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COVID-19 - ကငွ ်းဆင ်း ၀န ထမ ်းမ  ်း၊ လထူအုသ ငု ်းအဝ ုင ်း အလပု သမ ်းမ  ်း၊ စေတန ာ့ ဝန ထမ ်းမ  ်း 

နငှာ့  လမူှုအသ ငု ်းအဝ ုင ်းကနွ ရက မ  ်းအတကွ  အဓ ကအကကြံပပြုခ က မ  ်း နငှာ့  စဆ်ွးစန်ွးရန အခ က မ  ်း  

ဤလမော််းညွှနော်ချကော်တငွော် ကွငော််းဆငော််းဝနော်ထမော််းမျ ်း၊ ဖေတန ာ့ဝနော်ထမော််းမျ ်း နငှာ့ော် လူမှုအသ ိုငော််းအဝ ိုငော််းကနွော်ရကော်မျ ်းအတကွော် အချကော်အလကော်မျ ်းပါဝငော်သညော်။ 

၎ငော််းသညော် လူမှုအသ ိုငော််းအဝ ိုငော််းမျ ်းနငှာ့ော်ဆကော်ဆံဖရ်းအတွကော် အကကံဖပ်းချကော်မျ ်း၊ ဖမ်းမမနော််းရနော်ဖမ်းခွနော််းမျ ်း နငှော်ာ့ COVID-19 နငှာ့ော် ပတော်သကော်၍ သငာ့ော်ဖလျ ော်ဖသ  

အဖမေမျ ်း ဖပ်းထ ်းပါသညော်။  

ဖရ ဂါနငှာ့ော်ပတော်သကော်ဖသ ဖက လဟ လမျ ်း နငှာ့ော် သတငော််းမှ ်းမျ ်းက ရှုပော်ဖထွ်းမှု နငှာ့ော် ကျနော််းမ ဖရ်းနငှာ့ော်မညီညွတော်ဖသ အမပြုအမူမျ ်းဆီ မကက ခဏ 

ဦ်းတညော်တတော်ပါသညော်။ အမျ ်းမပညော်သူမျ ်းသညော် မီဒယီ ၊ သူငယော်ချငော််းမျ ်း၊ မ သ ်းေိုမျ ်း၊ လူမှုကနွော်ယကော်မီဒယီ ၊ အေွ ွဲ့အေညော််း မျ ်း သ ို ာ့မဟိုတော် အမခ ်း 

ရငော််းမမေော်မျ ်းဆီမှ မတူဖသ အချကော်အလကော်မျ ်း ရရှ ဖနကကသညော်။ အချ ြုွဲ့ဖသ အချကော်အလကော်မျ ်းသညော် ကွ လွ  ဆနော် ာ့ကျငော်ဖသ  သတငော််းမျ ်းက ို ဖပ်းန ိုငော်သညော်။ 

လအူမ  ်းသည   ပပဿန တေ ရပ နငှာ့ ပတ သက ၍ စက လဟ လမ  ်း နငှာ့  သတင ်းမှ ်းမ  ်းပါ၀င သညာ့  သတင ်းအခ က်မ  ်း 

အလနွ အက ြံရလ စသ အခါ ဘ ပြေ န ငု သနည ်း။ 

အစပခအစနက ေီမြံခန ာ့ ခွွဲရန  ပ ုမ ုခက ခွဲလ န ငု ပါသည ။ ဥပမ အ ်းပြငာ့  - အမ  ်းပပည သမူ  ျားအနေဖြင  ်

● အဖမေတေော်ခိုရှ ဖေွရနော် ဖတ ော်ဖတ ော်ခကော်ခ န ိုငော်ပါသညော်။ 

● ကျနော််းမ ဖရ်းအကကံမပြုချကော်မျ ်းက ို ဖကက ကော်ရွံ ွဲ့ မှု နငှာ့ော် မယံိုကကညော်မှုမျ ်း မေေော်ဖေသညော်။  

● အဖမခအဖနအ ်း ဆန ာ့ော်ကျငော် မငငော််းဆ ိုပါသညော်။  

● ကျနော််းမ ဖရ်းဖေ ငာ့ော်ဖရှ ကော်မှု ရယူမခငော််းက ို ရပော်တန ာ့ော်သညော်။ 

● အ ဏ ပ ိုငော်မျ ်းနငှာ့ော်ကျနော််းမ ဖရ်းဝနော်ဖဆ ငော်မှုမျ ်းမှ က ကွယော်တ ်းဆီ်းဖရ်းအေီအမံ (ဖရ ဂါမေေော်သူမျ ်း နငှာ့ော် လူက ောင ်းမျ ်းအ ်း 

သ်ီးမခ ်းထ ်းမခငော််း က ာ့သ ို ာ့) ကက ြုတငော်က ကယွော်ဖရ်းအပါအ၀ငော် အသကော်ကယော် ကျနော််းမ ဖရ်းအကကံဥ ဏော်မျ ်းက ို လျေော်လျျူရှုသညော်။  

● မကက ခဏခခ မော််းဖမခ ကော်မှုမျ ်း သ ို ာ့မဟိုတော် အကကမော််းေကော်မှုမျ ်းဖကက ငော်ာ့ ကျနော််းမ ဖရ်းလိုပော်သ ်းမျ ်းထံမှ အကအူညီက ို မငငော််းဆနော်သညော်။ 

● န မကျနော််းမေေော်ခ ာ့ဖသ သူမျ ်း နငှော်ာ့ မေေော်ေယွော်ရှ ဖသ သူမျ ်းက ို နှ ပော်ေကော်သညော်။ ကိုသမှု၏ထ ဖရ ကော်မှုနငှာ့ော်ပတော်သကော်၍ အသ ပည  မရှ မခငော််းဖကက ငာ့ော် 

သူတ ို ာ့ ဖပျ ကော်ကငော််းသ ော်းခ ျိန ၌ပင လျှင  ဤသ ို ာ့မေေော်ပျကော်တတ သညော်။ 

ကွငော််းဆငော််း ၀နော်ထမော််းမျ ်း၊ ဖေတန ာ့၀နော်ထမော််းမျ ်း နငှာ့ော် လူမှုဆကော်သွယော်ဖရ်းကနွော်ယကော်မျ ်းသညော် ရပော်ရွ လထူိုမျ ်း နငှာ့ော် လူထိုဖခါငော််းဖဆ ငော်မျ ်း နငှော်ာ့ ယံိုကကညော်မှု 

တညော်ဖဆ ကော်ရနော် ခ ိုငော်မ သည  အဖနအထော်းတ င  ရပ တည ကနပါသညော်။ လအူမျ ်းဖမပ သညော်က ို န ်းဖထ ငော်ခပီ်း ၄ငော််းတ ို ာ့၏ ဖမ်းခွနော််းမျ ်း၊ ဖကက ကော်ရွံ ွဲ့ မခငော််းမျ ်း နငှော်ာ့ 

သတငော််းမှ ်းမျ ်းက ို ရငှော််းရငှော််းလငော််းလငော််းနငှာ့ော် အချ နော်နငှာ့ော်တဖမပ်းညီမေေော်က  အသံို်းဝငော်ဖသ  အမှနော်တကယော် သတငော််းအချကော်အလကော် နငှာ့ော်အတ ူ မပနော်လညော်ဖမေကက ်း 

ဖေလ ိုပါသညော်။ ဤနညော််းအ ်းမေငာ့ော် လူမျ ်းသညော် ဖ ်းအနတရ ယော်မျ ်းက ို တံိုမပနော်ရနော်နငှာ့ော် ဤလမော််းညွှနော်ချကော်ပါ အဖကက ငော််းအရ ဖြစ သည   COVID-19 

ဖရ ဂါကူ်းေကော်မှုက ို တ ်းဆီ်းရနော် အချကော်အလကော်မှနော်မျ ်း ရရှ ပါမညော်၊  

 

အဆင ာ့ ၁  - မည သ ု ာ့ထ စတွွေ့ဆက ဆြံရန  - လူ ာ့အသ ိုငော််းအဝ ိုငော််းနငှာ့ော် အမပနော်အလှနော်ဆကော်သွယော်ဖမပ ဆ ိုရနော်အတကွော် ရ ို်းရှငော််းဖသ အကကံဖပ်းချကော်မျ ်း။  

