ဟိုတယ်/တည််းခိုခန််း (Hotel/Guest House) Quarantine Centre မ ်း
ပြင်ဆင်ပခင််းနှင့်် လိုကန
် ာဆဆ င်ရွကရ
် မည့််အခ က်မ ်း
(Version 3.0)
(Updated as of 5-7-2021)
၁။ ဟိုတယ်/တည််းခိုခန််း (Hotel/Guest House) Quarantine Centre ပြြုလိုြ်ရန်အတွက်ပြင်ဆင်ပခင််း
(က) သတ်မှတ်ထောားရှှိသသောသေရောမျောားအောား တောဝေ်ရှှိသူမျောားနှင် ကျေ်ားမောသရားဝေ်ထမ်ားမျောားမှ သောားသရောက်
ကကည်ရရ
ှု မည်။
(ခ)

အသောားအလောကေ်သတ်ခခင်ားခံရသူအောား ထောားရှှိမည်သေရောသည် သလဝင်သလထက် သကောင်ားမေ်
ရမည်။ လံသ
ုံ လောက်သသော အကျယ်အဝေ်ားရှှိရမည်။ (သလဝင်သလထက်သကောင်ားမေ်သေရေ် တံခ ားမ၊
ခြတင်ားသြ က်မျောား ဖင်ထောားရမည်။)

(ဂ)

ခဖေ်နှိုံင်ြ က လူတေ်ဦားလျှင် တေ်ခေ်ားသားသေ်ထောားရှှိနှိုံငမ
် ည်သေရော ခဖေ်ရမည်။

(ဃ) ကျောား၊ မ သားခခောားထောားရှှိရမည်။
(င)

တေ်ဦားလျှင်တေ်ခေ်ားထောားရှှိနှိုံငခ် ခင်ားမရှှိြ က သားသေ်ကတ
ုံ င်မျောားအောား တေ်မတော(သှိမဟုံ
ုံ
တ်)(၃)သြ
အကောတင် နှေ်သယောက်တေ်ခေ်ားထောားရှှိ၍ တေ်ဦားချင်ားသားသေ်ရသ
ှှိ ေရေ် အကောအရံ(Partition) ြ ရှှိ
ရမည်။ အကောအရံမရှှိြ က နှေ်မတော (သှိမဟုံ
ုံ
တ်) (၆)သြ အကော ထောားရှှိရမည်။

(ေ)

ခေ်ားမတင်ထောားရှှိမည်ဆှိုံြ က တေ်မတော(သှိမဟုံ
ုံ
တ်)(၃)သြအကောတင် ကုံတင်မျောားထောားရှှိ၍တေ်ဦား
ချင်ားသားသေ်ရသ
ှှိ ေရေ် အကောအရံ(Partition) ထောားရှှိသြားရမည်။ အကောအရံထောားရှှိရေ် မခဖေ်နှိုံင်
ြ က နှေ်မတော (သှိမဟုံ
ုံ
တ်) (၆) သြ အကောထောားရှှိရမည်။

(ဆ) အသောားအလောကေ်သတ်ခခင်ားခံရသူမျောားအောားအဝင်/အထက်ရက် တူညသသောအုံြ်ေုံ(Cohort)အလှိက
ုံ ်
အခေ်ားချင်ား (သှိမဟုံ
ုံ
တ်) ခေ်ားမသေရောချင်ား

တူညေောသေရောချသြားရမည်။ အုံြ်ေုံလုံက
ှိ ် ခေ်ားမတင်

ထောားရှှိမည်ဆှိုံြ က (Cohort)အုံြ်ေုံလက
ှိုံ ် အကောအရံ(Partition) ထြ်မံထောားရှှိသြားရမည်။ အဝင်/
အထက်ရက် မတူညသသောသူမျောားအောား အတူသေရောမသြားရြ ။
(ဇ)

အသောားအလောကေ်သတ်ခခင်ားခံရသူမျောားအောား
အလှိုံက်

သားသေ်သရအှိမ်မျောားကှိုံ

အဝင်/အထက်ရက်

တူညသသောအုံြ်ေုံ(Cohort)

အသံုံားခြြုနှိုံင်ရေ်ေေဉ်သြားရြ မည်။(သားသေ်သရအှိမ်အသံုံားခြြုရေ်

အဆင်မသခြ ြ က အခခောားသူမျောားနှင် ထှိသတွေ့မှုေည်ားသအောင် သောားလောအသံုံားခြြုရြ မည်။ သရအှိမ်
လံသ
ုံ လောက်ေော ေေဉ်ထောားရှှိရမည်။) အဝင်အထက်ရက် မတူညသသောအုံြ်ေုံ (Cohort) မျောားကှိုံ
သရအှိမ်အတူတက

