COVID-19 ရ ောဂါထိရ ောက်စောကောကယ်ထိန််းခ ျုပ် န် မ ျုိ ြို့နယ်/ ပ်ကက်/
ရက ်း ောအတင််းတင်ရစ ်းဝယ်သူ ော်း/အိ ်ဆိိုင် ော်း/ရစ ်းဆိိုင် ော်း/ရ ်း ော်းနှင့််
ရစ ်းကကီ်းကကပ်ရ ်းရကော် တီ ော်းတိက စောလိိုကန
် ာ

ည်အ
့် ခ က် ော်း

(Version 3.1)
ရနေ့စွဲ ၅-၁၁-၂၀၂၀

လက် အ
ှိ ခ န
ိ ထ
် ိမ န် ောနိိုငင
် ံတင်ရတြို့ ှိ သည့်် ကှိိုရှိိုနာဗှိင
ို ်း် ရပ်စ်ရရောဂါပှိ်းို ရှိရသောသူမ ော်း၏ (၆၅)ရော
ခှိိုင်နန
ှု ်း် ခန်သည် ရရောဂါလကခဏောတစ်စိုတစ်ရောမပပသဘဲသောမန်အတှိင
ို ််းရနရကောင််း က န််းမောစောရှိရန
သပြင် အပမင်အော်းပြငမ
် ည်သူ့ူ ထတင် ရရောဂါပှိို်းရှိသည်ကိုှိ မသှိနင
ိုှိ ်ပါ။
ကှိိုရှိိုနာဗှိင
ို ််းရပ်စပ
် ှိို်းပါဝင်နှိိုင်သည်

အစက်အမှုန်မ ော်းသည်

အသက်ရှူထိုတပ် ခင််းမတစ်ဆင်

အန်း

ပတ်ဝန််းက င်(၅)ရပခနအ
် ထှိလည််းရကောင််း၊ ရခ ောင််းဆှိ်းို ပခင််းမတစ်ဆင် တစ်စကကန်လျှင် (၃၃)ရပ နှုန်း်
အရှိနပ် ြင် (၆)ရပခဲခန်အ
် ထှိလည််းရကောင််း၊ နာရခ ပခင််းမတစ်ဆင် တစ်စကကန်လျှင် (၁၆၄)ရပ နှုန်း်
အရှိနပ် ြင် (၁၉)ရပခဲခန််အထှိလည််းရကောင််း ပ ျံ့နရရောက်ရန
ှိ ိုင
ှိ ပ
် ါသည်။
သိုရတသနရတျံ့ရှိခ က်မ ော်းအရ ယခိုတစ်ရက ောပပန် ပြစ်ပော်းရသော COVID-19 ဗှိင
ို ််းရပ်စ်ပ်းှိို သည်
မ ှိ ်းရှိ်းို ဗဇရပပောင််းလဲမှုရ ကောင် ကူ်းစက်မှုနှုန်း် ယခင်ထက်(၁၀)ဆခန် ပှိိုမလ
ှိို င်ပမန်ရ ကောင််းကှိို ရတျံ့ရှိရ
ပါသည်။
ရ ်းဝယ်မခင််း/ရ ်းရ ောင််းမခင််းရဆောင် က် ောတင် COVID-19ရ ောဂါထိရ ောက်စောကောကယ်ထိန််းခ ျုပ်
ရ ်းလ ်း် ညန်ခ က် ော်းကိို

တိက စောလိိုက်နာမခင််း

ရ ောဂါကူ်းစက် ှု ော်းမြစ်ပော်း ော ှတစ်ဆင့််

ပ
ှိ ါက

ရ ်းဝယ်သူ/ရ ်းရ ောင််းသူ ော်းအကကော်း

အတူရနမှိသော်းစိုဝင်မ ော်း/

မှိတရ
် ဆမ ော်း/

လိုပင
် န််းခင်

လိုပ်ရြော်ကင
ှိို ြ
် က်မ ော်းထအဆင်ဆင်ဆက်လက်ကူ်းစက်၍ရရောဂါပြစ်ပါ်းသူမ ော်းပပော်းကောရရောဂါရ ကောင်
ရသဆ်းို မှုမ ော်းနင်ပပည်လည်သက်သောလောသူမ ော်းတင်
ခစော်းရနှိင
ို ်သည်။

