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ှ ့််အ ျားကစ ျားဝန်ကကျားဌ န
COVID-19 ထရ ဂါ ဖြစ်ပွေ ျားထနစဉ်က လအတွေင်ျား ဖမန်မ ့်ကမ်ျားရျားို တန်ျားနင
ှ ့််
ဖပည်တင
ွေ ်ျားထရထ က င်ျားအတွေငျား် ထဖပျားဆလ
ွေွဲ ျှက်ရထ
ှ
ထခါက်တိုြယ်ရထရယ ဉ်မျ ျား၊ ညအပ်အထပျ ်ခရျားစဉ်

ခရျား ည်တင်ထရယ ဉ်မျ ျား၊
ွေ ျား (River Cruise) ထရယ ဉ်မျ ျားနင
ှ ့််

ရှုခင်ျား ကည့််အထပျ ်စျား (Sightseeing)ထရယ ဉ်မျ ျား

ွေ ျားလ မှု

အဆင်ထဖပထချ ထမွေွေ့ထစထရျားအတွေက် လိုက်နာရမည့်အ
် ချက်မျ ျား (Version 1.0)
(Updated as of 4-3-2021)
(က) အထ

ွေထ

ွေလိုကန
် ာရမည့််အချက်မျ ျား

• မြန်ြြောာ့ကြ််းရှိ်းတန််းနှငာ့်
ရေယြောဉ်ြ ြော်းနှငာ့်

မြည်တွင််းရေရ ကြောင််းအတွင််း

ရမြ်းဆွွဲလျှက်ေှှိရသြော

ရခေါက်တှိဖယ်ေရေယြောဉ်ြ ြော်းသွြော်းလြောြှုခေ်းစဉ်ြ ြော်းအြော်း

ခေ်းသည်တင်

သက်ဆှိင်ေြောတှိင််း

ရေသကက်း (သှိြ
ို့ ဟတ်) မြည်နယ်ြ ြော်းထံသှိို့ ရြ်းြှိလ
ို့ ြောသညာ့်အခေါ ရေသအြောဏြောြှိင်အဖွွဲွဲ့အစည််း
ြ ြော်းနှငာ့် ြ်းရြေါင််း၍ COVID-19 ရေြောဂေါ ကြောကွယ်ထှိန််းခ ျုြ်ရေ်းအစအြံြ ြော်း ရဆြောင်ေွက်ရြ်းေန်၊
• ရေယြောဉ်၀န်ထြ််းြ ြော်းနှငာ့် ခေ်းသွြော်းမြည်သ ြည်သြဆှိ ရအြောက်ြေါအခ က်ြ ြော်းအနက် တစ်ခခနှင်ာ့
ကှိက်ညရနြေါက လြ်ငန််းခွင်သှိို့ လြောရေြောက်မခင််း၊ အြ ြော်းမြည်သသံ်းယြောဉ်တွင် စ်းနင််း လှိက်ြေါ
မခင််း လံ်းဝြမြျုလြ်ေြေါo ဖ ြော်းမခင််း၊ရခ ြောင််းဆှိ်းမခင််း၊ အသက်ရှှူေခက်ခွဲမခင််း၊ ရတ်တေက်အနံို့အေသြောရြ ြောက်ဆံ်း
မခင််းနှငာ့် အြော်းအင်ကန်ခြ််းမခင််းစသညာ့် သံသယမဖစ်ဖွယ်လကခဏြောြ ြော်း ခံစြော်းရနေမခင််း၊
o ကှိယ်ခံအြော်း က ဆင််းရစရသြော ရဆ်းဝေါ်းြ ြော်းမဖငာ့် ရဆ်းကသြှုခံယရနေသြ ြော်း (ဥြြြော Immuno-suppressive drugs ရသြောက်သံ်းရနေမခင််း (သှိြ
ို့ ဟတ်) ကင်ဆြောရေြောဂေါ
ကထံ်းြ ြော်း ခံယရနေမခင််း)၊
o COVID-19 ဓြောတ်ခွွဲအတည်မြျုလနာနှငာ့် လွန်ခွဲာ့ရသြော(၁၄)ေက်အတွင်း် ထှိရတွွဲ့ြှုေှှိခွဲာ့
မခင််း၊
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o တစ်အှိြ်တည််း အတရန တစ်ဦ်းဦ်းကှိ COVID-19 ရေြောဂေါရစြောငာ့် ကညာ့်လနာအမဖစ်
သတ်ြှတ်ခံေမခင််း (သှိြ
ို့ ဟတ်) အသွြော်းအလြော ကနို့်သတ်ခံေမခင််း။
• ခေ်းသွြော်းလက်ြှတ်ဝယ်ယေန် လကှိယ်တှိင်သွြော်းရေြောက်ြည် ဆှိြေါက ဝယ်ယသ/ ရေြောင််းခ သ
ြ ြော်း အရနမဖငာ့် Mask ကှိ ြမဖစ်ြရန စနစ်တက တြ်ဆင်ြေါ၊ တစ်ဦ်းနှငတ
ာ့် စ်ဦ်း (၆)ရြခနို့်ခွြော၍
တတ်နှိင်သြျှရနြေါ၊ Mask ြမဖစ်ြရနတြ်ဆင်ေန် အခ င််းခ င််း သတှိရြ်းရစြေါ၊ လက်ြှတ်
အရေြောင််းရကြောင်တြောြ ြော်း အြော်းြလြ်စတစ်အ ကည်မဖငာ့် ကြောေံထြော်းြေါ၊ အြ ြော်းသံ်း ြစစည််းြ ြော်း
ကှိြကှိင်တွယ်ြနှင်က
ာ့ ှိင်တွယ်ပြ်းသညာ့်အခေါတှိင််း လက်ကစကက
ှိ
နို့်(၂၀) ကြောရအြောင် စနစ်တက
ရဆ်းရ ကြောြေါ။
• အခ န
ှိ ်တှိင််းတွင် ြေါ်းစြ်နှင်ာ့ နှာရခေါင််းစည််း (Mask) ကှိ ြမဖစ်ြရန ြြ က်ြကွက် စနစ်တက
တြ်ဆင်ထြော်းေြေါြည်။
• ရတ်တေက် နှာရခ ၊ ရခ ြောင််းဆှိ်းြေါက လက်ရြြောင််း၊ တံရတြောင်ရကွ်းတှိမို့ ဖငာ့် ဖံ်းအြ်၍ ဆှိ်းေ
ြေါြည်။
• လက်ရဆ်းေြောတွင် ဆြ်မြြောနှငာ့် ရေကှိအသံ်းမြျု၍ လက်ကှိ စကကနို့်(၂၀) ကြောရအြောင် ြ ကြောခဏ
စနစ်တက

