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နိဒါန်ဵ မိတ်ဆကန်ှင်ဴ ရညရ်ွယ်ချက်  

ရပ်ေကျဵလူထုကို ဗဟုိြပု၍ ကုိရိုနာ ဗိုင်ဵရပ်စ် ေရာဂါ ကာကွယြ်ခင်ဵ ၊ ကကိုတင်ြပင်ဆင်ြခင်ဵနှင်ဴ လက်ေတွ့ 

အစီအမဳမျာဵအာဵြဖင်ဴ တုဳ့ြပန်ေဆာင်ရွက်မှုြပုရာတွင် အေထာက်အကူြဖစ်ေစရန်အတွက် ဤအကကဳြပု မူေဘာင်ကို 

ေရဵသာဵတင်သွင်ဵြခင်ဵြဖစ်ပါသည်။ ကိုရိုနာ ဗိုင်ဵရပ်စ် ကပ်ေဘဵကို ရင်ဆိုင်ြဖတ်သန်ဵရာတွင် ရပ်ေကျဵလူထု၏ 

နာဵလည်သေဘာေပါက််မှု၊ အချင်ဵချင်ဵေဖဵမမှုြပုနိုင်မှုအတိုင်ဵအတာ ေပါ်မူတည်ပပီဵ ဤကပ်ေဘဵ ၏ ဆိုဵကျ ိုဵရိုက်ခက်မှု 

ဒဏ်ကို ကကဳဴကကဳခဳနိုင်မှု နှင်ဴ ေလျာဴပါဵသက်သာေအာင် လုပ်ေဆာင်မှု ၊ ြပန်လည်ရုန်ဵထ ၊ နလဳထူနိုင်မှု 

၌မျာဵစွာအကျ ိုဵသက်ေရာက်မည်။  

ကပ်ေဘဵကို တစ်ကမ္ဘာလုဳဵအတိုင်ဵအတာအေနြဖင်ဴ ရင်ဆိုင်ေနရေသာ ကာလတွင် လူ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို ပဓနထာဵ ေသာ 

လူသာဵချင်ဵ စာနာေထာက်ထာဵမှုကို ေရှ့ရှုေသာ တုဳ့ြပန်လုပ်ေဆာင်မှုသည် အေြခခဳကျသည်။ ကိုရိုနာ ဗိုင်ဵရပ်စ် ေရာဂါ 

ကပ်ေဘဵကို တုဳ့ြပန်ေဆာင်ရွက် မှုြပုရာတွင် ကျန်ဵမာေရဵ ရှု့ေထာင်ဴ တစ်ခုတည်ဵကို အေြခမခဳဘဲ ကျန်ဵမာေရဵ ရပိုင်ခွငဴ် 

အေြခခဳဝန်ေဆာင်မှု ရပိုင်ခွင်ဴနှင်ဴ လူ့အခွင်ဴအေရဵ ကိုအေလဵထာဵေသာ ရပိုင်ခွင်ဴမျာဵကို ေလဵစာဵလိုက်နာ ရန် လိုအပ်သည်။ 

ဤ အကကဳြပုမူေဘာင် ကို အေကာင် အထည် ေဖာ် ေဆာင်ရွက် သွာဵရာတွင် ေအာက်ပါအေြခခဳမှုမျာဵ နှင်ဴ အညီ လူသာဵချင်ဵ 

စာနာေထာက်ထာဵေရဵ ဆိုင်ရာ ကျင်ဴဝတ်စည်ဵကမ်ဵမျာဵ ၊ လူ့အခွင်ဴအေရဵဆိုင်ရာ တန်ဖိုဵထာဵမှု မျာဵ ြဖငဴ် အေလဵထာဵ 

ထိန်ဵေကျာင်ဵလမ်ဵညွှန် သွာဵမည်ြဖစ်သည်။  

၁။ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာကို ေလဵစာဵလိကု်နာြခင်ဵ။ 

၂။ ဘက်လိုက်မှု၊ ခွဲြခာဵဆက်ဆဳမှု ကင်ဵရှင်ဵေရဵ အေြခခဳမူကို လက်ေတွ့ေလဵစာဵလိကု်နာြခင်ဵ။ 

၃။ ကျန်ဵမာေရဵ ဝန်ေဆာင်မှု ရပိုင်ခွင်ဴမျာဵ ေသချာေစြခင်ဵ အထူဵသြဖငဴ် လုဳေလာက်ေသာ၊ အရည်အေသွဵ ြပညဴ်မှီေသာ ၊ 

လူတိုင်ဵအတွက် တတ်နိုင်ေသာ ၊ လက်လှမ်ဵမှီနိုင်ေသာ ကျန်ဵမာေရဵ ဝန်ေဆာင်မှုြဖစ်ြခင်ဵ။  

၄။ လုဳေလာက်ေသာ အေြခခဳကျေသာ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကို ရပိုင်ခွင်ဴရှိြခင်ဵ။ 

၅။ အေြခခဳကျေသာ ဝန်ေဆာင်မှု (ပညာေရဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵ၊ ေသာက်သဳုဵေရ၊ တကိုယ်ရည်သန့်ရှင်ဵေရဵ အစရိှသညဴ်) 

ရပိုင်ခွင်ဴ လူတိုင်ဵရရိှခဳစာဵနိုင်ခွင်ဴ  ရိှြခင်ဵ။ 

၆။ ထိလွယ်၊ ရှလွယ် အုပ်စုမျာဵ ြဖစ်သညဴ် သက်ကကီဵရွယ်အုိ နာတာရှည်ေရာဂါသည် အမျ ိုဵသမီဵ ၊ ကိုယ်ဝန်ေဆာင် မိခင်၊  

ကေလဵသူငယ်၊ မသန်ဵစွမ်ဵ ၊ HIV-AIDS ေဝဒနာ ခဳစာဵေနရသူ၊ မူယစ်ေဆဵဝါဵသဳုဵစွဲမှု ြပုေနသူ၊ ေရွေြပာင်ဵလုပ်သာဵ 

အစရိှေသာ အုပ်စုမျာဵကို အကာကွယေ်ပဵေရဵ နှင်ဴ လိုအပ်ေသာ ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ ရရှိေအာင် ေသချာေစြခင်ဵ။  
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၇။ မလိုလာဵအပ်သည် ေဘဵထကွ်ဆိုဵကျ ိုဵ မြဖစ်ေစေရဵ (Do No Harm) နှင်ဴ ပဋိပက္ခ အေရဵ နိုဵကကာဵသတိရိှေရဵ 

(Conflict sensitivity) ချဉ်ဵကပ်ေဆာင်ရွက်မှု ေသချာေစြခင်ဵ။ 

၈။ ရပ်ေကျဵလူထုကို ဗဟိုြပုြခင်ဵနှငဴ် ရပ်ေကျဵလူထု၏ ပါဝင်မှုကို အဆင်ဴတိုင်ဵ၌ အေလဵထာဵြခင်ဵ။ 

၉။ အမျ ိုဵသမီဵထု၏ ပါဝင်မှု၊ ဦဵေဆာင်မှုကို အသိအမှတ်ြပုအေလဵထာဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ။ 

၁၀။ လုပ်ငန်ဵမျာဵ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ပွင်ဴလင်ဵြမင်သာမှု၊ တာဝန်ခဳမှု၊ တာဝန်ယမူှု ကို 

အေလဵထာဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ 

ကိုရိုနာဗိုင်ဵရပ်စ် Covid – 11 နှင်ဴ ပတ်သက်ေသာ လူထုကကာဵ လုပ်ေဆာင်မှု အစီအစဉ် နှင်ဴ ပတ်သက်ေသာ အကကဳြပုမူေဘာင် 

၏ အဓိက ရည်ရွယခ်ျက်မျာဵမှာ 

၁။ ကိုရိုနာဵ ဗိုင်ဵရပ်စ် COVID-11 နှင်ဴ ပတ်သက်၍ လူထုကိုယ်တိုင် နာဵလည်သေဘာေပါက်ပပီဵ 

ကပ်ေရာဂါကာကွယ်တာဵဆီဵေရဵ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ ၌ လူထုအေြခြပု လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ အာဵြဖင်ဴ တတပ် တအာဵ 

ပါဝင်လာေစရန်  

၂။ ရပ်ေကျဵလူထု တွင် ကိုရိုနာဗိုင်ဵရပ်စ် COVID-11 နှင်ဴ ပတ်သက်၍ ဦဵေဆာင်မှု ြပုကာ 

တုဳ့ြပန်ေဆာင်ရွက်မှုြပုေနကကေသာ ရပ်မိရပ်ဖ ေကျဵရွာ၊ ရပ်ကွကေ်ခါင်ဵေဆာင်မျာဵ ၊ အရပ်ဖက် အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ ၊ 

ေစတနာဴ ဝန်ထမ်ဵမျာဵအာဵ အေထာက်အထူြပုေစရန်။ 

၃။ ကိုရိုနာဗိုင်ဵရပ်စ် COVID-11 အေရဵ နှင်ဴ ပတ်သက်ေသာ ဌာနဆိုင်ရာ၊ ေဒသခဳ အာဏာပိုင် အရပ်ဖက် လူမှု 

အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ နှင်ဴ ချတိ်ဆက်လုပ်ေဆာင်မှု ၊ ညှိနှိုင်ဵလုပ်ေဆာင်မှုမျာဵ ၌ အေထာက်အကူြပုေစရန် 

၄။ လူထုတစ်ရပ်လုဳဵပါဝင်ေသာ ြပည်သူ့ကျန်ဵမာေရဵ လှုပ်ရှာဵမှု အသွင်ြဖစ်ေပါ်လာေအာင် ေဆာင်ရွက်ရာ တွင် 

အေထာက်အကူြဖစ်ေစရန်  

ကိုရိုနာ ဗုိင်ဵရပ်စ် COVID-11 နှင်ဴ ပတ်သက်၍ လူထုကကာဵလုပ်ေဆာင်မှု အစီအစဉ် နှင်ဴ ပတ်သက်ေသာ အကကဳြပု မူေဘာင်တွင် 

အပိုင်ဵေလဵပိုင်ဵ ြဖင်ဴ ေရဵသာဵတင်ြပထာဵပါသည်။ 

၁။ ကိုရိုနာဗိုင်ဵရပ်စ် COVID – 11 နှင်ဴ ပတ်သက်ေသာ လူထု အြမင်ဖွင်ဴ အသိပညာေပဵ လုပ်ငန်ဵစဉ် လမ်ဵညွန်ချက်မျာဵ  

၂။ ရပ်ေကျဵလူထုအဆင်ဴတွင် အေရဵေပါ် အေြခအေန နှင်ဴ ပတ်သက်၍ တုဳ့ြပန်ေဆာင်ရွက်မညဴ် အစီအစဉ်မျာဵ 

ချမှတ်ေရဵဆွဲြခင်ဵ လမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵ  

၃။ ကိုရိုနာဗိုင်ဵရပ်စ် COVID – 11 နှင်ဴ ပတ်သက်၍ လက်ေတွ့ တုဳ့ြပန်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵဆိုင်ရာ အစီအမဳမျာဵ  

၄။ ကိုရိုနာ ဗုိင်ဵရပ်စ် COVID – 11 နှင်ဴ ပတ်သက်၍ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ စုစည်ဵ၊ ထာဵရိှ စီမဳြခင်ဵနှင်ဴ 

ပတ်သက်ဆက်နွယ်ေသာ အဖွဲ့မျာဵ နှင်ဴ ချတိ်ဆက်မှု ညှိနှိုင်ဵေဆာင်ရွက်မှု လမ်ဵညွန်ချက်မျာဵ  

ဤအကကဳြပုမူေဘာင်ကို ေရဵသာဵရာတွင် အစိုဵရ ကျန်ဵမာေရဵ နှင်ဴ အာကစာဵ ဝန်ကကီဵဌာန နှင်ဴ ကမ္ဘာကျန်ဵမာေရဵ အဖွဲ့မှ 

ထုတြ်ပန်ထာဵေသာ လမ်ဵညွန်ချက်မျာဵကို အဓိက အသဳုဵြပုမှီြငမ်ဵထာဵသည်။ Community Partnership Initiative (CPI) မှ 

ပဳဴပိုဵေပဵေသာ နည်ဵပညာ အေထာက်အကူြပု သင်ခန်ဵစာ နှင်ဴ စာရွက်စာတမ်ဵမျာဵကို မှီြငမ်ဵထာဵသည်ကို 

အသိအမှတ်ြပုလိုပါသည်။ ဤလက်စွဲစာအုပ်သည် ကိုရိုနာ ဗိုင်ဵရပ်စ် COVID -  11 ကပ်ေဘဵကို တုဳ့ြပန်ေဆာင်ရွက်မှု 

ြပုေနကကေသာ သူမျာဵအတွက် တစ်စုဳတစ်ရာ အေထာက်အကူ ြဖစ်ေစပါ ေကကာင်ဵ ဆန္ဒြပုအပ်ပါသည်။  
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အခန်ဵ ၁ - ေကျဵရွာလူထုအာဵ အြမင်ဖွင်ဴြခင်ဵ  

 

ဤအပိုင်ဵသည် ကိုရိုနာဗိုင်ဵရပ်စ် COVID-19 နှင်ဴပတ်သက်၍ လူထုကို အသိအြမင်ဖွင်ဴြခင်ဵနှင်ဴ ၎င်ဵနှငဴ်ဆိုင်ရာ 

အသိပညာဗဟုသုတမျာဵကို ပဳဴပိုဵေပဵနိုင်ရန်ြပင်ဆင်ထာဵပါသည်။ COVID-19နှင်ဴ သက်ဆိုင်ေသာ  အေြခခဳကျပပီဵ၊ 

မြဖစ်မေနသိရိှနာဵလည် သေဘာေပါက်ထာဵရမညဴ် အချက်မျာဵကို ခခုဳငဳုေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ ဤအပိုင်ဵ၏ 

အဓိကရည်ရွယခ်ျက်မျာဵမှာ COVID-19 နှင်ဴ ပတ်သက်ေသာ အေရဵကကီဵအချက်မျာဵကို သိရိှနာဵလည်ပပီဵ တစ်သီဵပုဂ္ဂလအဆင်ဴ၊ 

မိသာဵစုနှင်ဴ ရပ်ရွာအဆင်ဴတွင်ဴ မည်ကဲဴသ့ုိ သတိထာဵ ြပုမူေနထိုင်ရမည်ကို ရရှိေစရန်ြဖစ်သည်။ ထိုမှတဆင်ဴ 

ပိုမိုကျယ်ြပန့်ပပီဵလူထုအသွင်ေဆာင်ေသာ အသွာဵအလာေစာင်ဴကကညဴ်ြခင်ဵ၊ ကန့်သတ်ြခင်ဵ၊ ဆိုင်ရာကျန်ဵမာေရဵဌာနသို့ 

ညွှန်ဵပိုြ့ခင်ဵတို၏့ သေဘာတရာဵမျာဵကို နာဵလည်သေဘာေပါက်ပပီဵ၊ စိတ်အာဵထက်သန်စွာ (သ့ုိ) လိုအပ်လာလျှင် ပါဝင် 

ကူညီမှုမျာဵေပဵနိုင်ေစရန်လည်ဵ ရည်ရွယ်ပါသည်။ ထို့အတူ အေရဵေပါ်ကာလတွင် သာမာန်အာဵြဖငဴ် ြမငသ်ာမှုမရိှေသာ (သ့ုိ) 

လွန်စွာအေရဵပါေသာ (စိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ၊ ဖယ်ကျဉ်ခွဲြခာဵဆက်ဆဳမှုနှင်ဴ ထိုခိုက ် နာကျင်လွယ်ေသာအုပ်စု)မျာဵကို 

နာဵလည်သေဘာေပါက်လာြခင်ဵအာဵြဖင်ဴ လိုအပ်ေသာအခန်ဵကဏ္ဍတွင် ပါဝင်ကူညီပဳဴပိုဵေပဵနိုင်ရန် ရည်ရွယပ်ါသည်။ 

တုဳ့ြပန်ေဆာင်ရွက်ရမညဴ် လုပ်ငန်ဵစဉမ်ျာဵကို လက်ေတွ့အေကာင်အထည်ေဖာ်နိုင်ရန် လူထုပညာေပဵ လုပ်ငန်ဵ အစီအစဉ် 

ေကာင်ဵမွန်စွာေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် အလို့ငှာ ဤ ပညာေပဵလုပ်ငန်ဵ အဆင်ဴဆင်ဴကို ြပင်ဆင်ထာဵပါသည်။  

ေကျဵရွာအတွင်ဵ ကျန်ဵမာေရဵ အသိပညာေပဵလုပ်ငန်ဵမျာဵလုပ်ေဆာင်ရာတွင် ေအာက်ပါအချက်မျာဵကို သတိြပု 
လိုက်နာသွာဵရပါမည်။ 

- သက်ဆိုင်ရာေကျဵရွာအုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ၊ ေဒသအာဏာပိုင်မျာဵ၊ အေြခခဳကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵနှင်ဴ ချတိ်ဆက် 

ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

- ကျန်ဵမာေရဵအသိပညာေပဵမညဴ် သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵအာဵ သက်ဆိုင်ရာ ေကျဵရွာအုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ၊ 
ေဒသအာဏာပိုင်မျာဵ၊ အေြခခဳကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵအာဵ ကကိုတင်အေကကာင်ဵကကာဵ တင်ြပထာဵရန်။  

- ရပ်ရွာအတွင်ဵ ဘာသာေရဵေခါင်ဵေဆာင်မျာဵ၊ ဘုန်ေတာ်ကကီဵမျာဵ၏ အကူအညီ၊ အသဳြဖငဴ် ကျန်ဵမာေရဵ 

ပညာေပဵြခင်ဵကိုလည်ဵ ထညဴ်သွင်ဵစဉ်စာဵရန် 

- ကျန်ဵမာေရဵပညာေပဵမညဴ် ေန့ရက်၊ ေနရာ၊ အချနိ်တို့ကိုကကိုတင် အေကကာင်ဵကကာဵညှိနှိုင်ဵထာဵရန်။ 

- လူစုလူေဝဵြဖငဴ် ကျန်ဵမာေရဵ အသိပညာေပဵြခင်ဵကို ေရှာင်ကကဉ်ရန် 
- ကျန်ဵမာေရဵပညာေပဵ အစီအစဉ်ငယ် (Small Health Talk) မျာဵြဖငဴ် လည်ဵေကာင်ဵ၊ လက်ကိုင်အသဳချဲ့စက် ငယ် (hand 

speaker) မျာဵ၊ အသဳချဲ့စက် (loud speaker) မျာဵကို အသဳုဵြပု၍ ကျန်ဵမာေရဵအသိပညာေပဵရန်။  

ပါ၀င်ေသာ အခန်ဵမှာ ေအာက်ပါအတိုင်ဵြဖစ်သည်။  

- အခန်ဵ ၁.၁ - ကိုရိုနာဗိုင်ဵရပ်ေရာဂါ (COVID-19) ဆိုသည်မှာ - 

- အခန်ဵ ၁.၂ -  ကိုရိုနာဗိုင်ဵရပ်ေရာဂါ (COVID-19) ေရာဂါလက္ခဏာ၊ ြပန့်ပွာဵမှု၊ ကာကွယန်ည်ဵ  

- အခန်ဵ ၁.၃ -  ကုိရိုနာဗိုင်ဵရပ်ေရာဂါ (COVID-19) ကာကွယန်ည်ဵ နှင်ဴ ပါတ်သက်ေသာ နည်ဵလမ်ဵ 

- အခန်ဵ ၁.၄ -  သဳသယလူနာနှင်ဴ ပါတ်သက်ေသာ သတင်ဵအချက်အလက်/အသွာဵအလာကန့်သတ်ြခင်ဵ  

- အခန်ဵ ၁.၅ - ညွန်ဵပိုြ့ခင်ဵ    

- အခန်ဵ ၁.၆ - စိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာြပုစုေစာင်ဴေရှာက်ြခင်ဵ 

- အခန်ဵ ၁.၇ - လူ့အသုိင်ဵအဝိုင်ဵအတွင် ဖယ်ကျဉ်ခဳရြခင်ဵနှင်ဴ ခွဲြခာဵဆက်ဆဳြခင်ဵ 
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- အခန်ဵ ၁.၈ -   ထိခိုက်ခဳစာဵလွယ်ေသာ လူအုပ်စုမျာဵကို ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵြခင်ဵ  

အခန်ဵ ၁.၁  -  (COVID-19) ဆုိသည်မှာ   

ကိုရိုနာဗိုင်ဵရပ်ေရာဂါ (COVID-19) ကူဵစက်ေရာဂါ၏ သမိုင်ဵေကကာင်ဵနှင်ဴ လက်ရိှကူဵစက်မှု အေြခအေနကို သိရိှရန် 

ရည်ရွယ်ပါသည်။ အေကကာင်ဵအရာအာဵြဖင်ဴ - COVID-19 ဟာ ဗုိင်ဵရပ်အမျ ိုဵအစာဵ အသစ် ြဖစ်သည်။ ယခင်ကလူတွင် 

ကူဵစက်ထာဵြခင်ဵမရိှပါ။  

 
ကိုရိုနာဗိုင်ဵရပ်စ်ဆိုသည်မှာ တိရစ္ဆာန်ေတွမှာသာမက လူေတွမှာပါေတွ့နိုင်ေသာ ကကီဵမာဵသညဴ် ဗိုင်ဵရပ်စ်အုပ်စု 

တစ်မျ ိုဵြဖစ်သည်။ လူကိုကူဵစက်ေသာအခါ သာမန်တုပ်ေကွဵေရာဂါလက္ခဏာမှ ြပင်ဵ ထန်ေသာ အသက်ရှုလမ်ဵ 

ေကကာင်ဵဆိုင်ရာ ေရာဂါမျာဵအထိြဖစ်တတပ်ါသည်။  

 

၂၀၀၂ ခုနှစ် တရုတ်ြပည်သူ့သမ္မတနိုင်ငဳတွင် ြဖစ်ပွာဵခဲဴေသာ ဆာဵစ် (SARS) ေရာဂါ၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ် အေရှ့အလယ်ပိုင်ဵ ေဒသမှာ 
ြဖစ်ပွာဵခဲဴတဲဴ မာဵစ် (MERS) ေရာဂါကဲဴသို့ ြပင်ဵ ထန်အဆုတ်ေရာင်ေရာဂါေတွဟာ ကိုရုိနာဗိုင်ဵရပ်စ် ေရာဂါ ပိုဵေကကာင်ဴ 

ြဖစ်ပွာဵရြခင်ဵ ြဖစ်ပါသည်။ မကကာေသဵခင်ကမှ အသစ်ေတွ့ရှိရတဲဴ ကိုရိုနာဗိုင်ဵရပ်စ်ကေတာဴ လတ်တေလာ 

အသက်ရှုလမ်ဵေကကာင်ဵဆိုင်ရာ ေရာဂါကိုြဖစ်ပွာဵေစခဲဴပါသည်။  

 

Novel Corona Virus – 2019 မ ှCOVID-19 (Corona Virus Disease – 2019) လို့ နာမည်ေြပာင်ဵလဲထာဵသည်။  
တရုတ်နိုင်ငဳ ဝူဟန်ပမို့တွင် တိရစ္ဆာန်ေပါင်ဵစုဳရာင်ဵချသညဴ် (Sea Food Market)မှ စတင်ြဖစ်ပွာဵသည်ဟု ယူဆရသည်။  

 

ေရာဂါကူဵစက်ခဳရေသာသူမျာဵတွင် အသက်ရှူလမ်ဵေကကာင်ဵဆိုင်ရာေရာဂါလက္ခဏာမျာဵအဓိကခဳစာဵရသည်။ COVID-19 

သည် SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome ) ေရာဂါ နှင်ဴ MERS‐CoV  ကဲဴသ့ုိ Coronavirus  ပိုဵအမျ ိုဵအစာဵ 

ဗိုင်ဵရပ်အသစ်ြဖစ်သည်။ 
 

SARS ကုိ ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် တရုတ်နိုင်ငဳေတာင်ပိုင်ဵ ဂွမ်ေဒါင်ဵြပည်နယ်မှာ ေကကာင်ကတိုဵနှင်ဴ လင်ဵနို့မျာဵမှ တဆင်ဴ ကူဵစက်ပပီဵ 

ြဖစ်ပွာဵခဲဴသည်။ MERS ေရာဂါဟာ ၂၀၁၂ ခုနှစ် Middle East respiratory syndrome coronavirus, or MERS‐CoV ပိုဵြဖစ်ပပီဵ 

Saudi Arabia   နိုင်ငဳမှာ ကုလာဵအုတ်မျာဵမှ စတင်ကူဵစက်ခဲဴသည်။ 

 
COVID-19  စတင်ကူဵစက်မှုကိုေတာဴ ေဖာ်ထုတ်မရနိုင်ေသဵပါ။ 

 

အသဳုဵြြုသညဴ် ေောက်ဆက်တွဲ -  

1. WHO – n CoV – Introductory Video – MP4 (လိုအပ်ပါက အသဳုဵြပုနိုင်သည်။) 

https://www.youtube.com/watch?v=pbbvdzP8Vjw   

  

အခန်ဵ ၁.၂ -  ကိုရိုနာ ဗုိင်ဵရပ်ေရာဂါလက္ခဏာ၊ ြပန့်ပွာဵမှုနှငဴ် ကာကွယ်နည်ဵ 

ဤအခန်ဵသည် ကိုရိုနာဗိုင်ဵရပ်ေရာဂါ (COVID-19) ေရာဂါလက္ခဏာ၊ ြပန့်ပွာဵမှု၊ ကာကွယန်ည်ဵမျာဵကို သိရိှရန် ြဖစ်သည်။  

အေကကာင်ဵအရာအာဵြဖင်ဴ ေတွ့ရိှရေလဴရိှေသာ လက္ခဏာမျာဵ၊ ြပန့်ပွာဵမှုပုဳစဳနှင်ဴ လျင်ြမန်စွာ ကူဵစက်နိုင် ပုဳမျာဵကို 

ေဆွဵေနွဵမည်။ ထို့အြပင် ကာကွယန်ည်ဵလမ်ဵမျာဵကို မိတ်ဆက်ေပဵမည်။ အစိုဵရ ကျန်ဵမာေရဵဌာနမှ ထုတ်ြပန်ေသာ 

ေစာင်ဴကကညဴ်လူနာ သတင်ဵအချက်အလက်နှင်ဴ ကာကွယ်နည်ဵလမ်ဵကို ေလဴလာနိုင်သည်။  

အသဳုဵြြုသညဴ်ေောက်ဆက်တွဲ  

https://www.youtube.com/watch?v=pbbvdzP8Vjw
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2. COVID-19 symptom, transmission and prevention (26-1-2020) 

3. COVID-19 Poster_ MM_ transmit-symptom-prevent  

 

အခန်ဵ ၁ .၃ -  ကိုရိုနာဗိုင်ဵ ရပ် ကာကွယ်နည်ဵနှငဴ် ပတ်သတ်ေသာ နည်ဵလမ်ဵ 

ဤအခန်ဵသည် ေရာဂါကာကွယ်နည်ဵလမ်ဵမျာဵကို စာေတွ့ေလဴလာြခင်ဵနှငဴ် တတ်နိုင်ပါက လက်ေတွ့ လုပ်ေဆာင် ြခင်ဵြဖငဴ် 

အတူတကွ သိရိှလိုက်နာနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ လူစုလူ ေဝဵနှင်ဴ လူဦဵေရထူထပ်ေသာ ေနရာေဒသတွင် ေနထိုင်သွာဵလာ 

အလုပ်လုပ်ပါက ကူဵစက်မှုမှ ကာကွယန်ိုင်မညဴ် နည်ဵလမ်ဵမျာဵ - စနစ်တကျ ေချာင်ဆိုဵြခင်ဵ၊ လက်ေဆဵြခင်ဵ၊ နှာေခါင်ဵစည်ဵ 

အသဳုဵြပုနည်ဵမျာဵကို ေလဴလာရမည်။ ယခုအခါတွင် နှာေခါင်ဵစည်ဵ အသဳုဵြပုမှု မျာဵကိုလည်ဵ အကျယ်တဝငဴ်ေဖာ်ြပလာ 

သညဴ်အြပင် အိမ်တွင်ဵချုပ်လုပ်နိုင်ေသာ နှာေခါင်ဵစည်ဵမျာဵကို လည်ဵ မြဖစ်မေနအသဳုဵြပုရမညဴ်အေြခအေနတွင် အသဳုဵြပုနိုင် 

ေကကာင်ဵ ေဖာ်ြပလာမှုလည်ဵရိှသည်။ ထို့ေကကာင်ဴ ြမန်မာနိုင်ငဳ ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴ အာဵကစာဵဝန်ကကီဵဌာနမှ ထုတ်ြပန်ထာဵေသာ 

နှာေခါင်ဵစည်ဵချုပ်လုပ်အသဳုဵြပုနည်ဵကိုလည်ဵ ေလဴလာသင်ဴပါ သည်။  

အစာဵအစာ သန့်ရှင်ဵလုခဳခုဳမှု၊ သာဵငါဵေစျဵကွက်မျာဵတွင် သာဵငါဵလုပ်ငန်ဵေရာင်ဵချလုပ်ကိုင်သူမျာဵ၊ သယ်ယူ ပို့ေဆာင်သူမျာဵ 

နှင်ဴ ေစျဵဝယ်သူမျာဵ  ေနထိုင်ြခင်ဵ၊ အလုပ်လုပ်သညဴ်လူမျာဵ အတွက် သွာဵလာေနထိုင်နည်ဵမျာဵ ကိုလည်ဵ 

ရှင်ဵလင်ဵေဆွဵေနွဵမည်။  

အသဳုဵြြုသညဴ်ေောက်ဆက်တွဲ  

4. ေချာင်ဆိုဵနည်ဵ Cough Etiquette – 5-2-2020 

5. လက်ေဆဵနည်ဵ Hand wash  

6. နှာေခါင်ဵစည်ဵ အသဳုဵြပုြခင်ဵ  

7. နှာေခါင်ဵစည်ဵချုပ်လုပ်ြခင်ဵ  

8. အစာဵအစာသန့်ရှင်ဵလုခဳခုဳမှု Food clean  

9. သာဵငါဵေစျဵသွာဵ/ေနထိုင်/အလုပ်လုပ်သူမျာဵအတွက် ေနထိုင်နည်ဵ Wet Market  

10. အစည်ဵအေဝဵမျာဵြပုလုပ်ရာတွင် COVID-19 နှင်ဴ ပါတ်သက်၍ လိုက်နာရမညဴ်အချက်မျာဵ  

 

အခန်ဵ ၁.၄  - သဳသယလူနာနှငဴ် ပါတ်သက်ေသာ သတင်ဵအချက်အလက် / အသွာဵအလာကန့်သတ် ြခင်ဵ 

မိမိတို့ေနထိုင်ရာ ေနရာ ေဒသမျာဵတွင် သဳသယလူနာမျာဵရိှပါက သဳသယလူနာအာဵ ကိုယ်ပိုင်အစီအစဉြ်ဖစ်ေစ အစိုဵရ 

အစီအစဉြ်ဖစ်ေစ သီဵသန့်ခွဲ၍ ေနထိုင်ေစပါက ကျန်မိသာဵစုဝငမ်ျာဵ၊ ပတ်၀န်ဵကျင်မှ လူအမျာဵကို ေရာဂါ ကူဵစက်မှုအနည်ဵဆုဳဵ 

ြဖစ်ေအာင် ကာကွယပ်ပီဵသာဵ ြဖစ်သည်။ ဤအခန်ဵသည် သဳသယလူနာနှင်ဴ မိသာဵစုဝငမ်ျာဵ လိုက်နာရမည်ဴ ေနထိုင်သွာဵလာ 

နည်ဵမျာဵ ကို သိရိှလိုက်နာနိုင်ရန် ရည်ရွယပ်ါသည်။ သဳသယလူနာကိုယ်တိုင်နှင်ဴ မိသာဵစ၀ုင်မျာဵသည် ေစာင်ဴကကညဴ်ကာလ 

အတွင်ဵ လိုက်နာရမညဴ် အချက်အလက်မျာဵကို ေဆွဵေနွဵသွာဵမည်။ ကိုရိုနာဗိုင်ဵရပ်စ်ေရာဂါလက္ခဏာရှိသူမျာဵကို သဳသယ 

လူနာဟုေခါ်ဆိုနိုင်ပပီဵ ေရာဂါလက္ခဏာမျာဵသည် အခန်ဵ ၁.၃ တွင် ေလဴလာခဲဴကကပပီြဖစ်သည်။  

အသဳုဵြြုသညဴ် ေောက်ဆက်တွဲ  

20. Facility Quarantine (၂၁) ရက်နှင်ဴ မိမိေနအိမ်တွင် သီဵြခာဵေနထိုင်ြခင်ဵ Home Quarantine ကာလ (၇) 

ရက်ေဆာင်ရွက်သွာဵေရဵ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရန် အသိေပဵထုတ်ြပန်ြခင်ဵ (၁၁.၄.၂၀၂၀) 
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22. အသွာဵအလာကန့်သတ်မှုခဳယူြခင်ဵ (၂၁) ရက်ြပညဴ်ပပီဵေနာက် သတ်မှတ်ေနရာ (Quarantine Center) မျာဵမှ 

မိမိေနအိမ်မျာဵသ့ုိ ြပန်မညဴ်သူမျာဵအတွက် လိုက်နာရမညဴ်အချက်မျာဵ (Version 2.0) ၁၁.၄.၂၀၂၀ 

အခန်ဵ ၁.၅  - ညွှန်ဵပိုြ့ခင်ဵ    

လူမျာဵေနထိုင်ရာ  ေနရပ်၊ ေကျဵရွာ  ေဒသမျာဵတွင် ြပင်ဵထန်ေရာဂါလက္ခဏာခဳစာဵေနရသညဴ် သဳသယလူနာေတွ့ ပါက 

စနစ်တကျ စစ်ေဆဵကုသနိုင်ေရဵအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ကျန်ဵမာေရဵဌာန/ေဆဵရုဳမျာဵသ့ုိ ညွန်ဵပို့ရမည်။ ထိုသ့ုိညွန်ဵပို့ရာတွင် - 

ဆက်သွယည်ွန်ဵပိုမ့ညဴ်လုပ်ငန်ဵစဥ််မျာဵ ြပငဆ်င်ေဆွဵေနွဵေဖာ်ထုတ်ြခင်ဵနှငဴ်  ပမို့နယ် ရပ်ကွက်/ေကျဵရွာအုပ်စု အလိုက် 

ဆက်သွယန်ိုင်သညဴ် ဌာနမျာဵ ေဝမျှမည်။  

ေကျဵရွာ ရပ်ကွက်မှလည်ဵ လူထုပူဵေပါင်ဵပါ၀င်မှုြဖင်ဴ ေစာင်ဴကကညဴ်ေလဴလာမှုမျာဵ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ လူထုကိုယ်စာဵ 

ညွန်ဵပိုေ့ရဵအတွက် ဆက်သွယ်ေပဵမညဴ် လူ/အဖွဲ့ကို တာ၀န်အပ်နှင်ဵြခင်ဵ၊ လူနာညွန်ဵပိုပ့ါက သယ်ယူပို့ေဆာင် ေရဵနှင်ဴ 

အြခာဵေသာ ၀န်ေဆာင်မှု ကူညီပဳဴပိုဵေပဵနိုင်မညဴ် အသင်ဵအဖွဲ့မျာဵအာဵ ေဖာ်ထုတ် ဆက်သွယ်ထာဵမညဴ် အစီအစဉမ်ျာဵ 

ေဆွဵ ေနွဵမည်။ အစိုဵရဌာနမှ အေရဵေပါ်ဆက်သွယန်ိုင်ေရဵ သတ်မှတ်ေပဵထာဵေသာ ဌာန မျာဵ သို့ ဆက်သွယန်ိုင်ရန် 

ကကိုတင်ချတိ်ဆက်ထာဵရမည်။  

အသဳုဵြြုသညဴ် ေောက်ဆက်တွဲ  

11. ကိုရိုနာဗိုင်ဵရပ်စ်ေရာဂါနှင်ဴဆက်လျဉ်ဵ၍ စီမဳလုပ်ေဆာင်ပုဳအဆင်ဴဆင်ဴ  

12. Community Strength to prevent - https://www.youtube.com/watch?v=0sceNi--MIo 

 

အခန်ဵ ၁.၆  - စိတ်ပိင်ုဵဆုိင်ရာ ြပုစုေစာင်ဴေရှာက်ြခင်ဵ 

စိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ ြပုစုေစာင်ဴေရှာက်ြခင်ဵသည် ေရာဂါ ကာကွယတ်ိုက်ဖျက်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်တိုင်ဵတွင် မပါမြဖစ် ထညဴ်သွင်ဵ 

စဉ်ဵစာဵရမည်။ 

ကူဵစက်ြမန် ေရာဂါမျာဵ၊ ကပ်ေရာဂါမျာဵ ြဖစ်ပွာဵရာတွင် တိုက်ရိုက်ြဖစ်ေစ၊ သွယဝ်ိုက် ြဖစ်ေစ အမျ ိုဵမျ ိုဵေသာ စိတ်ဖိစီဵမှုမျာဵ 

လူအမျာဵတွင် ခဳစာဵရေလဴ ရိှကကသည်။ ြပည်သူလူထုအပါအဝင် ကျန်ဵမာေရဵဝန်ေဆာင်မှု ေပဵသူမျာဵပါ စိတ်ဖိစီဵမှုမျာဵစွာကို 

ခဳစာဵကကရပါသည်။  

စိတ်ဖိစီဵမှုအမျ ိုဵမျ ိုဵ 

 ေရာဂါ ကူဵစက်ခဳရမည်ကို ေကကာက်ြခင်ဵ၊ 

 ေဆဵရုဳ၊ ေဆဵခန်ဵမျာဵမှ တဆင်ဴ ကူဵစက်ခဳရမည်ကို ေကကာက်ြခင်ဵ၊ 

 ေရာဂါေကကာင်ဴ အလုပ်မှ ရပ်စဲြခင်ဵ၊ အလုပ် နာဵခိုင်ဵြခင်ဵတို့ေကကာင်ဴ စာဵဝတ်ေနေရဵ ခက်ခဲမည်ကို စိုဵရိမ်ြခင်ဵ၊ 

 မိမိ လူမျ ိုဵ၊ ေနထိုင်ရာ ေဒသေပါ် မူတည်ကာ ေရာဂါပိုဵ သယ်ေဆာင်သူအြဖစ် လူအမျာဵမှ ဝိုင်ဵကကဉ်ခဳရမည်ကို စုိဵရိမ်ြခင်ဵ၊ 

