COVID-19 - ကွင်းဆင်း ၀နထမ်းမ ်း၊ လူထအ
ု သင
ု ်းအဝုင်း အလုပသမ ်းမ ်း၊ စေတန ာ့ ဝနထမ်းမ ်း
နှင ာ့ လူမှုအသင
ု ်းအဝုင်းကွနရကမ ်းအတွက အဓကအကကြံပပြုခ ကမ ်း နှင ာ့ စဆွ်းစနွ်းရနအခ ကမ ်း
ဤလမော််းညွှနခ
ော် ျကော်တင
ွ ော် ကွင်းော် ဆငော််းဝနော်ထမော််းမျ ်း၊ ဖေတန ဝ
ှု သိုင်းော် အဝင
ို ်းော် ကွနရ
ော် ကော်မျ ်းအတွကော် အချကော်အလကော်မျ ်းပါဝငော်သညော်။
ာ့ နော်ထမော််းမျ ်း နှင ော်ာ့ လူမအ
၎ငော််းသညော် လူမှုအသင
ို ်းော် အဝိုင်းော် မျ ်းနှငဆ
ော် လျ ော်ဖသ
ာ့ော် ကော်ဆံဖရ်းအတွကော် အကကံဖပ်းချကော်မျ ်း၊ ဖမ်းမမနော််းရနော်ဖမ်းခွန်းော် မျ ်း နှင ော်ာ့ COVID-19 နှင ာ့ော် ပတော်သကော်၍ သငာ့ဖ
အဖမေမျ ်း ဖပ်းထ ်းပါသညော်။
ဖရ ဂါနှငပ
ာ့ော် တော်သကော်ဖသ ဖက လဟ လမျ ်း နှင ာ့ော် သတငော််းမှ ်းမျ ်းက ရှု ပော်ဖထွ်းမှု နှင ာ့ော် ကျနော််းမ ဖရ်းနှငမ
ာ့ော် ညီညွတော်ဖသ အမပြုအမူမျ ်းဆီ မကက ခဏ
ဦ်းတညော်တတော်ပါသညော်။ အမျ ်းမပညော်သူမျ ်းသညော် မီဒယ
ီ ၊ သူငယော်ချငော််းမျ ်း၊ မသ ်းေိုမျ ်း၊ လူမှုကန
ွ ယ
ော် ကော်မီဒယ
ီ ၊ အေွအ
ွဲ့ ေညော််း မျ ်း သမဟို
ို ာ့ တော် အမခ ်း
ရငော််းမမေော်မျ ်းဆီမှ မတူဖသ အချကော်အလကော်မျ ်း ရရှဖနကကသညော်။ အချြုွဲ့ဖသ အချကော်အလကော်မျ ်းသညော် ကွလွ ဆနော်ကျငော်
ဖသ သတငော််းမျ ်းကို ဖပ်းနင
ို သ
ော် ညော်။
ာ့

လူအမ ်းသည ပပဿန တေရပနှငပတ
သက၍ စက လဟ လမ ်း နှင ာ့ သတင်းမှ ်းမ ်းပါ၀ငသညာ့ သတင်းအခ က်မ ်း
ာ့
အလွနအက ြံရလ စသ အခါ ဘ ပြေနင
ု သနည်း။
အစပခအစနက ေီမြံခနခွာ့ ွဲရန ပုမုခကခွဲလ နင
ု ပါသည။ ဥပမ အ ်းပြငာ့ - အမ ်းပပညသူမ ျားအနေဖြင်
●

အဖမေတေော်ခိုရှ ဖေွရနော် ဖတ ော်ဖတ ော်ခကော်ခနင
ို ပ
ော် ါသညော်။

●

ကျနော််းမ ဖရ်းအကကံမပြုချကော်မျ ်းကို ဖကက ကော်ရွံွဲ့ မှု နှင ာ့ော် မယံိုကကညော်မှုမျ ်း မေေော်ဖေသညော်။

●

အဖမခအဖနအ ်း ဆနက
ော် ာ့ ျငော် မငငော််းဆိုပါသညော်။

●

ကျနော််းမ ဖရ်းဖေ ငာ့ဖ
ော် ရှ ကော်မှု ရယူမခငော််းကို ရပော်တနသ
ော် ာ့ ညော်။

●

အ ဏ ပင
ို မ
ော် ျ ်းနှငက
ာ့ော် ျနော််းမ ဖရ်းဝနော်ဖဆ ငော်မှုမျ ်းမှ က ကွယော်တ ်းဆီ်းဖရ်းအေီအမံ (ဖရ ဂါမေေော်သူမျ ်း နှင ာ့ော် လူက

ောင်းမျ ်းအ ်း

သီ်းမခ ်းထ ်းမခငော််း ကသ
ာ့ ို)ာ့ ကကြုတငော်က ကွယော်ဖရ်းအပါအ၀ငော် အသကော်ကယော် ကျနော််းမ ဖရ်းအကကံဥ ဏော်မျ ်းကို လျေော်လျျူရှု သညော်။
●

မကက ခဏခခမော််းဖမခ ကော်မှုမျ ်း သမဟို
ို ာ့ တော် အကကမော််းေကော်မှုမျ ်းဖကက ငော်ာ့ ကျနော််းမ ဖရ်းလိုပော်သ ်းမျ ်းထံမှ အကူအညီကို မငငော််းဆနော်သညော်။

●

န မကျနော််းမေေော်ခာ့ဖသ သူမျ ်း နှင ော်ာ့ မေေော်ေယ
ွ ော်ရှဖသ သူမျ ်းကို နှပော်ေကော်သညော်။ ကိုသမှု၏ထဖရ ကော်မှုနင
ှ ပ
ာ့ော် တော်သကော်၍ အသပည မရှမခငော််းဖကက ငာ့ော်
သူတို ဖပျ
ကော်ကငော််းသော်းခ ျိန၌ပငလျှင ဤသမေေော်
ို ာ့ ပျကော်တတသညော်။
ာ့

ကွင်းော် ဆငော််း ၀နော်ထမော််းမျ ်း၊ ဖေတန ာ့၀နော်ထမော််းမျ ်း နှင ာ့ော် လူမှုဆကော်သွယော်ဖရ်းကွနယ
ော် ကော်မျ ်းသညော် ရပော်ရွ လူထိုမျ ်း နှင ာ့ော် လူထဖ
ို ခါငော််းဖဆ ငော်မျ ်း နှင ော်ာ့ ယံိုကကညော်မှု
တညော်ဖဆ ကော်ရနော် ခိုငမ
ော် သညအဖနအထော်းတင ရပတညကနပါသညော်။ လူအမျ ်းဖမပ သညော်ကို န ်းဖထ ငော်ခပီ်း ၄ငော််းတ၏
ို ာ့ ဖမ်းခွန်းော် မျ ်း၊ ဖကက ကော်ရွံ ွဲ့ မခငော််းမျ ်း နှင ော်ာ့
သတငော််းမှ ်းမျ ်းကို ရှင်းော် ရှင်းော် လငော််းလငော််းနှင ာ့ော် အချနော်နင
ှ တ
ော် ကယော် သတငော််းအချကော်အလကော် နှငအ
ာ့ော် ဖမပ်းညီမေေော်က အသံို်းဝငော်ဖသ အမှနတ
ာ့ော် တူ မပနော်လညော်ဖမေကက ်း
ဖေလိုပါသညော်။ ဤနညော််းအ ်းမေငာ့ော် လူမျ ်းသညော် ဖ

်းအနတရ ယော်မျ ်းကို တံိုမပနော်ရနော်နင
ှ ာ့ော် ဤလမော််းညွှနခ
ော် ျကော်ပါ အဖကက ငော််းအရ ဖြစသည COVID-19