သံုံားေွဲခခင်ား

မခြြုသေရြ ။

သရအှိမ်အဝင်/အထက်တင်

ဆြ်ခြောနှင်

အလံုံအသလောက်ထောားရှှိခခင်ားနှင် ေေေ်တကျလက်သဆားေည်ားြှိုံေတောမျောား ထောားရှှိရမည်။

သရ

(ဈ) အသောားအလောကေ်သတ်ခံရသူမျောားအတက် သရ၊ အေောားအေော၊ သဆားဝ ားနှင် အခခောားလှိအ
ုံ ြ်သသော
အသခခခံအသံုံားအသဆောင်မျောား ေေဉ်သြားရမည်။
(ည) အေောားအသသောက်မျောားလောသရောက်

ြှိသဆောင်
ုံ
သူမျောားနှင်

အသောားအလောကေ်သတ်ခခင်ားခံရသူမျောား

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

အသောားအလောကေ်သတ်ခခင်ားခံရသူအတက်

သားသေ်အသံုံားအသဆောင်မျောား

အသံုံားခြြုရြ မည်။

(ဥြမော- မျက်နှှာသုံတ်ြဝ ၊ အှိြ်ယောခင်ား၊ သသောက်သရခက်၊ ထမင်ားြေ်ားကေ်မျောား)
(ဌ)

အသာွားအလာကန့်သတ့်ခြင့်ွားြံရသူအာွား အစာွားအသသာက့်စာွားသသာက့်နိုင့်ရန့်အတက့်သွားသန့်ခြင့်ဆင့်
သြွားရမည့်၊ အသာွားအလာကန့်သတ့်ခြင့်ွားြံရသူအသေခဖင် မှိမှိအခေ်ားအတင်ားရှှိ မှိမအ
ှိ တက်သတ်မှတ်
ထောားသသောသေရောတင်သော ေောားသသောက်ရြ မည်။

(ဍ)

သရောဂ ြှိုံားသေ်ေင်ခခင်ားအတက် လှိအ
ုံ ြ်သည်ြေစည်ားမျောား (70% Alcohol ြ ဝင်သသော ြှိုံားသေ်ေင်
သဆားရည်)၊ တေ်ခ သံုံား လက်အတ
ှိ ်မျောား၊ ြ ားေြ်နှင်နှှာသခ င်ားေည်ားမျောား အဆင်သင်ထောားရှှိရြ မည်။

(ဎ)

အသောားအလောကေ်သတ်ခခင်ားခံရသူ သံုံားေွဲသည်အမှိှုကသ
် ရှိက
ုံ ်နှင် ေေ်ြေ်ြေစည်ားမျောားအောား သတ်မှတ်
သေရောတင် ေည်ြင်သောယောသရားသကော်မတနှင်ချှိတ်ဆက်၍ ေေေ်တကျေေ်ြေ်သည် ေေေ်ရှှိရမည်။

(ဏ) သရဆှိုံားေေေ
် ေေ်နှင်မလ
ှိ လောေေေ် သကောင်ားမေ်သေရေ်၊ ယှိုံေှိမမ
် ှုမရှှိသေရေ် ြံုံမှေ်ေေ်သဆားသဆောင်ရွက်
ရမည်။

၂။

ဟိုတယ်/တည််းခခ
ို န််း (Hotel/Guest House) Quarantine Centreမ ်းတွင် အသွ ်းအလ
ကန့််သတ်ပခင််း(သမ
ို့် ဟိုတ်) တ ်းပမစ်ပခင််း (Quarantine)ဝင်ရ ောက်သူမ ်းအဆနပြင့်် လိုကန
် ာ
ရန်အခ က်မ ်း
(က) အသောား/အလောကေ်သတ်ခခင်ားခံရသည်သူမျောားအသေခဖင် သတ်မှတ်သေရောတင်သော သေထှိင
ုံ ရ
် မည်။
ဧည်ခေ်ားသှိုံသောားသရောက်ခခင်ား၊ အခခောားအခေ်ားမျောားသှိုံသောားသရောက်လည်ြတ်ခခင်ား၊ အခခောားသူနှင်အတူ
ေောားသသောက်ခခင်ား၊ ဝှိုံငား် ဖွဲွေ့သခြောဆှိုံခခင်ားနှင် ခြင်ြသှိုံထက်ခောခခင်ားမျောားကှိုံ လံားုံ ဝ(လံားုံ ဝ) သရှောင်ကကဉ်
ရမည်။
(ခ)

