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ခေီးသွားလာရေးနှင့် တည်းခိုခန်းလုပ်ငန်းကဏ္ဍများအတွက် သတ်မှတ်ထားရသာအချက်များ
ဟိုတယ်များ၊ တည်းခိုခန်းများသည် ခရီးသွားများ ခခတ္တတည်းခိုခနထိင
ု ်ခခင်းနှင့်အတူ အခခား
ခသာဝန်ခောင်မှုများ (အစားအခသာက်များ စီစဉ်ခောင်ရွက်ခေးခခင်း၊ သန့်ရှင်းခရး ဝန်ခောင်မှု
ခေးခခင်း၊ လုေ်ငန်းများခောင်ရွက်ခခင်း) လုေ်ခောင်ခခင်းခ ကာင့် ဧည့်သည်အချင်းချင်း ကား၊ ဧည့်သည်
နှင့် ဝန်ထမ်းများ ကား၊ ဝန်ထမ်းအချင်းချင်း ကား ထိခတွ့ေက်သွယ်မှုရှိနိုင်ခခင်းခ ကာင့် အခလးထား
ရန် လိအ
ု ေ်ေါသည်။
ဝန်ထမ်းတစ်ဦးချင်းစီတိုင်းသည် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာခရးအဖွဲ့မှ ချမှတ်ထားခသာ COVID -19
ကာကွယ်ခရးအတွက် လိက
ု ်နာခောင်ရွက်ရမည့် အခခခခံအချက်များ (ဥေမာ- လက်ကို စနစ်တကျ
ခေးခ ကာခခင်း၊ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ကား (၆) ပေ အကွာ ခေ်ခွာခွာ ပေထိင
ု ်ခခင်း၊ မျက်လံးု ၊ နှာခခါင်းနှင့်
ေါးစေ်တိက
ု့ ို မ ကာခဏ ကိုင်တွယ်ခခင်းမှ ခရှာင် ကဉ်ခခင်း၊ နှာခချ၊ ခချာင်းေိုးသည့်အခါတိုင်း
လိက
ု ်နာရမည့်ကျင့်ဝတ်များအား လိက
ု ်နာခခင်း၊ သံသယလက္ခဏာများ ခံစားရေါက မိမိခနအိမ်တွင်
သာ ခနထိင
ု ်ခခင်းနှင့် ကျန်းမာခရးခစာင့်ခရှာက်မှု ခံယူခခင်း) တိက
ု့ ို လိက
ု ်နာရန် လိအ
ု ေ်ေါသည်။

၁။

ဧည့်လက်ခံကကိုေိုရေးဌာန (Reception)

(က) သတင်းအချက်အလက်ခေးခခင်းနှင့် ေက်သွယ်ခခင်း
ဧည့က် ကိုဌာနမှ ဝန်ထမ်းသည် COVID-19 နှင့်ေတ်သက်၍ သတင်းအချက်အလက်များကို
သိရှခိ ခင်းခဖင့် မိမိလုေ်ခောင်ရမည့် အလုေ်များကို တိကျစွာသိရှိပေီး လုေ်ငန်းခနရာအတွင်း အခခားသူ
များအား ကူးစက်ခစခခင်းမှ ကာကွယ်နိုင်ေါမည်။ အေိုေါဝန်ထမ်းများသည်(၁) ခရာဂါကာကွယ်ခရးနှင့်ေတ်သက်သည့် သက်ဆိုင်ရာပေသန္တရစည်းမျဉ်းများ၊ ဧည့်သည်များ၏
အခခားလိအ
ု ေ်ချက်များ (ဥေမာ- ဟိုတယ်အတွင်း (သိမ
ု့ ဟုတ်) အနီးရှိ ခေးခန်းနှင့်
ခေးေိုင်) ကို ဧည့သ
် ည်များမှ ခမးခမန်းလာချန်ိ တွင် သတင်းခေးနိုင်ရေါမည်။
(၂) ဖျားခခင်း (ကိုယ်အေူချေ်ိ ၁၀၀.၄°F/ ၃၈°C ထက်ပကျာ်လေ
ွ ်သူများ)၊ ပချာင်းဆိုးခခင်း၊
အသက်ရှူရခက်ခဲခခင်း၊ ရုတ်တရက်အေံ့အရသာပေျာက်ဆုံးခခင်းစသည့် ကိုဗစ်-၁၉ခရာဂါ
သံသယလက္ခဏာရှိခသာ

