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ြမန်မာနိုင်ငဳရှိ အကျဉ်ဵေောင်မျာဵနှငဴ် အချုပခ်န်ဵမျာဵအတွက်  

COVID-19 ေရာဂါ ကာကွယေ်ိန်ဵချုပ်ေရဵ လမ်ဵညွှန်ချက် (July 2021) 
 

 အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵသည် ကမ္ဘာဴကပ်ေရာဂါ ြဖစ်ပွာဵေနချနိ်တွင် ေရာဂါကူဵစက်ြပန့်ပွာဵ 

ေစရန် အလွယ်ကူဆုဳဵေနရာဌာန ြဖစ်ပါသည။် အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵအတွင်ဵ အကျဉ်ဵကျခဳ 

ေနရသူမျာဵသည် တစ်ဦဵနှငဴ်တစ်ဦဵ အလွန်နီဵကပ်စွာစုပပုဳေနထိုင်ရေသာ အေြခအေန 

ေ ကာငဴ် ေရာဂါကူဵစက်ြပန့်ပွာဵမှု ထိန်ဵချုပ်နိုင်ရန် အလွန်တရာ ခဲယဉ်ဵလှပါသည်။ 

 ကိုဗစ်ြပင်ဵထန်အဆုတ်ေရာင်ေရာဂါ ကူဵစက်ြပန့်ပွာဵေစေသာ အဓိကအချက်မျာဵမှာ 

လအူမျာဵ စုပပုဳေနထိုင်ရြခင်ဵ၊ ခပ်ခွာခွာေနသငဴ်ေသာ ကိုဗစ်စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵကို 

မလိုက်နာြခင်ဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵစည်ဵကမ်ဵနှငဴ် ညီညွတ်ေအာင် ေနထိငု်နိုင်ခွငဴ် မရှိြခင်ဵ 

တို့ေ ကာငဴ် ြဖစ်ပါသည်။ 

 ကိုဗစ်ြပင်ဵထန်အဆုတ်ေရာင်ေရာဂါ အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵအတွင်ဵ ကူဵစက်ြပန့်ပွာဵမှုကို 

ကိုင်တွယ်ထိန်ဵချုပ်ရာတွင် ရင်ဆိုင်ကကုဳေတွ့ရသညဴ် အခက်အခဲမျာဵ၊ ြပဿနာမျာဵမျာဵစွာ 

ရှိနိုင်သည်ကို နိုင်ငဳတကာမှ ေလဴလာထာဵေသာ စစ်တမ်ဵမျာဵအရ ေတွ့ရှိရပါသည်။ 

၎င်ဵတို့မှာ - 

၁။  လူအမျာဵ စုပပုဳေနထိုင်ရြခင်ဵ ၊ 

၂။  အကျဉ်ဵသာဵမျာဵ၏ မူလချ ို ့တဲဴေသာ ကျန်ဵမာေရဵအေြခအေန၊ 

၃။  အကျဉ်ဵေထာင်၏ ကျန်ဵမာေရဵ ဝန်ေဆာင်မှု၊ 

၄။  ကူဵစက်ေရာဂါမျာဵ၏ ေထာင်တွင်ဵကူဵစက်နိုင်ေြခ ြမငဴ်မာဵမှုနှုန်ဵ၊ 

၅။  ခပ်ခွာခွာေနသငဴ်ေသာ ကိုဗစ်စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵကို လိုက်နာရန် မြဖစ်နိုင်ြခင်ဵ၊ 

၆။  ကျန်ဵမာေရဵ စည်ဵကမ်ဵနှငဴ် ညီညွတ်ေအာင် ေနထိုင်ရန် မြဖစ်နိုင်ြခင်ဵ တို့ြဖစ်ပါသည။် 

 ကမ္ဘာဴကျန်ဵမာေရဵအဖဲွ့၏ ထုတ်ြပန်ချက်တွင် အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵနှင်ဴ အချုပ်ခန်ဵမျာဵတွင် 

အကျဉ်ဵကျခဳေနရသူမျာဵအာဵ ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မှုေပဵရန်မှာ နုိင်ငဳအုပ်ချုပ်သူမျာဵ၏ 

