
 

ပြည်တငွ််း ြ ုံမှန်လေလ  ြောင််းခရ ်းစဉမ် ြော်း ပြနေ်ည်လပြ်းဆွွဲရြောတငွ် 

လေလ  ြောင််းေ ုံင််းဝနထ်မ််းမ ြော်း၊ လေဆ ြ်ဝနထ်မ််းမ ြော်းနငှ ် လေယြောဉစ် ်းခရ ်းသညမ် ြော်း 

ေ ုံ ်နာရမည ်   န််းမြောလရ်းဆ ုံင်ရြော စ သတ်မတှ်ခ  ်မ ြော်း                                           

(Standard Operating Procedures – SOP) (Version 2.1)  

Date: ၁၄-၁၂-၂၀၂၀ 

 

ရည်ရွယ်ခ  ် 

၁ ။ COV ID-1 9  က  ြောင ့် ရပ့်တ န ့်သွြောွား သ ည ့် ပပည့်တွ င့်ွားက ေက  ြော င့်ွားေ ို င့်ွားမ ြောွား  ို    န့်ွား မြောကရွားဆ  ိုင့်ရ ြော  

စံသတ့်မှတ့်ခ   ့်မ ြောွား သ တ ့်မှတ့်၍ စန စ့်တ    ပပ န့်ေည့်ကပ ပွားဆွွဲခ ွင ့်ပပြုပခင့်ွားပ ြင ့် ကေက  ြောင့်ွားပ ို က ဆြော င့်က ရ ွား 

 ဏ္ဍပပန့် ေည့် အြော ွားက ြောင့်ွားေ ြောပပ ွား ပမန့် မြော စ ွားပွြောွားက ရွား ပပန့် ေည့်ဦွားကမ ြော ေ ြောက စကရွားေို ပ့်ငန့် ွားစဉ ့်  ို အက  ြော ့်  

အ ူပပြုကစရန ့် ရ ည့်ရွယ့် ၍   န့်ွား မြောကရွားဆ  ိုင့်ရ ြော စံ သတ ့်မှတ့်ခ  ့်   ို  ိုတ့်ပ ပန့်ရပခင့်ွားပြစ့်ပါ သည့် ။  

 

ြါဝငေ် ုံ ်နာလဆြောင်ရွ ်ရမည ် အဖွွဲွဲ့အစည််းမ ြော်း 

၂။ ဤ  န့်ွား မြောကရွားဆ  ို င့်ရြော စံသတ့်မှတ့်ခ   ့်မ ြောွား တ ွင့်  ကေက  ြောင့်ွားခ ရ ွား သ ည့် မ ြောွား၊  ကေက  ြောင့်ွား ေ ိုင့် ွား 

ကပမပပင့်ဝန့်ကဆ ြောင့်မှု ဝန့်  မ့်ွားမ ြောွားနှင ့် ကေဆ ပ့်၌ တ ြောဝန့် မ့်ွားကဆ ြောင့် သ ည ့် ဝန့် မ့်ွားမ ြောွား၊  ကေယ ြောဉ့် မှ ွားမ ြောွား  

နှင ့် ကေယ ြောဉ့်ကမြော င့်မ ယ့် မ ြောွား ေ ို ့်န ာရမ ည ့်   န့်ွား မြောကရွားဆ  ိုင့်ရြော စံ သတ ့်မှတ့်ခ  ့် မ  ြောွား ပါရှ သည့်။  ယင့် ွား  

  န့်ွားမ ြောကရွားဆ ိုင့်ရ ြော စံ သတ ့်မှတ့်ခ   ့် မ  ြောွား က ဆြောင့်ရွ  ့်ရြောတ ွ င့် သ ့်ဆ ိုင့်ရ ြောအစ ိုွား ရနှ င ့် ပို ဂ္ဂေ  အြွွဲွဲ့  

အစည့်ွားမ ြောွားမှ ပူွားက ပါ င့်ွားပါ ဝင့်၍ ကပါင့်ွားစ ပ့်က ဆြောင့်ရွ  ့်ရမည့် ။  

 

လေလ  ြောင််းေ ုံင််းမ ြော်း စနစ်တ   ပြန်ေည်ဖွင ်ေှစ်ပခင််း 

၃။ ပပည့်တွ င့်ွားပ ံ သန့်ွား သည ့် ကေက  ြောင့်ွားေ ို င့်ွားမ  ြောွားအကနပြင ့် (၁ ၆-၁၂-၂၀၂၀)ရ ့်ကန  မှစ၍ ဤ  န့်ွားမ ြော 

ကရွားဆ  ိုင့်ရြော စ ံသတ ့် မှတ့်ခ   ့် မ ြောွားနှင ့် အ ည  စ နစ ့်တ   ပံိုမှန့်ပပန့် ေည့်ကပ ပွားဆွွဲန ိုင့်သ ည့် ။  

 

ပြည်တွင််းလေလ  ြောင််းပဖင်  ေ ုံ ်ြါစ ်းနင််းမည် ခရ ်းသည်မ ြော်း က  ြိုတင်လဆြောငရွ် ်ရမည် အခ  ်မ ြော်း  

၄။ ခရ ွားသည့်မ ြောွားအကနပြင ့် ကအြော ့် ပါ  န့်ွားမ ြောကရွားဆ  ိုင့်ရြော စံ သတ ့်မှတ့်ခ   ့် မ ြောွားနှ င ့်အည  က ေက  ြောင့်ွား  

ေ ိုင့်ွားမ ြောွား  ို အ သံိုွားပပြုစ ွား နင့်ွားန  ိုင့်သ ည့်  - 



2 
 

 
 

( ) ပပည့်တွင့်ွားပ  ံ သန့်ွား သ ည ့်  ကေက  ြော င့်ွားေ ိုင့်ွားမ  ြောွား  အသံိုွားပပြုစ ွား န င့်ွားရ န့်  ကေ ယြောဉ့် ေ ့် မှ တ ့်  

မ ြောွား  ို ပပ ည့်တွင့်ွား Ti cke ti ng Agen ts မ  ြောွားတ ွင့်ပ ြ စ့်ကစ ၊  Onl i ne စန စ့်ပြင ့်ပြစ့်ကစ မည့်သ ည ့်  

က ြော ့်ခံခ   ့်မျှမ ေ ိုဘွဲ ပံိုမှန့်ဝ ယ့်ယူ၍ သ  ့်ဆ ိုင့် ရြောကေက  ြောင့်ွားခ ရ ွား စဉ ့်မ ြောွား  ို ဤ   န့် ွား  

မြောကရွားဆ  ိုင့်ရ ြော စံသတ ့်မှ တ ့်ခ  ့် မ ြောွားနှင ့် အည  စ  ွားန င့်ွားေ ို ့်ပါ န ိုင့် သည့် ၊ 

(ခ) ခရ  ွားစ ဉ ့်အေ ို ့် ေ ိုအ ပ့်က သြော ဓြောတ့်ခွွဲစစ့်ကဆ ွားမှု မ ြောွားပြစ့်သ ည ့် Rapi d Anti ge n Di ago s ti c  