ရဆ်းရ ကြောေြေါြည်။ (သှိို့ြဟတ်) အနည််းဆံ်း Alcohol 60% ြေါဝင်ရသြော

ရေြလှိလက်သန်ို့စင်ရဆ်းေည်ကှိ အသံ်းမြျုေြေါြည်။ အထ်းသမဖင်ာ့(အစြော်းစြော်းမခင််း၊ ရေရသြောက်
မခင််းြမြျုြ၊ ရငွ၊ ရေယြောဉ် အတွင််းေှှိတန််းြ ြော်း၊ လက်ကင်
ှိ ကွင်း် ြ ြော်း၊ ခေါ်းြတ်ြ ြော်းစသည်တှိို့ကှိ
ကှိင်တွယ်ထှိရတွွဲ့ပြ်းသညာ့် အခေါတှိင််း၊ နှာရခ ၊ ရခ ြောင််းဆှိ်းပြ်းတှိင််း၊ ြေါ်းစြ်နှင်ာ့နှာရခေါင်း် စည််း
(Mask) ကှိ ြကှိင်တွယ်ြနှင်ာ့ ကှိင်တွယ်ပြ်းတှိင််း၊ အမြင်ြှ မြန်လြောသည်ာ့အခေါတှိင််း) လက်ကှိ
စနစ်တက ရဆ်းေြေါြည်။
• ရေယြောဉ်ဝန်ထြ််းြ ြော်း၊ ဆှိြ်ကြ််းေှှိဝန်ထြ််းြ ြော်း၊ လံခခံျုရေ်းတြောဝန်ေှှိသြ ြော်းအရနမဖငာ့် အမခြော်း
ခေ်းသွြော်းြ ြော်း၊ ရေသခံြ ြော်းနှငာ့်အန်းကြ်ရတွွဲ့ဆံ၍ အခ န
ှိ ် ကြောမြငာ့်စွြောစကြော်းရမြြောဆှိမခင််း၊ ြှိြှိတှိို့
ဝန်ထြ််းအခ င််းခ င််းလည််း ဝှိင််းဖွွဲွဲ့စဖွွဲွဲ့စြော်းရသြောက်မခင််းြ ြော်း ြမြျုလြ်ရစရေ်း ကြ်ြတ်ရဆြောင်
ေွက်ေန်၊
• ခေ်းသည်ြ ြော်း လြ််းခေ်း၌ ဝယ်ယစြော်းသံ်းမခင််းအြော်း ရလ ြောာ့ခ ေန်အတွက် စတင်ထွကခ
် ွြောေြော
အေြ်ြှ ခေ်းဆံ်းရေြောက်သည်အထှိ ၎င််းတှိို့အတွက် လှိအြ်ရသြော စြော်းစေြောနှငာ့် ရသြောက်သံ်းရေ
အြော်း ြှိြန
ှိ ှငာ့်အတ တြေါတည််းြေါေှှိရစရေ်း အသှိရြ်းနှိှု်းရဆြော် စစဉ်သွြော်းေန်၊ ရေယြောဉ်ြ ြော်း
ရြေါ်တွင်

တေြော်းြဝင်ရ ်းသည်ြ ြော်း

တက်ရေြောက်ရေြောင််းခ မခင််းြမြျုရစရေ်း

အထ်းသတှိမြျု တြော်းမြစ်ရြ်းေန်၊
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တင််း ကြ်စွြော

• အမြင်ြှ မြန်ရေြောက်သည်နှငာ့် အဝတ်အစြော်းြ ြော်းကှိ ခ က်ခ င််းလွဲလှယ်ေြည်။ အဆှိြေါ အဝတ်
ြ ြော်းကှိ ဆြ်မြြောမဖငာ့် ြှိနစ် ၃၀ စှိြ်၍ ခ က်ခ င််းရလျှြောဖ
် ွြေ
် ြေါြည်။
• အမြင်ြှမြန်ရေြောက်သည်ာ့အခေါတှိင််း

တစ်ကှိယ်ရေသနို့်ေှင်း် ရေ်းကှိ

အရလ်းရြ်း၍

ရေခ ျုှိ ်း၊

ကှိယ်လက်သနို့်စင်မခင််းကှိ ရဆြောင်ေွက်ေြည်။ အဝတ်အစြော်း ြလွဲြနှင်ာ့ ကှိယ်လက်သနို့်စင်
မခင််းြမြျုြ အှိြ်သြော်းြ ြော်းနှငာ့် ထှိရတွွဲ့မခင််းြှ ရေှြောင် ကဉ်ေြေါြည်။
• အရ ကြောင််းအြ ျုှိ ်းြ ျုှိ ်းရ ကြောငာ့် ရေယြောဉ်ခေ်းစဉ် ဖ က်သှိြ််းမခင််း၊ ြရတြော်တဆြှု မဖစ်မခင််းစသညာ့်
ခေ်းစဉ်ဖ က်သှိြ််းြှုြ ြော်း

မဖစ်ရြေါ်လြောြေါက

ခေ်းသည်ြ ြော်း

ခေ်းစဉ်က်းရမြြောင််းရြ်းေြှုြ ြော်း

ရဆြောင်ေွက်ေြောတွင် COVID-19 ရေြောဂေါကြောကွယ်ထန
ှိ ််းခ ျုြ်ရေ်း စည််းကြ််းခ က်ြ ြော်းနှငာ့်အည
ထြ်ဆငာ့်သယ်ယ ြှိရ
ို့ ဆြောင်နှိင်ရေ်းအတွက် ကညရဆြောင်ေွက်ရြ်းေန်၊
• သက်ဆှိင်ေြောဌြောနြ ြော်းြှ လှိအြ်လြောလျှင် ရြ်းအြ်နှိင်ေန် ြံြှန်ခေ်းသည်တင်နှငာ့် အရြ ြော်စ်း
ရေယြောဉ်ြ ြော်းတွင် ခေ်းသည်တှိင််း၏ နှိင်ငံသြော်းစှိစစ်ရေ်းကတ်မြြော်းအြှတ်၊ ရနထှိင်သညာ့် ရနေြ်
လှိြ်စြောနှင်ာ့ သွြော်းရေြောက်ြညာ့် ရနေြ်လှိြ်စြော၊ ဆက်သွယ်ေန် ဖန််းနံြေါတ်တှိို့ကှိ ခံနံြေါတ်နှင်ာ့
ယှဉ်တွွဲ၍ ြှတ်တြ််းထြော်းေှှိေြည်မဖစ်ပြ်း လှိက်ြေါသ ခေ်းသည်ြ ြော်းသညာ့် ရခေါက်တှိဖယ်ေ
ြ ြော်းတွင် သ်းမခြော်းအစအစဉ်မဖငာ့် ရဆြောင်ေွက်ထြော်းေြည်။
• ရေယြောဉ်ြ ြော်း စည််းကြ််းရဖြောက်ဖ က်ြှုြေှှိရစရေ်း စနစ်တက ကက်း ကြ်ရဆြောင်ေွက်သွြော်းေန်
နှငာ့် ခေ်းစဉ်အစနှငာ့်အဆံ်းရနေြောြ ြော်း၌ ရေယြောဉ်ြ ြော်း စည််းကြ််းလှိက်နာြှု ေှှိ/ြေှှိ စနစ်တက
ကက်း ကြ်ရဆြောင်ေွက်ရြ်းေန်။
• ထရယ ဉ်မျ ျား စည်ျားကမ်ျားလက
ို ်နာမှုစစ်ထဆျားဖခင်ျားကို ထဆ င်ရွက်ရ တွေင်
အ ဏ ပိုငမ
် ျ ျားက တ ဝန်ထပျားအပ်

ျား

ည့်် အြွေွဲွေ့အစည်ျားမျ ျားက

က်ဆိုငရ
် ထေ

စစ်ထဆျားရန်၊ ြလှိလြော်း

အြ်ရသြော အြ်ခ ျုြ်ြမှု ြဿနာြ ြော်းြမဖစ်ရြေါ်ရစရေ်း ြေဟှိတအဖွွဲွဲ့အစည််းြ ြော်းကှိ လြ်ြှိင်ခွငာ့်
ရြ်းရဆြောင်ေွက်မခင််းြ ျုှိ ်းြမြျုေန်၊
• ရေယြောဉ်ြ ြော်းကှိ တ ဝန်ထပျားအပ်