ဖရ ဂါကူ်းေကော်မက
ှု ို တ ်းဆီ်းရနော် အချကော်အလကော်မန
ှ မ
ော် ျ ်း ရရှပါမညော်၊

အဆင ာ့ ၁ - မညသထ
ု ာ့ စတွွေ့ဆကဆြံရန - လူအသ
င
ို ်းော် အဝိုင်းော် နှင ာ့ော် အမပနော်အလှနဆ
ော် ကော်သွယော်ဖမပ ဆိုရနော်အတွကော် ရို ်းရှင်းော် ဖသ အကကံဖပ်းချကော်မျ ်း။
ာ့
အဆင ာ့ ၂ - မှနကနစသ စမ်းခွန်းမ ်းကစ
ု မ်းပါ - လူအသ
ိုင်းော် အဝိုင်းော် တွင်းော် ဖဆွ်းဖနွ်းမှုမျ ်းအတွကော် ဖရ ဂါအမညော်ဆို်း နှင ာ့ော် နင
ို င
ော် မံ ခ ်းသ ်းမျ ်းကို
ာ့
ရွ ံဖကက ကော်မခငော််းကို ကင
ို တ
ော် ွယော်မခငော််းအပါအ၀ငော် အဓကလမော််းညွှနခ
ော် ျကော်မျ ်း
အဆင ာ့ ၃ - မညသစပပ
ု ာ့
ရမည - လူမအ
ှု ေွွဲ့အေညော််းမျ ်းနှငအ
ော် ပ်းနျိင
ို သညာ့ော်
ာ့ော် တူ ဖဝမျှရနော် မရှမမေေော်အသျိပညောမ ော်း နှင ဖဆွ်းဖနွ်းမှုအ ်း လမော််းညွှနဖ
ဖမ်းဖလာ့ဖမ်းထရှဖသ ဖမ်းခွန်းော် မျ ်း။

1
၂၃ ဖေဖေ ော်ဝါရီလ။ ၂၀၂၀။

အဆင၁
ု ာ့ ာ့ေပလုပစဆ ငပြံု
ာ့ - မညသစေ
ဤအပိုင်းော် သညော် လူမှုအေွွဲ့အေညော််းနှငမ
ော်ာ့ ျှဖဝရနော် အဓကအချကော်အလကော်မျ ်း နှင ော်ာ့ သတငော််းအချကော်အလကော်မျ ်းကို မပထ ်းသညော်။ နင
ို င
ော် ဝ
ံာ့ နော်ထမော််းမျ ်းသညော်
ဤလမော််းညွှနခ
ော် ျကော်အတိုင်းော် လိုကော်ဖလျ ညီဖထွမေေော်ဖအ ငော်လိုပော်သငာ့ခော် ပီ်း အချနော်နင
ှ တ
ော်ာ့ ဖမပ်းညီမေေော်ဖအ ငော် ထ ်းသငာ့သ
ော် ညော်။

●

သငမညသူပြေသည၊ မညသညာ့ အြွွဲွေ့အေည်းကလ ပပီ်း ဘ လုပစပ်းသည ဆုသညကု လူမှုအြွွဲအ
ွေ့ ေည်းတွငရှင်းော် မပပါ။ ယငော််းတွငော် ဖအ ကော်ပါတို ာ့
ပါဝငော်နင
ျိို သညော် o

COVID-19 နှင ာ့ော် ၎ငော််း၏ဖရ ဂါလကခဏ မျ ်းနှင ာ့ော် ပတော်သကော်၍ တကျဖသ သတငော််းအချကော်အလကော်မျ ်းကိုမျှဖဝရနော် ကျွနပ
ော်ို တ
ော် ို ာ့
လိုပော်

ျိိုငဖနပါသညော်။ လူမျ ်းအဖနမေငာ့ော် မမတက
ို ာ့ ိုယော်ကို နှင ာ့ော် ၄ငော််းတ၏ရပော်
ို ာ့
ရွ လူထအ
ို ်း က ကွယရ
ော် နော် မညော်သမပြုလို
ို ာ့
ပန
ော် င
ို ဖ
ော် ကက ငော််း

မျှဖဝရနော်လညော််း ကျွနပ
ော်ို တ
ော် လို
ို ာ့ ပော်ဖဆ ငော်ဖနပါသညော်။
o

ဤသမပြုရနော်
ို ာ့
အေွွဲ့မျ ်းသညော် ဖရဒီယို၊ SMS မကော်ဖဆာ့ချော်၊ ပိုေတ ၊ ဖကက ော်မင ဆိုင်းော်

တ
ို ော်မျ ်း၊ လူချငော််းဖတွွဲ့ဆံိုမှုမျ ်း နှင ော်ာ့

ရပော်ရွ အေညော််းအဖဝ်းမျ ်း ေသညော်မေငော်တ
ို ာ့ လူမှုအေွအ
ွဲ့ ေညော််းသို နညော်
်းလမော််းမျ ်းေွ မေငော်ာ့ ဆကော်သွယော်ပါမညော်။
ာ့ မှ
ာ့
o

မမကုယကုမတဆကပပီ်း ေ န မှုပပသပါ - ဤဖရ ဂါအသေော်နင
ှ ပ
ော်ာ့ တော်သကော်ခပီ်း အ ်းလံို်းေို်းရမော်ကကသညော်ကို ကျွနပ
ော်ို ော်တန
ို ာ့ ်းလညော်ပါသညော်။
ယငော််းအဖကက ငော််းကို သငော်န ်းလညော််ဖေရနော် နှင ာ့ော် သငော်ကိုယတ
ော် ိုငန
ော် င
ှ အ
ာ့ော် မခ ်းသူမျ ်းကို က ကွယော်ရနော်

လိုပော်ရမညော်ကို သငော်သရှဖကက ငော််း

ဖသချ ဖေရနော်အတွကော် ကျွနပ
ော်ို တ
ော် ဖရ
ို ာ့ ကော်ရှဖနမခငော််းမေေော်ပါသညော်။
●

လူမ ်းစပပ စနသညာ့ အစကက င်းကု န ်းလညပါ - သငော်သဖသ အရ မျ ်းကိုမဖဝငှခငော် COVID-19 နှင ာ့ော် ပတော်သကော်၍ လူအမျ ်းဖမပ ဖသ အရ ကို
ဦ်းေွ န ်းဖထ ငော်ဖပ်းပါ။ ကျွနပ
ော်ို ော်တသညော်
ို ာ့
လူမှုအေွွဲ့အေညော််း နှင ာ့ော် ယငော််း၏ေို်းရမော်မှုမျ ်းကို ပိုမိုန ်းလညော်ရနော် သတငော််းအချကော်အလကော်မျ ်းကိုေိုဖဆ ငော််းရနော်
လိုအပော်သညော်၊ သမှ
ို ာ့ သ ကျွနပ
ော်ို တ
ော် ၏လှု
ို ာ့
ပရ
ော် ှ ်းမှုမျ ်း နှင ာ့ော် သတငော််းအချကော်အလကော်မျ ်းကို အသံို်းမပြုလျှကော် ၄င်းတလ
ို ာ့ ိုအပော်ချကော်မျ ်း
လိုပော်ဖဆ ငော်ဖပ်းနျိင
ို မညော် မေေော်သညော်။ အဆပ
ို ါလှုပရ
ော် ှ ်းမှုမျ ်း

ယမ
ုံ ျားဒဏ္ဍ ရီမ ျား နှင ာ့ စက လ ဟလမ ျား အစကက င်းအခ က်န
1.

ျိို ပိုမိုဖက ငော််းမွနေ
ော် ွ

ျိို ၄င်းတအလ
ို ာ့
ိုအပော်ဆံို်းအရ အတင်း အလိုကအ
ော် ထက
ို ော်ကမ်းစော်းယူနင
ျိို ပါသည။
ျားခ က်

ဖရ ဂါနှင ာ့ော် ပတော်သကော်၍လူတတွ
ို ာ့ င ော် တကျဖသ သတငော််းအချကော်အလကော် နှင ာ့ော် န ်းလညော်မှု အလံိုအဖလ ကော်မရှျိပါက အယံိုမှ ်းမခငော််း နှင ာ့ော်
ဖက လ ဟလမျ ်း မကက ခဏမေေော်ပွ ်းဖလာ့ရသညော်
ှ
။ ဖရ ဂါ သမဟို
ို ာ့ တော်ကကြုတငော်က ကွယော်ဖရ်းအေီအမံမျ ်းနှင ာ့ော် ပတော်သကော်၍
ယဉ်ဖကျ်းမှုဆိုငရ
ော် ယံိုကကညော်မှု မပငော််းထနော်ပါက ယင်းတျိိုဖြစပွ ်းတတသညော်။

2.

