ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ေရာဂါ (COVID-19)ှင့်ပတ်သက်၍
အေမးများေသာေမးခွန်းများှင့်အေြဖများ (၁၇-၂-၂၀၂၀ )
(၁) ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ် (Coronavirus) ဆိုတာ ဘာလဲ ?
- ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်(Coronavirus) ဆိုတာ တိရစာန်ေတွမှာသာမက လူေတွမှာပါေတွိုင်တဲ့
ကီးမားတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်အုပ်စုတစ်မျးပါ။
ိ
လကဏာကေန ြပင်းထန်တဲ့

လူေတွကိုကူးစက်တဲ့အခါ

ပုံမှန်တုပ်ေကွးေရာဂါ

အသက်ရှလမ်းေကာင်းဆိုင်ရာေရာဂါေတွအထိ

ြဖစ်တတ်

ပါတယ်။
(ဉပမာ- ၂၀၁၂ခုှစက
်
အေရှအလယ်ပိုင်းမှာြဖစ်ပွားခဲ့တဲ့ MERS ေရာဂါနဲ� ၂၀၀၂ခုှစ်က
တုတ်ိုင်ငံမှာြဖစ်ပွားခဲ့တဲ့ SARS ေရာဂါေတွလိုမျးိ ြပင်းထန်အဆုတ်ေရာင်ေရာဂါေတွဟာ
ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ေရာဂါပိုးေတွေကာင့် ြဖစ်ပွားခဲ့ရပါတယ်။)
(၂) ေနာ်ဗယ်လ်ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ် (Novel Coronavirus) ဆိုတာဘာလဲ ?
- ေနာ်ဗယ်လ်ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ် (Novel Coronavirus)ဆိုတာ လူေတွမှာ အရင်တုန်းက
မေတွရှိဘူးတဲ့

ဗိုင်းရပ်စ်မျးစိ
ိ တ်

တုတ်ိုင်ငံဝူဟန်မိမှာ

အသစ်တစ်ခုြဖစ်ပါတယ်။

စတင်ေတွရှိခဲ့တဲ့

Coronavirus

၂၀၁၉ခုှစ်
ဟာ

ဒီဇင်ဘာလက
မျးစိ
ိ တ်အသစ်

တစ်ခုြဖစ်ပါတယ်။ 2019-nCoV လိုေခပီး သူ�ေကာင့်ြဖစ်တဲ့ေရာဂါကိုေတာ့ ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်
ေရာဂါ(COVID-19)လို အမည်ေပးထားပါတယ်။
(၃) အခုြဖစ်ပွားေနတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်အသစ်ဟာ SARS ေရာဂါကိုြဖစ်ပွားေစတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်နဲ�
တူပါသလား?
- မတူပါ။
(၄) ဒီ ဗိုင်းရပ်စ်ဟာ ဘယ်ေလာက်အထိ အရာယ်ရှိပါသလဲ ?
- အြခားေသာအသက်ရှလမ်းေကာင်းဆိုင်ရာ ေရာဂါများလိုပဲ ဒီ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရရင်
ှာေစး၊ ေချာင်းဆိုးတာ၊ ဖျားတာစတဲ့ သိပ်မြပင်းထန်တဲ့ ေရာဂါလကဏာေတွ ခံစားရ
ိုင်ပါတယ်။ တစ်ချလူ
ိ ေတွမှာေတာ့ အဆုတ်ေရာင်ေရာဂါနဲ� အသက်ရှရ ခက်ခဲတာမျးိ
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ြဖစ်တတ်ပါတယ်။ ဆီးချေရာဂါ၊
ိ
ှလုံးေရာဂါ စတဲ့ေရာဂါ အခံရှိသူေတွနဲ� အသက်ကီးတဲ့
သူေတွမှာေတာ့

ပိုမိုြပင်းထန်တဲ့

ေရာဂါလကဏာေတွ

ခံစားရိုင်ပီး

တစ်ခါတစ်ရံမှာ

အသက်ဆုံးံးသည်အထိ ြဖစ်ိုင်ပါတယ်။
(၅) 2019-nCoV ဗိုင်းရပ်စ်ဟာ တိရစာန်ေတွက တစ်ဆင့်လူကို ကူးစက်ိုင်ပါသလား?
- ၂၀၁၂ခုှစက
်
အေရှအလယ်ပိုင်းမှာြဖစ်ပွားခဲ့တဲ့ MERS ေရာဂါဟာ ကုလားအုတ်
ကေနတစ်ဆင့်လူကို