ျား ည့််အြွေွဲွေ့အစည်ျားမျ ျားက COVID-19 ရေြောဂေါကြောကွယ်

ထှိန််းခ ျုြ်ရေ်းစည််းကြ််းခ က်ြ ြော်းနှငာ့် ကှိက်ညြှုေှှိ/ြေှှိ စစ်ရဆ်းြှုြ ြော်းအြော်း ခေ်းစဉ်အလှိက်
စနစ်တက ြှတ်တြ််းမြျုစ၍ သက်ဆှိင်ေြောအြောဏြောြှိင်အဖွွဲွဲ့အစည််းြ ြော်း၊ ဌြောနဆှိင်ေြောတြောဝန်ေှှိသ
ြ ြော်းအြော်း ြံြှန်တင်မြေန်၊ စည််းကြ််းခ က်ြ ြော်းကှိလှိက်နာမခင််းြေှှိြေါက သက်ဆှိင်ေြောတြောဝန်ေှှိသ
ြ ြော်းထံတင်မြ၍ ြညြောရြ်းမခင််းအြေါအဝင် လှိအြ်သလှိ အဆငာ့်ဆငာ့်အရေ်းယ ရဆြောင်ေွက်ေန်၊
• အထက်အြှိေ်ြ ြော်းြေါ

စည််းကြ််းခ က်ြ ြော်းအြော်း

ခေ်းသည်နှင်ာ့ရေယြောဉ်ဝန်ထြ််းြ ြော်းအြော်းလံ်း

သှိေှှိနှိင်ရေ်း ရနမြည်ရတြော်မြည်ရထြောင်စနယ်ရမြ၊ တှိင််းရေသကက်းနှငမာ့် ြည်နယ်အသ်းသ်းနှင်ာ့
ရေရ ကြောင််းြှိရ
ို့ ဆြောင်ရေ်းညွှန် ကြော်းြှုဦ်းစ်းဌြောနတှိို့ ညှိနှိှုင််း၍ ထတ်မြန်ရ ကညြောရြ်းေန်။
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(ခ) ခရျား

ွေ ျားဖပည်

မ
ူ ျ ျားအထနဖြင့်် လိုက်နာထဆ င်ရွက်ရန်အချက်မျ ျား

• မြည်သြ ြော်းအရနမဖငာ့် အှိြ်အမြင်သှိို့ထွက်လျှင် စြော်းရသြောက်ခ န
ှိ ်ြှလွဲွ၍ အခ န
ှိ ်တှိင််းတွင် ြေါ်းစြ်
နှငာ့် နှာရခေါင်း် စည််း(Mask)ကှိ ြမဖစ်ြရနြြ က်ြကွက်တြ်ဆင်ထြော်းေြေါြည်။
• ရေယြောဉ်လက်ြှတ်ဝယ်ယေြောတွင်လည််းရကြောင််း

ရေယြောဉ်ြထွကခ
် ွြောြ

ရစြောငာ့်ဆှိင််းခ န
ှိ ်တွင်

လည််းရကြောင််း တစ်ဦ်းနှငတ
ာ့် စ်ဦ်း တတ်နှိင်သြျှ အနည််းဆံ်း(၆)ရြခနို့်ခွြော၍ ရစြောငာ့်ဆှိင််းေြေါြည်၊
စခြံျု၍ရစြောငာ့်ဆှိင််းမခင််း ြမြျုေြေါ၊
• ရေယြောဉ်ရြေါ်သှိို့ ြတက်ြနှငာ့် ရေယြောဉ်ရြေါ်ြှ ဆင််းသညာ့်အခ န
ှိ ်တှိင််းတွင် လက်ရဆ်းနှိင်ေန်
အနည််းဆံ်း Alcohol 60% ြေါဝင်ရသြော လက်သန်ို့စင်ရဆ်းေည်ကှိ ြှိြှိနှငအ
ာ့် တတြေါတည််း
ရဆြောင်ထြော်း၍ လအြ ြော်းသံ်းြစစည််းြ ြော်းကှိ ြကှိင်တွယ်ြနှင်က
ာ့ ှိင်တွယ်ပြ်းတှိင််း အသံ်းမြျုေ
ြေါြည်။
• ခေ်းစဉ်တရလျှြောက်ြှိြှိအတွက်သတ်ြှတ်ရနေြောတွငသ
် ြောရနထှိင်ေန် ဝှိင််းဖွွဲွဲ့စဖွွဲွဲ့စြော်းရသြောက်မခင််း
ြ ြော်းြမြျုလြ်ေန်၊ အမခြော်းခေ်းသွြော်းြ ြော်း၏ရနေြောသှိို့သွြော်းရေြောက်မခင််း၊ အန်းကြ်ရနထှိင်မခင််း၊ ဝှိင််း
ဖွွဲွဲ့၍စကြော်းရမြြောဆှိမခင််း ြမြျုလြ်ေန်။
• ြှိြတ
ှိ စ
ှိို့ ွနို့်ြစ်ေြညာ့် အြှိှုက်ြ ြော်း (ဥြြြော-တစ်ရှှူ်းြ ြော်း၊ ြေါ်းစြ်နှင်ာ့ နှာရခေါင််းစည််း (Mask) ြ ြော်း၊
ရေသနို့်ဘ်းခွံြ ြော်း)ကှိ ရေယြောဉ်ရြေါ်တွင် စွနို့်ြစ်မခင််း၊ ခ န်ထြော်းခွဲမာ့ ခင််းြ ြော်းြမြျုလြ်ဘွဲ ြှိြှိတှိို့နှင်ာ့
အတယရဆြောင်သွြော်းပြ်းအဖံ်းြေါရသြောအြှိှုက်ြ်းြ
ံ ြော်းတွင် စနစ်တက စွနို့်ြစ်ေြေါြည်။ စည််းကြ််း
ြွဲာ့ ကွြ််းတံရတွ်းရထွ်းမခင််း၊ တံရတွ်းရထွ်းမခင််း၊ ရဆ်းလှိြ်ရသြောက်သံ်းမခင််းတှိက
ို့ ှိ ရေှြောင် ကဉ်ေ
ြေါြည်။
• ထှိင်ခံြ ြော်းသည် ရေှွဲ့ရနာက်မဖစ်လျှင် ရေှွဲ့ရနာက် တစ်တန််းတည််း ြထှိင်ေြေါ၊ သတ်ြှတ်ထြော်း
ရသြောရနေြောြ ြော်းတွင်သြော စနစ်တက လှိက်ြေါစ်းနင််းေြေါြည်။ ဥြြြော- ရေှွဲ့ခံတွင် ထှိင်သသည်
ထှိင်ခံ၏ ညြောအစွန်တွင် ထှိင်လျှင် ရနာက်ခံတွင် ထှိင်သသည် ထှိင်ခံ၏ ဘယ်အစွန်၌ ထှိင်ေ
ြေါြည်။
• ခေ်းစဉ်တစ်ရလျှြောက်လ်းံ ြေါ်းစြ်နှငာ့်နှာရခေါင််းစည််း (Mask) ကှိ စနစ်တက ြြ က်ြကွက်
တြ်ဆင်ထြော်းေြေါြည်။ တြ်ဆင်ထြော်းရသြော ြေါ်းစြ်နှငာ့်နှာရခေါင်း် စည််း (Mask)သည် စှိစွတ်မခင််း၊
ညစ်ရြမခင််းတှိမို့ ဖစ်ရြေါ်ြေါက အသစ်လွဲလှယ်ေြေါြည်။ အသံ်းမြျုပြ်းရသြော Mask ကှိ စနစ်တက
စွန်ို့ြစ်ေြေါြည်။
• ကှိဗစ်-၁၉ ရေြောဂေါ ကြောကွယ်ရေ်းလှိက်နာေြညာ့်အခ က်ြ ြော်းကှိ တစ်ဦ်းနှငတ
ာ့် စ်ဦ်း အခ င််းခ င််း
အသှိရြ်း/သတှိရြ်းေန်၊
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• ခေ်းစဉ်အတွင််း ဖ ြော်းမခင််း၊ ရခ ြောင််းဆှိ်းမခင််း၊ အသက်ရှှူေခက်ခွဲမခင််း၊ ရတ်တေက်အနံို့အေသြော
ရြ ြောက်ဆံ်းမခင််းနှငာ့်အြော်းအင်ကန်ခြ််းမခင််းစသညာ့် COVID-19 သံသယမဖစ်ဖွယ် လကခဏြောြ ြော်း
ရြေါ်ရြေါက်ခံစြော်းလြောေြေါက

