြင်ွား(က) သတ်မှတ်ထောားရှှိသသောသေရောမ ောားအောား တောဝေ်ရှှိသူမ ောားနှင် က ေ်ားမောသရားဝေ်ထမ်ားမ ောားမှ သောားသရောက်
ကကည်ရရ
ှု မည်။
(ခ)

အသောားအလောကေ်သတ်ခခင်ားခံရသူအောား ထောားရှှိမည်သေရောသည် သလဝင်သလထက် သကောင်ားမေ်
ရမည်။ လံသ
ုံ လောက်သသော အက ယ်အဝေ်ားရှှိရမည်။ (သလဝင်သလထက်သကောင်ားမေ်သေရေ် တံခ ားမ၊
ခြတင်ားသြ က်မ ောား ဖင်ထောားရမည်။)

(ဂ)

ခဖေ်နှိုံင်ြ က လူတေ်ဦားလျှင် တေ်ခေ်ားသားသေ်ထောားရှှိနှိုံငမ
် ည်သေရော ခဖေ်ရမည်။

(ဃ) က ောား၊ မ သားခခောားထောားရှှိရမည်။
(င)

တေ်ဦားလျှင် တေ်ခေ်ားထောားရှှိနှိုံင်ခခင်ားမရှှိြ က သားသေ်ကတ
ုံ င်မ ောားအောား တေ်မတော (သှိမဟုံ
ုံ
တ်) (၃)
သြ အကောတင် နှေ်သယောက်တေ်ခေ်ားထောားရှှိ၍ တေ်ဦားခ င်ားသားသေ်ရသ
ှှိ ေရေ် အကောအရံ (Partition)
ြ ရှရ
ှိ မည်။ အကောအရံမရှှိြ က နှေ်မတော (သှိမဟုံ
ုံ
တ်) (၆)သြ အကော ထောားရှှိရမည်။

(ေ)

ခေ်ားမတင်ထောားရှှိမည်ဆှိုံြ က တေ်မတော (သှိုံမဟုံတ်) (၃)သြအကောတင် ကုံတင်မ ောားထောားရှှိ၍ တေ်ဦား
ခ င်ားသားသေ်ရသ
ှှိ ေရေ် အကောအရံ(Partition) ထောားရှှိသြားရမည်။ အကောအရံထောားရှှိရေ် မခဖေ်နှိုံင်
ြ က နှေ်မတော (သှိမဟုံ
ုံ
တ်) (၆) သြ အကောထောားရှှိရမည်။

(ဆ)

အသောားအလောကေ်သတ်ခခင်ားခံရသူမ ောားအောား အဝင်/အထက်ရက် တူညသသောအုံြ်ေုံ(Cohort)အလှိက
ုံ ်
အခေ်ားခ င်ား (သှိုံမဟုံတ်) ခေ်ားမသေရောခ င်ား တူညေော သေရောခ သြားရမည်။ အုံြ်ေုံလှိုံက် ခေ်ားမတင်
ထောားရှှိမည်ဆှိုံြ က (Cohort)အုံြ်ေုံလှိုံက် အကောအရံ(Partition) ထြ်မံထောားရှှိသြားရမည်။ အဝင်/
အထက်ရက် မတူညသသောသူမ ောားအောား အတူသေရောမသြားရြ ။

(ဇ)

အသောားအလောကေ်သတ်ခခင်ားခံရသူမ ောားအောား အဝင်/အထက်ရက် တူညသသောအုံြ်ေုံ(Cohort)အလှိက
ုံ ်
သားသေ်သရအှိမမ
် ောားကှိုံ အသံုံားခြြုနှိုံင်ရေ်ေေဉ်သြားရြ မည်။(သားသေ်သရအှိမ်အသံုံားခြြုရေ် အဆင်မသခြ
ြ က အခခောားသူမ ောားနှင် ထှိသတွေ့မှုေည်ားသအောင် သောားလောအသံုံားခြြုရြ မည်။ သရအှိမ် လံသ
ုံ လောက်ေော
ေေဉ်ထောားရှှိရမည်။) အဝင်အထက်ရက် မတူညသသောအုံြ်ေုံ (Cohort) မ ောားကှိုံ သရအှိမ်အတူတက