ဧည့သ
် ည်များကို

ေရာဝန်နှင့်မခတွ့မီ

မိမိအခန်းတွင်သာ

ခနထိုင်ရန်အကကံခေးခခင်း နှင့် ဧည့်သည်တစ်ဦး နာမကျန်းခဖစ်ေါက အခ ကာင်း ကားနိုင်ရန်
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ကျန်းမာခရးေိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူ၊ ကျန်းမာခရးစင်တာများ၊ အစိုးရနှင့် ေုဂ္ဂလက
ိ ခေးရုံ
များ၏ ဖုန်းနံေါတ်များကို လည်း ခေုစုထားရေါမည်။
(၃) တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ကား (၆) ပေအကွာ ခေ်ခွာခွာ ပေထိုင်ခခင်းအေါအဝင် လိုအေ်ခသာ ကာကွယ်
ခခင်းများ အားလုးံ ကို လုေ်ခောင်ထားရေါမည်။
(၄) ဧည့က် ကိုသူ အကကီးအကဲသည် COVID-19 ကူးစက်မှုရှိခနခသာ ခေသတစ်ခုနှင့် တစ်ခု ကား၊
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငန
ံ ှင့် တစ်နိုင်ငံ ကား ခရီးအသွားအလာနှင့် ေတ်သက်သည့် တရားဝင်သတင်း
အချက် အလက်များကိုလည်း သိရှိခနရေါမည်။
(၅) ဧည့က် ကိုဌာနမှ ဝန်ထမ်းသည် COVID-19 သံသယလူနာတစ်ဦးပတွ့ရှိေါက မည်သို့ ပဆာင်ရွက်
ရမည်နှင့် အတူေါလာခသာသူများအတွက် မည်သို့ခောင်ရွက်ရမည်ကို သိရှိခနရေါမည်။
(၆) မျက်နှာခေင်များကို သန့်စင်ရန် ေိုးသတ်သန့်စင်ခေးများ၊ မျက်နှာဖုံး၊ မျက်လံးု ကာ၊ တစ်ခါ
သုံးလက်အိတ်၊ တစ်ခါသုံးရင်ဖုံးခါးစည်း (Apron)၊ ဝတ်ရုံရှည် (Full Length Long Sleeved
Gown) နှင့် ပရာဂါကူးစက်နိုင်ခသာ အမှိုက်အမျုးအစားများထည့
ိ
်ရန် တစ်ခါသုံးအိတ်တိက
ု့ ို
ထားရှိရေါမည်။
(ခ)

သတိခေုပဆာင်ရွက်ရမည့် ကာကွယ်ပရးေည်းလမ်းများ
အနည်းေုံး (၆) ခေ ကွာခခား၍ခနခခင်း၊ ဧည့်သည်နှင့် (သိမ
ု့ ဟုတ်) ဝန်ထမ်းအချင်းချင်း လက်ေွဲ

နှုတ်ေက်ခခင်းများ ခရှာင်ရှားခခင်း) ဧည့်သည်နှင့်ေစ္စည်းများ အခေးအယူခေုလုေ်ပေီးတိုင်း၊ ခငွ၊ အခ ကး
ဝယ်ကေ် စသည်တ့က
ို ို ကိုင်တွယ်ပေီးတိုင်းနှင့် မျက်လံးု ၊ နှာခခါင်းနှင့် ေါးစေ်တို့ကို ကိုင်တွယ်ခခင်း
မခေုခင်တိုင်းတွင် လက်ကို ခရနှင့် ေေ်ခော (သိ)ု့ အယ်ကိုခဟာလ် (၆၀%) ေါဝင်ခသာ လက်သန့်စင်
ခေးရည်ခဖင့်

စနစ်တကျ၊ မ ကာခဏသန့်စင်ခခင်းနှင့် နှာခချ၊ ခချာင်းေိုးရာတွင် လိုက်နာရမည့်

ကျင့်ဝတ်များကို မိမိတို့ဝန်ထမ်းများအ ကားနှင့် ဧည့သ
် ည်များအ ကားတွင် သိရှိနိုင်ခစရန် ခောင်
ရွက်ထားရေါမည်။
(ဂ)