 မိမိ၏ ချစ်ရသူမျာဵအေပါ် ေရာဂါ ကျေရာက်ြခင်ဵမှ ကာကွယ်ေပဵနိုင်ြခင်ဵ မရိှေသာေကကာင်ဴ ကူကယ်ရာမဲဴ ခဳစာဵရြခင်ဵ၊ 

 အသက်အရွယ် ကကီဵရင်ဴသူမျာဵ စသူတို့သည် ေဆဵရုဳ ေဆဵခန်ဵမျာဵမှ ေရာဂါ ကူဵမည် စိုဵေသာေကကာင်ဴ ကူဵစက်ေရာဂါနှင်ဴ 

မသက်ဆိုင်ေသာ ေရာဂါမျာဵကို ေဆဵကုသရန် ြငင်ဵဆန်ြခင်ဵ၊ 

 လူအမျာဵနှင်ဴ ကင်ဵကွာေနေသာေကကာင်ဴ ပျင်ဵရိပငီဵေငွ့ြခင်ဵ၊ စိတ်ဓာတ်ကျြခင်ဵ တို့ ြဖစ်ေပါ် တတ်ပါသည်။ 

 ေရာဂါပိုဵ ကူဵစက်ပုဳ ေသချာစွာ မသိရိှေသာေကကာင်ဴ မိမိအာဵ ေရာဂါကူဵစက်မည်ကို ေကကာက်သညဴ် အြပင် မိမိမှ 

သူမျာဵအာဵ ကူဵစက်မည်ကိုလည်ဵ ေကကာက်ရွ ်ဴဳြခင်ဵ၊ 

https://www.youtube.com/watch?v=0sceNi--MIo


11 
 

 COVID-19 ၏ ေရာဂါလက္ခဏာ မျာဵသည် အြခာဵေရာဂါမျာဵ၏ လက္ခဏာမျာဵနှင်ဴ ဆင်တူယိုဵ မှာဵ ြဖစ်ေနြခင်ဵ၊ 

အသက်အရွယ် ကကီဵသူမျာဵ၊ မသန်စွမ်ဵသူမျာဵကဲဴသ့ုိ ေသာ လူအုပ်စုမျာဵအတွက် ရိှရင်ဵစွဲ ကျန်ဵမာေရဵ ေစာင်ဴေရှာက်မှုမျာဵကို 

အေရဵေပါ် ေရာဂါ ကာကွယေ်ရဵနှင်ဴ ေစာင်ဴေရှာက်ေရဵ အတွက် ခွဲေပဵလိုက်ရသြဖငဴ် အဆိုပါ လူအုပ်စုမျာဵအတွင်ဵ ကျန်ဵမာေရဵ 

ဝန်ေဆာင်မှု ရရှိုနိုင်မှုနှင်ဴ ပါတ်သက်ပပီဵ စိတ် လုဳခခုဳမှု မရိှေတာဴြခင်ဵ 

သတိြပုရမညဴ်ေနာက်ဆက်တွဲဆိုဵကျ ိုဵမျာဵ  

အချနိ်ကကာြမငဴ်စွာ စိတ်ဖိစီဵမှု ခဳစာဵေနရေသာေကကာင်ဴ လူ့အသုိင်ဵအဝိုင်ဵ ပါတ်ဝန်ဵကျင်တွင်  

 လူမှု ကွန်ယက်မျာဵ၊ စီဵပွာဵေရဵနှင်ဴ ေဒသန္တရအေြခအေနမျှတမှု မရိှေတာဴြခင်ဵ၊ 

 ေရာဂါပိုဵရိှပပီဵ အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူမျာဵအာဵ ပါတ်ဝန်ဵကျင်မှ ဝိုင်ဵကကဉ်ြခင်ဵ၊ 

 အစိုဵရနှင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵ ဝန်ထမ်ဵမျာဵ အေပါ်တွင် မေကျနပ်ချက်မျာဵ ြဖစ်ေပါ်လာနိုင်ြခင်ဵ၊ 

 အိမ်တွင်ဵ အကကမ်ဵဖက်မှုမျာဵ၊ ကေလဵသူငယ်မျာဵကို အနိုင်ကျင်ဴမှုမျာဵ ပိုမျာဵြပာဵလာနိုင်ြခင်ဵ၊ 

 တရာဵဝင် သတင်ဵ ထုတ်ြပန်ရာ ဌာနမျာဵ အေပါ် အယုဳအကကည် နည်ဵလာြခင်ဵ၊ 

 ရိှရင်ဵစွဲ စိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ ကျန်ဵမာေရဵ ေစာင်ဴေရှာက်မှု လိုအပ်သူမျာဵ၊ မူဵယစ်ေဆဵ သဳုဵစွဲသူမျာဵ ေရာဂါလက္ခဏာ ပိုမုိ 

ြပင်ဵ ထန်လာြခင်ဵ၊ ြပန်ြဖစ်ြခင်ဵတို့ ြဖစ်ေပါ်လာနိုင်ပါသည်။ 

အဆိုပါစိတ်ဖိစီဵမှုသည် ေကာလဟာလမျာဵ၊ သတင်ဵမှာဵမျာဵ၊ ဗဟုသုတ အမှာဵမျာဵေကကာင်ဴ ပိုမို ဆိုဵရွာဵေလဴ ရိှကကသည်။ 

၎င်ဵကို ကာကွယရ်န် COVID-19 တုဳြ့ပန်မှုမျာဵ ေဆာင်ရွက်ရာ အဆင်ဴတိုင်ဵတွင် စိတ်လမူှုကျန်ဵမာေရဵ အစီအစဉ်မျာဵကို 

လူထုအာဵလုဳဵ ပါဝင်ပပီဵ Whole Society Approach ြဖငဴ် ချဉ်ဵကပ်ရမည်။ 

မိမိအေနြဖငဴ် လုပ်ေဆာင်နိုင်မညဴ်အချက်မျာဵ  

 အေကာင်ဵြမင်စိတ်ရိှြခင်ဵ(ဥပမာ-လူအမျာဵသည်ပိုမိုညီညွတ်လာနိုင်သည်။ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်တတ်လာသည်) 

 အြခာဵသူမျာဵကို ကူညီြခင်ဵြဖင်ဴ ဘဝေနထိုင်ရာတွင် ပိုအဓိပ္ပာယ် ရိှလာသည်။  

 လူထုအတွင်ဵ စိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ ကျန်ဵမာေရဵအတွက် အင်တာနက်၊ ဖုန်ဵ စသည်တို့ြဖင်ဴ မိမိ ခင်တွယ်သူမျာဵနှင်ဴ 

ဆက်သွယ်ပပီဵ ပို ဂရုစိုက်ေပဵြခင်ဵ 

 အင်တာနက်၊ဖုန်ဵ အစရိှသည်တို့ကို လက်လှမ်ဵမမီေသာ လူမျာဵအတွက် မှန်ကန်ေသာ သတင်ဵအချက်အလက် မျာဵ ကို 

မျှေဝေပဵြခင်ဵ 

 မိသာဵစုမျာဵနှင်ဴ ေဝဵကွာေနသူမျာဵ၊ ဝန်ေဆာင်မှု လက်လှမ်ဵမမီသူမျာဵကို ကူညီေပဵပါ။ 

 မိမိကို စိတ်ဖိစီဵမှုြဖစ်ေစေသာ သတင်ဵမျာဵဖတ်ြခင်ဵကို ေရှာင်ရှာဵပပီဵ မိမိ ယုကဳကည်နိုင်ေသာ သတင်ဵမီဒီယာ အချ ို့မှ 

သတင်ဵမျာဵကို ဖတ်၍ လူမှုကွန်ယက်အသဳုဵြပုြခင်ဵကို အချနိ်သတ်မှတ်ေလျာဴချပါ။  

လူထုအေနြဖင်ဴ အတူတကွလုပ်ေဆာင်နိုင်မညဴ်အချက်မျာဵ  

 ေဒသနှင်ဴ ကိုက်ညီေသာ စိတ်ကျန်ဵမာေရဵ ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ၊ လက်ရိှ လုပ်အာဵနှင်ဴ လိုအပ်ချက်မျာဵကို သိရှိရန် 

ဆန်ဵစစ်ချက် လုပ်ေဆာင်ြခင်ဵ၊ 

 အစိုဵရအပါအဝင် အြခာဵ စိတ်လူမှု ဝန်ေဆာင်မှု ေပဵေသာ အဖွဲ့မျာဵ အချင်ဵချင်ဵ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ 

 စိတ်ေရာဂါ ခဳစာဵေနရသူမျာဵ၊ မူဵယစ်ေဆဵသဳုဵစွဲသူမျာဵအတွက် လက်ရိှ ကျန်ဵမာေရဵ ေစာင်ဴေရှာက်မှုဆိုင်ရာ 

လိုအပ်ချက်မျာဵကို အြမန်ဆုဳဵ သိရိှေအာင် ေဆာင်ရွက်စီမဳြခင်ဵ၊ 

 COVID -19 ကူဵစက်ခဳရသူမျာဵ၊ မိသာဵစုဝငမ်ျာဵနှင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵ လုပ်သာဵမျာဵ၊ ကေလဵမျာဵနှင်ဴ သက်ကကီဵမျာဵအပါအဝင် 

ြဖစ်ေသာ vulnerable population အတွက် စိတ်လမူှု ေစာင်ဴေရှာက်ေရဵ ဆိုင်ရာ အစီအစဉ်မျာဵ ေရဵဆွဲြခင်ဵ၊  
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 စိတ်လမူှုပိုင်ဵဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵကို အမျ ိုဵသမီဵမျာဵ လက်လှမ်ဵမီ ရရိှေအာင် စီမဳြခင်ဵ၊ 

 အသဳုဵြပုသညဴ်ေနာက်ဆက်တွဲ  

13. COVID-19  ေရာဂါကူဵစက်ပျ ဳ့ပွာဵသညဴ်ကာလအတွင်ဵ စိတ်ဖိစီဵမှုကို ေြဖရှင်ဵြခင်ဵ 

14. COVID-19 ေရာဂါကူဵစက်ပျ ဳ့ပွာဵသညဴ်ကာလအတွင်ဵ ကေလဵသူငယ်မျာဵ စိတ်ဖိစီဵမှုကို ရင်ဆိုင်နိုင်ရန် အတွက် 

အကူအညီေပဵလမ်ဵညွှန်ချက် 

အခန်ဵ ၁.၇  - လူ့အသုိင်ဵအဝုိင်ဵအတွင် ဖယ်ကျဉ်ခဳရြခင်ဵနှငဴ် ခွြဲခာဵဆက်ဆဳြခင်ဵ  

လူ့အသုိင်ဵအဝိုင်ဵအတွင် ဖယ်ကျဉ်ခဳရြခင်ဵနှင်ဴ ခွဲြခာဵဆက်ဆဳြခင်ဵ (Social stigma) ဆိုသည်မှာ လူတစ်ဉီဵ(သ့ုိ) လူတစ်စု၏ 

ေရာဂါလက္ခဏာမျာဵ နှငဴ် ေရာဂါအေြခအေနေကကာငဴ် လူမှုေရဵအရ ခွဲြခာဵဆက်ဆဳြခင်ဵကို ဆိုလိသုည်။  

ယခုလိုေရာဂါကူဵစက်ြပန့်ပွာဵေနချနိ်တွင် ေရာဂါရိှသူမျာဵ၊ ေရာဂါရိှသူမျာဵြဖင်ဴ ထိေတွ့ခဲဴဖူဵသူမျာဵသည် တဳဆိပ်ကပ် ခဳရ၊ 

ခွဲြခာဵဆက်ဆဳြခင်ဵခဳရ၊ သီဵြခာဵဆက်ဆဳြခင်ဵခဳရပပီဵ သာမာန်လူမျာဵနှငဴ်မတူဘဲ လူအမျာဵက ဝိုင်ဵဝန်ဵဖယက်ျဉ် ထာဵြခင်ဵကုိ 

ကကုဳေတွ့ခဳစာဵေနရပါသည်။ ေရာဂါရိှသူမျာဵ နှငဴ် ၎င်ဵတ့ုိ၏ ေစာငဴ်ေရှာက်သူမျာဵ၊ မိသာဵစု၊ သူငယ်ချင်ဵ မျာဵနှငဴ် 

လူမှုအသုိင်ဵအဝိုင်ဵမျာဵေပါ် မျာဵစွာေသာ ဆိုဵကျ ိုဵမျာဵသက်ေရာက်ေစနိုင်သည်။ ေရာဂါမရိှေသာ်လည်ဵ ပိုဵရိှ လူနာ 

ထိေတွ့ဆက်ဆဳမှု ရိှခဲဴသူမျာဵလည်ဵ ထိုနည်ဵတူ ခဳစာဵရမည်ြဖစ်သည်။  

လက်ရိှ COVID-19 ေရာဂါ ြဖစ်ပွာဵမှုသည် လူမျ ိုဵစု တစ်စု ဒါမှမဟုတ် ဗိုင်ဵရပ်စ် နှငဴ် ထိေတွ့ခဲဴဖူဵသူမျာဵအေပါ် လူမှုေရဵအရ 

ခွဲြခာဵဆက်ဆဳမှု အြပုအမူမျာဵ မျာဵစွာ ြဖစ်ေပါ်ေစပါသည်။ အထူဵသြဖင်ဴ ကိုဗစ်ေရာဂါသည် အသစ်ြဖစ်ေနပပီဵ 

ေရာဂါအေကကာင်ဵ မသိသူမျာဵ အလွန်မျာဵြပာဵေနေသဵသည်။ အေကကာက်လွန်ြခင်ဵသည် တြခာဵလူမျာဵကို လွယက်ူစွာ 

ကူဵစက်ြခင်ဵအာဵြဖင်ဴ လူ့အသုိင်ဵအဝိုင်ဵအတွင်ဵ ဖယ်ကျဉ်ခဳရြခင်ဵနှင်ဴ ခွဲြခာဵဆက်ဆဳ ခဳရြခင်ဵမျာဵကို ြဖစ်ေပါ်ေစသည်။  

ေနာက်ဆက်တွဲဆိုဵကျ ိုဵမျာဵ  

Stigma သည် လူမှုေရဵဆိုင်ရာညီညွှတ်မှုမျာဵကို ပျက်ြပာဵေစသည်။  ဆက်လက်ပပီဵ Stigma သည်  ခွဲြခာဵ 

ဆက်ဆဳခဳရမည်စိုဵ၍ ေရာဂါအေြခအေနကို ဖုဳဵကွယရ်န် တွန်ဵအာဵေပဵသည်။ လူအမျာဵ နာမကျန်ဵြဖစ်လျှင် 

ေဆဵရုဳေဆဵခန်ဵတွင် လာေရာက် ကျန်ဵမာေရဵေစာငဴ်ေရှာက်မှုယူြခင်ဵကို တာဵဆီဵ လိမ်ဴမည်။ ေရာဂါကူဵစက်ခဳ ရသူမျာဵနှငဴ် 

၎င်ဵတ့ုိနှငဴ် ထိေတွ့ဆက်ဆဳခဲဴသူမျာဵက ကုသမှုကို ချက်ချင်ဵမရယူရန်၊ ခွဲြခာဵဆက်ဆဳြခင်ဵကို ေရှာင်ရှာဵရန် နှငဴ် ေဆဵကုသမှုကို 

မခဳယကူကဖို့အထိ ြဖစ်သွာဵနိုင်ပါသည်။ ထိုကဲဴသ့ုိေသာ အြဖစ်သည် ဗိုင်ဵရပ်စ်ကို ထိန်ဵချုပ်ဖို့ထက် ပိုမိုကူဵစက်ေစဖ့ုိ 

ြဖစ်ေစပါလိမ်ဴမည်။  

လူ့အသုိင်ဵအဝိုင်ဵအတွင် ဖယ်ကျဉ်ခဳရြခင်ဵနှင်ဴ ခွဲြခာဵဆက်ဆဳမှုကို ေလျာဴချနိုင်ရန်လုပ်ေဆာင်နိုင်မညဴ်အချက်မျာဵ  

ကျန်ဵမာေရဵဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ နှငဴ် အကကဳြပုချက်မျာဵအေပါ် စိတ်ချ ယုကဳကည်ေစရန် ယုကဳကည်မှု တည်ေဆာက်ြခင်ဵ ၊ 

ထိခိုက်နစ်နာသူမျာဵအာဵ စာနာမှု ထာဵြခင်ဵ ၊ ေရာဂါကို ကိုယ်တိုင် နာဵလည်ေစြခင်ဵ နှငဴ် လက်ေတွ့ကျေသာ အစီအမဳမျာဵကို 

ချမှတ်ြခင်ဵ တိုြ့ဖင်ဴ လူအမျာဵ နှငဴ် ၎င်ဵတ့ုိ၏ တန်ဖိုဵထာဵရေသာ သူမျာဵကို ကူညီနိုင်မည်ြဖစ်သည်။  

ေရာဂါ နှငဴ် ၎င်ဵ၏ သက်ေရာက်မှုမျာဵကို ပွငဴ်ပွငဴ်လင်ဵလင်ဵ ၊ ရိုဵရိုဵသာဵသာဵ နှငဴ် ထိေရာက်စွာ ကိုင်တွယ် ေြဖရှင်ဵနိုင် မညဴ် 

ပတ်ဝန်ဵကျင်တစ်ခုကို ဖန်တီဵရန် လိုအပ်ပါသည်။  

ေအာက်ပါလူသာဵချင်ဵစာနာမှုဆိုင်ရာ စဳနှုန်ဵမျာဵကို အသဳုဵြပုြခင်ဵြဖငဴ်လည်ဵ လုပ်ေဆာင်နိုင်ပါသည်။  

 လူမျာဵ၏ လုဳခခုဳမှု ၊ ဂုဏ်သိက္ခာ နှငဴ် အခွငဴ်အေရဵမျာဵကို ြမှငဴ်တင်ရန်  
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  ၎င်ဵတ့ုိအာဵ ထပ်မဳ၍ ထိခိုက်နာကျင်ေစြခင်ဵမှ ေရှာင်ရှာဵရန်  

  ကာကွယေ်စာငဴ်ေရှာက်ြခင်ဵ ဆိုင်ရာ အန္တရာယ် မျာဵကို ေဆွဵေနွဵရန်  

  အေြခအေနခွဲြခမ်ဵစိတ်ြဖာြခင်ဵ၏ အေရဵပါမှု  

  အထိခိုက် အတိမ်ဵေစာင်ဵ မခဳေသာ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကို  ကိုင်တွယ်ြခင်ဵ  

  လူထုကာကွယ်ေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵ ယန္တရာဵမျာဵကို ပဳဴပိုဵေပဵြခင်ဵ  

 

အခန်ဵ ၁.၈  - ထိခိုက်ခဳစာဵလွယ်ေသာ လူအုပ်စုမျာဵကုိ ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵ စာဵြခင်ဵ 

ေရာဂါကူဵစက်ပျ ဳ့ပွာဵမှု ကာကွယ်တာဵဆီဵေရဵကို ထိေရာက်စွာ လုပ်ေဆာင်နိုင်ရန် လူ့အဖွဲ့အစည်ဵအတွင်ဵရိှ အေယာက်စီတိုင်ဵ 

ပါဝင်ရန် လွန်စွာအေရဵကကီဵသည်။ ကိုဗစ်ေရာဂါသည် ကူဵစက်ပျ ဳ့ပွာဵမှုနှုန်ဵြမင်ဴသညဴ်အတွက် ေကကာင်ဴ 

လိုအပ်သညဴ်သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵသည် လူတိုင်ဵထဳသ့ုိစီဵဆင်ဵမှသာလျှင် လူတိုင်ဵပါဝင်နိုင်မည်ြဖစ် သည်။ 

ထိုသ့ုိလုပ်ေဆာင်ရာတွင် ထိခိုက်ခဳစာဵလွယ်ေသာ လူအုပ်စုမျာဵကို ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵြခင်ဵမှာ မြဖစ်မေန 

လိုအပ်ေသာအရာြဖစ်သည်။  

 အမျ ိုဵသမီဵ၊ သက်ကကီဵရွယ်အိုမျာဵ၊ လူငယ်မျာဵ၊ ကေလဵသူငယ်မျာဵ၊ မသန်စွမ်ဵမျာဵ၊ ဌာေနတိုင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵ၊ ဒုက္ခသည်မျာဵ၊ 

ေရွ့ေြပာင်ဵလုပ်သာဵမျာဵ အစရိှသူမျာဵသည် လူမှုစီဵပွာဵေရဵက မျာဵတွင် ပါဝင်ခွင်ဴနည်ဵပါဵ သညဴ်သူမျာဵ ြဖစ်သညဴ်အာဵ 

ေလျာ်စွာ ယခုကဲဴသ့ုိ ကပ်ေရာဂါကူဵစက်ပျ ဳ့ပွာဵမှုတွင် ထိခိုက်ခဳစာဵလွယ်ေသာ လူအုပ်စုမျာဵလည်ဵ ြဖစ်ကကသည်။ 

အဘယ်ေကကာင်ဴဆိုေသာ် ၎င်ဵတိုသ့ည် လူမှုဝန်ဵကျင်တွင် ပါဝင်လှုပ်ရှာဵနိုင်ခွင်ဴနည်ဵပါဵပပီဵ သတင်ဵအချက်အလက်၊ 

ကျန်ဵမာေရဵဝန်ေဆာင်မှုအပါအဝင် အြခာဵလိုအပ်ေသာ ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵကို လက်လှမ်ဵမီနိုင်ရန် ခက်ခဲကကေသာ 

ေကကာင်ဴြဖစ်သည်။  

အမျ ိုဵသမီဵမျာဵကို ပါဝင်ေစြခင်ဵ - အမျ ိုဵသမီဵမျာဵသည် ကေလဵသူငယ်မျာဵနှင်ဴ သက်ကကီဵရွယ်အုိမျာဵကို ြပုစုေစာငဴ် 

ေရှာက်မှုေပဵသူမျာဵလည်ဵ ြဖစ်သကဲဴသ့ုိ လူမှုဝန်ဵကျင်တွင် အမျ ိုဵသမီဵပါဝင်ပတ်သတ်ေနသညဴ် အခန်ဵက မျာဵစွာ 

လည်ဵရိှပါသည်။ ထို့ေကကာင်ဴ လူထုပါဝင်လုပ်ေဆာင်ေသာ ကူဵစက်ေရာဂါကာကွယတ် ကူဵစက်ေရာဂါကာကွယ် 

တာဵဆီဵ မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် အမျ ိုဵသမီဵမျာဵ ပါဝင်ေစြခင်ဵအာဵြဖငဴ် သိသင်ဴသိထိုက်ေသာ သတင်ဵအချက်အလက် မျာဵကို 

၎င်ဵတ့ုိပါဝင်ပတ်သက် ေနေသာ အဝန်ဵအဝိုင်ဵသ့ုိလည်ဵ ေရာက်ရှိေစနိုင်မည်ြဖစ်သည်။ ဤသ့ုိြဖင်ဴ လူထု 

ပါဝင်လုပ်ေဆာင်မှုကိုလည်ဵ ပိုမိုအာဵေကာင်ဵသွာဵေစနိုင်ပါသည်။  

ကေလဵငယ်မျာဵကို ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵြခင်ဵ - ကေလဵငယ်မျာဵသည် ေရာဂါအေကကာင်ဵကို နာဵလည်နိုင်ရန် 

ခက်ခဲမှုရိှတတ်ကကသည်။ အုပ်ထိန်ဵသူမျာဵနှင်ဴ ကွဲကွာေနပါက သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကို ရရိှရန် ပိုမိုခက်ခဲပါ သည်။ 

အုပ်ထိန်ဵသူမျာဵ၏ စိုဵရိမ်၊ စိတ်ဖိစီဵမှုမျာဵကလည်ဵ ကေလဵသူငယ်မျာဵကို အကကမ်ဵဖက်မှုမျာဵ ြဖစ်ေစနိုင် သည်။ 

အုပ်ထိန်ဵသူမျာဵ ေရာဂါကူဵစက်ခဳရပါက ကေလဵငယ်မျာဵကို အကာအကွယ်ေပဵေရဵနှင်ဴ စိတ်ဖိစီဵမှု ေလျာဴချ 

ေရဵက မျာဵကိုပါ ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵရန်လိုအပ်လာမည်ြဖစ်သည်။ ကိုဗစ်ကူဵစက်ေရာဂါနှင်ဴ ပတ်သက်၍လည်ဵ 

ကေလဵငယ်မျာဵ နာဵလည်လွယ်သညဴ် ရှင်ဵလင်ဵမှုမျ ိုဵြဖင်ဴ ရှင်ဵလင်ဵေပဵရန် လိုအပ်ပါသည်။  

မသန်စွမ်ဵမျာဵကို ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵြခင်ဵ - မသန်စွမ်ဵမျာဵသည် သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကိုရရိှရန် အခက်အခဲ 

မျာဵစွာရှိတတ်ကကပါသည်။ လူ့အဖွဲ့အစည်ဵအတွင်ဵရိှ ဆုဳဵြဖတ်ချက်ချသညဴ်အပိုင်ဵတွင် ပါဝင်နိုင်မှုလည်ဵ အာဵနည်ဵ ကကသည်။ 

ထို့ေကကာင်ဴ ေရာဂါကာကွယ်တာဵဆီဵ ေရဵတွင် မသန်စွမ်ဵမျာဵ၏ သေဘာထာဵအကကဳြပုချက်မျာဵ ရယူ ြခင်ဵ၊ 

တုဳြ့ပန်ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵတွင် ၎င်ဵတ့ုိနှင်ဴ လိုက်ေလျာညီေထွ ြဖစ်ေအာင် လုပ်ေဆာင်ြခင်ဵမျာဵ လိုအပ်ပါသည်။  
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ကိုယ်ဝန်ေဆာင်သူမျာဵကို ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵြခင်ဵ - ကိုဗစ်ကူဵစက်ေရာဂါ ကာကွယက်ုသေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ ေကကာငဴ် 

ပုဳမှန်ရရိှေနေသာ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ေဆာင်မှုမျာဵရရိှရန် ခက်ခဲသာွဵမှုကို ကိုယ်ဝန်ေဆာင်သူမျာဵလည်ဵ ေတွ့ကကုဳကကရပါသည်။ 

ကျန်ဵမာေရဵဝန်ေဆာင်မှုမျာဵနှင်ဴ ထိေတွ့ြခင်ဵမှတဆင်ဴလည်ဵ မလိုလာဵအပ်ေသာ ေရာဂါကူဵ စက်မှုကိုခဳရတတ်သည်။ 

ထို့ေကကာင်ဴ ကိုယ်ဝန်ေဆာင်သူမျာဵလိုအပ်မညဴ် ေဆဵဘက်ဆိုင်ရာ အသိပညာမျာဵ လက်လှမ်ဵမီေအာင် လုပ်ေဆာင်ေပဵြခင်ဵ 

မျာဵ လိုအပ်ပါသည်။  

ခုခဳအာဵကျဆင်ဵသညဴ်ေရာဂါ (HIV-AIDS) ေဝဒနာသည်မျာဵကို ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵြခင်ဵ - (HIV-AIDS) ေဝဒနာသည်မျာဵသည် 

ပငက်ိုယ်ခုခဳအာဵနည်ဵပါဵသညဴ်အတွက် ေရာဂါကူဵစက်နိုင်သညဴ် အန္တရာယ်ပို၍ကကီဵမာဵ ပါသည်။ ကျန်ဵမာေရဵ ဝန်ေဆာင်မှု 

က တွင်လည်ဵ ဖယ်ကျဉ်ခဳရမှုကို ေတွ့ကကုဳနိုင်သည်။ ရိှနှင်ဴပပီဵေသာ HIV ေဝဒနာသည်မျာဵနှင်ဴ ဆက်သွယခ်ျတိ်ဆက်သညဴ် 

လမ်ဵေကကာင်ဵမျာဵကို အသုဳဵြပုကာ ချတိ်ဆက်လုပ်ေဆာင် ရမည်ြဖစ်သည်။ ၎င်ဵတ့ုိ၏ သဘာထာဵအကကဳြပုချက်မျာဵကိုလည်ဵ 

ရယူကာ လိုအပ်ေသာေဆဵဝါဵမျာဵြပင်ဆင် ထာဵြခင်ဵကို လုပ်ေဆာင်သင်ဴ သည်။  

ကျာဵမအေြခြပုအကကမ်ဵဖက်မှုမှ လွတ်ေြမာက်လာသူမျာဵကို ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵြခင်ဵ - ကိုဗစ်ေရာဂါကူဵစက်ပျ ဳ့ပွာဵ မှုကိ ု

ဉီဵစာဵေပဵတုဳြ့ပန်ေဆာင်ရွက်ေနရမှုမျာဵေကကာင်ဴ ကျာဵမအေြခြပု အကကမ်ဵဖက်မှုမှ လွတ်ေြမာက်လာသူမျာဵ သည် 

၎င်ဵတ့ုိရရိှေသာ ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ ဆက်လက်ရရှိရန် ခက်ခဲသာွဵနိုင်မှုမျာဵ ြဖစ်ေပါ်နိုင်သည် (ဥပမာ - 

သွာဵလာမှုကန့်သတ်ခဳရြခင်ဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ေဆာင်မှုမျာဵရရိှရန်ခက်ခဲသွာဵြခင်ဵ အစရိှသြဖငဴ်)။ လွတ်ေြမာက်လာ 

သူမျာဵရရိှနိုင်မညဴ် ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵရရိှနိုင်ေစရန် ညွန်ဵပိုန့ိုင်မညဴ်ေနရာမျာဵကို ြပန်လည်အတည်ြပုေဖာ်ထုတ် ထာဵြခင်ဵ၊ 

သီဵြခာဵခွဲြခာဵေစာင်ဴကကညဴ်သညဴ် ကွာရင်တင်ဵစင်တာမျာဵတွင် ကျာဵမအေြခြပုအကကမ်ဵဖက်မှုမျာဵ ြဖစ်မလာေစရန် 

ကကိုတင်ကာကွယြ်ခင်ဵ အစရိှသည်တို့ကို ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵလုပ်ေဆာင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။  

 ဒုက္ခသည်မျာဵနှင်ဴေရွ့ေြပာင်ဵလုပ်သာဵမျာဵကို ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵြခင်ဵ - ဉပေဒပိုင်ဵဆိုင်ရာ အာမခဳချက်ရိှမှု၊ ဘာသာစကာဵ 

အခက်အခဲ၊ ေငွေကကဵအခက်အခဲမျာဵေကကာင်ဴ ၎င်ဵတ့ုိသည်လည်ဵ အထူဵအေလဵေပဵရန်လိုအပ် သူမျာဵြဖစ်သည်။ လိုအပ်ေသာ 

သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကို ရရိှေအာင် စီမဳေပဵြခင်ဵ၊ ခွဲြခာဵဆက်ဆဳမှုမရိှဘဲ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ေဆာင်မှုမျာဵရရိှေအာင် 

လုပ်ေဆာင်ေပဵရန်လိုအပ်ပါသည်။  

သက်ကကီဵရွယ်အုိမျာဵကိုထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵြခင်ဵ - သက်ကကီဵရွယ်အုိမျာဵသည် အသက်ဆုဳဵရှုဳဵမှုနှုန်ဵြမင်ဴမာဵသညဴ် အတွက် 

ကကိုတင်ဂရုစိုက်လုပ်ေဆာင်မှု အထူဵလိုအပ်သည်။ ေဆဵရုဳေဆဵခန်ဵသွာဵလာနိုင်ရန်ခက်ခဲပပီဵ အိမ်သာဵမျာဵ အေပါ် 

မှီခိုေနထိုင်ရသူမျာဵြဖစ်ကကသည်။ ထို့ေကကာင်ဴ ၎င်ဵတို့၏သေဘာထာဵအကကဳြပုမှုကိုလည်ဵရယူကာ သင်ဴတင်ဴ ေလျာက်ပတ်ေသာ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်တွင် ေနထိုင်နိုင်ရန် စီစဉ်ေပဵြခင်ဵတိုက့ို လုပ်ေဆာင်ေပဵသင်ဴသည်။  

လူသာဵချင်ဵစာနာေထာက်ထာဵမှုဆိုင်ရာအေရဵေပါ်အေြခအေနတွင် ေနထိုင်ေနရသူမျာဵကို ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵြခင်ဵ - 

လူသာဵချင်ဵစာနာေထာက်ထာဵမှုဆိုင်ရာအေရဵေပါ်အေြခအေနတွင်ေနထိုင်ရသူမျာဵသည် အေြခခဳဝန်ေဆာင်မှု မျာဵရရိှ 

ရန်ခက်ခဲတတ်ကကသညဴ်အတွက် ၎င်ဵတို့အာဵေရာဂါကူဵစက်မှုကာကွယရ်န်၊ ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵနှင်ဴ သတင်ဵ အချက်အလက်မျာဵ 

လက်လှမ်ဵမီရန် လုပ်ေဆာင်ရမည်ြဖစ်သည်။  

အြခာဵနာတာရှည်ေရာဂါအခဳရိှသူမျာဵကို ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵြခင်ဵ - နာတာရှည်ေရာဂါအခဳရိှသူမျာဵသည် ေရာဂါကူဵ 

စက်နိုင်ေချပိုမျာဵေသာေကကာင်ဴ ၎င်ဵတ့ုိအေရဵအရာကိုလည်ဵ ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵရပါမည်။ ၎င်ဵတ့ုိအတွက် လိုအပ် 

မညဴ်အရာမျာဵကိုေသချာစွာေဖာ်ထုတ်ထာဵပပီဵ အေရဵေပါ်အေြခအေန ကျန်ဵမာေရဵဝန်ေဆာင်မရရှိနိုင်သညဴ် 

အေြခအေနမျ ိုဵတွင် မည်ကဲဴသ့ုိတုဳြ့ပန်ေဆာင်ရွက်နိုင်မည်ကို ကကိုတင်စဉ်ဵစာဵထာဵရန်လိုအပ်ပါသည်။  

နိဂဳုဵ 
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ေဖာ်ြပခဲဴပပီဵေသာအေကကာင်ဵအရာမျာဵသည် လူထုအြမင်ဖွင်ဴအပိုင်ဵအတွက် လိုအပ်ေသာ၊ အေြခခဳကျေသာ အချက်မျာဵကို 

စုစည်ဵတင်ြပခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။ အြမင်ဖွင်ဴ/ပွင်ဴေစနိုင်ေသာ အပိုင်ဵကိုသာ အေြခြပု ြပင်ဆင်ထာဵြခင်ဵြဖစ်ေသာေကကာင်ဴ 

လုပ်ေဆာင်ရမညဴ် အချက်အလက်မျာဵ၊ အစီအစဉ်မျာဵကို အေသဵစိတ် ေဖာ်ြပထာဵခဲဴြခင်ဵမရိှေပ။ သ့ုိေသာ်လည်ဵ 

ဆက်လက်ေဖာ်ြပမညဴ်အခန်ဵမျာဵတင်ွ လုပ်ေဆာင်မှု့ အစီအစဉ်အချ ို့နှငဴ် တုဳြ့ပန်ေဆာင်ရွက်ရမညဴ်အချက်မျာဵကုိ 

ပိုမိုစုေဆာင်ဵေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ 

အခန်ဵ ၂ - ရပ်ေကျဵလူထုအဆင်ဴတင်ွ အေရဵေပါ်အေြခအေနနှင်ဴ ပတသ်က်၍ တ့ဳုြပန ်ေဆာင်ရွကမ်ည်ဴ 

အစီအစဉ်မျာဵ ချမှတေ်ရဵဆွဲြခင်ဵ။ 

 

ဤအပိုင်ဵသည် ကိုရုိနာဗိုင်ဵရပ်စ် COVID-19 နှင်ဴပတ်သက်၍ အေရဵေပါ်အေြခအေနမျာဵကို တုဳ့ြပန် ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် 

ရပ်ေကျဵအဆင်ဴတွင် အစီအစဉ်မျာဵ ချမှတ်ေရဵဆွဲြခင်ဵမျာဵအတွက် ြပုစုတင်ြပထာဵြခင်ဵြဖစ် ပါသည်။ 

ဤအစီအစဉ်ချမှတ်ေရဵဆွဲြခင်ဵအပိုင်ဵတွင် အေြခခဳကျပပီဵလိုအပ်ေသာ အစိတ်အပိုင်ဵတို့ကို ခခုဳငဳု၍ ေဖာ်ြပ ထာဵပါသည်။ 

ရည်ရွယ်ချက်မှာ အုပ်စုအဆင်ဴ၊ ရပ်ရွာ၊ ရပ်ကွက် အဆင်ဴတွင်  (ေဝဵလဳေခါင်ဖျာဵေသာ ေဒသမျာဵ အပါအဝင်) 

ဆိုင်ရာအေရဵေပါ်အေြခအေနမျာဵကို ကုစာဵနိုင်ရန်အတွက် ေဒသနှင်ဴလိကု်ေလျာညီေထွြဖစ်ေသာ 

အေရဵေပါ်တုဳ့ြပန်မှုအစီအစဉ်မျာဵ ေဖာ်ထုတ်ရာတွင် အေထာက်အကူ ြပုေစရန်ြဖစ်သည်။ ထိုမျှမက မိမိတို့၏ တုဳ့ြပန်မှု (သ့ုိ) 

လုပ်ေဆာင်ချက် အစီအစဉ်မျာဵသည် ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴ အာဵကစာဵဝန်ကကီဵဌာန၏ လက်ရိှကျင်ဴသဳုဵ ေနေသာ မိတ်ဆက်COVID-

19ဆိုင်ရာ အေရဵေပါ်တုဳ့ြပန်ေရဵ အစီအစဉ်နှင်ဴ လုပ်ငန်ဵစဉ်ကိုလည်ဵ တစ်ဖက် တလမ်ဵမှ အေထာက်အပဳဴြပုနိုင်ရန် ြဖစ်သည်။  

ဤအစီအစဉ်ကို ေကျဵရွာအုပ်ချုပ် ေရဵမှူဵ၊ ေကျဵရွာေကာ်မတီ၊ ရပ်မိရပ်ဖ၊ အမျ ိုဵသမီဵ၊ လူငယ်၊ ကျန်ဵမာေရဵ 

လုပ်သာဵမျာဵပါဝင်ကာ ေရဵဆွဲြပငဆ်င်သွာဵမည်။ ရပ်ေကျဵလူထုအဆင်ဴတွင် အေရဵေပါ်အေြခအေနနှင်ဴ ပတ်သက် ၍ 

တုဳ့ြပန်ေဆာင်ရွက်မညဴ် အစီအစဉ် မျာဵေရဵဆွဲြခင်ဵကို ေအာက်ပါလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵအတိုင်ဵ လုပ်ေဆာင်သွာဵ နိုင်ပါသည်။  