သံုံားေွဲခခင်ား မခြြုသေရြ ။ ရေအိမ်အဝင်/အထွကတ
် ွင် ဆပ်ပပြာနှင် ရေ အလုံအရလြာက်ထြာားေှိပြင်ားနှင်
စနစ်တကျလက်ရဆားနည်ားပိုံစတြာမျြာား ထြာားေှိေမည်။
(ဈ) အသောားအလောကေ်သတ်ခံရသူမ ောားအတက် သရ၊ အေောားအေော၊ သဆားဝ ားနှင် အခခောားလှိအ
ုံ ြ်သသော
အသခခခံအသံုံားအသဆောင်မ ောား ေေဉ်သြားရမည်။
(ည) အေောားအသသောက်မ ောားလောသရောက်

ြှိသဆောင်
ုံ
သူမ ောားနှင်

အသောားအလောကေ်သတ်ခခင်ားခံရသူမ ောား

တှိုံက်ရှိုံက်ထှိသတွေ့မှုမရှှိသေရေ် ေေဉ်ရမည်။ (ဥြမော- အေောားအသသောက်မ ောားအောား သက်ဆှိုံငရ
် ော
အခေ်ား (သှိုံမဟုံတ်) ခေ်ားမသရှွေ့ရှှိ သတ်မှတ်ေောားြွဲတင်ထောားရှှိပြားမှ ေောားသသောက်မည်သူမှ ကှိုံယ်တှိုံင်
ယူရေ်)
(ဋ)

အသောားအလောကေ်သတ်ခခင်ားခံရသူအတက်

သားသေ်အသံုံားအသဆောင်မ ောား

အသံုံားခြြုရြ မည်။

(ဥြမော- မ က်နှှာသုံတ်ြဝ ၊ အှိြ်ယောခင်ား၊ သသောက်သရခက်၊ ထမင်ားြေ်ားကေ်မ ောား)
(ဌ)

အသောားအလောကေ်သတ်ခခင်ားခံရသူအောား အေောားအသသောက်ေောားသသောက်နှိုံင်ရေ်အတက်သားသေ်ခြင်ဆင်
သြားရမည်၊ အသောားအလောကေ်သတ်ခခင်ားခံရသူအရနပြင် မိမိအြန်ားအတွင်ားေှိ မိမအ
ိ တွက်သတ်မှတ်
ထြာားရသြာရနေြာတွင်သြာ စြာားရသြာက်ေပါမည်။

(ဍ)

သရောဂ ြှိုံားသေ်ေင်ခခင်ားအတွက် လိအ
ုံ ပ်သည်ြေစည်ားမ ောား (70% Alcohol ြ ဝင်သသော ြှိုံားသေ်ေင်
သဆားရည်)၊ တေ်ခ သံုံား လက်အှိတ်မ ောား၊ ြ ားေြ်နှင်နှှာသခ င်ားေည်ားမ ောား အဆင်သင်ထောားရှှိရြ မည်။

(ဎ)

အသောားအလောကေ်သတ်ခခင်ားခံရသူ သံုံားေွဲသည်အမှိှုကသ
် ရှိက
ုံ ်နှင် ေေ်ြေ်ြေစည်ားမ ောားအောား သတ်မှတ်
သေရောတင် ေည်ြင်သောယောသရားသကော်မတနှင်ခ တ
ှိ ်ဆက်၍ ေေေ်တက ေေ်ြေ်သည် ေေေ်ရှှိရမည်။

(ဏ) သရဆှိုံားေေေ
် ေေ်နှင်မှိလလောေေေ် သကောင်ားမေ်သေရေ်၊ ယှိုံေှိမမ
် ှုမရှှိသေရေ် ြံုံမှေ်ေေ်သဆားသဆောင်ရွက်
ရမည်။

