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“COVID-19 ကို ကကဳဴကကဴဳခဳဖို့ အာဟာရြြညဴ်ေအာင် စာဵကကစို့” (July 2021) 
 

ေမဵ- COVID-19 ေရာဂါကို ကာကွယ်ရန် (သိုမ့ဟတု်) ကုသရန်အတွက် အာဟာရြဖညဴ ်အာဵေဆဵ 

မျာဵကိ ုအမမဲေသာက်သုဳဵရန် လိအုြ်ြါသလာဵ? 

 အာဟာရြဖညဴ်စက်ွအာဵေဆဵမျာဵသည် COVID-19 ေရာဂါမြဖစ်ေစရန် ကာကယ်ွနိုင်သည် 

(သိုမ့ဟတု်) ကုသေပျာက်ကင်ဵနိုင်သည်ဟူေသာ သုေတသနေထာက်အထာဵမျာဵ မေတ ွ 

ရိှရေသဵပါ။  

 အချ ို  အာဟာရေဆဵဝါဵမျာဵြဖစသ်ည်ဴ ဗီတာမင်စီ၊ ဗီတာမင်ဒီ၊ ဇငဴ် စသည်ဴ ေဆဵမျာဵမှာမ ူ

ကူဵစက်ေရာဂါတစ်မျ ို ဵမျ ို ဵ ကူဵစက်ခဳရချနိ်တွင် ေရာင်ရမ်ဵြခင်ဵကုိ ေလျာဴကျေစြခင်ဵကဲဴသ့ုိ 

ခန္ဓာကုိယ်ခုခဳအာဵစနစ်၏ တ့ဳုြပန်မှုြဖစ်စဉ်မျာဵအတွက် လွန်စွာအေထာက်အကူြပုပါသည်။  

 ထိအုာဟာရဓာတ်မျာဵရရိှနိုင်ရန ် အေကာင်ဵဆဳုဵနည်ဵလမ်ဵသည် အာဟာရြပည်ဴဝမျှတစွာ 

စာဵသုဳဵ ြခင်ဵသာ ြဖစ်ပါသည်။ ဥပမာ-  

 ဗီတာမင်စ ီ ရရှေိစရန် သစ်သီဵဝလဳမျာဵနငှဴ ် ဟင်ဵသီဵဟင်ဵရွကမ်ျာဵ မျာဵမျာဵစာဵရန် 

လိအုပ်ပါသည်။  

 ဗီတာမင်ဒီ ရရိှေစရန ် နို့အမျ ိုမျ ို ဵ၊ ငါဵေသတ္တာငါဵ၊ တူနာငါဵ၊ ေဆာလ်မွနင်ါဵ စသည်ဴ 