ကူးစက်ခဲ့တာြဖစ်ပီး၊

၂၀၀၂ခုှစ်က

တုတ်ြပည်သူ�သမတိုင်ငံမှာ

စတင်ြဖစ်ပွားခဲ့တဲ့ SARS ေရာဂါကေတာ့ ေကာင်ကတိုးကေန တစ်ဆင့် လူကိုကူးစက်ခဲ့တာ
ြဖစ်ပါတယ်။ Coronavirus

အများစုကေတာ့ တိရစာန်များရဲခာကိုယ်ထဲမှာ ေနထိုင်ပီး

လူေတွဆီကို ကူးစက်မ မရှိတာကို ေတွရှိရပါတယ်။ ကမာမှာ ေစာင့်ကည့်ေလ့လာမများအရ
ယခု လက်ရှိြဖစ်ပွားေနတဲ့ 2019-nCoV ဗိုင်းရပ်စ်ကေတာ့ ဘယ်တိရစာန်ကေနလူကို ကူးစက်
တယ်ဆိုတာ
အရှင်များ

မသိရှိရေသးပါဘူး။
ေရာင်းချတဲ့ေစျးမှ

ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်ဖိုအတွက်

တုတ်ိုင်ငံရှိေရာဂါစတင်ြဖစ်ပွားမကေတာ့

စတင်ကူးစက်တယ်လို

ယူဆရပါတယ်။

ေတာိုင်းတိရစာန်အပါအဝင်

တိရစာန်
ဒါေကာင့်

ဖျားနာေနတဲ့�ခံေမွး

တိရစာန်ေတွကို အကာအကွယ်မပါဘဲ မကိုင်တွယ်မထိေတွပါနဲ�။ အသားေတွကို ေသချာစွာ
ကျက်ေအာင်ချက်ြပတ်ပီး စားေသာက်ရပါမယ်။ အသားစိမ်းေတွ၊ ကလီစာေတွ တိရစာန်က
ထွကတ
် ဲ့ိုေတွကို

သန�်သန�ရ
် ှင်းရှင်းနဲ�စနစ်တကျ

ကိုင်တွယ်ရမှာြဖစ်ပီး

ကိုင်တွယ်ပီးရင်

စနစ်တကျလက်ြပန်ေဆးရမှာြဖစ်ပါတယ်။
(၆)

2019-nCoV ဗိုင်းရပ်စ်ဟာ ကိုယ့်ရဲအိမ်ေမွးတိရစာန်ေတွက တဆင့် ကူးစက်ိုင်
ပါသလား?
- မကူးစက်ိုင်ပါ။
2019-nCoV ဗိုင်းရပ်စ်ဟာ ေခွး၊ ေကာင်စတဲ့ အိမ်ေမွးတိရစာန်ေတွက တဆင့် ကူးစက်

ပျ ံှံေကာင်း ယခုအချန်ိ အထိ အေထာက်အထားမေတွရှိရေသးပါဘူး။
(၇) 2019-nCoV ဗိုင်းရပ်စ်ဟာ လူအချင်းချင်းကူးစက်ိုင်ပါသလား?
- ကူးစက်ိုင်ပါတယ်။
ေရာဂါရှိတဲ့သူနဲ� အနီးကပ်ထိေတွရာကတစ်ဆင့် ေရာဂါကူးစက်ခံရိုင်ပါတယ်။ အထူးသြဖင့်
အိမ်မှာအတူေနတဲ့သူေတွ၊ ေရာဂါရှိသူကိုကုသေစာင့်ေရှာက်မေပးရတဲ့ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်း
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ေတွကိုကူးစက်ိုငပ
် ါတယ်။ ဒါေကာင့် သာမန်ြပည်သူေတွအေနနဲ� ေရာဂါလကဏာရှိသူေတွနဲ�
အနီးကပ်ေနထိုင်ြခင်းကို ေရှာင်ကဉ်ရမှာြဖစ်ပါတယ်။
(၈) ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကာကွယ်ဖို ဘာေတွလုပ်ရမလဲ?
- ကျန်းမာေရးနဲ�အားကစားဝန်ကီးဌာနက အချန်ိ နဲ�တစ်ေြပးညီ ထုတ်ြပန်တဲ့ ေရာဂါ
ကာကွယ်ိုင်မည့်

