အသာွားအလာကန့်သတ့်ထာွားသည့့်် နနရာမ ာွားအာွား ဆန့်ွားစစ့်ကကွားကကပ့်ခြင့်ွား
(Version – 1.1) (၃၁-၃-၂၀၂၀)
(ပထမအကကြိမ့်ဆန့်ွားစစ့်ပပွားပါက Final version အာွားထပ့်မံခပြုစုပါမည့်)
စစ်ဆ

ေးသည်ရက်စွဲ -----/-----/------

တိုင်ေးဆေသကကေး/ပြည်နယ် ------------------၊ မ ြို့နယ်------------------ ၊ ဆက ေးရွာ -------------------၊
အသွာေးအလွာကန်သတ်ထွာေးသည်ဆနရွာ (အ ည်/လြ်စွာ)
အသွာေးအလွာကန်သတ်ပြင်ေးပြ လိုြ်ထွာေးသညဦ
် ေးဆရ

----------------------------------------

(က ွာေး) ------- ( ) ------- (စိုစိုဆြေါငေး် ) -----------

ကန်သတ်သည်ဆနရွာအွာေးကကေးကကြ်သူ (အ ည်နှင်ရွာထူေး) -------------------------------------------ြေါဝင်ဆသွာ အဖွဲြို့ဝင် ွာေး

စဉ့်

ဆထအိုြ်

က န်ေး ွာဆရေး

ဆန့်ွားစစ့်သည့့််အနကကာင့်ွားအရာ
(က) အနခြြံ အနဆာက့်အဦနင့့်် အသံုွားခပြုပံု

၁

အ ိုေး/အကွာ လိုခြ ပြင်ေး

၂

သန်ရှင်ေးဆသွာ ဆသွာက်ဆရ၊ သိုေးဆရ၊ ြ ေးဆရ လိုဆလွာက်ပြင်ေး

၃

လျှြ်စစ် ေးနှင် ေးြလြ် ွာေး သေးသန်စ အသိုေးပြ နိုငပ် ြင်ေး

၄

ြန်ကွာ၊ ဆလဆအေးစက် သိုေးစွဲပြင်ေး

၅

ပြတင်ေးဆြေါက် ွာေး ဖင်ထွာေးမြေး ဆလဝင်ဆလထက်ဆကွာင်ေး န်ပြင်ေး၊

(ြ) အြန့်ွားဖွေ့စည့်ွားပံုနင့့်် အသံုွားခပြုပံု
၁

တစ်ဆယွာက်ြန်ေး/ နှစ်ဆယွာက်ြန်ေး သေးသန် ထွာေးပြင်ေး

၂

ြန်ေး ပဖစ်လျှင် - ကိုတင်တစ်ြိုနှင်တစ်ြို အကွာအရထွာေးရှပြင်ေး

၃

အြန်ေးအကွာအရ ရှလျှင်ကိုတင်တစ်ြိုနှင်တစ်ြို(၆)ဆြအကွာတင်ထွာေးရှပြင်ေး

၄

က ွာေး/ / သွာေးစို ြွဲပြွာေးထွာေးရှပြင်ေး

၅

ဆရွာက်ရှြ န်၊ ြရေးစဉ် တူသူ ွာေးကို ဆရွာဆနှှော ထွာေးရှပြင်ေး

(ဂ) တစ့်ကြိုယရ
့် ည့်သန့်ရင့်ွားနရွား
၁

တစ်ဦေးြ င်ေးအတက် သေးသန်ဆရြ ေးြန်ေးအ ်သွာထွာေးရှပြင်ေး

ရြ် ရြ်ဖ

အပြွာေး

နတွေ့ရြိြ က့်
ရြိ

မရြိ

နကာင့်ွား

မနကာင့်ွား

စဉ့်
၂

ဆန့်ွားစစ့်သည့့််အနကကာင့်ွားအရာ
အ ွာေးသိုေး ဆရြ ေးကန် ပဖစ်လျှင်ဆရြ ေးရန်ဆနရွာအွာေး က ွာေး/ ြွဲပြွာေးထွာေးရှပြင်ေး

