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COVID-19 လတ်တရလာအသက်ေှူလမ်းရ ကာင်းဆိုင်ော
ရောဂါလက္ခဏာရစာင့် ကြ် ကည့်ရှုပခင်းလုြ်ငန်းလမ်းညွှန်
(Version -1)

(၂၄-၃-၂၀၂၀)
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COVID-19 လတ်တလလာအသက်ရှူလမ်းလ ကာင်းဆိုင်ရာ
လရာဂါလက္ခဏာလောင့် ကပ် ကည့်ရှုခြင်းလုပ်ငန်းလမ်းညွှန် (Version -1)
နိဒါန်း
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) လတ်တလလာအသက်ရှူလမ်းလ ကာင်းဆိုင်ရာ
လရာဂါသည် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဟူလြပြည်နယ်၊ ဝူဟန်မမို့တွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ
တွင် အမျုးအမည်
ိ
မသိလရာဂါအပြစ်စတင်ပြစ်ြွားခဲ့မြီး လူထုအတွင်းကူးစက်ပြန့်ြွားခဲ့ြါသည်။ အဆိုြါ
လရာဂါသည် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအချု့သိ
ိ ု့ ကူးစက်ပြန့်ြွားခဲ့မြီး ကမ္ဘာ့ကျန်းမာလရးအြွဲ့မှ ပြည်သူ့ကျန်းမာလရး
အလရးလြါ်အလပခအလန (Public Health Emergency of International Concern) အပြစ် ၂၀၂၀
ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၃၀) ရက်လန့တွင် လ ကညာခဲ့မြီး မတ်လ (၁၁) ရက်နေ့တွင် ကမ္ဘာ့ကပ်နရာဂါ
(Pandemic) အဖြစ်သတ်မှတ်၍ နိုငင
် အ
ံ သီးသီးတွင် လတ်တလလာအသက်ရှူလမ်းလ ကာင်းဆိုင်ရာ
လရာဂါလစာင့် ကြ် ကည့်ရှုပခင်းလုြ်ငန်းများကို လဆာင်ရွက်ခဲ့ ကြါသည်။
ပမန်မာနိုင်ငတ
ံ ွင်လည်း ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၅) ရက်လန့မှစ၍ လတ်တလလာအသက်ရှူ
လမ်းလ ကာင်းဆိုင်ရာ လရာဂါလစာင့် ကြ် ကည့်ရှုပခင်းလုြ်ငန်းကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလလဆိြ်၊ ဆိြ်ကမ်း
နှင့် နယ်စြ် ဝင်/ထွကဂ
် ိတ်များနှင့် လဆးရုံများတွင်သာမက ဟိုတယ်များတွင်လည်း အရှိန်အဟုန်ပမှင့်
လဆာင်ရွက်၍ Active surveillance အား ဦးစားလြးလဆာင်ရွက်လျက်ရှိြါသည်။

လရာဂါခြေ်ပွားလေလသာပိုး
COVID-19 လတ်တနလာအသက်ရှူလမ်းန ကာင်းဆိုင်ရာနရာဂါသည် လူတစ်ဦးမှ တစ်ဦးသို့
လျှငဖ် မေ်စွာကူးစက်နိုင်သည့်အတွက် လူောနှင့်အေီးကပ်ထိနတွ့သူများ နစာင့် ကပ် ကည့်ရှုဖြင်းကို
လည်း အားဖြည့်နဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ လတ်တလလာအသက်ရှူလမ်းလ ကာင်းဆိုင်ရာလရာဂါ
သည် အသစ်ပြစ်ြွားလာလသာ Coronavirus ြိုးတစ်မျုးပြစ်
ိ
မြီး ယခင် (၂၀၀၃) ခုနှစ်တွင်ပြစ်ြွားခဲ့လသာ
Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) နှင့် (၂၀၁၂) ခုနှစ်တွင် ပြစ်ြွားခဲ့လသာ Middle East
Respiratory Syndrome (MERS) လရာဂါပြစ်ြွားလစလသာလရာဂါြိုးများနှင့် အမျုးနွ
ိ ယ်တူဗိုင်းရြ်စ်
ြိုးတစ်မျုးိ ပြစ်ြါသည်။
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လရာဂါပျိုးရက်
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာလရးအြွဲ့၏ ယလန့အချန်ိ ထိသုံးသြ်ချက်များအရ လရာဂါြျုးချ
ိ န်ိ သည် အနည်းဆုံး
(၁) ရက်မှ အများဆုံး (၁၄) ရက်အထိ ရှိြါသည်။

လရာဂါကူးေက်နိုငသ
် ည့်နည်းလမ်း
လူနာ နှာလချ၊ လချာင်းဆိုးရာမှထွက်လာလသာ လရာဂါြိုးြါဝင်သည့် အရည်အမှုန်အမွှား (Droplet
nuclei) များသည်အသက်ရှူလမ်းလ ကာင်းမှတစ်ဆင့် တိုက်ရိုက်ဝင်လရာက်ကူးစက်ြျ ံ့နှံ့ပခင်း၊ အရာဝတ္ထု
များ (Fomites) ၌ထိကြ်လနလသာလရာဂါြိုးများအား လက်နှင့က
် ိုငတ
် ွယ်ထိလတွ့ရာမှ ကူးစက်ပခင်း၊

လရာဂါလက္ခဏာများ
- ြျားပခင်း၊
- လချာင်းဆိုးပခင်း၊
- အသက်ရှူ ကြ်ပခင်း၊
- အားအင်ကုန်ခမ်းပခင်း၊

ရည်ရွယ်ြျက်
 လရာဂါကူးစက်မှုအား ရှာလြွလြာ်ထုတ်၍ လစာစီးစွာကုသမှုလြးနိုင်ရန်
 လရာဂါကူးစက်ပြန့်ြွားမှု၊ ကြ်အသွငပ် ြစ်ြွားမှုအားသိရှိ၍ လရာဂါထိန်းချုြ်နိုငရ
် န်နှင့် ကကိုတင်
ကာကွယ်ကုသလရးလုြ်ငန်းများ ထိလရာက်စွာလဆာင်ရ္ပက်နိုငရ
် န်

လရာဂါအဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ြျက်
သံသယလူနာ (Suspected case)
လူနာသည် လတ်တလလာပြင်းထန်အသက်ရှူလမ်းလ ကာင်းဆိုင်ရာ လရာဂါလက္ခဏာများရှိပခင်း
(ြျားပခင်းနှင့် လချာင်းဆိုးပခင်း (သို့မဟုတ်) အသက်ရှူ ကြ်ပခင်း) နှင့် လရာဂါပြစ်ြွားလစသည့်
အလ ကာင်းအရာ တိကျစွာ လြာ်ထတ
ု ်နိုင်ပခင်းမရှပိ ခင်း၊ အဆိြ
ု ါလူနာသည် လရာဂါလက္ခဏာများ
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မလြါ်လြါက် မီ (၁၄) ရက်အတွငး် နိုငင
် တ
ံ ွငး် ကူးစက်မှုရှိသည့် နိုင်ငမ
ံ ျားသို့ခရီးသွားရာဇဝင်ရှိ
ပခင်း၊ (သို့မဟုတ်) လနထိုငလ
် သာရာဇဝင်ရှိြါက သံသယလူနာအပြစ်သတ်မှတ်သည်။
(သို့မဟုတ်)
လူနာသည် လတ်တလလာအသက်ရှူလမ်းလ ကာင်းဆိုင်ရာလရာဂါ လက္ခဏာများရှိပခင်း၊ လရာဂါ
လက္ခဏာများမလြါ်လြါက်မီ (၁၄)ရက်အတွင်း COVID-19 ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာ (သို့မဟုတ်)
COVID-19 ပြစ်နိုင်လချရှိလသာလူနာနှင့် ထိလတွ့မှုရှိပခင်းများရှိြါက သံသယလူနာအပြစ်သတ်မှတ်
သည်။
(သို့မဟုတ်)
လူနာသည် လတ်တလလာပြင်းထန်အသက်ရှူလမ်းလ ကာင်းဆိုင်ရာ လရာဂါလက္ခဏာများရှိပခင်း
(ြျားပခင်းနှင့် လချာင်းဆိုးပခင်း (သို့မဟုတ်) အသက်ရှူ ကြ်ပခင်း)၊ လရာဂါအလပခအလနအရ လဆးရုံ
တက်လရာက်ကုသမှုခံယူရန်လိုအြ်ပခင်း၊ လရာဂါပြစ်ြွားလစသည့်အလ ကာင်းအရာ တိကျစွာလြာ်
ထုတ်နိုငပ် ခင်းမရှိြါက သံသယလူနာအပြစ်သတ်မှတ်သည်။

လရာဂါခြေ်ပွားနိုင်ခ ြေရှိလသာလူနာ
လူနာ၏ ဓာတ်ခွဲနမူနာများမှ Coronavirus (COVID-19) လရာဂါြိးု အား ဓာတ်ခွဲစစ်လဆးရာတွင်
ဓါတ်ခွဲအလပြတွင် တိကျစွာလြာ်ထုတ်နိုင်ပခင်းမရှိသူ (သို့မဟုတ်) အန ကာင်းအမျုးမျ
ိ ုးန
ိ ကာင့်
ဓာတ်ြွဲစစ်နဆးနိုငဖ် ြင်းမရှိသူ သံသယလူောများအား လရာဂါပြစ်ြွားနိုင်နဖြရှိလသာ လူနာအပြစ်
သတ်မှတ်သည်

အတည်ခပုလူနာ
အသက်ရှူလမ်းလ ကာင်းဆိုင်ရာလရာဂါလက္ခဏာများ

ရှိသည်ပြစ်လစ၊

မရှိသည်ပြစ်လစ

Coronavirus (COVID-19) လရာဂါြိးု အား ဓာတ်ခွဲအတည်ပြု စစ်လဆးရရှိသည့်လူနာအား
အတည်ပြုလူနာအပြစ် သတ်မှတ်သည်။
http://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infectionwith-novel-coronavirus-(2019-ncov)
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COVID-19 လတ်တလလာအသက်ရှူလမ်းလ ကာင်းဆိုင်ရာ လရာဂါလက္ခဏာလောင့် ကပ် ကည့်ရှုခြင်း
(၁)

လရာဂါအဓိြ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီလသာ သံသယလူနာမျာအား ရှာလြွလြာ်ထုတ်၍
အဆင့်ဆင့် သတင်းလြးြိရ
ု့ မည်။

(၂)

လူနာအား လွှန
ဲ ဖပာင်းနဆးရုံသို့ စေစ်တကျ ညွှန်းြိရ
ု့ မည်။

(၃)

လူနာအား လွှလ
ဲ ပြာင်းရာတွင် လူနာတင်ယာဉ်ပြင့် လွှလ
ဲ ပြာင်းလြးြို့ရြါမည်။

(၄)

လူနာတင် ယာဉ်လြါ်တွင် လိက
ု ်ြါမည့်သူများမှာ Mask များတြ်ဆင်ပခင်း၊ လိအ
ု ြ်ြါက
Persoanl Protective Equipment (PPE) များဝတ်ဆင်ရြါမည်။

(၅)

လူနာနှင့် အနီးကြ်ထိလတွ့လနထိုင်သူများ (Close contact) အား ရှာလြွ၍ လစာင့် ကြ် ကည့်ရှု
ရမည်။ လူနာနှင့် အနီးကြ်ထိလတွ့လနထိုင်သူ ဆိုသည်မှာ လူနာလရာဂါလက္ခဏာမပြမီ (၂)
ရက်နှင့် နရာဂါလက္ခဏာဖပပပီး (၁၄) ရက်အတွငး် အနီးကြ်ထိလတွ့ခဲ့သူများကိုဆိုလိုသည်။
အနီးကြ်ထိလတွ့လနထိုင်သူများတွင် _
-

