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(က) ဖပည့်ရ

ာင့်စုနယ့်ရဖမ၊ တုင့််းရေသကက်း (သုို့မဟုတ့်) ဖပည့်နယ့်မျာ်းမှ လုက့်နာရဆာင့် ွက့်

မည့် အ ျက့်မျာ်း
• တိုင်းဒေသက
ဒ

်း သမ
ိုို့ ဟိုတ ပြညနယမ ်းအလို

င်းမ ်း

ို သ

ဆိုငရ တိုင်းဒေသက

ိုနတငယ ဉမ ်း ဒမ င်းနှငရမည လမ်း

်း (သမ
ိုို့ ဟိုတ) ပြညနယမ ်းမှ ဒရ်းခ ယသတမှတ

ဒြ်းရန။
•

ိုနတငယ ဉမ ်းအဒနပြင အပခ ်းဒသ တင
ို ်းဒေသက
မမတိုင်းဒေသက
လမ်းဒ

င်း

်းနှင ပြညနယမ ်းသိုို့ သ ်းဒရ

်းနှင ပြညနယမ ်းအတင်း ပြတသန်းပခင်းပြစြါ
ို သ

ဆိုငရ တိုင်းဒေသက

• အပခ ်းဒသ မမ ြို့မ ်းသိုို့ သ ်းဒရ

ရန

ပြတသန်းသ ်းလ ရမည

်းနှင ပြညနယမ ်းမှ သတမှတဒြ်းရန။

မည

ိုနတငယ ဉမ ်းအ ်း မမ ြို့မ ်းသိုို့ ဝငဒရ

ပခင်း

မပြ ဘဲ မမ ြို့ဒရှ ငလမ်းမ ်းမှသ ပြတသန်းသ ်းလ ဒစရန။
• ယ ဉရြန ်းခ နတင ယ ဉတစစ်းနှငတစစ်း အနည်းဆို်း ဒြ(၂၀)ခနို့ပခ ်း၍ ရြန ်းဒစရန၊
ယ ဉဒမ င်း၊ယ ဉဒန

လို

မ ်းသည အပခ ်းယ ဉမ ်းမှယ ဉဒမ င်း၊ ယ ဉဒန

မ ်း၊ အပခ ်းခရ်းသ ်းမ ်း၊ ဒေသခမ ်းနှင ဒတြို့ဆိုပခင်း၊ စ
မ ်း မပြ လိုြဒစဒရ်း
• တိုင်းဒေသက

