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(က) အရ

ွရ

ွလိုက့်နာ မည့်အချက့်မျာ်း

ယာဉ်လိုင််းပိုင်ရှင်၊ ယာဉ်ဝန်ထမ််း၊ ခရ်းသာ်းပပည်သူ မည်သူမဆို• အအာက်ပါအချက်မျာ်းအနက် တစ်ခိုခိုနှင် ကိုက်ညအနပါက လိုပင
် န််းခင်သိုို့ လာအရာက်ပခင််း၊
အမျာ်းပပည်သူသို်းယာဉ်တင် စ်းနင််းလိုကပ
် ါပခင််း လုံးဝမပပြုလိုပ်ရပါo ဖျာ်းပခင််း၊အချာင််းဆို်းပခင််း၊ အသက်ရှှူရခက်ခဲပခင််း၊ ရိုတ်တရက်အနအ
ို့ ရသာအပျာက်ဆို်း
ပခင််းနှင် အာ်းအင်ကန
ို ်ခမ််းပခင််းစသည် သသယပဖစ်ဖယ်လကခဏာမျာ်း ခစာ်းအနရပခင််း၊
o ကိုယ်ခအာ်း ကျဆင််းအစအသာ အဆ်းဝါ်းမျာ်းပဖင် အဆ်းကိုသမှုခယူအနရသူမျာ်း (ဥပမာ Immuno-suppressive drugs အသာက်သို်းအနရပခင််း (သမ
ိုို့ ဟိုတ်) ကင်ဆာအရာဂါ
ကိုထို်းမျာ်း ခယူအနရပခင််း)၊
o COVID-19 ဓာတ်ခဲအတည်ပပြုလူနာနှင် လန်ခဲအသာ(၁၄)ရက်အတင််း ထအတွေ့မှုရခဲ
ှ
ပခင််း၊
o တစ်အမ်တည််း အတူအန တစ်ဦ်းဦ်းကို COVID-19 အရာဂါအစာင်ကကညလ
် ူနာအပဖစ်
သတ်မှတ်ခရပခင််း (သမ
ိုို့ ဟိုတ်) အသာ်းအလာ ကနို့်သတ်ခရပခင််း။
• ခရ်းသာ်းလက်မှတ်ဝယ်ယူရာတင်

တတ်နိုင်သအရွေ့

Online

စနစ်ပဖင်

ခရ်းသာ်း

လက်မှတ်ဝယ်ယူပါ၊ ခရ်းသာ်းလက်မှတဝ
် ယ်ယူရန် လူကိုယ်တိုင်သာ်းအရာက်မည် ဆိုပါက
ဝယ်ယူသူ/အရာင််းချသူမျာ်း အအနပဖင် Mask ကို မပဖစ်မအန စနစ်တကျ တပ်ဆင်ပါ၊
တစ်ဦ်းနှငတ
် စ်ဦ်း

(၆)ပေခန့်ခွာ၍

တတ်နိုင်သမျှအနပါ၊

Mask

မပဖစ်မအနတပ်ဆင်ရန်

အချင််းချင််း သတအပ်းအစပါ၊ လက်မှတ်အအရာင််းအကာင်တာမျာ်း အာ်းပလပ်စတစ်အကကည်ပဖင်
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ကာရထာ်းပါ၊ အမျာ်းသို်းပစစည်း် မျာ်းကိုမကင
ို ်တယ်မနှင် ကိုင်တယ်ပပ်းသညအ
် ခါတင
ို ််း လက် ကို
စကကန(ို့် ၂၀) ကကာအအာင် စနစ်တကျ အဆ်းအကကာပါ။
• အချန်တိုင််းတင် ေ ုံးစေ့်နှင့် နှာအခါင််းစည််း (Mask) ကို မပဖစ်မအန မေျက့်မကက့် စနစ့်တကျ
တပ်ဆင်ထာ်းရပါမည်။
• ရိုတ်တရက် နှာအချ၊ အချာင််းဆို်းပါက လက်အမာင််း၊ တအတာင်အက်းတပိုို့ ဖင် ဖို်းအိုပ်၍ ဆို်းရ
ပါမည်။
• လက်အဆ်းရာတင် ဆပ်ပပာနှင် အရကိုအသို်းပပြု၍ လက်ကို စကကန(ို့် ၂၀)ကကာအအာင် မကကွာခဏ
စနစ်တကျ အဆ်းအကကာရပါမည်။ (သမ
ိုို့ ဟိုတ)် အနည််းဆို်း Alcohol 60% ပါဝင်အသာ
လက်သန်စ
ို့ င်အဆ်းရည် ကို အသို်းပပြုရပါမည်။ အထူ်းသပဖင် (အစာ်းစာ်းပခင််း၊ အရအသာက်ပခင််း
မပပြုမ၊

