
ေမတ� ာဖံွ� �ဖိုးေရးေဖာင ်ေဒး�ှငး်၏  

COVID – 19 အြမငဖွ်င့ ်အသပိညာေပး လပ်ုငန်းြဖစစ်ဥ ်လမ်း�ွန်ချက ်

(Major Activities and process of COVID-19 Awareness Package Guideline) 

(ဤစုစညး်မ�အတကွ ် ေမတ� ာ�ငှ့ ် ပူးေပါငး်လပ်ုငနး်စဉ်အဖဲွ�အား နညး်ပညာသငတ်နး်အားြဖင့ ် ပ့ံပုိးကညူမီ� 

ေပးခဲေ့သာ ကျနး်မာေရးဌာန ကချငြ်ပညန်ယ�်ငှ့ ် ကမ�ာက့ျနး်မာေရးအဖဲွ� WHO အားေကျးဇူးတင�်ှိေ�ကာငး် 

မှတတ်မ်းတငအ်ပ်ပါသည။်) 

နဒိါနး်  

ကမ�ာက့ျနး်မာေရးအဖဲွ� (World Health Organization – WHO ) မှ ၁၃.၃.၂၀၂၀ ရကေ်န ့၊ ည (၁၁)နာရီအချိနတ်ငွ ်

အသက�်ှူလမ်းေ�ကာငး်ဆိငုရ်ာ (Coronavirus Disease 2019 (COVID – 19) ကိ ု

ကမ�ာလံးုဆိငုရ်ာကပ်ေရာဂါအြဖစ် သတမှ်တ ်ေ�ကြငာခဲပ့ါသည။်  

�ိငုင်ေံတာ်အေနြဖင့ ် Coronavirus Disease 2019 ( COVID -19)ေရာဂါ ကာကယွ၊် ထနိး်ချုပ် ကသုေရး 

ဗဟိေုကာ်မတကီိ ု ၁၃.၃.၂၀၂၀ ရကေ်နတ့ငွ ် ဗဟိအုဆင့ ် ေကာ်မတအီြဖစ် တိးုြမ�င့ဖဲွ်�စညး် ခဲ�့ပီး 

လစုူလေူဝးအခမ်းအနားများ၊ ပဲွလမ်းသဘငမ်ျားကိ ု ၂၀၂ဝြပည့�်စ်ှ၊ ဧ�ပီလ (၃၀ ) ရကေ်နအ့ထ ိ

ကျငး်ပခငွ့ရ်ပ်ဆိငုး်ထားေ�ကာငး် �ိငုင်ေံတာ်သမ�တ�ုံးမှ ၁၃.၃.၂၀၂၀ ရကေ်နတ့ငွ ်၊ ေ�ကြငာချကအ်မှတ ်( ၁/၂၀၂၀ 

) ြဖင့ ်ထတုြ်ပနခ်ဲပ့ါသည။် 

ေမတ� ာ၏ ၀နထ်မ်းများ�ငှ့ ် မိတဖ်ကအ်ဖဲွ�အစညး်များအား COVID-19 (corona virus disease) ေရာဂါပုိး 

ကးူစကလ်ာ�ိငုသ်ည့ ် အလားအလာ�ှိေသာ အေြခအေန�ငှ့ ် �ကံု ေတွ�ေနရေသာေ�ကာင့ ် အေရးေပါ် ကာလ 

အေြခအေနတငွ ် တနု ့ြ်ပနေ်ဆာငရွ်ကရ်မည့ ် လပ်ုငနး်စဥ်များကိ ု ေရးဆွထဲား�ပီး လိအုပ်ေသာ 

�ွန�်ကားချကမ်ျားကိလုညး် အခါအားေလျာ်စွာ ထတုြ်ပနေ်လ�့ှိပါသည။် ယခအုခါ တနု ့ြ်ပနေ်ဆာငရွ်ကရ်မည့ ်

လပ်ုငနး်စဥ်များကိ ု လကေ်တွ�အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်�ိငုရ်န ် လထူပုညာေပးလပ်ုငနး်အစီအစဥ် 

ေကာငး်မွနစွ်ာေဆာငရွ်က�်ိငုရ်န ်အလိုင့ာှ ဤ ပညာေပးလပ်ုငနး် အဆင့ဆ်င့က်ိ ုြပငဆ်ငထ်ားပါသည။်  

