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ကျန့််းမာရ ်းနငှ ့်အာ်းကစာ်းဝန့်ကက ်းဌာန 

ပြည့်သ ူ့ကျန့််းမာရ ်းဦ်းစ ်းဌာန 

 

Coronavirus Disease 2019(COVID-19)ကာကွယ့်ရ ်းနှင ့်ြတ့်သက့်၍                      

စက့်ရ ုံအလုံြ့်ရ ုံမျာ်းသ ုံို့ လမ့််းညွှန့်ချက့် 

 အလုံြ့် ှင့်မျာ်း အရနပြင ့်  

o ကျိိုယ်အပူခ ျိန် တျိိုင််းတာသည စ်က်မ ာ်း တပ်ဆင်ပပ်းပပ ်း ဝန်ထမ််းမ ာ်းအာ်းလ ို်း 

ကျိိုယ်အပူခ ျိန် တျိိုင််းတာပပ ်းမှသာ လိုပ်ငန််းခွင်သျိိုို့ ဝငပ် ာကခ်ွင ်ပပြုပါ။ 

o မျိမျိတျိိုို့၏ဝန်ထမ််းမ ာ်း စနစ်တက  လက်ပဆ်းမှုကျိို အပထာကအ်ကူ ပပြုပစ န် လျိိုအပ် 

ပသာ ပထာက်ပ  မှုမ ာ်း(ဆပ်ပပာ၊ ပ ၊ Hand Sanitizer)ကျိို အလ ိုအပလာက်   ှျိပစပ ်း 

ပဆာင ်ွက်ပပ်းပါ။ 

o ဝန်ထမ််းမ ာ်း လက်ပဆ်း ာ ပန ာတျိိုင််းတွင် စနစ်တက  လက်ပဆ်းနည််း ပျိိုစတာမ ာ်း 

ကျိို ကပ်ထာ်းပပ်းပပ ်း စနစ်တက  လက်ပဆ်းပခင််း  ှျိ/မ ှျိ ကက ်းကကပ်ပါ။ 

o လိုပ်ငန််းခွင်အတွင််း ဝန်ထမ််းမ ာ်း တစ်ဉ ်းနှင ်တစ်ဦ်း (၃)ပပအကွာတွင ်အလိုပ်လိုပ်နျိိုင် 

ပစ န်တတ်နျိိုင်သမျှ ပန ာစ စဉ်ထာ်း ှျိပါ။ လူစိုလူပဝ်းနှင ် လိုပ်ကျိိုငပ်ခင််း ပ ှာငက်ကဉ်ပါ။  

o စက်ရ ိုအလိုပ်ရ ိုမ ာ်းတွင် လူစိုလူပဝ်း ပပြုလိုပ်၍ က န််းမာပ ်း အသျိပညာပပ်းပခင််းကျိို 

မပပြုလိုပ်ပါနှင ်။ ပျိိုစတာနှင ် လက်ကမ််းစာပစာင်မ ာ်းကျိို သက်ဆျိိုင် ာ လိုပ်ငန််းခွင် 

အလျိိုက် ပြနို့်ပဝပပ်းပခင််းပြင ်ပသာလ်ည််းပကာင််း၊ အသ ြျိိုင်မ ာ်း အသ ို်းပပြု၍ သက်ဆျိိုင် 

 ာ လိုပ်ငန််းခွင်အလျိိုက ် န ်းဆငန်ျိိုင ်န် စ စဉ်ပဆာင် ွက်ပပ်းပခင််းပြင ်ပသာလ်ည််း 

ပကာင််း၊ ဝန်ထမ််းမ ာ်း အခ င််းခ င််း (သျိိုို့မဟိုတ်) ဝန်ထမ််းအိုပ်စိုငယ်မ ာ်းအကကာ်း 

က န််းမာပ ်း အသျိပညာမျှပဝပခင််းကျိို ပဆာင ်ွက်ပပ်းပါ။ 

o က န််းမာပ ်း အသျိပညာပပ်းပခင််းလိုပ်ငန််းမ ာ်း ပဆာင ်ွက် ာတွင် က န််းမာပ ်းနှင ် 