ရေယြောဉ်ရြေါ်ေှှိသက်ဆှိင်ေြောတြောဝန်ေှှိသထံ

အရ ကြောင််း ကြော်း၍

ညွန် ကြော်းခ က်အတှိင််းလှိက်နာရဆြောင်ေွက်ေြေါြည်။

( ဂ ) ခရျား

ည်နင
ှ ့်် အထပျ ်စျားထရယ ဉ်လပ
ို ်ငန်ျား လိုပထ
် ဆ င် မ
ူ ျ ျား မှ လိုကန
် ာရမည့်် အချက်မျ ျား

အထက်တွငြ
် ေါေှှိသညာ့်

အရထွရထွလှိက်နာေြညာ့်အခ က်ြ ြော်းအမြင်

ရအြောက်ြေါအခ က်ြ ြော်းကှိြေါ

လှိက်နာေန်မဖစ်ြေါသည်-

ထှိင်ခံြ ြော်း အရသတြ်ဆင်ထြော်းြေါက ခေ်းသည်အြော်း ထှိင်ခံတစ်ခမခြော်း၍ ထှိင်ေန် စစဉ်
ထြော်းေြည်။

-

ထှိင်ခံြြေါေှှိရသြောရေယြောဉ်ြ ြော်းတွင် ခေ်းသည်တစ်ဦ်းနှငတ
ာ့် စ်ဦ်း တတ်နှိင်သရေွွဲ့(၆)ရြ
ခနို့် ခွြော၍ လှိက်ြေါေြညာ့်ရနေြောြ ြော်း သတ်ြှတ်ထြော်းေြည်။

-

ဘယ်အစွန်၊ ညြောအစွန် တစ်လှညာ့်စ (Zig-zag) ခြ်ခွြောခွြောထှိင်ရစေန်အတွက် ရေယြောဉ်
ရြေါ်ေှှိ ထှိင်ခံြ ြော်း၊ ရနေြောြ ြော်းတွင် အြှတ်အသြော်းြ ြော်း မြျုလြ်ထြော်းေြေါြည်။

-

Physical Distancing တတ်နှိင်သြျှေှှိရစေန်အတွက် ြှိရ
ို့ ဆြောင်နှိင်ရသြော ခေ်းသည်
အရေ အတွက်၏ တစ်ဝက်ကှိသြော တင်ရဆြောင်ေန် စစဉ်ရဆြောင်ေွက်ေြေါြည်။

-

ရခေါက်တှိဖယ်ေရေယြောဉ်ြ ြော်းတွင် ခေ်းသည်သွြော်းလြောြှုြ ြော်းမြြော်းသညာ့်အခ န
ှိ ်တွင် (Social
Distancing) ေေှှိရစေန်အတွက် ခေ်းသည်ြ ြော်းကှိ စခြံျု၍တင်ရဆြောင်မခင််းထက် ခေ်းစဉ်
အရခေါက်ရေတှိ်း၍ ရမြ်းဆွွဲေြည်။

-

ခေ်းသည်အတက်အဆင််းရနေြောတွင် ဆြ်မြြောနှငာ့် ရေကှိ အသံ်းမြျု၍ လက်ရဆ်းေန်
(သှိို့ြဟတ်) အယ်ကှိရဟြောလ်အနည််းဆံ်း (၆၀)% ြေါဝင်ရသြော ရေြလှိလက်သနို့်စင်
ရဆ်းေည်မဖငာ့်လက်သနို့်စင်ေန် အစအြံြ ြော်း ထြော်းေှှိေြည်။

-

ခေ်းသည်ြ ြော်း လက်ရဆ်းနှိင်ေန် အနည််းဆံ်း Alcohol 60% ြေါဝင်ရသြော ရေြလှိလက်
သန်ို့စင်ရဆ်းေည်ြ ြော်း အလံအရလြောက် ထြော်းေှှိရြ်းေြေါြည်။

-

ရေယြောဉ်ကန််းြတ်နှင်ာ့ အခန််းြ ြော်းအြော်း ရလဝင်ရလထွက်ရကြောင််းြွန်ရစေန် အကြောြ ြော်း၊
မြှူတင််းရြေါက်ြ ြော်းဖွငာ့်ထြော်းေြည်။
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-

ရေယြောဉ် ရြြောင််းနှင်သညာ့် အခန််းသ်းမခြော်းြေှှိြေါက ရြြောင််းနှင်သညာ့်ရနေြောနှငာ့် ခေ်းသွြော်း
မြည်သြ ြော်း စ်းနင််းသညာ့်ရနေြော ကြော်းတွင် ြှန်မဖငာ့်ရသြော်လည််းရကြောင််း၊ ြလတ်စတစ်မဖငာ့်
ရသြော်လည််းရကြောင််း အကြောအေံ လံခခံျုစွြော မြျုလြ်ထြော်းေြေါြည်။

-

ရှိ်းရှိ်းရေယြောဉ်ြ ြော်းနှင်ာ့ ရခေါက်တှိဖယ်ေရေယြောဉ်ြ ြော်းရြေါ်တွင် စြော်းရသြောက်ဆှိင်ြေါေြ
ှှိ ေါက
ြေါဆယ်စနစ်မဖငာ့်သြော ရေြောင််းခ ရြ်းေန်၊

-

ညအှိြ် အရြ ြော်ခေ်းစဉ်သွြော်း (River Cruise) ရေယြောဉ်ြ ြော်းနှငာ့် ရှုခင််း ကညာ့်အရြ ြော်စ်း
(Sightseeing)ရေယြောဉ်ြ ြော်းေှှိ စြော်းရသြောက်ဆှိင်ြ ြော်းအရနမဖငာ့် တတ်နှိင်သရေွွဲ့ ြေါဆယ်
စနစ်မဖငာ့်သြော ရေြောင််းခ ရြ်းေန်၊ စြော်းရသြောက်ဆှိင် ြမဖစ်ြရန ဖွငာ့်လှစ်ေန်လအြ်
ှိ
မခင််းနှင်ာ့
အစြော်းအရသြောက်ရက ်းရြွ်းြှုအစအစဉ်ြ ြော်း ြေါေှှိြေါက ရလဝင်ရလထွက်ရကြောင််းြွန်သညာ့်
ရနေြောတွင် က န််းြြောရေ်းနှငအ
ာ့် ြော်းကစြော်းဝန်ကက်းဌြောနြှ ထတ်မြန်ထြော်းရသြော “စြော်းရသြောက်
ဆှိင်ြ ြော်း မြန်လည်ဖွငာ့်လှစ်ေြောတွင် လှိက်နာရဆြောင်ေွက်ေြညာ့်အခ က်ြ ြော်း (Version1.1)” (www.mohs.gov.mm) နှငာ့်အည လှိက်နာရဆြောင်ေွက်ေြေါြည်။

-

ြေါ်းစြ်နှငာ့်နှာရခေါင််းစည််း (Mask) တြ်ဆင်ေန်၊ စည််းကြ််းြွဲာ့တံရတွ်းရထွ်းမခင််းနှငာ့် ကွြ််း
တံရတွ်းရထွ်းမခင််း၊ ရဆ်းလှိြ်ရသြောက်မခင််း ြမြျုေန်နှင်ာ့ ကှိဗစ်-၁၉ ရေြောဂေါ သံသယ
လကခဏြောြ ြော်းရတွွဲ့ေှှိြေါက သတင််းြှိေ
ို့ န်နှိှု်းရဆြော်စြောအြော်း ဗနှိင််းြ ြော်းရှိက်နှှိြ်၍ ခေ်းသည်
ြ ြော်း မြင်သြောရသြောရနေြောြ ြော်းတွင် ကြ်ထြော်းေြည်။