အင၊

ယာဉ်

အတင််းရှတန််းမျာ်း၊

လက်ကိုင်ကင််းမျာ်း၊

ခါ်းပတ်မျာ်းစသည်တို့က
ို ို

ကိုင်တယ်ထအတွေ့ပပ်းသည် အခါတိုင််း၊ နှာအချ၊ အချာင််းဆို်းပပ်းတင
ို ််း၊ ပါ်းစပ်နှင်နှာအခါင််းစည််း
(Mask)

ကို

မကိုငတ
် ယ်မနှင်

ကိုငတ
် ယ်ပပ်းတိုင််း၊

အပပင်မှ

ပပန်လာသည်အခါတိုင််း)

လက်ကိုစနစ်တကျအဆ်းရပါမည်။
• အပပင်မှ မမအနအမ်သိုို့ ပပန်အရာက်သည်နှင် အဝတ်အစာ်းမျာ်းကို ချက်ချင််းလဲလှယ်ရမည်။
အဆိုပါ အဝတ်မျာ်းကို ဆပ်ပပာပဖင် မနစ် ၃၀ စမ်၍ ချက်ချင််းအလျှာ်ဖပ်ရပါမည်။
• အပပင်မှပပန်အရာက်သည်အခါတင
ို ််း တစ်ကိုယ်အရ သနို့်ရှင််းအရ်းကို အအလ်းအပ်း၍ အရချြု်း၊
ကိုယ်လက်သနို့်စင်ပခင််းကို အဆာင်ရက်ရမည်။ အဝတ်အစာ်း မလဲမနှင် ကိုယ်လက်သနို့်စင် ပခင််း
မပပြုမ အမ်သာ်းမျာ်းနှင် ထအတွေ့ပခင််းမှ အရှာင်ကကဉ်ရပါမည်။

(ခ) ခ ်းသွာ်းဖပည့်သူမျာ်းအရနဖြင့် လိုက့်နာရဆာင့် ွက့် န့်အချက့်မျာ်း
အထက်တင်ပါရှသည် အအထအထလိုက်နာရမည် အချက်မျာ်းအပပင် အအာက်ပါအချက်မျာ်းကိုလည််း
လက
ို ်နာရပါမည်• ပပည်သူမျာ်းအအနပဖင် တတ်နင
ို ်သမျှ အမ်တင်အနရပါမည်။
• ယာဉ်မထက်ခာမ ယာဉ်ရပ်နာ်းစခန််းမျာ်းတင် အစာင်ဆိုင််းသည်အချန်တင်လည််း တစ့်ဦုံးနှင့်တစ့်ဦုံး
တတ်နိုင်သမျှ အနည့်ုံးဆုံး (၆)ပေခန့် ခွာ၍ ပစွာင့်ဆင့်ုံးေ ၊ စိုပပြုအစာင်ဆိုင််းပခင််း မပပြုရပါ၊
• ယာဉ်အပေါ်သိုို့ မတက်မနှင် ယာဉ်အပေါ်မှ ဆင််းသည်အချန်တိုင််းတင် လက်အဆ်းနိုင်ရန် အနည််းဆို်း
Alcohol 60% ပါဝင်အသာ လက်သန်စ
ို့ င်အဆ်းရည်က မမနှင့်အတူ တေ တည့်ုံး အဆာင်ထာ်း ၍
အသို်းပပြုရပါမည်။
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• မမတိုို့စနို့ပ
် စ်ရမည် အမှုက်မျာ်း (ဥပမာ-တစ်ရှှူ်းမျာ်း၊ ေ ုံးစေ့်နင
ှ ့် နှာအခါင််းစည််း (Mask) မျာ်း၊
အရသနို့်ဘူ်းခမျာ်း) ကို ကာ်းအပေါ်တင် စနို့ပ
် စ်ပခင််း၊ ချန်ထာ်းခဲပခင််းမျာ်း မပပြုလိုပ်ဘဲ မမတိုို့နှင်
အတူ ယူအဆာင်သာ်းပပ်း အဖုံးေ ပ

