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န ိိုင ်င ံမ ွာျား စ ွွာတ ွင ် အ ရ  ျားပါရသွာ  ထ ိုတ ်ကိုန ်မ ွာ ျား နငှ ့်် ဝန ်ရ  ွာ င ်မှုမ ွာျား  ရ ပျား အ ပ်ရ န သည့််အပ ပင ် လ ိုပ်သွာ ျား မ ွာျား နငှ ့်် ယ ငျ်ား တ ိိုို့ မိသွာ ျား စ ိုမ ွာ ျား အတ ွက ် အ လ ိုပ်အ ကိိုင ်မ ွာျား န ှင ့်် 

အ သက်ရမ ွျား ဝမ ်ျားရ က ွာ င ်ျားမ ွာ ျား  ဖန ်တ  ျား ရ ပျားရ န သည့်် IFC ၏ရထွာ က်ပံ့်ဝနရ်  ွာ ငမ်ှုမ ွာ ျား ကိို  ယ ူထ ွာျား သူမ ွာ ျား န ှင ့်် ကမဘွာ ရ ပေါ် ှိ လ ိုပ်င နျ်ား  ှင ်မ ွာျား အရ ပေါ် COVID-19 

ကပ်ရ  ွာ ဂါ သည် စ ိန ်ရ  ေါ်မှုမ ွာ ျားစ ွွာ ပဖစ ်ရ ပေါ်ရ စ သည်။ လ ူသွာ ျားတ ိိုို့အ ွာျား  ရ ျား ဒိုကခက ရ  ွာ က်ရစ သည့်် COVID-19 ဗိိုငျ်ား  ပ်စ ်ရ  ွာ ဂါ လ ိုပင် န ်ျား  ငွ ်အ တ ွင ်ျား ကူျားစ က် 

ပ ံျံ့ ပွွာ ျား ပ င ်ျား မှ တ ွာျား   ျား ကွာ ကယွ ်ပ ငျ်ား န ှင ့်် အ လ ိုပ်လ ိုပ်ကိိုင ်ရန သူမ ွာ ျား အတ ွက ် ရ  ျားအ န တ ွာယ ်ကင်ျား  ငှ ်ျား သည့်် လ ိုပ်င န ်ျား  ငွ ် အရ ပ အ ရန မ ွာ ျား  ဖန ်တ  ျား ရပျား ပ င ်ျား သည်   

ရ ယ  ိုယ  အ ွာျား ပဖ င ့် ် ကိုမပဏ  အ ွာ ျားလ ံိုျားအ တ ွကသ်ွာ မက လ ူူ့အ ဖွ ျံ့အ စ ည်ျား တစ ် ိုလ ံိုျား အ တ ွက ် အ ထျူား အ ရ  ျား ပါ ရ သွာ ကိစစပ ဖစ ်သည်။  

 

 ည် ွယ ်  က ်
ဤကက ွာျားက ွာလ အကက ံပပြုစွာတမ်ျား၏  အဓကိ  ည် ွယ်  က ်မှွာ -  လိုပ်ငန ်ျား ွငအ်တငွျ်ား COVID-19 ဗိိုင်ျား ပ်စ်ရ ွာဂါ ပဖစပ်ွွာျားပ ျံံ့နှံို့ပ င်ျားက ိို တွာျား  ျားက ွာက ွယ်ပ င်ျားနငှ့်် စ မံ န်ို့ ွ ပ င်ျားအပပင်  

ရဒသ ံလူထိုအတွင်ျား COVID-19 ဗိိုင်ျား ပ်စ်ရ ွာဂါ က ူျားစက ်ပ ံျံ့နှံို့ပ င်ျားက ိို တိုန်ို့ပပနရ်ပဖ ှင်ျားနိိုင်ရ ျား အစ အမံမ ွာျား ပမန် န်စွွာ ရဖွာ်ထိုတ်နိိုင် န် IFC ၏  ရထွာက ်ပံ့်ဝန ်ရ ွာငမ်ှုမ ွာျားက ိို 

 ယူသူမ ွာျားက ိို က ူည  န် အပပညပ်ပည ိ်ိုင် ွာ အသိအမှတ် ပပြုထွာျားသည့်် သတင်ျား င်ျားပမစ်မ ွာျားမှ အမ ွာျားပပညသူ်သိိုို့ထိုတပ်ပနအ်သိရပျားထွာျားသည့်် အကက ံဉွာဏ်မ ွာျားက ိို စိုစ ညျ်ားရက ွာက ်နိုတ ်

ရဖွာ်ပပပ င်ျားပဖစ်သည်။  ဤအကက ံပပြုစွာတမ်ျားအတကွ ် က ိိုျားကွာျားသည့်် သတင်ျား င်ျားပမစ် မ ွာျားနှင ့်် ရန ောက ်ထပ်သတင်ျားအ  က ်အလက ်မ ွာျားက ိို ရနောက ် က ်တွ  -  ၁ တွင် စွာ င်ျားပပြုစို ရဖွာ်ပပအပ ်

ပါသည်။  

 ဤအကက ံပပြုစွာတမ်ျားသည ် ပပည့်စ်ံိုလံိုရလွာက ်သွာ စွာ တမ်ျားမဟ ိုတ်ပါ။ က ဏ္ဍအလိိုက ် အထူျားအကက ံဉွာဏ်မ ွာျားအစွာျား ရယ ိုယ အကက ံဉွာဏ်မ ွာျားသွာ ရဖွာ်ပပပ င်ျားပဖစသ်ည။် ထိ ိိုက ် ံိုျားရ ံှုျား  

နိိုင်ရပ  ပမင့််မွာျားရသွာက ဏ္ဍမ ွာျား ှိ က ိုမပဏ မ ွာျားအရနနငှ့်် သက ် ိိုင် ွာက ဏ္ဍအလိိုက ် လိုပ်ထံိုျားလိုပ်နည်ျားမ ွာျားနငှ့််စံန ှုန်ျားမ ွာျားက ိို က ိိုျားက ွာျားသင့််သည။် ဤ အကက ံပပြုစွာတမ်ျားအ ံိုျားတွင်ပါ ှိသည့်် 

မသက ် ိိုင်  ရကက ွာင ်ျား  ငှ်ျားလင်ျားရဖွာ်ပပ  က ် အပပည့််အစံိုက ိိုလညျ်ား ကက ည့််ရှုပါ ။  

 ဤအကက ံပပြုစွာတမ်ျားက ိို IFC ၏  ရအွာက ်ပါ COVID-19 အကက ံပပြုစွာတမ်ျားမ ွာျားနငှ့်် အတူတွ  ဖတ်ရှုသင့််သည။်  

• IFC ၏  ရထွာက ်ပံ့်ဝန ်ရ ွာင်မှုမ ွာျားက ိို   ိှထွာျားသူမ ွာျားအတကွ ်  COVID-19 နှင ့်် က ်စပ၍် လိုပ်သွာျားမ ွာျားက ိို အရထွာက ်အပံ့်ရပျားပ င်ျား ိိုင် ွာ ကက ွာျားက ွာလ အကက ံဉွာဏ် 

မ ွာျား။ ယင်ျားအကက ံပပြုစွာတမ်ျားတွင် COVID-19 အကက ပအ်တည်ျားက ွာလတငွ် လိုပ်သွာျားမ ွာျား/ဝ န်ထမ်ျားမ ွာျားက ိို မည့်သိ်ိုို့ ရထွာကပ်ံ့်ရပျားနိိုင်ရကက ွာင ်ျားနငှ့်် လိုပ်သွာျား /ဝနထ်မ်ျား  

အင်အွာျား ရလ ွာ့်  မည့််အစွာ ျား အပ ွာျားရ ျွား  ယ်စ ွာန ညျ်ားလမ်ျားမ ွာျားက ိို မညသိ်ိုို့ စဉ်ျားစွာ ျား နိိုင်ရကကွာင်ျား ရဖွာ်ပပထွာျားသည။် 

• COVID-19 အရ ျားရပေါ်အရပ အရန ကက ိြုတင်ပပင် င်မှုနှင ့်် တိုန်ို့ပပန်ရ ွာင် ွကမ်ှု စ မံ  က ်ရ ျား ွ ပ င်ျားနှင ့််စပ်လ ဉ်ျား၍၊  IFC ၏  ရထွာက ်ပံ့်ဝန်ရ ွာင်မှုမ ွာျားက ိို   ိှထွာျား  

သူမ ွာျားအတကွ ် ကက ွာျားက ွာလအကက ံဉွာဏမ် ွာျား။ ယင်ျား အကက ံပပြုစွာ တမ်ျားတငွ်  ထိ ိို က ် ံိုျားရ ံှုျားနိိုင်ရပ  မ ွာျားက ိို ရဖွာ်ထိုတ်ပ င်ျား၊  တွာဝနဝ်တတ ွာျားမ ွာျား   ွ ရဝသတ်မတှ်ပ င်ျားနှင ့်် 

COVID-19  ိိုင် ွာ စိနရ် ေါ်မှုမ ွာျားက ိို ထိရ ွာက ်စွွာ ရပဖ ှင်ျားနိိုင် န် စ မံရ ျား ွ  ွာတငွ် က ိုမပဏ မ ွာျားအွာျား အရထွာက ်အက ူပပြု န်  ည် ွယ်သည။် 

တ ွာ ျား  ျားကွာ ကယွ ်ပ င်ျားနှင့်် တံိုို့ပပန်ရ ပဖ ှင်ျားပ င်ျား 
က ိုမပဏ နငှ့်် ရဒသ ံလူထိုအရပေါ် COVID-19 ၏  ထိ ိိုက ်မှုမ ွာျား ရလ ွာ့်  နိိုငမ်ည့်် လိုပ်ရ ွာင ်  ကမ် ွာျား ရဖွာ်ထိုတ်ရ ွာင ်ကွ ် န် တွာဝန ်ဝတတ ွာျား မ ွာျားနှင ့််အတူ သ ျားပ ွာျားအဖွ ျံ့တစ် ို 

ဖွ ျံ့စည်ျားပ င်ျားက ိို က ိုမပဏ အလိိုက ် ပပြုလိုပ်ကက  န်အကက ံပပြုသည။် ရ ွာင ် ွက ်သင့််သည့််လိုပ်ရ ွာင ်  က ်မ ွာျားအတွက် လက ်ရတွျံ့က  ရသွာနမူနောမ ွာျားက ိို ရအွာက ် ပါအပိိုင်ျားတစ် ိုစ   င်ျားတငွ ်

အကက ံပပြု ရဖွာ် ပပထွာျား သည။်  

COVID-19  ိိုင် ွာ သတင်ျားအ  က်အလက်မ ွာ ျားရ ထွာက်ပံ့်ရပျားပါ (1, 3, 16, 20) 
ယ င်ရ ွာဂါမ ွာျား ပဖစရ်ပေါ်ပ ံျံ့နှံို့  ့်သည့်် အရတွျံ့အကက ံြုမ ွာျားအ  သတင်ျားအ  က ်အလက ်ပဖန်ို့ရဝပ င်ျားနှင ့်် သငတ်န်ျားရပျားပ င်ျားသည ် က ိုမပဏ နှင ့််အမ ွာျားပပ ညသူ် နှစ ် ပစ်လံိုျားအတကွ ် ထိ ိိုက ်  

 ံိုျားရ ံှုျားနိိုင်ရပ မ ွာျား ရလ ွာ့်   န် အထိရ ွာက ် ံိုျားနည်ျားလမ်ျားတစ် ပပ်ဖစ်ရကကွာင ်ျား ရဖွာ်ပပလ က် ှိသည။်  