အဆင ာ့ ၂ -  မှန ကန စသ စမ်းခနွ ်းမ  ်းက စုမ်းပါ - လူ ာ့အသ ိုငော််းအဝ ိုငော််းတွငော််း ဖဆွ်းဖန်ွးမှုမျ ်းအတကွော် ဖရ ဂါအမညော်ဆ ို်း နငှာ့ော် န ိုငော်ငမံခ ်းသ ်းမျ ်းက ို 

ရွံဖကက ကော်မခငော််းက ို က ိုငော်တွယော်မခငော််းအပါအ၀ငော် အဓ ကလမော််းညွှနော်ချကော်မျ ်း  

အဆင ာ့ ၃ - မည သ ု ာ့စပပ ရမည  - လူမှုအေွ ွဲ့အေညော််းမျ ်းနငှာ့ော်အတူ ဖဝမျှရနော် မရှ မမေေော်အသျိပညောမ ော်း နငှ   ဖဆွ်းဖန်ွးမှုအ ်း လမော််းညွှနော်ဖပ်းနျိိုင သညာ့ော် 

ဖမ်းဖလာ့ဖမ်းထရှ ဖသ  ဖမ်းခွနော််းမျ ်း။  
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အဆင ာ့၁ - မည သ ု ာ့စော့ေပ လပု စဆ င ပြံု 

ဤအပ ိုငော််းသညော် လူမှုအေွ ွဲ့အေညော််းနငှာ့ော်မျှဖဝရနော် အဓ ကအချကော်အလကော်မျ ်း နငှာ့ော် သတငော််းအချကော်အလကော်မျ ်းက ို မပထ ်းသညော်။ န ိုငော်ငံာ့ဝနော်ထမော််းမျ ်းသညော် 

ဤလမော််းညွှနော်ချကော်အတ ိုငော််း လ ိုကော်ဖလျ ညီဖထွမေေော်ဖအ ငော်လိုပော်သငာ့ော်ခပီ်း အချ နော်နငှော်ာ့တဖမပ်းညီမေေော်ဖအ ငော် ထ ်းသငာ့ော်သညော်။  

 

● သင မည သပူြေ သည ၊ မည သညာ့ အြွွဲွေ့အေည ်းကလ ပပီ်း ဘ လပု စပ်းသည  ဆ ုသည က ု လမူှုအြွွဲွေ့အေည ်းတငွ ရှငော််းမပပါ။  ယငော််းတွငော် ဖအ ကော်ပါတ ို ာ့ 

ပါဝငော်နျိိုင သညော် - 

o COVID-19 နငှာ့ော် ၎ငော််း၏ဖရ ဂါလကခဏ မျ ်းနငှာ့ော် ပတော်သကော်၍ တ ကျဖသ သတငော််းအချကော်အလကော်မျ ်းက ိုမျှဖဝရနော် ကျွနော်ိုပော်တ ို ာ့ 

လိုပော် ျိိုင ဖနပါသညော်။ လူမျ ်းအဖနမေငာ့ော် မ မ တ ို ာ့က ိုယော်က ို နငှာ့ော် ၄ငော််းတ ို ာ့၏ရပော်ရွ လထူိုအ ်း က ကွယော်ရနော် မညော်သ ို ာ့မပြုလိုပော်န ိုငော်ဖကက ငော််း 

မျှဖဝရနော်လညော််း ကျွနော်ိုပော်တ ို ာ့လိုပော်ဖဆ ငော်ဖနပါသညော်။  

o ဤသ ို ာ့မပြုရနော် အေွ ွဲ့မျ ်းသညော် ဖရဒယီ ို၊ SMS မကော်ဖဆာ့ချော်၊ ပ ိုေတ ၊ ဖကက ော်မင ဆ ိုငော််း ိုတော်မျ ်း၊ လူချငော််းဖတွွဲ့ဆံိုမှုမျ ်း နငှာ့ော် 

ရပော်ရွ အေညော််းအဖဝ်းမျ ်း ေသညော်မေငော်ာ့တ ို ာ့မှ လူမှုအေွ ွဲ့အေညော််းသ ို ာ့ နညော််းလမော််းမျ ်းေွ မေငော်ာ့ ဆကော်သွယော်ပါမညော်။  

o မ မ က ုယ က ုမ တ ဆက ပပီ်း ေ န မှုပပသပါ - ဤဖရ ဂါအသေော်နငှာ့ော်ပတော်သကော်ခပီ်း အ ်းလံို်းေ ို်းရ မော်ကကသညော်က ို ကျွနော်ိုပော်တ ို ာ့န ်းလညော်ပါသညော်။ 

ယငော််းအဖကက ငော််းက ို သငော်န ်းလညော််ဖေရနော် နငှာ့ော် သငော်က ိုယော်တ ိုငော်နငှာ့ော်အမခ ်းသူမျ ်းက ို က ကွယော်ရနော်   လိုပော်ရမညော်က ို သငော်သ ရှ ဖကက ငော််း 

ဖသချ ဖေရနော်အတကွော် ကျွနော်ိုပော်တ ို ာ့ဖရ ကော်ရှ ဖနမခငော််းမေေော်ပါသညော်။ 

● လူမ  ်းစပပ စနသညာ့ အစကက င ်းက ု န ်းလည ပါ - သငော်သ ဖသ အရ မျ ်းက ိုမဖဝငခှငော် COVID-19 နငှာ့ော် ပတော်သကော်၍ လူအမျ ်းဖမပ ဖသ အရ က ို 

ဦ်းေွ န ်းဖထ ငော်ဖပ်းပါ။ ကျွနော်ိုပော်တ ို ာ့သညော် လူမှုအေွ ွဲ့အေညော််း နငှာ့ော် ယငော််း၏ေ ို်းရ မော်မှုမျ ်းက ို ပ ိုမ ိုန ်းလညော်ရနော် သတငော််းအချကော်အလကော်မျ ်းက ိုေိုဖဆ ငော််းရနော် 

လ ိုအပော်သညော်၊ သ ို ာ့မှသ  ကျွနော်ိုပော်တ ို ာ့၏လှုပော်ရှ ်းမှုမျ ်း နငှာ့ော် သတငော််းအချကော်အလကော်မျ ်းက ို အသံို်းမပြုလျှကော် ၄င ်းတ ို ာ့လ ိုအပော်ချကော်မျ ်း ျိို ပ ိုမ ိုဖက ငော််းမွနော်ေွ  

လိုပော်ဖဆ ငော်ဖပ်းနျိိုင မညော် မေေော်သညော်။ အဆ ိုပါလှုပော်ရှ ်းမှုမျ ်း ျိို ၄င ်းတ ို ာ့အလ ိုအပော်ဆံို်းအရ အတ င ်း အလ ိုကော်အထ ိုကော်ကမ ်းစော်းယူနျိိုင ပါသည ။  

ယ ုံမ  ျားဒဏ္ဍ ရီမ  ျား နငှာ့  စက လ ဟလမ  ျား အစကက င ်းအခ ကန် ျားခ က ်

1. ဖရ ဂါနငှာ့ော် ပတော်သကော်၍လတူ ို ာ့တွငော် တ ကျဖသ သတငော််းအချကော်အလကော် နငှာ့ော် န ်းလညော်မှု အလံိုအဖလ ကော်မရှျိပါက အယံိုမှ ်းမခငော််း နငှာ့ော် 

ဖက လ ဟလမျ ်း မကက ခဏမေေော်ပွ ်းဖလာ့ရှ သညော်။ ဖရ ဂါ သ ို ာ့မဟိုတော်ကက ြုတငော်က ကွယော်ဖရ်းအေီအမံမျ ်းနငှာ့ော် ပတော်သကော်၍ 

ယဉ်ဖကျ်းမှုဆ ိုငော်ရ ယံိုကကညော်မှု မပငော််းထနော်ပါက ယင ်းတျိို  ဖြစ ပွ ်းတတ သညော်။  

2. ကွ မပ ်းမခ ်းန ်းဖသ သတငော််းအရငော််းမမေော်မျ ်းမှ တစ ခိုနငှ  တစ ခို ဆန ာ့ော်ကျငော်ကသောမကော်ဖဆာ့ခော်ျမျ ်း မပနော် ာ့န ှံ ာ့လ ဖသ အခါတ င လည ်း အယံိုမှ ်းမခငော််းမျ ်း 