တာဝန်သာြဖစ်ေ ကာင်ဵ အတိအလင်ဵေဖာ်ြပထာဵပါသည်။  
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 သို့ြဖစ်ပါ၍ အကျဉ်ဵေထာင်တာဝန်ရှိသူမျာဵအေနြဖငဴ် အကျဉ်ဵသာဵမျာဵအာဵ ကိုဗစ် 

ေရာဂါကူဵစက်မှုအန္တရာယ်မှ ကင်ဵေဝဵေစေရဵအတွက် စီမဳေဆာင်ရွက်မှုမျာဵကုိ တတ်ကျွမ်ဵ 

နာဵလည ်ကရမညြ်ဖစ်ပပီဵ တာဝန်ခဳ ကရမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

 အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵအတွင်ဵ ကိုဗစ်ေရာဂါြပန့်ပွာဵမှုအတွက် လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ၊ ဆုဳဵ ြဖတ် 

ချက်မျာဵ ချမှတ်ရာတွင် သုေတသနေလဴလာေတွ့ရှိချက်မျာဵအေပါ် အေြခခဳရမည်ြဖစ ်

ေသာ်လည်ဵ ေနရာေဒသအလိုက် မတူကွဲြပာဵမှုမျာဵနှငဴ် လိုက်ေလျာညီေထွ ြဖစ်ေအာင် 

သက်ဆိုင်ရာ အကျဉ်ဵေထာင်တာဝန်ရှိသူမျာဵက စီမဳေဆာင်ရွက်သငဴ်ပါသည်။ 

 လိုက်နာရမညဴ် အေြခခဳအချကမ်ျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိုင်ဵြဖစ်ပါသည်။ 

(က) အကျဉ်ဵကျခဳေနရသူမျာဵအာဵ ကိုဗစ်ေရာဂါေ ကာငဴ် အသက်ေဘဵအန္တရာယ် 

မကျေရာကေ်စေရဵအတွက် အကျဉ်ဵေထာင်စီမဳအုပ်ချုပ်သူနှငဴ် ဝန်ထမ်ဵမျာဵက 

စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ေပဵရန် လိုအပ်ပါသည်။ 

(ခ)  ကုလသမဂ္ဂအေထွေထွညီလာခဳ သေဘာတူညီချက် (၄၅/၁၁၁)တွင် “အကျဉ်ဵကျခဳ 

ေနရသူမျာဵသည် လွတလ်ပ်ေသာ နိုင်ငဳသာဵတိုင်ဵရရှိေနေသာ ကျန်ဵမာေရဵေစာငဴ် 

ေရှာကမ်ှုနှငဴ် တန်ဵတူညီမျှ ရရှိသငဴ်ပပီဵ၊ ၎င်ဵတို့ ကျခဳေနရေသာ ြပစ်မှုမျာဵေ ကာငဴ် 

ခွဲြခာဵဆက်ဆဳခဳရြခင်ဵမျ ို ဵ မရှိသငဴ်ပါ” ဟု ေဖာ်ြပပါရှိပါသည်။ 

(ဂ)  အကျဉ်ဵကျခဳေနရသူမျာဵ ကျန်ဵမာေရဵေစာငဴ်ေရှာကမ်ှု လိုအပ်ပါက အချနိ်မီကုသမှု 

ေပဵြခင်ဵ နှငဴ် ေဆဵရုဳတက်ရန် လိုအပ်ပါက အချနိ်မီ တက်ေရာက်ခွငဴ်ရရန် စီစဉ်ေပဵ 

ြခင်ဵတိုက့ို အေသအချာ စီမဳေဆာင်ရွက်ထာဵမှသာ ေသဆုဳဵ မှုနှုန်ဵကို ေလျှာဴချနိုင်မည် 

ြဖစ်ပါသည်။ 

(ဃ) ကိုဗစ်ေရာဂါ ကာကွယ်ေရဵနှငဴ်ပတ်သက်ေသာ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကို 