အာ်းကစာ်းဝန်ကက ်းဌာနမှ ထိုတ်ပပန်ထာ်းပသာ အသျိပပ်းခ က်မ ာ်း၊ သတျိပပ်းခ က်မ ာ်း 

နှင  ်လမ််းညွှန်ခ က်မ ာ်းကျိို တျိတျိက က  လျိိုက်န ပဆာင် ွက်ပါ။ 

o က န််းမာပ ်းနှင ်အာ်းကစာ်းဝန်ကက ်းဌာနမှ ထိုတ်ပပန်ထာ်းပသာ သတင််းအခ က်အလက် 

မ ာ်းကျိို www.mohs.gov.mm နှင  ် www.facebook.com/MinistryOfHealthAnd 

SportsMyanmar တျိိုို့တွင် ဝငပ် ာကက်ကည ်ရှုပခင််းပြင ်လည််းပကာင််း၊ QR code 

scanning ပြင ်လည််းပကာင််း Coronavirus Disease 2019 Surveillance 

http://www.mohs.gov.mm/
http://www.facebook.com/MinistryOfHealthAnd%20SportsMyanmar
http://www.facebook.com/MinistryOfHealthAnd%20SportsMyanmar
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Dashboard စာမ က်နှ တွင် အခ ျိန်နှင ်တပပပ်းည  ထိုတ်ပပန်ထာ်း ှျိပသာ သတင််းမှန် 

မ ာ်းနှင ် ပဆာင ်ွက်ခ က်မ ာ်း၊ ကမ္ာ က န််းမာပ ်းအြွ ွဲ့၏ ထိုတ်ပပန်ခ က်မ ာ်းနှင ် ပ ာဂါ 

ကာကွယ်ပ ်းဆျိိုင် ာသျိပကာင််းစ ာမ ာ်း၊ COVID-19 ကာကွယ်ပ ်း အသ လွှင ် 

ပပပာကကာ်းခ က် အသ ြျိိုငမ် ာ်း၊ က န််းမာပ ်းပညာပပ်း ပ ဒ ယျိိုအသ လွှင ်ခ က်မ ာ်းနှင ် 

သ ခ င််းမ ာ်း၊ ပါ်းစပ်နှင ် နှ ပခါင််းစည််း အသ ို်းပပြုပခင််းဆျိိုင် ာ အကက ပပြုခ က်မ ာ်း ကကည ်ရှု 

ကျိို်းကာ်းအသ ို်းပပြုပါ။ 

o ဝန်ထမ််းမ ာ်းအကကာ်း ပကာလဟာလ သတင််းအမှာ်းမ ာ်း ပ  ွဲ့နှ ို့မှု မ ှျိပစပ ်း ကက ်းကကပ် 

ပဆာင ်ွက်ပပ်းပါ။ 

 

 ဝန့်ထမ့််းမျာ်း အရနပြင ့် 

o ပ နှင ဆ်ပ်ပပာအသ ို်းပပြု၍ မကကာခဏ စနစ်တက  လက်ပဆ်းပါ။ လက်မပဆ်းဘ  

မ က်စျိ၊ နှ ပခါင််း နှင  ် ပါ်းစပ်တျိိုို့ကျိို မကျိိုင်တွယ်ပါနှင ။် တစ်ကျိိုယ်ပ သနို့် ှင််းမှု ဂရိုပပြု 

ပဆာင ်ွက်ပါ။ အာဟာ  ပပည ်ဝစွာ စာ်းသ ို်းပပ ်း ပကာင််းစွာ အျိပ်စက်အန ်းယူပါ။ 

o မျိမျိလိုပ်ငန််းခွင်နှင ် ပနအျိမ/် အပဆာငတ်ျိိုို့မှအပ လူထူထပ်ပသာ ပန ာမ ာ်းသျိိုို့ 

သွာ်းပ ာက်ပခင််းကျိို တတ်နျိိုင်သမျှ ပ ှာင်ကကဉ်ပါ။ 

o ြ ာ်းပခင််း(အပူခ ျိန် ၃၈. C / ၁၀၀.၄. F နှင အ်ထက်)၊ ပခ ာင််းဆျိို်းပခင််း၊ အသက်ရှှူ  

ခက်ခ ပခင််းနှင  ်အာ်းအင်ကိုန်ခမ််းပခင််းစသည ် သ သယပြစ်ြွယ် လကခဏာမ ာ်း ခ စာ်း ပါ 

က လိုပ်ငန််းခွင်သျိိုို့ ဝငပ် ာက်ပခင််း မပပြုဘ  လူအမ ာ်းနှင ် ထျိပတွွဲ့မှုကျိိုလည််း တတ်နျိိုင် 

သမျှ ပ ှာငက်ကဉ်ပပ ်း န ်းစပ် ာ က န််းမာပ ်းဌာနတွင ်အပမန်ဆ ို်း ကိုသမှုခ ယူပါ။ 

o ဝန်ထမ််းမ ာ်းအကကာ်း သ သယပြစ်ြွယ် ပ ာဂါလကခဏာမ ာ်းကျိို သတျိထာ်း 

ပစာင ်ကကည ် န်နှင ် ပတွွဲ့ ှျိပါက ကက ်းကကပ်သူမှတစ်ဆင ် တာဝန် ှျိသူအဆင ်ဆင ်သျိိုို့ 

ခ က်ခ င််းသတင််းပျိိုို့ပါ။ 

 