ရနာက်ဆက်တက
ဲ န််းမောရရ်းဆှိ်းို က ှိ ်းမ ော်းစော

ရစ ်းဝယ်သူ ော်းအရနမြင့််
(၁) ရ ်းသည် လူစည်ကော်းသည်ရနရောပြစ်၍ ရ ောဂါကူ်းစက်နိိုင်ရမခပိို ိို ော်းမပော်းသည် ရန ောမြစ်
သည်ကိုိ အထူ်းသတိမပျုပါ၊ *
(၂) ရ ်းဝယ်ခ န
ှိ အ
် နည််းဆ်းို ပြစ်ရစရန်နင် ရစ ်းဝယ်ရမည် ဆှိင
ို အ
် ရရအတက် အနည််းဆ်းို ပြစ်ရစ
ရန် ကကိျုတင်တက်ခ က်စစ
ီ ဉ်ထော်းပါ၊ မြစ်နိုင
ိ ပ
် ါက တစ်ပတ်လျှင်တစ်ကကိ ်ခနေ့်သောရ ်းဝယ်ပါ၊
(၃)

ိသော်းစိုတစ်စိုတင်ရစ ်းဝယ် ည့််သူတစ်ဦ်းတည််းကိိုသောသတ်သတ် ှတ် ှတထ
် ော်းပါ၊ ရစ ်းဝယ်

ထက်

ည်ဆပ
ိို ါက

ိသော်းစိုအတင််း ှတစ်ဦ်းနှငယ
့်် ောဉ်ရ ောင််းတစ်ဦ်း(စိုစရ
ို ပါင််းနှစဦ
် ်း)ကိသ
ို ော

သော်းရ ောက်ဝယ်ယူရစပါ၊
(၄) နှာရခ ၊ ရခ ောင််းဆိ်းို ၊ ြ ော်းနာရနရသောသူ ော်း၊ ရိုတ်တ က်အနံေ့အ သောရပ ောက်ဆ်းံို သူ ော်းသည်
ရစ ်းဝယ်ထက်မခင််း လံို်းဝ(လံ်းို ဝ) မပျု ပါ၊ *
(၅) အသက်(၆၀)နှစန
် င
ှ ့််အထက် သ
ှိ ူ ော်း/ ဆီ်းခ ျုိ / ရသ်းတိ်းို / နှလံို်း/ ရက ောက်ကပ်/ အသည််း/
ကင်ဆောစသည့်် နာတော ှည်ရ ောဂါ ှိသူ ော်းအရနမြင့်် ရစ ်းဝယ်ထက်မခင််း မပျုသင့်ပ
် ါ၊
(၆) ရစ ်းဝယ် န်အတက် အိ ် ှထက်မည်ဆလ
ှိို ျှင် ပါ်းစပ်နှင့််နှာရခါင််းစည််း(Mask)ကိို မပြစ်မရန
စနစ်တက ကကှိ တင်တပ်ဆင်ထော်းပါ၊ ရစ ်းဝယ်စဉ်တရလျှောက်လို်းနင် အှိမ်ပပန်လမ််းတရလျှောက်
အှိမ်သပပန်
ှိို ရရောက်သည်အထှိ စနစ်တက တပ်ဆင်ကောကယ်ထော်းပါ၊ လူထထ
ူ ပ်စောရှိနှိိုင်သည်
ရနရောမ ော်းသှိို သော်းရရောက်ရစ ်းဝယ်ရမည်ဆှိိုပါက မ က်နာအကော(Face shield) ကှိိုပါ စနစ်တက
တပ်ဆင်ကောကယ်ပါ၊ *
(၇) ရစ ်းသှိိုသော်းလျှင် အလယ်တကူအသ်းို ပပ နှိိုင်ရန် အနည််းဆ်းို အယ်ကိိုရ

ောလ်(၆၀%) ပါဝင်

ရသော ရရမလှိိုလက်သန်ေ့စင်ရဆ်း ည်ကှိို တစ်ပါတည််းရဆောင်ယူသော်းပါ၊ *
(၈) ပါ်းစပ်နှင့််နှာရခါင််းစည််း(Mask) စနစ်တက တပ်ဆင်ထော်းပခင််းမရှိရသော ရစ ်းရရောင််းသူထမ
ရစ ်းဝယ်ယူပခင််း လို်းဝ မပပ ပါနင်၊ *
(၉)ရစ ်းဝယ်သည့််အခါရစ ်းဝယ်သူအခ င််းခ င််းကကော်း(သိိုေ့