အကျဉ်ဵကျခဳေနသူမျာဵနှငဴ် သူတို့၏မိသာဵစုဝင်မျာဵ၊ အကျဉ်ဵဦဵစီဵမှ ဝန်ထမ်ဵမျာဵ 

ေသချာစွာ သိရှိနာဵလည်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ 

(င)  လူ့အခွငဴ်အေရဵကို ေလဵစာဵေသာအာဵြဖငဴ် ေရာဂါကူဵစက်ခဳေနရေသာ အကျဉ်ဵသာဵ 

မျာဵအတွက ်လိုအပ်ေသာ ကျန်ဵမာေရဵေစာငဴ်ေရှာက်မှုကို ခွဲြခာဵ ဆက်ဆဳြခင်ဵမရှိဘဲ 

ရရှိေစရန် လိုအပ်ပါသည်။ အထူဵသြဖငဴ် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵအာဵ ခွဲြခာဵ 

ဆက်ဆဳြခင်ဵမျ ို ဵ လုဳဵဝမြပုလုပ်သငဴ်ပါ။ 
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 ကိုဗစ်ကမ္ဘာဴကပ်ေရာဂါဆိုဵကို အေ ကာင်ဵြပ၍ အကျဉ်ဵသာဵမျာဵအတွက် အေြခခဳ 

ကျေသာ ေစာငဴ်ေရှာက်မှုမျာဵကို အြပည်ြပညဆ်ိုင်ရာစဳနှုန်ဵေအာက်      ချပစြ်ခင်ဵမျ ို ဵ 

လုဳဵဝ မြပုလုပ် ကရန် နယ်လဆင်မင်ဒဲလာဵ၏ ဥပေဒသတွင် ေဖာ်ြပထာဵသ   အြပင် 

အကျဉ်ဵကျခဳေနရသူမျာဵအာဵ လူမဆန်စွာ ညှ   ပ   နှိပ်စက်ြခင်ဵ၊ အြပစ်ေပဵြခင်ဵ ၊ ပိုမိ ု

တာရှည်စွာ တစ်ဦဵတည်ဵ ခွဲြခာဵချုပ်ေနှာင်ထာဵြခင်ဵ၊ လိုအပ်ေသာ ကျန်ဵမာေရဵ ေစာငဴ် 

ေရှာကမ်ှုကို ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵက ဆုဳဵ ြဖတ်ကုသေပဵမှုအတိုင်ဵ မလိုက်နာဘဲ အကျဉ်ဵ 

ေထာင်အုပ်ချုပ်သူ၏ စိတ်တိုင်ဵကျ စီမဳခန့်ခွဲြခင်ဵ၊ လျစ်လျူရှုြခင်ဵ၊ အကျဉ်ဵကျသူ၏ 

မိသာဵစုဝင်မျာဵနှငဴ် အဆက်အသွယ် လုဳဵဝြဖတ်ေတာက်ထာဵြခင်ဵမျ ို ဵမျာဵ မြပုလုပ် ကရန် 

ေဖာ်ြပပါရှိပါသည်။ 

 

 အကျဉ်ဵေထာင်တွင်ဵ ကိုဗစ်ေရာဂါကူဵစက်ြပန့်ပွာဵြခင်ဵကို ကိုင်တွယ်ထိန်ဵချုပ်ရာတွင် 

အဓိက လိုက်နာရမညဴ် လမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵမှာ -  

 

(၁) ကာကွယ်ေရဵ အစီအမဳမျာဵ  

အကျဉ်ဵဦဵစီဵမှ ဝန်ထမ်ဵမျာဵ၊ အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵနှငဴ် အချုပ်ခန်ဵမျာဵတွင် အကျဉ်ဵကျ 

ခဳေနရသူမျာဵအဖို့ ကိုဗစ်ေရာဂါ ကာကွယ်ေရဵလမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵကို ေသချာစွာ သိရှိ 