ကွမပ ်းမခ ်းန ်းဖသ သတငော််းအရငော််းမမေော်မျ ်းမှ တစခိုနင
ှ တစခို ဆနက
ော် ာ့ ျငော်ကသောမကော်ဖဆာ့ခော်ျမျ ်း မပနော်နှာ့ လ
ံ ာ့ ဖသ အခါတငလည်း အယံိုမှ ်းမခငော််းမျ ်း
သမဟို
ို ာ့ တော် ဖက လ ဟလမျ ်း မေေော်ပွ ်းနင
ို သ
ော် ညော်။

3.

အယံိုမှ ်းမခငော််းမျ ်း နှင ာ့ော် ဖက လ ဟလမျ ်းသညော် လူမှုအသင
ို ်းော် အဝိုင်းော် မျ ်းအကက ်း ဖကက ကော်ရွံ ွဲ့ မှု တို်းပွ ်းဖေနင
ို ဖ
ော် သ ဖကက ငာ့ော် လူတေော်ဦ်းချငော််း၊
အမော်ဖထ ငော်ေိုမျ ်း နှင ာ့ော် လူအသ
ိုင်းော် အဝင
ို ်းော် မျ ်း အဖနမေငာ့ော် မှနက
ော် နော်ဖသ ကကြုတငော်က ကွယော်ဖရ်း နှင ာ့ော် ထနော််းချြုပော်မှုအဖလာ့အကျငာ့မ
ော် ျ ်း ကံမဖက ငော််းေွ မေငာ့ော်
ာ့
လေော်ဟ သွ ်းဖေနင
ို သ
ော် ညော်။

4.

COVID-19 ကူ်းေကော်မပနော်ပွာ့ ်းမခငော််းအဖကက ငော််း အသပည နှင ာ့ော် န ်းလညော်မှုမမြှငာ့တ
ော် ငော်ဖပ်းရနော် တကျမှနက
ော် နော်သညာ့ော် သတငော််းအချကော်အလကော်မျ ်းဖပ်းမခငော််းက
အဖရ်းကကီ်းဖကက ငော််းနှင ာ့ော် ယငော််းက အယံိုမှ ်း သမဟို
ို ာ့ တော် အယူအဆမှ ်းမျ ်းကို ဖမပ ငော််းလဖပ်းနင
ို သ
ော် ညော်ဟို ဆိုလိုပါသညော်။

●

အသအပမငနှငအစရ်းယူ
လပ
ှု ရှ ်းပခင်းကု အ ်းစပ်းပါ - အကျွမော််းတဝငော်မေေော်ဖသ ေက ်းလံို်းမျ ်း နှင ော်ာ့
ာ့
သမဟို
ို ာ့ တော် နင
ို င
ော် မံ ခ ်း

သ ေက ်းကို သံို်းပါ (အတိုဖက ကော်

သ ေက ်းအသံို်းအနှုန်းော် မျ ်းကို မသံို်းပါနှင၊ော်ာ့ ၄ငော််းတအ
ို ာ့ ်း ရှင်းော် ရှင်းော် လငော််းလငော််း ဖမပ မပပါ) ပပ်းလျှင ၄ငော််းတလို
ို ာ့ ပော်ဖဆ ငော်နင
ို သ
ော် ညာ့ော်

လကော်ဖတွက
ွဲ့ ျဖသ အကကံဥ ဏော်မျ ်း

ျိို ထညာ့ော်သွင်းော် ကပ်းပါ။ ဥပမ -

✔

“သငော်ေျ ်းန လျှငော် xyz ဖဆ်းရံို၌ ကိုသမှုခယ
ံ ူပါ”

သျိိုကသော လျိို

နောရန ညွှနက

ော်းခ

တစခို

✔

“သငော်နင
ှ အ
ို ော်န ရနော် အမပြုအမူ တေော်ခို၊
ာ့ော် မခ ်းသူမျ ်း ေျ ်းန မခငော််းမှက ကွယော်ရနော် သငလကော်မျ ်းကို မကက ခဏဖဆ်းဖကက ပါ” ဆျိိုသည လက

✔

မညော်သညော်ဖ
ာ့ နရ

နှင ော်ာ့ အချနော်တွငော် ၀နော်ဖဆ ငော်မှုမျ ်း ရယူနင
ို သ
ော် ည ဆျိိုသည မတော်ဖဆွသူငယော်ချငော််းမျ ်း နှငမ
ာ့ော် သ ်းေိုအ ်း ၄ငော််းတို ာ့

မျှဖဝနင
ို ဖ
ော် သ သတငော််းအချကော်အလကော်မျ ်း။ ဥပမ “ကိုသမှုသညော်အခမာ့မေေော်ခပီ်း xyz ကျနော််းမ ဖရ်းဌ နမျ ်းတွငော် ရရှနင
ို သ
ော် ညော်"။
✔

COVID-19 ကရောဂါပျိို်းသညော် အရ ဝတထြုမျ ်းဖပေါ်တွငော် ကက ရှညော်ေွ အသ
မခငော််းက ဖ

မရှငနျိင
ို ကသောကက

ောင တရိုတန
ော် င
ို င
ော် မ
ံ ပ
ှ ေစညော််းတေော်ခို လကော်ခံ

်းကငော််းသညော်"ဆျိိုသည ရပော်ရွ တွင်းော် ယိုမှော်းဒဏ္ဍ ရီမ ော်း နှင အယူအဆမှ ်းမျ ်း အဖကက ငော််း သတငော််းအချကော်အလကော်။

2
၂၃ ဖေဖေ ော်ဝါရီလ။ ၂၀၂၀။

●

လူမျ ်းနှင ာ့ော် ဖော့ေပော် ဖမပ ဆိုဆကော်သွယော်ပါ - အဓကေို်းရမော်ပူပနော်မှုမျ ်း နှင ာ့ော် ဖမ်းခွန်းော် မျ ်းကို န ်းလညော်ရနော် ဦ်းေွ န ်းဖထ ငော်ပါ။ လူမျ ်းအ ်း COVID-19
နှငပ
ော်ာ့ တော်သကော်၍ ၄ငော််းတို ာ့

ကို သရှခပီ်းဖကက ငော််း၊

ကို သရှလိုဖကက ငော််း နှင ော်ာ့ သရှေလ
ို ာ့ အ
ို ပော်ဖကက ငော််း ဖမ်းမမနော််းပါ။ ကျနော််းမ ဖရ်းဆိုငရ
ော် လှုပရ
ော် ှ ်းမှု

မျ ်းအ ်း ပံိုေံဖရ်းဆွမခငော််း နှင ာ့ော် မေနဖ
ော် ာ့ ဝမခငော််းတွင ော် ၄ငော််းတအ
ို ာ့ ်း ထညာ့ော်သွင်းော် ပါ၊ အ

ယော်ဖကက ငာ့ဆ
ော် ိုဖသ ော် သူတသညော်
ို ာ့
သငော် နှင ာ့ော် သငော်မျှဖဝထ ်းဖသ

သတငော််းအချကော်အလကော်မျ ်းကို ပိုမိုယံိုကကညော်ခပီ်း ကကြုတငော်က ကွယော်ဖရ်းအေီအမံမျ ်းတွငော် တကော်ကကေွ ပါ၀ငော်ရနော် မေေော်သညော်။
●

မသ ်းေိုမျ ်း၊ ဖေ ငာ့ဖ
ော် ရှ ကော်သူမျ ်း နှင ာ့ော် ဖဒသခံဖခါငော််းဖဆ ငော်မျ ်းအပါအ၀ငော် ရပော်ရွ သို ရှ
ာ့ င်းော် လငော််းမပတော်သ ်းခပီ်း ရို ်းရှင်းော် ဖသ သတငော််းေက ်းအချြုွဲ့ကို
ရှင်းော် မပပါ။ သူတဦ်းေ
ို ာ့
်းဖပ်းဖသ

သ ေက ်းကို သံို်း၍ အကျွမော််းတဝငော်မရှဖသ သမဟို
ို ာ့ တော် နညော််းပည ဆိုငရ
ော် အသံို်းအနှုန်းော် မျ ်းကို ဖရှ ငော်ကကဉ်ပါ။

ဥပမ -“်ကူ်းေကော်ပျံွဲ့ ပွ ်းမခငော််း" အေ ်း “်မပနပ
ော် ာ့ ွ ်းမခငော််း”်ကိုသို်းံ ပါ။
●

