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ကိုဗစေ်ရာဂါသဳသြဖငဴ် ေသဆုဳဵေသာလူနာမျာဵကို 

ကိုင်တွယ်ထိန်ဵသိမ်ဵ ရန် လမ်ဵညွှန်ချက် (ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ)် 

 

ယခုလက်ရိှအေြခအေန၌ ြမန်မာနုိင်ငဳတွင် ကုိဗစ်ေရာဂါသည် တစ်နုိင်ငဳလဳုဵအတုိင်ဵအတာထိ 

ြပန့်ပွာဵလာေနသည်ကိ ု ေတွ့ရှရိပါသည်။ ကမ္ဘာဴကပ်ေရာဂါြဖစ်သည်ဴ ကိုဗစ်ေရာဂါသဳသယေကကာင်ဴ 

လူအမျာဵအြပာဵ ေသဆဳုဵမှုြဖစ်ပွာဵေနသည်ကိုလည်ဵ စိတမ်ေကာင်ဵ စွာ ေတွ့ရှရိပါသည်။ 

ယခုအချနိ်သည် ကမ္ဘာဴကပ်ေရာဂါ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဆိုက်ကပ်ေနချနိ် ြဖစ်ေသာေကကာင်ဴ 

ေရာဂါကူဵစက်ြပန့်ပွာဵမှုကို ေလျှောခဴျထိန်ဵချုပန်ိုင်ရန် ဤကာလအတွင်ဵ ေသဆဳုဵသူမျာဵကို ကုိဗစ ်

သဳသယလူနာအြဖစ် သတ်မှတ်၍ ေသဆဳုဵသူ၏ခန္ဓာကုိ ကုိင်တွယ်ထိန်ဵသိမ်ဵရာတွင် လုိက်နာကျင်ဴသဳုဵ 

နိုင်ရန် ဤလမ်ဵညွှန်ချက်ကုိ ထုတ်ြပန်ရြခင်ဵ ြဖစ်ပါသည်။ 

 

ရည်ရွယ်ချက ်

၁။ ေသဆဳုဵသူတ့ုိ၏ ကုိယ်ခန္ဓာကုိ ဂုဏ်သိက္ခာရိှရိှ၊ ေလဵစာဵသမှုြဖင်ဴ ကုိင်တွယ်ထိန်ဵသိမ်ဵနုိင်ေစရန် 

၂။ ေဒသအလုိက်၊ ကုိဵကွယ်ယဳုကကည်မှုအလုိက်၊ ဓေလဴထဳုဵတမ်ဵမျာဵနှင်ဴအညီ ေဆာင်ရွက်ရာတွင်လည်ဵ 

ပတ်ဝန်ဵကျငက် လိကု်ေလျာနိုငေ်သာ သတ်မှတေ်ဘာင်အတွင်ဵ မ ှ ေရာဂါကူဵစက်ြပန့်ပွာဵမှုကုိ 

ေလျှောဴချထိန်ဵချုပ်နုိငေ်သာ နည်ဵလမ်ဵမျာဵအတုိင်ဵ  စနစတ်ကျ လုပေ်ဆာင်နိငု်ေစရန် 

၃။ အေရဵကကီဵ ဆုဳဵအချက်မှာ ေသဆဳုဵသူနှင်ဴ ထိေတွ့ထာဵေသာ မိသာဵစုဝင်မျာဵနှငဴ ် ေသဆဳုဵသူ၏ 

ကျန်ရစ်ေသာ ကုိယ်ခန္ဓာကုိ ကုိင်တွယ်ထိန်ဵသိမ်ဵရေသာ လုပ်ငန်ဵစဉ်တွင် ပါဝင်ရသူ အာဵလဳုဵတ့ုိ 

ေရာဂါကူဵစက်ခဳရြခင်ဵ မှု အကာအကွယ်ေပဵနုိင်ရန် 

တို့ြဖစ်ပါသည်။ 

 

ကိုဗစ်ေရာဂါမဟတု်ေသာ ေသဆဳုဵသည်ဴ အေကကာင်ဵရင်ဵကိ ု တိကျေသချာစွာ သိရှိပပီဵ 

ေသဆဳုဵသူ၏ ေရာဂါသွင်ြပင်လက္ခဏာမှာလည်ဵ ကုိဗစ်ေရာဂါနှင်ဴ ကုိက်ညီမှု မရိှေကကာင်ဵ ေသချာပါက 