ခနထိုင်မခကာင်းခသာ ဧည့်သည်အား ခစာင့် ကေ် ကည့်ရှုခခင်း
တည်းခိုရာခနရာရှိ

ခနမခကာင်းခဖစ်နိုင်ခခခရှိသူကို

ခစာင့် ကေ် ကည့ရ
် ှုရန်၊

ေရာဝန်လာ

ခရာက် ကည့ရ
် ှုရခခင်းစသည့် အခဖစ်အေျက်မျုးကိ
ိ ု စေစ်တကျ မှတ်တမ်းတင်ထားရေ် လိအ
ု ေ်ပေီး
ယင်းသို့

ခတွ့ရှိလာေါကလည်း

စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်

ကျန်းမာခရးခစာင့ခ
် ရှာက်မှုခေးခသာဌာနများသို့

သတင်းခေးေိရ
ု့ မည်ခဖစ်ေါသည်။
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၂။

နည်းပညာနှင့် ထိန်းသိမ်းမှုဝန်ရောင်ောဌာနများ
(Technology and Maintenance Section)

 သုံးခရနှင့် ခရကူးကန်တွင်းရှိ ခရများကို ေိုးသတ်သန့်စင်ရာတွင် ေိုးသတ်သန့်စင်ခေးေါဝင်မှု ေမာဏ
ကို နိုင်ငံတကာ စံသတ်မှတ်ချက်၏ အခမင့်ေုံးသတ်မှတ်ချက်ေမာဏတွင် ထိန်းသိမ်းထားသင့်
ေါသည်။
 ေန်းကန်ခေးရန်နှင့် ခလျှော်ဖွတ်ရန် အသုံးခေုသည့် ေစ္စညး် ကိရိယာများ၏ အေူချန်ိ ၊ အသုံးခေုရ
မည့် သန့်ရှင်းခရးနှင့် ေိုးသန့်ခေးရည်များ၏ ေမာဏများ မှန်ကန်မှုရှိခစရန်တက
ို့ ို စစ်ခေးရေါ
မည်။
 ခလခအးခေးစက်များ၏ ခလစစ်ဇကာများအား ေုံမှန်စစ်ခေးရန်နှင့် အခန်းအတွင်းရှိ ခလများ
ဖယ်ထတ
ု ်နိုင်မှုနှုန်းများကို ထိန်းသိမ်းထားရန် လိအ
ု ေ်ေါသည်။
 အမိုးအကာရှိခသာ ခရကန်များ၏ ခလဝင်ခလထွက်၊ ခလလဲလှယ်နိုင်မှုနှင့် အေူနှင့် စိုထိုင်းမှုထိန်း
ကိရိယာများ ခကာင်းမွန်စွာ လုေ်ခောင်ခနခခင်း ရှ/ိ မရှိ စစ်ခေးရန် လိအ
ု ေ်ေါသည်။
 ဟိုတယ်တွင်း ဧည့သ
် ည်များ၊ ဝန်ထမ်းများ အသုံးခေုသည့် အများသုံး ခရအိမ်များ၊ ထမင်းစား
ခန်းမအဝင်၊ စားခသာက်ေိုင်များ၊ ဘားများစသည့် လူအများလာခရာက်နိုင်ခသာ ခနရာများတွင်
လက်ေိုးသတ်ခေးရည်စက်များ (disinfectant dispenser)၊ လက်အခခခာက်ခံစက်များ၊ အေည်း
ဆုံး အယ်ကိုပဟာလ် (၆၀)% ေါပသာ လက်သေ့်စင်ပဆးရည်နှင့် တစ်ခါသုံးတစ်ရှူးထည့်သည့်
ဘူးများကို တေ်ေင်ရန် လိအ
ု ေ်ပေီး ခကာင်းမွန်စွာ လုေ်ခောင်ခနခခင်း ရှိ/မရှိ စစ်ခေးရန် လိအ
ု ေ်
ေါသည်။

၃။

ဟိုတယ်၊ မိုတယ်နှင့် တည်းခိုခန်းများရှိ စားရသာက်ေိုင်များ၊
စားရသာက်ခန်းမများနှင့် ဘားများ

