
က ိုရ ိုနာက ူးစကရ် ာဂါ 

အ မ်မ ာကိုသရနသ မ ာူးအတကွ် 

၁။ အမ်ိမ ှာကုသဖုိ ို့မမတ္တ ှာရပ်ခံအပ်ပါသည် 

မရှာဂါလကခဏှာမရ ိမပမယ်ို့လည််း လူမတ္ွေထမိတ္ွေွေ့ မှုကမေတ္ဆင်ို့ ကူ်းစက်ပပေ် ို့ပွေါ်းမှုပဖစ်နိငုသ်ည်ို့အတ္ွေက ်

အပပငမ်ထွေက်ဘ ဲအမ်ိမ ှာကုသဖုိ ို့မမတ္တ ှာရပ်ခံအပ်ပါသည်။  

၂။ ကုသသည်ို့အခ ိေက်ှာလ 

ကုသသည်ို့အခ ိေက်ှာလသည် က ေ််းမှာမရ်းဝေက်က ်းဌှာေရဲ ို့ထတ်ု္ပပေမ် ကပငှာခ က်အမပေါ် အမပခခံပပ ်း 

မရှာဂါပဖစ်ပွေါ်းသည်ို့မေ ို့ (မရှာဂါလကခဏှာမပပသူ န င်ို့ မရှာဂါပဖစ်ပွေါ်းသည်ို့မေ ို့ အတ္ိအက မသသိူသည် 

Positive ပပသည်ို့ စစ်မဆ်းထတ်ု္ယူမေ ို့)မ  ၁၀ရကအ် ကှာ သို ို့ မရှာဂါလကခဏှာပပသသူသည် 

မရှာဂါလကခဏှာသကသ်ှာလှာပပ ်းမေှာက် ၇၂ေှာရ အ ကှာမေ ို့ (၁၁ရက်မပမှာက)် အထသိတ္်မ တ်္ပါသည်။  

၃။ အမ်ိမ ှာကုသဖုိ ို့ ကကိြိုတ္ငပ်ပငဆ်ငမ်ှု  

(ကုသမရ်းပတ္်ဝေ််းက ငအ်တ္ွေက် ကကိြိုတ္ငပ်ပငဆ်င)်  

* အတ္ူမေထိငုသ်ူရ ရိင ်ထမိတ္ွေွေ့ဆက်ဆမံှုကို အတ္တ်္နိငုဆ်ံု်းမလ ှာို့ခ ဖုိ ို့အတ္ွေက် အမပခခံအှာ်းပဖင်ို့သ ်းသေ် ို့ 

အခေ််းထမဲ ှာ လုပ်မဆှာငဖုိ် ို့ မမတ္ထ ှာရပ်ခံပါသည်။  

* အမိ်သှာ၊ မရခ ိြို်းခေ််းစသပဖင်ို့ အတ္ူမေထိငုတ်္ဲို့ ဘံုသံ်ုးတ္ဲို့မေရှာမတ္ွေကုိ ပုိ်းသတ်္မဆ်းပဖေ််းတ္ှာတုိ္ ို့ပဖင်ို့ 

လိုအပ်သည်ို့ က ေ််းမှာမရ်းအသံု်းအမဆှာငပ်စစည််းမ ှာ်းကို ကကိြိုတ္ငပ်ပငဆ်ငမ်ပ်းဖုိ ို့မမတ္တ ှာရပ်ခံပါသည်။        

(မဆ်းဝါ်းကကိြိုတ္ငပ်ပငဆ်ငမ်ှု)  

* မသှာက်သံု်းမေဆ ဲမဆ်းမတ္ွေရ ိရင ်ပုိပုိလိုလုိ ၃ပတ်္စှာအသင်ို့ပပငထ်ှာ်းပပ ်း အမိ်မ ှာကုသမေစဉ် မဆ်းဝါ်း 

မလုံမလှာက်တ္ှာမပဖစ်မအှာင ်ပပသမေတဲ္ို့ မဆ်းရံု ၊မဆ်းခေ််းေဲ ို့ တ္ိုငပ်ငမ်ဆွေ်းမနွေ်းပါ။    