-

ြေါ်းစြ်နှငာ့်နှာရခေါင်း် စည််း(Mask) တြ်ဆင်ြထြော်းရသြော ခေ်းသည်ြ ြော်းအြော်းလံ်းဝတင်ရဆြောင်
မခင််း ြမြျုေန် ညွှန် ကြော်းထြော်းေြေါြည်။ ခေ်းသည်ြ ြော်း ြေါ်းစြ်နှငာ့်နှာရခေါင်း် စည််း (Mask)
အလွယ် တကေေှှိနှိင်ေန်ရဆြောင်ေွက်ရြ်းမခင််း (သှိြ
ို့ ဟတ်) ရေြောင််းခ ရြ်းနှိင်ရေ်း စစဉ်
ထြော်းေှှိေြေါြည်။

-

ရေယြောဉ်ဝန်ထြ််းြ ြော်း၏ သနို့်စင်ခန််းနှငာ့် ခေ်းသည်ြ ြော်းအသံ်းမြျုြညာ့် သနို့်စင်ခန််းြ ြော်းကှိ
ခွွဲမခြော်းသတ်ြှတ်ထြော်းေြည်။

-

ရေယြောဉ်ဝန်ထြ််းြ ြော်းအြော်း ြေါ်းစြ်နှငာ့် နှာရခေါင််းစည််း (Mask) နှငာ့် အနည််းဆံ်း Alcohol
60% ြေါဝင်ရသြော ရေြလှိလက်သန်ို့စင်ရဆ်းေည်တှိက
ို့ ှိ အလံအရလြောက် ရထြောက်ြံာ့ရြ်းေ
ြေါြည်။

-

ရေယြောဉ်ေှှိသနို့်စင်ခန််းြ ြော်းအြော်း သနို့်ေှင်း် စွြောထြော်း၍ ြှိ်းသတ်သနို့်စင်မခင််းကှိ ြ ကြောခဏ
ရဆြောင်ေွက်ေြည်။

-

ရေယြောဉ်ြှိင်ေှင်၊ က န််းြြောရေ်းနှငသ
ာ့် က်ဆှိင်ရသြော အဖွွဲွဲ့အစည််းြ ြော်းနှင်ာ့ တှိက်ရှိက်ဆက်
သွယ်နှိင်သညာ့် ဆက်သွယ်ရေ်းစနစ် ရဖြော်ရဆြောင်ထြော်းေြည်။
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-

ကှိဗစ်-၁၉ ရေြောဂေါ သံသယလနာအြော်း ရတွွဲ့ေှှိြေါက သ်းမခြော်းခွွဲထြော်းေန်ရနေြောအြော်း ကကှိျုတင်
မြင်ဆင်ထြော်းေြည်။

-

ခေ်းစဉ်အတွင််း ခေ်းသည်တစ်ဦ်းဦ်းအရနမဖငာ့် ဖ ြော်းမခင််း၊ ရခ ြောင််းဆှိ်းမခင််း၊ အသက်ရှှူေ
ခက်ခွဲမခင််း၊ ရတ်တေက်အနံအ
ို့ ေသြောရြ ြောက်ဆံ်းမခင််းနှငာ့် အြော်းအင်ကန်ခြ််းမခင််းစသညာ့်
COVID-19 သံသယမဖစ်ဖွယ်လကခဏြောြ ြော်း ရြေါ်ရြေါက်ခံစြော်းေရ ကြောင််း သတင််းြှိို့လြော
ြေါက ထှိသအြော်း သ်းသနို့်ရနေြောတွင် ထြော်းေှှိေြေါြည်၊ လနာ၏က န််းြြောရေ်းအရမခအရန
ရြေါ်ြတည်၍
ရစမခင််း၊

ခေ်းစဉ်အဆံ်းအထှိ

လှိက်ြေါခွင်ာ့မြျု၍

အရေ်းရြေါ်အရမခအရနမဖစ်ြေါက

က န််းြြောရေ်းဌြောနသှိို့သွြော်းရေြောက်

န်းစြ်ေြောက န််းြြောရေ်းဌြောနသှိို့

လွရ
ွဲ မြြောင််း

ြှိရ
ို့ ဆြောင်ရြ်းမခင််းြ ြော်း ရဆြောင်ေွက်ရြ်းေြည်။

(ဃ) COVID-19 ထရ ဂါနှငပ
့်် တ်

က်

ည့်် ထဆ င်ရွက်ရန်အချက်မျ ျားကို အ

ထပျားဖခင်ျား

• COVID-19 ရေြောဂေါဆှိင်ေြော အသှိြညြောရြ်းPosterြ ြော်းထြော်းေှှိမခင််း၊ အသှိရြ်းရ ကညြောမခင််းြ ြော်း/
တှိက်တွန််းနှိှု်းရဆြော်မခင််းြ ြော်းရဆြောင်ေွက်၍ ခေ်းသည်ြ ြော်းအြော်း ဆှိြ်ကြ််းနှင်ာ့ ရေယြောဉ်ရြေါ်တွင်
ရအြောက်ြေါအခ က်ြ ြော်းကှိအဓှိကထြော်း၍က န််းြြောရေ်းအသှိြညြောရြ်းရ ကညြောရြ်းေန်o ရေယြောဉ်ရြေါ်တွင် ဝန်ထြ််းြ ြော်းအြေါအဝင် ခေ်းသည်ြ ြော်းအြော်းလံ်း ြေါ်းစြ်နှင်ာ့ နှာရခေါင််း
စည််း(Mask)ြ ြော်း စနစ်တက ြြ က်ြကွက်(ြြ က်ြကွက်) တြ်ဆင်ထြော်း ကေန်နှင်ာ့
ြေါ်းစြ်နှငာ့်နှာရခေါင််းစည််း (Mask) ြြေါဘွဲ ရေယြောဉ်စ်းနင််းခွငာ့် လံ်းဝခွငာ့်ြမြျုြေါရ ကြောင််း
ရမြြော ကြော်းေန်၊
o ရေယြောဉ်ရြေါ်နှင်ာ့ ခေ်းသည်နာ်းရနရသြော အခန််းြ ြော်း၌ ရလဝင်ရလထွကရ
် ကြောင််းရစေန်၊
တံခေါ်းြ ြော်းနှငမာ့် ြတင််းရြေါက်ြ ြော်းအြော်း ဖွငာ့်ထြော်းေန် (သှိြ
ို့ ဟတ်) ရလဝင်ရလထွက်စနစ်
(Ventilation System)ကှိ ဖွငာ့်ထြော်းေန်၊
o တစ်ဦ်းနှငတ
ာ့် စ်ဦ်း Social Distancing ေေှှိရစေန် သတ်ြှတ်ခ က်ြ ြော်းအြော်း လှိက်နာ
ရဆြောင်ေွက်ရစေန်၊
o ရေယြောဉ်စ်းနင််းရနစဉ်အတွင််း အရ ကြောင််းတစ်စံတစ်ေြော ြေှှိဘွဲ စကြော်းရမြြောဆှိမခင််း၊
ဝှိင််းဖွွဲွဲ့၍ ရမြြောဆှိမခင််းနှင်ာ့ ြ က်နှာခ င််းဆှိင်န်းကြ်စွြော ဝှိင််းဖွွဲွဲ့ စြော်းရသြောက်မခင််းြ ြော်း
ရေှြောင် ကဉ်ေန်၊
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o အြ ြော်းသံ်းြစစည််းြ ြော်းကှိ