ွာ အမက
ှု ်ပို်းမျွာုံးတင် စနစ်တကျ စနို့်ပစ်ရပါမည်။

• ထင
ို ်ခိုမျာ်းသည် အရှွေ့အနာက်ပဖစ်လျှင် အရှွေ့အနာက်တစ်တန််းတည််း မထင
ို ်ရပါ။ သတ်မှတ်ထာ်း
အသာအနရာမျာ်းတင်သာ စနစ်တကျ လက
ို ်ပါစ်းနင််းပါ။ ဥပမာ- အရှွေ့ခို တင် ထင
ို ်သူသည်
ထင
ို ်ခို၏ ညာအစန်တင် ထင
ို ်လျှင် အနာက်ခိုတင် ထင
ို ်သူသည် ထင
ို ်ခို၏ ဘယ်အစန်၌ ထင
ို ်ရ
ပါမည်။
• ခရ်းစဉ်တစ်အလျှာက်လို်း ပါ်းစပ်နှငန
် ှာအခါင််းစည််း(Mask) ကို စနစ်တကျ မပျက်မကက်
တပ်ဆင်ထာ်းရပါမည်။ တပ်ဆင်ထာ်းအသာ ပါ်းစပ်နှင်နှာအခါင််းစည််း(Mask) သည် စစ
ို တ်ပခင််း၊
ညစ်အပပခင််းတိုို့ ပဖစ်အပေါ်ပါက အသစ်လလ
ဲ ယ
ှ ်ရပါမည်။ အသို်းပပြုပပ်းအသာ Mask ကို စနစ်တကျ
စန်ို့ပစ်ရပါမည်။

(ဂ) ယာဉ့်ဝန့်

မ့််းမျာ်း အရနဖြင့် လိုက့်နာရဆာင့် ွက့် န့်အချက့်မျာ်း

အအထအထလိုက်နာရမည် အချက်မျာ်းအပပင် အအာက်ပါအချက်မျာ်းကိုလည််း လက
ို န
် ာရမည်• အလဝင်/အလထက် အကာင််းမန်အစရန်အတက် ကာ်းပပတင််းအပါက်မျာ်း တတ်နိုငသ
် မျှ ဖင်၍
အမာင််းနှင်ရပါမည်။
• ခရ်းသည်မျာ်းအာ်း ဘယ်အစန်၊ ညာအစန် တစ်လည
ှ စ
် (Zig-zag) တတ်နင
ို ်သမျှ ခပ်ခာခာ
ထင
ို ်အစရန်အတက် ယာဉ်အပေါ်ရှ ထင
ို ်ခမ
ို ျာ်းတင် အမှတ်အသာ်းမျာ်းထာ်းရှ၍ စနစ်တကျ
ထင
ို ်ရန် ကက်းကကပ်ပေုံးရပါမည်။
• ခရ်းသည်မျာ်းအာ်း ယာဉ်အပေါ်သိုို့ မတက်အရာက်မ လက်အဆ်းရန်၊ ယာဉ်အပေါ်မှ ဆင််းလျှင်
လက်အဆ်းရန်နှင်