Te st (RDT)  Ki t ပြင ့် စစ ့် ကဆွား မှု  ို   န့်ွား မ ြောကရွားနှင ့်အြောွား  စြောွားဝန ့်က  ွားဌ ြောန   အသ အမှ တ ့်  

ပပြု ြောွား သ ည ့် ပိုဂ္ဂေ   သ ို မဟိုတ့် အစ ိုွားရ ကဆွား ရံို / ကဆွား ခန ့်ွား/  ဓြောတ့်ခွွဲခန့်ွားမ ြောွားတ ွင့် စစ ့်က ဆ ွား  

န ိုင့် သည့် ။ အစ ိုွားရကဆွားရံို/ ကဆွားခန့်ွား/ ဓ ြောတ ့်ခွွဲခန့်ွားမ ြောွားတ ွင့် က ေယ ြောဉ ့်ေ ့်မှ တ ့်ပပ၍ စစ့်က ဆ ွား 

န ိုင့်ပပ ွား   န့်ွား မြောကရွားန ှင ့် အြောွား စ ြောွားဝန့် က  ွား ဌြောန   အသ အမှတ့်ပပြု  ြော ွားက သြော ပိုဂ္ဂေ   

ကဆွား ရံို/ ကဆွား ခန ့်ွား/  ဓြောတ့်ခွွဲခန့်ွား မ ြောွားတ ွင့် ကေ ယြောဉ့် ေ ့်မှတ့်ပပ၍ ပ ြစ့်ကစ  သ ့်ဆ ိုင့် ရ ြော  

ကေယ ြောဉ့်ခရ  ွားစ ဉ ့်အတ ွ  ့် က  ြုတ င့်စြောရ င့်ွားသွ င့်ွား ြောွား က  ြော င့်ွား အတ ည့်ပ ပြုခ  ့်ပပ၍ ပြစ့်က စ  

စစ ့်ကဆွား န ိုင့်ပပ ွား ၎င့်ွား စစ ့်ကဆွား မှုစရ တ ့်မ ြောွား  ို မ မ စ ရ တ ့်ပြင ့်ကပွားကခ  ရမ ည့် ၊ 

(ဂ္) ခရ ွားသည့်မ  ြော ွားအက နပြင ့် COVID-19 သံ သယပ ြစ့်ြွ ယ့် ြ  ြောွားပခင့်ွား၊ ကခ  ြောင့်ွားဆ ိုွားပ ခင့်ွား၊ ရိုတ့် တရ ့်  

အနံ အရ သြောက ပ ြော ့်ဆံိုွားပ ခင့်ွား  အစရှ သည ့် ကရ ြောဂ္ါေ ခ ဏြော မ ြောွား  အေံိုွားစံို င့်ွားစင့်မှ သ ြော  

သတ ့်မှတ့်ခရ  ွားစ ဉ ့်တွင့်ေ ို  ့်ပါ ရမ ည့်၊ 

(ဃ) ကေယ ြောဉ့်ခရ  ွားစ ဉ ့် မ ွ  ့်ခွြောမ  ပြ ည ့်စွ ့်ရမ ည ့်    ိုယ့်ကရွား အခ   ့်အ ေ  ့်မ ြောွား အြောွား ပပ ည ့် စံို  

မှန့် န့်စွြောပြ ည ့်စွ ့်ရမ ည့်။ ခရ  ွားသ ည့်၏ အ မ ည့်၊ န ိုင့်ငသံ ြောွားစ စစ့်ကရ ွားအမှ တ ့်၊ ကနရပ့်ေ ပ့်စြော ၊  

ဆ ့်သွ ယ့်ရမ ည ့်ြိုန့်ွား နံပ ါ တ ့် ၊  ကေယြောဉ့်ေ  ့်မှတ့် ဝယ့် ယူသ ည ့် အခ  န့် ၊  Check-in ပပြုေို ပ့်  

သည ့် အခ  န့်နှ င့်  ခရ ွားဆံိုွားကေဆ ပ့် သ ို  ကရ ြော ့်ရှ ခ  န့်မ ြောွားတ ွ င့် တ ြောဝန့်ရှ သူ မ  ြောွားအြောွား တင့်ပပရ 

မည့် ။   ို အပပင့် Check-in ဝင့်သ ည့် အခ  န့်တ ွင့် ဆ ို ့်ကရြော ့် သ ည့် ပမ ြုွဲ့ ၌ တ ည့်ွားခ  ိုမည့် က န ရ ြော  

  ို တ    မှန့် န့်စွ ြော  ပြ ည့် စွ ့်ရမ ည့်၊ 

(င)   န့်ွား မြောကရွားဆ  ို င့်ရြော က  ပငြောခ  ့်စြောရွ ့် အြောွား  မနှ့် န ့်ပပ ည ့်စံိုစွြောပြ ည ့်စွ  ့်၍ သ ့် ဆ ိုင့်ရ ြော  

  န့်ွား မြောကရွားတ ြော ဝန့်ရှ သူမ ြောွား သ ို  မပ  ့်မ ွ  ့်ကပွား အပ့်ရ မ ည့်၊ 
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(စ) ကေယ ြောဉ့်ခရ  ွားစ ဉ ့်တက ေျှ ြော ့် ခွွဲစ တ ့်ခန ့်ွားသံိုွား ပါွားစပ့် ၊  နှာကခါင့်ွားစည့်ွား  (Surgical Mask)၊ 

မ  ့်နှ ာ ြော (Face Shield) တ  ို အ ြောွား က သခ  ြောစွ ြောဝတ ့်ဆင့်  ြောွားရှ ရန့်နှ င ့် က ေယြောဉ ့်က မြောင့်မယ့်  

တ  ို ၏ ညွှန့်  ြောွားခ  ့်မ  ြောွား အြောွား တ    စွ ြော  ေ ို ့်န ာက ဆြောင့်ရွ ့်ရ မည့်၊ 

(ဆ) ကေယ ြောဉ့်ခရ  ွားစ ဉ ့်တက ေျှ ြော ့်  သတ ့်မှတ့်  ြောွားက သြော ခံိုအမတှ ့်တွင့် သြော ေ ို  ့် ပါစ ွားန င့်ွား ရမ ည့်၊ 

(ဇ) ကေယ ြောဉ့်ခရ  ွားစ ဉ ့်အတ ွင့်ွား ကနမက ြောင့်ွားပြစ ့်ပါ   ကေယ ြောဉ့်ကမြော င့်မ ယ့်တ ို အြောွား မပြစ့်မက န  

ခ  ့်ခ  င့် ွားသတင့်ွားကပ ွားပ ို ရန့်နှင ့် က ေယ ြောဉ ့်ကမ ြောင့်မယ့်တ ို ၏ ညွှန့်  ြော ွားခ  ့် မ ြောွားအတ  ိုင့် ွား 

တ    စွ ြော ေ ို  ့်နာကဆ ြော င့်ရွ ့်ရ မ ည့်၊ 

(ဈ) သ ့်ဆ ို င့်ရြောပမ ြုွဲ့ သ ို  ကေ ယြောဉ့်ဆ ို  ့်ကရြော ့် ပါ   ကေသဆ ို င့်ရြော  န့်ွား မြောကရ ွားဌ ြောန၏ စစ ့်ကဆ ွား  

