လိုပ်ငန်ျား ွင်အတွင်ျား COVID-19

ိုင
ိ ် ွာ က န်ျားမွာရ ျားအနတ ွာယ် တွာျား

နှင့်် စမံ န်ို့ ွ န် IFC ၏ ရထွာက်ပံ့်ဝန်ရ

ျားကွာကွယ် န်

ွာင်မှုမ ွာျားကိို ယူထွာျားသူမ ွာျားအတွက်

ကကွာျားကွာလအကကံဉွာဏ်မ ွာျား

နိိုင်ငံမ ွာျားစွွာတွင် အရ ျားပါရသွာ ထိုတ်ကန
ို ်မ ွာျားနင
ှ ့်် ဝန်ရ

ွာင်မှုမ ွာျား ရပျားအပ်ရနသည့််အပပင် လိုပ်သွာျားမ ွာျားနင
ှ ့်် ယင်ျားတိိုို့ မိသွာျားစမ
ို ွာျားအတွက် အလိုပ်အကိင
ို ်မ ွာျားနှင့််

အသက်ရမွျားဝမ်ျားရက ွာင်ျားမ ွာျား ဖန်တျားရပျားရနသည့်် IFC ၏ရထွာက်ပဝ
ံ့် န်ရ
ကပ်ရ ွာဂါသည် စိန်ရ ေါ်မှုမ ွာျားစွွာပဖစ်ရပေါ်ရစသည်။ လူသွာျားတအ
ိိုို့ ွာျား ရ
ပ ံျံ့ပွွာျားပ င်ျားမှ တွာျား
ရယ

ွာင်မှုမ ွာျားကိို

ယူထွာျားသူမ ွာျား နှင့်် ကမဘွာရပေါ် ှိ လိုပ်ငန်ျား ှင်မ ွာျားအရပေါ် COVID-19

ျားဒိုကခက ရ ွာက်ရစသည့်် COVID-19 ဗိိုငျား် ပ်စ်ရ ွာဂါ လိုပင
် န်ျား င
ွ ်အတွင်ျား ကူျားစက်

ျားကွာကွယ်ပ င်ျားနှင့်် အလိုပ်လပ
ို ်ကင
ိို ်ရနသူမ ွာျားအတွက် ရ

ျားအနတ ွာယ်ကင်ျား င
ှ ်ျားသည့်် လိုပ်ငန်ျား င
ွ ်အရပ အရနမ ွာျား ဖန်တျားရပျားပ င်ျားသည်

ိုယ အွာျားပဖင့်် ကိုမပဏအွာျားလံိုျားအတွကသ
် ွာမက လူူ့အဖွျံ့အစည်ျားတစ် ိုလံိုျား အတွက် အထူျားအရ ျားပါ ရသွာကိစစပဖစ်သည်။

ည် ွယ် က်
ဤကကွာျားကွာလအကကံပပြုစွာတမ်ျား၏ အဓိက ည် ွယ် က်မှွာ- လိုပ်ငန်ျား ွငအ
် တွငျား် COVID-19 ဗိိုင်ျား ပ်စ်ရ ွာဂါ ပဖစ်ပွွာျားပ ျံ့ံ နှပံို့ င်ျားကိို တွာျား
ရဒသ ံလူထိုအတွင်ျား COVID-19 ဗိင
ို ်ျား ပ်စ်ရ ွာဂါ ကူျားစက်ပ ံျံ့နပှံို့ င်ျားကိို တိုန်ို့ပပန်ရပဖ ှင်ျားနိိုင်ရ ျား အစအမံမ ွာျား ပမန်
ယူသူမ ွာျားကိို ကူည န် အပပည်ပပည်

ျားကွာကွယ်ပ င်ျားနင
ှ ့်် စမံ န်ို့ ွပ င်ျားအပပင်

န်စွာွ ရဖွာ်ထတ
ို ်နိိုင် န် IFC ၏ ရထွာက်ပဝ
ံ့် န်ရ

ွာင်မှုမ ွာျားကိို

င
ိို ် ွာ အသိအမှတ် ပပြုထွာျားသည့်် သတင်ျား င်ျားပမစ်မ ွာျားမှ အမ ွာျားပပည်သူသထ
ိိုို့ ိုတပ် ပန်အသိရပျားထွာျားသည့်် အကကံဉွာဏ်မ ွာျားကိို စိုစည်ျားရကွာက်နတ
ို ်

ရဖွာ်ပပပ င်ျားပဖစ်သည်။ ဤအကကံပပြုစွာတမ်ျားအတွက် ကိိုျားကွာျားသည့်် သတင်ျား င်ျားပမစ်မ ွာျားနှင့်် ရနောက်ထပ်သတင်ျားအ က်အလက်မ ွာျားကိို ရနောက်

က်တွ - ၁ တွင် စွာ င်ျားပပြုစို ရဖွာ်ပပအပ်

ပါသည်။
ဤအကကံပပြုစွာတမ်ျားသည် ပပည့်စ
် ံိုလိုရ
ံ လွာက်သွာ စွာတမ်ျားမဟိုတ်ပါ။ ကဏ္ဍအလိက
ို ် အထူျားအကကံဉွာဏ်မ ွာျားအစွာျား ရယ
နိိုင်ရပ ပမင့််မွာျားရသွာကဏ္ဍမ ွာျား ိှ ကိုမပဏမ ွာျားအရနနှင့်် သက်
မသက်

ယ
ို အကကံဉွာဏ်မ ွာျားသွာ ရဖွာ်ပပပ င်ျားပဖစ်သည်။ ထိ ိုက
ိ ်

ိိုင် ွာကဏ္ဍအလိက
ို ် လိုပ်ထံိုျားလိုပ်နည်ျားမ ွာျားနင
ှ ့််စံနန
ှု ်ျားမ ွာျားကိို ကိိုျားကွာျားသင်သ
့် ည်။ ဤအကကံပပြုစွာတမ်ျားအ

ံိုျားရျားံှု

ံိုျားတွင်ပါ ိသ
ှ ည့််

ိိုင် ရကကွာင်ျား င
ှ ်ျားလင်ျားရဖွာ်ပပ က် အပပည့််အစံိုကိိုလည်ျား ကကည့််ရှုပါ။

ဤအကကံပပြုစွာတမ်ျားကိို IFC ၏ ရအွာက်ပါ COVID-19 အကကံပပြုစွာတမ်ျားမ ွာျားနင
ှ ့်် အတူတွ ဖတ်ရှုသင့််သည်။

• IFC ၏ ရထွာက်ပဝံ့် န်ရ ွာင်မှုမ ွာျားကိို

ှိထွာျားသူမ ွာျားအတွက် COVID-19 နှင့််

က်စပ်၍ လိုပ်သွာျားမ ွာျားကိို အရထွာက်အပံရ
့် ပျားပ င်ျား

ိိုင် ွာ ကကွာျားကွာလ အကကံဉွာဏ်

မ ွာျား။ ယင်ျားအကကံပပြုစွာတမ်ျားတွင် COVID-19 အကကပ်အတည်ျားကွာလတွင် လိုပ်သွာျားမ ွာျား/ဝန်ထမ်ျားမ ွာျားကိို မည့်သ
် ိိုို့ ရထွာက်ပံ့်ရပျားနိိုင်ရကကွာင်ျားနင
ှ ့်် လိုပ်သွာျား/ဝန်ထမ်ျား
အင်အွာျား ရလ ွာ့် မည့််အစွာျား အပ ွာျားရ ျားွ ယ်စ ွာနည်ျားလမ်ျားမ ွာျားကိို မည်သိိုို့ စဉ်ျားစွာျား နိိုင်ရကကွာင်ျား ရဖွာ်ပပထွာျားသည်။

• COVID-19 အရ ျားရပေါ်အရပ အရန ကကိြုတင်ပပင် င်မနှု ှင့်် တိုန်ို့ပပန်ရ ွာင် ွကမ် ှု စမံ က်ရ ျား ွပ င်ျားနှငစ့်် ပ်လ ဉ်ျား၍၊ IFC ၏ ရထွာက်ပဝံ့် န်ရ ွာင်မှုမ ွာျားကိို
သူမ ွာျားအတွက် ကကွာျားကွာလအကကံဉွာဏ်မ ွာျား။ ယင်ျားအကကံပပြုစွာတမ်ျားတင
ွ ် ထိ ိုိက်
COVID-19

တွာျား

ိိုင် ွာ စိနရ
် ေါ်မှုမ ွာျားကိို ထိရ ွာက်စွာွ ရပဖ ှင်ျားနိိုင် န် စမံရ ျား

ှိထွာျား

ံိုျားရံှုျားနိိုင်ရပ မ ွာျားကိို ရဖွာ်ထတ
ို ်ပ င်ျား၊ တွာဝန်ဝတတ ွာျားမ ွာျား ရဝသတ်
ွ
မတ
ှ ်ပ င်ျားနှင့််

ွ ွာတွင် ကိုမပဏမ ွာျားအွာျား အရထွာက်အကူပပြု န် ည် ွယ်သည်။

ျားကွာကွယ်ပ င်ျားနင
ှ ့်် တံပိုို့ ပန်ရပဖ ှင်ျားပ င်ျား

ကိုမပဏနှင့်် ရဒသ ံလူထိုအရပေါ် COVID-19 ၏ ထိ က
ိုိ ်မှုမ ွာျား ရလ ွာ့် နိိုငမ
် ည့်် လိုပ်ရ
ဖွျံ့စည်ျားပ င်ျားကိို ကိုမပဏအလိက
ို ် ပပြုလပ
ို ်ကက န်အကကံပပြုသည်။ ရ

ွာင် က
ွ ်သင့််သည့််လိုပ်ရ

ွာင် က်မ ွာျား ရဖွာ်ထိုတ်ရ

ွာင် က
ွ ် န် တွာဝန်ဝတတ ွာျား မ ွာျားနှင့််အတူ သျားပ ွာျားအဖွျံ့တစ် ို

ွာင် က်မ ွာျားအတွက် လက်ရတွျံ့က ရသွာနမူနောမ ွာျားကိို ရအွာက်ပါအပိင
ို ်ျားတစ် ိုစ င်ျားတင
ွ ်

အကကံပပြု ရဖွာ်ပပထွာျား သည်။

COVID-19

ိိုင် ွာ သတင်ျားအ က်အလက်မ ွာျားရထွာက်ပံ့်ရပျားပါ (1, 3, 16, 20)

