ြပည်သူလူထု၏ ဝိုင်ဵဝန်ဵပူဵေပါင်ဵကူညီေောငဴ်ေရှာက်ေပဵမှုြဖငဴ် သတ်မှတ်ေနရာ
အေောက်အဦမျာဵတွင်ထာဵရှပိ ပီဵ အသွာဵအလာ ကန့်သတ်ြြင်ဵ အေီအေဉ်
(Community Based Facility Quarantine) နှငဴ်
ပတ်သက်ေသာ လုပ်ငန်ဵလမ်ဵညွှန် (Version 1)
အသွာဵအလာကန့်သတ်ပိတ်ပင်ြြင်ဵ (Quarantine)
(ကူဵစက်ေရာဂါမျာဵကာကွယ်နှိမ်နင်ဵေရဵဉပေဒ မှ ေကာက်နုတ်ေဖာ်ြပြြင်ဵြဖစ်ပါသည်။)
အသွာဵအလာကန့်သတ်ြြင်ဵဆိုသည်မှာ အြြာဵသူမျာဵသိ္ဓု ကူဵစက်ေရာဂါြဖစ်ပွာဵပျ ဳ့နှဳ္ဓမှု မရှိ
ေစေရဵအတွက် ကူဵစက်ေရာဂါ (သို္ဓ) ကူဵစက်ေရာဂါြဖစ်ပွာဵသူ တစ်ဦဵဦဵနှငဴ်ထိေတွ့ြဲဴသူ (သို္ဓ)
ကူဵစက်ေရာဂါြဖစ်ပွာဵသူနှငဴ် အနီဵကပ်ေနထိင
ု ်သူ၊ ေရာဂါပိဵု ကူဵစက်နိုငေ
် သာ အရာဝတ္ထု၊ ပစ္စည်ဵ (သို္ဓ)
ပတ်ဝန်ဵကျင်နှင်ထ
ဴ ေ
ိ တွ့ြဲဴသည်ဟု သဳသယရှိသူ (သို္ဓ) တိရစ္ဆာန်ကို သတ်မှတ်ထာဵသညဴ်ကာလအထိ
အြြာဵသူမျာဵနှငဴ် မထိေတွ့ရန် အသွာဵအလာတာဵြမစ် ပိတ်ပင်ြြင်ဵ (သို္ဓ) ကန့သ
် တ်ြြင်ဵကိုဆိုလို
သည်။ ယင်ဵစကာဵရပ်တွင် ယာဉ်နှင်က
ဴ ုန်ပစ္စည်ဵမျာဵ၏ အသွာဵအလာကို တာဵြမစ်ပိတ်ပင်ြြင်ဵ (သို္ဓ)
ကန့်သတ်ြြင်ဵပါဝင်သည်။
အသွာဵအလာကန့်သတ်ရမညဴ်သူ
အသွာဵအလာကန့်သတ်ရမညဴ်သူဆိုသည်မှာ COVID-19 ဓာတ်ြွဲအတည်ြပုလူနာနှငဴ် အနီဵကပ်
ထိေတွ့သူမျာဵနှင်ဴ

ေရာဂါကူဵေက်ြဖေ်ပွာဵမှုြမငဴ်မာဵေသာေဒသမျာဵမှ

ြပန်လာသညဴ်

မည်သူမေို

လတ်တေလာအသက်ရှုလမ်ဵေ ကာင်ဵဆိုင်ရာ ေရာဂါလက္ခဏာမရှိေသာ်လည်ဵ အသွာဵအလာကန့်သတ်
ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ လူနာနှင်အ
ဴ နီဵကပ်ထိေတွ့ေနထိင
ု ်သူဆိုသည်မှာ လူနာေရာဂါ လက္ခဏာမြပမီ
(၂)ရက် နှငေ
ဴ် ရာဂါလက္ခဏာြပပပီဵ (၁၄) ရက်အတွင်ဵ အနီဵကပ်ထိေတွ့ြဲဴသူ မျာဵကိုဆိုလိုသည်။
အသွာဵအလာကန့်သတ်ရြြင်ဵ၏ရည်ရွယ်ြျက်
-

ေရာဂါကူဵစက်မှု ြဖစ်ပွာဵမှုအာဵ ေစာငဴ် ကပ် ကညဴ်ရှု၍ ေရာဂါြဖစ်ပွာဵသူမျာဵအာဵ ေစာစီဵစွာ
ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်၍ ကုသမှုေပဵနိုင်ရန်၊
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-