၂။

သတ်မှတ် Community Based Facility Quarantine Centre မ ာွားတွင် အသွာွားအလာ ကေ်သတ်
ခြင်ွား(သမဟု
ု
တ)် တာွားခမစ်ပတ်ပင်ခြင်ွား (Quarantine) ဝင်ရ ောက်သည်သူမ ာွားအနေခြင် လက
ု ်ော
ရေ်အြ က်မ ာွား
(က) အသောား/အလောကေ်သတ်ခခင်ားခံရသည်သူမ ောားအသေခဖင် သတ်မှတ်သေရောတင်သော သေထှိင
ုံ ရ
် မည်။
ဧည်ခေ်ားသှိုံသောားသရောက်ခခင်ား၊ အခခောားအခေ်ားမ ောားသှိုံသောားသရောက်လည်ြတ်ခခင်ား၊ အခခောားသူနှင်အတူ
ေောားသသောက်ခခင်ား၊ ဝိုံငား် ြွွဲ့ရပပြာဆိုံပြင်ားနှင် ခြင်ြသှိုံထက်ခောခခင်ားမ ောားကှိုံ လံားုံ ဝ(လံားုံ ဝ) သရှောင်ကကဉ်
ေမည်။

(ခ)

အသောား/အလောကေ်သတ်ခခင်ားခံရသည်သူ တေ်ဦားခ င်ားသည် သရောဂ လကခဏောမခြသသော သရောဂ ြှိုံား
သယ်သဆောင်သူခဖေ်နှိုံင၍
် တေ်ဦားနှငတ
် ေ်ဦား အေည်ားဆံုံား(၆)သြအကော ြပ်ြွြာြွြာရနေမည်။ ြ ားေြ်
နှငန
် ှှာသခ င်ားေည်ား (Mask) ကှိုံ စြာားရသြာက်ြျိန်နှင်အပ
ိ ်ြျိန်မှအပ အခ ေ
ှိ ်ခြည် တပ်ဆင်ေမည်။

(ဂ)

လက်ကှိုံ ဆြ်ခြောနှင်သရ (သှိမဟုံ
ုံ
တ်) အနည်ားဆုံား အယ်ကှိုံသဟောလ် (၆၀)% ြ သသော ရေမလိုံ
လက်သေ်ေင်သဆားရည်ကှိုံအသံုံားခြြု၍ ေကကေ်(၂၀)ကကောသအောင် မကကြာြဏ ေေေ်တက သဆားရကကြာ
ေမည်။ အမ ောားသံုံားြေစည်ားမ ောား မကှိုံငတ
် ယ်မနှင် ကှိုံင်တယ်ပြားတှိုံင်ား၊ အှိမ်သောအသံုံားခြြုပြားတှိုံင်ား၊
အေော မေောားမတှိုံငား် ၊ နှှာသခ ၊ သခ ောင်ားဆှိုံား၊ နှှာရည်ညှေ်ပြားသည်အခ တှိုံင်ား၊ ပါားစပ်နှင်နှှာသခ င်ားေည်ား
(Mask) ကှိုံ မကှိုံငတ
် ယ်မနှင် ကှိုံင်တယ်ပြားတှိုံင်ား လက်ကေ
ှိုံ ေေ်တက သဆားသကကောေမည်။

(ဃ) နှှာသခ ၊ သခ ောင်ားဆှိုံားသည်အြါတှိုံင်ား တေ်ရှ ား (သှိမဟုံ
ုံ
တ်) တံသတောင်သကားခဖင် ြ ားေြ်နှင်နှှာသခ င်ား
ကှိုံ လံခုံ ခံြုစွြာဖံုံားအုံြ်ေမည်။ အသံုံားခြြုပြားတေ်ရှ ားကှိုံ အမှိှုက်ြံုံားထွဲသှိုံ ေေေ်တက ေေ်ြေ်ေမည်။
လက်ကှိုံ ေေေ်တက ခြေ်လည်သဆားရကကြာေမည်။
(င)