သငော်ဖပ်းဖသ အချကော်အလကော်မျ ်းကို လူတိုင်းော် န ်းလညော်ဖကက ငော််း ဖသချ ဖအ ငော်လိုပော်ပါ။ န ်းလညော်မှုအဆငာ့က
ော် အ
ို ကမေတော်ရနော်ဖမ်းခွန်းော် မျ ်းဖမ်းပါ

●

သငော်၏သတငော််းအချကော်အလကော်မျ ်းကို မျှဖဝဖပ်းရနော် ရပော်ရွ လူထို နှငရ
ျိ ခပီ်းသ ်း၊
ာ့ော် ပော်ရွ ဖခါငော််းဖဆ ငော်မျ ်းအ ်း ဖမပ ပါ။ လူမ ော်းသည မျိမသ
ယံိုကကညော်ခပီ်းသ ်း နှင ာ့ော် ၄င်းတို၏
ို ော်သူမျ ်း ထမှလ ဖသ သတငော််းအချကော်လကော်မျ ်းကို ပို၍ သတမပြု အ ရံိုေက
ို တ
ော် တော်
ာ့ ကျနော််းမ ကပ ောရွှငဖရ်းကိုဂရိုေက
ကကသညော်။
သတပပြုရန သငော်မသဖသ အချကော်လကော်မျ ်းရှပါ

မသျိကက

ောင်းပငပငလင်းလင်းကဖပောပပ်း ထိုအချကော်လကော်မျ ်းကို ကကြု်းေ ်းရှ ဖေွ၍

မပနော်လညော်အသဖပ်းမညော်အ
ာ့ ဖကက ငော််း လူမအ
ှု သိုင်းော် အဝင
ို ်းော် ကို ဖမပ ပါ

•

ဤဖရ ဂါနှင ာ့ော် ပတော်သကော်၍ လူမျြု်းနှငဖ
ော် င
ို င
ော် မံ ေေော် ဗင
ို ်းော် ရပော်ေော်
ာ့ော် နရ အရပော်ဖဒသကို မယှဉ်တွပါနှင၊ာ့ော် ဥပမ အ ်းမေငာ့ော် - တရိုတန

•

လူမျ ်းကို လူန မျ ်း သမဟို
ို ာ့ တော် ဖရ ဂါသညော်မျ ်းအမေေော် မရညော်ညွှန်းော် ပါနှင။ော်ာ့ COVID-19 ရှသူ သမဟို
ို ာ့ တော် ကိုသခံဖနရသူမျ ်း
အဖကက ငော််းကို ဖမပ မပပါ။

•

ဖက လဟ လမျ ်းကို မဖမပ ပါနှင။ာ့ော်
ကကြုတငော်က ကွယန
ော် ညော််းမျ ်း နှင ော်ာ့ ကိုသမခငော််းဆိုငရ
ော် လိုပော်ဖဆ ငော်ချကော်မျ ်းကို အမပြုသဖ

ဖဆ ငော်ဖသ

ကော်မှ ဖမပ ပါ။

လူအမျ ်းေိုမှ ဤဖရ ဂါမှ ဖက ငော််းေွ န လနော်မပနော်ထက
ူ
ကျနော််းမ ဖရ်း မပနော်ဖက ငော််းမွနလ
ော် နျိင
ို ကကသညော်။
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အဆင ာ့ ၂ - မှနကနန

နများခွေ်ျားမ ျားကုံ စမ်းပါ

လူအမျ ်း၏ ေို်းရမော်မှုမျ ်း နှင ော်ာ့ ၄င်းတ၏
ို ာ့ ဖမ်းခွန်းော် မျ ်းကို ထပော်ဆငာ့ော် ဖလာ့လ ပါ။ ထဖ
ို မ်းခွန်းော် မျ ်းကို ဖမေဆိုပါ။

သတပပြုရန -COVID-19 နှငပ
ာ့ော် တော်သကော်သညာ့ော်အချြုွဲ့ဖသ ဖမ်းခွန်းော် မျ ်း၏ အဖမေမျ ်းက ေ မျကော်န ှ ၆ တွငော် ရှျိပါသည။

လူအသင
ို ်းော် အဝိုင်းော် အတွင်းော် ေက ်းအေပျြု်းရနော် အဓက လမော််းညွှနဖ
ော် မ်းခွန်းော် မျ ်း (

သ မပနော်ခပီ်း ဖဒသအဖမခအဖနလက
ို ော် လက
ို ော်ဖလျ ညီဖထွရှျိကစရန မပငော်ဆငော်ပါ)

●

COVID-19 နှငပ
ော်ာ့ တော်သကော်ခပီ်း သငော်

ဖတွကက ်းထ ်းခပီ်း ခပီလ။

●

COVID-19 နှငပ
ော်ာ့ တော်သကော်ခပီ်း မညော်သညာ့ော် သတငော််းအချကော်အလကော်မျ ်း သငော်သလိုပါသလ။

●

ဖရ ဂါလကခဏ မျ ်း

●

သငော်၏မသ ်းေို သမဟို
ို ာ့ တော် လူမအ
ှု သိုင်းော် အဝိုင်းော် တွငော် တေော်ေတ
ံို ေော်ဖယ ကော်က အဖအ်းမဖရ ဂါလကခဏ မျ ်းမေငော်ာ့ ေျ ်းန လျှငော် သငော်

ဖတွလဆတ
ို
သငော်သပါသလ ်း။
လိုပော်ရမညော်ကို

သပါသလ ်း။
●

COVID-19 ကူ်းဆကော်ခရ
ံ သူကို သငော်ဖကက ကော်မှ လ ်း။

●

သငော်ကိုယတ
ော် ိုငော် နှင ော်ာ့ သငော်ချေော်ရသူမျ ်းအ ်း COVID-19 ကူ်းေကော်ခရ
ံ မခငော််းမှ မညော်သို က
ို မ
ော် ညော်ကို သငော်သပါသလ ်း။
ာ့ ကွယော်နင

●

သငော်၏လူမှုအသင
ို ်းော် အဝိုင်းော် တွင်းော် ရှ လူမျ ်းသညော် သူတ၏လကော်
ို ာ့
မျ ်းကို မှနမ
ော် န
ှ ဖ
ော် ဆ်းကကပါသလ ်း။ အကယော်၍ လိုပော်ပါက
မလိုပော်ရဖသ်းပါက

●

ဖကက ငော်လ
ာ့ ။

သငော်ာ့ လူမှုအသိုင်းော် အဝိုင်းော် ရှ လူမျ ်းသညော် အနတရ ယော်ကငော််းဖသ အကွ အဖဝ်းတွငော် ရှဖနခပီ်း (ဥပမ အမခ ်းသူမှ ၁ မီတ မှ ၃ ဖပ အကွ )
နှ ကခ ဖသ အခါ ပါ်းေပော်ကို တေော်ရှု်းသမဟို
ို ာ့ တော် တံဖတ ငော်ဆေော်မေငော်ာ့
မလိုပော်ရဖသ်းပါက

●

ဖကက ငော်လ
ာ့ ။ အကယော်၍

ောထော်းပါသလ ်း။ အကယော်၍ လိုပော်ပါက

ဖကက ငော်လ
ာ့ ။ အကယော်၍

ဖကက ငော်လ
ာ့ ။

သငော်အ
ာ့ မော်သူအမော်သ ်းမျ ်းသညော် ဖလဖက ငော််းဖလသန ော် ာ့ဝငော်ဖေရနော် မပတငော််းဖပါကော်မျ ်းနှင ော်ာ့ တံခါ်းဖပါကော်မျ ်းေွငခော်ာ့ ပီ်း ပို်းမွှ ်းမျ ်းဖသဖေရနော်
မျကော်န ှ မပငော်မျ ်းကို ဖသချ ေွ သနော်ေငော်
ာ့ ပါသလ ်း။