၃

ကိုယ်လက်သန်စင်ရန်ဆနရွာနှင် ဆရြ ေးရန်ဆနရွာ တစ်ြိုတင် ြျှ ်ေး ျှ
အသိုေးပြ သည်ဦေးဆရ

၄

အ ွာေးသိုေး အ ်သွာပဖစ်လျှင်အ ်သွာအွာေး က ွာေး/ ြွဲပြွာေးထွာေးရှပြင်ေး

၅

အ ်သွာတစ်ြိုလျှင် ြျှ ်ေး ျှ အသိုေးပြ သူဦေးဆရ

(ဃ) တစ့်ကြိုယရ
့် ည့်သံုွား ပစစည့်ွားမ ာွား
၁

သေးသန်အသိုေးအဆ

ွာင် ွာေး စစဉ်အသိုေးပြ ပြင်ေး

၂

ကိုတင်၊ အြ်ယွာ၊ ဆြေါင်ေးအိုေး၊ ဆစွာင်၊ ပြင်ဆထွာင် သေးသန်ရှပြင်ေး

၃

ဆရြိုလင်ေး၊ ဆရြက်၊ တစ်ရှ ေး၊ စကက ၊ အ ှိုကြ
် ိုေး သေးသန်ရှပြင်ေး

၄

လက်သည်ေးညှြ်၊ ဘေး၊ သေးသန်ရှပြင်ေး

၅

လက်ကင
ို ်ဖိုန်ေး၊ အွာေးသင်ေးကက ေး စသည် သေးသန် သိုေးစပွဲ ြင်ေး

(င)အစာွားအနသာက့်
၁

လူအွာေးလိုေးအတက် ရကခွာ လိုဆလွာက်စွာ ြြိုေး စစဉ် နိုင်ပြင်ေး

၂

အစွာေးအဆသွာက်ကို (Food Safety အတက် သရန်လိုသည်) စြန်ေးတင် ြ က်ပြ တ်
ိုင် ှ ဝယ်ဆက ေး
အ ် ှ ြဆ
ို

၃

ွာင်

အစွာေးအဆသွာက် ွာေးလွာဆရွာက် ြဆ
ို
ရှဆအွာင်ဆ

၄

ွာင်ရက် ထွာေးပြင်ေး

အစွာေးအဆသွာက် စွာေးဆသွာက်ရန်အတက် သေးသန်
ဆနရွာ/အြန်ေး/အဆ

၅

ွာင်သူ ွာေးနှင် တိုကရ
် ိုကထ
် ဆတြို့ ှို

ွာက်အဦ ရှပြင်ေး

သေးသန် ဆနရွာရှလျှင်စွာေးြွဲ ကိုလွာေးထိုင် ွာေး အနည်ေး

ိုေး (၃)ဆြ အကွာတင် ထွာေးရှပြင်ေး

(စ) နရာဂါကွားစက့်မှု ကာကယ့်နရွား
၁

လက်ဆ

ေးရန်ဆရနှင်

ြ်ပြွာ စစဉ်ထွာေးရှပြင်ေး၊

နတွေ့ရြိြ က့်
ရြိ

မရြိ

နကာင့်ွား

မနကာင့်ွား

စဉ့်
၂

အယ်ကဆ
ို
ဆ

၃

ရြိ

ွာလ် (၆၀) % နှငအထက်
်
ြေါဝင်ဆသွာ လက်သန်စင်

ေးရည်ကို အလယ်တကူ အသိုေးပြ နိုင်ရန် အ

င်သင်ထွာေးရှပြင်ေး

ဆရွာဂေါြိုေးသန်စင်ပြင်ေးြစစည်ေး ွာေး (70% Alcohol, 1:50 Chlorine, 1:10
Chlorine Solution etc. ြိုေးသန်စင်ဆ

၄

နတွေ့ရြိြ က့်

ဆန့်ွားစစ့်သည့့််အနကကာင့်ွားအရာ

အဆ

ေးရည်) ထွာေးရှပြင်ေး

ွာက်အဦ အတင်ေး/အပြင်၊ အ ွာေးသိုေးစွဲ ထဆတြို့သည် ြစစည်ေး၊

ဆနရွာ ွာေးအွာေး ဆနစဉ်ြို ှန် ဆရွာဂေါြိုေးသန်စင်ပြင်ေး
၅

အသွာေးအလွာကန်သတ်ပြင်ေးြရသူ ွာေး တစ်ြေါသိုေးလက်အတ် ွာေး၊
ြေါေးစြ်နှင် နှှောဆြေါင်ေးစည်ေး ွာေး လိုဆလွာက်စွာ သိုေးစွဲနိုင်ပြင်ေး

၆

ဆရွာဂေါကွာကယ်ဆရေးနှင်ြတ်သက်သည် က န်ေး ွာဆရေးြညွာဆြေး ြိုစတွာ ွာေး
ထွာေးရှပြင်ေး

၇

ဆရွာဂေါကွာကယ်ဆရေး နှိုေးဆ

ွာ်ြ က် ွာေးနှင် လက
ို ်နှောရန်အြ က်

ွာေးအွာေး အသြ ွဲြို့စက်ငယ် ွာေးပဖင် ဖင်ပြ၍ အသြညွာပြင်ေး

(ဆ) အမြိှုက့်အညစ့်အနကကွား စန့်ပစ့်ခြင့်ွား
၁

တစ်ဦေးြ င်ေးအတက် လိုခြ သည် သေးသန် ဆထေးြ၊ အ ှိုကြ
် ိုေး ရှပြင်ေး

၂

အ ှိုကသ
် ရိုကန
် င
ှ ် စန်ြစ်ြစစည်ေး ွာေး စန်ြစ်ရန် လခို ြ သည် အ ှိုကြ
် ိုေးကကေး၊
အ ှိုကက
် န် ွာေး လိုဆလွာက်စွာ ရှပြင်ေး

