ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာန

“ဟိုတယ်ှင့် Facility Quarantine Centre များတွင် ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ေရာဂါ
(COVID-19) ကူးစက်ြပန�်ပွားမမှ ကာကွယ်ရန် လိုက်နာေဆာင်ရ�က်ရမည့်အချက်များ”
(၂၄.၃.၂၀၂၀)

၁။

ဟိုတယ် (Hotel Quarantine Centre) (သိုမဟုတ်) သတ်မှတ် (Facility Quarantine Centre)
များတွင် အသွားအလာ ကန�်သတ်ြခင်း (သိုမဟုတ်) တားြမစ်ြခင်း (Quarantine) ခံရသည့်
သူများ အေနြဖင့် လိုက်နာရန်အချက်များ
(က)

အသွား/အလာကန�်သတ်ြခင်းခံရသည့် သူများအေနြဖင့် မိမိအိပ်ခန်းတွင်သာ ေနထိုင်
ရမည်။ စားေသာက်ခန်းမသို သွားေရာက်ြခင်း၊ ဧည့်ခန်းသို သွားေရာက်ြခင်းှင့် အြခား
အခန်းများသို သွားေရာက်လည်ပတ်ြခင်းှင့် ြပင်ပသို ထွက်ခွာြခင်းများကို လုံးဝ
(လုံးဝ) ေရှာင်ကဉ်ပါ။

(ခ)

ကိုယ်အပူချန်ိ တိုင်းြခင်းှင့် ကျန်းမာေရးအေြခအေနစစ်ေဆးြခင်းတိုကို တစ်ေန� (၂) ကိမ်
ခံယူပါ။

(ဂ)

အကယ်၍ ဖျားနာြခင်း၊ ေချာင်းဆိုးြခင်း၊ အသက်ရှခက်ခဲြခင်း၊ အားအင်ကုန်ခန်းြခင်း
စသည့်လကဏာများြဖစ်ေပပါက တာဝန်ရှိသူထံ ချက်ချင်းဆက်သွယ် အေကာင်း
ကားပီး ေဆးကုသမခံယူပါ။

(ဃ)

စည်းကမ်းမဲ့တံေတွးေထွးြခင်း၊ စည်းကမ်းမဲ့အမက်ပစ်ြခင်း၊ ကွမ်းယာစားြခင်း၊ ေဆးလိပ်
ေသာက်ြခင်း၊ အရက်ေသာက်ြခင်းများကို ေရှာင်ကဉ်ပါ။

၂။

ဟိုတယ် (Hotel Quarantine Centre) (သိုမဟုတ်) သတ်မှတ် (Facility Quarantine Centre)
များ အေနြဖင့် အေထွေထွလိုက်နာရမည့်အချက်များ
(က)

တာဝန်ကျဝန်ထမ်းများအေနြဖင့် ပါးစပ်ှင့်ှာေခါင်းစည်း (Surgical Mask) ကို ေန�စဉ်
ဝတ်ဆင်ပီး တစ်ကိုယ်ေရသန�်ရှင်းေရး အထူးဂုြပေဆာင်ရ�က်ပါ။

(ခ)

တည်းခိုေနထိုင်သူများအတွက် အယ်ကိုေဟာလ် (၆၀) % ှင့်အထက်ပါဝင်ေသာ လက်
သန�်စင်ေဆးရည်ကို အလွယ်တကူအသုံးြပိုင်ရန် အဆင်သင့်ထားရှိပါ။ လိုအပ်ပါက
အသုံးြပိုင်ရန် ပါးစပ်ှင့်ှာေခါင်းစည်း (Surgical Mask) များ ထားရှိပါ။
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(ဂ)

အေဆာက်အဦ အတွင်း/အြပင်ကို အမဲမြပတ် ပိုးသန�်စင်ေရးအတွက် ေအာက်ပါတိုကို
အထူးဂုြပေဆာင်ရ�က်ပါ။
(၁)

