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COVID-19 နှင်ဴပတ်သက်ေသာ လူထုကကာဵလုပ်ေဆာင်မှု အစီအစဉ်နှင်ဴပတ်သက်၍ 

ေမတ္တာဖွဳ့ ဖဖိုဵေရဵေဖာင်ေဒဵရှင်ဵ၏ အကကဳြပုမူေဘာင် 

လက်ရိှအကကဳြပုမူေဘာင်ကုိ ပူဵေပါင်ဵလုပ်ငန်ဵစဉ်အဖဲွ့(JST) ၏ COVID-19 လုပ်ေဆာင်မှုဆုိငရ်ာ မူေဘာင်ကို 

အဓိက မီှြငမ်ဵထာဵသည။် 

၁။ နိဒါန်ဵ 

ကိုရိုနာဗုိင်ဵရပ်စ ် COVID-19 သည် လက်ရိှအေြြေအေနတွင် ကမ္ဘာနှင်ဴအဝမ်ှဵ ကူဵစက်ြပန့်ပွာဵေနေသာ ကမ္ဘာဴကပ် 

ေရာဂါ အဆင်ဴတွင် ကျေရာက်ေနပါသည်။ 

ကိုရိုနာဗုိင်ဵရပ်စ် ေရာဂါ၏ ပထမလှိုင်ဵလဳုဵအေနြဖင်ဴ တရုတ်နိငု်ငဳဝူဟန်ေဒသကုိ ဗဟိုြပုဖပီဵရုိကြ်ေတ်ြဖစ်ပွာဵြေဲဴသည်။ 

ယြုေအြေါတွင် ဒုတိယလှိုင်ဵလဳုဵအေနြဖင်ဴ ကမ္ဘာဴဖဳွ့ဖဖိုဵဖပီဵနိငု်ငဳမျာဵြဖစ်ေသာဉေရာပနှင်ဴ ေြမာက်အေမရိကနုိင်ငဳမျာဵ၊ 

အာရှတုိကရိှ်နိုင်ငဳအြေျ ို့တွင် ဆုိဵရွာဵကကမ်ဵတမ်ဵစွာ ရင်ဆုိင်ြဖတ်သန်ဵေနကကရသည်။ ေနာက်ထပ်ရိကု်ြေတ်လာမည်ဴ 

တတိယလှိုင်ဵလဳုဵသည် ြမန်မာနိုင်ငဳအပါကျန်ရိှေနသည်ဴ ကမ္ဘာဴရပဝ်န်ဵေဒသအသီဵသီဵသ့ုိ ကကီဵမာဵစွာဝင်ေရာက် 

ရိုကြ်ေတ်လာနိုင်သည်ဴ အေနအထာဵသို့ေြပာင်ဵလဲြဖစ်ပွာဵလျက်ရှိသည်။ 

လက်ရိှြဖစ်ပွာဵေနေသာအေနအထာဵကုိေထာက်ရှု့လျှင် ကုိရိုနာဗုိင်ဵရပ်စ ်COVID-19 ၏ အန္တရာယ်ကုိ ကျန်ဵမာေရဵ 

ရှုေထာင်ဴတစ်ြေတုည်ဵနှင်ဴ ြေျဉ်ဵကပ်မှုြပုြြေင်ဵသည် လဳု ေလာက်မှုမရှိေကကာင်ဵ သိသာထင်ရှာဵေနသည်။ ကိုရိုနာ 

ဗုိင်ဵရပ်စ ် COVID-19 ၏ ရိုကြ်ေတ်မှုသည် နုိင်ငဳေရဵ၊ စီဵပွာဵေရဵ၊ လူမှုေရဵအစရိှသြဖင်ဴ နယ်ပယ်မျာဵစွာတွင် 

နက်ရှိုင်ဵစွာ ထိြေိုကရ်ိုကြ်ေတ်မှုမျာဵ ရှိေနသည်ကုိ ကမ္ဘာနှငဴ်အဝှမ်ဵကကုဳေတွ့ေနရသည်။ ဤသ့ုိေသာအေြြေအေနတွင် 

လူထုတစ်ရပလဳု်ဵပူဵေပါင်ဵပါဝင်ေသာ ကကိုတင်ြပင်ဆင်မှု၊ အကာအကွယ်ြပုမှုနှငဴ် အေရဵေပါ်အေြြေအေနတွင် တုဳြ့ပန ်