၎င်ဵတို္ဓ၏မိသာဵစုဝင်မျာဵ၊

အိမ်နီဵြျင်ဵ၊

ကာကွယ်ရန်နှင်ဴ ြပည်သူလူထုအတွင်ဵ

မိတ်ေဆွသူငယ်ြျင်ဵမျာဵအာဵ

ေရာဂါကူဵစက်မှုမှ

ေရာဂါကူဵစက်ြပန့်ပွာဵမှုအာဵ ေစာစီဵစွာ ထိန်ဵြျုပ်

နိုငရ
် န်၊
အသွာဵအလာကန့်သတ်ရမညဴ်ကာလ
အသွာဵအလာကန့်သတ်ြြင်ဵြဳရသူသည် COVID-19 ဓာတ်ြွဲအတည်ြပုလူနာနှငဴ် ေနာက်ဆုဳဵ
ထိေတွ့ြဲဴသညဴ်ရက်မှစ၍ (၁၄) ရက် (သို္ဓမဟုတ်) ေရာဂါကူဵစက်ြဖစ်ပွာဵမှု ြမငဴ်မာဵေသာေဒသမျာဵမှ
ြပန်လာသညဴ်ရက်မှစ၍ (၁၄)ရက် အသွာဵအလာကန့်သတ်ြြင်ဵ ြပုလုပ်ရပါမည်။
အသွာဵအလာကန့်သတ်ြြင်ဵြဳရသူမျာဵအာဵထာဵရှိရန်ေနရာတေ်ြုအြဖေ်သတ်မှတ်ရန်လိုအပ်ေသာအ
ြျက်မျာဵမှာ-

လူထူထပ်ေသာေနရာနှင်ဴေဝဵေသာ၊ လုဳခြုဳေရဵစိတ်ြျရေသာ၊ လိအ
ု ပ်ပါကေဆဵရုဳကကီဵမျာဵသို္ဓ
အဆင်ေြပေြပပိ္ဓေ
ု ဆာင်ေပဵနိုငေ
် သာေနရာ ြဖစ်ရမည်။

-

လူနာတင်ယာဉ်ရပ်ရန် နှင်ဴ အြြာဵယာဉ်မျာဵရပ်နာဵရန်ေြမကွက်လပ်ရှိေသာေနရာ ြဖစ်ရမည်၊

-

လိအ
ု ပ်ေသာ အစာဵအစာ၊ ေဆဵဝါဵနှင်ဴ အသုဳဵအေဆာင်ပစ္စည်ဵမျာဵကို သယ်ယူပ္ဓေ
ို ဆာင်ေပဵရန်
လွယ်ကူေသာေနရာ ြဖစ်ရမည်။

-

ေလဝင်ေလထွက်ေကာင်ဵမွန်ေသာ လုေ
ဳ လာက်ေသာ အကျယ်အဝန်ဵရှိေသာေနရာ ြဖစ်ရမည်၊

-

ြဖစ်နိုင်ပါက လူတစ်ဦဵလျှင် တစ်ြန်ဵသီဵသန့်ထာဵရှိနိုင်မညဴ်ေနရာ ြဖစ်ရမည်။
(တစ်ဦဵလျှင်တစ်ြန်ဵထာဵရှိနိုင်ြြင်ဵမရှိပါက သီဵသန့်ြုတင်မျာဵအာဵ တစ်မီတာ (သို္ဓမဟုတ်)
(၃) ေပအကွာတွင်ထာဵရှိ၍ (Partition) ြြာဵကာ နှစ်ေယာက်တစ်ြန်ဵထာဵရှိရမည်၊ ြန်ဵမတွင်
ထာဵရှိမည်ဆိုပါက တစ်မီတာ (သို္ဓမဟုတ်) (၃) ေပအကွာတွင် ြုတင်မျာဵထာဵရှိ၍ တစ်ဦဵြျင်ဵ
သီဵသန့်ရှိေစရန် အကာအရဳ (Partition) ထာဵရှိေပဵရမည်၊ (Partition) မရှိပါက ြုတင်တစ်ြု
နှငတ
်ဴ စ်ြုကို ၆ ေပအကွာ ထာဵရှိရမည်)