မှုမ ြော ွား၊ ေ ို အပ့် ကသ ြော အသွ ြောွားအေ ြော န ့် သတ ့်  ြော ွားရှ ပခင့်ွား ေို ပ့် ငန့်ွားစဉ ့် မ  ြော ွားနှင ့် ကေသနတ ရဆ ိုင့်ရ ြော 

အမ န ့်မ  ြောွားအ ြောွား မပြစ့်မက န  ေ ို ့်နာကဆ ြောင့်ရွ ့်ရ မည့်။  
 

ပြည်တွင််းလေလ  ြောင််းခရ ်းစဉ်မ ြော်းအတွင််း ခရ ်းသည်မ ြော်း ေ ုံ ်နာလဆြောငရွ် ်ရမည် အခ  ်မ ြော်း  

(ည)  Stay-at-Home ကေသမှပြစ့်ကစ သ ို မဟိုတ့် Non-Stay-at-Home ကေသမှပြစ့်ကစ ေ ို ့်ပ ါ  

စ ွား နင့်ွားမည့်  ခရ  ွားသ ည့်မ  ြောွားအကနပြင့်  ခရ  ွားစ ဉ ့်စတ င့်မ ွ  ့်ခွြောမ  ၃၆ န ာရ အတွင့်ွား Rapid 

Antigen Diagnostic Test (RDT) Ki t ပြင့်  စစ ့်ကဆွား  ြောွား သည့်  COVID-19 ကရြောဂ္ါပ ိုွားမရှ  

က  ြောင့်ွား  ဓြောတ ့်ခွွဲစမ့်ွားသ ပ့်ခ  ့်  ို Check-in ဝင့်သ ည့် အခ  န့် ၌ ခရ  ွားသည့် မှတ င့်ပပန ိုင့်ရ မ ည့် ၊  

(ကေ ယြောဉ့်  ွ ့်ခွြောခ   န့် တ ွင့် ဓြောတ့်ခွွဲစစ့်ကဆ ွားမှု အကပြ သည့် ၃၆ နာရ   ့် က  ြော့် ေွန့်ပပ ွား  

ပြစ့်ပါ  ေ ့်ခံ မည့် မ ဟိုတ ့်ပါ။) 

 (ဋ) Stay-at-Home ကေသမှ ေြောကသ ြောခရ ွား သ ည့်မ  ြောွား အကနပြင့်  Non-Stay-at-Home ကေသ သ ို  

ကရြော ့်ရှ ပါ  Facility Quarantine (သ ို မဟိုတ့်) Hotel Quarantine ဝင့်ရမည့် ။ ကရြော  ့် ရှ  

သ ည့် ကန ၌ Facility Quarantine မေံိုက ေြော  ့်ပါ   Hotel Quarantine   ို ခရ  ွားသ ည့် ၏  

စရ  တ့်ပြင့်  ဝင့်ကရ ြော ့်ရမ ည့်။ Quarantine ဝင့်ကရ ြော ့်ပပ ွား ၃ ရ ့်ကပ မြော ့်က န တ ွင့် RT-PCR 

Test   ို ခရ ွားသည့် ၏စရ တ ့်ပြင့်  စစ့်ကဆွား၍ ကရ ြောဂ္ါပ ိုွားမကတ ွွဲ့ရှ ပ ါ  Quarantine မ ှ  ွ ့်န ို င့်  

သ ည့်။ RT-PCR Test ပြင့်  စ စ ့်ကဆွား န ိုင့်ပခ င့်ွား မရှ ဘွဲ Rapid Antigen Diagnostic Test(RDT) 

Ki t ပြင့် သြော စစ ့်ကဆွား ပါ   (၇)ရ ့်ကပမြော ့်ကန ၌ စစ ့်ကဆွား ပပ ွား Negative အကပြရရှ မသှ ြော 
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Quarantine မ ှ  ွ ့်န ို င့်ပါမ ည့်။ စစ ့်က ဆွား မှုစရ တ ့်မ ြောွား  ို ခရ  ွား သ ည့်၏စ ရ တ ့်ပြင့်  ကပွားကခ   

ရမည့်၊ 

(ဌ)  Stay-at-Home ကေသမှ ေြောက သြော ခရ  ွား သည့် မ ြောွားအကနပြင့်  အပခြောွား Stay-at-Home ကေသ 

သ ို  သွ ြောွားပါ  ခရ  ွားစ ဉ ့်စ တ င့်မ  ွ့်ခွ ြောမ  ၃၆ န ာ ရ အတွင့်ွား Rapid Antigen Diagnostic 

Test (RDT) Kit ပြင့်  စစ ့်ကဆွား  ြောွားပ ပ ွားပြစ့် သပြင့်  Quarantine ဝင့်ရန ့်မေ ို၊ 

(ဍ)  Non-Stay-at-Home ကေသမှ ေြောက သ ြော ခရ  ွားသည့်မ  ြောွားအကနပ ြင့်  မ ည့် သ ည့် ကေ သသ ို ပ င့် 

သွြောွားက စ ြောမူ ခရ  ွားစ ဉ ့်စ တ င့်မ  ွ့်ခွ ြောမ  ၃၆ န ာရ အတ ွင့်ွား Rapid Antigen Diagnostic 

Test (RDT) Kit ပြင့်  စစ ့်ကဆွား  ြောွားပ ပ ွားပြစ့် သပြင့်  Quarantine ဝင့်ရန ့်မေ ို၊ 

(ၓ)  သ ့်ဆ ို င့်ရြောပမ ြုွဲ့ သ ို  ကေယ ြောဉ့်ဆ ို ့်ကရ ြော ့်ပါ   ကေသအ ြောဏ ြောပ ိုင့် မ ြောွား၏   န့်ွား မ ြောကရ ွား  

စစ ့်ကဆွား မှုမ ြောွားနှ င ့် ေ ို အ ပ့်ကသ ြော အ သွြောွားအ ေြော  န ့်သတ ့်ပခင့်ွား ေို ပ့်ငန့်ွား စဉ ့်မ ြောွားအ ြောွား မပြ စ့်  

မကန ေ ို ့်နာက ဆြောင့်ရွ  ့်ရ မည့်၊ 

 (ဏ) ခရ  ွားသည့် အကနပြင ့် အစ ိုွား ရကဆွား ရံိုသ ို  အတွင့်ွား ေူန ာအပြစ့် က ဆွား  ိုသ မှုခံယူ ရန ့် သွြောွားက ရ ြော  ့်  

ပခ င့်ွားပ ြစ့်ပါ  Check-in ဝင့်ခ  န့်တ ွင့် ကေက  ြောင့်ွားေ ို င့်ွားတ ြောဝန့်ရှ သူ ံ သ ို  သ ့် ဆ ို င့် ရ ြော  

ကဆွားရံိုအို ပ့်က  ွားမှ ေ ့်မှ တ ့်ကရွား  ိုွား ြောွားသည ့်   န့်ွားမြောကရွားဆ ိုင့်ရ ြောေွှွဲကပပ ြောင့်ွားပခင့်ွား မှတ့်တမ့် ွား 