ပုဳမှန်လုပ်ရိုဵ လုပ်စဉ်အတိုင်ဵ  ေသဆုဳဵသူ၏ ကိုယ်ခန္ဓာကိ ုကိုငတ်ွယ်ထနိ်ဵသိမ်ဵနိုင်ပါသည်။ 
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ကိုဗစ်ေရာဂါသဳသယြဖင်ဴ ေသဆဳုဵသူ၏ ကျန်ရစ်ေသာ ကိုယ်ခန္ဓာကို ကိုငတ်ွယ်ထနိ်ဵသိမ်ဵ 

ရသူမျာဵအေနြဖင်ဴ ကုိဗစ်ေရာဂါပုိဵသည် ေသဆုဳဵသူ၏ ကိုယ်ခန္ဓာနှငဴ် ကိုယ်ခန္ဓာမှ ထွကေ်သာ 

အရည်မျာဵမ ှတဆင်ဴ ကူဵစက်နိငု်ေကကာင်ဵ ေသချာစွာ သိရှနိာဵလည်ရန် လိအုပ်ပါသည်။ 

ေရာဂါကူဵစက်နှုန်ဵသည် ကိုဗစ်ေရာဂါပိုဵ  သယ်ေဆာင်သူ အသက်ရငှ်စဉ်တွင် ပိုမိုြမင်ဴမာဵ 

ေသာလ်ည်ဵ ေရာဂါကူဵစက်ြပန့်ပွာဵမှုကုိ တတ်နုိင်သမျှေ ေလျှောဴချနုိငေ်စေရဵအတကွ် လမ်ဵညွှန်ချက် 

မျာဵကိ ုေသချာစွာ လိကု်နာသင်ဴပါသည်။ 

 

ေဆဵရဳု/ေဆဵခန်ဵတွင် မဟုတ်ဘဲ ကိုဗစ်ေရာဂါသဳသယြဖင်ဴ ေသဆုဳဵ သူ၏ မိသာဵစုဝင်မျာဵ 

လိကု်နာရန ်လမ်ဵညွှန်ချက ်

 

 ေသဆဳုဵသူ၏ ကိုယ်ခန္ဓာကုိ မလုိအပ်ဘဲ ကိုငတ်ွယ်၊ ေပွ့ဖက်ြခင်ဵ မြပုရန်၊ 

 ေသဆဳုဵသူ၏ ကိုယ်ခန္ဓာကုိ ထိေတွ့ကိုငတ်ွယ်မိပါက မိမိလက်ကို ေရနငှဴ်ဆပ်ြပာတ့ုိြဖငဴ ်

အနည်ဵ ဆုဳဵ စက္ကန့် (၂၀)ခန့ ်ေသချာစွာ ေဆဵေကကာရန်၊ 

 အခန်ဵ တွင်ဵတွင ်တစ်ဦဵနှငဴတ်စ်ဦဵ အနည်ဵ ဆုဳဵ (၆) ေပ အကွာမှ ေနရန်၊ 

 နီဵစပ်ရာကျန်ဵ မာေရဵဝန်ထမ်ဵ  (သ့ုိမဟုတ်) မိသာဵစုဆရာဝန်ကိ ု တယ်လီဖုန်ဵြဖင်ဴ ဆက်သွယ ်

အေကကာင်ဵကကာဵရန်။ 

 

ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵ /ဆရာဝန်မျာဵ လိကု်နာရန ်လမ်ဵညွှန်ချက ်

 

ကိုဗစ်ေရာဂါသဳသယြဖင်ဴ ေသဆုဳဵ သည်ဟု ဆက်သွယ်အေကကာင်ဵကကာဵလာပါက 

 ေသဆဳုဵသူ၏ အမ်ိအဝင်တွင ်ေရနငှဴ်ဆပ်ြပာတ့ုိြဖင်ဴ အနည်ဵ ဆုဳဵ စက္ကန့် (၂၀) ခန့ ်လက်ေဆဵရန်/ 

ေရနငှဴ်ဆပ်ြပာ အဆင်မေြပပါက လက်သန့်ေဆဵရည်ကုိ အသုဳဵ ြပုရန်၊ 

 ေသဆဳုဵသူ၏ ခန္ဓာကုိယ်ထာဵရိှေသာ အခန်ဵတွင်ဵသ့ုိ အြခာဵသူမျာဵ မဝင်ေရာက်ေစေရဵ သတိေပဵ 

လမ်ဵညွှန်ရန၊် 

 ေသဆဳုဵသူ၏ မိသာဵစုဝင်မျာဵနှငဴ ်အနည်ဵ ဆုဳဵ (၆) ေပ အကွာတွင ်ေနထုိငရ်န၊် 
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 ေသဆဳုဵေကကာင်ဵ  အတည်ြပုရန် လူနာ၏ ကိုယ်ခန္ဓာကိ ု ကိုငတ်ွယ်စမ်ဵသပ်ရမည်ဆိုပါက PPE 