နာဵလညပ်ပီဵ လိုက်နာရန် လိုအပ်ပါသည်။ 

o ခပ်ခွာခွာေနရန် လမ်ဵညွှန်ချက်နှငဴ် ေလဝင်ေလထွက်ေကာင်ဵေစရန် စီမဳြခင်ဵ - စပုပုဳ 

ေနထိုင်ြခင်ဵမရှိေစေရဵ၊ တစ်ဦဵနှငဴ်တစ်ဦဵ (၆) ေပအကွာ ေနထိငု်နိုင်ေစေရဵ စီစဉ် 

ေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

o အကျဉ်ဵကျခဳေနရသူမျာဵအနက် ကိုဗစ်ေရာဂါ ကူဵစက်နိုင်ေြခ ပိုမိုြမငဴ်မာဵေသာ 

အသက်အရွယ်ကကီဵသူမျာဵ၊ ကိုယ်ခဳအာဵနည်ဵသူ၊ ေရာဂါအခဳရှိသူမျာဵကို သီဵြခာဵခွဲ 

ထာဵရန်၊ 
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o မျက်နှာနငှဴ်နှာေခါင်ဵစည်ဵကို စနစ်တကျဝတ်ဆင်ေစရန်နှငဴ် ဝတ်ဆင်သငဴ်ေ ကာင်ဵကုိ 

ေသချာစွာ ရှင်ဵြပရန်၊ 

o အကျဉ်ဵေထာင်ဝန်ထမ်ဵနှငဴ် အကျဉ်ဵကျခဳေနရသူအာဵလုဳဵ လက်ကို စနစ်တကျ ေဆဵ 

နိုင်ေစေရဵအတွက် ေရနှငဴ်ဆပ်ြပာ (သို့မဟုတ်) ၆၀% အရက ်    (သို့မဟုတ်) 

လက်သန့်ေဆဵရည် ရရှိေအာင် စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ေပဵရန်၊ 

o ပတ်ဝန်ဵကျင်သန့်ရှင်ဵေရဵနှငဴ် ပိုဵသန့်စင်မှုအတွက် အကျဉ်ဵေထာင်အတွင်ဵ ေရြဖငဴ် 

ပုဳမှန်သန့်ရှင်ဵေရဵြပုလုပ်ရုဳသာမက၊ ပိုဵသန့်စင်ေဆဵ (Bleaching အရည် ၅.၂၅% ကိ ု

ေရ (၄၉) ဆ ြဖငဴ ် အချ ို ဵအစာဵမှန်စွာ ေရာစပ်ပပီဵ၊ ၀.၁% (၁,၀၀၀ ppm) ြဖစ်ေအာင် 

ေဖျာ်ရပါမည်) ြဖငဴ ်သန့်ရှင်ဵေရဵ ြပုလုပ်ရမည်၊ 

o သန့်ရှင်ဵေရဵဝန်ထမ်ဵအေနြဖငဴ် ကိုဗစ်ကူဵစက်မှု မရှိေစရန်အတွက် သန့်ရှင်ဵေရဵ 

ြပုလုပ်ေနစဉ် တ  ခါသုဳဵ လက်အိတ်ဝတ်ဆင်သငဴ်ပပီဵ၊ လက်အိတ် မဝတ်မီနှငဴ် 

လက်အိတ်ချွတ်ပပီဵချနိ်တွင် လက်ကို စနစ်တကျ ေသချာစွာ ေဆဵရပါမည်၊ 

o ကိုဗစ် သဳသယလူနာြဖစ်သညဴ် အကျဉ်ဵသာဵနှငဴ် ထိေတွ့ရမညဴ် အကျဉ်ဵေထာင် 

ဝန်ထမ်ဵအတွက် တ  က      ကာကွယ်ေရဵဝတစ်ုဳ (PPE) ကိ ု ဝတဆ်င်နိုင်ရန် စီစဉ် 

ေပဵရပါမည်၊ 

o အကျဉ်ဵေထာင်သန့်ရှင်ဵေရဵဝန်ထမ်ဵအတွက် လိုအပ်ေသာ တ  ခါသုဳဵ လက်အိတ် 

မျာဵ၊ မျက်နှာနငှဴ် နှာေခါင်ဵစည်ဵမျာဵ၊ မျက်နှာအကာကွယ် မျက်နှာဖုဳဵ မျာဵ ရရှိနိုင်ရန် 

စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ထာဵရပါမည်။ 

 