ကျန်းမာေရးအသိပညာေပးသတင်းအချက်အလက်ေတွကို

သတိြပ

ဖတ်ကဖို တိုက်တွန်းလိပ
ု ါတယ်။
ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကာကွယ်ိုင်ဖိုအတွက် •

ေရနဲ�ဆပ်ြပာအသုံးြပပီး

လက်ကိုမကာခဏ

စနစ်တကျေဆးေကာပါ။

တစ်ခါ

ေဆးလင် အနည်းဆုံးစကန်�(၂၀)မှ စကန်�(၆၀)အထိ ကာေအာင်ေဆးပါ။ ေရမရရှ
ိ ိုင်ပါက
Alcohol (60%) ပါတဲ့ လက်သန�်စင်ေဆးရည်ကို အသုံးြပပါ။
(လက်ကိုစနစ်တကျ မကာခဏေဆးြခင်းအားြဖင့် လက်မှာကပ်ငိေနတဲ့ ေရာဂါပိုးေတွကို
ေသေစိုင်ပါတယ်)
•

ှာေစး၊

ေချာင်းဆိုး၊

ဖျားနာေနတဲ့သူေတွနဲ�

ေတွဆုံတဲ့အခါ

အနည်းဆုံး(၃)ေပ

အကွာကေနသာ ေြပာဆိုဆက်ဆံပါ။
(ေရာဂါပိုးရှိသူေတွ ှာေချ၊ ေချာင်းဆိုးတဲ့အခါထွက်လာတဲ့ ေသးငယ်တဲ့ အမန်အမားေတွမှာ
ေရာဂါပိုးေတွ ပါရှိတတ်လိုပါ)
•

မိမိရဲ မျက်လုံး၊ ှာေခါင်းနဲ�ပါးစပ်တိုကို စနစ်တကျလက်မေဆးဘဲနဲ� မကာခဏ

ကိုင်တွယ်ြခင်း မြပပါနဲ�။ (လက်မှာေရာဂါပိုးေတွကပ်ငိေနမယ်ဆိုရင် မျက်လုံး၊ ှာေခါင်းနဲ�
ပါးစပ်တိုကေနတစ်ဆင့် ေရာဂါပိုးေတွဝင်ေရာက်ိုင်လိုပါ)
(၉) ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကာကွယ်ဖို ပါးစပ်ှင့်ှာေခါင်းစည်း တပ်သင့်ပါသလား ?
- ခွဲစိတ်ခန်းသုံး ပါးစပ်ှင့်ှာေခါင်းစည်း (Surgical Mask) တပ်ြခင်းအားြဖင့် အသက်ရှ
လမ်းေကာင်းဆိုင်ရာ ကူးစက်ေရာဂါအချကိ
ိ ု အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ကာကွယ်ိုင်ေပမယ့်
စနစ်တကျလက်ေဆးြခင်းအပါအဝင် အထက်ေဖာ်ြပပါ ကာကွယ်နည်းေတွကို လိုက်နာဖိုက
အေရးကီးပါတယ်။
- ှာေစး၊ ေချာင်းဆိုးစတဲ့ အသက်ရှလမ်းေကာင်းဆိုင်ရာ ေရာဂါလကဏာရှိတဲ့လူေတွ၊
ေရာဂါလကဏာရှိတဲ့သူေတွကို

အနီးကပ်ြပစုေပးရသူေတွ၊

ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းေတွပဲ

ပါးစပ်ှင့်ှာေခါင်းစည်း (Surgical Mask) ေတွကို သုံးရမှာြဖစ်ပါတယ်။
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- ဒီလိုအေြခအေနကလွဲပီး သာမန်ြပည်သူေတွအေနနဲ� ပါးစပ်နဲ�ှာေခါင်းစည်းကို အသုံးြပဖို
မလိုပါေကာင်း ကမာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲကီးက အ�ကံြပထားပါတယ်။
-ှာေချ၊

