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ေစာစီးစွာ'ကuိတငစီ်စဉပ်ါ။ သင့်လပ်ုငနး်ခငွတ်ငွ် COVID-19 ကးူစကပ်ျ;ံ<ှံ>ြခငး်မှ ကာကယ်ွပါ။
လိုအပခ်ျကမ်ျားကို သုံးသပ်ြခင်း1ှင့် စုေဆာင်းထားရှိြခင်း သန7်စင်ေသာ

ေဆးထုိးအပ် ေဆးထုိြပန်ွများ အြခားလုိအပမ်ည့် ပစIည်းကိရိယာများ၊ ဆရာဝန် LMန်Cကားချက်

မပါဘဲ အသုံးြပu>ိုင်သည့် ေဆးဝါးများ၊ နာလုိဆုန်း စသည် အေရးQကီးေသာ

ေဆးဝါးများ>င့်ှ ပစIည်းများလုိအပ်ချက်ကုိ Qကိuတင်တက်ွဆSပးီ

စုေဆာင်းထားရိှပါ။

ရငှး်လငး်တကိျသည့် ဆကသ်ယွေ်ရးဗျ<ဟာ ချမှတထ်ားပါ။

ဝန်ထမး်များ ပျကက်ကွမ်@ ရှိ5ိုငသ်ည့်အတကွ် 9ကuိတငြ်ပငဆ်ငထ်ားဖုိ>လိုပါတယ်။

ေဆးထိုးအပ်ေဆးထိုးြပွန်များကို ဘဝတမူျားအချငး်ချငး်ြဖနF်ေဝသည့်နညး်ကို

ပုိမုိအားေပးေဆာငရ်ကွပ်ါ။ အသာွးအလာကန>်သတပိ်တပ်ငထ်ားသည့် ေနရာများတွင်

အိမ်တိုင်ယာေရာက် ြဖနF်ေဝ1ိုင်ရန် 9ကuိတငြ်ပငဆ်ငထ်ားသင့်ပါတယ်။

ကွင်းဆင်းလုပ်သားများအား အစိုးရဌာနဆုိငရ်ာ လိုအပ်ချက်5ှင့်အညီ

ကွင်းဆင်းေဆာင်ရွက်ခွင့် အေထာက်အထားများကို

ေပးအပ်ထားြခင်းြဖင့် သကဆုိ်ငရ်ာမှ အေရးယူြခငး်

ဖမ်းဆီးခံရြခငး်တို>ကို ေရှာင်ရှား5ိုင်ရန်

ြပuလပ်ုေပးထားရပါမယ်။

HIV အ5Gရာယ်ေလHာ့ချေရးလပ်ုငနး်များတငွ် ေဘးကင်းလုံြခuံေသာ လုပ်ငန်းခွင်များ

တည်ေထာင်ေပးြခင်း − လထူထူပမ်@မရှိေအာငေ်ဆာငရ်ကွထ်ားြခငး်

Ø ေဆးထိုးအပ်ေဆးထိုးြပွန်များ၊ ေဆးထိုးြခင်း၊ ရLှြခငး်၊ MNိကြ်ခငး် တို>ြပuလုပ်ရာတွင်

