“သတ်မှတ် Community Based Facility Quarantine Centre များ
ခြင်ဆင်ခြင်းနှင့် လိုကေ
် ာနဆာင်ရွက်ရမည့်အြျက်များ
(Version 1)
သတ်မှတ်နေရာတွင် အသွားအလာကေ့်သတ်ခြင်းခြုလုြ်နိုင်ရေ်အတွက်ခြင်ဆင်ခြင်း
(က) သတ်မှတထ
် ားရှိသသာသေရာများအား

တာဝေ်ရှိသူများနှင့်

ကျေ်းမာသရးဝေ်ထမ်းများမှ

သွားသရာက် ကကည့်ရှုရမည်။
(ခ) အသွားအလာကေ့်သတ်ခခင်း
သကာင်းမွေ်ရမည်။

ခံရသူအားထားရှိမည့်

လုံသလာက်သသာ

သေရာသည်

အကျယ်အဝေ်းရှိရမည်။

သလဝင်သလထွက်
(သလဝင်သလထွက်

သကာင်းမွေ်သေရေ် တံခါးမ၊ ခြတင်းသြါက်များ ဖွင့်ထားရမည်။ )
(ဂ) ခဖေ်နုင
ိ ်ြါက လူတေ်ဦးလျှင် တေ်ခေ်းသီးသေ့်ထားရှိနိုင်မည့်သေရာ ခဖေ်ရမည်။
(ဃ) တေ်ဦးလျှင် တေ်ခေ်းထားရှိနိုင်ခခင်းမရှိြါက သီးသေ့်ခုတင်များအား တေ်မီတာ (သို့မဟုတ်)
(၃) သြ အကွာ တွင် နှေသ
် ယာက်တေ်ခေ်းထားရှိရမည်။ တေ်ဦးချင်းသီးသေ့်ရှိသေရေ် အကာ
အရံ (Partition) ထားရှိသြးရမည်။
(င) ကျား၊ မ သီးခခားထားရှိရမည်။
(ေ) ခေ်းမတွင် ထားရှိမည်ဆုြ
ိ ါက တေ်မီတာ (သို့မဟုတ)် (၃) သြ အကွာတွင် ကုတင်များ
ထားရှိ၍ တေ်ဦးချင်းသီးသေ့်ရှိသေရေ် အကာအရံ (Partition) ထားရှိသြးရမည်။ အကာ
အရံ ထားရှိရေ် မခဖေ်နိုင်ြါက နှေမ
် ီတာ (သို့မဟုတ)် (၆) သြ အကွာထားရှိရမည်။
(ဆ) အသွားအလာ

ကေ့်သတ်ခခင်းခံရသူအတွက်

သီးသေ့်သရအိမ်ကို

အသုံးခြုနိုင်ရေ်ေေ
ီ ဉ်

သြးရြါမည်။ (သီးသေ့်သရအိမ် အသုံးခြုရေ် အဆင်မသခြြါက အခခားသူများနှင့် ထိသတွ့မှု
ေည်းသအာင် သွားလာအသုံးခြုရြါမည်။ လုံသလာက်ေွာေီေဉ်ထားရှိရမည်။)
(ဇ) အသွားအလာကေ့်သတ်ခရ
ံ သူများအတွက် သရ၊ အေားအော၊ သဆးဝါးနှင့် အခခားလိုအြ်
သသာ အသခခခံ အသုံးသဆာင်များ ေီေဉ်သြးရမည်။
(ဈ) အေားအသသာက်များလာသရာက် ြို့သဆာင်သူများနှင့် အသွားအလာကေ့်သတ်ခခင်းခံရသူ
များ တိက
ု ်ရိုက်ထိသတွ့မှုမရှိသေရေ် ေီေဉ်ရမည်။ (ဉြမာ - အေားအသသာက်များအား