 က ိုမပဏ အရန ပဖင့်် COVID-19 က ူျားစကပ် ျံံ့ပွွာျားပ င်ျားက ိို တွာျား  ျားက ွာက ွယ် န၊်  အထူျားသပဖင့်် တစ်ဦျားနှင ့််တစ်ဦျား လံိုရလွာက ်ရသွာ  အက ွွာအရဝျားတစ် ိုအထိ ပ ွာျားရန  န်အတွက ်

အကက ံပပြု  က်မ ွာျားက ိို ရလ့်လွာ န၊်  COVID-19 ၏  ရ ွာဂါလက ခဏွာမ ွာျားက ိို သတိပပြုမိ န် ဝန်ထမ်ျားမ ွာျားအွာျား သငတ်န်ျားရပျား န်၊  အရ ျားရပေါ်အရပ အရန တငွ် ရ ွာင ် ွက ် န်လိိုအပ် 

သညမ် ွာျားက ိို နော ျားလညသ်ရ ွာရပါက ်ထွာျား န်၊  ဤစွာတမ်ျားပါ အကက ံပပြု  က ် မ ွာျားက ိို လိိုက်န ော န်၊  အရလ့်အက  င့််ရကွာငျ်ားမ ွာျား ိိုင် ွာ သတင်ျားအ  က ်အလက ်မ ွာျား ပပြုစိုရပျားအပ် န ်

အကက ံပပြုအပ်ပါသည်။  

 

လိုပ်ငနျ်ား ွင်အတွ င်ျား COVID-19  ိိုင ်ွာ က န်ျားမွာရ ျား အနတ ွာ ယ် တွာျား   ျားကွာကွယ် န ်

နငှ့်် စ မံ နိ်ု့ ွ  န် IFC ၏ ရထွာက်ပံ့်ဝန်ရ ွာ င်မှုမ ွာျားကိို  ယူထွာျားသူမ  ွာျား အတွက ်

ကကွာျားကွာလအကကံ ဉွာဏ်မ ွာျား 
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COVID-19 က ူျားစက ်  ံသူမ ွာျား သိိုို့မဟ ိုတ ်ယင်ျားတိိုို့မိသွာျားစိုအရပေါ်  ွ ပ ွာျား က ် ံပ ငျ်ား 

သိိုို့မဟ ိုတ ်အ ှက ်  ရအွာင ်ပပြုလိုပ်ပ င်ျားမ ွာျား  မပပြုလိုပ်သင့််ပါ။  

လက ် ိှပဖစ်ရပေါ်ရနသည့်် က ိစစမ ွာျားအရပေါ် ဝန ်ထမ်ျားမ ွာျား၏  စိိုျား မိ်ပူပန်မှုမ ွာျားက ိို က ိိုင်တယ်ွ  

ရပဖ ှင်ျား န် က ိုမပဏ အတငွ်ျား  က ်သွယ် မည့်် ပိုဂိ္ြုလ်မ ွာျားနှင ့််  က ်သွယ်ရ ွာင ် ွက ်နိိုငရ်သွာ 

လမ်ျားရကက ွာင ်ျားမ ွာျား (ဥပမွာ -  SMS စွာတိိုရပျားပိိုို့ပ င်ျားနှင ့်် အ ျားရများလ်) က ိို ရဖွာ်ထိုတ်သတ်မတှ ်

သင့််ပပ ျား ထိို က ်သွယ် ရ ျား လမ်ျားရကက ွာင်ျားမ ွာျားအသံိုျားပပြု  န် အ င်ျားအပမစမ် ွာျား လံိုရလွာကစ်ွွာ  

  ထွာျားရပျားသင့််သည ် (ဥပမွာ -  အရ ျားရပေါ်အရပ အရန တိုန်ို့ပပန်ရ ွာင် ွကမ်ှုအတွက် ရ ေါ် ိို  

နိိုင်သည့်် ဖိုန်ျားလိိုင်ျားတငွ် ဝန ်ထမ်ျား မ ွာျားက ိို ၂၄  နော    တွာဝန်   ထွာျားပ င်ျား။) 
 

 

ဖ ွာ ျားနောရ နရ သွာ  သိိုို့မဟိုတ ် ကူျားစက် ံ နိိုငရ် ပ  ှရိ သွာ  လိုပ်သွာ ျားမ ွာ ျားကိို အိမ်တ ွငရ် နထိိုင် န် သိိုို့မဟိုတ ် အိမ်မှအလိုပ်  လိုပ် န် ရ ပပွာပါ 
(7, 16, 20)  

က ူျားစက ်  ံနိိုင်ရပ  ိှရသွာ ဝန ်ထမ်ျားမ ွာျား လိုပ်ငန်ျား ွင်သိိုို့ ဝငရ် ွာက ်ပ င်ျားရကကွာင ့််   လိုပ်ရဖွာ်က ိိုင်ဖက ်မ ွာျားသိိုို့ က ူျားစက ်မှုမပဖစ်ရစ  န် COVID-19 ရ ွာဂါလက ခဏွာမ ွာျား ပပသ ည့််  

ဝန ်ထမ်ျားမ ွာျား သိိုို့မဟ ိုတ ် COVID-19 အတည်ပပြုလူနောနှင ့်် လွန်  ့်ရသွာ ၁၄   ကအ်တငွ်ျား အန ျားကပ်အတူ ိှ  ့်သည့်် ဝန်ထမ်ျားမ ွာျားက ိို လိုပ်ငန်ျား ွင်နှင့်် ရဝျားရဝျားရန  န် က ိုမပဏ မ ှ 

ရပပွာကကွာ ျားသင့််သည။် ၁၆  ဖ ွာျားနော ရနရသွာ လိုပ်သွာျားမ ွာျားသည ် ရ ျားက ိုသမှု  ိိုင် ွာ အကက ံဉွာဏ်မ ွာျား   က ်  င်ျား ရတွာင်ျား သံင့််သည။်  COVID-19 ရ ွာဂါလက ခဏွာ အနိုစွာျား 

ရတွျံ့ ှိ  နိ်တွင် အလိုပ်လိုပ်ရန  ပဖစ်သည့််ဝန်ထမ်ျားတစ်ဦျားသည ်ထိိုကူျားစက ်နိိုင်ရသွာရ ွာဂါက ိို အပ ွာျားသူမ ွာျားထံသိိုို့ က ူျားစက ်ပ ံျံ့ပွွာျားရစန ိိုင်သည့်် အ နတ ွာယ် ိှသည။်  

 က ိုမပဏ သည ် နောမက  န်ျား ွင့်် ံစွာ ျားပ င်ျားနငှ့်် ိိုင် သည့်် ဝန ်ထမ်ျားရ ျား ွာမူဝါဒမ ွာျားက ိို ပပန်လည်သံိုျားသပ်သင့််ပပ ျား ရပပွာင ်ျားလ  န် စဉ်ျားစွာ ျားသင့််သည။် နော မက  န်ျားပဖစရ်န နိိုင်ရသွာဝန ်ထမ်ျား  

အလိုပ် ွင်သိိုို့လွာလ င် ဗိိုင်ျား ပ်စ်က ူျားစက ်ပ ျံံ့ပွွာျားနိိုင်သည့်် အနတ ွာယ် ိှရသွာရကကွာင ့်် ဝန်ထမ်ျားရ ျား ွာမူဝါဒမ ွာျားက ိို ယွာယ အွာျားပဖင့််ပဖစ်ရစ ရပပွာ င်ျားလ ပ င်ျားရကက ွာင ့် ် ထိိုဝနထ်မ်ျားအရန 

နှင ့််လညျ်ား အလိုပ် ွငသွ်ွာျား မည့်် ဖိအွာျားမ ွာျားက ိို  ရ ွှာင ်လ  နိိုင်မည်ပဖစ်သည်။  

 ဝန ်ထမ်ျားမ ွာျား နော မက  န်ျားပဖစ်ရနပ င်ျား  ှိမ ိှ သိ ိှ န်  ပတ်ိိုတိို ရများ ွန်ျားလ ွာတစ ် ိုက ိို အသံိုျားပပြုနိိုင်သည။် ရများ ွန်ျားအွာျားလံိုျားအရပေါ် လိုပ်သွာျား မ ွာျားက  မ ိှပါ/မပဖစ်ပါဟ ို ရပဖ ကက ွာျားလ င် 

ထိိုလိုပသ်ွာျားသည ်လိုပ်ငန်ျား ွင်တွင် အလိုပ်လိုပ် န် သင့််ရတွာ်သည။် ရအွာကပ်ါ ရများ ွန်ျားလ ွာက ိို နမနူော တစ် ပ်အပဖစ် ရဖွာ်ပပပါသည်။ 

• သင်သည် လွန်  ့်ရသွာ ၂ ပတ်အတွင်ျားက  COVID-19  ှိသူတစ်ဦျားနငှ့်် အန ျားကပ် ထိရတွျံ့မှု ိှ  ့်ပါသလွာျား၊ 

• သင်သည် လွန်  ့်ရသွာ ၂ ပတ်အတွင်ျားက  COVID-19 အပဖစ်မ ွာျားရသွာ နိိုင်ငံ/ရဒသ တစ် ို ိုသိိုို့ သွွာျားရ ွာက ်  ့်ပါသလွာျား၊ 

• သင်သည် ဖ ွာျားရန ပါသလွာျား၊ 

• သင်သည် အဖ ွာျားက   န် paracetamol သိိုို့မဟ ိုတ ်aspirin စသည့်် ရ ျားဝါ ျားမ ွာျားက ိို လွန်  ့်သည့်် ၂၄  နော   အတငွ်ျား အသံိုျားပပြု  ့်ပါသလွာျား၊ 

• သင်သည် ရ  ွာင ်ျား ိိုျားရန ပါသလွာျား၊ (ရ  ွာင်ျား  ပရ်ပ ွာ့်ရပ ွာ့်   ိိုျားလ င်လည်ျား ရဖွာ်ပပ န်ပဖစ်သည်။) 

• သင်သည် လတ်တရလွာတွင် အသကရ် ှှူ ွာ၌ ရမွာဟ ိိုက ်လွာသည်ဟ ို  ံစွာျား ပါသလွာျား ၊ 

အက ယ်၍  ရ ွာဂါလက ခဏွာမ ွာျား ပပသသည ်ှိရသွာ်  ဝန ်ထမ်ျားမ ွာျားသည ် တိိုငပ်ငရ် ွျားရန ွျားမှု၊  တယ်လ ဖိုန်ျားပဖင့််   က ်သွယ်ရများပမန်ျားမှုအပါအဝင်  လံိုရလွာက ်သည့််လက ်လှမ်ျားမ မှုမ ွာျားက ိို 

တတန်ိိုင်သမ    ိှရစ န ်ရ ွာင ် ွက ်ထွာျား မည။် 

 လိုပ်ငန်ျား ပ်အွာျားလံိုျားက ိို အိမ်မအှလိုပ်လိုပသ်ည့််ပံိုစံသိိုို့ မညသိ်ိုို့ ရပပွာင်ျားလ က  င့််သံိုျားနိိုင်မည်ကိို စဉ်ျားစွာ ျားပါ။ အိမ်မအှလိုပ်လိုပ်သည့််ပံိုစကံ ိို  တတန်ိိုငသ်မ  အွာျားရပျားက ူည ပါ။  

ရ   ွာင်ျား ိိုျားစဉ ်ကိိုယတ် ိိုင်နှင ့်် ပတ ်ဝန်ျားက ငအ်တ ွက် ရ  ွာ ဂါကွာကယွ ် န် လိိုကန်ော  မည့်် ကိစစမ ွာ ျား (7, 16, 19) 