လူအများ မကာခဏ ထိေတွေလ့ရှိေသာေနရာများ (ဥပမာ- ဓာတ်ေလှကား
ခလုတ်၊ ေလှကားလက်ရန်းများ၊ တံခါးလက်ကိုင်များ စသည်တို) ကို အနည်းဆုံး
(၂) နာရီ တစ်ကိမ် အရက်ပျ ံ (၇၀) % ပါေသာ ပိုးသန�်စင် ေဆးရည်အသုံးြပ၍
သန�်ရှင်းေရးြပလုပ်ပါ။

(၂)

လူအများ ေနထိုင်ေလ့ရှိေသာေနရာများှင့် အခန်း၏ ကမ်းခင်းများှင့် အြခား
မျက်ှာြပင်များကို ပိုးမားသန�်စင်ေစရန် 1:50 Hypochlorite Solution (1,000
ppm) ဆွတ်ထားေသာ အဝတ်ြဖင့် ေသချာစွာသုတ်ပီး (၁၀) မိနစ် ထားပါ။
ထိုေနာက် ေရဝတ်ြဖင့် ထပ်မံသုတ်ပါ။

(၃)

လက်ှင့်ထိေတွမများေသာ မျက်ှာြပင်များ (ဥပမာ - ခုတင်လက်ရန်းများ၊
စားပွဲများ၊ TV remote၊ အများသုံးတယ်လီဖုန်း၊ လူေခခလုတ်၊ အိမ်သာ ေရဆွဲ
ခလုတ်၊ တံခါးေပါက်၊ ေလဝင်ေလထွက်ရှိေသာေနရာများ) စသည်တိုကို တစ်ေန�
လင် အနည်းဆုံး ှစ်ကိမ် 1:50 Hypochlorite Solution (1,000 ppm) ြဖင့်
ေဆးေကာပါ။

(1:50 Hypochlorite Solution (1000 ppm) ရရှိိုင်ရန် ေရ (၁) လီတာတွင် ၅%
အိမ်သုံးအေရာင်ခတ်ေဆး (Bleaching Powder) လက်ဘက်ရည်ဇွန်း (၄) ဇွန်း
ထည့်၍ ေဖျာ်ပါ။)
(၄)

လူအများ ေနထိုင်ေလ့ရှိေသာေနရာများတွင်ရှိေသာ အရာဝတများအား အလွယ်
တကူ ေဆးေကာသန�်စင်ိုင်ေသာအရာများှင့် ဖုံးအုပ်ထားပါ။

(ဃ)

အေဆာက်အဦ၏ ေလဝင်/ေလထွက်ေကာင်းေစရန်ြပလုပ်ပါ။
(၁)

အခန်းများအား ေလဝင်/ေလထွက်ေကာင်းေစရန် တံခါးများ ဖွင့်ထားပါ။

(၂)

Aircon မြဖစ်မေနအသုံးြပရန် လိုအပ်ပါက ေလဝင်/ေလထွက်စနစ်အား အမဲ
မြပတ်သန�်ရှင်းေရးြပလုပ်ြခင်း။ (လိုအပ်လင် အသစ်လဲလှယ်ပါ။)

(င)

ေရဆိုးစွန�်စနစ်ှင့် မိလာစနစ်ကို ေကာင်းမွန်ေစရန်ှင့် ယိုစိမ့်မမရှိေစရန် အမဲမြပတ်
သတိြပေဆာင်ရ�က်ပါ။

(စ)

အေဆာက်အဦအတွင်း လူအများစုေဝးြခင်း၊ ေဟာေြပာြခင်းှင့် ပွဲများစီစဉ်ြခင်းကို
ရပ်ဆိုင်းထားပါ။
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(ဆ)