သက်ဆုင
ိ ်ရာအခေ်း (သို့မဟုတ)် ခေ်းမသရှ့ရှိ သတ်မှတ်ေားြွဲတွင် ထားရှိပြီးမှ ေားသသာက်
မည့်သူမှ ကိုယ်တုင
ိ ်ယူရေ်)
(ည) အသွားအလာ ကေ့်သတ်ခခင်းခံရသူအတွက် သီးသေ့်အသုံးအသဆာင်များ အသုံးခြုရြါ
မည်။ (ဥြမာ- မျက်နှာသုတြ
် ဝါ၊ အိြ်ယာခင်း၊ သသာက်သရခွက်၊ ထမင်းြေ်းကေ်းများ)
(ဋ) အသွားအလာ

ကေ့်သတ်ခခင်းခံရသူအား

အေားအသသာက်ေားသသာက်နိုင်ရေ်အတွက်

သီးသေ့် ခြင်ဆင်သြးရမည်။
(ဌ) သရာဂါြိုးသေ့်ေင်ခခင်းြေ္စည်းများ (ြိုးသေ့်ေင်သဆးရည် နှင့် 70% Alcohol ြါဝင်သည့်
လက်သေ့်ေင်

သဆးရည်)၊

တေ်ခါသုံးလက်အိတ်များ၊

ြါးေြ်နှင့်

နှာသခါင်းေည်းများ

အဆင့်သင့် ထားရှိရြါ မည်။
(ဍ) အသွားအလာ ကေ့်သတ်ခခင်းခံရသူ သုံးေွဲသည့် အမှိုက်သရိုက်နှင့် ေွေ့်ြေ်ြေ္စည်းများအား
သတ်မှတသ
် ေရာတွင်
ေည်ြင်သာယာသရးသကာ်မတီနှင့်ချတ်
ိ ဆက်၍ေေေ်တကျေွေ့်ြေ်သည့် ေေေ်ရှိရ မည်။
(ဎ) သရဆိုးေွေ့်ေေေ်နင
ှ ့် မိလ္လာေေေ် သကာင်းမွေ်သေရေ်နှင့် ယိုေမ
ိ ့်မှုမရှိသေရေ် ေေ်သဆးထားရ
မည်။
(ဏ) သရဆိုးေွေ့်ေေေ်နင
ှ ့် မိလ္လာေေေ်အား ြုံမှေေ
် ေ်သဆးသဆာင်ရွက်ရမည်။

သတ်မှတ် (Facility Quarantine Centre) များတွင် အသွားအလာ ကေ့်သတ်ခြင်း
(သို့မဟုတ်) တားခမစ်ြိတ်ြင်ခြင်း (Quarantine) ြံရသည့်သူများအနေခြင့်
လိုက်ောရေ်အြျက်များ
(က) အသွား/အလာကေ့်သတ်ခခင်းခံရသည့်သူများအသေခဖင့် သတ်မှတ်သေရာတွင်သာ သေထိင
ု ်
ရမည်။ ဧည့်ခေ်းသို့သွားသရာက်ခခင်း၊ အခခားအခေ်းများသို့ သွားသရာက်လည်ြတ် ခခင်းနှင့်
ခြင်ြသိ့ု ထွက်ခွာခခင်းများကို လုံးဝ (လုံးဝ) သရှာင်ကကဉ်ြါ။
(ခ)

ကိုယ်အြူချေ်ိ တင
ို ်းခခင်းနှင့် ကျေ်းမာသရးအသခခအသေေေ်သဆးခခင်းတို့ကို တေ်သေ့ (၂) ကကိမ်
ခံယူြါ။

(ဂ)

အကယ်၍ ဖျားောခခင်း၊ သချာင်းဆိးု ခခင်း၊ အသက်ရှူခက်ခဲခခင်း၊ အားအင်ကုေ်ခေ်းခခင်း
ေသည့်လက္ခဏာများခဖေ်သြါ်ြါက တာဝေ်ရှိသူထံ ချက်ချင်းဆက်သွယ် အသကကာင်းကကား
ပြီး သဆးကုသမှုခံယူြါ။
(ဃ) ေည်းကမ်းမဲ့တံသတွးသထွးခခင်း၊