ငါဵအမျ ို ဵမျ ို ဵနှင်ဴ ပင်လယ်စာမျာဵကိ ုမျာဵမျာဵစာဵရန် လိုအပ်ပါသည်။  

 ဇငဴ်ဓာတ ် ရရိှေစရန ် အဆီမပါေသာအသာဵ၊ ပင်လယ်စာ၊ ပဲအမျ ို ဵမျ ို ဵ၊ အခွဳမာသီဵ နှငဴ် 

အေစဴအဆဳမျာဵ မျာဵမျာဵစာဵရန် လိအုပ်ပါသည်။ 

 ေဆဵတုိင်ဵ တွင် ေဘဵထွက်ဆုိဵကျ ို ဵရိှတတသ်ြဖင်ဴ အာဟာရြဖည်ဴအာဵေဆဵမျာဵတွငလ်ည်ဵ 

ရဳဖနရ်ဳခါ (အထူဵသြဖင်ဴ အလွန်အကျွေဳသာကသ်ုဳဵမိြခင်ဵ၊ ေဆဵနှငဴဓ်ာတ်မတည်ဴြခင်ဵ၊ အချ ို   

ေရာဂါအခဳမျာဵရိှေနြခင်ဵ) တွင် မလုိလာဵအပ်သည်ဴေဘဵထွက်ဆုိဵကျ ိုဵမျာဵရိှလာနုိင်ပါသည်။  

 အဆိပုါ ဗီတာမင်နှငဴ်သတ္တုဓာတ်ြဖည်ဴေဆဵဝါဵမျာဵ ေသာကသဳု်ဵမည် (အထူဵသြဖင်ဴ အြခာဵ 

ေဆဵမျာဵနှငဴ ် အတူေသာက်မည် (သ့ုိမဟုတ)် ေသာက်ေနကျ အြခာဵအာဟာရေဆဵမျာဵ 

အစာဵ အစာဵထုိဵေသာက်မည်) ဆုိပါက ကျန်ဵမာေရဵပညာရှင်မျာဵနှင်ဴ တုိင်ပင်ပပီဵမှ ေသာက် 

သင်ဴပါသည်။ တယ်လီကျန်ဵမာ FB page (https://facebook.com/telehealthmm) နှငဴ် 

COVID-19 ဗဟုသုတစင်တာ (https://facebook.com/ckcnugmohmm) တ့ုိမှတစ်ဆင်ဴ 

လည်ဵ တုိငြ်င်ေဆွဵေနွဵနိုင်ြါသည်။ 
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ေမဵ- COVID-19 ေရာဂါ မြဖစ်ေအာင် ကာကွယ်နုိင်သည်ဴ အစာဵအစာ ရိှြါသလာဵ? 

 COVID-19 ေရာဂါမြဖစ်ေအာင်ကာကွယ်နုိင်သည်ဴ အစာဵအစာဟူ၍ မရိှပါ။  

 သ့ုိေသာ် ကုိယ်ခဳအာဵစနစ် ေကာင်ဵမွန်ေနြခင်ဵြဖင်ဴ ကုိရုိနာဗုိင်ဵရပ်စ်ေရာဂါပုိဵ အလွယ်တကူ 

မဝင်ေရာက်နုိင်ေအာင် တာဵဆီဵနုိင်ရန်နှင်ဴ COVID-19 ေရာဂါ ကူဵစက်ခဳရပါကလည်ဵ 

ေရာဂါပုိဵကိ ုြပန်ခုခဳပပီဵ၊ အြမန်ဆဳုဵြပန်နာလန်ထူနုိင်ရန် ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴညီညွတ်စွာ ေနထုိင် 

စာဵေသာက်တတ်ေစရန် လွန်စွာ အေရဵကကီဵ ပါသည်။  

 အမျိုဵသာဵညီညွတ်ေရဵအစုိဵရ၊ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ကကီဵဌာနက ချမှတ်ထာဵသည်ဴ COVID-19 ေရာဂါ 

ကူဵစက်မှုကာကယွရ်န ်ေဆာငရ်ွကသ်င်ဴသည်ဴအချက်မျာဵ (လက်ကုိ မကကာခဏေဆဵြခင်ဵ၊ 

ြါဵစြ်နှင်ဴနှာေခါင်ဵစည်ဵတြ်ြခင်ဵ၊ လူတစ်ဉီဵနှင်ဴ တစ်ဉီဵ (၆) ေြအကွာမှာ ေနြခင်ဵ စသည်) 

ကုိလည်ဵ စနစ်တကျ လုိက်နာေဆာင်ရွက်ကကရန် လိအုပ်ပါသည်။ (NUG ကျန်ဵမာေရဵ 

ဝန်ကကီဵဌာန၏ Website (https://moh.nugmyanmar.org/coronavirus/) နှင်ဴ FB Page 

(https://facebook.com/MoHNUGMyanmar) တ့ုိတွင် ဝင်ေရာက်ကကညဴ်ရှုြါ။ 

  

ေမဵ - COVID-19 ကြ်ေရာဂါြဖစ်ြွာဵေနစဉ်ကာလအတွင်ဵ မည်သ့ုိ ေနထုိင်စာဵေသာက်သင်ဴြါသလဲ? 

 ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ်ညီညွတမ်ျှတေစရန် COVID-19 ကပ်ေရာဂါြဖစ်ပွာဵေနစဉ်သာမက အစဉ် 

လိကု်နာေဆာငရ်ွကသ်င်ဴသည်ဴ ေနထုိငစ်ာဵေသာက်မှု အေလဴအကျငဴေ်ကာင်ဵမျာဵမှာ-  

(၁) အစာအပ်ုစု စုဳေအာင်စာဵပါ။  

(၂) သန့်ရှင်ဵလတ်ဆတ်ေသာ ဟင်ဵသီဵဟင်ဵရွက်နှငဴ်သစ်သီဵဝလဳမျာဵကုိမျာဵမျာဵစာဵသဳုဵပါ။ 

(၃) ပဲအမျ ို ဵမျ ို ဵ၊ ေလျှာဴကကိတေ်ကာက်နှဳ (Whole grains) မျာဵနငှဴ် အေစဴအဆဳမျာဵကို 