သ ို ာ့မဟိုတော် ဖက လ ဟလမျ ်း မေေော်ပွ ်းန ိုငော်သညော်။  

3. အယံိုမှ ်းမခငော််းမျ ်း နငှာ့ော် ဖက လ ဟလမျ ်းသညော် လူမှုအသ ိုငော််းအဝ ိုငော််းမျ ်းအကက ်း ဖကက ကော်ရွံ ွဲ့ မှု တ ို်းပွ ်းဖေန ိုငော်ဖသ ဖကက ငာ့ော် လူတေော်ဦ်းချငော််း၊ 

အ မော်ဖထ ငော်ေိုမျ ်း နငှာ့ော် လူ ာ့အသ ိုငော််းအဝ ိုငော််းမျ ်း အဖနမေငာ့ော် မှနော်ကနော်ဖသ ကက ြုတငော်က ကွယော်ဖရ်း နငှာ့ော် ထ နော််းချြုပော်မှုအဖလာ့အကျငာ့ော်မျ ်း ကံမဖက ငော််းေွ မေငာ့ော် 

လေော်ဟ သွ ်းဖေန ိုငော်သညော်။     

4. COVID-19 ကူ်းေကော်မပနော် ာ့ပွ ်းမခငော််းအဖကက ငော််း အသ ပည နငှာ့ော် န ်းလညော်မှုမမြှငာ့ော်တငော်ဖပ်းရနော် တ ကျမှနော်ကနော်သညာ့ော် သတငော််းအချကော်အလကော်မျ ်းဖပ်းမခငော််းက 

အဖရ်းကက်ီးဖကက ငော််းနငှာ့ော် ယငော််းက အယံိုမှ ်း သ ို ာ့မဟိုတော် အယူအဆမှ ်းမျ ်းက ို ဖမပ ငော််းလ ဖပ်းန ိုငော်သညော်ဟို ဆ ိုလ ိုပါသညော်။ 

 

● အသ အပမင နငှာ့ အစရ်းယလူှုပ ရှ ်းပခင ်းက  ုအ ်းစပ်းပါ - အကျွမော််းတဝငော်မေေော်ဖသ  ေက ်းလံို်းမျ ်း နငှာ့ော်   သ ေက ်းက ို သံို်းပါ (အတ ိုဖက ကော် 

သ ို ာ့မဟိုတော် န ိုငော်ငမံခ ်း  သ ေက ်းအသံို်းအနှုနော််းမျ ်းက ို မသံို်းပါနငှော်ာ့၊ ၄ငော််းတ ို ာ့အ ်း ရငှော််းရှငော််းလငော််းလငော််း ဖမပ မပပါ) ပပ ်းလျှင  ၄ငော််းတ ို ာ့လိုပော်ဖဆ ငော်န ိုငော်သညာ့ော် 

လကော်ဖတွွဲ့ကျဖသ  အကကံဥ ဏော်မျ ်း ျိို ထညာ့ော်သွငော််းကပ်းပါ။ ဥပမ - 

✔ “သငော်ေျ ်းန လျှငော် xyz ဖဆ်းရံို၌ ကိုသမှုခယူံပါ”    သျိို  ကသော လျိို  နောရန  ညွှန က ော်းခ    တစ ခို 

✔ “သငော်နငှာ့ော်အမခ ်းသူမျ ်း ေျ ်းန မခငော််းမှက ကွယော်ရနော် သင  လကော်မျ ်းက ို မကက ခဏဖဆ်းဖကက ပါ” ဆျိိုသည   လ ိုကော်န ရနော် အမပြုအမူ တေော်ခို၊   

✔ မညော်သညော်ာ့ဖနရ  နငှော်ာ့ အချ နော်တွငော် ၀နော်ဖဆ ငော်မှုမျ ်း ရယူန ိုငော်သည  ဆျိိုသည   မ တော်ဖဆွသူငယော်ချငော််းမျ ်း နငှာ့ော်မ သ ်းေိုအ ်း ၄ငော််းတ ို ာ့ 

မျှဖဝန ိုငော်ဖသ  သတငော််းအချကော်အလကော်မျ ်း။  ဥပမ  “ကိုသမှုသညော်အခမ ာ့မေေော်ခပီ်း xyz ကျနော််းမ ဖရ်းဌ နမျ ်းတွငော် ရရှ န ိုငော်သညော်"။  

✔ COVID-19 ကရောဂါပျိို်းသညော် အရ ဝတထ ြုမျ ်းဖပေါ်တွငော် ကက ရှညော်ေွ အသ  မရငှ နျိိုင ကသောကက ောင   တရိုတော်န ိုငော်ငမှံပေစညော််းတေော်ခို လကော်ခ ံ

မခငော််းက ဖ ်းကငော််းသညော်"ဆျိိုသည   ရပော်ရွ တွငော််း ယ ိုမှော်းဒဏ္ဍ ရီမ ော်း နငှ   အယူအဆမှ ်းမျ ်း အဖကက ငော််း သတငော််းအချကော်အလကော်။  



 

3 

၂၃ ဖေဖေ ော်ဝါရီလ။ ၂၀၂၀။ 

● လူမျ ်းနငှာ့ော် ဖော့ေပော် ဖမပ ဆ ိုဆကော်သွယော်ပါ - အဓ ကေ ို်းရ မော်ပူပနော်မှုမျ ်း နငှာ့ော် ဖမ်းခွနော််းမျ ်းက ို န ်းလညော်ရနော် ဦ်းေွ န ်းဖထ ငော်ပါ။ လူမျ ်းအ ်း COVID-19 

နငှာ့ော်ပတော်သကော်၍ ၄ငော််းတ ို ာ့   က ို သ ရှ ခပီ်းဖကက ငော််း၊   က ို သ ရှ လ ိုဖကက ငော််း နငှာ့ော် သ ရှ ေ ို ာ့လ ိုအပော်ဖကက ငော််း ဖမ်းမမနော််းပါ။ ကျနော််းမ ဖရ်းဆ ိုငော်ရ လှုပော်ရှ ်းမှု 

မျ ်းအ ်း ပံိုေံဖရ်းဆွ မခငော််း နငှာ့ော် မေန ာ့ော်ဖဝမခငော််းတွငော် ၄ငော််းတ ို ာ့အ ်း ထညာ့ော်သွငော််းပါ၊ အ ယော်ဖကက ငာ့ော်ဆ ိုဖသ ော် သူတ ို ာ့သညော် သငော် နငှာ့ော် သငော်မျှဖဝထ ်းဖသ  

သတငော််းအချကော်အလကော်မျ ်းက ို ပ ိုမ ိုယံိုကကညော်ခပီ်း ကက ြုတငော်က ကွယော်ဖရ်းအေအီမံမျ ်းတွငော် တကော်ကကေွ ပါ၀ငော်ရနော် မေေော်သညော်။ 

● မ သ ်းေိုမျ ်း၊ ဖေ ငာ့ော်ဖရှ ကော်သူမျ ်း နငှာ့ော် ဖဒသခံဖခါငော််းဖဆ ငော်မျ ်းအပါအ၀ငော် ရပော်ရွ သ ို ာ့ ရှငော််းလငော််းမပတော်သ ်းခပီ်း ရ ို်းရငှော််းဖသ  သတငော််းေက ်းအချ ြုွဲ့က ို 

ရှငော််းမပပါ။ သူတ ို ာ့ဦ်းေ ်းဖပ်းဖသ    သ ေက ်းက ို သံို်း၍ အကျွမော််းတဝငော်မရှ ဖသ  သ ို ာ့မဟိုတော် နညော််းပည ဆ ိုငော်ရ  အသံို်းအနှုနော််းမျ ်းက ို ဖရှ ငော်ကကဉ်ပါ။ 

ဥပမ  -“်ကူ်းေကော်ပျံွဲ့ ပွ ်းမခငော််း" အေ ်း “်မပန ာ့ော်ပွ ်းမခငော််း”်က ိုသံို်းပါ။ 

● သငော်ဖပ်းဖသ အချကော်အလကော်မျ ်းက ို လတူ ိုငော််းန ်းလညော်ဖကက ငော််း ဖသချ ဖအ ငော်လိုပော်ပါ။ န ်းလညော်မှုအဆငာ့ော်က ိုအက မေတော်ရနော်ဖမ်းခွနော််းမျ ်းဖမ်းပါ    