လရာဂါကာကွယ်လရးြစ္စည်းများ (Mask) အသုံးပြုပခင်း မရှိဘဲ လူနာအား ပြုစုသူ
ကျန်းမာလရးဝန်ထမ်းများ

-

လူနာနှင့် လနရာတစ်ခုတည်းတွင် အနီးကြ်လနထိုငခ
် ဲ့သူများ (အတူလနမိသားစုဝင်များ၊
နီးကြ်စွာလနထိုင်လသာအပခားမိသားစုဝင်များ၊ ဧည့်သည်များ၊ အိမ်နီးချင်းများ၊ လုြ်လြာ်
ကိုင်ြက်များ၊ ဆရာ/ဆရာမ များ၊ အတန်းသူ/ သားများ)

-

COVID-19 ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာ (သို့မဟုတ်) COVID-19 ပြစ်နိုင်လချရှိလသာလူနာ
နှင့် အကွာအလဝး (၁) မီတာအတွငး် ၊ အချန်ိ (၁၅) မိနစ်လကျာ်ခန့် မျက်နှာချင်းဆိုင်
လတွ့ခဲ့သူများ

-

လလယာဉ်၊ ကား၊ ရထား၊ သလဘော လြါ်တွင် လူနာနှင့် ( ၁ ) မီတာအတွင်း အတူတကွ
စီးနင်းလိုက်ြါခဲ့သူများ

-

အလုံြိတ်ခန်း (closed space) တစ်ခုတည်းတွင် လူနာနှင့် အနည်းဆုံး (၂) နာရီခန့်
အတူရိလ
ှ နခဲ့သူများ

(၆)

အနီးကြ်ထိလတွ့သူများအား လစာင့် ကြ် ကည့်ရှူရာတွင် လနအိမ်တွငထ
် ားရှိ၍ အသွားအလာ
ကန့်သတ်ြိတ်ြင်ပခင်း (Home quarantine) ၊ လဆးရုံတွငလ
် စာင့် ကည့်၍ အသွားအလာ
ကန့်သတ်ြိတ်ြင်ပခင်း (Hospital quarantine) လဆာင်ရွက်ရန် သတ်မှတ်၍ လူနာနှင့်
လနာက်ဆုံးထိလတွ့ခဲ့သည့်ရက်မှ (၁၄) ရက် အထိလစာင့် ကည့်ရမည်။

5
(၇)

လူနာနှင့်အနီးကြ်ထိလတွ့သူများအား သတ်မှတ်မြီးြါက ၎င်းတို့လနထိုငရ
် ာသို့ သွားလရာက်၍
ြုန်းနံြါတ်အြါအဝင် ၎င်းတို့နှင်ြ
့ တ်သက်သည့် အချက်အလက်များအားလမးပမန်း၍ Contact
tracing form တွင် ပြည့်စုံစွာ ပြည့စ
် ွက်၍ အဆင့ဆ
် င့်သတင်းလြးြို့ရမည်။ အနီးကြ်ထိလတွ့
သူများ လိုက်နာရမည့်အချက်များအား လသချာစွာရှင်းပြ၍ လိုက်နာလဆာင်ရွက်ရန် တိုက်တွန်း
ရြါမည်။

(၈)

အနီးကြ်ထိလတွ့သူအား နှစ်သိမ့်အားလြး၍ လအာက်လြာ်ပြြါလိုက်နာရမည့်အချက်များအား
လသချာစွာ ရှင်းပြ၍ လိုက်နာလဆာင်ရွက်ရန် တိုက်တွန်းရြါမည်။
-

လူောနှင့် နောက်ဆုံးထိနတွ့သည့်နေ့မှစ၍ (၁၄) ရက်တိတိ မိမန
ိ ေအိမ်/ တည်းြိုရာ
နေရာတွင်သာ နေထိင
ု ်ရေ်

-

နေအိမ်ဖပင်ပသို့ သွားလာဖြင်း မဖပုရေ် (နဆးရုံ/နဆးြေ်းသို့ သွားလာဖြင်းမှအပ ရုံး၊
နကျာင်း၊ အလုပ်၊ အများဖပည်သူများသွားလာသည့်နေရာ (Public areas) )

-

နေအိမ်တွင် နလဝင်နလထွကန
် ကာင်းမွေ်နသာ သီးဖြားြေ်း၌ နေထိင
ု ်ရေ်

-

အဖြားအိမ်သားများနှင့် မလိုလားအပ်ဘဲ ေီးကပ်စွာနေထိင
ု ဖ် ြင်းမှ နရှာင် ကဉ်ရေ်

-

အိမ်သားများ/ အဖြားသူများနှင့် အတူရိှသည့်အြျေ်ိ များတွင် နှာနြါင်းစည်း (Mask)
တပ်ဆင်ရေ်

-

လက်ကိုဆပ်ဖပာဖြင့် မ ကာြဏနဆးန ကာရေ်

-

အစားအနသာက်များကို သီးဖြားဖပင်ဆင်စားနသာက်ရေ်

-

မိမိ၏ကျေ်းမာနရး အနဖြအနေအား သက်ဆိုင်ရာ ကျေ်းမာနရးဌာသို့ နေ့စဉ်သတင်း
နပးပိရ
ု့ ေ်

-

ြျားဖြင်း၊ နြျာင်းဆိုးဖြင်း (သို့) အသက်ရှူ ကပ်ဖြင်းများ ြံစားရပါက ကျေ်းမာနရးဌာေသို့
အန ကာင်း ကား၍ နဆးရုံသို့သွားနရာက်၍ လိအ
ု ပ်နသာစစ်နဆးကုသမှုများ ြံယူရေ်

-

နဆးရုံ/နဆးြေ်းသို့ သွားနရာက်ရာတွင် (Mask) တပ်ဆင်ရေ်နှင့် အများဖပည်သူသုံး
လိင
ု း် ကား/ရထား (Public transportation) များဖြင့် သွားနရာက်ဖြင်းမဖပုရေ်