အသောား/အလောကေ်သတ်ခခင်ားခံရသည်သူ တေ်ဦားချင်ားသည် သရောဂ လကခဏောမခြသသော သရောဂ ြှိုံား
သယ်သဆောင်သူခဖေ်နှိုံင၍
် တေ်ဦားနှငတ
် ေ်ဦား အေည်ားဆံုံား(၆)သြအကော ခြ် ခောခောသေရမည်။ ြ ားေြ်
နှငန
် ှှာသခ င်ားေည်ား (Mask) ကှိုံ ေောားသသောက်ချှိေ်နှင်အြ
ှိ ်ချှိေ်မှအြ အချှိေ်ခြည် တြ်ဆင်ရမည်။

(ဂ)

လက်ကှိုံ ဆြ်ခြောနှင်သရ (သှိမဟုံ
ုံ
တ်) အေည်ားဆံုံား အယ်ကှိုံသဟောလ် (၆၀)% ြ သသော သရမလှိုံ
လက်သေ်ေင်သဆားရည်ကှိုံအသံုံားခြြု၍ ေကကေ်(၂၀)ကကောသအောင် မကကောခဏ ေေေ်တကျ သဆားသကကော
ရမည်။ အမျောားသံုံားြေစည်ားမျောား မကှိုံငတ
် ယ်မနှင် ကှိုံင်တယ်ပြားတှိုံင်ား၊ အှိမ်သောအသံုံားခြြုပြားတှိုံင်ား၊
အေော မေောားမတှိုံငား် ၊ နှှာသချ၊ သချောင်ားဆှိုံား၊ နှာရည့်ညှစ့်ပြွားသည့့််အြါတိုင့်ွား၊ ြ ားေြ်နှင်နှာသြါင့်ွားစည့်ွား
(Mask) ကှိုံ မကှိုံငတ
် ယ်မနှင် ကှိုံငတ
် ယ်ပြားတှိုံင်ား လက်ကေ
ှိုံ ေေ်တကျသဆားသကကောရမည်။

(ဃ) နှှာသချ၊ သချောင်ားဆှိုံားသည်အခ တှိုံင်ား တေ်ရှ ား (သှိမဟုံ
ုံ
တ်) တံသတောင်သကားခဖင် ြ ားေြ်နှင်နှှာသခ င်ား
ကှိုံ လံခုံ ခံြုေောဖံုံားအုံြ်ရမည်။ အသံုံားခြြုပြားတေ်ရှ ားကှိုံ အမှိှုက်ြံုံားထွဲသှိုံ ေေေ်တကျေေ်ြေ်ရမည်။
လက်ကှိုံ ေေေ်တကျခြေ်လည်သဆားသကကောရမည်။
(င)

ကှိုံယ်အြူချှိေ်တှိုံငား် ခခင်ားနှင် ကျေ်ားမောသရားအသခခအသေေေ်သဆားခခင်ားတှိကှိ
ုံ ုံ တေ်သေ (၂)ကကှိမ် ခံယူရ
မည်။ ခဖေ်နှိုံင်ြ က ကှိုံယ်အြူချှိေ်တှိုံင်ားတောခခင်ားနှင် သသားတင်ားသအောက်ဆဂျင်ြမောဏ တှိုံင်ားတော
ခခင်ားကှိုံ မှိမှိကှိုံယ်တှိုံင်သဆောင်ရွက်၍ တောဝေ်ရှှိသူမျောားထံ သတင်ားြှိရမည်
ုံ
။

(ေ)

ဖျောားေှာခခင်ား(ကှိုံယ်အြူချှိေ် ၃၈ ဒဂရေင်တဂရှိတ် (သှိုံမဟုံတ်) ၁၀၀.၄ ဒဂရဖောရင်ဟှိုံက် အထက်
ရှှိခခင်ား)၊ သချောင်ားသခခောက်ဆှိုံားခခင်ား၊ လည်သချောင်ားေှာခခင်ား၊ ရုံတ်တရက်အေံ/အရသော သြျောက်ဆံုံားခခင်ား၊
အသက်ရှ ရခက်ခွဲခခင်ား၊ သသားတင်ားသအောက်ဆဂျင်ြမောဏ (၉၂%)သအောက် ကျဆင်ားခခင်ား ေသည်
လကခဏောမျောားခဖေ်သြေါ်ြ က တောဝေ်ရှှိသူထံ ချက်ချင်ားဆက်သယ် အသကကောင်ားကကောား၍ သဆားကုံသမှု
ခံယူရမည်။