-

ကျာဵ၊ မ သီဵြြာဵထာဵရှိနိုငေ
် သာေနရာ ြဖစ်ရမည်။
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-

ေရ၊ မီဵ ြပည်ဴစုဳေသာေနရာြဖစ်ရမည်၊ ၂၄ နာရီ ေရအဆက်မြပတ် (Running water) ရရှိ
ေအာင် ေဆာင်ရွက်ထာဵရမည်။ Running water မရရှိပါက သိုေလှာင်ေရကို အသုဳဵြပုနိုင်ရန်
စီစဉ်ထာဵရှိရမည်။ မီဵြပတ်ပါက အသင်ဴအသုဳဵြပုနိုငရ
် န် မီဵစက်ရှိရန် လိုအပ်သည်။

-

ေရဆိုဵစွန့်စနစ်နှငဴ် မိလ္လာစနစ် ေကာင်ဵမွန်၍ ယိုစိမဴ်မှုမရှိေသာေနရာ ြဖစ်ရမည်။

-

အသွာဵအလာ

ကန့်သတ်ြြင်ဵြဳရသူမျာဵအာဵ

သာမာန်လူမျာဵအသုဳဵြပုေသာ

ေရအိမ်ကုိ

ေဝမျှအသုဳဵြပုြြင်ဵမြပုလုပ်ေစဘဲ သီဵသန့်ေရအိမ်ကို အသုဳဵြပုနိုငရ
် န်စီစဉ်ေပဵရပါမည်၊ တစ်ဦဵ
ြျင်ဵစီ သီဵသန့်ေရအိမ် မထာဵရှိနိုင်ပါက ထာဵရှိမည်ဴ လူဦဵေရအေပ္ဒမူတည်၍ လုဳေလာက်ေသာ
ေရအိမ်အေရအတွက်ကို ထာဵရှိေပဵရမည်။
-

အသွာဵအလာကန့်သတ်ြဳရသူမျာဵအတွက် ေရ၊ အစာဵအစာ၊ ေဆဵဝါဵ နှင်ဴ အြြာဵလိုအပ်ေသာ
အေြြြဳ အသုဳဵေဆာင်မျာဵ စီစဉ်ကကီဵ ကပ်ေပဵရမည်။

-

အစာဵအေသာက်မျာဵလာေရာက်ပို္ဓေဆာင်သူမျာဵနှငဴ် အသွာဵအလာကန့်သတ်ြြင်ဵ ြဳရသူမျာဵ
တိုက်ရိုက်ထိေတွ့မှုမရှိေစရန် စီစဉ်ရမည်။

-

အသွာဵအလာကန့်သတ်ြြင်ဵြဳရသူမျာဵကို သယ်ယူလွှဲေြပာင်ဵပို္ဓေဆာင်ရာတွင် လူနာတင်ယာဉ်
ြဖင်ဴသာပို္ဓေဆာင်ရမည်။ လူနာတင်ယာဉ်မရှိပါက သီဵသန့်ယာဉ်စီစဉ်၍ Standard Precaution
မျာဵလိက
ု ်နာကာ ပိေ
ု္ဓ ဆာင်ေပဵရမည်။ သယ်ယူလွှဲေြပာင်ဵပို္ဓေဆာင်ပပီဵေနာက် ယာဉ်ကို ပိုဵသန့်
စင်ြြင်ဵကိစ္စရပ်မျာဵကို စနစ်တကျေဆာင်ရွက်ရပါမည်။

-

အသွာဵအလာ ကန့သ
် တ်ြြင်ဵြဳရသူအတွက် သီဵသန့်အသုဳဵအေဆာင်မျာဵ အသုဳဵြပုရပါမည်။
(ဥပမာ - မျက်နှာသုတ်ပဝါ၊ အိပ်ယာြင်ဵ၊ ေသာက်ေရြွက်၊ ထမင်ဵပန်ဵကန်မျာဵ)

-

ေရာဂါပိဵု သန့်စင်ြြင်ဵပစ္စည်ဵမျာဵ (၇၀ % Alcohol ပါဝင်သညဴ် ပိုဵသန့်စင်ေဆဵရည်)၊ တစ်ြါ
သုဳဵလက်အတ
ိ ်မျာဵ၊