-

အတူလနမိသားစုဝင်များ အလနပြင့် ကျန်းမာလရးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်
ထား အကကံပြုချက်များအား လိက
ု ်နာရန် (ြူးတွဲ)

6
(၉)

အနီးကြ်ထိလတွ့သူထံသို့ ပထမအကကိမ်သွားနရာက်စဉ်တွင် ကျေ်းမာနရးဝေ်ထမ်းမှ ထိုသူ
အား အြျားတိုငး် ရြါမည်။

(၁၀) လူနာအား အြျားရှိ/မရှိ၊ အသက်ရှူလမ်းလ ကာင်းဆိုင်ရာလရာဂါ လက္ခဏာများရှိ/မရှိ လန့စဉ်
(တစ်နေ့ (၃) ကကိမ်) ြုန်းသတင်းရယူ၍ လစာင့် ကြ် ကည့်ရှူရန်နှင့် သတင်းလြးြိရ
ု့ န်
(၁၁) လစာင့် ကြ် ကည့်ရှူသည့်ရက် (၁၄) ရက်ပြည့်သည့်လန့တွင် ၎င်းတို့၏ လနအိမ်သို့ထပ်မံသွား
လရာက်၍ အြျားတိုင်းပခင်း၊ ကျန်းမာလရးစစ်လဆးပခင်းများ ပြုလုြ်ရမည်။
(၁၁) အနီးကြ်ထိလတွ့သူတစ်ဦးတွင် အြျားရှိြါက ထိုသူအား သံသယလူနာအပြစ်သတ်မှတ်၍
အဆင့်ဆင့်သတင်းလြးြို့ပပီး လဆးရုံသို့ Standard precaution များအတိုင်း

စနစ်တကျ

ညွှန်းြို့ရမည်။ ထိုသူနှင့်ထိလတွ့သူများအား အနီးကြ် ထိလတွ့သူများအပြစ်သတ်မှတ်၍ လြာ်ပြြါ
လုြ်ငန်းများအား ဆက်လက်လဆာင်ရွက်ရမည်။

(၂၄-၃-၂၀၂၀)
ကျန်းမာခေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန

COVID-19 သံသယလူနာနှင့် အနီးကပ့်ထိတ

ွေ့သူတ ောင့်ကကပ့်ကကည့်ရှုခြင့်ီး (Contact tracing)

အနီးကပ်ထှိဆတွေ့သူ (၁၄) ရက်ဆစ င်ကကပ်ကကညရ
် ှုဖ င်ီး

ကျန်ီးမ ဆရီးဝန်ထမ်ီးမျ ီးဆ

-

Home quarantine (ဆစ င်ကကည်လူနာနင် ထှိဆတွေ့သူ)

-

Hospital quarantine (ပှိုီးဆတွေ့လူနာနင် ထှိဆတွေ့သူ)

အနီးကပ်ထဆ
ှိ တွေ့သူမျ ီးလှိုက်နာရန်

င်ရွကရ
် န်

Contact ဆနထှိုင်ရ သှိသ
ုို့ ီးဆရ က်၍ Contact tracing form

-

မှိမှိဆနအှိမ်/ တည်ီး ှိုရ ဆနရ တင်သ ဆနထှိုင်ရန်

တင်ဖြည်စက်၍ သတင်ီးဆပီးပှိရ
ုို့ န်

-

သီးဖ

-

Contact အ ီးနစ်သှိမ်၍ လှိုက်နာရန်အ ျက်မျ ီး ညွှန်ကက ီးရန်

-

အစ ီးအဆသ က်မျ ီးအ ီးသီးဖ

-

ဆရ ဂါလကခဏ မျ ီးဆစ င်ကကပ်ကကည်ရှုရန်

-

အဖ

-

Contact ၏ကျန်ီးမ ဆရီး အဆဖ အဆနအ ီး ဆနို့စဉ်သတင်ီး

-

လက်ကှို

ရယူ၍ သတင်ီးဆပီးပှိရ
ုို့ န်

-

မှိမှိ၏ကျန်ီးမ ဆရီးအဆဖ အဆနအ ီး ကျန်ီးမ ဆရီးဌ နသှိုို့

-

ီးအ န်ီးတင်ဆနထှိုင်ရန်
ီး ဖပင်

င်စ ီးဆသ က်ရန်

ီးသူမျ ီးနင် နီးကပ်စ ဆနထှိုငဖ် င်ီးမဖပြုရန်
ပ်ဖပ ဖြင် မကက

ဏဆ

ီးဆကက ရန်

ဆနို့စဉ်သတင်ီးဆပီးပှိရ
ုို့ န်

ြျ ီးဖ င်ီး၊ ဆ ျ င်ီး

ှိုီးဖ င်ီး

(သှိ)ုို့ အသက်ရှူကကပ်ဖ င်ီး

မရှိ

ရှိ

ဆရ ဂါလကခဏ မျ ီး

သတင်ီးဆပီးပှိဖုို့ င်ီး

ဆ

က်လက်

ဆစ င်ကကပ်ကကညရ
် ှုဖ င်ီး

ီးရံုသစ
ှိုို့ နစ်တကျညွှန်ီးပှိဖုို့ င်ီး
ရှိ

သံသယလူနာအဖြစ်သီးဖ

မရှိ

ီးထ ီးရှိ

ကုသဖ င်ီး
(၁၄) ရက်ဖပည်လျင်
၎င်ီးနင်ထဆ
ှိ တွေ့ သည်
အနီးကပ်ထှိဆတွေ့သူမျ ီးအ ီး
ထပ်မံဆစ င်ကကပ်ကကည်ရှူဖ င်ီး

quarantine မ
release ဖပြုလုပ်ဖ င်ီး

Contact Tracing Form for COVID-19 (Version – 0.1)
Central Epidemiology Unit, Department of Public Health, Ministry of Health and Sports
Date: ---------------------------Name of the patient --------------------------------------------Case ID number:
-------------------------------------------At the time of this report, the patient is
Number of Contacts -------------------------------------------Contact

Type of

Date of

Signs and Symptoms **

Phone

exposure

last

(Day 1 to Day 14)

Number

*

exposure

Age
No.