စာဵသုဳဵ ပါ။ 

(၄) အဆီ၊ အချ ိုနှငဴ် အငန်မျာဵကို ချငဴခ်ျနိ်စာဵသုဳဵပါ။  

(၅) အစာဵအစာသန့်ရှင်ဵမှုကို အထူဵဂရုြပု ေဆာငရ်ွကပ်ါ။ 

(၆) ကိယ်ုလကလ်ှုပရ်ှာဵမှု ေန့စဉ်ပုဳမှန်ြပုလုပပ်ါ။ ေရမျာဵမျာဵေသာကပ်ါ။ 
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(၁) အစာအြု်စု စုဳေအာင ်စာဵြါ။  

 

 အငအ်ာဵြဖစ်ေစသည်ဴအစာအုပ်စု၊ ေရာဂါကာကွယ်ေစသည်ဴအစာအုပ်စုနှငဴ် ခန္ဓာကိုယ်ကကီဵ 

ထွာဵဖဳွ ပဖိုဵေစသည်ဴ အစာအပ်ုစု စသည်ဴ အစာအပ်ုစုသုဳဵစုတငွ် ပါဝင်ေသာ အစာဵအစာ 

အမျ ို ဵမျ ို ဵကုိ ေန့စဉ်စာဵသည်ဴ အနပ်တုိင်ဵ တွင် တတန်ိုင်သေလာက်ပါေအာင် စာဵသဳုဵပါ။ 

 

(၂) သန့်ရှင်ဵလတ်ဆတ်ေသာ ဟင်ဵသီဵ ဟင်ဵရကွ်နှင်ဴ သစ်သီဵဝလမဳျာဵကို မျာဵမျာဵစာဵသုဳဵြါ။  

 

 

 

 

 

 

 ဟင်ဵသီဵဟင်ဵရွက်မျာနှငဴ ် သစ်သီဵဝလဳမျာဵသည ် ေရာဂါကာကွယ်ေစေသာ အစာအပ်ုစု၌ 

ပါဝင်သည်ဴ အစာဵအစာမျာဵြဖစ်ပပီဵ၊ ဗီတာမင်နှင်ဴသတ္တုဓာတ်မျာဵ ကကယ်ဝစွာပါဝင်သည်။  

 ဟင်ဵသီဵဟင်ဵရွက်မျာဵ (ကန်စွန်ဵ၊ ချဉ်ေပါင်၊ ဒန့်သလနွ်၊ မုန်ညင်ဵ၊ ဟင်ဵနုနယ်၊ ဘူဵညွန့်၊ 

ေဂါ်ဖီပန်ဵ၊ မုန်လာဥနီ၊ ပဲသီဵ၊ ေရွှေဖရုဳသီဵ စသည်) ကို လူကကီဵ တစ်ဦဵလျှင် အနည်ဵ ဆုဳဵ 

ဟင်ဵချ ို  ပန်ဵကန်လဳုဵတစ်လုဳဵခန့် ေန့စဉ် စာဵသုဳဵ သင်ဴပါသည်။ 
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 လတ်ဆတ်ေသာသစ်သီဵမျာဵ (ငှကေ်ပျာသီဵ၊ သရက်သီဵမှညဴ်၊ သေဘောသီဵမှည်ဴ၊ လိေမ္မောသ်ီဵ၊ 

မာလကာသီဵ၊ ပန်ဵသီဵ စသည်) ကုိ အနည်ဵဆဳုဵသစ်သီဵတစ်လဳုဵခန့် ေန့စဉ် စာဵသဳုဵသင်ဴ 

ပါသည်။  

 ြမန်မာတ့ုိ၏ ရိုဵရာဓေလဴ ထမင်ဵဝုိင်ဵ မျာဵတွင် ပါဝင်ေလဴရှိေသာ လတ်ဆတ်သည်ဴ ဟင်ဵသီဵ 

ဟင်ဵရွက ်အတို့အြမှုပ်မျာဵမှလည်ဵ ဗီတာမငန်ှငဴ် သတ္တုဓာတ်မျာဵ ရရိှေစနိုင်ပါသည်။ 

 

