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COVID-19- လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကိုနားလည္ျခင္း

COVID-19 ဆိတ
ု ာဘာလဲ။
ေရာဂါလကၡဏာမ်ားတြင္ ကိုယ္ပူျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းႏွင့္
အသက္္႐ွဴရခက္ျခင္းတို႔ ပါဝင္ပါသည္။ ဗိုင္းရပ္စ္သည္
အေပ်ာ့စားမွ ျပင္းထန္ေသာအသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္းနာမက်န္းမႈ
ကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။

C

OVID-19 သည္ ကမၻာအႏွံ႔တြင္ လ်င္ျမန္စြာကူးစက္ေန
ေသာဗိုင္းရပ္စ္တစ္မ်ိဳးေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ အသက္႐ွဴလမ္း
ေၾကာင္းနာမက်န္းျဖစ္မႈတစ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။ ကူးစက္ခံမထားရ
ေသးသူအနီးတြင္ ကူးစက္ခံထားရသူေခ်ာင္းဆိုး သို႔မဟုတ္ ႏွာေခ်
ေသာအခါ အဆိုပါ ဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔ပါသည္။

COVID-19 ကပ္ေရာဂါ ကာလအတြင္း၊ သင္၏ ကိုယ္ပိုင္ ေဘး
ကင္းေရးအတြက္ ျဖစ္သည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ စည္းကမ္း
ခ်က္မ်ားကို အစိုးရ အရာရွိမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အ
လုပ္သမားမ်ားက ညႊန္းဆိုေၾကာင္းကို သင္ၾကားသိႏိုင္ပါသည္။
လူတစ္ဦးသည္ ဗိုင္းရပ္စ္ရွိေနသည့္
မ်က္ႏွာျပင္ကိုထိကိုင္လိုက္ၿပီးေနာက္ ၎တို႔၏
ပါးစပ္၊ ႏွာေခါင္းႏွင့္ မ်က္လုံးမ်ားကိုထိကိုင္ေသာအခါတြင္လည္း
ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ပါသည္။

ဗိုင္းရပ္စ္သည္ အခ်င္းခ်င္းအနီးကပ္ (6 ေပအတြင္း) ထိေတြ႕မႈ
ရွိသူမ်ားတြင္လည္း ကူးစက္ႏိုင္ပါသည္။

အေျခအေနမ်ားအေပၚ မူတည္၍၊ အျခားလူမ်ား သို႔မဟုတ္
သင့္ကိုယ္သင္ ကာကြယ္ရန္ အိမ္တြင္ေနဖို႔ လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။
ဤစီမံခ်က္မ်ားသည္ သင္၏ အသိုက္အဝန္းအတြင္း ဗိုင္းရပ္စ္ ကူး
စက္မႈကို ေႏွးေကြးေစရန္ သို႔မဟုတ္ ရပ္တန႔္ေစရန္ အကူအညီ
ျဖစ္ပါမည္။ လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားက ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္မႈကို ေႏွး
ေကြးေအာင္ လုပ္ႏိုင္လၽွင္ ေဆး႐ုံမ်ားက ဖ်ားနာသူမ်ားကို ပို
ေကာင္းမြန္စြာ ကုသေပးႏိုင္ပါမည္။ အျပင္သြားရမည္ဆိုပါက၊ မီးသတ္
သမားမ်ားႏွ
င့္ ရဲမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ အေရးေပၚ ေျဖရွင္းေရး ကၽြမ္း
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အစိုးရအရာရွိမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အလုပ္သမား
မ်ားကလိုက္နာေပးရန္ သင့္ကိုေတာင္းဆိုႏိုင္သည့္ စည္းကမ္းခ်က္
မ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္အခ်ိဳ႕ ျဖစ္ပါသည္ခြဲေနျခင္း
COVID-19 ေရာဂါလကၡဏာမ်ားသင့္တြင္ရွိပါကဆရာဝန္က
သင့္အားသီးျခားခြဲေနခိုင္းပါမည္။ ယင္းကကာလတစ္ခုၾကာအထိ
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လူအမ်ားႏွင့္ သို႔မဟုတ္ သင္ကိုယ္တိုင္ ခပ္ခြာခြာေနျခင္း
ဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္မႈကို ေႏွးေကြးေစရန္၊ အစိုးရအရာရွိမ်ား
သည္ ေနထိုင္သူမ်ားအား လူအမ်ားႏွင့္ သို႔မဟုတ္ သင္ကိုယ္
တိုင္ ခပ္ခြာခြာေနျခင္းကို က်င့္သုံးရန္ ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။
ယင္းက လူအမ်ားႏွင့္ 6 ေပ၊ လက္ႏွစ္ဖက္ဆန႔္သည့္
အကြာအေဝးတြင္ေနျခင္းႏွင့္ လူစုမ်ားႏွင့္ လုံးဝကြာေဝးေသာ
ေနရာတြင္ ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ သင့္အိမ္တြင္ မလိုအပ္ေသာ
ဧည့္သည္မ်ားကို လက္မခံပါႏွင့္။ ၎က အျခားလူမ်ားကို ဖ်ား
နာေစျခင္း သို႔မဟုတ္ ေရာဂါကူးစက္ေစျခင္းကေန
ကာကြယ္ေပးပါသည္။