(၂) အကျဉ်ဵဦဵစီဵမှ ဝန်ေမ်ဵမျာဵနှင်ဴ အကျဉ်ဵကျေနသူမျာဵအတွက် သင်တန်ဵမျာဵစီစဉ်ေပဵြခင်ဵ 

o ကိုဗစ်ကာကွယ်ေရဵအစီအမဳမျာဵအတွက် အကျဉ်ဵဦဵစီဵမှ ဝန်ထမ်ဵမျာဵအာဵ စနစ် 

တကျ ေလဴကျငဴ်သင် ကာဵေပဵြခင်ဵသည် အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵနှငဴ် အချုပ်ခန်ဵမျာဵတွင် 

ေရာဂါကူဵစက်ြပန့်ပွာဵမှုအာဵ ထိန်ဵချုပ်ရန်အတွက် အေရဵကကီဵေသာ လုပ်ငန်ဵစဉ် 

တစ်ရပ် ြဖစ်ပါသည်။ 
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5 
 

o ထိုသင်တန်ဵမျာဵတွင်  

 ကိုဗစ်ေရာဂါပိုဵနှငဴ် ပတ်သက်ေသာ အေြခခဳအချက်မျာဵ၊ ဗိုင်ဵရပ်စ်ပိုဵ၏ ကူဵစက်ပုဳ၊ 

ေရာဂါလက္ခဏာမျာဵကို သိရှိနာဵလည်ေစရန် ရှင်ဵြပြခင်ဵ၊ 

 စနစ်တကျ လက်ေဆဵနည်ဵ သင်ြပြခင်ဵ၊ 

 တ  က      ကာကွယ်ေရဵဝတ်စုဳ (PPE) ဝတ်ဆင်ပုဳ သင်ြပြခင်ဵ၊ 

 ေထာင်တွင်ဵ ပတ်ဝန်ဵကျင်သန့်ရှင်ဵေရဵ လုပ်ေဆာင်နည်ဵနှငဴ် 

 ပိုဵသန့်စင်ေဆဵ ေဖျာ်စပ်အသုဳဵြပုနည်ဵ တို့ကို ေလဴကျငဴ်သင် ကာဵေပဵရပါမည်။ 

o ထိုအ့ြပင် အကျဉ်ဵကျခဳေနရသူမျာဵ အေနြဖငဴ် ကိုဗစ်ေရာဂါပိုဵ၏ သ   သဘာဝနှငဴ် 

ေရာဂါကူဵစက်ပုဳ၊ ကာကွယ်ပုဳတို့ကို သိရှိနာဵလည် လိုက်နာေစရန်အတွက် ပညာေပဵ 

ြခင်ဵ၊ လက်ကမ်ဵစာေစာင်မျာဵြဖန့်ေဝြခင်ဵ တို့ကို လုပ်ေဆာင်ရပါမည။် 

 

(၃) ကိုဗစ်ေရာဂါဟု သတ်မှတ်ြခင်ဵနှငဴ် စီမဳေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ 