ယ င်ရ ွာဂါမ ွာျား ပဖစ်ရပေါ်ပ ံျံ့နှံို့ သ
့် ည့်် အရတွျံ့အကကံြုမ ွာျားအ
ံိုျားရံှုျားနိိုင်ရပ မ ွာျား ရလ ွာ့်

န် အထိရ ွာက်

သတင်ျားအ က်အလက်ပဖန်ို့ရဝပ င်ျားနှင့်် သင်တန်ျားရပျားပ င်ျားသည် ကိုမပဏနှင့််အမ ွာျားပပည်သူ နှစ် ပ်စလံိုျားအတွက် ထိ က
ိုိ ်

ံိုျားနည်ျားလမ်ျားတစ် ပ်ပဖစ်ရကကွာင်ျား ရဖွာ်ပပလ က် ိသ
ှ ည်။

ကိုမပဏအရနပဖင့်် COVID-19 ကူျားစက်ပ ျံ့ံ ပွွာျားပ င်ျားကိို တွာျား

ျားကွာကွယ် န်၊ အထူျားသပဖင့်် တစ်ဦျားနှင့််တစ်ဦျား လံိုရလွာက်ရသွာ အကွွာအရဝျားတစ် အ
ို ထိ ပ ွာျားရန န်အတွက်

အကကံပပြု က်မ ွာျားကိို ရလ့်လွာ န်၊ COVID-19 ၏ ရ ွာဂါလကခဏွာမ ွာျားကိို သတိပပြုမိ န် ဝန်ထမ်ျားမ ွာျားအွာျား သင်တန်ျားရပျား န်၊ အရ ျားရပေါ်အရပ အရနတွင် ရ
သည်မ ွာျားကိို နောျားလည်သရ
အကကံပပြုအပ်ပါသည်။

1

ွာရပါက်ထွာျား န်၊ ဤစွာတမ်ျားပါ အကကံပပြု က် မ ွာျားကိို လိိုက်နော န်၊ အရလ့်အက င်ရ
့် ကွာင်ျားမ ွာျား

ွာင် ွက် န်လအ
ိို ပ်

ိိုင် ွာ သတင်ျားအ က်အလက်မ ွာျား ပပြုစိုရပျားအပ် န်

COVID-19

COVID-19 ကူျားစက် ံ သူမ ွာျား သိမ
ိုို့ ဟိုတ် ယင်ျားတို့မ
ိို ိသွာျားစိုအရပေါ် ပွ ွာျား

ိိုင် ွာအရတွျံ့ မ ွာျားရသွာ

က်

ံပ င်ျား

သိမ
ိုို့ ဟိုတ် အ က
ှ ် ရအွာင်ပပြုလိုပ်ပ င်ျားမ ွာျား မပပြုလိုပ်သင့််ပါ။

ရ ွာဂါလကခဏွာမ ွာျား (11, 22)

လက် ှိပဖစ်ရပေါ်ရနသည့်် ကိစစမ ွာျားအရပေါ် ဝန်ထမ်ျားမ ွာျား၏ စိိုျား မ
ိ ်ပူပန်မှုမ ွာျားကိို ကိိုင်တယ
ွ ်

ဖ ွာျားပ င်ျား၊ ရမွာပန်ျားနမ
ွ ်ျားနယ်ပ င်ျား၊ အသက်ရှူှ

က် ပ င်ျား၊ ရ ွာင်ျားရပ ွာက်

ရပဖ ှင်ျား န် ကိုမပဏအတွင်ျား

ိိုျားပ င်ျား၊

က်သွယ် မည့်် ပိုဂ္ိြုလ်မ ွာျားနှင့််

က်သွယ်ရ

ွာင် က
ွ ်နိိုငရ
် သွာ

အရအျားမိပ င်ျား၊ မကကွာ ဏ မ်ျားတိုန်ပ င်ျား၊ ကကွက်သွာျားနောက င်ပ င်ျား၊ ရ ါင်ျားကိိုက်ပ င်ျား၊

လမ်ျားရကကွာင်ျားမ ွာျား (ဥပမွာ - SMS စွာတိရ
ို ပျားပပိိုို့ င်ျားနှင့်် အျားရများလ်) ကိို ရဖွာ်ထတ
ို ်သတ်မတ
ှ ်

လည်ရ ွာင်ျားနောပ င်ျား နှင့်် အနံို့ သိိုို့ အ သွာသစ် စ
ံ ွာျားမ ပ င်ျားတပိိုို့ ဖစ်နိိုင်သည်။

သင့််ပပျား ထိို

က်သွယ် ရ ျား လမ်ျားရကကွာင်ျားမ ွာျားအသံိုျားပပြု န် အ င်ျားအပမစ်မ ွာျား လံရ
ို လွာက်စွွာ

ထွာျားရပျားသင့််သည် (ဥပမွာ - အရ ျားရပေါ်အရပ အရန တိုန်ို့ပပန်ရ

အ ြုိ ျံ့လူနောမ ွာျားသည် နှောပိတပ် င်ျား၊ နှော ည်ယိုပိ င်ျား သိမ
ိုို့ ဟိုတ် ဝမ်ျားပ က် ဝမ်ျားရလ ွာပ င်ျား
တိိုို့ ပဖစ်နိိုင်သည်။ ဗိိုင်ျား ပ်စ်နှင့််ထိရတွျံ့ပပျား ၂ က်မှ ၁၄ က်အတွင် ရ ွာဂါလကခဏွာ

နိိုင်သည့်် ဖိုန်ျားလိိုင်ျားတင
ွ ် ဝန်ထမ်ျား မ ွာျားကိို ၂၄ နော တွာဝန်

ွာင် ွကမ
် ှုအတွက် ရ ေါ်

ိို

ထွာျားပ င်ျား။)

မ ွာျား ပပနိိုင်သည်။

ဖ ွာျားနောရနရသွာ သိမ
ိုို့ ဟိုတ် ကူျားစက် ံ နိိုငရ
် ပ

ရ
ိှ သွာ လိုပ်သွာျားမ ွာျားကိို အိမတ
် ွငရ
် နထိင
ို ် န် သိမ
ိုို့ ဟိုတ် အိမ်မှအလိုပ် လိုပ် န် ရပပွာပါ

(7, 16, 20)

ကူျားစက် ံ နိိုင်ရပ

ရ
ှိ သွာ ဝန်ထမ်ျားမ ွာျား လိုပ်ငန်ျား ွင်သိိုို့ ဝင်ရ ွာက်ပ င်ျားရကကွာင့််

လိုပ်ရဖွာ်ကင
ိို ်ဖက်မ ွာျားသိိုို့ ကူျားစက်မှုမပဖစ်ရစ န် COVID-19 ရ ွာဂါလကခဏွာမ ွာျား ပပသည့််

ဝန်ထမ်ျားမ ွာျား သိမ
ိုို့ ဟိုတ် COVID-19 အတည်ပပြုလူနောနှင့်် လွန် ရ
့် သွာ ၁၄

က်အတွင်ျား အနျားကပ်အတူ ှိ ့်သည့်် ဝန်ထမ်ျားမ ွာျားကိို လိုပ်ငန်ျား ွင်နှင့်် ရဝျားရဝျားရန န် ကိုမပဏမှ

ရပပွာကကွာျားသင့််သည်။၁၆ ဖ ွာျားနောရနရသွာ လိုပ်သွာျားမ ွာျားသည် ရ

ိိုင် ွာ အကကံဉွာဏ်မ ွာျား

ရတွျံ့ ိှ န
ိ ်တွင် အလိုပ်လိုပ်ရန

ျားကိုသမှု

က် င်ျား ရတွာင်ျား သ
ံ င့််သည်။

COVID-19 ရ ွာဂါလကခဏွာ အနိုစွာျား

ပဖစ်သည့််ဝန်ထမ်ျားတစ်ဦျားသည် ထိိုကူျားစက်နင
ိို ်ရသွာရ ွာဂါကိို အပ ွာျားသူမ ွာျားထံသိိုို့ ကူျားစက်ပ ံျံ့ပွာွ ျားရစနိိုင်သည့်် အနတ ွာယ် ှိသည်။

ကိုမပဏသည် နောမက န်ျား ွင့်် ံစွာျားပ င်ျားနင
ှ ့််

ိိုင်သည့်် ဝန်ထမ်ျားရ ျား ွာမူဝါဒမ ွာျားကိို ပပန်လည်သံိုျားသပ်သင့််ပပျား ရပပွာင်ျားလ န် စဉ်ျားစွာျားသင့််သည်။ နောမက န်ျားပဖစ်ရနနိင
ို ်ရသွာဝန်ထမ်ျား

အလိုပ် ွင်သလ
ိိုို့ ွာလ င် ဗိိုင်ျား ပ်စ်ကူျားစက်ပ ျံ့ံ ပွွာျားနိိုင်သည့်် အနတ ွာယ် ှိရသွာရကကွာင့်် ဝန်ထမ်ျားရ ျား ွာမူဝါဒမ ွာျားကိို ယွာယအွာျားပဖင့််ပဖစ်ရစ ရပပွာင်ျားလပ င်ျားရကကွာင့်် ထိိုဝန်ထမ်ျားအရန
နှင့််လည်ျား အလိုပ် ွငသ
် ွွာျား မည့်် ဖိအွာျားမ ွာျားကိို ရ ွာှ င်လနိိုင်မည်ပဖစ်သည်။
ဝန်ထမ်ျားမ ွာျား နောမက န်ျားပဖစ်ရနပ င်ျား ိမ
ှ ှိ သိ ှိ န် ပ်တတ
ိို ိို ရများ ွန်ျားလွာတစ် က
ို ိို အသံိုျားပပြုနိိုင်သည်။ ရများ ွန်ျားအွာျားလံိုျားအရပေါ် လိုပ်သွာျားမ ွာျားက မ ှိပါ/မပဖစ်ပါဟို ရပဖကကွာျားလ င်
ထိိုလိုပသ
် ွာျားသည် လိုပ်ငန်ျား ွင်တွင် အလိုပ်လိုပ် န် သင့််ရတွာ်သည်။ ရအွာက်ပါ ရများ ွန်ျားလွာကိို နမူနောတစ် ပ်အပဖစ် ရဖွာ်ပပပါသည်။