်းနှင

ဒမ င်းနှငရမညဆိုြါ

ြမတဒဆ ငရ
ပြညနယမ ်းသိုို့
တစဒထ

်းဒပြ ပခင်း၊ စိုြဲြို့စ ်းဒသ

လို
ပခင်း

ရန။
ဆ

သယဒြ

န ်းရြ

သတမှတထ ်းရှမြ်း အဆိုြါ ဒနရ မ ်းတင
• မမတိုို့ တိုင်းဒေသက

်းနှငပြညနယမ ်းအတင်း

န ်းရြ အဒရအတ

မညမျှထ ်းရှသငသည

1

လိုြထ ်းဒသ

ို မမ ြို့/ရ နှငလတ
ိုနတငယ ဉမ ်း

လမ်းမ ်းအတိုင်း

င်းသည ဒနရ မ ်းတင

ို ရြန ်းဒစရန။

န
ို တငယ ဉမ ်း ရြန ်းရမည တစဒထ
ို သ

ဆိုငရ တိုင်းဒေသက

်းနှင ပြညနယ

မ ်း

ဆို်းပြတရနနှင

တစဒထ

န ်းရြမ ်း

(သမ
ိုို့ ဟိုတ) ပြညနယမ ်းအစအစဉပြင ဒဆ ငရ
• ခရ်းထ

သညမှ

ခရ်းဆို်းဒရ

သညအထ

င်းအမ ်းမ ်းဒ

လိုြပခင်း

ို

တိုင်းဒေသက

်း

ရန။

လမ်းတစဒလျှ

အပြစ သတမှတထ ်းသည ဒနရ မ ်းမှလ၍
ဲ
• အဒ

ဒဆ

တစဒထ

န ်းရြမ ်း

နဒနရ မ ်းတင ရြန ်းပခင်း မပြ ဒစရန။

င မပြစမဒနညအြရြန ်းရမညဆိုြါ

အဆိုြါတစဒထ

န ်း

ရြမ ်းတငသ ညအြနိုငသည ယ ယဒနရ စစဉဒြ်းရန။
• မမ ြို့တင်းသိုို့ ဝငဒရ

ရန မလဘ
ို ဲ မမ ြို့ပြငတင ထူဒထ ငထ ်းသည စ

မ ်း၊ ြစစည်းသိုဒလှ ငရ ဒနရ မ ်းသိုို့ ြဒ
ိုို့ ဆ ငရန ပြစြါ
ဒနရ မ ်းသိုို့ တို
ယ ဉဒန