(Medical Referral Form)အြောွား ပပသန ိုင့်ရ မ ည့်။  
 

မှတ်ခ  ်။ ခရ ်းစဉ်အေ ုံ ် ဓြောတ်ခွွဲစစ်လဆ်းမှုမ ြော်းပဖစ်သည ် RT-PCR Test (သ ုံို့မဟုံတ်) Rapid Antigen 

Diagnostic Test (RDT) Kit ပဖင  ်စစ်လဆ်းမှုမ ြော်း  ုံ လဆြောင်ရွ ်န ုံင်ရန်အတွ ် သ ်ဆ ုံင်ရြော ပြည်လထြောငစ်ုံ 

နယ်လပမလနပြည်လတြော်၊ တ ုံင််းလေသက  ်း/ ပြည်နယ် ပြည်သ ူ့  န််းမြောလရ်းဦ်းစ ်းဌြောနမ ြော်းမှ   ဓြောတ်ခွွဲစစ်လဆ်း 

မည ်လနရြောမ ြော်း  ုံ က  ြိုတငသ်တ်မှတ်ထြော်းရှ ၍ လေယြောဉ်ေ ်မှတ်ဝယ်ယ သ မ ြော်းအြော်း အဆ ုံြါလနရြောမ ြော်း 

သ ုံို့ လစေွှတ်ပြ ်း ဓြောတ်ခွွဲနမ နာရယ န ုံငလ်စရန် တြောဝန်ရှ သ မ ြော်းနှင်  က  ြိုတင်ည  န ှုင််း လဆြောင်ရွ ်ထြော်းရှ ရမည်။  

Quarantine ဆ ုံင်ရြော သတ်မှတ်ခ  ်မ ြော်းသည် လပြြောင််းေွဲေြောသည ် အလပခအလနအခ  န်အခါ (Changing 

Epidemiological Situation) လြေါ်မ တည၍် လပြြောင််းေွဲမှုမ ြော်းရှ န ုံငြ်ါသည်။ 
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လေလ  ြောင််းေ ုံင််း လပမပြင်ဝန်လဆြောင်မှုဝန်ထမ််းမ ြော်းနှင  ် လေဆ ြ်၌ တြောဝန်ထမ််းလဆြောင်သည ် ဝန်ထမ််း 

မ ြော်း ေ ုံ ်နာလဆြောင်ရွ ်ရန် 

၅။ ကေက  ြော င့်ွားေ ိုင့်ွား၊  ကပမ ပပင့်ဝန့်ကဆ ြောင့်မှု ဝန့်  မ့်ွားမ ြောွားနှ င ့်ကေဆ ပ့်၌ တ ြောဝန့် မ့်ွားကဆ ြောင့် သ ည ့်  

ဝန့် မ့်ွားမ  ြောွား ကအ ြော ့်ပါ အတ ိုင့်ွား ေ ို ့်န ာကဆြော င့် ရွ ့်ရမည့်  - 

( ) ပံိုမှန့်ပပ ည့်တွင့်ွားကေက  ြောင့်ွားခ ရ ွား စဉ ့်မ ြောွား ပပန့်ေ ည့်ကပပွားဆွွဲပခင့်ွား မစတ င့်မ  ခရ  ွားသည့်မ ြောွား နှ င ့်  

အန ွား ပ့်  ကတွွဲ့  အ ေိုပ့် ေိုပ့်   ို င့်မ ည ့် ကေက  ြော င့်ွားေ ိုင့်ွား  ကပမပပင့်ဝန့်က ဆြော င့်မှုဝန့် မ့်ွားမ ြော ွား  

နှင ့် ကေဆ ပ့်၌ တ ြောဝန့်  မ့်ွား ကဆြော င့် သည ့် ဝန့် မ့်ွားမ ြောွား အြောွား ခရ  ွားသည့် မ ြော ွားန ှင ့်   ကတွွဲ့ န ိုင့်မှု  

အတ ိုင့်ွားအတ ြောကပ ေါ်မူတ ည့်၍ Rapid Antigen Diagnostic Test (RDT) Kit ပြင ့် ဓြောတ့်ခွွဲ 

စမ့်ွားသပ့်ခ  ့်တွင့် Negative ပြစ့်သ ူ (သ ို မဟိုတ့်) RT-PCR test အသံိုွားပပြု၍  စစ ့်ကဆွား ပပ ွား 

ကရြောဂ္ါပ ိုွားမကတ ွွဲ့ရှ သူ(Negativeပြစ့်သ)ူမ ြောွား  ို သြော  တ ြောဝန့်ကပွားအ ပ့်ရန့် ၊  ခရ  ွားသည့်မ  ြောွား နှ င ့် 

အခ  န့်  ြောပမင ့်စွ ြော   ကတွွဲ့ ရမည ့် ဝန့် မ့်ွားမ ြောွား (ဥပမြော-ကေ ယြောဉ့်က မြောင့် မ ယ့် မ ြောွား) ပြစ့်ပါ   

R T-PCR test အသံိုွားပပြု၍  စစ ့်ကဆွား ရ မည့်၊ 

(ခ) ကေက  ြောင့်ွားေ ိုင့်ွား ကပ မပပင့်ဝန့်ကဆ ြောင့် မှုဝန့်  မ့် ွားမ ြော ွားနှင ့်  ကေဆ ပ့်၌ တ ြောဝန့်  မ့်ွားက ဆြောင့် သည ့်  

ဝန့် မ့်ွားမ  ြောွားအ ြောွားေံိုွား  သ တ ့်မှတ့် ြောွားက သြော  ခွွဲစ တ ့်ခန ့်ွားသံိုွား  ပါွားစပ့် နှာကခါ င့်ွားစ ည့်ွား (Surgical 

Mask)၊ မ  ့်နှ ာအ  ြော(Face Shield) အပပည ့်အ စံိုဝတ ့်ဆင့်ရန ့်နှင ့် ေ ့် သန ့်စင့်ကရွားေို ပ့်  

ငန့်ွားစဉ ့်မ  ြောွားအြော ွား စနစ့် တ  ေိုပ့်ကဆ ြောင့်ရ မည့်၊(ပစစည့်ွားမ ြောွား  ို   ို င့်တ ွ ယ့်ပပ ွားတ  ိုင့် ွား ကရ၊ 

ဆပ့်ပပ ြော ပြင ့် စ ကန  ့်( ၂၀)   ြော မ  ြောခဏက ဆွား က  ြောရန့် (သ ို မဟို တ ့်) အနည့်ွားဆံို ွား 

အယ့်   ိုကဟြော ေ့် (၆ ၀%)  ပါဝင့် သ ည ့် ကရမေ ိုေ  ့်သန ့်က ဆွား ရည့်  အ သံိုွားပပ ြု ၍  

မ  ြောခဏက ဆွား က  ြောရ န့်) 

(ဂ္) ကေယြောဉ ့် ခရ ွားစဉ ့်မစတင့် မ  ခရ ွားသည့် မ ြောွား Check-in ဝင့် သည့်နှ င ့် ခနဓ ာ  ို ယ့် အပူခ   န့်စစ့်ကဆွား 

