Coronavirus Disease 2019(COVID-19)
ကွာကယ်၊ ထေ်းချျုပ်နရးနှငပ
် တ်သက်၍
စက်ရို၊ အလိုပ်ရိုမျွား၊ လိုပင
် ေ်းခင်မျွား၊ အလိုပ်ဌွာေမျွားနှင် န

ွာက်လိုပ်နရးလိုပင
် ေ်းခင်မျွားသိုို့

လမ်းညွှေခ
် ျက် (Version 4.0)
Updated as of (26-6-2020)
(က) အနထနထလိုကေ
် ာန
၁။

ွာင်ရွက်ရမညအ
် ချက်မျွား

နေအိမ်မှအလုပ်လုပ်ရေ်

ဖြစ်နိုင်န

ော

အလုပ် မောားမ ောားကို

နေအိမ်မ ောားမှ

ော

အလုပ်

လုပ်နစရပါမည်။ (Work from Home)
၂။

နေအိမ်မှအလုပ်လုပ်ရေ် မဖြစ်နိုင်န

ောလုပ်ငေ်ားခွင်မ ောားအတွက် တစ်ဦးနှငတ
် စ်ဦး ခပ်ခွာခွာ

နေထင
ို ခ် ခင်း (Physical Distancing) လမ်းညွှေ်ကို တကျစွာ လက
ို ်ောန
•

အလုပ်ခွငတ
် စ်ခုတွင် အလုပ်
မလုပ်နစဘဲ

နဘားတိုက် ော

မောားမ ောားကို တတ်နိုင်
နေရောခ ထောားပပား

ွာင်ရွက်ရ ပါမည်။

မျှ မ က်နှှာခ င်ားဆိုင် အလုပ်

အလုပ်

မောား

တစ်ဦားနှငတ
် စ်ဦား

အကကောား (၆)နပခွော၍ အလုပ်လုပ်နစရမည်ဖြစ်ပပား (၆)နပ တိက န
ရှိနစရေ် ကကမ်ားဖပင်နပေါ်တွင် အမှတ်အ
•

•

ောား ဖပြုလုပ်ထောားရပါမည်။

မဖြစ်မနေ မ က်နှှာခ င်ားဆိုင် အလုပ်လုပ်ကင
ို ရ
် မည်ဆိုပါက အမ ောားဆုား (၁၅)မိေစ်ထက်
မပိန
ု စရေ် အထား

•

ော အကွောအန ား

တိဖပြုနပားပါ။

အလုပ်

မောားမ ောားကို

တညန

ော အလုပ်

အလုပ်တက်/ဆင်ား

အဆိင
ု ား် မ ောားခွဲ၍
မောားမ ောားကို
ည်

အလုပ်လုပ်နစပပား

အဆိုငား် တစ်ခုစတွင်

ော တော ေ်ခ ထောားနပားရပါမည်။ (Cohorting)

င်နပါက်/ထွကန
် ပါက်မ ောားတွင် တစ်ဦားနှင်တစ်ဦား

(၆)နပ

အကွောမှ ခွော၍ အ င်အထွက် ဖပြုလုပ်ရပါမည်။
•

ထမင်ားစောားခေ်ားတွင် ေားကပ်စွော စုန ားစောားန

ောက်ဖခင်ား မဖပြုဘဲ တစ်ဦားနှင် တစ်ဦား

မ က်နှှာခ င်ားဆိုင် အနေအထောားဖြစ်ပါက အကောအရမ ောားထောားရှိရပါမည်။ စောားပွဲတစ် ိုင်ား
နှငတစ်
်
ိုင်ားအကကောား (၆)နပ အကွောထောားရှိ၍ အကောအရ(Partition) ထောားနပား ရမည်။
•

အကယ်၍ လုပ်ငေ်ားနဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုခုအတွက် Physical distancing လမ်ားညွှေ်ကို
လိက
ု ်ေှာနဆောင်ရွက်ရေ်

ခက်ခဲပါက

အဆိုပါလုပ်ငေ်ားနဆောင်ရွက်မှုကို

ဆက်လက်

လုပ်နဆောင်ရေ် လိုအပ်ဖခင်ား ရှိ/မရှိ ဆုားဖြတ်ပါ။ မဖြစ်မနေဆက်လက်လုပ်နဆောင်ရေ်
လိအ
ု ပ်ပါက နရောဂါကားစက်မှုအနတရောယ် နလ ောက နိုငန
် စနရား နဆောင်ရွက်ခ က်မ ောားကို
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အတတ် နိုငဆ
် ုား နဆောင်ရွက်ပပားမှ

ော အဆိပ
ု ါလုပ်ငေ်ားနဆောင်ရွက်မှုကို ဆက်လက်

လုပ်နဆောင် ရပါမည်။
၃။

အလုပ်

မောားမ ောား

တစ်ကိုယ်နရ

ေ်ရှင်ားနရားအတွက်

အထား

တိဖပြုနဆောင်ရွက်ရပါမည်။

အလုပ်စတင် င်ခ ေ
ိ ်၊ အလုပ်မှထွက်ခွောခ ေ
ိ ်၊ ထမင်ားစောားခေ်ား၊ ေှာားနေခေ်ား
အစောားအစောမစောားန
နဆောင် (