 ဝန်ထမ်းအချု့အား
ိ
ကိုယ်အေူချန်ိ တိုင်းတာရန်နှင့် သံသယလက္ခဏာများ ရှ/ိ မရှိ စစ်ခေးနိုင်ခရး
အတွက် ကိုယ်အေူချန်ိ တိုင်းတာခခင်း လုေ်ငန်းလမ်းညွှန်အတိုင်း စနစ်တကျ ခလ့ကျင့်သင် ကား
ခေးပေီး ဝန်ထမ်းများနှင့် စားသုံးသူများအား စစ်ခေးခေးရန် အလှည်က
့ ျ တာဝန်ချထားရမည်။
 ဝန်ထမ်းများသည် လက်ကို ဆေ်ခောနှင့် ပရတို့ခဖင့် အေည်းဆုံး စက္ကေ့် (၂၀) ကကာပအာင် စနစ်
တကျ ခေးခ ကာပစခခင်း၊ နှာခချ/ခချာင်းေိုးစဉ် လိက
ု ်နာရမည့် ကျင့်ဝတ်များကို လိက
ု ်နာခခင်း
စသည့် တစ်ကိုယ်ခရသန့်ရှင်းခရးလုေ်ငန်းများကို တိကျစွာ လုေ်ခောင်ရေါမည်။
 ဧည့သ
် ည်များအား စားခသာက်ေိုင်များ၊ စားခသာက်ခန်းမများသို့ မဝင်မီနှင့် ခေန်လည်ထက
ွ ်ခွာ
ချန်ိ တွင် လက်ကို ဆေ်ခောနှင့် ပရအသုံးခေု၍ အေည်းဆုံး စက္ကေ့် (၂၀) ကကာပအာင် စေစ်တကျ
ပဆးပကကာခခင်း (သို့မဟုတ်) အေည်းဆုံး အယ်ကိုပဟာလ် (၆၀)% ေါပသာ လက်သန့်စင်ခေးရည်
ခဖင့် လက်ကို ခေးခ ကာရန် အသိခေးသင့်ပေီး လက်ပဆးရေ်ပေရာများနှင့် လက်သန့်စင်
ခေးရည်များကို ဝင်ခေါက်ခနရာများတွင် လုပ
ံ လာက်စွာ ထားရှိပေးရေါမည်။
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 ကိုယ်တိုင်ယစ
ူ နစ်ခဖင့် ခရာင်းချခသာ အစားအစာ (Buffet, Self-service) များ ခရာင်းချခခင်းကို
ေိုင်ဝန်ထမ်းကသာ ဝန်ခောင်မှုခေးရမည်။
 ေန်းကန်၊ ဇွန်းများအား တစ်ခါသုံးေစ္စညး် များ (သို့မဟုတ်) ေိုးသတ်ထားခသာ ေန်းကန်/ ဇွန်း
များသာ အသုံးခေုရမည်။
 စားေွဲမျက်နှာခေင်များ၊ ဧည့သ
် ည်များ၏ လက်ခဖင့်ထိခတွ့နိုင်သည့် အများသုံးေစ္စညး် များ (ဥေမာတံခါးလက်ကိုင်များ၊ ကုလားထိင
ု ်များ၊ စားေွဲများ၊ ပကာင်တာများ၊ ခကာ်ဖီစက်များ၊ ေိုေါ
စက်များစသည်) တို့ကို (70 %) Ethyl Alcohol ခဖင့် မ ကာခဏ သန့်ရှင်းခရး ခေုလုေ်ရမည်။
 လက်ခဖင့် ခေးခ ကာရမည်ေိုေါက ေိုးသတ်သန့်စင်ခခင်း၊ ခရနှင့် ေေ်ခောတို့ခဖင့် ခသချာစွာ
ခေးခ ကာပေီး တစ်ခါသုံးစက္ကူများကို အသုံးခေု၍ ခခခာက်ခသွ့ခအာင် ခေုလုေ်ခခင်းနှင့် စားေွဲ
ခင်းများ၊ လက်သုတ်ေုဝါများကိုလည်း ေုံမှန်ခလျှော်ဖွတ်ခခင်းများ ခေုလုေ်ရေါမည်။
 စားေွဲများ ခနရာချထားရာတွင် ခဖစ်နိုင်ေါက (၁၀) စတုရန်းမီတာတွင် အများေုံး ခလးဦးသာ
ထိင
ု ်ရန် စီစဉ်သင့်ပေီး ထိင
ု ်ခုံများ တစ်ခုံနှင့်တစ်ခုံ ခကျာချင်းကေ်အခနအထားခဖင့် တစ်မီတာ
အကွာ ဓားလွယ်ခုတ်အပေအထား (သို့မဟုတ်) ဧည့သ
် ည်များ တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး မျက်နှာချင်း
ေိုင် အခနအထားခဖစ်ေါက အကာအရံများ ထားရှိရမည် ခဖစ်ေါသည်။

၄။
(က)