လို

ိုနြစစည်းလ

ရို

သ ်းဒရ

န
ို တငယ ဉမ ်းအ ်း အဆိုြါ

နိုငဒရ်း ယ ဉြင
ို ရှင/ယ ဉငှ ်းရမ်းသူ/

စစဉဒြ်းပခင်း ရှ/မရှ စစစဒဆ ငရ

ရန။

ိုနြစစည်းြဒ
ိုို့ ဆ ငရမညဒနရ သည မမ ြို့ပြင၌ မဟိုတဘဲ မမ ြို့တင်း၌ ရှဒနမြ်း ဒေသအ ဏ

•

ြိုငမ ်းမှ မမ ြို့တင်းသိုို့ မဝငဒရ
သတမှတဒြ်းထ ်းဒသ

ဒစလြ
ို ါ

ဒနရ တငသ

မမ ြို့ပြငရှ တိုင်းဒေသက

ို တိုင်းဒေသက

ဆိုငသူမ ်းမှလည်းဒ

ိုနြစစည်းြဒ
ိုို့ ဆ ငရမညဒနရ မ ်းမှ

•

အ ဏ ြိုငမ ်းမှ
တည်းတင

လို

်းနှငပြညနယ အစအစဉပြငလည်းဒ

မညသူ သမ
ိုို့ ဟိုတ သ

မ ်း ညအြ/န ်းဒနရန ဒနရ

င်း၊ စ ်းဒသ

မဟိုတဘဲ

န
ို တငယ ဉမ ်း မမ ြို့တင်းသိုို့ ဝငဒရ

ဒရ်း

ို

ိုနလ

ခ

မမ ြို့တင်း၌ရှဒနမြ်း

ခငပြ မညဆိုြါ

ဒေသ

တစဒနရ

ိုနတင/ခ ရနနှင ယ ဉရြန ်းရန သ်းပခ ်းဒနရ ၊ ယ ဉဒမ င်းနှင ယ ဉဒန

မ ်း န ်းဒန စ ်းဒသ

သူ

တ ဝနယူ စစဉဒြ်းပခင်း ရှ/မရှ စစစရန။

ဒရ်းတိုို့

ို ယ ဉြိုငရှင/ ယ ဉငှ ်းရမ်းသူ/

ိုနြစစည်း ခ မြ်းသညနှင ပြနလညထ

• လမ်းခရ်းတင မပြစမဒန ယ ဉရြန ်းမည အဒ

စတငထ

ခ

န ်းရြမ ်း

သည မှလဲ၍)
ြါ

မမ ြို့/ ရြ

င်းဒသ ဒနရ တင ရြတနို့ဒစရန။

မ ်း လမ်းခရ်း၌ ဝယယူစ ်းသို်းပခင်းအ ်း ဒလ ခ ရန

ခ ရ အရြမှ ခရ်းလမ်းဆို်းဒရ

ဒသ စ ်းစရ နှင ဒသ
ယ ဉငှ ်းရမ်းသူ/

လို

်းြ

င်းတစစိုတရ ဒြေါ်ဒြါ

်းရ အတင်းပြစလျှင လမ်းဧရယ နှင လတ

• ယ ဉဒမ င်းမ ်းနှင ယ ဉဒန

န
ို ြစစည်းလ

ခ ဒစရန၊ လမ်းခရ်းတင တစဒထ

မှလဲ၍ မညသည ဒနရ တငမှ ယ ဉရြန ်းပခင်းမပြ ရန၊ (

အတ

ိုနြစစည်း

င်း တ ဝနယူစစဉဒြ်းရန။

မမ ြို့ပြင၌

လို

/ဒ

်းနှင ပြညနယမ ်းမှ

ိုနတငယ ဉမ ်းအ ်း ရြန ်းဒစမြ်း

တင/ခ မှု ပြ လိုြဒစရနနှင ယ ဉဒမ င်းနှင ယ ဉဒန

•

ိုနစညေင
ို

ခငပြ ရန၊ အဆိုြါ ဒနရ မ ်းတင ယ ဉဒမ င်းမ ်းနှင

မ ်း ညအြ/ န ်းဒန/ စ ်းဒသ
ခမညသူ

မှုဇန
ို ၊

သညအထ ၎င်းတအ
ိုို့ တ

လအ
ို ြ

သို်းဒရအ ်း ယ ဉနှငအတူ တစြါတည်းြါရှဒစဒရ်း ယ ဉြိုငရှင/

န
ို ြစစည်းလ

ခမညသူမ ်းမှ လအ
ို ြသလို စစဉဒြ်းရန။
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• အထ

အြိုေမ ်းြါ စည်း

ဒေသက

မ ်းအ ်း

ိုနတငယ ဉအ ်းလ်းို သရှနိုငဒရ်း တိုင်း

်းနှင ပြညနယအသ်းသ်းမှ ထိုတပြနဒ

ိုနတငယ ဉမ ်း

•

မ်းခ

စည်း

မ်းဒြ

ြ

ည ဒြ်းရန။

မှုမရှဒစဒရ်း

စနစတ

က

်း

ြဒဆ ငရ

သ ်းရန။ ကုန့်တင့်ယာဉ့်မျာ်း စစ့်ရဆ်းဖ င့််းကု ရဆာင့် ွက့် ာတွင့် သက့်ဆုင့် ာ ရေသအာဏာ
ပုင့်မျာ်းက တာဝန့်ရပ်းအပ့်

ာ်းသည့်အြွွေ့အစည့််းမျာ်းကသာစစ့်ရဆ်း န့်၊ မလိုလ ်းအြဒသ

အိုြခ ြမှုပြဿန မ ်းမပြစဒြေါ်ဒစဒရ်း ြရဟတအြဲြို့အစည်းမ ်း
ရ

ိုလိုြြိုငခငဒြ်း၍ ဒဆ င

ပခင်းမ ်း မပြ ရန၊

• ခရ်းစဉ အစနှငအဆို်းဒနရ မ ်း၌
ဒန

လို

မ ်း

ို

စစဒဆ်းသညအတ

ိုနတငယ ဉမ ်းတင ြါရှဒသ ယ ဉဒမ င်းနှင ယ ဉ

န်းမ ဒရ်းစစဒဆ်းမှုမ ်း
ယ ဉဒ

ိုဒဆ ငရ

နိုငဒသ လည်း အခ န

နို့

ြတဆမ
ိုို့ ှုနှင လူစိုလဒ
ူ ဝ်းမပြစဒစဒရ်း တိုင်းဒေသက

ပြညနယမ ်းရှ တ ဝနရှသူ အဆငဆငမှ

တမတဒဆ ငရ

စ
်းနှင

ရန၊

• ကုန့်တင့်ယာဉ့်မျာ်းကုစစ့်ရဆ်းမှုမျာ်းအာ်းစနစ့်တကျ မှတ့်တမ့််းဖပြုစ၍
ု သက့်ဆုင့် ာအာဏာပုင့်
အြွွေ့အစည့််းမျာ်း၊ ဌာနဆုင့် ာတာဝန့် ှသူမျာ်းအာ်း ပမ
ု ှန့်တင့်ဖပ န့်၊ စည့််းကမ့််း ျက့်မျာ်းကု လက
ု ့်
နာဖ င့််းမ ှပါက သက့်ဆုင့် ာတာဝန့် ှသူမျာ်း

