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အကျဉ်ဵေောင်၊ အကျဉ်ဵေခန်ဵ၊ အချုပ်ခန်ဵမျာဵတွင် COVID 19 ကူဵေက်ေရာဂါ အာဵ 
ကကိုတင်ကာကွယ်နိုင်ရန် အကကဳြပုတိုက်တနွ်ဵြခင်ဵ 

 
 ရက်ေွဲ။ ။ မတလ် ၁၈ ရက်၊ ၂၀၂၀ ခုနှေ် 

 
 COVID 19 အသက်ရှုလမ်ဵေ ကာင်ဵဆုိင်ရာ ကူဵစက်ေရာဂါအာဵ ကမ္ဘာလဳုဵဆုိင်ရာ ကပ်ေရာဂါအြဖစ် 
ကမ္ဘာဴကပ်ေရာဂါအြဖစ် ကမ္ဘာဴကျန်ဵမာေရဵအဖဲွ့ (WHO) မှ ၂၀၂၀ ခုနစ်ှ မတ်လ ၁၁ ရက်ေန့တွင် ေ ကညာခဲပဴပီဵ  
အဆိုပါ ကပ်ေရာဂါအာဵ ကာကွယ်ထိန်ဵချုပ်ရန်အတွက် ကမ္ဘာတဝှမ်ဵရှိ အစိုဵရမျာဵအေနြဖင်ဴ 
အေရဵယူေဆာင်ရွက်မှုမျာဵအာဵ အရိှနအ်ဟုန်ြမှငဴ်တင်ေဆာင်ရွက် ကပါရန် တုိကတွ်န်ဵထာဵပါသည်။ 
ြမနမ်ာနိုင်ငဳတွင်လည်ဵ ကူဵစက်မှုမရိှေစရန်နှငဴ်ကကိုတင်ကာကွယ်မှုမျာဵ ဘက်ေပါင်ဵစုဳမှ ကကိုဵစာဵလုပ်ေဆာင် 
ေန ကသည်ကိ ုေတွ့ရေပသည်။ 

ေအေအပီပီအေနြဖင်ဴ ြမနမ်ာနိုင်ငဳရှိ အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵအတွင်ဵ ထုိ COVID 19 ေရာဂါ 
ကူဵစက်ြပန့်ပွာဵလာမည်ကိ ု အထူဵစိုဵရိမ်မိပါသည်။ အဘယ်ဴေ ကာင်ဴဆုိေသာ် ြမနမ်ာနိုင်ငဳ၏ 
အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵတွင် အကျဉ်ဵသာဵဦဵေရ ထူထပ်လျှက်ရှိြခင်ဵသည် အထူဵစိုဵရိမ်ရေသာ အချက်ြဖစ်ပပီဵ 
ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မှု လဳုေလာက်စွာ မရြခင်ဵ၊ အာဟာရ မြပညဴဝ်ြခင်ဵ၊ တကိုယ်ေရသန့်ရှင်ဵမှုအတွက် 
လဳုေလာက်သညဴ် ဝန်ဵ ကျင်မရှိြခင်ဵတ့ုိေ ကာင်ဴ တစဳုတဦဵ ကူဵစက်ခရဳပါက အြခာဵသမူျာဵ မကူဵစက်ရန်အတွက် 
ကာကွယ်ရန်အတွက ် လွန်စာွခဲယဉ်ဵမညြ်ဖစသ်ကဴဲသ့ုိ တဦဵထဳမှ တဦဵသ့ုိ တမဟုတ်ချင်ဵ ကူဵစက်ြပန့်ပွာဵ 
သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။  

ထ့ုိေ ကာင်ဴ အကျဉ်ဵေထာင်၊ အကျဉ်ဵစခန်ဵမျာဵနှင်ဴ အချုပ်ခန်ဵမျာဵတွင် ထုိသ့ုိ ကူဵစက်မှုမြဖစပွ်ာဵေစရန် 
ကကိုတင် ကာကွယ်မှုသည်သာ အေရဵတကကီဵေဆာင်ရွက်ရမညဴ် လုပ်ငန်ဵတခုြဖစ်ပါသည်။  

ေအေအပီပီအေနြဖင်ဴ အကျဉ်ဵေထာင်၊ အကျဉ်ဵစခန်ဵမျာဵမှ ကကိုတင်ကာကွယ်ရာတွင် လုပ်ေဆာင်ရမည်ဴ 
ေအာက်ပါေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵကို လုပ်ေဆာင်ေပဵပါရန် အေလဵအနက် တိုက်တွန်ဵ လုိကပ်ါသည်။ 

- အသစ်ေရာက်ရှိလာသညဴ် မည်သည်ဴ အချုပ်သာဵ၊ အကျဉ်ဵ သာဵကိုမဆုိ ေထာင်ဗူဵဝတွင် ကူဵစက်ေရာဂါ 
လက္ခဏာမျာဵ ရိှ၊ မရိှကို ေသချာစွာ စစ်ေဆဵြခင်ဵနှင်ဴ သတ်မှတ်ကာလတခုအထိ သီဵြခာဵထာဵရိှပပီဵ 
ေစာင်ဴ ကည်ဴ အဆင်ဴြဖစ်ထာဵရှိရန်၊ 