မ ွာျားရသွာအွာ ျားပဖင့်် ဗိိုင်ျား ပ်စ်ပ ံျံ့ပွွာျားရစ သည့််နည်ျားလမ်ျားမှွာ က ူျားစက ်  ံသူမ ွာျားမှ  ရ  ွာင ်ျား ိိုျားပ င်ျားနှင ့်် နှော ရ  ပ င်ျား တိိုို့ရကက ွာင့််ပဖစ်သည်။ ရအွာက ်တငွ်ရဖွာ ်ပပထွာျားသည့်် ရ  ွာင ်ျား ိိုျားစဉ်  

လိိုက်နော မည့်် က  င့််ဝတ်မ ွာျားက ိို လိုပ်သွာျားမ ွာျား လိိုက်န ောရစ န် ည န်ကက ွာျားထွာျားပ င်ျားပဖင့်် ထိိုအနတ ွာယမ် ွာျား ရလ ွာ့်က  ရအွာင် ရ ွာင ် ွက ်သင့််သည။် 

• ရ  ွာင ်ျား ိိုျားသည့််အ ါ သိိုို့မဟ ိုတ ်နှောရ  သည့််အ ါ  ပါျားစပ်နငှ့်် နှော ရ ါင ်ျားက ိို တစသ် ှူျားပဖ င့်် အိုပ်၍ရ  ွာင ်ျား ိိုျားပါ သိိုို့မဟ ိုတ ်နှော ရ  ပါ။ အသံိုျားပပြုထွာျားသည့်် တစ်သ ှူျားက ိို အဖံိုျားပါသည့်် 

အမိှုက်ပံိုျားထ သိိုို့ စနွ်ို့ပစပ်ါ ။ 

• တစ်သ ှူျားမ နိိုင်လ င် တံရတွာင ် စ်အရပေါ်ပိိုင်ျားနှင ့််က ွာ၍ ရ  ွာင ်ျား ိိုျားပါ သိိုို့မဟ ိုတ် နှော ရ  ပါ။ လက ်ထ သိိုို့ ရ  ွာင်ျား ိိုျား၊  နှော ရ  ပ င်ျား မပပြုလို ပ်ပါန ှင့််။  

• ရ  ွာ င်ျား ိိုျား၊  နှော ရ  ပပ ျားတိိုင်ျား လက ်မ ွာျားက ိို ရ ျားရကက ွာပါ ။ ရ ၊   ပ်ပပွာတိိုို့နှင ့်် ဂရ ိုတစိိုက ် လက ်ရ ျားသည့််နည်ျားလမ်ျားက  ပိိုမိိုရက ွာင ်ျားမနွ်သည်။ ထိိုလက ် ရ ျားမှုနည်ျားလမ်ျား 

နှင ့််စပ်လ ဉ်ျား၍ က  န်ျားမွာရ ျားအဖွ ျံ့အစည်ျားမ ွာျား၏  အကက ံပပြု  က ်မ ွာျားက ိို လိိုကန်ော ပါ။  ပ်ပပွာန ှင့်် ရ က ိို မ နိိုငလ် င် လက ်သန်ို့စင ်ရ ျား ညက် ိို အသံိုျားပပြုပါ။ 

က  န်ျားမွာရ ျားအတွက် လိိုက ်နော မည့်် အစ အမံမ ွာျားနငှ့််ပတ်သတ၍် က ိုမပဏ မှ လိုပ်သွာျားမ ွာျားအွာျား ရကွာင ်ျားစွွာအသရိပျားထွာျားသင့််သည။် လိုပ်ငန်ျား ွငအ်ွာျားလံိုျားတွင် ရ နှင့််  ပ်ပပွာမ ွာျား၊ 

လက ်ရ ျား နိိုင်သည့်် အ င်ျားအက  င်ျား၊  အပပင်အ င်မ ွာျား လံိုရလွာက ်စွွာ ပပြုလိုပရ်ပျားထွာျားသင့််သည။် တစ်သ ှူျားမ ွာျားနှ င့်် အမိှုက်ပံိုျားမ ွာျားလညျ်ား ထွာျား ှိရပျားသင့််သည။် မလိိုကန်ော သည့်် 

အပပြုအမူမ ွာျား ရတွျံ့ ှိ လ င် လညျ်ား ထိိုသူမ ွာျား လိိုက်န ောရစ  န် တိိုက ်တနွ်ျားရပပွာကကွာျားသင့််သည။် 

COVID-19  ိိုင် ွာ အရ တျွံ့  မ ွာ ျားရ သွာ  

ရ  ွာဂါလကခဏွာ မ ွာ ျား (11, 22) 

ဖ  ွာျားပ  င်ျား၊ ရမ ွာပ န်ျားနွမ ်ျားနယပ် င်ျား၊ အသက်ရှှူ   က်  ပ  င်ျား ၊ ရ  ွာင်ျားရပ  ွာက် ိိုျားပ င်ျား၊  

အရ အျားမ ိပ င်ျား၊ မ က ကွာ ဏ  မ ်ျားတိုန်ပ င်ျား၊ က ကွက်သွာျားနောက င်ပ  င်ျား၊ ရ ါင်ျားကိိုက်ပ င်ျား၊ 

လညရ်   ွာင်ျားနောပ င်ျား နှင့်် အနံို့ သိိုို့ အ သွာသစ်  စံွာျားမ ပ င်ျားတိိုို့ပဖ စ်နိိုင်သည။်   

အ  ြိုျံ့လူနောမ ွာျားသည် နှောပ ိတပ် င်ျား၊ နှော ညယ်ိိုပ  င်ျား သိိုို့မ ဟိုတ်  ဝမ ်ျားပ က် ဝမ ်ျားရလ ွာပ င်ျား  

တိိုို့ ပ ဖ စ်နိိုင်သည်။  ဗ ိိုင်ျား ပ ်စ်နှင့်် ထိရတွျံ့ပပ  ျား ၂  က်မ ှ ၁ ၄  က်အတွင် ရ ွာဂါလကခဏ ွာ 

မ  ွာျား ပပ နိိုင်သည။် 
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လူတ စ်ဦ ျားနငှ့််တ စ်ဦ ျား အကွွာအရ ဝျားတ စ် ို ပ ွာျားရ နထိိုင်ပ င်ျား (16, 20) 

လူလူပ င်ျား က ူျားစကမ်ှု တွာျား  ျားက ွာက ွယ် န် တစ်ဦျားနှင ့််တစ်ဦျားတိိုက ်ရိိုက ်ထိရတွျံ့မှု တတန်ိိုင်သမ  အနည်ျား ံိုျားပဖစ်ရစ န် လိိုအပသ်ည။် လူအမ ွာျားအပပွာျား ပံိုမနှ်အလိုပ်လိုပ်ကက သည့််အ ါ 

သိိုို့မဟ ိုတ ်အစည်ျားအရဝျား တက ်ရ ွာက ်ကက သည့််အ ါ စိတ်   ရစ  န်  တစ်ဦျားနငှ့််တစ်ဦျား ၂ မ တွာ (၆ ရပ) အကွွာတွင်  ပ ်ွွာ ွွာရန  န် ရ ွာင ် ွက ်သင့််သည။်  

က ိုမပဏ အရန ပဖင့််  ဝန ်ထမ်ျားမ ွာျား တစ်ဥ ျားနငှ့််တစ်ဥ ျား ၂ မ တွာရအွာက ် အကွွာအရဝျား ှိရသွာ  အလိုပလ်ိုပ်သည့််ရန ွာအွာျားလံိုျားက ိို   ွှာရဖွရဖွာထ်ိုတသ်င့််သည။်  လိုပ်ငန်ျား ွင်ရန ွာဒ ဇိိုင်ျားနှင ့်် 

လိုပ်ငန်ျားစဉ်မ ွာျားအွာျား ပပန်လည်  နိ်ည ိပပင ်င်၍  တစ်ဦျားနငှ့််တစ်ဦျား ထိရတျွံ့နိိုင်ရပ  အနည်ျား ံိုျားပဖစ်ရစ  န်  ရ ွာင ် ွက ်သင့််သည။်  ရအွာကပ်ါ  ဥပမွာမ ွာျားက ိို  စဥ်ျားစွာ ျားသင့်ပ်ါသည်။ 

• ပံိုရသလိုပ်ငန်ျား ွင်ရန ွာမ ွာျား၊  ဥပမွာ -  ရ ံိုျားမ ွာျား၊  အထည ် ြုပ်စက ်ရံိုမ ွာျား၊  ပါက ငထ်ိုတပ်ိိုျားသည့်် လိုပ်ငန်ျား ွင်ရန ွာမ ွာျား၊  အ ညအ်ရသွျားထိန်ျားသိမ်ျားရ ျားအ န်ျားမ ွာျား၊ အစည်ျားအရဝျား 

 န်ျားမ ွာျား စသည်တိိုို့တွင် ရ ျားက င်ျားသည့််အက ွွာအရဝျား  ရန  ွာမ ွာျားသတ်မတှ်ထွာျား န်၊  ဥပမွာ -  ထိိုင် ံိုမ ွာျားက ိို သတ်မတှအ်က ွွာအရဝျားတွင်   ထွာျားပ င်ျား သိိုို့မဟ ိုတ ် ကက မ်ျားရပေါ်တငွ်  

အမှတ်အသွာျားမ ွာျား ပပြုလိုပ်ထွာျားပ င်ျားတိိုို့ပဖစ်သည်။ ၂ မ တွာအက ွွာအရဝျား ထွာျားမ ရပျားနိိုင်ပါက  အလိုပ် ွင်ရန ွာက ိို ယ ငက်  လွတရ်န သည့်် ဧ  ယိွာမ ွာျားသိိုို့    ျံ့ထွင်ရန ွာ   ထွာျား န်  

စဉ်ျားစွာ ျားပါ သိိုို့မဟ ိုတ ် အလိုပ်ရန ွာ တစ် ိုနှင့််တစ် ိုအကက ွာျားတွင် ပလတစ်တစအ်ထူပပွာျားမ ွာျား (plexiglass) ပ ွာျားထွာျား န် စဉ်ျားစွာ ျားပါ။ အလိုပ်ရန ွာတစ ်ိုနှင့်် တစ် ို အကက ွာျား  

ပ ွာျားထွာျားသည့်် ပလပ်စတစ်အထပူပွာျားမ ွာျားနှင ့်် အလိုပ်ရန ွာမ ွာျားက ိို ပံိုမနှ်သန်ို့ ှင်ျားရ ျားပပြုလိုပ်ပါ။ (ရအွာကတ်ွင်  ထိိုအရကကွာင ်ျားအ ွာမ ွာျားက ိို ရဖွာ်ပပထွာျား သည။်)  

• မ ွာျားရသွာအွာ ျားပဖင့်် လူအမ ွာျား ရစွာ င့်် ိိုင်ျားရန  သည့််ရန ွာမ ွာျား ဥပမွာ -  ဓွာ တ်ရလှက ွာျားမ ွာျား၊  ဧ ည့််သညန်ော ျားရန န ်ျားမ ွာျား၊  စက ်ရံိုအဝင်ဝ ထိန်ျား  ြုပ်ကွပက်  သည့်ရ်န  ွာမ ွာျား၊  ဝန ်ထမ်ျား 

စွာ ျားရသွာက ် ိိုင်မ ွာျား အစ ှသိညတ်ိိုို့တငွ်  သတ်မတှ်ထွာျားသည့်် အက ွွာအရဝျားမ ွာျားက ိို  ကက မ်ျားပပင်ရပေါ်တွင် အမှတ်အသွာျားပပြုထွာျားပ င်ျား 

• တွာဝန ်အ ိိုင်ျားမ ွာျား လ  ရပပွာ င်ျားပ င်ျား၊  (toolbox talks) မ ွာျားပပြုလိုပ်ပ င်ျား၊  အပတစ်ဉ်အစည်ျားအရဝျားမ ွာျား စသည်တိိုို့က ိို Video Conference အသံိုျားပပြုပ င်ျား 