စားေသာက်ခန်းရှိ စားပွဲများှင့် ထိုင်ခုံများအား အနည်းဆုံး (၁) မီတာ (၃ေပ) ြခားထား
ြခင်းှင့် ထိုင်ခုံများအား မျက်ှာချင်းဆိုင်မြဖစ်ေအာင် ေရှာင်ကဉ်၍ ေနရာချထားြခင်း။
(အခန်းသိုဝယ်ယူသွားေသာစနစ် (takeaway) ြဖင့်သာ ေရာင်းချပါ။ အစားအေသာက်
များကို အခန်းတွင်းသို တိုက်ိုက်ပိုေဆာင်ြခင်းကို ဦးစားေပးေဆာင်ရ�က်ပါ။)

(ဇ)

အေဆာက်အဦအတွင်းရှိ ဝန်ထမ်းများစာရင်းှင့် ဧည့်သည်များ၏ အဝင်/အထွက်
စာရင်း၊ ဟိုတယ်အတွင်းေနထိုင်သည့်အချန်ိ ၊ အမည်၊ အသက်၊ မှတ်ပုံတင် နံပါတ်
(သိုမဟုတ်)

ပတ်စပိုနံပါတ်၊

ိုင်ငံသား၊

ေနရပ်လိပ်စာ၊

ဖုန်းနံပါတ်များအား

အချန်ိ ှင့်တစ်ေြပးညီ စနစ်တကျမှတ်တမ်းတင်ထားပါ။
၃။

ဟိုတယ် (Hotel Quarantine Centre) (သိုမဟုတ်) သတ်မှတ် (Facility Quarantine Centre)
၏ ဧည့်ကိေကာင်တာတွင် ေဆာင်ရ�က်ရန်
(က)

တာဝန်ကျဝန်ထမ်းများအေနှင့် အချင်းချင်း (၁) မီတာ (၃ေပ) အကွာတွင် ေနထိုင်ပီး
ဆပ်ြပာှင့်ေရကို အသုံးြပ၍ လက်ကိုစနစ်တကျ မကာခဏ ေဆးပါ။

(ခ)

Quarantine Centre မဟုတ်သည့် Hotel များတွင် ဧည့်သည်၏ ခရီးသွား ရာဇဝင်ကို
စစ်ေဆး၍ (၁၄) ရက်အတွင်း COVID-19 ေရာဂါ ြဖစ်ပွားရာေဒသသို သွားေရာက်ခဲ့ဖူး
သူြဖစ်ပါက ေခတေစာင့်ဆိုင်းေစပီး သက်ဆိုင်ရာကျန်းမာေရးဌာနများသို ချက်ချင်း
အေကာင်းကားပါ။

၄။

ဟိုတယ် (Hotel Quarantine Centre) (သိုမဟုတ်) သတ်မှတ် (Facility Quarantine Centre)
များရှိ တာဝန်ရှိသူများအေနြဖင့် • ဧည့်သည် (သိုမဟုတ်) Quarantine ခံရသူများှင့် အနီးကပ်ထိေတွြခင်းမှ ေရှာင်ကဉ်ပါ။
အစားအေသာက်ေပးပိုရာတွင် တစ်ခါသုံးဘူးများြဖင့်ထည့်ပီး လုံ�ခံစွာဖုံးအုပ်၍ ဧည့်သည်
အခန်းေရှတွင် ခုံတစ်လုံးြဖင့် ချထားေပးပါ။
• မြဖစ်မေန ဧည့်သည်၏အခန်းထဲဝင်ရမည်ဆိုပါက အခန်းထဲမဝင်မီ ဧည့်သည်ကို ပါးစပ်ှင့်
ှာေခါင်းစည်း (Surgical Mask) တပ်ရန် ေြပာပါ။ ဧည့်သည်ှင့် (၁) မီတာ (၃ေပ) အကွာ
တွင်သာေနပါ။ အခန်းထဲမှထွက်သည်ှင့် လက်ကိုဆပ်ြပာှင့်ေရကို အသုံးြပ၍ စနစ်တကျ
ေဆးပါ။
• စွန�်ပစ်ပစည်းထည့်ရန် အမက်အိတ်များကို လုံေလာက်စွာထားေပးပါ။
• တစ်ကိုယ်ေရသုံး သန�်ရှင်းေရးပစည်းများ (ဥပမာ- အိမ်သာသုံးစက၊ တစ်ရှးလိပ်၊ ဆပ်ြပာ၊
လက်သန�်စင်ေဆးရည်၊ အခန်းသန�်ရှင်းေရးပစည်းများ၊ ပိုးသန�်စင်ေဆးရည်စသည်တို) ကို
လုံေလာက်ေအာင် ထားရှိေပးပါ။
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• အဝတ်အစားများ ေလာ်ဖွတ်ရာတွင် Sodium Hypochlorite Solution (၁) ဆှင့် ေရ
(၂၀)ဆ ေရာေှာထားေသာ ေဆးရည်ြဖင့် နာရီဝက် (မိနစ် ၃၀) စိမ်ပီးမှ အဝတ်ေလာ်စက်
အသုံးြပေလာ်ဖွပ်ပါ။
• အခန်းသန�်ရှင်းေရးအေနြဖင့် အခန်း၏ ကမ်းခင်းများှင့် အြခားမျက်ှာြပင်များကို ပိုးမား
သန�်စင်ေစရန် 1:50 Hypochlorite Solution (1,000 ppm) ဆွတ်ထားေသာ အဝတ်ြဖင့်
ေသချာစွာ သုတ်ပီး (၁၀) မိနစ်ထားပါ။ ထိုေနာက် ေရဝတ်ြဖင့် ထပ်မံသုတ်ပါ။