ေချာင်းဆိုး၊

ဖျားြခင်းစတဲ့လကဏာရှိတဲ့သူေတွအေနနဲ�

လူထူထပ်တဲ့ေနရာ

ေတွကိုသွားတာ၊ ဘတ်စ်ကားစီးတာ၊ ေလယာဉ်စီးတာေတွကို ေရှာင်ကဉ်ရမှာြဖစ်ပါတယ်။
မြဖစ်မေနသွားလာရမည်ဆိုရင်လည်း

ပါးစပ်ှင့်

ှာေခါင်းစည်းတပ်ပီးမှသာ

သွားသင့်

ပါတယ်။
- ှာေချ၊ ေချာင်းဆိုးတဲ့သူေတွအေနနဲ� ပါးစပ်ှင့် ှာေခါင်းစည်း အလွယ်တကူမရိုင်ြခင်း၊
စိုစွတ်သွားပီး

အစားထိုးအသုံးြပရန်မရှိိုငြ် ခင်းတို�ကံေတွပါက

တစ်ခါသုံးတစ်ရှးကို

အသုံးြပ၍ ပါးစပ်ှင့် ှာေခါင်းကို လုံ�ခံစွာဖုံးအုပ်ပီး ှာေချ၊ ေချာင်းဆိုးရမှာြဖစ်ပါတယ်။
အသုံးြပပီး တစ်ရှးကိုလည်း စနစ်တကျစွန်�ပစ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်။
- တစ်ရှးကိုအသုံးြပပီးတဲ့အခါတိုင်း လက်ကိုစနစ်တကျြပန်ေဆးရမှာြဖစ်ပါတယ်။
(၁၀) ပါးစပ်ှင့်ှာေခါင်းစည်း (Surgical Mask) ကို ဘယ်လိုတပ်ရမလဲ၊ ခတ်ရမလဲ၊
ဘယ်လိုစွန�်ပစ်ရမလဲ
• ပါးစပ်ှင့်ှာေခါင်းစည်းကို မဝတ်ခင် လက်ကိုစနစ်တကျေသချာစွာေဆးပါ။
• အေရာင်ပိုရင့်သည့် မျက်ှာြပင်ကို အြပင်ဘက်တွင်ထားရှိပါ။
• ပါးစပ်ှင့်ှာေခါင်းှစ်ခုလုံးကို လုံ�ခံေအာင်ဖုံးအုပ်ပါ။
• Mask ၏ေဘးအနားစွန်းများှင့် မိမိ၏ မျက်ှာကားတွင် လစ်ဟာမ(gap)မရှိေစရပါ။
• Mask အသုံးြပေနစဉ် Mask ကိုလက်ြဖင့်ထိေတွကိုင်တွယ်ြခင်း မြပရပါ။
• Mask ကိုဖယ်ရှားမည်ဆိုပါက Mask အေနာက်ဘက်ရှိ ကိးကိုသာ ကိုင်တွယ်
ဖယ်ရှားပါ။
• Mask ကိုဖယ်ရှားပီးပါက မိမိ၏လက်ကို စနစ်တကျြပန်လည် ေဆးေကာပါ။
• မိမိအသုံးြပေနေသာ

Mask

သည်

စိုစွတ်လာပါက

အသစ်တစ်ခုှင့်

အသုံးြပပါ။
• အသုံးြပပီးသား Mask ကိုြပန်လည်၍ အသုံးမြပရပါ။
• အသုံးြပပီးသား Mask ကို အမက်ပုံးထဲသို စနစ်တကျလင့်ပစ်ပါ။
• ချည်ထည်၊ ပိတ်စအဝတ်တိုြဖင့်ြပလုပ်ထားတဲ့ Mask များကို အသုံးမြပရပါ။
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လဲလယ
ှ ်

(၁၁) ဘယ်လိုလူေတွက ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရိုင်သလဲ ?
- 2019-nCoV ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးပျ ံှံေနတဲ့ေနရာေတွမှာ ေနတဲ့သူေတွနဲ� အဲ့ဒီေနရာေဒသေတွကို
ခရီးသွားလာဖူးတဲ့သူေတွ
သမတိုင်ငံမှာ

ကူးစက်ခံရိုင်ပါတယ်။

2019-nCoV

ကူးစက်ခံေနရေကာင်း
ိုင်ငံများတွင်

ယခုလက်ရှိမှာေတာ့

ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးပျ ံှံမအများဆုံးြဖစ်ေနပီး
ေတွရှိရပါတယ်။