ခရ်းစဉ်

တစ်အလျှာက်

ပါ်းစပ်နှင်

နှာအခါင််းစည််း

(Mask)

တပ်ဆင်ထာ်းအစအရ်းကို ကကေ့်ကကပ်မတ့်မတ့် စစ်အဆ်းအဆာင်ရက်ပခင််း ပပြုလိုပ်ရမည်။
• ခရ်းစဉ်တစ်အလျှာက်တင်

ကျန််းမာအရ်းအသပညာအပ်း

အချက်အလက်မျာ်းကို

ရိုပ်သပဖင်

ပပသပခင််း (သ)ိုို့ အသဖိုင်ပဖင် အပပာကကာ်းပခင််း၊ ဖင်လှစ်အပ်းပခင််းမျာ်း ပပြုလိုပ်ရပါမည်။

(ဃ) ယာဉ့်လိုင့််းပိုင့် ှင့်မျာ်း အရနဖြင့် လိုက့်နာရဆာင့် ွက့် န့်အချက့်မျာ်း
အအထအထလက
ို ်နာရမည် အချက်မျာ်းအပပင် အအာက်ပါအချက်မျာ်းကိုလည််း လက
ို ်နာရမည်• ယာဉ်ဝန်ထမ််းမျာ်းအာ်း ေ ုံးစေ့်နင
ှ ့် နှာအခါင််းစည််း (Mask) နှင် အနည််းဆို်း Alcohol 60%
ပါဝင်အသာ လက်သန်စ
ို့ င်အဆ်းရည်တက
ိုို့ ို အလိုအအလာက် အထာက်ပအပ်းရပါမည်။
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• Physical

Distancing

တတ်နိုင်သမျှရှအစရန်အတက်

ပအ
ိုို့ ဆာင်နိုင်အသာ

ခရ်းသည်

အအရအတက်၏ တစ်ဝက်ကိုသာ တင်အဆာင်ရန် စစဉ်အဆာင်ရက်ရပါမည်။
• ဘယ်အစန်၊ ညာအစန် တစ်လည
ှ စ
် (Zig-zag) ခပ်ခာခာ ထင
ို ်အစရန်အတက် ယာဉ်အပေါ်ရှ
ထင
ို ်ခိုမျာ်းတင် အမှတ်အသာ်းမျာ်း ပပြုလိုပထ
် ာ်းရပါမည်။
• ေ ုံးစေ့်နှငန
့် ှာအခါင််းစည််း (Mask) တပ်ဆင်မထာ်းအသာ ခရ်းသည်မျာ်းအာ်း လုံးဝတင်အဆာင်
ပခင််းမပပြုရန် ညွှန်ကကာ်းထာ်းရပါမည်။ ခရ်းသည်မျာ်း ပါ်းစပ်နင
ှ ်နှာအခါင််းစည််း(Mask) အလယ်
တကူရရှနိုင်ရန်အဆာင်ရက်အပ်းပခင််း (သမ
ိုို့ ဟိုတ)် အရာင််းချအပ်းနိုင်အရ်း စစဉ်ထာ်း ရှရပါမည်။
• ခရ်းသည်မျာ်း လက်အဆ်းနိုင်ရန် ဝင်အပါက်/ထက်အပါက်မျာ်းတင် အနည််းဆို်း Alcohol 60%
ပါဝင်အသာ လက်သန်စ
ို့ င်အဆ်းရည်မျာ်း အလိုအအလာက် ထာ်းရှအပ်းရပါမည်။
• ယာဉ်အမာင််း အမာင််းနှင်သညအ
် နရာနှင် ခရ်းသာ်းပပည်သူမျာ်း စ်းနင််းသညအ
် နရာကကာ်းတင်
မှန်ပဖင်အသာ်လည််းအကာင််း၊ ပလတ်စတစ်ပဖင်အသာ်လည််းအကာင််း အကာအရလပို ခြုစာ ပပြုလိုပ်
ထာ်းရပါမည်။
• ခရ်းစဉ်တစ်အလျှာက်တင်