လုပ်ေဆာင်ရမညဴ ် အစီအမ၊ဳ အစီအစဉ်ေရဵဆဲွမှုသည် အဓိကေသာဴြေျက်အြဖစ် ေမတ္တာဖဳွ့ဖဖိုဵေရဵေဖာင်ေဒဵရှင်ဵ 

အေနြဖင်ဴ လက်ြေထဳာဵသည်။ 

၂။ COVID-19 နှငဴ်ပတ်သက်ေသာလူထုကကာဵ လုပ်ေဆာင်မှုအစီအစဉ်နှငဴ်ပတ်သက်ေသာ ရည်ရွယ်ြေျက် 

၂.၁။ COVID-19 နှငဴ်ပတ်သက်၍ လူထုအကကာဵကျယ်ြပန့်စွာ သိြမင်သေဘာေပါက်လာဖပီဵ  

ကကိုတင်ြပင်ဆင်မှုနှငဴ် အကာအကွယ်ြပုမှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ၌ လူထုလှုပ်ရှာဵမှုအသွင် ေဖာ်ေဆာင်ရာတွင် 

အေထာက်အကူြဖစေ်စရန်။ 

၂.၂။ ရပ်ေကျဵလူထုအဆင်ဴတွင် အေရဵေပါ်အေြြေအေနနှင်ဴ ပတ်သက်၍ တုန့်ြပန်လုပ်ေဆာင်နိငု်မည်ဴ 

အစီအမဳမျာဵြေျမှတ် ေရဵဆဲွရာတွင်အေထာက်အကူြဖစ်ေစရန်။ 

၂.၃။ အထက်ပါလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဖာ်ေဆာင်ရာတွင် ေမတ္တာဝနထ်မ်ဵမျာဵနှင်ဴ မိတ်ဖက်အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ 

အတွက ်လမ်ဵညွှနမ်ှုေပဵနိုင်ရန်။ 
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၃။ လူထုအကကာဵအသိအြမင်ဖွငဴ်နိုဵကကာဵေစြြေင်ဵ။ 

ရပ်ေကျဵလူထုအကကာဵတွင် COVID-19 နှငဴ်ပတ်သက်ေသာ ကျန်ဵမာေရဵဆုိင်ရာ ပညာေပဵအစီအစဉ်မျာဵကို 

ထိေရာက်စွာ လုပ်ေဆာင်သွာဵနိုင်ရန် လုိအပ်သည်။  

၄။ ရပ်ေကျဵလူထုအဆင်ဴတွင် အေရဵေပါ်အေြြေအေနနှငဴ် ပတ်သက်၍တုန့်ြပန်ေဆာင်ရွက်မညဴ် အစီအစဉ်မျာဵ 

ြေျမှတ်ေရဵဆဲွြြေင်ဵ။ 

ဤအစီအစဉ်၏ရည်ရွယ်ြေျက်မှာ လူထုပူဵေပါင်ဵပါဝင်ေသာ ကကိုတင်ြပင်ဆင်ြြေင်ဵ၊ ကာကွယ်ြြေင်ဵနှငဴ် ေကျဵရွာလူထု 

၏ တုန့်ြပန်ေဆာင်ရွက်ြြေင်ဵဆုိင်ရာ အစီအမဳမျာဵြေျမှတ်ေရဵဆဲွနိုင်ရန်ြဖစ်သည်။ ဤအစီအစဉ်ကိ ု ေကျဵရွာအုပ်ြေျုပ် 

ေရဵမှူဵ၊ ေကျဵရွာေကာ်မတီ၊ ရပ်မိရပဖ်၊ အမျ ိုဵသမီဵ၊ လူငယ်၊ ကျန်ဵမာေရဵလုပ်သာဵမျာဵ ပါဝင်ကာ ေရဵဆဲွြပင်ဆင် 

သွာဵမည်။ 

(က)ေကာ်မတီဖဲွ့စည်ဵြြေင်ဵ 

COVID-19 ကိုရိုနာ ဗိုင်ဵရပစ််နှင်ဴပတ်သက်၍ လူထုဆုိင်ရာကာကွယ်ြြေင်ဵနှင်ဴ တ့ဳုြပနေ်ဆာင်ရွက်ြြေင်ဵယန္တရာဵကုိ 