အသုံးြပuသည့် ပစPညး်များ၊ နာလိုဆုနး်ေဆးဝါး စသည့် ဝန်ေဆာငမ်@ရယသူမူျား

လိုအပမ်ည့် ပစHညး်များကိုအပိုေဆာငး်၍ေပးထားပါ။

Ø ကျနး်မာေရးအေြခအေနတညS်ငမ်ိမNရှိေသာ လူနာများအတွက် ဘန်ိးအစားထိုး

ကသုမ@ေဆးဝါးများ (ဉပမာ မကသ်ာဒံုးေဆး) ကို အိမ်သိုFယူေဆာင်

ေသာကသ်ုံးြခငး် ကိုရက်ကာလ ပုိ၍ရညှရ်ညှ် ခွင့်ြပuေပးြခငး်

Ø လူနာတစ်ေယာက်ချင်းစီအတွက် ေပးရမည့် ေဆးဝါးများကို

9ကuိတငြ်ပငဆ်ငထ်ားြခငး်

Ø ေဆးခန်းတွင် လနူာများထထူပ်များြပားမNမရှိေစရန်

ေဆးထုတ်ယူရမည့်အချိန်များ ချိနး်ချကသ်တမှ်တေ်ပးြခငး်

Ø ဘနိး်အစားထိုးကသုမNေဆးဝါးအား အမ်ိသို>ယူေဆာငခွ်င့်ြပuသည့်

မူဝါဒ အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ရြခငး်မရှိေသးပါက

စတငအ်ေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ကျင့်သုံးြခငး်

Ø HIV / HCV 5ငှ့် အြခားေသာ ေရရညှက်သုမNခံယူေနရသမူျားအတကွ် ေဆးဝါးမျာကို

အပုိေဆာငး်ထည့်ေပးထားြခငး်၊ ရကခ်ျိနး်ပုိေဝးေဝးအတကွ်

များများထည့်ေပးထားြခငး်၊

Ø အြခားကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်Nများ5ငှ့် ေပါငး်စပ်ညUိ5ှိuငး်ေဆာငရ်ကွေ်ပးြခငး်ြဖင့်

လူနာများ ကုသမN အြပတအ်ေတာကမ်ရှိ ရယူ5ိုငေ်အာငေ်ဆာငရ်ကွေ်ပးြခငး်

လမူ@ေရးအရ ဆေီလျာ်မ@ရှိသည့် အကွာအေဝး (Social Distancing) ကိုလိုက်နာ

ကျင့်သုံးပါ။ မိမိဝနထ်မ်း5ငှ့် ဝနေ်ဆာငမ်Nလာေရာကရ်ယူသသူည် မညသ်ည့်အချိန၌်မဆုိ

တစ်ဦး5ှင့်တစ်ဦး အနညး်ဆံုး တစ်မီတာ (သုံးေပခန>်) အကာွအေဝး ရှိရပါမယ်။

ကွင်းဆင်းဝန်ေဆာင်မ@ ေဆာင်ရွက်ရာတွင်လည်း ကွင်းဆင်းဝန်ထမ်း5ှင့် ဝနေ်ဆာငမ်N

ရယူသတူို>သည် တစ်ဦး5ှင့်တစ်ဦး အနညး်ဆံုး တစ်မီတာ (သုံးေပခန>်) အကာွအေဝး ရှိရပါမယ်။

ကျန်းမာေရး5ငှ့်သန>်ရငှး်မNဆုိငရ်ာ လမ်းXYန်ချက်များကို လိုကန်ာဖုိ>လိုပါတယ်။

သင့်ရဲNလုပ်ငန်းခွင်သည် သန်Fရှင်းOပီး ကျန်းမာေရး1ငှ့်ညPီတွမ်@ရှိေစရန် ြပuလုပ်ထားပါ

Ø စာေရးစားပဲွ စားပဲွခံု စသည့်မျက5်ာှြပငမ်ျား တယ်လီဖုန်း၊ ကွန်ပျLတာကီးဘုတ် စသည့် အရာဝတ[uများကို

ပုိးသတေ်ဆးရညြ်ဖင့် ပံုမှနတ်ိုကခ်\တေ်ပးရပါမယ်။

Ø ဝနထ်မ်းများေရာ ဝနေ်ဆာငမ်Nရယူသမူျားပါ လက်ကို မ]ကာခဏအချိနမှ်နမှ်န်

စက_န>် ၂၀ ]ကာေအာင် ေသချာစွာ ေဆးေ]ကာရပါမယ်။

Ø လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ြမငသ်ာတဲ့ ေနရာများမှာ လက်သန>်ေဆးရည်ပုလင်းများကို

ထားရှိေပးSပီး ထိုပုလင်းများကိုလည်း အချိနမှ်နမှ်န် ြပနြ်ဖည့်ေပးရပါမယ်။

Ø လက်ေဆးြခင်းကို အားေပးတဲ့ ပုိစတာများကိုြပသချိတဆဲွ်ေပးထားရပါမယ်။

Ø ဝနထ်မ်းများေရာ ဝနေ်ဆာငမ်Nရယူသမူျားအတကွပ်ါ လက်ကိုဆပ်ြပာ5ှင့်ေရတို>ြဖင့် ေသချာစွာ

