Guideline for Home Quarantine
အသွားအလာကန်�သတ်ြခင်းခံရပီး မိမိအိမ်တွင်သာ ေနထိုင်ရမည့်သူများအတွက်
လမ်းန်ချက်များ (အှစ်ချပ်)
(updated as of 26.3.2020)
အသွားအလာကန်�သတ်ြခင်းခံရပီး မိမိအိမ်တွင်သာေနထိုင်ရမည့်သူများလိုက်နာရန်(၁) မိမိေနအိမ်သိုြပန်ေရာက်ပီး (၁၄)ရက်အတွင်း ေနအိမတ
် ွင် သီးြခားအခန်းြဖင့် သီးသန်�ခွဲြခား
ေနထိင
ု ်ပါ။ ေလဝင်/ေလထွကေ
် ကာင်းေစရန် ြပတင်းေပါက်များကိုဖွင့်ထားပါ။
(၂)

အိမ်သားများှင့်အတူ ေရာေှာေနထိင
ု ်ြခင်း မြပဘဲ တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး ၁မီတာ (၃ေပ)အထက်
အကွာတွင် ေနထိင
ု ်ပါ။ မိသားစုှင့်အတူတကွ စားေသာက်ြခင်းမြပပါှင့်။

(၃)

ြဖစ်ိုင်လင် ေရချးခန်
ိ း၊ အိမ်သာ သီးသန�်သုံးပါ။ အကယ်၍ အတူမေဝသုံးစွဲရလင် မိမိ
အသုံးြပခဲ့ေသာ ေရပိက
ု ်ေခါင်း၊ တံခါးလက်ကိုင်စသည်တိုကို 1:50 Hypochlorite Solution
(1,000ppm) ြဖင့် ေဆးေကာသန�်ရှင်းပါ။
[ေဖျာ်စပ်နည်း-(1:50 Hypochlorite Solution(1,000ppm) ရရှိိုင်ရန် ေရ(၁)လီတာတွင် ၅%

အိမ်သုံး

အေရာင်ခတ်ေဆး (Bleaching Powder) လက်ဖက်ရည်ဇွန်း (၄)ဇွန်းထည့်၍ ေဖျာ်ပါ။]

(၄)

အိမ်တင
ွ ် ဧည့်သည်လက်ခံြခင်း လုံးဝမြပပါှင့်။ အြခားသူများှင့် အနီးကပ်ေြပာဆိြု ခင်း လုံးဝ
ေရှာင်ကဉ်ပါ။ မိမိ၏ Mobile ဖုန်းှင့် အင်တာနက်တိုမှ တစ်ဆင်သ
့ ာ ဦးစားေပးဆက်သွယ်
ေြပာဆိုပါ။

(၅) လူစုလေ
ူ ဝးရှိေသာေနရာများသို

လုံးဝ(လုံးဝ)

သွားေရာက်ြခင်းမြပရပါ။

ဤအချက်သည်

အလွနအ
် ေရးကီး၍ အထူးသတိြပေရှာင်ကဉ်ပါ။
(၆) ဆပ်ြပာှင့်ေရကိုအသုံးြပ၍ အနည်းဆုံးစကန်�(၂၀)ကာေအာင် လက်ကိုမကာခဏစနစ်တကျ
ေဆးေကာပါ။ အကယ်၍ ဆပ်ြပာှင့်ေရ မရိုငပ
် ါက အနည်းဆုံး Alcohol ၆၀% ပါဝင်ေသာ
လက်သန်�စင်ေဆးရည်ကို အသုံးြပပါ။ (ှာေချ၊ ေချာင်းဆိုးပီးသည့်အခါတိုင်း၊ အများသုံး
ပစည်းများ မကိင
ု ်တယ
ွ ်မီင
ှ ့် ကိုငတ
် ွယ် ပီးတိုင်း၊ အစာမစားမီ ှင့် အစာစားပီးတိင
ု ်း)
လက်ေဆးပါ။

(၇) မိမိင
ှ ့် အြခားသူများ၏ မျက်စိ၊ ှာေခါင်း၊ ပါးစပ်တိုကို လက်ြဖင်ထ
့ ိေတွြခင်းမှ ေရှာင်ကဉ်ပါ။
(၈) မိမ၏
ိ မိသားစု (သိမ
ု ဟုတ်) အြခားသူများှင့် မြဖစ်မေန ဆက်ဆံေြပာဆိုရပါက ပါးစပ်ှင့်
ှာေခါင်းစည်း (Surgical Mask)ြဖင့် ပါးစပ်င
ှ 
့် ှာေခါင်းကို လုံ�ခံေအာင်ဖုံးအုပ်ပီးမှ ေြပာဆိုပါ။
(၉) ှာေချ၊ ေချာင်းဆိုးလင် တစ်ခါသုံးတစ်ရှးကို အသုံးြပရပါမည်။ အသုံးြပပီးေသာ တစ်ရှး၊
ပါးစပ်င
ှ ့်ှာေခါင်းစည်း (Surgical Mask)၊ လက်အိတတ
် ိုကို အဖုးံ ပါေသာ အမကပ
် ုံးထဲသို
စနစ်တကျစွန်�ပစ်ပါ။ ပီးလင် စနစ်တကျလက်ြပန်ေဆးပါ။
(၁၀) တစ်ကိုယ်ေရအသုံးအေဆာင်ပစည်းများ (ပန်းကန်ခွက်ေယာက်၊ မျက်ှာသုတ်ပဝါ၊ အိပယ
် ာ
ခင်း၊ ေခါင်းအုံးစွပ် စသည်)များ သီးသန်�ထားရှိပါ။ အသုံးြပပီးေသာ မျက်ှာသုတ်ပဝါ၊
အိပယ
် ာခင်း၊ ေခါင်းအုံးစွပ်၊ ေစာင်၊ အဝတ်အစားများ ေလာ်ဖတ
ွ ်ရာတွင် အေကာင်းဆုံး
နည်းလမ်းမှာ Sodium Hypochlorite Solution (၁)ဆှင့် ေရ အဆ(၂၀) ေရာေှာထားေသာ
ေဆးရည်ြဖင့် နာရီဝက်(မိနစ်၃၀)စိမ်ပီးမှ အဝတ်ေလာ်စက် အသုံးြပေလာ်ဖွတ်ြခင်းြဖစ်သည်။
(၁၁) ကိုယ်အပူချန်ိ ကို တစ်ေန� (၂)ကိမ်တင
ို ်းပါ။ ဖျားနာြခင်း၊ ေချာင်းဆိုးြခင်း၊ အသက်ရှကပ်ြခင်း၊
အားအင်ကုန်ခန်းြခင်း စတဲ့လကဏာများ ေပေပါက်လာပါက ပါးစပ်ှင့်ှာေခါင်းစည်းတပ်ပါ။
နီးစပ်ရာကျန်းမာေရးဌာနသို ချက်ချင်းဆက်သွယ်အေကာင်းကားပါ။