ရန ့်နှင ့်   န့်ွား မြောကရွားန ှင ့် အြောွား စ ြောွားဝန့်က  ွား ဌြောန  အသ အမှတ့်ပပြု ဓြောတ့်ခွွဲခ န့်ွား မ ှ (၃၆) နာရ  

အတွင့်ွား Rapid Antigen Diagnostic Test (RDT) Kit ပြင ့် စစ ့်ကဆွား  ြောွားက သြော COVID-19 

ကရြောဂ္ါ င့်ွားရ ှင့်ွားက  ြောင့်ွား ဓြော တ ့်ခွွဲစမ့်ွားသ ပ့်ခ  ့် အြောွား စ စစ့် ရမည့်၊ 
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(ဃ)   ိုယ့် အပူခ  န့် 38°C (သ ို မဟိုတ့်) 100.4°F နှင ့် အ  ့်ပ မင ့်တ ့်ကန သူမ  ြောွားနှင ့် (၃၆)န ာ ရ  

အတွင့်ွား COVID-19 ကရြောဂ္ါ င့်ွားရ ှင့်ွားက  ြော င့်ွား Rapid Antigen Diagnostic Test (RDT) Kit 

ပြင ့် ဓြောတ ့်ခွွဲ စမ့်ွား သပ့်ခ   ့် မပါရှ သူမ  ြောွားအ ြောွား ကေယ ြောဉ့်ခရ  ွားစ ဉ ့်တွင့် ေ ို ့်ပါခွ င ့်မပပြုရ ၊  

(အြ  ြောွားတ  ိုင့်ွားတ ြောရြောတ ွ င့်   န့်ွား မြောကရွားန ှင ့် အြောွား  စြောွား ဝန့်က  ွား ဌြောနမှ  ိုတ့်ပပန့် ြောွားကသ ြော 

COVID-19 Infrared (Non-touch) အပူခ  န့်တ  ို င့်ွား   ရ ယ ြော  ို အ သံိုွားပပြု ၍ အပူခ  န့်တ  ိုင့်ွား  

တ ြောပခင့်ွား ေိုပ့်ငန့်ွား ေမ့်ွား ညွှန့် (၄-၅-၂၀၂၀)အတ ို င့် ွား  တ    စွြော ေ ို ့်န ာက ဆြောင့်ရွ ့် ရ မည့် ။)  

(ပူွားတ ွွဲ) 

(င) ခရ  ွားသည့်မ  ြောွား အြောွား က ေယ ြောဉ့်ကပေါ်တ ွ င့် ကနရ ြောခ  ြောွားရြော ၌ အတတ ့် န ိုင့်ဆံိုွား Phy sical 

Di stanci n g ရရ ှ ကစရန့် စန စ့်တ    တ တ ့်န ိုင့်သကရွ ွဲ့ ခပ့်ခ ွြောခွြော ကနရြောခ  ြောွားရ မည့်၊ 

(စ) ခရ  ွားသည့်မ  ြောွားတ န့်ွား စ ကန ခ   န့်နှင ့် Boarding ကစြောင ့် ဆ ိုင့်ွားခ   န့်မ  ြောွား၌ ခရ  ွားသည့် မ ြောွား အြောွား (၆)က ပ  

အ ွြော ခပ့်ခ ွ ြောခွြောပြ င ့် Physical Distancing ရရ ှ ကစကရွား  ကဆြောင့်ရွ ့်ရ မ ည့်၊ 

(ဆ) Check-in ဝင့်ကရြော ့်ခ   န့်မှစ၍ Boarding ေိုပ့် သ ည ့်အခ  န့်အ    ေို ပ့်င န့်ွား စဉ ့် တ ကေျှြော  ့် 

ခရ  ွားသည့်တစ ့်ဦွားဦွား  ံတွ င့် COVID-19 ကရြောဂ္ါ သံသ ယပြစ့်ြွ ယ့် ြ ြောွားပခ င့်ွား၊  ကခ  ြောင့်ွားဆ ိုွား ပခ င့်ွား ၊  

ရိုတ့်တ ရ ့်အနံ အရသ ြော  ကပ ြော  ့်ဆံိုွားပခ င့်ွား  အစရှ သ ည ့် ကရြောဂ္ါ ေ ခ ဏြော မ ြောွား ကတ ွွဲ့ ရှ ပ ါ   

ကေဆ ပ့်  န့်ွား မြောကရွားဌ ြော န  (သ ို မဟိုတ့်)  သ ့် ဆ ို င့်ရြော  န့်ွား မြောကရွားအ ြောဏ ြော ပ ိုင့် သ ို  ခ  ့်ခ  င့် ွား  

သတ င့်ွားပ ို ရ မ ည့် ၊ 

(ဇ) ကေယြောဉ ့် ခရ ွားစဉ ့်တွင့် ေွှွဲကပပ ြောင့်ွားေူနာပါရှ ပ ါ  ကေဆ ပ့်  န့်ွားမ ြောကရွားဌ ြောန (သ ို မဟိုတ ့်) 

သ ့်ဆ ို င့်ရြော  န့်ွား မြောကရွား အြော ဏြောပ ို င့် သ ို  ေ ိုအပ့် ကသြော ပပ င့်ဆ င့်မှုမ  ြောွား ကဆြောင့်ရွ ့်န ို င့် ရ န့်  

အတွ ့် က  ြုတ င့် အက  ြောင့်ွား  ြောွားရ မ ည့်၊   

(ဈ) ကေယ ြောဉ့်ခရ  ွားစ ဉ ့်တစ ့်ခိုပပ ွားဆ ံိုွားတ  ိုင့်ွား ကေယြောဉ့် ပ ို ွားသတ့်သန ့်စ င့်ပခ င့်ွား  (Disinfection) ေိုပ့်  

ငန့်ွားမ ြောွား အြောွား ကေက  ြော င့်ွားပ ို ကဆြော င့်ကရွားညွှန့်  ြောွားမှုဦွားစ  ွားဌ ြောနမှ (၁၉-၃-၂၀ ၂၀) ရ ့်ကန  တ ွ င့်  

 ိုတ့်ပပန့်သ ည ့် ညွှန့်  ြောွားခ  ့်အ မှတ့် (၁/၂၀၂၀ ) နှင ့် (၂၅-၈-၂၀၂၀) ရ  ့်ကန တ ွင့်  ို တ ့်  

ပပန့်သ ည ့် ညွှန့်  ြောွားခ  ့် (LNN/1 8 0 1 /LLY/20 20 /600 6)  သတ ့်မှတ့်ခ  ့်မ  ြောွား အတ ိုင့်ွားက ဆြော င့်  
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ရွ ့်ရမည့် ။ (ပူွားတ ွွဲ)နှင ့် ေိုပ့်ငန့်ွား ေ ိုအပ့်ခ   ့် အရ  ကေဆ ပ့်  န့်ွား မ ြော  ကရွားအြော ဏြောပ ို င့်အ ြွွဲွဲ့  

အစည့်ွားန ှ င ့် သ ့်ဆ ိုင့် ရ ြော   န့်ွား မြောကရွား အြော ဏြောပ ို င့် တ  ို မှ ပ ိုွားသတ ့် သန ့်စင့်ပခ င့် ွား  (Disinfection) 

