
COVID-19 လတတ်ေလာ အသက်ရှ+လမ်းေ.ကာင်း ကးူစကေ်ရာဂါသည်

မ.ကာေသးမီကာလက အသစ်ေတွ7ရှိခ့ဲသည့် ကို=ိုနာဗုိင်းရပ်စ်ပုိးေ.ကာင့်

ြဖစ်ပွားသည့် ကူးစက်ေရာဂါ ြဖစ်ပါသည။်

အကျဉ်းေထာငမ်ျားGငှ့် အချuပ်ထားရာေနရာများတငွ် လူအများသည်

အချန်ိ.ကာြမင့်စွာ တစ်ဦးGငှ့်တစ်ဦး နီးနီးကပ်ကပ် အတတူကစုွေဝး

ေနထုိငရ်သြဖင့် COVID-19 ေရာဂါ ကပ်အသွင် ကူးစက်ြဖစ်ပွားGိုင်သည့်

အGKရာယ် ြမင့်မားပါသည။်

ေဒသတငွး် ဗုိင်းရပ်စ်ပုိး ကူးစက်ပျံ7Gှံြခင်း မရှိေသးသည့် အကျဉ်းေထာငမ်ျားသုိO

COVID-19 ေရာဂါပုိး စတင်ေရာက်ရှိကူးစက်ပျံ7GှံOဖုိO ဆုိသည်မှာ အကျဉ်းေထာင်

သိုO အသစ်ေရာကရ်ှိလာသည့်အကျဉ်းသားသစ်များ၊အကျဉ်းေထာငဝ်န်ထမ်းများ၊

လုပ်ငန်းလာေရာကေ်ဆာငရ်ကွသ်ည့်ဝန်ေဆာငမ်RေပးသမူျားGငှ့် ဧည့်သညမ်ျား

စသူတိုOတွင် ြပငပ်မှ ေရာဂါပုိးကးူစကခံ်ထားရသမူျား ပါဝငလ်ာြခငး်ေ.ကာင့်

ြဖစ်Gိုငပ်ါသည။်

This infographic was developed by Karima Benamara (Consultant) and Yu Zhang (Intern) with technical guidance from Ehab Salah (UNODC), Monica Ciupagea (UNODC), Edith Riegler (Consultant), Philipp Meissner 
(UNODC), Annette Verster (WHO), Emily Christie (UNAIDS) and David Chipanta (UNAIDS). 

အကျဉ်းသားများသည် အများြပည်သူနည်းတူ ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရာှကမ်Rကို ခံစားGိုငခွ်င့်ရှိရမှာြဖစ်Uပီး ၄ငး်တိုO၏ဉပေဒေ.ကာငး်ဆုိငရ်ာ

အေြခအေနေ.ကာင့်ခဲွြခားဆကဆံ်မRမရှိဘဲ ရပ်ရွာအတွင်းမှာ ရရှိGိုင်သည့် ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရာှကမ်RGငှ့် ညီမYသည့် ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရာှကမ်Rကို