ကျန််းမာအရ်းအသပညာအပ်း

အချက်အလက်မျာ်းကို

ရိုပ်သပဖင်

ပပသပခင််း (သ)ိုို့ အသဖိုင်ပဖင် အပပာကကာ်းပခင််းမျာ်း ပပြုလိုပ်နင
ို ်ရန်အတက် စစဉ်အပ်းရပါမည်။

(င) အရဝ်းရဖပ်းယာဉ့်လိုင့််းမျာ်း/ ဂတ့်မျာ်း /ယာဉ့် ပ့်နာ်းစခန့််းမျာ်း ှတာဝန့် သူ
ှ မျာ်းအရနဖြင့်
လိုက့်နာရဆာင့် ွက့် န့်အချက့်မျာ်း
အထက်တင်အဖာ်ပပထာ်းအသာ အပ

ပ

လက့်နာရမည့်အချက့်မျွာုံး၊ ယွာဉ့်ဝန့်

မ့်ုံးမျွာုံး လက့်နာ

ရမညအ
့် ချက့်မျွာုံး ၊ ယွာဉ့်လင့်ုံးေင့်ရှင့်မျွာုံး လက့်နာရမည့်အချက့်မျွာုံးတက
ိုို့ ို လက
ို န
် ာရမညအ
် ပပင်• လက်အဆ်းရန်အတက် လက်အဆ်းကန်၊ အရ၊ ဆပ်ပပာ (သ)ိုို့ အနည််းဆို်း Alcohol 60% ပါဝင်
အသာ လက်သန်စ
ို့ င်အဆ်းရည်မျာ်းက ခရုံး ည့်မျွာုံးနှင့်ဝန့်

မ့်ုံးမျွာုံးအလိုအအလာက် အ

ုံးပေြု

နင့်ရန့် ထာ်းရှအပ်းရပါမည်။
• ယာဉ်မထက်ခာမ အစာင်ဆိုင််းအနအသာ ခရ်းသည်မျာ်းအာ်း Physical Distancing တတ်နိုင်သမျှ
(၆)အပအကာ ရရှအစရန် ထင
ို ်ခိုမျာ်းအာ်း အမှတ်အသာ်းမျာ်း ပပြုလိုပ်ထာ်းရ ပါမည်။
• ကာ်းအပေါ်သိုို့ ခရ်းသည် မတင်မအချန်တင် non-contact thermal scannerအွာုံးအ

ုံးပေြု၍

ကိုယ်အပူချန်တိုင််းပခင််း ပပြုလိုပ်ရပါမည်။ အပူချန် ၃၈. C/ ၁၀၀.၄. F နှင်အထက် ပဖစ်အနပါက
အဆိုပါ

ခရ်းသည်အာ်း

တင်အဆာင်ပခင််း

မပပြုရန်

နှင်

စစ်အဆ်းအတွေ့ရှပါက

န်းစပ်ရာ

ကျန််းမာအရ်းဌာနသိုို့ ဆက်သယ်ပပ်း အဆ်းကိုသမှု ခယူနိုင်ရန် စစဉ်ထာ်းရပါမည်။ အပူချန် ၃၈.C/
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၁၀၀.၄. F နှင်အထက် ပဖစ်အနပါက တင်အဆာင်ပခင််း မပပြု
ပနရွာမျွာုံးတင့် အ ပေုံးေစတွာမျွာုံး ချတ့်ဆွဲ

