၂၀၂၀၊ ဧပ ြီ ၆ ရက်တွင် ပ ြုစုသည်။

COVID-19 အမဖ အမနတင် လုပ်သ ား/ဝန်ထမ်ားမ ားအ ား
ကူညမထ က်ပ့်ဖ င်ားနှင့််စပ်လ ဉ်ား၍ IFC ၏မထ က်ပ့်ဝန်မ

င်မှုမ ားကို

ရယူသူမ ားအတက် က ားက လအကကဉ ဏ်မ ား

လုပ်သ ားမ ား/ဝန်ထမ်ားမ ား နှင့်် ယင်ားတိမ
ုို့ ိသ ားစုမ ားကို အလုပ်အကိုင်မ ားနှင့်် အသက်မမားဝမ်ားမက င်ားမ ားမ
မထ က်ပ့်ဝန်မ

်မ

င်မပားမနသည့်် IFC ၏

င်မှု ရရှိသူမ ားအပါအဝင် ကမဘ မပေါ်ရှိအလုပ်ရှင်မ ားအတက် COVID-19သည် စိန်မ ေါ်မှုမ ားစ ဖ စ်မစသည်။ ထိုစိန်မ ေါ်မှုမ ား

တင် အလုပ်လုပ်မန

ဲလုပ်သ ားမ ားအတက် လုခ ြုံစိတ် သည့်် လုပ်ငန်ား င်အမဖ အမနမ ား မ

အ န
ိ ်တင် စားပ ားမရားလုပ်ငန်ား

်မ

င်မပားဖ င်ား၊ လုပ်သ ား/ဝန်ထမ်ားမ ား မရှိသည့််

က်လက်ရှင်သန်မအ င်ထိန်ားထ ားဖ င်ား၊ နာမက န်ား၍မသ ်လည်ားမက င်ား၊ မ

ားအနတရ ယ်ကင်ားရှင်ားမရား

ိုင်ရ နှင့််

ပတ်သတ်၍မသ ်လည်ားမက င်ား၊ မစ င့််မရှ က်မပားမနရဖ င်ားမ က င့််လည်ားမက င်ားနှင့်် အက ပ်အတည်ားက လတစ်မလ က် စားပ ားမရားမမဖပလည်
သည့််အမ က င်ားရင်ားမ ားမ က င့်် အလုပ်မလုပ်နိုင်သည့်် လုပ်သ ား/ဝန်ထမ်ားမ ားကို ကူညမထ က်ပ့်ဖ င်ားနှင့်် ဝန်ထမ်ားစည်ားမ ဉ်ား မဖပ င်ားလဲနိုင်မဖ
မ ားကို ရင်

ိုင်မ

င်ရွက်ဖ င်ားတိုို့ ပါဝင်သည်။

နိုင်ငမ ားစ သည် COVID-19 မ က င့််ဖ စ်မပေါ်သည့်် စိန်မ ေါ်မှုမ ားကိုရန် နိင
ု ်င၏ဥပမေမ ားနှင့်် မူဝါေမ ားကို မမ်ားမဖပင်
ရရှိသူမ ား အမနဖ င့်် ဥပမေအ င်ားအက င်ားအမဖပ င်ားအလဲမ ားကို သိနာားလည်သင့််သည်။ IFC ၏ မထ က်ပဝ
့် န်မ
ရ နိုင်င၏ဥပမေမ ားနှင့်် စည်ားမ ဉ်ားစည်ားကမ်ားမ ားအဖပင် IFC မှ ထုတဖ် ပန်သည့်် လုပ်မ

င် ကလ က်ရိသ
ှ ည်။ ထိမ
ုို့ က င့်် IFC ၏ မထ က်ပဝ
့် န်မ

င်မှုရရှိသူမ ားသည် လုပ်သ ား/ဝန်ထမ်ားမ ားနှင့််

သည့်် အသုားဝင်မသ သတင်ားအ က်အလက်မ ားကို မ

ိုင်သည့်် သက်

င်မစ
ှု သတ်မှတ် က် ၂ (PS2) - လုပ်သ ား နှင့်် လုပ်ငန်ား င်အမဖ အမနမ ားကိုလည်ား

လိုက်နာသင့််သည်။ ဤအကကဖပြုံစ တမ်ားသည် လုပ်သ ားမ ားနှင့်် အလုပ်အကိုင်မ ားအမပေါ် COVID-19 ၏ ထိ က
ုိ ်မှုမ ားကို မဖ ရှင်ားနိုင်မရား

င်မှု
ိုင်

က်လက်

ုားဖ တ် က် မှတမ
် က
ှု ို အမထ က်အကူဖပြုံ

်ဖပထ ားသည်။ ဤစ ရွက်စ တမ်ားသည် မအ က်ပါနယ်ပယ်မ ားအတက် အဓိကဖ စ်ပါသည်။

• ကူားစက်ဖပန်ို့ပ ားမှုတ ား ားက ကယ်မှုအပါအဝင် က န်ားမ မရားနှင့်် မ ားအနတရ ယ်ကင်ားရှင်ားမရား၊
• အလုပ်အကိုင်မ ားကို အက အကယ်မပားဖ င်ား၊ က် ဲသည့််အ ိန်မ ားကို ဖ တ်သန်ားမက ်လ ားနိုင်မရားအတက် လုပ်သ ားမ ားအ ား ကူညမထ က်ပဖ့် င်ားနှင့်် အက ပ်အတည်ားပပားလ င်
ပပား င်ား စားပ ားမရားလုပ်ငန်ားမ ား လည်ပတ်မ

င်ရက
ွ ်နိုင်မရား အတက် ေဏ် နိင
ု ်ရည်စမ်ားတည်မ

က်ဖ င်ား၊

• အဖ ားမရွား ယ်စရ နည်ားလမ်ားမရှိမသ အမဖ အမနမှသ ကုန်က စရိတမ် ား မလ ့်နည်ားမစရန် လုပ်သ ား/ဝန်ထမ်ားအင်အ ား မလ ့် ဖ င်ားကို တ ဝန်သိမှုဖ င့်် မရွား ယ်မ
ဖ င်ား။ ဖ စ်နိုင်လ င် အမဖ အမနမ ားတိားု တက်လ သည်နှင့််တစ်ပပိြုံကန
် က် ထိုလုပ်သ ား/ဝန်ထမ်ားမ ားကို မည်သိုို့ ဖပန်လည် န်ထ
ို့
ားမည်ဖ စ်မ က င်ား စမမရား
မအ က်ပါအပိင
ု ်ားတစ် ုဖ င်ားစသည် သက်
သုားသပ်မှုကို မ

ိုင်ရ ကိစစရပ်

်ဖပထ ားသည်။ IFC ၏ မထ က်ပ့်ဝန်မ

ဉ်ားကပ်မ

င်ရက
ွ ်နိုငမ
် ည့််နည်ားလမ်ားအကကဖပြုံ က်နှင့်် စဉ်ားစ ားရန်လက်မတွေ့က မသ အကကဉ ဏ်မ ားအ ား အက ဥ်ား ြုံား

င်မှုရရှိသမ
ူ ားသည် ဤစ တမ်ားကို ဌ နတင်ားနှင့်် IFC ၏ ကူညမထ က်ပမ
့် ှုဖ င့်် မ

လုပ်ကိုငမ
် နသည့်် ကန်ထရိုကတ
်
မ ားထသိုို့ မ မဝနိင
ု ်သည်။ ဤစ တမ်ားအ

ုားတင် မ

်ဖပပါရှိသည့်် မသက်

COVID-19 ၏ ထိ ုက
ိ ်သက်မရ က်မှုမ ားနှင့်် အနတရ ယ်မ ားကို နာားလည်သမ
COVID-19ပ ွေ့နှမ
ို့ ှုအရှန
ိ ်နန
ှု ်ားနှင့်် ဗိုင်ားရပ်စ၏
် သမ

သ

င်ရွက်

ဲဖ င်ား။

ဝတိသ
ုို့ ည် လုပ်သ ား/ဝန်ထမ်ားမ ား မ

င်ရွကမ
် နသည့်် စမကိန်ားမ ားတင်

ိုင်မ က င်ား ရှင်ားလင်ား က်ကလ
ို ည်ား ကည့််ရှုရန်ဖ စ်သည်။

မပါက်ဖ င်ား

ားအနတရ ယ်ကင်ားရှင်ားမရားအဖပင် ယင်ားတိို့န
ု ှင့်် ထိမတွေ့လ နိင
ု ်သည့်် အဖ

ားဖပည်သူမ ား

နှင့််စပ်လ ဉ်ားသည့်် စိုားရိမ်ပူပန်မှုမ ား ဖ စ်မပေါ်မစ ဲ့်သည်။
လုပသ
် ား/ဝန်ထမ်ားမ ားအမပေါ် က မရ က်နိုင်သည့်် အဖ
စမမရား

ားအနတရ ယ်မ ားလည်ားရှိမနမသ မ က င့်် စားပ ားမရားလုပ်ငန်ားမ ား/ ကုမပဏမ ားအမနဖ င့်် ယင်ားအတက် မသ

ဲထ ားသင့််သည်။ ယင်ားတိို့တ
ု င် လုပ်သ ား/ဝန်ထမ်ားမ ား၏ဝင်မငမ ား ယ ယ သိမ
ုို့ ဟုတ် မရရှည်

မစ င်မ
့် ရှ က်ရန်လအ
ို ပ်သည့်် လုပ်သ ား/ဝန်ထမ်ားမ ားအတက် အိပ်မ

င်မ ားနှင့်် လုပ်သ ားအင်အ ား ရင်

ုားရှုားဖ င်ား၊ တစ်ဦားတည်ား သားဖ
ိုင်ကကြုံမတွေ့ရသည့်် မယ

ုယ

စ စဉ်ားစ ားက

ား မ
ဲ နရန် သိမ
ုို့ ဟုတ် အဖ
န်မသ မမသ

ားသူမ ားကို

မှုမ ားနှင့်် မလုခ ြုံမှုမ ား

ပါဝင်သည်။
လုပ်သ ားမ ားအမပေါ် က မရ က်မည့်် ရုပပ
် ိုင်ား
မှုစမ က်မ ားတင် အထက်မ
ကကိြုံတင်ဖပင်

ိုင်ရ နှင့်် စားပ ားမရား

်ဖပပါစဉ်ားစ ားစရ မ ားကို မသ

ိုင်ရ အနတရ ယ်မ ားကို ပိုမုန
ိ ာားလည်သမ

င်မရားနှင့်် တုန်ို့ဖပန်မဖ ရှင်ားမရားအစအစဉ် (Emergency Preparedness & Response Plan - EPRP) မရား

မ ား အတက် က ားက လအကကဉ ဏ်မ ားကို မလ့်လ ရန်ဖ စ်ပါသည်။

1

မပါက်ရန်အတက် စားပ ားမရားလုပင
် န်ားမ ားသည် ယင်ားတိို့၏
ု အမရားမပေါ်

ထည့််သင်ား မပါင်ားစပ်ထ ားသင့််သည်။ အမသားစိတ်အ က်အလက်မ ားရရှိရန်၊ COVID-19 အမရားမပေါ်အမဖ အမန
ဲဖပြုံစုဖ င်ားနှငစ
့်် ပ်လ ဉ်ား၍ IFC ၏ မထ က်ပဝ
့် န်မ

င်မှု ရရှိသူ

COVID-19 သည် အင်အ ားနည်ားထိ ုက
ိ လ
် ယ်မသ လုပ်သ ားမ ားအမပေါ် အ ြုံိ ားအစ ားမမ တစ ပိမ
ု ိုထိ ုက
ိ န
် ိုင်သည်။ ဥပမ မ ားတင် မအ က်ပါတိို့ပ
ု ါဝင်သည်-

အင်အ ားနည်ားထိ ိုကလ
် ယ်နင
ို ်မဖ ရှမ
ိ သ အုပ်စုမ ား

အင်အ ားနည်ားထိ ိုကလ
် ယ်ရဖ င်ားအမ က င်ားမ ား

က ပန်ားလုပ်သ ားမ ား၊ ယ ယလုပ်သ ားမ ား၊ က လတိက
ု န်ထရိက
ု ်စ

ြုံပ်ဖ င့််

လုပ်ကိုင်သမ
ူ ား၊ ရ သအလိုက်လပ
ု ်သ ားမ ား သိမ
ုို့ ဟုတ် တရ ားမဝင် လုပ်သ ားမ ား

အလုပ်အကိုင်မလုခ ြုံမှု ဖမင်မ
့် ားလ သည်ကိုရင်

ိုင်ရနိုင်သည်။ နိုင်င၏ အလုပအ
် ကိုင်

အက အကယ်မပားမရားလုပ်ငန်ားစဉ်မ ားကို အ ားကိုားနိင
ု ်မှု အနည်ားငယ်သ ရရှိနိုငသ
် ည်။
COVID-19