ရွိေနသည့္ေနရာတြင္ေနပါ-

ေရာဂါေျခခ်ဳပ္မႈ
COVID-19 ရွိေနသည့္ တစ္စုံတစ္ေယာက္ႏွင့္
သင္ထိေတြ႕ထားသည္ဟုထင္ပါက၊ ေရာဂါေျခခ်ဳပ္မႈ
ျဖင့္ေနေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုခံရပါမည္။ ယင္းကခန႔္မွန္းေၿခ
14 ရက္အထိအိမ္တြင္ ေနၿပီးသင္ကိုယ္ပူ၊ ေခ်ာင္းဆိုး
သို႔မဟုတ္ အသက္႐ွဴရခက္လာပါကဆရာဝန္ကိုေျပာျပရန္
ျဖစ္ပါသည္။ ေရာဂါေျခခ်ဳပ္ျဖင့္ေနျခင္းကေရာဂါလကၡဏာမ်ား
မခံစားရမီ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ ကူးစက္မႈကိုတားဆီးေပးပါသည္။

ၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားသည္
လူမႈအသိုင္းအဝန္းတစ္ခုလုံးအတြက္
“ရွိေနသည့္ေနရာတြင္ေနပါ” သို႔မဟုတ္ “အိမ္တြင္ေနပါ”
အမိန႔္ကို ေၾကညာႏိုင္ပါသည္။ ဤအမိန႔္မ်ားက ေနရာအလိုက္
ကြဲျပားႏိုင္ေသာ္လည္း အမ်ားအားျဖင့္ ေနထိုင္သူမ်ားကို
တတ္ႏိုင္သမၽွ အိမ္တြင္ေနေပးရန္ႏွင့္ ကုန္ေျခာက္မ်ားဝယ္ျခင္း၊
ဆရာဝန္ ျပသျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဆးဝါးဝယ္ျခင္း ကဲ့သို႔
မျဖစ္မေန အျပင္ထြက္ရျခင္းအတြက္သာ အိမ္အျပင္ထြက္ရန္
ျဖစ္ပါသည္။ ဤစည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ပိတ္ဆို႔ထားျခင္းမ်ား
မဟုတ္ဘဲ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းေရးအတြက္
လိုအပ္သည့္ အလုပ္မ်ားကို လုပ္ရန္ ေနထိုင္သူမ်ားကို
ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားတြင္၊ အခ်ိန္တိုင္း
အိမ္ထဲတြင္သာ ေနေပးရမည္ ျဖစ္သည္။
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