ေည်းကမ်းမဲ့အမှိုကြ
် ေ်ခခင်း၊

ကွမ်းယာေားခခင်း၊

သဆးလိြ် သသာက်ခခင်း၊ အရက်သသာက်ခခင်းများကို သရှာင်ကကဉ်ြါ။

သတ်မှတ် (Facility Quarantine Centre) များတွင် အနထွနထွလိုက်ောရမည့် အြျက်
များ
(က) တာဝေ်ကျဝေ်ထမ်းများအသေခဖင့် ြါးေြ်နှင့်နှာသခါင်းေည်း (Surgical Mask) ကို သေ့ေဉ်
ဝတ်ဆင်ပြီး တေ်ကိုယ်သရသေ့်ရှင်းသရး အထူးဂရုခြုသဆာင်ရွက်ြါ။
(ခ)

တာဝေ်ကျဝေ်ထမ်းများအသေနှင့် အချင်းချင်း တေ်မီတာ (၃သြ) အကွာတွင် သေထိုင်ပြီး
ဆြ်ခြာနှင့်သရကို အသုံးခြု၍ လက်ကိုေေေ်တကျ မကကာခဏ သဆးြါ။

(ဂ)

အယ်ကိုသဟာလ် (၆၀) % နှင့်အထက်ြါဝင်သသာ လက်သေ့်ေင် သဆးရည်ကို အလွယ်
တကူအသုံးခြုနိုင်ရေ် အဆင်သင့်ထားရှိြါ။ လိုအြ်ြါက အသုံးခြုနိုင်ရေ် ြါးေြ်နှင့်
နှာသခါင်းေည်း (Surgical Mask) များ ထားရှိြါ။

(ဃ) အသဆာက်အဦ အတွင်း/အခြင်ကို အပမဲမခြတ် ြိုးသေ့်ေင်သရးအတွက် သအာက်ြါတို့ကို
အထူးဂရုခြုသဆာင်ရွက်ြါ။
(၁)

လူအများ မကကာခဏ ထိသတွ့သလ့ရှိသသာသေရာများ (ဥြမာ- ဓာတ်သလှကား
ခလုတ၊် သလှကားလက်ရေ်းများ၊ တံခါးလက်ကိုင်များ ေသည်တု့ိ) ကို အေည်းဆုးံ
(၂) ောရီ တေ်ကကိမ် အယ်ကိုသဟာလ် (၇၀)% ြါသသာ ြိုးသေ့်ေင် သဆးရည်အသုံးခြု
၍ သေ့်ရှင်းသရးခြုလုြ်ြါ။

(၂)

လူအများ သေထိုင်သလ့ရှိသသာသေရာများ၊ အခေ်း၏ ကကမ်းခင်းများနှင့် အခခား
မျက်နှာခြင်များကို ြိုးမွှားသေ့်ေင်သေရေ် 1:50 Hypochlorite Solution (1,000

ppm) ဆွတ်ထားသသာ အဝတ်ခဖင့် သသချာေွာသုတပ် ြီး (၁၀) မိေေ် ထားြါ။
ထို့သောက် သရဝတ်ခဖင့် ထြ်မံသုတြ
် ါ။
(၃)

လက်နှင့်ထိသတွ့မှုများသသာ မျက်နှာခြင်များ (ဥြမာ - ခုတင်လက်ရေ်းများ၊
ေားြွဲများ၊ အများသုံးတယ်လီဖုေ်း၊ လူသခါ်ခလုတ၊် အိမ်သာသရဆွဲခလုတ၊်
တံခါးသြါက်၊ သလဝင်သလထွက်ရှိသသာသေရာများ) ေသည်တို့ကို တေ်သေ့လျှင်
အေည်းဆုးံ နှေက် ကိမ် 1:50 Hypochlorite Solution (1,000 ppm) ခဖင့်
သဆးသကကာြါ။
(1:50 Hypochlorite Solution (1000 ppm) ရရှိနိုင်ရေ် သရ (၁) လီတာတွင် ၅%
အိမ်သုံးအသရာင်ချွတ်သဆး (Bleaching Powder) လက်ဖက်ရည်ဇွေ်း (၄) ဇွေ်း
ထည့်၍ သဖျာ်ြါ။)