● သငော်၏သတငော််းအချကော်အလကော်မျ ်းက ို မျှဖဝဖပ်းရနော် ရပော်ရွ လူထို နငှာ့ော်ရပော်ရွ ဖခါငော််းဖဆ ငော်မျ ်းအ ်း ဖမပ ပါ။ လမူ ော်းသည  မျိမျိသ ခပီ်းသ ်း၊ 

ယံိုကကညော်ခပီ်းသ ်း နငှာ့ော် ၄င ်းတ ို ာ့၏ ကျနော််းမ ကပ ော ရွှင ဖရ်းက ိုဂရိုေ ိုကော်သူမျ ်း ထ မှလ ဖသ  သတငော််းအချကော်လကော်မျ ်းက ို ပ ို၍ သတ မပြု အ ရံိုေ ိုကော်တတော် 

ကကသညော်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

သတ ပပြုရန     သငော်မသ ဖသ  အချကော်လကော်မျ ်းရှ ပါ  မသျိကက ောင ်းပ င  ပ င  လင ်းလင ်းကဖပောပပ ်း ထ ိုအချကော်လကော်မျ ်းက ို ကက ြု်းေ ်းရှ ဖေ၍ွ 

မပနော်လညော်အသ ဖပ်းမညော်ာ့အဖကက ငော််း လူမှုအသ ိုငော််းအဝ ိုငော််းက ို ဖမပ ပါ   

• ဤဖရ ဂါနငှာ့ော် ပတော်သကော်၍ လူမျ ြု်းနငှာ့ော်ဖနရ အရပော်ဖဒသက ို မယှဉ်တွ ပါနငှာ့ော်၊ ဥပမ အ ်းမေငာ့ော် - တရိုတော်န ိုငော်ငမံေေော် ဗ ိုငော််းရပော်ေော် 

• လူမျ ်းက ို လနူ မျ ်း သ ို ာ့မဟိုတော် ဖရ ဂါသညော်မျ ်းအမေေော် မရညော်ညွှနော််းပါနငှော်ာ့။ COVID-19 ရှ သ ူသ ို ာ့မဟိုတော် ကိုသခံဖနရသူမျ ်း 

အဖကက ငော််းက ို ဖမပ မပပါ။ 

• ဖက လဟ လမျ ်းက ို မဖမပ ပါနငှာ့ော်။ 

ကက ြုတငော်က ကွယော်နညော််းမျ ်း နငှော်ာ့ ကိုသမခငော််းဆ ိုငော်ရ လိုပော်ဖဆ ငော်ချကော်မျ ်းက ို အမပြုသဖ  ဖဆ ငော်ဖသ  ကော်မှ ဖမပ ပါ။ 

လူအမျ ်းေိုမှ  ဤဖရ ဂါမှ ဖက ငော််းေွ  န လနော်မပနော်ထကူ  ကျနော််းမ ဖရ်း မပနော်ဖက ငော််းမွနော်လ နျိိုင ကကသညော်။ 
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အဆင ာ့ ၂ - မှန ကန န   နများခွေ်ျားမ  ျားက ုံ စမ်းပါ 

လူအမျ ်း၏ ေ ို်းရ မော်မှုမျ ်း နငှော်ာ့ ၄င ်းတ ို ာ့၏ ဖမ်းခွနော််းမျ ်းက ို ထပော်ဆငာ့ော် ဖလာ့လ ပါ။ ထ ိုဖမ်းခွနော််းမျ ်းက ို ဖမေဆ ိုပါ။ 

 

လူ  အသ ိုငော််းအဝ ိုငော််းအတွငော််း ေက ်းအေပျ ြု်းရနော် အဓ က လမော််းညွှနော်ဖမ်းခွနော််းမျ ်း (  သ မပနော်ခပီ်း ဖဒသအဖမခအဖနလ ိုကော် လ ိုကော်ဖလျ ညီဖထွရှျိကစရန  မပငော်ဆငော်ပါ) 

● COVID-19 နငှော်ာ့ပတော်သကော်ခပီ်း သငော်  ဖတွကက ်းထ ်းခပီ်း ခပီလ ။   

● COVID-19 နငှော်ာ့ပတော်သကော်ခပီ်း မညော်သညာ့ော် သတငော််းအချကော်အလကော်မျ ်း သငော်သ လ ိုပါသလ ။ 

● ဖရ ဂါလကခဏ မျ ်း    ဖတလွ ဆ ိုတ  သငော်သ ပါသလ ်း။  

● သငော်၏မ သ ်းေို သ ို ာ့မဟိုတော် လူမှုအသ ိုငော််းအဝ ိုငော််းတငွော် တေော်ေံိုတေော်ဖယ ကော်က အဖအ်းမ ဖရ ဂါလကခဏ မျ ်းမေငော်ာ့ ေျ ်းန လျှငော် သငော်  လိုပော်ရမညော်က ို 

သ ပါသလ ်း။  

● COVID-19 ကူ်းဆကော်ခရံသကူ ို သငော်ဖကက ကော်မှ လ ်း။  

● သငော်က ိုယော်တ ိုငော် နငှော်ာ့ သငော်ချေော်ရသူမျ ်းအ ်း COVID-19 ကူ်းေကော်ခရံမခငော််းမှ မညော်သ ို ာ့ က ကွယော်န ိုငော်မညော်က ို သငော်သ ပါသလ ်း။ 

● သငော်၏လူမှုအသ ိုငော််းအဝ ိုငော််းတငွော််းရှ  လူမျ ်းသညော် သူတ ို ာ့၏လကော်မျ ်းက ို မှနော်မှနော်ဖဆ်းကကပါသလ ်း။ အကယော်၍ လိုပော်ပါက   ဖကက ငော်ာ့လ ။ အကယော်၍ 

မလိုပော်ရဖသ်းပါက   ဖကက ငော်ာ့လ ။ 

● သငော်ာ့ လူမှုအသ ိုငော််းအဝ ိုငော််းရှ  လူမျ ်းသညော် အနတရ ယော်ကငော််းဖသ အက ွအဖဝ်းတွငော် ရှ ဖနခပီ်း (ဥပမ  အမခ ်းသူမှ ၁ မီတ  မှ ၃ ဖပ အကွ ) 

န ှကခ ဖသ အခါ ပါ်းေပော်က ို တေော်ရှု်းသ ို ာ့မဟိုတော် တံဖတ ငော်ဆေော်မေငော်ာ့  ောထော်းပါသလ ်း။ အကယော်၍ လိုပော်ပါက   ဖကက ငော်ာ့လ ။ အကယော်၍ 

မလိုပော်ရဖသ်းပါက   ဖကက ငော်ာ့လ ။ 

● သငော်ာ့အ မော်သူအ မော်သ ်းမျ ်းသညော် ဖလဖက ငော််းဖလသန ာ့ော် ဝငော်ဖေရနော် မပတငော််းဖပါကော်မျ ်းနငှော်ာ့ တံခါ်းဖပါကော်မျ ်းေွငော်ာ့ခပီ်း ပ ို်းမ ွှ ်းမျ ်းဖသဖေရနော် 

မျကော်န ှမပငော်မျ ်းက ို ဖသချ ေွ သနော် ာ့ေငော်ပါသလ ်း။ 

● သငော်ာ့အသ ိုငော််းအဝ ိုငော််းထ တငွော် ဗ ိုငော််းရပော်ေော် ပျံွဲ့ နှံ ာ့မခငော််းအတကွော် တ ၀နော်ရှ သညော်ာ့ လတူေော်ေို သ ို ာ့မဟိုတော် လတူေော်ဦ်း် ရှ တယော်လ ို ာ့ သငော်ထငော်ပါသလ ်း။ (မိုနော််းတ ်း၊ 

ခွ မခ ်းဆကော်ဆံဖသ  က ိုယော်ဖနဟနော်ထ ်းတ ို ာ့က ို သတ မပြုပါ) အကယော်၍ လူမျ ်းက သ်ီးမခ ်းအိုပော်ေို တေော်ေိုက ို ရညော်ညွှနော််းပါက ထပော်ဆငာ့ော်ဖမ်းခွနော််းတေော်ခိုက ို 

ဖမ်းပါ - ဤသူမျ ်းသညော် ၄ငော််းဖရ ဂါက ို သငော်ာ့အသ ိုငော််းအဝ ိုငော််းအတငွော််း မေနော် ာ့ဖနသညော်ဟို သငော်  ဖကက ငော်ာ့ ထငော်သလ ။  