• လိုပ်ရဖွာက် ိိုင်ဖက ်မ ွာျားအပါအဝင် အမ ွာျားနှင ့််အန ျားက ပ်ထိရတွျံ့မှု၏ရ ျားအနတ ွာယ်မ ွာျားအရကက ွာင ်ျားက ိို အွာျားလံိုျားက ိိုအသိရပျားပါ။ အပ ွာျားရက ွာင်ျားမွန်ရသွာအပပြုအ မူမ ွာျားက ိို အွာျား ရပျား 

ပါ။ ဥ ပမွာ -  ရ ျားက င်ျားသည့်် အက ွွာအရဝျားတစ် ပပ် ွာျားနော ျား၍ လိုပက် ိိုင်ရ ွာင ် ွက ်ပ င်ျားနှင ့်် လက ် ွ နှုတ် က ်မည့််အစွာ ျား အပ ွာျားသင့််ရတွာ်သည့််နည်ျားလမ်ျားမ ွာျား အသံိုျားပပြု ပ င်ျား။ 

• အထူျားသပဖင့်် လူ ၁၀ရယွာက ်ထက ်ပိိုရသွာ၊  အရ ျားမကက  ျားရသွာလူမှုရ ျားပွ မ ွာျားက ိို ရ  ျံ့ ိိုင်ျားပ င်ျား သိိုို့မဟ ိုတ ်သက ် ိိုင် ွာအွာဏွာပိိုင်မ ွာျား ည န်ကက ွာျားထွာျားသည့််အတိိုင်ျား လိိုက ်နော ပ င်ျား။  

• ပပညတ်ွင်ျားနှင ့်် အပပညပ်ပည ိ်ိုင် ွာသိိုို့    ျားသွွာျားလွာမှုက ိို က ပရ် ွာဂါက ွာလတငွ် အနည်ျား ံိုျားအထိ ရလ ွာ့်   န် (ဥပမွာ -  က ွင်ျား င်ျားစစရ် ျားပ င်ျားနှင ့်် မတူည သည့်် ရဒသမ ွာျား ှိ  

စက ်ရံိုမ ွာျားသိိုို့ က ွင်ျား င်ျားရလ့်လွာပ င်ျားမ ွာျား)၊     ျားသွွာျားလွာ န်လိိုအပ်လ င် သက ိ်ိုင် ွာ    ျားသွွာျားလွာမှု ိိုင် ွာ စည်ျားမ ဉ်ျားစည်ျားက မ်ျား မ ွာျားက ိို ရလ့်လွာပါ။    ျားသွွာျားပ င်ျားသည်  

အ ရ ျားရပေါ် က ယ် ယ်ရ ျား (medical evaluation)  အတကွ ်မဟ ိုတလ် င်     ျားသွွာျားသူမ ွာျားသည ် COVID-19 ရ ွာဂါလက ခဏွာမ ှရိစ  နန်ှင ့်် သက ် ိိုင် ွာအွာဏွာပိိုင်မ ွာျားက  

အကက ံပပြုထွာျားသည့်် အ  နိက် ွာလအတငွ်ျား COVID-19 လူနော မ ွာျားနှင ့်် ထိရတျွံ့မှု မ ိှ   န်ပဖစ်သည်။ (မှတစ်ို ။  က မဘွာ့်က  န်ျားမွာရ ျားအဖွ ျံ့အစညျ်ား (World Health Organization – 

WHO) က  ပပ ျား  ့်ရသွာ ၁၄   က ်ကွာလဟ ို အကက ံပပြုထွာျားသည)် 22 

• လိုပ်ငန်ျား ွင်တစ် ိုတငွ် သတ်မတှ်အ  နိတ်စ် ို၌ လိုပ်သွာျားအရ အတကွ ် အမ ွာျားအပပွာျား  ှိရနပ င်ျားက ိို ရလ ွာ့်   န်၊  အလှည့််က   အလိုပ်လိုပ် က ်မ ွာျား သတ်မတှ်ပ င်ျား သိိုို့မဟ ိုတ ်

ရန ောက ်ထပ် အလိုပ်အ ိိုင်ျားမ ွာျားက ိို ထပထ်ည့်် န် စဉ်ျားစွာ ျားပါ။ အလိုပ်  နိ်တွင် တစ်ဦျားနှင ့််တစ်ဦျား သတ်မတှအ်ကွွာအရဝျားပ ွာျားက ွာ လိုပက် ိိုင်ရ ွာင ် ွက ်ရစပ င်ျားပဖင့်် အလိုပ် င်ျား  

သည့််  က်သတတပတ်တွင် လိုပ်အွာျား အပပည့်် အဝက ိို  က ်လက ်  ှိ ထိန်ျားသိမ်ျားနိိုင်မညပ်ဖစ်သည်။ 

လက်ကိို သန်ို့ ငှ်ျားစင်ကကယ ်စွွာထွာ ျားပ င်ျား (7, 16, 20) 

ရ ၊   ပ်ပပွာတိိုို့နှင ့်် လက ်ရ ျားပ င်ျားက ိို မကက ွာ ဏ ပပြုလိုပ်ရပျားပ င်ျားသည ် လိုပ်ငန်ျား ွင်အတွင်ျား က ူျားစက ်မှုတွာျား  ျားကွာက ွယ် န်အတွက ် အရ ျားပါသည်။ က မဘွာ့်က  န်ျားမွာရ ျားအဖွ ျံ့အစည်ျား 

(WHO) က လကက် ိို ရ နှင ့်် ရ ျားပ င်ျား၊  ပ်ပပွာအသံိုျားပပြု၍ ၂၀ စက ကန်ို့ကက ွာ ရ ျားရကက ွာပ င်ျားနှင ့်် ရ နှင ့််ထပ်မံရ ျားရကကွာပ င်ျား၊  ထိိုို့ရနောက ် တစ်သ ှူျားစက ကှူအ သံိုျားပပြု၍ လက ်သိုတ်ပပ ျား 

 ံို ိိုင်ရ ါင ်ျားက ိို လက ်ပဖင့််မထိ   ထိိုတစ်သ ှူျားပဖင့််သွာ ပတိ် န် အကက ံပပြုထွာျားသည။်  

 က ိုမပဏ သည ် ရ နငှ့်် ပ်ပပွာ အသံိုျားပပြု၍ မကက ွာ ဏ ရသ  ွာစ ွွာ လကရ် ျားမှုက ိို အွာျားရပျားသင့််သည။် လိုပ်သွာျားမ ွာျား လကရ် ျား န် လံိုရလွာက ်သည့််ရန  ွာမ ွာျား ပပြုလို ပ်ရပျားသင့််သည။် 

 ပ်ပပွာန ှင့်် ံို ိိုင်ရ က ိို   က ်  င်ျားမ နိိုငလ် င် အနညျ်ား ံိုျား အယ်က ိိုရဟွာ  ၆ ၀  ွာ ိိုင်န ှုန်ျားပါရသွာ လက ်သန်ို့စငရ် ျား ည်က ိို စ စ ဉ်ရပျားပါ။ အ ိိုပါပစစည်ျားမ ွာျားနငှ့်် ရန  ွာအ င်ျားအက  င်ျားမ ွာျား  

သည ်လံိုရလွာက ်သည့်် အရ အတွက်  ှရိစ  န်နငှ့်် အလိုပ် ွငဧ်  ယိွာအန ျားအနောျားတွင်  နိိုင်ရစ န်ပဖစသ်ည။်  

 တစ် ါသံိုျားစက ကှူမ ွာျား သိိုို့မဟ ိုတ ်ရလပဖင့််အရပ ွာက ် စံကမ် ွာျားက ိိုသွာ အသံိုျားပပြုပါ။ လက ်သိုတအ်ဝတ်မ ွာျားက ိို မ ရဝသံိုျားစွ ပ င်ျား မပပြုပါန ှင့််။  

ရ  ျားရ ကကွာပ  င်ျားနှင့်် ပိိုျားသတ ်ပ င်ျား (7) 

ဗိိုင်ျား ပ်စ်ပ ံျံ့ပွွာျားမှုက ိို တွာျား  ျားက ွာက ွယ် န်အတကွ ် အနည်ျား ံိုျား ရန ို့စဉ်ထိရတျွံ့မှုမ ွာျားရသွာ မ က်နေှာပပင်မ ွာျားက ိို မကက ွာ ဏ ရ ျားရကက ွာပါ ။ ဥပမွာ -  စွာ ျားပွ မ ွာျား၊  တံ ါျားလက ်က ိိုင် ိုမ ွာျား၊ 

လကက် ိိုင်တန်ျားမ ွာျား၊  မ ျား လိုတမ် ွာျား၊  အသံိုျားအရ ွာင ်ပစစညျ်ားမ ွာျား၊  ရက ွာင်တွာ ထိပ် က ်မ ကန်ှော ပပငမ် ွာျား၊  ပစစည်ျားမ ွာျား၏  လကက် ိိုင်ရန ွာမ ွာျား၊ စွာရ ျားစွာ ျားပွ မ ွာျား၊  ဖိုန်ျားမ ွာျား၊  က  ျား ိုတမ် ွာျား၊ 

ရ အိမ်မ ွာျား၊ ရ  ံို ိိုငရ် ါင်ျားမ ွာျား၊  လကရ် ျားက န်/မ ကန်ှော သစက်န်မ ွာျား စသည်ပဖင့််။ သန်ို့စင ် သည့််ရန ွာအလိိုက် ပံိုမနှအ်သံိုျားပပြုရနက   သန်ို့ ှင်ျား ရ ျားသံိုျားပစစည်ျားမ ွာျားက ိို အသံိုျားပပြုပါ။ 

သန်ို့ ှင်ျားရ ျားပစစည်ျားမ ွာျား၏  အည န်ျားစွာပါ  ည န်ကက ွာျား  ကမ် ွာျားက ိိုလိိုက ်နောပါ ။ အကကမိ်ရပါင ်ျားမ ွာျားစွွာ ပပန်လည်အသံိုျားပပြုနိိုင်ရသွာ စကက် ိ ိယွာ/ လူ သံိုျားပစစည်ျားမ ွာျား၊  ဥပမွာ -  လကလ် ဝယ်ယူ 

သူမ ွာျားအတကွ ် ရစ ျားဝယ်လှည်ျားမ ွာျား သိိုို့မဟ ိုတ ်ရစ  ျားဝယ်ပ င်ျားမ ွာျားက ိို တစ်ကက ိမ်အသံိုျားပပြုပပ ျားတိိုင်ျား သန်ို့ ှင်ျားရ ျား ပပြုလိုပ်ပါ။  

က ိုမပဏ သည ် ထိိုပစစည်ျားမ ွာျား/ဧ  ယိွာမ ွာျားက ိို သန်ို့ ှင်ျားရ ျားပပြုလိုပန်ိိုင် န် လံိုရလွာက ်သည့််သန်ို့ ှင်ျားရ ျား ဝန ်ထမ်ျားမ ွာျားထွာျား ှသိင့််သည့််အပပင် သန်ို့  ငှ်ျားရ ျားအလိုပက် ိို ရသ  ွာစ ွွာ လိုပမ်လိုပ် 

လညျ်ား စစ ်ရ ျားသင့််သည။် 

လိုပ်ငန်ျားအ ိိုင်ျားတစ် ိုပပ ျားတိိုင်ျား အလိုပ် ွင်ဧ  ယိွာမ ွာျားနှင ့်် ထိန်ျား  ြုပ်ရ ျားအ န်ျားမ ွာျားက ိို သန်ို့ ှင်ျားရ ျားပပြုလိုပ် န် ဝနထ်မ်ျားမ ွာျားက ိို ည န်ကက ွာျား ပါ။ ထိိုသိိုို့ပပြုလိုပ်နိိုင် န် က ိ ိယွာမ ွာျားက ိို 