ရည်ရွယခ်ျက်�ငှ့အ်ခနး်များ  

ဤ COVID – 19 အသပိညာေပးလပ်ုငနး်�ငှ့ ်လပ်ုငနး်စဥ်အဆင့ဆ်င့သ်ည ်ကမ�ာက့ျနး်မာေရးအဖဲွ� (World Health 

Organization – WHO )�ငှ့ ်ြမနမ်ာ�ိငုင်ကံျနး်မာေရး�ငှ့ ်အားကစား၀န�်ကးီဌာနမှ ထတုြ်ပနထ်ားေသာ 

ပညာေပးလကက်မ်းစာေဆာငမ်ျားကိ ုမီှြငမ်းကိးုကားထားပါသည။်  
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ရညရွ်ယခ်ျကမှ်ာ - ေကျးရွာလထူမုျား၊ မိတဖ်ကအ်ဖဲွ�အစညး်များ�ငှ့ ်ေမတ� ာ၏ ၀နထ်မ်းများအား COVID-19 

(corona virus disease) ေရာဂါပုိးြပန ့ပွ်ားမ�ကညူ�ီိငုေ်စေရးအတကွ ်�ကို တငက်ာကယွအ်သေိပးသည့ ်

လပ်ုငန်းများ ထေိရာကစွ်ာ ေဆာငရွ်က�်ိငုရ်န ်ြဖစ်သည။်  

ပါ၀ငေ်သာ အခနး်မှာ ေအာကပ်ါအတိငုး်ြဖစ်သည။်  

- အခနး် -၁ ကိ�ုိုနာဗုိငး်ရပ်ေရာဂါ (COVID-19) ဆိသုညမှ်ာ - 

- အခနး် - ၂  ကိ�ုိုနာဗုိငး်ရပ်ေရာဂါ (COVID-19) ေရာဂါလက�ဏာ၊ ြပန ့ပွ်ားမ�၊ ကာကယွန်ညး်  

- အခနး် - ၃  ကိ�ုိုနာဗုိငး်ရပ်ေရာဂါ (COVID-19) ကာကယွန်ညး် �ငှ့ ်ပါတသ်ကေ်သာ နညး်လမ်း 

- အခနး် - ၄  သသံယလနူာ�ငှ့ ်ပါတသ်ကေ်သာ သတငး်အချကအ်လက/်အသာွးအလာကန ့သ်တြ်ခငး်  

- အခနး် - ၅ �ွနး်ပုိ ့ြခငး်    

- အခနး် - ၆ အ�စ်ှချုပ်ြခငး်  

 

အခနး် -၁ ကို�ုိနာဗုိငး်ရပ်ေရာဂါ (COVID-19) ဆိသုည်မှာ -  

ကိ�ုိုနာဗုိငး်ရပ်ေရာဂါ (COVID-19) ကးူစကေ်ရာဂါ၏ သမုိငး်ေ�ကာငး်�ငှ့ ်လက�်ှိကးူစကမ်� အေြခအေနကိ ု

သ�ိှိရန ်ရညရွ်ယပ်ါသည။် အေ�ကာငး်အရာအားြဖင့ ်-  
 
COVID-19(2019-Novel Corona Virus) ဟာ ဗုိငး်ရပ်အမျိုးအစား အသစ် ြဖစ်သည။် ယခငက်လတူငွ ်

ကးူစကထ်ားြခငး်မ�ှိပါ။ Corona Virus သည ်�ကးီမားေသာဗုိငး်စ်ရပ်အုပ်စုြဖစ်�ပီး လ�ူငှ့တ်ရိစ�ာနမ်ျားတငွ ်

ေရာဂါြဖစ်ေစသည။် Novel = New  Corona virus အသစ်လို ့ အဓိပ�ာယဖွ်င့ဆ်ိ�ုိငုသ်ည။်  

 

Novel Corona Virus – 2019 မှ COVID-19 (Corona Virus Disease – 2019) လို ့ နာမညေ်ြပာငး်လထဲားသည။် 

တ�ုတ�်ိငုင် ံဝူဟန�်မို�တငွ ်တရိစ�ာနေ်ပါငး်စုံရာငး်ချသည့ ်(Sea Food Market)မှ စတငြ်ဖစ်ပွားသညဟ် ု

ယဆူရသည။်  
 
ေရာဂါကးူစကခ်ရံေသာသမူျားတငွ ်အသက�်ှူလမ်းေ�ကာငး်ဆိငုရ်ာေရာဂါလက�ဏာများအဓိကခစံားရသည။် 