ကရလးများ၏ ကစားကွင်းရနောများ

ကခလးငယ်များကို

ခစာင့်ခရှာက်ရခသာသူများသည်

ကခလးငယ်များ

အသက်ရှူလမ်း

ခ ကာင်းေိုင်ရာ လက္ခဏာများ ခေါ်ခေါက်လာမှု ရှ/ိ မရှိကို ခစာင့် ကည့်ပေီး ကခလးမိဘများနှင့်
သက်ေိုင်သူများကို ချက်ချင်းသတင်းခေးေို့သင့်ေါသည်။
(ခ)

ခေသေိုင်ရာ ကျန်းမာခရးတာဝန်ရှိသူများ၏ လမ်းညွှန်ချက်များကို မူတည်၍ ကခလးငယ်
များ အနားယူအေန်းခခဖရာ ကစားကွင်းများကို ေိတ်ထားရန် လိ/ု မလို စဉ်းစားရမည်ခဖစ်ေီး
ကစားကွင်းများကို အထူးသန့်ရှင်းခရး ခောင်ရွက်ခခင်း၊ ေိုးသတ်ခခင်းတို့ကို ခောင်ရွက်ရ
ေါမည်။

၅။
(က)

ဟိုတယ်ခန်းသန်ေ့ ှင်းရေးကိစ္စများ
ရောင်ေွက်ခခင်း

ဟိုတယ်ခေ်းများတွင် COVID-19 ခရာဂါလူနာ ပေထိင
ု ်ခခင်းမရှိပသာ်လည်း သန့်ရှင်းခရး
လုေ်ငန်းများကို ယခုကာလတွင် ေိုမိုတိုးခမှင့် ခောင်ရွက်သင့်ေါသည်။

(ခ)

သန့်ရှင်းခရးနှင့် ေိုးသတ်သန့်စင်ခခင်းများသည် အဓိကကာကွယ်ခရးလုေ်ငန်းတစ်ခခု ဖစ်ခသာ
ခ ကာင့် လူအများအသုံးခေုခသာ/ထိခတွ့မှု များနိုင်ခသာခနရာများ (အိမ်သာများ၊ ခန်းမများ၊
ခကာ်ရစ်ေါများ၊ ဓာတ်ခလှခါးများ၊ လက်ကိုင်လက်တန်းများ၊ ဓာတ် ခလှခါးခလုတ်၊ မီးခလုေ်၊
တံခါးဘုများ) တွင် အထူးအခလးထား ခောင်ရွက်သင့်ခ ကာင်း သန့်ရှင်းခရးဝန်ထမ်းများအား
ခသချာစွာ ညွှန် ကားထားရမည်ခဖစ်ပေီး ေိုးသတ်သန့်စင်ခေးရည်များကို အသုံးမခေုနိုင်ခသာ
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ခနရာများ (ဥေမာ- တယ်လီဖုန်း၊ ရီမုတ်ကွန်ထရိုး၊ တံခါးလက်ကိုင်များ၊ ဓာတ်ခလှခါးခလုတ်
များ) အတွက် အယ်ကိုခဟာလ် (၇၀)% ေါဝင်ခသာ ေိုးသေ့်စင်ခေးရည်ကို အသုံးခေုသင့်ေါ
သည်။
(ဂ)

ဧည့သ
် ည်များ၊ ဝန်ထမ်းများ တည်းခိုခနစဉ် (သို့) ထွက်ခွာပေီး မ ကာမီ ခနမခကာင်း ခဖစ်ေါက
သန့်ရှင်းခရးနှင့် ေိုးသတ်သန့်စင်ခခင်း လုေ်ငန်းများကို အထူးခောင်ရွက်ရန် အစီအစဉ်များ
ကိုလည်း ခရးေွဲထားရမည်ခဖစ်သကဲ့သို့ ေိုးသန့်စင်ခေးရည် ခေးခဖျာ်နည်း၊ ကိုင်တွယ်
အသုံးခေုနည်းနှင့် သိမ်းေည်းနည်းများ (အထူးသခဖင့် ေုံမှန်ထက်ေို၍ ခေင်းအားများနိုင်သည့်
အစွန်းချွတ်ခေးရည်များအတွက် အသုံးခေုနည်း) အတွက် စေစ်တကျ ပလ့ကျင့်သင်ကကားပေး
ထားရေါမည်။

(ဃ)

