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ကျန်ဵ မာေရဵနှင်ဴအာဵကစာဵဝန်    ဌာနသည် ကယ်ဆယ်ေရဵစခန်ဵ မျာဵတွင် ခိုလှုဳေနထုိင်ရ 

သူမျာဵအတွက် ကျန်ဵမာေရဵေစာငဴ်ေရှာက်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵ ပဳုမှန်လုပ်ေဆာင်ေပဵလျက်ရိှပါသည်။ 

ကယ်ဆယ်ေရဵစခန်ဵ မျာဵတွင်ေနထုိင်ရသူမျာဵတွင် လူဦဵေရသိပ်သည်ဵစာွေနထိုင်ရေသာ    နာ 

သည် COVID-19 ေရာဂါကာကွယ်ထိန်ဵချုပ်ေရဵနှင်ဴပတ်သက်၍ ကျန်ဵမာေရဵဆုိင်ရာ      မာဵဆဳုဵ 

စနိေ်ခါ်မှုတစ်ခ ုြဖစပ်ါသည်။  

ကယ်ဆယ်ေရဵစခန်ဵ မျာဵရှိ  ေေဵဒုက္ခသည်မျာဵတွင် COVID-19 ေရာဂါြဖစပွ်ာဵပါက ပုဳမှန် 

အေြခအေနထက် ထိန်ဵချုပ်နိုင်ရန်ခက်ခဲေသာေ ကာင်ဴ ေရာဂါြပန့်ပွာဵမှုကုိ ေကာင်ဵမွန်စွာထိန်ဵချုပ် 

နိုင်ရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာကယ်ဆယ်ေရဵစခန်ဵ ၏ စမီဳခန့်ခွမဲှု နငှ်ဴ အုပ်ချုပ်ေရဵအဖဲွ့မျာဵ၏ 

အခန်ဵကဏ္ဍမှာ လွန်စွာအေရဵကကီဵပါသည်။ 

(၁) ကယ်ဆယ်ေရးစခန်းအတွင်းရိှ တာဝန်ရှိသူများအေနြဖင့် ေဆာင်ရွက်ရနအ်ချက်များ  

 သဳသယလူနာမျာဵအာဵ ရှာေဖွေထာက်လှမ်ဵသညဴ်လုပ်ငန်ဵ (Surveillance activities) 

မျာဵအာဵ ပူဵတွပဲါ Case Definitions for Surveillance         အေြခခဳကျန်ဵ မာေရဵ 

ဝနထ်မ်ဵမျာဵ၊ နိုင်ငဳတကာအဖဲွ့အစည်ဵမှ တာဝနရ်ှိဝနထ်မ်ဵမျာဵ၊ ကယ်ဆယ်ေရဵစခန်ဵ  

တာဝနရ်ှိသူမျာဵနငှဴ် သက်ဆိုင်ရာကယ်ဆယ်ေရဵစခန်ဵ ၏ စမဳီခန့်ခွမဲှုအုပ်ချုပ်ေရဵအဖဲွ့ 

မျာဵ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက် ကပါရန်၊ 

 ကယ်ဆယ်ေရဵစခန်ဵ မျာဵတွင် လက်ကုိင်အသခဳျဲ့စက် (handheld speaker) မျာဵ 

အသုဳဵြပု၍ တစ်ေန့လျှင် (၅)ကကိမ် ကျန်ဵ မာေရဵပညာေပဵအသိေပဵနှဵို ေဆာ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵ 