• သင်သည် လွန် ရ့် သွာ ၂ ပတ်အတွင်ျားက COVID-19 ိသ
ှ ူတစ်ဦျားနင
ှ ့်် အနျားကပ် ထိရတွျံ့မှု ှိ ့်ပါသလွာျား၊
• သင်သည် လွန် ရ့် သွာ ၂ ပတ်အတွင်ျားက COVID-19 အပဖစ်မ ွာျားရသွာ နိိုင်ငံ/ရဒသ တစ် ို ိုသိိုို့ သွွာျားရ ွာက် ့်ပါသလွာျား၊
• သင်သည် ဖ ွာျားရနပါသလွာျား၊
• သင်သည် အဖ ွာျားက န် paracetamol သိမိုို့ ဟိုတ် aspirin စသည့်် ရ ျားဝါျားမ ွာျားကိို လွန် သ
့် ည့်် ၂၄ နော အတွင်ျား အသံိုျားပပြု ့်ပါသလွာျား၊
• သင်သည် ရ ွာင်ျား ိိုျားရနပါသလွာျား၊ (ရ ွာင်ျား ပ်ရပ ွာ့်ရပ ွာ့်

ိိုျားလ င်လည်ျား ရဖွာ်ပပ န်ပဖစ်သည်။)

• သင်သည် လတ်တရလွာတွင် အသက်ရှှူ ွာ၌ ရမွာဟိက
ို ်လွာသည်ဟို ံစွာျား ပါသလွာျား၊
အကယ်၍ ရ ွာဂါလကခဏွာမ ွာျား ပပသသည် ိရ
ှ သွာ် ဝန်ထမ်ျားမ ွာျားသည် တိင
ို ပ
် င်ရ
တတ်နိိုင်သမ

ှိရစ န် ရ

ွျားရနွျားမှု၊ တယ်လဖိုန်ျားပဖင့််

က်သယ
ွ ်ရများပမန်ျားမှုအပါအဝင် လံိုရလွာက်သည့််လက်လှမ်ျားမမှုမ ွာျားကိို

ွာင် ွက်ထွာျား မည်။

လိုပ်ငန်ျား ပ်အွာျားလံိုျားကိို အိမ်မအ
ှ လိုပ်လိုပသ
် ည့််ပစ
ံို ံသိုို့ိ မည်သိိုို့ ရပပွာင်ျားလက င့််သံိုျားနင
ိို ်မည်ကိို စဉ်ျားစွာျားပါ။ အိမ်မအ
ှ လိုပ်လိုပ်သည့််ပစ
ံို က
ံ ိို တတ်နိိုငသ
် မ အွာျားရပျားကူညပါ။

ရ ွာင်ျား

ိိုျားစဉ် ကိိုယတ
် င
ိို ်နှင့်် ပတ်ဝန်ျားက င်အတွက် ရ ွာဂါကွာကွယ် န် လိိုကန
် ော မည့်် ကိစစမ ွာျား (7, 16, 19)

မ ွာျားရသွာအွာျားပဖင့်် ဗိိုင်ျား ပ်စ်ပ ံျံ့ပွွာျားရစသည့််နည်ျားလမ်ျားမှွာ ကူျားစက် ံ သူမ ွာျားမှ

ရ ွာင်ျား

ိိုျားပ င်ျားနှင့်် နှောရ ပ င်ျားတိို့ိုရကကွာင့််ပဖစ်သည်။ ရအွာက်တင
ွ ်ရဖွာ်ပပထွာျားသည့်် ရ ွာင်ျား

လိိုက်နော မည့်် က င့််ဝတ်မ ွာျားကိို လိုပ်သွာျားမ ွာျား လိိုက်နောရစ န် ညန်ကကွာျားထွာျားပ င်ျားပဖင့်် ထိိုအနတ ွာယ်မ ွာျား ရလ ွာ့်က ရအွာင် ရ

ိိုျားစဉ်

ွာင် ွက်သင့််သည်။

• ရ ွာင်ျား ိိုျားသည့််အ ါ သိမိုို့ ဟိုတ် နှောရ သည့််အ ါ ပါျားစပ်နငှ ့်် နှောရ ါင်ျားကိို တစ်သ ှူျားပဖင့်် အိုပ်၍ရ ွာင်ျား ိိုျားပါ သိမိုို့ ဟိုတ် နှောရ ပါ။ အသံိုျားပပြုထွာျားသည့်် တစ်သ ှူျားကိို အဖံိုျားပါသည့််
အမိှုက်ပံိုျားထသိိုို့ စွန်ို့ပစ်ပါ။

• တစ်သ ှူျားမ နိိုင်လ င် တံရတွာင် စ်အရပေါ်ပိငို ်ျားနှငက
့်် ွာ၍ ရ ွာင်ျား ိိုျားပါ သိမ
ိုို့ ဟိုတ် နှောရ ပါ။ လက်ထသိိုို့ ရ ွာင်ျား ိိုျား၊ နှောရ ပ င်ျား မပပြုလိုပ်ပါနှင။့််
• ရ ွာင်ျား ိိုျား၊ နှောရ ပပျားတငိို ်ျား လက်မ ွာျားကိို ရ ျားရကကွာပါ။ ရ ၊

ပ်ပပွာတိန
ိုို့ ှင့်် ဂရိုတစိိုက် လက်ရ

နှင့််စပ်လ ဉ်ျား၍ က န်ျားမွာရ ျားအဖွျံ့အစည်ျားမ ွာျား၏ အကကံပပြု က်မ ွာျားကိို လိိုကန
် ောပါ။

ျားသည့််နည်ျားလမ်ျားက ပိိုမိုရ
ိ ကွာင်ျားမန
ွ ်သည်။ ထိိုလက်ရ

ပ်ပပွာနှင့်် ရ ကိို မ နိိုငလ
် င် လက်သန်စ
ို့ င်ရ

ျားမှုနည်ျားလမ်ျား

ျား ည်ကိို အသံိုျားပပြုပါ။

က န်ျားမွာရ ျားအတွက် လိက
ို ်နော မည့်် အစအမံမ ွာျားနင
ှ ့််ပတ်သတ်၍ ကိုမပဏမှ လိုပ်သွာျားမ ွာျားအွာျား ရကွာင်ျားစွာွ အသိရပျားထွာျားသင့််သည်။ လိုပ်ငန်ျား ွငအ
် ွာျားလံိုျားတွင် ရ နှင့််
လက်ရ

ျား နိိုင်သည့်် အ င်ျားအက င်ျား၊ အပပင်အ

င်မ ွာျား လံိုရလွာက်စွွာပပြုလိုပရ
် ပျားထွာျားသင့််သည်။ တစ်သ ှူျားမ ွာျားနှင့်် အမိှုက်ပံိုျားမ ွာျားလည်ျား ထွာျား ိရ
ှ ပျားသင့််သည်။ မလိိုကန
် ောသည့််

အပပြုအမူမ ွာျား ရတွျံ့ ိှ လ င် လည်ျား ထိိုသမ
ူ ွာျား လိိုက်နောရစ န် တိက
ို ်တန
ွ ်ျားရပပွာကကွာျားသင့််သည်။

2

ပ်ပပွာမ ွာျား၊

လူတစ်ဦျားနင
ှ တ
့်် စ်ဦျား အကွွာအရဝျားတစ် ို ပ ွာျားရနထိိုင်ပ င်ျား (16, 20)
လူလူပ င်ျား ကူျားစက်မှု တွာျား

ျားကွာကွယ် န် တစ်ဦျားနှငတ
့်် စ်ဦျားတက
ိို ်ရက
ိို ်ထိရတွျံ့မှု တတ်နိိုင်သမ အနည်ျား

သိမ
ိုို့ ဟိုတ် အစည်ျားအရဝျား တက်ရ ွာက်ကကသည့််အ ါ စိတ်

ံိုျားပဖစ်ရစ န် လိိုအပ်သည်။ လူအမ ွာျားအပပွာျား ပံိုမန
ှ ်အလိုပ်လိုပ်ကကသည်အ
့်
ါ

ရစ န် တစ်ဦျားနင
ှ တ
့်် စ်ဦျား ၂ မတွာ (၆ ရပ) အကွွာတွင် ပ် ွာွ ွွာရန န် ရ

ကိုမပဏအရနပဖင့်် ဝန်ထမ်ျားမ ွာျား တစ်ဥျားနင
ှ ့််တစ်ဥျား ၂ မတွာရအွာက် အကွွာအရဝျား ိရ
ှ သွာ အလိုပလ
် ိုပ်သည့််ရန ွာအွာျားလံိုျားကိို
လိုပ်ငန်ျားစဉ်မ ွာျားအွာျား ပပန်လည် န
ိ ်ညိပပင်

င်၍ တစ်ဦျားနင
ှ ့််တစ်ဦျား ထိရတွျံ့နိိုင်ရပ အနည်ျား

ံိုျားပဖစ်ရစ န် ရ

ွာင် က
ွ ်သင့််သည်။

ွာှ ရဖွရဖွာ်ထိုတသ
် င့််သည်။ လိုပ်ငန်ျား ွင်ရန ွာဒဇိိုင်ျားနှင့််

ွာင် က
ွ ်သင့််သည်။ ရအွာက်ပါ ဥပမွာမ ွာျားကိို စဥ်ျားစွာျားသင့်ပ
် ါသည်။

• ပံိုရသလိုပ်ငန်ျား ွင်ရန ွာမ ွာျား၊ ဥပမွာ - ရံိုျားမ ွာျား၊ အထည် ြုပ်စက်ရံိုမ ွာျား၊ ပါကင်ထိုတပ် ိိုျားသည့်် လိုပ်ငန်ျား ွင်ရန ွာမ ွာျား၊ အ ည်အရသွျားထိန်ျားသိမ်ျားရ ျားအ န်ျားမ ွာျား၊ အစည်ျားအရဝျား
န်ျားမ ွာျား စသည်တတ
ိုို့ိ ွင် ရ

ျားကင်ျားသည်အ
့် ကွွာအရဝျား ရန ွာမ ွာျားသတ်မတ
ှ ်ထွာျား န်၊ ဥပမွာ - ထိိုင် ိုမ
ံ ွာျားကိို သတ်မတ
ှ အ
် ကွွာအရဝျားတွင်