(၃) ြဲအမျ ို ဵမျ ို ဵ၊ ေလျှောဴကကိတ်ေကာက်နှဳမျာဵနှငဴ် အေစဴအဆဳမျာဵကို စာဵသုဳဵြါ။ 

 ပဲအမျ ို ဵမျ ို ဵ၊ ေလျှာဴကကိတေ်ကာက်နှမဳျာဵ၊ အေစဴအဆဳ 

မျာဵနငှ်ဴ ကျန်ဵမာေရဵကုိအေထာက်အကူြပုေသာ 

အေစဴအဆဳထကွ ်အဆီမျာဵသည် ကိုယ်ခဳအာဵစနစ်ကိ ု

အေထာကအ်ကူြပုသညဴ်အြပင် ခန္ဓာကုိယ်တွင်ဵ 

ေရာင်ရမ်ဵမှုမျာဵကိုလည်ဵ ေလျာဴကျေစပါသည်။ 

o ေလျှာဴကကိတ်ေကာက်နဳှမျာဵ (ဥပမာ- ေလျှာဴကကိတ်ဆန်၊ ဂျုဳကကမ်ဵ၊ ဂျုဳေစဴ စသည်) 

o အေစဴအဆဳမျာဵ (ဥပမာ- ေြမပဲ၊ နှမ်ဵ၊ ေနကကာေစဴ စသည်) 

o အေစဴအဆဳထကွ်ဆီမျာဵ (ဥပမာ- ေြမပဲဆီ၊ ပဲပုပ်ဆီ၊ ေနကကာဆီ၊ နှမ်ဵဆီ၊ ပန်ဵနှမ်ဵဆီ၊ 

သဳလငွ်ဆီ၊ ေြပာင်ဵဖူဵဆီ စသည်)  

 ပဲအမျ ို ဵမျ ို ဵသည် ေဒသအေတာမ်ျာဵမျာဵတွင် အလွယ်တကူရရိှနိုင်ပပီဵ၊ ဗီတာမင်နှင်ဴ သတ္တု 

ဓာတ်မျာဵပါဝင်သည်ဴအြပင် ပရိုတနိ်ဵ (ေခါ်) အသာဵဓာတ်ကုိ ေဈဵမကကီဵဘ ဲရရိှနိုင်ပါသည်။ 

 

(၄) အဆီ၊ အချ ိုနှင်ဴ အငန်မျာဵကို ချငဴခ်ျနိ်စာဵသုဳဵ ြါ။ 

 ကျန်ဵမာေရဵကို အေထာက်အကူြပုေသာ ဆီ (မြပည်ဴဝဆီ) မျာဵကို 

ပိုမိုေရွဵချယ်စာဵသုဳဵပါ။ ေြမပဲဆီ၊ ပဲပုပ်ဆီ၊ ေနကကာဆီ၊ နှမ်ဵဆီ၊ 

ပန်ဵနှမ်ဵဆီ၊ သဳလငွ်ဆီ၊ ေြပာင်ဵ ဖူဵ ဆီမျာဵတင်ွ “မြပညဴ်ဝဆီ” မျာဵ 

ပါဝင်၍ ေရွဵ ချယ်စာဵသုဳဵသင်ဴပါသည်။  
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 ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴ မညီညွတ်ေသာ ဆီ (ြပည်ဴဝဆီ) မျာဵကုိ ေရာှင် 