မျာဵအာဵ ေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

 ကယ်ဆယ်ေရဵစခန်ဵ မျာဵတွင် ေနထုိင်သူမျာဵအာဵ မိုဵလုဳေလလဳုေနရာမျာဵတွင် တတန်ိုင် 

သမျှ တစ်ဦဵနငှ်ဴတစ်ဦဵ (၆)ေပအကွာ ထာဵရှိေနရာချထာဵေပဵနိုင်ရန်၊ 

 ကယ်ဆယ်ေရဵစခန်ဵ မျာဵတွင် ေနထုိင်သူမျာဵသဳုဵစွဲရန်   အဆက်မြပတ်ရရိှနိုင်    

စီ   ေပဵရန်နငှ်ဴ               (Hand Washing Station -                    

                     ) မျာဵအာဵ လူဦဵေရေပါ်မူတည်၍ လဳုေလာက်စွာ ထာဵရှိ 

ေပဵရန်၊ 

COVID-19 ေရာဂါကာကွယ် ထိန်းချုပ်ေရးနှင့်ပတ်သကပ်ပးီ 

ကယ်ဆယ်ေရးစခန်းများ၌ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည့် လမ်းညွှန်ချက်  

(Version 1.0) 

(၁၅-၆-၂ ၀၂ ၀) 
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 ကယ်ဆယ်ေရဵစခန်ဵ မျာဵမှ ထွက်ရိှလာေသာ စနွ့်ပစပ်စ္စည်ဵနငှ်ဴ အမှိုက်မျာဵအာဵ 

စနစတ်ကျ စနွ့်ပစန်ိုင်ေစ    စစီ  ေဆာင်ရွက်ေပဵရန်၊ 

 ကယ်ဆယ်ေရဵစခန်ဵမျာဵတွင် ပစ္စည်ဵ    င်ဵ၊ ရိက္ခာေပဵြခင်ဵစသညဴ် လုပ်ငန်ဵေဆာင်တာ 

မျာဵေဆာင်ရွက်ရာ     လူစုလူေဝဵမြဖစ်ပွာဵေစရန် အေလဵထာဵ၍ စီစ  ေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

 ကယ်ဆယ်ေရဵစခန်ဵမျာဵတွင် ပုိဵသတ်သန့်စင်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ရာ၌ ကျန်ဵမာေရဵ 

နငှ်ဴအာဵကစာဵဝန်    ဌာနမှ  ေနာက်ဆုဳဵထွက်ရှိထာဵေသာ လမ်ဵညွှနခ်ျက်မျာဵအတိုင်ဵ 

ေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

 သဳသယလူနာမျာဵအတွက် သီဵ    ထာဵရိှရန်ေနရာမျာဵ (Isolation / Quarantine place) 