အခန်ဵ ၂.၁ - ေကာ်မတီဖွဲ့စည်ဵြခင်ဵ 

အခန်ဵ ၂.၂ - ရိှရင်ဵစွဲအရင်ဵအြမစ်နှင်ဴ လိုအပ်ချက်မျာဵ ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵနှငဴ် အရင်ဵအြမစ်မျာဵေဖာ်ထုတ် စုေဆာင်ဵထာဵ ြခင်ဵ 

အခန်ဵ ၂.၃ - လူထုအာဵြဖငဴ် ေစာင်ဴကကပ်ကကညဴ်ရှုြခင်ဵ  

အခန်ဵ ၂.၄ - ကူဵစက်မှုကာကွယ်တာဵဆီဵ ြခင်ဵနှင်ဴ ထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵ 

အခန်ဵ ၂.၅ - သဳသယလူနာမျာဵကို ညွှန်ဵပိုြ့ခင်ဵ  

အခန်ဵ ၂.၆ - စိတ်ဖိစီဵမှုစီမဳခန့်ခွဲြခင်ဵ 

အခန်ဵ ၂.၇ - ထိခိုက်လွယ်ေသာ အုပ်စုမျာဵကို ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵြခင်ဵ  

အခန်ဵ ၂.၈ - ေစတနာဴဝန်ထမ်ဵမျာဵ စည်ဵရုဳဵစုေဆာင်ဵြခင်ဵ 

အခန်ဵ ၂.၉ - လုပ်ငန်ဵစဉ်စီမဳခန့်ခွဲေရဵ 

အခန်ဵ ၂.၁၀ - စွမ်ဵေဆာင်ရည်ြမင်ဴတင်ေရဵ  

 

အခန်ဵ  ၂.၁ - ေကာ်မတီဖဲွ့စည်ဵြခင်ဵ  

COVID-19 ကိုရိုနာ ဗိုင်ဵရပ်စ်နှင်ဴပတ်သက်၍ လူထုဆိုင်ရာကာကွယ်ြခင်ဵနှင်ဴ တုဳြ့ပန်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵယန္တရာဵကို 

ဦဵေဆာင်မှုြပုနိုင်သူမျာဵ စုစည်ဵကာဖွဲ့စည်ဵမည်။ ၎င်ဵ ေကာ်မတီသည်ေကျဵရွာ၏ COVID-19 နှင်ဴပတ်သက်ေသာ 

ကာကွယတ်ာဵဆီဵြခင်ဵနှငဴ် တုဳြ့ပန်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵကိုဦဵေဆာင်မှုြပုသွာဵမည်။ ေကျဵရွာတွင်ဵမူလ 

ေကာ်မတီဖွဲ့စည်ဵထာဵပပီဵြဖစ်ပါက အာဵေကာင်ဵေသာ ေကာ်မတီြဖစ်လာေစရန် အာဵြဖညဴ်(သ့ုိ)မွမ်ဵမဳဖွဲ့စည်ဵသွာဵ မည်။ 
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ေကာ်မတီဖွဲ့စည်ဵရာတွင် အမျ ိုဵသမီဵ၊ အမျ ိုဵသာဵနှင်ဴလူငယ်မျာဵပါဝင်မှုကို ေသချာေစရမည်ြဖစ်သည်။ 

သ့ုိမှသာမတူကွဲြပာဵေသာလူအုပ်စုမျာဵအာဵလုဳဵ ကို လက်လှမ်ဵမှီစည်ဵရုဳဵလုပ်ေဆာင်နိုင်မည်ြဖစ်သည်။ ေကာ်မတီဝင် မျာဵ၏ 

တာဝန်ဝတ္ရရာဵမျာဵကိုလည်ဵ ရှင်ဵလင်ဵစွာေဖာ်ထုတ် ထာဵရမည်ြဖစ်သည်။  

အခန်ဵ ၂.၂  - ရှိရင်ဵစွဲအရင်ဵအြမစ်နှင်ဴ လုိအပ်ချက်မျာဵ ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵနှင်ဴ အရင်ဵအြမစ်မျာဵ ေဖာ်ထုတ် စုေဆာင်ဵထာဵ 

ြခင်ဵ  

ကိုဗစ်ေရာဂါကာကွယတ်ာဵဆီဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် ထိေရာက်ပါဝင်လုပ်ေဆာင်သွာဵနိုင်ရန် ေကျဵရွာ အတွင်ဵ ရိှေနေသာ 

လူ့စွမ်ဵအာဵအရင်ဵအြမစ်အပါဝင် အြခာဵလိုအပ်ေသာ အရင်ဵအြမစ်မျာဵကို ဦဵစွာေဖာ်ထုတ် ရမည် ြဖစ်သည်။  

ဆန်ဵစစ်မှုရလဒ်အရ ေရာဂါကာကွယတ်ာဵဆီဵေရဵလုပ်ငန်ဵတွင် ပါဝင်နိုင်ေသာ ေကျဵရွာအတွင်ဵရိှလူအရင်ဵအြမစ်၊ 

အကာအကွယ်ေပဵ ပစ္စည်ဵကိရိယာမျာဵ၊ ေဆဵေပဵခန်ဵတွင် လိုအပ်နိုင်မညဴ် ပစ္စည်ဵကိရိယာမျာဵ၊ အေြခခဳစာဵ ေသာက်ကုန်နှင်ဴ 

ေဆဵဝါဵ မျာဵ၊ ေရ/ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴ တစ်ကိုယ်ေရသန့်ရှင်ဵေရဵဆိုင်ရာ အသဳုဵအေဆာင် ဝန်ေဆာင် မှုမျာဵ (ေရရရှိမှု၊ ေရအိမ်လုဳ 

ေလာက် သန့်ရှင်ဵမှု အပါဝင်) အစရိှသည်တို့ လုဳေလာက်မှုရိှေစရန် စီမဳထာဵရမည်။ အရင်ဵအြမစ်မျာဵရရိှရန်စီမဳရာတွင် 

ေကာ်မတီအတွင်ဵပါဝင်သူမျာဵ တာဝန်ခွဲေဝယူပပီဵ စမီဳစုေဆာင်ဵထာဵရပါမည်။  

အခန်ဵ ၂.၃ လူထုအာဵြဖင်ဴေစာငဴ်ကကပ်ကကည်ဴရှုြခင်ဵ (Community Surveilliance)  

ဤလုပ်ငန်ဵစဉ်သည် လူထုမှ တက်ကကလှုပ်ရှာဵစွာြဖငဴ် ပူဵေပါင်ဵလုပ်ေဆာင်ြခင်ဵြဖစ်သည်။ ပူဵေပါင်ဵလပု်ေဆာင်ြခင်ဵ ဆိုရာတွင် 

ေရာဂါလက္ခဏာရိှေသာသူမျာဵကို သတိထာဵေဖာ်ထုတ်ြခင်ဵ၊ အစီရင်ခဳတင်ြပြခင်ဵ၊ COVID-19 ဆိုင်ရာ ကာကွယ် 

ထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵကို ေစာင်ဴကကညဴ်ေလဴလာြခင်ဵနှငဴ် တုဳြ့ပန်မှုြပုြခင်ဵ၊ လူထုအေြခြပုေစာင်ဴကကညဴ်ြခင်ဵ (သ့ုိ) ေကျဵရွာသူ/သာဵမျာဵ၏ 

ေရွ့လျာဵလှုပ်ရှာဵမှုမျာဵကို မှတ်တမ်ဵြပုြခင်ဵ၊ ဖျာဵနာေနသူမျာဵနှင်ဴ သက်ကကီဵရွယ်အိုမျာဵ၏ အေြခအေနမျာဵကို 

အကဲြဖတ်ြခင်ဵတိုြ့ဖစ်သည်။ သတင်ဵအချက်အလက် ဆက်သွယ် ေရဵလမ်ဵေကကာင်ဵမျာဵကို လည်ဵ ေဖာ်ထုတ်ထာဵနိုင်ရမည်။  

ေစာငဴ်ကကပ်ကကည်ဴရှုြခင်ဵ၏ ရည်ရွယ်ချက်မျာဵမှာ - 

- ေကျဵရွာအတွင်ဵ COVID-19 ေရာဂါြြစ်ြွာဵမှု အေြြေအေေမျာဵ စစ်ေဆဵရန် ။  

- ေရာဂါြြစ်ြွာဵမှု အသစ်မျာဵကို လျင်ြမန်စွာ ရှာေဖွ စစ်ေဆဵြခင်ဵအာဵြဖင်ဴ ေရာဂါကူဵစက်ပျ ဳ့ပွာဵမှုကို ထိန်ဵချုပ်နိုင်ရန် ။  

- ကကိုတင်ြပင်ဆင်မှု နှငဴ် တုဳြ့ပန်မှု အစီအမဳမျာဵကို လမ်ဵညွှန်ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် ကြ်ေရာဂါဆိုင်ရာ 

သတင်ဵအြေျက်အလက်မျာဵကို ေပဵအပ်ရန်။ 

အခန်ဵ ၂.၄  - ကူဵစက်မှု ကာကွယ်တာဵဆီဵြခင်ဵ၊ ထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵ (Infection Prevention and Control) 

ဤလုပ်ေဆာင်ချက်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကကိုတင်ကာကွယမ်ှုဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်မျာဵကို လူထုမှလုပ်ေဆာင်ြခင်ဵ၊ (၎င်ဵတို့မှာ 

လက်ေဆဵနိုင်ရန်/သန့်စင်နိုင်ရန်အတွက် ဆက်စပ်ပစ္စည်ဵမျာဵကို ေစာင်ဴကကညဴ်အကဲြဖတ်ြခင်ဵ၊ တစ်ကိုယ်ရည် 

သန့်ရှင်ဵေရဵဆက်စပ်ပစ္စည်ဵမျာဵ ရရိှနိုင်ေအာင် ေသချာေစြခင်ဵ ၊ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်သန့်ရှင်ဵေရဵ နှင်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ 

စီမဳခန့်ခွဲြခင်ဵတ့ုိကို ေသချာေစြခင်ဵတ့ုိ ြဖစ်သည်။) လူတစ်ဦဵချင်ဵစီ၏ အြပုအမူေြပာင်ဵလဲြခင်ဵအာဵြဖင်ဴ - လက်ေဆဵြခင်ဵ၊ 

သီဵသန့်ခွဲြခာဵေနထိုင်ြခင်ဵ၊ နှာေခါင်ဵစည်ဵနှင်ဴ  ကာကွယ်ေရဵ ဝတ်စုဳမျာဵ ၀တ်ဆင်ြခင်ဵ တို့ြဖင်ဴ ြပန့်ပွာဵမှုကို 

တာဵဆီဵ ကာကွယန်ိုင်သည်။   ဤလုပ်ငန်ဵစဉ်တွင်လည်ဵ ထိခိုက် လွယ်သူမျာဵကို (နာတာရှည်ေရာဂါရိှသူမျာဵ၊ 

အသက်ရှုလမ်ဵေကကာင်ဵဆိုင်ရာ ေရာဂါရိှသူမျာဵ) ကိုေဖာ်ထုတ်ကာ အထူဵဂရုြပုပပီဵ ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မှုမျာဵ 

လုပ်ေဆာင်ေပဵရမည်။  
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အခန်ဵ ၂.၅ - သံသယလူနာမျာဵကို ညွန်ဵပို့ြခင်ဵ  

သဳသယလူနာမျာဵရိှပါက ေသချာစွာ စစ်ေဆဵကုသမှုမျာဵကို လက်ခဳနိုင်ရန် နီဵစပ်ရာ ကျန်ဵမာေရဵဌာန/ေဆဵရုဳမျာဵ 

သ့ုိလွဲေြပာင်ဵေပဵရမည်။ သက်ဆိုင်ရာမမို့ေယ်/အုြ်စုမှ ကျေ်ဵမာေရဵဌာေ၊ လူမှုေရဵအသင်ဵအြွဲ့နှင်ဴ အုြ်ြေျုြ်ေရဵမှူဵ မျာဵ၏ 

အဆက်အသွယ်/ နဳပါတ်မျာဵရိှထာဵရမည်ြဖစ်သည်။ သုိ့မှသာ သဳသယ အေြခအေန/အမှုမျာဵကို ဆိုင်ရာသ့ုိ 

ညွှန်ဵပို/့လမ်ဵညွှန်နိုင်မည်။ ညွန်ဵပိုခ့ျတိ်ဆက်ရမညဴ် ေနရာနှင်ဴ ဖုန်ဵနဳပါတ်မျာဵကို ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴအာဵကစာဵဝန်ကကီဵ 

ဌာနမှလည်ဵ ထုတ်ြပန်ထာဵပါသည်။ 

ေနာက်ဆက်တွကဲိုဵကာဵနိုင်သညဴ် အချက် -  

15. သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵသို့ အစီရင်ခဳ တင်ြပြခင်ဵနှင်ဴ လွဲေြပာင်ဵညွန်ဵပို့ြခင်ဵ   

11. ကိုရိုနာဗိုင်ဵရပ်စ်ေရာဂါနှင်ဴဆက်လျဉ်ဵ၍ စီမဳလုပ်ေဆာင်ပုဳအဆင်ဴဆင်ဴ  

COVID-19 နှင်ဴ မသက်ဆိုင်ေသာ အြခာဵေသာကိစ္စရပ်မျာဵ (ဉပမာ - ကျာဵမအေြခြပုအကကမ်ဵဖက်မှု အပါအဝင် 

ထိခိုက်လွယ်ေသာလူအုပ်စုတို့ လိုအပ်လာနိုင်သညဴ် ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵကို ကကိုတင်တွက်ဆကာ ညွှန်ဵပိုန့ိုင်မညဴ် 

လမ်ဵေကကာင်ဵမျာဵကို ေဖာ်ထုတ်ကာကကိုတင်ြပင်ဆင်ထာဵသင်ဴပါသည်။  

အခန်ဵ ၂.၆  - စိတ်ဖိစီဵမှုကိ ုစီမဳခန့ခ်ွြဲခင်ဵ 

အကျပ်အတည်ဵြဖစ်ချနိ်တွင် ဝမ်ဵနည်ဵြခင်ဵ၊ စိတ်ဖိစီဵြခင်ဵ၊ စိတ်ရှုပ်ေထွဵြခင်ဵ၊ ေကကာက်ရဳွြခင်ဵ (သ့ုိ) ေဒါသြဖစ်ြခင်ဵ မျာဵသည် 

သာမန်ြဖစ်ေလဴရိှသည်။ ထို့ေကကာင်ဴ မေကကာက်ရဳွ့ကကရန်နှင်ဴ အချနိ်တိုင်ဵအတွက် သတိရိှေနေစရန် လူထုကို 

စည်ဵရုဳဵအာဵေပဵရန်၊ ကကိုတင်ကာကွယမ်ှုဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်မျာဵ နှင်ဴ လူထုနှင်ဴအတူတကွ လုပ်ေဆာင် ရန်တို့သည် 

လွန်စွာမှအေရဵကကီဵပါသည်။ ထို့ေကကာင်ဴ ရပ်ေကျဵလူထုသည် ၎င်ဵေဖာ်ြပပါ အေြခအေနဆိုဵမျာဵကုိ 

ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်ဵနိုင်ရန်အတွက် ကကိုတင်ြပင်ဆင်မျာဵသည် အေရဵကကီဵလှေပသည်။ သ့ုိြဖစ်ပါ၍ ေကျဵရွာလူထု အေနြဖငဴ် 

စိတ်ဖိစီဵမှုစီမဳခန့်ခွဲြခင်ဵနှင်ဴ ဆက်လျဉ်ဵ၍လည်ဵ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵအတွင်ဵ ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵရန် လိုအပ် ပါသည်။  

ထိုသ့ုိဆိုရာတွင် ေရာဂါကူဵစက်ပျ ဳ့ပွာဵမှုကာကွယ်တာဵဆီဵေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵတွင် အာဵလုဳဵပါဝင်နိုင် 

ေအာင်လုပ်ေဆာင်ြခင်ဵမှတဆင်ဴ မိမိကိုယ်ကိုကျန်ဵမာစွာေနထိုင်ေနသည်၊ အြခာဵသူမျာဵကို တတ်စွမ်ဵသေရွ့ ကူညီ ေနသည် 

ဟူသညဴ်ခဳစာဵချက်ကို ေကျဵရွာလူထုမျာဵ ခဳစာဵေစြခင်ဵအာဵြဖင်ဴ ဤကာလအတွင်ဵရိှ စိတ်ဖိစီဵမှုမျာဵကို ေလျာဴကျေစနိုင်သည်။  

အခန်ဵ ၂.၇ - ထိခိုက်လွယ်ေသာအုပ်စုမျာဵကို ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵြခင်ဵ  

ေရာဂါကူဵစက်မှုကာကွယထ်ိန်ဵချုပ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ လုပ်ေဆာင်ရာတွင် ေကျဵရွာအတွင်ဵရှိ လူအာဵလုဳဵပါဝင်၍ 

လုပ်ေဆာင်မှေသာ အကျ ိုဵသက်ေရာက်မှုကကီဵမည်ြဖစ်သည်။ ထိုသ့ုိလပု်ေဆာင်ရာတွင် ထိခိုက်လွယ်ေသာ အုပ်စု မျာဵ 

မကျန်ရစ်ခဲဴေစဘဲ ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵရန်လိုအပ်ပါသည်။  

ထိခိုက်ခဳစာဵလွယ်ေသာ လူပုဂ္ဂိုလ်မျာဵ 

 ကေလဵသူငယ်မျာဵ ဒုက္ခသည်မျာဵနှင်ဴေရွ့ေြပာင်ဵေနထိုင်သူမျာဵ 
မသန်စွမ်ဵမျာဵ သက်ကကီဵရွယ်အုိမျာဵ 

အမျ ိုဵသမီဵမျာဵ နာတာရှည်ေရာဂါသည်မျာဵ 

ကိုယ်ဝန်ေဆာင်မျာဵ လိင်နှင်ဴကျာဵမေရဵရာအစုအဖွဲ့ငယ်မျာဵ 

HIV ပိုဵရိှလူနာမျာဵ တိုင်ဵရင်ဵသာဵလူနည်ဵစုမျာဵ 

ကျာဵမေရဵရာအကကမ်ဵဖက်မှုမှလွတ်ေြမာက်လာသူမျာဵ   
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အခန်ဵ ၂.၈ - ေစတနာဴဝန်ထမ်ဵမျာဵစည်ဵရဳုဵစုေဆာင်ဵြခင်ဵ 

လိုအပ်ေသာလုပ်ငန်ဵေဆာင်တာမျာဵကို ေကာင်ဵမွန်စွာလုပ်ေဆာင်နိုင်ရန် လုဳေလာက်ေသာ လူအင်အာဵလည်ဵ 

လိုအပ်သည်ြဖစ်ရာ ေရာဂါကူဵစက်ပျ ဳ့နှဳ့မှု ကာကွယေ်ရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵတွင်ပါဝင်မညဴ် ေစတနာဴလုပ်သာဵမျာဵကို 

စည်ဵရုဳဵစုစည်ဵရပါမည်။ ေစတနာဴလုပ်သာဵစည်ဵရုဳဵစုစည်ဵြခင်ဵသည်  လူထုပါဝင်ဦဵစီဵလုပ်ေဆာင်ြခင်ဵ၏ အစြပု 

လုပ်ငန်ဵစဉ်ြဖစ်သည်။ ေစတနာဴလုပ်သာဵစည်ဵရုဳဵစုစည်ဵြခင်ဵ ကိုလည်ဵစနစ်တကျလုပ်ေဆာင်သွာဵရန်လိုအပ်သည်။  

အခန်ဵ ၂.၉ - လုပ်ငန်ဵစဉစ်ီမဳခန့ခ်ွေဲရဵ  

 ေရာဂါကူဵစက်မှုကာကွယထ်ိန်ဵချုပ်ေရဵ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵလုပ်ေဆာင်ရာတွင် ဦဵေဆာင်ေကာ်မတီအေနြဖငဴ် လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵကို 

ေကာင်ဵမွန်စွာစီမဳခန့်ခွဲနိုင်ရန်လိုအပ်သည်။ သ့ုိမှသာလျှင် လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵေအာင်ြမငမ်ည်ြဖစ် သည်။ 

ထို့ေကကာင်ဴလုပ်ေဆာင်သွာဵမညဴ် လုပ်ငန်ဵစဉ်တိုင်ဵအတွက် (ေစာင်ဴကကပ်ကကညဴ်ရှုြခင်ဵ၊ ကူဵစက်မှုကာကွယ် တာဵဆီဵ ြခင်ဵနှင်ဴ 

လူထုလှုဳ့ေဆာ်ြခင်ဵ အစရိှသညဴ် အထက်ပါလုပ်စဉ်မျာဵအာဵလုဳဵ) ပါဝင်ပတ်သတ်သူမျာဵေဖာ်ထုတ် ြခင်ဵ၊ 

လုပ်ငန်ဵစဉ်အစီအစဉ်အေသဵစိတ်ေရဵဆွဲြခင်ဵနှင်ဴ လိုအပ်ေသာ ရဳပုဳေငွတွက်ချက်ြခင်ဵ အစရိှသညဴ် စီမဳခန့်ခဲွ 

ေရဵနည်ဵလမ်ဵမျာဵကို စနစ်တကျ အသဳုဵြပုရန်လိုအပ်ပါသည်။  

ထို့အြပင် ဉီဵေဆာင်ေကာ်မတီဝင်မျာဵအေနနှင်ဴ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵအာဵလုဳဵ အတွက် ပုဳမှန်ေစာင်ဴကကညဴ်အကဲြဖတ်မညဴ် 

အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်ဵထာဵပပီဵ လုပ်ငန်ဵစဉ်အေကာင် အထည်ေဖာ်မှုအရည်အေသွဵကို ဆန်ဵစစ်ရန်လိုအပ်သည်။ ဆန်ဵစစ် 

ချက်အေပါ်မူတည်ပပီဵ ပိုမိုေကာင်ဵမွန်ေအာင် မွန်ဵမဳလုပ်ေဆာင်ြခင်ဵမျာဵ၊ လိုအပ်ချက်အရ လုပ်ငန်ဵစဉ် ထပ်တိုဵ 

လုပ်ေဆာင်ြခင်ဵမျာဵကို ြပုလုပ်သွာဵနိုင်မည် ြဖစ်သည်။ 

အခန်ဵ ၂.၁၀ - စွမ်ဵေဆာင်ရည်ြမှင်ဴတင်ြခင်ဵ  

COVID-19  လူထုကကာဵလုပ်ေဆာင်ေသာ လုပ်ငန်ဵမျာဵ ေအာင်ြမင်စွာလုပ်ေဆာင်နိုင်ရန် ဉီဵေဆာင်လုပ်ကိုင်သူမျာဵ ၏စွမ်ဵရည် 

ြမငဴ်တင်ြခင်ဵသည်လည်ဵ အေရဵပါေသာ ကိစ္စရပ်ြဖစ်သည်။ ဉီဵေဆာင်ေကာ်မတီမျာဵအပါအဝင် ေစတနာဴ 

ဝန်ထမ်ဵမျာအာဵလုဳဵသည် သတင်ဵအချက်အလက်နှင်ဴ နည်ဵပညာမျာဵကို အချနိ်နှင်ဴတေြပဵညီ သိရှိေနရန်လိုအပ်ပါ သည်။ 

သ့ုိြဖစ်ပါ၍ ဦဵေဆာင်ေကာ်မတီအေနနှင်ဴ ၎င်ဵစွမ်ဵရည်ြမင်ဴတင်ြခင်ဵဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်မျာဵကို လုပ်ေဆာင်နိုင် ရန် သင်ဴေလျာ်ေသာ 

အဖွဲ့အစည်ဵအချ ို့နှငဴ် ချတိ်ဆက်ထာဵရန်လိုအပ်သည်။  

နိဂဳုဵ 

ယခုေဖာ်ြပထာဵေသာအပိုင်ဵသည် ေကျဵရွာအဆင်ဴတွင် အေရဵေပါ်တုဳ့ြပန်ြခင်ဵဆိုင်ရာအတွက် အစီအစဉ် ေရဵဆွဲနိုင်ရန် 

ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵရမညဴ်အချက်မျာဵကို တင်ြပထာဵြခင်ဵြဖစ်သည်။ အစီအစဉ်ေရဵဆွဲြခင်ဵကုိ 

ပိုမိုထိေရာက်ေအာင်ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် အခန်ဵ(၁) အြမငဖ်ွင်ဴြခင်ဵနှင်ဴ ဆက်စပ်ေသာ (သ့ုိ) COVID-19 ဆိုင်ရာ 

အေြခခဳအချက်မျာဵကို နာဵလည်သေဘာေပါက်ထာဵရန် လွန်စွာမှအေရဵကကီဵပါသည်။ လိုအပ်ေသာ 

အသိအြမင်ဗဟုသုတနှင်ဴြပညဴ်စုဳြခင်ဵ၊ ေဒသနှင်ဴကိုက်ညီေသာတုဳ့ြပန်မှုဆိုင်ရာအစီအစဉ် ေဖာ်ေဆာင်ထာဵနိုင် ြခင်ဵသည် 

ေနာက်ဆက်တွဲ လက်ေတွ့လုပ်ေဆာင်ြခင်ဵ (သ့ုိ) တုဳ့ြပန်ေဆာင်ရွက်မှုအပိုင်ဵကို ပိုမိုထိေရာက်စွာြဖင်ဴ 

အာရုဳစိုက်လုပ်ေဆာင်နိုင်မည်ြဖစ်သည်။ 
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အခန်ဵ ၃ - တ့ဳုြပန်ေဆာင်ရွကြ်ခင်ဵ 

ဤအခန်ဵသည် ကိုရိုနာဗိုင်ဵရပ်စ် COVID-19 နှင်ဴပတ်သက်၍ လူထုပါဝင်လာေသာ ြပည်သူ့ကျန်ဵမာေရဵ 

လှုပ်ရှာဵမှုအသွင်အြပင် ြဖစ်ေပါ်လာေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်ကို အေထာက်အကူြပုေစရန် စုစည်ဵတင်ြပထာဵြခင်ဵ ြဖစ်သည်။ 

အထူဵသြဖင်ဴ ရပ်ေကျဵလူထုတွင် COVID-19 နှင်ဴပတ်သက်ေသာ တုဳ့ြပန်လုပ်ေဆာင်မှု့တွင် ဦဵေဆာင်မှုြပုေနေသာ (သ့ုိ) 

ဦဵေဆာင်ေပဵမညဴ်သူမျာဵ၊ ရပ်မိရပ်ဖ ေကျဵရွာရပ်ကွက်ေခါင်ဵေဆာင်မျာဵ၊ ေစတနာဴဝန်ထမ်ဵမျာဵ၊ 

အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵအတွက် တစ်ဖက်တစ်လှမ်ဵမှ အေထာက်အကူြပုနိုင်ေစရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။  COVID-19 ဆိုင်ရာ  

မြဖစ်မေနသိထာဵသင်ဴသည်ဴအချက်မျာဵေပါ်အေြခခဳ၍ ေဒသဆိုင်ရာ အေရဵေပါ်တုဳ့ြပန်မှုဆိုင်ရာ အစီအစဉ်မျာဵကို 

လက်ေတွ့အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရာတွင် အေထာက် အကူြပုနိုင်ရန် ရည်ရွယပ်ါသည်။ 

ပါဝင်ေသာအေကကာင်ဵအရာမျာဵသည် COVID-19 ဆိုင်ရာ   ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴ အာဵကစာဵဝန်ကကီဵဌာန၏ 

အေရဵေပါ်တုဳ့ြပန်မှုအစီအစဉ်မျာဵကို တတ်စွမ်ဵသညဴ်အပိုင်ဵမှ ပါဝင်ကူညီနိုင်ရန် လည်ဵ ရည်ရွယပ်ါသည်။  

ေဒသခဳအာဏာပိုင်မျာဵ၊ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှင်ဴ ချတိ်ဆက်လုပ်ေဆာင် ရာတွင်လည်ဵ အေထာက် အကူြပုနိုင်ရန် 

ရည်ရွယ်ပါသည်။ 

 ေအာက်ေဖာ်ြပပါ  အခန်ဵမျာဵသည် လူထုကိုယ်တိုင် တုဳ့ြပန်ေဆာင်ရွက်မှုြပုနိုင်သညဴ်လုပ်ငန်ဵအချ ို့ြဖစ်သည်။  

အခန်ဵ  ၃.၁   - အြမင်ဖွင်ဴြခင်ဵနှင်ဴ လူထုစည်ဵရုဳဵေရဵ  

အခန်ဵ ၃.၂  - တာ၀န်ယေူဆာင်ရွက်မညဴ်အဖွဲ့/လုပ်ေဆာင်မညဴ် လုပ်ငန်ဵေကာ်မတီဖွဲ့စည်ဵြခင်ဵနှငဴ် တာဝန် 

ခွဲေဝသတ်မှတ်ြခင်ဵဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ  

အခန်ဵ ၃.၃  - တုဳြ့ပန်မှုအတွက် ကကိုတင်ြပင်ဆင်ြခင်ဵနှငဴ် လုပ်ငန်ဵလိုအပ်ချက်ေပါ်မူတည်၍ အစီအစဉ်ေရဵဆွဲြခင်ဵ 

အခန်ဵ ၃.၄  - ေစတနာဴ၀န်ထမ်ဵစုစည်ဵထာဵြခင်ဵနှင်ဴ စွမ်ဵရည်ြမှင်ဴတင်ြခင်ဵ  -  

အခန်ဵ ၃.၅  - လူထုအာဵြဖင်ဴေစာင်ဴကကပ်ကကညဴ်ရှုြခင်ဵ  

အခန်ဵ ၃.၆   -  အသွာဵအလာကန့်သတ်ြခင်ဵ နှင်ဴ သီဵသန့်ေနထိုင်ေစာင်ဴကကညဴ်ြခင်ဵ  

အခန်ဵ  ၃.၇  - ကူဵစက်ေရာဂါ ကာကွယတ်ာဵဆီဵေရဵပစ္စည်ဵမျာဵ စုေဆာင်ဵြခင်ဵနှငဴ် အစီအမဳမျာဵ  

အခန်ဵ ၃.၈ -  လူနာညွန်ဵပိုြ့ခင်ဵအတွက် ြပင်ဆင်ထာဵြခင်ဵ  

အခန်ဵ၃.၉ -  လူထုလှုပ်ရှာဵမှု  

အခန်ဵ ၃.၁၀ - စိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာြပုစုေစာင်ဴေရှာက်ြခင်ဵနှင်ဴ နှစ်သိမဴ်ေဆွဵေနွဵြခင်ဵ 

အခန်ဵ ၃.၁၁  - လူ့အသုိင်ဵအဝိုင်ဵအတွင် ဖယ်ကျဉ်ခဳရြခင်ဵနှင်ဴ ခွဲြခာဵဆက်ဆဳမှုကို ေလျာဴချြခင်ဵ 

အခန်ဵ ၃.၁၂  - ထိခိုက်ခဳစာဵလွယ်ေသာ လူအုပ်စုမျာဵကို ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵြခင်ဵ  

 

အခန်ဵ  ၃.၁   - အြမင်ဖွငဴ်ြခင်ဵနှင်ဴ လူထုစည်ဵရုဳဵေရဵ  

လက်ရိှအေြခအေနတွင် COVID-19 ကာကွယထ်ိန်ဵချုပ်မှုကို လူထုက နာဵလည် သေဘာေပါက်၍ ေရာဂါကာကွယ် 

ထိန်ဵချုပ်ေရဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် လူထုမှနည်ဵလမ်ဵမှန်ကန်စွာ၊တက်ကကစွာ ပါဝင်ေဆာင်ရွက်လာေအာင် လုပ်ေဆာင် 

ြခင်ဵကလည်ဵ ေဆဵဘက်ဆိုင်ရာ ကာကွယ်ကုသေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ အာဵြပု လုပ်ေဆာင်သညဴ်နည်ဵတူ အေရဵကကီဵ သည်။ 

သ့ုိြဖစ်ပါ၍ ကမ္ဘာဴကပ်ေရာဂါ ကိုဗစ်-၁၉ ဗိုင်ဵရပ်ကာကွယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵတွင် အမျာဵြပည်သူလူထုကိုယ် အသိအြမင်ရိှရှိ 

တက်ကကစွာ ပါဝင်ရမည်။ 

ေကျဵရွာ/ရပ်ကွက်အဆင်ဴလူထုမျာဵသည် ကမ္ဘာဴကပ်ေရာဂါ ကိုဗစ်-၁၉ ဗိုင်ဵရပ်၏ လက္ခဏာမျာဵ၊ ကူဵစက်ပျ ဳ့နှဳ့ပုဳစဳ နှင်ဴ 

ကာကွယန်ိုင်မညဴ်နည်ဵလမ်ဵမျာဵကို သိရိှမှသာ သတိြဖငဴ်ဆင်ြခင်စွာေနထိုင်နိုင်ြခင်ဵအာဵြဖင်ဴ  နိုင်ငဳေတာ်အဆင်ဴ ကူဵစက်ေရာဂါ 

ကာကွယတ်ာဵဆီဵ ထိန်ဵချုပ်ေရဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် တဖက်တလမ်ဵတွင် ကူညီရာေရာက်မည် ြဖစ်သည်။ ထိုသ့ုိြဖစ်လာေစရန် 
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ရပ်ရွာအတွင်ဵ အြမင်ဖွင်ဴြခင်ဵနှင်ဴ လူထုစည်ဵရုဳဵြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵသည် အလွန် အေရဵကကီဵပပီဵ ဦဵစွာလုပ်ေဆာင်သင်ဴသညဴ် 

လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵြဖစ်ပပီဵ ဆက်စပ်လုပ်ေဆာင်ေနရမညဴ် လုပ်ငန်စဉ်မျာဵ လည်ဵ ြဖစ်ပါသည်။  

လူထုစည်ဵရုဳဵေရဵ ဆိုသည်မှာ ကုိဗစ်-၁၉ ဗိုင်ဵရပ်ေရာဂါ ကူဵစက်မှု ကာကွယ် တာဵဆီဵ ထိန်ဵချုပ်ေရဵ ကိစ္စမျာဵကို 

လူထုမျာဵကိုယ်တိုင် အတူတကွ ေြဖရှင်ဵနိုင်ရန် ရပ်ရွာ/ရပ်ကွက် အတွင်ဵရိှ လူမျာဵ စုစည်ဵလပု်ေဆာင်ေစြခင်ဵ ြဖစ်သည်။ လူထု 

ကိုယ်တိုင် အစုအဖွဲ့၏ စုစည်ဵလပု်ေဆာင်မှု အစွမ်ဵအစ တိုဵပွာဵလာေစရန် ရပ်ရွာ ေဒသအတွင်ဵရိှ အဖွဲ့ဝငမ်ျာဵ နှငဴ် 

ေတွ့ဆုဳေဆွဵေနွဵြခင်ဵ၊ ေကျဵရွာလူထု၏ အသဳနာဵေထာင်ေပဵြခင်ဵ၊ အဖွဲ့ဝင်အချင်ဵချင်ဵ ချတိ်ဆက် ညှိနှိုင်ဵေပဵြခင်ဵအြပင်၊  

ကိုဗစ်-၁၉ ဗိုင်ဵရပ်ေရာဂါ ကူဵစက်မှု ကာကွယ ် တာဵဆီဵ ထိန်ဵချုပ်ေရဵ ကိစ္စရပ်မျာဵတွင် စိတ်ဓါတ်နိုဵကကာဵကာ ပါဝင်နိုင်ရန် 

အပမဲေဆာ်ကသြခင်ဵ စသည်လုပ်ငန်ဵမျာဵြဖစ်သည်။ လူထုစည်ဵရုဳဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ လုပ်ေဆာင်ရာတွင် ရပ်ေကျဵလူထုမှ 

ယုကဳကည်ေလဵစာဵေသာ ရပ်ရွာေခါင်ဵေဆာင်ကို ဉီဵစွာအြမငဖ်ွင်ဴ စည်ဵရုဳဵပပီဵ လူထုစည်ဵရုဳဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကို 

ဉီဵေဆာင်ေစြခင်ဵမျာဵကို လုပ်ေဆာင်နိုင်ပါသည်။   

ထို့အြပင ်လူငယ်မျာဵကို စည်ဵရုဳဵလှုဳ့ေဆာ်မှုလုပ်ေဆာင်မှုလိုအပ်သည်။ လူငယ်မျာဵသည် ေရာဂါကူဵစက်မှုကို အနည်ဵဆုဳဵခဳရသူ 

မျာဵြဖစ်သည်။ သ့ုိေသာ် ၎င်ဵတိုသ့ည် ေရာဂါကူဵစက်ပျ ဳ့ပွာဵမှုကို လှုဳ့ေဆာ်သူမျာဵလည်ဵြဖစ်သည်။ လူငယ်အမျာဵစုသည် 

ေရာဂါလက္ခဏာမြပဘဲ ေရာဂါကူဵစက်မှုကိုခဳရတတ်ပပီဵ၊ ၎င်ဵတို့သည် ေနရာအနှဳ့ကို ေလျှာက် သွာဵတတ်ကကသူမျာဵြဖစ်သည်။ 

ထို့အြပင၎်င်ဵတ့ုိသည် ကူဵစက်မှုကိုဟန့်တာဵသညဴ် အေလဴအထမျာဵကိုလည်ဵ မလိုက်နာတတ်ကကပါ။  

အြမင်ဖွင်ဴြခင်ဵလုပ်ငန်ဵစဉ်ကို “ေကျဵရွာလူထုအာဵအြမင်ဖွင်ဴြခင်ဵ” မှကိုဵကာဵလုပ်ေဆာင်နိုင်ပါသည်။  

 

အခန်ဵ ၃.၂  - တာ၀န်ယူေဆာင်ရွက်မညဴ်အဖဲွ့/လုပ်ေဆာင်မညဴ် လုပ်ငန်ဵေကာ်မတီဖဲွ့စည်ဵြခင်ဵနှငဴ် တာဝန် 

ခွဲေဝသတ်မှတ်ြခင်ဵဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ  

လူအမျာဵနှင်ဴ ေဆာင်ရွက်သညဴ်လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်တွင် ဦဵေဆာင်ပဲဴကိုင်ေပဵမညဴ်အဖွဲ့ (သ့ုိ) ေကာ်မတီအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်ဵထာဵမည်။ 

အဖွဲ့ဝင်ြဖစ်လာမညဴ်သူမျာဵကို လူထုကိုယ်တိုင်က အဆိုြပုြခင်ဵ၊ တင်ေြမာက်ြခင်ဵ (သ့ုိ)  ေရွဵချယ်ြခင်ဵစသည်တို့ ြဖငဴ် 

