လူထူထပ်များြပားေသာ လူ-အဖွဲ2အစည်းများ သို-မဟုတ် စစ်ေရှာင်စခန်း
ကဲ့သို-ေသာ ေနရာများမှ မိသားစုများရှိ မိဘများAှင့် အြခားေသာ

ကေလးြပuစုေစာင့်ေရှာက်သူများအတွက် COVID-19 ကမCာ့ကပ်ေရာဂါ
ကာလအတွင်း သိရှိလိုက်နာသင့်သည့် အချက်အလက်များ
ကို!ိုနာဗိုင်းရပ်စ်ေရာဂါ (COVID-19) ြဖစ်ပွားေနစဉ်ကာလအတွင်း မိမ၏
ိ
မိသားစု
ေဘးကင်းေရး<ှင့်ကျန်းမာေရးအတွက် အခက်အခဲများကို အလိက
ု တ
် သင့် ရင်ဆိင
ု ်
ေကျာ်ြဖတ်ေနရြခင်းသည် စိန်ေခDမEတစ်ရပ်ြဖစ်<ိုင်ပါသည်။ ေအာင်ြမင်စွာ
ေကျာ်ြဖတ်<ိုင်ရန် အHကံြပuချက်တချိuKကို ဤစာေစာင်တွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။

သင်ဘာေတွ)ကuံေတွ-ခံစားေနရ3ိုင်ပါသလဲ။
COVID-19 အေြခအေန&ှင့်

ဖိဆီးမ<၊ စိတ်တို

ပတ်သက်သည့် သတင်း

စိတ်လ<ပ်ရှားလွယ်မ<

အချက်အလက်များကိုသာ

&ှင့် စိတ်ေသာကများ

အ7မဲသိချင်ေနြခင်း

ခံစားေနရြခင်း

သင်တစ်ဦးတည်း ထိုသို,ခံစားေနရြခင်းမဟုတ်ပါ။ ယေန,အချိန်အခါတွင် လူေပါင်းများစွာသည်
သင်ခံစားေနရသကဲ့သို, ခံစားေနရBပီး သူတို,သည်လည်း သူတို,၏ သားသမီးများအား ြပuစု
ေစာင့်ေရှာက်ြခင်းGှင့် မိသားစုအားလုံး ကျန်းမာေဘးကင်းေရးအတွက် Iကိuးပမ်းေနJကရပါသည်။

ကျန်းမာေဘးကင်းစွာေနထိင
ု ြ် ခင်း !
မိသားစုဝင်တိုင်းအားလက်ကို စနစ်တကျ ေဆးတတ်
ေစရန် သင်Eကားေပးပါ။ လက်က ို ဆပ်ြပာ *ှင့်ေရြဖင့်

မ2ကာခန ေဆးေ2ကာေစပါ။ အထူးသြဖင့် အစားအစာများ
မကိုင်မီ၊ အိမ်သ ာမှအ ဆင်း*ှင့်လ က်များ ညစ်ေပေနသည့်
အခါေသချာစွာေဆးေ2ကာေစပါ။

ေရကိလ
ု က်ေဆးြခင်းအတွက် ဦးစားေပးပါ။

လိုအ ပ်သ ည့် အသုံးအေဆာင်ပစCည ်းများ အလုံအ ေလာက်

မရှိြခင်းေ2ကာင့် လက်ေဆးရန် ခက်ခဲ*ိုင်ပါသည်။ သိုEေသာ်
မိမိအ ေြခအေန*ှင့် အေကာင်းဆုံးြဖစ်ရန် Fကိuးစားပါ။

ကေလးများအား ညစ်ေပေသာေနရာများသိုE သွားြခင်း*ှင့်
မျက်*ှာကို လက်ြဖင့် ထိေတွIကိုင်တ ွယ ်ြခင်း မြပuလုပ်ရန်
သင်2ကားေပးပါ။

အဝတ်အစားများေလIာ်ဖွတ်ြခင်း&ှင့် အိုးခွကပ
် န်းကန်
များ ေဆးေEကာြခင်းမှ ကျန်ရှိေသာ ေရကို အသုံးြပu
&ိင
ု ပ
် ါသည်။ လက်ေဆးရာတွင် အသုံးြပu မည့်ေရသည်

ေသာက်ေရသနE်က ဲ့သ ိုE သနE်ရှင်းမK မရှိလ Mင်လ ည်း အသုံးြပu
*ိုင်ပါသည်။

လက်ေဆး7ပီးပါက လက်ကိုေကာင်းစွာ ေြခာက်ေသွK
ေအာင်လပ
ု ပ
် ါ။ လက်က ိုသ နE်ရှင်းေသာ အဝတ်ြဖင့် ေြခာက်
ေသွIေအာင်သ ုတ ်ပါ၊ သိုEမဟုတ ် (သနE်ရှင်းေသာ အဝတ်မရ
*ိုင်ပါက) လက်က ို လKပ်ခါ၍ ေြခာက်ေသွIေအာင်လ ုပ်ပါ။