တင့်ဖပ၍ ပညာရပ်းဖ င့််းအပါအဝင့်လအ
ု ပ့်သလု

အဆင့်ဆင့်အရ ်းယူရဆာင့် ွက့် န့်။

( ) ညအပ့်/တစ့်ရ

ာက့်နာ်း ပ့်ရန ာမျာ်းတွင့် ရဆာင့် ွက့်

• ညအြ/တစဒထ

န ်းရြဒနရ မ ်းတင ဒရ၊မ်း၊အမသ ပြညစိုဒအ င ဒဆ ငရ

• ညအြမညဒနရ အ ်း ပြစနိုငြါ
တစဦ်းခ င်းသ်းသနို့ရှဒစရန အ
• လ

ခိုတငမ ်း

ို(၆) ဒြအ

သည

တင

အရထ ်းရှရန မပြစ

တင ထ ်းရှရန။

တစဒထ

န်းမ ဒရ်းနှင အ ်း
ယ၊ တ ်းဆ်းဒရ်းဆိုငရ

ရ

တင ခိုတငမ ်း ထ ်းရှ၍

မ ်းအ ်း စနစတ

စနို့ြစဒစရနနှင ၎င်းတန
ိုို့ ှင

န်းမ ဒရ်း အသဒြ်းစ ဒစ ငမ ်းအ ်း ခ တဆဲထ ်းရှရန။

ိုနတငယ ဉမ ်းအတ

•

(၃) ဒြအ

အရ(Partion) ထ ်းရှဒြ်းရန၊ အ

သနို့ဒဆ်းရညမ ်း ထ ်းရှရန၊ အမှု

ြတသ

ဒြ်းရန။

လူတစဦ်းလျှင (၁)ခန်း သ်းသနို့ထ ်းရှနင
ို ဒရ်း ဒဆ ငရ

ဒြ်းရန၊ တစဦ်းလျှင(၁)ခန်း ထ ်းရှနိုငပခင်းမရှြါ
နိုငြါ

ာ်း ှ မည့် အ ျက့်မျာ်း

န ်းရြဒနရ မ ်းရှ ညအြမည ယ ယဒနရ မ ်း

စ ်းဝနက

်းဌ နမှ ထိုတပြနထ ်းဒသ

ညွှန

်းခ

ထ ်းရှရန။

3

COVID-19 ဒရ ဂါ

မ ်းနှငအည ပြစဒစဒရ်း စနစတ

ဒဆ င

• ယ ဉဒမ င်းနှင ယ ဉဒန

လို

မ ်းအ ်း ညအြ/တစဒထ

န ်းရြဒနရ အဝန်းအဝိုင်း

မှလဲ၍ အပခ ်းမညသည ဒနရ မ ်းသိုို့ သ ်းလ ပခင်း မပြ ဒစရန။

(ဂ) ကုန့်တင့်ယာဉ့်ပုင့် ှင့်မျာ်း/ ယာဉ့်ငှာ်း မ့််းသူမျာ်း/ ကုန့်ပစစည့််း လက့် မည့်သူမျာ်း လုက့်နာ
မည့် အ ျက့်မျာ်း
• လအ
ို ြြါ