Name

Sex

Address

Hospital
------------------------------------------------Reporting State/ Region
------------------------------------------------Person Under Investigation (PUI)
Suspected Case
Laboratory – confirmed
Starting date of surveillance ----------/----------/----------

(Yr)
D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

* Type of contact
=
Household (HH)/ Hotel (H)/ Workplace (W)/ School or University (SU)/ Vehicle (V)/ Neighborhood (N)/ Healthcare worker (HCW)/
Ceremony/Rituals (C/R)/ Others (O)
** Signs and Symptoms =
Fever (F)/ Cough (C)/ Sore Throat (T)/ Sneeze (S)/ Dyspnea (D)
[If there is no sign and symptom, write down (N)]
Signature
--------------------------Name
--------------------------Designation
---------------------------
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D13

D14

Contact Tracing Form for COVID-19 (Version – 0.1)
ဗဟိုကူးစက်ရ ောဂါတိုက်ဖျက်ရ ူးဌောနခွဲ၊ ပြည်သူ့ကျန်ူးမောရ ူးဦူးစူးဌောန၊ ကျန်ူးမောရ ူးနှင် အောူးကစောူးဝန်ကကူးဌောန
န စေ့ ွဲ ---------------------------လူနာအမည်

-------------------------------------------------

လူနာ ID အမှတ်

---------------------------------------------

သတင်းရယူစဉ် လူနာ၏အဆပြေအဆနလူနာနှင် အနေး

ဆ

ေးရုံ

-------------------------------------------------

တင
ုံ ်ေးဆေသက
ဆ ောင်က

ြ်ထဆတွေ့မှုရှြေွဲသူဆြေါင်ေး --------------------------

ဆ ောင်က

ြ်က

လနာနှင်
စဉ်.

အမည်

အသက်

ကျောူး/

(နှစ်)

မ

နေရပ် လပ
ိ ် စာ

ဆက်သယ် န်

ထရတွေ့

ဖိုန်ူးနံြါတ်

ဆက်စြ်
ြံို*

၁
၂
၃
၄
၅
၆
၇
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ေး/ ပြည်နယ်

-------------------------------------------------

ည်ရှုပြေင်ေး တင်သည်ဆနေ့ ွဲ

----------/----------/---------ရ ောဂါလကခဏောမျောူး **

လနာနှင်
ရနာက်ဆံိုူး

(ရက် ၁ မှ ရက် ၁၄ အထိ)

ထရတွေ့ ဆက်စြ်
မှု ှခွဲသည်
ရနေ့ က်

ဓောတ်ြေအ
ွဲ တည်ပြြုလူနာ

သသယလူနာ

ည်လူနာ (PUI)

၁

၂

၃

၄

၅

၆

၇

၈

၉

၁၀

၁၁

၁၂

၁၃

၁၄

လနာနှင်
စဉ်.

အမည်

အသက်

ကျောူး/

(နှစ်)

မ

နေရပ် လပ
ိ ် စာ

ဆက်သယ် န်

ထရတွေ့

ဖိုန်ူးနံြါတ်

ဆက်စြ်
ြံို*

ရ ောဂါလကခဏောမျောူး **

လနာနှင်
ရနာက်ဆံိုူး

(ရက် ၁ မှ ရက် ၁၄ အထိ)

ထရတွေ့ ဆက်စြ်
မှု ှခွဲသည်
ရနေ့ က်

၁

၂

၃

၄

၅

၆

၇

၈

၉

၁၀

၁၁

၁၂

၁၃

၁၄

၈
၉
၁၀
၁၁
၁၂
၁၃
၁၄
၁၅

လူနာနှင်ထဆတွေ့ြေွဲြုံ*

=

တ ်အမ်တည်ေးဆနသူ (HH)/ ဟတ
ို ယ (H)/ လုံြ်ငန်ေးြေင် (W)/ ဆ

ောင်ေး (သ)ုံေ့ တ

ကသလ
ုံ ် (SU)/ ြေရေးသောေးယောဉ် (V)/ အမ်နေးြေ င်ေး (N)/

န်ေးမောဆရေးဝန်ထမ်ေး

(HCW)/ အြေမ်ေးအနာေး/ ဘောသောဆရေးြွဲ (C/R)/ အပြေောေး (O)
ဆရောဂေါလ
[ဆရောဂေါလ

ခဏောမ ောေး ** =ဖ ောေးပြေင်ေး (F)/ ဆြေ ောင်ေး
ခဏောမ ောေးမရှြေါ

ုံေးပြေင်ေး (C)/ လည်ဆြေ ောင်ေးနာပြေင်ေး (T)/ နှာဆြေ ပြေင်ေး (S)/ အသ

ရ
် ှုက

ြ်ပြေင်ေး (D)

(N) ဟုံ အမှတအ
် သောေးပြြု ဆရေးသောေးြေါရန်]
လ
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်မှတ်

---------------------------

အမည်

---------------------------

ရောထူေး

---------------------------

အသာွားအလာကန့်သတ့်ထာွားသည့့်် နနရာမ ာွားအာွား ဆန့်ွားစစ့်ကကွားကကပ့်ခြင့်ွား
(Version – 1.1) (၃၁-၃-၂၀၂၀)
(ပထမအကကြိမ့်ဆန့်ွားစစ့်ပပွားပါက Final version အာွားထပ့်မံခပြုစုပါမည့်)
စစ်ဆ

ေးသည်ရက်စွဲ -----/-----/------

တိုင်ေးဆေသကကေး/ပြည်နယ် ------------------၊ မ ြို့နယ်------------------ ၊ ဆက ေးရွာ -------------------၊
အသွာေးအလွာကန်သတ်ထွာေးသည်ဆနရွာ (အ ည်/လြ်စွာ)
အသွာေးအလွာကန်သတ်ပြင်ေးပြ လိုြ်ထွာေးသညဦ
် ေးဆရ