 သတ ပပြုရန  -COVID-19 နငှာ့ော်ပတော်သကော်သညာ့ော်အချ ြုွဲ့ဖသ ဖမ်းခွနော််းမျ ်း၏ အဖမေမျ ်းက ေ မျကော်န ှ ၆ တွငော် ရှျိပါသည ။ 
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အဆင ာ့ ၃ - ဘ စပပ ရမလွဲ။ 

ဖမ်းခွနော််းအသေော်မျ ်း၊ ရပော်ရွ လူထို၏ န ်းလညော်မှုလွ မှ ်းမခငော််း နငှာ့ော် ကျနော််းမ ဖရ်း သတငော််းအချကော်အလကော် အသေော်မျ ်းအဖပေါ် အဖမခခံ၍ ေ ရွကော်ေ တမော််း၏ 

ဤအပ ိုငော််းက ို ပံိုမှနော် မပငော်ဆငော်မွမော််းမံပါ။ ဤမှတော်တမော််းမျ ်းက ို ဖန ကော်ဆံို်းမပြုမပငော်မွမော််းမံသညော်ာ့ ရကော်ေွ  အခမ ထညာ့ော်ပါ။ ဖန ကော်ဆံို်း မပြုမပငော်မွမော််းမံသညော်ာ့ ရကော်ေွ   ၂၀၂၀ 

ခိုနစှ ၊ ဖေကြော ဝါရီလ ၂၃ ရ  ။ 

 

၂၀၁၉ န ဗုယ က ုရ ုန ဗ ုင ်းရပ ေ စရ ဂါ (COVID-19) ဆ တု  ဘ လွဲ။ 

● က ိုရ ိုန ဗ ိုငော််းရပော်ပ ို်းမျ ်းသညော် လူမျ ်း နငှော်ာ့ တ ရ ေဆ နော်မျ ်းတွငော် ဖတွွဲ့ ရှ ရတတော်ဖသ  ဗ ိုငော််းရပော်ပ ို်းမ သ ်းေို တေော်ေိုမေေော်သညော်။ တချ ြုွဲ့သညော် လူက ို ကူ်းစကော်ခပီ်း 

အဖအ်းမ မခငော််းမှေ၍ မော်းစ  ကခေါ် မပငော််းထနော်သည   အဖရှွဲ့အလယော်ပ ိုငော််း အသကော်ရှုလမော််းဖကက ငော််းဆ ိုငော်ရ  ဖရ ဂါလကခဏ ေို (MERS) နငှော်ာ့ ဆော်းစ  ကခေါ် 

မပငော််းထနော်အသကော်ရှုလမော််းဖကက ငော််းဆ ိုငော်ရ  ဖရ ဂါလကခဏ ေို (SARS) တ ို ာ့အထ  မေေော်တတော်သညော်။ ဤဖရ ဂါမျ ်းအတကွော် ဖဒသန မညော်မျ ်းက ိုသံို်းပါ။ 

● COVID-19 သညော် တရိုတ နျိိုင င ၊ ဝူဟနော်ပမျိ ြို့ တ င  ၂၀၁၉ ခိုနေှော်၊ ဒဇီငော်  လ၌ ပထမဆံို်းရှ ဖတွွဲ့ ခ ာ့ဖသ  က ိုရ ိုန ဗ ိုငော််းရပော်ပ ို်း ဗီဇအသေော်တေော်ခို မေေော်သညော်။ 

● ဤဗ ိုငော််းရပော်ပ ို်းအဖကက ငော််း မသ ဖသ်းဖသ အချကော်မျ ်းရှ ဖသ ော်လညော််း သိုဖတသမီျ ်းသညော် ၎ငော််းက ို မညော်သ ို ာ့ က ကွယော်ရမညော် နငှာ့ော် မညော်သ ို ာ့ 

ကိုသန ိုငော်သညော်က ို ကက ြု်းေ ်းရှ ဖေွဖနကကသညော်။ 

 

ဤစရ ဂါ ဘယ စလ က အနတရ ယ ရှ သလွဲ။ 

● လူအမျ ်းေိုအတကွော် COVID-19 မှ  အဖပျ ာ့စော်း အဖအ်းမ မခငော််းနငှော်ာ့ တတူတော်သညော် (န ှရညော်ယ ိုမခငော််း၊ အေျ ်းတကော်မခငော််း၊ လညော်ဖချ ငော််းန မခငော််း၊ 

ဖချ ငော််းဆ ို်းမခငော််းနငှော်ာ့ အသကော်ရှျူကျပော်မခငော််း)-  

● တချ ြုွဲ့လူမျ ်းတွငော် ပ ို၍ မပငော််းထနော််းလ နျိိုင ခပီ်း အဆိုတော်ဖရ ငော်ဖရ ဂါ နငှော်ာ့ အသကော်ရှျူမရမခငော််းတ ို ာ့ မေေော်တတော်သညော်။ 

o ဥပမ အ ်းမေငာ့ော်၊ သကော်ကကီ်းရွယော်အ ိုမျ ်း နငှာ့ော် က ိုယော်ခံေွမော််းအ ်းေနေော် အ ်းနညော််းသညာ့ော် သူမျ ်း (သ ို ာ့)  (ဆီ်းချ ြု၊ ဖသွ်းတ ို်းဖရ ဂါ နငှာ့ော် နလှံို်းနငှာ့ော် 

အဆိုတော်ဖရ ဂါ က ာ့သ ို ာ့ဖသ ) ဖရ ဂါအခရံှ  သူမျ ်းသညော် ဖရ ဂါကူ်းေကော်န ိုငော်ကခ မျ ်းခပီ်း ဗ ိုငော််းရပော်ေော်ပ ို်းဝငော်ဖရ ကော်ပါက မပငော််းထနော်ေွ  

ေျ ်းန န ိုငော်ဖမခ မျ ်းပါသညော်။  

● ဖရ ဂါဖကက ငော်ာ့ အသကော်ဆံို်းရှု ံ်းနှု ငော်ဖသ ော်လညော််း နညော််းပါ်းပါသညော်။ 

 

ဗ ုင ်းရပ ေ ပ ု်းသည  မည သ ု ာ့ ကူ်းေက ပါသနည ်း။ 

● ကျနော််းမ သတူေော်ဦ်းသညော် ဖရ ဂါကူ်းေကော်ခထံော်းရသထူ မှ ကူ်းေကော်နျိိုင ပါသညော်။ ဤဗ ိုငော််းရပော်ပ ို်းသညော် ပ ို်းပါဖသ  တံဖတွ်းေကော်မျ ်းက ို တ ိုကော်ရ ိုကော် 

ထ ဖတွွဲ့ မခငော််းမေငော်ာ့ ကူ်းစကော်တတော်သညော်။ ဤအရညော်မျ ်းသညော် န ှဖခါငော််း သ ို ာ့မဟိုတော် ပါ်းေပော်တ ို ာ့မှ ထကွော်လ သညော်။  

o ဥပမ အ ်းမေငော်ာ့ ဖရ ဂါရှ သူ ဖချ ငော််းဆ ို်း သ ို ာ့မဟိုတော် န ှဖချဖသ အခါ ဤအေကော်အဖပါကော်မျ ်းသညော် အမခ ်းလ၏ူ မျကော်လံို်း၊ န ှဖခါငော််း 

သ ို ာ့မဟိုတော် ပါ်းေပော်တ ို ာ့ အတွငော််းသ ို ာ့ ဝငော်နျိိုငော်သညော် သ ို ာ့မဟိုတော်  

o ဖရ ဂါရှ သူသညော် သူ၏လကော်အတငွော််းသ ို ာ့ န ှကခ ၊ ဖချ ငော််းဆ ို်းခပီ်း အမခ ်းသူ သ ို ာ့မဟိုတော် မျကော်န ှမပငော်တေော်ခိုက ို က ိုငော်တွယော်မ ဖသ အခါ 

 

● လတူေော်ဖယ ကော်သညော် ထ ိုအေကော်အဖပါကော်မျ ်းကပော်ခင ထ ်းသညာ့ော် မျကော်န ှမပငော်တေော်ခိုက ို က ိုငော်တွယော်မ ဖသ အခါ။ ဤဗ ိုငော််းရပော်ပ ို်းသညော် အချ နော်မညော်မျှ 