●

သငော်အ
ံ ာ့ ်းအတွကော် တ ၀နော်ရှသညော်ာ့ လူတေော်ေို သမဟို
ို ာ့ တော် လူတေော်ဦ်း်ရှတယော်လို သငော်
ထငော်ပါသလ ်း။ (မိုန်းော် တ်း၊
ာ့ သိုင်းော် အဝိုင်းော် ထတွင ော် ဗိုင်းော် ရပော်ေော် ပျံွဲ့ နှမခငော်
ာ့
ခွမခ ်းဆကော်ဆံဖသ ကိုယော်ဖနဟနော်ထ ်းတက
ို ာ့ ို သတမပြုပါ) အကယော်၍ လူမျ ်းက သီ်းမခ ်းအိုပော်ေို တေော်ေက
ို ို ရညော်ညွှန်းော် ပါက ထပော်ဆငာ့ဖ
ော် မ်းခွန်းော် တေော်ခက
ို ို
ဖမ်းပါ - ဤသူမျ ်းသညော် ၄ငော််းဖရ ဂါကို သငော်အ
ဟို သငော်
ာ့ သိုင်းော် အဝိုင်းော် အတွင်းော် မေနော်ဖနသညော်
ာ့

ဖကက ငော်ာ့ ထငော်သလ။
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အဆင ာ့ ၃ - ဘ စပပ ရမလွဲ။
ဖမ်းခွန်းော် အသေော်မျ ်း၊ ရပော်ရွ လူထ၏
ို န ်းလညော်မှုလွမှ ်းမခငော််း နှင ာ့ော် ကျနော််းမ ဖရ်း သတငော််းအချကော်အလကော် အသေော်မျ ်းအဖပေါ် အဖမခခံ၍ ေ ရွ ကော်ေ တမော််း၏
ဤအပိုင်းော် ကို ပံိုမန
ှ ော် မပငော်ဆငော်မွမော််းမံပါ။ ဤမှတတ
ော် မော််းမျ ်းကို ဖန ကော်ဆံို်းမပြုမပငော်မွမော််းမံသညော်ာ့ ရကော်ေွ အခမထညာ့ော်ပါ။ ဖန ကော်ဆံို်း မပြုမပငော်မွမော််းမံသညော်ာ့ ရကော်ေွ ၂၀၂၀
ခိုနစ
ှ ၊ ဖေကြောဝါရီလ ၂၃ ရ

။

၂၀၁၉ နဗ
ု ယကုရု န ဗုင်းရပေစရ ဂါ (COVID-19) ဆတ
ု
ဘ လွဲ။
●

ကိုရို န ဗိုင်းော် ရပော်ပို်းမျ ်းသညော် လူမျ ်း နှင ော်ာ့ တရ ေဆ နော်မျ ်းတွငော် ဖတွွဲ့ ရှရတတော်ဖသ ဗင
ို ်းော် ရပော်ပို်းမသ ်းေို တေော်ေိုမေေော်သညော်။ တချြုွဲ့သညော် လူကို ကူ်းစကော်ခပီ်း
အဖအ်းမမခငော််းမှေ၍ မော်းစ ကခေါ် မပငော််းထနော်သည အဖရှ ွဲ့အလယော်ပိုင်းော် အသကော်ရှုလမော််းဖကက ငော််းဆိုငရ
ော် ဖရ ဂါလကခဏ ေို (MERS) နှင ော်ာ့ ဆော်းစ ကခေါ်
မပငော််းထနော်အသကော်ရှုလမော််းဖကက ငော််းဆိုငရ
ော် ဖရ ဂါလကခဏ ေို (SARS) တအထ
ို ာ့
မေေော်တတော်သညော်။ ဤဖရ ဂါမျ ်းအတွကော် ဖဒသန မညော်မျ ်းကသ
ို ို်းံ ပါ။

●

COVID-19 သညော် တရိုတနျိင
ို င၊ ဝူဟနော်ပမျိ ြို့ တင ၂၀၁၉ ခိုနေ
ှ ော်၊ ဒီဇငော်

●

ဤဗင
ို ်းော် ရပော်ပို်းအဖကက ငော််း မသဖသ်းဖသ အချကော်မျ ်းရှဖသ ော်လညော််း သိုဖတသီမျ ်းသညော် ၎ငော််းကို မညော်သို က
ော် မညော် နှင ာ့ော် မညော်သို ာ့
ာ့ ကွယရ

လ၌ ပထမဆံို်းရှ ဖတွွဲ့ ခာ့ဖသ ကရ
ို ို န ဗိုင်းော် ရပော်ပို်း ဗီဇအသေော်တေော်ခို မေေော်သညော်။

ကိုသနင
ို သ
ော် ညော်ကို ကကြု်းေ ်းရှ ဖေွဖနကကသညော်။

ဤစရ ဂါ ဘယစလ ကအနတရ ယရှသလွဲ။
●

လူအမျ ်းေိုအတွကော် COVID-19 မှ အဖပျ စ
ာ့ ော်း အဖအ်းမမခငော််းနှင ော်ာ့ တူတတော်သညော် (နှ ရညော်ယိုမခငော််း၊ အေျ ်းတကော်မခငော််း၊ လညော်ဖချ ငော််းန မခငော််း၊
ဖချ ငော််းဆို်းမခငော််းနှင ော်ာ့ အသကော်ရှျူကျပော်မခငော််း)-

●

တချြုွဲ့လူမျ ်းတွငော် ပို၍ မပငော််းထနော််းလ နျိင
ို ခပီ်း အဆိုတော်ဖရ ငော်ဖရ ဂါ နှင ော်ာ့ အသကော်ရှျူမရမခငော််းတို မေေော်
ာ့ တတော်သညော်။
o

ဥပမ အ ်းမေငာ့၊ော် သကော်ကကီ်းရွ ယော်အိုမျ ်း နှင ာ့ော် ကိုယော်ခံေွမော််းအ ်းေနေော် အ ်းနညော််းသညာ့ော် သူမျ ်း (သို)ာ့ (ဆီ်းချြု၊ ဖသွ်းတို်းဖရ ဂါ နှင ာ့ော် နှလံို်းနှင ာ့ော်
အဆိုတော်ဖရ ဂါ ကသ
ာ့ ဖသ
ို ာ့
) ဖရ ဂါအခံရှ သူမျ ်းသညော် ဖရ ဂါကူ်းေကော်နင
ို က
ော် ခ မျ ်းခပီ်း ဗိုင်းော် ရပော်ေော်ပို်းဝငော်ဖရ ကော်ပါက မပငော််းထနော်ေွ
ေျ ်းန နင
ို ဖ
ော် မခ မျ ်းပါသညော်။

●

ဖရ ဂါဖကက ငော်ာ့ အသကော်ဆံို်းရှု ံ်းနှုငော်ဖသ လ
ော် ညော််း နညော််းပါ်းပါသညော်။

ဗုင်းရပေပု်းသည မညသ ု ကူ
ာ့ ်းေကပါသနည်း။
●

ကျနော််းမ သူတေော်ဦ်းသညော် ဖရ ဂါကူ်းေကော်ခထ
ံ ော်းရသူထမှ ကူ်းေကော်နင
ျိို ပါသညော်။ ဤဗင
ို ်းော် ရပော်ပို်းသညော် ပို်းပါဖသ တံဖတွ်းေကော်မျ ်းကို တိုကရ
ော် ို ကော်
ထဖတွွဲ့ မခငော််းမေငော်ာ့ ကူ်းစကော်တတော်သညော်။ ဤအရညော်မျ ်းသညော် နှ ဖခါငော််း သမဟို
ို ာ့ တော် ပါ်းေပော်တမှ
ို ာ့ ထွကလ
ော်
သညော်။
o

ဥပမ အ ်းမေငော်ာ့ ဖရ ဂါရှသူ ဖချ ငော််းဆို်း သမဟို
ို ာ့ တော် နှ ဖချဖသ အခါ ဤအေကော်အဖပါကော်မျ ်းသညော် အမခ ်းလူ၏ မျကော်လ်းံို ၊ နှ ဖခါငော််း
သမဟို
ို ာ့ တော် ပါ်းေပော်တို အတွ
င်းော် သို ဝငော်
ျိို သ
ော် ညော် သမဟို
ို ာ့ တော်
ာ့
ာ့ နင

o

●

ဖရ ဂါရှသူသညော် သူ၏လကော်အတွင်းော် သို နှ
ို ာ့ တော် မျကော်န ှ မပငော်တေော်ခက
ို ို ကိုငတ
ော် ွယော်မဖသ အခါ
ာ့ ကခ ၊ ဖချ ငော််းဆို်းခပီ်း အမခ ်းသူ သမဟို