(ဆ)

ေည်ားကမ်ားမွဲတံသတားသထားခခင်ား၊ ေည်ားကမ်ားမွဲအမှိှုက်ြေ်ခခင်ား၊ ကမ်ားယောေောားခခင်ား၊ သဆားလှိြ်သသောက်
ခခင်ား၊ အရက်သသောက်ခခင်ားမျောားကှိုံ သရှောင်ကကဉ်ရမည်။

၃။

ဟိုတယ်/တည််းခခ
ို န််း (Hotel/Guest House) Quarantine Centre မ ်းတွင် အဆ

ွဆ

ွ

လိုက်နာရမည့်် အခ က်မ ်း
(က) တောဝေ်ကျဝေ်ထမ်ားမျောားအသေခဖင် ခွဲေှိတ်ခေ်ားသံုံားြ ားေြ်နှင်နှှာသခ င်ားေည်ား (Surgical Mask) ကှိုံ
သေေဉ်တြ်ဆင်ပြား တေ်ကှိုံယ်သရသေ်ရှင်ားသရား အထူားဂရုံခြြုသဆောင်ရွက်ရမည်။
(ခ)

တောဝေ်ကျဝေ်ထမ်ားမျောားအသေနှင် အချင်ားချင်ား အေည်ားဆံုံားနှေ်မတော (၆သြ)အကောတင် သေထှိင
ုံ ်၍
ဆြ်ခြောနှငသရကှိ
်
ုံ အသံုံားခြြုကော အေည်ားဆံုံား ေကကေ်(၂၀)ကကောသအောင် လက်ကှိုံ မကကောခဏ ေေေ်
တကျ သဆားသကကောရမည်။

(ဂ)

အေည်ားဆံုံား အယ်ကှိုံသဟောလ် (၆၀)%ြ ဝင်သသော

သရမလှိလ
ုံ က်သေ်ေင်သဆားရည်ကှိုံ အလယ်

တကူ အသံုံားခြြုနှိုံငရ
် ေ် အဆင်သင်ထောားရှှိရမည်။ လှိအ
ုံ ြ်ြ က အသံုံားခြြုနှိုံငရ
် ေ် ြ ားေြ်နှင်နှှာသခ င်ား
ေည်ား (Surgical Mask) မျောား အဆင်သင်ထောားရှှိရမည်။
(ဃ) အသဆောက်အဦ အတင်ား/အခြင်ကှိုံ အပမွဲမခြတ် ြှိုံားသေ်ေင်သရားအတက် သအောက်ြ တှိုံကှိုံ အထူား
ဂရုံခြြုသဆောင်ရွက်ရမည်။
(၁)

လူအမျောားမကကောခဏထှိသတွေ့သလရှှိသသောသေရောမျောား(ဥြမော-ဓောတ်သလှကောားခလုံတ်၊သလှကောား
လက်ရေ်ားမျောား၊ တံခ ားလက်ကှိုံင်မျောားေသည်တှိုံ)ကှိုံ အသံုံားခြြုသည်လူဦားသရသြေါ်မူတည်၍
(၂)ေှာရ တေ်ကကှိမ်ခေ် အယ်ကှိုံသဟောလ် (၇၀)% ြ သသော ြှိုံားသေ်ေင်သဆားရည်အသံုံားခြြု၍
သေ်ရှင်ားသရား ခြြုလုံြ်ရမည်။

(၂)

လူအမျောား သေထှိုံငသ
် လရှှိသသောသေရောမျောား၊ အခေ်ား၏ကကမ်ားခင်ားမျောားနှင် အခခောားမျက်နှှာခြင်
မျောားကှိုံ ြှိုံားမောားသေ်ေင်သေရေ် 1:50 Hypochlorite Solution (1,000 ppm) ဆတ်ထောား
သသော အဝတ်ခဖင်သသချောေောသုံတ်ပြား(၁၀)မှိေေ်ထောားြ ။ထှိသေှာက်
ုံ
သရဝတ်ခဖင်ထြ်မံသုံတ်
ရမည်။

(၃)