ကက သညော်အထ  မျကော်န ှမပငော်မျ ်းဖပေါ်တွငော် အသကော်ရှငော်နျိိုငော်သညော်က ို မသ ရဖသ်းဖသ ော်လညော််း အရကော်ပျံ ၇၀% ပါဝငော်ဖသ  လကော်သန ာ့ော်ေငော်ဖဆ်းရညော်သညော် 

ထ ိုဗ ိုငော််းရပော်က ို သတော်နျိိုငော်ပါသညော်။ 

● COVID-19 သညော်ပံိုမှနော်အ ်းမေငော်ာ့ ကူ်းေကော်ခံထ ်းရသူတ ို ာ့နငှော်ာ့ အနီ်းကပ ထ စတွွေ့ ပခင ်း မှတဆငော်ာ့ ကူ်းေကော်နျိိုငော်သညော်။ ဥပမ  ထျိိုသမူ ော်းအ ်း ဖေ ငော်ာ့ဖရှ ကော် 

ဖသ အခါ။ "အန်ီးကပော်ထ ဖတွွဲ့ မခငော််း" ဆ ိုသညော်မှ  က ိုယော်က ို က ိုငော်တွယော်ထ မ မခငော််း၊ ၄င ်းတျိို  က ိုငော်တွယော် အသံို်းမပြုခ ာ့ဖသ  သ ို ာ့မဟိုတော် ဖချ ငော််းဆ ို်းမ ခ ာ့ဖသ  

ပေစညော််းမျ ်းက ို က ိုငော်တွယော်မျိမခငော််း သ ို ာ့မဟိုတော် ၁ မီတ  အကွ အဖဝ်းအတငွော််း ၄င ်းတ ို ာ့နငှော်ာ့ အချ နော်မျ ်းမျ ်း ဖနမခငော််း။ 

 

က န ပု နငှ ာ့ က န ပု ၏မ သ ်းေုက ု ဘယ လ ကု ကွယ န ုံငမ်လွဲ။ 

သငော်နငှာ့ော် သငော်၏မ သ ်းေိုက ို ဖရ ဂါကူ်းဆကော်မခငော််းမှ က ကွယော်ရနော် အချကော် ၅ ချကော် - 

1. ဆပ ပပ  နငှာ့  စရ တ ု ာ့ပြငာ့  သ င ာ့လက မ  ်းက ုမကက ခဏ စဆ်းစကက စပ်းပါ။ အကယော်၍ ဆပော်မပ  အလွယော်တကူမရန ိုငော်ပါက ပ ို်းမ ွှ ်းမျ ်းက ို 

ဖဆ်းဖကက ရနော်အတကွော် အရကော်ပျံအဖမခခံမပြုလိုပော်ထ ်းသညာ့ော် လကော်သန ာ့ော်ေငော်ဖဆ်းရညော် (၇၀% အယော်လော်က ိုဖဟ ) က ို သံို်းပါ။ 

2.  န ှနခ ၊ စခ  င ်းဆ ု်းစသ အခါ သင ာ့ပါ်းေပ  သ ု ာ့မဟတု  န ှစခါင ်းက  ုစကွ်းထ ်းစသ တြံစတ င ဆေ  သ ု ာ့မဟတု  တေ ရှ ်းပြင ာ့ အပု ပါ။ ထ တုေ ရှ ်းမ  ်းက  ု

အြြံု်းြြံု်းအပု ထ ်းသညာ့  အမှု က ပြံု်းအတငွ ်းသ ု ာ့ ထည ာ့ပါ။ သငော်၏လကော်မျ ်းမှ တေော်ဆငော်ာ့ ဗ ိုငော််းရပော်ပ ို်းကူ်းေကော်နှု ငော်ဖသ ဖကက ငော်ာ့ သငော်၏လကော်အတွငော််းသ ို ာ့ 
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န ှဖချမခငော််း နငှာ့ော် ဖချ ငော််းဆ ို်းမခငော််း မမပြုပါနငှာ့ော်။ သငော်၏လကော်အတွငော််းသ ို ာ့ န ှကခ ၊ ဖချ ငော််းဆ ို်းမ ပါက   မှမက ိုငော်တွယော်ပါနငှော်ာ့၊ သငာ့ော်လကော်မျ ်းက ို ဆပော်မပ  

နငှာ့ော် ဖရ တ ို ာ့မေငာ့ော် ချကော်မခငော််း ဖဆ်းဖကက ဖပ်းပါ။   

3. စခ  င ်းဆ ု်းပခင ်း၊ န ှစခ ပခင ်း သ ု ာ့မဟတု  န မက န ်းသမူ  ်းနငှ ာ့ နီ်းကပ ေွ စနပခင ်းမ  စရှ င ပါ   ၄င ်းတ ို ာ့နငှော်ာ့ အနညော််းဆံို်း ၁ မီတ  (၃ ဖပ) အကွ အဖဝ်းတငွော် 

ဖနခပီ်း န်ီးေပော်ရ  ကျနော််းမ ဖရ်းဌ နသ ို ာ့ သွ ်းဖရ ကော်မပသရနော် အကကံဖပ်းပါ။  

4. မ က ေ မ  ်း၊ န ှစခါင ်းနငှာ့  ပါ်းေပ က  ုမထ ပါနငှ ာ့။ လ  မ ော်း  ဗ ိုငော််းရပော်ေော်ပ ို်းမျ ်း ကပော်ခင န ိုငော်သညာ့ော် အရ ဝတတ ြုမျ ်းက ို ထျိမျိနျိိုင ပါသည ။ 

5. အကယ ၍ သင ာ့တငွ  အြ  ်းတက ပပီ်း စခ  င ်းဆ ု်းလျှင  သ ု ာ့မဟတု  အသက ရှ က ပ လ လျှင  ဆရ ဝန က  ုသ ွ်းပပပါ ။ ဤအရ သညော် မျိမျိက ိုယော်က ို မပြုေို 

ဖေ ငော်ာ့ဖရှ ကော်ရနော် နညော််းလမော််းဖက ငော််းတေော်ခို မေေော်ခပီ်း သငော်ာ့ မ သ ်းေိုနငှော်ာ့ အမခ ်းသူမျ ်းသ ို ာ့ ဖရ ဂါကူ်းေကော်ပျံွဲ့ နှံ ာ့မခငော််းက ို က ကွယော်တ ်းဆီ်းရနော် 

အဖက ငော််းဆံို်းနညော််းလမော််း မေေော်သညော်။ သငော်ာ့ဖကက ငော်ာ့ အမခ ်းသူမျ ်းသ ို ာ့ ဖရ ဂါကူ်းေကော်မခငော််းမှ က ကွယော်ရနော် ဆရ ဝနော်ထံ အရငော်ေိုနော််းဆကော်ခပီ်း သငော် 

ခံေ ်းဖနရဖသ  ဖရ ဂါလကခဏ မျ ်း က ို အသ ်ဖပ်းပါ။ 

 

 

 

 
 

က န စတ   သ ု ာ့မဟတု  မ သ ်းေုဝင  တေ ဥ်ီးဦ်းတငွ  စြ  ပပပါ စရ ဂါလကခဏ မ  ်း စတွွေ့ ရှ ပါက မည သ ု ာ့ လပု စဆ င သင ာ့ သနည ်း။ 

● သငော် သ ို ာ့မဟိုတော် သငာ့ော်မ သ ်းေိုဝငော်မျ ်းတငွော် ေျ ်းမခငော််း၊ ဖချ ငော််းဆ ို်းမခငော််း သ ို ာ့မဟိုတော် အသကော်ရှျူရခကော်ခ မခငော််း ရှ ပါက ဖေ ဖေ ေီ်းေီ်း ဖဆ်းဝါ်းကိုသမှု 

ခံယူပါ။  

● ဖဆ်းခနော််းသ ို ာ့ မလ မီ သငာ့ော်ဆရ ဝနော် သ ို ာ့မဟိုတော် ကျနော််းမ ဖရ်းပံာ့ပ ို်းသူအ ်း ေိုနော််းဆကော်ပါ။ COVID-19 မေေော်ပွ ်းဖသ  အရပော်ဖဒသသ ို ာ့ သွ ်းဖရ ကော်ခ ာ့လျှငော် 