ကှိုံယ်အြူခ ေ
ှိ ်တှိုံငား် ခခင်ားနှင် က ေ်ားမောသရားအသခခအသေေေ်သဆားခခင်ားတှိကှိ
ုံ ုံ တေ်သေ (၂)ကကှိမ် ခံယူေ
မည်။ ပြစ်နိုံင်ပါက ကိုံယ်အပူြျိန်တိုံင်ားတြာပြင်ားနှင် ရသွားတွင်ားရအြာက်ဆီဂျင်ပမြာဏ တိုံင်ားတြာ
ပြင်ားကိုံ မိမိကိုံယ်တိုံင်ရဆြာင်ေွက်၍ တြာဝန်ေှိသူမျြာားထ သတင်ားပိုံို့ေမည်။

(ေ)

ြျြာားနာပြင်ား(ကိုံယ်အပူြျိန် ၃၈ ဒီဂေီစင်တီဂေိတ် (သိုံို့မဟုံတ်) ၁၀၀.၄ ဒီဂေီြြာေင်ဟိုံက် အထက်
ေှိပြင်ား)၊ ရြျြာင်ားရပြြာက်ဆိုံားပြင်ား၊ လည်ရြျြာင်ားနာပြင်ား၊ ရုံတ်တေက်အနို့/အေသြာ ရပျြာက်ဆုံားပြင်ား၊
အသက်ရှှူေြက်ြပြင်ား၊ ရသွားတွင်ားရအြာက်ဆီဂျင်ပမြာဏ (၉၂%)ရအြာက် ကျဆင်ားပြင်ား ေသည်
လကခဏောမ ောားခဖေ်သြေါ်ြ က တောဝေ်ရှှိသူထံ ခ က်ခ င်ားဆက်သယ် အသကကောင်ားကကောား၍ သဆားကုံသမှု
ခံယေ
ူ မည်။

(ဆ)

ေည်ားကမ်ားမွဲတံသတားသထားခခင်ား၊ ေည်ားကမ်ားမွဲအမှိှုက်ြေ်ခခင်ား၊ ကမ်ားယောေောားခခင်ား၊ သဆားလှိြ်သသောက်
ခခင်ား၊ အရက်သသောက်ခခင်ားမ ောားကှိုံ သရှောင်ကကဉ်ေမည်။

၃။

သတ်မှတ် Community Based Facility Quarantine Centre မ ာွားတွင် အန

ွန

လ
ွ ုကေ
် ာရ

မည် အြ က်မ ာွား
(က) တောဝေ်က ဝေ်ထမ်ားမ ောားအသေခဖင် ခွဲေှိတ်ခေ်ားသံုံားြ ားေြ်နှင်နှှာသခ င်ားေည်ား (Surgical Mask) ကှိုံ
သေေဉ်တပ်ဆင်ပြား တေ်ကှိုံယ်သရသေ်ရှင်ားသရား အထူားဂရုံခြြုသဆောင်ရွက်ေမည်။
(ခ)

တောဝေ်က ဝေ်ထမ်ားမ ောားအသေနှင် အခ င်ားခ င်ား အေည်ားဆံုံားနှေ်မတော (၆သြ)အကောတင် သေထှိင
ုံ ်၍
ဆြ်ခြောနှငသရကှိ
်
ုံ အသံုံားခြြုကြာ အေည်ားဆံုံား ေကကေ(် ၂၀)ကကောသအောင် လက်ကှိုံ မကကောခဏ ေေေ်
တက သဆားရကကြာေမည်။

(ဂ)

အနည်ားဆုံား အယ်ကှိုံသဟောလ် (၆၀)%ြ ဝင်သသော

ရေမလိလ
ုံ က်သေ်ေင်သဆားရည်ကှိုံ အလယ်

တကူ အသံုံားခြြုနှိုံင်ရေ် အဆင်သင်ထောားေှိေမည်။ လှိုံအြ်ြ က အသံုံားခြြုနှိုံင်ရေ် ြ ားေြ်နှင်နှှာသခ င်ား
ေည်ား (Surgical Mask) မ ောား အဆင်သင်ထောားရှေ
ှိ မည်။
(ဃ) အသဆောက်အဦ အတင်ား/အခြင်ကှိုံ အပမွဲမခြတ် ြှိုံားသေ်ေင်သရားအတက် သအောက်ြ တှိုံကှိုံ အထူား
ဂရုံခြြုသဆောင်ရွက်ေမည်။
(၁)