ိုင်ရ သတင်ား က်အလက်မ ား ရယူရ ၌လည်ား စ တတ်မဖမ က်မှု

အ က်အ ဲ (သိမ
ုို့ ဟုတ)် အဖ

ားစိန်မ ေါ်မမ
ှု ား ရင်

ိုင်ရနိုင်သည်။

အသက်အရွယပ
် ိုမုကိ ကားမသ လုပ်သ ားမ ား၊ပင်ကိုယ်အ

နာမက န်ားဖ စ်ရန်ပမ
ို ိုလယ်ကူနိုင်သည်၊ COVID-19 ကူားစက် ရရန်အနတရ ယ် ပိုမုိ

က န်ားမ မရားဖပဿနာမ ားရှိမနသည့်် လုပသ
် ားမ ားနှင့်် မသန်စမ်ားမသ လုပ်သ ားမ ား

ဖမင့််မ ားသည့်် အုပ်စုဖ စ်နင
ို ်သည်။ ထိအ
ုို့ ဖပင် လူမှု

ိုင်ရ ကဲ့်ရဲွေ့အဖပစ်တင်မှုမ ား မနရ

သူမ ား ဖ စ်နိုင်သည်။
မရွေ့မဖပ င်ားလုပ်သ ားမ ား

အလုပ်ရှင်အမပေါ် မ ားစ မှ အ
ို ားထ ားမနရ မသ မ က င့်် မနာက်ထပ်ထိ ုက
ိ အ
် ားနည်ား
လယ်မှုမ ားနှင့််ပါ ထပ်တုားိ ရင်

ိုင်ရနိုင်သည်။ အလုပ်အကိုင်

အိမ်မဖပန်နင
ို ်ဖ င်ား၊ နိင
ု ်ငအစိုားရမှ မ

်မ

ုားရှုားမှုနှငအ
့်် တူ

င်မပားသည့်် အက အကယ်မပားမရားလုပင
် န်ား

စဉ်မ ားကို လက်လှမ်ားမမနိင
ု ်ဖ င်ား သိမ
ုို့ ဟုတ် အဖ

ား အလုပ်အကိင
ု ်မ ား မလ က်ထ ား

နိုင်မှု မရှိဖ င်ားတိို့ဖု စ်မပေါ်နင
ို ်ပပား၊ လူဝင်မှုကကား ကပ်မရား ဥပမေ

ြုံိ ားမ

က်သည်အထိ

ဖ စ်နိုင်မဖ မ ားသိုို့ ဦားတည်သ ားနိုင်သည်။ မရွေ့မဖပ င်ားလုပ်သ ားမ ားသည် COVID-19
ိုင်ရ သတင်ားအ က်အလက်မ ား ရရှသ
ိ ည့်် အ ါ၌ စ တတ်မဖမ က်မှု သိမ
ုို့ ဟုတ်
နာားလည်သမ
အမ ြုံိ ားသမားမ ားနှင့်် မိန်ားကမလားငယ်မ ား

မပါက်မှု

ိုင်ရ စိန်မ ေါ်မှုမ ားလည်ား ရင်

ိုင်ရနိုင်သည်။

လုပ်သ ားအင်အ ားကို ဖပန်လည် ဲွေ့စည်ားဖ င်ား သိမ
ုို့ ဟုတ် အလုပမ
် ှထုတပ
် ယ်ဖ င်ားမ ား
စဉ်ားစ ားလ သည့််အ ါ တိက
ု ်ရက
ို ် သိမ
ုို့ ဟုတ် သယ်ဝက
ို ် ဲဖ

ား

က်

မှုမ ား ရင်

ိုင်

ရနိုင်သည်။ ဥပမ - စားပ ားမရားလုပင
် န်ားတစ် ု၏ အဓိကမက မသ နယ်ပယ်ဧရိယ
မ ားတင် အမ ြုံိ ားသမားအမ ားအဖပ ား န်ို့ထ ားသည့််ဖ စ်ရပ် အမနအထ ားတင်
ဖ စ်ပါသည်။

လုပ်မ

င် က်။ မ

ားအနတရ ယ်ကင်ားရှင်ားမရားမ

လုပ်သ ားမ ား လုပ်ငန်ား င်အတင်ား မ

ားအနတရ ယ်ကင်ားရှင်ားမစဖ င်ား သိမ
ုို့ ဟုတ် ဗိင
ု ်ားရပ်စ်အနတရ ယ်ရိန
ှ ိုင်သည့်် လုပ်သ ားမ ား သိမ
ုို့ ဟုတ် အဖ

လုပ်သ ားမ ား အလုပ် င်တင် မရှိမစမရားသည် ပထမ
ဝန်မ

င်ရက
ွ ်ဖ င်ား

င်မှုရရှိသူမ ားအတက်ဖပြုံစထ
ု
ားမသ

ုား မ

င်ရွက်ရမည့််အမရားပါမသ အ

ားသူမ ားကို အနတရ ယ် ဖ စ်မစနိုင်သည့််

င့််ဖ စ်သည်။ ပိုမုအ
ိ မသားစိတ်က မသ အ က်အလက်မ ားသိရှိလလ
ို င် IFC၏မထ က်ပ့်

လုပ်ငန်ား င်အတင်ား COVID-19 က န်ားမ မရားအနတရ ယ်မ ား တ ား

ားက ကယ်ရန်နင
ှ ့််စမ န်ို့ ဲရန် က ားက လအကကဉ ဏ်စ တမ်ားကို

မလ့်လ ရန်ဖ စ်သည်။
တ ား

ားက ကယ်မရားနှင့်် မရား အစအမမ ား အက ဉ်ား ြုံပ်နှင့်် ဖပည့််စု လုမလ က်မလ
ှု ိုအပ်မသားမသ အ ကမ်ား င်ားသုားသပ် က်တစ်ရပ် ကို မအ က်တင်ထည့််သင်ားမ

ဖ စ်နိုင်သည်အ
့် စအမမ ား

အမ က င်ားအရ မ ား

COVID-19

အသိအဖမင်ဖမြှင့််တင်မှုမ ား၊ သင်တန်ားမပားဖ င်ား သိမ
ုို့ ဟုတ် အထူား

ိုင်ရ သတင်ားအ က် အလက်မ ားမပားဖ င်ား

လမ်ားမ က င်ားမ ား တည်မ

်ဖပထ ားသည်-

က်သယ်မရား

က်ဖ င်ား (ဥပမ - WhatsApp အုပ်စုမ ား သိမ
ုို့ ဟုတ်

အားမမားလ်) တိို့ပ
ု ါဝင်နိုင်သည်။
COVID-19 ကူူးစက်ခရ
ံ သူမ ူး သိမ
ုို့ ဟုတ် ယင်ူးတိို့မ
ု ိသ ူးစုမ ူးအပ ေါ် ခခွဲ ခ ူးဆက်ဆံမှု
သိမ
ုို့ ဟုတအ
် ရှက်ရမစဖ င်ား မခ ြုသင့်် ါ။
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ဖ စ်နိုင်သည်အ
့် စအမမ ား

အမ က င်ားအရ မ ား

နာမက န်ားဖ စ်မနမသ သိမ
ုို့ ဟုတ် ကူားစက် ရနိုင်မဖ ရှမ
ိ သ လုပ်သ ားမ ားအ ား

COVID-19 မရ ဂါလကခဏ မ ားရှိသည့်် လုပ်သ ားမ ား အိမ်တင်မနထိုငမ
် ရား တိက
ု တ
် န်ား

အိမ်တင် မနရန် သိမ
ုို့ ဟုတ် အိမ်မှ အလုပလ
် ုပ်ရန် မဖပ ပါ။

ဖ င်ားတင်အသိအဖမင်ဖမြှင့််တင်မပားရန် လိအ
ု ပ်နိုင်သည် (အထက်တင်မ
မ ားကို ကည်ပ
့် ါ။) ထိဖုို့ ပင် မ

ားပည ဗဟုသုတ

မဝဖ င်ားနှင့်် ကုမပဏ၏ နာမက န်ား င့်် စ ားမှု

်ဖပထ ားသည်

ိုင်ရ မမား န်ားအက ဥ်ား ြုံပ်မ ား ဖ န်ို့

ိုင်ရ မူဝါေမ ားကို ဖပန်လည်သုားသပ်မှု

ဖပြုံလုပ်ရန်လအ
ို ပ် သည်။
မ

င်ား

ိုားစဉ် မိမိကိုယ်တင
ုိ ်နှင့်် ပတ်ဝန်ားက င်အတက် မရ ဂါက ကယ်ရန်

မ

င်ား

ိုားစဉ် မိမိကိုယ်တင
ုိ ်နှင့်် ပတ်ဝန်ားက င် အတက် မရ ဂါက ကယ်ရန် လိက
ု န
် ာရ

မည့်် ကိစစမ ားကို မက င်ားစ သိရှိထ ားဖ င်ားနှင့််အတူ သန်စ
ို့ င်မ

လိုက်နာရမည့်် ကိစစမ ား

ပ်ဖပ မ ား၊ သန်စ
ို့ င်မ

ားမ က ရန် မရနှင့််

ားမ က နိင
ု ်ရန် မနရ အ င်ားအက င်ား အဖပင်အ

င်မ ားကို

လုမလ က်စ ထ ားရှိမပား သင့််သည်။
လူတစ်ဦားနှငတ
့်် စ်ဦား သတ်မတ
ှ အ
် က အမဝားတစ် ုဖ

ားက မနဖ င်ား

လုပ်သ ားမ ားအ ား တစ်ဦားနှင့််တစ်ဦား မ

ားကင်ားသည့်် အက အမဝား ၂ မတ (၆ မပ)

၍ လုပ်ကင
ို ်မစရ တင် လုပင
် န်ား င်မနရ ကို မနရ မ ား ဖပန်လည်စစဥ်ဖ င်ား ၊ လူစု
လူမဝားမ ားကို ကန်ို့သတ်ဖ င်ားနှင့်် အလုပအ
်

ိုင်ားမ ား၏ ဲွေ့စည်ားမှုပစ
ု ကို ဖပန်လည်

န
ိ ်ညြှိမဖပ င်ားလဲဖ င်ားမ ားကို လိုအပ် သလို မ
လက်ကို သန်ို့ရှင်ားမအ င်မ

ားမ က ဖ င်ား

မ

င်ား

င်ရွက်ဖ င်ားတိို့ု ပါဝင်နိုင်သည်။

ိုားစဉ် လိုက်နာရမည်က
့် ိစစမ ား နှင့််အတူ သင့််မတ ်မှနက
် န်စ လက်မ

ကိုလည်ား လုပ်သ ားမ ားအ ား အသိမပားထ ားသင့််သည်။ လက်မ
ပစစည်ားမ ား၊ မနရ အ င်ားအက င်ား အဖပင်အ
မ

ားမ က ဖ င်ားနှင့်် ပိုားသတ်ဖ င်ား

အလုပ်မနရ ကို ပိုမအ
ုိ မသားစိတက
် စ မ
အပ်

ားနည်ား

ားရန်လုမလ က်သည့််

င်မ ားလည်ား ဖပြုံလုပ်မပားသင့်် သည်။
ားမ က ဖ င်ား/ ပိုားသတ်ဖ င်ား လိုအပ်၊ မလို

င့်် န
ိ ်စဉ်ားစ ား၍ သင်မ
့် တ ်မသ သန်ို့ရှင်ားမရားပစစည်ားမ ား လယ်လင့်တ
် ကူရှိ

မ က င်ား ရရှိနင
ို ်မ က င်ား အတည်ဖပြုံပါ။
အစ ားအစ

က်ဖပြုံတဖ် ပင်

င်ဖ င်ား

မ

ားမ က ဖ င်ားနှင့်် ပိုားသတ်ဖ င်ား

ဖပင်

င်

ိုင်ရ လိုက်နာမည့်် က င့်ဝ
် တ်မ ားကို အစ ားအစ

က်ဖပြုံတရ
် မနရ မ ားသိပ
ုို့ ါ တိားု ဲွေ့ က င့််သုား သင့််သည်။ COVID-19 မရ ဂါ

လကခဏ မ ား စ ားရလ င် အလုပ်သမ
ိုို့ လ ရန် စ ား ိုမ

င်ဝန်ထမ်ားမ ားအ ား တ ားဖမစ်

ထ ား သင့််သည်။
မလအရည်အမသားထိန်ား ြုံပ်မှု

လူစုလမ
ူ ဝားဖ စ်မပေါ်နိုင်ပပား လူစုလမ
ူ ဝားကို မရှ င် ကဉ်ရန် က် ဲမသ မနရ မ ားတင်
အဓိက အမရားပါသည့်် ကိစစမှ မလဝင်မလထက်မ ား ပိုမုမ
ိ က င်ားမန်မစဖ င်ား
သိမ
ုို့ ဟုတ် မလစစ်ထတ
ု ်မမ
ှု ား ပိုမုမ
ိ က င်ားမန်မစဖ င်ား ဖ စ်သည် (ဥပမ -ဓ တ်မလှ
က ားမ ားနှင့်် စက်ထန
ိ ်ား ြုံပ် န်ားမ ား)။

တစ်ကိုယမ
် ရက ကယ်မရားပစစည်ား (Personal protective equipment –PPE)

ကူားစက် ရသူမ ားနှင့်် ထိမတွေ့လ နိုင်မဖ ရှိမသ လုပ်သ ားမ ားအ ား လက်အိတ်မ ား
ဝတ်

င်မစဖ င်ား သိမ
ုို့ ဟုတ် အသက်ရက
ှု
ကယ်မရား ပစစည်ားမ ား ဝတ်

င်မစဖ င်ားတိို့ု

ပါဝင်နင
ို ်သည်။
လုပ်သ ား အိပ်မ

င်မ ား

လုပ်ငန်ား င်တင်လက
ုိ ်နာရသည့်် တ ား

ား က ကယ်မရား အစအမမ ားအ ား မဝားလ

သည့်် မနရ မ ားတင် ရှိမနသည့်် လုပ်သ ားစ န်ားမ ားအပါအဝင် လုပ်သ ားအိပမ
်
မ ား သိမ
ုို့ ဟုတ် လုပ်သ ား စ န်ားမ ားတင် မည်သတ
ိုို့ ားို ဲွေ့ လိုက်နာမ