(အစှာ်းအမသှာက်၊မေ ို့စဉ်သံ်ုးပစစည််းမတ္ွေေဲ ို့ပတ်္သတ်္ပပ ်း)  

* အစှာ်းအမသှာက်၊မေ ို့စဉ်သံ်ုးပစစည််းမတ္ွေမရှာက်ရ ိဖုိ ို့၊ရယူသံု်းစွေဲဖုိ ို့ အမ်ိအထပုိိ ို့မဆှာငမ်ပ်းတ္ဲို့ ဝေမ်ဆှာငမ်ှု 

သံု်းမယ်ဆိရုင ်သယ်ယ ူ ပုိ ို့မဆှာငမ်ပ်းသူေဲ ို့ မထမိတ္ွေွေ့မအှာင ်ရယူလက်ခံဖုိ ို့ စဉ််းစှာ်းလုပ်မဆှာငမ်ပ်းဖုိ ို့ 

မမတ္တ ှာရပ်ခ ံ အပ်ပါသည်(ဥပမှာ- တံ္ခါ်းဝေှာ်းမ ှာ ခ ထှာ်းခဲို့တ္ှာမ ိြို်း) ။  

(အမ်ိအမရှာက်ပုိ ို့မဆှာငမ်ပ်းတဲ္ို့ ဝေမ်ဆှာငမ်ှု)  

* _______က အမိ်မ ှာကုသမေသူမတ္ွေအတ္ွေက် အစှာ်းအမသှာက် ပုိ ို့မဆှာငမ်ပ်းတဲ္ို့ဝေမ်ဆှာငမ်ှုကိ ု

လုပ်မေပါတ္ယ်။ (အမသ်းစိပ် ၆ မ ှာမရ်းထှာ်း)  

 



၄။ ကုသမှုကှာလအတ္ွေင််းလပ်ုမစခ ငသ်ည်ို့အရှာ  

* ကုသမှုကှာလအတ္ွေင််း အပပငကုိ်မထွေက်ပါေဲ ို့ 

* က ေ််းမှာမရ်းအမပခအမေကိ ုမေ ို့စဉ်စစ်မဆ်းပါ 

* မေ ို့စဉ် မေက်ညမေ၂ကကမိ် ကိုယ်ပူတ္ိုင််းပပ ်း မ တ်္တ္မ််းမရ်းထှာ်းဖုိ ို့ မမတ္တ ှာရပ်ခံပါသည်  

* ၁မေ ို့၁ကကိမ် က ေ််းမှာမရ်းဌှာေတ္ှာဝေရ် ိသူမ  ကိုယ်အပူခ ေိ၊် မခ ှာင််း၊ န ှာရည်၊ နံ်ုးေယမ်ှု၊ အသက်ရှု 

 ကပ်တ္ှာတုိ္ ို့စသပဖင်ို့ က ေ််းမှာမရ်းအမပခအမေကို မမ်းပမေ််းတ္ှာလုပ်မ ှာမုိ ို့ တ္ငပ်ပမပ်းဖုိ ို့ မမတ္တ ှာရပ်ခ ံ

အပ်ပါသည် 

* မရှာဂါလကခဏှာ အမပခအမေအမပပှာင််းအလဲရ ိပါက က ေ််းမှာမရ်းဌှာေသို ို့ အပမေဆ်ံု်းဆက်သွေယ ်

အမ ကှာင််း ကှာ်းပါ  

၅။ အမိ်မ ှာကုသမေစဉ် သတ္ထိှာ်းရမည်ို့အမ ကှာင််းအရှာမ ှာ်း  

* သတ္သ်တ္်မ တ်္မ တ္ ်အခေ််းအတ္ွေင််း မလဝငမ်လထွေက်မကှာင််းမအှာင ်လုပ်ပါ။  

* အပပငက်မေ အမရ်းမကက ်းတ္ဲို့ အမိ်လည်လှာတ္ှာမတ္ွေကို လက်မခံပါေဲ ို့  

* ကုသမေသဟူှာ ထမိတ္ွေွေ့ကုိငတ်္ွေယ်ခဲို့သည်ို့အရှာမတ္ွေကုိ ၁မေ ို့၁ကကိမ်အထက် သေ် ို့ရ င််းမရ်းလုပ်ပါ 