လက်နှင်ထှိသတွေ့မှုမျောားသသော မျက်နှှာခြင်မျောား (ဥြမော - ကုံတင်လက်ရေ်ားမျောား၊ ေောားြွဲမျောား၊
အမျောားသံုံားတယ်လဖုံေ်ား၊ လူသခေါ်ခလုံတ်၊ အှိမ်သောသရဆွဲခလုံတ်၊ တံခ ားသြ က်၊ သလဝင်/
သလထက်ရှှိသသောသေရောမျောား) ေသည်တှိုံကှိုံ တေ်သေလျှင် အေည်ားဆံုံား နှေ်ကကှိမ် 1:50
Hypochlorite Solution (1,000 ppm) ခဖင် သဆားသကကောရမည်။

(1:50 Hypochlorite Solution (1,000 ppm)

ှိနှိိုင် န် ရ

(၁) လီတောတွင် ၅%

အှိမ်သိုုံးအရ ောင်ချွတ်ရ ုံး (Bleaching Powder) လက်ဖက် ည်ဇွန်ုံး (၄)ဇွန်ုံး ထည့််၍
ရဖ ော်ပါ။)
(၄)

လူအမျောား သေထှိုံငသ
် လရှှိသသောသေရောမျောားတင်ရှှိသသော အရောဝတထြုမျောားအောားအလယ်တကူ
သဆားသကကောသေ်ေင်နှိုံငသ
် သောအရောမျောားနှင် ဖံုံားအုံြ်ထောားရမည်။

(င)

အသဆောက်အဦ၏ သလဝင်/သလထက်သကောင်ားသေရေ် ဦားေောားသြားအေအေဉ်ခဖင် သဆောင်ရွက်ရမည်။
(၁)

အခေ်ားမျောားအောား သလဝင်/သလထက်သကောင်ားသေရေ် တံခ ားမျောား ဖင်ထောားရမည်။

(၂)

Aircon မခဖေ်မသေအသံုံားခြြုရေ် လှိအ
ုံ ြ်ြ က သလဝင်/သလထက်ေေေ်အောား အပမွဲမခြတ်
သေ်ရှင်ားသရားခြြုလုံြ်ရမည်။ (လှိုံအြ်လျှင် သလေေ်ေကောမျောားကှိုံ အသေ်လွဲလှယ်ရမည်။)

(ေ)

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

(ဆ)

အသဆောက်အဦအတင်ား လူအမျောားေုံသဝားခခင်ား၊ သဟောသခြောခခင်ားနှင် ြွဲမျောားေေဉ်ခခင်ားကှိုံ လံားုံ ဝရြ်
ဆှိုံင်ားထောားရမည်။

(ဇ)

အသဆောက်အဦအတင်ားရှှိ ဝေ်ထမ်ားမျောားေောရင်ားနှင် ကေ်သတ်သေောင်ကကည်ခခင်ားခံရသူေောရင်ား၊ ေတင်
ဝင်သရောက်သေထှိင
ုံ ်သည်အချှိေ်၊ Quarantine ရက်ခြည်မည်အချှိေ်၊ အချှိေ်တူဝင်သရောက်/ ထက်ခော
မည်အြ
ုံ ်ေုံ(Cohort)၊ သတ်မှတ်အြ
ုံ ်ေုံအလှိုံက်သေရောခွဲသဝချထောားခခင်ား (Cluster)၊ ဝင်သရောက်သူ
အမည်၊ အသက်၊ မှတ်ြံုံတင်ေံြ တ် (သှိမဟုံ
ုံ
တ်) ြတ်ေြှိေံ
ုံ ြ တ်၊ နှိုံငင
် ံသောား၊ သေရြ်လှိြ်ေော၊
ဖုံေ်ားေံြ တ်မျောားအောား အချှိေ်နှင်တေ်သခြားည ေေေ်တကျမှတ်တမ်ားတင်ထောားရှှိရမည်။

၄။

ဟိုတယ်/တည််းခခ
ို န််း(Hotel/Guest House) Quarantine Centre ၏ ဧည့််ကကြု ဆက င်တ
တွင် ဆဆ င်ရွက်ရန်
ါ

(က)

တာဝန့်ကျဝန့်ထမ့်ွားမျာွားအသနခဖင် တောဝေ်ချှိေ်အတင်ား ြ ားေြ်နှင်နှှာသခ င်ားေည်ား (Mask)ကှိုံ
မခဖေ်မသေ ေေေ်တကျ တြ်ဆင်ထောားရမည်။

(ခ)

