COVID-19 ရ ောဂါဖြစ်ပောွ ူးစဉ်ကော

မိမိရနအိမ်တင
ွ ် ရနထိင
ို ်စဉ်အတွင်ူး

ကျန်ူးမောစွောရနထိိုင်နင
ိို ရ
် ူး (Healthy Stay at Home) အတွက်
ိိုက်နာရဆောင် ွက်သင်ျှော့သည်အ
ျှော့ ချက်မျောူး (Version 1.1)
ရနို့စ၊ ၁၉-၄-၂၀၂၀
ကိုရိုနာဗိုင်းရပစရရောဂါ (COVID-19) ကူးစက်မှုကိိုထိရ ောက်စွောကွငူး် ဆက်ဖြတ်ရတောက်ရ

ောျှော့ချနိိုင်

န်အတွက် ပပညသူမ ော်းအရနပြင့် မိမိရနအိမ်တွငသ
် ောရနထိင
ို ်ဖခင်ူး (Stay at Home) ပပြုလိုပစဉ ရအောက
ရြောပပပါအခ ကမ ော်းကို တက စောလက
ို နာရ

ောငရွကရန-

(၁)

တတနိုငသမျှအမတင်း၌သောရနထင
ို ပါ၊ လူစိုလူရ ်းရရောရနရောသိုို့ လ်းို (လ်းို ) မသော်းပါနင့်၊

(၂)

အထူ်းသပြင့်အသက(၆၀)နစနင့်အထကရသူမ ော်း၊ ရသ်းတို်း၊ နလို်း၊
ကင

်းခ ြု၊ ရက ောကကပ၊ အသည်း၊

ောစသည့် နာတောရညရရောဂါရသူမ ော်းအရနပြင့် ရရောဂါပြစပော်းပါက ရသ

်းို မှုနှုန်းအလန

ပမင့်မော်း၍ အပပငထကပခင်းကိုလ်းို ရရောငပါ၊
(၃)

အမတငဧည့်သညလကခပခင်း လ်းို မပပြုပါနင့်၊

(၄)

မပြစမရနအပပငထကရပါကပါ်းစပနင့်နာရခါင်းစည်း(Mask)ကို လ်းို (လ်းို ) တ

(၅)

နာရခါင်းစည်း(Mask)အော်း မကိုငတယမနို့ ကိုငတယပပ်းတ့်အခါတိုင်း၊ ရငလကခကိုငတယပပ်းတိုင်း၊
အပပငမပပနလညရရောကရသည့်အခါတိုင်း
(၂၀)ကကောရအောင စနစတက ရ ်းရကကောပါ၊

လကကို

အနည်း

ို်းစကကနို့

ပပပောနင့်ရရ အလယတကူမရပါက အယကိုရ

(၆၀%) နင့် အထကပါ ငရသော လကသနို့စငရ
(၆)

ပပပောနင့်ရရအသို်းပပြု၍

ငပါ၊

ောလ

်းရညကို အသို်းပပြုပါ၊

ရစ ်း ယထကရမည ိုပါက မသော်းစိုအတင်းမတစဦ်းနင့်ယောဉရမောင်းတစဦ်း (စိုစိုရပါင်း

နစဦ်း)

ကိုသော သော်းရရောက ယယူရစပါ၊ ပြစနိုငပါက တစပတလျှငတစကကမခနို့သော ယယူပါ၊
(၇)

ရစ ်း ယသည့်အခါ ရစ ်း ယသူအခ င်းခ င်းကကော်း (သိုို့မ
တတနိုငသမျှ အနည်း

(၈)

ိုတ) ရစ ်းရရောင်းသူနင့်ရစ ်း ယသူအကကော်း

ို်း(၆)ရပခော၍ ရစ ်း ယပါ၊

အပပငထကရောမအမပပနရရောကရသောအခါ(က)

အပပငမ ယယူလောရသောပစစည်းမ ော်းကို
ရတောင်း (သိုို့မ

ိုတ)ပို်းအတင်းရပပောင်းထည့်၍ ရရပြင့်ရ

မ ော်း၏ မ ကနာပပငမ ော်းကို
(ခ)

အပပငထကစဉ

တ

ခ ကခ င်းလလယပါ။ အ
(ဂ)

အမ ငရပါကတင

အတအတင်းမထိုတ၍ပခင်း

်းရကကောနိုငသည့် အသို်းအရ

ပပပောနင့်ရရအသို်းပပြု၍ စနစတက ရ

ောင

်းရကကောသနို့စငပါ၊

ငသော်းရသောအ တအစော်းမ ော်းကို ပြစနိုငပါကအမရရောကသညနင့်
ိုပါအ တမ ော်းကိုခ ကခ င်း

ပပပောနင့်(၃၀)မနစစမ၍ရလျှောပါ၊

တစကိုယရရသနို့ရင်းရရ်းကိုအရလ်းရပ်း၍ ရရခ ြု်းပခင်း၊ကိုယလကသနို့စငပခင်း ရ

ောငရွက

ပါ။ အ တအစော်းမလမ/ကိုယလကသနို့စငပခင်းမပပြုမ အမသော်းမ ော်းနင့် အန်းကပထရတွေ့
ပခင်းမ ရရောငကကဉပါ၊

(၉)