ောက်မအခ ေ
ိ ်၊

မဟု
ို
တ်) နေအိမ်

စောားန

ောက်ပပားခ ေ
ိ ်၊ အိမ်

ုားဖပြုပပားခ ေ
ိ ်၊ ေှာားနေ

ို ဖပေ်လည်နရောက်ရှိခ ေ
ိ ်မ ောားတွင် နရနှင် ဆပ်ဖပောကို အ

စကကေ် (၂၀) အကကော လက်နဆားဖခင်ား (
လက်

ောအ

ုိ မ င်မအခ ေ
ိ ်၊

ေ်စင်နဆားရည်ဖြင်

မကကောခဏ

ုားဖပြု၍

)ို alcohol အေည်ားဆုား ၆၀% ပါ င်န
စေစ်တက

လက်နဆားဖခင်ား

ော

ဖပြုလုပ်ရပါမည်။

လက်မနဆားဘဲ မ က်စိ၊ နှှာနခါင်ားနှင် ပါားစပ်တိုကို မကိုင်တွယ်ပါနှင်။ (Hand Hygiene)
၄။

စက်ရ/ု အလုပ်ရုအတွင်ားနှင် ပတ် ေ်ားက င်

ေ်ရှငား် နရားအတွက် အထားဂရုဖပြုနဆောင်ရွက်နပား

ပါ။ (Cleanliness)
၅။

လုပ်ငေ်ားခွင်တွင်

ပါားစပ်နှင်နှှာနခါင်ားစည်ားမ ောားအပါအ င်

လိအ
ု ပ်န

ော

တစ်ကိုယ်နရ

ုား

အကောအကွယ်ပစစည်ားမ ောားကို မဖြစ်မနေ တ်ဆင်ရပါမည်။ (Respiratory Hygiene)
၆။

အလုပ်

မောားမ ောား၏ က ေ်ားမောနရားဆိုင်ရောကိစစရပ်မ ောားအတွက် က ေ်ားမောနရားနှင် အောားကစောား

ေ်ကကားဌောေမှ ထုတ်ဖပေ်ထောားန

ော ညွှေ်ကကောားခ က်မ ောားအတိုငား် တိက စွော လိက
ု ်ေှာနဆောင်ရွက်

နစပါ။ (Staff sickness advice)
၇။

မည်

မဆို နအောက်ပါအခ က်မ ောားအေက် တစ်ခုခုနှင်ကက
ို ်ညနေပါက အလုပ်ခွင်

လောနရောက်ဖခင်ား မဖပြုဘဲ မိမတ
ိ ိ၏
ု ကကားကကပ်

မ ောားမှတစ်ဆင် တော ေ်ရှိ

ို လားု

အဆငဆ
် င်ထ

တင်ားပိုပပား ပမိြုြို့ေယ်က ေ်ားမောနရားဌောေတို ို ြုေ်ားဖြင် ကကိြုတင်အနကကောင်ားကကောားဆက်

ို

ွယ် ကော

ညွှေ်ကကောားခ က်မ ောားအတိုငား် တိက စွောလိက
ု ်ေှာနဆောင်ရွက်ရပါမည်။
•

ြ ောားဖခင်ား(အပခ ေ
ိ ် ၃၈. C/ ၁၀၀.၄. F နှငအ
် ထက်)၊ နခ ောင်ားဆိုားဖခင်ား၊ အ
ခက်ခဲဖခင်ားနှင် အောားအင်ကုေ်ခမ်ားဖခင်ားစ

ည်

က်ရှှူရ

ယဖြစ်ြွယ် လကခဏောမ ောား ခစောား

နေရဖခင်ား၊
•

(COVID-19) ဓောတ်ခွဲအတည်ဖပြုလေှာနှင် လွေ်ခဲန ော (၁၄)ရက်အတွင်ား ထိနတွြို့
မှုရှိခဲဖခင်ား၊

•

(COVID-19)

နရောဂါ

ကေ် တ်ဖခင်ား ခရ

နစောင်ကကည်လေှာအဖြစ်

တ်မှတ်ခရ

၊

တိုနှင် တစ်အိမ်တည်ားတွင်အတတကွနေထိုငဖ် ခင်ား၊
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အ