ည့်ကလည့်ုံး

င့် ွာ ပမင့် ွာပ

ွာ

ွာုံးရေ မည့်။

• ပါ်းစပ်နှငန
် ှာအခါင််းစည််း(Mask) တပ်ဆင်မထာ်းအသာ ခရ်းသည်အာ်း ယာဉ်အပေါ်သိုို့ တက်ခင်၊
စ်းနင််းခင် လုံးဝ မပပြုရပါ (သမ
ိုို့ ဟိုတ်) ခရ်းသည်ကို ပါ်းစပ်နှင်နှာအခါင််းစည််း(Mask) ရရှနိုင်ရန်
(သမ
ိုို့ ဟိုတ်) အရာင််းချအပ်းနိုင်အရ်း စစဉ်ထာ်းရှရပါမည်။
• ခ ်းသည့်တိုင့််း၏

နိုငင
့် ံသာ်းစစစ့်ရ ်းကတ့်ဖပာ်းအမှတ့်၊

သွာ်းရ ာက့်မည့်ရန ပ့်လပ့်စာ၊
မှတ့်တမ့််း

ဆက့်သွယ့် န့်

ရန

င
ို ့်သည့်

ြိုန့််းနံပါတ့်တို့က
ို ို

ရန ပ့်လပ့်စာနှင့်

ခံန
ို ံပါတ့်နင
ှ ့်ယှဉ့်တွွဲ၍

ာ်း ှ မည့်ဖြစ့်ပပ်း သက့်ဆိုင့် ာဌာနမျာ်းမှ လအ
ို ပ့်လာလျှင့် ရပ်းအပ့် ပါမည့်။

• အအဝ်းအပပ်းခရ်းသည်တင်ယာဉ်မျာ်းအအနပဖင်

လမ််းခရ်းတင်မပဖစ်မအန

ယာဉ်ရပ်နာ်းမည်

အအကကာင််း တစ်စိုတရာ အပေါ်အပါက်ပါက ပမြုွေ့/ ရပ် ကက်/ အကျ်းရာအတင််းပဖစ်လျှင် လမ််း
ဧရယာနှင် လတ်ကင််းအသာအနရာတင် ရပ်တနို့်အစပါ။
• ယာဉ်အမာင််းမျာ်းနှင် ယာဉ်အနာက်လိုက်မျာ်း၊ ခရ်းသည်မျာ်းလမ််းခရ်း၌ ရပ်တနို့်၍ ဝယ်ယူ
စာ်းသို်းပခင််း အကကမ်အရအနည််းဆို်းပဖစ်အစအရ်းအတက် ယာဉ်ရပ်နာ်းမညအ
် နရာ အနည််းဆို်း
ပဖစ်အစအရ်း စနစ်တကျ ကကြုတင်သတ်မှတအ
် ပ်းပါ။
• အအဝ်းအပပ်းခရ်းသည်တင်ယာဉ်မျာ်း စည််းကမ််းအဖာက်ဖျက်မှုမရှအစအရ်း စနစ်တကျ ကက်းကကပ်
အဆာင်ရက်သာ်းရန်နှင် ခရ်းစဉ်အစနှင်အဆို်းအနရာမျာ်း၌ အအဝ်းအပပ်းခရ်းသည်တင်ယာဉ်မျာ်း
စည််းကမ််းလက
ို ်နာမှု ရှ/မရှ စနစ်တကျ ကက်းကကပ်အဆာင်ရက်အပ်းရန်။
• အရဝ်းရဖပ်းခ ်းသည့်တင့်ယာဉ့်မျာ်းစည့််းကမ့််းလိုက့်နာမှု စစ့်ရဆ်းဖခင့််းကို ရဆာင့် က
ွ ့် ာတွင့်
သက့်ဆိုင့် ာရေသအာဏာပိုင့်မျာ်းက တာဝန့်ရပ်းအပ့်

ာ်းသည့် အြွွေ့ွဲ အစည့််းမျာ်းကသာ စစ့်

ရဆ်း န့်၊ မလိုလာ်းအပ်အသာ အိုပ်ချြုပ်မှုပပဿနာမျာ်းမပဖစ်အပေါ်အစအရ်း ပရဟတအဖဲွေ့အစည််း
မျာ်းကို လိုပပ
် ိုင်ခငအ
် ပ်းအဆာင်ရက်ပခင််းမျြု်းမပပြုရန်၊
• အရဝ်းရဖပ်းခ ်းသည့်တင့်ယာဉ့်မျာ်းကို တာဝန့်ရပ်းအပ့်