အလှည

• ယ ဉဒြေါ်သိုို့ မတ

မနှင ယ ဉဒြေါ်မှဆင်းလျှင လ

• ယ ဉ ဒြေါ်တ င
ဒဆ င ရ

န ်းမ ဒရ်းဆ ိုင ရ

ရနနှငသတမှတစည်း
ို ထဒရ

• တိုင်းဒေသက

စ သတ မှတ ခ

မ်းမ ်း

ို လို

န ပခင်းမရှသည ယ ဉဒမ င်းနှင ယ ဉဒန

်း သမ
ိုို့ ဟိုတ ပြညနယအတင်းသိုို့

အဒဝ်းဒပြ်း

ိုသမှုခယူပခင်းမ ်း ဒဆ ငရ

န်းမ ဒရ်း

စစရြ ဒြေါ်ဒြါ

ခ ပခင်းမပြ ဘဲ မမ ြို့နယ COVID-19 ဒ

ိုနတငယ ဉမ ်းအသင်းနှငဆ

ြါ

မတမ ်း၊

သယ၍ ဒမ ဒတ ယ ဉပြ ပြငပခင်းနှင

န်း

ရန။

ိုနမတငမနှင ခရ်းစဉ မြ်းဆို်းခ နမ ်းတင ြို်းသတဒဆ်းပြန်းပခင်း

ို

ရန။

န်းမ ဒရ်းနှင အ ်း

•

လို

ိုနတငယ ဉမ ်း ပြတသန်းသ ်းလ စဉ

ခ ြို့ယင်းမှု သမ
ိုို့ ဟိုတ အဒရ်းဒြေါ်

ိုနတငယ ဉမ ်း
ဒဆ ငရ

န န ိုင ဒရ်း စ စဉ

န
ို ြစစည်းနှငခရ်းသညမ ်း လ်းို ဝတငဒဆ ငပခင်းမပြ ဒစဒရ်း တ ်းပမစ

တတနိုငသဒရြို့ အပခ ်းဒနရ မ ်းသိုို့ ထ

•

မ ်းနှင အည လ ို

ထ ်းရန။

စ အဒရ်းယူသ ်းရန။

ဒမ ဒတ ယ ဉစ

မ ဒရ်း

ဒဆ်းနိုငဒရ်း စစဉဒဆ ငရ

ထ ်းရန ။

• လမ်းခရ်းတင အပခ ်း
မ ်း

ဒမ င်းနှငနိုငရန ယ ဉဒမ င်းနှစဦ်းထ ်းရှဒြ်းရန။

ဒရ်း လမ်းညွှနခ

စ ်းဝနက

မ ်း၊ ညွှန

်းဌ နမှ ထိုတပြနထ ်းဒသ COVID-19 ဒရ ဂါ
်းခ

မ ်းအ ်း တ

စ လို

န ဒဆ ငရ

ယ

ရန။

( ဃ) ယာဉ့်ရမာင့််း/ ယာဉ့်ရနာက့်လုက့်မျာ်း လုက့်နာ မည့် အ ျက့်မျာ်း
• လိုြငန်းဒဆ ငရ

ခ နမဟိုတြါ

• မမဒနအမ/ဒနရ မှအပြငသထ
ိုို့
(mask)
• အခ

ို စနစတ

တတနိုငသမျှ မမဒနအမ/ဒနရ တငသ ဒနထိုငရန၊
ခ နနှငလိုြငန်းဒဆ ငရ

မပျက်မကွက(် မပျက်မကွက်) တြဆငရန၊

ြားသူမ ြားနှင့်ခြခ ခ ဒနထင
ို ရန၊
လ

ခ နတင ြါ်းစြနှငနှ ဒခါင်းစည်း

ဆ

ဆရန၊

ဆဲနှုတပခင်း၊

စ

်းဒပြ ပခင်း/ ဝိုင်းြဲြို့ သခ င်းဆိုပခင်း

အနည်းဆို်း

ဒြြို့ြ

နှုတဆ

(၆)ဒြခနို့
ပခင်း

ို လ်းို ဝ(လ်းို ဝ)ဒရှ င
4

ို

အ

လ်းို ဝဒရှ င
ဉရန။

မှသ
ဉရန၊

ဒပြ ဆို
ဝိုင်းြဲြို့

• အပခ ်းသူမ ်းနှငအတူတ
ဒ
•

စ ်းဒသ

ပခင်း

လ်းို ဝ(လ်းို ဝ)မပြ ြါနှင။

င်း သညဒနရ တင တစဦ်းခ င်းသ သ်းသနို့စ ်းဒသ

လမ်းခရ်းတင လမ်းက

ဧညသညလ

ရန။

ခတငဒဆ ငပခင်း လ်းို ဝ(လ်းို ဝ)မပြ ရန။

• အမ့်တွင့်ြား/အိမ့်ခြင့်အမ ြားသြားြစ္စညြား့် မ ြား(တ ြားလက့်ကင့်
ိ ၊
စ္သည့်..) တိက
ို့ ိ