ြကှိင်တွယ်ြနှငာ့်ကှိင်တွယ်ပြ်းခ န
ှိ ်တှိင််းတွင်

စနစ်တက

အနည််းဆံ်း စကကနို့်(၂၀)အ ကြော လက်ရဆ်းရစမခင််း(သှိို့ြဟတ်) အနည််းဆံ်း Alcohol
60% ြေါဝင် ရသြော ရေြလှိလက်သန်ို့စင်ရဆ်းေည်ကှိ စနစ်တက အသံ်းမြျု ကရစေန်၊
o ဆှိြ်ကြ််းဧေှိယြောအတွင််းသှိို့ ဝင်ရေြောက်လြောြညာ့် ခေ်းသည်နှင်ာ့ လှိက်ြေါြို့ရ
ှိ ဆြောင်သြ ြော်း
အြော်းလံ်း

ြေါ်းစြ်နှငာ့်နှာရခေါင််းစည််း(Mask)တြ်ဆင် ကရစေန်၊

အြခ န
ှိ ်တှိင််းတြောြှုကှိ

ခံယ ကရစေန်၊ တစ်ဦ်းနှင်တ
ာ့ စ်ဦ်းတတ်နှိင်သရေွွဲ့ (၆)ရြအကွြော ခြ်ခွြောခွြောရနထှိင် က
ရစေန်၊
o ကှိဗစ်-၁၉ ရေြောဂေါ ကြောကွယ်ရေ်းလှိက်နာေြညာ့်အခ က်ြ ြော်းကှိ တစ်ဦ်းနှငာ့်တစ်ဦ်းအခ င််း
ခ င််းအသှိရြ်း/သတှိရြ်းေန် ဗွနှိင််းြ ြော်းမြင်သြောရသြောရနေြောြ ြော်းတွင်ခ တ
ှိ ်ဆွွဲထြော်းရြ်းေန်၊

(င)

ဝန်

မ်ျားမျ ျားကို COVID-19 ထရ ဂါကူျားစက်မှုမက
ှ
ကွေယ်ရန်ထဆ င်ရက
ွ ်ရမည့်အ
် ချက်မျ ျား

ခေ်းသည်နာ်းရနရဆြောင်နှင်လ
ာ့ က်ြှတ်ရံြ ြော်းအတွင်း် ေှှိ ရံ်းခန််းြ ြော်းနှငာ့် ရေရ ကြောင််းသယ်ယြှိို့ရဆြောင်ရေ်း
လြ်ငန််းခွငေ
် ှှိ တြောဝန်ေှှိသြ ြော်း၊ ဝန်ထြ််းြ ြော်းအရနမဖငာ့် ရခေါင််းစဉ်(က)ြေါ အရထွရထွလက်
ှိ နာ ေြည်ာ့
အခ က်ြ ြော်းအမြင် ရအြောက်ြေါအခ က်တှိက
ို့ ှိြေါ လှိက်နာရဆြောင်ေွက်ြေါ • ထရ ဂါကူျားစက်မှုမက
ှ
ကွေယ်ရန် ထနေ့စဉ်ကျန်ျားမ ထရျားစစ်ထဆျားမဖှု ပြုလိုပ်ဖခင်ျား
o ဝန်ထြ််းြ ြော်းသည် အှိြ်ြှ အလြ်သှိြ
ို့ လြောခင်ရနို့စဉ်ကှိယ်အြခ န
ှိ ်တှိင််း၍ စစ်ရဆ်းေန်၊
• အလိုပ်မ ွေ ျားမနှင်လ
့် ိုပ်ငန်ျားခွေင် ိုေ့
စစ်ထဆျားဖခင်ျားနှင့်် COVID-19

စတင်ဝင်ထရ က်ရ တွေင်

ခနဓာကိုယ်အပူချန်

တိုင်ျားတ

ံ ယဖြစ်ြွေယ် လကခဏ မျ ျား ရှ/မရှ စစ်ထဆျားဖခင်ျား

o ခနဓာကှိယ်အြခ န
ှိ ် ၃၈ ေဂေဆွဲလ်ဆ်းေြ်(သှိို့ြဟတ်) ၁၀၀.၄ ေဂေဖြောေင်ဟှိက်နှင်ာ့
အထက် ေှှိြေါက၊ အြ်ခ ျုြ်သထံသှိို့ သတင််းြှိို့ေန်၊ ခနဓာကှိယ်အြခ န
ှိ ် ြံြှန်မဖစ်ြေါက
အလြ်သှိို့ လြောေန် (သှိြ
ို့ ဟတ်) လြ်ငန််းခွင်တွင် တြောဝန်ထြ််းရဆြောင်ေန်
o အလြ်လြ်ရနစဉ် ဖ ြော်းမခင််း၊ရခ ြောင််းဆှိ်းမခင််း၊ အသက်ရှှူေခက်ခွဲမခင််း၊ ရတ်တေက်အနံို့
အေသြောရြ ြောက်ဆံ်းမခင််းနှငာ့်အြော်းအင်ကန်ခြ််းမခင််းစသညာ့် COVID-19 သံသယမဖစ်ဖွယ်
လကခဏြောြ ြော်းခံစြော်းလြောေြေါက သက်ဆှိင်ေြောတြောဝန်ေှှိသထံ ဆက်သွယ်
အရ ကြောင််း ကြော်း ၍ ညွန် ကြော်းခ က်အတှိင််း လှိက်နာရဆြောင်ေွက်ြေါ။
o က န််းြြောရေ်းြရကြောင််းရသြော ဝန်ထြ််းြ ြော်းသည် က န််းြြောရေ်းအရမခအရန မြန်လည်
ရကြောင််းြွန်လြောသည်အထှိ

အှိြ်ြှြောရန၍
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က န််းြြောရေ်း

စစ်ရဆ်းြှုြ ြော်း

ရနို့စဉ်

ရဆြောင်ေွက် ေန်၊ သက်သြောတှိ်းတက်ြှု ြေှှိြေါက ဆေြောဝန်နှငာ့်ရဆွ်းရနွ်းေန်(သှိို့ြဟတ်)
က န််းြြောရေ်း ဌြောနသှိို့ သွြော်းရေြောက်ေန်၊
• အလြ်နှင်ာ့ အှိြ်သှိို့ ြံြှန်သွြော်းလြောေြောတွင် COVID-19 ရေြောဂေါကြောကွယ်ြှုြ ြော်းရဆြောင်ေွက်ရစြေါ
(ဥြြြော-ြေါ်းစြ်နှငာ့်နှာရခေါင်း် စည််း(Mask)စနစ်တက ြြ က်ြကွက်တြ်ဆင်ရစမခင််း၊ ရံ်းကကှိျု/ြှိို့
ယြောဉ်ြ ြော်း စ်းနင််းေြောတွင် (Social distancing)ြြ ြော်းနှငာ့်အည စ်းနင််းရဆြောင်ေွက်ရစမခင််း)
စသညာ့် က န််းြြောရေ်းနှငာ့်အြော်းကစြော်းဝန်ကက်းဌြောနြှ ထတ်ရဝထြော်းခွဲာ့ရသြော ရံ်းလြ်ငန််းဌြောနြ ြော်း
တွင် ကှိဗစ်-၁၉ ရေြောဂေါကြောကွယ်ေန်အတွက် ရဆြောင်ေွက်ေြညာ့်လြ်ငန််းလြ််းညွှန် (Version
3.0) (4-12-2020) (https://www.mohs.gov.mm/page/2966)အေ ရဆြောင်ေွက်ြေါေန်၊
• လြ်ငန််းခွင်အတွင််းတွင် COVID-19 ရေြောဂေါက်းစက်မခင််းြှ ကြောကွယ်နှိင်ေန်o လြ်ငန််းခွင်အတွင််း စြော်းရသြောက်ခ န
ှိ ်ြှလ၍
ွွဲ
ြေါ်းစြ်နှငာ့်နှာရခေါင်း် စည််း(Mask) စနစ်
တက ြြ က်ြကွက် တြ်ဆင်ရစေန်၊
o မြတင််းရြေါက်ြ ြော်းအြော်းဖွင်၍
ာ့ ေခွဲာ့လျှင် ရလဝင်/ရလထွက်ရကြောင််းရစေန်၊ မြတင််းရြေါက်
ြ ြော်းအြော်း ြံြှန်ဖွငာ့်ရြ်းမခင််း လြ်ရဆြောင်ေန်၊ တံခေါ်းြ ြော်းနှငာ့် မြတင််းရြေါက်ြ ြော်းအြော်း
ဖွငာ့်ထြော်းေန် ခက်ခွဲရသြောရနေြောြ ြော်း၌ ရလဝင်ရလထွကစ
် နစ်