 ဝန့်ထမ့််းကက ်းကကြ့်ရ ်းမှ ်းမျာ်း အရနပြင ့် 

o မျိမျိဌာန ှျိ ဝန်ထမ််းမ ာ်း စနစ်တက  လက်ပဆ်းတတ်ပစပ ်း သရိုပ်ပပသငက်ကာ်း 

ကက ်းကကပ်ပပ်းပါ။ 

o လိုပ်ငန််းခွင်၏ ဝငပ်ပါက်/ထွကပ်ပါက်မ ာ်းတွင် ကျိိုယ်အပူခ ျိန် တျိိုင််းတာသည ်စက်မ ာ်း 

အသ ို်းပပြု၍ ဝန်ထမ််းမ ာ်းလိုပ်ငန််းခွင် မဝငမ်  ြ ာ်းန ပခင််း ှျိ/မ ှျိ ပစာင ်ကကည ်စစ်ပဆ်းပပ ်း 
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သတ်မှတ်အပူခ ျိန်ထက် ပမင ်မာ်းပနသူမ ာ်းကျိို လိုပ်ငန််းခွင်သျိိုို့ ဝငပ် ာကပ်စ 

ပခင််းမပပြုဘ  ပဆ်းကိုသမှု ခ ယူနျိိုင်ပ ်း ပဆာင ်ွက်ပပ်းပါ။ 

o မျိမျိဌာနမှ ဝန်ထမ််းမ ာ်းအကကာ်း ြ ာ်းန ပခင််းနှင ် သ သယပြစ်ြွယ် လကခဏာမ ာ်း  ှျိ/မ ှျိ  

အပမ မပပတ် ပစာင ်ကကည ်၍ သ သယလူန  ပတွွဲ့ ှျိပါက အန ်းဆ ို်းက န််းမာပ ်းဌာနသျိိုို့ 

ခ က်ခ င််းပျိိုို့ပဆာငပ်ပ်းပါ။ 

 

 

လုံြ့်ငန့််းခွင့်အတွင့််း မဝင့်ရ ာက့်မ နှင ့် လုံြ့်ငန့််းခွင့်အတွင့််း လ ုံက့်နာရ ာင့် ွက့် မည ့် အချက့်မျာ်း 

 

 

 
 အပူခ ျိန်    ၃၈. C / ၁၀၀.၄. F     ပက ာ်ပသာ 
ဝန်ထမ််းမ ာ်းကျိို လိုပ်ငန််းခွငအ်တွင််းဝင်ပ ာက ်
ပစပခင််းမပပြုဘ     အန ်းဆ ို်းက န််းမာပ ်းဌာနသျိိုို့ 
ပျိိုို့ပဆာင် န်၊ 
 စနစ်တက  လက်ပဆ်းပပ ်းမှသာ အလိုပ်သမာ်း 
မ ာ်းအပနပြင  ်လိုပင်န််းခငွ်အတငွ််းသျိိုို့ ဝင်ပ ာက် 
 န်၊ 
 လိုပ်ငန််းခွင်အတွင််း ဝနထ်မ််းမ ာ်းတစ်ဉ ်းနှင  ်
တစ်ဉ ်း (၃)ပပအကွာ   အလိုပလ်ိုပက်ျိိုင် န်နှင  ်
လူစိုလပူဝ်းပြင ် အလိုပ်လိုပ်ကျိိုင်ပခင််းမှ 
ပ ှာင်ကကဉ် န်၊ 
 လိုပ်ငန််းခွင်အတွင််း လက်သနိ်ု့ပဆ်း ည် 
(Hand Sanitizer)မ ာ်း အလ ိုအပလာက်  ှျိပစ 
ပ ်းပဆာင် ွက်ထာ်း ှျိ န်၊ 
 လိုပ်ငန််းခွင်၏ ကကမ််းပပင်မ ာ်းကျိို ၁% 
ကလျိို င််း ပဆ်း ည် အသ ို်းပပြု၍ ပနို့စဉ် သနိ်ု့ ှင််း 
ပ ်းပပြုလိုပ် န ်
 မျိမျိလိုပ်ငန််းခွငန်ှင ် ပနအျိမ်/အပဆာင်တျိိုို့မှ 
အပ လထူူထပပ်သာ ပန ာမ ာ်းသျိိုို့ သွာ်းပ ာက ်
ပခင််းကျိို တတန်ျိိုင်သမျှ ပ ှာင်ကကဉ် န။် 

 လုံြ့်ငန့််းခွင့်နှင ့်ြတ့်ဝန့််းကျင့်ကျန့််းမာရ ်းဌာနခွွဲ 

ပြည့်သ ူ့ကျန့််းမာရ ်းဦ်းစ ်းဌာန 

 

 

 

အရသ်းစ တ့် သ  ှ လ ုံြါက  

ဤ QR Code က ုံ Scan ြတ့်ြါ။ 

 