သ ို ာ့မဟိုတော် COVID-19 မေေော်ပွ ်းဖသ  အရပော်ဖဒသမှ မပနော်လ ခပီ်း ဖရ ဂါလကခဏ ဖတွွဲ့ ရှ ရဖသ  တေော်ေံိုတေော်ဦ်းနငှော်ာ့ န်ီးန်ီးကပော်ကပော် ဖနခ ာ့လျှငော် ဆရ ဝနော်န ာ့ 

ဆကော်သွယော်သငော်ာ့သညော်။ 

 

 
 

ပ ို်းမ ွှ ်းမျ ်းက ို မပျံွဲ့ နှံ ာ့ဖေရနော် တံဖတ ငော်ဆေော်က ိုဖကွ်းအတ င ်း သ ို ာ့မဟိုတော် 

တေော်ရှျူ်းအတ င ်းသျိို   ဖချ ငော််းဆ ို်းန ှဖချပါ။ 

သတ ပပြု မှတ သ ်းရန  - အသကော်အရွယော်ကကီ်းသူမျ ်းနငှော်ာ့ ကျနော််းမ ဖရ်းချ ြုွဲ့တ ာ့သူမျ ်း ပ ို၍ န မကျနော််း မေေော်တတော်သညော်။ သူတ ို ာ့က ို က ကွယော်ပပ ်း 

ကရောဂါပ ို်း ကူ်းေကော်မပနော် ာ့ပွ ်းမှု ျိို တ ်းဆီ်းရနော် လ ိုအပော်ပါသညော်။ 

သတ ပပြု မှတ သ ်းရန    အကယော်၍ ဖရ ဂါကူ်းေကော်ခံရသူတေော်ဖယ ကော်သညော် ကျနော််းမ ဖရ်းဌ နသ ို ာ့ မသွ ်းဖရ ကော်လျှငော် 

သ ို ာ့မဟိုတော် အကူအညီ မဖတ ငော််းလျှငော် ပ ို၍ န မကျနော််း မေေော်မခငော််းနငှော်ာ့ ဖရ ဂါပ ို်း ကူ်းေကော်မပနော် ာ့ပွ ်းမှု အနတရ ယော်မျ ်းန ိုငော်သညော်။  
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COVID-19 န င ပ်တ သက ၍ မကက ခဏ စမ်းပမန ်းစလာ့ရှ စသ စမ်းခွန ်းမ  ်း 

အတညော်မပြုထော်းဖသ  သတငော််းအချကော်အလကော်မျ ်းမေငော်ာ့ ပံိုမှနော် မပငော်ဆငော်မွမော််းမံပါ။ (ဖန ကော်ဆံို်း မပငော်ဆငော်ရကော် ၂၀၂၀ ခိုနစှ  ကြကြော ဝါရ လ ၂၃ ရ  ) 

COVID-19 သည  ကူ်းေက လယွ ပါသလ ်း။  (ဗ ုင ်းရပ ေ  ရရန  လယွ ကပူါသလ ်း။) 

န မကျနော််းမေေော်သူ (သ ို ာ့မဟိုတော် န မကျနော််းသူ အသံို်းမပြုဖသ ပေစညော််းမျ ်း နငှော်ာ့ မျကော်န ှမပငော်မျ ်း) နငှ   အန်ီးကပော်၊ တ ိုကော်ရ ိုကော် ထ ဖတွွဲ့ မှုမေငော်ာ့ ဖရ ဂါကူ်းေက န ိုငော်သညော်။ 

မျ ်းဖသ အ ်းမေငော်ာ့ ဖရ ဂါကူ်းေကော်ခံရသမူျ ်းသညော် တေော်က ိုယော်ဖရက ကွယော်ကရ်းပေစည ်း အသံို်းမဖပ ကသော ဖေ ငော်ာ့ဖရှ ကော်သူမျ ်း နငှော်ာ့ မ သ ်းေိုဝငော်မျ ်း မေေော်သညော်။ 

 

တေ ေြံုတေ ဦ်းနငှ ာ့ ေက ်းစပပ ပခင ်း သ ု ာ့မဟတု  စဘ်းခ င ်းတ ုံက် ထ ငု ပခင ်းပြင ာ့ က န ပု တငွ  COVID-19 ကူ်းေက န ငု ပါလ ်း။  

လူမျ ်းနငှော်ာ့ ေက ်းဖမပ မခငော််း သ ို ာ့မဟိုတော် လမော််းဖလျှ ကော်မခငော််းမေငာ့ော် ဖရ ဂါကူ်းေကော်ခရံေွယော် အလ ်းအလ  နညော််းပါသညော်။ ဖယ ိုယျအ ်းမေငော်ာ့ လတူေော်ဖယ ကော်နငှော်ာ့ 

န်ီးနကီပော်ကပော် ဖနမခငော််းမေငော်ာ့ ဗ ိုငော််းရပော်ေော် ကူ်းေကော်မပနော် ာ့ပွ ်းမှု မရှ ပါ။ မျ ်းမကက မီက ဖရ ဂါမေေော်ပွ ်းဖသ  န ိုငော်ငမံျ ်းသ ို ာ့ ခရီ်းသွ ်းဖရ ကော်ခ ာ့မခငော််း မရှ လျှငော် သ ို ာ့မဟိုတော် 

COVID-19 ဖကက ငော်ာ့ န မကျနော််းမေေော်ဖနသ ူလူန နငှော်ာ့ ထ ဖတွွဲ့ မှု မရှ ခ ာ့လျှငော် သငော်ာ့တွငော် ဖရ ဂါကူ်းေကော်ေွယော် အဖကက ငော််းမရှ ပါ။ 

 

COVID-19 က  ုက ကွယ ရန  သ ု ာ့မဟတု  ကုသရန အတကွ  တ က သညာ့  စဆ်းဝါ်းမ  ်း ရှ ပါသလ ်း။ 

ဤဖရ ဂါက ို ကိုသန ိုငော်ခပီ်း လူအဖတ ော်မျ ်းမျ ်းသညော် ဤဖရ ဂါမှ မပနော်လညော်ဖက ငော််းမွနော်က  န လနော်ထူခ ာ့ခပီ်းဖြစ သည ။ သတော်မှတော် အကကံမပြုထ ်းဖသ  ဖဆ်းဝါ်း 

မရှ ဖသ်းဖသ ဖကက ငော်ာ့ ဖရ ဂါကူ်းေကော်ခရံသူမျ ်း သကော်သ ဖေရနော် ဖရ ဂါလကခဏ မျ ်းက ို ကိုသဖပ်းရနော် လ ိုအပော်သညော်။ မပငော််းမပငော််းထနော်ထနော် န မကျနော််းမေေော်သူ 

မျ ်းက ို ဖဆ်းရံိုတငော် ကိုသသငော်ာ့သညော်။ 

 

COVID-19 အတကွ  က ကယွ စဆ်း ရှ ပါသလ ်း။ 

ဗ ိုငော််းရပော်ေော် အသေော်တေော်မျ ြု်း မေေော်ဖသ ဖကက ငော်ာ့ က ကွယော်ဖဆ်း မရှ ဖသ်းပါ။ လံိုမခံြုေ တော်ချခပီ်း ထ ဖရ ကော်ဖသ  က ကွယော်ဖဆ်း ထိုတော်လိုပော်ရနော် အချ နော်လ ိုအပော်သညော်။ 

သိုဖတသမီျ ်းက က ကွယော်ဖဆ်းအတကွော် အလိုပော်လိုပော်ဖနကကသညော်။ 

 

COVID-19 လူန က  ုက န ပု တ ု ာ့န ငု  ငြံတငွ  စဆ်းရြံုတင ကုသစပ်းလျှင  န ငု ငြံတငွ ်း လူအ ်းလြံု်းအတကွ  အနတရ ယ  ရှ န ငု ပါသလ ်း။ 

ကူ်းေကော်န ိုငော်ဖသ  ဖရ ဂါသညော်လနူ မျ ်းက ို ကိုသဖပ်းရနော် ဖဆ်းရံိုမျ ်းက ို မပငော်ဆငော်ထ ်းသညော်။ COVID-19 လနူ မျ ်းက ို ဖဆ်းရံိုတငော် ကိုသဖပ်းဖနမခငော််း 

ဆ ိုသညော်မှ  သူတ ို ာ့ကျနော််းမ လ ဖအ ငော် မှနော်ကနော်ဖသ  ဖဆ်းဝါ်းကိုသမှုရရနော် နငှော်ာ့ ထ ိုဖရ ဂါ ကူ်းေကော်မပနော် ာ့ပွ ်းမခငော််းမှ တ ်းဆီ်းဖပ်းရနော် မေေော်ပါသညော်။ 