(Ventilation System)

ရကြောင််းြွန်ရနရစရေ်း ရဆြောင်ေွက်ေန်၊
o ရံ်းြ ြော်းတွင် ဝန်ထြ််းြ ြော်းအ ကြော်း လံရလြောက်ရသြော အကွြောအရဝ်းေေှှိရစေန် တတ်နှိင်
သြျှရဆြောင်ေွက်မခင််း၊ လံရလြောက်ရသြော အကွြောအရဝ်းြေေှှိြေါက အကြောအေံထြော်းေှှိ
မခင််းြ ြော်း ရဆြောင်ေွက်ရြ်းေန်၊
o အြ ြော်းသံ်းြစစည််းြ ြော်းကှိ

ြကှိင်တွယ်ြနှငာ့်

ကှိင်တွယ်ပြ်းခ န
ှိ ်တှိင််းတွင်

စနစ်တက

အနည််းဆံ်း စကကနို့်(၂၀)အ ကြော လက်ရဆ်းရစေန်(သှိို့ြဟတ်) အနည််းဆံ်း Alcohol
60%

ြေါဝင်ရသြော

ရေြလှိလက်သန်ို့စင်ရဆ်းေည်

စနစ်တက

အသံ်းမြျုရစမခင််း

ရဆြောင်ေွက်ရစေန်၊
o က န််းြြောရေ်းနှငာ့်အြော်းကစြော်းဝန်ကက်းဌြောနြှ မြျုစထတ်ရဝထြော်းခွဲာ့ရသြော ရံ်းလြ်ငန််းဌြောန
ြ ြော်းတွင် ကှိဗစ်-၁၉ရေြောဂေါ ကြောကွယ်ေန်အတွက် ရဆြောင်ေွက်ေြညာ့် လြ်ငန််းလြ််းညွှန်
(Version3.0) (4-12-2020) (https://www.mohs.gov.mm/page/2966) တွင် ြေါဝင်
ရသြောအခ က်ြ ြော်းကှိလှိက်နာရဆြောင်ေွက်ရစေန်၊
ရေယြောဉ်ခေ်းစဉ်အတွင််း ဝန်ထြ််းတစ်ဦ်းဦ်းအရနမဖငာ့် ဖ ြော်းမခင််း၊ ရခ ြောင််းဆှိ်းမခင််း၊ အသက်ရှှူေခက်ခွဲ
မခင််း၊ ရတ်တေက်အနံအ
ို့ ေသြောရြ ြောက်ဆံ်းမခင််းနှငာ့် အြော်းအင်ကန်ခြ််းမခင််းစသညာ့် COVID-19 သံသယ
မဖစ်ဖွယ်လကခဏြောြ ြော်း ရြေါ်ရြေါက် ခံစြော်းေရ ကြောင််းသတင််းြှိို့လြောြေါက ထှိသအြော်း သ်းသနို့်ရနေြောတွင်
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ခွွဲမခြော်း၍ထြော်းြေါ၊ လနာ၏က န််းြြောရေ်းအရမခအရနရြေါ်ြတည်၍ ခေ်းစဉ်အဆံ်းအထှိ လှိက်ြေါခွငမာ့် ြျု၍
က န််းြြောရေ်းဌြောနသှိို့သွြော်းရေြောက်ရစမခင််း၊ အရေ်းရြေါ်အရမခအရနမဖစ်ြေါက န်းစြ်ေြောက န််းြြောရေ်းဌြောန
သှိို့ လွရ
ွဲ မြြောင််းြှိရ
ို့ ဆြောင်ရြ်းမခင််းြ ြော်း ရဆြောင်ေွက်ရြ်းြေါ၊

(စ) ဆပ်ကမ်ျားရှခရျား ည်နာျားထနထဆ င်မျ ျားတင
ွေ ် တ ဝန်ရှ ူမျ ျားအထနဖြင့််လိုက်နာထဆ င်ရွက်
ရန်အချက်မျ ျား
ရခေါင််းစဉ်(က)ြေါ အရထွရထွလှိက်နာေြညာ့်အခ က်ြ ြော်းအမြင် ရအြောက်ြေါအခ က်ြ ြော်းကှိလည််း လှိက်
နာေြေါြည်• လက်ရဆ်းေန်အတွက် လက်ရဆ်းကန်၊ ရေ၊ ဆြ်မြြော (သှိ)ို့ အနည််းဆံ်း Alcohol 60% ြေါဝင်
ရသြော လက်သန်ို့စင်ရဆ်းေည်ြ ြော်းကှိ ခေ်းသည်ြ ြော်းနှင်ာ့ဝန်ထြ််းြ ြော်းအလံအရလြောက် အသံ်းမြျု
နှိင်ေန် ထြော်းေှှိရြ်းေြေါြည်။
• ရေယြောဉ်ြထွကခ
် ွြောြ ရစြောငာ့်ဆှိင််းရနရသြော ခေ်းသည်ြ ြော်းအြော်း Physical Distancing တတ်နှိင်
သြျှ (၆)ရြအကွြော ေေှှိရစေန် ထှိင်ခံြ ြော်းအြော်း အြှတ်အသြော်းြ ြော်း မြျုလြ်ထြော်းေြေါြည်။
• ရေယြောဉ်ရြေါ်သှိို့ ခေ်းသည် ြတင်ြအခ န
ှိ ်တွင် non-contact thermal scannerအြော်း အသံ်းမြျု
၍ ကှိယ်အြခ န
ှိ ်တှိင််းမခင််း မြျုလြ်ေြေါြည်။ အြခ န
ှိ ် ၃၈. C/ ၁၀၀.၄. F နှငာ့်အထက် ေှှိရနြေါက
အခ န
ှိ ်(၁၅)ြှိနစ်ခနို့်

