အသွာြီးအလာက ်သတ် ှုခံယူပခင်ြီး(၁၄)ရက်ပြည့််မပ ာက်ပြြီးမ ောက်
သတ် ှတမ
် ရာ (Quarantine Centre) ျာြီး ှ

မ အ ် ျာြီးသို

ပြ ် ည့််သူ ျာြီးအတွက် လက
ို ် ောရ ည့််အချက် ျာြီး (Version 1.0)
၇.၄.၂၀၂၀
သတ် ှတ်ထာြီးမသာမ ရာ Quarantine Centre တွင် (၁၄)ရက်မ ထိုင်ပခင်ြီးပြင့််
(COVID-19) ကိုရို ောဗင
ို ်ြီးရြ်စ်မရာဂါ ကာကွယ်တက
ို ်ြျက်မရြီးတွင် ြူြီးမြါင်ြီးြါဝင်ခ့်မသာ

သင့်် အာြီး မကျြီးဇူြီးတင်စွာပြင့်် ဂိုဏ်ပြြုအြ်ြါသည်။
Quarantineကာလ (၁၄)ရက်ပြည့််မပ ာက်ပြြီး မ ောက်ထြ်(၁၄)ရက်ခ အ
် တွင်ြီး သင့်အ
် တွက် ြို ို
စတ်ချရမစရ ်၊ သင် ှတစ်ဆင့််

သာြီးစိုဝင် ျာြီးနှငအ
့်် ပခာြီးသူ ျာြီးကို (COVID-19)မရာဂါကူြီးစက်

ပခင်ြီး ရှမစရ ် မအာက်ြါအချက် ျာြီးကို တကျစွာ လိုက် ောမဆာင်ရက
ွ ်ြါ။
• Quarantine Centre မှ ပြန်မည်သ
့် ူမ ျားကို လ ရ
ပြင့်် လ ရ

က်ရ ေါ်ရ

• မမရနအမ်သိုို့

င်ပ င်ျား၊ ရြွွေ့ြက်နှုတ်

က်ရ ေါ်ရ

င်

တွင် လူအမ ျားအပြ ျား

က်ပ င်ျားတိုို့ကို လိုျားဝမပြြုလြ
ို ် ြါ။

ပြန်သည့််လမ်ျားတစ်ရလ က်တွင်

ွွဲစတ် န်ျားသျားို ြါျားစြ်နှင့််နှှာရ ါင်ျားစည်ျား

(Surgical Mask) (သိုို့မဟိုတ်) အဝတ်ြါျားစြ်နှင့််နှှာရ ါင်ျားစည်ျား (Cloth Mask) ပြင့်် ြါျားစြ်နှင့််
နှှာရ ါင်ျားကို လိုခ ြုရအ င်ြိုျားအိုြ်ြါ။ နှှာရ ၊ ရ

င်ျား

ျားို

တွင် တစ်ရှ ျားအသိုျားပြြုြါ။ အသိုျားပြြု

ပြျားတစ်ရှ ျားကို အမှုက်ြိုျားထွဲသို့ို စနစ်တက စွန်ို့ြစ်ြါ။
• မမရနအမ်သိုို့ပြန်

တွင် ပြစ်နိုင်ြါက မှန်အလိုြတ်ထ ျားရသ

ယ ဉ်မ ျားနှင့်် အမ ျားသိုျား

ယ ဉ်မ ျားကို အသိုျားမပြြုြါနှင့််။ Air Con အသိုျားပြြုရသ ယ ဉ်ပြစ်ြါက တ ါျားမ ျားကို ြွင့််ထ ျား
ြါ။ လမ်ျား
စိုရဝျား

ျားတွင် အမ ျားသိုျားယ ဉ် ြ်နှာျားစ န်ျားမ ျားနှင့်် စ ျားရသ က်

ရန

ိုင်မ ျား စသည့်် လူအမ ျား

တိုို့တွင် ြ်နှာျားပ င်ျားမှ ရ ှ င်ကကဉ်ြါ။

• မမရနအမ်သိုို့ပြန်ရ

က်ပြျား (၁၄) က် နို့်အတွင်ျား မမရနအမ်တွင်သ ရနြါ။

• အမ်တွင် ရလဝင်/ရလထွက်ရက င်ျားရစ န် ပြတင်ျားရြါက်မ ျားကိုြွင့််ထ ျားြါ။
• တစ်ကိုယ်ရ အသိုျားအရ

င်ြစစည်ျားမ ျား (ြန်ျားကန် ွက်ရယ က်၊ မ က်နှှာသိုတ်ြဝါ၊ အြ်ယ

င်ျား၊ ရ ါင်ျားအိုျားစွြ် စသည်)မ ျား သျားသန်ို့ထ ျား ှြါ။
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• အ ်သာြီး ျာြီးနှင့််အတူ မရာမနှောမ ထိုင်ပခင်ြီး ပြြုမသြီးဘ တစ်ဦြီးနှင့််တစ်ဦြီး ၂ တာ (၆မြ)ခ ်
အကွာတွင် မ ထင
ို ်ြါ။ အ ်တွင် ဧည်သ
့် ည်လက်ခံပခင်ြီး လံိုြီးဝ ပြြုြါနှင့််။