ရ

်းရ၊ို ရ

်းခန်းမ ော်းသိုို့ သော်းရရောကရနရပါက ယောဉရမောင်း (၁)ဦ်းအပါအ င စိုစိုရပါင်း (၃) ဦ်းသော

သော်းရရောကပါ။
(၁၀) အထပ ပမင့် တိုကခန်းန င့် အ မ မ ော်းရ အမ ော်းသ ို်းပစစည ်းမ ော်း (ဥပမော- တခါ်းလက ကိုင ၊ ရလ ကော်း
လက ရန်းစသည )တ ိုို့အော်း မကကောခဏစနစ တက သနို့ စင ပါ၊
(၁၁) နာရခ ၊ ရခ ောင်း

ို်းတိုင်း တစရ ်း (သိုို့မ

ိုတ) တရတောငရက်းပြင့် လခို ခြုရအောငြို်းအိုပပါ၊ တစရ ်း

အသို်းပပြုပါက အသို်းပပြုပပ်းတစရ ်းကို အြို်းပါရသောအမှုကပို်းထသစ
ိုို့ နို့ပစပါ၊ စကကန(ို့ ၂၀)ကကောရအောင
စနစတက လကပပနရ

်းပါ၊

(၁၂) အမမော ရနထင
ို စဉကောလအတင်း မမက န်းမောရရ်းအတက(က) မသော်းစို င/အတူရနသူအခ င်းခ င်းန်းကပစောရနထင
ို ပခင်းတတနိုငသမျှမပပြုရပါ၊
(ခ) အော

ောရပပည့် စော စော်းသို်းပါ၊ အပရရ်း ရအောငအပပါ၊

(ဂ) သင့်ရတောရသောမပပင်းထနသည့်ကိုယလကလှုပရော်းအော်းကစော်းပပြုလိုပပါ၊
(ဃ) စတက န်းမောရရ်းအတက မတရ
မိုဘိုင်းြိုန်းမ ော်းမတစ
တပပြုပခင်း/

င့်

အရပါင်းအသင်းမ ော်း၊ မသော်းစို ငမ ော်းနင့် လူမှုကနရက/

ကသယရပပော

ိုပါ၊ တရော်းထိုငပခင်း/

ရယောဂက င့်ပခင်း/

ိုရတောင်းပခင်းစသည့် မမယိုကကညရောဘောသောရရ်းလိုပငန်းမ ော်း တစဦ်းခ င်း

အရနပြင့် ပပြုလိုပပါ၊
(၁၃)

ရကောလော

လသတင်းမော်းမ ော်းကို

လ်းို မယပ
ို ါနင့်၊

က န်းမောရရ်းနင့်အော်းကစော်း နကက်းဌောနနင့်

နိုငငပိုငမဒယောမ ော်းမ သတင်းမ ော်း/လမ်းညွှနခ ကမ ော်းကိုသော ယိုကကည လိုကနာပါ၊
(၁၄) မသော်းစို င/အတူရနသူမ ော်းတင

အြ ော်း(၃၈ C/၁၀၀.၄ Fနင့်အထက)ရပခင်း၊

အသကရ ကကပပခင်း၊ အော်းအငကိုနခန်းပခင်း စသည့်
ရတွေ့ရပါက

န်းစပရောက န်းမောရရ်းဌောန

အိုပခ ြုပရရ်းအြွေ့မ ော်းနင့်

ကသယရ

(သိုို့မ

ရခ ောင်း

COVID-19 ရရောဂါသသယလကခဏောမ ော်း

ိုတ)

က န်းမောရရ်း နထမ်း

(သမ
ိုို့

ျဉ်ူး၍

ိုတ)

ောငရွကပါ။

ကျန်ူးမောရ ူးနှင်ျှော့အောူးကစောူးဝန်ကက ူးဌောနအရနဖြင်ျှော့ အိမ်တွင်ရနထိိုင်ဖခင်ူး(Stay at Home)ဖပြု
ကျန်ူးမောရ ူးဖပဿနာမျောူးနှင်ျှော့စပ်

ို်းပခင်း၊

ိုပ်စဉ်

ဖပည်သ မျောူးစိတ်ပ ပန်မှုမ ှိရစရ ူး(၂၄)နာ ရစောင်ျှော့ရ ှောက်

မှုမျောူး ရဆောင် ွက်ရပူးသွောူးမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဖပည်သမျောူးအရနဖြင်ျှော့

ည်ူး မိမတ
ိ ိိုို့၏ကျန်ူးမောရ ူးအောူး အထူးဂရိုဖပြုရနထိင
ို က် က န်နှင်ျှော့ ကျန်ူးမောရ ူး

နှငအ
်ျှော့ ောူးကစောူးဝန်ကကူးဌောနက ထိုတ်ဖပန်ထောူးရသော ဥပရေစည်ူးမျဉ်ူးစည်ူးကမ်ူးချက်မျောူးနှင်ျှော့အည
ရဆောင် ွက်ဖခင်ူးဖပြုပါ န် တိိုက်တွန်ူးနိှုူးရဆော်အပ်ပါသည်။
ကျန်ူးမောရ ူးနှင်ျှော့အောူးကစောူးဝန်ကကူးဌောန
(၁၉-၄-၂၀၂၀)

ိိုက်နာ