ေဆးေ]ကာ5ိုင်မယ့် ေနရာများ စစီဉေ်ပးထားဖုိ> လိုပါတယ်။

သင့်ရcဲလပ်ုငနး်ခွငအ်တငွး် အသကရ်Lှလမ်းေ]ကာငး်ကျနး်မာေရး5ငှ့်ညXီတွသ်ည့်အေလအ့ထများြမUင့်တငြ်ခငး်

Ø အသကရ်Lှလမ်းေ]ကာငး်ကျနး်မာေရးဆုိငရ်ာပုိစတာများ5ငှ့် ေချာင်းဆုိသည့်အခါ လိုက်နာ

သင့်သည့် ကျင့်ဝတ် များအေ]ကာငး် အသပိညာေပးပုိစတာများ ြပသထားသင့်ပါတယ်။

Ø ြဖစ5်ိုငပ်ါက ဝနထ်မ်းများ5ငှ့် အလပ်ုသမားများအတကွ် 5ာှေခါငး်စညး်မျက5်ာှဖံုးများ5ငှ့်

ရာဘာလကအ်တိမ်ျား ရရှိေအာင5်ငှ့် အသုံးြပuSပီးပါက အဖံုးပါေသာအမNိကပံု်းထသဲို>

စနစတ်ကျစနွ>်ပစ5်ိုငေ်အာင် စစီဉ် ေဆာင်ရွက် ေပးထားရပါမယ်။

ဝန်ထမး်များ1ငှ့် ဝန်ေဆာငမ်@ရယသူမူျားကို Rကိuတင်အသိေပးထားရန်

အကယ်၍ သင၏်ရပ်ရာွလထူအုတငွး် COVID-19 ေရာဂါ စတငက်းူစကပ်ျံc5ှံ>မNရှိSပိီဆုိပါက မညသ်မူဆုိ

ေချာင်းအနည်းငယ်ဆုိးြခင်း၊ အဖျားအနညး်ငယ်ရှိြခငး် (ကိုယ်အပူချိန် ၃၇.၃ ဒီဂရီ စငတ်ဂီရတိ်/ ၉၉.၁၄ ဒီဂရီ

ဖာရငဟ်ိုက်) ရှိပါက မိမိအမ်ိတငွသ်ာ ေနထိုင်ရန်လိုအပ်ေ]ကာင်း ဝနထ်မ်းများ5ငှ့် ဝနေ်ဆာငမ်Nရယူသမူျား

အားလုံးကို 9ကuိတငအ်သေိပးထားရပါမယ်။

တစ်ဦးOပးီမတှစ်ဦးေဆာငရ်ကွေ်ပးသည့်စနစ်ကိုကျင့်သုံးရန်

ေဆးခန်း၊ အေဆာကအ်ဦများထတဲငွ် လူများထူထပ်ြပည့်]ကပ်ေနြခင်း မရှိေစရန်

တစ်9ကိမ်လHင် တစဦ်းသာဝငခွ်င့်ြပuရပါမယ်။ ဝနထ်မ်း5ငှ့် ဝနေ်ဆာငမ်Nရယူသူ ေတွcဆံု

ေဆွးေ5းွတိုငပ်ငမ်Nအားလုံးသည် တစဦ်းချငး်စေီဆာငရ်ကွမ်Nများသာ ြဖစရ်ပါမယ်။

လခူျငး်အမန်ှတကယေ်တNွဆုံမ@မရှိဘေဲဆာငရ်ကွြ်ခငး်

ေဆးဘက်ဆုိင်ရာတိုင်ပင်ေဆွးေ5ွးြခင်း၊ စတိလ်မူNပုိငး်ဆုိငရ်ာ5ငှ့် စတိက်ျနး်မာေရးေစာင့်ေရာှကမ်N

ေဆာင်ရွက်ြခင်း စသည့်ဝနေ်ဆာငမ်Nများကို တယ်လီဖုန်း၊ Facebook Messenger စသညတ်ို>အသုံးြပu၍

လူချင်းအမှန်တကယ်ေတွcဆံုစရာမလိုဘဲ ေဆာင်ရ္ွက်ေပးသည့် စနစသ်ို>ေြပာငး်လေဲဆာငရ်ကွသ်င့်ပါတယ်။