ရထွာကပ်ံ့်ရပျားထွာျားပပ ျား မညသိ်ိုို့အသံိုျားပပြု  ရကက ွာင ်ျားည န်ကက ွာျား  ကမ် ွာျားလညျ်ား ရပျားထွာျားပါ။  

လူအမ ွာျားထိရတျွံ့ အသံိုျားပပြုသည့််ရန  ွာမ ွာျား၊  မ က်နေှာပပင်မ ွာျား (ဥပမွာ -  တံ ါျားလကက် ိိုင်မ ွာျား၊  က  ျား ိုတမ် ွာျား၊  အရဝျားထိန်ျား  မိုတမ် ွာျားနှင ့်် စွာရ ျားစွာ ျားပွ မ ွာျားတွင်  တစ် ါသံိုျားစက ကှူစ /အဝတ်စ 

မ ွာျားရပျားထွာျားပါ။ သိိုို့မှသွာ ဝန်ထမ်ျားမ ွာျားသည ်အသံိုျားမပပြုမ နှင့်် အသံိုျားပပြုပပ ျားရန ောက ်တငွ် ထိိုမ က ်နေှာပပင်မ ွာျားက ိို ပွတသ်ပ်သန်ို့  ငှျ်ားနိိုင်မည်ပဖစ်သည်။ 
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သန်ို့ ှင်ျားရ ျားလိုပ်ငန်ျားရ ွာင ် ွက ်သူမ ွာျားအတကွ ် သင့််ရတွာ်ရသွာ တစက် ိိုယ်ရ က ွာက ွယ်ရ ျားပစစည်ျား (personal protective equipment -PPE)က ိို စ စ ဉ်ရပျားပါ (ရအွာက ်ပါစ ွာပိိုဒ်က ိို 

ကက ည့််ပါ။) သန်ို့ ှင်ျားရ ျားပစစည်ျားမ ွာျားနငှ့်် ပိိုျားသတ်ရ ျားမ ွာျားအသံိုျားပပြု ွာ၌  ထိုတလ်ိုပသူ်၏  ည န်ကကွာျား  က ်မ ွာျားက ိို လိိုကန်ော ပါ။ 

အစွာ ျားအစွာ မ ွာ ျားပပင် င်ပ င်ျား (8) 

စွာ ျားဖိိုရ ွာငဝ်န ်ထမ်ျားသည ် က ိုမပဏ က    မတှ်ထွာျားသည့်် အစွာ ျားအစွာ ရ ျားအနတ ွာယက် င်ျား ငှ်ျားရ ျား အစ အမမံ ွာျားက ိိုလိိုက ်နောလ က ် လိုပ်သွာျားမ ွာျားအွာျား ရက  ျားရမွျားသည့််အစွာ ျားအစွာ မ ွာျား 

ရ ျားကင်ျားရစ  န် က ူည သင့််သည။် စွာ ျားဖိိုရ ွာင ်ဝနထ်မ်ျားသည ်ရအွာက ်ပါတိိုို့က ိို လိိုက ်နော သင့််သည် -  

• အဖ ွာျား ှိပ င်ျား၊  ရ  ွာင ်ျား ိိုျားပ င်ျား၊  အသကရ် ူ ွာ၌ ရမွာဟ ိိုက်ပ င်ျား သိိုို့မဟ ိုတ ် COVID-19 အတည်ပပြုလူနော တစ်ဦျားနှင ့်် အန ျားက ပ်ထိရတွျံ့မှု ိှ  ့်ပ င်ျားစသည့််လက ခဏွာ ပ်မ ွာျား ှိလ င် 

အလိုပ်မသွွာျား န် တင်ျားတင်ျားကက ပ်ကက ပ် လိိုက ်နော သင့််သည။် ၁၀   

• စွာ ျားဖိိုရ ွာင ်သိိုို့မဝငမ်  အဝတ်စွာ ျားလ ပ င်ျားနှင ့်် လက ်ရ ျားပ င်ျားအပါအဝင် အစွာ ျားစွာ ရ ျားအနတ ွာယက်င်ျား ငှ်ျားရ ျားအတကွ ် ပံိုမနှ်အရလ့်အက  င့််မ ွာျားပဖင့်် ရလ့် က  င့််သင်ယူ ထွာျားသင့််  

သည။် စွာ ျားဖိိုရ ွာင ်တငွ် ဝတ် ငရ်သွာအဝတ်မ ွာျားက ိို စွာ ျားဖိိုရ ွာင ်ပပငပ်တွင် အသံိုျားမပပြုသင့််ပါ။ အဝတ်လ  န်ျားနငှ့််အတ ူ လက ်ရ ျားနိိုင်သည့်် အ င်ျားအက  င်ျား  အပပင်အ င်နငှ့်် 

ပစစည်ျားရ တတသိမ်ျားထွာျား န် ရသွာ့် တန်ိိုငရ်သွာ ဗ ရိို/အံ ွ မ ွာျား (ပဖစ်န ိိုင်လ င် က  ွာျား၊မ အလိိုက် ွ ပ ွာျားသတမ်ှ တ်ရပျားပ င်ျား) က ိို   ိှနိိုင် န် စ စဉ်ရပျားသင့််သည။် အလိုပ်ဝတ်စံိုမ ွာျားက ိို 

အနည်ျား ံိုျား အပူ  နိ် 72°C ပဖင့်် ရန ို့စဉ်ရလ ွာ်ဖွတသ်င့််သည။် 

• အစွာ ျားအစွာ  က်ပပြုတပ်ပင် င်စွာျားရသွာက ်သည့်် ဧ  ယိွာမ ွာျား၏  ပပင်ပ၌ရ ွာင် ွက်သည့်် သန်ို့ ှင်ျားရ ျားနငှ့်် ပိိုျားသတရ် ျားလိုပ်ရ ွာင ်  က ်မ ွာျားတွင ် ပါဝင်ရ ွာ င် ွက် ပ င်ျား 

မပပြုသင့််ပါ။  

• လက ်မ ွာျားက ိို ပံိုမနှ်ရ ျားရကက ွာ န်လိိုအပသ်ည။် 

• ဇွန်ျားမ ွာျားက ိိုမ ရဝ သံိုျားစွ မှုရကက ွာင ့်် အပပနအ်လှန်က ူျားစက ်မှုမ ွာျားက ိို တွာျား  ျား က ွာက ွယ်သင့််သည။်  ရူဖျားစတိိုင် အစွာ ျားအစွာ တည် င်ျားမှုက ိို ရ ွှာင်ကက ဉ်ပ င်ျားသည ် ဇွန်ျားမ ွာ ျား  

မ ရဝသံိုျားစွ မှုက ိို ရ ွှာင ်ကက ဉ်နိိုင်မည်ပဖစသ်ည။် ထိိုသိိုို့ပပြုလို ပ်မည့််အစွာ ျား အစွာ ျားအစွာ မ ွာျားက ိို တတန်ိိုင်သမ  စွာ ျားဖိိုရ ွာင ်ဝန်ထမ်ျားက  တည် င်ျားရက  ျားရမွျားပ င်ျား သိိုို့မဟ ိုတ်  

တစ်ဦျား  င်ျားအလိိုက ် တည် င်ျားသည့်် ပန်ျားက န်အစံိုလိိုက ်မ ွာျားပဖင့်် အစွာျားအစွာမ ွာျားတည် င်ျားသင့််သည။် 

• လိုပ်သွာျားမ ွာျားသည ်စွာ ျားရသွာက ်ရ ွာငဧ် ယိွာ သိိုို့မဝင်မ  ယင်ျားတိိုို့လကက် ိို  ပ်ပပွာနှင ့််ရ ျားရကကွာသင့််သည။် 

ရ လအ ညအ်ရ သွျားကက ျားကကပ်ထိန်ျား  ြုပ်ရ  ျားအစ အမံမ ွာ ျား (16) 

ရလဝင်ရလထွက ်ပိိုမိိုရက ွာင ်ျားမွန်ပ င်ျား သိိုို့မဟ ိုတ ် ထိရ ွာက ်အက  ြိုျားမ ွာျား ံိုျားပဖစ်ရသွာ ရလစစ်မ ွာျား တပ် င်ပ င်ျားသည ် ထိိုဧ  ယိွာအတွင်ျား ဗိိုင်ျား ပ်စ်မ ွာျား  ဖယ် ှွာျား န် အရထွာကအ်က ူ နိိုင ်

သည့််အပပင် က ူျားစက ်  ံမည့််အနတ  ွာယလ်ညျ်ားရလ ွာ့်နည်ျားနိိုင်သည။် 

တစ်ဦျားနှင ့််တစ်ဦျားန ျားက ပ်စွွာ  ှရိန ပ င်ျားက ိို မတွာျားပမစ်န ိိုင်သည့်် ရန  ွာမ ွာျား၊  ဥပမွာ -  စက ်ထိန်ျား  ြုပ် န်ျားမ ွာျား၊  ဓွာ တရ်လှကွာျားမ ွာျား၊  ဧ ည့််သညရ်စွာ င့်် ိိုင်ျား န်ျားမ ွာျား စသည်တိိုို့တွင် ရလအ ည်  

အရသွျား ကက  ျားကက ပ်ထိန်ျား  ြုပ်မှု ိိုင် ွာ အစ အမံမ ွာျား ထပ်ထည့်် န် စဉ်ျားစွာ ျားပါ။  

တ စ်ကိိုယရ်  ကွာကယွ ်ရ  ျားပစစည်ျား Personal Protective Equipment(21) 

က ူျားစက ်  ံ (နိိုင်ရပ  ှိ) သူ သိိုို့မဟ ိုတ ် ရ ွာဂါပိိုျား ှိရနသည့်် ပစစည်ျားမ ွာျားနငှ့်် ထိရတျွံ့လွာန ိိုင်သူမ ွာျား၊  ဥပမွာ -  က  န်ျားမွာရ ျားလိုပသ်ွာျားမ ွာျားသည ် တစ် ါသံိုျားလကအ်ိတ်မ ွာျားနှင ့်် အသကရ် ူအကွာ  

အက ွယ်ပစစည်ျား -  အနည်ျား ံိုျား N95 အ င့်် (U.S စံန ှုန်ျား) သိိုို့မဟ ိုတ် P2 အ င့်် (EU စံန ှုန်ျား) သိိုို့မဟ ိုတ် အလွာျားတူစံနှုန ်ျား ှိသည့်် နှော ရ ါင်ျားစည်ျား(mask) က ိိုအသံိုျားပပြုသင့််သည။် 

ရန ောက ် က ်တွ  (၁) ပါ ညည် န်ျား  က ်မ ွာျားက ိိုလညျ်ားကက ည့််ပါ။ 

လိုပ်သွာ ျားအိပ်ရ  ွာင်မ ွာျား (7, 8, 16, 20) 

လိုပ်သွာျားအိပ်ရ ွာင်မ ွာျားသည ်လူအမ ွာျား တစ်ဦျားနှင ့်် တစ်ဦျား န ျားက ပစ်ွွာ ကွာလကကွာ ညှရ်န ထိိုင်သည့််ရန ွာမ ွာျား ပဖစ်ရသွာရကက ွာင ့်် ဗိိုင်ျား ပ်စက် ူျားစကန်ိိုင်သည့််အနတ ွာယ် ပမင့််မွာျားသည။် 