ထွာျားပ င်ျား သိမ
ိုို့ ဟိုတ် ကကမ်ျားရပေါ်တွင်

အမှတ်အသွာျားမ ွာျား ပပြုလပ
ို ်ထွာျားပ င်ျားတို့ပိို ဖစ်သည်။ ၂ မတွာအကွွာအရဝျား ထွာျားမရပျားနိိုင်ပါက အလိုပ် ွင်ရန ွာကိို ယ င်က လွတရ
် နသည့်် ဧ ယ
ိ ွာမ ွာျားသိိုို့

ျံ့ထွင်ရန ွာ

ထွာျား န်

စဉ်ျားစွာျားပါ သိမ
ိုို့ ဟိုတ် အလိုပ်ရန ွာ တစ် ိုနှင့််တစ် ိုအကကွာျားတွင် ပလတ်စတစ်အထူပပွာျားမ ွာျား (plexiglass) ပ ွာျားထွာျား န် စဉ်ျားစွာျားပါ။ အလိုပ်ရန ွာတစ် ိုနှင့်် တစ် ို အကကွာျား
ပ ွာျားထွာျားသည့်် ပလပ်စတစ်အထူပပွာျားမ ွာျားနှင့်် အလိုပ်ရန ွာမ ွာျားကိို ပံိုမန
ှ ်သန်ို့ ှင်ျားရ ျားပပြုလိုပ်ပါ။ (ရအွာက်တွင် ထိိုအရကကွာင်ျားအ ွာမ ွာျားကိို ရဖွာ်ပပထွာျားသည်။)

• မ ွာျားရသွာအွာျားပဖင့်် လူအမ ွာျားရစွာင့်် ငိို ်ျားရန သည့််ရန ွာမ ွာျား ဥပမွာ - ဓွာတ်ရလှကွာျားမ ွာျား၊ ဧည့််သည်နောျားရန န်ျားမ ွာျား၊ စက်ရံိုအဝင်ဝထိန်ျား ြုပ်ကွပက
် သည့်ရ
် န ွာမ ွာျား၊ ဝန်ထမ်ျား
စွာျားရသွာက်

ိိုင်မ ွာျား အစ သ
ှိ ည်တို့တ
ိို င
ွ ် သတ်မတ
ှ ်ထွာျားသည့်် အကွွာအရဝျားမ ွာျားကိို ကကမ်ျားပပင်ရပေါ်တွင် အမှတအ
် သွာျားပပြုထွာျားပ င်ျား

• တွာဝန်အ ငိို ်ျားမ ွာျား လရပပွာင်ျားပ င်ျား၊ (toolbox talks) မ ွာျားပပြုလိုပ်ပ င်ျား၊ အပတ်စဉ်အစည်ျားအရဝျားမ ွာျား စသည်တို့က
ိို ိို Video Conference အသံိုျားပပြုပ င်ျား
• လိုပ်ရဖွာ်ကိိုင်ဖက်မ ွာျားအပါအဝင် အမ ွာျားနှင့််အနျားကပ်ထိရတွျံ့မှု၏ရ ျားအနတ ွာယ်မ ွာျားအရကကွာင်ျားကိို အွာျားလံိုျားကအ
ိို သိရပျားပါ။ အပ ွာျားရကွာင်ျားမွန်ရသွာအပပြုအမူမ ွာျားကိို အွာျား ရပျား
ပါ။ ဥပမွာ - ရ

ျားကင်ျားသည့်် အကွွာအရဝျားတစ် ပ်ပ ွာျားနောျား၍ လိုပက
် ိိုင်ရ

ွာင် က
ွ ်ပ င်ျားနှင့်် လက်

နှု
ွ တ်

က်မည့််အစွာျား အပ ွာျားသင့််ရတွာ်သည့််နည်ျားလမ်ျားမ ွာျား အသံိုျားပပြု ပ င်ျား။

• အထူျားသပဖင့်် လူ ၁၀ရယွာက်ထက်ပရိို သွာ၊ အရ ျားမကကျားရသွာလူမှုရ ျားပွမ ွာျားကိို ရ ျံ့ ိိုင်ျားပ င်ျား သိမိုို့ ဟိုတ် သက် ိိုင် ွာအွာဏွာပိိုင်မ ွာျား ညန်ကကွာျားထွာျားသည့််အတိငို ်ျား လိက
ို ်နောပ င်ျား။
• ပပည်တွင်ျားနှင့်် အပပည်ပပည် ိိုင် ွာသိို့ို
စက်ရမ
ံို ွာျားသိိုို့ ကွင်ျား
အရ ျားရပေါ် ကယ်

ျားသွွာျားလွာမှုကိို ကပ်ရ ွာဂါကွာလတွင် အနည်ျား

င်ျားရလ့်လွာပ င်ျားမ ွာျား)၊

ျားသွွာျားလွာ န်လအ
ိို ပ်လ င် သက်

ယ်ရ ျား (medical evaluation) အတွက်မဟိုတလ
် င်

ိိုင် ွာ

ံိုျားအထိ ရလ ွာ့်

န် (ဥပမွာ - ကွင်ျား

ျားသွွာျားလွာမှု

င်ျားစစ်ရ

ျားပ င်ျားနှင့်် မတူညသည့်် ရဒသမ ွာျား ိှ

ိိုင် ွာ စည်ျားမ ဉ်ျားစည်ျားကမ်ျား မ ွာျားကိို ရလ့်လွာပါ။

ျားသွွာျားသူမ ွာျားသည် COVID-19 ရ ွာဂါလကခဏွာမ ရ
ှိ စ န်နှင့်် သက်

အကကံပပြုထွာျားသည့်် အ န
ိ က
် ွာလအတွင်ျား COVID-19 လူနောမ ွာျားနှင့်် ထိရတွျံ့မှု မ ှိ

ျားသွွာျားပ င်ျားသည်

ိိုင် ွာအွာဏွာပိိုင်မ ွာျားက

န်ပဖစ်သည်။ (မှတစ
် ို ။ ကမဘွာက
့် န်ျားမွာရ ျားအဖွျံ့အစည်ျား (World Health Organization –

WHO) က ပပျား ရ
့် သွာ ၁၄ က်ကွာလဟို အကကံပပြုထွာျားသည်) 22

• လိုပ်ငန်ျား ွင်တစ် ိုတငွ ် သတ်မတ
ှ ်အ ိန်တစ် ို၌ လိုပ်သွာျားအရ အတွက် အမ ွာျားအပပွာျား ိရ
ှ နပ င်ျားကိို ရလ ွာ့်
ရနောက်ထပ် အလိုပ်အ

န်၊ အလှည့်က
်
အလိုပ်လပ
ို ် က်မ ွာျား သတ်မတ
ှ ်ပ င်ျား သိမ
ိုို့ ဟိုတ်

ိိုင်ျားမ ွာျားကိို ထပ်ထည့်် န် စဉ်ျားစွာျားပါ။ အလိုပ် ိန်တွင် တစ်ဦျားနှင့််တစ်ဦျား သတ်မတ
ှ အ
် ကွွာအရဝျားပ ွာျားကွာ လိုပက
် င
ိို ်ရ

သည့်် က်သတတပတ်တွင် လိုပ်အွာျား အပပည့််အဝကိို

က်လက်

ွာင် က
ွ ်ရစပ င်ျားပဖင့်် အလိုပ်

င်ျား

ိှ ထိန်ျားသိမ်ျားနိိုင်မည်ပဖစ်သည်။

လက်ကိုိ သန်ို့ င
ှ ်ျားစင်ကကယ်စွွာထွာျားပ င်ျား (7, 16, 20)
ရ ၊

ပ်ပပွာတိန
ိုို့ ှင့်် လက်ရ

ျားပ င်ျားကိို မကကွာ ဏ ပပြုလိုပ်ရပျားပ င်ျားသည် လိုပ်ငန်ျား ွင်အတွင်ျား ကူျားစက်မှုတွာျား

(WHO) က လက်ကိို ရ နှင့်် ရ
ံို

င
ိို ်ရ ါင်ျားကိို လက်ပဖင့််မထိ

ကိုမပဏသည် ရ နှင့််
ပ်ပပွာနှင့််

ံို

ျားပ င်ျား၊

ပ်ပပွာအသံိုျားပပြု၍ ၂၀ စကကန်ို့ကကွာ ရ

ျားကွာကွယ် န်အတွက် အရ ျားပါသည်။ ကမဘွာက
့် န်ျားမွာရ ျားအဖွျံ့အစည်ျား

ျားရကကွာပ င်ျားနှင့်် ရ နှင့််ထပ်မံရ

ျားရကကွာပ င်ျား၊ ထိရ
ိုို့ နောက် တစ်သ ှူျားစကကှူအသံိုျားပပြု၍ လက်သတ
ို ်ပပျား

ထိိုတစ်သ ှူျားပဖင့််သွာ ပိတ် န် အကကံပပြုထွာျားသည်။

ပ်ပပွာ အသံိုျားပပြု၍ မကကွာ ဏ ရသ ွာစွွာ လက်ရ

င
ိို ်ရ ကိို က် င်ျားမ နိိုငလ
် င် အနည်ျား

ျားမှုကိို အွာျားရပျားသင့််သည်။ လိုပ်သွာျားမ ွာျား လက်ရ

ံိုျား အယ်ကိိုရဟွာ ၆၀ ွာ င
ိုိ ်နှုန်ျားပါရသွာ လက်သန်ို့စင်ရ

ျား န် လံိုရလွာက်သည်ရ
့် န ွာမ ွာျား ပပြုလိုပ်ရပျားသင့််သည်။

ျား ည်ကိို စစဉ်ရပျားပါ။ အ

ိိုပါပစစည်ျားမ ွာျားနင
ှ ့်် ရန ွာအ င်ျားအက င်ျားမ ွာျား

သည် လံိုရလွာက်သည့်် အရ အတွက် ရ
ိှ စ န်နင
ှ ့်် အလိုပ် ွငဧ
် ယ
ိ ွာအနျားအနောျားတွင် နိိုင်ရစ န်ပဖစ်သည်။
တစ် ါသံိုျားစကကှူမ ွာျား သိမ
ိုို့ ဟိုတ် ရလပဖင်အ
့် ရပ ွာက် စ
ံ က်မ ွာျားကိိုသွာ အသံိုျားပပြုပါ။ လက်သိုတအ
် ဝတ်မ ွာျားကိို မ ရဝသံိုျားစွပ င်ျား မပပြုပါနှင့််။

ရ

ျားရကကွာပ င်ျားနှင့်် ပိိုျားသတ်ပ င်ျား (7)