အခမ့ဲ ရယူပုိင်ခွင့် ရှိရပါမည။်

ေရာဂါကးူစကပ်ျံ./ှံ1/ိုငသ်ည့် အဓကိ

နညး်လမ်းများ

Ø COVID-19 ဗိုငး်ရပစ််ပိုးရှိသူက ေချာင်းဆိုးသည့်

အခါ သုိ7မဟုတ် အသကရ်;ှထတ်ုသည့်အခါ

ထွက်လာသည့် အစကအ်မ?န်များကိုအနီးအနား

တွငရ်ှိသူ (တစ်မတီာအကာွအတွငး် ရှိသ)ူ က

ရှ;သွင်း မရိာကတစ်ဆင့် ေရာဂါကးူစက်

Dုိငပ်ါသည်။

Ø ေရာဂါပိုးပါဝငတ့ဲ် အစကအ်မ?န်များ တငက်ျန်

ေနသည့် အရာဝတHuများDှင့် မျကမ်ာှြပငမ်ျားကို

ကိုငတွ်ယ်ထားသည့် လက်ြဖင့် မမိ၏ိ ပါးစပ၊်

Dှာေခါငး်Dှင့် မျကလ်ုံးတုိ7ကို ထိေတွPကိုင်တွယ်မိ

ရာကေနလည်းေရာဂါကးူစကခံ်ရ Dုိငပ်ါသည်။

COVID-19  ေရာဂါတငွ် ြဖစေ်ပAသည့် ေဝဒနာများ/ှင့်

ေတွ.ရှိရသည့် လကDဏာများ

COVID-19 ကးူစကခံ်ရပါက ခံစားရသည့် အဓကိ ေဝဒနာများမှာ ဖျားြခငး်၊

ေချာင်းဆိုးြခင်းDှင့် အသကရ်;ှကျပြ်ခငး်၊ အသကရ်;ှရ ခက်ခဲြခင်းတုိ7

ြဖစ်ပါသည်။

အချuိPသူများတွင် အြခားေသာေဝဒနာ၊လကSဏာများDှင့်ေရာဂါအစြပuDုိငU်ပးီ

နာကျငက်ိုကြ်ခငး်၊ Dှာရည်ယုိDှာပတ်ိြခငး်၊လည်ေချာငး်နာြခငး်၊ အနံ7ခံDုိငမ်?

Dှင့် အရသာခံDုိငမ်?ပျကြ်ခငး်၊ ဝမး်ပျကဝ်မး်ေလVာြခငး် စသည်တုိ7 ပါဝင်

ပါသည်။ လအူချuိPတွငေ်ရာဂါကးူစကခံ်ထားရေသာလ်ည်း ေနထိုင်မေကာင်း

ြဖစ်ြခငး်၊ ေရာဂါလကSဏာများြပြခငး် မရှိဘဲ အြခားသူများသုိ7 ေရာဂါ

ဆကလ်က် ကးူစကေ်နDုိငပ်ါသည်။

လူအများစုတွင် ေရာဂါြပငး်ထန်ြခငး်မရှိဘဲ အနည်းငယ်မVေသာြပuစုကသုမ?

ြဖင့် အြပည့်အဝ ြပန်လည်ေကာငး်မန်ွDုိငပ်ါသည်။ သုိ7ေသာ် နဂုိေရာဂါ အခံ

ရှိသူများ (ေသွးတုိး၊ ဆးီချuိ၊Dှလုံး၊ ကငဆ်ာ၊ အဆတ်ု ေရာဂါ) Dှင့်ကိုယ်ခံအား

စနစ် အားနည်းေနသူများတွင် ေရာဂါ သိသာစွာပိုမိုြပငး်ထန်တတ်ပါသည်။

အကျဉ်းေထာငမ်ျားအတွက် COVID-19  Dှင့် ပတ်သကသ်ည့် ေနာက်ဆုံးထွက် လမ်းYZန်ချက်များDှင့် အ[ကြံပuချကမ်ျားကို အချန်ိDှင့်တေြပးညီ

သရိှိDုိငရ်န် UNODC ၏ အငတ်ာနကစ်ာမျကDှ်ာတွင် [ကည့်\?Dုိငပ်ါသည်။ www.unodc.org/unodc/en/hiv-aids/new/index.html



မမိကိိုယ်တုိင်)င့်ှအြခားသမူျားအားကာကယ်ွပါ

●တစကုိ်ယရ်ည်သုံး အကာအကွယ် ဝတ်စုံ (PPE) ကုိ စနစ်တကျ

အသုံးြပuပါ (တစခ်ါသုံးလက်အိတ9်ငှ့် အရည်များကုိ ကာကွယ်

9ိုင်သည့် ပါးစပ်9ငှ့်9ာှေခါငး်စည်းများကုိအသုံးြပuပါ။)

●အကျဉး်ေထာငတ်ငွး်သိုB ဝင်ေရာက်မည့်သူအားလုံး၏ ကျန်းမာေရး အေြခအေနကုိကုိယပူ်ချနိတ်ိုငး်တာ

ြခငး်၊ ေချာင်းဆုိး၊အသက်ရှGကျပ်ရာဇဝင်ေမးြမန်းြခင်း၊ လွန်ခဲ့ေသာ ၁၄ရက် အတငွး် ေရာဂါြဖစပွ်ား

ေနသည့်ေဒသများသိုBသွားေရာက်ဖူးသည့်ရာဇဝင်၊ ေရာဂါြဖစပွ်ားေနသမူျား9ငှ့် အနးီကပ်ေနထုိင်
ဖူးသည့် ရာဇဝင် ေမးြမန်းြခင်း စသည့် နည်းများြဖင့်စစ်ေဆးစီစစ်ရမည်။