အြျင့်ွားြျင့်ွား နစ့်မတာ (၆သြ) အကာတင့် သနထိုင့်ရမည်။

(ဂ)

လက်ကှိုံ ဆြ်ခြောနှငသရ
်
(သှိုံမဟုံတ်) အေည်ားဆံုံား အယ်ကှိုံသဟောလ် (၆၀)% ြ သသော သရ
မလှိုံလက်သေ်ေင်သဆားရည်ကှိုံအသံုံားခြြု၍ ေကကေ်(၂၀)ကကောသအောင် မကကောခဏ ေေေ်တကျ
သဆားသကကောရမည်။ အမျောားသံုံားြေစည်ားမျောား မကှိုံင်တယ်မနှင် ကှိုံငတ
် ယ်ပြားတှိုံင်ား၊ အှိမ်သော
အသံုံားခြြုပြားတှိုံင်ား၊ အေော မေောားမတှိုံင်ား၊ နှှာသချ၊ သချောင်ားဆှိုံား၊ နှှာရည်ညှေ်ပြားသည်အခ တှိုံငား်
နှှာသခ င်ားေည်ား (Mask)ကှိုံ မကှိုံင်တယ်မနှင် ကှိုံငတ
် ယ်ပြားတှိုံင်ား လက်ကှိုံေေေ်တကျ သဆား
သကကောရမည်။

(ဃ)

Quarantine Centre မဟိုတ့်သည့့်် Hotel/Guest House ခဖေ်ြ က ဧည့့််သည့်၏ ြရွားသာွား
ရာဇဝင့်ကိုစစ့်သဆွား၍ (၁၄)ရက့်အတင့်ွား COVID-19 သရာဂါခြစ့်ြာွားရာသေသသို သာွားသရာက့်
ြ့်ြူွားသခူ ြစ့်ခခင်ား (သှိမဟုံ
ုံ
တ်) (၁၄)ရက့်အတင့်ွား COVID-19 အတည်ခြြုလူေှာနှင် အေားကြ်
ထှိသတွေ့ခွဲဖူားသူခဖေ်ခခင်ားတှိုံရှှိြ က ထှိုံသူအောား အခြာွားဧည့့််သည့်မျာွားနင့့်် သဝွားသည့့််သနရာ၌
သြတတသစာင့့််ဆိုင့်ွားသစပြွား သက့်ဆိုငရ
့် ာကျန့်ွားမာသရွားဌာနမျာွားသို ြျက့်ြျင့်ွားအသကကာင့်ွားကကာွားရ
မည်။ (COVID-19 ကောကယ်၊ ထှိေ်ားချြုြ်သရားနှငြ
် တ်သက်ပြား ကောရေ်တင်ားေင်တော မဟုံတ်
သည် ဟှိုံတယ်၊ မှိုံတယ်နှင် တည်ားခှိုံခေ်ားမျောားတင်လက
ှိုံ ်ေှာသဆောင်ရွက်ရမည်လမ်ားညေ်ချက်
အတှိုံငား် တှိကျေောလှိက
ုံ ်ေှာသဆောင်ရွက်ရမည်။)

၅။

ဟိုတယ်/တည််းခခ
ို န််း(Hotel/Guest House) Quarantine Centre မ ်းရှ တ ဝန်ရသူ
ှ မ ်း
အဆနပြင့်် -

(က) တောဝေ်ရှှိသူမျောားအသေခဖင် ခွဲေှိတ်ခေ်ားသံုံားြ ားေြ်နှင်နှှာသခ င်ားေည်ား (Surgical Mask) ကှိုံ သေေဉ်
တြ်ဆင်ပြား တေ်ကှိုံယ်သရသေ်ရှင်ားသရား အထူားဂရုံခြြုသဆောင်ရွက်ရမည်။
(ခ)

တောဝေ်ရှှိသူမျောားအသေခဖင် အချင်ားချင်ား အေည်ားဆံုံားနှေ်မတော (၆သြ)အကောတင် သေထှိင
ုံ ၍
် ဆြ်ခြော
နှင် သရကှိုံ အသံုံားခြြုကော အေည်ားဆံုံား ေကကေ်(၂၀)ကကောသအောင် လက်ကှိုံ မကကောခဏ ေေေ်တကျ
သဆားသကကောရမည်။

(ဂ)