ခရီးသွားခဲ့တဲ့သူေတွနဲ�

မိသားစုဝင်ေတွ၊

လူအများအြပားဟာ

တုတ်ြပည်သူ�သမတိုင်ငံအြပင်ဘက်

ကူးစက်ခံထားရတဲ့သူေတွကေတာ့

လတ်တေလာ

တုတ်ြပည်သူ�

သူတိုနဲ�

လုပ်ေဖာ်ကိုင်ဖက်ေတွ၊

တုတ်ြပည်သူ�သမတိုင်ငံကို

အနီးကပ်ထိေတွခဲ့တဲ့သူေတွ

(ဉပမာ-

ကုသမေပးရတဲ့ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းေတွ)

ြဖစ်ပါတယ်။
-

2019-nCoV

Virus

ကူးစက်ခံထားရတဲ့

ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းေတွကေတာ့

လူနာေတွကို

ကူးစက်ိုင်ေြခ

အနီးကပ်ကုသေပးရတဲ့

အများဆုံးသူေတွြဖစ်တဲ့အတွက်

ေရာဂါမကူးစက်ိုင်ေအာင်န်ကားထားတဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းေတွအတိုင်း

တိတိကျကျ

လိုက်နာရပါမယ်။
(၁၂) ဘယ်လိုလူေတွမှာ ေရာဂါပိုပီးြပင်းထန်ိုင်သလဲ ?
- အသက်ကီးတဲ့သူေတွနဲ� နာတာရှည်ေရာဂါ(ဆီးချ၊ိ ှလုံး)ရှိသူေတွက ေရာဂါပိုးဝင်တဲ့အခါ
ေရာဂါကိုပိုပီး ြပင်းထန်စွာခံစားရိုင်ပါတယ်။
(၁၃) 2019-nCoV ဗိုင်းရပ်စ်ဘယ်လိုကူးစက်ပျ ံှံသလဲ ?
- အခုအသစ်ေတွတဲ့ 2019-nCoV ဗိုင်းရပ်စ်ဟာ အသက်ရှလမ်းေကာင်းကတစ်ဆင့် ကူးစက်
တတ်တဲ့ေရာဂါတစ်မျးြဖစ်
ိ
ပါတယ်။ ေရာဂါပိုးရှိတဲ့သူ ှာေချ၊ ေချာင်းဆိုးရာက တစ်ဆင့်
ထွက်လာတဲ့

ေရာဂါပိုးပါဝင်တဲ့အစက်အမန်ေတွက

အသက်ရှလမ်းေကာင်းကေန

တိုက်ိုက်ဝင်ေရာက်ြခင်းေကာင့်ြဖစ်ေစ၊ အရာဝတေတွအေပကပ်ေနတဲ့ ေရာဂါပိုးေတွကို
လက်နဲ� ကိုင်တွယ်ထိေတွမိရာကတစ်ဆင့်ြဖစ်ေစ ေရာဂါကူးစက်ိုင်ပါတယ်။
-

ဒါေကာင့်

ှာေချ၊

ေချာင်းဆိုးတဲ့အခါ

ှာေခါင်းနဲ�ပါးစပ်ကို

တစ်ရှး

(သိုမဟုတ်)

တံေတာင်ေကွးြဖင့်လုံ�ခံေအာင်ဖုံးအုပ်ပါ။ သုံးပီးသားတစ်ရှးကို အမက်ပုံးထဲသို ချက်ချင်း
စွန�်ပစ်ပါ။ လက်ကိုစနစ်တကျ ြပန်ေဆးပါ။
-