●ကျနး်မာေရးဌာန၏QကီးRကပ်မSြဖင့် အကျဉး်ေထာငတ်ငွး်ရိှေနရာအားလုံးကုိသနB်ရှငး်ေနေစရန9်ငှ့်ေလဝင်

ေလထွက်ေကာင်းမွန်ေစရန်ြပuလုပ်ထားြခင်းြဖင့်ကျန်းမာေရး9ှင့်ညီUွတ်ေအာင်ေဆာင်ရွက်ထားရမည်။

●COVID-19 Qကိuတငက်ာကွယေ်ရး9ငှ့်ထိနး်ချuပ်ေရးနည်းလမ်းများကုိ အကျဉး်သားများ သရိှိနားလည်

ေနရန် ေဆာငရွ်က်ထားVပီး၄ငး်တိုB၏စိုးရိမ်စတိမ်ျား9ငှ့်ေRကာက်ရံွWမSများကုိေြဖရှငး်ေပးပါ။

●လက်ကုိဆပ်ြပာ9ှင့်ေရတိုBြဖင့် အချနိစ်ကXနB်၂၀ခနB်Rကာေအာင် မRကာခဏ ပံုမှန်

ေဆးေRကာ ေပးပါ။ ရ9ိုငပ်ါက အရက်ပျံ ၆၀% ပါဝငေ်သာ လက်သနB်ေဆးရည်

ြဖင့်လည်း ေဆးေRကာ 9ိုငပ်ါသည်။

●သနB်ရှငး်ေအာငေ်ဆးေRကာထားြခငး်မရိှသည့် လက်ြဖင့် မိမိ၏

ပါးစပ်၊9ာှေခါငး်9ငှ့် မျက်လံုးတိုBကုိ ထိေတွWကုိင်တွွယ်ြခင်း မြပuပါ9ငှ့်။

●ေချာငး်ဆုိး၊9ာှေချပါက လက်တံေတာင်ဆစ်ေကွးကုိ အသုံးြပu၍ ဖံုးအုပ်ြခင်း၊

ရ9ိုငပ်ါက တစရှ်Gးကုိ အသုံးြပu၍ ဖံုးအုပ်ြခင်းြဖင့် ေရာဂါပျWံ9ှံBြခငး်မှကာကွယပ်ါ။

အသုံးြပuVပီးတစရှ်Gးကုိ အဖံုးပါေသာအမSိက်ပံုးထသဲိုB စနစ်တကျ စနွB်ပစပ်ါ။

●မည်သည့်အချိန်၌မဆုိ လူတစ်ဦး9ှင့်တစ်ဦးRကား အနည်းဆံုး တစမီ်တာ၊

သုံးေပခနB်ခါွ၍ ေနပါ။

●အကျဉး်သားများအတငွး် လတ်တေလာတငွမှ်စတငသ်ည့် အဆက်မြပတေ်ချာငး်ဆုိးြခငး်၊ကုိယအ်ပူချနိ်

Qကီးြခငး်9ငှ့်အြခားစိုးရိမ်ဖွယလ်က̀ဏာများြဖစေ်ပaြခငး်ကုိ 9ိုးRကားစာွသတထိားပါ။

●COVID-19 သသံယရိှသူ အကျဉး်သားများ9ငှ့် အတည်ြပuလူနာ၊ ြဖစ9်ိုငေ်ချရိှလူနာ၊ သသံယလနူာ တိုB9ငှ့်

ထိေတွWခဲ့သူများအားလုံးကုိ ရ9ိုငပ်ါက တစဦ်းချငး်သးီသနB်ထား9ိုငသ်ည့်အခနး်တငွထ်ား၍(၁၄)ရက်Rကာ

ေဆးဘက်ဆုိင်ရာ သးီသနB်ခွဲထားြခငး်ကုိ ေဆာငရွ်က်ပါ။

●COVID-19 သသံယရိှသမူျား9ငှ့် မလိုအပ်သည့် ထေိတWွမSများကုိ ေရှာငပ်ါ။

●မိမိကုိယ်တိုင် ေချာင်းအနည်းငယ်ဆုိးြခင်း၊ အဖျားအနည်းငယရိှ်ြခငး် (37.3 °C / 

99.14 °F 9ှင့်အထက်) စသည်ြဖင့် ေနထိုင်မေကာင်း ြဖစပ်ါက အိမ်တငွသ်ာေန၍

COVID-19 စစေ်ဆးမSခယံ9ူိုငေ်အာင် ဆက်သယွေ်ဆာငရွ်က်ပါ။

This infographic was developed by Karima Benamara (Consultant) and Yu Zhang (Intern) with technical guidance from Ehab Salah (UNODC), Monica Ciupagea (UNODC), Edith Riegler (Consultant), Philipp Meissner 
(UNODC), Annette Verster (WHO), Emily Christie (UNAIDS) and David Chipanta (UNAIDS). 