ေိုပ့် ငန့်ွားစဉ ့်မ  ြောွားအြောွား  ပ့် ကဆြောင့်ွားကဆ ြောင့်ရွ ့် ရန့်  ေ ိုအပ့် သည့်ဟို သတ ့်မှ တ ့်ပါ  သတ ့်မှတ့်  

ခ  ့်အတ  ို င့်ွား  ေ ို ့်နာက ဆြောင့်ရွ ့်ရ မည့်၊ ( ျွန့်ွား ပတ့်ကေ ယြောဉ့်  ခရ ွားစဉ ့်မ ြောွားအတ ွ ့် ခရ ွားစဉ ့်  

တ စ့်ခ ိုစ ပပ ွားဆံိုွားတ  ိုင့်ွား သ  ့်ဆ ိုင့်ရြောက ေဆ ပ့် ၌ ပ ိုွား သတ ့်သ န ့်စင့်ပခင့်ွား  (Disinfection) ေိုပ့်ငန့်ွား  

မ ြောွားကဆ ြောင့်ရွ ့်ရန့်)  က ေယ ြောဉ့်ခရ  ွားစ ဉ ့်အတ ွင့်ွား  သံ သယ ေူနာ စ  စစ ့်ကတ ွွဲ့ ရှ ရပါ  အဆ ို ပါ  

ေူနာက ေယ ြောဉ့်ကပေါ် မှ ဆင့်ွားသ  ့်သ ည့်နှ င ့် ပ ိုွား သတ ့်သ န ့်စင့်ပခင့်ွား(Disinfection) ေိုပ့်ငန့်ွား  

မ ြောွားကဆ ြောင့်ရွ ့် ရ မည့် ။) 

(ည) အ  ့် ပါဝန့်  မ့်ွားမ ြောွား ေိုပ့်ငန့်ွား ခွင့်နှ င ့်  မ မ ကန အ မ့်တွင့် ကန   ိုင့်စဉ ့် အ တ ွင့်ွား   န့်ွား မ ြောကရွား  

နှင ့် အြောွား  စြောွားဝန ့်က  ွားဌ ြောန၏ (၂၆-၆-၂၀၂၀)ရ ့် စွွဲပါ COV ID-1 9   ြော ွ ယ့်   န့်ွားခ  ြု ပ့်ကရွား  

နှင ့်ပတ့်သ  ့်၍ စ ့်ရံို၊ အေိုပ့် ရံိုမ ြောွား၊  ေိုပ့်ငန့်ွား ခွ င့်မ ြောွား၊  အေိုပ့်ဌြောန မ ြောွားနှင ့် ကဆြော ့်ေို ပ့်  

ကရွားေိုပ့်ငန့်ွား ခွင့်မ  ြောွား သ ို  ေမ့်ွားညွှန့်ခ   ့်အတ ို င့်ွား ေ ို ့်နာက ဆြောင့်ရွ  ့်ရ မ ည့်။(ပူွားတ ွွဲ)  

 

လေယြောဉ်မှ ်းမ ြော်းနှင ် လေယြောဉ်လမြောင်မယ်မ ြော်းမှေ ုံ ်နာလဆြောငရွ် ်ရန် 

၆။ ကေယ ြောဉ့်မှ ွားမ  ြောွားနှ င ့် က ေယ ြောဉ့်ကမြော င့်မ ယ့်မ  ြောွား မှ  ကအြော ့်ပါ အတ ိုင့်ွား ေ ို  ့် နာကဆြော င့်ရွ ့်ရမ ည့် - 

( ) ပံိုမှန့်ပပ ည့်တွင့်ွားကေက  ြောင့်ွားခ ရ ွား စဉ ့်မ ြောွား ပပန့် ေ ည့်ကပွားဆွွဲပခင့်ွား မစတ င့်မ  ကေယ ြောဉ့်မှ ွား နှ င ့်  

ကေယ ြောဉ ့်ကမ ြောင့် မယ့်မ  ြောွားအြောွား RT-PCR test အသံိုွားပ ပြု၍ စစ့်ကဆွားပ ပ ွား ပ ိုွားမကတ ွ ွဲ့ရှ သူ (Negative 

ပြစ့်သူ)မ ြောွား  ို သြော တ ြောဝ န့်ကပွား အပ့်ရ မ ည့်၊(တ စ့်က  မ့်သြောစစ့်ကဆွား ရန ့် ပြစ့်ပါ သ ည့်၊) 

(ခ) ကေယ ြောဉ့်မှ ွားမ  ြောွားနှ င ့်  က ေယ ြောဉ့်ကမြော င့်မ ယ့် မ  ြောွား အြောွားေံိုွား ခရ  ွားစ ဉ ့် တ စ့်ခ ိုမ စတ င့်မ  အပူခ   န့်  

တ  ိုင့်ွားတ ြောသည ့် ေိုပ့် ငန့်ွားမ  ြောွားအ ြောွား သ ့်ဆ ို င့်ရြောက ေက  ြောင့် ွားေ ိုင့် ွားမှ တ ြောဝန့် ယူ၍   န့်ွားမြောကရ ွား 

နှင ့်အ ြောွား စြောွားဝန ့်က  ွား ဌြော နမှ  ိုတ့်ပပန့် ြောွားကသ ြော COVID-19 Infrared (Non-touch) 

အပူခ   န့်တ  ိုင့်ွား  ရ ယ ြော  ို  အသံိုွားပ ပြု၍ အပူခ   န့်တ  ိုင့် ွားတ ြောပခင့် ွား ေိုပ့် ငန့်ွားေမ့်ွားညွှန့် (၄-၅-၂၀၂၀) 

(ပူွားတ ွွဲ)အတ ိုင့်ွား တ    စွြော ေ ို ့်နာက ဆြောင့်ရွ  ့်ရန ့် နှ င ့် COVID-19 သံသယပြ စ့်ြွယ့်ြ  ြောွားပခ င့်ွား ၊  
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ကခ  ြောင့်ွားဆ ိုွား ပခ င့်ွား၊  ရိုတ့်တ ရ ့်အနံ အရ သ ြော  ကပ ြော  ့်ဆံိုွားပခ င့်ွားအစရ ှ သည ့် က ရြောဂ္ါေ ခ ဏြော မ ြော ွား  

အေံိုွားစံို င့်ွားစ င့်မှ သြော သ တ ့်မှတ့်ခရ  ွားစ ဉ ့်တွင့် ေ ို ့် ပါတြောဝန့်  မ့်ွားက ဆြော င့် ကစ ရမည့်၊ 

(ဂ္) ခရ  ွားစ ဉ ့်တ စ့်ခ ို မစတ င့်မ  ကေယ ြောဉ့်မှ ွားမ  ြောွားနှ င ့် ကေယ ြောဉ့်ကမြော င့်မ ယ့် မ  ြောွား အြောွားေံိုွား သတ ့်မှ တ ့်  

 ြောွားက သြော Di spos able  Apron, Surgi cal  Gl o ve s, KN 95  Mask, Go ggl e s စသည ့် Level 