ဖွဲ့စည်ဵနိုင်သည်။ လူထုကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴဆိုင်သညဴ် လုပ်ငန်ဵြဖစ်သညဴ်အတွက် ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵ သ့ုိမဟုတ် 

ေဆဵပညာအေကကာင်ဵနာဵလည်သူမျာဵသည် ဦဵေဆာင်မညဴ် ေကာ်မတီတွင် ပါ၀င်ရန် အေရဵကကီဵသည်။  

 ေကာ်မတီဖွဲ့စည်ဵြခင်ဵနှင်ဴ ဆက်လျဉ်ဵ၍ လုပ်ေဆာင်နိုင်မညဴ် အဆင်ဴမျာဵ 

- လက်ရိှတွင် ရိှေနေသာ ေကာ်မတီမျာဵကို ဆန်ဵစစ်ေဖာ်ထုတ်ြခင်ဵကို ဦဵစွာလုပ်ေဆာင်သင်ဴသည်။ ထိုသ့ုိဆိုရာ တွင် 

လက်ရိှမိမိေကျဵရွာ အတွင်ဵရိှေနေသာ  ရပ်ရွာလူထုမှ လက်ခဳထာဵေသာ ဆက်သွယ်ေရဵ ပုဳစဳ/လမ်ဵေကကာင်ဵ မျာဵကုိ 

ြပန်လည် ဆန်ဵစစ် ရန်လိုအပ်သည်။ သ့ုိမှသာ ရပ်ရွာလူထုနှင်ဴ ထိေရာက်စွာ ပူဵေပါင်ဵလုပ်ေဆာင်နိုင်မညဴ် 

ေကာ်မတီယန္တရာဵ တစ်ခုကို ေဖာ်ထုတ်နိုင်မည် ြဖစ်သည်။  

- ေကာ်မတီဖွဲ့စည်ဵရာတွင် ပါဝင်သင်ဴ ပါဝင်ထိုက်သမူျာဵ ပါဝင်နိုင်ေစရန် ြပန်လည်ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ။ ဉပမာ - 

ေကာ်မတီအတွင်ဵ လူထုကို ေကာင်ဵမွန်စွာ ချတိ်ဆက်စည်ဵရုဳဵနိုင်သူ၊ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ၊ ဘာသာေရဵ 

ေခါင်ဵေဆာင်မျာဵ၊ လူငယ်မျာဵ၊ အမျ ိုဵသမီဵအဖွဲ့မျာဵ အစရိှသြဖင်ဴ ရပ်ရွာလူထုအာဵလုဳဵကို ခခုဳငဳုနိုင်မညဴ် အရင်ဵ အြမစ် 

ဆက်သွယမ်ှုလမ်ဵေကကာင်ဵမျာဵကို ပါထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵရန် လိုအပ်သည်။  

- ေကာ်မတီဖွဲ့စည်ဵရာတွင် လုပ်ေဆာင်ရမညဴ် လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵကိုလည်ဵ ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵရန်လိုအပ်သည် ြဖစ်  ၍ 

တုဳ့ြပန်ေဆာင်ရွက်ေရဵလုပ်ငန်ဵ၏ လိုအပ်ချက်ေပါ်မူတည်ပပီဵ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵကို ေဖာ်ထုတ်မည်။ 

လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵကို ဉီဵေဆာင်မညဴ် အဖွဲ့/ေကာ်မတီ ဝင်မျာဵကကာဵ ခွဲေဝရမည်။  
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- ဉီဵေဆာင်ေကာ်မတီအတွင်ဵ ေကာ်မတီခွဲ (Subcommittee) မျာဵဖွဲ့စည်ဵပပီဵ လက်ေတွ့လုပ်ငန်ဵမျာဵနှင်ဴ ချတိ်ဆက်၍ 

လုပ်ေဆာင်သွာဵနိုင်သည်။  

- အတူတကွလုပ်ငန်ဵမျာဵ ညှိနှိုင်မညဴ် ပုဳစဳ၊ လုပ်ေဆာင်မညဴ်ပုဳစဳမျာဵကိုပါ ေဆွဵေနွဵထာဵမည်။   

- ေဆွဵေနွဵေဖာ်ထုတ် ထာဵ သည်မျာဵကို မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵမည်။ 

ေကာ်မတီဝင်မျာဵ၏ တာဝန်ဝတ္ရရာဵမျာဵ (နမူနာ) 

- ကိုရိုနာဗိုင်ဵရပ်စ်နှင်ဴပတ်သက်၍လူထုဆိုင်ရာကာကွယ်ြခင်ဵနှင်ဴတုဳြ့ပန်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵယန္တရာဵေကျဵရွာအတွင်ဵ  

လည်ပတ်ရန် ဦဵေဆာင်မည်။ 

- ရိှရင်ဵစွဲအရင်ဵအြမစ်မျာဵနှင်ဴ လိုအပ်ချက်မျာဵကို ေလဴလာဆန်ဵစစ်ပပီဵ ဆန်ဵစစ်မှုရလဒ်မျာဵအရ လိုအပ်ချက်မျာဵ ကို 

ေဖာ်ထုတ်စုေဆာင်ဵမည်။  

- ကိုဗစ်ေရာဂါကာကွယ်တာဵဆီဵေရဵ တုဳ့ြပန်ေဆာင်ရွက်မှု လုပ်ငန်ဵမျာဵကို ဦဵေဆာင်စီမဳမည်။  

- တုဳြ့ပန်ေဆာင်ရွက်မှုလုပ်ငန်ဵစဉ် အစီအစဉ်မျာဵကို ဉီဵေဆာင်ေရဵဆွဲမည်။  

- ဦဵေဆာင်ေကာ်မတီဝငမ်ျာဵသည် တုဳြ့ပန်ေဆာင်ရွက်မှု လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵတွင် ပါဝင်လုပ်ေဆာင်ေသာ ေစတနာဴ ဝန်ထမ်ဵမျာဵ 

ေရဵဆွထဲာဵေသာ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန် တာဝန်ခွဲေဝေပဵကာ စီမဳရမည်။  

- တုဳြ့ပန်ေဆာင်ရွက်မှုလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵကို ထိေရာက်စွာလုပ်ေဆာင်နိုင်ရန် ပါဝင်လုပ်ေဆာင်ေနသူမျာဵ၏ စွမ်ဵရည် 

ြမငဴ်တင်ေရဵအစီအစဉ်မျာဵကိုလည်ဵ နည်ဵလမ်ဵရှာပဳဴပိုဵရမည်။  

- တုဳြ့ပန်ေဆာင်ရွက်မှုလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵကို ထိေရာက်စွာလုပ်ေဆာင်နိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် 

ချတိ်ဆက်ြခင်ဵကို ဉီဵေဆာင်ရမည်။  

- တုဳြ့ပန်ေဆာင်ရွက်မှုလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵအေပါ်ေလဴလာေစာင်ဴကကညဴ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကိုလည်ဵ စနစ်တကျလုပ်ဆာင် ရမည်။ 

အကကဳြပုတိုင်ကကာဵြခင်ဵ ယန္တရာဵမျာဵကိုလည် ေဖာ်ေဆာင်ထာဵပပီဵ စီမဳရမည်။ 

 

အခန်ဵ ၃.၃  - တုဳြ့ပနမ်ှုအတွက် ကကိုတင်ြပင်ဆင်ြခင်ဵနှင်ဴ လုပ်ငန်ဵလိုအပ်ချက်ေပါ်မူတည်၍ အစီအစဉေ်ရဵဆဲွြခင်ဵ 

ကိုဗစ်-၁၉ ဆိုင်ရာတုဳ့ြပန်ေဆာင်ရွက်ေရဵလုပ်ငန်ဵတွင် ကကိုတင်ြပငဆ်င်ေရဵလုပ်ငန်ဵသည် အေရဵကကီဵသည်။ ကကိုတင်ြပင်ဆင် 

ေရဵဆိုရာတွင် ေကျဵရွာ/လူထုအဆင်ဴ ေဆာင်ရွက်နိုင်မညဴ် လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ ေဖာ်ထုတ်သတ်မှတ် ြခင်ဵ၊ လိုအပ်ေသာလူအင်အာဵ၊ 

ပစ္စည်ဵအင်အာဵနှင်ဴ နည်ဵပညာအင်အာဵမျာဵ အစရိှသညဴ်  အရင်ဵအြမစ်မျာဵ စုေဆာင်ဵြခင်ဵ၊ နည်ဵပညာနှငဴ် 

အကူအညီေပဵနိုင်ေသာ အဖွဲ့မျာဵနှင်ဴ ချတိ်ဆက်ညှိနှိုင်ဵြခင်ဵ၊ လုပ်ငန်ဵညှိနှိုင်ဵ ဆက်သွယ်ြခင်ဵနှင်ဴ သတင်ဵအချက်အလက် 

ြဖန့်ေဝစီဵဆင်ဵမညဴ် လမ်ဵေကကာင်ဵမျာဵ  သတ်မှတ်ဆုဳဵြဖတ်ြခင်ဵနှငဴ် လုပ်ငန်ဵစဉ်ြပင်ဆင်ေရဵဆွဲြခင်ဵတို့ပါဝင်သည်။ 
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လိုအပ်ချက်မျာဵ ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ သည် ကကိုတင်ြပင်ဆင်ေရဵလုပ်ငန်ဵအတွက် ပထမလုပ်ငန်ဵစဉ်ြဖစ်သည်။ COVID-19 ကိုရိုနာ ဗိုင်ဵရပ်စ်နှင်ဴပတ်သက်၍ ေကျဵရွာ၏ 

တုဳ့ြပန်ေဆာင်ရွက်ေရဵ အတွက် ရိှရင်ဵစွဲ အရင်ဵအြမစ်မျာဵနှင်ဴ လိုအပ်ချက်မျာဵကို ေဖာ်ထုတ်နိုင်ရန်ြဖစ်သည်။ ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵကို CPI   မှ ေြာ်ထုတ်ထာဵေသာ ကိုရိုော 

တုဳ့ြြေ်ေရဵအတွက် လိုအြ်ြေျက် အရင်ဵအြမစ်မျာဵဆေ်ဵစစ် ြေျက်ကို အသဳုဵြြုမြီဵ လိုအြ်ြေျက်မျာဵကို ေြာ်ထုတ်နိုင်သည်။ ဆေ်ဵစစ်မှုရလဒ်အရ လိုအြ်ေသာ အရင်ဵအြမစ်မျာဵ 

ကို စေစ်တကျ စုေဆာင်ဵစီမဳသွာဵရေ် လိုအြ်ြါသည်။  (ေောက်ဆက်တွမဲှ CPI ေြာ်ထုတ်ထာဵေသာ ကိုရိုော တုဳ့ြြေ်ေရဵအတွက် လိုအြ်ြေျက် အရင်ဵအြမစ်မျာဵဆေ်ဵစစ် 

ြေျက်ကိုအသဳုဵြြုြါ) 

 လိုအပ်ေသာအရင်ဵအြမစ်မျာဵေဖာ်ထုတ်စုေဆာင်ဵမညဴ် ဇယာဵ 

စဉ် ပစ္စည်ဵအမျ ိုဵအစာဵ ပမာဏ ဘက်ဂျက် တာဝန်ယမူညဴ်သူ ဆက်သွယ်ရမညဴ်ပုဂ္ဂိုလ်/အဖွဲ့အစည်ဵ လုပ်ေဆာင်မညဴ်အချနိ် မှတ်ချက် 

                

                

တုဳြ့ပန်ေဆာင်ရွက်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ အစီအစဉ်ေရဵဆွဲရာတွင် “ရပ်ေကျဵလူထုအဆင်ဴတွင် အေရဵေပါ်အေြခအေန နှင်ဴ ပတ်သက်၍တုဳ့ြပန်ေဆာင်ရွက်မညဴ် အစီအစဉ်မျာဵ 

ချမှတ်ေရဵဆွဲြခင်ဵ” မှ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵတွင် အေြခခဳ၍ ေရဵဆွဲသင်ဴသည်။ လုပ်ငန်ဵစဉ်တစ်ခုချင်ဵစီတွင် အစီအစဉ်ေရဵဆွဲရာတွင် ၁) ညှိနှိုင်ဵေဆာင်ရွက်ေရဵအတွက် ပါဝင် 

ပတ်သက်သူမျာဵကိုေဖာ်ထုတ်ြခင်ဵ၊ ၂) လုပ်ငန်ဵစဉ်အေသဵစိတ်အစီအစဉ်ေရဵဆွဲြခင်ဵ၊ ၃) ကုန်ကျနိုင်မညဴ် ရဳပုဳေငွ တွက်ချက်ြခင်ဵ တို့လုပ်ေဆာင်ရမည်။  

ညှိနှိုင်ဵေဆာင်ရွက်ေရဵအတွက် ပါဝင် ပတ်သက်သူမျာဵကိုေဖာ်ထုတ်ြခင်ဵ ဇယာဵ  

စဉ် အဖွဲ့အစည်ဵ/လူပုဂ္ဂိုလ် လုပ်ေဆာင်ေနေသာလုပ်ငန်ဵစဉ် ရယူနိုင်ေသာ ဝန်ေဆာင်မှု ဆက်သွယ်ရန်ပုဂ္ဂိုလ် ဖုန်ဵနဳပတ် မှတ်ချက် 

              

              

လုပ်ငန်ဵစဉ်အေသဵစိတ်အစီအစဉ်ေရဵဆွြဲခင်ဵ ဇယာဵ 

စဉ် လုပ်ငန်ဵစဉ်  လုပ်ေဆာင်မညဴ်သူ လုပ်ေဆာင်မညဴ်အချနိ်  လုပ်ေဆာင်မညဴ်နည်ဵလမ်ဵ  လိုအပ်ချက် ဘက်ဂျက် မှတ်ချက် 
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ကုန်ကျနိုင်မညဴ် ရဳပုဳေငွ တွက်ချက်ြခင်ဵ 

စဉ်  အေကကာင်ဵရာ  ယူနစ်  အကကိမ်ေရ ေဈဵနှုန်ဵ စစုုေပါင်ဵ  မှတ်ချက် 

              

              

 

အသဳုဵြပုနိုင်မညဴ် ေနာက်ဆက်တွဲ -  

16. CPI ေြာ်ထုတ်ထာဵေသာ ကိုရိုော တုဳ့ြြေ်ေရဵအတွက် လိုအြ်ြေျက် အရင်ဵအြမစ်မျာဵ 

အခန်ဵ ၃.၄  - ေစတနာဴ၀န်ထမ်ဵစုစည်ဵထာဵြခင်ဵနှင်ဴ စွမ်ဵရည်ြမှင်ဴတင်ြခင်ဵ  -  

တုဳ့ြပန်ေဆာင်ရွက်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် လက်ေတွ့လုပ်ကိုင်ကူညီမညဴ် ေကျဵရွာအဆင်ဴ ေကျဵရွာအဆင်ဴ ေစတနာဴ ၀န်ထမ်ဵမျာဵ 

လိုအပ်ပါက ေကျဵရွာ/ရပ်ကွက်အတွင်ဵ စိတ်ပါ၀င်စာဵပပီဵ လုပ်ကိုင်လိုေသာ လူငယ်မျာဵ စုစည်ဵထာဵ မည်။ 

ယင်ဵလူငယ်မျာဵအာဵ လုပ်ငန်ဵအလိုက် လိုအပ်ေသာ နည်ဵပညာမျာဵ ကျွမ်ဵကျင်မှုမျာဵနှင်ဴ လိုက်နာရမညဴ် 

လုပ်ထုဳဵလပု်နည်ဵမျာဵကို သိရိှနာဵလည်ေအာင် စီစဉ်ေပဵရမည်။ COVID-19 နှင်ဴဆိုင်ေသာ ေဆဵပညာအရ သိထာဵ ရန် 

လိုအပ်ေသာ အေြခခဳဗဟုသုတမျာဵ၊ အနိမဴ်ဆုဳဵလိုက်နာရမညဴ် နည်ဵပညာနှင်ဴ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵကို 

အြမင်ဖွင်ဴေလဴကျင်ဴသင်ကကာဵေပဵမည်။ နည်ဵပညာအကူအညီေပဵနိုင်ေသာ ကျန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာနမှြဖစ်ေစ ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ် 

လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုေပဵေနေသာ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵထဳမှြဖစ်ေစ ရပ်ရွာေဒသအတွင်ဵ ြဖစ်ေစ 

ချတိ်ဆက်အကူညီရယူမည်။  

စွမ်ဵရည်ြမှင်တင်ြခင်ဵ - ကိုရိုနာဗိုင်ဵရပ် တုဳ့ြပန်ေရဵအဖွဲ့ ေကျဵရွာတာ၀န်ခဳနှင်ဴ အဖွဲ့မျာဵအာဵ လိုအပ်ေသာ 

နည်ဵပညာပိုင်ဵရာမျာဵနှင်ဴ တုဳ့ြပန်ေဆာင်ရွက်နိုင်မညဴ်နည်ဵလမ်ဵမျာဵကို ေလဴကျင်ဴသင်ကကာဵရမည်။  

a. လူထုအမျာဵ၏ အသိအြမင်တိုဵတက်ေစြခင်ဵနှငဴ် ကိုရိုနာဗိုင်ဵရပ်ကူဵစက်ေရာဂါေပါ် ေကကာက်ရဳွ့စိုဵရိမ်မှု 

ေလျာဴနည်ဵေစြခင်ဵ  

b. တကိုယ်ရည်သန့်ရှင်ဵေရဵ- လက်ေဆဵြခင်ဵနှင်ဴ အြခာဵကူဵစက်ေရာဂါကာကွယ်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ ြမှင်ဴတင်ြခင်ဵ  

c. ကူဵစက်နိုင်ေချြမင်ဴမျာဵေသာလူမျာဵ၊ ြပင်ဵထန်ေရာဂါနှင်ဴ ေသဆုဳဵစာရင်ဵ ေဖာ်ထုတ်သတ်မှတ်ြခင်ဵ  

o သဳသယလူနာ ထိေတွ့ခဲဴသညဴ် လူမျာဵအာဵ ေဖာ်ထုတ်ြခင်ဵ (Contact tracing)  

d. လူချဲေနြခင်ဵနှင်ဴ အိမ်တွင်ဵ သီဵ သန့်ေနထိုင်ြခင်ဵ  

e. ေစာင်ဴကကည်ေလဴလာြခင်ဵနှင်ဴ လူနာညွှန်ဵပိုြ့ခင်ဵ  

f. မှတ်တမ်ဵယူြခင်ဵ၊ ပုဳစဳအသဳုဵြပုြခင်ဵနှငဴ် အစီရင်ခဳြခင်ဵ  

g. ကာကွယေ်ရဵဝတ်စုဳ (PPE) လက်အိတ်၊ နှာေခါင်ဵစည်ဵ ဝတ်နည်ဵချွတ်နည်ဵမျာဵ၊ လက်သန့်စင် ေဆဵရည် 

h. လူနာေသဆုဳဵ သပဂိုလမ်ှု  

ေစတနာဴလုပ်သာဵစည်ဵရုဳဵစုစည်ဵြခင်ဵနှငဴ် ၎င်ဵတ့ုိနှင်ဴတကွ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ အေကာင်အထည်ေဖာ် လုပ်ေဆာင် ြခင်ဵကို 

ေအာက်ပါအတိုင်ဵလုပ်ေဆာင်သွာဵနိုင်ပါသည်။  

ေစတနာဴဝန်ထမ်ဵမျာဵကိုေရွဵချယ်တာဝန်ေပဵအပ်ြခင်ဵ 

 ဦဵေဆာင်ေကာ်မတီအေနနှင်ဴ ၎င်ဵတ့ုိလပု်ေဆာင်သွာဵမညဴ် လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵကို ရှင်ဵလင်ဵစွာ သိရိှေနရန် 

လုပ်ေဆာင်ြခင်ဵ 

 ေစတနာဴဝန်ထမ်ဵမျာဵ၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်၊ ဝတ္ရရာဵမျာဵ၊ လိုအပ်မညဴ် ပဳဴပိုဵမှုမျာဵကို ေဖာ်ထုတ်ထာဵြခင်ဵ 

 ေစတနာဴဝန်ထမ်ဵမျာဵကို ပဳဴပိုဵစီမဳမညဴ်လူမျာဵကို ဦဵစွာေရွဵချယ်ထာဵြခင်ဵ 
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 ေစတနာဴဝန်ထမ်ဵမျာဵကို စည်ဵရုဳဵနိုင်မညဴ် သတင်ဵစကာဵကို ြပငဆ်င်ထာဵြခင်ဵ (ဥပမာ - ေရာဂါကူဵစက် ပျ ဳ့နှဳ့မှု 

ကာကွယတ်ာဵဆီဵေရဵလုပ်သင်ဴေသာ သတင်ဵစကာဵ)။ ထိုသတင်ဵစကာဵသည် ေစတနာဴဝန်ထမ်ဵ မျာဵ၏ 

ေစတနာဴဝန်ထမ်ဵလိုစိတ်ကို ေစဴေဆာ်နိုင်ေသာ သတင်ဵစကာဵြဖစ်ရမည်။  

 လက်ေတွ့ေစတနာဴဝန်ထမ်ဵရှာေဖွြခင်ဵ (ဉပမာ - ရပ်ကွက်အတွင်ဵ ေအာ်လန်ြဖင်ဴ စည်ဵရုဳဵြခင်ဵ၊ ရပ်ရွာ 

အတွင်ဵသင်ဴေလျာ်ေသာသူမျာဵရှိပါက သွာဵေရာက်စည်ဵရုဳဵြခင်ဵ၊ လူမှုကွန်ယက်အာဵြဖင်ဴ စည်ဵရုဳဵြခင်ဵ အစ ရိှသြဖငဴ်)  

 ေစတနာဴဝန်ထမ်ဵမျာဵကို သင်ဴေလျာ်ေသာတာဝန်ေပဵနိုင်ရန် ေမဵြမန်ဵမှုလိုအပ်သည်ြဖစ်ရာ ေမဵခွန်ဵမျာဵကုိ 

ြပငဆ်င်ထာဵြခင်ဵ 

ခန့်အပ်ထာဵေသာေစတနာဴဝန်ထမ်ဵမျာဵကို လုပ်ငန်ဵစဉ်အေကကာင်ဵ မိတ်ဆက်ရှင်ဵလင်ဵြခင်ဵ 

 လုပ်ငန်ဵစဉ်အေကကာင်ဵမိတ်ဆက်ရှင်ဵလင်ဵရန် အစီအစဉ်မျာဵေရဵဆွဲြခင်ဵ 

 လုပ်ငန်ဵစဉ်မိတ်ဆက်ရှင်ဵလင်ဵေပဵမညဴ်သူကိုေရွဵချယ်ြခင်ဵ 

 သင်ဴေလျာ်ေသာအချနိ်ဇယာဵြပင်ဆင်ြခင်ဵ 

 ေစတနာဴဝန်ထမ်ဵမျာဵအတွက် မှီြငမ်ဵအသဳုဵြပုနိုင်ေသာ လက်စွဲစာအုပ်မျာဵြပင်ဆင်ထာဵြခင်ဵ 

 သိရှိရန်လိုအပ်ေသာ နည်ဵပညာပိုင်ဵဆိုင်ရာမျာဵရိှပါက စွမ်ဵရည်ြမငဴ်သင်တန်ဵေပဵြခင်ဵ 

 ေစတနာဴဝန်ထမ်ဵမျာဵကို စီမဳြခင်ဵ 

 ေစတနာဴဝန်ထမ်ဵမျာဵအတွက် ကကီဵကကပ်သမူျာဵခန့်ထာဵြခင်ဵ 

 ေစတနာဴဝန်ထမ်ဵမျာဵနှင်ဴ ပုဳမှန်ဆက်သွယ်ဆက်ဆဳမှုြပုြခင်ဵ 

 ေစတနာဴဝန်ထမ်ဵမျာဵ၏လုပ်ေဆာင်မှုကို ဆန်ဵစစ်ချက်ြပုပပီဵ လိုအပ်သည်မျာဵကို ပဳဴပိုဵေပဵြခင်ဵ  

 ေစတနာဴဝန်ထမ်ဵမျာဵ လုပ်ငန်ဵတာဝန်ဖိစီဵမှုေကကာင်ဴ ေြခကုန်လက်ပန်ဵကျမသွာဵေစရန် ဂရုြပုြခင်ဵ  

 ေစတနာဴဝန်ထမ်ဵမျာဵ၏ လုပ်ေဆာင်ချက်မျာဵကို အသိအမှတ်ြပုေသာ လုပ်ေဆာင်ချက်မျာဵ ြပုြခင်ဵ 

အခန်ဵ ၃.၅  - လူထုအာဵြဖင်ဴေစာငဴ်ကကပ်ကကည်ဴရှုြခင်ဵ  

ေစာင်ဴကကပ်ကကညဴ်ရှုြခင်ဵသည်ကူဵစက်ေရာဂါမျာဵ၏နိုင်ငဳအတွင်ဵနှင်ဴနိုင်ငဳတစ်ကာတွင်ြဖစ်ေပါ်ေနေသာအေြခအေန 

မျာဵကိုမျက်ေြခမြပတ်ေစာင်ဴကကပ်ကကညဴ်ရှုရန်နှင်ဴ ြဖစ်ပွာဵေနေသာ လူနာမျာဵ၏ အေြခအေနမျာဵကို အချနိ်နှင်ဴအညီ 

သတင်ဵပို့ရန်ြဖစ်သည်။ ၎င်ဵတာဝန်မျာဵကို ြမန်မာနိုင်ငဳတွင် ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴ အာဵကစာဵဝန်ကကီဵဌါန၊ ြပည်သူ့ 

ကျန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌါန လက်ေအာက်ရိှ ဗဟုိ ကူဵစက်ေရာဂါတိုက်ဖျက်ေရဵဌါနခွဲနှင်ဴ တိုင်ဵ         ေဒသကကီဵနှငဴ် ြပည်နယ် အသီဵသီဵရှိ 

ကျန်ဵမာေရဵဌာနမျာဵနှင်ဴ ေဆဵရုဳမျာဵသည် မိမိတိုန့ှင်ဴသက်ဆိုင်ေသာ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကို ေကာက်ယူြခင်ဵြဖင်ဴ 

နိုင်ငဳအဆင်ဴေစာင်ဴကကပ်ကကညဴ်ရှုြခင်ဵ အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်တာဝန်ယူ ေဆာင်ရွက်ရမည် ြဖစ်သည်။  

ေစာင်ဴကကပ်ကကညဴ်ရှုေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ  

2) ေကျဵရွာအတွင်ဵ ကိုရိုနာဗိုင်ဵရပ် ေရာဂါအေြခအေနေစာင်ဴကကညဴ်ေရဵနှင်ဴ တုဳ့ြပန်ေရဵဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵစဉ် မျာဵကို 

ညှိနှိုင်ဵရန်နှင်ဴ ကွပ်ကဲစီနိုင်ေရဵအတွက် တာ၀န်ခဳသ ူသတ်မှတ်ရမည်။  

3) ကိုရိုနာဗိုင်ဵရပ် ေရာဂါအေြခအေနေစာင်ဴကကညဴ်ေရဵနှင်ဴ တုဳ့ြပန်ေရဵဆိုင်ရာအတွက် ေကျဵရွာအတွင်ဵရိှ လက်ရိှ 

ကျန်ဵမာေရဵ၀န်ေဆာင်မှု စွမ်ဵရည်၊ ပစ္စည်ဵကိရိယာမျာဵနှင်ဴ အရင်ဵအြမစ်မျာဵကို နှင်ဴ လိုအပ်ချက်မျာဵကို 

 ေဖာ်ထုတ်ြခင်ဵ 

4) ေစာင်ဴကကပ်ကကညဴ်ရှုြခင်ဵဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵကို ေဖာ်ထုတ်ထာဵြခင်ဵ  

ဉပမာ -  

 ေကျဵရွာအဝင်အထွက်စစ်ေဆဵြခင်ဵ၊  

 ေကျဵရွာအဝင်နှင်ဴ အြခာဵလူဝင်လူထွက်ရှိေသာ ေနရာမျာဵတွင် အဖျာဵတိုင်ဵြခင်ဵ၊  
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 လူစိမ်ဵမျာဵဝင်ေရာက်ြခင်ဵကို စနစ်တကျေစာင်ဴကကညဴ်ြခင်ဵ၊   

 လူထုကကာဵ ြဖစ်နိုင်ေချရှိေသာ ကူဵစက်ေရာဂါ ြပန့်ပွာဵနိုင်သညဴ် လမ်ဵေကကာင်ဵ အေြခအေနမျာဵကို 

သတ်မှတ်ေဖာ်ထုတ်ြခင်ဵ 

 ေကျဵရွာလူထု၏ လှုပ်ရှာဵမှု၊ ခရီဵသွာဵလာမှုမျာဵကို မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵြခင်ဵ  

 ေကျဵရွာအတွင်ဵရိှ လူနာြဖစ်နိုင်ေချ သဳသယရိှသူကို ကျန်ဵမာေရဵ ဦဵစီဵဌာန မှသတ်မှတ်ထာဵေသာ 

ေရာဂါလက္ခမျာဵကို မူတည်၍ ေစာင်ဴကကပ်ကကညဴ်ရှု၍ သက်ဆိုင်ရာသ့ုိသတင်ဵေပဵပို့ြခင်ဵ  

 ထိခိုက်လွယ်သူ မျာဵ (နာတာရှည်ေရာဂါ (သ့ုိ) ေရာဂါအခဳရိှသူမျာဵ) ကို မှန်ဵဆထာဵြခင်ဵ 

 တိရစာ္ဆန်မှ ဗိုင်ဵရပ်စ်ကူဵစက်နိုင်မညဴ်အေြခအေနမျာဵကို မှန်ဵဆထာဵြခင်ဵ  

5) ေစာင်ဴကကပ်ကကညဴ်ရှုရန် လိုအပ်ေသာ သတင်ဵအချက်အလက်ေကာက်ခဳမညဴ် ဇယာဵမျာဵကို ေဖာ်ထုတ်ြပင်ဆင် 

ထာဵြခင်ဵ။ (ေနာက်ဆက်တွဲမှ COVID 11 ေရာဂါလက္ခဏာ ေစာငဴ်ကကပ်ကကည်ဴရှုြခင်ဵ ဆိုင်ရာ သတင်ဵချက်အလက် 

စီမဳခန့်ခွဲြခင်ဵကို အသဳုဵြပုပါ) 

ပိုဵတွ့လူနာ/သဳသယလူနာ ထိေတွ့ခဲဴသညဴ် လူမျာဵအာဵ ေကျဵရွာလူထုအကူအညီြဖငဴ် ေဖာ်ထုတ်ြခင်ဵ   

COVID-19 ေရာဂါ ကာကွယထ်ိန်ဵချုပ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵအတွက် ဓါတ်ခွဲအတည်ြပုလူနာမျာဵနှင်ဴ အနီဵကပ်ထိေတွ့ 

ဆက်စပ်မှုရိှသူမျာဵအာဵ ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်၍ အသွာဵအလာတာဵြမစ်ပိတ်ပင် ကန့်သတ်၍ ေရာဂါေစာင်ဴကကပ် ကကညဴ်ရှု 

ြခင်ဵလပု်ငန်ဵမျာဵကို လုပ်ေဆာင်ြခင်ဵြဖစ်သည်။ ထိုသို့ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ကမ္ဘာဴကျန်ဵမာေရဵအဖွဲ့၏ အကကဳြပုချက် 

အေပါ်မူတည်၍ COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပုလူနာ၏ ေရာဂါလက္ခဏာမြပမီ (၂) ရက်နှင်ဴ ေရာဂါ လက္ခဏာြပပပီဵ 

(၁၄) ရက် အတွင်ဵ လူနာနှင်ဴထိေတွ့ဆက်စပ်မှုရိှသူမျာဵအာဵ ကျန်မာဵေရဵနှင်ဴအာဵကစာဵ 

ဝန်ကကီဵဌာနမှရှာေဖွေဖာ်ထုတ်လျက်ရိှသည်။ 

 

ဓါတ်ခွဲအတည်ြပုလူနာမျာဵနှင်ဴ အနီဵကပ်ထိေတွ့သူအိမ်သာဵမျာဵနှင်ဴ ၎င်ဵတ့ုိတည်ဵခိုေနထိုင်ခဲဴရာ ေနရာမျာဵ၊ 

လုပ်ငန်ဵအတူေဆာင်ရွက်ခဲဴသူမျာဵ၊ အနီဵကပ်ထိေတွ့သူမျာဵ၊ ခရီဵစဉ်အတွင်ဵ အတူတကွ သွာဵေရာက်ကကသူမျာဵ အာဵ 

ေနအိမ်တွင်တိကျစွာ အသွာဵအလာကန့်သတ်ြခင်ဵြဖငဴ် (Strict Home Quarantine) ြပုလုပ်ထာဵရိှ၍ 

ေစာင်ဴကကပ်ကကညဴ်ရှု့ြခင်ဵြဖစ်သည်။ ထိုသ့ုိေစာင်ဴကကပ်ကကညဴ်ရှုရာတွင် အိမ်သာဵမျာဵအပါအဝင် ြပည်သူလူထုအာဵလုဳဵ 

၏ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မှုအထူဵလိုအပ်ပါသည်။ 

 

ကျန်ဵမာေရနှင်ဴအာဵကစာဵဝန်ကကီဵဌာနအေနြဖင်ဴ ဓါတ်ခွဲအတည်ြပုလူနာမျာဵ၏ ေရာဂါလက္ခဏာ မစတင်မီ (၂) ရက်နှငဴ် 

ေရာဂါလက္ခဏာြပပပီဵ (၁၄) ရက်အတွင်ဵ အမျာဵြပည်သူမျာဵနှင်ဴ ထိေတွ့ ဆက်စပ်မှုရိှနိုင်သညဴ် ေနရာ မျာဵသ့ုိ 

သွာဵေရာက်ခဲဴမှုအာဵ ထုတ်ြပန်လျက်ရိှရာ ၎င်ဵလနူာမျာဵနှင်ဴ ထိေတွ့ဆက်စပ်ခဲဴသညဴ် ြပည်သူလူထုအေနြဖငဴ် 

နီဵစပ်ရာအုပ်ချုပ်ေရဵ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵဌာနသို့ အြမန်ဆုဳဵ ဆက်သွယ်အေကကာင်ဵကကာဵရမည်ြဖစ် ပါသည်။ 

COVID-19 ဓါတ်ခွဲအတည်ြပုပိုဵေတွ့လူနာမျာဵနှင်ဴထိေတွ့ဆက်စပ်မှုရိှခဲဴသူ Contact Persons မျာဵအေနြဖငဴ် 

ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴအာဵကစာဵဝန်ကကီဵဌာန website (www.mohs.gov.mm) နှင်ဴ အင်တာနက်လိပ်စာ 

(https://www.mohs.gov.mm/Main/contact/page/covid-19-contact)တိုမ့ှတစ်ဆင်ဴ သတင်ဵအချက်အလက် မျာဵအာဵ 

ဝင်ေရာက်ကကည်ဴရှုပပီဵ သတင်ဵေပဵပို့နိုင်ရန် စီစဉ် ေဆာင်ရွက်ထာဵရိှပါသည်။ 

အသဳုဵြပုနိုင်သညဴ်ေနာက်ဆက်တွဲမျာဵ  

18. သဳသယလူနာ သတ်မှတ်ချက် 

19. COVID-11 ေရာဂါလက္ခဏာ ေစာငဴ်ကကပ်ကကည်ဴရှုြခင်ဵ ဆိုင်ရာ သတင်ဵချက်အလက် စီမဳခန့်ခွဲြခင်ဵ 

20. COVID-19 သဳသယ လူနာ စစ်ေဆဵမှု မှတ်တမ်ဵ ပုဳစဳ 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.mohs.gov.mm%2F%3Ffbclid%3DIwAR3F9MqArGzRA82sQHfuhhRR73-5xMXQBs8MTsLbsggpFMrJkwQ8HKDecsc&h=AT1Ct2nB0C_LqBeHJROBEgqTXTEohwU46LyvgccjzOcAfzTY5BwSh8fQJteqDnugFWOTubsPCSAf4cA-PQ-IZzC31cE9GycMmNKpPhh7P7n2xrb9_xsDi6DB01WygfmOZ_qj_g
http://www.mohs.gov.mm/main/contact/page/covid-19-contact?fbclid=IwAR12SxbsdsLdxspYNOWoZXu56j_LyHf3ESaw2mjlDLOOw7eF6StoSsDwi6Q


26 
 

21. လတ်တေလာအသက်ရှုလမ်ဵေကကာင်ဵဆိုင်ရာ ေရာဂါေစာင်ဴကကပ်ကကညဴ်ရှုြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵလမ်ဵညွှန် (Version 1) 

 

အခန်ဵ ၃.၆   -  အသွာဵအလာကန့်သတ်ြခင်ဵ နှင်ဴ သီဵသန့်ေနထိုင်ေစာင်ဴကကည်ဴြခင်ဵ  

သီဵသန့်ေနထိုင်ေစာင်ဴကကညဴ်ြခင်ဵ (Isolation) သည် အသွာဵအလာကန့်သတ်ြခင်ဵ(Quarantine) နှင်ဴကွာြခာဵ ပါသည်။ 

သီဵသန့်ေနထိုင်ေစာင်ဴကကညဴ်ြခင်ဵမှာဖျာဵနာသူ (သ့ုိ) ေရာဂါကူဵစက်ခဳရသူထဳမှ ေရာဂါတြခာဵသူမျာဵဆီသ့ုိ မကူဵစက်ရန် 

ကာကွယက်ာသီဵသန့်တာဵြမစ်ြခင်ဵြဖစ်သည်။  

လူမျာဵအာဵအသွာဵအလာကန့်သတ်တာဵြခင်ဵ (Quarantine) ဟူသည်မှာ သွာဵလာလှုပ်ရှာဵမှုကို ကန့်သတ် ထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵ 

ခဳရသူသည် ကိုယ်တုိင်မဖျာဵနာေသာ်လည်ဵ ေရာဂါ (သုိ့) ေရာဂါကူဵစက် ခဳရသညဴ် အရာနှင်ဴထိေတွ့မှု ရိှခဲဴြခင်ဵေကကာငဴ် 

ေရာဂါလက္ခဏာမျာဵကို ေသချာစွာေစာင်ဴကကညဴ် စစ်ေဆဵပပီဵ ေရာဂါအာဵ ေစာစီဵစွာ ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်နိုင်ရန်ြဖစ်သည်။  

အသွာဵအလာကန့်သတ် ထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵကို ကပ်ေရာဂါအစပျ ိုဵချနိ်တွင် ြပုလုပ်ပါက နိုင်ငဳတစ်နိုင်ငဳ (သ့ုိ) နယ်ေြမ တစ်ေြမသို့ 