ပါဵစပ်နှငဴ်နှာေြါင်ဵစည်ဵမျာဵ

အဆင်သငဴ်ထာဵရှိ၍

ပုဳမှန်သုဳဵစွဲနိုင်ရန်

ေဆာင်ရွက်ေပဵရမည်။
-

အသွာဵအလာ ကန့သ
် တ်ြြင်ဵြဳရသူ သုဳဵစွဲသညဴ် အမှိုက်သရိုက်နှင်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵအာဵ
သတ်မှတ်ေနရာတွင် စည်ပင်သာယာေရဵေကာ်မတီနှင်ဴ ြျတ်
ိ ဆက်၍ စနစ်တကျ စွန့်ပစ်သညဴ်
စနစ်ရိရ
ှ မည်။
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သတ်မှတ်ေနရာရှိ တာဝန်ရှိသူမျာဵ လိက
ု ်နာရန် အြျက်မျာဵ
-

အသွာဵအလာကန့်သတ်ြဳရသူမျာဵနှငဴ် တတ်နိုင်သမျှ ထိေတွ့မှုနည်ဵေအာင် ေနထိင
ု ်သွာဵလာ
ရပါမည်။

-

ေရာဂါအြဳရှိသူမျာဵ (ဥပမာ - ဆီဵြျုေရာဂါ၊
ိ
နာတာရှည် အဆုတ်ေရာင်ေရာဂါ၊ ကိုယ်ြဳအာဵ
မေကာင်ဵသညဴ်သူမျာဵ) အာဵတာဝန်ေပဵအပ်ြြင်ဵမြပုရပါ။

-

အသွာဵအလာ ကန့်သတ်သညဴ် ေနရာသို္ဓ မည်သညဴ်ဧညဴ်သည်မှ လက်ြဳြြင်ဵမြပုရပါ၊

-

Quarantine ြဳရသူမျာဵနှငထ
ဴ် ိေတွ့ပပီဵပါက (သို္ဓမဟုတ်) ထိုသူေနထိုင်ရာေနရာ ပတ်ဝန်ဵကျင်
သို္ဓ သွာဵေရာက်ပပီဵပါက လက်ကို ေရ၊ ဆပ်ြပာြဖငဴ် ေသြျာစွာေဆဵေ ကာရပါမည်။
(Alcohol ၇၀ % ပါဝင်သညဴ် လက်သန့်ေဆဵရည်အာဵ အသုဳဵြပုနိုငပ
် ါသည်၊ လက်ကို ေဆဵ
ေ ကာပပီဵပါက တစ်ြါသုဳဵ လက်သုတ်ပုဝါ (သို္ဓ) တစ်ရူှ ဵအာဵ အသုဳဵြပု၍ လက်ကိုအေြြာက်
ြဳရပါမည်၊ ြပန်လည်အသုဳဵြပုနိုင်သညဴ် လက်သုတ်ပုဝါ အသုဳဵြပုမည်ဆိုပါက မ ကာြဏ
လဲလှယ်၍ စနစ်တကျ ေလျှာ်ဖွတ်ရပါမည်)

-

Quarantine ြဳရသူအာဵ ထိေတွ့မှုြပုလုပ်စဉ် ပါဵစပ်နှင်ဴ နှာေြါင်ဵစည်ဵ၊ လက်အိတ်မျာဵအာဵ
စနစ်တကျ ဝတ်ဆင်၍ ပါဵစပ်နှငဴ် နှာေြါင်ဵအာဵ လုေ
ဳ အာင်ဖုဳဵအုပ်၍ တပ်ဆင်ရန် လိအ
ု ပ်ပါ
သည်။ (နှာေြါင်ဵစည်ဵအာဵ တပ်ဆင်ထာဵြျန်ိ တွင် ကိုင်တွယ်ြြင်ဵ၊ ထိြြင်ဵ မြပုလုပ်ရပါ၊
နှာေြါင်ဵစည်ဵစိုစွတ်လာပါက အသစ်တစ်ြု ြျက်ြျင်ဵလဲလှယ်တပ်ြြင်ဵရမည်၊ တစ်ြါသုဳဵ
ေရာ်ဘာလက်အတ
ိ ်နှငဴ် ြွဲစိတ်ြန်ဵသုဳဵပါဵစပ်နှင်ဴ နှာေြါင်ဵစည်ဵမျာဵ ြျွတ်ပပီဵပါက လက်ကို
ဆပ်ြပာြဖငဴ် ြျက်ြျင်ဵေဆဵေ ကာရမည်)