ဗိိုင်ျား ပ်စ်ပ ံျံ့ပွွာျားမက
ှု ိို တွာျား

ျားကွာကွယ် န်အတွက် အနည်ျား

လက်ကိိုင်တန်ျားမ ွာျား၊ များ လိုတမ
် ွာျား၊ အသံိုျားအရ
ရ အိမ်မ ွာျား၊ ရ

ံို

ိိုငရ
် ါင်ျားမ ွာျား၊ လက်ရ

ံိုျား ရနို့စဉ်ထိရတွျံ့မှုမ ွာျားရသွာ မ က်နောှ ပပင်မ ွာျားကိို မကကွာ ဏ ရ

ွာင်ပစစညျား် မ ွာျား၊ ရကွာင်တွာထိပ်

ျားရကကွာပါ။ ဥပမွာ - စွာျားပွမ ွာျား၊ တံ ါျားလက်ကင
ိို ်

က်မ က်နှောပပင်မ ွာျား၊ ပစစည်ျားမ ွာျား၏ လက်ကိိုင်ရန ွာမ ွာျား၊ စွာရ ျားစွာျားပွမ ွာျား၊ ဖိုန်ျားမ ွာျား၊ ကျား

ိုမ ွာျား၊

ိုတမ
် ွာျား၊

ျားကန်/မ က်နှောသစ်ကန်မ ွာျား စသည်ပဖင့််။ သန်စ
ို့ င် သည့််ရန ွာအလိိုက် ပံိုမန
ှ အ
် သံိုျားပပြုရနက သန်ို့ ှင်ျားရ ျားသံိုျားပစစည်ျားမ ွာျားကိို အသံိုျားပပြုပါ။

သန်ို့ ှင်ျားရ ျားပစစည်ျားမ ွာျား၏ အညန်ျားစွာပါ ညန်ကကွာျား က်မ ွာျားကိိုလက
ိို ်နောပါ။ အကကိမ်ရပါင်ျားမ ွာျားစွာွ ပပန်လည်အသံိုျားပပြုနိိုင်ရသွာ စက်ကိ ိယွာ/ လူသံိုျားပစစည်ျားမ ွာျား၊ ဥပမွာ - လက်လဝယ်ယူ
သူမ ွာျားအတွက် ရစ ျားဝယ်လှည်ျားမ ွာျား သိမ
ိုို့ ဟိုတ် ရစ ျားဝယ်ပ င်ျားမ ွာျားကိို တစ်ကကိမ်အသံိုျားပပြုပပျားတင
ိို ်ျား သန်ို့ ှင်ျားရ ျား ပပြုလိုပ်ပါ။
ကိုမပဏသည် ထိိုပစစည်ျားမ ွာျား/ဧ ယ
ိ ွာမ ွာျားကိို သန်ို့ ှင်ျားရ ျားပပြုလိုပန
် ိိုင် န် လံိုရလွာက်သည့််သန်ို့ င
ှ ်ျားရ ျား ဝန်ထမ်ျားမ ွာျားထွာျား သ
ိှ င့််သည့််အပပင် သန်ို့ င
ှ ်ျားရ ျားအလိုပက
် ိို ရသ ွာစွွာ လိုပမ
် လိုပ်
လည်ျား စစ်ရ
လိုပ်ငန်ျားအ

ျားသင့််သည်။
ိိုင်ျားတစ် ိုပပျားတင
ိို ်ျား အလိုပ် င
ွ ်ဧ ယ
ိ ွာမ ွာျားနှင့်် ထိန်ျား ြုပ်ရ ျားအ န်ျားမ ွာျားကိို သန်ို့ ှင်ျားရ ျားပပြုလိုပ် န် ဝန်ထမ်ျားမ ွာျားကိို ညန်ကကွာျားပါ။ ထိိုသပိိုို့ ပြုလပ
ို ်နိိုင် န် ကိ ိယွာမ ွာျားကိို

ရထွာက်ပံ့်ရပျားထွာျားပပျား မည်သအ
ိိုို့ သံိုျားပပြု ရကကွာင်ျားညန်ကကွာျား က်မ ွာျားလည်ျား ရပျားထွာျားပါ။
လူအမ ွာျားထိရတွျံ့အသံိုျားပပြုသည်ရ
့် န ွာမ ွာျား၊ မ က်နောှ ပပင်မ ွာျား (ဥပမွာ- တံ ါျားလက်ကိိုင်မ ွာျား၊ ကျား

ိုတမ
် ွာျား၊ အရဝျားထန
ိ ်ျား မိုတမ
် ွာျားနှင့်် စွာရ ျားစွာျားပမ
ွ ွာျားတွင် တစ် ါသံိုျားစကကှူစ/အဝတ်စ

မ ွာျားရပျားထွာျားပါ။ သိမ
ိုို့ ှသွာ ဝန်ထမ်ျားမ ွာျားသည် အသံိုျားမပပြုမနှင့်် အသံိုျားပပြုပပျားရနောက်တင
ွ ် ထိိုမ က်နောှ ပပင်မ ွာျားကိို ပွတသ
် ပ်သန်ို့ င
ှ ျား် နိိုင်မည်ပဖစ်သည်။

3

သန်ို့ ှင်ျားရ ျားလိုပ်ငန်ျားရ

ွာင် က
ွ ်သူမ ွာျားအတွက် သင့််ရတွာ်ရသွာ တစ်ကိိုယ်ရ ကွာကွယ်ရ ျားပစစည်ျား (personal protective equipment -PPE)ကိို စစဉ်ရပျားပါ (ရအွာက်ပါစွာပိိုဒ်ကိို

ကကည့််ပါ။) သန်ို့ င
ှ ်ျားရ ျားပစစည်ျားမ ွာျားနင
ှ ့်် ပိိုျားသတ်ရ

အစွာျားအစွာမ ွာျားပပင်
စွာျားဖိိုရ
ရ

ျားမ ွာျားအသံိုျားပပြု ွာ၌ ထိုတလ
် ိုပသ
် ူ၏ ညန်ကကွာျား က်မ ွာျားကိို လိိုကန
် ောပါ။

င်ပ င်ျား (8)

ွာင်ဝန်ထမ်ျားသည် ကိုမပဏက

မှတ်ထွာျားသည့်် အစွာျားအစွာ ရ

ျားကင်ျားရစ န် ကူညသင့််သည်။ စွာျားဖရ
ိို

ျားအနတ ွာယ်ကင်ျား င
ှ ်ျားရ ျား အစအမံမ ွာျားကိိုလက
ိို ်နောလ က် လိုပ်သွာျားမ ွာျားအွာျား ရက ျားရမွျားသည့််အစွာျားအစွာမ ွာျား

ွာင်ဝန်ထမ်ျားသည် ရအွာက်ပါတိို့က
ို ိိုလက
ိို ်နောသင့််သည်-

• အဖ ွာျား ိပှ င်ျား၊ ရ ွာင်ျား ိိုျားပ င်ျား၊ အသက်ရူ ွာ၌ရမွာဟိိုက်ပ င်ျား သိမိုို့ ဟိုတ် COVID-19 အတည်ပပြုလနူ ောတစ်ဦျားနှင့်် အနျားကပ်ထိရတွျံ့မှု ှိ ့်ပ င်ျားစသည့််လကခဏွာ ပ်မ ွာျား ိလ
ှ င်
အလိုပ်မသွွာျား န် တင်ျားတင်ျားကကပ်ကကပ် လိက
ို ်နောသင့််သည်။၁၀

• စွာျားဖိိုရ ွာင်သမိိုို့ ဝင်မ အဝတ်စွာျားလပ င်ျားနှင့်် လက်ရ ျားပ င်ျားအပါအဝင် အစွာျားစွာ ရ ျားအနတ ွာယ်ကင်ျား ငှ ်ျားရ ျားအတွက် ပံိုမနှ ်အရလ့်အက င့််မ ွာျားပဖင့်် ရလ့်က င့််သင်ယူ ထွာျားသင့််
သည်။ စွာျားဖိိုရ

ွာင်တင
ွ ် ဝတ်

င်ရသွာအဝတ်မ ွာျားကိို စွာျားဖရ
ိို

ပစစည်ျားရ တတသိမ်ျားထွာျား န် ရသွာ့် တ်နိိုငရ
် သွာ ဗရိို/အံ
အနည်ျား

ွာင်ပပင်ပတွင် အသံိုျားမပပြုသင့််ပါ။ အဝတ်လ န်ျားနင
ှ ့််အတူ လက်ရ

ွမ ွာျား (ပဖစ်နင
ိို ်လ င် က ွာျား၊မ အလိိုက် ွပ ွာျားသတ်မှတ်ရပျားပ င်ျား) ကိို

ျားနိိုင်သည့်် အ င်ျားအက င်ျား အပပင်အ

င်နင
ှ ့််

ှိနိိုင် န် စစဉ်ရပျားသင့််သည်။ အလိုပ်ဝတ်စံိုမ ွာျားကိို

ံိုျား အပူ န
ိ ် 72°C ပဖင့်် ရနို့စဉ်ရလ ွာ်ဖွတသ
် င့််သည်။

• အစွာျားအစွာ က်ပပြုတပ် ပင် င်စွာျားရသွာက်သည့်် ဧ ယ
ိ ွာမ ွာျား၏ ပပင်ပ၌ရ ွာင် ွက်သည့်် သန်ို့ ှင်ျားရ ျားနင
ှ ့်် ပိိုျားသတ်ရ ျားလိုပ်ရ ွာင် က်မ ွာျားတွင် ပါဝင်ရ ွာင် ွက်ပ င်ျား
မပပြုသင့််ပါ။

• လက်မ ွာျားကိို ပံိုမနှ ်ရ ျားရကကွာ န်လအ
ိို ပ်သည်။
• ဇွန်ျားမ ွာျားကိိုမ ရဝသံိုျားစွမှုရကကွာင့်် အပပန်အလှန်ကူျားစက်မမှု ွာျားကိို တွာျား ျား ကွာကွယ်သင့််သည်။

ရ
ူ ဖျားစတိင
ို ် အစွာျားအစွာတည် င်ျားမှုကိို ရ ွာှ င်ကကဉ်ပ င်ျားသည် ဇွန်ျားမ ွာျား