ကပ်ေရာဂါ ဝင်ေရာက်ြဖစ်ပွာဵမှုကို ေနှဵေကွဵေစြခင်ဵ (သ့ုိ) ေဒသတွင်ဵ ကူဵစက်ပျ ဳ့ပွာဵမှုြဖစ်ေနေသာ ေနရာတွင် ကပ်ေရာဂါ 

အြမင်ဴဆုဳဵ အေြခအေန ေရာက်ရိှချနိ်ကို ေနှဵေကွဵေစြခင်ဵ (သို့) နှစ်မျ ိုဵလုဳဵ ကို ြဖစ်ေစနိုင် ပါသည်။ သ့ုိေသာ် 

အသွာဵအလာကန့်သတ်ြခင်ဵ  နည်ဵစနစ်ကို စနစ်တကျမြပုလုပ်နိုင်ပါက ေရာဂါကူဵစက်ပျ ဳ့ပွာဵမှု ကို အာဵေပဵသညဴ် 

အရင်ဵအြမစ်  မျာဵ ြဖစ်သွာဵနိုင်ေပသည်။ 

ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴအာဵကစာဵဝန်ကကီဵဌာနက COVID-19 ေရာဂါပိုဵဓါတ်ခွဲခန်ဵအေြဖ အတည်ြပုလူနာနှင်ဴ ထိေတွ့မိခဲဴ သူအာဵ 

လူနာနှင်ဴေနာက်ဆုဳဵထိေတွ့ခဲဴပပီဵသညဴ်အချနိ်မှ (၂၁) ရက်အထိ သတ်မှတ်ထာဵေသာ ေနရာ (Quarantine centre) 

တွင်ေနထိုင်ရန်ြပင်ဆင်သတ်မှတ်ပပီဵြဖစ်သည်။ Quarantine ကာလ (၂၁) ရက် ြပညဴ်ေြမာက်ပပီဵ သင်ဴအတွက် ပိုမိုစိတ်ချေစရန် 

သင်မှတဆင်ဴမိသာဵစုဝငမ်ျာဵနှင်ဴ အြခာဵသူမျာဵကို ေရာဂါကူဵစက်ြခင်ဵမရိှေစရန် မိမိအိမ်တွင်သာ  ေနထိုင်ြခင်ဵြဖငဴ် 

အသွာဵအလာကန့်သတ်ြခင်ဵ (Home Quarantine) ကိုေနာက်ထပ် (၇) ရက် ြပုလုပ်ရန်လည်ဵ ကျန်ဵမာေရဵဌာနမှ 

ထုတ်ြပန်ေကကညာထာဵပပီဵ ြဖစ်သည်။  

အသွာဵအလာကန့်သတ်ခဳရသူတိုသ့ည် ေရာဂါြဖစ်နိုင်ေချရိှသူ (သ့ုိ) ေရာဂါအတည်ြပုလူနာနှင်ဴ ေရာဂါလက္ခဏာ မစတင်မီ (၂) 

ရက်နှင်ဴ ေရာဂါလက္ခဏာြပပပီဵ (၁၄) ရက်အတွင်ဵ ေအာက်ပါ အချက်မျာဵမှ အနည်ဵဆုဳဵတစ်ချက်ြဖင်ဴ ထိေတွ့မိခဲဴ သူ ြဖစ်သည်။ 

- ေရာဂါြဖစ်နိုင်ေချရိှသူ (သ့ုိ) ေရာဂါအတည်ြပုလူနာနှင်ဴ တစ်မီတာအကွာအေဝဵအတွင်ဵ ၁၅ မိနစ်ထက်ပိုပပီဵ 

မျက်နှာချင်ဵဆိုင်ထိေတွ့ခဲဴသူ 

- ေရာဂါြဖစ်နိုင်ေချရိှသူ (သ့ုိ) ေရာဂါအတည်ြပုလူနာနှင်ဴ ရုပ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ တိုက်ရိုက်ထိေတွ့ဆက်ဆဳခဲဴသူ 

- ေရာဂါြဖစ်နိုင်ေချရိှသူ (သ့ုိ) ေရာဂါအတည်ြပုလူနာအာဵ သင်ဴေတာ်ေသာ ေရာဂါကာကွယ်ေရဵ သဳုဵပစ္စည်ဵမျာဵ 

အသဳုဵမြပုခဲဴပဲ တိုက်ရိုက်ထိေတွ့ ေစာင်ဴေရှာက်မှုေပဵခဲဴသူ (သ့ုိ) 

- ေဒသဆိုင်ရာ အန္တရာယ်ရိှေသာအရာမျာဵ ဆန်ဵစစ်ချက်မှ ြပဌာန်ဵထာဵေသာ အေြခအေနမျာဵ 

ြမန်မာဴကျန်ဵမာေရဵဌာန၏ ညွှန်ကကာဵချက်မျာဵအတိုင်ဵ  Quarantine နှင်ဴသက်ဆိုင်ေသာ မြဖစ်မေန လိုက်နာ ေဆာင်ရွက်ရမညဴ် 

အချက်မျာဵသည် ေအာက်ပါအတိုင်ဵြဖစ်သည်။   

သီဵသန့်ခွဲေနထိုင်ြခင်ဵကို ေကျဵရွာ/လူထုက စီစဉ်ေပဵသညဴ်ေနရာတွင် (၂၁) ရက် နှင်ဴ မိမိေနအိမ်တွင် (၇) ရက်ကကာြဖင်ဴ 

စုစုေပါင်ဵ (၂၈) ရက်ကကာ ေနထိုင်ေစမည်။ ေကျဵရွာအတွင်ဵတွင်ြဖစ်ေစ သီဵသန့်ခွဲေနထိုင်ေနရာတွင် ြဖစ်ေစ ခပ်ခွာခွာ 

လူချဲေနထိုင်ေစြခင်ဵ (အနည်ဵဆုဳဵ ၆ ေြ) နှငဴ် စနစ်တကျ လက်ေဆဵြခင်ဵ မျာဵ လုပ်ေဆာင်နိုင်ရန် ြပင်ဆင် ထာဵရမည်။ 
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အသွာဵအလာကန့်သတ်ြခင်ဵအတွက် ေကျဵရွာမှ စီစဥ််ေပဵေသာ ေနရာ (ဘုန်ဵကကီဵေကျာင်ဵ၊ စာသင်ေကျာင်ဵ၊ ဘုရာဵေကျာင်ဵ၊ 

လူထုစည်ဵေဝဵခန်ဵမ) စသည်ေနရာတွင် စီစဥ််ေပဵသည်။ ေနရာေပဵနိုင်မညဴ် အသင်ဵအဖွဲ့မျာဵနှင်ဴ ကကိုတင်ညှိနှိုင်ဵထာဵရမည်။  

အသွာဵအလာကန့်သတ်ြခင်ဵခဳရမညဴ်သူမျာဵအတွက် လုဳေလာက်ေသာေရ၊ အစာဵအစာနှင်ဴမရိှမြဖစ်လိုအပ်ေသာ 

အေြခခဳလိုအပ်ချက်မျာဵ -အိမ်သာနှင်ဴ  ေရချ ိုဵခန်ဵ၊ သန့်ရှင်ဵေရဵ အေထာက်အပဳဴ ပစ္စည်ဵမျာဵ၊ အနည်ဵဆုဳဵ  ကူဵစက်ေရာဂါ 

ကာကွယတ်ာဵဆီဵေရဵအစီအမဳမျာဵ -နှာေခါင်ဵစည်ဵ စသည်တိုန့ှင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵ ေစာင်ဴေရှာက် မှုမျာဵ၊ 

လူမှုေရဵနှင်ဴစိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ ေထာက်ပဳဴမှု မျာဵြပုလုပ်ေပဵရမည်။ အသွာဵအလာကန့်သတ်ြခင်ဵ ြပုလုပ်ရာ တွင် ကကုဳေတွ့ရမညဴ် 

အဟန့်အတာဵနှငဴ် ေထာက်ပဳဴေပဵမညဴ် ကိစ္စရပ်မျာဵကိုထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵရမည်။ အသွာဵအလာကန့်သတ်ြခင်ဵခဳရသူမှ 

အနည်ဵဆုဳဵ ကျန်ဵမာေရဵ ေစာင်ဴေရှာက်စစ်ေဆဵမှုကို ရရှိခဳစာဵရမည်။ 

အသွာဵအလာကန့်သတ်ြခင်ဵမြပုလုပ်မီ အသွာဵအလာကန့်သတ်ခဳရသူမျာဵ၊ သီဵသန့်ခွဲေနထိုင်သူမျာဵနှင်ဴ လူထုမျာဵ 

အာဵလုဳဵသိရိှထာဵရမညဴ် အေကကာင်ဵအရာနှင်ဴ လိုက်နာရမညဴ် စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵ ေဖာ်ထုတ်ထာဵမည်။ စည်ဵမျဉ်ဵ စည်ဵကမ်ဵ 

သတ်မှတ်ချက်မျာဵသည်  ရှင်ဵလင်ဵရမည်၊ အချနိ်နှင်ဴတေြပဵညီြဖစ်ရမည်၊ ပွင်ဴလင်ဵြမင်သာ မှုရိှပပီဵ 

တသတ်မတ်တည်ဵြဖစ်ရမည်။ ြပည်သူလူထုနှင်ဴ အြပုသေဘာေဆာင်ေသာ ညှိနှိုင်ဵေဆာင်ရွက်မှု ရိှရမည်။ 

ကျန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာနမှ ထုတ်ြပန်ထာဵေသာ “သတ်မှတ် Community Based Facility Quarantine Centre မျာဵ 

ြပငဆ်င်ြခင်ဵနှငဴ် လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမညဴ် အချက်မျာဵ” ကို လိုက်နာရမည်။ ေကာ်မတီအဖွဲ့က ေကျဵရွာလူထုမျာဵ 

မိသာဵစုမျာဵ အသွာဵအလာကန့်သတ်ခဳရသူမျာဵ၊ သီဵသန့်ခွဲေနထိုင်သူတို့က ကျန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာနမှ ထုတ်ြပန်ထာဵ ေသာ 

အချက်မျာဵ ေသချာစွာလိုက်နာမှုရိှ/မရိှ ကကီဵကကပ် ကွပ်ကဲရမည်။  

 

ေအာက်ပါအေသဵစိတ်အချက်အလက်မျာဵကို ေနာက်ဆက်တွဲတွင် အေသဵစိတ်ထပ်မဳေလဴလာ နိုင်ပါသည်။  

၁) သတ်မှတ် Community Based Facility Quarantine Centre မျာဵြပင်ဆင်ြခင်ဵနှင်ဴ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်ဴ အချက်မျာဵ 

(Version 2) 20.4.2020 

 သတ်မှတ်ေနရာတွင်အသွာဵအလာကန့်သတ်ြခင်ဵြပုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် ြပင်ဆင်ြခင်ဵ 

 သတ်မှတ် (Facility Quarantine Centre) မျာဵတွင် အသွာဵအလာကန့်သတ်ြခင်ဵ (သ့ုိ) တာဵြမစ်ပိတ်ပင်ြခင်ဵ 

(Quarantine) ခဳရသည်ဴသူမျာဵအေနြဖငဴ် လိုက်နာရန်အချက်မျာဵ  

 သတ်မှတ် (Facility Quarantine Centre) မျာဵတွင် အေထွေထွလိုက်နာရမညဴ် အချက်မျာဵ  

 သတ်မှတ် (Facility Quarantine Centre) မျာဵရှိတာဝန်ရိှသူမျာဵ အေနြဖင်ဴ လိုက်နာရမညဴ် အချက်မျာဵ 

၂) အသွာဵအလာကန့်သတ်မှုခဳယူြခင်ဵ ၂၁ ရက်ြပညဴ်ေြမာက်ပပီဵေနာက်သတ်မှတ်ေနရာ (Facility Quarantine Centre) မျာဵမှ 

မိမိေနအိမ်မျာဵသ့ုိြပန်မညဴ်သူမျာဵအတွက် လိုက်နာရမညဴ်အချက်မျာဵ (Version 2) ၁၁.၄.၂၀၂၀  

၃) အသွာဵအလာကန့်သတ်ြခင်ဵခဳရပပီဵ မိမိအိမ်တွင်သာ  ေနထိုင်ရမည်ဴသူမျာဵအတွက် လမ်ဵညွန်ချက် မျာဵ (အနှစ်ချပ်) 

(updated as of 26.3.2020) 

 အသွာဵအလာကန့်သတ်ြခင်ဵခဳရပပီဵ မိမိအိမ်တွင်သာ  ေနထိုင်ရမည်ဴသူမျာဵလိကု်နာရန် 

 မိသာဵစုဝငမ်ျာဵလိုက်နာရန် 

၄) ဟုိတယ်/တည်ဵခိုခန်ဵ (Hotel/Guest House Quarantine Centre) မျာဵ ြပင်ဆင်ြခင်ဵနှင်ဴ  
လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမညဴ်အချက်မျာဵ (Version 2.0) (updated as of 20-4-2020) 

 

 ဟုိတယ်/တည်ဵခိုခန်ဵ (Hotel/Guest house Quarantine Centre) ြပုလုပ်ရန် အတွက် ြပင်ဆင်ြခင်ဵ 
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 ဟုိတယ်/တည်ဵခိုခန်ဵ (Hotel/Guest house Quarantine Centre) မျာဵတွင် အသွာဵအလာ ကန့်သတ်ြခင်ဵ (သ့ုိ) 

တာဵြမစ်ြခင်ဵ (Quarantine) ခဳရသညဴ် သမူျာဵအေနြဖင်ဴ လိုက်နာရန် အချက်မျာဵ 

 ဟုိတယ်/တည်ဵခိုခန်ဵ (Hotel/Guest house Quarantine Centre) မျာဵတွင် အေထွေထွ  လိုက်နာရမညဴ်အချက်မျာဵ  

 ဟုိတယ်/တည်ဵခိုခန်ဵ (Hotel/Guest house Quarantine Centre) ၏ ဧညဴ်ကကိုေကာင်တာတွင် ေဆာင်ရွက်ရန် 

 ဟုိတယ်/တည်ဵခိုခန်ဵ (Hotel/Guest house Quarantine Centre) မျာဵရိှ တာဝန်ရိှသူမျာဵ  အေနြဖငဴ် 

 Quarantine Centre မဟုတ်သညဴ် Hotel/ Guest house မျာဵတွင် တည်ဵခိုေနေသာ ဧညဴ်သည်မျာဵအတွက် 

အကကဳြပုချက် 

 

အသဳုဵြပုနိုင်သညဴ်ေနာက်ဆက်တွဲမျာဵ  

22. Facility Quarantine (၂၁) ရက်နှင်ဴ မိမိေနအိမ်တွင် သီဵြခင်ဵေနြခင်ဵ Home Quarantine ကာလ (၇) ရက် 

ေဆာင်ရွက်သွာဵေရဵ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရန် အသိေပဵထုတ်ြပန်ြခင်ဵ (၁၁-၄-၂၀၂၀) 

23. အသွာဵအလာကန့်သတ်မှုခဳယူြခင်ဵ (၂၁) ရက် ြပညဴ်ပပီဵေနာက်  သတ်မှတ်ေနရာ Quarantine Center မျာဵမှ 

မိမိေနအိမ်သ့ုိြပန်မညဴ်သူမျာဵအတွက် လိုက်နာရမညဴ်အချက်မျာဵ (Version 2) (11-4-2020)  

24. သတ်မှတ် Community Based Facility Quarantine Centre မျာဵြပင်ဆင်ြခင်ဵနှင်ဴ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်ဴ 

အချက်မျာဵ (Version 2) 20.4.2020 

25. ဟုိတယ်/တည်ဵခိုခန်ဵ (Hotel/Guest House Quarantine Centre) မျာဵ ြပင်ဆင်ြခင်ဵနှင်ဴ  

လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမညဴ်အချက်မျာဵ (Version 2.0) (updated as of 20-4-2020) 

 

အခန်ဵ  ၃.၇  - ကူဵစက်ေရာဂါ ကာကွယ်တာဵဆီဵေရဵပစ္စည်ဵမျာဵ စုေဆာင်ဵြခင်ဵနှင်ဴ အစီအမဳမျာဵ  

ေကျဵရွာအတွင်ဵ ကူဵစက်ေရာဂါကာကွယ်  ေရဵ ပစ္စည်ဵမျာဵလည် အရန်သင်ဴစုေဆာင်ဵထာဵရိှရမည်။ လိုအပ်မညဴ် ပစ္စည်ဵမျာဵမှာ 

နှာေခါင်ဵစည်ဵ၊ ကာကွယ်ေရဵ ၀တ်စုဳ - PPE, ဒစ်ဂျစ်တယ် အပူချနိ်တိုင်ဵကိရိယာ၊ အေြခခဳေဆဵဝါဵ မျာဵ၊ 

ပညာေပဵလက်ကမ်ဵစာေဆာင်မျာဵ စာရွက်စာတမ်ဵမျာဵ စသည်တို့ကို လူထုအစီအမဳြဖငဴ်ေစ၊ လူမှုေရဵလုပ်ငန်ဵ 

ေဆာင်ရွက်ေနသညဴ် အသင်ဵအဖွဲ့မျာဵ နှင်ဴ ချတိ်ဆက်အကူအညီရယူနိုင်သည်။ အြခာဵလိုအပ်နိုင်မညဴ် ပစ္စည်ဵမျာဵ - 

ေလာ်စပီကာ (ပညာေပဵြခင်ဵနှင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵ ၀န်ကကီဵဌာန၊ အစိုဵရထုတ်ြပန်ထာဵေသာ စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵနှင်ဴ အမိန့်မျာဵ 

ေကကြငာြခင်ဵ) စသည်မျာဵကို လည်ဵစုေဆာင်ဵထာဵရမည်။  

ေရ၊ ကျန်ဵမာေရနှင်ဴ တစ်ကိုယ်ေရသန့်ရှင်ဵြခင်ဵဆိုင် ဆက်စပ်ပစ္စည်ဵမျာဵ၊ ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵကို ေသချာေစြခင်ဵ - 

ေကျဵရွာအတွင်ဵေနထိုင်သူမျာဵအာဵလုဳဵ တစ်ဉီဵချင်ဵ တစ်ကိုယ်ေရသန့်ရှင်ဵေရဵနှင်ဴ ပိုဵသတ်ြခင်ဵအေလဴအထမျာဵကို 

လုပ်ေဆာင်ကကရမည်ြဖစ်သည်။ ရပ်ရွာအတွင်ဵနှင်ဴ အမျာဵသဳုဵေနရမျာဵကို ပုဳမှန်ပိုဵသတ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကို 

လုပ်ေဆာင်ကကရမည်ြဖစ်သည်။ သ့ုိြဖစ်ပါ၍ တစ်ကိုယ်ေရသန့်ရှင်ဵဆိုင်ရာ ဆက်စပ်ပစ္စည်ဵမျာဵ (ဉပမာ - ဆပ်ြပာ၊ ေရ၊ 

လက်ေဆဵစင် အစရှိသြဖငဴ်)နှင်ဴ ပိုဵသတ်ြဖန်ဵေဆဵ၊ ကိရိယာမျာဵ လုဳေလာက်မှုရိှေအာင်ြပင်ဆင်ထာဵရမည်။ 

အမှိုက်မျာဵစနစ်တကျ စွန့်ပစ်နိုင်ရန်လည်ဵ စီမဳရမည်ြဖစ်သည်။ (ေရာဂါကူဵစက်မှု ကာကွယတ်ာဵဆီဵေရဵဆိုင်ရာ 

ပိုဵသတ်ေဆဵအသဳုဵြပုနည်ဵမျာဵနှင်ဴ ပတ်သက်၍ “ေနာက်ဆက်တွဲ - အမျာဵြပည်သူနှင်ဴ သက်ဆိုင်ေသာေနရာမျာဵ တွင် 

ပိုဵသတ်သန့်စင်ြခင်ဵဆိုင်ရာ  သိေကာင်ဵစရာ” တွင် ေလဴလာနိုင်သည်) 

အသွာဵအလာကန့်သတ်ထိန်ဵချုပ်ေနရာနှင်ဴ အမျာဵြပည်သူသွာဵလာမှုအမျာဵဆုဳဵေနရာ တကိုယ်ရည် သန့်ရှင်ဵေရဵ ဆိုင်ရာ 

လိုအပ်ချက်မျာဵ ြဖစ်ေသာ ေအာက်ပါအချက်မျာဵကို လုပ်ေဆာင်ထာဵရမည်။   

- သန်ံရှင်ဵေသာ ေသာက်သဳုဵေရသုိေလှာင်ထာဵမည်။ 
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- ေရဆိုဵနှင်ဴ မိလ္ယာကန်ေရမျာဵကိုလည်ဵ စနစ်တကျစီမဳရမည်  

- လက်သန့်ရှင်ဵေရဵ ကို အေလဵေပဵ လုပ်ေဆာင်ရမည်။  

- လိုအပ်ေသာ ပစ္စည်ဵကိရိယာမျာဵ ြပညဴ်စုဳစွာ ထာဵရမည်။  

- ေရချ ိုဵခန်ဵ၊ အိမ်သာနှင်ဴ အညစ်အေကကဵ စီမြခင်ဵ (လူဦဵေရနှင်ဴ လူချဲေနထိုင်ြခင်ဵလိုအပ်ချက်အရ)  

- မိလ္ယာ၊ ေရဆိုဵနုတ်စနစ်နှင်ဴ မိလ္ယာ ပိုက်ဆက်ပစ္စည်ဵ ယိစုီဵမှုမရှိေအာင် စီစစ်ထာဵရမည်။  

- အသဳုဵြပုမျာဵသညဴ်ေနရာ၊ တိုတ့ွင် လက်ကို စနစ်တကျ မကကာခဏ ေဆဵေကကာနိုင်ရန် 

လက်ေဆဵကန်မျာဵ/လက်သန့်ေဆဵရည်မျာဵ ထာဵရိှစီစဉ်ေပဵမည်။  

- ေရချ ိုဵခန်ဵ၊ အိမ်သာစသညဴ်ေနရာမျာဵကို ပုဳမှန် သန့်ရှင်ဵေရဵနှင်ဴ ပိုဵမွှာဵသန့်စင်ရဵ စသညဴ်ကို ဂရုစိုက် 

ပိုမိုလုပ်ေဆာင်သင်ဴသည်။  

- တကိုယ်ရည်သန့်ရှင်ဵေရဵ အသဳုဵအေဆာင်မျာဵ၊ လက်ေဆဵရန်ေနရာ ဖန်တီဵရာတွင် လူကကီဵ ကေလဵနှင်ဴ 

မသန်စွမ်ဵတို့အတွက် လွယ်ကူစွာ အသဳုဵြပုနိင်ရန် စီစဉ်ေပဵရမည်။ လက်ေဆဵြခင်ဵနှငဴ် စဳနှုန်ဵ အထူဵအာဵြဖင်ဴ 

လက်သန့်ရှင်ဵေရဵအတွက် ြပဌာန်ဵထာဵေသာ နည်ဵပညာလိုက်နာမှုမျာဵကို ကျင်ဴသဳုဵရမည်။ 

လက်ေဆဵြခင်ဵနှင်ဴဆိုင်ရာ ရိုဵရာအယူအဆ အလွဲမျာဵရိှပါကလည်ဵ လူထုကျန်ဵမာေရဵ လိုအပ်ချက်အရ 

တညဴ်မတ်ေပဵရမည်။  

နှာေြေါင်ဵစည်ဵ (mask) တြ်ဆင်ေစြြေင်ဵ - ေကျဵရွာအတွင်ဵရိှေနထိုင်သူမျာဵ (ကျန်ဵမာေရဵအရ တပ်ဆင်ရန်ခက်ခဲ သူမျာဵ၊ 

ဉပမာ - အေရြပာဵေရာဂါရိှသူမျာဵ အစရိှသြဖင်ဴ) မှလွဲ၍ အာဵလုဳဵကို နှာေခါင်ဵစည်ဵတပ်ဆင်ေစြခင်ဵ အစရိှသည်ဴ 
ကာကွယမ်ှုမျာဵကို လပု်ဆာင်နိုင်သည်။ နှာေခါင်ဵစည်ဵမျာဵရရိှေစရန် စီစဉ်ေပဵရမည်။ နှာေခါင်ဵစည်ဵ မျာဵကို ေဒသအတွင်ဵ 

ထုတ်လပု်နိုင်ရန် လုပ်ေဆာင် ရမည်။ ထိုသ့ုိလပု်ေဆာင်ရာတွင်လည်ဵ မည်သညဴ် နှာေခါင်ဵစည်ဵ အမျ ိုဵအစာဵ က ေဒသအတွင်ဵ 

ေကာင်ဵမွန်စွာ ထုတ်လပု်နိုင်သည်ကိုလည်ဵ သုေတသနြပုရမည်။ (WHO, MoHS, MSF, အစရိှသြဖငဴ်တို့မှ အကကဳဉာဏ်ရယူ 

သင်ဴသည်။)  

ေယဘယူျအာဵြြငဴ် လူအြေျင်ဵြေျင်ဵထိေတွ့မှုေည်ဵေအာင်ေေထိုင်သညဴ် ေည်ဵလမ်ဵမျာဵကို လုြ်ေဆာင်ြြေင်ဵ - ထိုကိစ္စရပ်မျာဵတွင် 

ဘာသာေရဵေခါင်ဵဆာင်မျာဵ၊ ဆရာ၊ ဆရာမျာဵနှင်ဴ အတူတကွလုပ်ေဆာင်ရန် အေရဵကကီဵသည်။ ဘာသာေရဵနှငဴ် 

လူမှုေရဵပွဲလမ်ဵသဘင်မျာဵ (ဉပမာ - ဆုေတာင်ဵပွဲမျာဵ၊ အသုဘအခမ်ဵအနာဵမျာဵ) လုပ်ေဆာင်မှုကို အထက်ပါ တာဝန်ရှိ 

ပုဂ္ဂိုလမ်ျာဵနှင်ဴ တိုင်ပင်ကာ ထိန်ဵချုပ်လုပ်ေဆာင်ရသည်။ 

သဳသယလူောကိုင်တွယေ်ည်ဵ - ေကာ်မတီမျာဵသည် အန္တာရယ်အကင်ဵဆုဳဵြဖစ်ေသာ သဳသယလူနာ ကုိင်တွယ် နည်ဵလမ်ဵကို 

ေဖာ်ထုတ်ထာဵမည်။ ေရာဂါလက္ခဏာ ပုဳမှန်စစ်ေဆဵမညဴ်သူသည် အနည်ဵဆုဳဵ နှာေခါင်ဵစည်ဵ တပ်ဆင်ရမည်။ 

လူနာညွန်ဵပိုမ့ညဴ်သူမျာဵြဖစ်ပါက အနည်ဵဆုဳဵနှာေခါင်ဵစည်ဵနှင်ဴ လက်အိတ်ကို ဝတ်ဆင်ရမည်။ ေရာဂါလက္ခဏာ 

ထင်ရှာဵေနပါက အတတ်နိုင်ဆုဳဵ ကာကွယေ်ရဵဝတ်စုဳ အြပညဴ်ဝတ်ဆင်ရမည်။ 

လူေသဆုဳဵမှုြြစ်ေြါ်ြါက လုြ်ေဆာင်သင်ဴသညဴ် လုြ်ထုဳဵလုြ်ေည်ဵမျာဵကို ေြာ်ထုတ်ထာဵြြေင်ဵ - ဘာသာေရဵ 

ေခါင်ဵေဆာင်မျာဵ၊ စခန်ဵတာဝန်ခဳမျာဵ၊ ေကာ်မတီမျာဵနှင်ဴတိုင်ပင်၍ လူေသဆုဳဵမှုြဖစ်ေပါ်ပါက လုပ်ေဆာင်သင်ဴသညဴ် 

လုပ်ထုဳဵလပု်နည်ဵမျာဵကို ေဖာ်ထုတ်ထာဵရမည်။ (ဥပမာ - ေသဆုဳဵလူနာရိှပါက အန္တာရယ်အကင်ဵဆုဳဵ ြဖစ်ေအာင် 

စီစဉ်မညဴ်နည်ဵလမ်ဵကို ေဖာ်ထုတ်ထာဵမည်။ အြမန်ဆုဳဵစီမဳရမည်။ ကိုင်တွယ်မညဴ်သူသည် ကာကွယ်ေရဵဝတ်စုဳ 

အြပညဴ်ဝတ်ဆင်ရမည်။ အနည်ဵဆုဳဵလူအင်အာဵကို အသဳုဵြပုရမည်။ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ကကီဵဌာနမှ ထုတ်ြပန်ထာဵေသာ 

အချက်မျာဵအတိုင်ဵ လိုက်နာရမည်။ တာ၀န်ေပဵေလဴကျင်ဴေပဵထာဵေသာ လူနာမျာဵ/လူေသမျာဵကိုင်တွယ်ခွင်ဴြပု မည်။ ရပ်ရွာမှ  

ြပဌာန်ဵထာဵေသာ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵကို လိုက်နာမည်။)  

အသဳုဵြပုနိုင်ေသာ ေနာက်ဆက်တွဲ 

26. ေန့စဉ်ဘဝမှာခပ်ခွာခွာေနပါ 
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5. လက်ေဆဵနည်ဵ Hand wash  

6. ပါဵစပ်နှငဴ် နှာေခါင်ဵစည်ဵ(Surgical Mask) ကို ဘယလ်ိုတပ်ရမလဲ၊ ချွတ်ရမလဲ၊ ဘယလ်ိုစွန့်ပစ်ရမလဲ? 

7. နှာေခါင်ဵစည်ဵချုပ်လုပ်ြခင်ဵ  

27. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ြဖစ်ပွာဵေနစဉ်ကာလအတွင်ဵ အမျာဵြပည်သူနှင်ဴ သက်ဆိုင်ေသာ 

ေနရာမျာဵတွင် ပိုဵသတ်သန့်စင်ြခင်ဵဆိုင်ရာ သိေကာင်ဵစရာမျာဵ (Version 1.1) 

 

အခန်ဵ ၃.၈ -  လူနာညွန်ဵပို့ြခင်ဵအတွက် ြပင်ဆင်ထာဵြခင်ဵ  

အသွာဵအလာကန့်သတ်ထာဵသညဴ် လူမျာဵ သ့ုိမဟုတ် ရပ်ရွာအတွင်ဵရိှ မိသာဵစုဝင် တစ်ဦဵဦဵမှ ကိုဗစ်-၁၉ ဗိုင်ဵရပ်ေရာဂါ 

လက္ခဏာေတွ့ရိှလာပါက သဳသယလူနာ/ထိေတွ့သူေရာက်ရှိလာမညဴ်အေကကာင်ဵ မညွန်ဵပိုခ့င် 

အေကကာင်ဵကကာဵရမည်။ကျန်ဵမာေရဵ ေစာင်ဴေရှာက်မှု ေပဵေနေ သာ အနီဵဆုဳဵ သက်ဆိုင်ရာ တိုက်နယ်ေဆဵရုဳ/ေဆဵရုဳ သ့ုိ 

ညွန်ဵပိုမ့ည်။ သဳသယလူနာ ညွန်ဵပိုမ့ညဴ် ပုဳစဳနှင်ဴ အစီအစဉ်ကိုလည်ဵ ကကိုတင် ြပငဆ်င်ေလဴကျင်ဴထာဵမည်။ သဳသယ 

လူနာညွန်ဵပိုန့ိုင်ေရဵအတွက် လိုအပ်ေသာ စာရွက်စာတမ်ဵမျာဵ အေထာက်အထာဵမျာဵကိုလည်ဵ ြပငဆ်င်သွာဵမည်။   

သဳသယလူနာ ညွန်ဵပို့ရာတွင် ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မှုခဳရန်သွာဵသညဴ်အချနိ်တွင် ထိုသူအာဵနှာေခါင်ဵစည်ဵ medical mask 

တပ်ဆင်ထာဵေပဵမည်။ ကာဵသမာဵအပါအဝင် ညွန်ဵပို့လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ေနေသာ အဖွဲ့ မှလည်ဵ လိုအပ်ေသာ ကူဵစက်ေရာဂါ 

အကာအကွယ် ပစ္စည်ဵမျာဵ ဝတ်ဆင်သွာဵမည်။  

ြဖစ်နိုင်လျှင် အမျာဵြပည်သူသဳုဵယာဉ်ကို အသဳုဵမြပုပဲ လူနာတင်ယာဉ်ြဖင်ဴေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်ကို 

မှန်တဳခါဵမျာဵဖွင်ဴပပီဵ စီဵနင်ဵြခင်ဵြဖင်ဴေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ ေခါ်ေဆာင်သွာဵမည်။ ကျန်ဵမာေရဵဌာနသ့ုိ သွာဵရာ 

လမ်ဵတစ်ေလျှာက်နှင်ဴ ြပသေနချနိ်တွင် အသက်ရှူလမ်ဵေကကာင်ဵဆိုင်ရာနှင်ဴ လက်သန့်ရှင်ဵေရဵကို ဂရုြပု ေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

ြဖစ်နိုင်လျှင် တြခာဵသူမျာဵနှင်ဴ အနဲဆုဳဵ နှစ်မီတာ အကွာအေဝဵတွင် ေနထိုင်မည်။ သွာဵရာလမ်ဵ တေလျှာက်တွင် 

အသက်ရှူလမ်ဵေကကာင်ဵ နှင်ဴ ခန္ခာကိုယ်မှထွက်ေသာ အရည် အချဲွအကျနိှင်ဴထိေတွ့မိေသာ မျက်နှာြပငမ်ျာဵ ပစ္စည်ဵမျာဵကို 

ဆပ်ြပာ (သ့ုိ) ပိုဵသတ်ေဆဵြဖင်ဴ ေဆဵေကကာရန်နှင်ဴ sodium hypochloride 0.5% ပါ အိမ်သဳုဵေချဵချွတ်ေဆဵရည်နှငဴ် 

ထပ်မဳပိုဵသတ်မည်။  

သဳသယလူောကိုင်တွယြ်ြေင်ဵနှင်ဴ ေသဆုဳဵသညဴ် သဳသယလူောကိုင်တွယ်ြြေင်ဵကို အထက်ေြာ်ြြြါ သတ်မှတ်ြေျက်မျာဵအတိုင်ဵ 

ဆက်လက်လုြ်ေဆာင်သင်ဴသည်။  

COVID-19 နှင်ဴ မသက်ဆိုင်ေသာ အြခာဵေသာကိစ္စရပ်မျာဵ (ဉပမာ - ကျာဵမအေြခြပုအကကမ်ဵဖက်မှု အပါအဝင် 

ထိခိုက်လွယ်ေသာလူအုပ်စုတို့ လိုအပ်လာနိုင်သညဴ် ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵကို ကကိုတင်တွက်ဆကာ ညွှန်ဵပိုန့ိုင်မညဴ် 

လမ်ဵေကကာင်ဵမျာဵကို ေဖာ်ထုတ်ထာဵရမည်။ ေအာက်ပါဇယာဵကွက်အတိုင်ဵ ညွှန်ဵပိုန့ိုင်မညဴ် အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵကို 

ကကိုတင်မှန်ဵဆကာ ချတိ်ဆက်ထာဵရန်လိုအပ်ပါသည်။  

စဉ်  အေကကာင်ဵအရာ  အဖွဲ့အစည်ဵ  ဆက်သွယ်ရမညဴ်ပုဂ္ဂိုလ် ဖုန်ဵနဳပတ် 

   ကျန်ဵမာေရဵဝန်ေဆာင်မှု  (GBV)       

  ကျန်ဵမာေရဵဝန်ေဆာင်မှု (HIV)       

          

 

အသဳုဵြပုနိုင်သညဴ်ေနာက်ဆက်တွဲမျာဵ  -  

11. ကိုရိုနာဗိုင်ဵရပ်စ်ေရာဂါနှင်ဴဆက်လျဉ်ဵ၍ စီမဳလုပ်ေဆာင်ပုဳအဆင်ဴဆင်ဴ  

16. သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵသို့ အစီရင်ခဳ တင်ြပြခင်ဵနှင်ဴ လွဲေြပာင်ဵညွန်ဵပိုြ့ခင်ဵ   
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အခန်ဵ ၃.၉  လူထုလှုပ်ရှာဵမှု  

ကူဵစက်ေရာဂါကာကွယ်တာဵဆီဵ တိုက်ဖျက်ေရဵ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵတွင် လူထုဦဵေဆာင်ေသာ လှုပ်ရှာဵမှုြဖစ်လာရန် 

လိုအပ်သည်။ အမျာဵြပည်သူမျာဵက တက်ကကစွာ ေအာက်ေဖာ်ြ်ပပါ လုပ်ေဆာင်ချက်မျာဵ -လူချဲေနြခင်ဵ (ေနအိမ်တွင် 

ေနထိုင်ြခင်ဵ၊ အမျာဵြပည်သူသွာဵလာသညဴ် ေစျဵ၊ ေကျာင်ဵ)၊ လက်ကို စနစ်တကျေဆဵသညဴ် အေလဴထမျာဵနှင်ဴ နှာေခါင်ဵစည်ဵ 

တပ်ဆင်ြခင်ဵမျာဵအာဵ သရုပ်ြပြခင်ဵ လက်ေတွ့လုပ်ေဆာင်ြခင်ဵ ကျန်သညဴ်လူအမျာဵ ပါဝင်လာေအာင် 

စည်ဵရုဳဵလှုဳ့ေဆာ်ကကမည်။ ဥပမာ -  

- နှာေခါင်ဵစည်ဵမျာဵကိုယ်တိုင်ချုပ်လုပ်အသဳုဵြပုကာ လူမှုကွန်ယက်မှတဆင်ဴ မိမိတို့ရပ်ရွာ၏ လှုပ်ရှာဵမှုမျာဵ 

ကိုအြခာဵသူမျာဵကို မျှေဝြခင်ဵ  

- စနစ်တကျနဲ့ လက်ေဆဵြခင်ဵကို ေကျဵရွာရိှလူမျာဵအာဵလုဳဵ လိုက်နာလုပ်ေဆာင်ကကြခင်ဵ 

- ပညာေပဵလုပ်ငန်ဵတစ်ရပ်အေနနှင်ဴ ကိုဗစ်ေရာဂါကာကွယ်ေရဵဆိုင်ရာ သီချင်ဵမျာဵဖန်တီဵကာ အတူတကွ 

(လူချဲသညဴ်စည်ဵကမ်ဵကိုလိုက်နာလျက်) သီဆိုကကြခင်ဵ - ထိုသ့ုိလုပ်ေဆာင်ြခင်ဵသည် စိတ်ဖိစီဵမှု စီမဳခန့်ခွဲ 

ြခင်ဵတွင်လည်ဵ အကျ ိုဵသက်ေရာက်မှုရိှနိုင်သည်။  

 