----------------------------------------

(က ွာေး) ------- ( ) ------- (စိုစိုဆြေါငေး် ) -----------

ကန်သတ်သည်ဆနရွာအွာေးကကေးကကြ်သူ (အ ည်နှင်ရွာထူေး) -------------------------------------------ြေါဝင်ဆသွာ အဖွဲြို့ဝင် ွာေး

စဉ့်

ဆထအိုြ်

က န်ေး ွာဆရေး

ဆန့်ွားစစ့်သည့့််အနကကာင့်ွားအရာ
(က) အနခြြံ အနဆာက့်အဦနင့့်် အသံုွားခပြုပံု

၁

အ ိုေး/အကွာ လိုခြ ပြင်ေး

၂

သန်ရှင်ေးဆသွာ ဆသွာက်ဆရ၊ သိုေးဆရ၊ ြ ေးဆရ လိုဆလွာက်ပြင်ေး

၃

လျှြ်စစ် ေးနှင် ေးြလြ် ွာေး သေးသန်စ အသိုေးပြ နိုငပ် ြင်ေး

၄

ြန်ကွာ၊ ဆလဆအေးစက် သိုေးစွဲပြင်ေး

၅

ပြတင်ေးဆြေါက် ွာေး ဖင်ထွာေးမြေး ဆလဝင်ဆလထက်ဆကွာင်ေး န်ပြင်ေး၊

(ြ) အြန့်ွားဖွေ့စည့်ွားပံုနင့့်် အသံုွားခပြုပံု
၁

တစ်ဆယွာက်ြန်ေး/ နှစ်ဆယွာက်ြန်ေး သေးသန် ထွာေးပြင်ေး

၂

ြန်ေး ပဖစ်လျှင် - ကိုတင်တစ်ြိုနှင်တစ်ြို အကွာအရထွာေးရှပြင်ေး

၃

အြန်ေးအကွာအရ ရှလျှင်ကိုတင်တစ်ြိုနှင်တစ်ြို(၆)ဆြအကွာတင်ထွာေးရှပြင်ေး

၄

က ွာေး/ / သွာေးစို ြွဲပြွာေးထွာေးရှပြင်ေး

၅

ဆရွာက်ရှြ န်၊ ြရေးစဉ် တူသူ ွာေးကို ဆရွာဆနှှော ထွာေးရှပြင်ေး

(ဂ) တစ့်ကြိုယရ
့် ည့်သန့်ရင့်ွားနရွား
၁

တစ်ဦေးြ င်ေးအတက် သေးသန်ဆရြ ေးြန်ေးအ ်သွာထွာေးရှပြင်ေး

ရြ် ရြ်ဖ

အပြွာေး

နတွေ့ရြိြ က့်
ရြိ

မရြိ

နကာင့်ွား

မနကာင့်ွား

စဉ့်
၂

ဆန့်ွားစစ့်သည့့််အနကကာင့်ွားအရာ
အ ွာေးသိုေး ဆရြ ေးကန် ပဖစ်လျှင်ဆရြ ေးရန်ဆနရွာအွာေး က ွာေး/ ြွဲပြွာေးထွာေးရှပြင်ေး

၃

ကိုယ်လက်သန်စင်ရန်ဆနရွာနှင် ဆရြ ေးရန်ဆနရွာ တစ်ြိုတင် ြျှ ်ေး ျှ
အသိုေးပြ သည်ဦေးဆရ

၄

အ ွာေးသိုေး အ ်သွာပဖစ်လျှင်အ ်သွာအွာေး က ွာေး/ ြွဲပြွာေးထွာေးရှပြင်ေး

၅

အ ်သွာတစ်ြိုလျှင် ြျှ ်ေး ျှ အသိုေးပြ သူဦေးဆရ

(ဃ) တစ့်ကြိုယရ
့် ည့်သံုွား ပစစည့်ွားမ ာွား
၁

သေးသန်အသိုေးအဆ

ွာင် ွာေး စစဉ်အသိုေးပြ ပြင်ေး

၂

ကိုတင်၊ အြ်ယွာ၊ ဆြေါင်ေးအိုေး၊ ဆစွာင်၊ ပြင်ဆထွာင် သေးသန်ရှပြင်ေး

၃

ဆရြိုလင်ေး၊ ဆရြက်၊ တစ်ရှ ေး၊ စကက ၊ အ ှိုကြ
် ိုေး သေးသန်ရှပြင်ေး

၄

လက်သည်ေးညှြ်၊ ဘေး၊ သေးသန်ရှပြင်ေး

၅

လက်ကင
ို ်ဖိုန်ေး၊ အွာေးသင်ေးကက ေး စသည် သေးသန် သိုေးစပွဲ ြင်ေး

(င)အစာွားအနသာက့်
၁

လူအွာေးလိုေးအတက် ရကခွာ လိုဆလွာက်စွာ ြြိုေး စစဉ် နိုင်ပြင်ေး

၂

အစွာေးအဆသွာက်ကို (Food Safety အတက် သရန်လိုသည်) စြန်ေးတင် ြ က်ပြ တ်
ိုင် ှ ဝယ်ဆက ေး
အ ် ှ ြဆ
ို