ိုတ)် ရစ ်းရ ောင််းသူနှင့်် ရစ ်းဝယ်သူ

အကကော်းအနည််းဆံ်းို (၆)ရပခနေ့်အကောခပ်ခောခောရစ ်းဝယ်ပါ၊ (တစ်ဦ်းနှင့််တစ်ဦ်းနီ်းကပ်စောရမပောဆိို
ဆက်ဆမံ ခင််း

ှိရစ န်အခ င််းခ င််းသတိရပ်းပါ)၊ ပါ်းစပ်နှင့််နှာရခါင််းစည််း(Mask) စနစ်တက

တပ်ဆင်ထော်းပခင််းမရှိရသော အပခော်းသူမ ော်းနင် တတ်နှိိုင်သမျှ ခပ်ခောခောရနပါ၊ *

(၁၀) ရ ်းတင် ှိခ န
ိ အ
် တင််းရငလက်ခံကိိုင်တယ်မပီ်းတိိုင််း၊ အ ော်းသံို်းပစစည််းတစ်ခိုကိို ကိိုင်တယ် ီ
နှင့်် ကိိုင်တယ်မပီ်းတိိုင််း ဆပ်မပောနှင့််ရ ကိိုအသံို်းမပျု၍ လက်ကိိုအနည််းဆံို်းစကကန်ေ့(၂၀)ကကောရအောင်
စနစ်တက ရဆ်းရကကောပါ၊ ဆပ်မပောနှင့််ရ အလယ်တကူ

နိိုငပ
် ါက အနည််းဆ်းို အယ်ကိိုရ

ောလ်

(၆၀%)ပါဝင်ရသောရရမလှိိုလက်သန်စ
ေ့ င်ရဆ်း ည်ကိိုအသံို်းမပျု န်တစ်ပါတည််းရဆောင်ယူသော်းပါ၊*
(၁၁) လက် ရဆ်း ရသ်းဘွဲ

ိ ိ၏ နှာရခါင််း၊ ပါ်းစပ်နှင့််

က်လံို်းတိက
ိုေ့ ိို ကိိုင်တယ်မခင််း ှ သတှိပပ

ရ ှောင်ကကဉ်ပါ၊
(၁၂) ရိုတ်တ က် နှာရခ မခင််း၊ ရခ ောင််းဆိို်းမခင််း မပျုသည့််အခါတိိုင််း ပါ်းစပ်နှင့််နှာရခါင််းကိို တစ်ခါသံို်း
တစ်ရှ ်း(သိိုေ့

ိုတ)် တံရတောင်ရက်းမြင့်် လံိုခခံျုရအောင်ြံို်းအိုပ်ပါ၊ အသံို်းမပျုမပီ်းတစ်ရှ ်းကိိုအြံို်းပါသည့််

အ ိှုက်ပံို်းထွဲသိိုေ့ စနစ်တက စနေ့်ပစ်ပါ၊ မပီ်းလျှင် လက်ကိို စနစ်တက ရဆ်းရကကောပါ၊
(၁၃) ရစ ်းဝယ်ထက် ော ှ အိ ်မပန်ရ ောက်ရသောအခါ(က) ရစ ်းမ အှိမသ
် ှိိုပပန်ရရောက်သည်အခါ ရစ ်းသော်းစဉ် တပ်ဆင်ခဲသည် ခဲစှိတခ
် န််းသို်း
ပါ်းစပ်နှင့််နာှ ရခါင််းစည််း(Mask) ကှိို အြ်းို ပါရသော အမှိှုက်ပ်းို ထဲသှိို စနစ်တက စနပ
် စ်ပါ၊
(ခ) ရစ ်း အ
ှ ိ ်သိိုေ့မပန်လည်ရ ောက် ှိသည့််အခါတင် ဆပ်မပောနှင့််ရ ကိို အသံို်းမပျု၍ လက်ကိို
အနည််းဆံို်းစကကန်(ေ့ ၂၀)ကကောရအောင်စနစ်တက ရဆ်းရကကောပါ၊ ဆပ်မပောနှင့််ရ
ပါက အနည််းဆ်းို အယ်ကိိုရ