ထိိုပဖစ် ပ်မ ွာျားတကွ ် အထက ်တငွ်ရ ွျားရနျွားထွာျားသည့်် စည်ျားမ ဉ်ျားမ ွာျားက ိို လိိုက ်နော၍ ရအွာကပ်ါ အစ အမံတစ် ို သိိုို့မဟ ိုတ ်အစ အမံမ ွာျားက ိို  ထပ်တိိုျားရ ွာင ် ွက ် န်စ ဉ်ျားစွာျားပါ -  

• လိုပ်သွာျားအိပ်ရ ွာင်မ ွာျားသိိုို့ က ူျားစက ်  ံသူမ ွာျား ဝင်ရ ွာက ်ပ င်ျားက ိို တွာျား  ျားပါ။ ပဖစ်န ိိုင်လ င် သိိုို့မဟ ိုတ ် လိိုအပလ် င် ထိိုပိုဂိ္ြုလ်မ ွာျားက ိို ရဒသနတ စည်ျားမ ဉ်ျားမ ွာျား နငှ့််(သိိုို့မဟ ိုတ)် 

သက ် ိိုင် ွာအပပညပ်ပည ိ်ိုင် ွာ အဖွ ျံ့အစည်ျားမ ွာျား၏  အကက ံပပြု  က်မ ွာျားအတိို င်ျား အပ ွာျားသူမ ွာျားနှင ့်် သ ျားပ ွာျား ွ က ွာ အသွွာျားအလွာကန်ို့သတ်ထွာျား မည။်  

• လိုပ်သွာျားအိပ်ရ ွာင်မ ွာျားတွင် ရနထိိုင်သူအရ အတကွ ် က န်ို့သတ်  ကမ် ွာျားက ိို အွာျားရပျားပမ င့််တင် ၊  ရလျားစွာျားလိိုကန်ော ၊  ကက  ျားကကပ်က ွပက်  ပါ။ 

• COVID-19 အနတ ွာယ်ပမင့််မွာျားရသွာနိိုင်ငမံ ွာျား သိိုို့မဟ ိုတ ် ဧ  ယိွာမ ွာျားမှလွာရသွာ ဝန ်ထမ်ျားသစ် ှလိ င်၊  ထိိုပိုဂိ္ြုလ်မ ွာျားက ိို ရဒသနတ စည်ျားမ ဉ်ျားစည်ျားက မ်ျားမ ွာျား  နှင ့််(သိိုို့မဟ ိုတ)် 

သက ် ိိုင် ွာအပပညပ်ပည ိ်ိုင် ွာအဖွ ျံ့အစည်ျားမ ွာျား၏  အကက ံပပြု  က်မ ွာျားအတိိုင်ျား အပ ွာျားသူမ ွာျား နှင ့်် သ ျားပ ွာျား ွ က ွာ အသွွာျားအလွာကန်ို့သတ်  ရစ  န်ပဖစ်သည်။ 

• ပဖစ်န ိိုင်လ င် လိုပ်သွာျားအပိ်ရ ွာငမ် ွာျားက ိို စ မံ န်ို့ ွ  န် တွာဝန် ှပိိုဂိ္ြုလ်(မ ွာျား) သိိုို့မဟ ိုတ ် ဝန ်ထမ်ျားအိမ်ယွာ ှိရပါင ်ျားစပည် ိနိှုင်ျားရပျားသူသည ် ရန ထိိုင်သူမ ွာျား၏  က ိိုယ်အပ ူ နိ်မ ွာျားက ိို  

ရန ို့စဉ်မှတ်တမ်ျားတင် န် ရပါင်ျားစပ်ည နိိှုငျ်ား ရ ွာင ် ွက ်သင့််သည။် မှတစ်ို။ က ူျားစက ် ပ ျံံ့ပွွာျားမှုက ိို တွာျား  ျားက ွာက ွယ်နိိုင်သည့််ပံိုစံပဖင့်် တိိုင်ျားတွာနိိုင်သည့်် အပူ  နိတ်ိိုင်ျားက ိ ိယွာ  

(thermometer) က ိိုအသံိုျားပပြုပါ။ ထိိုသိိုို့အသံိုျားပပြုပ င်ျားသည ် က ူျားစက ်နိိုင်ရပ မ ွာျား ှိသည့်် ရန ထိိုင်သူမ ွာျား၏  က ိိုယ်အပ ူ နိ် ယူသူအွာျား အက ွာအက ွယ်ရပျား မညပ်ဖစ်သည်။  

(အထက ်တငွရ်ဖွာ်ပပထွာျားသညက် ိိုကက ည့််ပါ ။) 

• COVID-19 ရကက ွာင ့််  ရသနိိုင်သညအ်ထိ အနတ ွာယ်ပဖစ်န ိိုင် ရပ ပမင့််မွာျားသူမ ွာျား ှိရနသည့်် လိုပ်သွာျားအိပ်ရ ွာင ်မ ွာျားတငွ ် ထိိုသူမ ွာျားအတကွ ် သ ျားပ ွာျားအ န်ျားမ ွာျား ရပျားထွာျား န်  

စဉ်ျားစွာ ျားပါ။ ဤအရပ အရနတွင် အသက ် ၆၅  နှစ ်နှင့််အထက ် ပိုဂိ္ြုလ်မ ွာျား သိိုို့မဟ ိုတ ် ရသွျားတိိုျားရ ွာဂါ ှိသူမ ွာျား၊  နှလံိုျားရ ွာဂါ၊  အ ို တ်ရ ွာဂါ၊  က င် ွာ သိိုို့မဟ ိုတ ်

  ျား  ြိုရ ွာဂါ ှိသူမ ွာျားက ိို  အနတ ွာယ်အလွန်ပမင့််မွာျားသူမ ွာျားဟ ို စဥ ်ျားစွာျားနိိုင်သည်သည။်  

• လိုပ်သွာျားမ ွာျားအွာျားလံိုျား   ွာဝန ်မ ွာျားနှင ့်် လွယ်လင့််တက ူ ရတွျံ့ ံိုနိိုင် ငွ့််  ှိရစ မည ်။  ထိိုရန ွာတွင်  ွာသွာစကွာျားအ က ်အ  မ ွာျားမ ိှရစ  န်လိုပ်ရ ွာင်ထွာျားပါ ။ 
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• လက ်ရ ျား ပ်ပပွာမ ွာျားက ိို  လိုပ်သွာျားရ   ြိုျား န်ျားအွာျားလံိုျားတွင် နိိုင် န် စ စ ဉ်ရပျားသင့််သည။် သန်ို့ ှင်ျားရ ျားနှင ့်် အိမမ်ှုထိန်ျားသိမ်ျားရ ျား ပံိုမနှ်လိုပင်န်ျားမ ွာျားက ိို လူတိိုင်ျားရနို့စဉ်  တိက စွွာ  

လိိုက်နောရ ွာင ် ွက ်သင့််သည။် 

• တံ ါျားလကက် ိိုင်မ ွာျား၊   ံို ိိုင်ရ ါင ်ျားမ ွာျား၊  တ ဗွ စက ်အစံို/ မ ဒ ယွာ ိိုင် ွာစက ်က ိ ိယွာမ ွာျား၊  မ ျားဖိိုရ  ွာ င်သံိုျားစကက် ိ ိယွာမ ွာျား၊  ကက  ျားကက ပ်ထိန်ျား  ြုပ်သည့််က ိ ိယွာမ ွာျား၊   လိုပ်မ ွာျားနှင ့်် 

အမ ွာျားသံိုျား ဧ  ယိွာတွင် ှသိည့်် လူအမ ွာျားပံိုမနှ်ထိရတွျံ့ရန သည့်် အပ ွာျားပစစည်ျားမ ွာျားက ိို ရန ို့စဉ်အကက ိမ်မ ွာျားစွွာ သန်ို့ ှင်ျားရ ျားပပြုလိုပ် မည။် သက ် ိိုင်  ွာပစစည်ျား/ရန ွာအလိိုက် 

သန်ို့ ှင်ျားရ ျား ပပြုလိုပ် မည့်် အကကမိ်အရ အတွ ကက် ိို သတ်မတှထ်ွာျား န်ပဖစ်သည။်  

• လူအမ ွာျားထိရတျွံ့သည့််မ က်နေှာပပင်မ ွာျား၊  လိုပ်သွာျားမ ွာျားအွာျား ယင်ျားတိိုို့တည်ျား ိိုရန ထိိုင် ွာ ရန  ွာမ ွာျားမှ သယ်ယူပိိုို့ရ ွာင်သည့််ယွာဉ်မ ွာျား၏  အတငွ်ျားမ ကန်ှော ပပငမ် ွာျား၊  ရက ွာငတ်ွာမ ွာျား၊  

ကက မ်ျား င်ျားမ ွာျား၊  နံ မံ ွာျားအွာျား ရ ွာဂါပိိုျားမ ွာျားမ ွာျားနှင ့်် ညစည်မျ်ားမှုပဖစ်န ိိုင်သည့််ရန ွာမ ွာျားအပဖစ် သတ်မတှ၍် အထက ်တငွ်ရဖွာ်ပပထွာျားသည့််အတိိုင်ျား ပံိုမနှ်  သန်ို့ ှငျ်ားရ ျားပပြုလိုပ်  

သင့််သည။်  

• အိမ်ယွာ င်ျားမ ွာျားက ိို တစ်ပတ်လ င်အန ညျ်ား ံိုျားတစ်ကက ိမ် အပူ  နိ် 72°C ပဖင့်် ရလ ွာ်ဖတွ်သင့််သည။် 

• ရလရအျားရပျားစက ်၏  ရလစစမ် ွာျားက ိို အနညျ်ား ံိုျားလစဉ် သန်ို့ ှင်ျားပါ/အစွာ ျားထိိုျားပါ။ 

• အ န်ျားတစ် ိုအတွင်ျား ှိ  လူအရ အတွကက် ိို အနည်ျား ံိုျားရလ ွာ့်  ပါ။ အိပ်ယွာမ ွာျားအကက ွာျား တတန်ိိုင်သမ  နှစ ်မ တွာရက  ွာက်ွွာရဝ ျား န်ပဖစ်သည။် 

• သက ်ရတွာင ့််သက ်သွာ ှိမှု၊  လံိုခ ံြုမှုနှင့်် ပိုဂိ္ြုလ်ရ ျားလွတလ်ပ် ွင့်် စသည့်် က န်ို့သတ်  က်မ ွာျားရ ွာင်အတွင်ျားမှ သ ွာဝအတိိုင်ျားရလအဝင်အထကွ ်ရက ွာင ်ျား ရစပ ငျ်ား သိိုို့မဟ ိုတ ်

ရလအဝငအ်ထွက ် ိှရအွာင် ပပြုလိုပ်ပ င်ျားတိိုို့က ိို တတန်ိိုင်သမ  မ ွာျားမ ွာျားရ ွာင ် ွကပ်ါ။ အလိုပ်  နိ်တငွ် ရလဝင်ရလထွကရ်က ွာင ်ျား န် ရန ွာအ င်ျားအက  င်ျားမ ွာျားက ိို ရပပွာင ်ျား လ မှုမ ွာျား 

ပပြုလိုပ် န်စ ဉ်ျားစွာ ျားပါ။ 

•    ျားသွွာျားလွာမှုကန်ို့သတ်  ကမ် ွာျားရကကွာင ့်် ရသွာင ်တင်ရနသည့်် လိုပ်သွာျား မ ွာျားနှင ့်် နိိုင်င ံ ပ်ပ ွာျားသိိုို့ ပပန်ထွက်မ နိိုင်သည့်် လိုပ်သွာျားမ ွာျားအတကွ ် အိပ်ရ ွာငရ်န  ွာမ ွာျား ရပျားပ ါ  

