COVID-19 ေရာဂါကာကွယ် ထိန်းချုပ်ေရးနှင့်ပတ်သက်ပပီး

ကယ်ဆယ်ေရးစခန်းများ၌ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည့် လမ်းညွှန်ချက်
(Version 1.0)
(၁၅-၆-၂၀၂၀)
ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴအာဵကစာဵဝန်

ဌာနသည် ကယ်ဆယ်ေရဵစခန်ဵမျာဵတွင် ခိုလှုဳေနထိုင်ရ

သူမျာဵအတွက် ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵ ပုဳမှန်လုပ်ေဆာင်ေပဵလျက်ရှိပါသည်။
ကယ်ဆယ်ေရဵစခန်ဵမျာဵတွင်ေနထိုင်ရသူမျာဵတွင် လူဦဵေရသိပ်သည်ဵစွာေနထိုင်ရေသာ
သည် COVID-19 ေရာဂါကာကွယ်ထိန်ဵချုပ်ေရဵနှငဴ်ပတ်သက်၍ ကျန်ဵမာေရဵဆိုင်ရာ

နာ
မာဵဆုဳဵ

စိနေ
် ခါ်မှုတစ်ခု ြဖစ်ပါသည်။
ကယ်ဆယ်ေရဵစခန်ဵမျာဵရှိ ေေဵဒုက္ခသည်မျာဵတွင် COVID-19 ေရာဂါြဖစ်ပွာဵပါက ပုဳမှန်
အေြခအေနထက် ထိန်ဵချုပ်နုင
ိ ်ရန်ခက်ခဲေသာေ ကာင်ဴ ေရာဂါြပန့်ပွာဵမှုကို ေကာင်ဵမွန်စွာထိန်ဵချုပ်
နိုင်ရန်အတွက် သက်ဆုင
ိ ်ရာကယ်ဆယ်ေရဵစခန်ဵ၏ စီမဳခန့်ခမ
ွဲ ှု နှင်ဴ အုပ်ချုပ်ေရဵအဖွဲ့မျာဵ၏
အခန်ဵကဏ္ဍမှာ လွန်စွာအေရဵကကီဵပါသည်။
(၁)

ကယ်ဆယ်ေရးစခန်းအတွင်းရှိ တာဝန်ရှိသူများအေနြဖင့် ေဆာင်ရွက်ရန်အချက်များ
 သဳသယလူနာမျာဵအာဵ ရှာေဖွေထာက်လှမ်ဵသညဴ်လုပ်ငန်ဵ (Surveillance activities)
မျာဵအာဵ ပူဵတွပ
ဲ ါ Case Definitions for Surveillance

အေြခခဳကျန်ဵမာေရဵ

ဝန်ထမ်ဵမျာဵ၊ နိုင်ငဳတကာအဖွဲ့အစည်ဵမှ တာဝန်ရှိဝန်ထမ်ဵမျာဵ၊ ကယ်ဆယ်ေရဵစခန်ဵ
တာဝန်ရှိသူမျာဵနှငဴ် သက်ဆုင
ိ ်ရာကယ်ဆယ်ေရဵစခန်ဵ၏ စီမဳခန့်ခမ
ွဲ ှုအုပ်ချုပ်ေရဵအဖွဲ့
မျာဵ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက် ကပါရန်၊
 ကယ်ဆယ်ေရဵစခန်ဵမျာဵတွင် လက်ကိုင်အသဳချဲ့စက် (handheld speaker) မျာဵ
အသုဳဵြပု၍ တစ်ေန့လျှင် (၅)ကကိမ် ကျန်ဵမာေရဵပညာေပဵအသိေပဵနှိုဵေဆာ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵ
မျာဵအာဵ ေဆာင်ရွက်ရန်၊
 ကယ်ဆယ်ေရဵစခန်ဵမျာဵတွင် ေနထိုင်သူမျာဵအာဵ မိုဵလုဳေလလုဳေနရာမျာဵတွင် တတ်နုင
ိ ်
သမျှ တစ်ဦဵနှင်ဴတစ်ဦဵ (၆)ေပအကွာ ထာဵရှိေနရာချထာဵေပဵနိုင်ရန်၊
 ကယ်ဆယ်ေရဵစခန်ဵမျာဵတွင်
စီ