လူအမ ောားမကကောခဏထှိသတွေ့သလရှှိသသောသေရောမ ောား(ဥြမော-ဓောတ်သလှကောားခလုံတ်၊ သလှကောား
လက်ရေ်ားမ ောား၊ တံခ ားလက်ကှိုံင်မ ောားေသည်တှိုံ)ကှိုံ အသုံားပပြုသည်လူဦားရေရပေါ်မူတည်၍
(၂)ေှာရ တေ်ကကှိမ်ြနို့် အယ်ကှိုံသဟောလ် (၇၀)% ြ သသော ြှိုံားသေ်ေင်သဆားရည်အသံုံားခြြု၍
သေ်ရှင်ားသရားခြြုလုံြ်ေမည်။

(၂)

လူအမ ောား သေထှိင
ုံ သ
် လရှှိသသောသေရောမ ောား၊ အခေ်ား၏ကကမ်ားခင်ားမ ောားနှင် အခခောား မ က်နှှာခြင်
မ ောားကှိုံ ြှိုံားမောားသေ်ေင်သေရေ် 1:50 Hypochlorite Solution (1,000 ppm) ဆတ်ထောား
သသောအဝတ်ခဖင်သသခ ောေောသုံတ်ပြား(၁၀)မှိေေ်ထောားြ ။ထှိသေှာက်
ုံ

သရဝတ်ခဖင်ထြ်မံသုံတ်

ေမည်။
(၃)

လက်နှင်ထှိသတွေ့မှုမ ောားသသော မ က်နှှာခြင်မ ောား (ဥြမော - ကုံတင်လက်ရေ်ားမ ောား၊ ေောားြွဲမ ောား၊
အမ ောားသံုံားတယ်လဖုံေ်ား၊ လူသခေါ်ခလုံတ်၊ အှိမ်သောသရဆွဲခလုံတ်၊ တံခ ားသြ က်၊ သလဝင်/
သလထက်ရှှိသသောသေရောမ ောား) ေသည်တှိုံကှိုံ တေ်သေလျှင် အေည်ားဆံုံား နှေ်ကကှိမ် 1:50
Hypochlorite Solution (1,000 ppm) ခဖင် သဆားသကကောေမည်။

(1:50 Hypochlorite Solution (1,000 ppm) ရရှနုင်ရေ် နရ (၁) လီတာတွင် ၅%
အမ်သုွားအနရာင်ြျွတ်နဆွား (Bleaching Powder) လက်ြက်ရည်ဇွေ်ွား (၄)ဇွေ်ွား

ည်၍

နြ ာ်ပါ။)
(၄)

လူအမ ောား သေထှိုံင်သလရှှိသသောသေရောမ ောားတင်ရှှိသသော အရောဝတထြုမ ောားအောားအလယ်တကူ သဆား
သကကောသေ်ေင်နှိုံငသ
် သောအရောမ ောားနှင် ဖံုံားအုံြ်ထောားေမည်။

(င)

အသဆောက်အဦ၏ သလဝင်/သလထက်သကောင်ားသေရေ် ဦားစြာားရပားအစီအစဉ်ပြင် ရဆြာင်ေွက်ေမည်။
(၁)

အခေ်ားမ ောားအောား သလဝင်/သလထက်သကောင်ားသေရေ် တံခ ားမ ောား ဖင်ထောားေမည်။

(၂)

Aircon

မခဖေ်မသေအသံုံားခြြုရေ်

လှိုံအြ်ြ က

သလဝင်/သလထက်ေေေ်အောား

အပမွဲမခြတ်

သေ်ရှင်ားသရားခြြုလုံြ်ေမည်။ (လှိုံအြ်လျှင် သလေေ်ေကောမ ောားကှိုံ အသေ်လွဲလှယ်ေမည်။)
(ေ)

