အကျဉ်းသားများသည် အများြပည်သူနည်းတူ ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မRကို ခံစားGိင
ု ခ
် င
ွ ရ
့် ရ
ိှ မှာြဖစ်Uပီး ၄င်းတိုO၏ဉပေဒေ.ကာင်းဆိုင်ရာ
အေြခအေနေ.ကာင့်ခွဲြခားဆက်ဆံမRမရှိဘဲ ရပ်ရွာအတွင်းမှာ ရရှိGိုင်သည့် ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မRGှင့် ညီမYသည့် ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မRကို
အခမဲ့ ရယူပိုင်ခွင့် ရှိရပါမည်။

COVID-19 လတ်တေလာ အသက်ရှ+လမ်းေ.ကာင်း ကူးစက်ေရာဂါသည်
မ.ကာေသးမီကာလက အသစ်ေတွ7ရှိခဲ့သည့် ကို=ိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးေ.ကာင့်
ြဖစ်ပာ
ွ းသည့် ကူးစက်ေရာဂါ ြဖစ်ပါသည်။

အကျဉ်းေထာင်များGှင့် အချuပ်ထားရာေနရာများတွင် လူအများသည်
အချိန်.ကာြမင့်စွာ တစ်ဦးGှငတ
့် စ်ဦး နီးနီးကပ်ကပ် အတူတကွစုေဝး
ေနထိင
ု ရ
် သြဖင့် COVID-19 ေရာဂါ ကပ်အသွင် ကူးစက်ြဖစ်ပွားGိုင်သည့်
အGKရာယ် ြမင့်မားပါသည်။

ေဒသတွငး် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ကူးစက်ပျံ7Gှံြခင်း မရှိေသးသည့် အကျဉ်းေထာင်များသိုO
COVID-19 ေရာဂါပိုး စတင်ေရာက်ရှိကူးစက်ပျံ7GှံOဖိုO ဆိုသည်မှာ အကျဉ်းေထာင်
သိုO အသစ်ေရာက်ရှိလာသည့်အကျဉ်းသားသစ်များ၊အကျဉ်းေထာင်ဝန်ထမ်းများ၊
လုပ်ငန်းလာေရာက်ေဆာင်ရွက်သည့်ဝန်ေဆာင်မRေပးသူများGှင့် ဧည့သ
် ည်များ
စသူတိုOတွင် ြပင်ပမှ ေရာဂါပိုးကူးစက်ခံထားရသူများ ပါဝင်လာြခင်းေ.ကာင့်
ြဖစ်Gိုင်ပါသည်။

ေရာဂါကူးစက်ပျံ./ှံ1/ိုင်သည့် အဓိက

COVID-19 ေရာဂါတွင် ြဖစ်ေပAသည့် ေဝဒနာများ/ှင့်

နည်းလမ်းများ

ေတွ.ရှိရသည့် လကDဏာများ

Ø COVID-19 ဗိင
ု း် ရပ်စပ
် းုိ ရှသ
ိ က
ူ
ေချာင်းဆိုးသည့်

COVID-19 ကူးစက်ခံရပါက ခံစားရသည့် အဓိက ေဝဒနာများမှာ ဖျားြခင်း၊

အခါ

သို7မဟုတ်

အသက်ရ;ှ ထုတသ
် ည့အ
် ခါ

ေချာင်းဆိုးြခင်းDှင့်

အသက်ရ;ှ ကျပ်ြခင်း၊

အသက်ရ;ှ ရ

ခက်ခဲြခင်းတို7

ထွက်လာသည့် အစက်အမ?န်များကိုအနီးအနား

ြဖစ်ပါသည်။

တွငရ
် သ
ိှ ူ (တစ်မတ
ီ ာအကွာအတွငး် ရှိသ)ူ က

အချိuPသူများတွင် အြခားေသာေဝဒနာ၊လကSဏာများDှင့်ေရာဂါအစြပuDိုင်Uပီး

ရှ;သွင်း

နာကျင်ကက
ုိ ြ် ခင်း၊ Dှာရည်ယD
ုိ ာှ ပိတြ် ခင်း၊လည်ေချာင်းနာြခင်း၊ အနံခ
7 D
ံ င
ုိ မ
် ?