င်

င်ရက
ွ ်မစမည်

ိုသည်ကို အပမဲစဉ်ားစ ားထ ားသင့််သည်။
COVID-19 နှင့််ပတ်သက်မသ က န်ားမ မရားနှင့်် မ
ဖ စ်နိုင်လ င် ကဏ္ဍအလိုက် သက်
အတက် အထူားစဉ်ားစ ားမ
မသ

င်ရွက်မက
ှု ို ကန်ထရိက
ု ်တ မ ား အပါအဝင် လုပ်သ ားမ ား အ ားလုား လိုက်နာမ

င
ို ်ရ အကကဉ ဏ်မ ားကိုရှ မ ၍ အင်အ ားနည်ားထိ ုက
ိ ်လယ်မသ လုပ်သ ားမ ား၏ က န်ားမ မရားနှင့်် မ

င်ရက
ွ ်မှုမ ား ဖပြုံလုပ်သင့််သည်။ က န်ားမ မရားနှင့်် မ

စ ရှမ
ိ နမစရန်နင
ှ ့်် ထိုဖ န်ို့မဝမသ

ယ ယလုပ်သ ားမ ားပါ နာားလည်သမ
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ားအနတရ ယ်ကင်ားရှင်ားမရား မ

ားအနတရ ယ်ကင်ားရှင်ားမရား

င်ရက
ွ ်မစသင့််သည်။

ားအနတရ ယ်ကင်ားရှင်ားမရား လိုအပ် က်မ ား

ိုင်ရ သတင်ားအ က်အလက်မ ား ဖ န်မ
ို့ ဝသည့််နည်ားလမ်ားတစ်ရပ်လည်ား

သတင်ားအ က်အလက်မ ားအ ား လုပ်သ ားအင်အ ားတစ်ရပ်လုားမှ လက်လမ
ှ ်ားမရရှိနိုင်မစရန်နင
ှ ့်် စ မတတ်မသ လုပသ
် ားမ ား သိမ
ုို့ ဟုတ်

မပါက်နိုင်မစရန် ဖ စ်သည်။

လုပ်မ

င် က်။ အလုပ်အကိုင်မ ားအက အကယ်မပားဖ င်ားနှင့်် မလုခ ြုံမက
ှု ို မဖ ရှင်ားမ

လုပ်သ ားမ ားသည် COVID-19 မ က င့်် အလုပ်အကိုင်နင
ှ ့်် ပုဂ္ိြုံလ်မရားမလုခ ြုံမက
ှု ို သိသိသ သ

င်ရွကဖ် င်ား

စ ားရနိုင်သည်။ ဥပမ အ ားဖ င့််-

• လုပ်သ ားမ ား မနမမက င်ားဖ စ်မနဖ င်ား သိမုို့ ဟုတ် မနမမက င်ားဖ စ်မနသည့်် မိသ ားစုဝင်မ ား အိမ်တင်ရမိှ နဖ င်ား သိမုို့ ဟုတ် တစ်ဦားတည်ား သားဖ ား ထ
ဲ
ား ရဖ င်ားတိို့ု ဖ စ်မနမသ ်
လည်ား အလုပ်အကိင
ု ်

ုားရှုားမည်ကို မ က က်ရွွေ့၍ အလုပ်

• ကုမပဏကို lock down

က်လုပ်ရမည်ဟု စိုားရိမ်စိတ်မပေါ်ဖ င်ား၊

ထ ားရသည်အ
့် မဖ အမနတင် သိမ
ုို့ ဟုတ် လုပ်သ ားမ ား၏ လှုပ်ရှ ားသ ားလ မှုကို ကန်ို့သတ် ရသည့််အမဖ အမနတင် ယင်ားတိို့အ
ု လုပ်အကိုင်မ ား

ုားရှုားမည်ကို စိုားရိမ်ဖ င်ား၊

• အလုပ်ရှင၏
်

ဏ္ဍ မရားအမဖ အမန မ က င့်် အလုပ်ထုတ် ရမည်ကို စိုားရိမ်ဖ င်ား၊

• စားပ ားမရားလုပ်ငန်ားတစ်ရပ် ယ ယပိတဖ် င်ား သိမုို့ ဟုတ် လုပ်သ ားမ ားအမနနှင့်် ယ ယနာား င့််မပား ရလ င် အလုပ်ဖပန်မရမည်ကိုစိုားရိမ်ဖ င်ား၊
• အလုပ်လုပက
် ိုင်ဖ င်ားနှင့်် မိသ ားစုကို မစ င့််မရှ က်ရဖ င်ား စသည့််တ ဝန်မ ားမပါင်ားစပ် ဝန်ပက
ိ
ရုန်ားကန်မနရဖ င်ား ။ ဥပမ - ကမလားမစ င့််မရှ က်မရားစင်တ နှင့်် မက င်ားမ ား ပိတ်
ထ ားသည့််အမဖ အမနတင် အထူားသဖ င့်် အမဝားမှ လုပ်ကင
ို ်မ

င်ရွကမ
် ပား၍မရနိင
ု ်မသ အမဖ

ဝန်မ

င်မှုလုပ်ငန်ားမ ားကို လုပ်ကင
ို ်မနဖ င်ား၊

• အ နိ ်က လတစ် အ
ု ထိ လစ နှင့်် အက ိြုံား စ ား င့််မ ားမရရှိမည်ကို မ က က်ရွွေ့ဖ င်ား နှင့််
• အဖ ားက လတို အလုပ်အကိုင် သိမုို့ ဟုတ် အဖ ားဝင်မငရရ လမ်ားမ က င်ားမ ားကို ရှ မ လုပက
် ိုင်လ င် အနာဂတ်က လတင် ယင်ားတိို့မ
ု ူလအလုပ်သိုို့ ဖပန်လည်ဝင်မရ က်မှုအ ား
ထိ ုက
ိ ်မည်ကိုစိုားရိမ်ဖ င်ား၊

ဝန်ထမ်ားမ ားကို အလုပ်တင်

က်လက်ထ ားရှိမပားဖ င်ား သိမ
ုို့ ဟုတ် အဖ

ားကူညမထ က်ပ့်မှုမ ားမပားဖ င်ား-

ဉ်ားကပ်မှုပုစအ ြုံိ ွေ့

ဤအက ပ်အတည်ားက လကို ကက့်ကက့် နိင
ု ်ရန်နှင့်် ပိမ
ု ိုမက င်ားမန်စ ဖပန်လည်နာလန်ထနိုင်ရန် စားပ ားမရားလုပ်ငန်ားမ ားအတက် ကျွမ်ားက င်မှုမ ားနှင့်် အမတွေ့အကကြုံမ ားကို ထိန်ားထ ားဖ င်ား
နှင့်် ဝန်ထမ်ားမ ား၊ မထ က်ပဝ
့် န်မ
ဖပန်လည်တည်မ

င်မရ
ှု ရှိသူမ ားနှင့်် မေသ လူထုတ၏
ုို့ိ
စ် ကည်ရင်ားနှားမှုမ ားကို

က်လက်ရရှိထိန်ားထ ားဖ င်ားတိို့ု လိုအပ်သည်။ လုပ်သ ားအင်အ ားကို အလ င်အဖမန်

က်နိုင်မသ စားပ ားမရားလုပ်ငန်ားမ ားသည် ဖပန်လည်ထမ
ူ ထ င်ထ ားသည့််စားပ ားမရားလုပ်ငန်ားမ ားအမပေါ် လိုက်မလ ညမထနိင
ု ်စမ်ား ပိုမုရ
ိ န
ှိ ိုင်သည်အ
့် ဖပင် အ င့််အလမ်ား

အသစ်မ ားမှ အက ြုံိ ားမက ားဇူားမ ားပင် ရရှိ နိုင်သည်။
မနာက်

ုားနည်ားလမ်ားအဖ စ်မ

င်ရက
ွ သ
် င့််သည့်် အလုပ်ထုတဖ် င်ားအစ ား အဖ

ကုနက
် စရိတ်သက်သ ပပား မဖ ားမဖ ား င်ားမိတ်
ုားဖ တ် က်မူမ
သည်နှင့််အမ

င့််ပပားတစ်

ားမရွား ယ်စရ နည်ားလမ်ားအမ ားအဖပ ားရှိ ကသည်။ ထိုအဖ

င်ရက
ွ ်ဖ င်ား သိမ
ုို့ ဟုတ် တစ်မဖ ားမဖ ားဖ င်ား သက်မတ င်သ
့် က်သ မ

င်သည် မည်သည့်် ဉ်ားကပ်နည်ားက အသင့််မတ ်

ွေ့ပ ိြုံားတိားု တက်မအ င် တစ်

ထိ ုက
ိ ်မှု အနည်ား

က်မ

င့်် မ

ားမရွား ယ်စရ

နည်ားလမ်ားအမ ားစုသည်

င်ရက
ွ ်ဖ င်ားဖ စ်နင
ို ်သည်။ မအ က်တင်မ

်ဖပထ ားသည့််

ုားဖ စ်မ က င်ား စဉ်ားစ ားနိုငမ
် ရားတင် စားပ ားမရားလုပင
် န်ားမ ားအ ား အမထ က်အကူဖပြုံနိုင်သည်။ အ န
ိ ်က လ

င်ရက
ွ ်ရသည်န
့် ည်ားလမ်ား တစ်ရပ်လည်ားရှိနိုင်သည်။ လိက
ု ်နာရမည့်် အမဖ

အ က်မှ - လုပ်သ ားမ ားအမပေါ်

ိုားက ြုံိ ား

ုားဖ စ်သည့်် အစအမမ ားနှင့်် စတင်သင့််သည်။

ထိုလုပ်ငန်ားစဉ်၏ အဓိကအပိင
ု ်ားမ ားတင် မအ က်ပါတိပ
ုို့ ါဝင်သည်-

• နိုင်င၏ဥပမေမ ားနှင့်် မူဝါေ ွေ့ပ ိြုံားတိားု တက်မှုမ ားကို ထည့််စဉ်ားစ ားပါ ။ အ ြုံိ ွေ့နငို ်ငမ ားသည် COVID-19 မ က င့််ဖ စ်မပေါ်မသ အလုပ်ထုတမ် ှုမ ားကို ကန်ို့သတ်ထ ားသည် သိမုို့ ဟုတ်
အထူား င့််ဖပြုံ က်မ ားရယူရန် လိုအပ်သည်။

အစိုားရ၏ ကူညမထ က်ပမ
့် ှုမ ား လည်ားရရှိနိုင်သည်။ ဥပမ - အ ြုံိ ွေ့အစိုားရမ ားသည် လုပ်သ ားမ ားကို

ကူညမထ က်ပမ
့် ငမ ား မပားသည် သိမ
ုို့ ဟုတ် အ န်သက်သ

က်လက်ထိန်ားထ ားလ င်

င့််မ ားမပားသည်။

• လုပ်သ ားမ ားနှင့်် ယင်ားတိို့က
ု ိုယစ
် ားလှယမ
် ားနှင့်် တိင
ု ပ
် င်ပါ။ က် မ
ဲ သ အ ိန်မ ားတင် ယင်ားတိို့အ
ု လုပ်အမပေါ် မည်သိုို့ အမထ က်အကူဖပြုံနိုင်မ က င်ား အကကဉ ဏ်မက င်ားမ ား
လုပ်သ ားမ ားထတင် ရှိမနနိုင်သည်။ တိင
ု ်ပင်ဖ င်ားနှင့်် အ ြုံိ ွေ့ ဉ်ားကပ်နည်ားမ ားအတက် သမ

တူညမှုရယူဖ င်ား၊ ဥပမ - လုပ် မ ားကို ယ ယမလ ့် ဖ င်ား သိမ
ုို့ ဟုတ်

အလုပ်အ န
ိ ်ဇယ ားမ ားမဖပ င်ားလဲဖ င်ားတိက
ို့ု ို မ ားမသ အ ားဖ င့်် အကကဖပြုံ က၍ ဥပမေအရလည်ား မ ားမသ အ ားဖ င့်် ထိုသမ
ိုို့
မ

ားမနားမှုမ ား ဖပြုံလုပ်သည့််ပစ
ု သည် COVID-19 မ က င့််ဖ စ်မပေါ်နိုင်မသ က န်ားမ မရားအနတရ ယ်မ ားကို အထူားသတိထ ားမ

တက်မရ က်သည့်် အစည်ားအမဝားမ ားကို မရှ င် ကဉ်သင့််သည်။ အဖ

ား

င်ရွကန
် ိုင်မ က င်ား သတ်မတ
ှ ်ထ ားသည်။ တိင
ု ်ပင်
င်ရက
ွ ်သည့််ပစ
ု ဖ စ်သင့််သည်။ လူအမ ားအဖပ ား

က်သယ်မရား နည်ားလမ်ားမ ား (အင်တ နက်အသုားဖပြုံက

အစည်ားအမဝားထိုင်သည့်် နည်ားလမ်ားမ ား)

ကိုစဉ်ားစ ားသင့််သည်။

• ဖပန်လည်သုားသပ်ပါ၊ ဖပန်လည်စိစစ်အကဲဖ တ်ပါ၊ ဖပန်လည်ဖပင် င်ပါ။ COVID-19 နှင့်် စပ်လ ဉ်ားသည့််အမဖ အမနမ ားသည် အပမဲတမ်ား မဖပ င်ားလဲမနသည်။ သိမုို့ သ ်
ဗိုင်ားရပ်စ်မ က င့််ထိ က
ုိ ်မမ
ှု ားသည် အ န
ိ ် က လ သည်နှငအ
့်် မ မလ ့်နည်ားလ မည်မှ
လှည့််ရန် က် ဲနင
ို ်မသ