သရအှိမ် လံသ
ုံ လောက်ေောေေဉ်ထောားရှှိရမည်။ သရဆှိုံားေေ်ေေေ်နှင် မှိလလောေေေ်ကှိုံ သကောင်ားမေ်သေရေ်
နှင် ယှိုံေှိမမှု
် မရှှိသေရေ် အပမွဲမခြတ် သတှိခြြုသဆောင်ရွက်ေမည်။

(ဆ)

အသဆောက်အဦအတင်ား လူအမ ောားေုံသဝားခခင်ား၊ သဟောသခြောခခင်ားနှင် ြွဲမ ောားေေဉ်ခခင်ားကှိုံ လံားုံ ဝရြ်
ဆှိုံင်ားထောားေမည်။

(ဇ)

အသဆောက်အဦအတင်ားရှှိ ဝေ်ထမ်ားမ ောားေောရင်ားနှင် ကေ်သတ်သေောင်ကကည်ခခင်ားခံရသူေောရင်ား၊ ေတင်
ဝင်သရောက်သေထှိင
ုံ ်သည်အခ ေ
ှိ ်၊ Quarantine ရက်ခြည်မည်အခ ေ
ှိ ်၊ အခ ေ
ှိ ်တူဝင်သရောက်/ ထက်ခော
မည်အြ
ုံ ်ေုံ(Cohort)၊ သတ်မှတ်အြ
ုံ ်ေုံအလှိုံက်သေရောခွဲသဝခ ထောားခခင်ား (Cluster)၊ ဝင်သရောက်သူ
အမည်၊ အသက်၊ မှတ်ြံုံတင်ေံြ တ် (သှိုံမဟုံတ်) ြတ်ေြှိေံ
ုံ ြ တ်၊ နှိုံင်ငံသောား၊ သေရြ်လှိြ်ေော၊
ဖုံေ်ားေံြ တ်မ ောားအောား အခ ေ
ှိ ်နှင်တေ်သခြားည ေေေ်တက မှတ်တမ်ားတင်ထောားေှိေမည်။

၄။

သတ်မှတ် Community Based Facility Quarantine Centre မ ာွားရှ တာဝေ်ရှသူမ ာွားအနေခြင် (က) တြာဝန်ေှိသူမျြာားအရနပြင် ြွစိတ်ြန်ားသုံားပါားစပ်နှင်နှာရြါင်ားစည်ား (Surgical Mask) ကိုံ ရနို့စဉ်
တပ်ဆင်ပပီား တစ်ကိုံယ်ရေသန်ေ
ို့ ှင်ားရေား အထူားဂရုံပပြုရဆြာင်ေွက်ေမည်။
(ြ)

တြာဝန်ေှိသူမျြာားအရနပြင် အြျင်ားြျင်ား အနည်ားဆုံားနှစ်မီတြာ (၆ရပ)အကွြာတွင် ရနထိင
ုံ ၍
် ဆပ်ပပြာ
နှင် ရေကိုံ အသုံားပပြုကြာ အနည်ားဆုံား စကကနို့်(၂၀)ကကြာရအြာင် လက်ကိုံ မကကြာြဏ စနစ်တကျ
ရဆားရကကြာေမည်။

(ဂ)

ဧည်သည် (သှိမဟုံ
ုံ
တ်) Quarantine ဝင်ရေြာက်သူမ ောားနှင် အေားကြ်ထှိသတွေ့ခခင်ားမှ သရှောင်ကကဉ်ေ
မည်။ အေောားအသသောက်သြားြှိုံရောတင် တေ်ခ သံုံားဘူားမ ောားခဖင်ထည်ပြား လံခုံ ခံြုေောဖံုံားအုံြ်ပြား ဧည်သည်
အခေ်ားသရှွေ့တင် ခံုံတေ်လံုံားခ ထောား၍ သြားအြ်နှိုံင်သရား ဦားေောားသြားသဆောင်ရွက်ေမည်။