ွောားအလော

၈။

အလုပ်
ရှိ

မောားတစ်ဦား

ည် နအောက်ပါအနဖခအနေတစ်ရပ်ရပ်နှင် နတွြို့ကကြုခဲပါလျှင် ထိနတွြို့မှု

(Close Contact) အဖြစ်
COVID-19

•

တ်မှတ်ရပါမည်-

ဓောတ်ခွဲအတည်ဖပြုလေှာနှင်

(၃)နပအကွောအန ားအတွင်ားတွင်

အခ ေ
ိ ်

(၁၅)မိေစ် နက ော် ကကောနအောင် မ က်နှှာခ င်ားဆိုင် အလုပ်လုပ်ခဲြား
•

COVID-19 ဓောတ်ခွဲအတည်ဖပြုလေှာနှင် ခနဓှာကိုယ်ခ င်ားထိနတွြို့မှုရှိခဲ

•

COVID-19 ဓောတ်ခွဲအတည်ဖပြုလေှာနှင် ေားကပ်န

ောပတ် ေ်ားက င် (ဥပမော - အိပ်ခေ်ား၊

ေှာားနေခေ်ား၊ ထမင်ားစောားခေ်ား၊ အစည်ားအန ားခေ်ားစ

ည်တို)တွင် အခ ေ
ိ ်(၁၅) မိေစ်နက ော်

ကကောနအောင် ရှိနေခဲ
COVID-19 ဓောတ်ခွဲအတည်ဖပြုလေှာနှင် (၃)နပအကွောအန ားအတွင်ား အရပ်နလားမ က်

•

နှှာ/အေားတွင် အတထိုင၍
်

ေ်ထမ်ားကကိြု/ပိုယောဉ် စားေင်ားခဲ

(ပိုားနတွြို့ရှိ

/လေှာ

၏အဖပြုအမ နှင် လှုပ်ရှောားမှုနပေါ်မတည်၍ ယောဉ်နပေါ်တွင် အတတကွ စားေင်ားခဲ
အောားလုားလည်ား ဖြစ်နိုငပ
် ါ
၉။

အလုပ်

မောားတစ်ဦား

အဆိပ
ု ါ အလုပ်
၎င်ားအလုပ်
အလုပ်တွငန
်

ည်)

ည် ထိနတွြို့မှုရှိ

(Close Contact) အဖြစ်

မောားနှင်

အတတကွ

အလုပ်လုပ်ကင
ို ခ
် ဲ

ော်

လည်ားနကောင်ား၊

နေအိမ်တွင်န

အကယ်၍

အဆိပ
ု ါအလုပ်

ဖြစ်ခဲပါလျှင် အတတကွ အလုပ်လုပ်ကင
ို ခ
် ဲ
အောားကစောား ေ်ကကားဌောေမှ
၁၀။

တ်မှတ်ထောား

လမှုြလန
ု ရားအောမခထောားန

ော အလုပ်

အလုပ်

ား

မျှ ကောလပတ်လားု

အလုပ်

မောားမ ောားအောားလားု ကို

ော်လည်ားနကောင်ား

မောား

ည်

မောားမ ောားအောားလုားကို က ေ်ားမောနရားနှင်

ည်နေရောတွင် နစောင်ကကည်မှုအောားခယနစရပါမည်။
မောားမ ောား၏ အက ြုိ ားခစောားခွင်အတွက် က ေ်ားမောနရား နှင်
အ ွောားအလောနစောင်ကကပ်

န

ပ်စစ်နဆားမှုခယနေရန

ောကောလ၊

နရောဂါအနဖခအနေအရစမ်ား

က်န

နေရန

ောကောလဟ၍ အုပ်စုမ ောား

တ်မှတ်၍န

ကကည်ရဖှု ခင်ား
ောကောလ၊

ခရ

နဆားရု

ော်လည်ားနကောင်ား၊ နဆား

ခ လက်မှတ်မ ောားဖြင် ခွင်ခစောားနိုင်နစရေ်နှင် လမှုြလန
ု ရားဥပနေနှငအ
် ည အက ြုိ ား

ခစောားခွင် ရရှိနိုင်နစရေ်
နိုငပ
် ါ

အ ွောားအလော

ဓောတ်ခွဲအတည်ဖပြုလေှာ

အောားကစောား ေ်ကကားဌောေ၏ညွှေ်ကကောားခ က်ဖြင်
တက်နရောက် ကု

၁၁။

တ်မှတ်ဖခင်ားခရပါလျှင်

မောား၏ ပထမဓောတ်ခွဲအနဖြ ထုတ်ဖပေ်ဖခင်ား မရှိန

ကေ် တ်ရပါမည်။

မ ောား

က်ဆိုငရ
် ောလမှုြလန
ု ရား

နဆားခေ်ားမ ောားမှတစ်ဆင်

နလျှောက်ထောား

ည်။

ကိုယ်ဝေ်န

ွာင်မခင်မျွားကို

ခြစ်နိုင်ပါက

နေအမ်မျွားမှသွာအလိုပ်လိုပ်ခခင်း(work

from

home) ခြင်သွာ အလိုပ်လိုပ်ကိုငန
် စပပး တူညနသွာလစွာနှုေ်းခငခ် ပျုနပးရေ်၊ လိုပ်ငေ်းခင်သိုို့
ခပေ်လည်မဝင်နရွာက်မ ေးစပ်ရွာကျေ်းမွာနရးဌွာေမျွားတင် မူလကျေ်းမွာနရးအနခခအနေနှင်
ကိုယ်ဝေ်နှင်နှးနယ်ပတ်သက်နေနသွာကျေ်းမွာနရးခပဿောမျွားကို
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စမ်းသပ်စစ်န