မိရာကတစ်ဆင့်

ေရာဂါကူးစက်

Dိုင်ပါသည်။
Ø ေရာဂါပိုးပါဝင်တဲ့ အစက်အမ?န်များ တင်ကျန်
ေနသည့် အရာဝတHuများDှင့် မျက်မာှ ြပင်များကို
ကိင
ု တ
် ယ
ွ ထ
် ားသည့် လက်ြဖင့် မိမ၏
ိ
ပါးစပ်၊
Dှာေခါင်းDှင့် မျက်လးံု တိက
7ု ုိ ထိေတွPကိုင်တွယ်မိ
ရာကေနလည်းေရာဂါကူးစက်ခံရ Dိုင်ပါသည်။

Dှင့် အရသာခံDိုင်မ?ပျက်ြခင်း၊ ဝမ်းပျက်ဝမ်းေလVာြခင်း စသည်တ7ုိ ပါဝင်
ပါသည်။ လူအချိuPတွင်ေရာဂါကူးစက်ခံထားရေသာ်လည်း ေနထိုင်မေကာင်း
ြဖစ်ြခင်း၊ ေရာဂါလကSဏာများြပြခင်း မရှဘ
ိ ဲ အြခားသူများသိ7ု ေရာဂါ
ဆက်လက် ကူးစက်ေနDိုင်ပါသည်။
လူအများစုတွင် ေရာဂါြပင်းထန်ြခင်းမရှိဘဲ အနည်းငယ်မVေသာြပuစုကသ
ု မ?
ြဖင့် အြပည့အ
် ဝ ြပန်လည်ေကာင်းမွန်Dိုင်ပါသည်။ သို7ေသာ် နဂိေ
ု ရာဂါ အခံ
ရှိသူများ (ေသွးတိုး၊ ဆီးချိu၊Dှလးံု ၊ ကင်ဆာ၊ အဆုတ် ေရာဂါ) Dှငက
့် ယ
ုိ ခ
် အ
ံ ား
စနစ် အားနည်းေနသူများတွင် ေရာဂါ သိသာစွာပိုမိုြပင်းထန်တတ်ပါသည်။

အကျဉ်းေထာင်များအတွက် COVID-19 Dှင့် ပတ်သက်သည့် ေနာက်ဆုံးထွက် လမ်းYZန်ချက်များDှင့် အ[ကံြပuချက်များကို အချိနD
် င
ှ တ
့် ေြပးညီ
သိရD
ိှ င
ုိ ရ
် န် UNODC ၏ အင်တာနက်စာမျက်Dာ
ှ တွင် [ကည့်\?Dိုင်ပါသည်။ www.unodc.org/unodc/en/hiv-aids/new/index.html
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).

မိမက
ိ ယ
ုိ တ
် င
ုိ )
် င
ှ အ
့် ြခားသူများအားကာကွယပ
် ါ

လူသားဆန်သည့်ဆက်ဆံမ<ကိုေသချာေစပါ။

● တစ်ကယ
ုိ ရ
် ည်သးံု အကာအကွယ် ဝတ်စုံ (PPE) ကို စနစ်တကျ

● အကျဉ်းေထာင်များအတွင်း

အသုံးြပuပါ (တစ်ခါသုံးလက်အိတ်9ှင့် အရည်များကို ကာကွယ်

လူဦးေရထူထပ်များြပားေနြခင်း

9ိုင်သည့် ပါးစပ်9ှင့်9ှာေခါင်းစည်းများကိုအသုံးြပuပါ။)

ကိုေလcာ့ချVပီး၊ သနBရ
် င
ှ း် မS ြမdငတ
့် င်ရန်

●အကျဉ်းေထာင်တွင်းသိုB ဝင်ေရာက်မည့်သူအားလုံး၏ ကျန်းမာေရး အေြခအေနကိုကိုယ်ပူချိန်တိုင်းတာ
ြခင်း၊ ေချာင်းဆိုး၊အသက်ရှGကျပ်ရာဇဝင်ေမးြမန်းြခင်း၊ လွန်ခဲ့ေသာ ၁၄ရက် အတွင်း ေရာဂါြဖစ်ပွား
ေနသည့်ေဒသများသိုBသွားေရာက်ဖူးသည့်ရာဇဝင်၊

ေရာဂါြဖစ်ပွားေနသူများ9ှင့်

အနီးကပ်ေနထိုင်

ဖူးသည့် ရာဇဝင် ေမးြမန်းြခင်း စသည့် နည်းများြဖင့်စစ်ေဆးစီစစ်ရမည်။

●ကျန်းမာေရးဌာန၏QကီးRကပ်မSြဖင့် အကျဉ်းေထာင်တွင်းရှိေနရာအားလုံးကိုသနB်ရှင်းေနေစရန်9ှင့်ေလဝင်
ေလထွက်ေကာင်းမွန်ေစရန်ြပuလုပ်ထားြခင်းြဖင့်ကျန်းမာေရး9ှင့်ညီUွတ်ေအာင်ေဆာင်ရွက်ထားရမည်။