(ဃ) မခဖေ်မသေ ဧည်သည်၏အခေ်ားထွဲဝင်ရမည်ဆှိုံြ က မှိမက
ှိ ှိုံယ်တှိုံင် Level-2 PPE ဝတ်စုံ (ြ ားေြ်
နှငနှ
် ှာသခ င်ားေည်ား (Surgical Mask)၊ မျက်နှာအကြာ(Face Shield)၊ ေင်ကြာအကျျီ (Surgical
Gowns)၊ လက်အတ
ိ ် (Glove))ကိုံ သသခ ောေော မပြစ်မရန ဝတ်ဆင်ေမည်၊ အခေ်ားထွဲမဝင်မ
ဧည်သည်ကှိုံ ြ ားေြ်နှငနှ
် ှာသခ င်ားေည်ား (Surgical Mask) သသခ ောေောတြ်ဆင်ရေ် ကကိြုတင်၍သခြော
ေမည်။ ဧည်သည်နှင် နှေ်မတော (၆သြ)အကောတင်သော သေေမည်။ အခေ်ားထွဲမှထက်သည်နှင်
ဆြ်ခြောနှငသရကှိ
်
ုံ အသံုံားခြြု၍ အေည်ားဆံုံားေကကေ်(၂၀)ကကောသအောင် လက်ကှိုံ မကကောခဏ ေေေ်တက
သဆားရကကြာေမည်၊ ဧည်သည်အြန်ားထဝင်ရေြာက်စဉ် အသုံားပပြုြသည် တစ်ြါသုံားပစစည်ားမျြာားကိုံ
အြုံားပါရသြာ အမိှိုက်ပုံားမျြာားအတွင်ားသိုံို့ စနစ်တကျ စွနို့်ပစ်ေပါမည်။
(င)

ေေ်ြေ်ြေစည်ားထည်ရေ် အမှိှုက်အတ
ှိ ်မ ောားကှိုံ လံုံသလောက်ေောထောားသြားေမည်။ တေ်ကှိုံယ်သရသံုံား
သေ်ရှင်ားသရားြေစည်ားမ ောား (ဥြမော- အှိမ်သောသံုံားေကက ၊ တေ်ရှ ားလှိြ်၊ ဆြ်ခြော၊ ရေမလိုံလက်သေ်ေင်
သဆားရည်၊ အခေ်ားသေ်ရှငား် သရားြေစည်ားမ ောား၊ ြှိုံားသတ်သေ်ေင်သဆားရည်ေသည်) တှိကှိ
ုံ ုံ လံသ
ုံ လောက်
သအောင် ထောားရှှိသြားေမည်။

(စ)

အဝတ်အေောားမ ောား သလျှော်ဖြ်ရောတင် Level-2 PPE ဝတ်စုံ (ြ ားေြ် နှငနှ
် ှာသခ င်ားေည်ား (Surgical
Mask)၊ မျက်နှာအကြာ(Face

Shield)၊ ေင်ကြာအကျျီ

(Surgical

Gowns)၊ လက်အိတ်

(Glove))ကိုံ သသခ ောေော မပြစ်မရန ဝတ်ဆင်၍ 1:50 Hypochlorite Solution (1,000 ppm)
(၁)ဆ နှင် သရ (၂၀)ဆ သရောသနှှာထောားသသောသဆားရည်ခဖင် ေှာရဝက် (မှိေေ် ၃၀)ေှိမ်ပြားမှ အဝတ်
သလျှောေ
် က် အသံုံားခြြုသလျှောဖ
် ြ်ေမည်၊ မ က်နှှာသုံတ်ြဝ ၊ သေောင်၊ အှိြ်ယောခင်ား၊ သခ င်ားအံုံားေြ်မ ောားကှိုံ
အသရားသြေါ်အသခခအသေမှလ၍
ွဲ (၃) ရက်ခေ် (၁) ကကှိမ်သော သလျှော်ဖြ်ေမည်။
(ဆ)