၅။

Quarantine Centre မဟုတ်သည့် Hotel များတွင် တည်းခိုေနေသာ ဧည့်သည်များ အတွက်
အ�ကံြပချက်
(က)

လက်ကို ဆပ်ြပာှင့် ေရကိုအသုံးြပ၍ စနစ်တကျ မကာခဏ ေဆးေကာပါ။

(ခ)

တစ်ကိုယ်ေရသန�်ရှင်းမ ဂုြပပါ။

(ဂ)

ှာေချ၊ ေချာင်းဆိုးသည့်အခါတိုင်း တစ်ရှး (သိုမဟုတ်) တံေတာင်ေကွးြဖင့် လုံ�ခံ ေအာင်
ဖုံးအုပ်ပါ။ အသုံးြပပီးေသာတစ်ရှးကို အမက်ပုံးထဲသို စနစ်တကျ စွန�်ပစ်ပါ။ လက်ကို
စနစ်တကျ ြပန်ေဆးပါ။

(ဃ)

အကယ်၍ ေနမေကာင်းြဖစ်ပါက ပါးစပ်ှင့်ှာေခါင်းစည်း (Surgical Mask) ကို ချက်ချင်း
တပ်ပါ။ အခန်းတွင်း၌သာေနထိုင်ပါ၊ သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများကို အေကာင်းကား
၍ ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မခံယူပါ။

(င)

အကယ်၍ ှာေချ၊ ေချာင်းဆိုးစသည့် အသက်ရှလမ်းေကာင်းဆိုင်ရာေရာဂါ လကဏာ
များ ေပေပါက်လာပါက ဘတ်စ်ကား၊ အေဝးေြပးကား၊ ရထား၊ သေဘာစသည့် အများ
သုံးယာဉ်များ လုံးဝ(လုံးဝ) အသုံးမြပရပါ။

ဧည့်သည်များအချင်းချင်း (သိုမဟုတ်) Quarantine ြပလုပ်ခံရသူအချင်းချင်း
ေရာဂါကူးစက်ပျ ံှံြခင်းမှကာကွယ်ရန် လိုအပ်သည့်ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရှာက်မများကို
ရရှိေစေရးအတွက် တာဝန်ရှိသူများမှ အထူးစီစဉ်ေပးရန်ြဖစ်ပါသည်။
COVID-19
အေသးစိတ်သိရှိလိုပါက
ဤေနရာကို Scan ဖတ်ပါ။
ကျန်းမာေရးအသိပညာြမင့်တင်ေရးဌာနခွဲ
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ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာန

