ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရ ောဂါဖြစ်ပောွ ွားစဉ်ကောလအတွငွား်
မ ြို့ပတ် ထောွားနင
ှ ့်် ဆင်ရဖြေြိုွား ထောွား ောွား ရဖပွားဆွွဲ ောတွင်
ဝန်ထ ွား် ောွားနှင့်် ြေ ွားသည် ောွား လိုက်နာ

ည့်် က န်ွား ောရ ွားဆင
ို ် ော

စသတ် ှတ်ြေ က် ောွား
(Standard Operating Procedures – SOP) (Version 1.0)
Date: 5-2-2021
ည် ွယ်ြေ က်
ကိုဗစ်-၁၉

ကပ်ရ ောဂါဖြစ်ပွောွားစဉ်ကောလအတွငွား်

မ ြို့ပတ်နှင့််

ဆင်ရဖြေြိုွားလ ွား် ပိုငွား်

ထောွားစွား

ြေ ွားသည် ောွားလက
ို ်ပါစွားနင်ွားရာတွင် COVID-19 ရ ောဂါ ကူးစက်မှုမှ ကောကွယ်ရ ွားအတွက် က န်ွား ောရ ွားနှင့််
အောွားကစောွားဝန်ကကွားဌောနအနေဖြင် COVID-19 ရ ောဂါ ကောကွယ်ထန်ွားြေ ပ်နရူးနည်ွားလ ်ွား ောွားကို ြေ ွားသည်
ောွားမှလက
ို ်နာနိုငန
် စနရူးအတွက် ဤက န်ွား ောရ ွားဆိုင် ောစသတ် ှတ်ြေ က်ကို ရ ွားသောွား ဖြေင်ွားဖြစ်ပါသည်။
မ ြို့ပတ်နှင့်် ဆင်ရဖြေြိုွားလ ွား် ပိုငွား် ထောွားတွင် တောဝန်ထ ်ွားရဆောင်သည့််တောဝန် ှသူ ောွား ရဆောင် ွက်

ည့််

အြေ က် ောွား
(၁)

ထောွားဘူတောရို ှ
န

လက် ှတ်ဝယ်ယူသည့််ရန ောတွင်

လူအ ောွားစိုရဝွားဖြေင်ွား

ှရစ န်

ာင်ရွက်ပါ၊ တစ်ဦွား နှငတ
့်် စ်ဦွား (၆)ရပ အကွောရနထင
ို ဖ် ြေင်ွား (Social Distancing)
ူအတိုင်ွား ဝယ်ယူသူ ောွားမှ လက
ို ်နာနစနရူး (၆)ရပအကွော အကွက်ြေ ၍ စနစ်တက တန်ွားစ

ဝယ်ယူရစပါ။
(၂)

ထောွားဘူတောရို ောွား၊

လက် ှတ်ဝယ်ယူသည့််ရန ော ောွား၊

လူအမ ာူးဖြတ်သေ်ူးသွာူးလာ ော

ရန ော ောွားတွင် COVID-19 ရ ောဂါ ကောကွယ်ရ ွားအတွက် ပညောရပွားပိုစတော ောွား၊ ဗနိုင်ွား
ောွားကို
(၃)

က်စနှင့်် တစ်တန်ွားတည်ွားဖြစ်ရစ န် ြေ တ်ဆွွဲထောွားရှပါ။

ထောွားဘူတောရို ောွား၊

လက် ှတ်ဝယ်ယူသည့််ရန ော ောွား၊

လူအမ ာူးဖြတ်သေ်ူးသွာူးလာ ော

ရန ော ောွားတွင် လက်ရဆွား န်ရန ော ောွား (ဥပ ော- ဆပ်ဖပော၊ ရ ၊ ရဘစင် …. စသည်)တိုို့ကို
စစဉ်ထောွား ှရပွားပါ။
(၄)

ထောွားစွားြေ ွားသည် ောွား ပါွားစပ်နှင့််နှာရြေါင်ွားစည်ွား (Mask)
Shield)နှင် အယ်ကိုရ

ောလ်(၆၀%)နှင့််အထက်ပါဝင်ရသော ရ

ောွား၊ မ က်နှှာအကာ (Face
လိုလက်သန်ို့စင်ရဆွား ည်

ကို အလွယ်တကူဝယ်ယူနိုငရ
် ွား (ရ ောင်ွားြေ ရပွားဖြေင်ွား.. စသည်)့် အတွက် ရဆောင် ွက်ရပွားပါ။
(၅)

ထောွားဘူတောရို ှ

လက် ှတ်ရ ောင်ွားြေ သည့််ရန ော ောွားတွင်

တောဝန်ထ ွား် ရဆောင်သည့််

ဝန်ထ ်ွား ောွား၊ ရထာူးလက်မှတ်စစ်ဝေ်ထမ်ူးမ ာူး... စသည် လအမ ာူးနှင်ထနတွွေ့
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က်

ံ

ရသည်ဝေ်ထမ်ူးမ ာူးအရနဖြင့်် ပါွားစပ်နှင့်န
် ှာရြေါင်ွားစည်ွား (Mask)၊
Shield) နှင့်် လက်အတ် (Gloves)
(၆)

ဝေ်ထမ်ူးမ ာူးအနေဖြင်

ောွားကို ဖြစ် ရန တပ်ဆင်ပါ။

အ ောွားသိုွားပစစည်ွား ောွားကို

ကိုင်တွယ် နှင့်် ကိုင်တွယ်မပွားတိုင်ွား ဆပ်ဖပောနှင့်် ရ
အကကော စနစ်တက

ကကောြေဏရဆွားရကကောနစပါ (သိုို့

အထက် ပါဝင်ရသော ရ
(၇)

က်နှာအကော (Face

ဖြစ် ရန

ကိုင်တွယ် ပါက

အသိုွားဖပ ၍ လက်ကို စကကန်ို့ (၂၀)
ိုတ်) အယ်ကိုရ

ောလ် (၆၀%)နှင့််

လိုလက်သန်ို့စင်ရဆွား ည်ကို အသိုွားဖပ ရစပါ။

ထောွားရပေါ်တွင် ရလဝင်/ရလထွက်ရကောင်ွားရစ န်အတွက် ဖပတင်ွားရပါက် ောွား အာူးလံူးို ကို
ြွင့််ထောွားပါ။

(၈)

တစ်ဦွားနှငတ
့်် စ်ဦွား တတ်နိုင်သ ျှ (၆)ရပ အကွောရနထင
ို ဖ် ြေင်ွား (Social Distancing) အရ
ခပ်ခွာခွာနေထင
ို စ
် ူးေင်ူးနစနရူး အရလွားထောွားရဆောင် ွက်ပါ၊ တစ်ဦူးနှငတ
် စ်ဦူး မ က်နှှာခ င်ူး
ိုင် မထင
ို ဘ
် ဲ တတ်နိုင်သမျှ ခပ်ခွာခွာနေထင
ို ် စူးေင်ူး၍ ဖြစ်နိုင်ပါက ထင
ို ခ
် ံိုတစ်ခိုလျှင်
တစ်ဦူးသာ ဓာူးလွယ်ခိုတ်အနေအထာူးဖြင် စူးေင်ူးပါ။

(၉)

ထောွားြေ ွားစဉ်တစ်ကက ်ရဖပွားဆွွဲမပွားတိုင်ွား

လအမ ာူးနှင်ထနတွွေ့မှုမ ာူးနိုင်နသာပစစည်ူးမ ာူး၊

မ က်နှှာဖပင်မ ာူး (ဥပမာ- ြေ ွားသည်ထင
ို ြေ
် ို ောွား၊ တံခါူးလက်ရေ်ူးမ ာူး၊ နလှခါူးလက်ကိုငမ
် ာူး၊
လက်ကင
ို တ
် ေ်ူးမ ာူး၊ နရပိုကန
် ခါင်ူးမ ာူး၊ အမ်သာမ ာူး... စသည်) ကို ပိုူးသတ်န
မကကာခဏ

ပိုူးသတ်သေ်စင်နပူးပါ၊

(ပိုွားသတ်သနို့်စင် ောတွင်

ကလို င်ွားကို

ူးရည်ဖြင်
အရဖြေြေ၍

ထိုတ်လိုပ်ထောွားရသော ပိုွားသတ်သနို့်စင်ရဆွား ည် (0.1% Sodium Hypochlorite Solution
(သိုို့

ိုတ်) 0.1% Calcium Hypochlorite Solution)နှင့်် (70% Ethyl Alcohol)တက
ိုို့ ို

အသိုွားဖပ နိုငမ် ပွား

(က န်ွား ောရ ွားနှငအ
့်် ောွားကစောွားဝန်ကကွားဌောန၏

(၂.၆.၂၀၂၀)