COVID-19(2019-Novel Corona Virus) သည ်SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome ) ေရာဂါ �ငှ့ ်MERS-

CoV  ကဲသ့ို ့ Coronavirus  ပုိးအမျိုးအစား ဗုိငး်ရပ်အသစ်ြဖစ်သည။် 

 
SARS ကိ ု၂၀၀၂ ခ�ုစ်ှတငွ ်တ�ုတ�်ိငုင်ေံတာငပုိ်ငး် ဂွမ်ေဒါငး်ြပညန်ယမှ်ာ ေ�ကာငက်တိးု�ငှ့ ်လငး်�ိုမ့ျားမှ တဆင့ ်

ကးူစက�်ပီး ြဖစ်ပွားခဲသ့ည။် MERS ေရာဂါဟာ 2012 ခ�ုစ်ှ Middle East respiratory syndrome coronavirus, or 

MERS-CoV ပုိးြဖစ်�ပီး Saudi Arabia   �ိငုင်မှံာ ကလုားအတုမ်ျားမှ စတငက်းူစကခ်ဲသ့ည။် 
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 COVID-19  စတငက်းူစကမ်�ကိေုတာ ့ေဖာ်ထတုမ်ရ�ိငုေ်သးပါ။ 

 
အသံးုြပုသည့ ်ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲ-  

WHO – n CoV – Introductory Video – MP4 (လိအုပ်ပါက အသံးုြပု�ိငုသ်ည။်) 
https://www.youtube.com/watch?v=pbbvdzP8Vjw   
  

အခနး် - ၂  ကို�ုိနာဗုိငး်ရပ်ေရာဂါ (COVID-19) ေရာဂါလက�ဏာ၊ ြပန ့ပွ်ားမ�၊ ကာကွယ်နည်း  

ဤအခနး်သည ်ကိ�ုိုနာဗုိငး်ရပ်ေရာဂါ (COVID-19) ေရာဂါလက�ဏာ၊ ြပန ့ပွ်ားမ�၊ ကာကယွန်ညး်များကိ ုသ�ိှိရန ်

ြဖစ်သည။်  အေ�ကာငး်အရာအားြဖင့ ်ေတွ� �ှိရေလ�့ှိေသာ လက�ဏာများ၊ ြပန ့ပွ်ားမ�ပုံစံ�ငှ့ ်လျငြ်မနစွ်ာ 

ကးူစက�်ိငုပုံ်များ ကိ ုေဆးွေ�းွမည။် ထိုအ့ြပင ်ကာကယွန်ညး်လမ်းများကိ ုမိတဆ်ကေ်ပးမည။် အစုိးရ 

ကျနး်မာေရးဌာနမှ ထတုြ်ပနေ်သာ ေစာင့�်ကည့လ်နူာ သတငး်အချကအ်လက�်ငှ့ ်ကာကယွန်ညး်လမ်းကိ ု

ေလလ့ာရန ်ြဖစ်သည။်  

အသံးုြပုသည့ေ်နာကဆ်ကတ်ွ ဲ 

- COVID-19 symptom, transmission and preven�on (26-1-2020) 
- COVID-19 Poster_ MM_ transmit-symptom-prevent  

အခနး် - ၃  ကို�ုိနာဗုိငး်ရပ်ေရာဂါ (COVID-19) ကာကွယ်နည်း �ငှ့ ်ပါတ်သက်ေသာ နည်းလမ်း 

ဤအခနး်သည ်ေရာဂါကာကယွန်ညး်လမ်းများကိ ုစာေတွ�ေလလ့ာြခငး်�ငှ့ ်တတ�်ိငုပ်ါက လကေ်တွ� 

လပ်ုေဆာငြ်ခငး်ြဖင့ ်အတတူက ွသ�ိှိလိကုန်ာ�ိငုရ်န ်ရညရွ်ယပ်ါသည။် လစုူလ ူေဝး�ငှ့ ်လဦူးေရထထူပ်ေသာ 

ေနရာေဒသတငွ ်ေနထိငုသ်ာွးလာ အလပ်ုလပ်ုပါက ကးူစကမ်�မှ ကာကယွ�်ိငုမ်ည့ ်နညး်လမ်းများ - စနစ်တကျ 

ေချာငဆ်ိးုြခငး်၊ လကေ်ဆးြခငး်၊ �ာှေခါငး်စညး်အသံးုြပုနညး်များကိ ုေလလ့ာရမည။် အစားအစာ 