ှာေချ၊

ေချာင်းဆိုးသူများအေနနဲ�

လက်ြပန်မေဆးဘဲ

ကိုင်တွယ်ြခင်းမှ ေရှာင်ကဉ်ရမှာြဖစ်ပါတယ်။
5

အရာဝတများကို

လိုက်လံ

(၁၄) ဒီေရာဂါပိုးက ခာကိုယ်ြပင်ပမှာ ဘယ်ေလာက်ကာကာ အသက်ရှင်ိုင်သလဲ ?
-

အတိအကျေတာ့

ခာကိုယ်ြပင်ပမှာ

မသိရေသးပါဘူး။

ကနဦး

နာရီအနည်းငယ်ကာ

သတင်းအချက်အလက်ေတွအရေတာ့

အသက်ရှင်ိုင်တယ်လိုသိရပါတယ်။

ပုံမှန်

သန�်ရှင်းေရးသုံး ပိုးသတ်ေဆးရည်က ဗိုင်းရပ်စ်ကိုေသေစိုင်ပါတယ်။
-

ဒါေကာင့်

လူထူထပ်တဲ့

သာမန်ြပည်သူေတွအေနနဲ�
ေနရာေတွကို

မလိုအပ်တဲ့ေနရာေတွကို

မလိုအပ်ဘဲ

တတ်ိုင်သမမသွားပါနဲ�။

ေလာက်မကိုင်ဖိုနဲ�

အများနဲ�သက်ဆိုင်တဲ့ေနရာေတွ၊
တကယ်လို

ကိုင်မိပါကလည်း

သွားခဲ့ရင်လည်း
လက်ကိုမကာခဏ

စနစ်တကျေဆးေပးရန် လိုအပ်ပါတယ်။
(၁၅)

2019-nCoV ဗိုင်းရပ်စ်ေကာင့်ြဖစ်တဲ့ေရာဂါ (COVID-19) နဲ� သာမန်အေအးမိ

တုပ်ေကွးေရာဂါနဲ� ဘာကွာလဲ ?
- ြဖစ်ပွားတဲ့ အသက်ရှလမ်းေကာင်းဆိုင်ရာ ေရာဂါလကဏာေတွကေတာ့ အတူတူပါပဲ။
ဓါတ်ခွဲစစ်ေဆးမအေြဖြဖင့်သာ 2019-nCoV ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရှိ/မရှိကို အတည်ြပိုင်ပါတယ်။
ဒါေကာင့်

ဖျားြခင်း၊

ှာေစး၊

ေချာင်းဆိုးြခင်းစတဲ့

အသက်ရှလမ်းေကာင်းေရာဂါေတွ

ြဖစ်ပွားပီဆိုရင် ေစာစီးစွာေဆးကုသမခံယူသင့်ပါတယ်။
ထိုြပင် ေရာဂါြဖစ်ပွားမရှိတဲ့ ေနရာေဒသကို (၁၄)ရက်အတွင်း သွားေရာက်ခဲ့တဲ့သူေတွ
(သိုမဟုတ်)

ေရာဂါြဖစ်ပွားတဲ့သူေတွနဲ�

လမ်းေကာင်းဆိုင်ရာ

အနီးကပ်ထိေတွခဲ့ဖူးတဲ့သူေတွမှာ

ေရာဂါလကဏာေတွေပေပါက်လာရင်

အသက်ရှ

ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ေရာဂါ

သံသယလူနာအြဖစ် သတ်မှတ်ိုင်ပါတယ်။
(၁၆) COVID-19 ေရာဂါပျးတဲ
ိ ့အချန်ိ က ဘယ်ေလာက်ကာတာလဲ?
-

ေရာဂါပျးချ
ိ န်ိ ဆိုတာက

ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး

ခာကိုယ်ထဲကို

ဝင်ေရာက်တဲ့အချန်ိ ကေန

ေရာဂါလကဏာေပေပါက်တဲ့အချန်ိ ကားကာလကိုေခတာပါ။ အြခား Coronavirus များ
ဥပမာ - MERS, SARS) တိုလိုပဲ 2019-nCoV ဗိုင်းရပ်စ်ရဲ ေရာဂါပျးချ
ိ န်ိ ကို (၁၄) ရက်လို WHO
မှ အကမ်းအားြဖင့် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
ဓါတ်ခွဲအတည်ြပ ေရာဂါြဖစ်ပွားသူများှင့် ထိေတွဆက်ဆံမရှိသူများကို (၁၄)ရက်
ေစာင့်ကည့်ရန် WHO က အ�ကံြပထားပါတယ်။
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(၁၇) 2019-nCoV ဗိုင်းရပ်စ်က ေရာဂါလကဏာမြပေသးတဲ့သူေတွဆီကေရာ ကူးိုင်သလား?
- ကူးစက်ိုင်ေြခရှိပါတယ်။ ဒါေပမယ့် အခုလက်ရှိသတင်းအချက်အလက်ေတွအရ ေရာဂါ
လကဏာြပတဲ့သူေတွဆီကပဲ အဓိကကူးစက်ပျ ံှံေနတာ ေတွရပါတယ်။
(၁၈) တုတ်ြပည်သူ�သမတိုင်ငံနဲ� အြခားေသာ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံေနရာေတွကေနပိုတဲ့
ပါဆယ်ထုပ်ေတွကို လက်ခံရင်ေရာ ေရာဂါကူးိုင်ပါသလား ?
- မကူးိုင်ပါဘူး။ အြခား ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ေတွလိုပဲ ဒီဗိုင်းရပ်စ်က စာအိတ်နဲ�ပါဆယ်ထုပ်
ေတွမှာ အကာကီးအသက်မရှင်ိုင်ပါဘူး။
(၁၉) 2019-nCoV ဗိုင်းရပ်စ်ကို ကာကွယ်ကုသတဲ့အခါ ပဋိဇီဝေဆးေတွက ထိေရာက်
ပါသလား?
-