၃

ွာင်

အစွာေးအဆသွာက် ွာေးလွာဆရွာက် ြဆ
ို
ရှဆအွာင်ဆ

၄

ွာင်ရက် ထွာေးပြင်ေး

အစွာေးအဆသွာက် စွာေးဆသွာက်ရန်အတက် သေးသန်
ဆနရွာ/အြန်ေး/အဆ

၅

ွာင်သူ ွာေးနှင် တိုကရ
် ိုကထ
် ဆတြို့ ှို

ွာက်အဦ ရှပြင်ေး

သေးသန် ဆနရွာရှလျှင်စွာေးြွဲ ကိုလွာေးထိုင် ွာေး အနည်ေး

ိုေး (၃)ဆြ အကွာတင် ထွာေးရှပြင်ေး

(စ) နရာဂါကွားစက့်မှု ကာကယ့်နရွား
၁

လက်ဆ

ေးရန်ဆရနှင်

ြ်ပြွာ စစဉ်ထွာေးရှပြင်ေး၊

နတွေ့ရြိြ က့်
ရြိ

မရြိ

နကာင့်ွား

မနကာင့်ွား

စဉ့်
၂

အယ်ကဆ
ို
ဆ

၃

ရြိ

ွာလ် (၆၀) % နှငအထက်
်
ြေါဝင်ဆသွာ လက်သန်စင်

ေးရည်ကို အလယ်တကူ အသိုေးပြ နိုင်ရန် အ

င်သင်ထွာေးရှပြင်ေး

ဆရွာဂေါြိုေးသန်စင်ပြင်ေးြစစည်ေး ွာေး (70% Alcohol, 1:50 Chlorine, 1:10
Chlorine Solution etc. ြိုေးသန်စင်ဆ

၄

နတွေ့ရြိြ က့်

ဆန့်ွားစစ့်သည့့််အနကကာင့်ွားအရာ

အဆ

ေးရည်) ထွာေးရှပြင်ေး

ွာက်အဦ အတင်ေး/အပြင်၊ အ ွာေးသိုေးစွဲ ထဆတြို့သည် ြစစည်ေး၊

ဆနရွာ ွာေးအွာေး ဆနစဉ်ြို ှန် ဆရွာဂေါြိုေးသန်စင်ပြင်ေး
၅

အသွာေးအလွာကန်သတ်ပြင်ေးြရသူ ွာေး တစ်ြေါသိုေးလက်အတ် ွာေး၊
ြေါေးစြ်နှင် နှှောဆြေါင်ေးစည်ေး ွာေး လိုဆလွာက်စွာ သိုေးစွဲနိုင်ပြင်ေး

၆

ဆရွာဂေါကွာကယ်ဆရေးနှင်ြတ်သက်သည် က န်ေး ွာဆရေးြညွာဆြေး ြိုစတွာ ွာေး
ထွာေးရှပြင်ေး

၇

ဆရွာဂေါကွာကယ်ဆရေး နှိုေးဆ

ွာ်ြ က် ွာေးနှင် လက
ို ်နှောရန်အြ က်

ွာေးအွာေး အသြ ွဲြို့စက်ငယ် ွာေးပဖင် ဖင်ပြ၍ အသြညွာပြင်ေး

(ဆ) အမြိှုက့်အညစ့်အနကကွား စန့်ပစ့်ခြင့်ွား
၁

တစ်ဦေးြ င်ေးအတက် လိုခြ သည် သေးသန် ဆထေးြ၊ အ ှိုကြ
် ိုေး ရှပြင်ေး

၂

အ ှိုကသ
် ရိုကန
် င
ှ ် စန်ြစ်ြစစည်ေး ွာေး စန်ြစ်ရန် လခို ြ သည် အ ှိုကြ
် ိုေးကကေး၊
အ ှိုကက
် န် ွာေး လိုဆလွာက်စွာ ရှပြင်ေး

၃

ဆနစဉ်အ ှိုကသ
်
်ေးစနစ်နှင် စနစ်တက အ ှိုကစ
် န်ြစ် ှိုရှပြင်ေး

၄

ဆရ

၅

အ ်သွာ ွာေးအွာေး သန်ရှင်ေးဆရေး ြို န
ှ ်ဆ

ိုေးစန်စနစ်နှင် လလွာစနစ် ဆကွာင်ေး န်ပြင်ေး
ွာင်ရက်ပြင်ေး

(ဈ) က န့်ွားမာနရွား နစာင့့််နရာက့်မှု
၁

တွာဝန်က ဝန်ထ ်ေး ွာေးအတက် အဆပြြနှငအ
် ဆရေးဆြေါ်ဆ

ေးဝေါေး ွာေး၊

တစ်ြေါသိုေးလက်အတ် ွာေး၊ ြေါေးစြ်နှင် နှှောဆြေါင်ေးစည်ေး ွာေး အလိုအဆလွာက်
စစဉ်ထွာေးရှပြင်ေး၊
၂

တွာဝန်က ဝန်ထ ်ေး ွာေးအဆနပဖင် အသွာေးအလွာကန်သတ် ပြင်ေးြရ သူနှင်
ထဆတြို့ ှိုရှြ န်တင် ြေါေးစြ်နင
ှ ်နှှောဆြေါင်ေးစည်ေး (Surgical Mask)ကို
ဝတ်

၃

င်ထွာေးပြင်ေး၊

တစ်ဆနလျှင် (၂) ကက ် ကိုယအ
် ြူြ န်တိုင်ေးပြင်ေးနှင် က န်ေး ွာဆရေး
အဆပြအဆနစစ်ဆ

၄

ေးပြင်ေး၊

တွာဝန်က ဝန်ထ ်ေး ွာေးအဆနနှင် တစ်ဦေးနှင်တစ်ဦေး (၁) တွာ (သို

ိုတ်)

မရြိ

နကာင့်ွား

မနကာင့်ွား

စဉ့်

နတွေ့ရြိြ က့်

ဆန့်ွားစစ့်သည့့််အနကကာင့်ွားအရာ

ရြိ

မရြိ

နကာင့်ွား

မနကာင့်ွား

(၃)ဆြအကွာတင် ဆနထိုင်ပြင်ေး၊
၅

လူနှောလွဲဆပြွာင်ေး ှိုအစအစဉ်ထွာေးရှပြင်ေး၊

(ည) လံုခြံြုနရွားနင့့်် အုပ့်ြ ြုပ့်နရွား
၁

အသွာေးအလွာကန်သတ်ပြင်ေးြရသူ ွာေး၏ အ ည်နှင် အဆသေးစြ်
အြ က်အလက် ွာေး ှတ်တ ်ေးဆရေးသင်ေး ထွာေးရှပြင်ေး