(၄)

လူအများ သေထိုင်သလ့ရှိသသာသေရာများတွင်ရှိသသာ အရာဝတ္ထုများအား အလွယ်
တကူ သဆးသကကာသေ့်ေင်နိုင်သသာအရာများနှင့် ဖုံးအုြ်ထားြါ။

(င)

အသဆာက်အဦ၏ သလဝင်/သလထွက်သကာင်းသေရေ်ခြုလုြ်ြါ။
(၁)

အခေ်းများအား သလဝင်/သလထွက်သကာင်းသေရေ် တံခါးများ ဖွင့်ထားြါ။

(၂)

Aircon မခဖေ်မသေအသုံးခြုရေ် လိုအြ်ြါက သလဝင်/သလထွက်ေေေ်အား အပမဲ
မခြတ်သေ့်ရှင်းသရးခြုလုြ်ြါ။ (လိုအြ်လျှင် အသေ်လဲလှယ်ြါ။)

(ေ)

သရဆိုးေွေ့် ေေေ်နင
ှ ့် မိလ္လာေေေ်ကို သကာင်းမွေ်သေရေ်နှင့် ယိုေမ
ိ ့်မှုမရှိသေရေ် အပမဲမခြတ်
သတိခြုသဆာင်ရွက်ြါ။

(ဆ) အသဆာက်အဦအတွင်း လူအများေုသဝးခခင်း၊ သဟာသခြာခခင်းနှင့် ြွဲများေီေဉ်ခခင်းကို
ရြ်ဆင
ို ်းထားြါ။
(ဇ)

အသဆာက်အဦအတွင်းရှိ ဝေ်ထမ်းများောရင်းနှင့် ကေ့်သတ်သောင့်ကကည့်ခခင်းခံရသူ
ောရင်း၊ ေတင်သေထိုင်သည့်အချေ်ိ ၊ အမည်၊ အသက်၊ မှတ်ြုံတင် ေံြါတ် (သို့မဟုတ)်
ြတ်ေြို့ေံြါတ်၊ နိုင်ငံသား၊ သေရြ်လိြ်ော၊ ဖုေ်းေံြါတ်များအား အချေ်ိ နင
ှ ့်တေ်သခြးညီ
ေေေ်တကျမှတတ
် မ်းတင်ထားြါ။

သတ်မှတ် (Facility Quarantine Centre) များရှိ တာဝေ်ရှိသူများအနေခြင့် -

(က) ဧည့်သည် (သို့မဟုတ်) Quarantine ခြုလုြ်ခခင်းခံရသူများနှင့် အေီးကြ်ထိသတွ့ခခင်းမှ
သရှာင်ကကဉ်ြါ။ အေားအသသာက်သြးြို့ရာတွင် တေ်ခါသုံးဘူးများခဖင့်ထည့်ပြီး လုံခခုံေွာ
ဖုံးအုြ်ပြီး ဧည့်သည် အခေ်းသရှ့တွင် ခုံတေ်လုံးချထား၍ သြးအြ်နိုင်သရး ဦးေားသြး
သဆာင်ရွက်ြါ။
(ခ)

မခဖေ်မသေ

ဧည့်သည်၏အခေ်းထဲဝင်ရမည်ဆုြ
ိ ါက

အခေ်းထဲမဝင်မီ

ဧည့်သည်ကုိ

ြါးေြ်နှင့် နှာသခါင်းေည်း (Surgical Mask) တြ်ရေ် သခြာြါ။ ဧည့်သည်နှင့် တေ်မီတာ
(၃သြ) အကွာ တွင်သာသေြါ။ အခေ်းထဲမှထွကသ
် ည်နှင့် လက်ကိုဆြ်ခြာနှင့်သရကို
အသုံးခြု၍ ေေေ်တကျ သဆးြါ။
(ဂ)