- သဳသယရိှ အကျဉ်ဵသာဵ၊ အချုပ်သာဵမျာဵကို ြပင်ပသီဵသန့်ေဆဵရဳုသ့ုိ ပုိ့ေဆာင်၍ ေစာင်ဴ ကည်ဴ 
ကုသခွင်ဴေပဵရန်၊ 

- အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵမှ တရာဵရုဳဵထုတ်ပပီဵ ြပနလ်ာသူမျာဵကို သီဵြခာဵထာဵရိှပပီဵ ေစာင်ဴ ကညဴရ်န်၊ 
- ေထာင်ဝင်စာ ေတွ့ရာတွင် အကျဉ်ဵသာဵနှငဴ် မိသာဵစုမျာဵကိုပါ ကကိုတင်ကာကွယ်ရန်အတွက် လုိအပ်သည်ဴ 

အစီအမဳမျာဵ ထာဵရှိေဆာင်ရွက်ေပဵရန်၊  
- ေထာင်ဝင်စာထုတ်မျာဵအာဵ ကူဵစက်ေရာဂါမျာဵ ကပ်ပါမလာရန် ေသချာသည်ဴ စစ်ေဆဵမှုမျာဵ 

ြပုလုပ်ေပဵရန်၊ 
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- အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵရိှ အကျဉ်ဵ သာဵ အချုပ်သာဵမျာဵအာဵ ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ် ပတ်သက်၍ ယခင်ထက်ပုိ၍ 
သတိထာဵ ေစာင်ဴ ကညဴရ်န်၊ 

- တရာဵရဳုဵ နှင်ဴ ရဲစခန်ဵရိှ အချုပ်ခန်ဵ မျာဵတွင် အချုပ်သာဵမျာဵအာဵ လက်ေဆဵရည်မျာဵ ထာဵရှိေပဵရန်၊ 
ေန့စဉ် ပဳုမှန်ကူဵ စက်ေရာဂါ လက္ခဏာမျာဵ ရှိ၊ မရှိ စစ်ေဆဵရန်နှငဴ် စစ်ေဆဵရန် လုိအပ်သညဴ် 
အေထာက်အကူပစ္စည်ဵမျာဵ ထာဵရှိေပဵရန်၊   

- လွတ်ေြမာက်မည်ဴ အကျဉ်ဵသာဵ၊ အချုပ်သာဵမျာဵကိ ု မလွှတ်ေပဵခင် ကူဵစက်ေရာဂါ လက္ခဏာ ရှိ၊ မရှိ 
စစ်ေဆဵေပဵရန်၊ 

- ဝနထ်မ်ဵမျာဵအာဵလည်ဵ အကျဉ်ဵေထာင်၊ အချုပ်ခန်ဵ မျာဵသ့ုိ သွာဵေရာက်သညဴ်အခါတုိင်ဵ 
အပခူျနိ်တိုင်ဵြခင်ဵ၊ လက်ေဆဵြခင်ဵနှငဴ် ကူဵစက်ေရာဂါ လက္ခဏာ မျာဵရှိ၊ မရှိ ပဳုမှန ်စစ်ေဆဵရန် 

- အေရဵေပါ် အေြခအေနမျာဵအတွက် လုိအပ်သညဴ် အစီအမဳမျာဵ ကကိုတင် ေဆာင်ရွက်ထာဵရှိရန် 
တ့ုိြဖစ်ပါသည်။  

ထ့ုိအြပင် အကျဉ်ဵသာဵ ဦဵေရေလျှာဴချေရဵအစီအစဉသ်ည်လည်ဵ ကကိုတင်ကာကွယ်ေရဵတွင် အေရဵပါသည်ဴ 
လုပ်ငန်ဵစဉ်တခ ုြဖစပ်ါသြဖင်ဴ အာမခဳေပဵနုိင်ေသာအမှုမျာဵအာဵအာမခဳေပဵြခင်ဵ၊ လွတ်ပငိမ်ဵသက်သာ ခွငဴ်ြပုနုိင်မညဴ ်
အကျဉ်ဵသာဵမျာဵကုိ စိစစ်၍ လွှတ်ေပဵြခင်ဵမျာဵ ြပုလုပ်ေပဵပါရန်လည်ဵ နိုင်ငဳေတာ်အစိုဵရအာဵ အေလဵအနက် 
အကကဳြပုတုိကတွ်န်ဵပါသည်။  
 
နုိင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵကူညီေောင်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ 
 
ဆက်သွယ်ရန-် 

- ကိုတိတ်နိငု် ၊ အတွင်ဵေရဵမှူဵ 
ဖုန်ဵ - ၀၉၄၂၈၀၂၃၈၂၈ 

- ကိုေအာင်မျ ိုဵေကျာ်၊ ြပည်တွင်ဵတာဝန်ခဳ 
ဖုန်ဵ - ၀၉၄၂၈၁၁၇၃၄၈ 

 
 
 