-

အသွာဵအလာကန့်သတ်ြြင်ဵြဳရသူအာဵ ပါဵစပ်နှငဴ်နှာေြါင်ဵစည်ဵ တပ်ဆင်နိုငရ
် န် လုေ
ဳ လာက်
စွာ ေပဵထာဵရမည်။

-

အသွာဵအလာ ကန့်သတ်ြြင်ဵြဳရသူ နှာေြျ၊ ေြျာင်ဵဆိုဵစဉ် အသုဳဵြပုထာဵသညဴ် အသုဳဵ
အေဆာင်မျာဵအာဵ စနစ်တကျ စွန့်ပစ်ရမည်၊ အသုဳဵြပုပပီဵသာဵ ပါဵစပ်နှငဴ် နှာေြါင်ဵစည်ဵနှင်ဴ
လက်အိတ်မျာဵအာဵ စနစ်တကျ စွန့်ပစ်ရမည်။
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-

အသက်ရှူလမ်ဵေ ကာင်ဵမှ ထွကရ
် ှိလာေသာ အရည်မျာဵနှငဴ် အြြာဵြန္ဓာကိုယ်မှ ထွက်ရှိ
လာေသာ အရည်မျာဵနှငဴ် ထိေတွ့ထာဵေသာ မျက်နှာြပင်မျာဵအာဵ ဆပ်ြပာ (သို္ဓမဟုတ်) ေရနှင်ဴ
သန့်ရှင်ဵေရဵ ြပုလုပ်ရန်နှင်ဴ ကလိုရင်ဵေဆဵရည် (၀.၅ %) ြဖငဴ် ပိုဵသတ်ြြင်ဵြပုလုပ်ရမည်။

-

အေဆာက်အဦအတွင်ဵရှိ စာဵပွဲ၊ ြုဳ၊ အိပ်ယာနှငဴ် အြြာဵအသုဳဵအေဆာင်ပစ္စည်ဵမျာဵနှငဴ် မာေကျာ
ေသာ မျက်နှာြပင်မျာဵအာဵ ပိုဵသတ်ြြင်ဵအာဵ အာဵေပျာဴကလိရ
ု င်ဵအရည်ြဖငဴ် ပိုဵသတ်ြြင်ဵ၊
မသန့်ရှငဵ် ေသာ အရာဝတ္တုမျာဵအာဵ ကိုင်တွယ်ပါက တစ်ြါသုဳဵ လက်အိတ်နှင်ဴ ြွဲစိတ်ြန်ဵသုဳဵ
ပါဵစပ်နှငဴ် နှာေြါင်ဵစည်ဵအာဵ တပ်ဆင်ြြင်ဵ၊ ပပီဵလျှင်လက်အာဵ ေရနှင်ဴ ဆပ်ြပာြဖငဴ် ြျက်ြျင်ဵ
ေဆဵေ ကာြြင်ဵ ြပုလုပ်ရပါမည်။

-

ကလိုရင်ဵေဆဵရည်ြဖငဴ် ပိုဵသတ်ြြင်ဵြပုလုပ်၍ မရေသာေနရာမျာဵအာဵ (၇၀ %) အရက်ြပန်
(ethanol) ြဖငဴ် သန့်ရှင်ဵေရဵြပုလုပ်ရမည်။

-

ြန္ဓာကိုယ်မှ ထွကရ
် ှိလာေသာ အရည်မျာဵြဖငဴ် ထိေတွ့ထာဵေသာ အဝတ်အစာဵမျာဵ၊ အိပ်ယာ၊
ြြင်ဵစသညဴ် အသုဳဵအေဆာင်ပစ္စည်ဵမျာဵအာဵ ြျက်ြျင်ဵဖယ်ရှာဵ၍ ေလျှာ်ဖွတ်ရမည်၊ အဝတ်
အစာဵမျာဵ၊ အိပ်ယာြင်ဵမျာဵ၊ မျက်နှာသုတ်ပုဝါနှင်ဴ လက်သုတ်ပုဝါမျာဵအာဵ ေလျှာ်ဖွတ်ရာတွင်
Sodium Hypochlorite Solution (၁) ဆ နှငဴ် ေရအဆ (၂၀) ေရာေနှာ ထာဵေသာေဆဵရည်
ြဖငဴ် နာရီဝက် (မိနစ် ၃၀) စိမ်ပပီဵမှ ေလျှာ်ဖွတ်၍ အေြြာက်ြဳရမည်။ (အဝတ်ေလျှာစ
် က်
အတွင်ဵ၌ အပူြျန်ိ (၁၄၀-၁၉၄ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ြဖငဴ်) ေသြျာစွာ အေြြာက်ြဳရမည်။)