သန့်ရှင်းခရးနှင့်ေိုးသတ်သန့်စင်ခခင်းလုေ်ငန်းများကို

ခောင်ရွက်ရန် လမ်းညွှန်ချက်များတွင်

သန့်ရှင်းခရးနှင့် အမှိုက်များ စီမံခန့်ခွဲခခင်း (အမှိုက်များကို အဖုံးေါခသာ အမှိုက်ေုံးကို အသုံးခေု
၍ ဟိုတယ်မှ သတ်မှတ်ထားခသာ အမှိုက်စွန့်ေစ်နည်းလမ်းများအတိုင်း စွန့်ေစ်ခခင်း) နှင့်
တစ်ကိုယ်ခရကာကွယ်ခရးဝတ်စုံများ ဝတ်ေင်ရာတွင် လိက
ု ်နာခောင်ရွကရ
် မည်အ
့ ချက်များ
(သန့်ရှင်းခရးလုေ်သားများကို တစ်ကိုယ်ခရကာကွယ်ခရးေစ္စညး် များ လုခ
ံ လာက်စွာ ခထာက်ေံ့
ခေးရမည်ခဖစ်ပေီး

အသုံးခေုပေီးချန်ိ ၊ ဖယ်ရှားပေီးချန်ိ နှင့် ေိုးသတ်သန့်စင်ခခင်းလုေ်ငန်းများ

ပေီးစီးချန်ိ တွင် စနစ်ကျစွာ လက်ခေးနည်းများ) ကို ရှင်းလင်းစွာ ခရးသားထားရမည်ခဖစ်ပေီး
ဝန်ထမ်းများလိုက်နာကျင့်သုံးရန် ညွှန် ကားရမည်ခဖစ်ေါသည်။

၆။ ဟိုတယ်များ၊ တည်းခိုခန်းများတွင် ဝန်ထမ်း (သို ့) ဧည့်သည်တစ်ဉီး ရောဂါကူးစက်ခံေခခင်း
(က)

အလုေ်သမားတစ်ဦး ခရာဂါ ကူးစက်ခံရေါက

 အလုေ်သမားတစ်ဦးသည် ဖျားခခင်း (ကိုယ်အေူချေ်ိ ၁၀၀.၄°F/ ၃၈°C ထက်ပကျာ်လေ
ွ ်သူများ)၊
ပချာင်းဆိုးခခင်း၊ အသက်ရှူရခက်ခဲခခင်း၊ ရုတ်တရက်အေံ့အရသာပေျာက်ဆုံး ခခင်းစသည့်
ကိုဗစ်-၁၉ ခရာဂါသံသယလက္ခဏာများ ခဖစ်ခေါ်လာေါက အလုေ်မှအနားယူခစပေီး ကျန်းမာ
ခရး ခစာင့်ခရှာက်မှု ခံယူခစရေါမည်။
 အလုေ်သမားတစ်ဦးသည် ၎င်းခနအိမ်တွင် ဖျားခခင်း (ကိုယ်အေူချေ်ိ ၁၀၀.၄°F/ ၃၈°C ထက်
ပကျာ်လေ
ွ ်သူများ)၊ ပချာင်းဆိုးခခင်း၊ အသက်ရှူရခက်ခဲခခင်း၊ ရုတ်တရက်အေံ့အရသာ ပေျာက်
ဆုံးခခင်းစသည့် ကိုဗစ်-၁၉ခရာဂါသံသယလက္ခဏာများ ရှေ
ိ ါက (သိုမ
့ ဟုတ်) အဆိုေါခရာဂါ
လက္ခဏာများ ခတွ့ရှိရသည်ဟု ၎င်း၏ ခနအိမ်မှ သတင်းေို့လာေါက ပရာဂါလက္ခဏာများ
အားလုံးခေျာက်ကင်းသည်အထိ ေရာဝန်အကကံခေးသည့်ညွှန် ကားချက်များအတိုင်း တိကျစွာ
လိက
ု ်နာပဆာင်ရွက်ရေါမည်။
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(ခ)

ဧည့်သည်တစ်ဦး ခရာဂါ ကူးစက်ခံရေါက
 ဖျားခခင်း (ကိုယ်အေူချေ်ိ ၁၀၀.၄°F/ ၃၈°C ထက်ပကျာ်လေ
ွ ်သူများ)၊ ပချာင်းဆိုးခခင်း၊ အသက်
ရှူရခက်ခဲခခင်း၊ ရုတ်တရက်အေံ့အရသာပေျာက်ဆုံးခခင်းစသည့် ကိုဗစ်-၁၉ ခရာဂါ သံသယ
လက္ခဏာများ