မ ရဝသံိုျားစမှု
ွ ကိို ရ ွာှ င်ကကဉ်နင
ိို ်မည်ပဖစ်သည်။ ထိိုသပိိုို့ ပြုလိုပ်မည့််အစွာျား အစွာျားအစွာမ ွာျားကိို တတ်နင
ိို ်သမ

စွာျားဖိိုရ

ွာင်ဝန်ထမ်ျားက တည် င်ျားရက ျားရမွျားပ င်ျား သိမ
ိုို့ ဟိုတ်

တစ်ဦျား င်ျားအလိက
ို ် တည် င်ျားသည့်် ပန်ျားကန်အစံိုလက
ိုိ ်မ ွာျားပဖင့်် အစွာျားအစွာမ ွာျားတည် င်ျားသင့််သည်။

• လိုပ်သွာျားမ ွာျားသည် စွာျားရသွာက်ရ ွာင်ဧ ယ
ိ ွာသိမ
ိုို့ ဝင်မ ယင်ျားတို့လ
ိို က်ကိို

ပ်ပပွာနှင့််ရ

ျားရကကွာသင့််သည်။

ရလအ ည်အရသွျားကကျားကကပ်ထိန်ျား ြုပ်ရ ျားအစအမံမ ွာျား (16)
ရလဝင်ရလထွက်ပမ
ိို ိိုရကွာင်ျားမွန်ပ င်ျား သိမ
ိုို့ ဟိုတ် ထိရ ွာက်အက ြုိ ျားမ ွာျား

ံိုျားပဖစ်ရသွာ ရလစစ်မ ွာျား တပ်

င်ပ င်ျားသည် ထိိုဧ ယ
ိ ွာအတွင်ျား ဗိိုင်ျား ပ်စ်မ ွာျား ဖယ် ှွာျား န် အရထွာက်အကူ နိိုင်

သည့််အပပင် ကူျားစက် ံ မည့််အနတ ွာယ်လည်ျားရလ ွာ့်နည်ျားနိိုင်သည်။
တစ်ဦျားနှငတ
့်် စ်ဦျားနျားကပ်စွွာ ရ
ိှ နပ င်ျားကိို မတွာျားပမစ်နင
ိို ်သည့်် ရန ွာမ ွာျား၊ ဥပမွာ- စက်ထန
ိ ်ျား ြုပ် န်ျားမ ွာျား၊ ဓွာတ်ရလှကွာျားမ ွာျား၊ ဧည့််သည်ရစွာင့််
အရသွျား ကကျားကကပ်ထိန်ျား ြုပ်မှု

င
ိို ်ျား န်ျားမ ွာျား စသည်တတ
ိုို့ိ ွင် ရလအ ည်

င
ိို ် ွာ အစအမံမ ွာျား ထပ်ထည့်် န် စဉ်ျားစွာျားပါ။

တစ်ကယ
ိို ရ
် ကွာကွယ်ရ ျားပစစည်ျား Personal Protective Equipment(21)
ကူျားစက် ံ (နိိုင်ရပ

ိ)ှ သူ သိမ
ိုို့ ဟိုတ် ရ ွာဂါပိိုျား ိရ
ှ နသည့်် ပစစည်ျားမ ွာျားနင
ှ ့်် ထိရတွျံ့လွာနိိုင်သူမ ွာျား၊ ဥပမွာ- က န်ျားမွာရ ျားလိုပသ
် ွာျားမ ွာျားသည် တစ် ါသံိုျားလက်အိတ်မ ွာျားနှင့်် အသက်ရူအကွာ

အကွယ်ပစစည်ျား - အနည်ျား
ရနောက်

ံိုျား N95 အ

င့်် (U.S စံနှုန်ျား) သိမ
ိုို့ ဟိုတ် P2 အ

င့်် (EU စံနှုန်ျား) သိမ
ိုို့ ဟိုတ် အလွာျားတူစံနှုန်ျား ိသ
ှ ည့်် နှောရ ါင်ျားစည်ျား(mask) ကိိုအသံိုျားပပြုသင့််သည်။

က်တွ (၁) ပါ ည်ညန်ျား က်မ ွာျားကိိုလည်ျားကကည့််ပါ။

လိုပ်သွာျားအိပ်ရ
လိုပ်သွာျားအိပ်ရ

ွာင်မ ွာျား (7, 8, 16, 20)

ွာင်မ ွာျားသည် လူအမ ွာျား တစ်ဦျားနှင့်် တစ်ဦျား နျားကပ်စွွာ ကွာလကကွာ ည
ှ ရ
် နထိိုင်သည့််ရန ွာမ ွာျား ပဖစ်ရသွာရကကွာင့်် ဗိင
ို ်ျား ပ်စက
် ူျားစက်နိိုင်သည်အ
့် နတ ွာယ် ပမင့််မွာျားသည်။

ထိိုပဖစ် ပ်မ ွာျားတက
ွ ် အထက်တင
ွ ်ရ

ွျားရနွျားထွာျားသည့်် စည်ျားမ ဉ်ျားမ ွာျားကိို လိက
ို ်နော၍ ရအွာက်ပါ အစအမံတစ် ို သိမ
ိုို့ ဟိုတ် အစအမံမ ွာျားကိို ထပ်တိုျားိ ရ

ွာင် က
ွ ် န်စဉ်ျားစွာျားပါ-

• လိုပ်သွာျားအိပ်ရ ွာင်မ ွာျားသိိုို့ ကူျားစက် ံ သူမ ွာျား ဝင်ရ ွာက်ပ င်ျားကိို တွာျား ျားပါ။ ပဖစ်နိိုင်လ င် သိမိုို့ ဟိုတ် လိိုအပ်လ င် ထိပို ိုဂ္ိြုလ်မ ွာျားကိို ရဒသနတ စည်ျားမ ဉ်ျားမ ွာျား နှင့််(သိမိုို့ ဟိုတ)်
သက်

ိိုင် ွာအပပည်ပပည်

ိိုင် ွာ အဖွျံ့အစည်ျားမ ွာျား၏ အကကံပပြု က်မ ွာျားအတိိုင်ျား အပ ွာျားသူမ ွာျားနှင့်် သျားပ ွာျား ကွာ
ွ
အသွွာျားအလွာကန်ို့သတ်ထွာျား မည်။

• လိုပ်သွာျားအိပ်ရ ွာင်မ ွာျားတွင် ရနထိိုင်သအ
ူ ရ အတွက် ကန်သ
ို့ တ် က်မ ွာျားကိို အွာျားရပျားပမင့််တင်၊ ရလျားစွာျားလိိုကန
် ော၊ ကကျားကကပ်ကွပက
် ပါ။
• COVID-19 အနတ ွာယ်ပမင်မ့် ွာျားရသွာနိိုင်ငမံ ွာျား သိမိုို့ ဟိုတ် ဧ ယ
ိ ွာမ ွာျားမှလွာရသွာ ဝန်ထမ်ျားသစ် လ
ှိ င်၊ ထိိုပဂ
ို ္ိြုလ်မ ွာျားကိို ရဒသနတ စည်ျားမ ဉ်ျားစည်ျားကမ်ျားမ ွာျား နှင(့်် သိမ
ိုို့ ဟိုတ)်
သက်

ိိုင် ွာအပပည်ပပည်

ိိုင် ွာအဖွျံ့အစည်ျားမ ွာျား၏ အကကံပပြု က်မ ွာျားအတိိုင်ျား အပ ွာျားသူမ ွာျား နှင့်် သျားပ ွာျား ကွာ
ွ
အသွွာျားအလွာကန်ို့သတ် ရစ န်ပဖစ်သည်။

• ပဖစ်နိိုင်လ င် လိုပ်သွာျားအပိ ်ရ ွာင်မ ွာျားကိို စမံ န်ို့ ွ န် တွာဝန် ပှိ ိုဂ္ိြုလ်(မ ွာျား) သိမိုို့ ဟိုတ် ဝန်ထမ်ျားအိမ်ယွာ ှိရပါင်ျားစပ်ညိနိှုင်ျားရပျားသူသည် ရနထိိုင်သူမ ွာျား၏ ကိိုယအ
် ပူ န
ိ ်မ ွာျားကိို
ရနို့စဉ်မှတ်တမ်ျားတင် န် ရပါင်ျားစပ်ညန
ိ ိှုငျား် ရ

ွာင် ွက်သင့််သည်။ မှတစ
် ို။ ကူျားစက်ပ ျံ့ံ ပွွာျားမက
ှု ိို တွာျား

ျားကွာကွယ်နင
ိို ်သည့််ပစ
ံို ံပဖင့်် တိင
ို ်ျားတွာနိိုင်သည့်် အပူ ိန်တင
ိို ်ျားကိ ိယွာ

(thermometer) ကိိုအသံိုျားပပြုပါ။ ထိသ
ို အ
ိိုို့ သံိုျားပပြုပ င်ျားသည် ကူျားစက်နင
ိို ်ရပ မ ွာျား ိသ
ှ ည့်် ရနထိိုင်သူမ ွာျား၏ ကိိုယ်အပူ န
ိ ် ယူသူအွာျား အကွာအကွယရ
် ပျား မည်ပဖစ်သည်။
(အထက်တင
ွ ရ
် ဖွာ်ပပထွာျားသည်ကိိုကကည့််ပါ။)

• COVID-19 ရကကွာင့််

ရသနိိုင်သည်အထိ အနတ ွာယ်ပဖစ်နင
ိို ်ရပ ပမင့််မွာျားသူမ ွာျား ိရ
ှ နသည့်် လိုပ်သွာျားအိပ်ရ

ွာင်မ ွာျားတင
ွ ် ထိိုသူမ ွာျားအတွက် သျားပ ွာျားအ န်ျားမ ွာျား ရပျားထွာျား န်

စဉ်ျားစွာျားပါ။ ဤအရပ အရနတွင် အသက် ၆၅ နှစ်နှငအ
့်် ထက် ပိုဂ္ိြုလ်မ ွာျား သိမ
ိုို့ ဟိုတ် ရသွျားတျားိို ရ ွာဂါ ှိသူမ ွာျား၊ နှလျားံို ရ ွာဂါ၊ အ

ိုတ်ရ ွာဂါ၊ ကင်

ျား ြုိ ရ ွာဂါ ှိသူမ ွာျားကိို အနတ ွာယ်အလွန်ပမင့််မွာျားသူမ ွာျားဟို စဥ်ျားစွာျားနိိုင်သည်သည်။