ေပဵရန်နင
ှ ်ဴ

ေနထိုင်သူမျာဵသုဳဵစွဲရန်

အဆက်မြပတ်ရရှန
ိ ုင
ိ ်

(Hand Washing Station ) မျာဵအာဵ လူဦဵေရေပါ်မူတည်၍ လုဳေလာက်စွာ ထာဵရှိ

ေပဵရန်၊
1

 ကယ်ဆယ်ေရဵစခန်ဵမျာဵမှ

ထွက်ရှိလာေသာ

စနစ်တကျ စွန့် ပစ်နုင
ိ ်ေစ

အမှိုက်မျာဵအာဵ

စီစ ေဆာင်ရွက်ေပဵရန်၊

 ကယ်ဆယ်ေရဵစခန်ဵမျာဵတွင် ပစ္စည်ဵ
မျာဵေဆာင်ရွက်ရာ

စွန့် ပစ်ပစ္စည်ဵနှင်ဴ

င်ဵ၊ ရိက္ခာေပဵြခင်ဵစသည်ဴ လုပ်ငန်ဵေဆာင်တာ

လူစုလူေဝဵမြဖစ်ပွာဵေစရန် အေလဵထာဵ၍ စီစ ေဆာင်ရွက်ရန်၊

 ကယ်ဆယ်ေရဵစခန်ဵမျာဵတွင် ပိုဵသတ်သန့်စင်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ရာ၌ ကျန်ဵမာေရဵ
နှင်ဴအာဵကစာဵဝန်

ဌာနမှ

ေနာက်ဆဳဵု ထွက်ရှိထာဵေသာ လမ်ဵညွှနခ
် ျက်မျာဵအတိုင်ဵ

ေဆာင်ရွက်ရန်၊
 သဳသယလူနာမျာဵအတွက် သီဵ

ထာဵရှိရန်ေနရာမျာဵ (Isolation / Quarantine place)

စီစဉ်ထာဵရှိေပဵရန်၊
 သဳသယလူနာေတွ့ရှိပါက သီဵြခာဵထာဵရှိ၍ သက်ဆုင
ိ ်ရာကျန်ဵမာေရဵဌာနသို့ ချက်ချင်ဵ
အေ ကာင်ဵ ကာဵရန်၊
 ကယ်ဆယ်ေရဵစခန်ဵမျာဵ၏ လူဦဵေရစာရင်ဵ (တိဵု /ေလျာဴ) အာဵ သက်ဆုင
ိ ်ရာ ြပည်နယ်/
တိင
ု ်ဵကျန်ဵမာေရဵဌာနသို့ ေန့စ သတင်ဵပို့ရန်၊
 ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ်အာဵကစာဵဝန်ကကီဵဌာနမှ ထုတြ် ပန်ထာဵေသာ ေဆာင်ရန်၊ ေရှာင်ရန်
ညွှန် ကာဵချက်မျာဵကို အမမဲတ
(၂)