* အမိ်မ ှာကုသမေစဉ် အမှုကိက်ို အမသအခ ှာတ္င််း ကပ်စွေှာ အလံုပိတ္်ထပ်ုပုိ်းပပ ်း ပုံမ ေအ်မှုိက်လုိပဲပစ်ပါ 

* က ေ််းမှာမရ်းအမပခအမေကိ ုတိ္တိ္က က သဖုိိ ို့ ခက်ခဲသည်ို့အမပခအမေမ ိြို်းန င်ို့ မရှာဂါလကခဏှာ ဆို်းဝါ်း 

လှာနိငုသ်ည်ို့ အမပခအမေမ ိြို်းလဲပဖစ်လှာနိငုလုိ် ို့ ကုသမေစဉ် မဆ်းလိပ်၊ အရက် မသှာက်သံု်းမှုကိ ု

တ္ှာ်းပမစသ်ည်။  

၆။ အမ်ိအမရှာက်ပုိ ို့မဆှာငမ်ပ်းတဲ္ို့ ဝေမ်ဆှာငမ်ှု 

    အမိ်မ ှာကုသမေသူဟှာ အပပငမ်ထွေက်ပဲ ကသုမရ်းမ ှာပဲ အှာရံု စုိက်နိငုဖုိ် ို့ မေလ ဘှာရ  (အမိ်အမရှာက် 

ပုိ ို့မဆှာငမ်ပ်းတဲ္ို့) ဝေမ်ဆှာငမ်ှုလုပ်မပ်းဖုိ ို့ မတ္ှာင််းဆိသုကူို အမိ်ထအိမရှာက် ပုိ ို့မဆှာငမ်ပ်းမေပါတ္ယ်။ 

( ကုေက် စရိတ္မ်မပ်းရပါ)  

* ၁မေ ို့၃ေပ်စှာကုိ အမိ်မ ှာကုသမေကှာလ ပပ ်းဆံု်းသည်အထ ိပုိ ို့မဆှာငမ်ပ်းမေပါသည်။  

* အစှာ်းအစှာကိ ုအသကအ်ရွေယ်မပေါ်မတူ္ည်ပပ ်း စ စဉ်မဆှာငရ်ွေက်မပ်းမေသလိ ုအှာဟှာရ မျှတ္ မအှာင ်

လည််း ထည်ို့သွေင််းလုပ်မဆှာငမ်ေပါတ္ယ်။ 

* ပုိ ို့မဆှာငမ်ပ်းမှုမ ှာ ကုသမေသူေဲ ို့ တ္ိုက်ရိုက်ထမိတ္ွေွေ့ မှုမရ မိအှာင ် တံ္ခါ်းဝေှာ်းမ ှာပဲ ပစစည််းခ ထှာ်း (ပုိ ို့ပပ ်း 

ခ ထှာ်း) တ္ဲို့စေစက်ို က င်ို့သံု်းပါမည်။ေ အပပင ် အစှာ်းအမသှာက်ပုိ ို့မဆှာငမ်ပ်းတဲ္ို့ပစစည််း၊ လှာမရှာက ်

ပုိ ို့မဆှာငတဲ်္ို့အခ ိေမ် ှာသံု်းတဲ္ို့ ပစစည််းကိရယိှာမ ှာ်းကို တ္ခါသံ်ုးစွေေ် ို့ပစ်ပစစည််းကုိ အသံု်းပပြိုပါမည်။  

* ဟင််းခ က်၊ သယ်ယူပုိ ို့မဆှာင၊် ပစစည််းတ္ငပုိ် ို့ထပ်ုပုိ်းတ္ှာေဲ ို့ပတ်္သတ်္ပပ ်း အစှာ်းအမသှာက် သေ် ို့ရ င််း 