ဧည်သည်(သှိမဟုံ
ုံ
တ်)Quarantineခြြုလုံြ်ခခင်ားခံရသူမှ သေထှိင
ုံ မ
် သကောင်ားခဖေ်သကကောင်ား(သိမ
ုံို့ ဟုံတ်)
ကိုံဗစ်-၁၉ ရေြာဂါ သသယလကခဏြာတစ်ြုံြုံ ြစြာားရနေရကကြာင်ား အသကကောင်ားကကောားလောြ က သက်
ဆှိုံင်ရောက ေ်ားမောသရားဌောေသှိုံ ဆက်လက်၍ ခ က်ခ င်ားသတင်ားရပားပိေ
ုံို့ မည်။

(ဇ)

ထြ်မံ၍ အသေ်ဝင်သရောက်မည်သူအောား ဝင်သရောက်ခင်မခြြုမ အခေ်ားသေ်ရှင်ားသရားအသေခဖင် အခေ်ား
၏ ကကမ်ားခင်ားမ ောားနှင် အခခောားမ က်နှှာခြင်မ ောားကှိုံ ြှိုံားမောားသေ်ေင်သေရေ် 1:50 Hypochlorite
Solution (1,000 ppm) ဆတ်ထောားသသော အဝတ်ခဖင် သသခ ောေောသုံတ်ပြား (၁၀) မှိေေ်ထောားေမည်။
ထှိသေှာက်
ုံ
သရဝတ်ခဖင် ထြ်မံသုံတ်ေမည်။
Community Based Facility Quarantine မ ောျား ှိ တောဝန် ှိသူမ ောျားအနေခြင် ရေသဆှိိုင် ော

တောဝန် ှိအဖွဲ့အစည်ျားမ ောျား၊ က ေ်ွားမာနရွားနှင်အာွားကစာွားဝေ်ကကီွားဌာေနှင် နျားနယ်ဝန်ကကျားဌောနမ ောျား၊ ရစတန ာ့
ဝန်ထမ်ျားမ ောျား၊ လူမှုရ ျားအဖွဲ့အစည်ျားမ ောျားနငာ့် ပူွားနပါင်ွား၍ Community Based Facility Quarantine
ဝင်ရ ောက်မညာ့်သူမ ာွားအာွား ခ ျားသောျား ောဇဝင်ရ ေါ်မူတည်၍ သောမန်အောျားဖဖငာ့် (၁၀) က်တှိတှိ အသွာွားအလာ
ကေ်သတ်နုင်ရေ်ရဆောင် ွက်ဖခင်ျား၊ သတ်မှတ်

ာွားနသာနေရာမ ာွားတွငသ
် ာ နေ

ုင်ခြင်ွားရှ/မရှ နစာင်ကကပ်

ကကည်ရှုခြင်ွားနှင် အလှူ င်မ ာွားကုလအ
ု ပ်သည်အကာအကွယ်မ ာွားခြင် သတ်မှတ်

ာွားရှသည်နေရာမ ာွား

၌သာ ဝင်နရာက်နစခြင်ွား စသည်တှိိုို့ကု အခ တ
ှိ ်အဆက်ထှိမှိစော ူျားရ ေါင်ျား၍ နဆာင်ရွက်ရမည်ခြစ်ပါသည်။
Community Based Facility Quarantine ခပြုလုပ်ြရသူအြ င်ွားြ င်ွားနှင် ရပ်ရွာနေသအတွငွား် သု
ဆက်လက်နရာဂါ ကူွားစက်ပ ျံ့နှခြင်ွားမှ ကာကွယ်နုငရ
် ေ်အတွက် သတ်မှတ်
အ

COVID-19

ူွားဂရုခပြု လက
ု ်ော

ာွားနသာစည်ွားကမ်ွားမ ာွားကု

ေါမည်။

က ေ်ွားမာနရွားနှင်အာွားကစာွားဝေ်ကကီွားဌာေ
အသသားေှိတ်သှိရှှိလြ
ှိုံ က
ဤသေရောကှိုံ Scan ဖတ်ြ ။

(၅-၇-၂၀၂၁)
Version (3.0)