ကကဉ်ပါ။ စာဵအုန်ဵ ဆ၊ီ ေထာပတ်၊ ဒိန်ခဲ၊ ဝကဆ်ီ၊ အမဲဆီမျာဵတွင် 

“ြပည်ဴဝဆီ” မျာဵ ပါဝင်သြဖင်ဴ ေရာှင်ကကဉသ်င်ဴပါသည်။ 

 အသွင်ေြပာင်ဵအဆီ (Trans fat) မျာဵကုိ ေရာှင်ကကဉပ်ါ။ မာဂျရင်ဵ ၊ တာရှည်ခအဳစာဵအစာ 

မျာဵ၊ ဆီေကကာ် အစာဵအစာမျာဵ၊ ကွတ်ကီဵ၊ ေထာပတ်၊ ဒိန်ခဲမျာဵတွင် “အသွင်ေြပာင်ဵအဆ”ီ 

မျာဵ ပါဝင်သြဖင်ဴ ေရာှင်ကကဉသ်င်ဴပါသည်။  

 အစာဵအစာမျာဵ ြပင်ဆင်ချက်ြပုတ်ရာတွင် ဆာဵနှငဴ ် ဆုိဒီယမ်ပါဝင်ေသာ ဟင်ဵခတ်မျာဵ 

(ဥပမာ- အချ ိုမှုန့်၊ ဟင်ဵခတ်မှုန့်၊ ငါဵငဳြပာရည်၊ ပဲငဳြပာရည်) ကို ေလျှာဴပပီဵ သုဳဵပါ။ 

 လူတစ်ဦဵသည ်တစ်ေန့လျှင် ဆာဵ လက်ဖက်ရညဇ်ွန်ဵ (၁) ဇွန်ဵစာထက် ပိုမစာဵသငဴ်ပါ။  

 အိုင်အုိဒင်ဵဆာဵကုိသာ စာဵသုဳဵ သင်ဴပါသည်။ 

 ဆာဵပါဝင်မှုမျာဵေသာ တာရှည်ခဳြပုြပင်ထာဵသညဴ် အသာဵငါဵမျာဵကို ေရာှင်ကကဉ်ပါ။  

 ဆာဵနှငဴ် သကကာဵ ပါဝင်မှုမျာဵေသာ သွာဵရည်စာအမျ ို ဵမျ ို ဵကုိ ေရာှင်ကကဉပ်ါ။ 

 သကကာဵပါဝင်မှုမျာဵေသာ ေဖျာ်ရည်အမျ ို ဵမျ ို ဵတ့ုိကို ေလျှာဴေသာက်ပါ။ 

 

(၅) အစာဵအစာသန့်ရှင်ဵမှုကို အထူဵဂရုြြုေဆာင်ရွက်ြါ။  

 ယခုကဲဴသို့ ကပ်ေရာဂါြဖစ်ပွာဵေနစဉ်ကာလအတွင်ဵ  သန့်ရှင်ဵမှုကို ဂရုြပုရန် လွန်စွာအေရဵ 

ကကီဵပါသည်။ COVID-19 ေရာဂါသည် အစာဵအစာမှတစဆ်င်ဴ ကူဵစက်နိငု်ေသာေရာဂါ 

မဟတု်ဘဲ ကိရုိုနာဗုိင်ဵ ရပ်စ်ပုိဵ ကူဵစက်မှုေကကာင်ဴ ြဖစ်သည်မှန်ေသာလ်ည်ဵ အစာဵအစာ 

သန့်ရှင်ဵေရဵနှငဴ ်ေဘဵအန္တရာယက်င်ဵရှင်ဵေရဵတ့ုိသည ်အစဉ် အေရဵကကီဵပါသည်။ 

 အစာဵအစာမျာဵ မကုိင်တွယ်မီ ေရနှင်ဴဆပ်ြပာအသဳုဵြပု၍ လက်ကုိ 

စနစ်တကျ ေဆဵေကကာပါ။ 

 အစာဵအစာမျာဵ ြပင်ဆင်ချက်ြပုတ်ရာတွင် အသုဳဵ ြပုမည်ဴ အိုဵ၊ 

ခွက်၊ ပန်ဵကန်မျာဵ၊ အြခာဵမီဵဖုိေချာင်သုဳဵပစ္စည်ဵမျာဵနှငဴ ်မျက်နှာ 

ြပင်မျာဵကို အစဉ ်သန့်ရှင်ဵစာွထာဵပါ။ 
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 သာဵစိမ်ဵ၊ ငါဵစိမ်ဵမျာဵနငှဴ ်ချက်ြပုတ်ပပီဵအစာဵအစာမျာဵကုိ သီဵြခာဵစီ ခွဲထာဵပါ။ 

 အသာဵမျာဵကို ကျက်ေအာင်ချကပ်ါ။ 

 သန့်ရှင်ဵေသာ ေရကိသုာ အသဳုဵြပုပါ။  

 

(၆) ကိုယ်လကလ်ှုြရ်ှာဵမှု ေန့စဉ်ြဳုမှနြ်ြုလြု်ြါ။ ေရမျာဵမျာဵေသာက်ြါ။  

 

 

 

 

 