စင ်ကယ်မှုဥပမေန င်ို့ အပခှာ်းမသှာ က ေ််းမှာမရ်းဥပမေကုိ မလ်းစှာ်းလိုက်ေှာပပ ်း အစှာအဆပ်ိသငို့မ်ှု 

မပဖစ်ပွေါ်းမအှာင ် ကကိြိုတ္ငက်ှာကွေယ်မှုစသည်တုိ္ ို့ပဖင်ို့ က ေ််းမှာမရ်းမထခိိုက်မအှာင ် ကကိြိုတ္ငက်ှာကွေယ ်

မှုမ ှာ်းကိလဲု ပပြိုလုပ်ပါသည်။  



(၇) ကုသမှုပပ ်းဆံု်းမှု  

     ကုသမရ်းစတ္ငသ်ည်ို့မေမ  ကုသမရ်းပပ ်းဆံု်းသည်အထ ိ ခေ် ို့မ ေ််းမေ ို့ရက်ကုိ အမ ကှာင််း ကှာ်းပါမည်။ 

မရှာဂါလကခဏှာ မပါ ို့ပါ်း(မပပင််းထေ)်တ္ယ်လုိ ို့ ယူဆရပါက ၁၀ရက်အ ကှာမ ှာ ကုသမှုပပ ်းဆံ်ုးမ ကှာင််း 

အမ ကှာင််း ကှာ်းပါမည်။ ___________ဆိုရင ် ကသုမှုပပ ်းဆံု်းတ္ဲို့ဆံု်းပဖတ္်ခ က်ကို မေှာက်ဆံု်း 

သုမတ္သေမ ရရ သိည်ို့ သုမတ္သေ အခ က်အလက်မပေါ်အမပခခံပပ ်း ၁၀ရက်တ္ှာရဲ ို့မေှာက်ဆံု်း၃ရက်မ ှာ 

မခ ှာင််းဆိ်ုး၊ ကိုယ်ပူတ္ှာ စသည်ို့ မရှာဂါလကခဏှာတုိ္ ို့မရ ိမတ္ှာို့ပါက PCR ထပ်မစစ်မတ္ှာို့ပဲ ကုသမှု 

ပပ ်းဆံ်ုးသည်ဟု သတ္်မ တ်္ပါသည် ( က ေ််းမှာမရ်းဝေက်က ်းဌှာေရဲ ို့ ထတု္ပ်ပေမ်ှုမ ှာလည််း ထပ်တ္ ူ ကုသမှု 

ပပ ်းဆံ်ုးမ ကှာင််းကို အသအိမ တ္်ပပြိုထှာ်းပါသည်)။  

(၈) ကုသမရ်းပပ ်းဆံ်ုးပပ ်းမေှာက် 

   မတ္ှာ်ရံုတ္ေရ်ံု ပဖစ်ခဲမပမယ်ို့ မေှာက်ထပ်တ္စ်ကကိမ် ထပ်ကူ်းခံရ(Positive)တ္ဲို့သူလဲ ရ ပိါသည်။ မိမိမ ှာ 

မေှာက်ထပ်တ္စ်ကကိမ်ကူ်းစက်မှုန င်ို့ အေ ်းအေှာ်းက လူမတ္ွေထ ံ မကူ်းစက်မအှာငက်ှာကွေယ်ဖုိ ို့အတ္ွေက် 

ကုသမှုပပ ်းဆံု်းပပ ်းမေှာက်၄ပတ္်တ္ှာကုိ ဆက်လက်ပပ ်း မအှာက်ပါအခ က်အလက်မ ှာ်းမ ှာ ပူ်းမပါင််းပါဝင ်