အခန်ဵ ၃.၁၀  - စိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာြပုစုေစာင်ဴေရှာက်ြခင်ဵနှင်ဴ နှစ်သိမဴ်ေဆွဵေနွဵြခင်ဵ 

စိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ ြပုစုေစာင်ဴေရှာက်ြခင်ဵသည် ကူဵစက်ေရာဂါ ကာကွယတ်ိုက်ဖျက်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်တိုင်ဵတွင် မပါမြဖစ် 

ထညဴ်သွင်ဵ စဉ်ဵစာဵရမည်။ ကူဵစက်ေရာဂါေကကာင်ဴ လူထုမျာဵ အေကကာက်လွန်ြခင်ဵ၊ စိုဵရိမ်ကကီဵြခင်ဵမျာဵ မြဖစ်ရေအာင် - 

စိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ ဖိအာဵမျာဵ ေလျာဴပါဵသက်သာေအာင် ကူညီရမည်။ စိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ ဒဏ်ရာ စိုဵရိမ်မှုြဖစ်ေစေသာ 

အ ေကကာင်ဵရင်ဵမျာဵ၊ ေနာက်ဆက်တွ ဲ သက်ေရာက်မှုမျာဵနှင်ဴ ေလျာဴပါဵသက်သာေစသညဴ် နည်ဵလမ်ဵမျာဵကို 

အြမင်ဖွင်ဴေဆွဵေနွဵြခင်ဵအာဵြဖငဴ်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ အခါအာဵေလျာ်စွာ အချနိ်ယူပပီဵ စိုဵရိမ်ပူပန်မှုမျာဵ ဖွင်ဴေြပာြခင်ဵ 

နာဵေထာင်ေစြခင်ဵ စသညဴ် အြပန်အလှန်အာဵေပဵသညဴ် အစီအစဉ်မျာဵ၊ အြပန်အလှန်ပဳဴပိုဵကူညီ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵအာဵြဖငဴ် 

လုပ်ေဆာင်နိုင်သည်။  

မိမိအေနြဖငဴ် လုပ်ေဆာင်နိုင်မညဴ်အချက်မျာဵ  

 အေကာင်ဵြမင်စိတ်ရိှြခင်ဵ (ဉပမာ - လူအမျာဵသည် ပိုမို ညီညွတ်လာနိုင်သည်။ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်တတလ်ာ သည်) 

 အြခာဵသူမျာဵကို ကူညီြခင်ဵြဖင်ဴ ဘဝေနထိုင်ရာတွင် ပိုအဓိပ္ပာယ် ရိှလာသည်။  

 လူထုအတွင်ဵ စိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ ကျန်ဵမာေရဵအတွက် အင်တာနက်၊ ဖုန်ဵ စသည်တို့ြဖင်ဴ မိမိ ခင်တွယ်သူမျာဵနှင်ဴ 

ဆက်သွယ်ပပီဵ ပို ဂရုစိုက်ေပဵြခင်ဵ 

 အင်တာနက်၊ ဖုန်ဵ အစရိှသည်တိုက့ို လက်လှမ်ဵမမီေသာ လမူျာဵအတွက် မှန်ကန်ေသာ သတင်ဵအချက်အလက် မျာဵ ကို 

မျှေဝေပဵြခင်ဵ 

 မိသာဵစုမျာဵနှင်ဴ ေဝဵကွာေနသူမျာဵ၊ ဝန်ေဆာင်မှု လက်လှမ်ဵမမီသူမျာဵကို ကူညီေပဵပါ။ 

 မိမိကို စိတ်ဖိစီဵမှုြဖစ်ေစေသာ သတင်ဵမျာဵဖတ်ြခင်ဵကို ေရှာင်ရှာဵပပီဵ မိမိ ယုကဳကည်နိုင်ေသာ သတင်ဵမီဒီယာ အချ ို့မှ 

သတင်ဵမျာဵကို ဖတ်၍ လူမှုကွန်ယက်အသဳုဵြပုြခင်ဵကို အချနိ်သတ်မှတ်ေလျာဴချပါ။  

လူထုအေနြဖင်ဴ အတူတကွလုပ်ေဆာင်နိုင်မညဴ်အချက်မျာဵ  

 ေဒသနှင်ဴ ကိုက်ညီေသာ စိတ်ကျန်ဵမာေရဵ ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ၊ လက်ရိှ လုပ်အာဵနှင်ဴ လိုအပ်ချက်မျာဵကို သိရှိရန် 

ဆန်ဵစစ်ချက် လုပ်ေဆာင်ြခင်ဵ၊ 

 အစိုဵရအပါအဝင် အြခာဵ စတိ်လူမှု ဝန်ေဆာင်မှု ေပဵေသာ အဖွဲ့မျာဵ အချင်ဵချင်ဵ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ 

 စိတ်ေရာဂါ ခဳစာဵေနရသူမျာဵ၊ မူဵယစ်ေဆဵသဳုဵစွဲသူမျာဵအတွက် လက်ရိှ ကျန်ဵမာေရဵ ေစာင်ဴေရှာက်မှုဆိုင်ရာ 

လိုအပ်ချက်မျာဵကို အြမန်ဆုဳဵ သိရိှေအာင် ေဆာင်ရွက်စီမဳြခင်ဵ၊ 
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 COVID -19 ကူဵစက်ခဳရသူမျာဵ၊ မိသာဵစုဝငမ်ျာဵနှင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵ လုပ်သာဵမျာဵ၊ ကေလဵမျာဵနှင်ဴ သက်ကကီဵမျာဵအပါအဝင် 

ြဖစ်ေသာ vulnerable population အတွက် စိတ်လမူှု ေစာင်ဴေရှာက်ေရဵ ဆိုင်ရာ အစီအစဉ်မျာဵ ေရဵဆွဲြခင်ဵ၊  

(အြမင်ဖွင်ဴအစီအစဉ်တွင်  အေသဵစိတ်ေလဴလာနိုင်ပါသည်။)  

အသဳုဵြပုနိုင်သညဴ်ေနာက်ဆက်တွဲမျာဵ  

14. COVID-19  ေရာဂါကူဵစက်ပျ ဳ့ပွာဵသညဴ်ကာလအတွင်ဵ စိတ်ဖိစီဵမှုကို ေြဖရှင်ဵြခင်ဵ 

15. COVID-19 ေရာဂါကူဵစက်ပျ ဳ့ပွာဵသညဴ်ကာလအတွင်ဵ ကေလဵသူငယ်မျာဵ စိတ်ဖိစီဵမှုကို ရင်ဆိုင်နိုင်ရန် အတွက် 

အကူအညီေပဵလမ်ဵညွန်ချက် 

28. PSS Hotline number 

 

အခန်ဵ ၃.၁၁ - လူ့အသုိင်ဵအဝိုင်ဵအတွင် ဖယ်ကျဉ်ခရဳြခင်ဵနှင်ဴ ခွြဲခာဵဆကဆဳ်မှုကိ ုေလျာဴချြခင်ဵ 

Social stigma ဆိုသည်မှာ လူတစ်ဉီဵ(သ့ုိမဟုတ်) လူတစ်စု၏ ေရာဂါလက္ခဏာမျာဵ နှငဴ် ေရာဂါအေြခအေနေကကာငဴ် 

လူမှုေရဵအရ ခွဲြခာဵဆက်ဆဳြခင်ဵမရိှေအာင် အေလဵထာဵပပီဵ ေဆာင်ရွက်ရမည်။   

ေရာဂါကူဵစက်ြပန့်ပွာဵေနချနိ်တွင် ေရာဂါရှိသူမျာဵ၊ ေရာဂါရိှသူမျာဵြဖင်ဴ ထိေတွ့ခဲဴဖူဵသူမျာဵသည်နှင်ဴ ြပည်ပမှတွင် ြပန်လာသညဴ် 

ေရွှေ့ေြပာင်ဵလုပ်သာဵမျာဵသည် တဳဆိပ်ကပ် ခဳရ၊ ခွဲြခာဵဆက်ဆဳြခင်ဵခဳရ၊ သီဵြခာဵဆက်ဆဳြခင်ဵခဳရပပီဵ သာမာန်လူမျာဵနှငဴ်မတူဘဲ 

လူအမျာဵက ဝိုင်ဵဝန်ဵဖယက်ျဉ် ထာဵြခင်ဵကို ကကုဳေတွ့ခဳစာဵေနရပါသည်။ ေရာဂါရိှသူမျာဵ နှငဴ် ၎င်ဵတ့ုိ၏ ေစာငဴ်ေရှာက်သူမျာဵ၊ 

မိသာဵစု၊ သူငယ်ချင်ဵ မျာဵနှငဴ် လူမှုအသုိင်ဵအဝိုင်ဵမျာဵေပါ် မျာဵစွာေသာ ဆိုဵကျ ိုဵမျာဵသက်ေရာက်ေစနိုင်သည်။ 

ေရာဂါမရှိေသာ်လည်ဵ ပိုဵရိှ လူနာ ထိေတွ့ဆက်ဆဳမှု ရိှခဲဴသူမျာဵလည်ဵ ထိုနည်ဵတူ ခဳစာဵရမည်ြဖစ်သည်။ လက်ရိှ COVID-19 

ေရာဂါ ြဖစ်ပွာဵမှုသည် လူမျ ိုဵစု တစ်စု ဒါမှမဟုတ် ဗိုင်ဵရပ်စ် နှငဴ် ထိေတွ့ခဲဴဖူဵသူမျာဵအေပါ် လူမှုေရဵအရ ခွဲြခာဵဆက်ဆဳမှု 

အြပုအမူမျာဵ မျာဵစွာ ြဖစ်ေပါ်ေစပါသည်။ အေကကာက်လွန်ြခင်ဵသည် တြခာဵလူမျာဵကို လွယက်ူစွာ ကူဵစက်ြခင်ဵအာဵြဖင်ဴ 

လူ့အသုိင်ဵအဝိုင်ဵအတွင်ဵ ဖယ်ကျဉ်ခဳရြခင်ဵနှငဴ် ခွဲြခာဵဆက်ဆဳ ခဳရြခင်ဵမျာဵကို ြဖစ်ေပါ်ေစသည်။  

အြမင်ဖွင်ဴအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ေသာ ေနာက်ဆက်တွဲဆိုဵကျ ိုဵမျာဵ နှင်ဴ ေလျာဴပါဵသက်သာေအာင် လုပ်သညဴ် နည်ဵလမ်ဵမျာဵကို 

ကိုဵကာဵအသဳုဵြပုနိုင်သည်။  

အခန်ဵ ၃.၁၂  - ထိခိုက်ခဳစာဵလွယ်ေသာ လူအုပ်စုမျာဵကုိ ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵ စာဵြခင်ဵ  

ေရာဂါကူဵစက်ပျ ဳ့ပွာဵမှု ကာကွယ်တာဵဆီဵေရဵကို ထိေရာက်စွာ လုပ်ေဆာင်နိုင်ရန် လူ့အဖွဲ့အစည်ဵအတွင်ဵရိှ အေယာက်စီတိုင်ဵ 

ပါဝင်ရန် လွန်စွာအေရဵကကီဵသည်။ ကိုဗစ်ေရာဂါသည် ကူဵစက်ပျ ဳ့ပွာဵမှုနှုန်ဵြမင်ဴသညဴ်အတွက် ေကကာင်ဴ 

လိုအပ်သညဴ်သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵသည် လူတိုင်ဵထဳသ့ုိစီဵဆင်ဵမှသာလျှင် လူတိုင်ဵပါဝင်နိုင်မည်ြဖစ် သည်။ 

ထိုသ့ုိလုပ်ေဆာင်ရာတွင် ထိခိုက်ခဳစာဵလွယ်ေသာ လူအုပ်စုမျာဵကို ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵြခင်ဵမှာ မြဖစ်မေန 

လိုအပ်ေသာအရာြဖစ်သည်။  

အြမင်ဖွင်ဴအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ေသာ အေကကာင်ဵအရာမျာဵကို ကိုဵကာဵအသဳုဵြပုပပီဵ တုဳ့ြပန်ေဆာင်ရွက်မှု လုပ်ေဆာင်ေနေသာ 

ြဖစ်စဉ်တိုင်ဵ လုပ်ငန်ဵတိုင်ဵတွင် အေလဵေပဵသတိထာဵပပီဵ လုပ်ေဆာင်မည်။ 

ကကိုတင်ြပင်ဆင်ြခင်ဵအဆင်ဴတွင် ရပ်ရွာအတွင်ဵ/ လူထုအတွင်ဵ ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုမျာဵကို ေဖာ်ထုတ်ပပီဵ မတူညိေသာ 

လိုအပ်ချက်မျာဵကို ၄င်ဵတို့နှင်ဴအတူတကွ ေဖာ်ထုတ်ထာဵမည်။ ကူဵစက်ေရာဂါဆိုင်ရာ အေရဵကကီဵေသာ 

သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကို မတူညီကွဲ ြပာဵေသာ လိုအပ်ချက်ရိှသူထဳ (ကေလဵမျာဵ၊ သက်ကကီဵရွယ်အိုမျာဵ၊ စာဖတ်ရန် 
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အခက်အခဲရိှသူမျာဵ စသည်တို)့ အလွယတ်ကူရရိှနိုင်ေအာင် ေပဵပို့သွာဵမည်။ တုဳ့ြပန်ေဆာင်ရွက်ေရဵလုပ်ငန်ဵဉ်တွင် 

ယင်ဵအုပ်စုမျာဵ ပါဝင်နိုင်ေသာ အေြခအေနမျာဵ ေမဵြမန်ဵပပီဵ ဖန်တီဵေပဵမည်။  

COVID-19 ကြ်ကာလတွင် ြေွဲြြောဵဆက်ဆဳြေဳထာဵရေသာအုြ်စုနှင်ဴ ထိြေိုက်မှုြို၍မျာဵနိုင်ေသာ အုြ်စုတို့ကုိ 

အန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵဆက်သွယ်မှုတွင် ြါဝင်လာနိုင်ေစရေ်နှင်ဴ ရြ်ရွာတွင်ဵ ြူဵေြါင်ဵလုြ်ေဆာင်မှုမျာဵတွင် ြါဝင်လာေစရေ် 

ြေွဲြြေမ်ဵရှုြမင်ြြေင်ဵ။ 

အမျ ိုဵသမီဵမျာဵ၊ သက်ကကီဵရွယ်အုိမျာဵ၊ ဆယ်ေကျာ်သက်မျာဵ၊ လူငယ်မျာဵနှင်ဴ ကေလဵငယ်မျာဵ၊ မသန်စွမ်ဵသူမျာဵ၊ 

ဌာေနတိုင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵ၊ ခိုလုဒုဳက္ခသည်မျာဵ၊ေရွှေ့ေြပာင်ဵ လုပ်သာဵမျာဵနှင်ဴ လူနည်ဵစု အုပ်စုငယ်မျာဵသည် 

မူလစီဵပွာဵေရဵကဏ္ဍတွင် ခွဲြခာဵဆက်ဆဳမှု အမျာဵဆုဳဵကကုဳေတွ့ေနကကရသည်။  ခွဲြခာဵဆက်ဆဳခဳေနရေသာ 

အုပ်စု/လူနည်ဵစုမျာဵသည် အေရဵေပါ်အေြခအေနမျာဵတွင် သာမာန်ထက်ပင် ပို၍ ထိခိုက်နစ်နာမှုပိုမျာဵသည်။ 

အဘယဴေ်ကကာင်ဴဆိုေသာ် ၎င်ဵတ့ုိသည် ထိေရာက်ေသာ ေစာင်ဴကကပ်ကကညဴ်ရှု့ြခင်ဵ၊ ကနဦဵသတိေပဵြခင်ဵမျာဵနှင်ဴ 

ကျန်ဵမာေရဵဝန်ေဆာင်မှုမျာဵကို မရရိှနိုင်ြခင်ဵ တိုေ့ကကာင်ဴြဖစ်ပါသည်။ COVID-19 ကပ်ဆိုဵြပန့်နှဳ့မှုသည် 

လူမှု့စီဵပွာဵေရဵကဏ္ဍမျာဵကို ဆိုဵကျ ိုဵမျာဵ မျာဵစွာြဖငဴ် သက်ေရာက်နိုင်မည်ဟု သဳုဵသပ်ခန့်မှန်ဵကကသည်။ 

ယခုေဖာ်ြပမညဴ် လူဦဵေရ၊ အုပ်စုသည် အန္တရာယ်အြမင်ဴမာဵဆုဳဵ သက်ေရာက်နိုင်သည်ဟုေဖာ်ြပသည်။ 

 သမာဵရိုဵကျမဟုတ်ေသာ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵကို လွန်စွာမှီခိုအာဵထာဵေနရေသာအုပ်စု၊ 

 လွန်စွာထိတလ်န့်ေကကာက်ရဳွ့မှု ကကီဵစိုဵေနေသာအုပ်စု၊ 

 လူမှုဝန်ေဆာင်မှုမျာဵလုဳေလာက်မှုမရိှြခင်ဵနှငဴ် နိုင်ငဳေရဵအရလွှမ်ဵမိုဵမှုအာဵနည်ဵေသာအုပ်စု၊ 

 ြဖစ်ေပါ်လာေသာအေြခအေနမျာဵကို လိုက်ေလျာညီေထွ ကုစာဵနိုင်ေလာက်ေသာ စွမ်ဵရည်နှင်ဴ အခွင်ဴအလမ်ဵ 

အကန့်အသတ်ြဖစ်ေသာ အုပ်စုမျာဵနှင်ဴ 

 နည်ဵပညာမျာဵကိုအသဳုဵြပုရန် ကန့်သတ်ခဳထာဵရေသာ (သ့ုိ) နည်ဵပညာမျာဵကို အသဳုဵြပုခွင်ဴ လုဳဵဝ မရရိှေသာ အုပ်စုမျာဵ 

ြဖစ်ကကသည်။ 

လူသာဵချင်ဵစာနာေထာက်ထာဵြခင်ဵဆိုင်ရာနှင်ဴ အေရဵေပါ်တုဳ့ြပန်မှုမျာဵသည် တကယ်လိုအပ်ချက်မျာဵ၊ ဦဵစာဵေပဵေဆာင်ရွက် 

မှုမျာဵ ၊အမျ ိုဵသမီဵ၊ အမျ ိုဵသာဵ၊ လူငယ်၊ မသန်စွမ်ဵသူမျာဵ၊ လိင်ပိုင်ဵဆိုင်ရာအာဵြဖငဴ် ခွဲြခာဵခဳထာဵရသူမျာဵနှင်ဴ ဆင်ဵရဲနွမ်ဵပါဵ 

သူမျာဵ၏ ကူညီလုပ်ေဆာင်ပါဝင်နိုင်စွမ်ဵကို အမှန်တကယ် နာဵလည်မှု မရိှပါက ေအာင်ြမငမ်ည်မဟုတ်ေချ။  

အသဳုဵြပုနိုင်သညဴ် ေနာက်ဆက်တွဲ 

28. ထိခိုက်နစ်နာမှုမျာဵေသာအုပ်စု၊ ထိုသ့ုိြဖစ်ေစသည်ဴ အေကကာင်ဵတရာဵမျာဵနှင်ဴ အဓိကကျေသာအချက်မျာဵ  

အခန်ဵ ၄ -  ညှိနှိုင်ဵချတိ်ဆက်ေဆာင်ရွကြ်ခင်ဵနှင်ဴ သတင်ဵအချက်အလကစ်ီမြဳခင်ဵ  
ညှိနှိုင်ဵချတိ်ဆက်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ 

ေကျဵရွာလူထုအဆင်ဴ တုဳ့ြပန်ေဆာင်ရွက်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ထိေရာက်ေအာင်ြမင်ေရဵ အတွက် ေကျဵရွာ/ရပ်ကွက် 

အုပ်ချုပ်ေရဵအဖွဲ့၊ ပမိုဳနယ် -ကိုဗစ်-၁၉ ကူဵစက်ေရာဂါ အမျ ိုဵသာဵ ကာကွယ်တာဵဆီဵ ထိန်ဵချုပ်ေရဵ ေကာ်မတီအဖွဲ့၊ 

ကျန်ဵမာေရဵ ဦဵစီဵဌာန၊ ေဆဵရုဳတိုန့ှင်ဴ တိုက်ရိုက်ချတိ်ဆက်ပပီဵ အလုပ်လုပ်မည်။ နည်ဵပညာ၊ ေငွ ေကကဵနှင်ဴ အြခာဵလိုအပ်ေသာ 

အရင်ဵအြမစ် - လူနာတင်ယာဉ် ဝန် ေဆာင်မှုမျာဵကို ေပဵနိုင်သညဴ် အသင်ဵအဖွဲ့မျာဵ၊ ကာကွယေ်ရဵ ဝတ်စုဳ - PPE၊ 

နှာေခါင်ဵစည်ဵ၊ ေဆဵ၀်ါဵနှင်ဴ အစာဵအစာ ပဳဴပိုဵကူညီနိုင်မညဴ် တစ်ဦဵချင်ဵြဖစ်ေစ အဖွဲ့ြဖစ်ေစ ချတိ်ဆက်ညှိနှိုင်ဵ သွာဵပါမည်။ 

ေကာ်မတီအဖွဲ့အတွင်ဵ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵနှင်ဴ ဆုဳဵြဖတ်ချက်မျာဵကို ချမှတ်နိုင်မညဴ် အစည်ဵအေဝဵကိုလည်ဵ ပုဳမှန် 

ကျင်ဵပသွာဵမည်။  
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သတင်ဵအချက်အလက်စီမဳြခင်ဵ 

လူထု ကိုယ်တိုင်သည် COVID 11 ေရာဂါ တုဳ့ြပန်ေဆာင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ သတင်ဵချက်အလက် စီမဳခန့်ခွဲြခင်ဵကို ေဆွဵေနွဵ 

ထာဵမည်။ အရိုဵရှင်ဵဆုဳဵနှင်ဴ လွယ်လင်ဴတကူ ေကာက်ယူရရှိနိုင်ေသာ စနစ်ကို ေဖာ်ထုတ်ထာဵမည်။ စုေဆာင်ဵေကာက်ယူ 

မညဴ်သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵနှင်ဴ ေကာက်ယူမညဴ်နည်ဵလမ်ဵမျာဵ၊ စုစည်ဵအစီရင်ခဳမညဴ် ပုဳစဳမျာဵကိုပါ ေဆွဵေနွဵမည်။ 

သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကို ပုဳမှန် ြဖညဴ်စွက်သွာဵမည်။ ေကျဵရွာ/ရပ်ကွက်အတွင်ဵ ေဆာင်ရွက်ထာဵသညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵကို 

မှတ်တမ်ဵတင် ြပုစုထာဵမည်။ ဆိုင်ရာ သက်ဆိုင်ရာ ဌာနမျာဵ၊ လူထုမျာဵထဳ နှင်ဴ ချတိ်ဆက်ေဆာင်ရွက်သညဴ် အသင်ဵအဖွဲ့ထဳ 

အစီရင်ခဳတင်ြပမည်။ မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵရန် လိုအပ်ေသာ သတင်ဵအချက်အလက် မျာဵ - နမူနာအာဵြဖင်ဴ  စုစည်ဵလပု်ေဆာင် 

ေသာ လုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကို မှတ်တမ်ဵတင်ရမည်။ ရပ်ရွာအေရဵေပါ်  

ေကာက်ယရူမည်ဴ သတင်ဵအြေျက်အလက်မျာဵ 

1. ေကျဵရွာအတွင်ဵ ေစာင်ဴကကညဴ်ေလဴလာြ်ခင်ဵ (ေရာဂါလက္ခဏာ ေစာငဴ်ကကပ်ကကည်ဴရှုြခင်ဵ  

2. လူဝင်/ထွက်၊ သဳသယလူနာဆိုင်ရာ အချက်အလက်မျာဵ 

3. သဳသယလူနာ ထိေတွ့ခဲဴသညဴ် လူမျာဵအာဵ ေဖာ်ထုတ်ြခင်ဵ Contact tracing  

4. အသွာဵအလာကန့်သတ်လုပ်ေဆာင်ချက်မျာဵ၊  

5. လူနာညွန်ဵပိုြ့ခင်ဵ စသည်ြဖင်ဴ 

6. စုစည်ဵလပု်ေဆာင်မှု၏ ရလဒ်မျာဵနှင်ဴ အခက်အခဲမျာဵ  

7. တိုင်ပင်ေဆွဵ ေနွဵမှုမှတ်တမ်ဵမျာဵ  

8. ေတွ့ရိှချက်မျာဵနှငဴ်အတူ ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်ရမည်ဴ လုပ်ငန်ဵစဥ််မျာဵ 

9. သတင်ဵေပဵပို့အစီရင်ခဳြခင်ဵမျာဵ  

သတင်ဵအြေျက်အလက်ြြေ့်ေဝြြေင်ဵနှင်ဴ စီမဳြြေင်ဵ  

အစိုဵရ၊ ကျန်ဵမာေရဵဌာနတို့မှ ထုတ်ြပန်ထာဵေသာ ညွန်ကကာဵချက်မျာဵ၊ ပညာေပဵ သတင်ဵအချက်မျာဵကိုလည်ဵ ပုဳမှန် 

စုေဆာင်ဵပပီဵ ရပ်ရွာလူထုထဳ ြပန်လည်ချြပရမည်။ ကျန်ဵမာေရဵဌာနမှ ေန့စဉ် ပုဳမှန်ထုတြ်ပန်ေနသညဴ် သတင်ဵအချက်အလက် 

မျာဵကိုသာ အဓိက ြဖန့်ေဝသွာဵမည်။ မမှန်ကန်ေသာ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵေကကာင်ဴ လူထုအကကာဵ စိတ်ဝမ်ဵကွဲမှုမျာဵ 

မရိှရေအာင် ကူဵစက်ေရာဂါနှင်ဴဆက်စပ်ေသာ စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵ၊ ညွန်ကကာဵစာမျာဵ ြပည်သူလူထုအမျာဵက သိရိှနာဵလည်ပပီဵ 

လိုက်နာကျင်ဴသဳုဵနိုင်ရန် ေကာ်မတီအဖွဲ့ဝင်မျာဵနှင်ဴ ပဳဴပိုဵကူညီေပဵရမည်။ ေကျဵရွာအတွင်ဵ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ထာဵမှုစသညဴ် 

သတင်ဵအချက်အလက်နှင်ဴ နှင်ဴ ထူဵြခာဵြဖစ်စဉ် မျာဵကိုလည်ဵ စနစ်တကျ ေကာက်ယူ ထာဵပပီဵ ဆိုင်ရာ ဌာနမျာဵသို့ 

အစီရင်ခဳတင်ြပမည်။  

ဆက်သွယ်ေပဵပို့သညဴ်နည်ဵလမ်ဵအချ ို့မှာ လက်ကိုင်ဖုန်ဵနှင်ဴ ြဖစ်ေစ၊ လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာ အသဳုဵြပု၍ ြဖစ်ေစ 

သတင်ဵေပဵပို့ ဆက်သွယ် ညှိနှိုင်ဵမည်။  ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ေရဵမှုဵမျာဵနှငဴအတူ ပူဵေပါင်ဵပပီဵ ရြ်ရွာအေရဵ ကိစ္စမျာဵ 

လိုက်ောရမညဴ်အြေျက်မျာဵ ညွေ်ကကာဵစာမျာဵ- ေသချာသိရိှလိကု်နာနိုင်ေအာင် ကူညီပဳဴပိုဵမည်။  

အခန်ဵ  ၅ - ေဘဵကင်ဵလုဳြခုေရဵ  (Safety and security)  

ကူဵစက်ေရာဂါတုဳ့ြပန်ေဆာင်ရွက်သူကိုယ်တိုင် ေဘဵကင်ဵ လုဳခခုဳေရဵသည် အေရဵကကီဵသည်။ လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵကင်ဵ 

လုဳြခုေရဵသည် လုပ်ငန်ဵခွင် သန့်ရှင်ဵေရဵနှင်ဴ တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်သည်။ ကူဵစက်ေရာဂါြပန့်ပွာဵသညဴ်ကာလတွင် လုပ်ငန်ဵခွင် 

သဳုဵပစ္စည်ဵမျာဵ၊ စာဵေသာက်ခန်ဵမ မီဵဖို၊ အိမ်သာ စသညဴ် အသုဳဵအေဆာင်ပစ္စည်ဵမျာဵ သန့်ရှင်ဵေရဵ  
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အထူဵအေလဵေပဵေဆာင်ရွက်ရပါမည်။ တုဳ့ြပန်ေဆာင်ရွက်ေရဵလုပ်ငန်ဵ ပါ၀င်ေဆာင်ရွက်သူမျာဵလည်ဵ 

တကိုယ်ရည်သန့်ရှင်ဵေရဵ အေလဴအထမျာဵကို ပိုမိုအေလဵ ေပဵ လုပ်ေဆာင်ရမည်။  

သဳသယလူနာနှင်ဴ ထိစပ်ကိုင်တွယ်ြခင်ဵ၊ ညွန်ဵပိုြ့ခင်ဵမျာဵ လုပ်ေဆာင်ပါက ကျန်ဵမာေရဵဌာနမှ ထုတ်ြပန်ထာဵေသာ လိုအပ်ပါက 

ကာကွယ ်ေရဵ ဝတ်စုဳအြပညဴ် (နှာေခါင်ဵစည်ဵ၊ လက်အိတ်၊ မျက်မှန်၊ ေခါင်ဵေဆာင်ဵ၊ လည်ရှည်ဘွတ်ဖိနပ်နှင်ဴ ဝတ်ရုဳရှည် 

ဝတ်ဆင်မည်။ ေရာဂါတုဳ့ြပန်ေရဵ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ေနသူမျာဵ အာဵလုဳဵလိကု်နာရမညဴ် ေဘဵကင်ဵသညဴ် နည်ဵလမ်ဵ/လုပ်ထုဳဵ 

လုပ်နည်ဵမျာဵ/ စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵကို ြပငဆ်င် ထာဵရမည်။  ကုိဗစ်ကာကွယေ်ရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကို ဉီဵေဆာင်လုပ်ကိုင် 

ေနေသာသူမျာဵ ေဘဵကင်ဵလုဳခခုဳေရဵနှင်ဴ ဆက်လျဉ်ဵ၍ ေအာက်ပါတိုက့ို လုပ်ေဆာင်နိုင်သည်။  

 ကိုဗစ်ကာကွယေ်ရဵဆိုင်ရာတုဳ့ြပန်ေဆာင်ရွက်မှု လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵတွင် ပါဝင်ေသာသူအာဵလုဳဵသည် ကိုဗစ် 

ေရာဂါကာကွယ်ေရဵဆိုင်ရာ သင်တန်ဵကို တတ်ေြမာက်ထာဵပပီဵသူ ြဖစ်ရမည်။  

 လိုအပ်သညဴ် ကာကွယေ်ရဵပစ္စည်ဵမျာဵရိှထာဵရမညဴ်အြပင် အသဳုဵြပုတတ်ရန်လည်ဵ ေသချာမှုရိှရမည်။  

 ေဘဵကင်ဵလုဳခခုဳမှုနှင်ဴ ဆက်လျဉ်ဵ၍ ေဆာင်ရန်၊ေရှာင်ရန်မျာဵကို ေဖာ်ထုတ်သတ်မှတ်ကာ လိုက်နာရမည်။  

အခန်ဵ ၆ - ေဘဵအန္တရာယ် စီမမဳှု (Risk  management)  

ကူဵစက်ေရာဂါ ကာကွယတ်ာဵဆီဵေရဵ တုဳ့ြပန်ေဆာင်ရွက်လုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် မေမျှာ်မှန်ဵထာဵေသာ ေဘဵအန္တာရာယ် စီမဳမှု 

အတွက်လည်ဵ ြပင်ဆင်ထာဵရမည်။ ကကုဳေတွ့လာနိုင်ေသာ ေဘဵအန္တာရာယ် အမျ ိုဵမျ ိုဵကို မှန်ဵဆေဖာ်ထုတ် ထာဵရမည်။ 

ေဘဵအန္တာရာယ်ေကကာင်ဴ ေနာက်ဆက်တွ ဲ သက်ေရာက်ထိခိုက်မျာဵကိုလည်ဵ ေဖာ်ထုတ်ထာဵမည်။ ထို့အတူ 

ေလျာဴပါဵသက်သာေစမည် နည်ဵလမ်ဵမျာဵကိုလည်ဵ ေဖာ်ထုတ်မည်။ ေြဖရှင်ဵမညဴ်နည်ဵလမ်ဵအလိုက် လိုအပ်ေသာ 

အရင်ဵအြမစ်မျာဵနှင်ဴ ချတိ်ဆက်ေဆာင်ရွက်မညဴ် အဖွဲ့မျာဵနှင်ဴ ညှိနှိုင်ဵေဆာင်ရွက်သွာဵမည်။  

ဥပမာ -  

စဉ် ကကုဳေတွ့လာနိုင်ေသာ 

ေဘဵအန္တာရာယ် 

ထိြေိုက်ေစ်ောမှုမျာဵ ေလျာဴြါဵသက်သာေစမည် ေည်ဵလမ်ဵမျာဵ 

၁ ကိုဗစ်-၁၉ ကူဵစက်ခဳရသူ 

မျာဵလာြခင်ဵ 

ေကျဵရွာနှင်ဴြပင်သွာဵလာမှုပိတ်ခဳရနိုင်  

  

ထိေတွ့မှုအနည်ဵဆုဳဵြဖစ်ေအာင် 

စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵလိုက်နာြခင်ဵ  

၂ ေသာက်သဳုဵေရ ြပတ်လပ် 

ြခင်ဵ  

လက်မေဆဵရ၊ 

ေရာဂါပိုဵကူဵစက်ခဳရမှုမျာဵ 

 ေရနည်ဵနည်ဵြဖငဴ် လက်ကို ေဆဵေကကာြခင်ဵ  

၃       

 

 

 



36 
 

အခန်ဵ ၆ - ေနာက်ဆက်တွဲမျာဵ  

1. WHO – n CoV – Introductory Video – MP4 (လိုအပ်ပါက အသဳုဵြပုနိုင်သည်။ 

https://www.youtube.com/watch?v=pbbvdzP8Vjw   

 

2. COVID-19 symptom, transmission and prevention (26-1-2020) 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pbbvdzP8Vjw
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3. COVID-19 Poster_ MM_ transmit-symptom-prevent  
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4. ေချာင်ဆိုဵနည်ဵ Cough Etiquette – 5-2-2020 
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5. လက်ေဆဵနည်ဵ Hand wash  

 

6. နှာေခါင်ဵစည်ဵ အသဳုဵြပုြခင်ဵ  

 

7. နှာေခါင်ဵစည်ဵချုပ်လုပ်ြခင်ဵ  



40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 



42 
 

 



43 
 

8. အစာဵအစာသန့်ရှင်ဵလုခဳခုဳမှု Food clean  
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9. သာဵငါဵေစျဵသွာဵ/ေနထိုင်/အလုပ်လုပ်သူမျာဵအတွက် ေနထိုင်နည်ဵ Wet Market 
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10. အစည်ဵအေဝဵမျာဵြပုလုပ်ရာတွင် COVID-19 နှင်ဴ ပါတ်သက်၍ လိုက်နာရမညဴ်အချက်မျာဵ  

 

11. ကိုရိုနာဗိုင်ဵရပ်စ်ေရာဂါနှင်ဴဆက်လျဉ်ဵ၍ စီမဳလုပ်ေဆာင်ပုဳအဆင်ဴဆင်ဴ  
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12. Community Strength to prevent - https://www.youtube.com/watch?v=0sceNi--MIo 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0sceNi--MIo
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13. COVID-19  ေရာဂါကူဵစက်ပျ ဳ့ပွာဵသညဴ်ကာလအတွင်ဵ စိတ်ဖိစီဵမှုကို 

ေြဖရှင်ဵြခင်ဵ 

14. COVID-19 ေရာဂါကူဵစက်ပျ ဳ့ပွာဵသညဴ်ကာလ အတွင်ဵ 

ကေလဵသူငယ်မျာဵ စိတ်ဖိစီဵမှုကို ရင်ဆိုင်နိုင်ရန် အတွက် 

အကူအညီေပဵ လမ်ဵညွန်ချက် 

  

 

 

 

 

 

 

15. သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵသို့ အစီရင်ခဳ တင်ြပြခင်ဵနှင်ဴ လွဲေြပာင်ဵညွန်ဵပို့ြခင်ဵ (Ref: CPI)   

သက်ဆိုင်ရာ အြွဲ့အစည်ဵမျာဵသ့ုိ အစီရင်ြေဳ တင်ြြြြေင်ဵ 
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လူနာ ေဆဵရုဳသ့ုိမေရာက်ခင ်လွှဲမညဴ်ေဆဵရုဳကို ကကိုအေကကာင်ဵကကာဵပါ။ 

 

လွှဲေြပာင်ဵ ညွှန်ဵပို့ရမညဴ် referral centers မျာဵ၏ ပတ်သက်ပပီဵ ဆက်သွယန်ိုင်ေသာ ဖုန်ဵနဳပါတ်မျာဵ (ေကျဵရွာအလိုက် 

ြပန်လည်စစ်ေဆဵ ေြပာင်ဵလနဲိုင်သည်)  

 
 

 
COVID - 19  
☎ Public Health Emergency Operation Center – 
(

                                                                      ) 

 
067- 3420268, 
0673420802 

☎ Yangon Regional Department of Public Health 
(                                               ) 

09-449001261, 
09-794510057 

☎ Mandalay Regional Department of Public Health 
(                                              ) 

09-2000344, 09-
43099526 

☎ Yangon Airport Health Quarantine Unit 09-799983833 
☎ Dr. Khin Kyaw, DMS Mandalay GH  09444029096 
☎ Dr. Nwe Ni Aye, Dpt of Public Health Mandalaly 09970365491 
☎ Prof. Sabai Phyu, Physician, WaiBargi Infectious Hospital 095014173 
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လွှဲေြြာင်ဵြီဵရင် လူော ဘာဆက်ြြစ်မလဲ 

• ေဆဵရုဳမှ Management protocol မှ triage procedure အတိုင်ဵ လူနာ အုပ်စုခွဲပါသည် 

• Definition A and B နှင်ဴ C ကုိက်ညီသူမျာဵကို သီဵ သန့်အခန်ဵတွင် ခွဲထာဵပီဵ လိုအပ်ေသာ 

အစီအမဳမျာဵေဆာင်ရွက်ရပါသည်။ 

• လူနာထဳမှ နှာေခါင်ဵ (သ့ုိ) အာေခါင်တို့ဖတ်ကို ယူပီဵ ရန်ကုန်မှ National Health Laboratory သ့ုိ cold chain ြဖငဴ် 