လူတေော်ဖယ ကော်သညော် ထိုအေကော်အဖပါကော်မျ ်းကပော်ခငထ ်းသညာ့ော် မျကော်န ှ မပငော်တေော်ခိုကို ကင
ို တ
ော် ွယော်မဖသ အခါ။ ဤဗင
ို ်းော် ရပော်ပို်းသညော် အချနော်မညော်မျှ
ကက သညော်အထ မျကော်န ှ မပငော်မျ ်းဖပေါ်တွငော် အသကော်ရှငန
ော် င
ျိို သ
ော် ညော်ကို မသရဖသ်းဖသ ော်လညော််း အရကော်ပျံ ၇၀% ပါဝငော်ဖသ လကော်သနေ
ော် ာ့ ငော်ဖဆ်းရညော်သညော်
ထိုဗိုင်းော် ရပော်ကို သတော်နင
ျိို ပ
ော် ါသညော်။

●

COVID-19 သညော်ပံိုမှနအ
ော် ်းမေငော်ာ့ ကူ်းေကော်ခံထ ်းရသူတနှ
ို ာ့ င ော်ာ့ အနီ်းကပထစတွွေ့ ပခင်း မှတဆငော်ာ့ ကူ်းေကော်နင
ျိို သ
ော် ညော်။ ဥပမ ထျိိုသမ
ူ ော်းအ ်း ဖေ ငော်ဖ
ာ့ ရှ ကော်
ဖသ အခါ။ "အနီ်းကပော်ထဖတွွဲ့ မခငော််း" ဆသ
ို ညော်မှ ကိုယော်ကို ကိုငတ
ော် ွယော်ထမမခငော််း၊ ၄င်းတျိက
ို ိုငတ
ော် ွယော် အသံို်းမပြုခာ့ဖသ သမဟို
ို ာ့ တော် ဖချ ငော််းဆို်းမခာ့ဖသ
ပေစညော််းမျ ်းကို ကိုငတ
ော် ွယော်မမျိ ခငော််း သမဟို
ို ာ့ တော် ၁ မီတ အကွ အဖဝ်းအတွင်းော် ၄င်းတနှ
ို ာ့ င ော်ာ့ အချနော်မျ ်းမျ ်း ဖနမခငော််း။

က နပ
ု နှင ာ့ က နပ
ု ၏မသ ်းေုကု ဘယလက
ု ကွယနင
ုံ မ
် လွဲ။
သငော်နင
ှ ာ့ော် သငော်၏မသ ်းေိုကို ဖရ ဂါကူ်းဆကော်မခငော််းမှ က ကွယရ
ော် နော် အချကော် ၅ ချကော် 1. ဆပပပ နှင ာ့ စရ တပြငာ့
ု ာ့ သ ငလ
ော် ကူမရနင
ို ပ
ော် ါက ပို်းမွှ ်းမျ ်းကို
ာ့ ကမ ်းကုမကက ခဏ စဆ်းစကက စပ်းပါ။ အကယော်၍ ဆပော်မပ အလွယတ
ဖဆ်းဖကက ရနော်အတွကော် အရကော်ပျံအဖမခခံမပြုလိုပော်ထ ်းသညာ့ော် လကော်သနေ
ော် ာ့ ငော်ဖဆ်းရညော် (၇၀% အယော်လက
ော် ိုဖဟ ) ကို သံို်းပါ။
2. နှ နခ ၊ စခ င်းဆု်းစသ အခါ သငပ
ု ာ့ တ နှ စခါင်းကု စကွ်းထ ်းစသ တြံစတ ငဆေ သမဟု
ု ာ့ တ တေရှ ်းပြင ာ့ အုပပါ။ ထတ
ု ေရှ ်းမ ်းကု
ာ့ ါ်းေပ သမဟု
အြြံု်းြြံု်းအုပထ ်းသညာ့ အမှုကပြံု်းအတွင်းသ ု ထည
ာ့ ပါ။ သငော်၏လကော်မျ ်းမှ တေော်ဆငော်ာ့ ဗိုင်းော် ရပော်ပို်းကူ်းေကော်နငော်
ှု ဖသ ဖကက ငော်ာ့ သငော်၏လကော်အတွင်းော် သို ာ့
ာ့
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နှ ဖချမခငော််း နှင ာ့ော် ဖချ ငော််းဆို်းမခငော််း မမပြုပါနှင။ာ့ော် သငော်၏လကော်အတွင်းော် သို နှ
ာ့ ကခ ၊ ဖချ ငော််းဆို်းမပါက

မှမကင
ို တ
ော် ွယော်ပါနှင၊ော်ာ့ သငာ့လ
ော် ကော်မျ ်းကို ဆပော်မပ

နှင ော်ာ့ ဖရ တမေငာ့
ို ာ့ ော် ချကော်မခငော််း ဖဆ်းဖကက ဖပ်းပါ။
3. စခ င်းဆု်းပခင်း၊ နှ စခ ပခင်း သမဟု
ု ာ့ တ န မက န်းသူမ ်းနှင ာ့ နီ်းကပေွ စနပခင်းမ စရှ ငပါ ၄င်းတနှ
ို ာ့ င ော်ာ့ အနညော််းဆံို်း ၁ မီတ (၃ ဖပ) အကွ အဖဝ်းတွင ော်
ဖနခပီ်း နီ်းေပော်ရ ကျနော််းမ ဖရ်းဌ နသို သွ
ာ့ ်းဖရ ကော်မပသရနော် အကကံဖပ်းပါ။
4. မ ကေမ ်း၊ နှ စခါင်းနှင ာ့ ပါ်းေပကု မထပါနှင။ာ့ လ

မ ော်း

ဗိုင်းော် ရပော်ေော်ပို်းမျ ်း ကပော်ခငနင
ို သ
ော် ညာ့ော် အရ ဝတတြုမျ ်းကို ထျိမန
ျိ င
ျိို ပါသည။

5. အကယ၍ သငတ
ွ အြ ်းတကပပီ်း စခ င်းဆု်းလျှင သမဟု
ု ာ့ တ အသကရှ က ပလ လျှင ဆရ ဝနကု သွ ်းပပပါ ။ ဤအရ သညော် မျိမက
ျိ ိုယက
ော် ို မပြုေို
ာ့ င
ဖေ ငော်ဖ
ှ ော်ာ့ အမခ ်းသူမျ ်းသို ဖရ
ဂါကူ်းေကော်ပျံွဲ့ နှမခငော်
ံ ာ့ ်းကို က ကွယတ
ော်
်းဆီ်းရနော်
ာ့ ရှ ကော်ရနော် နညော််းလမော််းဖက ငော််းတေော်ခို မေေော်ခပီ်း သငော်ာ့ မသ ်းေိုနင
ာ့
အဖက ငော််းဆံို်းနညော််းလမော််း မေေော်သညော်။ သငော်ဖ
ဂါကူ်းေကော်မခငော််းမှ က ကွယော်ရနော် ဆရ ဝနော်ထံ အရငော်ေန
ို ်းော် ဆကော်ခပီ်း သငော်
ာ့ ကက ငော်ာ့ အမခ ်းသူမျ ်းသို ဖရ
ာ့
ခံေ ်းဖနရဖသ ဖရ ဂါလကခဏ မျ ်း ကို အသ်ဖပ်းပါ။

ပို်းမွှ ်းမျ ်းကို မပျံွဲ့ နှဖေရနော်
ံ ာ့
တံဖတ ငော်ဆေော်ကိုဖကွ်းအတင်း သမဟို
ို ာ့ တော်
တေော်ရှျူ်းအတင်းသျိို ဖချ ငော််းဆို်းနှ ဖချပါ။

သတပပြု မှတသ ်းရန - အသကော်အရွ ယော်ကကီ်းသူမျ ်းနှင ော်ာ့ ကျနော််းမ ဖရ်းချြုွဲ့တသ
ာ့ ူမျ ်း ပို၍ န မကျနော််း မေေော်တတော်သညော်။ သူတက
ို ာ့ ို က ကွယော်ပပ်း
ကရောဂါပို်း ကူ်းေကော်မပနော်ပွာ့ ်းမှု

ျိို တ ်းဆီ်းရနော် လအ
ို ပော်ပါသညော်။

က နစတ သမဟု
ု ာ့ တ မသ ်းေုဝင တေဦ်းဦ်းတွင စြ ပပပါ စရ ဂါလကခဏ မ ်း စတွွေ့ ရှပါက မညသ ု လု
ာ့ ပစဆ ငသင ာ့ သနည်း။
●