းနစရေ်၊

ကိုယ်ဝေ်န

ွာင်မခင်မျွားအွား

နရွာဂါကူးစက်နိုငန
် ခခနလျွာေည်းသည်

လိုပ်ငေ်းခင်မျွားနှင်

ကိုယ်ကွာယကိုအသိုးခပျု၍ ခပင်းထေ်စွာအလိုပ်လိုပ်ရခခင်းမရှသည် လိုပ်ငေ်းခင်မျွားတင်သွာ
တွာဝေ်ချထွားနပးရေ်၊ ဝေ်ထမ်းကကျု/ပိုို့ ယွာဉ်နပေါ်တင် ဦးစွားနပးသးသေို့်နေရွာ (သိုို့မဟိုတ်)
ကွားနရှှေ့ခေ်း၌ နေရွာနပးရေ်၊ အလိုပခ
် ျေ်အတင်း ေားနေချေ်အေည်း

ိုး(၄)ချေ်ခေို့်နပးရေ် နှင်

ေားနေချေ်တင် နလနကွာင်းနလသေ်ို့ ရရှနသွာ နေရွာမျွားတင် နေထိုင်ရေ်၊ နမးြွားချေ်တင်
န

းရို၊ န

းနပးခေ်းမျွားရှ သွားြွားခေ်းမျွားတင် ကျွမ်းကျင်နသွာ ကျေ်းမွာနရးဝေ်ထမ်းမျွား

နှငသ
် နမးြွားနိုငန
် ရး ထည်သင်းစဉ်းစွားနပးရေ်ခြစ်ပါသည်။
၁၂။

အသက် (၅၀)နှစ်နှင်အထက် မကူးစက်တတ်နသွာနရွာဂါမျွား ခစွားနေရသူမျွား
နသးတိုးနရွာဂါ (သိုို့မဟိုတ်) ၁၀နှစ်နှငအ
် ထက်

-

းချျုနသးချျုနရွာဂါ (သိုို့မဟိုတ်) န

းဝါး

းချျု နသးချျုနရွာဂါ)မျွားအွား န

းဝါး

ကိုသမှုခယူနသွာ်လည်း နရွာဂါမထေ်းချျုပ်နိုင်နသွာ
ကိုသမှုခယူနစရေ်၊ ကိုယ်ခအွား ကျ

(ဥပမွာ

င်းနစနသွာ န

းဝါးမျွားခြင် န

းကိုသမှု ခယူနေရ

သူမျွား(ဥပမွာ- Immuno-suppressive drugs နသွာက်သိုးနေရခခင်း (သိုို့မဟိုတ်) ကင်

ွာ

နရွာဂါကိုထးို မျွား ခယူနေရခခင်း)အွား အလိုပ်ခင်သိုို့ ခပေ်လည်ဝင်နရွာက်မှုနှင်ပတ်သက်၍
ကျွမ်းကျင်နသွာ

ရွာဝေ်မျွားနှင် တိုင်ပင်နစရေ်နှင် အ

ိုပါ အလိုပ်သမွားမျွားအနေခြင်

လိုပ်ငေ်းခင်သိုို့ ဝင်နရွာက်ရေ် သင်နတွာ်န ကွာင်း ကျွမ်းကျင်နသွာ

ရွာဝေ်၏ သန

ွာထွား

မှတ်ချက် ပါရှပါက အလိုပ်ဝင်နရွာက်မှုကို ခင်ခပျုပပး အခခွားအလိုပ်သမွားမျွားနှင် နရွာနနှာ
အလိုပ်လိုပ်ကိုငန
် စခခင်း မခပျု

ဲ နရွာဂါ ကူးစက်နိုငန
် ခခနလျွာေည်းသည် လိုပ်ငေ်းခင်မျွားတင်

သွာ တွာဝေ်ချထွားနပးရေ် ခြစ်ပါသည်။
၁၃။

နရောဂါကားစက်ပ ြို့နှမှုရှိနေန
ရေ်နှင်

အကယ်၍

ဌောေနှင်

ောနေ

မ ောား

မဖြစ်မနေခရား

က်ဆိုငရ
် ောနေ

ို ဖြစ်နိုငပ
် ါက ခရားမ

ောွ ားရမည်ဆိုပါက

အလိက
ု ် ထုတ်ဖပေ်ထောားန

ွောားရေ် (

ိမဟု
ု
တ်) နရြို့ဆိုင်ား

က ေ်ားမောနရားနှငအ
် ောားကစောား ေ်ကကား

ော ညွှေက် ကောားခ က်မ ောားအတိုငား် လိုက်ေှာ

နဆောင်ရွက်ရပါမည်။
၁၄။

လုပ်ငေ်ားခွင် င်/ထွကန
် ပါက်မ ောားတွင်(Non-contact Thermometer) (

ိုမဟုတ်) (Thermal

Scanner)