သိသ ထင်ရှ ားသည်။ ဖပန်လည်ကုစ ားမရနိုင်မသ

ုားဖ တ် က်မ ား မှတဖ် င်ားထက် မှုပစ
ု မဖပ င်ားလဲရန် ဖပြုံလယ်မဖပ င်ားလယ်သမ

မ

သိမ
ုို့ ဟုတ် မနာက်မ က င်ားဖပန်

င်ရက
ွ ်ဖ င်ားသည် ပိုမုမ
ိ က င်ားမန်သည်။ ဥပမ - COVID-19

အက ပ်အတည်ားစကတည်ားက လုပ်သ ားအုပ်စုမ ားအ ား အလုပ်ထုတဖ် င်ားမ ားမ က င့်် ထိက
ု ုမပဏအမနနှင့်် အက ပ်အတည်ားက လ မနှားမကားအရှိန်မလ ့်လ သည် နှင့််တစ်ပပိြုံင်
နက် ဖပန်လည်နာလန်ထူနင
ို ်မရား ဦားမ

• ပင့််ပင့််လင်ားလင်ား

က်သယ်မ

င်ရန်အတက် ကျွမ်ားက င်မှုမ ားနှင့်် အမတွေ့အကကြုံမ ား မရှိမတ သ
့် ည့််အဖ စ်နှင့်် က န် ့်မ
ဲ ည်ဖ စ်သည်။

င်ရက
ွ ်မှုမ ားကို ထိန်ားထ ားပါ။ အထူားသဖ င့်် မက လ ဟလမ ား၊ မရှွေ့မနာက် မညမသ

လုပ်သ ားအင်အ ားအ က ား ကကားမ ားမသ စိုားရိမ်ပူပန်မှုမ ား ဖ စ်မပေါ်နိင
ု ်လ င် ပုမန
ှ ်ပင့််ပင်လ
့် င်ားလင်ား
မပပိဖုို့ င်ားသည် ရှုပ်မထားဖ င်ား သိမ
ုို့ ဟုတ် နာားလည်မှုလဲမှ ားဖ င်ားကို အနည်ား
မနသည့်် စိတ် ရမရား အ မ မှုမ ားမပားနိင
ု ်မည်ဖ စ်သည်။

4

က်သယ်မ

သတင်ားအ က်အလက်မ ား ဖ စ်မပေါ်နိုင်မဖ ရှိပပား

င်ရက
ွ ်ရန် လိုအပ်သည်။ ပုမန
ှ ်သတင်ားအ က်အလက်မ ား

ုားဖ စ်မအ င် မလ ့် နိင
ု ်၍ ယု ကည်မတ
ှု ည်မ

က်နင
ို ်ပပား လုပ်သ ားအင်အ ားအတက် လန်စ လိအ
ု ပ်

COVID-19။ အလုပ်အကိုငအ
် က အကယ်မပားမရားမူမ

င်

ကနဦားမမား န်ားမ ား
နိုင်ငမတ ်က

စားပ ားမရားလုပ်ငန်ား

သက်

ဖပန်လည် ဲွေ့စည်ား ထူမထ င်ဖ င်ား

COVID-19

အင်အ ားနည်ားထိ ိုက် လယ်မသ

တတိယအ ဲွေ့

ဥပမေမ ားနှင့်် စနှုန်ားမ ား

လုပ်သ ားမ ား ထူမထ င်ဖ င်ား

အစည်ားမ ားထူမထ င်ဖ င်ား

ထူမထ င်ဖ င်ား

အစအမမ ား ထူမထ င်ဖ င်ား

င
ို ်ရ အမရားမပေါ်

COVID-19 နှင့်် သက်

လိုအပ် က်မ ား ဖပည်မ
့် မရား
ထုတက
် ုန်မ ား/ ဝန်မ

မှတ်ထ ားသည့််

င
ို ်ရ COVID-19

ဝင်မငထိ ိုက်မှု ရနိုင်မဖ မ ားသည့််

ိုင်သည့််

လုပ်သ ား အင်အ ား၏

အစိုားရအစအမ မ ားကို မနသ ား တက

င်မမ
ှု ား

သက်

င်မှု မပားသင်ား သူမ ား

မ ားအတက် အဖ

သလ ား

ိုင်ရ လုပ်ငန်ား င် က န်ားမ မရား

နှင့်် မ

သိမ
ုို့ ဟုတ် ကန်ထရိုက်တ

အစိတအ
် ပိုင်ားတစ်ရပ် အဖ စ်ပါဝင်မနပါ

မှတထ
်
ား ပပားဖ စ်ပါသလ ား

အ ားမဖပ င်ားလဲ ရနိုင်ပါသလ ား

ပစစည်ား/ဝန်မ

ားအနတရ ယ်ကင်ားရှင်ားမရား/

လုပ်သ ား စနှုန်ားမ ား၊ ဥပမ - နာမက န်ား

ားမပားမ မှု

က လလစ မင၊ မ

အစအမမ ားဖ စ်နိုင်ပါသလ ား

ားအနတရ ယ်ရှိ သည့််

အလုပ်ကို ဖငင်ားပယ် င့်် စသည်တိုို့ က
မည်သရ
ိုို့ ှိသနည်ား

ဥပမ အ ားဖ င့်ဝ
် င်မငရရှမ
ိ က
ှု ို
လုပ်ငန်ားလည်ပတ်မှုပုစအသစ်နှငအ
့်် ဝင်

က ကယ်မပားဖ င်ား COVID 19

င်က ဖ စ်ရန်လုပ်သ ားအင်အ ား၏ကျွမား်

မ က င့််အလုပ်ထုတမ
် ှုမ ားကို

က င်မက
ှု ိုမည်သို့မ
ို ဖပ င်ားလဲနိုင်မည်နည်ား။

အကနို့်အသတ်ထ ားမပားဖ င်ား

ဥပမ အ ားဖ င့််မရွေ့မဖပ င်ားလုပ်သ ား၊
စ

ြုံပ် ြုံပ်လုပ်ရသည့််လုပ်သ ားမ ား ၊

သူတပါားကို ဖပြုံစုမစ င့််မရှ က်မပားရ

မှတ်ဖ င်ား

အလုပ် င်တင် ကူားစက်ပ ွေ့ ပ ားမှုအနည်ား

ားု ဖ စ်

မစဖ င်ား(တစ်ဦားနှင့််တစ်ဦား အက အမဝားတစ် ု ဖ
မနထိုင်ဖ င်ား၊ အိပ်မ

င်၊ သယ်ယူပမ
ိုို့

နာမက န်ား င့််/ မိသ ားစုကို မစ င့််မရှ က်ရန် င့််
ား

င်ဖ င်ား၊

မရ ဂါက ကယ်ရန် သန်ရ
ို့ ှင်ားမရားအစအမမ ား)
အိမ်မှအလုပ်လုပ်ဖ င်ား၊ အမဝားမှ
က်သယ်မ

င်ရွက်ဖ င်ား/ ဖပြုံလယ်မဖပ င်ားလယ်

လုပ်ကိုင်မ

င်ရွက်ဖ င်ား

စ ားဖ င်ားတိအ
ုို့ တက် လစ မပားရန် အမက င်ား
ကကိြုံားပမ်ားပါ။ ထိုသဖိုို့ ပြုံလုပ်ဖ င်ားသည် အနည်ား

အလုပ် န
ိ ်မ ား/ အလုပ် လုပ် င့််ရသ
ှိ ည့်် သတင်ား
ပတ်မ ား/အလုပ်အ

ိုင်ားမ ား မလ ့် ပါ (တစ်ဦား

နှင့််တစ်ဦား နားကပ်မှုကို မလ ့် ရန်လည်ားဖ စ်

စည်ားကမ်ားက င့်ဝ
် တ်မ ားကို အမက င်
အထည်မ

်ပါ

မရ ဂါက ကယ်ရန် သန်ရ
ို့ ှင်ားမရား

လုပ်ထုားလုပ်နည်ားမ ား၊ မ

ားအနတရ ယ်ကင်ားရှင်ားမရား

လမ်ားညန် က်မ ား မ

င်ရွက်ပါ

နဒအမလ က် င့်် ယူဖ င်ား တိို့က
ု ို င့််ဖပြုံပါ

ဖ င်ား၊

ားနာဖ င်ား

င
ို ်ရ

ကိုင်စဲထ ားဖ င်ား

င်ရွက်မက
ှု ို အမထ က်

အကူဖပြုံရန် သတ်မှတက
် ျွမ်ားက င်မှု မ ားရှိသည့််
လုပ်သ ား မ ားကို ယ ယ လတ်လပ် င့််
မပားထ ားပါ
စားပ ားမရားလုပ်ငန်ား၏ အဖ

ားအစိတအ
် ပိုင်ား

မ ားတင် လုပ်သ ားမ ား ကို ဖပန်လည်မနရ
ထ ားပါ

အဖ

ားမသ ကျွမ်ားက င် မှုလိုအပ် က်
မ ားဖပည့််မရန် လုပ်သ ားမ ားကို

သင်တန်ားမပားဖ င်ား/ ထပ်

င့််သင်တန်ားမပား ဖ င်ား

လုပ်သ ားအင်အ ား ယ ယမလ ့် ဖ င်ား /
ယ ယအလုပ်ထုတ် ဖ င်ား- အထူားသဖ င့််
နိုင်ငမတ ်က ဝင်မငအမထ က်အပ့် မပားလ င်
ဌ နတင်ား ွေ့ပ ိြုံားတိားု တက်မရားလုပ်မ
မ ား သိမ
ုို့ ဟုတ် သန်ရ
ို့ ှင်ားဖ င်ား၊ အ

င် က်

င့််ဖမြှင့််တင်

ဖ င်ား နှင့်် ဖပြုံဖပင်ထိန်ားသိမ်ား ဖ င်ားလုပင
် န်ားမ ားသိုို့
လုပ်သ ားမ ားကိုမရွေ့မဖပ င်ားတ ဝန်မပားပါ
ရပ်ရွ လူထုအတက် မစတနာ့်ဝန်ထမ်ား
အဖ စ်လုပ်သ ားမ ားကို မ
မ

င်ရွက် င့်် မပားပါ/

င်ရွက်ရန် တိက
ု ်တန်ားပါ

အသက်မမားဝမ်ား မက င်ားအမထ က် အကူမ ား၊
ဥပမ - အစ ားအစ မ ားမထ က်ပ့်မပားဖ င်ား

သိမ
ုို့ ဟုတ် အလုပ်ရှိအပ
ိ ်မ
လုပ်သ ားမ ား

င်မ ားတင်

က်လက်မနထိုင် ရန်

င့််ဖပြုံမပားဖ င်ား

5

စ ား င့််မ ား၊

လုပ်သ ားမ ားအတက် မလ ်မ ကားမ ား

အစအမမ ားကို

သည်)

လုပ်သ ားမ ား လစ မရသည့်် င့််ယူဖ င်ား/

ဖ စ်သနည်ား။ဥပမ - အလုပအ
် ကိုင် မရှိ

လုပ်သ ားအင်အ ား

နိုင်င၏ ဥပမေနှင့်် ကိုက်ညရန်ဖ စ်သည်

နာမက န်ားဖ စ်မနမသ လုပ်သ ားမ ားအ ား အိမ်သိုို့
ဖပန်ပရ
ိုို့ န် လိုက်နာရမည့််

ုား

မငမပားမ ဖ င်ား၊ အမှ စ သိမ
ုို့ ဟုတ်

ဖပန်လည် ဲွေ့စည်ား ထူမထ င်ဖ င်ား
အမရားမပေါ် တဖုို့ ပန် မ
ားု

ိုင်ရ

င်ရက
ွ ်မှုမ ား

အလုပ်လုပ် န
ိ ် ဖပန်လည်စစဉ်

ားက ကယ်ဖ င်ား

ိုင်ရ လူမှု ူလုမရား

မထ က်ပ့်မှုမ ားမှ မည်သည့််အရ မ ား

တိုို့ ဖ စ်သည်

ဖ စ်နိုင်မဖ ရှိမသ တို့ဖု ပန်မ
ကူားစက်ပ ွေ့ပ ားမှု

သက်

ကကိြုံတင်မငမပားမ ဖ င်ား၊ က ားဖ တ်
လက် ဖ တ်ပိုင်ားအလိုက်မငမပားမ ဖ င်ား

မသ လုပ်သ ားမ ား

တိဖုို့ စ်သည်

တ ား

ဥပမ အ ားဖ င့်် ရက်တစ် ုသတ်မှတက
်

COVID-19 အလုပ်အကိင
ု ်အက အကယ်မပားမရားမူမ
IFC ၏ လုပမ
်

င်မအ က်တင် လုပ်ငန်ား မ

င်ရက
ွ ်မှုအ

င်မစ
ှု သတ်မတ
ှ ် က် ၂ (PS2)တင် ကုန်က စရိတမ
် လ က
့် မစရန် လုပ်သ ားအင်အ ား မလ ့် ဖ တ်မတ က်ဖ င်ားမမ

သည် “ဝန်ထမ်ားအင်အ ား မလ ့် ဖ တ်မတ က်မအ
ှု စ ား အဖ
နမူနာမ ားအ ား မ

်ဖပထ ားရ ၌ ညြှိနိှုင်ားမ

ားဖ စ်နင
ို ်သည့်် နည်ားလမ်ားမ ားကို မလ့်လ

အထက်တင်မ

်ဖပထ ားသည့််

မူမ

င်ကိုအမဖ

သည့််

ဖ စ်နိုင်မဖ ရှိမသ

င်ရက
ွ ်မ IFC ၏ မထ က်ပ့်ဝန်မ

န်ားစစ်မှုတစ်ရပ်ဖပြုံလုပ်” သင့််မ က င်ား မ

ားမနားထ ားသည့်် အလုပ်လုပ် န
ိ ် မလ ့် မရားအစအစဉ်မ ား၊ လုပ်သ ားမ ား စမ်ားမ

မလ ့်နည်ားမနသည့််က လမ ားတင် မရရှညအ
် တက် ဖပြုံဖပင်ထိန်သိမ်ားမှု လုပင
် န်ားမ ား မ