သငော် သမဟို
ို ာ့ တော် သငာ့မ
ော် သ ်းေိုဝငော်မျ ်းတွင ော် ေျ ်းမခငော််း၊ ဖချ ငော််းဆို်းမခငော််း သမဟို
ို ာ့ တော် အသကော်ရှျူရခကော်ခမခငော််း ရှပါက ဖေ ဖေ ေီ်းေီ်း ဖဆ်းဝါ်းကိုသမှု
ခံယူပါ။

●

ဖဆ်းခနော််းသို မလ
မီ သငာ့ဆ
ော် ရ ဝနော် သမဟို
ို ာ့ တော် ကျနော််းမ ဖရ်းပံာ့ပို်းသူအ ်း ေိုန်းော် ဆကော်ပါ။ COVID-19 မေေော်ပွ ်းဖသ အရပော်ဖဒသသို သွ
ာ့
ာ့ ်းဖရ ကော်ခလ
ာ့ ျှင ော်
သမဟို
ို ာ့ တော် COVID-19 မေေော်ပွ ်းဖသ အရပော်ဖဒသမှ မပနော်လ ခပီ်း ဖရ ဂါလကခဏ ဖတွွဲ့ ရှရဖသ တေော်ေတ
ံို ေော်ဦ်းနှင ော်ာ့ နီ်းနီ်းကပော်ကပော် ဖနခလ
ာ့ ျှင ော် ဆရ ဝနော်န ာ့
ဆကော်သွယော်သငော်သ
ာ့ ညော်။

သတပပြု မှတသ ်းရန အကယော်၍ ဖရ ဂါကူ်းေကော်ခံရသူတေော်ဖယ ကော်သညော် ကျနော််းမ ဖရ်းဌ နသို မသွ
်းဖရ ကော်လျှငော်
ာ့
သမဟို
ို ာ့ တော် အကူအညီ မဖတ ငော််းလျှငော် ပို၍ န မကျနော််း မေေော်မခငော််းနှင ော်ာ့ ဖရ ဂါပို်း ကူ်းေကော်မပနော်ပွာ့ ်းမှု အနတရ ယော်မျ ်းနင
ို သ
ော် ညော်။
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COVID-19 နငပ
် တသက၍ မကက ခဏ စမ်းပမန်းစလာ့ရှစသ စမ်းခွန်းမ ်း
အတညော်မပြုထော်းဖသ သတငော််းအချကော်အလကော်မျ ်းမေငော်ာ့ ပံိုမှန ော် မပငော်ဆငော်မွမော််းမံပါ။ (ဖန ကော်ဆံို်း မပငော်ဆငော်ရကော် ၂၀၂၀ ခိုနစ
ှ ကြကြောဝါရလ ၂၃ ရ

)

COVID-19 သည ကူ်းေကလွယပါသလ ်း။ (ဗုင်းရပေ ရရန လွယကူပါသလ ်း။)
န မကျနော််းမေေော်သူ (သမဟို
ို ာ့ တော် န မကျနော််းသူ အသံို်းမပြုဖသ ပေစညော််းမျ ်း နှင ော်ာ့ မျကော်န ှ မပငော်မျ ်း) နှင အနီ်းကပော်၊ တက
ို ော်ရို ကော် ထဖတွွဲ့ မှုမေငော်ာ့ ဖရ ဂါကူ်းေက နင
ို သ
ော် ညော်။
မျ ်းဖသ အ ်းမေငော်ာ့ ဖရ ဂါကူ်းေကော်ခံရသူမျ ်းသညော် တေော်ကိုယော်ဖရက ကွယော်ကရ်းပေစည်း အသံို်းမဖပ ကသော ဖေ ငော်ဖ
ာ့ ရှ ကော်သူမျ ်း နှင ော်ာ့ မသ ်းေိုဝငော်မျ ်း မေေော်သညော်။
တေေြံုတေဦ်းနှင ာ့ ေက ်းစပပ ပခင်း သမဟု
ု ာ့ တ စဘ်းခ င်းတက
ုံ ် ထင
ု ပခင်းပြင ာ့ က နပ
ု တွင COVID-19 ကူ်းေကနင
ု ပါလ ်း။
လူမျ ်းနှင ော်ာ့ ေက ်းဖမပ မခငော််း သမဟို
ို ာ့ တော် လမော််းဖလျှ ကော်မခငော််းမေငာ့ော် ဖရ ဂါကူ်းေကော်ခရ
ံ ေွယော် အလ ်းအလ နညော််းပါသညော်။ ဖယ

ိုယျအ ်းမေငော်ာ့ လူတေော်ဖယ ကော်နင
ှ ော်ာ့

နီ်းနီကပော်ကပော် ဖနမခငော််းမေငော်ာ့ ဗိုင်းော် ရပော်ေော် ကူ်းေကော်မပနော်ပွာ့ ်းမှု မရှပါ။ မျ ်းမကက မီက ဖရ ဂါမေေော်ပွ ်းဖသ နင
ို င
ော် မ
ံ ျ ်းသို ာ့ ခရီ်းသွ ်းဖရ ကော်ခာ့မခငော််း မရှလျှငော် သမဟို
ို ာ့ တော်
COVID-19 ဖကက ငော်ာ့ န မကျနော််းမေေော်ဖနသူ လူန နှင ော်ာ့ ထဖတွွဲ့ မှု မရှခလ
ာ့ ျှင ော် သငော်တ
ာ့ ွင ော် ဖရ ဂါကူ်းေကော်ေွယော် အဖကက ငော််းမရှပါ။
COVID-19 ကု က ကွယရန သမဟု
ု ာ့ တ ကုသရနအတွက တက သညာ့ စဆ်းဝါ်းမ ်း ရှပါသလ ်း။
ဤဖရ ဂါကို ကိုသနင
ို ခော် ပီ်း လူအဖတ ော်မျ ်းမျ ်းသညော် ဤဖရ ဂါမှ မပနော်လညော်ဖက ငော််းမွနက
ော်
န လနော်ထူခာ့ခပီ်းဖြစသည။ သတော်မတ
ှ ော် အကကံမပြုထ ်းဖသ ဖဆ်းဝါ်း
မရှဖသ်းဖသ ဖကက ငော်ာ့ ဖရ ဂါကူ်းေကော်ခရ
ံ သူမျ ်း သကော်သ ဖေရနော် ဖရ ဂါလကခဏ မျ ်းကို ကိုသဖပ်းရနော် လိုအပော်သညော်။ မပငော််းမပငော််းထနော်ထနော် န မကျနော််းမေေော်သူ
မျ ်းကို ဖဆ်းရံိုတငော် ကိုသသငော်သ
ာ့ ညော်။
COVID-19 အတွက က ကွယစဆ်း ရှပါသလ ်း။
ဗိုင်းော် ရပော်ေော် အသေော်တေော်မျြု်း မေေော်ဖသ ဖကက ငော်ာ့ က ကွယော်ဖဆ်း မရှဖသ်းပါ။ လံိုမခံြုေတော်ချခပီ်း ထဖရ ကော်ဖသ က ကွယော်ဖဆ်း ထိုတော်လိုပရ
ော် နော် အချနော်လိုအပော်သညော်။
သိုဖတသီမျ ်းက က ကွယော်ဖဆ်းအတွကော် အလိုပလ
ော် ိုပော်ဖနကကသညော်။
COVID-19 လူန ကု က နပ
ု တန
ု ာ့ င
ု ငြံတင
ွ စဆ်းရြံုတငကုသစပ်းလျှင နင
ု ငြံတင
ွ ်း လူအ ်းလြံု်းအတွက အနတရ ယ ရှနင
ု ပါသလ ်း။
ကူ်းေကော်နင
ို ဖ
ော် သ

ဖရ ဂါသညော်လန
ူ မျ ်းကို ကိုသဖပ်းရနော် ဖဆ်းရံိုမျ ်းကို မပငော်ဆငော်ထ ်းသညော်။ COVID-19 လူန မျ ်းကို ဖဆ်းရံိုတငော် ကိုသဖပ်းဖနမခငော််း