အလယ်တကူ

နိင
ို ်

ောလ် (၆၀%) ပါဝင်ရသော လက်သန်စ
ေ့ င်ရဆ်း ည်ကိိုအသံို်းမပျုပါ၊

(ဂ) ရစ ်း ှဝယ်ယူလောရသောပစစည််း ော်းကိို အိ ်ဝင်ရပါက်တင် အိတ်အတင််း ှ ထိုတ်၍
မခင််းရတောင််း (သိိုေ့
ော်း၏

တ
ို ်) ပံို်းအတင််း ရမပောင််းထည်ပ
့် ါ၊ ရ မြင့််ရဆ်းရကကောနိိုင်သည့်် အသံ်းို အရဆောင်

က်နှာမပင် ော်းကိို ဆပ်မပောနှင့််ရ အသံို်းမပျု၍ စနစ်တက ရဆ်းရကကောသန်ေ့စင်ပါ၊

(ဃ) ရစ ်းသော်းစဉ်ဝတ်ဆင်သော်းရသော အဝတ်အစော်း ော်းကိို တတ်နိုင
ှိ ်သရရျံ့ အိ ရ
် ောက်
သည်နှင့််ခ က်ခ င််းလွဲလှယပ
် ါ၊ အဆိိုပါအဝတ် ော်းကိို ဆပ်မပောနှင့်် (၃၀) ိနစ်စိ ၍
် ခ က်ခ င််းရလျှော်
ြတ်ပါ၊
(င) တစ်ကယ
ိို ရ
် သနေ့် ှင််းရ ်းကိိုအရလ်းရပ်း၍ ရ ခ ျုိ ်း၊ ကိိုယ်လက်သနေ့စ
် င်မခင််းရဆောင်
က်ပါ၊ အဝတ်အစော်း လွဲ ီ/ ကိယ
ို ်လက်သနေ့စ
် င်မခင််း မပျု ီ အိ သ
် ော်း ော်းနှင့်် အနီ်းကပ်ထိရတြို့
မခင််း ှ ရ ှောင်ကကဉ်ပါ၊

ရစ ်းရ ောင််းခ သူ ော်းအရနမြင့််
(၁)ရစ ်းရ ောင််းခ သူ ော်းအရနမြင့််ြ ော်းနာ/ရခ ောင််းဆိ်းို /နှာရခ /ရိုတ်တ က်အနံေ့အ သောရပ ောက်ဆ်းံို
ပခင််း၊ လန်ခရသော(၁၄)ရက်
ဲ
အတင််း ကှိိုဗစ်-၁၉ အတည်ပပ လူနာနငအ
် န်းကပ်ထှိရတျံ့ခဲပခင််းရှိပါက
န်းစပ်ရောက န််းမောရရ်းဌောန/ အိုပ်ခ ပ်ရရ်းမှူ်းရ်းို သှိို အရ ကောင််း ကော်း၍ စနစ်တက ရဆ်းကိုသမှုခယူ
ပါ။ ရစ ်းသိိုေ့သော်းရ ောက်ရ ောင််းခ မခင််း (သိိုေ့

တ
ို )် ကိိုယ်တင
ိုိ ်အိ ်ဆင
ိုိ ်တင် ရစ ်းရ ောင််းခ မခင််း ော်း

ကိို လံို်းဝ(လံ်းို ဝ) ရ ောှ င်ကကဉ်ပါ၊ *
(၂)အသက်(၆၀)နှစန
် င
ှ အ
့်် ထက် သ
ှိ ူ ော်း/ ဆီ်းခ ျုိ / ရသ်းတိ်းို / နှလ်းံို / ရက ောက်ကပ်/ အသည််း/
ကင်ဆောစသည့်် နာတော ှည်ရ ောဂါ ှိသူ ော်းအရနမြင့်် ရစ ်းရ ောင််းခ မခင််း မပျုသင့််ပါ၊
(၃) ရ ်းသည် လူစည်ကော်းသည်ရနရောပြစ်၍ ရ ောဂါကူ်းစက်နိိုင်ရမခပိို ိို ော်းမပော်းသည် ရန ောပြစ်၍
ရ ်းရ ောင််းခ ော ှ COVID-19 ရ ောဂါကူ်းစက်ခံ နိိုင်သည်ကအ
ိို ထူ်းသတိမပျုပါ၊*
(၄)ရစ ်းရ ောင််းခ သူသည် ပါ်းစပ်နှင့််နှာရခါင််းစည််း(Mask)ကိို စနစ်တက တပ်ဆင် ပါ ည်။ လူအ ော်း
လောရ ောက်ရ ်းဝယ်ခ ိန်