င့််မ ား

င်ရည်တည်မ

င်မှုရရှိသူမ ား

်ဖပထ ားသည်။ အဖ

ားနည်ားလမ်ား

က်ဖ င်ား အစအစဉ်မ ား နှင့်် ထုတလ
် ုပ်မှု

င်ရွက်ဖ င်ားတိပ
ို့ု ါဝင်သည်။

အလုပ်အကိုင်မ ားအက အကယ်မပားမရားတို့ဖု ပန်မ

င်ရက
ွ ်မှု

င
ို ်ရ

မနာက်ထပ်နမူနာအ ြုံိ ွေ့တင်

မအ က်ပါတိပ
ုို့ ါဝင်သည်-

• စားပ ားမရားလုပ်ငန်ားတစ် ု၏ အဖ ားအပိုငား် မ ားသိုို့ သိမုို့ ဟုတ် စားပ ားမရားအုပ်စုအတင်ား အဖ ားစားပ ားမရားလုပ်ငန်ားမ ားသိုို့ လဲမဖပ င်ားတ ဝန်ထမ်ားမ
ထိန်ားသိမ်ားနိုင်သည့်် နည်လမ်ားတစ် ုဖ စ်နိုင်သည်။ (ထိုသမ
ိုို့

င်မစဖ င်ားသည် ဝန်ထမ်ားမ ားကို

င်ရက
ွ ်ဖ င်ားနှင့််အတူ ကျွမ်ားက င်မမ
ှု ားကို ထိန်ားသိမ်ားမစ င်မ
့် ရှ က်ထ ားနိုင်ပပား အလုပ်တင် နှစ်ဖမြှြုံပမ
်

င်ရက
ွ ်မှုမ ား

ပိုမရ
ို ရှိမစသည်။)

• က လတိမု ှ က လလတ်အ က အထိ မ

င်ရွက်ရနိုင်သည့်် ဖပြုံဖပင်ထန
ိ ်ားသိမ်ားဖ င်ား၊ သုမတသနဖပြုံလပ
ု ်ဖ င်ား သိမ
ုို့ ဟုတ် ွေ့ပ ိြုံားတိားု တက်မရားတ ဝန်မ ားသတ်မှတမ
် ပားဖ င်ား၊

• အလုပ်လုပ်နငို ်သည့်် နာရမ ားမလ ့် ဖ င်ား သိမုို့ ဟုတ် အလုပအ
်
ိုင်ားမ ား န
ိ ်ညြှိဖပင် င်ဖ င်ားသည် လုပ်သ ားလိုအပ် က် မလ ့် မှုမ က င့်် ထိ ုက
ိ မ
် ှုကို အတိင
ု ်ားအတ တစ် ုအထိ
ဖပနို့်က ဲမစမည်ဖ စ်သည်။

ဥပမ အ ားဖ င့််

“သ မန်အ န
ိ ၌
်

လုပ်သ ားတစ်ဦားတည်ားက

နှစ်ဦားထက်ပိုမသ ) လုပ်သ ားမ ားက အ န
ိ ်ပိုင်ားအလိက
ု ် ဝင်မရ က်မ
သိမ
ုို့ ဟုတ် အဖ

အဖပည့််အဝလုပ်မ

င်ရက
ွ ်မစသည့််” အလုပ်မ မဝမ

င်နိုငသ
် ည့််

အလုပ်တစ် က
ု ို

လုပ်သ ားနှစဦ
် ား

(သိုို့မဟုတ်

င်ရွက်ဖ င်ား အစအစဉ်မ ားလည်ားပါဝင်သည်။ အစိုားရအစအစဉ်မ ား

ားရန်ပုမငအရင်ားအဖမစ်မ ားမှ လုပ်သ ားမ ား၏ လစ မ ားကို ဖ ည့််စက်မထ က်ပမ
့် ပားလ င် အလုပ်မ မဝမ

င်ရက
ွ ်သည့််အမဖ အမနသည် အမက င်ား

ုားစနမူနာ

ဖပဖ စ်သည်။

• အ ြုံိ ွေ့လုပ်သ ားမ ားအတက်

နဒအမလ က်

င့််ယူဖ င်ား သိမ
ုို့ ဟုတ် လစ မရသည့််

င့််ယူဖ င်ားတိို့က
ု ို မ

ယင်ားတိို့၏
ု ကိုယ်စ ားလှယ်မ ားနှင့်် ရှင်ားလင်ားစ နှင့်် ပင့််လင်ားဖမင်သ စ ဖပည့််ဖပည့််ဝဝတိုင်ပင်မ

င်ရွကမ
် ပားမက င်ားမပားနိုင်သည်။ ဤ ဉ်ားကပ်နည်ားကို လုပ်သ ားမ ားနှင့််

ားမနားသည့််လုပင
် န်ားစဥ်ဖ င့်် မ

င်ရက
ွ ်သင့််သည်။ အစိုားရထမှ အမထ က်အပ့်ရလ င်

လုပ်သ ားမ ားအမပေါ် ထိ က
ုိ ်မှုမလ ့် နိုငမ
် ည်ဖ စ်သည်။

• အဖ ားမရွား ယ်စရ နည်ားလမ်ားမရှိလ င် လုပ်သ ားအင်အ ား ယ ယမလ ့် ဖ င်ား သိမုို့ ဟုတ် ယ ယအလုပ်ထုတဖ် င်ားသည် အဖ ားမ

င်ရွက်နင
ို ်မသ နည်ားလမ်ားတစ် ု ဖ စ်သည်။

ဤမနရ တင်လည်ား အစိုားရမ ား သိမ
ုို့ ဟုတ် အလုပ်ရှင်မ ားထမှ မငမရားမ ကားမရားအကူအည အတိင
ု ်ားအတ တစ် ုသည် လုပ်သ ားမ ားကို အမထ က်အကူဖပြုံမည်အ
့် ဖပင် အဖ
မ ားထပ်မရှ မ နိုင်မဖ အနည်ား

ုားဖ စ်နင
ို ်သည်။ အစ ားအစ နှင့်် အဖ

ဝန်ထမ်ားမ ားအ ား ယ ယအလုပ်ထုတလ
် င် ယင်ားတိ၏
ို့ု လုပ်
၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်ားကို

ားလိုအပ် က်မ ားကို နိုငင
် မတ က
် မထ က်ပမ
့် ပားမှု မတိင
ု ်မ IFC ၏ မထ က်ပဝ
့် န်မ

ားအလုပ်

င်မရ
ှု ရှိသူမ ားသည်

လစ နှင့််( သိမ
ုို့ ဟုတ)် အက ြုံိ ား စ ား င့််မ ား(အထူားသဖ င့်် က န်ားမ မရားမစ င့််မရှ က်မှု အ မ ၏လမ်ားခ ြုံက မိမှု)

က်လက်မပားရန် စဉ်ားစ ား နိုင်သည်။

• အ ြုံိ ွေ့ကုနက
် ပစစညား် ထုတလ
် ုပ်မရားကုမဏ
ပ မ ားသည် COVID-19 အမရားမပေါ် လိအ
ု ပ် က်မ ားနှင့်် ကိုကည
် သည့်် ထုတက
် ုန်မ ားထုတ်ရန် ယင်ားတိ၏
ို့ု ထုတ်လုပ်မလ
ှု ုပ်ငန်ားစဉ်မ ားကို
မဖပ င်ားလဲလ က် ရှိ ကသည်။ အဝတ်အထည်ထုတလ
် ုပ်မသ ကုမပဏမ ားသည် နှာမ ါင်ား စည်ားမ ား(masks)၊
အရက်ကုမပဏမ ား သည် လက်သန်ို့မ
အကူဖပြုံစက်မ ား

(medical

ဖ စ်နိုင်မဖ မ ား

ရှိသည့််အဖပင်

စ
ဲ ိတ် န်ားသုားဝတ်စုမ ား (surgical gowns) ကို ထုတလ
် ုပ်မနဖ င်ား၊

ားရည်မ ား ထုတလ
် ုပ်မနဖ င်ားနှင့်် အင်ဂ င်နယ လုပင
် န်ား ကုမဏ
ပ မ ားသည် မ

ventilators)
ထိသ
ု ိုို့

ထုတလ
် ုပ်မနဖ င်ားတိပ
ို့ု ါဝင်နိုင်သည်။
အမဖ အမနအ န
ိ ်အ ါနှင့််

အမဖ အမနနှင့််

ကိက
ု ်မအ င်

ထိန်ားသိမ်ားမစ င်မ
့် ရှ က်မပားနိင
ု ်ဖ င်ား နှငအ
့်် တူ လုပ်သ ားမ ားက အလုပ်အမပေါ်နှစ်ဖမြှြုံပမ
်

လိက
ု ်မလ ညမထမ

စားပ ားမရားလုပင
် န်ား

ားကုသရ ၌ အသုားဖပြုံမသ
င်ရက
ွ ်ဖ င်ားနှင့််

အသက်ရှုအမထ က်

န်ားသစ်တထင်ဖ င်ားတိို့အ
ု တက်

ဖပန်လည် ဲွေ့စည်ားထူမထ င်ဖ င်ားသည်

အလုပ်အကိင
ု ်မ ား

င်ရက
ွ ်မပားဖ င်ား ဟူသည့်် မနာက်ထပ်အက ြုံိ ားမက ားဇူားတစ်ရပ် လည်ား ရရှိမစသည်။

• အ ြုံိ ွေ့ကုမပဏမ ားသည် ယင်ားတိို့လ
ု ုပ်သ ားမ ားအမနနှင့်် အမရားမပေါ်တဖုို့ ပန်မရား တ ဝန်မ ားအတက် သင့််မတ ် သည်က
့် ျွမား် က င်မှုမ ားရှိလ င် မစတနာ့်ဝန်ထမ်ားမ

င်ရွက် ကရန်

အ ားမပားတိက
ု တ
် န်ား ကသည်။
အလုပ်အကိုင်အက အကယ်မပားမရားအစအမမ ားကို

စဉ်ားစ ားရ တင်

အထက်တင်

အက ဉ်ား ြုံပ်

မ

်ဖပထ ားသည့််

လုပ်သ ားအင်အ ား၏

အင်အ ားနည်ားထိ ုက
ိ ်လယ်သည့််

အုပ်စုမ ားအလိက
ု ် ထိ ုက
ိ ်မမ
ှု ားကို စဉ်ားစ ားသင့််သည်။ ထိုကိစစနှငစ
့်် ပ်လ ဉ်ားသည့်် မမားဖမန်ားမည့်် နမူနာမမား န်ားအ ြုံိ ွေ့မှ - ထိအ
ု စအမမ ားတင် မရွေ့မဖပ င်ားလုပ်သ ားမ ား နှင့််စပ်လ ဉ်ားသည့််
အမဖ အမနကိုထည်စ
့် ဉ်ားစ ားပါသလ ား၊ အသက်ကကားလုပသ
် ားမ ား၏ လိုအပ် က်မ ားကို က င့််ဝတ်စည်ားကမ်ားမ ားတင် ထည့််သင်ားစဥ်ားစ ားထ ားပါသလ ား၊ အထူားသဖ င့်် COVID-19

ိုင်ရ

အင်အ ားနည်ားထိ က
ုိ ်လယ်မှု ဖမင့််မ ားနိုင်ဖ င်ားနှင့််စပ်လ ဉ်ား၍ အလုပ်လုပ်နိုင်သည်အ
့်
န
ိ ်မ ား မဖပ င်ားလဲဖ င်ားသည် လုပ်သ ားအင်အ ား၏ အ ြုံိ ွေ့အုပစ
် ုမ ားအမပေါ် အ ြုံိ ားမမ တစ ထိ ုက
ိ ်မှု
ရှိပါသလ ား။ နာမက န်ားလစ သည် အထူားသဖ င့်် အင်အ ားနည်ားထိ ုက
ိ ်လယ်မသ လုပ်သ ားမ ားအမပေါ် အမထ က်အကူဖပြုံနိုငပ
် ါသလ ား။ ဥပမ - အသက်ပကို ကားမသ လုပသ
် ားမ ား
သိမ
ုို့ ဟုတ် မရ ဂါကူားစက်မှု နိင
ု ်ရည်မရှမ
ိ သ လုပ်သ ားမ ားသည် အသ ားအလ ကန်ို့သတ် ရသည့််က လနှင့်် အသ ားအလ ကန်ို့သတ် ရသည်က
့်
လ၏ မနာက်ပိုင်ားက လ မ ားတင်
အိမ်တင်အဖပည့််အဝမနထိုင်မစဖ င်ား စသည်တို့ဖို စ်သည်။

အလုပ်အကိင
ု အ
် က အကယ်မပားဖ င်ားထက်ပိုမိုသည့်် မနာက်ထပ်အဖ

ားအစအမမ ား

• အလုပ်ရှင်မ ားက လုပ်သ ားမ ားအတက် မနရ ထိုင် င်ားမပားထ ားသည့််အ ါ လုပ်သ ားမ ားသည် က လ က ရှည်နာမက န်ားမှု၊ ကန်ထရိက
ု ်စ ြုံပ်ရပ် ိုင်ားထ ားဖ င်ား သိမ
ုို့ ဟုတ်
အမရားမပေါ်တဖုို့ ပန်မ
ကင်ားစ