က်စွွဲပါ

Coronavirus Disease 2019(COVID-19) ဖြစ်ပွောွားရနစဉ် ကောလအတွင်ွား အ ောွားဖပည်သူနှင့််
သက်ဆိုငရ
် သောရန ော ောွားတွင် ပိုွားသတ်သနို့်စင်ဖြေင်ွားဆိုင် ော သရကောင်ွားစ ော ောွား (Version
2.0)၊ (www.mohs.gov.mm)၊ အ ရဆောင် ွက်ပါ)
(၁၀) ဝန်ထ ်ွား ောွားအကကောွား၊ ဝန်ထ ်ွားနှင်ြေ
့် ွားသည် ောွားအကကောွားနှင့်် ြေ ွားသည် ောွားအကကောွား ကိုဗစ်၁၉ ရ ောဂါကောကွယ်ရ ွား အြေ င်ွားြေ င်ွားအသရပွား/သတရပွား ရဖပောကကောွား
ကကောြေဏ ရကကညောရပွားပါ၊

ည့််အြေ က် ောွားကို

ထောွား အတက်/အဆင်ွား ရန ော ောွားတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ရ ောဂါ

ကောကွယ်ရ ွားအတွက် ပါူးစပ်နှင်နှှာနခါင်ူးစည်ူး(Mask) ကို

ဖြစ် ရန တပ်ဆင်၍

ထောွား

စွား န် သတရပွားစတစ်ကော ောွားကပ်ထောွားပါ။
(၁၁)

ထောွားဘူတောရတ
ို ွင်

ရစ ွားရ ောင်ွားြေ သူ ောွားအရနဖြင့််

က ေ်ူးမာနရူးနှင်အာူးကစာူးဝေ်ကကူး

ဌာေ၏ ကိုဗစ်-၁၉ ကောကွယ်ရ ွား န ူးနရာင်ူး/န ူးဝယ်ရာတွငလ
် က
ို ်ေှာရမည်အခ က်မ ာူး
(ဥပမာ-

နစ ူးနရာင်ူးခ သမ ာူးသည်

ပါူးစပ်နှင်နှှာနခါင်ူးစည်ူး(Mask)နှင်
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မ က်နှှာအကာ

(Face Shield)မ ာူးကို မဖြစ်မနေဝတ်

င်ဖခင်ူး၊ နစ ူးနရာင်ူးသနှင်ဝယ်သအကကာူး တတ်နိုင်

သမျှ ခပ်ခွာခွာ အကွာအနဝူး သတ်မှတ်ထာူးဖခင်ူး..စသည်) တက
ို ို တက စွာလိုက်ေှာနစပါ။
တာဝေ်ရှသမ ာူးမှ စည်ူးကမ်ူးလိုက်ေှာနစနရူးပညာနပူးလမ်ူးညွှေ်မှုမ ာူး၊ ထေ်ူးသမ်ူးကကူးကကပ်
မှုမ ာူးစဉ်

က်မဖပတ်န

ာင်ရွက်နပူးပါ။

ထောွားရပေါ်တွင် လက
ို ်ပါစွားနင်ွား ည့််ြေ ွားသည် ောွား လက
ို ်နာရဆောင် ွက်
(၁)

ည့််အြေ က် ောွား

ြ ောွားနာဖြေင်ွား၊ ရြေ ောင်ွားဆိုွားဖြေင်ွား၊ ရိုတ်တ က်အနအ
ို့
သောရပ ောက်ဆိုွားဖြေင်ွား၊ အသက်ရှှူ ြေက်ြေွဲ
ဖြေင်ွား စသည့်် ကိုဗစ်-၁၉ သသယလကခဏော တစ်ြေိုြေိုကို ြေစောွားရန သူ ောွား၊ လွန်ြေွဲ့်သည့််
(၁၄) က်အတွင်ွား ကိုဗစ်-၁၉ ရ ောဂါအတည်ဖပ လူနာ ောွားနှင့်် ထရတွြို့ြေွဲ့်ဖြေင်ွား ှသူ ောွားအရန
ဖြင့်် ထောွားစွားနင်ွားဖြေင်ွား လိုွားဝ (လွားို ဝ) ဖပ ပါ။

(၂)

ထောွားစူးေင်ူးရေ် မမအမ်မှ စတင်ထွကခ
် ွာသည်နှင်တပပြိုငေ
် က် ပါွားစပ်နှင်န
့် ှာရြေါင်ွားစည်ွား
(Mask)ကို