အိုးခွက်ပန်းကန်များကို အြခားသူများ&ှင့် ေရာေ&ှာ
အသုံးြပuြခင်းမြပuပါ&ှင့် သင်*ှင့်အ တူတ ကွ ေနထိုင်သ ူ

မဟုတ ်သ ူများ*ှင့် အိုးခွက ်ပန်းကန်များ အတူတ ကွ ေရာေ*ှာ
အသုံးြပuြခင်းမှ ေရှာင်ပါ။

လက်ေဆးရာတွင် အသုံးြပuထားသည့်ေရကို
ြပန်သုံးြခင်း သူတ စ်ပါး*ှင့် အတူတ ကွ အသုံးြပuြခင်း တိုE
မြပuလုပ်ပါ*ှင့်

လူအဝင်အထွကက
် ို ကနNသ
် တ်ပါ သင်ေနထိုင်ရာ ေနရာ

သိုEဝင်ထ ွက ်သ ွားလာသည့် လူအ ေရအတွက ်က ို ကနE်သ တ်ပါ။

မရှိမြဖစ်ပစCည ်းများ*ှင့် ေဆးဘက်ဆ ိုင်ရာအကူအ ညီ ရယူရန်
လိုပါက တစ်ဦးသာသွားပါ။ သင်*ှင့် အတူတ ကွ ေနထိုင်သ ူ
မဟုတ ်သ ူများ*ှင့် တတ်*ိုင်သ မM ခပ်ခွာခွာေနပါ။

ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ< မိသ ားစုဝင် တစ်ဦးဦး

ေနထိုင်မေကာင်း ြဖစ်ပါက ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မK
ရယူ*ိုင်ေအာင် ေဆာင်ရွက ်ပါ။

သင့်ကိုယ်သင်ေစာင့်ေရှာက်ြခင်း
ကေလးြပuစုြခင်း*ှင့်အ ြခားတာဝန်
အြပuသေဘာေဆာင်7ပီး
ေမIာ်လင့ခ
် ျက်ထားပါ။

များကို မိမိ*ှင့် အတူေနထိုင်သ ူ

များ*ှင့် ခွဲေဝလုပ်ေဆာင်ြခင်းြဖင့်
တစ်ေယာက်ချင်းစီအတွက ်
အနားယူချိန် ရပါေစ။

အသက်ရှQေလ့ကျင့်ခန်း စိတ တ
် ို
စိတ ဖ
် စ
ိ ီးေနသည့အ
် ခါ အထူးသြဖင့်
သင်တစ်ဦးတည်းေခတSနားေနကာ
သင့ခ
် စ
ံ ားချက်များအား စဉ်းစား

သုံးသပ်ြခင်း ြပuလုပရ
် န် ေနရာ*ှင့်

အချိန်မရှိပါက အသက်က ိုြဖည်းညင်း

ေနNစဉ်ပုမ
ံ န
ှ လ
် ပ
ု ်ေဆာင်
ေနကျ အရာများကို

တတ်*ိင
ု ် သမM ဆက်လက်
လုပ်ေဆာင်ပါ

မိမိက ို စိတ ်သက်သ ာမKြဖစ်ေစသည့်

ကိုးကွယ်ယုံEကည်မ<၊ ဘာသာ
ေရး&ှင့် ယဉ်ေကျးမ< ဆိုင်ရာလKပ်

ရှားမKများကို မိမိ*ှင့် အတူေနသူများ

စွာ*ှင့် ဝစွာရှUသွင်းရှUထုတ ်ြခင်းကို
၂ မိနစ်မှ ၃ မိနစ်ခနE် 2ကာေအာင်
ြပuလုပ်ေပးြခင်းြဖင့် ေြပေပျာက်
ေစ*ိင
ု ပ
် ါ သည်။

ြဖင့် ဆက်လက်လ ုပ်ေဆာင်ပါ။

သင့်ကေလးေရာဘာေတွခံစားေနရ3ိုင်ပါသလဲ။
သင့က
် ေလးအေနြဖင့် အြပuအမူပိုင်း&ှင့် စိတ်
ခံစားမ<ပိုင်းတွင် အတက်အကျ များြဖစ်ေပV

ေန&ိုင်ပါသည်။ ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲတက်Eကွေနြခင်း၊
ရန်လိုြခင်း စသည်တိုN&ှင့် ထူးြခားစွာ 7ငိမ်သက်
တိတဆ
် တ
ိ ်ေနြခင်း၊ ဝမ်းနည်းေနြခင်းတိုN
တစ်လည
ှ ့စ
် ီ ြဖစ်ေပV ေန&ိင
ု ပ
် ါသည်။