 ကိုယ်လကလ်ှုပရ်ှာဵ အာဵကစာဵြခင်ဵသည် ကုိယ်ကျန်ဵမာေရဵသာမက စိတက်ျန်ဵမာေရဵ 

အတွက်ပါ အေရဵကကီဵ လှေပသည်။  

 အထူဵသြဖင်ဴ ယခုကဲဴသို့ စစ်ေကာင်စီ၏ မတရာဵ အာဏာသိမ်ဵမှုနှင်ဴ COVID-19 တတယိ 

လှိုင်ဵကုိ ရငဆ်ိုင်ေနကကရချနိ်တငွ် ြပည်သူမျာဵ စိတဖ်ိစိမှုေလျာဴနည်ဵေစရန် အထူဵဂရုြပု 

သင်ဴပါသည်။ 

 COVID-19 ေရာဂါေကကာင်ဴ သွာဵလာမှုမျာဵ ကန့်သတထ်ာဵချနိ်၊ ေနအိမ်၌သာ ေနရချနိ်တငွ် 

ကုိယ်လက်လှုပ်ရှာဵမှုမရိှပါက ကုိယ်အေလဵချန်ိမျာဵြခင်ဵ၊ အဝလွန်ြခင်ဵ စသညဴ် ကျန်ဵမာေရဵ 

အန္တရာယ်မျာဵနှငဴလ်ည်ဵ ရငဆ်ိုင်လာရနိုင်ပါသည်။ 

 ထိကုျန်ဵမာေရဵြပဿနာမျာဵမှ ကာကယ်ွရန်နှင်ဴ စိတဖ်ိစီဵမှုေလျာဴနည်ဵေစရန် တရာဵထုိင် 

ြခင်ဵနှငဴ် ကိုယ်လကလ်ှုပရ်ှာဵ အာဵကစာဵြခင်ဵတိုက့ိ ုေန့စဉ်ပုဳမှန် ြပုလုပ်ေပဵသင်ဴပါသည်။ 

 မိမိနှင် ဴသငဴ်ေတာပ်ပီဵ မြပင်ဵထနေ်သာ ကုိယ်လက်လှုပ်ရှာဵ အာဵကစာဵတစ်ခုခုကို တစ်ေန့ 

လျှင် မိနစ် (၃၀) မှ တစ်နာရခီန့်အထိ ေန့စဉ် ပုမဳှန်ြပုလုပ်ပါ။  
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 ေရကုိ ေန့စဉ် ဖန်ခွက် (၈) ခွက်မှ (၁၀) ခွက်အထိ ပဳုမှန် 

ေသာက်ပါ။ (ရာသီဥတုအရမ်ဵပူပပီဵ ေချွဵထွက်မျာဵပါက ပို၍ 

ေသာက်သငဴ်ပါသည်။) 

 ေရေသာက်ြခင်ဵသည်သာ ေရဓာတ်ရေစရန ် အေကာင်ဵဆုဳဵ 

နည်ဵလမ်ဵြဖစ်ပပီဵ၊ အရည်ရွှေမ်ဵေသာ သစ်သီဵမျာဵ၊ ဟင်ဵသီဵ 

ဟင်ဵရွကမ်ျာဵနှင် ဴ လတ်ဆတ်ေသာ သစ်သီဵေဖျာရ်ည်မျာဵ 

စာဵသုဳဵ ြခင်ဵြဖငဴ်လည်ဵ ေရဓာတ်ရရိှနိုင်ပါသည်။  

 ကဖိန်ဵဓာတ်မျာဵသည်ဴ လက်ဖက်ရည၊် ေကာ်ဖီ၊ အချ ိုကဲသညဴ် သစ်သီဵေဖျာရ်ည်၊ သကကာဵ 

ြဖညဴ်စကွ်ထာဵသည်ဴ ေဖျာ်ရညမ်ျာဵ အလွန်အကျွေဳသာက်သုဳဵြခင်ဵကို ေရာှင်ကကဉရ်ပါမည်။ 

 

Reference (ကျမ်ဵကိုဵ) 

 FAO: Eating healthy before, during and after COVID-19 (As of 7 April 2021) 

 FAO: Maintaining a healthy diet during the COVID-19 pandemic (As of 27 March 

2020) 

 WHO EMRO: Nutrition advice for adults during the COVID-19 outbreak (As of 25 

March 2020) 