ပေါ်ပေါက်လာသူသည်

ဟိုတယ်/တည်းခိုခန်းသို့

လာခရာက်တည်းခိုသည့်

ဧည့်သည် ခဖစ်ေါက ဟိုတယ်/တည်းခိုခန်းတွင် ေက်လက်တည်းခိုရန် ခွင့်မခေုသင့်ေါ။
 သက်ဆိုင်ရာကျန်းမာခရးဌာေမှ တာဝန်ရှိသူများ လာခရာက်သည်အထိ အခန်းတစ်ခုတွင်
သီးသန့်ယာယီထားရှိပေီး အခခားဧည့သ
် ည်များနှင့် အတူမထားရှိရေါ။
 အေိုေါအခန်းသို့ အခခားသူများ လာခရာက်လည်ေတ်ခခင်းကိုလည်း ခွင့်မခေုရေါ။ အခန်းရရှိ
နိုင်မှု အခေါ်မူတည်၍ အတူခနထိင
ု ်သူရှိေါက ၎င်းကို သီးသန့်အခန်း ခွဲခေးရေါမည်။
သံသယလူနာအား

ကယ်ေယ်/ကူညခ
ီ ေးရာတွင်

ကျန်းမာခရးနှင့်

အားကစားဝန်ကကီးဌာနမှ

ထုတ် ခေန်ထားခသာ Covid-19 ခရာဂါသံသယ လူနာများနှင့် ခရာဂါေိုးခတွ့ရှိသူလန
ူ ာများအား
လူနာတင်ယာဉ်ခဖင့် လွှခ
ဲ ခောင်းခေးေို့ရာတွင် လိက
ု ်နာခောင်ရွက်ရန် လုေ်ငန်းလမ်းညွှန်နှင့်အညီ
ခောင်ရွက်ရေါမည်။
(ဂ)

အခန်းတွင်းသန့်ရှင်းခရးခောင်ရွက်ခခင်း
 လူနာ၏ အသက်ရှူလမ်းခ ကာင်းမှအရည် (သိမ
ု့ ဟုတ်) ကိုယ်ခန္ဓာမှ အရည်များနှင့် ထိခတွ့မှု
ရှိနိုင်ခသာ မျက်နှာခေင်များ (ဥေမာ- အိမ်သာ၊ လက်ခေးခဘစင်၊ ခရချုးကန်
ိ
များ) ကို (၀.၁) %
ေိုေီယမ်ဟိုက်ေိုကလိုရိုက်ခေးရည် (၁၀၀၀ppm) ေါဝင်ခသာ ေုံမှနအ
် မ
ိ ်သုံးေိုးသန့်စင်ခေးရည်
ခဖင့် ခေးခ ကာသန့်စင်ပေီး ေယ်မိနစ် (လုခ
ံ လာက်ခသာ ထိခတွ့ချန်ိ ) ကာလျှေင် မျက်နှာခေင်
များကို ခရခဖင့် ခေန်လည်ခေးခ ကာ သန့်စင်ရမည်။
 ခဖစ်နိုင်ေါက တစ်ခါသုံး သန့်ရှင်းခရးေစ္စညး် များကို အသုံးခေုသင့်ပေီး အဝတ်ခဖင့် ခေုလုေ်ထား
ခသာ (သိမ
ု့ ဟုတ်) ခရစုတ်နိုင်ခသာေစ္စညး် များ (ဥေမာ- ကမ်းတိုက်အဝတ်) များကို ခေန်လည်
အသုံးမခေုရေါ။
 ခေန်လည်အသုံးခေုမည်ေိုေါက အခခားအခန်းများအတွက် အသုံးမခေုမီ (၀.၅) % ေိုေီယမ်ဟိုက်ေို
ကလိရ
ု ိုက်ေါဝင်ခသာ ခေးရည်ခဖင့် ထုတ်လေ
ု ်သူမှ ညွှန် ကားထားသည့အ
် တိင
ု ်း ေိုးသတ်ရ
ေါမည်။
 အထည်အလိေ်များ၊ အိေ်ယာခင်းများ၊ အဝတ်အစားများကို ဖုံမှုန့်များ မထွက်ခစရန်နှင့်
ေတ်ဝန်းကျင်ရှိ မျက်နှာခေင်များ၊ လူများသို့ မခရာက်ရှိခစရန် သတ်မှတ်ထားခသာ အဝတ်
ခလျှော်အိတ်အတွင်းသို့ ခသချာစွာဂရုခေုပေီး