ဦဵေဆာင်မှုြပုနိုင်သူမျာဵ စုစည်ဵကာဖဲွ့စည်ဵမည်။ အမျ ိုဵသမီဵနှင်ဴလူငယ်မျာဵပါဝင်မှုကိေုသြေျာေအာင်စီမဳမည်။ ၎င်ဵ 

ေကာ်မတီသည်ေကျဵရွာ၏ COVID-19 နှင်ဴပတ်သက်ေသာ ကာကွယ်တာဵဆီဵြြေင်ဵနှင်ဴ တုဳြ့ပနေ်ဆာင်ရွက်ြြေင်ဵ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵကုိဦဵေဆာင်မှုြပုသွာဵမည်။ ေကျဵရွာတွင်ဵမူလေကာ်မတီဖဲွ့စည်ဵထာဵဖပီဵြဖစ်ပါက အာဵေကာင်ဵေသာ 

ေကာ်မတီြဖစ်လာေစရန် အာဵြဖညဴ် (သ့ုိ) မွမ်ဵမဖဲွဳ့စည်ဵသာွဵမည်။  

(ခ) လူထုအာဵြဖင်ဴေစာင်ဴကြညဴ်ြခင်ဵ 

ဤလုပ်ငန်ဵစဉ်သည် လူထုမှ တက်ကကလှုပ်ရှာဵစွာြဖငဴ် ပူဵေပါင်ဵလုပ်ေဆာင်ြြေင်ဵြဖစသ်ည်။ ပူဵေပါင်ဵလုပ်ေဆာင်ြြေင်ဵ 

ဆုိရာတွင် ေရာဂါလက္ခဏာရှိေသာသူမျာဵကုိ သတိထာဵေဖာ်ထုတ်ြြေင်ဵ၊ အစီရင်ြေတဳင်ြပြြေင်ဵ၊ COVID-19 ဆုိင်ရာ 

ကာကွယ် ထိန်ဵြေျုပ်ြြေင်ဵကို ေစာင်ဴကကည်ဴေလလဴာြြေင်ဵနှင်ဴ တ့ဳုြပနမ်ှုြပုြြေင်ဵ၊ လူထုအေြြေြပုေစာင်ဴကကည်ဴြြေင်ဵ (သ့ုိ) 

ေကျဵရွာသူ/သာဵမျာဵ၏ ေရွ့လျာဵလှုပ်ရှာဵမှုမျာဵကုိ မှတ်တမ်ဵြပုြြေင်ဵ၊ ဖျာဵနာေနသမူျာဵနှင်ဴ သက်ကကီဵရွယ်အိုမျာဵ၏ 

အေြြေအေနမျာဵကုိ အကဲြဖတ်ြြေင်ဵတ့ုိြဖစ်သည်။  

(ဂ) ြူဵစြ်မှု ြာြွယ်တာဵဆီဵြခင်ဵ နှငဴ် ထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵ 

ဤလုပ်ေဆာင်ြေျက်၏ရည်ရွယ်ြေျက်မှာ ကကိုတင်ကာကွယ်မှုဆုိင်ရာ သတ်မှတ်ြေျက်မျာဵကို လူထုမှလုပ်ေဆာင်ြြေင်ဵ၊ 

(၎င်ဵတ့ုိမှာ လက်ေဆဵနိုင်ရန်/သန့်စင်နိုင်ရန်အတွက် ဆက်စပ်ပစ္စည်ဵမျာဵကုိ ေစာင်ဴကကညဴ်အကဲြဖတ်ြြေင်ဵ၊ 

တစ်ကိယ်ုရည် သန့်ရှင်ဵေရဵဆက်စပ်ပစ္စည်ဵမျာဵ ရရိှနိုင်ေအာင် ေသြေျာေစြြေင်ဵ ၊ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်သန့်ရှင်ဵေရဵ 

နင်ဴှ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ စီမဳြေန့်ြေွြဲြေင်ဵတ့ုိကုိ ေသြေျာေစြြေင်ဵတ့ုိ ြဖစသ်ည်။)  
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(ဃ) သီဵသန့်ခွဲ/ သီဵသန့်ြဖစ်ေစြခင်ဵ 