သင့က
် ေလးသည် ေEကာက်ရွံမ<၊ ဖိဆီးမ<&ှင့်
စိုးရိမ်ေသာကေရာက်မ<များ စသည်တိုNကို
ေဖာ်ြပ&ိုင်ပါသည်။

သင့်ကေလးကို သင်ဘယ်လိုကူညီမလဲ
ကေလးများ အလုပမ
် ျား ေနေစရန်

Eကင်နာယုယပါ

ကေလးများ၏ေကာင်းေသာ

ဆက်ဆ ံြခင်းြဖင့် သူတ ိုEက ို

ေစာင့်Eကည့် ချီးမွမ်းေပးပါ

&ိုင်မည့် လ<ပ်ရှားမ<များ စီစဉ်ေပးပါ။

*ှစသ
် က်သည့် အရာများကို

ကစားြခင်းသည် ကေလးများအတွက ်

တတ်2ကပါသည်။

ေကျာ်လ Xားရန် အေထာက်အကူြဖစ်သည်။

ကေလးများကို2ကင်နာစွာ

စိတ ်ချမK သက်သ ာမKရေစပါ။
ကေလးများကို ေပွIဖက်ပါ။

လက်များကို ဆုပ်က ိုင်ေပးပါ၊
သူတ ိုက
E ို ချစ်ေ2ကာင်းေြပာပါ။

ေနNစဉ်ေလ့ကျင့ခ
် န်းလုပပ
် ါ

မိမိေနရာမှ မခွာဘဲ လုပ်*ိုင်မည့်
မည်သည့်ေလ့က ျင့်ခန်း

လုပ်သင့် သည် ဆိုသည်က ို

ကေလး ေတွဆ ီက အ2ကံရယူပါ
(Fကိuးခုန်ြခင်း စသည်)

ေနNစဉ်လပ
ု R
် ိုးလုပစ
် ဉ်များ
ကို ဆက်လက်လပ
ု ်ေဆာင်

အြပuအမူများကို ဂRုတစိုက်
ထိုသ ိုEချီးမွမ်း ေပးြခင်းြဖင့် သင်

ကေလးများကို ကစားရန်အ ားေပးပါ။

ကေလးများက ထပ်၍လုပ်ေဆာင်

စိတ ်ဖိစီးမKများ*ှင့် စိုးရိမ်စိတ ်များကို

ကေလးတစ်ေယာက်ချင်း
စီကို သီးသနN်ဂRုစိုက်မ<
ြပuပါ ကေလးတစ်ဦးချင်းစီက ို
တစ်ရက်လ Mင်မန
ိ စ်အနည်း

ငယ်မM သီးသနE်အချိန်ေပးပါ

ကေလးေတွေရှKတွင် သင်
ဘာေဆွးေ&ွးသည်ကို သတိ

ပါ အိပ်ယ ာဝင်ချိန်

ထားပါ ကေလးများကို တိက ျ

လုပ်ချိန် စသည်

များေပးပါ။ သိုEေသာ် ဖိစီးမK

အစာစားချိန် ေလ့က ျင့်ခန်း

စိတပ
် ါဝင်စားစွာပါဝင်လပ
ု ်ေဆာင်

သည့် သတင်းအချက် အလက်
မြဖစ်ပါေစ*ှင့်။

အရွယ်ပိုUကီးေသာ ကေလးများ သည်လ Hပ ်ရ ှားသွားလာမHK ှင ့် ေနရာထိုင ်ခင်း
ကန&်သ တ် ချuပ်ခ ျယ်ခ ံရမHက ို ပိုမ ိုခက်ခ ဲစ ွာ Mုန ်းကန်ရ ေNကာင်း ေတွOရပါသည်။

နားေထာင်ပါ သင့က
် ေလး ဘယ်လ ို

ခံစားေနရသည်က ို သိ*ိင
ု ရ
် န် အာYုစ
ံ ိက
ု ်
ပါ။ ဤအချိန်အခါသည် သူတ ိုEအတွက ်
မည်မMခက်ခဲ*ိုင်သည်က ို နားလည်
သေဘာေပါက်ပါ။

အပျက်သေဘာ အြပuအမူများကို
ေရှာင်ပါ။ သင့ပ
် တ်ဝန်းကျင်ရှသ
ိ မ
ူ ျား

ကို*ှuတ်ြဖင့်/လက်ြဖင့် ြပင်းထန်စွာ အြပစ်

ေပးြခင်း မြပuပါ*ှင့်။ ထိုသ ိုEလ ုပ်မည့်အစား
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