စာူးနသာက်ခ ေ်မှလဲ၍
ွ

အမ ွဲတပ်ဆင်ထောွားရှပါ၊

ရနအ ်သိုို့

ရ ောက် ှ ှ

သောလျှင် ပါွားစပ်နှင့်် နှာရြေါင်ွားစည်ွား (Mask) ကို ြေျွတ်ပါ။
(၃)

ြေ ွားသည် ောွားအရနဖြင့််

ထောွားလက် တ
ှ ်ဝယ်ယူ န်

ရစောင့််ဆိုငွား် ြေ န်နှင့််

မ ြို့ပတ် ထောွား

စွားနင်ွားြေ န်အတွင်ွား အဖြေောွားသူ ောွားနှင့်် တတ်နိုင်သ ျှ (၆)ရပအကွော ြေပ်ြေွောြေွော ရနထင
ို ပ
် ါ။
(၄)

ပါွားစပ်နှင့််နှာရြေါင်ွားစည်ွား (Mask) ကို စနစ်တက တပ်ဆင်ထောွားဖြေင်ွား
(လွားို ဝ) စွားနင်ွားြေွင့််

(၅)

ထောွား လိုွားဝ

ှပါ။

ထောွားရပေါ်တွင် အ ောွားသိုွားပစစည်ွား ောွားကို တတ်နိုငသ
်
ျှ
ကိုင်တွယ် ပါက

ှပါက

ကိုငတ
် ွယ် နှင့််

ကိုင်တွယ်မပွားတိုင်ွား

ကိုင်တွယ်ပါနှင။့််
အယ်ကိုရ

အထက်ပါဝင်ရသော ရ

လလ
ို က်သန်ို့စင်ရဆွား ည်ဗူးနသူးကို န

အသိုွားဖပ နပူးပါ၊ (သိုို့

ိုတ်) ဆပ်ဖပောနှင့်် ရ

ောလ်

ဖြစ် ရန
(၆၀%)နှင့််

ာင်ယလာ၍ စေစ်တက

အသိုွားဖပ ၍ လက်ကို စကကန်ို့ (၂၀) အကကော

စနစ်တက ရဆွားရကကောပါ။
(၆)

အသက်(၆၀)နှစ်အထက် အသက်အ ွယ်ကကွား င့််သူ ောွား၊ ဆွားြေ /ရသွွားတိုွား/နှလိုွား/အသည်ွား/
ရက ောက်ကပ်/ကင်ဆော စသည့်် နာတော ှည်ရ ောဂါ ှသူ ောွားအရနဖြင့်် ပမြိုွေ့ပတ်နှင်
ထောွားကို တတ်နိုင်သမျှ လအမ ာူးနှင်စွားနင်ွားဖြေင်ွား

ဖပ သင့််ပါ။

ောွားအရနဖြင့်် ပါွားစပ်နှင့်န
် ှာရြေါင်ွားစည်ွား (Mask)နှင့်် တွွဲြက်၍
Shield) ကိုပါ တပ်ဆင်ပါ။
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ဖြစ် ရန စွားနင်ွား

င်နဖခြံိုူး
ည့််သူ

က်နှာအကော (Face

(၈)

ခရူးသည်မ ာူးအနေဖြင် အသံိုူးဖပြိုပပူး ပါူးစပ်နှင်နှှာနခါင်ူးစည်ူး (Mask)နှင် တစ်ခါသံိုူးတစ်ရှ ူး
စကက မ ာူး၊ အမှုက်မ ာူးကို အြံိုူးပါနသာအမှုက်ပံိုူးမ ာူးအတွင်ူး (သိုမဟိုတ်) အမှုက်စွေ်ပစ်ရေ်
သတ်မှတ်ထာူးသည်နေရာမ ာူးတွင် စေစ်တက စွေ်ပစ်ပါ။

(၉)

ထောွားရပေါ်တွင် လူစိုလူရဝွားဖြစ်ဖခင်ူးမှ ရ ှောင်ကကဉ် န်အတွက် လူအ ောွားသွောွားလော ှု ောွား
သည့််အြေ န်ကို တတ်နိုင်သ ျှ ရ ှောင် ှောွား၍ ထောွားစွားနင်ွားပါ။

က န်ွား ောရ ွားနှင့််အောွားကစောွားဝန်ကကွားဌောန
(၅.၂.၂၀၂၁)
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