o ကိုဗစ်ေရာဂါကို ေစာငဴ်ကကညဴ်ြခင်ဵနှငဴ် ရာှေဖွြခင်ဵ 

 အကျဉ်ဵေထာင်သို့ စတင်ေရာက်ရှိလာေသာ အကျဉ်ဵသာဵအသစ်တိုင်ဵကို ကိုဗစ် 

ေရာဂါလက္ခဏာ ရှိ/မရှိ ပဏာမ စစ်ေဆဵြခင်ဵ ြပုလုပ်ရပါမည။် 

 အကျဉ်ဵသာဵအသစ်တိုင်ဵနှငဴ် အကျဉ်ဵဦဵစီဵမှ ဝန်ထမ်ဵအသစ်အာဵလုဳဵကို ကိုဗစ် 

ေရာဂါ သဳသယလက္ခဏာမျာဵြဖစ်သညဴ် ဖျာဵြခင်ဵ၊ ေချာင်ဵဆိုဵြခင်ဵ၊ အသက်ရှူ 

 ကပ်ြခင်ဵ၊ ကိုဗစ်ေရာဂါသည်နှငဴ် (၁၄) ရက်အတွင်ဵ ထိေတွ့မှု ရှိခဲဴြခင်ဵ ရှိ/မရှိ 

တိုက့ို စစ်ေဆဵေမဵြမန်ဵရပါမည်။ 

o ကိုဗစ်ေရာဂါ သဳသယအြဖစ် သတ်မှတ်ြခင်ဵနငှဴ် စစ်ေဆဵအတည်ြပုြခင်ဵ 

 ကိုဗစ်ေရာဂါကူဵစက်ြပန့်ပွာဵြခင်ဵကို ထိန်ဵချုပ်နိုင်ေစရန် အတွက် ကိုဗစ်သဳသယ 

လူနာကို အချနိ်ပိုင်ဵအတွင်ဵ အေြဖထွက်ေသာ ကိုဗစ်ေရာဂါ စစ်ေဆဵနည်ဵ (RDT) 

နှငဴ် ချက်ချင်ဵ စစ်ေဆဵသငဴ်ပပီဵ ရနိုင်ပါက ဓာတ်ခွဲခန်ဵသို့ ထပ်မဳပို့ကာ စစ်ေဆဵမှုကို 

အတည်ြပုသငဴ်ပါသည။် 
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 ကိုဗစ်သဳသယလူနာအေရအတွက် မျာဵြပာဵလာပပီဵ တစ်ေယာက်ချင်ဵ သီဵသန့် 

ခွဲထာဵရန် မြဖစ်နိုင်ပါက သဳသယလူနာမျာဵအာဵ အုပ်စုခွဲ၍ သီဵြခာဵထာဵရန် 

စီစဉ်သငဴ်ပါသည။် ထို့အြပင ်သဳသယလူနာအာဵလုဳဵ၏ အိပ်ယာမျာဵကို အနည်ဵဆုဳဵ  

(၆) ေပ ခွာထာဵနိုင်ရန် စီစဉ်ေပဵရပါမည်။ 

o ကိုဗစ်အတည်ြပုလူနာမျာဵအာဵ စီမဳေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ  

 ကိုဗစ်ေရာဂါပိုဵေတွ့ အကျဉ်ဵသာဵမျာဵအာဵ လိုအပ်ေသာ ကျန်ဵမာေရဵေစာငဴ ်

ေရှာကမ်ှု ရရှိနိုင်ေစရန် ြပုစုေစာငဴ်ေရာှက်ေပဵမညဴ် ကျန်ဵမာေရဵ ဝန်ထမ်ဵမျာဵမှ  

ကိုဗစ်ေရာဂါကုသေရဵ လမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵအတိုင်ဵ ကကိုတငြ်ပင်ဆင်ထာဵရန်နှငဴ် 

လိုအပ်ေသာ ေဆဵဝါဵမျာဵနှငဴ် ေအာက်  ဂျင် ရရှိနိုင်ရန် စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ထာဵရန် 

လိုအပ်ပါသည် 

 ကိုဗစ်ေရာဂါ သဳသယလူနာနှငဴ် ပိုဵေတွ့လူနာမျာဵအာဵ သီဵသန့်ကျန်ဵမာေရဵ 

ေစာငဴ်ေရှာက်မှုေပဵမညဴ် အဖွဲ့ကိုလည်ဵ ကကိုတင်သတ်မှတ်ကာ စီစဉ်ထာဵရှိမှသာ 

ေရာဂါကူဵစက်ြပန့်ပွာဵမှုကို ေလျာဴနည်ဵေစနိုင်မည် ြဖစ်ပါသည။် 

 အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵအတွက် သီဵသန့် ဝန်ေဆာင်မှုေပဵနိုင်မညဴ် အင်တာနက် 

မှတဆငဴ် ကျန်ဵမာေရဵေစာငဴ်ေရှာကမ်ှုေပဵြခင်ဵမျ ို ဵကိုလည်ဵ ကကိုတင်စဉ်ဵစာဵ 

ထာဵရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဤနည်ဵ လမ်ဵမှာ အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵကဲဴသို့ လူအစု 