၂

အသွာေးအလွာကန်သတ်ပြင်ေးြရသူသည် သတ် ှတ် ဧရယွာပြင်ြသို
ထက်ြွာပြင်ေး ရှဆစရန်၊ တစ်ဦေးနှင်တစ်ဦေး ထဆတြို့

က်

ှို ရှဆစရန်

စစဉ်ထွာေးရှ ဆစွာင်ကကြ်ကကည်ရှိုနိုင်ပြင်ေး
၃

လိုခြ ဆရေးြ ထွာေးပြင်ေး၊ တွာဝန်ြထွာေးရှပြင်ေး

၄

အိုြ်ြ ြ်ဆရေးအဖွဲြို့ ရိုြန်ေးဖွဲြို့စည်ေးထွာေးရှပြင်ေး

၅

တွာဝန်က ဝန်ထ ်ေး ွာေး အနှောေးယူနိုင် ည် သေးသန် အြန်ေး ွာေးရှပြင်ေး

န်ေးစစ်ကကေးကကြ်သူ

အသွာေးအလွာ ကန်သတ်ပြင်ေးြရသူ ွာေး၏ အကကပြ ြ က်

လက် ှတ်

---------------------------

အ ည်

---------------------------

ရွာထူေး/ ဌွာန

---------------------------

အိုြ်ြ ြ်ဆရေးအဖွဲြို့နင
ှ ် တွာဝန်က ဝန်ထ ်ေး ွာေး၏ အကကပြ ြ က်

န်ေးစစ်ကကေးကကြ်သူ ွာေး၏ အကကပြ ြ က်

COVID-19 ရောဂါဆိုင်ော အသွားအလာကန့်သတ်၍ ရောဂါရောင့်ကကပ်ကကည့်ရခှု ြင်း သတင်းပို့ပုံေံ
ဗဟိုကးူ ေက်ရောဂါတိုကဖ
် ျက်ရေးဌာနြွ၊ဲ ခပည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးေီးဌာန၊ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကေားဝန်ကကီးဌာန
နေ့စွဲ --------------------------တိုင်းနေသကြီး/ ပြည်ေယ် ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

သတ်ြှတ်ထားနသာ

သတ်ြှတ်ထားနသာနေရာ
ထိရတွ့မှု ေှိြဲ့သည့် ရန့ေက်

လူနာနှင့် ရနာက်ဆုံး

လူနာနှင့် ထိရတွ့မှု ေှိ/မေှိ

ထွက်ြွာြဲ့သည့် ေက်

၎င်းနိုင်ငံမှ ေတင်

သွားရောက်ြဲ့သည့်နုိင်ငံ

(၁၄) ေက် အတွင်း

ဦးရေ

အတူရနမိသားေုဝင်

ဖုန်းနံပါတ်

---------------------------------------------------

ကျား/မ

အသက် (နှေ်)

အမည်

ေဉ်

နေရာ/ နေအိြ်လိြ်စာ

နေအိြ်
ရောဂါလက္ခဏာများ **

ကန့်သတ်သည့်ရန့ေွဲ

ရြ်ြွြ/် နြျေးရွာ

အသွားအလာေတင်

မြို့ေယ်

(ေက် ၁ မှ ေက် ၁၄ အထိ)

၁

၂

၃

၄

၅

၆

၇

၈

၉

၁၀

၁၁

၁၂

၁၃

၁
၂
၃
၄
၅

နရာဂါလြ္ခဏာြျေား ** = ဖျေားပြင်း (F)/ နြျောင်းဆိုးပြင်း (C)/ လည်နြျောင်းောပြင်း (T)/ နှာနြျေပြင်း (S)/ အသြ်ရှုကြြ်ပြင်း (D)
[နရာဂါလြ္ခဏာြျေားြရှိြါြ, (N) ဟု အြှတ်အသားပြု နရးသားြါရေ်]

လြ်ြှတ်

---------------------------

အြည်

---------------------------

ရာထူး

---------------------------

*အသွားအလာ ကန့်သတ်၍ ရောဂါရောင့်ကကပ်ကကည့်ရေ
ှု ဉ် ရောဂါလက္ခဏာ ရပါ်ရပါက်လာပါက သီးခြားသတင်းရပးပို့ေန် ခဖေ်ပါသည်။*
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၁၄

COVID-19 ရောဂါဆိုင်ော အသွားအလာကန့်သတ်၍ ရောဂါရောင့်ကကပ်ကကည့်ရခှု ြင်း သတင်းပို့ပုံေံ
ဗဟိုကးူ ေက်ရောဂါတိုကဖ
် ျက်ရေးဌာနြွ၊ဲ ခပည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးေီးဌာန၊ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကေားဝန်ကကီးဌာန
နေ့စွဲ --------------------------တိုင်းနေသကြီး/ ပြည်ေယ် --------------------------------------------------မြို့ေယ်

---------------------------------------------------

ရြ်ြွြ်/နြျေးရွာ
ေဉ်

--------------------------------------------------

ရဆးရုံ/သတ်မှတ်

ယမန်ရန့အထိ

ယရန့Quarantine

ယရန့အထိ

ရောင့်ကကည့က
် ာလ

မှတ်ြျက်

ထားရသာရနော

Quarantine ထားသူ

ထပ်တိုးဦးရေ

Quarantine

အတွင်းဖျားခြင်း/

(ရဆးရုံနှင့် သတ်မှတ်ရနောများတွင်

ထားသူ

ရြျာင်းဆိုးခြင်း

လက်ြန
ံ ိုင်သည့်လူဦးရေအား ထည့်သွင်းရဖာ်ခပေန်)

ေုေုရပါင်းဦးရေ

လက္ခဏာများခဖေ်ရပါ်

ေုေုရပါင်းဦးရေ

သူဦးရေ
၁
၂
၃
၄
၅
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လြ်ြှတ်

---------------------------

အြည်

---------------------------

ရာထူး

---------------------------