မိမထ
ိ မ
ံ ှတစ်ဆင့် မိသားစု၊ေဆွမျးမျ
ိ ားှင့်ပတ်ဝန်းကျင်၊ မိမိရပ်ရ�ာသို ေရာဂါကူးစက်ြခင်းမရှိေစရန်
သတ်မှတထ
် ားေသာ စည်းကမ်းချက်များကို တိကျစွာလိုက်နာေဆာင်ရ�က်ပါ။

မိသားစုဝင်များလိုက်နာရန်(၁)

အသွား/အလာကန်�သတ်ြခင်းခံရပီး မိမိအမ
ိ တ
် ွင်သာေနထိင
ု ်ရမည်သ
့ ူအတွက် ေနအိမ်တင
ွ ်
သီးြခားအခန်းြပင်ဆင်ထားေပးပါ။

(၂)

ထိုသူအတွက်

တစ်ကိုယ်ေရသုံးပစည်းများ

(ပန်းကန်ခွက်ေယာက်၊

အိပယ
် ာခင်း စသည်) တိုကို သီးသန်�ြပင်ဆင်ေပးထားပါ။

မျက်ှာသုတ်ပဝါ၊

(၃)

အနီးကပ်ေနထိုင်ြခင်းှင့်

ရင်းှီးစွာပူးကပ်ေနထိင
ု ်ြခင်းတိုမြပရပါ။

တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး

အနည်းဆုံး ၁မီတာ(၃ေပ)အကွာတွင် ေနထိင
ု ပ
် ါ။ အတူတကွစားေသာက်ြခင်းမြပပါှင့်။
(၄)

မိသားစုဝင်များအေနြဖင့်
ေဆးေကာပါ။

လက်ကို

ဆပ်ြပာြဖင့်

လူထထ
ူ ပ်ေသာေနရာ၊

မကာခဏစနစ်တကျ

လူစလ
ု ူေဝးရှိရာေနရာများသို

စင်ကယ်စွာ

သွားေရာက်ြခင်းမှ

ေရှာင်ကဉ်ပါ။
(၅)

အသွားအလာကန်�သတ်ြခင်းခံရပီး

မိမိအမ
ိ ်တွင်သာ

ေနထိုငရ
် မည့်သူကို

သတ်မတ
ှ ်

ထားေသာ အိမ်ခန်းတွင်သာ ေနထိုငေ
် စပါ။ ေနအိမ်ြပင်ပသို သွားလာြခင်းကို လုံးဝ(လုံးဝ)
မြပေစရန်ေစာင့်ကပ်ကည့်ပါ။
(၆)

ထိုသူ၏ ကျန်းမာေရးအေြခအေနကို ကျန်းမာေရးဌာနသို ပုံမှန်သတင်းပိပ
ု ါ။ စိတ်ပင
ို ်းဆိုင်ရာ
အားငယ်မမရှိေစရန် ကူညီေဖးမပါ။

(၇)

အကယ်၍

ဖျားြခင်း၊

ေချာင်းဆိုးြခင်း၊

အသက်ရှရခက်ခဲြခင်းစသည့်

ေရာဂါလကဏာ

တစ်စုံတစ်ရာ ေတွရှပ
ိ ါက ကျန်းမာေရးဌာနသို ချက်ချင်းအေကာင်းကားပါ။
(၈)

အေြခခံကျန်းမာေရးပညာရှင်များမှ မိမိအိမ်သိုလာေရာက်၍ ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ထိန်းချပ်
ြခင်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရ�ကပ
် ါက ကူညီေဆာင်ရ�ကပ
် ါ။
အသွားအလာကန်�သတ်၍ မိမိအမ
ိ ်တင
ွ ်သာ ေနထိုင်ရမည့်သူကို မိသားစုအေနြဖင့်
လမ်းန်ချက်အတိုငး် နည်းစနစ်တကျ ကူညေ
ီ စာင့်ေရှာက်ေပးြခင်းြဖင့်
မိမ၏
ိ မိသားစုအပါအဝင် ရပ်ရ�ာအတွင်းသို COVID-19 ေရာဂါ ကူးစက်ပျ ံှံမကို ကာကွယပ
် ါ။

COVID-19

ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာန
အေသးစိတ်သိရှိလိုပါက
ဤေနရာကို Scan ဖတ်ပါ။

(၂၅-၃-၂၀၂၀)
Version (2.0)

