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၁။ 

 

၂ ။ 

ဆှိိုင်သှိိုို့ရရောက်ရ ှိလောသည ် စောားသ ိုားသူမ ောားအောားလ ိုားကှိို အဝင်ဝတွင် အပူခ ှိန်တှိိုင်ားရန်န င ် 

လက်ရဆားရစရန်။ 

စောားသ ိုားသူမ ောား ထှိိုင်မည ်ရနရောသည ် ရလဝင်၊ ရလထကွရ်ကောင်ားရသောရနရောဖြစ်ရမည်။ 

ရလရအားရပားစက်တပ်ဆင်ထောားရသော အခန်ားဖြစ်ပါက ဖပတင်ားရပါက်မ ောား ြွင ထ်ောားရ 

မည်။  

၃။ တစ်ရ ောက်ခ င်ားစီ စောားနှိိုင်ပပီား တစ်ဦားန င ်တစ်ဦားကကောားတွင် ကတ်ထဖူပောား၊ မ န်ဖပောား၊ 

သစ်သောားဖပောားတှိိုို့ဖြင ် အကနို့် ကနို့်ထောားရပားပပီား စောားရသောက်နှိိုင်ရရား စီစဉ်ရပားရမည်။ 

၄။ အတူလောရရောက်သည ် ငါားဦားထက် မပှိိုရသော မှိသောားစိုဖြစ်ပါက Distancing စောားပွွဲတွင် 

အတူ ထှိိုင်နှိိုင်ရအောင် စစီဉ်ရပားရမည်။  

၅။ ကှိို ်တှိိုင် ူစနစ်ဖြင  ် ရရောင်ားခ ရသော အစောားအစော (Buffet, Self-service) မ ောား 

ရရောင်ားခ  ဖခင်ားကှိို ဆှိိုင်ဝန်ထမ်ားကသော ဝန်ရဆောင်မှုရပားရမည်။ 

၆။ ပန်ားကန်၊ ဇွန်ားမ ောားအောား တစ်ခါသ ိုားပစစည်ားမ ောား (သှိိုို့မဟိုတ)် ပှိိုားသတ်ထောားရသော 

ပန်ားကန်/ ဇွန်ား မ ောားသော အသ ိုားဖပြုရမည်။  

၇။ အစောားအရသောက်စောရင်ား(Menu)အောား ခ ှိတ်ဆွွဲထောားဖခင်ား သှိိုို့မဟိုတ ် စောားပွွဲမ န်ရအောက်၌ 

ထောား၍ ဖြစ်ရစ ထည သ်င်ွားရပားထောားရမည်။ 

၈။ COVID-19 ရရောဂါကောကွ ်ရရားန င ်ပတ်သက်ရသော က န်ားမောရရားအသှိပညောရပား 

ပှိိုစတောမ ောား၊ ဗွနီှိိုင်ားမ ောားကှိို လအူမ ောားဖမင်သောသည ်ရနရောမ ောားတွင် ခ ှိတ်ဆွွဲထောားရ ှိရမည်။ 

၉။ ရငရွ င်ားရကောင်တောမ  ရငလွက်ခ သည  ် စနစ်ဖြစ်ပါက စောားသ ိုားသူန င ် တှိိုက်ရှိိုက်ထှိရတွွေ့မှု 

မရ ှိရစရန် ရကောင်တောရရ ွေ့တွင် မ န်ကောထောားရမည်။ 

၁၀။ ဆှိိုင်အတွင်ား အနည််းဆ ို်း အယ်က ိုဟ ောလ် (၆၀) % ပါဟသော လက်သန ်စင်ဟဆ ်းရည်မ ောား 

(Hand gel) အလ ွတ်ကူ ထောားရ ှိရပားရမည်။ သနို့်စင်ခန်ားအတင်ွား ရရန င  ် ဆပ်ဖပောကှိို 

စောားရသောကဆ်ှိိုငမ် ောား ဖပန်လည်ြငွ လ် စ်ရောတငွ် လှိိုကန်ောရဆောင်ရွက်ရမည ် 

အခ ကမ် ောား 

(Version 1.0) 

(Updated as of 18.5.2020) 