(တစ်ကိုယ်ေရ ကာကယွ်ေရဵဝတ်စု)ဳ ကိ ုစနစတ်ကျ အြပည်ဴအစု ဳဝတ်ဆင်ရန်၊ 

 မိမိ၏ မျက်လဳုဵ၊ နှာေခါင်ဵ  နှငဴ် ပါဵစပ်တို့ကိ ုပွတ်သပ်ကိုင်တယ်ွြခင်ဵ မြပုမိေအာင် ဂရုြပုရန်၊ 

 ေလဝင်ေလထွကေ်ကာင်ဵေစရန် အခန်ဵ မျာဵရိှ ြပတင်ဵေပါက်မျာဵကိ ုဖွငဴ်ထာဵဖ့ုိ အကကဳေပဵရန်။ 

 

ေသဆုဳဵ သူ၏ ကိုယ်ခန္ဓာကိ ုေနအိမ်အေဆာကအ်ဦဵမှ ေရွှေ့ေြပာင်ဵသယ်ပို့ရန် လမ်ဵညွှန်ချက ်
 

ေသဆဳုဵသူ၏ ကိုယ်ခန္ဓာကုိ ကုိငတ်ွယ်ထိန်ဵသိမ်ဵမည်ဴသူမျာဵ လိကု်နာရန ်

 PPE (တစက်ိယ်ုေရ ကာကယ်ွေရဵဝတ်စု)ဳ ကိ ု ဝတ်စုြဳပညဴ ် (တစခ်ါသုဳဵ  လက်အိတ၊် တစ်ခါသုဳဵ 

ဝတ်ရု၊ဳ ခွဲစတိ်ခန်ဵ သုဳဵ မျက်နှာနှင်ဴ နှာေခါင်ဵ စည်ဵ၊ မျက်မှန်) ဝတ်ဆင်သင်ဴပါသည်၊ 

 ကိုဗစ်ေရာဂါကာကယ်ွေရဵ လမ်ဵညွှန်ချကမ်ျာဵကို ေသဆဳုဵသူ၏ မိသာဵစုဝင်မျာဵ လိုက်နာေစေရဵ 

ကကီဵကကပ်ညွှန်ကကာဵရန်နှငဴ် အခန်ဵ တွင်ဵမှ မိသာဵစအုာဵလုဳဵ ထွကေ်ပဵဖို ့ေမတ္တာရပ်ခဳရန၊် 

 ေသဆဳုဵပပီဵကာစ လူနာကုိ ေရွ့ှေ ေြပာင်ဵချနိ်တငွ် ထွကလ်ာေသာ ေလနှငဴအ်ရည် အနည်ဵ ငယ်က 

လည်ဵ ေရာဂါကူဵစက်နိငု်ေသာ အန္တရာယ်ရှိသြဖင်ဴ လူနာေရွှေ့ေြပာင်ဵ ချနိ်တငွ် ေသဆဳုဵသူ၏ 

ပါဵစပ်ကိ ုနှာေခါင်ဵစည်ဵ (Mask) တပ်ပပီဵမှ ေရွ့ှေ ေြပာင်ဵပါရန်၊ 

 ရုပ်အေလာင်ဵထည်ဴသွင်ဵနုိင်သည်ဴအိတ်မျာဵ အသဳုဵြပုြခင်ဵြဖင်ဴ ေသဆဳုဵသူ၏ ကုိယ်ခန္ဓာမှ ထွက်ေသာ 

အရည်မျာဵ ေဘဵပတ်ဝန်ဵကျင်သို ့ ဖိတ်စဉ်ြခင်ဵမှ ကာကယ်ွနိငု်ရုဳသာမက ေသဆဳုဵသူ၏ အရှက ်

သိက္ခာကို လုခဳခုဳေစရန ်ကာကယ်ွနိုင်မည် ြဖစ်ပါသည်။ 

 