အေဝဵမျာဵကို ထိေရာက်စွာ ကျန်ဵမာေရဵေစာငဴ်ေရှာက်မှု ေပဵနိုင်ေသာ နည်ဵလမ်ဵ 

တစ်ခုြဖစ်ပါသည်။ ဤနည်ဵ လမ်ဵကို အသုဳဵြပုြခင်ဵအာဵြဖငဴ် အကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 

အတွက် သက်ဆိုင်ရာ အထူဵကုဆရာဝန်မျာဵ၏ ကျန်ဵမာေရဵေစာငဴ်ေရှာက်မှုကို 

လည်ဵ  ရရှိနိုင်ေစမည် ြဖစ်ပါသည်။  

 ပိုဵေတွ့လူနာတွင် ြပင်ဵထန်ကိုဗစ်ေရာဂါလက္ခဏာမျာဵ ြဖစ်ပွာဵလာပါက နီဵစပ်ရာ 

ေဆဵရုမဳျာဵသို့ လွှဲေြပာင်ဵညွှန်ဵပို့ နိုင်ေစေရဵအတွက်လည်ဵ  ကကိုတင်ြပင်ဆင် 

ထာဵသငဴ်ပါသည်။ 
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(၄) ကိုဗစ်ေရာဂါေိန်ဵချုပ်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵအတွက် ချတိ်ဆက်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ 

o အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵအတွင်ဵ ကိုဗစ်ေရာဂါထိန်ဵချုပ်နိုင်ေရဵ ေဆာင်ရွကရ်ာတငွ် ေဒသ 

ဆိငု်ရာ ကျန်ဵမာေရဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ အကျဉ်ဵဦဵစီဵမှ ဝန်ထမ်ဵမျာဵနှငဴ် ကျန်ဵမာေရဵ 

ဝန်ကကီဵဌာနမျာဵမှ ဝန်ထမ်ဵမျာဵ ညှနိှိုင်ဵလုပ်ေဆာင် ကရပါမည်။ သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့ 

အစည်ဵမျာဵမှ ဝန်ထမ်ဵမျာဵအာဵလဳုဵ ညိှနှိုင်ဵပါဝင်ေဆာင်ရွက်မှုသည်သာ အေရဵကကီဵဆဳုဵ 

လုပ်ငန်ဵစဉ်တစ်ရပ်ြဖစ်ပါသည။် 

o အကျဉ်ဵဦဵစီဵမှ တာဝန်ရှိသူ    က ကိုဗစ်ေရာဂါကာကွယ် ထိန်ဵချုပ်ကုသေရဵ 

လမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵကို အလျင်အြမန်ချမှတ်ပပီဵ စီမဳေဆာင်ရွက် ကရပါမည်။ 

o ကိုဗစ်ေရာဂါ ကာကွယ်ထိန်ဵချုပ်ေရဵ လုပ်ငန်ဵစဉ်တွင် မြဖစ်မေနလိုအပ်ေသာ 

တ  က      ကာကွယ်ေရဵဝတ်စုမဳျာဵ၊ လက်သန့်စင်ေဆဵရည်မျာဵ၊ ပိုဵသတ်ေဆဵရည် 

နှငဴ် ပတ်ဝန်ဵကျင်သန့်ရှင်ဵေရဵအတွက် လိုအပ်ေသာပစ္စည်ဵ မျာဵ ရရှိနိုင်ေရဵအတွက် 

လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ ကကိုတင်ြပင်ဆင်ထာဵရပါမည်။ 

 

(၅) အကျဉ်ဵေောင် ေစာငဴ်ကကညဴ်ေလဴလာေသာ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ 

o အကျဉ်ဵေထာင်တိုင်ဵတွင် အကျဉ်ဵေထာင်ေစာငဴ် ကညဴ်ေလဴလာေသာ လွတ်လပ်သညဴ် 

ေဒသဆိငု်ရာ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵရှိရန ်လိုအပ်ပါသည်။ 

o ထိုအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵအေနြဖငဴ် အကျဉ်ဵကျေနသူမျာဵ၏ ေန့စဉ်ေနထိုင်မှုဘဝကို 