င်ရက
ွ ်မရားအလုပသ
် ိုို့ လဲမဖပ င်ားတ ဝန်ထမ်ားမ

က်လက်မနနိုင်ဖ င်ား ရှိ၊ မရှိ

င်ဖ င်ားမ က င့်် လတ်တမလ တင် အလုပ် င်၌ မရှိလ င် ယင်ားတိို့အ
ု မနနှင့်် ထိုအပ
ိ ်မ

င်မ ားတင် အနတရ ယ်

ုားဖ တ်ပါ။

• လုပ်သ ားမ ားက မပားရသည့်် ငှ ားရမ်ား သိမုို့ ဟုတ် အဖ ားအ မငမ ားကို ရပ် ိုင်ား ထ ားဖ င်ား သိမုို့ ဟုတ် မက က် မှုကို စန်လ
ို့ တ်ဖ င်ား ဖပြုံလုပ်ရန်စဉ်ားစ ားပါ။
• အမရားမပေါ်တဖုို့ ပန်မှု သိမုို့ ဟုတ် အမရားမပေါ်က လမနာက်ပငို ်ား တို့ဖု ပန်မှုမ
ပါ။
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င်ရက
ွ ်နင
ို ်မရား လုပ်သ ားမ ား၏ ကျွမ်ားက င်မှုမ ားဖမြှင့််တင်နင
ို ်ရန် သင်တန်ားမပားမည့််အစအမမ ားကို အ ားမပား

• မနို့ကမလားထိန်ားစင်တ မ ားနှင့်် မက င်ားမ ားပိတထ
်
ားလ င် လုပ်သ ားမ ား၏ ကမလားမစ င့််မရှ က်ရန်လအ
ို ပ် က်မ ားကို အမထ က်အကူဖပြုံနိုင်မည့်် အ င့််အလမ်ားမ ား မ ်ထုတ်ပါ။
ယင်ားတိတ
ို့ု င် အမရားပါမသ ဝန်ထမ်ားမ ားအမနနှင့်် ကမလားမစ င့််မရှ က်မမ
ှု ားလက်လှမ်ားမရရှိဖ င်ား၊ အိမ်မှအလုပလ
် ုပ် င့််ဖပြုံဖ င်ားနှင့်် အလုပ်လပ
ု ် န
ိ ်မ ား ဖပြုံလယ်မဖပ င်ားလယ်
ရှိဖ င်ားနှင့်် လစ ဖ င့်် မိသ ားစုအပန်ားမဖ

င့််နှင့်် အမရားမပေါ် င့််မ ား စ ား င့််မပားဖ င်ားတိပ
ို့ု ါဝင်သည်။ IFC မှ ဖပြုံစုထ ားသည့်် “COVID-19 အမဖ အမနတင် အလုပ်ရှင၏
် မထ က်ပ့်ကူညမှု

ဖ င့်် ကမလားမစ င့််မရှ က်မှု - အလုပ်ရှငမ
် ားအတက် လမ်ားညန် က်မှတစ
် ု” ကို ကည့််ပါ။

လု ်ဆ

ောင်ချက်။ ဆနောက်

အ ြုံိ ွေ့ဖ စ်ရပ်မ ားတင် အဖ

ုံးု ဆရွ ုံးချယ်စရောနည်ုံးလမ်ုံးအပြစ် လု ်သောုံးအင်အောုံး ဆလ ောခ
ျှော့ ျပခင်ုံး

ားဖ စ်နင
ို ်သည့်် နည်ားလမ်ားအ ားလုားကို လုပ်သ ားမ ားနှင့်် တိင
ု ပ
် င်မ

ားမနား စဉ်ားစ ားသုားသပ်ပပားမနာက် လုပ်သ ားအင်အ ားမလ ့် ဖ င်ား (လုပ်သ ားအင်အ ား

အစုလုက
ိ အ
် ခပြုံ လိုကက
် ို ပိုလ ဝန်ထမ်ားအဖ စ် သတ်မတ
ှ ်ဖ င်ား သိမ
ုို့ ဟုတ် လုပ်သ ားအင်အ ား အစုလက
ုိ ်အခပြုံ လိုက်မလ ့် ဖ င်ားဟု လူသိမ ားသည့်် နည်ားလမ်ား) ကို မနာက်
အဖ စ် မလဲမမရှ င်သ မ

င်ရက
ွ ်ရနိင
ု သ
် ည်။ ထိုဖ စ်ရပ်တင် လုပ်သ ားအင်အ ားအစုအခပြုံလက
ို ် မလ ့် ရန် ဖ စ်လ နိင
ု ်မဖ ကို IFCသိုို့ တတ်နိုင်သမ မ

ုားနည်ားလမ်ား

လ င်စ အသိမပားအမ က င်ား

က ားရန် လိုအပ်သည်။
လုပ်သ ားအင်အ ားမလ ့် မှုကို နိုင်င၏ ဥပမေမ
၂ (PS2) တင် ဖဲ
မ

ား

်ဖပထ ားသည်။

က်

်ဖပ က်မ ားနှင့်် အ ားလုား ညြှိနိှုင်ားသမ

မှု မဖပြုံဖ င်ားနှင့်် တိုငပ
် င်မ

ားမနားဖ င်ား

လက်မတွေ့လမ်ားညန် က်မ ားကို

တူညမှုမ ားအရ မ

င်ရက
ွ ်ရမည်။ IFC မှ ထုတဖ် ပန်ထ ားသည့်် လုပ်မ

ိုင်ရ စည်ားမ ဉ်ားမ ားနှင့််အည တ ဝန်သိစတ
ိ ်ဖ င့်် လုပသ
် ားအင်အ ား မလ ့် မှုမ
ဤဝက်

်

က
ို ်လိပ်စ တင်

ရနိင
ု ်သည်။

(see

င်မှုစသတ်မတ
ှ ် က်

င်ရက
ွ ်မရားသတ်မတ
ှ ် က်မ ား ကို

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/

topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_gpn_retrenchment)။

• အထက်တင်အသ ားမပားမ ်ဖပထ ားသည့်် အလုပ်အကိုင်အက အကယ်မပားမရားအစအ အမမ ားနှင့််အည လုပ်သ ားအင်အ ား မလ ့် မည့််အစ ား အဖ ားဖ စ်နိုင်သည့်် နည်ားလမ်ားမ ား
အမပေါ်

န်ားစစ်မှုတစ်ရပ်မ

င်ရက
ွ ်ပါ။ အဖ

ားဖ စ်နိုင်မဖ ရှိသည့်် နည်ားလမ်ားမ ားကို မမတွေ့ရလ င် လုပ်သ ားအင်အ ားမလ ့် မရား အစအစဉ်တစ်ရပ် မရား

လုပ်သ ားအင်အ ားမလ ့် မှုမ က င့်် လုပသ
် ားမ ားအမပေါ်

ဲပါ။ ထိအ
ု စအစဉ်တင်

ိုားရွ ားဖပင်ားထန်မသ ထိ ုက
ိ ်မှုမ ား မလ န
့် ည်ားရန်နင
ှ ့်် မလ ့် ရန် အစအမမ ားပါ ထည့််သင်ားပါ။

• အ ိုဖပြုံထ ားသည့်် လုပ်သ ားအင်အ ားမလ ့် မရားအစအစဉ်ကို သက်မမားပည အလိုက် ဲွေ့စည်ားထ ားသည့်် လုပ်သ ားအစည်ားအရုားမ ား သိုို့မဟုတ် အဖ ားမသ လုပ်သ ား ကိုယ်စ ားလှယ်
မ ားနှင့်် တိင
ု ်ပင်ပါ။ တိင
ု ်ပင်မ
မရွား ယ်မ

ားမနားဖ င်ားသည် လုပ်သ ားအင်အ ားမလ ့် မှုကို မရှ င် ကဉ်ဖ င်ား သိမ
ုို့ ဟုတ် လုပ်သ ားအင်အ ားမလ ့် မှု မလ ့်နည်ားမစမည့််နည်ားလမ်ားမ ား ရှ မ ဖ င်ား၊

င်ရွကမ
် ည့််နည်ားလမ်ားစဉ်ားစ ားဖ င်ား နှင့်် လုပ်သ ားအင်အ ားမလ ့် မှု၏ ထိ ုက
ိ မ
် ှုမ ားကို မလ ့်နည်ားမစဖ င်ားတိို့က
ု ို ဖ စ်မစသင့််သည်။ COVID-19 မ က င့်် ဖ စ်နိုင်မသ

က န်ားမ မရား အနတရ ယ်မ ားအ ား သိရှိထ ားက အမဝားမှတင
ုိ ်ပင်မ
အစအစဉ်တင် မ

ားမနားမ

င်ရက
ွ ်ရန် လိုအပ်နိုင်သည်။ တိင
ု ်ပင်မ

ားမနားမှု၏ ရလေ်မ ားကို လုပ်သ ားအင်မလ ့် မရား အပပားသတ်

်ဖပသင့််သည်။

• လုပ်သ ားအင်အ ားမလ ့် မည့််နည်ားလမ်ားမရွား ယ်မည့််စနှုန်ားမ ားသည် ဓမမဓိဌ န်က မသ ၊ မ တမသ ၊ ပင့််လင်ားဖမင်သ ရှိမသ စနှုန်ားမ ားဖ စ်ရမည်။ အထူားသဖ င့်် IFC ၏ မထ က်ပ့်
ဝန်မ

င်မှုရရှိသူမ ားသည် လုပ်သ ားအင်အ ား မလ ့် ရ တင် က ား၊ မ

ိုင်ရ

က်မလိုက်သည့်် သက်မရ က်မှု ရှိမစရန်ရည်ရွယ်သည်။ အင်အ ားမလ ့် ရ ၌ ပါဝင်သ ားမသ

လုပ်သ ားမ ားအ ား ဦားစ ားမပား၍ ဖပန်လည်ငှ ားရမ်ားမည့််အမဖ အမနမ ားကိုလည်ား စဉ်ားစ ားထ ားပါ။

• လုပ်သ ားအင်အ ားမလ ့် မရွား ယ်မှုအမပေါ် လုပ်သ ား တစ်ဦား င်ားစ မှ မဖ ရှင်ား က်မတ င်ား ို င့််မပားထ ားသည့်် လုပထ
် ုားလုပ်နည်ားတစ်ရပ်လည်ား မ

င်ရက
ွ ်ပါ။

• ဝန်ထမ်ားရ င့််ရှိသည့်် လုပ် လစ မ ားနှင့်် အဖ ား စ ား င့််မ ားအ ားလုား၊ လူမှု လ
ူ ုမရား စ ား င့််မ ား၊ ပင်စင်ထည်ဝ
့် င်မှုမ ားနှင့်် အဖ ားအက ြုံိ ား စ ား င်မ
့် ားကို လုပ်သ ားအင်အ ား မလ ့်
ရမည့််သူမ ားအ ား အ န
ိ ်နှငတ
့်် စ်မဖပားညမပားအပ်ပါ။ လုပ်သ ားမ ားအက ြုံိ ားအတက် မ

်ဖပပါ မပားအပ်မှုမ ားဖပြုံလုပသ
် ည်အ
့်
ါ ထိုသမ
ိုို့ ပားအပ်ထ ားမ က င်ား အမထ က်အထ ားမ ား

ရယူ၍ လုပ်သ ားမ ားအ ား မပားအပ်သင်သ
့် ည်။ ယ ယအလုပထ
် ုတ် ရသည့်် လုပသ
် ားမ ားတင် မှ ိုသူမ ားရှိမနလ င် ထိုလပ
ု ်သ ားမ ား၏ က န်ားမ မရားမစ င့််မရှ က်မှု
က မိမအ
ှု မပေါ် ထိ က
ုိ ်မည်က
့် ိစစမ ားကို အထူားစဉ်ားစ ားမပားသင့််သည်။ အ
ဖ စ်နိုင်မဖ ရှိ၊ မရှန
ိ ှင့်် အထူားသဖ င့်် COVID-19 သိမ
ုို့ ဟုတ်

ိုပါ က န်ားမ မရားမစ င့််မရှ က်မှု စ ား င့််မ ားကို သတ်မတ
ှ ်က လတစ် ုအထိ

က်စပ်ကစ
ိ စမ ားမှ

ိုင်ရ လမ်ားခ ြုံ

က်လက် စ ား င့််မပားရန်

င်ားသက်လ သည့်် နာမက န်ားမှုအတက် က န်ားမ မရားမစ င့််မရှ က်မှု ရရှိမစဖ င်ား ဖ စ်သည်။

• လူမအ
ဲ ဖ စ် ယူမည်သ
့် ူမ ားသည် ယင်ားတိလ
ို့ု ုပ်သ ားမ ားအ ား မပားရန်ရှိ လုပ် လစ မ ား သိမ
ုို့ ဟုတ် လုပ်သ ားမ ားတင်ရှိမနသည့်် အဖ ားအမ ကားမ ားကိုမပားမ မပားထ ားဖ င်ား ရှိ၊ မရှိ
စဉ်ားစ ား င့်် န
ိ ်ရန် တ ဝန်ရမ
ှိ ည်ဖ စ်သည်။ အဖ

ားမ ကားရှင်မ ားထက် လုပ်သ ားမ ားကို အထူားဦားစ ားမပား အ င့််အမရားမ ား မပားဖ င်ား ရှိ၊ မရှိ ဖပည်တင်ားဥပမေက