ာ်းသည့်အြွွေ့ွဲ အစည့််းမျာ်းက စစ့်ရဆ်း ာ

၌ စစ့်ရဆ်းမှုမျာ်းအာ်း စနစ့်တကျမှတ့်တမ့််းဖပြုစို၍ သက့်ဆိုင့် ာအာဏာပိုင့်အြွွေ့ွဲ အစည့််းမျာ်း၊
ဌာနဆိုင့် ာတာဝန့် ှသူမျာ်းအာ်းပံိုမှန့်တင့်ဖပ န့်၊ စည့််းကမ့််းချက့်မျာ်းကို လက
ို ့်နာဖခင့််း မ ှပါက
သက့်ဆိုင့် ာတာဝန့် ှသူမျာ်း

ံတင့်ဖပ၍ ပညာရပ်းဖခင့််းအပါအဝင့် လအ
ို ပ့်သလအ
ို ဆင့်ဆင့်

အရ ်းယူရဆာင့် ွက့် န့်။
• အထက်အပိုဒ်မျာ်းပါ စည််းကမ််းချက်မျာ်းအာ်း အအဝ်းအပပ်းခရ်းသည်တင်ယာဉ်မျာ်း အာ်းလို်း
သရှနိုင်အရ်း တိုင်း် အဒသကက်းနှင် ပပည်နယ်အသ်းသ်းမှ ထိုတပ် ပန်အကကညာအပ်းရန်။
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(စ) အရဝ်းရဖပ်းခ ်းသည့်တင့်ယာဉ့်မျာ်းကို ပို်းသတ့်သနို့့်စင့်ဖခင့််း
• ယာဉ်အသို်းပပြုသူမျာ်းနှင် ထအတွေ့မှု အမျာ်းဆို်းပဖစ်သည် အနရာမျာ်းပဖစ်အသာ ကာ်းအတက်/
အဆင််း ပပြုလိုပ်ရာအနရာမျာ်းရှ လက်တန််းမျာ်း၊ ကာ်းအပေါ်ရှ လက်ကိုငက
် င််းမျာ်း၊ ထင
ို ်ခို
လက်တန််းမျာ်း ခါ်းပတ်ကကြု်းတပ်/ပဖြုတ်ရာခလိုပ်မျာ်း၊ တခါ်းလက်ကင
ို ်မျာ်း၊ ပပတင််းအပါက်မှန်
မျာ်း အစရှအသာအနရာမျာ်းနှင် အကာအရ ပပြုလိုပ်ထာ်းအသာ မှန် (သ)ိုို့ ပလတ်စတစ်တက
ိုို့ ို
ခရ်းစဉ်တစ်အကကာင််း အပပ်းဆဲပပ်းတင
ို ််း တစ်ကကမ် 0.1% Sodium Hypochlorite Solution
(1,000ppm) (သမ
ိုို့ ဟိုတ်) 0.1% Calcium Hypochlorite Solution (သမ
ိုို့ ဟိုတ်) 70% Ethyl
Alcohol Spray ဖျန််းပပ်း ပို်းသတ်သနို့စ
် င်ရပါမည်။ ထသ
ို ပ
ိုို့ ို်းသတ်သနို့်စင်ရာတင် သတတြု
မျက်နှာပပင်မျာ်းကို 70% Ethyl Alcohol Spray ဖျန််းပပ်း ပို်းသတ်သနို့်စင်ရပါမည်။
• တစ်အနို့လျှင် အနည််းဆို်း (၁)ကကမ် ညအန ကာ်းသမ််းချန်တင် ကာ်းအတင််း/အပပင် အနရာ
အနှအ
ို့ ပပာ်းကို ပို်းသတ်သနို့်စင်ရပါမည်။ ထသ
ို ိုို့ ပို်းသတ်သနို့်စင်ရာတင် ကာ်းကကမ််းခင််းမျာ်းကို
ဆပ်ပပာရည်နှင် ဦ်းစာကကမ််းတိုက်ပပ်း (၁၀)မနစ်မှ (၃၀)မနစ်အကကာတင် အရစအ
ို ဝတ်ပဖင်
ပပန်လည်ပတ်တိုက်ပခင််းပဖင် ပို်းသတ်သနို့စ
် င်ရပါမည်။
• ပို်းသတ်သနို့်စင်ရာတင် အလဝင်/အလထက်အကာင််းအစရန် ကာ်းပပတင််းအပါက်မျာ်းကို ဖင်ထာ်း
ပပ်း လူအဝင်/ အထက် မရှအစရပါ။
• ပို်းသတ်သနို့်စင်မည်သူမျာ်းသည်