သိိုို့မဟ ိုတ ်ရနောက ်ထပ် ပပင် ငရ်ပျားပါ။  

ရ ဝျားလံရ  ါင်ဖ ွာ ျားဧ ယိွာ မ ွာ ျားတ ွင် က န်ျားမွာ ရ ျားရ စွာ င့််ရ  ွှာက်မှု (23) 

အရပ  ံက  န်ျားမွာရ ျားရစ ွာင့််ရ ွှာက ်မှုက ိို ရ ျားက ိုသမှု ိိုင် ွာ အ ညအ်  င်ျားမ  က  မျ်ားက  င်ပိုဂိ္ြုလ်မ ွာျားက  ရဒသနတ စညျ်ားမ ဉ်ျားစည်ျားက မ်ျားမ ွာျားနှင ့််အည  အပမ ရပျားအပ်သင့််သည။် က ိုမပဏ က  

စ စ ဉ်ရပျားသည့််  အိပ်ရ ွာင ်တငွရ်န ထိိုင်ရန သည့်် ရ ျား ရ ံိုတက ် န်မလိိုရသွာ ရ ွာဂါလက ခဏွာမပပင်ျားထန်သမူ ွာျားအတကွ ် ယင်ျားတိိုို့မက  န်ျားမွာစ ဉ် က  န်ျားမွာရ ျားရစ ွာင ့််ရ ွှာက ်မှုသွာ 

 က ်လကရ်ပျား န်လိိုအပ်သည။် 

ထိိုလူနော မ ွာျားက ိို ရ ျားက ိုသမှု ိိုင် ွာ ကက  ျားကက ပက် ွပ်က မှု ိှသည့်် သ ျားပ ွာျား ွ ထွာျားသည့် ်ရန  ွာမ ွာျားတွင် ရစွာင့််ရ ွှာက ်မှု ရက ွာင ်ျားမွန်စ ွွာရပျားထွာျားသင့််သည။် COVID-19 လူနော မ ွာျားက ိို အိမ်တွင် 

ရစ ွာင ့််ရ ွှာက ်နိိုငရ် ျားအတကွ ် ကမဘွာ့်က  နျ်ားမွာရ ျားအဖွ ျံ့အစည်ျား(WHO) သိိုို့မဟ ိုတ ် အပ ွာျားသက ် ိိုင် ွာ အွာဏွာပိိုငအ်ဖွ ျံ့အစည်ျားက  ထိုတပ်ပန်သည့်် လမ်ျားည န်  ကမ် ွာျား  က ိိုလိိုက်နောပါ ။ 

က မဘွာ့်က  န်ျားမွာရ ျားအဖွ ျံ့အစညျ်ား(WHO) ၏  လမ်ျားည န်  ကမ် ွာျားက ိို https://apps.who.int/iris/handle/10665/331133 တွင် ရတွျံ့နိိုငသ်ည။် 

ပပန်လည်က  န်ျားမွာရကကွာင ်ျားရကက ပငွာ  ံ သူမ ွာျား9 လိုပ်ငန်ျား ငွ်သိိုို့ပပန်လွာသည့််အ ါ  ွ ပ ွာျား က ် ံပ င်ျား သိိုို့မဟ ိုတ် အပ ွာျားလူမှုရ ျား ိိုင် ွာ မလိိုလွာျားအပ်ရသွာအ ပပြုအမူမ ွာျား မ ိှရစရ ျား 

လမ်ျားည န်  က ် လံိုလံိုရလွာကရ်လွာက ် ရပျားထွာျား န် ပဖစ်သည်။  

 

 

 

 

 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/331133
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ရ နောက် ကတ် ွ  (၁ ) သတ င်ျား င်ျားပမစမ် ွာ ျားနှင့်် အသံိုျားဝငရ် သွာ  ဝ ် ိိုကလိ်ပ်စွာမ ွာ ျား: 
1 : Advisory, Conciliation and Arbitration Service ACAS UK (2020) Coronavirus COVID-19: advice for employers  and employees, 

https://www.acas.org.uk/coronavirus  

2 : Canadian Union of Public Employees (2020) General occupational guidelines for COVID-19,  https://cupe.ca/general-occupational-guidelines-

covid-19 

3 : Commonwealth Development Corporation -CDC- Group (2020) COVID-19 Guidance for Employers,  https://assets.cdcgroup.com/wp-

content/uploads/2020/03/23093424/COVID-19-CDC-ESG-Guidance.pdf 

4 : Employment New Zealand (2020) Workplace response to coronavirus (COVID-19),  https://www.employment.govt.nz/about/news-and-

updates/workplace-response-coronavirus-covid-19/#guidance 

5 : EU CDC (March 2020) Coronavirus disease (COVID-19) outbreak and workplace safety and health,  

https://osha.europa.eu/en/highlights/coronavirus-disease-covid-19-outbreak-and-workplace-safety-and-health 

6 : EU CDC COVID-19 page, https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china 

7 : EU OSHA COVID guidance for the workplace, https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_guidance_for_the_workplace#See 

8 : IPIECA (2016) Infectious disease outbreak management in the Oil & Gas industry. This document contains posters showing effective water-

soap handwashing and sanitizing techniques and cough etiquette. http://www.ipieca.org/ resources/good-practice/infectious-disease-

outbreak-management-a-programme-manual-for-the-oil-and-gas-industry/ 

9 : UK Government (2020) stay at home guidance for COVID-19, https://www.gov.uk/government/publications/covid-19stay-at-home-

guidance/stay-at-home-guidance-for-households-with-possible-coronavirus-covid-19-infection 

10 : United Nations – COVID-19 page: https://www.un.org/coronavirus 

11 : US CDC – COVID-19 page, https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html?CDC_AA_ 

refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2Fnovel-coronavirus-2019.html 

12 : US CDC (2020) Interim Guidance for Businesses and Employers to Plan and Respond to Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html 

13 : US CDC (2003) Guidelines for Environmental Infection Control in Health-Care Facilities,  

https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5210a1.htm 

14 : US Department of Labor (2020) Coronavirus Resources, https://www.dol.gov/coronavirus 

15 : US National Institute of Health (2020) Coronavirus (COVID-19). https://www.nih.gov/health-information/coronavirus (there is Interim 

Guidance for Businesses and Employers to Plan and Respond to Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 

16 : US OSHA (2020) Preparing Workplace for COVID-19, https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf 

17 : US OSHA (2020) Infectious Diseases Website, https://www.osha.gov/SLTC/healthcarefacilities/infectious_diseases. html#cdc_guidelines 

18 : US OSHA (2020) Pandemic Influenza Guidelines, https://www.osha.gov/SLTC/pandemicinfluenza/index.html 

19 : US Small Business Administration (2020) Coronavirus (COVID-19): Small Business Guidance & Loan Resources.  

https://www.sba.gov/page/coronavirus-covid-19-small-business-guidance-loan-resources 

20 : WHO getting your workplace ready for COVID-19, https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/gettingworkplace-ready-for-covid-

19.pdf 

21 : WHO (2020) COVID-19 advice for the public: When and how to use masks, https://www.who.int/emergencies/diseases/ novel-coronavirus-

2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks 

22 : WHO COVID-19 page: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 

https://www.acas.org.uk/coronavirus
https://www.acas.org.uk/coronavirus
https://www.acas.org.uk/coronavirus
https://cupe.ca/general-occupational-guidelines-covid-19
https://cupe.ca/general-occupational-guidelines-covid-19
https://assets.cdcgroup.com/wp-content/uploads/2020/03/23093424/COVID-19-CDC-ESG-Guidance.pdf
https://assets.cdcgroup.com/wp-content/uploads/2020/03/23093424/COVID-19-CDC-ESG-Guidance.pdf
https://www.employment.govt.nz/about/news-and-updates/workplace-response-coronavirus-covid-19/#guidance
https://www.employment.govt.nz/about/news-and-updates/workplace-response-coronavirus-covid-19/#guidance
https://osha.europa.eu/en/highlights/coronavirus-disease-covid-19-outbreak-and-workplace-safety-and-health
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_guidance_for_the_workplace#See
https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_guidance_for_the_workplace#See
http://www.ipieca.org/resources/good-practice/infectious-disease-outbreak-management-a-programme-manual-for-the-oil-and-gas-industry/
http://www.ipieca.org/resources/good-practice/infectious-disease-outbreak-management-a-programme-manual-for-the-oil-and-gas-industry/
http://www.ipieca.org/resources/good-practice/infectious-disease-outbreak-management-a-programme-manual-for-the-oil-and-gas-industry/
http://www.ipieca.org/resources/good-practice/infectious-disease-outbreak-management-a-programme-manual-for-the-oil-and-gas-industry/
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance/stay-at-home-guidance-for-households-with-possible-coronavirus-covid-19-infection
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance/stay-at-home-guidance-for-households-with-possible-coronavirus-covid-19-infection
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance/stay-at-home-guidance-for-households-with-possible-coronavirus-covid-19-infection
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance/stay-at-home-guidance-for-households-with-possible-coronavirus-covid-19-infection
https://www.un.org/coronavirus
https://www.un.org/coronavirus
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2Fnovel-coronavirus-2019.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2Fnovel-coronavirus-2019.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2Fnovel-coronavirus-2019.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2Fnovel-coronavirus-2019.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5210a1.htm
https://www.dol.gov/coronavirus
https://www.dol.gov/coronavirus
https://www.nih.gov/health-information/coronavirus
https://www.nih.gov/health-information/coronavirus
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf
https://www.osha.gov/SLTC/healthcarefacilities/infectious_diseases.html#cdc_guidelines
https://www.osha.gov/SLTC/healthcarefacilities/infectious_diseases.html#cdc_guidelines
https://www.osha.gov/SLTC/pandemicinfluenza/index.html
https://www.osha.gov/SLTC/pandemicinfluenza/index.html
https://www.sba.gov/page/coronavirus-covid-19-small-business-guidance-loan-resources
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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23 : WHO (2020) Home care for patients with suspected novel coronavirus (COVID-19) infection presenting  with mild symptoms, and 

management of their contacts: interim guidance, 04 February 2020,  https://apps.who.int/iris/handle/10665/331133 

24 : Workplace Health and Safety Electrical Safety Office Workers’ Compensation Regulator – Government of Queensland, Australia (2020) 

Coronavirus (COVID-19) workplace risk management, https://www.worksafe.qld.gov.au/news/2020/ coronavirus-covid-19-workplace-risk-

management 

 

© ၂၀ ၂၀  အ ပြ ည ်ပြ ညဆ် ှိိုင ်ရာ  ဘဏ္ဍာ ရ ရေး ရ  ာ ်ြ ှိိုရရေးရှင ်ေး။  ြ ှိိုင ်ဆှိိုင ်ခွင  ်အပြည  ်ရှှိ။ 

မ သက ် ိိုင ်ရကက ွာ ငျ်ား  ှင ်ျား လင ်ျား   က ်။ ဤ အ ကက ံပပ ြု စွာ တမ ်ျား သည ် COVID-19 ကပ ်ရ ွာ ဂါက ိို  င ် ိိုင ် ရက ွာ ်လ ွာ ျား နိိုင ် န် IFC ၏ ရထွာ က ်ပ ံ့်ဝ န်ရ ွာင ်မ ှုမ ွာ ျားက ိို   ှထိွာ ျား သူမ  ွာ ျား အွာ ျား  ကညူ   န်  ည ် ွယ်သည ့််အကကံပပ ြု   က ်မ  ွာျား  ပ ါဝ င ် သည ်။ IFC ၏ 