ပို့ပါသည်။ 

• ပိုဵရိှမရိှ အေြဖေစာင်ဴပါသည်။ 

• Specimen ေရာက်ပီဵ စစ်ေဆဵပီဵ တရက်ကကာလျှင် အေြဖထွက်ပါသည်။ 

16. CPI ေဖာ်ထုတ်ထာဵေသာ ကိုရိုနာ တုဳ့ြပန်ေရဵအတွက် လိုအပ်ချက် အရင်ဵအြမစ်မျာဵဆန်ဵစစ် ချက် 

ေကျဵရွာအမည် 
  

ေြြဆိုသည်ဴ ရက်စွဲ 
  

ကဏ္ဍ/အ၀ေ်ဵအဝိုင်ဵ ကိုရိုော တုဳ့ြြေ်ေရဵအတွက် လိုအြ်ြေျက် အရင်ဵအြမစ်မျာဵ  ရှိ/ မရှိ 

ကိုဗစ်-၁၉ 

တုဳ့ြပန်ေဆာင်ရွက်ေရဵ 

အစီအစဉ် 

COVID 19 ေရာဂါကာကွယြ်ခင်ဵအတွက် အေရဵေပါ် အေြခအေနတွင် မည်သ့ုိ 

ေဆာင်ရွက်ကကမည်ကို မိမိတို့ ေကျဵရွာ အတွင်ဵ ကကိုတင်စီစဥ််ထာဵြခင်ဵမျာဵ ရိှပါသလာဵ။ 
  

COVID 19 ေရာဂါကာကွယြ်ခင်ဵအတွက် အေရဵေပါ် လုပ်ေဆာင်ချက်မျာဵ ေဖာ်ထုတ်ရန်အတွက် 
နည်ဵပညာ အကူအညီ လိုပါသလာဵ။ 

  

COVID 19 ေရာဂါကာကွယြ်ခင်ဵအတွက် အေရဵေပါ် လုပ်ေဆာင်ချက်မျာဵ ေဖာ်ထုတ်ရန်အတွက် 
ေငွေကကဵ အရင်ဵအြမစ်မျာဵ ရိှပါသလာဵ။ 
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ကိုဗစ်-၁၉ ဆိုင်ရာ 

အသိဗဟုသုတ၊ 

ေကျဵရွာအတွင်ဵ 

ေစာင်ဴကကညဴ်ြခင်ဵ၊ 

လူနာညွန်ဵပိုြ့ခင်ဵ  

အဖွဲ့အစည်ဵတွင် COVID 19 ေရာဂါကာကွယ်ြခင်ဵနှငဴ် ပညာေပဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် သင်ေထာက်ကူ ပစ္စည်ဵမျာဵ ရိှပါသလာဵ။ (ဥပမာ လက်ကမ်ဵစာေစာင် ၊ 

ပိုစတာ ၊ ဗီနိုင်ဵ ၊ ဆိုင်ဵဘုတ် ၊ ေအာ်လန်) 
  

လက်ကမ်ဵစာေစာင်    

ပိုစတာ   

ဗီနိုင်ဵ   

ဆိုင်ဵဘုတ်   

ေအာ်လန်   

လူထုအမျာဵသည် COVID 19 ေရာဂါကာကွယ်ြခင်ဵနှငဴ် ပတ်သက်ေသာ 

သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ ရရိှထာဵပါသလာဵ။ 
  

လူထုအမျာဵ သည် COVID 19 သဳသယ ေရာဂါလက္ခဏာမျာဵ ေစာငဴ်ကကည်ဴြခင်ဵနှငဴ် 

တုန့်ြပန်ြခင်ဵအတွက် သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ ရရှိထာဵပါသလာဵ။ (Community 

surveillance and response) 

  

လူထုအမျာဵ သည် COVID 19 သဳသယလူနာ လွှဲေြပာင်ဵြခင်ဵအတွက် 
သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ ရရိှထာဵပါသလာဵ။ 

  

လူထုအမျာဵ သည် COVID 19 သဳသယလူနာ လွှဲေြပာင်ဵြခင်ဵအတွက် မည်သည်ဴ ေနရာသ့ုိ 

လွှဲေြပာင်ဵမည်ကို သတ်မှတ်ထာဵရိှပါသလာဵ။ 
  

လူထုအမျာဵသည် COVID 19 သဳသယလူနာ လွှဲေြပာင်ဵြခင်ဵအတွက် ေမာ်ေတာ်ယာဥ်် 

အဆင်သငဴ် ရိှပါသလာဵ။ 
  

လူထုအမျာဵသည် COVID 19 သဳသယလူနာ လွှဲေြပာင်ဵြခင်ဵအတွက် ေငွေကကဵ အဆင်သငဴ် 

ရိှပါသလာဵ။ 
  

      

အရင်ဵအြမစ်မျာဵ  

COVID 19 လုပ်ငန်ဵမျာဵ  ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် ေကျဵရွာတွင် လူ၊ ေငွ၊ အြခာဵအရင်ဵအြမစ်မျာဵ 

ေလာက်စွာ ထာဵရိှပါသလာဵ။ 
  

COVID 19 လုပ်ငန်ဵမျာဵ အတွက် ေငွမည်မျှကုန်ကျမည်ဟု ခန့်မှန်ဵပါသလဲ။ အနည်ဵဆုဳဵ ခန့်မှန်ဵ 

ကုန်ကျေင၊ွ အမျာဵဆုဳဵ ခန့်မှန်ဵ ကုန်ကျေငွ 
  

သီဵသန့်ေနထိုင်ရန် လိုအပ်ပါက ေနရာထိုင်ခင်ဵမျာဵ စီစဥ််ေပဵနိုင်မညဴ် အေြခခဳအေဆာက်အဦဵ 
မျာဵ ရီှ (အသဳုဵြပုခွင်ဴ ရိှ)  

  

အေြခခဳကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်ေရဵ ၀န်ေဆာင်မှုကို ေပဵနိုင်ေသာ လ ူရိှသလာဵ     

လူနာလွဲေြပာင်ဵညွန်ဵပိုန့ိုင်ေသာ လူနာတင်ယာဥ််၀န်ေဆာင်မှုေပဵသာ အဖွဲ့၊ 

အသဳုဵြပုခွင်ဴေပဵနိုင်သညဴ် ေစတနာရှင်မျာဵ ရိှပါသလာဵ။ ဆက်သွယ်နိုင်သညဴ် ဖုန်ဵနဳပါတ်မျာဵ 

ရိှသလာဵ 
  



51 
 

လူနာလွဲေြပာင်ဵညွန်ဵပို့ရာတွင် ကူညီနိုင်သညဴ် အဖွဲ့မျာဵ၊ ေစတနာဴဝန်ထမ်ဵမျာဵရိှသလာဵ    

COVID 19 လုပ်ငန်ဵမျာဵ  ေဆာင်ရွက်ရန်  တစ်လစာအတွက် တေနရာလျှင် ေငွေကကဵမည်မျှ 

ေဆာင်ထာဵသငဴ်ပါသလဲ။ 
  

      

      

ကူဵစက်ေရာဂါထိန်ဵချုပ် 

ကာကွယေ်ရဵ 
ပစ္စည်ဵမျာဵ  

COVID 19 ကာကွယြ်ခင်ဵအတွက် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ပစ္စည်ဵမျာဵ ရိှပါသလာဵ။   

တခါသဳုဵ ေဆဵရုဳသဳုဵ နှာေခါင်ဵစည်ဵ Disposable Surgical Mask   

တခါသဳုဵ ေဆဵေခါင်ဵေဆာင်ဵ Disposable Surgical Cap   

တခါသဳုဵ လက်အိတ် Disposable latex gloves   

တခါသဳုဵ ဝတ်ရုဳဵ Disposable gown   

မျက်မှန် Googles   

လည်ရှည်ဖိနပ် Boots   

ထိစရာမလိုပဲ တိုင်ဵတာနိုင်သညဴ် အပူချနိ်တိုင်ဵ ကိရိယာ Non-contact Thermometer   

ရိုဵရိုဵအပူချနိ်တိုင်ဵ သာမိုမီတာ Thermometer (Mercury)   

သန့်ရှင်ဵေသာ ေရ Clean running water   

ဆပ်ြပာ Soap   

လက်သန့်ေဆဵရည် Hand Gel (Sanitizer)   

အတွင်ဵသာဵနဳရဳ ပလတ်စတစ်ြဖင်ဴြပလုပ်ထာဵပပီဵ အဖုဳဵပါေသာ အမှိုက်ပုဳဵ - Waste bin with lid 

and plastic liner 
  

ပတ်၀န်ဵကျင်ပိုဵမွာဵကာကွယ်ေရဵ ပစ္စည်ဵ - ဥပမာ - ကလိုရင်ဵ Environmental disinfectant 

(Eg. chlorine) 
  

ကကမ်ဵခင်ဵသန့်ရှင်ဵေရဵ အတွက် ကကမ်ဵတိကု်ဝတ်/Floor cleaning mop   

သင်ဴေလျာ်ေသာ အမှိုက်စွန့်ပစ်မှု စနစ် (အပူရိှန်ြပင်ဵြဖငဴ် မီဵရှို့ဖျက်ဆီဵြခင်ဵ, မီဵရှို့ြခင်ဵ၊ 

ေြမြမုပ်ြခင်ဵ)  
  

      

လူ့အရင်ဵအြမစ်နှင်ဴ 

ဆက်သွယ်ေရဵ 

လမ်ဵေကကာင်ဵ 

COVID 19 Response အတွက် လုပ်သာဵမျာဵ လုဳေလာက်စွာ ရိှပါသလာဵ။   

မိမိေကျဵရွာအတွက် COVID 19 Response လုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ရန် သီဵသန့် အစုအဖွဲ့ 

ဖွဲ့စည်ဵထာဵပါသလာဵ။ 
  



52 
 

မိမိေကျဵရွာအတွက် COVID 19 Response လုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ရန် သီဵသန့် အစုအဖွဲ့ 

အတွက် တာဝန်ခွဲေဝမှုမျာဵ စီစဥ််ထာဵပါသလာဵ။ 
  

 COVID 19 Response လုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ပိုမိုလွယက်ူေစရန် အချင်ဵချင်ဵ 

ချတိ်ဆက် ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵအတွက် ဆက်သွယမ်ှုလမ်ဵေကကာင်ဵြပ ရုပ်ပုဳကာဵချပ် 
(Communication Tree) ြပုလုပ်ထာဵပါသလာဵ။ 

  

COVID 19 Response လုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ပိုမိုလွယက်ူေစရန် တာ၀န်ခဳ/Focal 

Person ထာဵရိှပါသလာဵ။ 
  

COVID 19 Response လုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် မိမိတို့၏ လုဳခခုဳေရဵအတွက် စီမဳ 

ေဆာင်ရွက်ထာဵပါသလာဵ။ 
  

      

အေြခခဳအစာဵအစာ အာဟာရြပညဴ်ေစမညဴ် အေြခခဳအစာဵအစာ လုဳေလာက်စွာရိှပါသလာဵ    

      

ထိခိုက်လွယ်ေသာအုပ်စု

ကို 

ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵြခင်ဵ  

ေကျဵရွာအတွင်ဵ ထိခိုက်လွယ်ေသာအုပ်စုမျာဵ ရိှပါသလာဵ 

  

  ထိုသူတို့အတွက်လိုအပ်ေသာ ေဆဵဝါဵမျာဵလုဳေလာက်စွာရှိပါသလာဵ   

  ထိုသူတိုလ့ိုအပ်မညဴ် အာဟာရမျာဵရိှပါသလာဵ   
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17. သဳသယလူနာသတ်မှတ်ချက်  

သဳသယလူနာ - Case Definition: Suspect case 

အသက်ရှူလမ်ဵေကကာင်ဵဆိုင်ရာ နာမကျန်ဵရိှသည်ဴ လူနာ ( အဖျာဵတက်ြခင်ဵ နှငဴ် အသက်ရှူလမ်ဵေကကာင်ဵဆိုင်ရာ ေရာဂါ လက္ခဏာ အနည်ဵဆုဳဵ တစ်ခုရိှြခင်ဵ ( ဥပမာ။ ။ 

ေချာင်ဵဆိုဵြခင်ဵ ၊ အသက်ရှူကကပ်ြခင်ဵ )၊  

ေရာဂါလက္ခဏာ မြပမှီ ၁၄ရက် အတွင်ဵတွင် နိုင်ငဳတစ်နိုင်ငဳ ၊ ေဒသတစ်ခု သ့ုိမဟုတ် နယ်ေြမတစ်ခုသ့ုိ ခရီဵသွာဵခဲဴြခင်ဵ သ့ုိမဟုတ် ေနထိုင်ခဲဴြခင်ဵ * (သွာဵေရာက်ေနထိုင်ခဲဴေသာ 

ေနရာ/ေဒသ/နုိင်ငဳ သည် COVID-19 ေရာဂါကူဵစက်မှု ရိှေနေသာ ေနရာြဖစ်ြခင်ဵ)  

သ့ုိမဟုတ်  

အသက်ရှူလမ်ဵေကကာင်ဵဆိုင်ရာေရာဂါတစ်ခုခု ရိှေသာ လူနာ၊  ေရာဂါလက္ခဏာမျာဵ မြဖစ်ေပါ်မှီ လွန်ခဲဴေသာ ၁၄ရက်အတွင်ဵ အတည်ြပုထာဵေသာ သ့ုိမဟုတ် ြဖစ်နိုင်ေြခရိှေသာ 

COVID-19 လူနာြဖင်ဴ ထိေတွ့မှု ရိှခဲဴြခင်ဵ သ့ုိမဟုတ်  

ြပင်ဵ ထန်ေသာ အသက်ရှူလမ်ဵေကကာင်ဵဆိုင်ရာ ကူဵစက်ေရာဂါရိှေသာ လူနာ ( အဖျာဵတက်ြခင်ဵ နှငဴ် အသက်ရှူလမ်ဵေကကာင်ဵဆိုင်ရာ ေရာဂါ လက္ခဏာ အနည်ဵဆုဳဵ တစ်ခုရိှြခင်ဵ ( 

ဥပမာ။ ။ ေချာင်ဵဆိုဵြခင်ဵ ၊ အသက်ရှူကကပ်ြခင်ဵ )၊ ေဆဵရုဳတက်ရန် လိုအပ်ြခင်ဵ၊ အြခာဵရှင်ဵြပနိုင်ေသာ လက္ခဏာ မျာဵ မရိှြခင်ဵ  

 

ြဖစ်နိုင်ေြခရိှေသာ လူနာ  

 A. COVID-19 ဗိုင်ဵရပ်စ်ကို စစ်ေဆဵရာတွင် အေြဖမေပါ်ေသာ/မေရရာေသာ သဳသယြဖစ်ဖွယ်ရှိေသာလူနာ ။ (သ့ုိမဟုတ်)  

 B. မည်သည်ဴအေကကာင်ဵြပချက်ြဖင်ဴမဆို စမ်ဵသပ်စစ်ေဆဵြခင်ဵမြပုလုပ်နိုင်ေသာ သဳသယြဖစ်ဖွယ်ရိှေသာ လူနာ။  

ပိုဵေတွ့ လူနာ   

 ေရာဂါသွင်ြပင် လက္ခဏာ မည်သ့ုိပင်ြဖစ်ေစကာမူ COVID-19 ေရာဂါကူဵစက်မှုကို ဓာတ်ခွဲခန်ဵတွင် အတည်ြပုပပီဵသူ  

 

18. COVID 91 ေရာဂါလက္ခဏာ ေစာငဴ်ကကပ်ကကည်ဴရှုြခင်ဵ ဆိုင်ရာ သတင်ဵချက်အလက် စီမဳခန့်ခွဲြခင်ဵ 

၁။ ေကျဵရွာအဝင်အထွက် စာရင်ဵေကာက်ယူြခင်ဵ  

၂။ ေကျဵရွာအတွင်ဵရိှ ထိခိုက်လွယ်ေသာလူအုပ်စုစာရင်ဵေကာက်ယူြခင်ဵ  
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၃။ သဳသယလူနာေတွရိှပါကမှတ်တမ်ဵတင်ြခင်ဵ  

 စစ်ေဆဵမှု ခဳယူသည်ဴ လူပုဂ္ဂိုလ် ၏ ကိုယ်ေရဵ အချက်အလက်မျာဵ 

 ေရာဂါ လက္ခဏာနှငဴ် ပတ်သက်ေသာ စစ်ေဆဵ ရမည်ဴ အချက်အလက်မျာဵ 

၄။ ေကျဵရွာအတွင်ဵ သဳသယလူနာနှင်ဴ ထိေတွ့ဆက်ဆဳခဲဴေသာသူမျာဵ စာရင်ဵေကာက်ယြူခင်ဵ  

 

၁။ ေကျဵရွာအဝင်အထွက်စာရင်ဵေကာက်ယြူခင်ဵ 

စဉ် အမည် အဘအမည် 
မှတ်ပုဳတင်အ

မှတ် 
 အသက်  ကျာဵ/မ 

 ၁၄ ရက်အတွင်ဵသွာဵ 

ေရာက်ခဲဴသညဴ်ေနရာ 

လက်ရိှေနရပ်

လိပ်စာ 
ဖုန်ဵနဳပတ် 

စီဵနင်ဵခဲဴသညဴ်ယဉ်အမှ

တ ်

ေတွ့ရိှမှုအေြခအေ

ေ် 

                      

                      

                      

                      

 

၂။ ေကျဵရွာအတွင်ဵ ထိခိုက်လွယ်သူမျာဵ (နာတာရှည်ေရာဂါ (သ့ုိ) ေရာဂါအခဳရိှသူမျာဵ)စာရင်ဵ ေကာက်ယြူခင်ဵ  

စဉ် နာမည်  ကျာဵ/မ အသက် 
ေရာဂါအမျ ိုဵ 

အစာဵ 
လိုအပ်ေသာ 

ေဆဵဝါဵမျာဵ 
ေဆဵဝါဵမျာဵ 

လုဳေလာက်မှုရိှ/မရိှ 

 လိုက်နာရ 

မညဴ်အချက် မျာဵ  
 မှတ်ချက် 

                  

ထိခိုက်လွယ်သူမျာဵ (နာတာရှည်ေရာဂါ (သ့ုိ) ေရာဂါအခဳရိှသူမျာဵ)စာရင်ဵေကာက်ခဳထာဵကာ ၎င်ဵတိုလ့ိုအပ်သညဴ်ေဆဵဝါဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မှုမျာဵရရှိေနရန် 

လုပ်ေဆာင်ထာဵေပဵရမည်။ စာရင်ဵအတိုင်ဵ ၎င်ဵတိုက့ို ပုဳမှန်သွာဵေရာက်ေစာင်ဴကကပ်ကကညဴ်ရှုသညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵကိုလည်ဵ လုပ်ေဆာင်ရပါမည်။  

၃။ သဳသယလူနာေတွ့ရိှပါက မှတ်တမ်ဵတင်ြခင်ဵ အဆင်ဴမျာဵ  

စစ်ေဆဵမှု ခဳယူသည်ဴ လူပုဂ္ဂိုလ် ၏ ကိုယ်ေရဵ အချက်အလက်မျာဵ 

 - လူနာ၏ အမည် နှငဴ် မှတ်ပုဳတင်အမှတ် 

 - အသက် 
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 - ကျာဵ/မ 

 - အပမဲတမ်ဵေနထိုင်ေသာ ေကျဵရွာ နှငဴ် ဆက်သွယ်ရမည်ဴ ဖုန်ဵနဳပါတ် 

 - အမျ ိုဵသမီဵ ြဖစ်ပါက ကိုယ်ဝန်ေဆာင် မိခင ်ဟုတ်/မဟုတ်  

 

ေရာဂါ လက္ခဏာနှငဴ် ပတ်သက်ေသာ စစ်ေဆဵရမည်ဴ အချက်အလက်မျာဵကို လူထု အေြခြပုအဖွဲ့အစည်ဵ မျာဵ အေနြဖင်ဴ ေအာက်ပါတိုက့ို ေသချာစွာ ေကာက်ယူထာဵရမည်။ 

ပထမအဆငဴ်- 

- လွန်ခဲဴေသာ (၁၄) ရက်အတွင်ဵ COVID 11 ေရာဂါ ြဖစ်ပွာဵေသာ ေဒသ/နိုင်ငဳ သို့ သွာဵရာက်ခဲဴဖူဵြခင်ဵ ရိှ / မရိှ 

- လွန်ခဲဴေသာ (၁၄) ရက်အတွင်ဵ COVID 11 ေရာဂါ ြဖစ်ပွာဵေသာ လူနာ (သ့ုိ) ြဖစ်ပွာဵနိုင်ေြခရိှေသာ လူနာနှငဴ် ထိေတွ့ခဲဴြခင်ဵ ရိှ/မရိှ 

 

ေတွ့ရှိြေျက်မျာဵနှငဴ် အတူ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ရမည်ဴ လုြ်ငေ်ဵမျာဵ 

လွန်ခဲဴေသာ (၁၄) ရက်အတွင်ဵ COVID 11 ေရာဂါ ြဖစ်ပွာဵေသာ ေဒသ/နိုင်ငဳ သို့ သွာဵရာက်ခဲဴဖူဵြခင်ဵ ရိှသည် (သို့မဟုတ်) COVID 11 ေရာဂါ ြဖစ်ပွာဵေသာ လူနာ (သို့) 

ြဖစ်ပွာဵနိုင်ေြခရိှေသာ လူနာနှငဴ် ထိေတွ့ခဲဴြခင်ဵ ရိှသည် ဆိုပါက--ယင်ဵစစ်ေဆဵေတွ့ရိှသည်ဴ လူပုဂ္ဂိုလ်အာဵ ေနအိမ် (သုိ့) သီဵသန့် စီစဉ်ထာဵေသာ ေနရာတွင် (၂၁) ရက်  တိုင်တိုင် 

အသွာဵအလာ ကန့်သတ်ပိတ်ပင်ြခင်ဵ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ ထို့ေနာက် သက်ဆိုင်ရာ ြပည်နယ် (သို့) တိုင်ဵေဒသကကီဵ ကျန်ဵမာေရဵ ဌာနသ့ုိ ဆက်သွယ ်အေကကာင်ဵကကာဵရပါမည်။ 

ဒုတိယအဆငဴ်- 

လတ်တေလာ အသက်ရှုလမ်ဵေကကာင်ဵဆိုင်ရာ ေရာဂါရိှ/မရိှကို စစ်ေဆဵရမည် 

ဥပမာ -  ဖျာဵနာြခင်ဵ 

  ေချာင်ဵဆိုဵြခင်ဵ 

  အသက်ရှူမဝြခင်ဵ/ေမာြခင်ဵ 

  အနဳ့၊အရသာမခဳနိုင်ြခင်ဵ  

ေတွ့ရှြိေျက်မျာဵနှငဴ် အတူ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ရမည်ဴ လုြ်ငေ်ဵမျာဵ 

ပထမအဆငဴ် ြဖစ်ေသာ လွန်ခဲဴေသာ (၁၄) ရက်အတွင်ဵ COVID 11 ေရာဂါ ြဖစ်ပွာဵေသာ ေဒသ/နိုင်ငဳ သ့ုိ သွာဵရာက်ခဲဴဖူဵြခင်ဵ ရှိသည် (သ့ုိမဟုတ်) COVID 11 ေရာဂါ ြဖစ်ပွာဵေသာ လူနာ 

(သ့ုိ) ြဖစ်ပွာဵနိုင်ေြခရိှေသာ လူနာနှငဴ် ထိေတွ့ခဲဴြခင်ဵ ရိှသည် အြပင် ဒုတိယအဆငဴ် ြဖစ်ေသာ လတ်တေလာ အသက်ရှုလမ်ဵေကကာင်ဵဆိုင်ရာ ေရာဂါလက္ခဏာမျာဵပါ ေတွ့ရိှခဲဴပါက 

ယင်ဵစစ်ေဆဵေတွ့ရိှသည်ဴ လူပုဂ္ဂိုလ်အာဵ နီဵစပ်ရာ ကျန်ဵမာေရဵဌာနတွင် လိုအပ်ေသာ ေရာဂါ စစ်ေဆဵမှုမျာဵနှငဴ် ကုသမှုမျာဵ ကို ခဳယူရပါမည်။ 

တတိယအဆငဴ်- 

လတ်တေလာ ြပင်ဵထန် အသက်ရှုလမ်ဵေကကာင်ဵဆိုင်ရာ ေရာဂါရိှ/မရိှကို စစ်ေဆဵရမည် 
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ဥပမာ -  အသက်ရှူနှုဳဵြမန်ြခင်ဵ (တစ်မိနစ်လျှင် ၃၀ ကကိမ်နှငဴ် အထက်) 

  ြပင်ဵ ထန်ေသာ အသက်ရှူကကပ်ြခင်ဵ 

  ေသွဵေပါင်ချနိ် ကျြခင်ဵ စသည်တိုြ့ဖစ်သည်။ 

 

 

ေတွ့ရှိြေျက်မျာဵနှငဴ် အတူ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ရမည်ဴ လုြ်ငေ်ဵမျာဵ 

အထက်တွင် ေဖာ်ြပထာဵေသာ ခရီဵသွာဵ ရာဇဝင်မျာဵ နှငဴ်  ေရာဂါ လက္ခဏာမျာဵ သာမက လတ်တေလာ ြပင်ဵထန် အသက်ရှုလမ်ဵေကကာင်ဵဆိုင်ရာ ေရာဂါ လက္ခဏာမျာဵပါ 

ေတွ့ရိှခဲဴလျှင် ယင်ဵလူနာအာဵ သီဵသန့် အခန်ဵခွဲ ထာဵရမည်။ ကျန်ဵမာေရဵဌာနသ့ုိ ချက်ချင်ဵ အေကကာင်ဵကကာဵ၍ လူနာ လွှဲေြပာင်ဵြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ ယင်ဵလူနာအာဵ 

ကိုင်တွယ်ရာတွင် ကူဵစက်ေရာဂါ အကာအကွယ် ေပဵနိုင်ေသာ နည်ဵလမ်ဵမျာဵြဖင်ဴသာ ကိုင်တွယ်ရမည်။ (ဥပမာ - PPE ဝတ်ဆင်၍)  

 

မှတ်တမ်ဵယူြခင်ဵ နမူနာ  

အသက် - (၃၀) နှစ်၊ မ 

ေနရပ်လိပ်စာ - မရမ်ဵကုန်ဵပမို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵ 

ဓာတ်ခွဲအတည်ြပုသညဴ်ရက်စွဲ - (၁၃-၄-၂၀၂၀) 

ေရာဂါလက္ခဏာြဖစ်ပွာဵြခင်ဵ - ဖျာဵြခင်ဵ၊ ေချာင်ဵဆိုဵြခင်ဵ၊ လည်ေချာင်ဵယာဵြခင်ဵ 

ေရာဂါစတင်ြဖစ်ပွာဵသညဴ်ရက် - ၉-၄-၂၀၂၀ 

ြပသခဲဴသညဴ်ေဆဵရုဳ - ေြမာက်ဉက္ကလာပြပည်သူ့ေဆဵရုဳကကီဵ 

ဓာတ်ခွဲအတည်ြပုလူနာနှင်ဴထိေတွ့ြခင်ဵ - C-024 နှင်ဴ (၇-၄-၂၀၂၀) ရက်ေန့တွင် အနီဵကပ်ထိေတွ့မှုရိှခဲဴပါသည်။ 

သတ်မှတ်ေနရာအသွာဵအလာကန့်သတ်သညဴ်ရက် - (၉-၄-၂၀၂၀) 

ြပည်ပခရီဵသွာဵရာဇဝင် - မရိှ 

အတူေနမိသာဵစုဝင် - (၁၆) ဦဵ 

ဓာတ်ခွဲအတည်ြပုစစ်ေဆဵေတွ့ရိှပပီဵချနိ်မှစ၍ အဆိုပါလူနာအာဵ ေဝဘာဂီအထူဵကုေဆဵရုဳကကီဵတွင် သီဵြခာဵထာဵရှိကုသမှုေပဵလျက်ရိှပါသည်။ 
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ခရီဵသွာဵရာဇဝင်  

  ရက်စွဲ သွာဵေရာက်ခဲဴသညဴ်ေနရာ  အသဳုဵြပုခဲဴသညဴ်ယဉ် မှတ်ချက်  

        

      ေအာင်မဂေလာအေဝဵေြပဵဝင်ဵ သ့ုိေရာက်ရိှခဲဴပါသည်။ 

      ေန့လည် (၁၂) နာရီတွင် ြပည်ပမို့သ့ုိေရာက်ရိှခဲဴပါသည်။ 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၄။ ေကျဵရွာအတွင်ဵ သဳသယလူနာနှင်ဴ ထိေတွ့ဆက်ဆဳခဲဴေသာသူမျာဵ စာရင်ဵေကာက်ယြူခင်ဵ  
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မှတ်ြေျက် 

၁) ယင်ဵမှတ်တမ်ဵမျာဵကို လူပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဥ်ီဵလျှင် တစ်ရွက်နှုန်ဵြဖငဴ် မှတ်တမ်ဵ တင်ထာဵရမည်။ 

၂) ယင်ဵမှတ်တမ်ဵမျာဵကို မိမိတို့၏ သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵတင်ွ သိမ်ဵဆည်ဵထာဵရမည်။ 

၃) လွှဲေြပာင်ဵရန် လိုအပ်လာပါက မိတ္ရူ တစ်စုဳ ေရဵ၍ လူနာနှငဴ်အတူ ထညဴ်ေပဵလိုက်ရပါမည်။ 
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19. COVID 19 သဳသယ လူနာ စစ်ေဆဵမှု မှတ်တမ်ဵ ပုဳစဳ 
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20. COVID-19 လတ်တေလာအသက်ရှုလမ်ဵေကကာင်ဵဆိုင်ရာ ေရာဂါလက္ခဏာ ေစာင်ဴကကပ်ကကညဴ်ရှုြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵလမ်ဵညွှန် 

(Version 1)  
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21. Facility Quarantine (၂၁) ရက်နှင်ဴ မိမိေနအိမ်တွင် သီြခင်ဵေနထိုင်ြခင်ဵ Home Quarantine umv (၇) ရက် 

ေဆာင်ရွက်သွာဵေရဵ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရန် အသိေပဵထုတ်ြပန်ချက်  
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22. သတ်မှတ် Community Based Facility Quarantine Center မျာဵြပင်ဆင်ြခင်ဵနှင်ဴ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရ 

မညဴ်အချက်မျာဵ (Version 2)  
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23. အသွာဵအလာကန့်သတ်မှုခဳယူြခင်ဵ )၂၁ (ရက်ြပညဴ်ေြမာက်ပပီဵေနာက် သတမ်ှတ်ေနရာ Quarantine Center မျာဵမှ 

မိမိေနအိမ်မျာဵသ့ုိ ြပန်မညဴ်သူမျာဵလိကု်နာရမညဴ် အချက်မျာဵ (version 2.0) (11-4-2020) 
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24. ဟုိတယ/်တည်ဵခိုခန်ဵ (Hotel/Guest House Quarantine Centre) မျာဵ ြပင်ဆင်ြခင်ဵနှင်ဴ 

လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမညဴ်အချက်မျာဵ (Version 2) (20-4-2020) 
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25.  Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ြဖစ်ပွာဵေနစဉ်ကာလအတွင်ဵ အမျာဵြပည်သူနှင်ဴ သက်ဆိုင်ေသာ 
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ေနရာမျာဵတွင် ပိုဵသတ်သန့်စင်ြခင်ဵဆိုင်ရာ သိေကာင်ဵစရာမျာဵ )Version 1.1 
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26. ေန့စဉ်ဘဝမှာခပ်ခွာခွာေနပါ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. PS

S Hotline 

number 

MoHS 

COVID-19 
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Call Center: 

o DMR နှင်ဴ ြမန်မာနိုင်ငဳဆရာဝန်မျာဵအသင်ဵမှ ဦဵစီဵလုပ်ေဆာင်သည်  

o Call center number: 2019  

o မနက် ၈ နာရီမှ ည ၈ နာရီထိ၊ လူတစ်ဉီဵလျှင် ၅ မိနစ်ကကာ (Monday to Sunday) 

o လူထုနှင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵလုပ်သာဵမျာဵအတွက်ရည်ရွယ်သည်။  

MoSWRR  မှဦဵစီဵ၍ ကွာရန်တင်ဵစင်တာမျာဵအတွက် ရည်စူဵကာ အခမဲဴ Help-line စီစဉ်ထာဵပါသည်။ စိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ 

အကကဳြပုေဆွဵေနွဵမှုကို ေပဵရန်ြဖစ်ပါသည်။ ဖုန်ဵနဳပတ်မှာ ေအာက်ပါအတိုင်ဵြဖစ်သည်။ မနက် ၉ နာရီခွဲမှ ညေန ၄ နာရီခွဲအထိ 

ကျွမ်ဵကျင်ေသာ အကကုဳြပုေဆွဵေနွဵသူမျာဵမှ အကကဳြပုေဆွဵေနွဵ ေပဵသွာဵမည်ြဖစ်သည်။  
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28. ထိခိုက်နစ်နာမှုမျာဵေသာအုပ်စု၊ ထိုသ့ုိြဖစ်ေစသည်ဴ အေကကာင်ဵတရာဵမျာဵနှင်ဴ အဓိကကျေသာအချက်မျာဵ  

 

ထိခိုက်နစ်နာမှုမျာဵ 

ေသာ အုပ်စု 

 

အေကကာင်ဵတရာဵမျာဵ 

 

 

လူထုပူဵေပါင်ဵပါဝင်ြခင်ဵဆိုင်ရာ   

အဓိကကျေသာအချက်မျာဵ 

 

အမျ ိုဵသမီဵ  အမျာဵအာဵြဖငဴ်အမျ ိုဵသမီဵမျာဵသည် မိသာဵစုတွင် ေစာင်ဴေရှာက်သူ 
အုပ်စုမျာဵြဖစ်ပပီဵ၊ နာမကျန်ဵြဖစ်သူမျာဵကို ေစာင်ဴေရှာက်ရန် တာဝန် 

ပိုကကီဵမျာဵသည်။ 

 

 ြပုစုေစာင်ဴေရှာက်ြခင်ဵနှငဴ် ေရှ့တန်ဵအမျ ိုဵသမီဵကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵ 

ြဖစ်ြခင်ဵသည်လည်ဵ COVID-19 နှင်ဴထိေတွ့နိုင်ရန် ကကီဵလစှွာေသာ အန္တရာယ် 
အေြခအေနရိှသည်။ 

 

 ဝင်ေငွေလျာဴနည်ဵသွာဵြခင်ဵ (သ့ုိ) လုဳဵဝရပ်တန့်သွာဵနိုင်သည်။ အသွာဵအလာ 

ကန့်သတ်ြခင်ဵအာဵြဖင်ဴ အမျ ိုဵသမီဵထု၏ အသက် 
ေမွဵဝမ်ဵေကကာင်ဵလှုပ်ရှာဵမှုကို အကန့်အသတ်ြဖစ်ြခင်ဵ၊ ဆင်ဵရဲ နွမ်ဵပါဵမှု 

ြမငဴ်တတ်လာြခင်ဵနှင်ဴ အစာဵအစာ မလုဳခခုဳမေလာက်ငှမှု မျာဵကို 

သိသာစွာြဖစ်ေပါ်လာေစမည်။ အမျ ိုဵသမီဵနှင်ဴ အမျ ိုဵသမီဵ ဦဵေဆာင်ေသာ 

အိမ်ေထာင်စုမျာဵသည် အိမ်တွင်ဵလိုအပ်ပစ္စည်ဵမျာဵ၊ 

အေြခခဳကျေသာအစာဵအစာမျာဵကို စုေဆာင်ဵစီမဳနိုင်ရန်အတွက် ပုဳမှန်အာဵြဖငဴ် 
ေငွေကကဵအင်အာဵနည်ဵပါဵကကသည်။  

 

 လိင်အေြခြပုအကကမ်ဵဖက်မှုမျာဵကို အမျ ိုဵသမီဵထု ပိုမိုေတွ့ကကုဳလာ နိုင်သည်။ 

အသွာဵအလာကန့်သတ်ခဳရြခင်ဵနှင်ဴ အစာဵအစာ မလုဳေလာက်ြခင်ဵမျာဵေကကာင်ဴ 

ေပါ်ေပါက်လာေသာ စိတ်ဖိစီဵမှုမျာဵ အေပါ်အေြခခဳပပီဵ အိမ်ေထာင်ဖက်မျာဵ၏ 

 လူထုပူဵေပါင်ဵြခင်ဵကဏ္ဍမျာဵတွင် ကျာဵ/မ ပါဝင်မှုကို ဂရုြပု ရမည်၊ 
 

 ကေလဵငယ်ေစာင်ဴေရှာက်ေနရေသာ အမျ ိုဵသမီဵမျာဵ၊ သက်ကကီဵ 

အမျ ိုဵသမီဵမျာဵ၊ အသွာဵအလာကန့်သတ်ခဳ ေနရေသာ 

အမျ ိုဵသမီဵမျာဵနှင်ဴလူနာ (သ့ုိ) ေရာဂါနှင်ဴ အနီဵကပ်ေတွ့ကကုဳရမည်ဴ 

အမျ ိုဵသမီဵမျာဵကို တိကျေသချာမှု ရိှေသာ 
အကကဳဉာဏ်မျာဵပဳဴပိုဵေပဵရမည်။ 

 

 အွန်လိုင်ဵအာဵြဖင်ဴနှင်ဴ လူချင်ဵဆုဳ၍ အချက်အလက် ေကာက်ယူြခင်ဵကုိ 

တည်ေဆာက်ဖန်တီဵထာဵြခင်ဵအာဵြဖင်ဴ အမျ ိုဵသမီဵမျာဵ၏ပါဝင်မှုကို 
ဖိတ်ေခါ်ရယူ နိုင်မည်။ 

 

 ကေလဵထိန်ဵ၊ သွာဵလာေရဵနှင်ဴ လုဳခခုဳမှုရိှေစေရဵအတွက် အကာအကွယ် 

အကူအညီမျာဵကိုလည်ဵ ထဲဴသွင်ဵစဉ်စာဵထာဵ ရမည်။ 

 

 ေရှ့တန်ဵမှ ကျန်ဵမာေရဵလုပ်သာဵမျာဵ အတွက် သာတူညီမျှ 

ြဖစ်ေစေရဵနှင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵအေထာက်အကူြပုပစ္စည်ဵမျာဵ သည် 

ယဉ်ေကျဵမှု/ ကျာဵမေရဵရာကဏ္ဍ အတွက် ကိုက်ညီမှု ရိှေစရန် ဂရုြပု 

ရမည်။ 
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အကကမ်ဵဖက်မှုမျာဵ တိုဵလာနိုင်သည်။ 