င်နရောက်ကကရေ်နှင်

မ ောားဖြင်

ကိုယ်အပခ ေ
ိ ်

တိုင်ားတောပပားမှ

လုပ်ငေ်ားခွင် ို

ကိုယ်အပခ ေ
ိ ် ၃၈.C/၁၀၀.၄. F ထက် နက ော်လွေ်နေပါက ေားစပ်ရော လမှုြလန
ု ရားနဆားခေ်ား
( ိုမဟုတ်) ပမိြုြို့ေယ်က ေ်ားမောနရားဌောေတို ို ြုေ်ားဖြင် ကကိြုတင် အနကကောင်ားကကောားဆက်
အဖမေ်ဆုားနဆားကု
၁၅။

မှုခယနိုင်ရေ် နဆောင်ရွက်ရပါမည်။

ကိုယ်အပခ ေ
ိ ် တိုင်ားတောစစ်နဆား
လက်အိတ်

ွယ်ပပား

(Glove)၊

ည်

ေ်ထမ်ားမ ောား

ည် ပါားစပ်နှင် နှှာနခါင်ားစည်ား (Mask)၊

ခနဓှာကိုယ်အကောအကွယ် တ်စု

Shield)တိကိ
ု ု မဖြစ်မနေ တ်ဆင်ရေ် လိုအပ်ပါ
4

ည်။

(Apron)၊

မ က်နှှာအကော(Face

၁၆။

အလုပ်တက်/မတက် ဆေ်ားစစ်ဖခင်ားကို စောရွက်နပေါ်တွင် စုရုားလက်မတ
ှ ်ထားို ဖခင်ား၊ Fingerprint
scanners အ

ုားဖပြု၍ မှတ်

ောားဖခင်ားတို မဖပြုလုပ်ဘဲ ကကားကကပ်နရားမှှူားမ ောားက

ော မှတ်

ောား

ဖခင်ားဖပြုလုပ်ရပါမည်။
၁၇။

တစ်ခါ

ုား တစ်ကိုယ်နရ

ုားအကောအကွယ်ပစစည်ားမ ောားကို အ

ုားဖပြုပပားလျှင် စေစ်တက စွေ်ပစ်

ရေ်၊ တစ်ခါသိုးမဟိုတ်နသွာပစစည်းမျွားကို သေို့်ရှင်းနရးခပျုလိုပ်ရေ်နှင် အချင်းချင်း မျှနဝသိုးစဲ ခခင်း
မခပျု ကရပါ။
၁၈။

ဓောတ်နလှကောားအ
မှ

ုားဖပြုဖခင်ားကို တတ်နိုင်

မျှ နရှောင်ကကဉ်ရေ်၊ ဖြစ်နိုင်ပါက ရိားု ရိုား နလှကောား

ော အဆင်ားအတက်ဖပြုလုပ်ကကရေ်နှင် ဓောတ်နလှကောားဖြင် မဖြစ်မနေ အဆင်ားအတက်

ဖပြုလုပ်ရမည်ဆိုပါက (၄)နယောက်ထက်ပို၍ မ က်နှှာခ င်ားဆိုင် မစားေင်ားကကရေ် ဖြစ်ပါ
၁၉။

လုပ်ငေ်ားခွင်မ ောားကို

နလ င်နလထွက်နကောင်ားမွေ်နအောင်

တတ်နိုင်

မျှ

ည်။

စစဉ်ထောားပပား

ဖြစ်နိုင်ပါက ဖပတင်ားနပါက်မ ောားြွင်ထောားနပားပါ။
၂၀။
၂၁။

မိမတ
ိ အိ
ို မ်မှ

ဖပင်ဆင်ခ က်ဖပြုတ်လောန

ော

အ ုားဖပြုဖခင်ား

ည် အနကောင်ားဆုားဖြစ်ပါ

ည်။

လုပ်ငေ်ားခွင် ို

ဧည် ည်မ ောား

ကိုယ်ပင
ို ်ထမင်ားဘားမ ောား၊

ကိုယ်ပိုငန
် ရဘားမ ောား

မလိုအပ်ဘဲမလောနရောက်နစရု ောမက

မိမတ
ိ ိတော
ု
ေ်က ရော

အလုပ်ခွငမ
် ှအပ အဖခောားအလုပ်ခွငမ
် ောား

ို အနကကောင်ားမဲ

ွောားနရောက်ဖခင်ားကိုလည်ား နရှောင်ကကဉ်

ရပါမည်။
၂၂။

ကုေ်တင်ကုေ်ခ ဖပြုလုပ်မည်ကောားမ ောားအတွက် ယောဉ်နမောင်ားမ ောားကို ယောဉ်နပေါ်၌
ကုေ်တင်ကုေ်ခ ဖပြုလုပ်မည်လုပ်
ကုေ်ခ မဖပြုလုပ်မ၊

ော နေနစပပား

ောားမ ောားနှင် အေားကပ်နေထိုင်ဖခင်ားမှ နရှောင်ကကဉ်၍ ကုေ်တင်

ဖပြုလုပ်ဆဲနှင်

ဖပြုလုပ်ပပားအခ ေ
ိ ်မ ောားတွင်

လုပ်

ောားမ ောားအနေဖြင်

လက်ကိုအေည်ားဆုားစကကေ် (၂၀)ကကောနအောင် စေစ်တက မကကောခဏ လက်နဆားရပါမည်။
၂၃။

ေှာားနေနဆောင်

(

တ်ဆင်ထောား န
၂၄။

မဟု
ို
တ ်)