ဆိုသညော်မှ သူတကျနော်
ို ာ့
်းမ လ ဖအ ငော် မှနက
ော် နော်ဖသ ဖဆ်းဝါ်းကိုသမှုရရနော် နှင ော်ာ့ ထိုဖရ ဂါ ကူ်းေကော်မပနော်ပွာ့ ်းမခငော််းမှ တ ်းဆီ်းဖပ်းရနော် မေေော်ပါသညော်။
တရုတနင
ု ငြံမှ လ စသ လူမ ်းကု က နပ
ု တ ု စရှ
ငကကဉ်သင ာ့ ပါသလ ်း။
ာ့
မကျနော််းမမ

မေေော်နင
ို ေ
ော် ွယော် မညော်သူမဆန
ို င
ှ ော်ာ့ အဖအ်းမမခငော််း ကသ
ာ့ ို ာ့ ဖရ ဂါလကခဏ ရှသူမျ ်း နှင ော်ာ့ ထဖတွွဲ့ရ တွငော် တူညီဖသ

အက အကွယော် အေီအမံမျ ်း

အသံို်းမပြုသငော်သ
ို ာ့
ာ့ ညော်။ ဖရ ဂါလကခဏ မျ ်းတွငော် နှ ရညော်ယိုမခငော််း၊ အေျ ်းတကော်မခငော််း၊ လညော်ဖချ ငော််း န မခငော််း၊ ဖချ ငော််းဆို်းမခငော််းနှင ော်ာ့ အသကော်ရှျူကျပော်မခငော််း တပါဝငော်
ပါသညော်။ အက အကွယော် အေီအမံမျ ်းတွငော် ဖရ နှင ော်ာ့ ဆပော်မပ သမဟို
ို ာ့ တော် ဖရ ဂါပို်းမွှ ်းမျ ်း ဖဆ်းဖကက ရနော် အရကော်ပ နှင ေီမံထ ်းဖသ လကော်ဖဆ်း ဂျယော်လော်
အသံို်းမပြုခပီ်း မကက ခဏ လကော်ဖဆ်းမခငော််း၊ ဖချ ငော််းဆို်းဖနသူမျ ်း၊ နှ ဖချဖနသူမျ ်း သမဟို
ို ာ့ တော် န မကျနော််း မေေော်ဖနသူမျ ်းနှင ော်ာ့ အနညော််းဆံို်း ၁ မီတ (၃ ဖပ)
အကွ အဖဝ်းတွင ော် ဖနဖနမခငော််းနှင ော်ာ့ သူတက
ို ာ့ ို နီ်းေပော်ရ ကျနော််းမ ဖရ်းဌ နသို သွ
ို ာ့
ပါသညော်။
ာ့ ်းဖရ ကော်မပသရနော် အ ်းဖပ်းမခငော််း တပါဝငော်
တရုတ အေ ်းအေ ်းမ ်းကု က နပ
ု တ ု စရှ
ငကကဉ်သငပ
ာ့
ာ့ ါသလ ်း။
COVID-19 သညော် တရိုတအ
ော် ေ ်းအေ မျ ်းကို ေ ်းမခငော််းမေငော်ာ့ ကူ်းေကော်မပနော်ပွာ့ ်းမခငော််း မရှပါ။ သနော်ရှာ့ င်းော် သပော်ရပော်ခပီ်း ကျနော််းမ ဖရ်းနှင ော်ာ့ ညီညွတော်ဖသ ဖနရ တွငော်
ဖက ငော််းမွနေ
ော် ွ ချကော်မပြုတော်ထ ်းသညာ့ော် မညော်သ
ာ့ ညော်ာ့ အေ ်းအေ ကိုမဆို အနတရ ယော်ကငော််းေွ ေ ်းသံို်းနင
ို ပ
ော် ါသညော်။
က နပ
ု တ၏
ု ာ့ ကစလ်းကု လြံုပခြံြုေတခ ရစအ င မညကွဲသ
ာ့ ထ
ု ာ့ ်းရမညနည်း။
သငော်တ၏ကဖလ်းမျ
ို ာ့
်းကို ဆပော်မပ နှင ော်ာ့ ဖရ သမဟို
ို ာ့ တော် အရကော်ပ နှင ော်ာ့ ေီမံထ ်းဖသ လကော်သနေ
ော် ာ့ ငော်ဖဆ်းရညော်မျ ်းမေငော်ာ့ မညော်ကသ
ာ့ ို ာ့ ပံိုမှန ော် လကော်ဖဆ်းရမညော်ကို
သငော်ဖပ်းပါ။ သူတ၏
ို ာ့ တံဖတ ငော်ဆေော်ကို ဖကွ်းသံို်းခပီ်း သမဟို
ို ာ့ တော် တေော်ရှျူ်းသံို်းခပီ်း ဖချ ငော််းဆို်းမခငော််း သမဟို
ို ာ့ တော် နှ ဖချမခငော််းမျ ်းမပြုလိုပော်ရနော် နှင ော်ာ့ သံို်းခပီ်းသ ်း
တေော်ရှျူ်းကို အမှုကော်ပံို်းတင်းသို ာ့ တိုကရ
ော် ို ကော်ေွနပေော်
ော် ာ့ ခပီ်း ချကော်ချငော််းလကော်ဖဆ်းရနော်လညော််း သငော်ဖပ်းပါ။ ကလက

ောင်းကလသန လှညလညဝငကရော

ကစရန နှင

ဖရ ဂါပို်းမွှ ်းမျ ်းကို အဖဝ်းသို သယော်
သွ ်းနင
ို ဖ
ော် အ ငော် အမော်နင
ှ ော်ာ့ အမျ ်းမပညော်သူ သယော်ယူပဖဆ
ို ာ့
ငော်ဖရ်းယ ဉ်မျ ်း၏ မပတငော််းဖပါကော်မျ ်းကို ပွငထ
ော်ာ့ ်းပါ။
ာ့
မမကုယမမ COVID-19မှ အက အကွယ ရယူရန နှ စခါင်းေည်း လုအပပါသလ ်း။
မလိုအပော်ပါ၊ COVID-19 မှ မမကိုယော်မမ က ကွယရ
ော် နော် အဖက ငော််းဆံို်း နညော််းလမော််းမှ

မျိမလ
ျိ ကော်မျ ်းကို ဖက ငော််းမွနေ
ော် ွ နှင ော်ာ့ မကက ခဏ ဖဆ်းဖကက ရနော်သ

မေေော်ပါသညော်။
●

အကယော်၍ သငော်သညော် ကျနော််းမ သူမေေော်ပါက COVID-19 လူန အ ်း ဖေ ငာ့ဖ
ော် ရှ ကော်ရမှသ ပါ်းေပော်နင
ှ ာ့ော် နှ ဖခါငော််းေညော််းကို တပော်ဆငော်ရနော် လိုအပော်သညော်။

●

အကယော်၍ သငော်သညော် မကက ခဏ နှ ဖချကနပါ

သမဟို
ို ာ့ တော် ဖချ ငော််းဆို်းဖနပါက သငော်၏ ဖချ ငော််းဆို်း နှ ဖချမခငော််းဖကက ငော်ာ့ နီ်းေပော်ရ အမခ ်းသူမျ ်း

သမဟို
ို ာ့ တော် မျကော်န ှ မပငော်မျ ်းသို ဖရ
ဂါ မကူ်းေကော်ရဖလဖအ ငော် ပါ်းေပော် နှင ာ့ော် နှ ဖခါငော််းေညော််းကို တပော်ဆငော်ပါ။
ာ့
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ပိုမို သရှလိုပါက WHO ၏ ဝ

ဆ
ော် ိုကော် https://www.epi-win.com/ တွငော် (

သ ေက ်း အမျြု်းမျြု်းမေငော်)ာ့ ရှ ဖေွနင
ို ပ
ော် ါသညော်။

ဆကော်သွယော်ဖရ်းနှင ော်ာ့ ရပော်ရွ ထဖတွွဲ့ ဆကော်ဆံမှု၊ တ ဝနော်ယူမှုဆိုငရ
ော် ထပော်ကဆောင်းအကို်းအက ်းမျ ်း

ျိို ဤဖနရ

https://www.communityengagementhub.org/what-we-do/novel-coronavirus/ တွငော် ရရှနင
ို ပ
ော် ါသညော်။
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