(သိိုေ့

ိုတ်)

လူအ ော်းလောရ ောက်ဝယ်ယူရလ့် သ
ှိ ည့််ဆင
ိို ် ော်းတင်

ရ ်းရ ောင််းခ သူ ော်းသည်

က်နာှ အကော(Face Shield)ကိပ
ို ါတွဲြက်တပ်ဆင်ပါ၊*

(၅) ရစ ်းဝယ်သမ
ူ ော်းကှိလ
ို ည််း ပါ်းစပ်နှင့််နာှ ရခါင််းစည််း(Mask) စနစ်တက တပ်ဆင်ရန် အသှိရပ်း၊
သတှိရပ်းရပပော ကော်းပါ၊ ပြစ်နိုင
ှိ ်ပါကဆှိင
ို ်တင် ပါ်းစပ်နင
ှ ့််နှာရခါင််းစည််း(Mask) စနစ်တက တပ်ဆင်
ပပ်းမ ရစ ်းဝယ်ယူရန် အသှိရပ်းစောတမ််းမ ော်းကှိို ခ တ
ှိ ်ဆဲထော်းရှိပါ၊*
(၆) ရစ ်းရ ောင််းခ သူ ော်းနှင့်် ရစ ်းဝယ်သူ ော်းအကကော်း (သိိုေ့

တ
ို )် ဝယ်ယူသူအခ င််းခ င််းအကကော်း

တတ်နိုင
ိ ်သရ ြို့အနည််းဆံ်းို (၆)ရပကောရစ န်စစ
ီ ဉ်ထော်းပါ၊ (ဥပ ော- ရ ောင််းသူ/ဝယ်သူရန ောသတ်
ှတထ
် ော်းမခင််း၊ အကက်ခ ထော်းမခင််း၊ အကောအ ံတန််း/ကကိျု်း/ ဝါ်းလံို်းတန််းကောထော်းမခင််း)၊ ရ ်းဝယ်
ောတင်လူစိုခပံျု၍

ဝယ်ရစရ ်းအထူ်း

သတိမပျုရပ်းပါ၊

ရ ်းဝယ်သူ ော်း ှစည််းက ်း် နှင့််အညီ

ခပ်ခောခောဝယ်ယူရစရ ်းသတိရပ်းရမပောကကော်းရပ်းပါ၊*
(၇) ရငလက်ခံကိိုင်တယ်မပီ်းတိင
ို ်း် ၊ အ ော်းသံို်းပစစည််းတစ်ခိုကိို ကိိုင်တယ် ီနှင့်် ကိိုင်တယ်မပီ်းတိိုင််း
ဆပ်မပောနှင့််ရ ကိအ
ို သံ်းို မပျု၍စကကန်ေ့(၂၀)ကကောရအောင်လက်ကိိုစနစ်တက ရဆ်းရကကောပါ (သိိုေ့
ဆပ်မပောနှင့််ရ အလယ်တကူ
သန်ေ့စင်ရဆ်း ည်ကိုအ
ိ သံို်းမပျုပါ၊

နိင
ို ်ပါက အနည််းဆ်းို အယ်ကိုရ
ိ

တ
ို ်)

ောလ်(၆၀%)ပါဝင်ရသော လက်

(၈)လက် ရဆ်း ရသ်းဘွဲ

ိ ိ၏ နှာရခါင််း၊ ပါ်းစပ်နင
ှ ့်် က်လံို်းတိေ့ိုကိို ကိိုင်တယ်မခင််း ှ သတှိပပ ၍

ရ ှောင်ကကဉ်ပါ၊
(၉)ရိုတ်တ က် နှာရခ မခင််း၊ ရခ ောင််းဆိို်းမခင််း မပျုသည့််အခါတိိုင််း ပါ်းစပ်နှင့််နှာရခါင််းကိိုတစ်ခါသံို်းတစ်
ရှ ်း (သိိုေ့