မထိေရာက်ပါ။

ပဋိဇီဝေဆးေတွက

ဘက်တီးရီးယားေကာင့်ြဖစ်တဲ့

ေရာဂါေတွကိုပဲ

ကုိုင်တာပါ။ ဗိုင်းရပ်စ်ေကာင့်ြဖစ်တဲ့ေရာဂါေတွအတွက် မသုံးသင့်ပါဘူး။
(၂၀) 2019-nCoV ဗိုင်းရပ်စ် ကာကွယ်ေဆးနဲ� COVID-19 ေရာဂါ ကုသဖိုေဆး ရှိပီလား?
- အခုထိေတာ့ မရှိေသးပါဘူး။ 2019-nCoV ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံထားရတဲ့ လူနာများရဲ
ေရာဂါလကဏာေတွ သက်သာဖိုအတွွက်သာ အသင့်ေတာ်ဆုံးကုထုံးေတွနဲ� ကုသေနကရ
ပါတယ်။ 2019-nCoV ဗိုင်းရပ်စ် ကာကွယ်ေဆးနဲ� COVID-19 ေရာဂါကုသဖိုေဆးရရှိဖိုအတွက်
ကမာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲကီးက ဦးေဆာင်ပီးေတာ့ ကိးစားေနကပါတယ်။
COVID-19 ေရာဂါကာကွယ်ေရးမှာ လွဲမှားေနတဲ့ အယူအဆေတွကေတာ့
• ေဆးလိပ်ေသာက်ြခင်း၊ အရက်ေသာက်ြခင်း၊ ေရေွးကမ်းေသာက်ြခင်း
• Mask များကို ှစ်ခုသုံးခုထပ်၍ သုံးြခင်း
• ဗီတာမင်စီ၊ ပဋိဇီဝေဆးများကို မိမိသေဘာြဖင့်သုံးစွဲြခင်း --- စသည်တိုြဖစ်ပါတယ်။
အထက်ပါနည်းလမ်းေတွက
COVID-19

ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ြခင်းကို

ေရာဂါြဖစ်ပွားပါက

ေဆးလိပ်ေသာက်ြခင်း၊

ပိုမိုြပင်းထန်စွာ ခံစားရိုင်ပါတယ်။

7

မကာကွယ်ိုင်တဲ့အြပင်

အရက်ေသာက်ြခင်းတိုေကာင့်

ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ေရာဂါ (COVID-19) ကူးစက်ခံရသည် သိုမဟုတ်
ကူးစက်ခံရသည့်သူကို ေတွရှိသည်ဟု သံသယရှိပါက နီးစပ်ရာ ကျန်းမာေရးဌာနသို
အြမန်ဆုံးသတင်းပိုပီး ကုသမခံယူပါ။
ခရီးသွားရာဇဝင်ကို ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်သူထံ ေြပာြပရပါမည်။
သတင်းပိုရန်ဖုန်းနံပါတ်(Hotline) 067-3420802

2019-nCoV
အေသးစိတ်သိရှိလိုပါက
ဤQR Code အားscan ဖတ်၍ ဝင်ေရာက်ကည့်ပါ။

Reference: ကမာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲ(WHO)၏ (၁၁-၂-၂၀၂၀)ရက်စွဲပါ Q&A on Coronaviruses ကို မှီြငမ်း
ကိုးကားပါသည်။

ကျန်းမာေရးအသိပညာြမင့်တင်ေရးဌာနခွဲ
ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာန
(၁၇-၂-၂၀၂၀ )
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