သန်�့ှငး်လံြုခံု မ�၊ သားငါးေစျးကကွမ်ျားတငွ ်သားငါးလပ်ုငနး်ေရာငး်ချလပ်ုကိငုသ်မူျား၊ သယယ်ပုိူေ့ဆာငသ်မူျား 

�ငှ့ ်ေစျးဝယသ်မူျား  ေနထိငုြ်ခငး်၊ အလပ်ုလပ်ုသည့လ်မူျား အတကွ ်သာွးလာေနထိငုန်ညး်များကိလုညး် 

�ှငး်လငး်ေဆးွေ�းွမည။်  

အသံးုြပုသည့ေ်နာကဆ်ကတ်ွ ဲ 

- ေချာငဆ်ိးုနညး် Cough E�quete – 5-2-2020 

- လကေ်ဆးနညး် Hand wash  

- �ာှေခါငး်စညး် အသံးုြပုြခငး် Using mask -1 

- �ာှေခါငး်စညး် အသံးုြပုြခငး် Using Mask -2 
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- အစားအစာသန ့�်ှငး်လံြုခံု မ� Food clean  

- သားငါးေစျးသာွး/ေနထိငု/်အလပ်ုလပ်ုသမူျားအတကွ ်ေနထိငုန်ညး် Wet Market  

- အစညး်အေဝးများြပုလပ်ုရာတငွ ်COVID-19 �ငှ့ ်ပါတသ်က၍် လိကုန်ာရမည့အ်ချကမ်ျား  

 

အခနး် - ၄  သံသယလူနာ�ငှ့ ်ပါတ်သက်ေသာ သတငး်အချက်အလက်/အသာွးအလာကန ့သ်တ်ြခငး် 

(quarantine)  

မိမိတိုေ့နထိငုရ်ာ ေနရာ ေဒသများတငွ ်သသံယလနူာများ�ှိပါက သသံယလနူာအား ကိယုပုိ်ငအ်စီအစဥ်ြဖစ်ေစ 

အစုိးရ အစီအစဥ်ြဖစ်ေစ သးီသန ့ခ်ွ၍ဲ ေနထိငုေ်စပါက ကျနမိ်သားစုဝငမ်ျား၊ ပတ၀်နး်ကျငမှ် လအူများကိ ု

ေရာဂါကးူစကမ်�အနညး်ဆံးုြဖစ်ေအာင ်ကာကယွ�်ပီးသား ြဖစ်သည။် ဤအခနး်သည ်သသံယလနူာ�ငှ့ ်

မိသားစုဝငမ်ျား လိကုန်ာရမည် ့ေနထိငုသ်ာွးလာနညး်များ ကိ ုသ�ိှိလိကုန်ာ�ိငုရ်န ်ရညရွ်ယပ်ါသည။် 

သသံယလနူာကိယုတ်ိငု�်ငှ့ ်မိသားစု၀ငမ်ျားသည ်ေစာင့�်ကည့က်ာလအတငွး် လိကုန်ာရမည့ ်

အချကအ်လကမ်ျားကိ ုေဆးွေ�းွသာွးမည။်  

အသံးုြပုသည့ ်ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲ 

- သသံယလနူာ�ငှ့ ်လိကုန်ာရမည ်ချကမ်ျား- Instruc�on for Home Quaran�ne (Suspected person) 

- မိသားစုဝငမ်ျား လိကုန်ာရမည ်ချကမ်ျား - Instruc�on for Home Quaran�ne (Family) 

အခနး် - ၅ �ွနး်ပုိ ့ြခငး်    

လမူျားေနထိငုရ်ာ ေနရပ်၊ ေကျးရွာ ေဒသများတငွ ်ြပငး်ထနေ်ရာဂါလက�ဏာခစံားေနရသည့ ်

သသံယလနူာေတွ�ပါက စနစ်တကျ စစ်ေဆးကသု�ိငုေ်ရးအတကွ ်သကဆ်ိငုရ်ာ ကျနး်မာေရးဌာန/ေဆး�ုံများသို ့ 

�ွနး်ပုိရ့မည။် ထိသုို�ွ့နး်ပုိရ့ာတငွ ်- ဆကသ်ယွ�ွ်နး်ပုိမ့ည့လ်ပ်ုငနး်စဥ်များ ြပငဆ်ငေ်ဆးွေ�းွေဖာ်ထတုြ်ခငး်�ငှ့ ် 