 ေကျဵရွာအတွင်ဵ သဳသယအေြြေအေနနှငဴ် သီဵသန့်ြေွထဲာဵရန် လုိအပ်လာေသာအေြြေအေနမျာဵအတွက် သီဵသန့် 

ေနရာထုိင်ြေင်ဵ (သို့) ေနရာဌာနကို စီစဉ်ထာဵရိှရန် လုိအပ်သည်။ 

(င) ဆုိင်ရာသ့ုိ ညွှန်ဵပ့ုိ / လမ်ဵညွှန်ြခင်ဵ  

သြဆုိ်င်ရာမမို ့နယ်/အုပ်စုမှ ြျန်ဵမာေရဵဌာန၊ လူမှုေရဵအသင်ဵအဖဲွ့နှင်ဴ အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵမျာဵ၏ အဆက်အသွယ်/ 

နဳပါတ်မျာဵရှိထာဵရမည်ြဖစ်သည်။ သ့ုိမှသာ သဳသယ အေြြေအေန/အမှုမျာဵကုိ ဆုိင်ရာသ့ုိ ညွှန်ဵပို့/လမ်ဵညွှန်နိုင်မည်။ 

(စ) စိတ်ဖိစီဵမှုြိ ုစမဳီခန့ခ်ွြဲခင်ဵ 

အကျပ်အတည်ဵြဖစ်ြေျနိ်တွင် ဝမ်ဵနည်ဵြြေင်ဵ၊ စိတ်ဖိစီဵ ြြေင်ဵ၊ စိတ်ရှုပ်ေထွဵြြေင်ဵ၊ ေကကာက်ရွဳြြေင်ဵ (သ့ုိ) ေဒါသြဖစြ်ြေင်ဵ 

မျာဵသည် သာမန်ြဖစ်ေလဴရိှသည်။ ထ့ုိေကကာင်ဴ မေကကာက်ရဳွ့ကကရန်နှငဴ် အြေျနိ်တုိင်ဵအတွက် သတိရှိေနေစရန် 

လူထုကို စည်ဵရုဳဵအာဵေပဵရန်၊ ကကိုတင်ကာကွယ်မှုဆုိင်ရာ သတ်မှတ်ြေျက်မျာဵ နှငဴ် လူထုနှင်ဴအတူတကွ လုပ်ေဆာင် 

ရန်တို့သည် လွန်စာွမှအေရဵကကီဵပါသည်။ ထ့ုိေကကာငဴ် ရပ်ေကျဵလူထုသည် ၎င်ဵေဖာ်ြပပါ အေြြေအေနဆုိဵမျာဵကို 

ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်ဵနုိင်ရန်အတွက် ကကိုတင်ြပင်ဆင်မျာဵသည် အေရဵကကီဵလှေပသည်။ 

(ဆ)                 အ                                    

       အ                    အ     အ                            အ             အ                   

                            ဆ                       အ         ဆ                                       

 ဆ                           အ                        ဆ              (     - ဆ      ၊          

 ဆ     )  

၅။ ကျန်ဵမာေရဵ ပညာေပဵ ဆုိင်ရာ အစီအစဉ်သည် ေအာက်ပါအြေျက်မျာဵကို အေြြေြဳေသည်။ ၎င်ဵတ့ုိမှာ 

၁) COVID-19 ၏ေနာက်ြေသဳမုိင်ဵေကကာင်ဵ 

၂) ေရာဂါလက္ခဏာမျာဵ 

၃) ေရာဂါကူဵစက်ြပန့်ပွာဵြြေင်ဵ 

၄) ကာကွယ်ြြေင်ဵနှငဴ် ထိန်ဵြေျုပ်ြြေင်ဵ 

၅) အသိအြမင်ဖွင်ဴနိုဵကကာဵေစြြေင်ဵ အစီအစဉမ်ျာဵအတွက် လုိအပ်ေသာ            (IEC) မျာဵသည ်

ကမ္ဘာဴကျန်ဵမာေရဵအဖဲွ့ (World Health Organization – WHO) မှအကကဳြပုထာဵေသာ အရာမျာဵြဖစ်သည်။ 