၃

ဆနစဉ်အ ှိုကသ
်
်ေးစနစ်နှင် စနစ်တက အ ှိုကစ
် န်ြစ် ှိုရှပြင်ေး

၄

ဆရ

၅

အ ်သွာ ွာေးအွာေး သန်ရှင်ေးဆရေး ြို န
ှ ်ဆ

ိုေးစန်စနစ်နှင် လလွာစနစ် ဆကွာင်ေး န်ပြင်ေး
ွာင်ရက်ပြင်ေး

(ဈ) က န့်ွားမာနရွား နစာင့့််နရာက့်မှု
၁

တွာဝန်က ဝန်ထ ်ေး ွာေးအတက် အဆပြြနှငအ
် ဆရေးဆြေါ်ဆ

ေးဝေါေး ွာေး၊

တစ်ြေါသိုေးလက်အတ် ွာေး၊ ြေါေးစြ်နှင် နှှောဆြေါင်ေးစည်ေး ွာေး အလိုအဆလွာက်
စစဉ်ထွာေးရှပြင်ေး၊
၂

တွာဝန်က ဝန်ထ ်ေး ွာေးအဆနပဖင် အသွာေးအလွာကန်သတ် ပြင်ေးြရ သူနှင်
ထဆတြို့ ှိုရှြ န်တင် ြေါေးစြ်နင
ှ ်နှှောဆြေါင်ေးစည်ေး (Surgical Mask)ကို
ဝတ်

၃

င်ထွာေးပြင်ေး၊

တစ်ဆနလျှင် (၂) ကက ် ကိုယအ
် ြူြ န်တိုင်ေးပြင်ေးနှင် က န်ေး ွာဆရေး
အဆပြအဆနစစ်ဆ

၄

ေးပြင်ေး၊

တွာဝန်က ဝန်ထ ်ေး ွာေးအဆနနှင် တစ်ဦေးနှင်တစ်ဦေး (၁) တွာ (သို

ိုတ်)

မရြိ

နကာင့်ွား

မနကာင့်ွား

စဉ့်

နတွေ့ရြိြ က့်

ဆန့်ွားစစ့်သည့့််အနကကာင့်ွားအရာ

ရြိ

မရြိ

နကာင့်ွား

မနကာင့်ွား

(၃)ဆြအကွာတင် ဆနထိုင်ပြင်ေး၊
၅

လူနှောလွဲဆပြွာင်ေး ှိုအစအစဉ်ထွာေးရှပြင်ေး၊

(ည) လံုခြံြုနရွားနင့့်် အုပ့်ြ ြုပ့်နရွား
၁

အသွာေးအလွာကန်သတ်ပြင်ေးြရသူ ွာေး၏ အ ည်နှင် အဆသေးစြ်
အြ က်အလက် ွာေး ှတ်တ ်ေးဆရေးသင်ေး ထွာေးရှပြင်ေး

၂

အသွာေးအလွာကန်သတ်ပြင်ေးြရသူသည် သတ် ှတ် ဧရယွာပြင်ြသို
ထက်ြွာပြင်ေး ရှဆစရန်၊ တစ်ဦေးနှင်တစ်ဦေး ထဆတြို့

က်

ှို ရှဆစရန်

စစဉ်ထွာေးရှ ဆစွာင်ကကြ်ကကည်ရှိုနိုင်ပြင်ေး
၃

လိုခြ ဆရေးြ ထွာေးပြင်ေး၊ တွာဝန်ြထွာေးရှပြင်ေး

၄

အိုြ်ြ ြ်ဆရေးအဖွဲြို့ ရိုြန်ေးဖွဲြို့စည်ေးထွာေးရှပြင်ေး

၅

တွာဝန်က ဝန်ထ ်ေး ွာေး အနှောေးယူနိုင် ည် သေးသန် အြန်ေး ွာေးရှပြင်ေး

န်ေးစစ်ကကေးကကြ်သူ

အသွာေးအလွာ ကန်သတ်ပြင်ေးြရသူ ွာေး၏ အကကပြ ြ က်

လက် ှတ်

---------------------------

အ ည်

---------------------------

ရွာထူေး/ ဌွာန

---------------------------

အိုြ်ြ ြ်ဆရေးအဖွဲြို့နင
ှ ် တွာဝန်က ဝန်ထ ်ေး ွာေး၏ အကကပြ ြ က်

န်ေးစစ်ကကေးကကြ်သူ ွာေး၏ အကကပြ ြ က်