စစီဉ်ထာဵရိှေပဵရန်၊ 

 သဳသယလူနာေတွ့ရှိပါက သီဵြခာဵထာဵရှိ၍ သက်ဆိုင်ရာကျန်ဵ မာေရဵဌာနသ့ုိ ချက်ချင်ဵ 

အေ ကာင်ဵ ကာဵရန်၊ 

 ကယ်ဆယ်ေရဵစခန်ဵ မျာဵ၏ လူဦဵေရစာရင်ဵ (တိုဵ /ေလျာဴ) အာဵ သက်ဆိုင်ရာ ြပည်နယ်/ 

တိင်ုဵကျန်ဵမာေရဵဌာနသ့ုိ ေန့စ  သတင်ဵပို့ရန်၊ 

 ကျန်ဵ မာေရဵနှငဴ်အာဵကစာဵဝနက်ကီဵဌာနမှ ထုတြ်ပနထ်ာဵေသာ ေဆာင်ရန်၊ ေရှာင်ရန် 

ညွှန ်ကာဵချက်မျာဵကုိ အမမဲတ   ဖတ်ရှုေလဴလာ၍ လုိက်နာေဆာင်ရွက် ကရန်၊ 

(၂) ကယ်ဆယ်ေရးစခန်းတွင် ေနထိုင်သူများ လုိက်နာေဆာင်ရွက်ရန် အချက်များ 

 ကယ်ဆယ်ေရဵစခန်ဵ တွင် ေနထိုင်သူ တစဦ်ဵစတီိငု်ဵသည် မိမိတို့ကုိယ်တိုင် ေရာဂါ 

ကူဵစက်ခဳရမှု မရိှေစေရဵနှင်ဴ မိမိတို့မှတဆင်ဴ ေရာဂါဆက်လက်ြပန့်ပွာဵမှု မရိှေစေရဵ 

အတွက် အြခာဵသူမျာဵနငှ်ဴ (၆) ေပအတွင်ဵ ေြပာဆိဆုက်ဆရဳမည်ဆိုပါက ပါဵစပ်နှငဴ် 

နာှေခါင်ဵ စည်ဵ (Mask) မျာဵကုိ စနစ်တကျ တပ်ဆင်အသဳုဵြပု ကရန်၊ 

 လူ (၅)ဦဵနင်ဴှ (၅)ဦဵ ထက်ပို၍ စုေဝဵြခင်ဵ၊ ပဲွလမ်ဵသေင်၊ အခမ်ဵအနာဵမျာဵ မြပုလုပ် က 

ရန်၊ 

 လူစုလူေဝဵေနရာမျာဵအာဵ တတန်ိုင်သမျှ ေရှာင် ကဉ်ရန်၊ တစ်ဦဵနငှဴ် တစ်ဦဵ ကာဵ (၆)ေပ 

အကာွ ခပ်ခွာခွာ ေနထိုင်ရန်၊ 

 နာှေချ၊ ေချာင်ဵဆိုဵ သည်ဴအခါတုိင်ဵ ပါဵစပ်နှင်ဴနှာေခါင်ဵ ကုိ တစ်ခါသဳုဵတစ်ရှူဵ (သို့မဟုတ်) 

တဳေတာင်ေကွဵြဖငဴ်လုဳ    ေအာင် ဖုဳဵအုပ်   ၊ အသုဳဵြပုမပီဵေသာ တစ်ရှူဵကုိ အဖဳုဵပါေသာ 

အမှိုက်ပုဳဵထဲသ့ုိစွန့်ပစ်   ၊     လျှင်လက်ကုိစနစတ်ကျ     ေဆဵရန်၊ 

 ဆပ်ြပာနငှ်ဴ ေရကိုအသဳုဵ   ၍ လက်ကုိ           စက္ကန့် (၂၀) ကာေအာင် မ ကာခဏ 

စနစတ်ကျ ေဆဵေ ကာ    (သို့မဟုတ)် အယ်ကုိေဟာလ် အနည်ဵဆုဳဵ (၆၀)%          
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 မိမိတွင် သဳသယေရာဂါလက္ခဏာမျာဵ ေပါ်ေပါက်လာပါက နီဵ စပ်ရာကျန်ဵ မာေရဵဌာန 

မျာဵသ့ုိ အြမနဆ်ုဳဵ  သွာဵေရာက်ြပသ ကရန်၊ 

 

*                         (Case Definitions for Surveillance)                              

            

 

 

 

သောဝေေဵနှင်ဴြပည်သူ့ကျန်ဵ မာေရဵ 

အေရဵေပါ်တ့ဳုြပနေ်ဆာင်ရွက်ေရဵဌာနခွဲနငဴ်ှ 

ကျန်ဵ မာေရဵအသိပညာြမှငဴ်တင်ေရဵဌာနခွဲ 

ကျန်ဵ မာေရဵနှငဴ်အာဵကစာဵဝနက်ကီဵဌာန 

(၁၅-၆-၂၀၂၀) 
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ေနာက်ဆက်တွဲ 

ေရာဂါအဓိပ္ပာယ်သတ်မှတခ်ျက် (Case Definitions for Surveillance) 

သံသယလူနာ (Suspected case) 

လူနာသည် လတ်တေလာြပင်ဵထန်အသက်ရှူလမ်ဵေ ကာင်ဵဆိငု်ရာ ေရာဂါလက္ခဏာမျာဵ ရှိြခင်ဵ 

(ဖျာဵြခင်ဵနှငဴ်ေချာင်ဵဆိုဵြခင်ဵ (သို့မဟုတ)် အသက်ရှူ ကပ်ြခင်ဵ) နငှဴ် အဆုိပါလူနာသည် ေရာဂါ 