သက်ဆုိင်ရာ သတင်ဵအြေျက်အလက်မျာဵ နှငဴ်            (IEC)  မျာဵကုိ ေအာက်ပါ လငဴ်မျာဵမှလည်ဵ ရနုိင် 

ပါသည်။ 

• Management Protocol for COVID-19 6-3-2020 V3.pdf 

• DoMS - COVID-19 clinical guidelines version 3 as of 7-3-2020.pdf 

file:///C:/Users/nlsoe/Downloads/Management%20Protocol%20for%20COVID-19%206-3-2020%20V3.pdf
file:///C:/Users/nlsoe/Downloads/DoMS%20-%20COVID-19%20clinical%20guidelines%20version%203%20as%20of%207-3-2020.pdf
file:///C:/Users/nlsoe/Downloads/DoMS%20-%20COVID-19%20clinical%20guidelines%20version%203%20as%20of%207-3-2020.pdf
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• Hopital Guide 18-10-2016 (1).pdf 

• MoHS IEC and guidance at : http://mohs.gov.mm/Main/content/publication/2019-ncov 

• Myanmar Information Management Unit at : 

https://themimu.info/emergencies/coronavirus-disease-2019-COVID-19 

• WHO at : https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 

 

ကျန်ဵမာေရဵ ပညာေပဵဆုိင်ရာအတွက် ြေျဉ်ဵကပ်နည်ဵမျာဵ (သ့ုိ) နည်ဵလမ်ဵမျာဵသည် ေဒသေပါ်မူတည်၍ ကွဲြပာဵ 

ြြောဵနာဵနုိင်သည်။ ေဒသအလုိက ် တုိင်ဵရင်ဵသာဵဘာသာစကာဵြဖင်ဴ ေဖာ်ထုတ်ထာဵေသာ ပညာေပဵလက်ကမ်ဵ 

စာေစာင်မျာဵကုိလည်ဵ အသဳုဵြပုနိုင်သည်။  

၆။ တစ်ကိယ်ုရည် သန့်ရှင်ဵေရဆိင်ုရာ အေထာက်အပဴဳမျာဵ  

      မျာဵတွင် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အေထာက်အပဴဳမျာဵကို ကူညီေထာက်ပဴဳသွာဵဦဵမည်ြဖစ်သည်။ 

- ဆပ်ြပာမျာဵ 

- လက်သန့်စင်ေဆဵရည်မျာဵ 

- လက်ေဆဵနုိင်ရန် ဆက်စပ်ပစ္စည်ဵမျာဵ 

၇။ ဝနထ်မ်ဵမျာဵ၏ လဳုခခုဳေရဵ နှငဴ် ေေဵြင်လဳုခခုဳမှု 

ဝနထ်မ်ဵမျာဵ၏ လဳုခြေုဳေရဵနှငဴ် ေဘဵကင်ဵလဳုခြေုဳမှုသည်      ၏ အဓိကထာဵေသာ အြေျက်တစ်ြေျက်ြဖစသ်ည်။ 

ေဘဵကင်ဵလဳုခြေုဳေရဵဆုိင်ရာ စည်ဵမျဉ်ဵ၊ အြေျက်မျာဵကုိ ြပနလ်ည်သဳုဵသပ်မည်ြဖစ်ဖပီဵ ဝနထ်မ်ဵမျာဵထဳသ့ုိ ထပ်မဳ 

ြဖန့်ေဝသွာဵမည်ြဖစသ်ည်။ COVID-19 ဆုိင်ရာ သငဴ်ေလျာ်ေသာသင်တန်ဵနှင်ဴ စွမ်ဵရည်ြမှငဴ် အစီအစဉ်မျာဵတွင် 

လည်ဵ ဝန်ထမ်ဵမျာဵအတွက် ပါဝင်ရမည်ြဖစ်သည်။ 

 

file:///C:/Users/nlsoe/Downloads/Hopital%20Guide%2018-10-2016%20(1).pdf
file:///C:/Users/nlsoe/Downloads/Hopital%20Guide%2018-10-2016%20(1).pdf
http://mohs.gov.mm/Main/content/publication/2019-ncov
https://themimu.info/emergencies/coronavirus-disease-2019-covid-19
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