2 PPE နှင ့် သတ ့်မှတ့် PPE မ ြောွား ဝတ ့်ဆင့်ရန ့်နှင ့် အသံိုွားပပြုကန စဉ ့်   ြောေ တ စ့်ကေျှြော ့် ေံို ွား 

PPE Usage Failure မ ြောွားမပြစ့်ကစ ရန ့် ဝတ ့် ဆင့်သူ   ိုယ့်တ ို င့်နှင ့် က ေယ ြောဉ့်အမှု  မ့် ွား  

အခ င့်ွားခ  င့်ွား စဉ ့်ဆ ့်မပပ တ ့်  ဆန့်ွားစ စ့် ရမည့်။ PPE Usage Failure ပြစ့်ကပေါ် ခွဲ ပါ  ခ  ့်ခ  င့် ွား 

ပပင့်ဆင့်ကဆ ြောင့်ရွ ့်ရန့်နှ င ့် ခရ ွားစဉ ့်တစ့်က  ြောင့်ွားပပ ွားတ  ိုင့်ွား Coverall/ Apron နှင ့် Glove အြော ွား  

ေွဲေှ ယ့်ရမ ည့် ၊(အသွြောွား အပပန့်ခရ  ွားစ ဉ ့် သ ို မဟို တ ့်  ျွန့်ွားပတ ့်ခရ  ွားစ ဉ ့် ပြစ့်ပါ  ခရ  ွား(၁)ခိုပပ ွား  

ဆံိုွားတ  ိုင့်ွား Apron နှင ့် Glove မ ြောွားအြောွား  စန စ့်တ   ချွတ ့်၍ သတ ့်မှတ့်ကန ရြောတွင့် စွန ့် ပ စ့်  

ရမည့်၊) 

(ဃ) ခရ  ွားစ ဉ ့်တစ ့်ကေျှြော ့် က ေယ ြောဉ့်မှ ွားမ  ြောွား အကနပြင ့် အတတ ့်န ိုင့်ဆံိုွား က ေ ယြောဉ့်   န့်ွားခ  ြု ပ့်  

ခန ့်ွား အတွင့်ွားတ ွင့် သြော တ ြောဝန့် မ့်ွားက ဆြောင့်ရ မည့်၊ ( ေ ိုအပ့်ခ   ့် အရ ကေ ယ ြောဉ့်  န့်ွားခ  ြုပ့်ခန့် ွား  

အပပင့်  ွ ့်ပါ   Surgical Gloves, KN 95 Mask, Goggles or Face shield ဝတ ့်ဆင့်  

ရမည့်၊) 

(င) ကေယ ြောဉ့်ကမြော င့်မ ယ့်မ  ြောွား ခရ  ွားသည့် မ ြောွားနှင ့် တ တ ့်န ိုင့်သမျှ  ခပ့်ခ ွြောခွ ြောက န၍  တ ြောဝန့်မ  ြောွား  

ကဆြောင့်ရွ ့်န ို င့်ကစရန ့် ကေယ ြောဉ့်၏ ကရှွဲ့ဆံိုွားခ ံို နှစ့်တန ့်ွားန ှင ့် ကနာ ့်ဆံိုွား ခံိုနှစ ့်တန ့်ွားတ  ို တ ွ င့်  

ခရ  ွားသည့်တ င့်ကဆြော င့်ပခ င့် ွားမပပြုရ ၊ 

(စ) ကေယ ြောဉ့်ခရ  ွားစ ဉ ့်အတ ွင့်ွား ကေယ ြောဉ့်ကမြော င့်မ ယ့် မ ြောွား အကနပြင ့် က ေယ ြောဉ့်၏ကရှွဲ့ဆံိုွားန ှ င ့်  

ကနာ ့်ဆံိုွားကန ရြော ေွတ့်  ြောွားရ ှ  ြောွားကသ ြော ဧရ ယြော အတွင့်ွားတ ွင့် သ ြော ကန ၍  ခရ  ွားသည့်မ  ြောွားနှ င ့်  

တ  ို ့်ရ ို ့်  ကတ ွွဲ့ပခ င့်ွား အ ြောွား တ တ ့်န ိုင့်သက ေြော  ့် ကရှြောင့်ရှြောွား၍  တ ြော ဝန့် မ့်ွားကဆြောင့် ရမ ည့် ။  

အကရွားကပ ေါ်  စစနှ င ့်  ခရ ွားသည့်တစ့် ဦွားဦွား တစ့်စံိုတစ့်ရြော ကန  ိုင့် မက ြောင့်ွားပခင့်ွား 

ပြစ့်ကပ ေါ်ေ ြောမှ သ ြော အဆ ို ပ ါခရ  ွားသည့် အတွ ့် ေ ို အ ပ့်ကသ ြော အ ူ အည မ ြောွားကပွားရ မည့်၊ 
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(ဆ) ကေယ ြောဉ့်ကမြော င့်မ ယ့်မ  ြောွား မှ ကေယ ြောဉ့်မ  ွ ့်ခွြောမ  COVID-19 ကရြောဂ္ါ ြော  ွယ့်ကရွား ေမ့် ွား  

ညွှန့်ခ  ့်မ  ြောွား အြောွား  အ သ ကပွားက  ညြောရ မ ည့်။ ခရ  ွားသ ည့်အ ြောွားေံိုွားအ ြောွား ခွွဲစ တ ့်ခန ့်ွားသံိုွား  ပါွားစ ပ့်  

နှာကခါင့်ွားစ ည့်ွား (Surgical Mask)၊ မ  ့်နှာ အ ြော(Face Shield) တ  ို အြောွား ကေယ ြောဉ့်ခရ  ွားစ ဉ ့်  

တ စ့်ကေျှြော ့် ကသခ  ြောစွ ြောဝတ့်ဆင့်  ြောွားရ ှ ကစ ရန့်နှ င ့် ေ ို ့်နာပခင့်ွားမရှ က သ ြော  ခရ  ွားသည့်မ  ြော ွား  

အြောွား ကေ ယြောဉ့် ၏ PA System မှတစ ့်ဆင ့် သတ  ကပွား ရမည့်၊ 

(ဇ) ကေယ ြောဉ့်ကပေါ်တ ွ င့် မပြ စ့်မကန ေ ိုအ ပ့်ကသ ြော အ ကပခ အကနမှေွွဲ၍ အစ ြောွားအက သြော  ့်၊ အ ကြ ြော့်  

ယမ ြောနှင ့် ကရ စ သည့် တ  ို အြောွား က ျွွားကမွွားပခ င့်ွား ေံိုွားဝ ( ေံိုွားဝ)  မပပြုေို ပ့်ရ ၊(ကေယ ြောဉ့်ကပ ေါ် သ ို  

မတ ့်ကရြော ့်မ  ကစ ြောင့် ဆ ိုင့်ွားသ ည့် ဧရ ယြောတွ င့် က ျွွားကမွွားပခ င့်ွား (သ ို မဟို တ ့်) ခရ  ွားစ ဉ ့်ပပ ွားဆံိုွား  

ခ  န့် တ ွင့် Takeaway Food box မ ြောွားနှင့်  ကဝငှပခ င့်ွားမ ြောွား ကဆြော င့်ရွ ့် န ို င့်ပါ သ ည့် ၊) 