လက္ခဏာမျာဵ မေပါ်ေပါက်မီ (၁၄)ရက်အတွင်ဵ လူထု        ကူဵစက်မှု (Community 

Transmission) ရှိသည်ဴ နိုင်ငဳ/   မျာဵသ့ုိ ခရီဵသွာဵရာဇဝင်ရှိြခင်ဵ၊ (သို့မဟုတ်) ေနထုိင်ေသာ 

ရာဇဝင်ရိှြခင်ဵတ့ုိ ရှိပါက သဳသယလူနာအြဖစသ်တ်မှတသ်ည်။ 

(သို့မဟုတ)် 

လူနာသည် လတ်တေလာအသက်ရှူလမ်ဵေ ကာင်ဵဆိငု်ရာေရာဂါလက္ခဏာမျာဵရှိြခင်ဵ၊ ေရာဂါ 

လက္ခဏာမျာဵ မေပါ်ေပါက်မီ (၁၄)ရက်အတွင်ဵ COVID-19 ဓာတ်ခွဲအတည်ြပုလူနာ (သို့မဟုတ)် 

COVID-19 ြဖစ်နုိင်ေြခရိှေသာ လူနာနှင်ဴထိေတွ့မှုရိှြခင်ဵမျာဵရိှပါက သဳသယလူနာအြဖစ် သတ်မှတ် 

သည်။ 

(သို့မဟုတ)် 

လူနာသည် လတ်တေလာြပင်ဵထန်အသက်ရှူလမ်ဵေ ကာင်ဵဆုိင်ရာ ေရာဂါလက္ခဏာမျာဵရိှြခင်ဵ 

(ဖျာဵြခင်ဵနှငဴ် ေချာင်ဵဆိုဵ ြခင်ဵ (သို့မဟုတ)် အသက်ရှူ ကပ်ြခင်ဵ)၊ ေရာဂါအေြခအ  အရ  ေဆဵရဳု 

တက်ေရာက်ကုသမှု ခဳယူရန်လုိအပ်ြခင်ဵ၊ ေရာဂါြဖစ်ပွာဵေစသည်ဴအေ ကာင်ဵအရာ တိကျစာွ 

ေဖာ်ထုတ်နုိင်ြခင်ဵမရိှပါက သဳသယလူနာအြဖစ် သတ်မှတသ်ည်။ 

ေရာဂါြဖစ်ပွားနုိင်ေြခရှိေသာလူနာ 

လူနာ၏ ဓာတ်ခွဲနမူနာမျာဵမှ Coronavirus (COVID-19) ေရာဂါပုိဵအာဵ ဓာတ်ခွဲစစေ်ဆဵရာတင်ွ 

ဓါတ်ခွဲအေြဖတွင် တိကျစာွေဖာ်ထုတ်နုိင်ြခင်ဵမရိှသူ (သ့ုိမဟတ်ု) အေ ကာင်ဵအမျ ိုဵမျ ိုဵေ ကာင်ဴ 

ဓာတ်ခွဲစစေ်ဆဵနိုင်ြခင်ဵမရိှသူ သဳသယလူနာမျာဵအာဵ ေရာဂါြဖစ်ပွာဵနိုင်ေြခရိှေသာ လူနာအြဖစ် 

သတ်မှတသ်ည်။ 

အတည်ြပုလူနာ 

အသက်ရှူလမ်ဵေ ကာင်ဵဆုိင်ရာေရာဂါလက္ခဏာမျာဵ ရိှသည်ြဖစ်ေစ၊ မရိှသည်ြဖစ်ေစ Coronavirus 

(COVID-19) ေရာဂါပိုဵအာဵ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပု စစ်ေဆဵရရိှသညဴ်လူနာအာဵ အတည်ြပုလူနာ 

အြဖစ် သတ်မှတ်သည်။ 

Source: WHO. COVID-19 Case Definitions for Surveillance, 20 March 2020. 