နည်ားလမ်ားမ ား။ IFC ၏ မထ က်ပ့်ဝန်မ

ုားဖ တ်မည်ဖ စ်သည်။

င်မှုရရှိသူမ ားမှ အလုပ်အကိင
ု ်မ ား အက အကယ်မပားဖ င်ားနှင့်် အလုပ်အကိုင် လုခ ြုံမရား

ိုင်ရ စိစစ်ရမည့်် အ က်အလက်စ ရင်ား
နင
ု င
် ဆတော်၏ အဆ

ောက်အ ျှော့နင
ှ ်ျှော့ သက်

ုငရ
် ောဥ ဆေသတ်မှတ်ချက်မျောုံးအောုံး စစစ်ပခင်ုံး

1. အလုပ်အကိုင် အကာအကွယ်ပပေးပရေး ပရေးချယ်စရာမျာေးကို အသိပပေးရန် နိုင်ငပ
ံ တာ်မှ မည်သည့််အစီအမံမျာေးချမှတထ
် ာေးပါနည်ေး။
(က) စားပ ားမရားလုပ်ငန်ားမ ားအတက် အစအမမ ား။ အ န်သက်သ

င့််၊ အတိုားနှုန်ားအလန်အမင်ား သက်သ မသ နှစ်ရည
ှ မ
် ားမငမ ား/ အမ ကားမပားမ ရန်

( ) လုပ်သ ားအင်အ ားအတက် အစအမမ ား၊ ထပ်မတိုားမပားထ ားသည့်် လူမှု

မစ င်မ
့် ရှ က်မှုအတက် အလုပ်သမ
ိုို့ လ မရ က်နင
ို ်ဖ င်ားအတက်ပါ လုပ် လစ မပားရန် ထပ်မစမမပားဖ င်ား၊ လုပ် အ မ
2. ပအာက်ပါတိို့န
ု ှငစ
့်် ပ်လျဉ်ေး၍ ပ
(က) လုပ်ငန်ား င်အနတရ ယ်

ုားရအ က်အလက်မ ားနှင့်် မမ်ားမ ဖပင်

င်ဖ င်ား၊

( ) တစ်ကိုယ်မရ က ကယ်မရားပစစည်ား (PPE) အလအ
ု မလ က်မပားထ ားဖ င်ား၊
(ဂ)မရ ဂါက ကယ်ရန် သန်ရ
ို့ င
ှ ်ားမရားပစစညား် မ ားနှင့်် လက်မ
7

က် သိမ
ုို့ ဟုတ် လုပ်သ ားမ ားအတက် ဝင်မငပ့်ပုားိ မှု။

ေးအနတရာယ်ကင်ေးရှင်ေးပရေး ပပဌာန်ေးထာေးသည့်် သက်ဆိုင်ရာမည်သည့််သတ်မတ
ှ ်ချက်မျာေးရှိသနည်ေး။
န်ားစစ်ဖ င်ားမ ားကို မနာက်

ိုင်ားင့် င်မ
့် ား၊

င
ို ်ရ အက အကယ်မပားမှုမ ား၊ ယ ယအလုပလ
် က်မဖဲ့် စ်ဖ င်ား၊ နာမက န်ားမှု သိုို့မဟုတ် မိသ ားစု

ားရန် မနရ အ င်ားအက င်ား အဖပင်အ

င်မ ား၊

(ဃ) လုပ်သ ားမ ားအမနနှင့်် မ

ားအနတရ ယ်ရှိမသ အလုပက
် ို ဖငင်ားပယ် င်၊့်

3. လစာပပေးထာေးပသာ နာမကျန်ေးခွင့််နှင့်် လစာပပေးထာေးပသာ မိသာေးစုပစာင်ပ
့် ရှာက်ခင
ွ ့််ဆိုင်ရာ တည်ဆဲ ဥပပေပပဌာန်ေးချက်မျာေးက

ာပတွလ။ဲ COVID-19 (သံသယရှ)ိ

လုပ်သ ားမ ား သိမ
ုို့ ဟုတ် COVID-19 နှင့်် မ က င့်် ဖ စ်မပေါ်လ မသ မစ င့််မရှ က်မပားရန် တ ဝန်မ ား ရှိမနသူမ ားအမပေါ် ဖပဌ န်ား က်မ ားက
ထိ ုက
ိ ်မှုမလ ့် မရားအစအမမ ားက

မတလဲ၊

မတလဲ၊ အမ ြုံိ ားသ ားဥပမေအရ နာမက န်ား င့်် သိမ
ုို့ ဟုတ် ထိန်ားသိမ်ားမစ င့််မရှ က် င့််မပားရန် မလိုအပ်ပါက ထိုသမ
ိုို့ ပားနိုင်ရင်မရ

ဖ စ်နိုင်မဖ ရှိပါသလ ား။ နာမက န်ားဖ စ်သသ
ူ မ
ိုို့ ဟုတ် ထိန်ားသိမ်ားမစ င့်မ
် ရှ က်မပားမနရသူကို အဖ

ားမပားနိင
ု ်မသ သိမ
ုို့ ဟုတ် အ ားဖပြုံနိုင်မသ

အမထ က်အပအ
့် မ ြုံိ ားအစ ားမ ားရှိပါသလ ား။

လုပ်သ ားမ ား၏ မ

ားအနတရ ယ်ကင်ားရှင်ားမရားနှင့်် အလုပ်အကိုင်အက အကယ်မပားမရား ဖ စ်နင
ို ်မဖ ရှိမသ အစအမမ ားအမပေါ်

န်ားစစ်ဖ င်ား
4. အကျပ်အတည်ေးကာလအတွင်ေး လုပသ
် ာေးမျာေး၏ လူမှုဖလ
ူ ပ
ံု ရေး နှင့်် ဝင်ပငွလုခံ ခံြုံပရေးအပထာက်အကူပပြုံရန် မည်သည့်် ပရေးချယ်စရာနည်ေးလမ်ေးမျာေး ရနိုင်သနည်ေး။
(က) လုပ်သ ားမ ားအ ား မထ က်ပ့် မ
ဲ ဝမပားဖ င်ား၊
( ) အမဖ

လိုအပ် က်မ ား/အစ ားအစ မထ က်ပမ
့် ှုမ ား၊

(ဂ) က န်ားမ မရားနှင့်် မ

ားအနတရ ယ်ကင်ားရှင်ားမရား

ိုင်ရ သက်

ိုင်ရ အစအမမ ားနှင့််အည လုပ်သ ားအိပ်မ

င်နှင့်် စ ားမသ က် န်ားမ ားကို လုပ်သ ားမ ား

က်လက်အသုားဖပြုံ င့််မပားထ ားဖ င်ား၊
5. COVID-19 အကျပ်အတည်ေးတံို့ုပပန်ပဆာင်ရက်ပရေးအတွက် အပရေးပါပသာ လုပ်သာေးမျာေးကို ဆက်လက်အလုပ်လုပက
် ိုငပ
် စလျှင် ပအာက်ပါတိန
ုို့ ှင့််စပ်လျဉ်ေးသည့်် ပနာက်ထပ်
မည်သည့််အစအမမ ားကို

မှတမ
်

င်ရက
ွ ်နိုင်သနည်ား။

(က) လုပ်သ ားမ ား က န်ားမ မရားနှင့်် မ

ားအနတရ ယ်ကင်ားရှင်ားမရား၊ ကူားစက်ပ ွေ့ပ ားမှု အနည်ား

ုားဖ စ်မစဖ င်ား၊

( ) ကမလားသူငယ်မ ားမစ င့််မရှ က်မှုအတက် တိက
ု ်ရက
ို ်နှင့်် သယ်ဝိုကန
် ည်ားလမ်ားမ ားဖ င့်် အကူအညမပားဖ င်ား၊
6. လုပ်သာေးအင်အာေး၏ မည်သည့််အုပစ
် ုမျာေးသည် ပအာက်ပါတိို့န
ု ှငစ
့်် ပ်လျဥ်ေး၍ ထိခက
ုိ ် အာေးနည်ေးအလွယ်ဆံုေးပဖစ်သနည်ေး။
(က) COVID-19 ဗိုင်ားရပ်စန
် ှင့်် ထိမတွေ့နိုငမ
် ဖ / ကူားစက်နင
ို ်မဖ ၊
( ) အလုပ်အကိင
ု ်မတည်ပငိမ်မှု / အလုပ်အကိုင်

ုားရှုားမှုနှင့််

က်စပ်ဖ စ်မပေါ်လ သည့်် ဝင်မငထိ က
ုိ ်မှုမ ား၊

7. COVID-19 တံို့ုပပန်ပဆာင်ရက်မှုတွင် လုပသ
် ာေးမျာေး၏ သွာေးလာလုပက
် ိုင်မှုအပပေါ် ကန်ို့သတ်ချက်မျာေးပါရှိလျှင် စီေးပွာေးပရေးလုပ်ငန်ေး၏ အပရေးပါပသာမည်သည့်် အစိတ်အပိုင်ေးမျာေးကို
အပဝေးမှ/ အိမ်မှ ပဆာင်ရက်နိုင်သနည်ေး။
(က) ထိုတ ဝန်မ ားကို အမဝားမှ / အိမ်မှ မ

င်ရက
ွ ်ရန် လုပ်သ ားမ ားထတင် လမ
ု လ က် သည့်် ပစစည်ားကိရိယ မ ားရှိပါသလ ား။

( ) ထိုလုပ်သ ားမ ားထတင် ထပ်တုားိ တ ဝန်မ ား ရှိပါသလ ား၊ ဥပမ - မက င်ားပိတထ
်
ားမသ မ က င့််။
8. COVID-19 နှင့််

က်နယ်သည့်် အ ကပ်အတည်ား တို့ဖု ပန်မ

ရည်ရွယ် က်မ ားမဖပ င်ားလဲ ထုတလ
် ုပ်မ

င်ရွက်ရန် လိုအပ် က်မ ားနှငက
့်် က
ို ်ညမစမရား လုပ်မ

င်မမ
ှု ား သိမ
ုို့ ဟုတ် ထုတက
် ုန်မ ား/ ဝန်မ

င်မှုမ ားကို

င်ရွကန
် ိုင်သည့်် နည်ားလမ်ားမ ားရှိပါသလ ား။

9. လုပ်သာေးမျာေးအာေး အိပပ
် ဆာင်မျာေးပပေးထာေးပါသလာေး။ ကူေးစက်ပျံျံ့ပွာေးမည့်် အနတရာယ်အနည်ေးဆံုေးပဖစ်ပစရန် ကျန်ေးမာပရေးနှင့်် ပ

ေးအနတရာယ်ကင်ေးရှင်ေးပရေးဆိုငရ
် ာ မည်သည့််

အစီအမံမျာေးလိအ
ု ပ်ပါသနည်ေး။
10. အလုပ်အကိင
ု ်မျာေးကို အကာအကွယပ
် ပေးရန်နှင့်် လုပသ
် ာေးမျာေးအတွက် ဝင်ပငွလံုခခံြုံမှု ထိန်ေးထာေးပပေးရန် ပရေးချယ်စရာနည်ေးလမ်ေးမျာေးကို လုပ်သာေးမျာေးနှင့်် ယင်ေးတိို့က
ု ယ
ို ်စာေး
လှယ်မျာေးနှင့်် တိင
ု ပ
် င်ပဆွေးပနွေးထာေးပါသလာေး။
11. အလုပ်အကိုင်မျာေးကို အကာအကွယ်ပပေးနိုင်ရန် အလုပ်လုပန
် ိုင်သည့််အချိန်မျာေး ပပန်လည်စစ
ီ ဉ်သတ်မတ
ှ ရ
် ာ၌ မည်သည့််ပရေးချယ်စရာမျာေးရှပ
ိ ါသနည်ေး။
(က) အလုပ်လုပန
် ိုင်သည့််အ န
ိ ်မ ား/ အလုပ်လုပ်နိုင်သည့််ရက်သတတပတ်/ အလုပအ
်

ိုင်ားမ ားကို မလ ့် ဖ င်ား (လူလူ င်ား နားကပ်မက
ှု ို မလ ့် ရန်လည်ားဖ စ်သည်)၊

( ) လစ ရသည့်် င့််မ ားယူရန် သတ်မတ
ှ ်မပားဖ င်ား၊
(ဂ) လစ မရမသ

င်မ
့် ား/

နဒအမလ က် င့််ယူဖ င်ားမ ားဖပြုံလုပ်ရန် လုပ်သ ားမ ားကို င့််ဖပြုံမပားဖ င်ား၊

12. အပခာေးအလုပ်လုပ်မ/ှု ခွင့််ယူမှုအစီအစဉ်မျာေးပ ကာင့်် အပခာေးအကျိြုံေးခံစာေးခွငမ
့်် ျာေး/ ရပိုင်ခွင့််မျာေး (လူမှုပရေးအာမခံ၊ ပင်စင်၊ ကျန်ေးမာပရေးအာမခံ) (ရှိလျှင)် ယင်ေးတိအ
ုို့ ပပေါ်
ထိခုက
ိ ်နင
ို ်ပပခမျာေးကို လုပ်သာေးမျာေး မည်သိုို့သတိပပြုံနိုငပ
် ါသနည်ေး။
13. အလုပ်အကိုင်မျာေးကို အကာအကွယ်ပပေးရန် လုပ်သာေးအင်အာေး ပပန်လည်ဖွဲျံ့စည်ေး ထူပထာင်မည်န
့် ည်ေးလမ်ေးမျာေးက
(က) အမရားမပေါ် တို့ဖု ပန်မ

ာပတွလဲ။

င်ရက
ွ ်မှုမ ားတင်အမထ က်အကူဖပြုံနိုင်မရား သတ်မတ
ှ ်ကျွမ်ားက င်မှုရှိသည့်် လုပ်သ ားမ ားအ ား ယ ယမစလတ်မပားဖ င်ား၊