တ်မဆွ ျာြီးနှင့််

ိုဘိုင်ြီးြို ်ြီး (သို ဟိုတ်) Online ှသာ ဆက်သွယ်မပြာဆိုြါ။
• မမ၏မသ ျားစို (သိုို့မဟိုတ်) အပ
မပြစ်မရန

က်

ရပြ

ျားသူမ ျားနှင့်် အနျားကြ်ရပြ

ို ြါက

ိုပ င်ျား လိုျားဝရ ှ င်ကကဉ်ြါ။

ွွဲစတ် န်ျားသိုျားြါျားစြ်နှင့််နှှာရ ါင်ျားစည်ျား(Surgical Mask)

(သိုို့မဟိုတ်) အဝတ်ြါျားစြ်နှင့််နှှာရ ါင်ျားစည်ျား (Cloth Mask) ပြင့်် ြါျားစြ်နှင့််နှှာရ ါင်ျားကို
လိုခ ြုရအ င်ြိုျားအိုြ်ပြျား (၆)ရြ န်ို့အကွ မှ ရပြ

ိုြါ။

• အမ် ှ အမ ျားသိုျားြစစည်ျားတစ် ိုကိုင်တွယ်ပြျားတိုင်ျား
စကကန်ို့(၂၀)ကက ရအ င်
မ နိုင်ြါက အနည်ျား
• နှှာရ ၊ ရ

င်ျား

လက်ကို

စနစ်တက ရ

ြ်ပြ နှင့််ရ ကိုအသိုျားပြြု၍ အနည်ျား
ျားရကက ြါ။

အကယ်၍

ိုျား Alcohol ၆၀% ြါဝင်ရသ လက်သန်ို့စင်ရ

ိုျား

ြ်ပြ နှင့််ရ

ျား ည်ကို အသိုျားပြြုြါ။

ျားို သည့်် အ ါတင
ို ်ျား တစ် ါသိုျားတစ်ရှ ျားကို အသိုျားပြြုြါ။ အသိုျားပြြုပြျားရသ

တစ်ရှ ျား၊ ြါျားစြ် နှင့်် နှှာရ ါင်ျားစည်ျားတို့ိုကို အြိုျားြါရသ အမှုက်ြိုျားထွဲသိုို့ စနစ်တက စွန်ို့ြစ်ြါ။
ပြျားလ င် စနစ်တက လက်ပြန်ရ
• ြ ျားနှာပ င်ျား၊ ရ

င်ျား

ရြေါ်ရြါက်လ ြါက
က န်ျားမ ရ ျားဌ နသိုို့

ျားြါ။

ျားို ပ င်ျား၊ အသက်ရှ ကကြ်ပ င်ျား၊ အ ျားအင်ကိုန် န်ျားပ င်ျားစတွဲ့် လကခဏ မ ျား
ွွဲစတ် န်ျားသိုျားြါျားစြ်နှင့််နှှာရ ါင်ျားစည်ျား တြ်ြါ။ ထိုို့ရနှာက် နျားစြ်
က် င်ျား

က်သွယ်အရကက င်ျားကက ျားြါ။

• လူစိုလူမဝြီးရှမသာမ ရာ ျာြီးသို လံိုြီးဝ (လံိုြီးဝ) သွာြီးမရာက်ပခင်ြီး

ပြြုရြါ။ ဤအချက်သည်

အလွ ်အမရြီးကကြီး၍ လံိုြီးဝသတပြြု မရှာင်ကကဉ်ြါ။

Quarantine ကာလ ပြြီးမပ ာက်၍ မ ောက်ထြ်(၁၄)ရက်ခ ်ကာလအတွင်ြီး
အထက်ြါအချက် ျာြီးကို တကျစွာလိုက် ောပခင်ြီးပြင့်် သင့်် သာြီးစိုအာြီး (COVID-19)
ကိုရို ောဗိုင်ြီးရြ်စ်မရာဂါ ကူြီးစက် ှုအနတရာယ် ှ ထမရာက်စွာကာကွယ်ြါ။
က န်ျားမ ရ ျားအသြည ပမြှင့််တင်ရ ျားဌ န ွွဲနှင့််

COVID-19

ဗဟိုကူျားစက်ရ

အရသျားစတ်သ ှလိုြါက
ဤရန

ဂါတက
ို ်ြ က်ရ ျားဌ န ွွဲ

ပြည်သူူ့က န်ျားမ ရ ျားဦျားစျားဌ န

ကို Scan ြတ်ြါ။

က န်ျားမ ရ ျားနှင့််အ ျားကစ ျားဝန်ကကျားဌ န
(၇-၄-၂၀၂၀)
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