ိုတ)် တံရတောင်ရက်းမြင့်် လံိုခခံျုရအောင် ြံို်းအိုပ်ပါ၊ အသံို်းမပျုမပီ်းတစ်ရှ ်းကိို အြံို်းပါသည့််

အ ိှုက်ပံို်းထွဲသိိုေ့ စနစ်တက စနေ့်ပစ်ပါ၊ မပီ်းလျှင် လက်ကိို စနစ်တက ရဆ်းရကကောပါ၊
(၁၀)ဆိင
ို တ
် င်

ိ ိကယ
ိို ်တိိုင်နင
ှ ့်် ရစ ်းဝယ်သူ ော်းအသံ်းို မပျုနိိုင် န် ဆပ်မပောနှင့််ရ ၊ လက်ရဆ်း န်

ရန ော၊ တစ်ရှ ်းနှငအ
့်် ြံို်းပါရသောအ ိှုက်ပံို်းတိက
ိုေ့ ိိုထော်း ှိပါ၊ မြစ်နိိုင်ပါက အနည််းဆံို်း အယ်ကိိုရ

ောလ်

(၆၀%) ပါရသော လက်သန်ေ့စင်ရဆ်း ည်ကိုိ ထော်း ှိရပ်းပါ၊
(၁၁)လူအ ော်း ထိရတြို့ရလ့် ရ
ှိ သောရန ော ော်း (ဥပ ော-ရင ှင်း် ရကောင်တောစော်းပွဲ၊ တံခါ်း လက်ကိိုင်၊
ရစ ်းဝယ်မခင််းရတောင််းလက်ကိိုင်၊ လက်တန််းလှည််းလက်ကင
ိို ်) စသည်တိိုေ့ကိို အယ်ကိိုရ

ောလ်

(၇၀% ှ ၉၀%) ပါရသော ပိို်းသန်ေ့စင်ရဆ်း ည်မြင့်် ကကောခဏ ပတ်တိိုက်သန်ေ့ ှင််းရ ်း မပျုလိုပပ
် ါ။
ကက ််းမပင် ပ
ှိ ါက ဆပ်မပော ည်ကိုအ
ိ သံ်းို မပျု၍ ဦ်းစောကက ်း် တိက
ို ်မပီ်း (၁၀) ိနစ် ှ

ိနစ်(၃၀)အတင််း

ရ စိိုဝတ်မြင့်် မပန်လည်ပတ်တက
ိို ပ
် ါ၊ *
(၁၂)ရစ ်း ှ အိ ်မပန်ရ ောက်ရသောအခါ(က) ရစ ်းမ အှိမ်သှိိုပပန်ရရောက်သည်အခါ ရစ ်းသော်းစဉ် တပ်ဆင်ခသည
ဲ
် ခဲစှိတခ
် န််းသ်းို
ပါ်းစပ်နှင့််နာှ ရခါင််းစည််း(Mask) ကှိို အြ်းို ပါရသော အမှိှုက်ပ်းို ထဲသှိို စနစ်တက စနပ
် စ်ပါ၊
(ခ) ရစ ်း ှအိ ်သိိုေ့မပန်လည်ရ ောက် ှိသည့််အခါတင် ဆပ်မပောနှင့််ရ ကိို အသံို်းမပျု၍ လက်ကိို
အနည််းဆံို်းစကကန်ေ့(၂၀)ကကောရအောင်စနစ်တက ရဆ်းရကကောပါ၊ ဆပ်မပောနှင့််ရ အလယ်တကူ
အနည််းဆ်းို အယ်ကိိုရ

နိိုင်ပါက

ောလ် (၆၀%) ပါဝင်ရသော လက်သန်ေ့စင်ရဆ်း ည်ကိိုအသံို်းမပျုပါ၊

(ဂ) ရစ ်း ှယူလောရသောပစစည််း ော်းကိို အိ ်ဝင်ရပါက်တင် အိတ်အတင််း ှထိုတ်၍ မခင််း
ရတောင််း (သိိုေ့
၏