လသူားဆနသ်ည့်ဆကဆ်မံ<ကိုေသချာေစပါ။

●အကျဉး်ေထာငမ်ျားအတငွး်

လူဦးေရထူထပ်များြပားေနြခင်း

ကုိေလcာ့ချVပီး၊ သနB်ရှငး်မS ြမdင့်တငရ်န်
လိုအပ်ေနသည့်ေနရာတိုင်းတွင် သနB်ရှငး်မSကုိြမdင့်တငပ်ါ။

●အကျဉး်သားများ ြပငပ်ေလ9ငှ့်ထေိတWွခငွ့်ကုိ ရ9ိုင်သမc

ဆက်လက်ခွင့်ြပuေပးVပီး၊ တစရ်က်လcငအ်နည်းဆံုး (၁) 

နာရီခွင့်ြပuေပးသင့်Vပီး၊ လူထူထပ်ြခင်းမရိှေစရန်

အလှည့်ကျ စနစ်ကုိ ကျင့်သုံး9ိုငပ်ါသည်။

●ြပငပ်9ငှ့်အဆက်အသယွြ်ပတေ်တာက်မS မရိှြခင်းသည်

အကျဉး်သားများ၏ စိတ်ကျန်းမာေရး9ှင့် ေနထိုင်ေကာင်း

မွနမ်Sအတက်ွ အေရးQကီးပါသည်။ ဧည့်သည်လာေရာက်

ခငွ့် ပိတပ်ငလုိ်က်ပါက အစားထုိးနည်းလမ်းများြဖစသ်ည့်

ဖုန်းြဖင့် ဆက်သွယ်ြခင်း အငတ်ာနက်
အသုံးြပu စကားေြပာြခင်းတိုBကုိ

ေဆာငရွ်က်ေပးသင့်ပါသည်။

●အကျဉး်ေထာငတ်ငွး်ရိှသမူျားအတက်ွ

ဉပေဒအRကံေပးများ9ှင့် ြပငပ်မှ

ေစာင့်Rကည့်သူအဖဲွWအစည်းများ၏
ကုိယ်စားလှယ်များ လာေရာက်ြခင်း

ကုိ ဆက်လက်ခငွ့်ြပuေပးပါ။

●သသံယလနူာများ9ငှ့်အတည်ြပuလူနာ၊သသံယလနူာတိုB

9ှင့် ထေိတWွမSရိှခဲ့သမူျားအား ခွဲြခားြခငး်၊ 9ှိBမ်ချ

ဆက်ဆံြခင်း မြပuပါ9ငှ့်။

●အထူးလိုအပ်ချက်ရိှသမူျားြဖစသ်ည့် အမျuိးသမီးများ၊သက်

Qကီးရွယအုိ်များ၊ကေလးများ၊9ိုငင်သံားမဟတုသ်မူျား၊စာမ

တတသ်မူျား၊ gုပ်ပုိင်း9ှင့်စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာမသန်စွမ်းသူများ