နေအိမ်

ို

ုားပပား နကောင်ားစွောအိပ်စက်အေှာားယပါ။

(ခ) အလိုပ်ရှငမ
် ျွားအနေခြင် အနထနထလက
ို ်ောန

၁။

လုပ်ငေ်ားခွင်အတွင်ား

ောအ တ်အစောားမ ောားကိုခ က်ခ င်ားနလျှောြ
် ွပ်ပပားနရခ ြုိ ားပါ။

အောဟောရဖပည် စွော စောား

တို့ိုကိုလည်း လိုက်ော န

ဖပေ်လည်နရောက်ရှိပါက

ွာင်ရွက်ရမညအ
် ချက်မျွားအခပင် နအွာက်ပါ

ွာင်ရွကရ
် ပါမည်-

အလုပ်တက်/ဆင်ားခ ေ
ိ ်မ ောား၌

လစုလန ားမဖြစ်နပေါ်နစရေ်

တက်/ဆင်ားနစရေ် အခ ေ
ိ ်မ ောားကိုတတ်နိုင်

မျှ ခွဲဖခောား

ထမင်ားစောားခ ေ
ိ ် လွှန
ဲ ဖပောင်ားနပားဖခင်ားတိနဆောင်
ု
ရွက်နပားရေ်၊
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အလုပ်ဌောေအလိက
ု ်

အလုပ်

တ်မှတ်နပားရေ်နှင် အဆိင
ု ား် အလိုက်

၂။

ေ်ထမ်ားကကိြု/ပိုယောဉ်မ ောားကို Physical Distancing မနှင်အည စစဉ်နဆောင်ရွက်နပားရေ်၊
ယောဉ်မ ောားနပေါ်တွင်

လက်

ေ်စင်နဆားရည်၊

တစ်ခါ

ုားတစ်ရှှူား၊

ပါားစပ်နှငနှ
် ှာနခါင်ားစည်ား

(Mask)မ ောား ထောားရှိနပားရေ်နှင် လမ်ားခရားတွင် က ေ်ားမောနရား အ ိပညောနပားအခ က်အလက်
မ ောားကို ရုပ်/ ဖြငဖ် ပ ဖခင်ား ( ိုမဟုတ်) အ

ြိုင်ဖြင် နဖပောကကောားနပားဖခင်ားမ ောား နဆောင်ရွက်

နပားရေ်၊
၃။

နေစဉ်အလုပတ
် က်/ဆင်ားန

ော အလုပ်

မ ောားကို လိုအပ်ပါက အခ ေ
ိ ်မနရွားဆက်
၄။

လိအ
ု ပ်န

ော

တစ်ကိုယ်နရ

မောားမ ောား၏ ဆက်
ွယ်နိုငရ
် ေ် အဆင်

ွယ်ရေ် လိပ်စောနှင် ြုေ်ားေပါတ်
င်ဖပြုစုထောားရေ်၊

ားု အကောအကွယ်ပစစည်ားမ ောားကို

အလုအနလောက်

နထောက်ပ

နပားရေ်၊
၅။

လက်နဆားကေ်မ ောားကို လန
ု လောက်စွောစစဉ်နဆောင်ရွက်နပားရေ်၊ စေစ်တက လက်နဆားမှုကို
အနထောက်အကဖပြုနစန
အလုအနလောက်

ော ဆပ်ဖပော၊ နရ၊ လက်

နထောက်ပနပားရေ်နှင်

ေ်စင်နဆားရည်၊ တစ်ရှှူားစကကှူ စ

လက်နဆားရောနေရောတိုင်ားတွင်

ည် တိုကို
စေစ်တက

လက်နဆားေည်ားပိုစတောမ ောားကို ကပ်ထောားနပားရေ်၊
၆။

စောားြိုနဆောင်

ေ်ထမ်ားမ ောား၏ တစ်ကိုယ်နရ

ကိစစရပ်မ ောား (ြ ောားေှာဖခင်ား၊ နခ ောင်ားဆိုားဖခင်ား၊ အ
စ
၇။

ေ်ရှငား် နရားနှင် ၎င်ားတိ၏
ု
က ေ်ားမောနရားဆိုငရ
် ော
က်ရရ
ှု ခက်ခဲဖခင်ားနှင် အောားအင်ကေ
ု ်ခမ်ားဖခင်ား