ဧည့့််သည့် (သမဟို
ို
တ့်) Quarantine ဝင်သရောက်သူမျာွားနင့့်် အနွားကြ့်ထသတွေ့ခြင့်ွားမ သရာင့်ကကဉ့်ရ
မည်။ အစာွားအသသာက့်သြွားြိုရာတင့် တစ့်ြါသံိုွားဘူွားမျာွားခြင့့််ထည့့််ပြွား လံခို ြံြုံစာြံိုွားအိုြ့်ပြွား ဧည့့််သည့်
အြန့်ွားသရွေ့တင့် ြံိုတစ့်လံိုွားြျထာွား၍ သြွားအြ့်နိုင့်သရွား ဦွားစာွားသြွားသဆာင့်ရွက့်ရမည်။

(ဃ) မခြစ့်မသန ဧည့့််သည့်၏အြန့်ွားထဝင့်ရမည့်ဆိုြါက မမကိုယ့်တိုင့် Level-2 PPE ဝတ်ေံုံ (ြါွားစြ့်နင့့််
နှာသြါင့်ွားစည့်ွား(Surgical Mask)၊ မျက်နှှာအကော(Face Shield)၊ ရင်ကောအကျျီ(Surgical Gowns)၊
လက်အှိတ် (Glove))ကှိုံ သသြျာစာ မခဖေ်မသေ ဝတ်ဆင်ရမည်၊ အြန့်ွားထမဝင့်မ ဧည့့််သည့်ကို
ြါွားစြ့်နင့့််နှာသြါင့်ွားစည့်ွား

(Surgical

Mask)

သသြျာစာတြ့်ဆင်ရန့်

ကကှိြုတင်၍သခြာရမည်။

ဧည့့််သည့်နင့့်် နစ့်မတာ (၆သြ)အကာတင့်သာ သနရမည်။ အြန့်ွားထမထက့်သည့်နင့့်် ဆြ့်ခြာနင့့််
သရကိုအသံိုွားခြြုံ၍ အနည့်ွားဆံိုွားစကကန့်(၂၀)ကကာသအာင့် လက့်ကို မကကာြဏစနစ့်တကျ သဆွားသကကော
ရမည်၊ ဧည်သည်အခေ်ားထွဲဝင်သရောက်ေဉ် အသံုံားခြြုခွဲသည် တေ်ခ သံုံားြေစည်ားမျောားကှိုံ အဖံုံားြ သသော
အမှိှုက်ြံုံားမျောားအတင်ားသှိုံ ေေေ်တကျ ေေ်ြေ်ရြ မည်။
(င)

စန့်ြစ့်ြစစည့်ွားထည့့််ရန့် အမှိုက့်အတ့်မျာွားကို လံိုသလာက့်စာထာွားသြွားရမည်။ တစ့်ကိုယ့်သရသံိုွား
သန့်ရင့်ွားသရွားြစစည့်ွားမျာွား (ဥြမာ- အမ့်သာသံိုွားစကကူ၊ တစ့်ရူွားလြ့်၊ ဆြ့်ခြာ၊ သရမလှိုံလက့်သန့်စင့်
သဆွားရည့်၊ အြန့်ွားသန့်ရင့်ွားသရွားြစစည့်ွားမျာွား၊ ြိုွားသတ်သန့်စင့်သဆွားရည့်စသည့်) တက
ို ို လံသ
ို လာက့်
သအာင့် ထာွားရသြွားရမည်။

(ေ)

အဝတ့်အစာွားမျာွား သလ ာ့်ြြ့်ရာတင့် Level-2 PPE ဝတ်ေံုံ (ြါွားစြ့် နင့့််နှာသြါင့်ွားစည့်ွား (Surgical
Mask)၊ မျက်နှှာအကော(Face

Shield)၊ ရင်ကောအကျျီ

(Surgical

Gowns)၊ လက်အှိတ်

(Glove))ကှိုံ သသြျာစာ မခဖေ်မသေ ဝတ်ဆင်၍ 1:50 Hypochlorite Solution (1,000 ppm)
(၁)ဆ နင့့်် သရ (၂၀)ဆ သရာသနှာထာွားသသာသဆွားရည့်ခြင့့်် နှာရဝက့် (မနစ့် ၃၀)စမ့်ပြွားမ အဝတ့်
သလ ာ့်စက့် အသံိုွားခြြုံသလ ာ့်ြြ့်ရမည်၊ မျက့်နှာသိုတ့်ြဝါ၊ သစာင့်၊ အြ့်ယာြင့်ွား၊ သြါင့်ွားအံိုွားစြ့်မျာွားကို
အသရွားသြေါ်အသခြအသနမလ၍ (၃) ရက့်ြန့် (၁) ကကမ့်သာ သလ ာ့်ြြ့်ရမည်။