�မို�နယ ်ရပ်ကကွ/်ေကျးရွာအပ်ုစု အလိကု ်ဆကသ်ယွ�်ိငုသ်ည့ ်ဌာနများ ေဝမ�မည။်  

ေကျးရွာ ရပ်ကကွမှ်လညး် လထူပူုးေပါငး်ပါ၀ငမ်�ြဖင့ ်ေစာင့�်ကည့ေ်လလ့ာမ�များ ေဆာငရွ်ကြ်ခငး်၊ လထူကုိယုစ်ား 

�ွနး်ပုိေ့ရးအတကွ ်ဆကသ်ယွေ်ပးမည့ ်လ/ူအဖဲွ�ကိ ုတာ၀နအ်ပ်�ငှး်ြခငး်၊ လနူာ�ွနး်ပုိပ့ါက 

သယယ်ပုိူေ့ဆာငေ်ရး�ငှ့ ်အြခားေသာ ၀နေ်ဆာငမ်� ကညူပ့ံီပုိးေပး�ိငုမ်ည့ ်အသငး်အဖဲွ�များအား ေဖာ်ထတု ်

ဆကသ်ယွထ်ားမည့ ်အစီအစဥ်များ ေဆးွ ေ�းွမည။် အစုိးရဌာနမှ အေရးေပါ်ဆကသ်ယွ�်ိငုေ်ရး 

သတမှ်တေ်ပးထားေသာ ဌာန များ သို ့ ဆကသ်ယွ�်ိငုရ်န ်�ကို တငခ်ျိတဆ်ကထ်ားရမည။်  
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အသံးုြပုသည့ ်ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲ 

- Management Protocol for COVID-19 6-3-2020 
- Community Strength to prevent - htps://www.youtube.com/watch?v=0sceNi--MIo 

အခနး် - ၆ အ�စှ်ချုပ်ြခငး်  
ကာကယွြ်ခငး်သည ်ကသုြခငး်ထက ်ပုိမုိထေိရာကသ်ည။် ထိုေ့�ကာင့ ်ဤကိ�ုိုနာဗုိငး်ရပ်ေရာဂါ (COVID-19) ကိ ု

လထူကု ကျယက်ျယြ်ပန ့ြ်ပန ့ ်သ�ိှိလိကုန်ာြခငး်  မိမိကိယုတ်ိငုမှ် အစြပု�ပီး သတ�ိှိ�ှိ ေသချာစွာ 

ေနထိငုြ်ပုမူြခငး်အားြဖင့ ် လအူများဝုိငး်ဝနး်ကာကယွမှ်သာလ�င ်ေရာဂါကးူစကြ်ခငး်မှ ကာကယွ�်ိငုမ်ည။်  

အသံးုြပုသည့ ်ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲ 

- အ�စ်ှချုပ်တငြ်ပြခငး်  

- ကိ�ုိုနာဗုိငး်ေရာဂါ ကးူစကပ်ျံ� ပွားသည့က်ာလအတငွး် စိတဖိ်စီးမ�ကိ ုေြဖ�ငှး်ြခငး် 

- ကိ�ုိုနာဗုိငး်ရပ်ေရာဂါ ကးူစကပ်ျံ� ပွားသည့က်ာလအတငွး် ကေလးသငူယမ်ျား စိတဖိ်စီးမ�ကိ ု

ရငဆ်ိငု�်ိငုရ်နအ်တကွ ်အကအူညေီပးလမ်း��န ်

- COVID-19 လတတ်ေလာ အသက�်ှူ လမ်းေ�ကာငး်ဆိငုရ်ာ ေရာဂါ�ငှ့ ်ပါတသ်က၍် ြပညသ်ူထ့ ံ

ပန�်ကားချက ်

o ၂၀၂၀ ခ�ုစ်ှ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၃) ရကေ်န ့ 

o ၂၀၂၀ ခ�ုစ်ှ မတလ် (၂၁) ရကေ်န ့  

- အစုိးရကျနး်မာေရး�ငှ့ ်အားကစား၀န�်ကးီဌာန မှ အချိန�်ငှ့ ်တေြပးည ီထတုြ်ပနထ်ားေသာ 

သတငး်အချကအ်လက�်ငှ့ ်ထတုြ်ပနေ်�ကြငာချကမ်ျားကိ ုဖတ�်��ိငုရ်န ်COVID-19 �ငှ့ ်ပါတသ်က၍် 

ချိတဆ်ကမ်� - htp://mohs.gov.mm/Main/content/publica�on/2019-ncov တငွ ်ဆကလ်က ်

ေလလ့ာ�ိငုပ်ါသည။်  
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