အဝတ်ခလျှော်ေေ်ခော အသုံးခေု၍ အေူချန်ိ (၇၀

ေီဂရီစင်တီဂရိတ်နှင့် အထက်) ခဖင့် ခလျှော်ဖွတ်ရေါမည်။
 ခယဘုယျအားခဖင့် လူနာခဖတ်သန်းသွားလာခသာခနရာ (သိမ
ု့ ဟုတ်) ခခတ္တရေ်နားခဲ့ခသာ
စကကြန်လမ်းများကို အထူးသန့်ရှင်းခရးနှင့် ေိုးသတ်ရန် မလိအ
ု ေ်ေါ။
 အခန်းများအားလုံးနှင့် အများသုံးခနရာများအားလုံး ခန့စဉ်ခလဝင်ခလထွက် ခကာင်းမွန် ခနခစ
ရေါမည်။
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 အခန်းသန့်ရှင်းခရး တာဝန်ကျခသာ ဝန်ထမ်းများသည် ဧည့သ
် ည်များ ၎င်းတို့၏ အခန်းတွင်း
ခနထိင
ု ်မခကာင်းသည်ကို ခတွ့ရှိေါက စီမံခန့်ခွဲသူထံ (သို့) ကကိုေိုခရးဌာနများသို့ အခ ကာင်း
ကားရမည်ခဖစ်ေီး သတင်းအချက်အလက်များကို လုခံ ခုံမှုရှိခစရန် သတိထားရမည်။
 အခန်းတွင်း

ခနထိင
ု ်ခသာ

ဧည့သ
် ည်မှ

မိမိေန္ဒအခလျာက်

သန့်ရှင်းခရးခေုလုေ်မည့်

အစီအစဉ် များရှိေါက ဝန်ထမ်းနှင့်ဧည့သ
် ည်များ၏ ကျန်းမာခရးနှင့် လုခံ ခုံစိတ်ချရခစရန်
ခခတ္တရေ်ေိုင်း ထားသင့်ေါသည်။
(ဃ)

ထိခတွ့သူများကို ရှာခဖွခခင်းနှင့် စီမံခခင်း
ထိခတွ့သူများကို ရှာခဖွခခင်းနှင့် စီမံခခင်း ခောင်ရွက်ရာတွင် ကျန်းမာခရးနှင့်အားကစားဝန်ကကီး

ဌာနမှ

ညွှန် ကားထားခသာ

သိရှိခစရန်

COVID-19

အချက်အလက်များနှင့်

ေိုးခတွ့လူနာများနှင့်

သတင်းခေးေို့ရန်

ထိခတွ့ေက်စေ်မှု

(COVID-19

Contact

ရှိခဲ့သူများ

Tracing

and

Reporting) နှင့် အညီ ခောင်ရွက်ရေါမည်။
(င)

ထိခတွ့ေက်စေ်မှု မရှိခသာ ဧည့်သည်များ
ထိခတွ့ေက်စေ်မှုမရှိခသာ ဧည့်သည်များကို ကူးစက်နိုင်ခခခနည်းေါးသူများဟု သတ်မှတ်နိုင်

ခသာ်လည်း ကျန်းမာခရးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၏ ညွှန် ကားချက်များကို လိက
ု ်နာရမည်ခဖစ်
ေါသည်။
(စ)

ကုန်ေစ္စည်း ေို့သူများနှင့် ဝန်ခောင်မှု ခေးသူများ
ကန်ထရိုက်တာများ၊

ကုန်ေစ္စညး်

ေို့သူများနှင့်

ဝန်ခောင်မှုခေးသူများအားလုးံ အတွက်

COVID-19 ခရာဂါေျ့နှ
ံ ံ့မှုကို ကာကွယ်သည့စ
် နစ်ရှိရမည်ခဖစ်ပေီး လိက
ု ်နာရန် လိအ
ု ေ်ေါသည်။

လုေ်ငေ်းခွင်နှင့်ေတ်ဝေ်းကျင်ကျေ်းမာပရးဌာေခွဲနှင့်
ကျေ်းမာပရးအသိေညာခမှင့်တင်ပရးဌာေခွဲ
ကျေ်းမာပရးနှင့်အားကစားဝေ်ကကီးဌာေ
(၂၆-၂-၂၀၂၁)
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