ကမ္ဘာကဴျန်ဵမာေရဵအဖဲွ့၏ လမ်ဵညွှန်ချက်  

o ေသဆဳုဵသူ၏ ကိုယ်ခန္ဓာကုိ အဝတ်ြဖင်ဴပတ၍် မကကာမီအချနိ်အတွင်ဵ ရငခ်ွဲရုဳသို ့ပို့ရန၊် 

o ရငခ်ွဲရုဳမပို့မ ီေသဆဳုဵသူ၏ ခန္ဓာကုိယ်ကိ ုပုိဵသတ်ေဆဵြဖင်ဴ သန့်စင်ရန် မလိအုပ်ပါ၊ 

o ရုပ်အေလာင်ဵထည်ဴနုိင်ေသာ အိတ်မျာဵကုိ ကုိယ်ခန္ဓာအရည်မျာဵ အလွန်အမင်ဵ ထွက်ေနေသာ 

ရုပ်အေလာင်ဵမျာဵမ ှလွဲ၍ မြဖစ်မေန အသုဳဵ ြပုရန ်မလိအုပ်ပါ၊ 

 ရုပ်အေလာင်ဵထည်ဴထာဵေသာ အိတ် (သိုမ့ဟတု)် အေခါင်ဵကုိ ပိုဵသတ်ေဆဵရည်ြဖင်ဴ အြပင်မ ှ

ပွတ်တုိက်သန့စ်င်ရန် လိအုပ်ပါသည်။ 
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ရုပ်အေလာင်ဵြပင်ဆင်ြခင်ဵ လမ်ဵညွှန်ချက် 
 

 ကိုဗစ်ဗိုင်ဵ ရပ်စ်ပိုဵသည် အေအဵခန်ဵတွင် ထညဴထ်ာဵေသာ ေသဆဳုဵသူ၏ ကိုယ်ခန္ဓာေပါ်တွင ်

မည်မျှေအချန်ိကကာေအာင် ရှင်သန်နုိင်မည်ကုိ ယဳုကကည်စိတ်ချရသည်ဴ ေတွ့ရိှချက်မျ ိုဵ မရိှေသာေကကာင်ဴ 

အေအဵခန်ဵတွင် ထည်ဴသွင်ဵထာဵေစကာမူ ကူဵစက်နုိင်ေြခ ရိှေနေသဵေကကာင်ဵ 

သတိြပုေစလုိပါသည်၊ 

 ေရာဂါအခဳရှိသူမျာဵနှငဴ ် ကိုဗစ်ေရာဂါကူဵစက်နိငု်ေြခမျာဵေသာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သူမျာဵအေနြဖငဴ ်

ကိုဗစ်သဳသယြဖင်ဴ ေသဆုဳဵသူ၏ ရုပ်အေလာင်ဵကို ထိေတွ့ကိုင်တွယ်ြခင်ဵ မြပုမိေစရန် အထူဵ 

သတိြပုရပါမည်။ ထိသုူတို့အေနြဖငဴ ် တစ်ကိုယေ်ရ ကာကယ်ွေရဵဝတ်စုဳ (PPE) ဝတ်ဆင်သည် 

ြဖစ်ေစ၊ မဝတဆ်င်သည်ြဖစ်ေစ ရုပ်အေလာင်ဵကို ြပင်ဆင်သည်ဴ လုပင်န်စဉမ်ျာဵြဖစသ်ည်ဴ ေရချ ို ဵ 

သန့်စင်ြခင်ဵ၊ အဝတ်လဲလှယ်ဝတ်ဆင်ေပဵြခင်ဵ စသည်ဴ မည်သည်ဴေနရာတွင်မျှေ ပါဝင်ြခင်ဵမြပုရန် 

သတိေပဵရပါမည်၊ 

 ရုပ်အေလာင်ဵြပင်ဆင်ြခင်ဵသည် မြဖစ်မေနြပုလုပ်ရမည်ဴ လုပင်န်ဵစဉ်မျ ို ဵ မဟတု်ေသာေကကာင်ဴ 

ကိုဗစ်ကပ်ေရာဂါ ဆိုက်ေရာကေ်နချနိ်တငွ် ရပ်ဆိုင်ဵထာဵြခင်ဵက ပိုမိုသငဴ်ေလျာ်ပါမည။် 

 

ကမ္ဘာကဴျန်ဵမာေရဵအဖဲွ့၏ လမ်ဵညွှန်ချက် 
 

ေသဆဳုဵသူ၏ မိသာဵစုဝင်မျာဵက ရုပ်အေလာင်ဵကုိ ကကည်ဴရှုလုိပါက အိမ်တွင် (သ့ုိမဟုတ်) 

ရင်ခဲွရဳုတွင် ကကည်ဴရှုခွငဴ ် ြပုနိုင်ေသာလ်ည်ဵ ထိေတွ့ကိုငတ်ွယ်ြခင်ဵ၊ ေပွ့ဖက်နမ်ဵရှုပ်ြခင်ဵတိုက့ို 

ခွငဴမ်ြပုသင်ဴဘဲ ကိုဗစ်ကာကွယ်ေရဵ စည်ဵကမ်ဵမျာဵကိ ုအချနိ်ြပည်ဴ စနစတ်ကျ လိကု်နာေစသင်ဴ 