ဖတ်ရှုေလဴလာ၍ လိက
ု ်နာေဆာင်ရွက် ကရန်၊

ကယ်ဆယ်ေရးစခန်းတွင် ေနထိုင်သူများ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရန် အချက်များ
 ကယ်ဆယ်ေရဵစခန်ဵတွင် ေနထိုင်သူ တစ်ဦဵစီတင
ို ်ဵသည် မိမိတု့ိကိုယ်တုင
ိ ် ေရာဂါ
ကူဵစက်ခဳရမှု မရှိေစေရဵနှငဴ် မိမိတု့ိမှတဆငဴ် ေရာဂါဆက်လက်ြပန့်ပွာဵမှု မရှိေစေရဵ
အတွက် အြခာဵသူမျာဵနှင်ဴ (၆) ေပအတွင်ဵ ေြပာဆိဆ
ု က်ဆရ
ဳ မည်ဆုပ
ိ ါက ပါဵစပ်နှင်ဴ
နှာေခါင်ဵစည်ဵ (Mask) မျာဵကို စနစ်တကျ တပ်ဆင်အသုဳဵြပု ကရန်၊
 လူ (၅)ဦဵနှငဴ် (၅)ဦဵ ထက်ပို၍ စုေဝဵြခင်ဵ၊ ပွဲလမ်ဵသေင်၊ အခမ်ဵအနာဵမျာဵ မြပုလုပ် က
ရန်၊
 လူစုလူေဝဵေနရာမျာဵအာဵ တတ်နုင
ိ ်သမျှ ေရှာင် ကဉ်ရန်၊ တစ်ဦဵနှငဴ် တစ်ဦဵ ကာဵ (၆)ေပ
အကွာ ခပ်ခွာခွာ ေနထိုင်ရန်၊
 နှာေချ၊ ေချာင်ဵဆိဵု သညဴ်အခါတိုင်ဵ ပါဵစပ်နှင်ဴနှာေခါင်ဵကို တစ်ခါသုဳဵတစ်ရှူဵ (သိ့မ
ု ဟုတ်)
တဳေတာင်ေကွဵြဖင်ဴလုဳ ေအာင် ဖုဳဵအုပ်
အမှိုက်ပုဳဵထဲသို့စွန့်ပစ်

၊

လျှင်လက်ကိုစနစ်တကျ

 ဆပ်ြပာနှင်ဴ ေရကိုအသုဳဵ ၍ လက်ကို
စနစ်တကျ ေဆဵေ ကာ

၊ အသုဳဵြပုမပီဵေသာ တစ်ရှူဵကို အဖုဳဵပါေသာ
ေဆဵရန်၊

စက္ကန့် (၂၀) ကာေအာင် မ ကာခဏ

(သိ့မ
ု ဟုတ)် အယ်ကိုေဟာလ် အနည်ဵဆုဵဳ (၆၀)%
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 မိမိတွင် သဳသယေရာဂါလက္ခဏာမျာဵ ေပါ်ေပါက်လာပါက နီဵစပ်ရာကျန်ဵမာေရဵဌာန
မျာဵသို့ အြမန်ဆဵုဳ သွာဵေရာက်ြပသ ကရန်၊

*

(Case Definitions for Surveillance)

သောဝေေဵနှငဴ်ြပည်သ့ူ ကျန်ဵမာေရဵ
အေရဵေပါ်တုဳ့ြပန်ေဆာင်ရွက်ေရဵဌာနခွဲနင
ှ ်ဴ
ကျန်ဵမာေရဵအသိပညာြမှင်ဴတင်ေရဵဌာနခွဲ
ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ်အာဵကစာဵဝန်ကကီဵဌာန
(၁၅-၆-၂၀၂၀)
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ေနာက်ဆက်တဲွ
ေရာဂါအဓိပ္ပာယ်သတ်မှတခ
် ျက် (Case Definitions for Surveillance)
သံသယလူနာ (Suspected case)
လူနာသည် လတ်တေလာြပင်ဵထန်အသက်ရှူလမ်ဵေ ကာင်ဵဆိင
ု ်ရာ ေရာဂါလက္ခဏာမျာဵ ရှိြခင်ဵ
(ဖျာဵြခင်ဵနှငဴ်ေချာင်ဵဆိုဵြခင်ဵ (သိ့မ
ု ဟုတ)် အသက်ရှူ ကပ်ြခင်ဵ) နှငဴ် အဆိုပါလူနာသည် ေရာဂါ
လက္ခဏာမျာဵ မေပါ်ေပါက်မီ (၁၄)ရက်အတွင်ဵ လူထု
Transmission) ရှိသညဴ် နိုင်ငဳ/