 

တရုတ န ငု ငြံမှ လ စသ  လူမ  ်းက  ုက န ပု တ ု ာ့ စရှ င ကကဉ်သင ာ့ ပါသလ ်း။ 

မကျနော််းမမ  မေေော်န ိုငော်ေွယော် မညော်သူမဆ ိုနငှော်ာ့ အဖအ်းမ မခငော််း က ာ့သ ို ာ့ ဖရ ဂါလကခဏ ရှ သူမျ ်း နငှော်ာ့ ထ ဖတွွဲ့ရ တငွော် တညီူဖသ  အက အကွယော် အေီအမံမျ ်း 

အသံို်းမပြုသငော်ာ့သညော်။ ဖရ ဂါလကခဏ မျ ်းတွငော် န ှရညော်ယ ိုမခငော််း၊ အေျ ်းတကော်မခငော််း၊ လညော်ဖချ ငော််း န မခငော််း၊ ဖချ ငော််းဆ ို်းမခငော််းနငှော်ာ့ အသကော်ရှျူကျပော်မခငော််း တ ို ာ့ပါဝငော် 

ပါသညော်။ အက အကွယော် အေီအမံမျ ်းတွငော် ဖရ နငှော်ာ့ ဆပော်မပ  သ ို ာ့မဟိုတော် ဖရ ဂါပ ို်းမ ွှ ်းမျ ်း ဖဆ်းဖကက ရနော် အရကော်ပ   နငှ   ေီမံထ ်းဖသ  လကော်ဖဆ်း ဂျယော်လော် 

အသံို်းမပြုခပီ်း မကက ခဏ လကော်ဖဆ်းမခငော််း၊ ဖချ ငော််းဆ ို်းဖနသူမျ ်း၊ န ှဖချဖနသူမျ ်း သ ို ာ့မဟိုတော် န မကျနော််း မေေော်ဖနသူမျ ်းနငှော်ာ့ အနညော််းဆံို်း ၁ မီတ  (၃ ဖပ) 

အကွ အဖဝ်းတွငော် ဖနဖနမခငော််းနငှော်ာ့ သူတ ို ာ့က ို န်ီးေပော်ရ  ကျနော််းမ ဖရ်းဌ နသ ို ာ့ သွ ်းဖရ ကော်မပသရနော် အ ်းဖပ်းမခငော််း တ ို ာ့ပါဝငော်ပါသညော်။ 

 

တရုတ  အေ ်းအေ ်းမ  ်းက  ုက န ပု တ ု ာ့ စရှ င ကကဉ်သင ာ့ပါသလ ်း။ 

COVID-19 သညော် တရိုတော်အေ ်းအေ မျ ်းက ို ေ ်းမခငော််းမေငော်ာ့ ကူ်းေကော်မပနော် ာ့ပွ ်းမခငော််း မရှ ပါ။ သနော် ာ့ရှငော််းသပော်ရပော်ခပီ်း ကျနော််းမ ဖရ်းနငှော်ာ့ ညီညွတော်ဖသ ဖနရ တွငော် 

ဖက ငော််းမွနော်ေွ ချကော်မပြုတော်ထ ်းသညာ့ော် မညော်ာ့သညော်ာ့ အေ ်းအေ က ိုမဆ ို အနတရ ယော်ကငော််းေွ  ေ ်းသံို်းန ိုငော်ပါသညော်။  

 

က န ပု တ ု ာ့၏ ကစလ်းက  ုလြံုပခြံြုေ တ ခ ရစအ င  မည ကွဲာ့သ ု ာ့ထ ်းရမည နည ်း။ 

သငော်တ ို ာ့၏ကဖလ်းမျ ်းက ို ဆပော်မပ နငှော်ာ့ ဖရ သ ို ာ့မဟိုတော် အရကော်ပ   နငှော်ာ့ ေီမံထ ်းဖသ  လကော်သန ာ့ော်ေငော်ဖဆ်းရညော်မျ ်းမေငော်ာ့ မညော်က ာ့သ ို ာ့ ပံိုမှနော် လကော်ဖဆ်းရမညော်က ို 

သငော်ဖပ်းပါ။ သူတ ို ာ့၏ တံဖတ ငော်ဆေော်က ို ဖကွ်းသံို်းခပီ်း သ ို ာ့မဟိုတော် တေော်ရှျူ်းသံို်းခပီ်း ဖချ ငော််းဆ ို်းမခငော််း သ ို ာ့မဟိုတော် န ှဖချမခငော််းမျ ်းမပြုလိုပော်ရနော် နငှော်ာ့ သံို်းခပီ်းသ ်း 

တေော်ရှျူ်းက ို အမှု ကော်ပံို်းတ င ်းသ ို ာ့ တ ိုကော်ရ ိုကော်ေွနော် ာ့ပေော်ခပီ်း ချကော်ချငော််းလကော်ဖဆ်းရနော်လညော််း သငော်ဖပ်းပါ။ ကလက ောင ်းကလသန    လှည  လည ဝင ကရော  ကစရန  နငှ   

ဖရ ဂါပ ို်းမ ွှ ်းမျ ်းက ို အဖဝ်းသ ို ာ့ သယော်သွ ်းန ိုငော်ဖအ ငော် အ မော်နငှော်ာ့ အမျ ်းမပညော်သ ူသယော်ယူပ ို ာ့ဖဆ ငော်ဖရ်းယ ဉ်မျ ်း၏ မပတငော််းဖပါကော်မျ ်းက ို ပွငော်ာ့ထ ်းပါ။  

 

မ မ က ုယ မ မ  COVID-19မှ အက အကယွ  ရယရူန  န ှစခါင ်းေည ်း လ ုအပ ပါသလ ်း။ 

မလ ိုအပော်ပါ၊ COVID-19 မှ မ မ က ိုယော်မ မ  က ကွယော်ရနော် အဖက ငော််းဆံို်း နညော််းလမော််းမှ  မျိမျိလကော်မျ ်းက ို ဖက ငော််းမွနော်ေွ နငှော်ာ့ မကက ခဏ ဖဆ်းဖကက ရနော်သ  

မေေော်ပါသညော်။  

●  အကယော်၍ သငော်သညော် ကျနော််းမ သူမေေော်ပါက   COVID-19 လနူ အ ်း ဖေ ငာ့ော်ဖရှ ကော်ရမှသ  ပါ်းေပော်နငှာ့ော် န ှဖခါငော််းေညော််းက ို တပော်ဆငော်ရနော် လ ိုအပော်သညော်။  

●  အကယော်၍ သငော်သညော် မကက ခဏ န ှဖချကနပါ  သ ို ာ့မဟိုတော် ဖချ ငော််းဆ ို်းဖနပါက သငော်၏ ဖချ ငော််းဆ ို်း န ှဖချမခငော််းဖကက ငော်ာ့ န်ီးေပော်ရ  အမခ ်းသူမျ ်း 

သ ို ာ့မဟိုတော် မျကော်န ှမပငော်မျ ်းသ ို ာ့ ဖရ ဂါ မကူ်းေကော်ရဖလဖအ ငော် ပါ်းေပော် နငှာ့ော် န ှဖခါငော််းေညော််းက ို တပော်ဆငော်ပါ။   
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၂၀ ဖေဖေ ော်ဝါရီလ။ ၂၀၂၀။ 

 

ပ ိုမ ို သ ရှ လ ိုပါက WHO ၏ ဝ ော်ဆ ိုကော် https://www.epi-win.com/ တွငော် (  သ  ေက ်း အမျ ြု်းမျ ြု်းမေငော်ာ့) ရှ ဖေနွ ိုငော်ပါသညော်။   

ဆကော်သွယော်ဖရ်းနငှော်ာ့ ရပော်ရွ  ထ ဖတွွဲ့ ဆကော်ဆံမှု၊ တ ဝနော်ယူမှုဆ ိုငော်ရ  ထပော်ကဆောင ်းအက ို်းအက ်းမျ ်း ျိို ဤဖနရ  

https://www.communityengagementhub.org/what-we-do/novel-coronavirus/ တငွော် ရရှ န ိုငော်ပါသညော်။  

 

https://www.epi-win.com/
https://www.communityengagementhub.org/what-we-do/novel-coronavirus/