ေွေ့် ြေ်ြေ္စည်းထည့်ရေ် အမှိုက်အိတ်များကို လုံသလာက်ေွာထားသြးြါ။
တေ်ကိုယ်သရသုံး သေ့်ရှင်းသရးြေ္စည်းများ (ဥြမာ- အိမ်သာသုံးေက္ကူ၊ တေ်ရှူးလိြ်၊
ဆြ်ခြာ၊ လက်သေ့်ေင်သဆးရည်၊ အခေ်းသေ့်ရှင်းသရးြေ္စည်းများ၊ ြိုးသေ့်ေင်သဆးရည်
ေသည်တို့) ကို လုံသလာက်သအာင် ထားရှိသြးြါ။

(ဃ) အဝတ်အေားများ သလျှာ်ဖွတ်ရာတွင် Sodium Hypochlorite Solution (၁) ဆ နှင့် သရ
(၂၀) ဆ သရာသနှာထားသသာ သဆးရည်ခဖင့် ောရီဝက် (မိေေ် ၃၀) ေိမ်ပြီးမှ အဝတ်သလျှာ်
ေက် အသုံးခြုသလျှာ်ဖွြ်ြါ။
(င)

မျက်နှာသုတြ
် ဝါ၊ သောင်၊ အိြ်ယာခင်း၊ သခါင်းအုံးေွြ်များကို အသရးသြါ်အသခခအသေ
မှလွဲ၍ (၃) ရက်ခေ့် (၁) ကကိမ်သာ အထက်ြါေည်းလမ်းအတိုင်း သလျှာ်ဖွြ်ြါ။

(ေ)

ဧည့်သည် (သို့မဟုတ)် Quarantine ခြုလုြ်ခခင်းခံရသူမှ သေထိုင်မသကာင်းခဖေ်သကကာင်း
အသကကာင်းကကားလာြါက သက်ဆုင
ိ ်ရာကျေ်းမာသရးဌာေသို့ ချက်ချင်းအသကကာင်းကကား
သြးြါ။

(ဆ) ထြ်မံ၍ အသေ်ဝင်သရာက်မည့်သူအား ဝင်သရာက်ခွင့်မခြုမီ အခေ်းသေ့်ရှင်းသရး အသေ
ခဖင့် အခေ်း၏ ကကမ်းခင်းများနှင့် အခခားမျက်နှာခြင်များကို ြိုးမွှားသေ့်ေင်သေရေ် 1:50
Hypochlorite Solution (1,000 ppm) ဆွတ်ထားသသာ အဝတ်ခဖင့် သသချာေွာ သုတပ် ြီး
(၁၀) မိေေ်ထားြါ။ ထို့သောက် သရဝတ်ခဖင့် ထြ်မံသတ
ု ်ြါ။

သက်ဆိုင်ရာဌာနအသီးသီးမှ

ဝန်ထမ်းများအနနဖြင့်

ကျန်းမာနရးနှင့်

အားကစားဝန်ကကီးဌာန နှင့်ပူးနပါင်း၍ ဖပည်ပမှ ဖပန်လာနသာ ဖမန်မာနိုင်ငံသားများအား
(၁၄)ရက်ကကာ အသွားအလာ ကန် ့သတ်နိုင်ရန်နနရာများ ကကိုတင်သတ်မှတ်ထားဖြင်းနှင့်
သတ်မတ
ှ ်ထား နသာနနရာများတွင်သာ နနထိုင်ဖြင်း ရှိ/မရှိ နစာင့်ကကပ်ကကည့်ရှုဖြင်း
လုပ်ငန်းများကို စုနပါင်းအင်အားဖြင့် နဆာင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Quarantine ဖပုလုပ်ြံရသူအြျင်းြျင်းနှင့် ရပ်ရွာနေသအတွင်းသို ့ဆက်လက်နရာဂါ
ကူးစက်ပျံ ့နှံဖြင်
့ းမှ ကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် သတ်မှတ်ထားနသာစည်းကမ်းများကို
အထူးဂရုဖပု လိုက်နာပါ။

COVID-19

ကျေ်းမာနရးနှင့်အားကစားဝေ်ကကီးဌာေ
အသသးေိတ်သိရှိလိုြါက
ဤသေရာကို Scan ဖတ်ြါ။
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