ကူဵစက်မှု (Community

မျာဵသို့ ခရီဵသွာဵရာဇဝင်ရှိြခင်ဵ၊ (သိ့မ
ု ဟုတ်) ေနထိုင်ေသာ

ရာဇဝင်ရှိြခင်ဵတို့ ရှိပါက သဳသယလူနာအြဖစ်သတ်မှတသ
် ည်။
(သိ့မ
ု ဟုတ)်
လူနာသည်

လတ်တေလာအသက်ရှူလမ်ဵေ ကာင်ဵဆိင
ု ်ရာေရာဂါလက္ခဏာမျာဵရှိြခင်ဵ၊

ေရာဂါ

လက္ခဏာမျာဵ မေပါ်ေပါက်မီ (၁၄)ရက်အတွင်ဵ COVID-19 ဓာတ်ခဲအ
ွ တည်ြပုလူနာ (သိ့မ
ု ဟုတ)်
COVID-19 ြဖစ်နိုင်ေြခရှိေသာ လူနာနှငဴ်ထိေတွ့မှုရှိြခင်ဵမျာဵရှိပါက သဳသယလူနာအြဖစ် သတ်မှတ်
သည်။
(သိ့မ
ု ဟုတ)်
လူနာသည်

လတ်တေလာြပင်ဵထန်အသက်ရှူလမ်ဵေ ကာင်ဵဆိုင်ရာ

ေရာဂါလက္ခဏာမျာဵရှိြခင်ဵ

(ဖျာဵြခင်ဵနှငဴ် ေချာင်ဵဆိဵု ြခင်ဵ (သိ့မ
ု ဟုတ)် အသက်ရှူ ကပ်ြခင်ဵ)၊ ေရာဂါအေြခအ
တက်ေရာက်ကုသမှု

ခဳယူရန်လိုအပ်ြခင်ဵ၊

အရ ေဆဵရုဳ

ေရာဂါြဖစ်ပွာဵေစသညဴ်အေ ကာင်ဵအရာ

တိကျစွာ

ေဖာ်ထုတ်နိုင်ြခင်ဵမရှိပါက သဳသယလူနာအြဖစ် သတ်မှတသ
် ည်။
ေရာဂါြဖစ်ပွားနိုင်ေြခရှိေသာလူနာ
လူနာ၏ ဓာတ်ခဲန
ွ မူနာမျာဵမှ Coronavirus (COVID-19) ေရာဂါပိုဵအာဵ ဓာတ်ခဲစ
ွ စ်ေဆဵရာတွင်
ဓါတ်ခွဲအေြဖတွင် တိကျစွာေဖာ်ထုတ်နိုင်ြခင်ဵမရှိသူ (သို့မဟုတ)် အေ ကာင်ဵအမျုဵမျ
ိ ုဵေ
ိ ကာငဴ်
ဓာတ်ခဲစ
ွ စ်ေဆဵနိုင်ြခင်ဵမရှိသူ သဳသယလူနာမျာဵအာဵ ေရာဂါြဖစ်ပွာဵနိုင်ေြခရှိေသာ လူနာအြဖစ်
သတ်မှတသ
် ည်။
အတည်ြပုလူနာ
အသက်ရှူလမ်ဵေ ကာင်ဵဆိုင်ရာေရာဂါလက္ခဏာမျာဵ ရှိသည်ြဖစ်ေစ၊ မရှိသည်ြဖစ်ေစ Coronavirus
(COVID-19) ေရာဂါပိုဵအာဵ ဓာတ်ခဲအ
ွ တည်ြပု စစ်ေဆဵရရှိသညဴ်လူနာအာဵ အတည်ြပုလူနာ
အြဖစ် သတ်မှတ်သည်။
Source: WHO. COVID-19 Case Definitions for Surveillance, 20 March 2020.
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