  

 စီဵပွာဵေရဵကျပ်တည်ဵမှု့၏ ေနာက်ဆက်တွဆဲိုဵကျ ိုဵအာဵြဖငဴ် အမျ ိုဵသမီဵနှင်ဴ 

မိန်ဵကေလဵငယ်မျာဵသည် လိင်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ အြမတ် ထုတ်ခဳရနိုင်ေချ 
ပိုြမင်ဴမာဵသည်။ 

 

 အကူအညီနှင်ဴ အရင်ဵအြမစ်မျာဵသည် COVID-19 ဆိုင်ရာ တုဳ့ြပန်မှုမျာဵသ့ုိ 

ပိုမိုေရာက်ရိှသွာဵချနိ်တွင် လိင်ပိုင်ဵနှင်ဴမျ ိုဵပွာဵမှု့ ဆိုင်ရာ 
ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵေလျာဴသွာဵနိုင်သည်။ 

 

 Covid-19  ဆိုင်ရာ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ေဆာင်မှု မနိုင်မနင်ဵ ြဖစ်လာချနိ် တွင် 

အြခာဵဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ လမ်ဵေကကာင်ဵေြပာင်ဵလဲသွာဵနိုင်ပပီဵ 

ကိုယ်ဝန်ေဆာင်မိခင်မျာဵအတွက် မေမွဵခင်နှင်ဴေမွဵပပီဵစ ကျန်ဵမာ ေရဵ 
ေစာင်ဴေရှာက်မှုမျာဵတွင် အဟန့်အတာဵမျာဵ ရိှလာနိုင်သည်။ 

 

 တခါတရဳတွင်  ကျန်ဵမာေရဵပစ္စည်ဵမျာဵမှ မလိုလာဵအပ်ေသာ virus 

ကူဵစက်လာမှမျာဵ ြမငဴ်တက်လာနိုင်သည်။ အထူဵသြဖင်ဴ မလုဳေလာက်ေသာ 

ကူဵစက်မှုထိန်ဵချုပ်ေရဵ လုပ်ေဆာင်မှုမျာဵနှင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵသဳုဵပစ္စည်ဵမျာဵ 

ြဖစ်သည်။ 
 

 

 ကိုယ်ဝန်ေဆာင်အမျ ိုဵသမီဵမျာဵအတွက် အေြခခဳကျေသာ 

တကိုယ်ရည်သန့်ရှင်ဵေရဵဆိုင်ရာ ကူဵစက်မှုကကိုတင် ကာကွယြ်ခင်ဵနှငဴ် 

ေမဵလို၊ သိလိုေသာအေကကာင်ဵအရာမျာဵကို 
မည်ကဲဴသ့ုိနှင်ဴမည်သညဴ်ေနရာမျာဵတင်ွ ရှာေဖွနိုင်ရန် ကျန်ဵမာေရဵ 

ပညာေပဵပစ္စည်ဵမျာဵကို ဖန်တီဵထာဵ ရမည်။ 

 

 ၎င်ဵကျန်ဵမာေရဵပညာေပဵမျာဵကို ေဒသဘာသာစကာဵသ့ုိ 
ြပန်ဆိုြခင်ဵနှင်ဴ ေဒသအေြခအေနနှင်ဴ ကိုက်ညီေအာင်ြပုြပင် ရမည် 

ြဖစ်သည်။  

ကေလဵငယ်မျာဵ၊ 

ဆယ်ေကျာ်သက်မျာဵနှင်ဴ 

လူငယ်မျာဵ 

 ကေလဵငယ်မျာဵသည် COVID-19 ဆိုင်ရာ သတင်ဵအချက်အလက် မျာဵကုိ 

နာဵလည်ရန် ခက်ခဲြခင်ဵ (သ့ုိ) သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ ကို မရယူနိုင်ြခင်ဵ 

 

 ေစာင်ဴေရှာက်မှုကင်ဵမဲဴေသာကေလဵငယ်မျာဵနှင်ဴ မိသာဵစုနှင်ဴ 

ကွဲကွာေနေသာကေလဵငယ်မျာဵသည် ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မှု နှင်ဴ 

အေရဵပါေသာသတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကို အချနိ်နှင်ဴ တေြပဵညီ ရရိှနိုင်ရန် 
စိန်ေခါ်မှုမျာဵရိှ သည်။ 

 ကေလဵငယ်မျာဵနှင်ဴ ဆယ်ေကျာ်သက်မျာဵ အတွက် ဆက်သွယ်ေရဵ 

လိုအပ်ချက်မျာဵ၊ အစိုဵရနှင်ဴ ပါဝင်ပတ်သက်ေနသူမျာဵအာဵ 

သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ ကို ဦဵစာဵေပဵလုပ်ေဆာင်ေစရန် 

တိုက်တွန်ဵနိုဵေဆာ် ေဆာင်ရွက်မှုြပုြခင်ဵ။ 

 

 ေစာင်ဴေရှာက်မှုကင်ဵမဲဴေနပပီဵ ခွဲြခာဵခဳထာဵေသာ ကေလဵငယ်မျာဵနှင်ဴ 
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 ကေလဵငယ်မျာဵသည် ေကကာက်စိတ်နှငဴ် စိုဵရိမ်ပူပန်စိတ်မျာဵကို ပုဳမှန်အာဵြဖင်ဴ 

ေဖာ်ြပနိုင်စွမ်ဵမရိှကကေပ။ 

 

 ေစာင်ဴေရှာက်သူမျာဵ ေသဆုဳဵလျှင်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ နာမကျန်ဵ 

ေဆဵရုဳတတ်ရလျှင်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ 

အသွာဵအလာကန့်သတ်ခဳရလျှင်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ မိဘ၏ေစာင်ဴေရှာက်မှု 

ဆုဳဵရှုဳဵမည်ြဖစ်သည်။ ကေလဵငယ်ကိုယ်တိုင် ေဆဵရုဳတတ်ရြခင်ဵ၊ 
အသွာဵအလာ ကန့်သတ်ခဳရြခင်ဵသည်လည်ဵ 

မိဘ၏ေစာင်ဴေရှာက်မှုကိုမရနိုင်ေချ။ ရိုဵရာအရ မိသာဵစုဝင်၊ 

ေဆွမျ ိုဵသာဵချင်ဵမျာဵ၊ ရပ်ရွာဝန်ဵကျင်မှ ဝင်ေရာက်ေစာင်ဴေရှာက်မှု မျာဵ 

ရိှလာနိုင်သည်။  

 

 မိသာဵစုဝငမ်ျာဵ ဖျာဵနာြခင်ဵ၊ ေဆဵရုဳတတ်ကုသရြခင်ဵမျာဵသည် 

ကေလဵငယ်မျာဵ၏ ေကကာက်ရွဳ့စိုဵထိတ်မှုကို ြဖစ်ေပါ်ေစသည်။ မိသာဵစုဘဝ 

အေနှာင်ဴယှက်ကကုဳြခင်ဵ၊ အထူဵသြဖငဴ် လူ၊ ေနရာနှင်ဴ 

ပုဳမှန်လုပ်ေဆာင်မှုမျာဵရပ်တန့်သွာဵြခင်ဵ (ဥပမာ အသွာဵအလာ 

အကန့်အသတ်ြဖစ်ြခင်ဵ၊ ေကျာင်ဵနှင်ဴဘာသာေရဵဆိုင်ရာ 
အေဆာက်အဦမျာဵသို့မသွာဵရြခင်ဵ)သည် ကေလဵငယ်မျာဵအတွက် 

စိတ်မလုဳခခုဳမှုကို ြဖစ်ေစသည်။ 

 

 ကေလဵငယ်မျာဵသည် အကကမ်ဵဖက်မှုမျာဵ၊ အထူဵသြဖင်ဴ လိင်ပိုင်ဵ ဆိုင်ရာ၊ 

ရုပ်ပိုင်ဵနှငဴ်စိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ အကကမ်ဵဖက်မှုမျာဵကို 
မူဵရစ်ေဆဵဝါဵနှင်ဴအရက်သဳုဵစွဲေနေသာလူကကီဵမျာဵ၊ စိတ်ဒုက္ခခဳစာဵ ေနရပပီဵ 

ကေလဵငယ်မျာဵကို ေစာင်ဴေရှာက်ေပဵေနေသာသူ မျာဵ၏ 

အြမတ်ထုတ်ကျူဵလွန်ြခင်ဵကို ခဳစာဵရနိုင်ေချြမငဴ်မာဵသည်။ 

 

ဆယ်ေကျာ်သက်မျာဵကို ၎င်ဵတို၏့ စုိဵရိမ်မှုမျာဵ၊ ေကကာက်ရဳွ့မှုနှငဴ် 

လိုအပ်ချက်မျာဵကို နာဵလည်နိုင်ေစရန် ေဆွဵေနွဵေပဵနိုင်ရမည်။ 

 

 သတင်ဵအချက်အလက်နှင်ဴ ဆက်သွယ်ေရဵသဳုဵပစ္စည်ဵမျာဵ သည် 
ကေလဵငယ်မျာဵအတွက် ရိုဵရှင်ဵလွယ်ကူမှု့ရိှေအာင် ပုဳေဖာ်ဖန်တီဵ 

ရမည်။ 

 

 ကေလဵငယ်မျာဵနှင်ဴ ဆယ်ေကျာ်သက်မျာဵကို စိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ 
အခက်အခဲြပဿနာမျာဵ၊ အေြခခဳကျန်ဵမာေရဵနှငဴ် 

တကိုယ်ရည်သန့်ရှင်ဵေရဵဆိုင်ရာမျာဵအတွက် ပဳဴပိုဵမှုမျာဵ 

ြပုလုပ်ေပဵရမည်။ 

 

 ကေလဵငယ်မျာဵကို ေကာင်ဵမွန်စွာစီမဳခန့်ခွဲ လမ်ဵညွှန်ေပဵနိုင် ရန်၊ 
မိမိ၏ စိုဵရိမ်ပူပန်မှုမျာဵကို ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်ဵေပဵနိုင်ရန် 

မိဘမျာဵကိုလည်ဵ ကျွမ်ဵကျင်မှုမျာဵကို ပဳဴပိုဵေပဵထာဵရမည်။ 

 

 မိသာဵစုမျာဵနှင်ဴရင်ဵနှီဵပပီဵ ပါဝင်လုပ်ေဆာင်နိုင်ေသာ စီဵပွာဵေရဵမူဝါဒကို 

ေဖာ်ေဆာင်နိုင်ရန် အကကဳြပုတိုက်တွန်ဵ နှိုဵေဆာ်ြခင်ဵမျာဵ ြပုလုပ် 
ရမည်။ 

 

 စိုဵရိမ်ပူပန်မှုနှင်ဴ စိတ်တင်ဵကျပ်မှုမျာဵေလျာဴကျေစနိုင်ရန် 

မိဘမျာဵနှင်ဴကေလဵငယ်မျာဵ ေပျာ်ေပျာ်ရွှေင်ရွှေင် အတူတကွ 

ပါဝင်နိုင်ေသာ လှုပ်ရှာဵမှုမျာဵကို  ြမှင်ဴတင်လုပ်ေဆာင်ေပဵ ရမည်။ 
 

 ခဳစာဵေနရသူမျာဵအတွက် ေြဖသိမဴ်ေဆွဵေနွဵြခင်ဵ၊ 

ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵပဳဴပိုဵြခင်ဵတို့အတွက် တိုက်တွန်ဵနှိုဵေဆာ် ရမည်။ 
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 ေရာဂါကူဵစက်ခဳရေသာ မိသာဵစုဝငမ်ျာဵေကကာင်ဴ ကေလဵငယ်မျာဵ သည် 

လူမှုအသုိက်အဝန်ဵမှ ဖယ်ကျဉ်ခဳရြခင်ဵနှင်ဴ ခွဲြခာဵရှုဳချြခင်ဵမျာဵ ေတွ့ကကုဳ 

လာနိုင်သည်။ 

 

 ကျာဵမကွဲြပာဵမှု အေြခအေနမျာဵနှင်ဴ ခွဲြခာဵဆက်ဆဳခဳထာဵ ရေသာ 

လူမှုအသုိက်အဝန်ဵမျာဵအတွက် မတူညီေသာ လိုအပ်ချက်မျာဵကို 

ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵရမည်။ 

နာတာရှည်ေရာဂါ 

ေဝဒနာ 

ခဳစာဵေနရသူမျာဵ 

 COVID-19 သည်အြခာဵေသာ ေဆဵဘက်ဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မှုမျာဵကို 

အဟန့်အတာဵ ြဖစ်ေစနိုင်ပပီဵ ေဆဵဘက်ဆိုင်ရာ အရင်ဵအြမစ်မျာဵ 

ရရိှနိုင်မှုေလျာဴနည်ဵသွာဵပါက အြခာဵကျန်ဵမာေရဵဆိုင်ရာ အေြခ အေနမျာဵကို 

ဆိုဵရွာဵစွာ ထိခိုက်လာနိုင်သည်။ အြခာဵကျန်ဵမာေရဵ အေြခအေနမျာဵတွင် 

ေသွဵတိုဵေရာဂါ၊ နှလုဳဵေရာဂါဆိုင်ရာ၊ ပန်ဵနာ ရင်ကျပ်ေရာဂါ၊ 
စိုဵရိမ်ေကကာင်ဴကကြခင်ဵဆိုင်ရာ စိတ်ေရာဂါမျာဵ ပါဝင် ပါသည်။ HIV-AIDS 

ေရာဂါခဳစာဵေနရသူမျာဵလည်ဵ ပါဝင်သည်။ 

 

 အသွာဵအလာကန့်သတ်ြခင်ဵနှငဴ် သီဵသန့် ေနထိုင်ေစာင်ဴကကညဴ်ြခင်ဵ တိုေ့ကကာင်ဴ 

ရည်ရှည်ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မှုနှင်ဴ ေဆဵကုသြခင်ဵ နှင်ဴ 

ေဆဵကုသမှုနှင်ဴမသက်ဆိုင်ေသာ အရင်ဵအြမစ်မျာဵ ခွဲေဝ/မျှေဝ ရရိှြခင်ဵတုိ့တွင် 

မညီမျှမှုမျာဵ ြဖစ်ေပါ်လာနိုင်သည်။ 
 

 နာတာရှည်ေရာဂါအခဳရိှသူမျာဵသည် ေယျဘူယျအာဵြဖငဴ် ြပင်ဵ ြပင်ဵ ထန်ထန် 

အဖျာဵဝင်ေရာက်နိုင်ေချရှိသည်။ ထိုသူမျာဵသည် တိကျေသာကုသမှုကို 

ပငက်ိုယ်အာဵြဖင်ဴ လိုအပ်ပပီဵြဖစ်ရာ ဖျာဵနာခဲဴပါက 

ပို၍ပငစ်ိန်ေခါ်မှုကကီဵမာဵသည်။ 
 

 ထိုသူမျာဵသည် ကုသြခင်ဵဆိုင်ရာအကကဳြပုချက်မျာဵ အာဵလုဳဵကို 

လိုက်နာကျင်ဴသဳုဵမှု မလုပ်ကကြခင်ဵ(သ့ုိ) ကပ်ေရာဂါကာလအတွင်ဵ 

လိုအပ်ေသာကျန်ဵမာေရဵဆိုင်ရာ အေထာက်အပဳဴ၊ ပဳဴပိုဵမှုမျာဵ 
အကန့်အသတ်ြဖစ်နိုင်ြခင်ဵ တိုက့ို ကကုဳေတွ့ရနိုင်သည်။  

 

 လိုအပ်ေသာ၊ တိကျကိုက်ညီမှုရိှေသာ သတင်ဵ အချက်အလက်မျာဵကို 

စုစည်ဵပပီဵ၊ ဘာေကကာင်ဴ ထိုသူတိုသ့ည် ပို၍ အန္တရာယ်မျာဵေကကာင်ဵကို 

ရှင်ဵြပရေပမည်။ 

 

 အေရဵေပါ်ကကုဳေတွ့လာနိုင်ေသာ ကုသေရဵနှင်ဴေဆဵဝါဵမျာဵ 
ြပတ်ေတာက်ြခင်ဵ (သ့ုိ) ကျန်ဵမာေရဵဆိုင်ရာ အေထာက်အပဳဴ မျာဵ 

မရနိုင်ေတာဴြခင်ဵမျာဵအတွက် ကကိုတင်ြပင်ဆင် ထာဵနိုင်ရန် 

တွန်ဵအာဵေပဵတိုက်တွန်ဵြခင်ဵမျာဵ ြပုလုပ်ထာဵ ရေပမည်။ 

 

 HIV-AIDS ေဝဒနာသည်မျာဵနှင်ဴ ဆက်သွယ်ေရဵ 
ေချာေမွ့ေနေစရန်နှင်ဴကုသြခင်ဵဆိုင်ရာမျာဵကို  အေနှာငဴ် 

အယှက်မြဖစ်ေစေသာ အြခာဵေသာစနစ်မျာဵကို အသဳုဵချနိုင် 

ေစရန်အတွက်  လူထုအေြခြပုကျန်ဵမာေရဵစနစ်ကို  

တည်ေဆာက်ထာဵပပီဵ အသဳုဵြပုြခင်ဵသည် လွန်စွာမှအသဳုဵဝင် 

ေပသည်။  
 

 ထိခိုက်နာကျင်မှု ပိုမျာဵေသာအုပ်စုကို စိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ 

ကူညီေဖဵမြခင်ဵသည် လွန်စွာအေရဵပါေသာ အခန်ဵကဏ္ဍ ြဖစ်သည်။ 
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 HIV-AIDS ေဝဒနာရှင်မျာဵသည် မိမိကိုယ်ကို ကာကွယရ်မညဴ် အချက်မျာဵကို 

ြပညဴ်စုဳစွာရရှိမှုနည်ဵနိုင်သည်။ ကျန်ဵမာေရဵ ေစာင်ဴေရှာက်မှုပိုင်ဵတွင် 

ခွဲြခာဵဆက်ဆဳမှုမျာဵရိှေနနိုင်သည်။ ထိုသူမျာဵအတွက် မရိှမြဖစ်လိုအပ်ေသာ 

ကုသြခင်ဵနှင်ဴ ARV ကဲဴသ့ုိ အဓိက လိုအပ်ချက်မျာဵရရိှရန်အတွက် 
ြငင်ဵပယ်ခဳရဖွယ်ရိှသည်။ 

 

မသန်စွမ်ဵသူမျာဵနှင်ဴ 

သက်ကကီဵရွယ်အုိမျာဵ 

 မသန်စွမ်ဵသူမျာဵအတွက် ရုပ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ အေဆာက်အဦဝန်ဵကျင် မရိှြခင်ဵ၊ 

ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မှု လက်ခဳရနိုင်ရန်အတွက် 

သတင်ဵအချက်အလက်ဆက်သွယ်ေရဵနှင်ဴ ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ 

ြပတ်ေတာက်မရရိှြခင်ဵတို့သည် ေရွှေ့လျာဵသွာဵလာရန်ခက်ခဲေသာ 

မသန်စွမ်ဵမျာဵ(အြမငန်ှင်ဴအကကာဵအာရုဳချ ို့ယွင်ဵသူမျာဵ) အတွက် 
လွန်စွာခက်ခဲမှုကိုြဖစ်ေပါ်ေစမည်။ 

 

 မသန်စွမ်ဵသူမျာဵသည် ေလျာ်ကန်သင်ဴြမတ်ေသာ ေနရာထိုင်ခင်ဵ မျာဵနှင်ဴ 

လိုအပ်ေသာအေထာက်အပဳဴမျာဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက် မှုမျာဵ 

လိုအပ်သည်။ ထို့အတူ၎င်ဵတိုက့ိုယ်တုိင်ကာကွယန်ိုင်ရန်နှင်ဴ 
၎င်ဵတ့ုိ၏လိုအပ်ချက်မျာဵကို ကုိယ်တုိင်ဂရုစိုက်လုပ်ေဆာင်နိုင်ရန် 

အဆင်ဴဆင်ဴလုပ်ေဆာင်ေပဵရန်လိုအပ်သည်။ 

 

 ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴကုသေရဵဝန်ေဆာင်မှုမျာဵသည် တခါတရဳ မသန်စွမ်ဵအုပ်စု၏ 

လိုအပ်ချက်မျာဵကို မကုစာဵနိုင်ေပ။ ဥပမာ လက်တွန်ဵလှည်ဵမျာဵနှင်ဴ 
အေထာက်အကူြပုပစ္စည်ဵမျာဵ၊ အိမ်တိုင်ရာေရာက်ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ၊ 

ေရွှေ့လျာဵေဆဵေပဵခန်ဵမျာဵတွင် လိုအပ်ေသာ အေထာက်အကူြပုပစ္စည်ဵ 

မျာဵမရှိြခင်ဵ အေထာက် အကူြပု ဝန်ေဆာင်မှုနှင်ဴ လိုအပ်ေသာ ကျန်ဵမာေရဵ 

ေစာင်ဴေရှာက်မှု ရနိုင်ရန် လမ်ဵပန်ဵဆက်သွယ်ေရဵမရိှြခင်ဵ 

စသည်တို့ကိုထညဴ်သွင်ဵ တွက်ချက်ရမည်။ 
 

 ေရွှေ့လျာဵေဆဵေပဵခန်ဵမျာဵသည် မည်သညဴ်ေနရာကိုေရွဵချယ်သည်၊ 

 ရိုဵရှင်ဵေသာ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကို အသဳုဵြပုြဖန့်ေဝ ရမည်။ 

 

 မသန်စွမ်ဵေသာပုဂ္ဂိုလ်မျာဵအုပ်စုမှ တုဳြပန်အကကဳြပုချက်မျာဵ မျာဵစွာ 

ရရိှေစရန် ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 

 သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကို မသန်စွမ်ဵသူမျာဵအတွက် 

ေထာက်ပဳဴေပဵရမည်။ ဥပမာ ကကီဵမာဵေသာပုဳနှိပ်ဆိုက်၊ 

လက်လှမ်ဵမှီေသာပုဳစဳမျာဵနှင်ဴ မျက်မြမင်စာမျာဵြဖငဴ် လုပ်ေဆာင် ရမည်။ 

 

 

 ေဆွဵေနွဵြခင်ဵနှင်ဴဆုဳဵ ြဖတ်ချက်ချြခင်ဵမျာဵတွင် မသန်စွမ်ဵ အဖွဲ့မျာဵကုိ 

ပါဝင်ေစြခင်ဵ။ 

 

 ဆက်သွယမ်ှုပုဳစဳမျ ိုဵစုဳ၊ ဥပမာ စာတန်ဵြဖငဴ်ေဖာ်ြပြခင်ဵ (သ့ုိ) 
သကေတြပရုပ်သဳ၊ အကကာဵအာရုဳချ ို့တဴဲသူမျာဵအတွက် 

စာတန်ဵအာဵြဖငဴ်ေဖာ်ြပြခင်ဵ၊ နည်ဵပညာအေြခြပုပစ္စည်ဵမျာဵ ကို 

သဳုဵေနသူမျာဵအတွက် အွန်လိုင်ဵပစ္စည်ဵမျာဵ သဳုဵြခင်ဵတို့ကုိ 

ကမ်ဵလှမ်ဵကူညီေပဵသင်ဴသည်။ 
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တူညီေသာဝန်ေဆာင်မှုေပဵေနသည် ဟူေသာ သတင်ဵ အချက်အလက်မျာဵကို 

လူတိုင်ဵသိရိှ ေသချာေအာင် လုပ်ေဆာင် ရမည်။ 

 

 မသန်စွမ်ဵသူမျာဵ၏ ြခာဵနာဵေသာချ ို့ယွင်ဵချက်မျာဵကို အသိအမှတ် ြပုြခင်ဵနှငဴ် 
၎င်ဵတ့ုိ၏အေြခအေနမှန်ကို အသိအမှတ်ြပုြခင်ဵသည် 

၎င်ဵတ့ုိ၏တက်ကကစွာပါဝင်လာမှုနှင်ဴ တုဳြ့ပန်နိုင်စွမ်ဵမျာဵကို မျာဵစွာ 

သက်ေရာက်မှုရိှသည်။ 

 

 ထိုသူမျာဵသည် အလုပ်အကိုင်နှင်ဴ ပညာေရဵအာဵြဖင်ဴ လူမှုအသုိင်ဵအဝိုင်ဵနှငဴ် 

ပုဳမှန် ဆက်စပ်မှုရိှမေနလျှင် လူမှုေရဵ နယ်ပယ်တွင် သီဵသန့်ြဖစ်ေနနိုင်သည်။ 

ထိုသူမျာဵသည် ဆုဳဵြဖတ်ချက်ချမှတ်ြခင်ဵကဏ္ဍတွင် မကကာခဏဆိုသလိုပင် 

ဖယ်ကျဉ်ခဳရေလဴရိှသည်။ 

Gender 

ကွဲြပာဵေသာသူမျာဵ နှင်ဴ 

လိင်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ 

ဝိေသသလက္ခဏာကွဲြပာ

်ဵေသာ လူနည်ဵစုမျာဵ 

 ခွဲြခာဵဆက်ဆဳြခင်ဵနှင်ဴ စွပ်စွဲြခင်ဵမျာဵအာဵြဖင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵ 

ေစာင်ဴေရှာက်မှုမျာဵရရိှနိုင်ရန် စိန်ေခါ်မှုမျာဵေတွ့ကကုဳနိုင်သည်။ ၎င်ဵတိုက့ို 

ရာဇဝတ်သာဵဟုရှုြမင်ေသာ အေြခအေန၊ပတ်ဝန်ဵကျင် မျာဵတွင် 

၎င်ဵတ့ုိ၏အသက်အိုဵအိမ်မျာဵအထိ ပခိမ်ဵေြခာက်မှုမျာဵ ကကုဳေတွ့နိုင်သည်။ 

 

 LGBTIQ သက်ကကီဵရွယ်အုိမျာဵသည် ခွဲြခာဵခဳထာဵမှုမျာဵ ပို၍ရှိနိုင် သည်။ 

 ရပ်ရွာတွင်ဵမှ LGBTIQ အဖွဲ့မျာဵကို လူထုလုပ်ငန်ဵ၊ ပူဵေပါင်ဵ 

လုပ်ေဆာင်ေသာဌာန(စင်တာ)တိုတ့ွင် ပါဝင်ေ်စြခင်ဵြဖင်ဴ 
ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မှုနှင်ဴ ကာကွယ်ေရဵတွင် ၎င်ဵတ့ုိ၏ 

အေရဵပါေသာကဏ္ဍကိုေဖာ်ထုတ်ရမည်။ 

  

 ၎င်ဵတ့ုိ၏စိုဵရိမ်ပူပန်မှုနှင်ဴ တိကျေသာ ထိခိုက်နစ်နာနိုင်ေချ မျာဵကုိ 

၎င်ဵတ့ုိအဖွဲ့မျာဵနှင်ဴတိုင်ပင်၍ အေမဵအေြဖမျာဵကို ဖန်တီဵတည်ေဆာက် 
ရမည်။ 

ဒုက္ခသည်မျာဵနှင်ဴ 

ေရွှေ့ေြပာင်ဵသွာဵလာ 

ေနထိုင်သူမျာဵ 

 တရာဵဝင်မဟုတ်ြခင်ဵ၊ ခွဲြခာဵဆက်ဆဳခဳရြခင်ဵ၊ 

ဘာသာစကာဵအခက်အခဲမျာဵသည် ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴ လူမှုဝန်ေဆာင်မှု၊ 

အကာအကယ်ပစ္စည်ဵမျာဵရယူနိုင်မှုမျာဵအတွက် 

လွန်စွာအကန့်အသတ်ြဖစ်ေစသည်။ 

 

 တရာဵဝင်သတင်ဵမျာဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ေဆာင်မှု သတင်ဵ 

အချက်အလက်မျာဵနှင်ဴ အစိုဵရေကကြငာစာမျာဵသည် ထိုသူမျာဵဆီသ့ုိ 

ေရာက်ရိှနိုင်မည်မဟုတ်။ 

 ကမ္ဘာဴကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴအာဵကစာဵဝန်ကကီဵဌာနမှ 

COVID-19 ဆိုင်ရာ လူထုကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴကာကွယ်ေရဵသတင်ဵ 

အချက်အလက် မျာဵကို သက်ဆိုင်ရာလူမျ ိုဵစုတို့၏ ဘာသာစကာဵသ့ုိ 

ဘာသာြပန်ပပီဵ ဒုက္ခသည်မျာဵနှင်ဴေရွှေ့ေြပာင်ဵသွာဵလာ 

ေနထိုင်သူမျာဵသ့ုိြဖန့်ေဝရမည်။ ၎င်ဵသတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကုိ 
NGO မျာဵ၊ ပရဟိတ အသင်ဵမျာဵနှင်ဴ သက်ဆိုင်ရာလူထုမှတဆင်ဴ 

ထိေရာက်ေသာ နည်ဵလမ်ဵမျာဵကို အသဳုဵြပုြဖန့်ေဝရမည်။ 
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 ဒုက္ခသည်မျာဵနှင်ဴေရွှေ့ေြပာင်ဵလပု်သွာဵလာေနထိုင်သူမျာဵသည် 

နိုင်ငဳအဆင်ဴဗျူဟာ/အစီအစဉ်/လုပ်ေဆာင်ချက်မျာဵေ်ရဵဆွဲြခင်ဵတင်ွ 

ထညဴ်သွင်ဵစဉ်စာဵစာဵခဳရမည် မဟုတ်ေပ။ 

 

 ၎င်ဵတ့ုိ၏ေရွှေ့လျာဵမှုပုဳစဳမျာဵသည် ၎င်ဵတ့ုိကို အခက်အခဲမျာဵြဖစ်ေစ သည်။ 

ဥပမာ နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ် ေရွှေ့လျာဵြခင်ဵမျာဵ။ 

 

 မှတ်တမ်ဵမှတ်ရာနှင်ဴ ရဳပုဳေငွမရှိြခင်ဵသည် ၎င်ဵတို့၏ အသက်ကယ်/ 

အေရဵေပါ်ကျန်ဵမာေရဵဝန်ေဆာင်မှုမျာဵကိုေနှာင်ဴေနှဵကျန့်ကကာေနလိမဴ်မည်။ 
 

 ၎င်ဵတ့ုိသည် ပုဳမှန်မဟုတ်ေသာခရီဵသွာဵြခင်ဵနှင်ဴ နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ် ဌာနမျာဵမှ 

ကျန်ဵမာေရဵစစ်ေဆဵြခင်ဵမျာဵကို အမှတ်မထင် ေရှာင်တိမ်ဵသွာဵြခင်ဵတ့ုိ 

ြဖစ်ေပါ်နိုင်သည်။ 

 လူထုကျန်ဵမာေရဵဝန်ေဆာင်မှုကဏ္ဍတွင် ဒုက္ခသည်မျာဵနှင်ဴ 

ေရွှေ့ေြပာင်ဵသွာဵလာေနထိုင်သူမျာဵအေရဵကို ထညဴ်သွင်ဵ ေစေရဵနှင်ဴ 

ခွဲြခာဵမှုမရှိေသာ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ေဆာင်မှုမျာဵကို ရရိှေစရန် 

နှိုဵေဆာ်တိုက်တွန်ဵအကကဳြပုရမည်။ 
 

 နိုင်ငဳအဆင်ဴ၊ ပမို့နယ်နှင်ဴ ေဒသဆိုင်ရာ အေရဵေပါ်အစီအစဉ်၊ 

ကာကွယေ်ရဵနှင်ဴတုဳ့ြပန်ေရဵအစီအစဉ် ေရဵဆွဲြခင်ဵမျာဵနှင်ဴ 

လှုပ်ရှာဵေဆာင်ရွက်မှုမျာဵတွင် ၎င်ဵတ့ုိအတွက်ပါဝင်ရမည်။ 

 

 ဒုက္ခသည်မျာဵနှင်ဴေရွှေ့ေြပာင်ဵသွာဵလာေနထိုင်သူမျာဵကွန်ယက် မျာဵနှင်ဴ 
မိတ်ဖွဲ့ထာဵရမည်။ သ့ုိမှသာလျှင် ေရာဂါြပန့်ပွာဵေနေသာေဒသမျာဵမှ 

ေရွှေ့ေြပာင်ဵသွာဵလာမှုမျာဵ ဆိုင်ရာတွင် 

ကကုဳေတွ့နိုင်ေသာအန္တရာယ်မျာဵကို ေစာင်ဴကကညဴ် နိုင်မည်ြဖစ်သည်။ 

 

 အမျ ိုဵမျ ိုဵေသာ ဆက်သွယ်ေရဵနည်ဵစနစ်မျာဵ၊ ပုဳစဳမျာဵနှင်ဴ 
သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကို ရိုဵရှင်ဵေအာင်ြပုလုပ်ြခင်ဵ စသည်မျာဵကုိ 

ဦဵတည်အုပ်စုမျာဵသ့ုိ သတင်ဵေပဵပို့နိုင်ရန် ြပငဆ်င်ထာဵရမည်။ 

လတ်တေလာ 

လူသာဵြခင်ဵစာနာ 

ေထာက်ထာဵမှု 

အေရဵေပါ် 

အေြခအေနနှင်ဴ 

ရင်ဆိုင်ေနရသူမျာဵ 

 အေြခခဳသန့်ရှင်ဵမှုမရိှပဲ  ကျဉ်ဵကျပ်ေသာေနရာထိုင်ခင်ဵမျာဵတွင် 

ေနထိုင်ေနရသူမျာဵနှင်ဴ အေြခခဳအေဆာက်အအဳုမျာဵပျက်စီဵေန ြခင်ဵသည် 

ေရာဂါကူဵစက်နိုင်ြ်ေ်ခပိုမျာဵသည်။ 

 

 လုဳေလာက်ေသာအစာဵအစာ၊ သန့်ရှင်ဵေသာေရ၊ အမိုဵအကာ၊ 
ကျန်ဵမာေရဵဆိုင်ရာအကာအကွယ်ပစ္စည်ဵမျာဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵ ေစာင်ဴေရှာက်မှု၊ 

မိသာဵစု(သ့ုိ) အသုိင်ဵအဝိုင်ဵ၏အေထာက်အပဳဴမျာဵ မလုဳေလာက်ြခင်ဵ(သ့ုိ) 

ေနှာက်ယကှ်ဖျတ်ဆီဵခဳရြခင်ဵ။ 

 

 အေရဵေပါ်အေြခအေနတွင် လူသာဵြခင်ဵစာနာေထာက်ထာဵမှုမျာဵ သည် 
တစ်ဦဵချင်ဵစီ၏ လုဳေလာက်ေသာအာဟာရနှင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵ ေစာင်ဴေရှာက်မှုကို 

 သက်ဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်မျာဵ၊ သင်ဴေလျာ်ေသာ ဆက်သွယ်ေရဵ 

လမ်ဵေကကာင်ဵမျာဵ၊ ဘာသာစကာဵမျာဵ၊ သတင်ဵမျာဵနှင်ဴ ေမဵခွန်ဵမျာဵကို 

နာဵလည်ထာဵရမည်။ သက်ဆိုင်ရာ အေြခအေနအလိုက် 

လုပ်ေဆာင်ချက်မျာဵကို ြပုစုြခင်ဵနှငဴ် လူထု၏ထင်ြမင်ချက်မျာဵ၊ 
ယုကဳကည်မှုမျာဵနှင်ဴ ရိုဵယာ ဓေလဴမျာဵကို စုစည်ဵနာဵလည်ထာဵရမည်။ 

 

 သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကို သင်ဴေလျာ်ပပီဵ အမျ ိုဵမျ ိုဵေသာ 

ဆက်သွယ်ေရဵလမ်ဵေကကာင်ဵြဖငဴ် မတူညီေသာလူအုပ်စုမျာဵ သ့ုိ 

ြဖန့်ေဝရမည်။ အမျ ိုဵသမီဵမျာဵ၊ အမျ ိုဵသာဵမျာဵ၊ 

လူငယ်ေမာင်မယ်မျာဵနှင်ဴ မသန်စွမ်ဵသူမျာဵထဳသ့ုိ ေရာက်ရိှ 
အသဳုဵြပုနိုင်ေအာင် စီမဳရမည်။ 
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ရရိှနိုင်မည်မဟုတ်ေချ၊ ၎င်ဵအေြခအေနသည် ကိုယ်ခဳအာဵကိုကျဆင်ဵေစပပီဵ 

အန္တရာယ်ကိုြမင်ဴမာဵေစသည်။ 

 

 

 ေဝဵလဳေခါင်ဖျာဵြခင်ဵ၊ သီဵသန့်ေနထိုင်ရြခင်ဵ အေကကာင်ဵတရာဵမျာဵ ေကကာင်ဴ 

မှန်ကန်ပပီဵအချနိ်နှင်ဴတေြပဵညီြဖစ်ေသာ 

သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကိုရယူနိုင်မည်မဟုတ် ေပ။ 

 

 မှတ်တမ်ဵမှတ်ရာမရိှြခင်ဵနှင်ဴ ရဳပုဳေငွမရိှြခင်ဵအာဵြဖင်ဴ ၎င်ဵတ့ုိ၏ 

ကျန်ဵမာေရဵဝန်ေဆာင်မှုမျာဵကို ကကန့်ကကာေနလိမဴ်မည်။ 

 

 ယုကဳကည်စိတ်ချရေသာ သတင်ဵအရင်ဵအြမစ် (သ့ုိ) သတင်ဵ 

အချက်အလက်မျာဵကို ပဳဴပိုဵနိုင်ေသာ အဓိကအုပ်စုမျာဵကို သတ်မှတ် 

ခွဲြခာဵထာဵရမည်။ 
 

 အမျ ိုဵမျ ိုဵေသာဆက်သွယ်ေရဵနည်ဵစနစ်မျာဵ၊ ပုဳစဳမျာဵနှင်ဴ 

သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကို ရိုဵရှင်ဵေအာင်ြပုလုပ်ြခင်ဵ တိုက့ို 

ဦဵတည်အုပ်စုမျာဵသ့ုိ သတင်ဵေပဵပို့နိုင်ရန် ြပငဆ်င်ထာဵရမည်။ 
 

 သတင်ဵစကာဵနှင်ဴဆိုင်ရာပစ္စည်ဵမျာဵကို သက်ဆိုင်ရာလူထု 

နာဵလည်ေသာဘာသာစကာဵသ့ုိ ြပန်ဆိုရန် အေရဵကကီဵသည်။ 

 

 အေြခအေနေပါ်မူတည်၍ ေပါ်ေပါက်လာေသာ သတင်ဵ 
စကာဵမျာဵအတိုင်ဵ လိုက်ေလျာညီေထွရိှေစရန် တုဳြ့ပန်အကကဳ ြပုြခင်ဵကို 

အသဳုဵြပု ရမည်။ 
 