( ) လုပ်သ ားမ ားကို စားပ ားမရားလုပ်ငန်ားမ ား၏ အဖ
(ဂ) လုပ်သ ားမ ားကို သင်တန်ားမပားဖ င်ား/ ထပ်

ားအစိတအ
် ပိုင်ားမ ားတင် ဖပန်လည်မနရ

ထ ားတ ဝန်မပားဖ င်ား၊

င့််သင်တန်ားမပားဖ င်ား၊

14. အကျပ်အတည်ေးမှ ပပန်လည်နာလန်ထန
ူ င
ို ်မှုအပပေါ်မူတည်၍ လုပ်သာေးမျာေးကို ပပန်လည် အလုပ်ခန်ို့ထာေးရန် တရာေးဝင်အာမခံချက် ရှိ၊ မရှိ။
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15. IFC ၏ ပထာက်ပံ့်ဝန်ပဆာင်မှုရရှိသူမျာေးအပနနှင့်် ယင်ေးတိို့ု လုပ်သာေးမှတတ
် မ်ေးစာရင်ေးမျာေးသည် လက်ပတွျံ့သက်ဝင်မှုမရှသ
ိ ည့်် အပနအထာေး ပဖစ်ပစကာမူ ထိုစာရင်ေးကို
ဆက်လက်ထိန်ေးသိမ်ေးထာေးနိုင်ရန် မည်သည့််အစီအမံမျာေး ပဆာင်ရက်ပနပါသနည်ေး။
(က) ယ ယလုပ်သ ားအင်အ ားမလ ့် ဖ င်ား/ ယ ယအလုပ်ထုတဖ် င်ား- အထူားသဖ င့်် နိုင်ငမတ က
် ဝင်မငအမထ က်အပ့်မ ားမပားလ င်၊
( ) လုပ်သ ားမ ားကို ဌ နတင်ား ွေ့ပ ိြုံားတိားု တက်မရား အလုပ်မ ား သိမ
ုို့ ဟုတ် သန်ို့ရှင်ားမရားဖပြုံလုပ်ဖ င်ား၊ အ
(ဂ) ရပ်ရွ လူထုအတင်ား မစတနာ့်ဝန်ထမ်ားမ
၁၆။

ဤအကကံပပေးစာတမ်ေးကို

င်ရွက် င့််မပားဖ င်ား/ မ

ကန်ထရိုက်တာမျာေးနှင့််

င့််ဖမြှင့််တင်ဖ င်ားနှင့်် ဖပြုံဖပင်ထိန်ားသိမ်ားဖ င်ားမ ားသိုို့ မရွေ့မဖပ င်ား တ ဝန် မပားဖ င်ား၊

င်ရက
ွ ်ရန် တိက
ု ်တန်ားဖ င်ား၊

အပခာေးစီေးပွာေးပရေးမိတ်ဖက်မျာေးအာေး

သင်မျှပဝခဲပ
့် ါသလာေး။

အလုပ်အကိင
ု ်မျာေး

အကာအကွယပ
် ပေးရန်နင
ှ ့််

ပပန်လည်

နာလန်ထနိုင်ရန် ကကိြုံေးပမ်ေးရာ၌ အာေးလံုေးမျှပဝပဆာင်ရက် ကရမည့်် အပရေးပါပသာ အပ ကာင်ေးချက်မျာေးကို အပလေးအနက်ထာေးပဆွေးပနွေးခဲ့်ပါသလာေး။

ဝန်ထမ်ားအင်အ ားမလ ့် မှုကို မမရှ င်လန
ဲ ိုင်လ င်
၁၇။အဖ

ားနည်ားဖ စ်မ

သက်
မရား

င်ရွကန
် ိုင်မဖ အ ားလုားကို အဖပည့််အဝ စဉ်ားစ ားမသ ်လည်ား၊ ဝန်ထမ်ားအင်အ ားမလ ့် မှုပစ
ု တစ် ု ုကို မမရှ င်လဲနင
ို ်လ င် IFC နှင့်် သတ်မတ
ှ ်ထ ားသည့််

ိုင်ရ အ ဏ ပိုင်မ ားအ ား ကကိြုံတင်အသိမပားအမ က င်ား က ားပါသလ ား။ ကုမပဏသည် လုပ်သ ားမ ားနှင့်် စတင်တင
ို ်ပင်၍ လုပ်သ ားအင်အ ားမလ ့် မရားအစအစဉ်တစ်ရပ်
ဲပါသလ ား။ နိုင်င၏ဥပမေသတ်မတ
ှ ် က်မ ားနှင့်် IFC ၏ လုပ်မ

င်မှုစသတ်မတ
ှ ် က် ၂ (PS2) ၏ စ ပိုေ် ၁၈ နှင့်် ၁၉ ပါသတ်မှတ် က်မ ားကို သင်ရင်ားနှားကျွမ်ားဝင်

ပါသလ ား။

© ၂၀၂၀ အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ

ဏ္ဍာပရေး ပကာ်ပိုပရေးရှင်ေး။ ပိုင်ဆင
ို ်ခွင့််အပပည့််ရှိ။

မသက် ိုင်မ က င်ားရှင်ားလင်ား က်။ ဤအကကဖပြုံစ တမ်ားသည် COVID-19 ကပ်မရ ဂါကို ရင် ိုင် မက လ
် ားနိုင်ရန် IFC ၏ မထ က်ပ့်ဝန်မ
၏မထ က်ပ့်ဝန်မ

င်မှုမ ားကို

သတင်ားအ က်အလက်မ ား၊
မ

ရရှိထ ားသူမ ားသည်

ကမဘ ့်က န်ားမ မရား

အကကဖပြုံ က်မ ားအဖပင် မေသနတရ၊

အ ဲွေ့အစည်ား

ဖပည်နယ်တုင
ိ ်ားနှင့််

(WHO)

နှင့််

ဖပည်မထ င်စုအ င့််

အဖ

ားသက် ိုင်ရ

အစိုားရက န်ားမ မရားအ ဏ ပိင
ု ်မ ားထမှ

်ဖပပါအကကဖပြုံ က်မ ားသည် အမဖ အမနအ န
ိ ်အ ါအလိုက် မဖပ င်ားလဲနိုင်သည်ကို မှတသ
် ားထ ားသင်သ
့် ည်။ IFC ၏မထ က်ပဝ
့် န်မ

အ ဲွေ့အစည်ားမ ားထမှလည်ား သက် င
ို ်ရ
အမ ားနှင့်် ိုင်မသ

မယ ု

သတင်ား အ က်အလက်မ ားရရှိနိုင်သည်။ ဤအကကဖပြုံစ တမ်ားကို ဖပည့််စုမစ့်လုမလ က်စ

အ က်မ ားကိုသ

မ

်ဖပဖ င်ားဖ စ်သည်။ ထို ိုက် ုားရှုားနိုင်မဖ ဖမင့််မ ား မသ

င်မှုမ ားကို ရရှိထ ားသူမ ားအ ား ကူညရန် ရည်ရွယ်သည့််အကကဖပြုံ က်မ ား ပါဝင်သည်။ IFC

အဖပည်ဖပည် င
ို ်ရ က န်ားမ မရားနှင့််

မရ ဂါထိန်ား ြုံပ်မရားအ ဲွေ့အစည်ားမ ား၏

သတင်ား အ က်အလက်မ ား

ကိုလည်ား

COVID-19

နှင့်် င
ို ်မသ

ကိားု က ားသင့််သည်။ ထိုသက
ိုို့ ိုားက ားရ တင်

င်မမ
ှု ားကို ရရှိထ ားသူမ ားအမနနှင့်် ယင်ားတိို့၏
ု စားပ ားမရားလုပင
် န်ားကဏ္ဍမ ားရှိ အဖပည်ဖပည် င
ို ် ရ

ဖပြုံစုရန် ရည်ရွယ်ထ ားဖ င်ားမဟုတပ
် ါ။ ဤစ တမ်ားသည် ကဏ္ဍအလိုက် အထူားလမ်ားညန် က်မ ားအစ ား

ကဏ္ဍမ ားတင် လုပ်ကိုင်မ

င်ရွက်မနသည့်် IFC ၏မထ က်ပ့်ဝန်မ

အ က်အလက်ဖ စ်မှုတမ
ုို့ိ သ

မစရန်

င်မှုမ ားကို ရရှိထ ားသူမ ားသည် ကဏ္ဍအလိုက်

သက် ိုင်ရ လုပ်ထုားလုပ်နည်ားမ ား နှင့််စနှုန်ားမ ားကိုလည်ား ကိုားက ားသင့််သည်။
ဤအကကဖပြုံစ တမ်ားပါ

သတင်ားအ က်အလက်မ ား၏

တိက မှု၊

ဖပည့််စုလုမလ က်မှု၊

လတ်တမလ

သင်မ
့် တ ်မသ ကကိြုံားပမ်ားမှုမ ား

ဖပြုံလုပ်ထ ားမသ ်လည်ားပဲ

အမဖ အမနမ ားသည်

အမဖပ င်ားအလဲဖမန် န်နိုင်ပပား လက်ရှိဖ စ်မပေါ် မနသည့််အမဖ အမနမ ားကို ထင်ဟပ်ဖ င်ားမရှိမတ ့်ဖ င်ားလည်ားဖ စ်နိုင်မ က င်ား မှတသ
် ားထ ားပါ။ IFC သည် ဤအကကဖပြုံစ တမ်ားပါအ က်အလက်မ ား၏ တိက မှု၊ ဖပည့််စုလုမလ က်မှု၊ လတ်တမလ
အ က်အလက်ဖ စ်မှုတက
ုို့ိ ို အ ိုင်အမ အတည်ဖပြုံဖ င်ား သိမ
ုို့ ဟုတ် အ မ ဖ င်ားမဖပြုံပါ။ IFC သည် ဤအကကဖပြုံစ တမ်ားပါ အ က်အလက်မ ားတင် အမှ ားအယင်ားမ ား၊
တ ဝန်သိမည် သိမ
ုို့ ဟုတ် တ ဝန်ရှိမည်ဟ၍
ူ လည်ား မယူ ပါ။ ဤအကကဖပြုံစ တမ်ားတင်မ

ယ် န်ထ ားမှုမ ား သိမ
ုို့ ဟုတ် လစ်ဟ မှုမ ား၊ အ ားနည်ားမှုမ ားအတ က်

်ဖပထ ားမသ သတင်ားအ က်အလက်မ ား၊ နည်ားလမ်ားမ ား၊ လုပ်ငန်ားစဉ်မ ား၊ မက က် က် မှုမ ားနှင့််

ယု ကည်အ ားထ ားဖ င်ားနှင့််စပ်လ ဉ်ား၍ တ ဝန်သိမည် သိုို့မဟုတ် တ ဝန်ရှိမည်ဟူ၍လည်ား မယူ ပါ။ ဤအကကဖပြုံစ တမ်ားပါစ ရွက်စ တမ်ားမ ားသည် ဥပမေ ိုင်ရ ၊ စားပ ားမရားလုပ်ငန်ား
ဖ စ်မပေါ်မစမရား

ဲွေ့စည်ားထူမထ င် မပားရန် မရည်ရွယပ
် ါ။ IFC၏ မထ က်ပဝ
့် န်မ

င့်် န
ိ ် ုားဖ တ်မှုမ ားကို အသုား ဖပြုံဖ င်ား သိမ
ုို့ ဟုတ်

ိုင်ရ သိမ
ုို့ ဟုတ် မ ားပည

င
ို ်ရ အကကဉ ဏ်တစ်ရပ်

င်မမ
ှု ားကို ရရှိထ ားသူမ ား၏ ပည ရပ် င
ို ် ရ အကကမပားမ ား၏ အထူားအကကဉ ဏ်မ ားကို အစ ားထိုားရန် ဤအကကဖပြုံစ တမ်ားကို ကိုားက ားဖ င်ား သိမ
ုို့ ဟုတ်

အသုားဖပြုံဖ င်ားကို မဖပြုံလုပ်သင့််ပါ။
ဖ န်မ
ို့ ဝဖ င်ား။ အဖပည်ဖပည် ိုင်ရ
ရှင်ားလင်ား က်ပါ ထည့််သင်ားမ

ဏ္ဍ မရားမက ်ပိုမရားရှင်ား (IFC) သည် ၄င်ား၏မရားသ ားမ

်ဖပမှုမ ား ဖ န်မ
ို့ ဝဖ င်ားကို အ ားမပား၍ စ

တ်သူမ ားသည် IFC ၏ မရားသ ားမ

်ဖပမှုမ ားအမပေါ် သင့််မလ ်မသ မလားစ ားမှုမ

်ဖပလ င်၊ ထိုစ ရွက်စ တမ်ားမ ားကို ပည မရား ိုင်ရ နှင့်် စားပ ားမရားမ န်မသ ရည်ရွယ် က်မ ားအတက် မူပ ားကူားယူဖ င်ားနှင့်် ဖ နို့်မဝဖ င်ား ဖပြုံလုပ်နိုင်ပါသည်။

ဤအကကဖပြုံစ တမ်ားအတက် Ergon Associates ၏ ပပ
့် ိုားမှုမ ားအ ား မက ားဇူားတင်ရှိပါသည်။
IFC အမ က င်ား နှင့်် ပတ်ဝန်ားက င်၊၊ လူမှုမရားနှင့်် စမအုပ် ြုံပမ
် ှု ိုင်ရ (ESG) အမလ့်အက င့််မ ား တိားု တက်မရားအတက် လုပ်မ
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