• လိုပ်သွာျားမ ွာျားအွာျားလံိုျား
4

ွာဝန်မ ွာျားနှင့်် လွယ်လင့််တကူ ရတွျံ့

ံိုနိိုင် င
ွ ့်် ိရ
ှ စ မည် ။ ထိိုရန ွာတွင်

ွာသွာစကွာျားအ က်အ မ ွာျားမ ရ
ှိ စ န်လပ
ို ်ရ

ွာင်ထွာျားပါ။

ွာ သိမ
ိုို့ ဟိုတ်

• လက်ရ ျား ပ်ပပွာမ ွာျားကိို လိုပ်သွာျားရ
လိိုက်နောရ

ိြုျား န်ျားအွာျားလံိုျားတွင် နိိုင် န် စစဉ်ရပျားသင်သ
့် ည်။ သန်ို့ ှင်ျားရ ျားနှင့်် အိမမ
် ှုထိန်ျားသိမ်ျားရ ျား ပံိုမန
ှ ်လိုပင
် န်ျားမ ွာျားကိို လူတိုင
ိ ်ျားရနို့စဉ် တိက စွွာ

ွာင် က
ွ ်သင်သ
့် ည်။

• တံ ါျားလက်ကိိုင်မ ွာျား၊

ံို

င
ိို ်ရ ါင်ျားမ ွာျား၊ တဗွစက်အစံို/ မဒယွာ

ိိုင် ွာစက်ကိ ယ
ိ ွာမ ွာျား၊ များဖိိုရ ွာင်သိုျားံ စက်ကိ ိယွာမ ွာျား၊ ကကျားကကပ်ထိန်ျား ြုပ်သည်က
့် ိ ိယွာမ ွာျား၊

အမ ွာျားသံိုျား ဧ ယ
ိ ွာတွင် သ
ှိ ည့်် လူအမ ွာျားပံိုမန
ှ ်ထိရတွျံ့ရနသည့်် အပ ွာျားပစစည်ျားမ ွာျားကိို ရနို့စဉ်အကကိမ်မ ွာျားစွွာသန်ို့ င
ှ ်ျားရ ျားပပြုလိုပ် မည်။ သက်

လိုပ်မ ွာျားနှင့််

ိိုင် ွာပစစည်ျား/ရန ွာအလိိုက်

သန်ို့ ှင်ျားရ ျား ပပြုလိုပ် မည့်် အကကိမ်အရ အတွကက
် ိို သတ်မတ
ှ ထ
် ွာျား န်ပဖစ်သည်။

• လူအမ ွာျားထိရတွျံ့သည်မ့် က်နောှ ပပင်မ ွာျား၊ လိုပ်သွာျားမ ွာျားအွာျား ယင်ျားတို့တ
ိို ည်ျား ရ
ိို နထိင
ို ် ွာ ရန ွာမ ွာျားမှ သယ်ယူပို့ရ
ိို
ွာင်သည်ယ
့် ွာဉ်မ ွာျား၏ အတွင်ျားမ က်နှောပပင်မ ွာျား၊ ရကွာင်တွာမ ွာျား၊
ကကမ်ျား င်ျားမ ွာျား၊ နံ မ
ံ ွာျားအွာျား ရ ွာဂါပိိုျားမွာျားမ ွာျားနှင့်် ညစ်ညမ်ျားမှုပဖစ်နင
ိို ်သည့််ရန ွာမ ွာျားအပဖစ် သတ်မတ
ှ ၍
် အထက်တင
ွ ်ရဖွာ်ပပထွာျားသည့််အတိင
ို ်ျား ပံိုမန
ှ ်

သန်ို့ င
ှ ျား် ရ ျားပပြုလိုပ်

သင့််သည်။

• အိမ်ယွာ င်ျားမ ွာျားကိို တစ်ပတ်လ င်အနည်ျား ံိုျားတစ်ကကိမ် အပူ နိ ် 72°C ပဖင့်် ရလ ွာ်ဖတ
ွ ်သင့််သည်။
• ရလရအျားရပျားစက်၏ ရလစစ်မ ွာျားကိို အနည်ျား ံိုျားလစဉ် သန်ို့ ှင်ျားပါ/အစွာျားထိိုျားပါ။
• အ န်ျားတစ် ိုအတွင်ျား ိှ လူအရ အတွကက
် ိို အနည်ျား ံိုျားရလ ွာ့် ပါ။ အိပ်ယွာမ ွာျားအကကွာျား တတ်နင
ိို ်သမ နှစ်မတွာရက ွာ်ကွာွ ရဝျား န်ပဖစ်သည်။
• သက်ရတွာင့််သက်သွာ ှိမ၊ှု လံိုခ ံြုမှုနှင့်် ပိုဂ္ိြုလ်ရ ျားလွတလ
် ပ် ွင့်် စသည့်် ကန်သ
ို့ တ် က်မ ွာျားရ ွာင်အတွင်ျားမှ သ ွာဝအတိိုင်ျားရလအဝင်အထွက်ရကွာင်ျားရစပ င်ျား သိမ
ိုို့ ဟိုတ်
ရလအဝင်အထွက် ရ
ှိ အွာင် ပပြုလိုပ်ပ င်ျားတို့က
ိို ိို တတ်နင
ိို ်သမ မ ွာျားမ ွာျားရ

ွာင် က
ွ ပ
် ါ။ အလိုပ် န
ိ ်တင
ွ ် ရလဝင်ရလထွကရ
် ကွာင်ျား န် ရန ွာအ င်ျားအက င်ျားမ ွာျားကိို ရပပွာင်ျားလမှုမ ွာျား

ပပြုလိုပ် န်စဉ်ျားစွာျားပါ။

•

ျားသွွာျားလွာမှုကန်ို့သတ် က်မ ွာျားရကကွာင့်် ရသွာင်တင်ရနသည့်် လိုပ်သွာျား မ ွာျားနှင့်် နိိုင်ငံ ပ်ပ ွာျားသိိုို့ ပပန်ထွက်မ နိိုင်သည့်် လိုပ်သွာျားမ ွာျားအတွက် အိပ်ရ
သိမ
ိုို့ ဟိုတ် ရနောက်ထပ် ပပင်

ွာင်ရန ွာမ ွာျား ရပျားပါ

င်ရပျားပါ။

ရဝျားလံရ ါင်ဖ ွာျားဧ ယ
ိ ွာမ ွာျားတွင် က န်ျားမွာရ ျားရစွာင်ရ
့် ွာှ က်မှု (23)
အရပ

ံက န်ျားမွာရ ျားရစွာင့််ရ ွာှ က်မက
ှု ိို ရ

စစဉ်ရပျားသည့််

အိပ်ရ

ျားကိုသမှု

ိိုင် ွာ အ ည်အ င်ျားမ က မ်ျားက င်ပိုဂ္ိြုလ်မ ွာျားက ရဒသနတ စည်ျားမ ဉ်ျားစည်ျားကမ်ျားမ ွာျားနှငအ
့်် ည အပမရပျားအပ်သင်သ
့် ည်။ ကိုမပဏက

ွာင်တင
ွ ရ
် နထိင
ို ်ရနသည့်် ရ

ျားရံိုတက် န်မလိရ
ို သွာ ရ ွာဂါလကခဏွာမပပင်ျားထန်သမ
ူ ွာျားအတွက် ယင်ျားတို့မ
ိို က န်ျားမွာစဉ် က န်ျားမွာရ ျားရစွာင်ရ
့် ွာှ က်မှုသွာ

က်လက်ရပျား န်လိိုအပ်သည်။
ထိိုလူနောမ ွာျားကိို ရ

ျားကိုသမှု

င
ိို ် ွာ ကကျားကကပ်ကွပ်ကမှု ှိသည့်် သျားပ ွာျား ထွာျား
ွ
သည့်် ရန ွာမ ွာျားတွင် ရစွာင့််ရ ွာှ က်မှု ရကွာင်ျားမွန်စွွာရပျားထွာျားသင့််သည်။ COVID-19 လူနောမ ွာျားကိို အိမ်တွင်

ရစွာင်ရ
့် ွာှ က်နိိုငရ
် ျားအတွက် ကမဘွာက
့် န်ျားမွာရ ျားအဖွျံ့အစည်ျား(WHO) သိမ
ိုို့ ဟိုတ် အပ ွာျားသက်

ိိုင် ွာ အွာဏွာပိိုငအ
် ဖွျံ့အစည်ျားက ထိုတပ် ပန်သည့်် လမ်ျားညန် က်မ ွာျား ကိိုလိိုက်နောပါ။

ကမဘွာက
့် န်ျားမွာရ ျားအဖွျံ့အစည်ျား(WHO) ၏ လမ်ျားညန် က်မ ွာျားကိို https://apps.who.int/iris/handle/10665/331133 တွင် ရတွျံ့နိိုငသ
် ည်။
ပပန်လည်က န်ျားမွာရကကွာင်ျားရကကပငွာ ံ သူမ ွာျား9 လိုပ်ငန်ျား င
ွ ်သပိုို့ိ ပန်လွာသည့််အ ါ
လမ်ျားညန် က် လံိုလံိုရလွာက်ရလွာက် ရပျားထွာျား န် ပဖစ်သည်။
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ပွ ွာျား

က်

ံပ င်ျား သိမ
ိုို့ ဟိုတ် အပ ွာျားလမ
ူ ှုရ ျား

ိိုင် ွာ မလိိုလွာျားအပ်ရသွာအပပြုအမူမ ွာျား မ ှိရစရ ျား

ရနောက်
1:

က်တွ (၁) သတင်ျား င်ျားပမစ်မ ွာျားနှင့်် အသံိုျားဝင်ရသွာ ဝ

်

ိိုကလ
် ိပ်စွာမ ွာျား:

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-guidelinescovid-19

3:

Commonwealth Development Corporation -CDC- Group (2020) COVID-19 Guidance for Employers, https://assets.cdcgroup.com/wpcontent/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-andupdates/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 watersoap handwashing and sanitizing techniques and cough etiquette. http://www.ipieca.org/ resources/good-practice/infectious-diseaseoutbreak-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-homeguidance/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-covid19.pdf
21 : WHO (2020) COVID-19 advice for the public: When and how to use masks, https://www.who.int/emergencies/diseases/ novel-coronavirus2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
22 : WHO COVID-19 page: 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-riskmanagement