(ဈ) ကေယ ြောဉ့်ခရ  ွားစ ဉ ့်အတ ွင့်ွား  ခရ  ွားသည့်တစ ့်ဦွားဦွား  ံ တ ွင့် COVID-19 ကရြောဂ္ါ သံ သယ ေ ခ ဏ ြော  

မ ြောွားကတ ွ ွဲ့ရှ ပ ါ  အဆ ို ပါခရ ွားသည့်အ ြောွား က ေယ ြောဉ ့်ကပ ေါ်ရှ  က  ြုတင့် သတ ့်မှတ့် ြောွားက သ ြော 

သ ွားပခ ြော ွားကနရြောတွင့်  ခွွဲ၍  ြောွားရ ှ  ြော အန ွားဆံိုွားဆ ို  ့်ကရြော ့်မ ည ့် က ေဆ ပ့် ရှ  ကေဆ ပ့်  န့်ွား မ ြော  

ကရွားဌ ြောန (သ ို မ ဟိုတ ့်)   န့်ွား မြောကရွား အြော ဏြော ပ ိုင့် သ ို  သတ င့်ွားက ပွားပ ို ရ မည့်၊ 

(ည) ကေယ ြောဉ့်ခရ  ွားစ ဉ ့်ပပ ွားဆံိုွားပါ  ဝတ ့်ဆင့် ြောွားကသ ြော  Personal Protective Equipment 

(PPE) မ ြောွားအ ြောွား သတ ့် မှတ့် ြောွားက သြော ကနရ ြောတွ င့်သ ြော စန စ့်တ   ချွတ ့်ရ န့်နှင ့် စန စ့်တ    

စွန ့်ပစ့်ပခ င့်ွားတ  ို   ို ကဆြောင့် ရွ ့်ရမည့် ။  ခရ  ွားစ ဉ ့်အတ ွင့်ွား PPE အပါအဝ င့် အပခြောွား စွန ့်ပစ့်ပစစ ည့် ွား  

မ ြောွား အြောွား ဆ ို ့်ကရြော ့် က ေဆ ပ့်တ ွင့်စွန ့် ပစ့်ပါ  အမ ှု ့် အ တ ့်အ ြောွား  ေ ိုရင့်ွား  ို အကပခခံ ၍ 

 ိုတ့်ေိုပ့်  ြောွားက သြော အ ရည့်နှင ့် အမှုန့် မ  ြောွား(ဥ ပမ ြော- Bleaching Powder)  ို အသံိုွားပပြု ၍ 

ကရနှင ့်အခ  ြုွား   ကရြောစ ပ့်ပခင့်ွားပြင ့် (0.1% Sodium Hypochlorite Solution (1000ppm) 

ပါဝင့်က သြော ပ ိုွားသတ ့် သန ့် စင့်ကဆွား ရည့် ပြ င ့် ကသခ ြော စွြော Di sinf e cti o n ပပြုေိုပ့်၍ မ ွားရ ှုွဲ့ြ  ့်ဆ ွား  

ကစကရွား  သတ  ကပွား ရမည့်၊  (  န့်ွား မြောကရွားန ှင ့် အြောွား  စြောွားဝန ့်က  ွားဌ ြောန ၏ (၂-၆-၂၀၂၀) ရ ့်စ ွွဲပါ  

Coronavirus Disease 2019(COVID-19) ပြစ့်ပြွောွားကနစဉ ့် ြောေ အတွင့်ွား အမ ြောွားပပ ည့်သူနှ င ့် 
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သ ့်ဆ ို င့်ကသ ြောကနရြော မ ြော ွားတ ွင့် ပ ိုွားသတ ့်သန ့်စ င့်ပခ င့်ွားဆ  ိုင့်ရြော သ က ြောင့်ွားစ ရ ြောမ ြောွား (Version 

2.0) အရ ကဆြောင့်ရွ ့်ပါရ မည့်၊) (ပူွားတ ွွဲ) 

(ဋ) ကေယ ြောဉ့်မှ ွားမ  ြောွားနှ င ့်  ကေယ ြောဉ့်ကမြော င့်မ ယ့်မ  ြောွား အကနပြင ့် ခရ  ွားစ ဉ ့်ပပ ွားဆံိုွားပါ    န့်ွား မြောကရ ွား  

ဆ ိုင့်ရြော က  ပ ငြောခ  ့်စြော ရွ ့်အြောွား မှန့်  န့် ပပ ည ့်စံို စွြော ပြည ့်စွ  ့်၍ သ  ့်ဆ ို င့် ရြော  န့်ွား မြောကရ ွား  

တ ြောဝန့်ရှ သူမ ြောွားသ ို  မပ   ့်မ ွ ့် ကပွား အပ့်ရ မ ည့်၊ 

(ဌ)   ကေယ ြောဉ့်မှ ွားန ှ င ့် ကေ ယြောဉ့်ကမ ြောင့် မယ့် မ ြောွား အက နပြင ့် ေိုပ့် ငန့်ွားခ ွင့်နှင ့်  မ မ ကနအ မ့်တွ င့်  

ကန   ိုင့်စဉ ့်အတ ွ င့်ွား   န့်ွား မြောကရွားန ှင ့် အ ြောွား စ ြောွားဝန့်က  ွား ဌြောန ၏ (၂၆-၆-၂၀၂၀)ရ ့်စ ွွဲပါ 

COV ID-1 9   ြော ွယ့်   န့်ွား ခ ြုပ့်ကရွားန ှင ့်ပတ့် သ ့် ၍ စ ့်ရံို၊ အေိုပ့်ရံို မ ြောွား၊  ေိုပ့်ငန့်ွား ခွင့်မ  ြောွား ၊  

အေိုပ့်ဌ ြောနမ  ြောွားနှင ့် ကဆ ြော  ့်ေို ပ့်ကရွား ေိုပ့် ငန့်ွားခ ွင့် မ ြောွား သ ို  ေမ့်ွားညွှန့်ခ   ့် အတ ိုင့်ွား ေ ို ့်န ာ  

ကဆြောင့်ရွ ့်ရ မည့် ၊(ပူွားတ ွွဲ) 

(ဍ )    ကေက  ြော င့်ွားခ ရ ွား စဉ ့်မ ြောွား တ ွင့် ေ ို ့် ပါတြောဝန့်  မ့်ွားကဆြောင့်  က သ ြော ကေ ယြောဉ့်မှ  ွားမ ြောွားနှ င ့်  

ကေယ ြောဉ့်ကမြော င့်မ ယ့်မ  ြောွား  တ စ့်စံိုတစ ့်ရြော ကန  ိုင့် မ က ြောင့်ွားပြစ ့်ကပ ေါ်ေ ြောပါ   ကေဆ ပ့်  န့်ွား  

မြောကရွားဌ ြောန ( သ ို မဟိုတ့်)  သ ့်ဆ ိုင့်ရ ြောပမ ြုွဲ့ နယ့်   န့်ွား မြောကရွားဌ ြောနမ ြောွား သ ို  ခ  ့်ခ င့်ွား သတ င့် ွား ပ ို  

ရမည့်။ 

 

  န််းမြောလရ်းနှင ်အြော်း စြော်းဝန်က  ်းဌြောန  

(၁၄-၁၂-၂၀၂၀) 

 