ေစာငဴ် ကညဴမ်ှတ်တမ်ဵတင်ခွငဴ် ရရှိသငဴ်ပပီဵ အကျဉ်ဵသာဵမျာဵအတွက် သတ်မှတ်ထာဵ 

ေသာ စဳနှုန်ဵနှငဴ် ကိုက်ညီသညဴ် ေစာငဴ်ေရှာက်မှု စဉ်ဆက်မြပတ် ရရှိေစေရဵအတွက် 

လိုအပ်ပါသည်။ 

o ထိုအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵမှ အဖွဲ့ဝင်မျာဵအေနြဖငဴ် အကျဉ်ဵေထာင် တာဝန်ရှိသူမျာဵနှငဴ် 

စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵေရဵ အဖွဲ့မျာဵ၏ ထိန်ဵချုပ်ကန့်သတ်မှုမျာဵမှ ကင်ဵလွတခ်ွငဴ် ရရှိသငဴ်ပပီဵ 

လိုအပ်ပါက အကျဉ်ဵဦဵစီဵမှ ဝန်ထမ်ဵမျာဵ၏ မျက်ကွယ်တွင် ဖမ်ဵဆီဵထိန်ဵ သိမ်ဵခဳေနရ 

ေသာ အချုပ်သာဵမျာဵ၊ အကျဉ်ဵသာဵမျာဵနှငဴ် အချနိ်မေရွဵ လွတ်လပ်စွာ စကာဵ 

ေြပာဆိုခွငဴ် ရရှိသငဴ်ပါသည်။ 



 
ကျန်ဵ မာေရဵဝနက်ကီဵဌာန၊ အမျ ို ဵသာဵညီညွွတ်ေရဵအစိုဵရ (https://moh.nugmyanmar.org) 
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ကိုဵကာဵချက် 

၁။  အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵနှငဴ် အချုပ်ခန်ဵမျာဵအတကွ် ကိုဗစ်ေရာဂါကာကွယ် ထိန်ဵချုပ်ေရဵ 

လမ်ဵညွှန်ချက်၊ ကမ္ဘာဴကျန်ဵမာေရဵအဖွဲ့ ၊ ဥေရာပ။ ( ၆၊ ေဖေဖာ်ဝါရီ၊ ၂၀၂၁ ထုတ်ေဝ ) 

၂။  အြပည်ြပညဆ်ိုင်ရာ ေဆဵဝါဵနှငဴ် ရာဇဝတ်မှုရုဳဵ (UNODC)၊ အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵ အတွက် 

ကိုဗစ်ေရာဂါကာကွယ်ေရဵ ြပင်ဆင်မှု လမ်ဵညွှန်ချက်။ ( ၅၊ ဇွန်၊ ၂၀၂၀ ထုတ်ေဝ ) 

၃။  အကျဉ်ဵသာဵမျာဵအတွက် လိုက်နာကျငဴ်သုဳဵ ရန် အေြခခဳစည်ဵ မျဉ်ဵမျာဵ၊ အြပည်ြပည် 

ဆိငု်ရာ သေဘာတူညီချက် ၄၅/၁၁၁ ( ၁၄၊ ဒီဇင်ဘာ၊ ၁၉၉၀ ထုတေ်ဝ ) 

၄။  အကျဉ်ဵသာဵမျာဵအတွက် စဳကိုက်လိုက်နာကျငဴ်သုဳဵရမညဴ် အြပည်ြပညဆ်ိုင်ရာ အေြခခဳ 

ကျငဴ်ဝတ် (နယ်လဆင် မင်ဒဲလာဵ ဥပေဒသ)၊ ကုလသမဂ္ဂအေထွေထွညီလာခဳ သေဘာ 

တူညီချက် (A/RES/၇၀/၁၇၅) ( ၁၇၊ ဒီဇင်ဘာ၊ ၂၀၁၅ အင်တာနက်မှ ရရှိ )  

 အင်တာနက်လိပ်စာ -  https://undocs.org/A/RES/70/175 

၅။  မာရှယ်စီမဳကိန်ဵ (အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵအတွင်ဵ ကိုဗစ်ေရာဂါ ေြခရာခဳြခင်ဵ)  

 အင်တာနက်လိပ်စာ - 

https://github.com/themarshallproject/COVID_prison_data, 2020 

 