လက်ရှညအ
် ကျျီ၊

အကာအကယ်မျက်မှန်၊

ပါ်းစပ်နှင်

နှာအခါင််းစည််း၊ အခါင််းစပ်၊ လက်အတ်အထူအရှညန
် ှင် လည်ရှည်ဖနပ်စအသာ တစ်ကိုယ်အရသို်း
အကာအကယ်ပစစည်း် မျာ်းကို စနစ်တကျ ဝတ်ဆင်ရန် လအ
ို ပ်ပါသည်။

(ဆ) ပို်းသတ့်သနို့့်စင့်ရဆ်း ည့်ရြျာ့်စပ့်ဖခင့််း
• ပို်းသတ်သန်စ
ို့ င်အဆ်းရည် 0.1% Sodium Hypochlorite Solution (1,000ppm) (သမ
ိုို့ ဟိုတ်)
0.1% Calcium Hypochlorite Solution (1,000ppm) ရရှအစရန် အစန််းချွတ်အဆ်းအရည်
Sodium Hypochlorite (သမ
ိုို့ ဟိုတ်) အစန််းချွတ်အဆ်းအမှုန်ို့ Calcium Hypochlorite တက
ိုို့ ို
အရပဖင် အချြု်းကျအဖျာ်စပ်နိုင်ပါသည်။
• အစန််းချွတ်အဆ်းအရည် (5% Sodium Hypochlorite)ကို အသို်းပပြုပါက အဆ်းရည် (1:50
အချြု်း) အရ(၁)လတာတင် အဆ်းရည်(20ml) လက်ဖက်ရည်ဇန််း (၄) ဇန််းထည်၍ အဖျာ်စပ်ပါ။
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• အစန််းချွတ်အဆ်းအမှုန်ို့ Bleaching Powder (35% Calcium Hypochlorite)ကို အသို်းပပြုပါက
Bleaching Powder ထမင််းစာ်းဇန််းရှည် အမာက်အမာက်(၂)ဇန််း (28 gram) နှင် အရ (၁) လတာ
ကို ဦ်းစာအရာပါ။ ထို့အ
ို နာက် အရ (၉)လတာ ထပ်မအရာစပ်ပါ။
(အဖျာ်စပ်ပပ်း (၂၄) နာရအတင််း ကိုန်အအာင် အသို်းမပပြုပါက အာနသင် အလျာကျနင
ို ပ
် ါသည်)
• အဖျာ်စပ်ရာတင်

အလဝင်/အလထက်

အကာင််းသညအ
် နရာ

ပဖစ်ရပါမည်။

အရအအ်းကိုသာ

အသို်းပပြုရပါမည်။ ပါ်းစပ်နှင် နှာအခါင််းစည််း၊ ရာဘာလက်အတ်၊ ရင်အကာနှင် အကာအကယ်
မျက်မှန်တက
ိုို့ ို အသို်းပပြုရပါမည်။

ကျန့််းမာရ ်းနှင့်အာ်းကစာ်းဝန့်ကက်းဌာန
(၂၈ -၂-၂၀၂၁)
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