အသွာဵအလာကန့်သတ်ြြင်ဵြဳရသူမျာဵတွင်

ေရာဂါလက္ခဏာြဖေ်ေပါ်လာပါက

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ

လုပ်ငန်ဵမျာဵကို သတ်မှတ်ေနရာရှိ တာဝန်ရှိသူမျာဵမှ ေောင်ရွက်ရမည်။
-

နီဵစပ်ရာ ကျန်ဵမာေရဵဌာန (သို္ဓမဟုတ်) ညွှန်ဵပို္ဓေဆဵရုဳသို္ဓ ြျက်ြျင်ဵသတင်ဵေပဵပို္ဓရမည်။

-

လူနာအာဵလွှဲေြပာင်ဵြြင်ဵမြပုမီ လွှဲေြပာင်ဵေပဵမည်ဴေဆဵရုဳသို္ဓ ကကိုတင်ြပင်ဆင်နိုင်ေရဵ ညှိနှိုငဵ်
အေ ကာင်ဵ ကာဵ ပပီဵမှသာ လွှေ
ဲ ြပာင်ဵေပဵပိရ
ု္ဓ မည်။

-

လူနာလွှဲေြပာင်ဵေပဵပို္ဓရာတွင် Standard Precaution မျာဵကိုတိကျစွာ လိက
ု ်နာ ေဆာင်ရွက်
ရမည်။

-

လူနာအာဵ ြွဲစိတ်ြန်ဵသုဳဵ ပါဵစပ်နှငဴ် နှာေြါင်ဵစည်ဵအာဵ တပ်ဆင်ေစရမည်။
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-

လူနာအာဵ ေဆဵရုဳသို္ဓညန
ွှ ်ဵပို္ဓရာတွင် အမျာဵြပည်သူသုဳဵယာဉ်အာဵ လုဵဳ ဝ အသုဳဵမြပုရပါ။ လူနာ
တင်ယာဉ် (သို္ဓ) သီဵသန့်ယာဉ်ြဖင်ဴသာ ပိေ
ု္ဓ ဆာင်ရမည်၊ ယာဉ်ေပ္ဒတွင် အနည်ဵဆုဳဵ လူအင်အာဵ
ြဖငဴ်သာေဆာင်ရွက်ရမည်။ ယာဉ်ေမာင်ဵနှငဴ် ယာဉ်ေပ္ဒလိုက်ပါလာသူ အာဵလုဳဵသည် သတ်မှတ်
ထာဵ ေသာ အကာအကွယ် ဝတ်စုဳမျာဵကို အြပညဴ်အစုဳ ဝတ်ဆင်ရ မည်။ လူနာအာဵ သယ်ပို္ဓစဉ်
လူနာတင်ယာဉ် (သို္ဓ) သီဵသန့်ယာဉ်အာဵ ြပူတင်ဵေပါက်မျာဵဖွင်ဴလျက် သယ်ေဆာင်ရမည်။
လူနာအာဵ သတ်မှတ်ေနရာသို္ဓ ပိေ
ု္ဓ ဆာင်ပပီဵပါက ကာဵကို သတ်မှတ်ပိုဵသတ်ေဆဵြဖငဴ် ပိုဵသန့်
စင်ေဆဵေ ကာရမည်။ ယာဉ်ေမာင်ဵနှငဴ် ယာဉ်အကူတို္ဓ ဝတ်ဆင်ြဲဴေသာ အကာအကွယ်ဝတ်စုဳ
မျာဵကို သတ်မှတ်ြျက်နှင်အ
ဴ ညီ စနစ်တကျ စွန့်ပစ်ရမည်။

ေရာဂါပိုဵသန့်ေင်ြြင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေောင်ရွက်ြြင်ဵ
-