တ
ို )် ပံ်းို အတင််း ရမပောင််းထည်ပ
့် ါ၊ ရ မြင့််ရဆ်းရကကောနိိုင်သည့်် အသံို်းအရဆောင် ော်း

က်နှာမပင် ော်းကိို ဆပ်မပောနှင့််ရ အသံို်းမပျု၍ စနစ်တက ရဆ်းရကကောသန်ေ့စင်ပါ၊
(ဃ) ရစ ်းသော်းစဉ်ဝတ်ဆင်သော်းရသော အဝတ်အစော်း ော်းကိို တတ်နိုင
ှိ သ
် ရရျံ့ အိ ်ရ ောက်

သည်နှင့််ခ က်ခ င််းလွဲလှယပ
် ါ၊ အဆိိုပါအဝတ် ော်းကိို ဆပ်မပောနှင့်် (၃၀) ိနစ်စိ ၍
် ခ က်ခ င််းရလျှော်
ြတ်ပါ၊

(င) တစ်ကယ
ိို ရ
် သနေ့် ှင််းရ ်းကိိုအရလ်းရပ်း၍ ရ ခ ျုိ ်း၊ ကိိုယ်လက်သနေ့စ
် င်မခင််းရဆောင်
က်ပါ၊ အဝတ်အစော်း လွဲ ီ/ ကိယ
ို ်လက်သနေ့စ
် င်မခင််း မပျု ီ အိ သ
် ော်း ော်းနှင့်် အနီ်းကပ်ထိရတြို့
မခင််း ှ ရ ှောင်ကကဉ်ပါ၊

ရစ ်းကကီ်းကကပ်ရ ်းရကော် တီ ော်းအရနမြင့််
(၁)နှာရခ ၊ ရခ ောင််းဆိ်းို ၊ ြ ော်းနာရနရသောသူ ော်း၊ ရိုတ်တ က်အနံေ့အ သောရပ ောက်ဆ်းံို သူ ော်းသည်
ရစ ်းဝယ်ထက်မခင််း/ရ ်းရ ောင််းမခင််းလံ်းို ဝ(လံ်းို ဝ) မပျု န်၊

အသက်(၆၀)နှစန
် င
ှ ့််အထက် သ
ှိ ူ ော်း/

ဆီ်းခ ျုိ / ရသ်းတိ်းို / နှလံို်း/ ရက ောက်ကပ်/ အသည််း/ ကင်ဆောစသည့်် နာတော ှည်ရ ောဂါ ှိသူ ော်း
အရနမြင့်် ရစ ်းဝယ်ထက်မခင််း/ရ ်းရ ောင််းမခင််း
လိိုက်နာ

မပျုရန်နင် ရ ်းဝယ်သူ ော်း/ရ ်းရ ောင််းခ သူ ော်း

ည့််အခ က် ော်းကိို လက်ကင
ိို ်စပီကော (သိိုေ့

ိုတ)် အသံခ ွဲြို့စက်မြင့််ရ ်းခ န
ိ အ
် တင််း

ရ ်းတင်လှညလ
့်် ည်၍ ရနေ့စဉ် (၅) ကကိ ခ
် နေ့် ရမပောကကော်းရပ်းပါ၊*
(၂) ပါ်းစပ်နှင့််နာှ ရခါင််းစည််း(Mask) တပ်ဆင်ပါက ရ ်းအတင််းသှိို ဝင်ရရောက်ပခင််း/ ရ ်းဝယ်
မခင််း/ရ ်းရ ောင််းခ မခင််း ော်း ရဆောင် က်မခင််းကိို လံို်းဝ(လံ်းို ဝ) ခင့်် မပျု ပါ၊*
(၃) ရစ ်းအတင််း လက်ရဆ်း န်ရန ော၊ ဆပ်မပောနှင့်် ရ တိေ့ိုကိို အလအ
ို ရလောက်စစ
ီ ဉ်ရပ်းမခင််း၊
အနည််းဆ်းို အယ်ကိုရ
ိ