© ၂၀၂၀ အပြည်ပြည်ဆှိိုင်ရာ ဘဏ္ဍာရရေး ရ

ာ်ြှိိုရရေးရှင်ေး။ ြှိိုင်ဆင
ှိို ်ခွင်အပြည်ရှှိ။

မသက် ိိုင်ရကကွာင်ျား ှင်ျားလင်ျား က်။ ဤအကကံပပြုစွာတမ်ျားသည် COVID-19 ကပ်ရ ွာဂါကိို
ရထွာက်ပံ့်ဝန်ရ ွာင်မမ
ှု ွာျားကိို

င် ိိုင် ရက ွာ်လွာျားနိိုင် န် IFC ၏ ရထွာက်ပံ့်ဝန်ရ ွာင်မှုမ ွာျားကိို

ထ
ှိ ွာျားသူမ ွာျားအွာျား ကူည န်

ည် ွယ်သည့််အကကံပပြု က်မ ွာျား ပါဝင် သည်။ IFC ၏

ှိထွာျားသူမ ွာျားသည် ကမဘွာ့်က န်ျားမွာရ ျား အဖွျံ့အစည်ျား (WHO) နှင့်် အပ ွာျားသက် ိိုင် ွာ အပပည်ပပည် ိိုင် ွာက န်ျားမွာရ ျားနှင့်် ရ ွာဂါထိန်ျား ြုပ်ရ ျားအဖွျံ့အစည်ျားမ ွာျား၏ COVID-19 နှင့်် င
ိို ်ရသွာ သတင်ျားအ က်အလက်

မ ွာျား၊ အကကံပပြု က်မ ွာျားအပပင် ရဒသနတ ၊ ပပည်နယ်တင
ိို ်ျားနှင့်် ပပည်ရထွာင်စိုအ င့်် အစိိုျား က န်ျားမွာရ ျားအွာဏွာပိိုင်မ ွာျားထံမှ သတင်ျားအ က်အလက်မ ွာျားကိိုလည်ျား ကိိုျားကွာျားသင့််သည်။ ထိိုသက
ိိုို့ ိိုျားကွာျား ွာတွင် ရဖွာ်ပပပါ အကကံပပြု က်မ ွာျားသည်
အရပ အရနအ န
ိ ်အ ါအလိိုက် ရပပွာင်ျားလနိိုင်သည်ကိို မှတသ
် ွာျားထွာျားသင့််သည်။ IFC ၏ရထွာက်ပဝ
ံ့် န်ရ ွာင်မမ
ှု ွာျားကိို
သတင်ျားအ က်အလက်မ ွာျား

ှိထွာျားသူမ ွာျားအရနနှင့်် ယင်ျားတို့၏
ိို စျားပွွာျားရ ျားလိုပ်ငန်ျားကဏ္ဍမ ွာျား ှိ အပပည်ပပည် င
ိို ် ွာအဖွျံ့အစည်ျားမ ွာျားထံမှလည်ျား သက် ိိုင် ွာ

ှိနိိုင်သည်။ ဤအကကံပပြုစွာတမ်ျားကိို ပပည့််စံိုရစ့်လံိုရလွာက်စွွာ ပပြုစို န် ည် ွယ်ထွာျားပ င်ျားမဟိုတပ
် ါ။ ဤစွာတမ်ျားသည် ကဏ္ဍအလိိုက် အထူျားလမ်ျားညန် က်မ ွာျားအစွာျား အမ ွာျားနှင့်် ိိုင်ရသွာ ရယ ို

ရဖွာ်ပပပ င်ျားပဖစ်သည်။ ထိို ိိုက် ံိုျားရံှုျားနိိုင်ရပ ပမင့််မွာျားရသွာကဏ္ဍမ ွာျားတင
ွ ် လိုပ်ကိိုင်ရ ွာင် ွက်ရနသည့်် IFC ၏ရထွာက်ပံ့်ဝန်ရ ွာင်မမ
ှု ွာျားကိို

အ က်မ ွာျားကိိုသွာ

ှိထွာျားသူမ ွာျားသည် ကဏ္ဍအလိိုက် သက် ိိုင် ွာလိုပ်ထံိုျားလိုပ်နည်ျားမ ွာျား နှင့််စံနှုန်ျားမ ွာျားကိိုလည်ျား ကိိုျားကွာျား

သင့််သည်။
ဤအကကံပပြုစွာတမ်ျားပါ သတင်ျားအ က်အလက်မ ွာျား၏ တိက မှု၊ ပပည့််စံိုလံိုရလွာက်မှု၊ လတ်တရလွာ အ က်အလက်ပဖစ်မှုတရ
ိုို့ိ သ ွာရစ န် သင့််ရတွာ်ရသွာကကိြုျားပမ်ျားမမ
ှု ွာျား ပပြုလို ပ်ထွာျားရသွာ်လည်ျားပ အရပ အရနမ ွာျားသည် အရပပွာင်ျားအလ ပမန် န်
နိိုင်ပပျား လက် ှိပဖစ်ရပေါ်ရနသည့််အရပ အရနမ ွာျားကိို ထင်ဟပ်ပ င်ျားမ ှိရတွာ့်ပ င်ျားလည်ျားပဖစ်နိိုင်ရကကွာင်ျား မှတသ
် ွာျားထွာျားပါ။ IFC သည် ဤအကကံပပြုစွာတမ်ျားပါအ က်အလက်မ ွာျား၏ တိက မှု၊ ပပည့််စံိုလံိုရလွာက်မှု၊ လတ်တရလွာ အ က်အလက် ပဖစ်မှု
တိို့က
ို ိို အ ိိုင်အမွာအတည်ပပြုပ င်ျား သိမ
ိုို့ ဟိုတ် အွာမ ံပ င်ျားမပပြုပါ။ IFC သည် ဤအကကံပပြုစွာတမ်ျားပါ အ က်အလက်မ ွာျားတင
ွ ် အမှွာျားအယွင်ျားမ ွာျား၊ ဖယ် န်ထွာျားမှုမ ွာျား သိမ
ိုို့ ဟိုတ် လစ်ဟွာမှုမ ွာျား၊ အွာျားနည်ျားမမ
ှု ွာျားအတွက် တွာဝန်သိမည် သိမ
ိုို့ ဟိုတ်
တွာဝန် ှိမည်ဟ၍
ူ လည်ျား မယူ ပါ။ ဤအကကံပပြုစွာတမ်ျားတွင်ရဖွာ်ပပထွာျားရသွာ သတင်ျားအ က်အလက်မ ွာျား၊ နည်ျားလမ်ျားမ ွာျား၊ လိုပ်ငန်ျားစဉ်မ ွာျား၊ ရကွာက် က် မှုမ ွာျားနှင့််
နှင့််စပ်လ ဉ်ျား၍ တွာဝန်သိမည် သိမ
ိုို့ ဟိုတ် တွာဝန် ှိမည်ဟူ၍လည်ျား မယူ ပါ။ ဤအကကံပပြုစွာတမ်ျားပါစွာ က
ွ ်စွာတမ်ျားမ ွာျားသည် ဥပရဒ ိိုင် ွာ၊ စျားပွွာျားရ ျားလိုပ်ငန်ျား
ဖွျံ့စည်ျားထူရထွာင်ရပျား န် မ ည် ွယ်ပါ။ IFC၏ ရထွာက်ပံ့်ဝန်ရ ွာင်မမ
ှု ွာျားကိို

င့်် န
ိ ် ံိုျားပဖတ်မမ
ှု ွာျားကိို အသံိုျားပပြုပ င်ျား သိမ
ိုို့ ဟိုတ် ယံိုကကည်အွာျားထွာျားပ င်ျား
ိိုင် ွာ သိမ
ိုို့ ဟိုတ် ရ ျားပညွာ ိိုင် ွာ အကကံဉွာဏ်တစ် ပ် ပဖစ်ရပေါ်ရစရ ျား

ှိထွာျားသမ
ူ ွာျား၏ ပညွာ ပ် ိိုင် ွာ အကကံရပျားမ ွာျား၏ အထူျားအကကံဉွာဏ်မ ွာျားကိို အစွာျားထိိုျား န် ဤအကကံပပြုစွာတမ်ျားကိို ကိိုျားကွာျားပ င်ျား သိမ
ိုို့ ဟိုတ် အသံိုျားပပြုပ င်ျားကိို မပပြုလိုပ်

သင့််ပါ။
ပဖန်ရ
ို့ ဝပ င်ျား။ အပပည်ပပည် ိိုင် ွာ ဏ္ဍွာရ ျားရကွာ်ပိိုရ ျား ှင်ျား (IFC) သည် ၄င်ျား၏ရ ျားသွာျားရဖွာ်ပပမှုမ ွာျား ပဖန်ရ
ို့ ဝပ င်ျားကိို အွာျားရပျား၍ စွာဖတ်သူမ ွာျားသည် IFC ၏ ရ ျားသွာျားရဖွာ်ပပမှုမ ွာျားအရပေါ် သင့််ရလ ွာ်ရသွာရလျားစွာျားမှုရဖွာ်ပပ၍ မသက် င
ိို ်ရကကွာင်ျား
ှင်ျားလင်ျား က်ပါ ထည့််သွငျား် ရဖွာ်ပပလ င် ထိိုစွာ ွက်စွာတမ်ျားမ ွာျားကိို ပညွာရ ျား ိိုင် ွာနှင့်် စျားပွွာျားရ ျားမ န်ရသွာ ည် ွယ် က်မ ွာျားအတွက် မူပွွာျားကျားူ ယူပ င်ျားနှင့်် ပဖနို့်ရဝပ င်ျား ပပြုလိုပ်နိိုင်ပါသည်။
ဤအကကံပပြုစွာတမ်ျားအတွက် Ergon Associates ၏ ပံပ
့် ိိုျားမှုမ ွာျားအွာျား ရက ျားဇျားူ တင် ှိပါသည်။
IFC အရကကွာင်ျား နှင့်် ပတ်ဝန်ျားက င်၊၊ လူမှုရ ျားနှင့်် စမံအပ
ို ် ြုပမ
် ှု ိိုင် ွာ (ESG) အရလ့်အက င့််မ ွာျား တိျားို တက်ရ ျားအတွက် လိုပ်ရ ွာင်မှုမ ွာျားကိို ပိိုမိိုရလ့်လွာသိ ှိနိိုင် န်အတွက် ဤတွင်ရလ့်လွာ န် - ifc.org/sustainability
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