စသူတိုBအတွက် ဝန်ေဆာင်မSများ 9ှင့် အေထာက်အပ့ံများ

ြပတေ်တာက်မS မရိှေစရန် ေဆာငရွ်က်ေပးပါ။

●အထက်ပါ အချက်များအားလံုးသည် ေဆးဘက်ဆုိင်ရာ

သးီသနB်ခွဲထားြခငး် ခေံနရသမူျား အတက်ွပါ ညီမcစွာ

အကျuးံဝင် သက်ဆုိငပ်ါသည်။



လူနာ.ကည့်ရာတငွတ်စ်ကိုယ်ရညသံု်း

အကာအကယ်ွဝတစံု် (PPE)ကို စနစ်

တကျအသံုးြပuပါ (တစ်ခါသုံးလကအိ်တ်

Gှင့်အရည်များကိုကာကွယ်Gိုင်သည့်

ပါးစပ်Gငှ့်Gာှေခါငး်စညး်များ၊ ရGိုငပ်ါက

တစ်ခါသုံးပလတစ်တစ်ေရ7ှဖံုးခါးစညး်Gငှ့်မျကလံု်း

အကာအကယ်ွတိုOကို အသံုးြပuပါ)လူနာတစ်ဦး.ကည့်Uပီးတိုငး်

လကအိ်တG်ငှ့် Gာှေခါငး်စညး်ကို အသစ်လဲပါ။

ေဆး=ုံတငပုိ်Oကသုရန် လုိအပ်သည့် လူနာများ

ရှိပါက၊ ရပ်ရွာအတွင်းရှိ ကျန်းမာေရး

ဌာနသုိO လ[ဲေြပာငး်ကသုရမည် သိုOမဟုတ်

အကျဉ်းေထာငတ်ငွပ်င် ထားရှိ

ကုသမည်ကို သက်ဆုိင်ရာ

အကျဉ်းေထာငG်ငှ့် ကျန်းမာေရး

အာဏာပုိငမ်ျား၏ လမ်း^[န်ချကမ်ျား

Gှင့်အညီ ေဆာငရ်ကွပ်ါ။

လူနာGငှ့် စကားေြပာဆုိေမးြမန်း

ေဆွးေGးွရာတငွမိ်မိGငှ့်လူနာအ.ကား

ရှိသင့်သည့်အကွာအေဝးကို

ထိန်းသမ်ိးထားပါ။

ပံုမှန်ထိေတွ7ကိုင်တွယ်ေနရသည့်

အရာဝတ_uများGငှ့်ပစ̀ညး်များ၏

မျက်Gှာြပင်များကို မ.ကာခဏ

သနO်ရှင်းေပးUပီး၊ ပုိးမ[ားေသေအာင်

ပုိးသတပ်ါ။ေရာဂါကးူစကမ်Rထိန်းချuပ်ေရးနညး်လမ်းများကို

တကိျစွာ လုိကန်ာေဆာငရ်ကွပ်ါ။

တစ်ကိုယ်ေရအကာအကယ်ွ ဝတ်စံု (PPE) များGှင့် မရှိမြဖစ်

အေြခခံေဆးဝါးများ စဉ်ဆက်မြပတ် ရရိှGိုင်ရန် အမှန်

တကယ် လုပ်ငန်းေဆာငရ်ကွမ်RရှိUပီး စဉ်ဆက်မြပတ်သည့်

ေထာကပ့ံ်ပုိOေဆာငေ်ရးစနစ်ရရှိေအာင် ေတာငး်ခံပါ။

ြဖစ်ရပ်သတငး်ပုိOြခငး်။ COVID-19 ေရာဂါအား ြပညသ်Oူ

ကျန်းမာေရးအာဏာပုိင်များထံ အသိေပး အေ.ကာငး်.ကား

ရမည့် သတငး်ပုိOရမည့်ေရာဂါများ စာရင်းတွင်

ထည့်သငွး်ထားပါသည။်

HIV/AIDS၊ တဘီီ၊ အသညး်ေရာငစီ်ေရာဂါ Gှင့် အြခားေသာ

ကျန်းမာေရးအေြခအေနများအတွက် aကuိတငက်ာကယ်ွေရး၊

ြပuစုကသုေရးGငှ့် ေစာင့်ေရာှကေ်ရးလုပ်ငန်းများကို

ြပတေ်တာကမ်Rမရှိေစရန် ေဆာငရ်ကွပ်ါ။

အကျဉ်းသားများအား အကျဉ်းေထာငမှ်

မလ[တ်မီတွင် COVID-19 ေရာဂါ ရှိမရှိ

စစ်ေဆးစီစစ်ေပးပါ။

အကျဉ်းသားများအား အကျဉ်းေထာငမှ် လ[တေ်ပးသည့်

အခါတငွ် ြပငပ်ရှိ ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရာှကမ်R ဌာနများGငှ့်

ချတိဆ်ကမိ်ေစရန် ကညူလုီပ်ေဆာငေ်ပးပါ။

This infographic was developed by Karima Benamara (Consultant) and Yu Zhang (Intern) with technical guidance from Ehab Salah (UNODC), Monica Ciupagea (UNODC), Edith Riegler (Consultant), Philipp Meissner (UNODC), 
Annette Verster (WHO), Emily Christie (UNAIDS) and David Chipanta (UNAIDS). 