ည်တို) အတွက် အထား တိဖပြုကကပ်မတ်နဆောင်ရွက်နပားရေ်၊

လအမ ောား

မကကောခဏထိနတွြို့ရောနေရောမ ောား(ဥပမော-စောားပွဲမ က်နှှာဖပင်မ ောား)၊

နေစဉ်အ ုားဖပြုန

ောပစစည်ားကိရိယောမ ောားကို မကကောခဏ ပိုား

နေရောမ ောားကို အေည်ားဆုားတစ်ရက်လျှင်တစ်ကကိမ် ပိုား
၈။

ပိုား

တ်

တ်

ေ်ထမ်ားမ ောား

တ် ေ်စင်နိုငန
် ရားနှင် ကကမ်ားခင်ား
ေ်စင်နိုင်နရား စစဉ်နဆောင်ရွက်ရေ်၊

ေ်စင်ရောတွင် ဆပ်ဖပော၊နရတိဖြင
ု ် ဦားစွောနဆားနကကောပပားနေှာက် 0.1% Hypochlorite

Solution ဖြင်လည်ားနကောင်ား၊

တတြုမ က်နှှာဖပင်မ ောားကို (70-90%) Ethyl Alcohol ဖြင်

လည်ားနကောင်ား အလုပ်ဆိုငား် တစ်ခ ေ
ိ ်နှင် တစ်ခ ေ
ိ ် အကကောား (အလုပ်ဆိုင်ားတစ်ခ ေ
ိ ်ပပားတိုင်ား) တွင်
စေစ်တက ပိုား တ်
၉။

အိမ်

ေ်စင်ရေ်၊

ောအ ုားဖပြုရောတွင်

အလုပ်

မောားအမ ောားအဖပောားနစောင်ဆိုငား် ရဖခင်ား မရှိနစနရား

နဆောင်ရွက်နပားရေ်၊ မကကောခဏအမိှုက်

စစဉ်

ိမ်ားဆည်ားဖခင်ားနှင် စေစ်တက စွေ်ပစ်ဖခင်ားတိုအတွက်

စစဉ်နဆောင်ရွက်ရေ်နှင် နရဆိုားစွေ်ထုတ်ဖခင်ားစေစ်နှင် မိလလောစေစ်တွင် ယိုစိမ်မှုမ ောား မရှိနစနရား
နဆောင်ရွက်နပားရေ်၊
၁၀။

လစုလန ားဖြင်

အစည်ားအန ားမ ောားဖပြုလုပ်ဖခင်ားမှ

က ေ်ားမောနရားအ ိပညောနပားဖခင်ားကို

မဖပြုလုပ်ရေ်နှင်
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နရှောင်ကကဉ်ရေ်၊
ပိုစတော၊

လစုလန ားဖပြုလုပ်၍

လက်ကမ်ားစောနစောင်မ ောားကို

က်ဆိုငရ
် ောလုပ်ငေ်ားခွင်အလိုက် ဖြေ်န နပားဖခင်ားဖြင်န ော်လည်ားနကောင်ား၊ အ ြိုင်မ ောား အ ုား
ဖပြု၍
၁၁။

က်ဆိုင်ရောလုပ်ငေ်ားခွင်အလိုက် ေှာားဆင်နိုင်ရေ် စစဉ်နဆောင်ရွက်နပားရေ်၊

က ေ်ားမောနရားအ ိပညောနပားဖခင်ားလုပ်ငေ်ားမ ောား

နဆောင်ရွက်ရောတွင်

က ေ်ားမောနရားနှင်အောားကစောား

ေ်ကကားဌောေ(www.mohs.gov.mm)/(www.facebook.com/MinistryOfHealthAndSports
Myanmar)မှ နေှာက်ဆုားထုတ်ဖပေ်ထောားန
ညွှေ်ခ က် မ ောားကို အ
၁၂။

အလုပ်

ောအ

ိနပားခ က်မ ောား၊

ုားဖပြု၍ လိက
ု ်ေှာနဆောင်ရွက်နစနရားအ

မောားမ ောားအကကောား

နကောလောဟလ

တိနပားခ က်မ ောားနှင်လမ်ား

ိနပားနဖပောကကောားရေ်၊

တင်ားအမှောားမ ောား

ပ ြို့နှမှုမရှိနစနရား

ကကားကကပ်

နဆောင်ရွက်နပားရေ်၊
၁၃။

က ေ်ားမောနရားနှင်အောားကစောား ေ်ကကားဌောေမှ ထုတ်ဖပေ်ထောား

ည် စက်ရု၊ အလုပ်ရ၊ု အလုပ်

ဌောေမ ောားတွင် COVID-19 နရောဂါကောကွယ်ထိေ်ားခ ြုပ်ဖခင်ားနှင်စပ်လ ဉ်ား၍ နဆောင်ရွက်ရမည်
အစအစဉ်မ ောားကို မိမတ
ိ ို၏ စက်ရု၊ အလုပ်ရု၊ အလုပ်ဌောေမ ောား၌ လိုက်ေှာနဆောင်ရွက်နိုငန
် စရေ်
နေစဉ်ကကားကကပ်ဖခင်ား နှင် လိအ
ု ပ်ခ က်မ ောားကို ဖြည်ဆည်ားနဆောင်ရွက်နပားရေ်။

(ဂ)