ောလ် (၆၀%) ပါဝင်ရသော ရရမလှိလ
ို က်သန်ေ့စင်ရဆ်း ည် ော်း ထော်း ှိရပ်း

မခင််းတိက
ိုေ့ ိို ရဆောင် က်ပါ၊ ပါ်းစပ်နှင်န
့် ှာရခါင််းစည််း (Mask) ော်း/

က်နှာအကော (Face Shield)

ော်း၊

ရရမလှိိုလက်သန်ေ့စင်ရဆ်း ည် ော်းကိို ရ ောင််းခ ရပ်းနိိုင်မည်အရရောင််းဆှိင
ို ်မ ော်းကှိို စီစဉ်ထော်းရရ
ှိ ပ်းပါ၊*
(၄) ရစ ်းဆိင
ို ် တစ်ဆင
ိုိ န
် င
ှ ့််တစ်ဆင
ိို ် (သိိုေ့

တ
ို )် ဆိင
ို ်ခန််းတစ်ခန််းနှင့််တစ်ခန််း (သိိုေ့

ိုတ)် ရစ ်း

အတင််း ရ ောင််းခ ောရန ောတစ်ခိုနှငတ
့်် စ်ခိုမြစ်နိုင
ိ ်သရ ြို့အနည််းဆံ်းို (၆)ရပအကော ှ ရ ောင််းခ နိိုင်
န် စီစဉ်ရပ်းပါ၊ ရန ောသတ် ှတ်ရပ်းပါ၊ လ ်း် ညွှန် ှုရပ်းပါ၊*
(၅) ရစ ်းရ ောင််းခ သူ ော်းနှင့်် ရစ ်းဝယ်သူ ော်းအကကော်း (သိိုေ့

ိုတ)် ဝယ်ယူသူအခ င််းခ င််း အကကော်း

မြစ်နိိုင်သရ ြို့အနည််းဆံို်း(၆)ရပ အကော ှိရစ န် ကကီ်းကကပ်ရပ်းပါ၊ ရ ောင််းသူ/ဝယ်သူရန ောသတ် ှတ်
ထော်းမခင််း၊

အကက်ခ ထော်းမခင််း၊

အကောအ ံတန််း/ကကိျု်း/ဝါ်းလံို်းတန််းကောထော်းမခင််းစသည်တေ့ိိုကိို

သတ် ှတထ
် ော်းရသောစည််းက ််းနှင့််အညီစနစ်တက မြစ်ရစရ ်း လ ်း် ညွှန်ကကီ်းကကပ်ရပ်းပါ၊*
(၆) ရ ်းဝယ် ောတင်လစ
ူ ခို ပံျု၍ ဝယ်ရစရ ်းအထူ်းသတိမပျုလ ်း် ညွှနက် ကီ်းကကပ်ရပ်းပါ၊ ရ ်းဝယ်သူ
ော်း ှစည််းက ်း် နှငအ
့်် ညီခပ်ခောခောဝယ်ယူရစရ ်းသတိရပ်းပါ၊ လ ်း် ညွှနက် ကီ်းကကပ်ရပ်းပါ၊*

(၇)ထိုတမ် ပန်ထော်းရသော လိိုက်နာ

ည့်် စည််း ဉ််းစည််းက ််းခ က် ော်းကိို ရစ ်းဆိိုင် ော်း၊ ရစ ်းရ ောင််း

ခ သူ ော်းနှင့်် ရစ ်းဝယ်သူ ော်းအရနမြင့်် အတိအက လိိုက်နာရစ န် ပညောရပ်းစစ်ရဆ်း ကကပ် တ်ပါ၊
ရ ှောင်တခင်စစ်ရဆ်းရပ်းပါ၊ စဉ်ဆက် မပတ်ဆန််းစစ်ကကီ်းကကပ်ရပ်းပါ၊*
(၈) လိိုက်နာ န်ပ က်ကက်သူ ော်းကိို တည်ဆွဲဥပရေ ော်းအ အရ ်းယူရဆောင် က်ရပ်းပါ။

မတ်ခ က်။

(*) ပပထော်းရသော အခ က်မ ော်းကှိို မပြစ်မရန တှိက စော သတှိပပ လှိိုက်နာရမည်
ပြစ်ပါသည်။
က န််း ောရ ်းနှင့််အော်းကစော်းဝန်ကကီ်းဌောန
(၅-၁၁-၂၀၂၀)