မဆှာငရ်ွေက်မပ်းပါ။  

<< တ္ကုိယ်မရသေ် ို့ရ င််းမရ်းကုိ အမသအခ ှာစေစတ်္က လုပ်ပါ>> 

* ဆပ်ပပှာ၊ အရက်ပ ံ(အယ်ကိမုဟှာ) ပုိ်းသတ်္မဆ်းအရည်တုိ္ ို့ကုိသံု်းပပ ်း လက်ကိုမဆ်းမ ကှာပါ။  

* က ေ််းမှာမရ်းဝေက်က ်းဌှာေကထတု္်ပပေထ်ှာ်းသည်ို့ လမ််းညွှေခ် က်အတ္ိုင််း (မက်စ ် ၊ တ္စ်ရှု်း၊ လက်ကိငု ်

ပုဝါ၊ အကက လက်စ၊ တံ္မတ္ှာက်မကွေ်းအတ္ွေင််းဘက်တုိ္ ို့ကုိသံု်းပပ ်း ပါ်းစပ်၊ န ှာမခါင််းတုိ္ ို့ကုိ ဖုံ်းဖိပပ ်း 

န ှာမခ တ္ှာ၊ မက်စ်တ္ပ်တ္ှာတုိ္ ို့ပဖင်ို့ ) ကှာကွေယ်ပါ။  

<<က ေ််းမှာမရ်းမစှာင်ို့ ကည်ို့မှု>> 

* မေ ို့စဉ် ကိုယ်အပူခ ိေက်ိုတုိ္င််းပါ။ ကိုယ်ပူခ ိေ ်(37.5℃န င်ို့အထက်) ရ ိမရ ိကို စစ်မဆ်းပါ။  

<<မခ ှာင််းဆို်း၊ ကုိယ်ပူစသပဖင်ို့ မရှာဂါလကခဏှာပပလှာပါက>> 

* အပမေဆ်ံ်ုး ေ ်းစပ်ရှာက ေ််းမှာမရ်းဌှာေထ ံ ဆက်သွေယအ်မ ကှာင််း ကှာ်းပပ ်း ညွှေ ်ကှာ်းခ က်အတ္ိငု််း 

လိုက်ေှာက လိုအပ်ပါက မဆ်းရံု ၊မဆ်းခေ််းကို သွေှာ်းပပပါ။  

* ေ ်းစပ်ရှာက ေ််းမှာမရ်းဌှာေထံ ဆက်သွေယ်အမ ကှာင််း ကှာ်းခ ိေန် င်ို့ မဆ်းရံု ၊မဆ်းခေ််းကို သွေှာ်းပပတ္ဲို့ 

အခ ိေမ် ှာ ကကိြိုတ္ငပ်ပ ်း ကုိရိုေှာကူ်းစက်မရှာဂါေဲ ို့ အမ်ိမ ှာကုသမှုခံယူခဲို့သူပဖစ်မ ကှာင််း ဖုေ််းပဖင်ို့ 

ဆက်သွေယ် အမ ကှာင််း ကှာ်းထှာ်းပါ။  

(၉) အတ္ူမေထိငုသ်ူမတ္ွေ သတ္ိထှာ်းရမည်ို့အခ က်မ ှာ်း  

* ကုသမေသူန င်ို့ စကှာ်းမပပှာဆိုတ္ှာစသပဖင်ို့ ထမိတ္ွေွေ့ဆက်ဆမံှုကို အတ္တ္်နိငုဆ်ံု်း မလ ှာို့ခ မပ်းပါ။  

* မ ကှာခဏ လက်မဆ်းပါ 



* တ္တ်္နိငုသ်မျှ အတ္ူမေထိငုသ်ူအှာ်းလံ်ုး မက်စတ်္ပ်ဆငပ်ါ။ 

* လက်ကိုငမ်ခါင််း၊ကွေင််းစသည်ို့ ကုသမေသ ူလက်ပဖင်ို့ထမိတ္ွေွေ့ထှာ်းသည်ို့ အစတိ္်အပုိင််းမတ္ွေကုိ အရကပ်  ံ