မကိင့်တွယ့်မီနှငက
့် ိင့်တွယ့်ပြီြားတိင့်ြား

ြါဝငဒသ ဒရမလို လ
ရန(သမ
ိုို့ ဟိုတ)
စနစတ

ဒဆ်းဒ

လ်းို ဝ ဒရှ င

သနို့စငဒဆ်းရည

ဆြပြ နှငဒရ
ရန၊လ

ဒလဝငဒလထ

လလှက ြားလက့်ရန့်ြား၊
အယ

ိုဒဟ လအနည်းဆို်း(၆၀%)

ိုဒဆ ငထ ်း၍ လ

ိုအသ်းို ပြ ၍

လ

လငွစ္ကကူ

ိုစနစတ

ိုအနည်းဆို်းစ

မဒဆ်းဘဲ နှ ဒခါင်း၊ ြါ်းစြ၊ မ

ဒဆ်းဒ

ကန(၂၀)
ို့

စတိုို့

ို

ဒအ င

ိုငတယပခင်းမှ

ဉရန။

• လူအမ ်းအခန်းတစခိုအတင်း၌စိုဒြါင်းအြစ

ပခင်း

ိုဒရှ င

ဉရန။

• အ ဟ ရပြညဝဒအ င စ ်းသို်းပခင်း၊ အြဒရ်းဝဒအ ငအြပခင်း၊ သငဒတ ဒသ
လှုြရှ ်း ဒလ

ငခန်းပြ လိုြပခင်းမ ်းဒဆ ငရ

• ြ ်းပခင်း၊ဒခ င်းဆို်းပခင်း၊ ရိုတတရ
စသည COVID-19 သသယလ
န်းမ ဒရ်းဌ နသိုို့ ခ

ရန။

အနအ
ို့ ရသ ဒြ

ဆို်းပခင်း၊ အသ

ခဏ မ ်း ခစ ်းရြါ

ခ င်းဆ

ိုယလ

သယအဒ

င်း

ရှုရခ

ခဲပခင်း….

အလိုြမှခငဒတ င်း၍ န်းစြရ
်းရန။

(င) အမျာ်းသ ု်းယာဉ့်မ ျာ်းက ု ပ ု်း သတ့်သနို့့်စင့်ဖ င့််း
• ယ ဉအသို်းပြ သူမ ်းနှင ထဒတြို့မှု အမ ်းဆို်းပြစသည ဒနရ မ ်းပြစဒသ
အဆင်း ပြ လိုြရ ဒနရ မ ်းရှ လ
လ

တန်းမ ်း ခါ်းြတက

်းဒြေါ်ရှ လ

်းတြ/ ပြ တရ ခလိုြမ ်း၊ တခါ်းလ

မ ်း အစရှဒသ ဒနရ မ ်းနှင အ
ခရ်းစဉတစဒ

တန်းမ ်း၊

အရ ပြ လိုြထ ်းဒသ

င်း ဒပြ်းဆဲမြ်းတင
ို ်း တစက

ိုင

်းအတ

/

င်းမ ်း၊ ထင
ို ခို

င
ို မ ်း၊ ပြတင်းဒြါ

မှန

မှန (သ)ိုို့ ြလတစတစတိုို့

ို

မ 0.1% Sodium Hypochlorite Solution

(1,000ppm) (သမ
ိုို့ ဟိုတ) 0.1% Calcium Hypochlorite Solution (သမ
ိုို့ ဟိုတ) 70% Ethyl
Alcohol Spray ြ န်းမြ်း ြို်းသတသနို့စငရြါမည။ ထသ
ို ြ
ိုို့ ို်းသတသနို့စငရ တင သတတ
မ