(ဆ)

ဧည့့််သည့်(သမဟို
ို
တ့်)Quarantineခြြုံလိုြ့်ခြင့်ွားြံရသူမ သနထင
ို မ
့် သကာင့်ွားခြစ့်သကကာင့်ွား(သှိမဟုံ
ုံ
တ် )
ကှိုံဗေ်-၁၉ သရောဂ သံသယလကခဏောတေ်ခုံခုံ ခံေောားသေရသကကောင်ား အသကကာင့်ွားကကာွားလာြါက သက့်
ဆိုင့်ရာကျန့်ွားမာသရွားဌာနသို ဆက်လက်၍ ြျက့်ြျင့်ွားသတင်ားသြားြှိရမည်
ုံ
။

(ဇ)

ထြ့်မံ၍ အသစ့်ဝင့်သရာက့်မည့့််သူအာွား ဝင့်သရာက့်ြင့့််မခြြုံမ အြန့်ွားသန့်ရင့်ွားသရွားအသနခြင့့်် အြန့်ွား
၏ ကကမ့်ွားြင့်ွားမျာွားနင့့်် အခြာွားမျက့်နှာခြင့်မျာွားကို ြိုွားမာွားသန့်စင့်သစရန့် 1:50 Hypochlorite
Solution (1,000 ppm) ဆတ့်ထာွားသသာ အဝတ့်ခြင့့်် သသြျာစာသိုတ့်ပြွား (၁၀) မနစ့်ထာွားရမည်။
ထသနှာက့်
ို
သရဝတ့်ခြင့့်် ထြ့်မံသိုတ့်ရမည်။

သက်ဆိုငရ
် Hotel အသီုံးသီုံးမ ပှိိုင် င်မ ောုံး၊ တောဝန် ှိသူမ ောုံးနင့်် ဝန်

မ််းမ ်းအဆနပြင့်် ရေသ

ှိိုင် ောတောဝန် ှိအဖွွဲ့အစည်ုံးမ ောုံး၊ ဟှိိုတယ်နင့််ခ ီုံးသွောုံးလောရ ုံးဝန်ကကီုံးဌောန၊ က န််းမ ဆရ်းနှင့််အ ်းကစ ်း
ဝန်ကက်းဌ နနှင့်် နီုံးနွယ်ဝန်ကကီုံးဌောနမ ောုံးနင့်် ြူ်းဆြေါင််း၍ Hotel Quarantine ဝင်ရ ောက်မည့်် သူမ ်းအ ်း
ခ ီုံးသွောုံး ောဇဝင်ရပေါ်မူတည်၍ သောမန်အောုံးဖဖင့်် (၁၀) က်တှိတှိ အသွ ်းအလ ကန့််သတ်နိုင်ရန် ရ
ွက်ဖခင်ုံး၊

သတ်မှတ်

်းဆသ ဆနရ မ ်းတွင်သ

ဆန

င
ို ပ် ခင််းရှ/မရှ

ဧည့််သည်မ ်းကိုလအ
ို ြ်သည့််အက အကွယ်မ ်းပြင့်် သတ်မှတ်
ဆစပခင််း စသည်တှိိုို့ကို အခ တ
ှိ ်အ

ဆစ င့််ကကြ်ကကည့််ရှုပခင််းနှင့််

်းရှသည့််ဆနရ မ ်း၌သ ဝင်ဆရ က်

က်ထှိမှိစွော ပူုံးရပါင်ုံး၍ ဆဆ င်ရွက်ရမည်ပြစ်ြေါသည်။

Hotel Quarantine ဝင်ရ ောက်သအ
ူ ခ င််းခ င််းနှင့်် ရြ်ရွ ဆေသအတွင်း် သို့်
ဆက်လက်ဆရ ဂေါ ကူ်းစက်ြ ျံ့န့်ှပခင််းမှ က ကွယ်နင
ို ်ရန်အတွက်
သတ်မှတ်

်းဆသ စည််းကမ််းမ ်းကို အ

်းူ ဂရိုပြြု လိုက်နာြေါ။

က န််းမ ဆရ်းနှင့််အ ်းကစ ်းဝန်ကက်းဌ န

COVID-19
အသသွားစတ့်သရလြ
ို ါက
ဤသနရာကို Scan ြတ့်ြါ။

ောင်

(၅-၇-၂၀၂၁)
Version (3.0)