လူအမျာဵမ ကာြဏထိေတွ့ေလဴရှိေသာေနရာမျာဵ (ဉပမာ - ေလှကာဵလက်ရန်ဵမျာဵ၊ တဳြါဵ
လက်ကိုငမ
် ျာဵ၊ ဓာတ်ေလှကာဵြလုတ် စသည်တို္ဓ) ကိုအနည်ဵဆုဳဵ (၂) နာရီတစ်ကကိမ် အရက်ပျ ဳ
(၇၀) ရာြိုငန
် ှုန်ဵ ပါဝင်ေသာ ပိုဵသန့်စင်ေဆဵရည် အသုဳဵြပု၍ သန့်ရှင်ဵေရဵ ြပုလုပ်ရမည်။

-

လူအမျာဵ ေနထိုင်ေလဴရှိေသာေနရာမျာဵ၊ အြန်ဵ၏ ကမ်ဵြင်ဵမျာဵနှငဴ် အြြာဵမျက်နှာြပင် မျာဵကို
ပိုဵမွှာဵသန့်စင်ေစရန် အြျုဵိ (1:50) Hypochlorite solution (1,000 ppm) ဆွတ်ထာဵ
ေသာအဝတ်ြဖငဴ် ေသြျာစွာသုတ်ပပီဵ (၁၀) မိနစ်ထာဵပါ၊ ထိ္ဓေ
ု နာက်ေရဝတ်ြဖငဴ် ထပ်မဳသုတ်
ရပါမည်။

-

လက်နှငဴ်ထိေတွ့မှုမျာဵေသာ မျက်နှာြပင်မျာဵ (ဥပမာ- TV remote၊ အမျာဵသုဳဵ တယ်လီဖုန်ဵ၊
လူေြ္ဒြလုတ်၊ အိမ်သာေရဆွဲြလုတ်၊ တဳြါဵလက်ကင
ို ဖ
် ု၊ ြုတင်လက်ရန်ဵမျာဵ၊ စာဵပွဲမျာဵ
စသည်တို္ဓကို) တစ်ေန့လျှင် (၂) ကကိမ် 1:50 Hypochlorite Solution (1,000 ppm) ြဖငဴ်
ေဆဵေ ကာရမည်။ (1:50 Hypochlorite Solution (1,000 ppm) ရရှိနိုင်ရန် ေရ (၁)
လီတာတွင် (၅)% အိမ်သုဳဵ အေရာင်ြျွတ်ေဆဵ (Bleaching Powder) လက်ဖက်ရည်ဇွန်ဵ (၄)
ဇွန်ဵထညဴ်၍ေဖျာ်ပါ)

-

လူအမျာဵေနထိုငေ
် လဴရှိေသာ

ေနရာမျာဵတွင်ရှိေသာ

အရာ၀တ္ထုမျာဵအာဵအလွယ်အကူ

ေဆဵေ ကာသန့်စင်နိုငေ
် သာ အရာမျာဵနှငဴ် ဖုဳဵအုပ်ထာဵရမည်။
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ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴအာဵကောဵဝန်ကကီဵဌာန၏

Official

Website

တွင်

ေအာက်ေဖာ်ြပထာဵေသာ

လမ်ဵညွှန်ြျက်မျာဵအာဵ ေလဴလာဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
-

သတ်မှတ်(Community based Facility Quarantine Center) ေနရာတွင် အသွာဵအလာ
ကန့်သတ်ြြင်ဵ ြပုလုပ်နိုငရ
် န်အတွက် ြပင်ဆင်ရန်အြျက်မျာဵ၊

-

သတ်မှတ်(Community based Facility Quarantine Center) မျာဵတွင် အသွာဵအလာ
ကန့်သတ်ြြင်ဵ (သို္ဓ) တာဵြမစ်ပိတ်ပင်ြြင်ဵ (Quarantine) ြဳရသည်ဴသူမျာဵ လိက
ု ်နာရန်
အြျက်မျာဵ၊

-

သတ်မှတ်(Community based Facility Quarantine Center) မျာဵရှတ
ိ ာဝန်ရှိသူမျာဵ
လိက
ု ်နာရမည်ဴအြျက်မျာဵ

-

သတ်မှတ်(Community based Facility Quarantine Center) မျာဵတွင် အေထွေထွ
လိက
ု ်နာရမည်ဴအြျက်မျာဵ၊

ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ်အာဵကောဵဝန်ကကီဵဌာန
(၂၆-၃-၂၀၂၀)

7