နှ ပြငမ ်း

ို 70% Ethyl Alcohol Spray ြ န်းမြ်း ြို်းသတသနို့စငရြါမည။

• တစဒနို့လျှင အနည်းဆို်း (၁)က
အနှအ
ို့ ပြ ်း

မ ညဒန

်းသမ်းခ နတင

်းအတင်း/အပြင ဒနရ

ို ြို်းသတသနို့စငရြါမည။ ထသ
ို ိုို့ ြို်းသတသနို့စငရ တင

ဆြပြ ရညနှင ဦ်းစ
ပြနလညြတတို

မ်းတို

မြ်း (၁၀)မနစမှ (၃၀)မနစအ

ပခင်းပြင ြို်းသတသနို့စငရြါမည။
5

်း

မ်းခင်းမ ်း

ို

တင ဒရစအ
ို ဝတပြင

• ြို်းသတသနို့စငရ တင ဒလဝင/ဒလထ
မြ်း လူအဝင/ အထ

နှ ဒခါင်းစည်း၊ ဒခါင်းစြ၊ လ
အ

င်းဒစရန

်းပြတင်းဒြါ

မ ်း

ို ြငထ ်း

မရှဒစရြါ။

• ြို်းသတသနို့စငမညသူမ ်းသည
အ

ဒ

ယြစစည်းမ ်း

လ

ရှညအ

ျီ၊

အ

အ

ယမ

မှန၊

အတအထူအရှညနှင လညရှညြနြစဒသ တစ

ို စနစတ

ြါ်းစြနှင
ိုယဒရသို်း

ဝတဆငရန လအ
ို ြြါသည။

(စ) ပ ု်း သတ့်သနို့့်စ င့်ရဆ်း ည့်ရြျာ့်စပ့်ဖ င့််း
• ြို်းသတသနစ
ို့ ငဒဆ်းရည 0.1% Sodium Hypochlorite Solution (1,000ppm) (သမ
ိုို့ ဟိုတ)
0.1% Calcium Hypochlorite Solution (1,000ppm) ရရှဒစရန အစန်းချွတဒဆ်းအရည
Sodium Hypochlorite (သမ
ိုို့ ဟိုတ) အစန်းချွတဒဆ်းအမှုနို့ Calcium Hypochlorite တိုို့
ဒရပြင အခ ်း

ဒြ စြနိုငြါသည။

• အစန်းချွတဒဆ်းအရည (5% Sodium Hypochlorite)
အခ ်း) ဒရ(၁)လတ တင ဒဆ်းရည(20ml) လ

ြ

ို အသို်းပြ ြါ

ရညဇန်း (၄) ဇန်းထည၍ ဒြ စြြါ။

• အစန်းချွတဒဆ်းအမှုနို့ Bleaching Powder (35% Calcium Hypochlorite)
Bleaching Powder ထမင်းစ ်းဇန်းရှည ဒမ
ို ဦ်းစ ဒရ ြါ။ ထို့ဒ
ို န

ဒမ

ဒဆ်းရည (1:50
ို အသို်းပြ ြါ

(၂)ဇန်း (28 gram) နှင ဒရ (၁)လတ

ဒရ (၉)လတ ထြမဒရ စြြါ။

(ရြျာ့်စပ့်ပပ်း (၂၄) နာ အတွင့််း ကုန့်ရအာင့် အသု်းမဖပြုပါက အာနသင့် ရလျာကျနင
ု ပ
့် ါသည့်)
• ဒြ စြရ တင ဒအ
o ဒလဝင/ဒလထ
o ဒရဒအ်း

ြါအခ
ဒ

မ ်း

ို လို

င်းသညဒနရ ပြစရြါမည။

ိုသ အသို်းပြ ရြါမည။

o ြါ်းစြနှင နှ ဒခါင်းစည်း၊ ရ ဘ လ
တိုို့

န ရြါမည-

အတ၊ ရငအ

နှင အ

အ

ယမ

ို အသို်းပြ ရြါမည။
ကျန့််းမာရ ်းနှင့်အာ်းကစာ်းဝန့်ကက်းဌာန
(၂၈ -၂-၂၀၂၁)

6

မှန

ို