ရစြောငာ့်ဆှိင််း၍

ထြ်ြံတှိင််းေြေါြည်၊

ထြ်ြံတှိင််းသညာ့်အခေါတွငလ
် ည််း

ခနဓာကှိယ်အြခ န
ှိ ်မြငာ့်တက်ရနြေါကအဆှိြေါခေ်းသည်အြော်းတင်ရဆြောင်မခင််းြမြျုေန်နှင်န
ာ့ ်းစြ်ေြော
က န််းြြောရေ်းဌြောနသှိို့ ဆက်သွယ်ပြ်း ရဆ်းကသြှုခံယနှိင်ေန် စစဉ်ထြော်းေြေါြည်။ ထှိကွဲာ့သှိို့
အြခ န
ှိ ် ၃၈.C/ ၁၀၀.၄. F နှငအ
ာ့် ထက် ေှှိရနြေါက တင်ရဆြောင်မခင််းြမြျုသည်ကှိလည််း ထင်သြော
မြင်သြောရသြောရနေြောြ ြော်းတွင် အသှိရြ်းြှိစတြောြ ြော်း ခ တ
ှိ ်ဆွွဲထြော်းေြေါြည်။
• ြေါ်းစြ်နှငာ့န
် ှာရခေါင််းစည််း(Mask) တြ်ဆင်ြထြော်းရသြောခေ်းသည်အြော်း ရေယြောဉ်ရြေါ်သှိတ
ို့ က်ခွငာ့်၊
စ်းနင််းခွငာ့် လံ်းဝ ြမြျုေြေါ (သှိို့ြဟတ်) ခေ်းသည်ကှိ ြေါ်းစြ်နှငာ့်နှာရခေါင်း် စည််း(Mask) ေေှှိနှိင်ေန်
(သှိို့ြဟတ်) ရေြောင််းခ ရြ်းနှိင်ရေ်း စစဉ်ထြော်းေှှိေြေါြည်။

(ဆ) ထရယ ဉ်မျ ျားကို ပိုျား

တ် နေ့စ
် င်ဖခင်ျား

• ရေယြောဉ်အသံ်းမြျုသြ ြော်းနှငာ့် ထှိရတွွဲ့ြှု အြ ြော်းဆံ်းမဖစ်သညာ့် ရနေြောြ ြော်းမဖစ်ရသြော ခေ်းသည်
အတက်/အဆင််း မြျုလြ်ေြောရနေြောြ ြော်းေှှိ လက်တန််းြ ြော်း၊ လက်ကှိင်ကွင်း် ြ ြော်း၊ ထှိင်ခံလက်
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တန််းြ ြော်း ခေါ်းြတ်ကကှိျု်းတြ်/မဖျုတ်ေြောခလြ်ြ ြော်း၊ တံခေါ်းလက်ကင်
ှိ ြ ြော်း၊ အှိြ်သြောြ ြော်း၊ ရေခ ျုှိ ်းခန််း
ြ ြော်း၊ သနို့်စင်ခန််းြ ြော်း၊

မြတင််းရြေါက်ြှန်ြ ြော်း အစေှှိရသြောရနေြောြ ြော်းနှငာ့် အကြောအေံ မြျုလြ်

ထြော်းရသြော ြှန် (သှိြ
ို့ ဟတ်) ြလတ်စတစ်တှိက
ို့ ှိ ခေ်းစဉ်တစ်ရ ကြောင််း ရမြ်းဆွွဲပြ်းတှိင််း
တစ်ကကှိြ် 0.1% Sodium Hypochlorite Solution (1,000ppm) (သှိြ
ို့ ဟတ်) 0.1% Calcium
Hypochlorite Solution (သှိြ
ို့ ဟတ်) 70% Ethyl Alcohol Spray ဖ န််းပြ်း ြှိ်းသတ်
သနို့်စင်ေြေါြည်။ ထှိသှိြ
ို့ ှိ်းသတ်သနို့်စင်ေြောတွင် သတတျု ြ က်နှာမြင်ြ ြော်းကှိ 70% Ethyl Alcohol
Spray ဖ န််းပြ်း ြှိ်းသတ်သနို့်စင်ေြေါြည်။
• တစ်ရနို့လျှင် အနည််းဆံ်း(၁)ကကှိြ် ြှိ်းသတ်သနို့်စင်ေြေါြည်။ ထှိသှိို့ ြှိ်းသတ်သနို့်စင်ေြောတွင်
ရေယြောဉ် ကြ််းခင််းြ ြော်းကှိ ဆြ်မြြောေည်နှင်ာ့ ဦ်းစွြော ကြ််းတှိက်ပြ်း (၁၀)ြှိနစ်ြှ (၃၀)ြှိနစ် အ ကြော
တွင် ရေစှိအဝတ်မဖငာ့် မြန်လည်ြွတ်တှိက်မခင််းမဖငာ့် ြှိ်းသတ်သနို့်စင်ေြေါြည်။
• ြှိ်းသတ်သနို့်စင်ေြောတွင် ရလဝင်/ရလထွက်ရကြောင််းရစေန် မြတင််းရြေါက်ြ ြော်းကှိ ဖွငာ့ထ
် ြော်းပြ်း
လအဝင်/ အထွက် ြေှှိရစေြေါ။
• ြှိ်းသတ်သနို့်စင်ြညာ့်သြ ြော်းသည်

လက်ေှည်အက ျီ၊

အကြောအကွယ်ြ က်ြှန်၊

ြေါ်းစြ်နှင်ာ့

နှာရခေါင််းစည််း၊ ရခေါင််းစွြ်၊ လက်အှိတ်အထအေှည်နှငာ့် လည်ေှည်ဖှိနြ်စရသြော တစ်ကှိယ်ရေသံ်း
အကြောအကွယ်ြစစည််းြ ြော်းကှိ စနစ်တက ဝတ်ဆင်ေန် လှိအြ်ြေါသည်။

(ဇ) ပျားို

တ် နေ့စ
် င်ထဆျားရည်ထြျ ်စပ်ဖခင်ျား

• ြှိ်းသတ်သန်ို့စင်ရဆ်းေည် 0.1% Sodium Hypochlorite Solution (1,000ppm) (သှိို့ြဟတ်)
0.1% Calcium Hypochlorite Solution (1,000ppm) ေေှှိရစေန် အစွန််းခ တ်ရဆ်းအေည်
Sodium Hypochlorite (သှိို့ြဟတ်) အစွန််းခ တ်ရဆ်းအြှုန်ို့ Calcium Hypochlorite တှိက
ို့ ှိ
ရေမဖင်ာ့ အခ ျုှိ ်းက ရဖ ြော်စြ်နှိင်ြေါသည်။
• အစွန််းခ တ်ရဆ်းအေည် (5% Sodium Hypochlorite)ကှိ အသံ်းမြျုြေါက ရဆ်းေည် (1:50
အခ ျုှိ ်း) ရေ(၁)လတြောတွင် ရဆ်းေည်(20ml) လက်ဖက်ေည်ဇွန််း (၄) ဇွန််းထညာ့်၍ ရဖ ြော်စြ်ြေါ။
• အစွန််းခ တ်ရဆ်းအြှုန်ို့ Bleaching Powder (35% Calcium Hypochlorite)ကှိ အသံ်းမြျုြေါက
Bleaching Powder ထြင််းစြော်းဇွန််းေှည် ရြြောက်ရြြောက်(၂)ဇွန််း (28 gram) နှငာ့် ရေ (၁) လတြော
ကှိ ဦ်းစွြောရေြောြေါ။ ထှိို့ရနာက် ရေ (၉)လတြော ထြ်ြံရေြောစြ်ြေါ။
(ရဖ ြော်စြ်ပြ်း (၂၄) နာေအတွင််း ကန်ရအြောင် အသံ်းြမြျုြေါက အြောနှိသင် ရလ ြောာ့က နှိင်ြေါသည်)
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• ရဖ ြော်စြ်ေြောတွင်

ရလဝင်/ရလထွက်

ရကြောင််းသညာ့်ရနေြော

မဖစ်ေြေါြည်။

ရေရအ်းကှိသြော

အသံ်းမြျုေြေါြည်။ ြေါ်းစြ်နှငာ့် နှာရခေါင််းစည််း၊ ေြောဘြောလက်အတ
ှိ ်၊ ေင်အကြောနှင်ာ့ အကြောအကွယ်
ြ က်ြှန်တှိို့ကှိ အသံ်းမြျုေြေါြည်။
ကျန်ျားမ ထရျားနှင့််အ ျားကစ ျားဝန်ကကျားဌ န
(၄ -၃-၂၀၂၁)
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