အလိုပ်သမွားမျွားအနေခြင်

နအွာက်ပါတိုို့ကလ
ို ည်း လိုက်ောန
၁။

အနထနထလိုက်ောန

ွာင်ရွက်ရမည်အချက်မျွားအခပင်

ွာင်ရွက်ရပါမည်-

ဝေ်ထမ်းကကျုပိုို့ယွာဉ်မျွားခြင်သွာ တတ်နိုင်သမျှ အလိုပ်တက်/

င်းခပျုလိုပ်ရေ်နှင် အမျွားသိုး

ယွာဉ်မျွားကို ခြစ်နိုင်လျှင် အသိုးမခပျုရေ်၊
၂။

အနဆောင်မ ောားတွင်နေထိုငန
်
လမ်ားညွှေ်အပါအ င်

အလုပ်

က ေ်ားမောနရားနှင်

လမ်ားညွှေ်ခ က်မ ောားအောားလားု ကို
တကျစွာလက
ို ်ောန

ော

မောားမ ောားအနေဖြင်

အောားကစောား ေ်ကကားဌောေမှ

လိုပ်ငေ်းခင်တင်သွာမက

ော

ွာင်မျွားတင်ပါ

ွာင်ရွက်ရေ်။

မျွားအခပင် နအွာက်ပါတို့ိုကိုလည်း လိုက်ောန
မိမိဌောေရှိ

distancing

ထုတ်ဖပေ်ထောားန

နေထိုငရ
် ွာအန

(ဃ) အလိုပ်သမွားကကး ကပ်နရးမှ းမျွားအနေခြင် အနထနထလိုက်ောန

၁။

Physical

ွာင်ရွက်ရမညအ
် ချက်

ွာင်ရွက်ရပါမည်-

ေ်ထမ်ားမ ောားစေစ်တက လက်နဆားတတ်နစနရား

ရုပ်ဖပ င်ကကောား ကကားကကပ်ရေ်နှင်

ယဖြစ်ြွယ် လကခဏောမ ောားရှိ/မရှိ အပမဲမဖပတ် နစောင်ကကညရ
် ေ်၊
၂။
၃။

လုပ်ငေ်ားခွင် ို လောနရောက်န ောအလုပ် မောားအနရအတွက်ကို နေစဉ်မှတ်တမ်ားတင်ရေ်၊
ယလေှာနတွြို့ရှိပါက က ေ်ားမောနရားဌောေ
နပားရေ်။
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ို ကကိြုတင်ြုေ်ားဆက်အနကကောင်ားကကောား၍ ပိနဆောင်
ု

(င) န

ွာက်လိုပ်နရးလိုပင
် ေ်းခင်မျွားအနေခြင် အနထနထလိုက်ောန

မျွားအခပင် နအွာက်ပါတို့ိုကို လည်းလိုက်ောန
၁။

ွာင်ရွက်ရမည် အချက်

ွာင်ရွက်ရပါမည်-

အလိုပ်ခင်အတင်းနေရွာတစ်ခိုစတိုင်းတင် အလိုပ်သမွားဦးနရ(၅၀)ထက် မနကျွာ်နအွာင် စစဉ်
န

ွာင်ရွက်ရေ်၊

၂။

လုပ်ငေ်ားခွင် ို လောနရောက်န ော အလုပ် မောား အနရအတွက်ကို နေစဉ် မှတ်တမ်ားတင်ထောားရေ်၊

၃။

ဓောတ်နလှကောားမ ောားနှင်

ေ်ခ စက်မ ောားထက် ရိားု ရိုားနလှကောားမ ောားကို

ဓောတ်နလှကောားမ ောားနှင်

ေ်ခ စက်မ ောားကို

မဖြစ်မနေ

အ

ော ပို၍အ

ုားဖပြုရပါက

ုားဖပြုရေ်နှင်

လနှင် ေ်မ ောားကို

အေည်ားဆုား တင်နဆောင်ပပား ထိနတွြို့မှုမ ောားကို တတ်နိုင် မျှ နလျှောခ ရမည် ဖြစ်
လအမ ောား ထိနတွြို့နိုငန
်

၄။

ောနေရောမ ောားဖြစ်

ကဲ

ို

ည် တခါားမ ောားနှင် ခလုတ်မ ောားကိုလည်ား 70-90%

Ethyl Alcohol ကို အ ုားဖပြု၍ မကကောခဏ ပိုား

တ် ေ်စင်ရေ်၊

လုပ်ငေ်ား

ုားယောဉ်မ ောားအတွငား် ပိုငား် ကိုလည်ား

ပုမှေ်ပားို

မတညန

ော နမောင်ားနှင်အ ုားဖပြု

ုားဖပြုမပှု ပားခ ေ
ိ ်တိုင်ား ပိုား

မ ောား၏ အ

တ်

ေ်စင်နပားရေ်၊
တ်

အထား
ေ်စင်ရေ်။

လုပ်ငေ်ားခွင်နှင် ပတ် ေ်ားက င်က ေ်ားမောနရားဌောေခွဲနှင်
က ေ်ားမောနရားအ
ဖပည်

ိပညောဖမြှင်တင်နရားဌောေခွဲ
ူ့က ေ်ားမောနရားဦားစားဌောေ

က ေ်ားမောနရားနှင်အောားကစောား ေ်ကကားဌောေ
(Version 4.0, 26.6.2020)
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ဖြင်