ပဖင်ို့ ပုိ်းသတ္်ပါ။  

* ကုိယ်ပူတ္ှာစသပဖင်ို့ မေလုိ ို့ထိငုလုိ် ို့မမကှာင််းပါက အပမေဆ်ံု်း ေ ်းစပ်ရှာက ေ််းမှာမရ်းဌှာေထံ ဆက်သွေယ ်

အမ ကှာင််း ကှာ်းပပ ်း ညွှေ ်ကှာ်းခ က်အတ္ိငု််းလိုက်ေှာက လိအုပ်ပါက မဆ်းရံု ၊မဆ်းခေ််းကိ ုသွေှာ်းပပပါ။  

* အို်းခွေက်၊ မ က်န ှာသုတ်္ပုဝါစသပဖင်ို့ ကုသသူသ ်းသေ် ို့သံ်ုးဖုိ ို့ ပပငဆ်ငထ်ှာ်းပပ ်း ဘံမုသံ်ုးပါေဲ ို့။ အို်းခွေက်တုိ္ ို့တုိ္ 

မဆ်းမ ကှာတ္ှာ၊ အဝတ်္အထည်ပိတ်္စတုိ္ ို့ကုိ မလျှှာဖ်ွေတ္်ရှာမ ှာ ပုံမ ေသ်ံ်ုးမေ က ဆပ်ပပှာ/မှုေ် ို့/ ရည်တုိ္ ို့ပဖင်ို့ 

မလျှှာဖ်ွေပ်ပပ ်း အမသအခ ှာ အမပခှာက်ခံပါ။  

* ကုသသူ၏ အညစ်မ က်းရည်ပဖင်ို့ ညစ်ပတ္သ်ွေှာ်းသည်ို့ အဝတ္်စမ ှာ်း၊ အခင််းတုိ္ ို့ကုိ ကိုငတ်္ွေယ်တ္ဲို့ 

အခ ိေမ် ှာ လက်အတ်ိ္န င်ို့ မကစ််ကိုတ္ပ်ဆငပ်ါ။  

* အမ်ိသှာ၊မရခ ိြို်းခေ််းတုိ္ ို့ကုိ ကုသမေသ ူ သ ်းသေ် ို့သံု်းမစခ ငမ်ပမယ်ို့ ဘံုသံ်ုးရမယ်ဆိုရင ် သေ် ို့ရ င််းမရ်းေဲ ို့ 

မလဝငမ်လထွေက်မကှာင််းမအှာင ်လုပ်ပပ ်း မရခ ိြို်းမယ်ဆိရုင ်မေှာက်ဆံ်ုးမ ခ ိြို်းဖုိ ို့ လုပ်ပါ။  

* မပဖစ်မမေမဟုတ်္တ္ဲို့ အမိလ်ည်လှာမှုကိ ု လက်မခံဖုိ ို့ေဲ ို့ ပစစည််းပုိ ို့မဆှာငမ်ပ်းသူမတ္ွေေဲ ို့ အတ္တ္်နိငုဆ်ံု်း 

လံု်းဝ ထမိတ္ွေွေ့ဆက်ဆမံှု မလုပ်ဖုိ ို့ စဉ််းစှာ်းလုပ်မဆှာငပ်ါ။ 

 

အ မ်မ ာကိုသရနစဥရ် ူွးရ ူွးတ ိုငပ်ငလ် ို ို့ သညို့ရ်န ာ 

 

 

 

အခ ိေ ် ၉်း၀၀ မ   ၁၇်း၀၀  

_________________________က ေ််းမှာမရ်းဌှာေ  __________________________အဖွေဲွေ့အစည််း 

ဖုေ််းေပံတ္်-               -                  - 

 

 

 

ကုသမေစဥက် ေ််းမှာမရ်းမဆွေ်းမနွေ်းတ္ိုငပ်ငတ်္ှာ၊ 

စှာ်းဝတ္်မေထိငုမ်ှုန ငို့ပ်တ္်သက်ပပ ်း တ္ိငုပ်ငလ်ိတု္ှာ၊မဆွေ်းမနွေ်းလိုတ္ှာ 