●COVID-19 Qကိuတင်ကာကွယေ် ရး9ှငထ
့် န
ိ း် ချuပ်ေရးနည်းလမ်းများကို အကျဉ်းသားများ သိရန
ိှ ားလည်
ေနရန် ေဆာင်ရွက်ထားVပီး၄င်းတိုB၏စိုးရိမ်စိတ်များ9ှင့်ေRကာက်ရွံWမSများကိုေြဖရှင်းေပးပါ။

● လက်ကိုဆပ်ြပာ9ှင့်ေရတိုBြဖင့် အချိန်စကXနB်၂၀ခနB်Rကာေအာင် မRကာခဏ ပုံမှန်
ေဆးေRကာ ေပးပါ။ ရ9ိုင်ပါက အရက်ပျံ ၆၀% ပါဝင်ေသာ လက်သနB်ေဆးရည်
ြဖင့လ
် ည်း ေဆးေRကာ 9ိုင်ပါသည်။

●သနBရ် ငှ း် ေအာင်ေဆးေRကာထားြခင်းမရှသ
ိ ည့် လက်ြဖင့် မိမိ၏
ပါးစပ်၊9ှာေခါင်း9ှင့် မျက်လုံးတိုBကို ထိေတွWကိုင်တွယ်ြခင်း မြပuပါ9ှင့်။

●ေချာင်းဆိုး၊9ှာေချပါက လက်တံေတာင်ဆစ်ေကွးကို အသုံးြပu၍ ဖုံးအုပ်ြခင်း၊
ရ9ိုင်ပါက တစ်ရGှ းကို အသုံးြပu၍ ဖုံးအုပ်ြခင်းြဖင့် ေရာဂါပျံW9ှံBြခင်းမှကာကွယ်ပါ။
အသုံးြပuVပီးတစ်ရှGးကို အဖုံးပါေသာအမSိက်ပုံးထဲသိုB စနစ်တကျ စွနB်ပစ်ပါ။

●မည်သည့်အချိန်၌မဆို လူတစ်ဦး9ှင့်တစ်ဦးRကား အနည်းဆုံး တစ်မတ
ီ ာ၊
သုံးေပခနB်ခွါ၍ ေနပါ။

●အကျဉ်းသားများအတွင်း လတ်တေလာတွငမ် စှ တင်သည့် အဆက်မြပတ်ေချာင်းဆိုးြခင်း၊ကိုယ်အပူချိန်
Qကီးြခင်း9ှငအ
့် ြခားစိးု ရိမဖ
် ယ
ွ လ
် က`ဏာများြဖစ်ေပaြခင်းကို 9ိုးRကားစွာသတိထားပါ။

●COVID-19 သံသယရှသ
ိ ူ အကျဉ်းသားများ9ှင့် အတည်ြပuလူနာ၊ ြဖစ်9င
ုိ ေ
် ချရှလ
ိ န
ူ ာ၊ သံသယလူနာ တိ9
Bု င
ှ ့်
ထိေတွWခဲ့သူများအားလုံးကို ရ9ိုင်ပါက တစ်ဦးချင်းသီးသနBထ
် ား9ိင
ု သ
် ည့အ
် ခန်းတွငထ
် ား၍(၁၄)ရက်Rကာ
ေဆးဘက်ဆိုင်ရာ သီးသနBခ
် ထ
ဲွ ားြခင်းကို ေဆာင်ရွက်ပါ။

●COVID-19 သံသယရှသ
ိ မ
ူ ျား9ှင့် မလိုအပ်သည့် ထိေတွWမSများကို ေရှာင်ပါ။
●မိမိကိုယ်တိုင် ေချာင်းအနည်းငယ်ဆိုးြခင်း၊ အဖျားအနည်းငယ်ရှိြခင်း (37.3 °C /
99.14 °F 9ှငအ
့် ထက်) စသည်ြဖင့် ေနထိုင်မေကာင်း ြဖစ်ပါက အိမ်တွင်သာေန၍
COVID-19 စစ်ေဆးမSခံယူ9ိုင်ေအာင် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ပါ။

လိုအပ်ေနသည့်ေနရာတိုင်းတွင် သနB်ရှင်းမSကိုြမdင့်တင်ပါ။

●အကျဉ်းသားများ ြပင်ပေလ9ှငထ
့် ေ
ိ တွWခွငက
့် ုိ ရ9ိုင်သမc
ဆက်လက်ခွင့်ြပuေပးVပီး၊ တစ်ရက်လcင်အနည်းဆုးံ (၁)
နာရီခွင့်ြပuေပးသင့်Vပီး၊ လူထူထပ်ြခင်းမရှိေစရန်
အလှည့်ကျ စနစ်ကို ကျင့်သုံး9ိုင်ပါသည်။

●ြပင်ပ9ှငအ
့် ဆက်အသွယြ် ပတ်ေတာက်မS မရှိြခင်းသည်
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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).
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