ပါသည်။ 

 

 ကိုဗစ်ပိုဵကူဵစက်နိငုေ်ြခမှာ ဆက်လကရ်ှေိနေသာေကကာင်ဴ ေသဆဳုဵသူ၏ ကျန်ရိှပစ္စည်ဵမျာဵကိ ု

လည်ဵ အမှတ်တရအြဖစ ်အမိ်သို ့ြပန်သယ်ေဆာင်ြခင်ဵမျ ို ဵ မလုပ်ေဆာင်ရန် တာဵြမစရ်ပါမည်၊ 

 ေဒသအလုိက်/ ကိုဵကွယ်ယုဳကကည်မှုအလိကု် သတ်မှတရ်က်အတိငု်ဵ ေြမြမှု ပ်ြခင်ဵ၊ ဂူသွင်ဵြခင်ဵ 

ြဖစ်ေစ၊ မီဵသပဂိုလ်ြခင်ဵြဖစ်ေစ ခွငဴြ်ပုနုိငပ်ါသည်။ 

 



 
ကျန်ဵ မာေရဵဝနက်ကီဵဌာန၊ အမျ ို ဵသာဵညီညွွတ်ေရဵအစိုဵရ 
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နာေရဵအခမ်ဵအနာဵြပုလပု်ြခင်ဵ 
 

 ေရာဂါကူဵစက်ြပန့်ပွာဵနှုန်ဵ ေလျှောဴချနိင်ေစေရဵအတွက ် နာေရဵသ့ုိ လိုက်ပါပ့ုိေဆာငသ်ူ ဦဵေရကိ ု

ေဒသဆိုင်ရာ စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵအရ ဦဵေရအနည်ဵ ဆုဳဵသာ ခွငဴြ်ပုသင်ဴပါသည်၊ 

 လိကု်ပါပိုေ့ဆာငသူ်တိုင်ဵက မျက်နာှနှငဴ် နှာေခါင်ဵ စည်ဵကုိ အချနိ်ြပည်ဴဝတ်ဆင်ေစရပါမည်၊ 

 ကိုဗစ်ေရာဂါကာကယ်ွေရဵ လမ်ဵညွှန်ချကမ်ျာဵအတုိင်ဵ  တစ်ဦဵနှငဴ ် တစ်ဦဵအကကာဵ အနည်ဵ ဆုဳဵ 

(၆) ေပ ခွာ၍ ေနထုိငရ်ပါမည်၊ 

 သို့မှသာ ကိုဗစ်ေရာဂါကူဵစက်ြပန့်ပွာဵြခင်ဵ ကုိ ေလျာဴကျေစနိုင်မည် ြဖစ်ပါသည်။ 

 

ကိုဵကာဵချက် 
 

၁။ ကမ္ဘာဴကပ်ေရာဂါ ကုိဗစ-်၁၉ အတွက် လိကု်နာရန်- ေသဆဳုဵသူ၏ ခန္ဓာကုိယ်ကိ ု မည်သို ့

ကိုငက်ွယ်ထနိ်ဵသိမ်ဵရမည်ကိ ု လမ်ဵညွှန်ချက်။ ကျန်ဵမာေရဵဌာန၊ ေြမာက်အုိင်ယာလန်နိငု်ငဳ၊ 

(၆-၆-၂၀၂၁ ထုတ်ေဝ) 

၂။ ကိုဗစ်သဳသယ (သ့ုိမဟုတ်) ကိုဗစ်ေရာဂါေကကာင်ဴ ေသဆဳုဵသည်ဴ ကိုယ်ခန္ဓာမျာဵကုိ ထိန်ဵသိမ်ဵ 

ေစာင်ဴေရှာက်ေရဵလမ်ဵညွှန်ချက၊် ြပည်သူ့ကျန်ဵမာေရဵဌာန၊ အဂဂလနန်ိုင်ငဳ၊ (၂၂-၄-၂၀၂၁ 

ထုတ်ေဝ) 

၃။ ကမ္ဘာဴကျန်ဵ မာေရဵအဖဲွ့ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါနှငဴေ်သဆဳုဵေသာ ကိုယ်ခန္ဓာကိုငတ်ွယ်ထနိ်ဵသိမ်ဵေရဵ 

လမ်ဵညွှန်ချက်။ ကူဵစက်ေရာဂါ ကာကယ်ွ၊ ထိန်ဵချုပေ်ရဵလပ်ုငန်ဵ စဉ်၊ (မတ်လ၊ ၂၀၂၀ 

ထုတ်ေဝ) 