ရထွာ က ်ပ ံ့်ဝ န်ရ ွာ င ်မ ှုမ  ွာျား က ိို   ှိထွာ ျား သူမ ွာ ျား သည ် ကမ ဘွာ ့်က  န်ျားမ ွာ ရ ျား အ ဖ ွ ျံ့အ စညျ်ား  (WHO) နှင ့်် အ ပ ွာ ျား သက ် ိိုင ် ွာ  အ ပပ ည ်ပပ ည ် ိိုင ် ွာ က  န်ျားမ ွာ ရ ျား နှင ့်် ရ ွာ ဂါ ထိန်ျား   ြု ပ ်ရ ျား အဖ ွ ျံ့အ စည ်ျား မ ွာ ျား ၏ COVID-19 နှင ့်် ိိုင ်ရသွာ သတင ်ျား အ   က ် အ လက ် 

မ  ွာ ျား၊  အ ကက ံပပ ြု  ကမ်  ွာ ျားအ ပပ င ် ရဒသနတ ၊  ပပ ည ်နယ် တိိုင ်ျား နှင ့်် ပပ ည ်ရထွာ င ်စိုအ  င ့်် အ စိိုျား က န်ျား မ ွာ ရ ျားအွာ ဏွာ ပ ိိုင ်မ ွာ ျား ထံမ ှ သတင ်ျားအ   က ်အ လကမ်  ွာျား က ိိုလည ်ျား  က ိိုျားကွာ ျား သင ့််သည ်။ ထိိုသိိုို့က ိိုျားက ွာျား  ွာ တွင် ရဖွာ ်ပပ ပ ါ အ ကက ံပပြု   ကမ်  ွာျား သည ် 

အ ရပ အ ရနအ   န်ိအ  ါ အ လိိုက ် ရပပ ွာ ငျ်ား လ နိိုင ်သည ်က ိို မ ှတသ်ွာ ျား ထွာ ျား သင ့််သည ်။ IFC ၏ရထွာ က ်ပ ံ့်ဝ န်ရ ွာ င ်မ ှုမ  ွာ ျားက ိို   ှိထွာ ျား သူမ ွာ ျားအ ရနနှင ့်် ယင ်ျား တိိုို့၏စ ျား ပ ွွာ ျား ရ ျားလိုပ ်င န်ျား က ဏ္ဍမ  ွာ ျား  ှ ိအ ပပည ်ပပ ည ် ိိုင ် ွာ အဖ ွ ျံ့အ စည ်ျား မ ွာ ျား ထံမ ှလည ်ျား  သက ် ိိုင ် ွာ  

သတင ်ျား အ   က ်အ လကမ်  ွာျား   ှိနိိုင ်သည ်။ ဤ အ ကက ံပပ ြု စွာ တမ ်ျား က ိို ပပည ့််စံိုရစ့်လံိုရလွာ က ်စွွာ  ပပ ြု စို န်  ည ် ွယ် ထွာ ျား ပ င ်ျား မ ဟ ိုတပ် ါ။ ဤ စွာ တမ ်ျား သည ် က ဏ္ဍအ လိိုက ် အ ထူျား လမ ်ျား ည န်  က ်မ  ွာ ျား အ စွာ ျား  အမ  ွာျား နှင ့်် ိိုင ်ရသွာ  ရယ ို  အ   က ်မ  ွာျား က ိိုသွာ  

ရဖ ွာ ်ပပ ပ င ်ျား ပဖ စ်သည ်။ ထိို ိိုက် ံိုျားရ ံှုျားနိိုင ်ရပ ပမ င ့််မ ွာျား ရသွာ က ဏ္ဍမ  ွာ ျား တငွ ် လိုပ ်က ိိုင ်ရ ွာင ် ွက ်ရနသည ့်် IFC ၏ရထွာ က ်ပ ံ့်ဝ န်ရ ွာ င ်မ ှုမ  ွာျား က ိို   ှိထွာ ျား သူမ ွာ ျား သည ် ကဏ္ဍအ လိိုက ် သက ် ိိုင ် ွာ လိုပ ်ထံိုျားလိုပ ်နည ်ျား မ  ွာျား  နှင ့််စံနှုန်ျား မ  ွာ ျား က ိိုလညျ်ား  က ိိုျားကွာ ျား 

သင ့််သည ်။  

ဤ အ ကက ံပပ ြု စွာ တမ ်ျားပ ါ သတငျ်ား အ   က ်အ လက ်မ ွာ ျား ၏ တိက မ ှု၊ ပပည ့််စံိုလံိုရလွာ က ်မ ှု၊  လတ်တရလွာ  အ   က ်အလက ်ပဖ စ်မ ှုတိိုို့ရသ  ွာ ရစ န် သင ့််ရတွာ ်ရသွာ ကက ိြု ျား ပ မျ်ား မ ှုမ  ွာ ျား ပပ ြု လို ပ ်ထွာ ျား ရသွာ ်လညျ်ား ပ   အ ရပ အ ရနမ  ွာ ျား သည ် အ ရပပ ွာ င ်ျား အ လ  ပမ န် န် 

နိိုင ်ပပ  ျား  လက ် ှိပဖ စ်ရပ ေါ် ရနသည ့််အရပ အ ရနမ  ွာျား က ိို ထင ်ဟ ပ ်ပ င ်ျားမ  ှိရတွာ ့်ပ င ်ျား လညျ်ား ပဖ စ်နိိုင ်ရကက ွာ င ်ျား မ ှတသ်ွာ ျား ထွာ ျား ပ ါ။ IFC သည ် ဤ အ ကက ံပပ ြု စွာ တမ ်ျားပ ါအ   က ်အလက ်မ  ွာ ျား ၏ တကိ  မ ှု၊ ပပ ည ့််စံိုလံိုရလွာ က ်မ ှု၊ လတ်တရလွာ  အ   ကအ် လက ် ပဖ စ်မ ှု 

တိိုို့က ိို အ  ိိုင ်အမ ွာ အ တည ်ပပ ြု ပ င ်ျား သိိုို့မ ဟ ိုတ ် အ ွာမ  ံပ င ်ျား မ ပပ ြုပ ါ။ IFC သည ် ဤ အ ကက ံပပ ြု စွာ တမ ်ျားပ ါ အ   ကအ် လက ်မ  ွာ ျား တငွ ် အမ ှွာ ျား အ ယွင ်ျားမ  ွာျား ၊  ဖ ယ်  န်ထွာ ျား မ ှုမ ွာ ျား  သိိုို့မ ဟ ိုတ ် လစ်ဟ ွာ မ ှုမ ွာ ျား၊  အွာ ျား နည ်ျား မ ှုမ  ွာျား အ တွက် တွာ ဝ န်သိမ ည ် သိိုို့မဟ ိုတ ်

တွာ ဝ န် ှမိ ည ် ဟ၍ူ လည ်ျား  မ ယူ ပ ါ။ ဤ အ ကက ံပပ ြု စွာ တမ ်ျား တွင်ရဖ ွာ ်ပပ ထွာ ျား ရသွာ  သတင ်ျား အ   က ်အ လက ်မ ွာ ျား၊  နည ်ျား လမ ်ျား မ  ွာ ျား ၊  လိုပ ်င န်ျား စဉ်မ  ွာျား ၊  ရကွာက ်  က ်  မ ှုမ  ွာျားနှင ့််   င ့််   န်ိ ံိုျား ပဖ တ်မ ှုမ  ွာ ျား က ိို အ သံိုျားပပ ြု ပ င ်ျား  သိိုို့မဟ ိုတ ် ယံိုကက ည ်အ ွာ ျား ထွာ ျား ပ င ်ျား 

နှင ့််စပ ်လ ဉ်ျား ၍  တွာ ဝ န်သိမ ည ် သိိုို့မဟ ိုတ ် တွာဝ န် ှိမည ်ဟ ူ၍လည ်ျား မ ယူ ပါ။ ဤ အ ကက ံပပ ြု စွာ တမျ်ား ပ ါစွာ  ကွ ်စွာ တမ ်ျား မ  ွာ ျား သည ် ဥပ ရဒ ိိုင ် ွာ ၊ စ ျား ပ ွွာျား ရ ျား လိုပ ်ငန်ျား   ိိုင ် ွာ သိိုို့မဟ ိုတ ် ရ ျား ပ ညွာ  ိိုင ် ွာ အ ကက ံဉွာဏ်တစ် ပ ် ပဖ စ်ရပ ေါ်ရစရ ျား  

ဖ ွ ျံ့စည ်ျား ထူရထွာ င ် ရပ ျား  န် မ  ည ် ွယ်ပ ါ။ IFC၏ ရထွာ ကပ် ံ့်ဝ န်ရ ွာ င ်မ ှုမ  ွာျား က ိို   ှိထွာ ျား သူမ  ွာ ျား ၏ ပ ည ွာ  ပ ် ိိုင ် ွာ  အ ကက ံရပ ျားမ  ွာျား ၏ အ ထူျား အ ကက ံဉွာ ဏ်မ  ွာ ျားက ိို အ စွာ ျား ထိိုျား န် ဤ အ ကက ံပပ ြု စွာ တမ ်ျား က ိို က ိိုျားကွာ ျား ပ င ်ျား သိိုို့မ ဟ ိုတ ် အသံိုျားပပ ြု ပ င ်ျား က ိို မ ပပ ြု လိုပ ်

သင ့််ပ ါ။  

ပဖ န်ို့ရဝ ပ င ်ျား ။  အ ပပည ်ပပ ည ် ိိုင ် ွာ  ဏ္ဍွာ ရ ျား ရကွာပ် ိိုရ ျား  ှင ်ျား  (IFC) သည ်  ၄င ်ျား ၏ရ ျား သွာ ျား ရဖွာ ်ပပ မ ှုမ  ွာျား  ပဖ န်ို့ရဝ ပ င ်ျား က ိို  အ ွာ ျား ရပျား ၍  စွာဖ တ်သူမ  ွာျား သည ် IFC ၏ ရ ျား သွာ ျား ရဖ ွာ ်ပပမ ှုမ ွာ ျား အ ရပ ေါ်  သင ့််ရလ ွာ ်ရသွာ ရလျား စွာ ျား မ ှုရဖ ွာ ်ပပ၍  မ သက ် ိိုင ်ရကက ွာ င ်ျား  

 ှင ်ျား လင ်ျား   ကပ် ါ  ထည ့််သွငျ်ား ရဖ ွာ ်ပပ လ င ် ထိိုစွာ  ွက ်စွာ တမ ်ျား မ  ွာ ျား က ိို  ပ ညွာ ရ ျား  ိိုင ် ွာ နှင ့်် စ ျား ပ ွွာ ျား ရ ျားမ  န်ရသွာ  ည ် ွယ်  က ်မ ွာ ျား အ တကွ ်  မပူ ွွာ ျား ကျူား ယူပ င ်ျား နှင ့််  ပဖ နိ်ု့ရဝ ပ င ်ျား  ပပြု လိုပ ်နိိုင ်ပ ါသည ်။ 

ဤ အ ကက ံပပ ြု စွာ တမ ်ျားအ တွက်  Ergon Associates ၏ ပ ံ့်ပ ိိုျားမ ှုမ ွာ ျားအ ွာ ျား  ရက  ျား ဇျူား တင ် ှိပ ါသည ်။ 

IFC အ ရကက ွာင ်ျား  နှင ့်် ပ တ်ဝ န်ျား က င ် ၊၊  လူမ ှု ရ ျား နှင ့်် စ မ ံအ ိုပ ် ြု ပမ် ှု ိိုင ် ွာ (ESG) အ ရလ့်အ က  င ့််မ  ွာ ျား  တိိုျား တက ်ရ ျားအ တွက် လိုပ ်ရ ွာ ငမ် ှုမ ွာ ျား က ိို ပ ိိုမ ိိုရလ့်လွာ သိ ှိနိိုင ် န်အ တွက် ဤ တွင်ရလ့်လွာ  န် -  ifc.org/sustainability 
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Washington D.C., 20433 USA  
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