စောားရသောကဆ်ှိိုငမ် ောားတငွ ်ဖပငဆ်ငထ်ောားရ ှိရန ်အခ ကမ် ောား 
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အလ ွ်တကူ ထောားရ ှိရပားရမည်။  

၁၁။ စောားသ ိုားသူမ ောားအတွက ် ပါ်းစ ပ်နှင ်နှောဟ ါင််းစည််းမ ော်း (Mask)၊ မ က်နေှာကောမ ောား (Face 

Shield) က ို ဆှိိုင်အတွင်ားသ ို မဝင်မီ တပ်ဆငန်ှိိုင်ရန် မ န်ကနရ်သောရစ ားနှုန်ားမ ော်းဖြင ် 

ရရောင်ားခ ရပားရမည်။ 

 

 

၁။ စောားရသောကဆ်ှိိုင်ရ ှိ ဝန်ထမ်ားအခ ှိြုွေ့အောား ကှိို အ်ပူခ ှိန်တှိိုင်ားတောရန်န င ် သ သ  

လကခဏောမ ောား ရ ှိ/မရ ှိ စစ်ရဆားနှိိုင်ရရားအတွက် ကှိို ်အပူခ ှိန်တှိိုင်ားတောဖခင်ား လိုပ်ငန်ား 

လမ်ားညွှန်အတှိိုင်ား စနစ်တက  ရလ က င ်သင်ကကောားရပားပပီား ဝန်ထမ်ားမ ောားန င ် စောားသ ိုားသူ 

မ ောားအောား စစ်ရဆားရပားရန် အလ ည က်  တောဝန်ခ ထောားရမည်။ 

၂။ စောားရသောကဆ်ှိိုင်မ  တောဝန်ရ ှိသူမ ောား၊ ဝန်ထမ်ားမ ောားအောားလ ိုားအောား ရနို့စဉ်ကှိို ်အပူခ ှိန် 

တှိိုင်ားတောရန်န င ်သ သ လကခဏောမ ောား ရ ှိ/မရ ှိစစရ်ဆား၍ ကှိို အ်ပူခ ှိန်ဖမြှင ်တက်ဖခင်ား 

(သှိိုို့မဟိုတ)် သ သ လကခဏောမ ောားရ ှိပါက စောားရသောက်ဆှိိုင်အတွင်ားသှိိုို့လ ိုားဝ ဝင်ခွင ်မဖပြု 

ရပါ။ 

၃။ စောားရသောကဆ်ှိိုင်မ  တောဝန်ရ ှိသူမ ောား၊ ဝန်ထမ်ားမ ောားအောားလ ိုားသည် က န်ားမောရရားရကောင်ား 

မွန်မ သော အလိုပ်ဆင်ားရမည်။ မှိမှိကှိို ်တှိိုင်ြ ောားဖခင်ား၊ ရခ ောင်ားဆှိိုားဖခင်ား၊ န ောရခ ဖခင်ားစသည ် 

ရရောဂါလကခဏော တစ်ခိုခိုခ စောားရပါက အလိုပ်နောား၍ လှိိုအပ်ရသောရဆားကိုသမှု ခ  ရူ 

မည်။ 

၄။ စောားရသောကဆ်ှိိုင်မ  တောဝန်ရ ှိသူမ ောား၊ ဝန်ထမ်ားမ ောားသည် စောားသ ိုားသူမ ောားန င ်ရသေ်ာလညာ်း 

ရကောင်ား၊ အခ င်ားခ င်ားရသေ်ာလညာ်းရကောင်ား ရရောရန ောရနထှိိုင်ဖခင်ား မဖပြုရစဘွဲ (၆) ရပ 

အကွောအရဝားမှ ရနထှိိုင်သွောားလောရစရမည်။  

၅။ စောားရသောကဆ်ှိိုင်ဝန်ထမ်ားမ ောားအတွက် အှိပ်ရဆောင်မ ောားရ ှိပါက တစ်ရ ောက်န င  ် တစ ်

ရ ောက ်အနည်ားဆ ိုား (၆) ရပ အကွောအရဝားတွင် ရနရောခ ထောားရပားရမည်။ 

၆။ စောားသ ိုားသူမ ောားအောား ရငရွ င်ားရဖပစောန င ် ရငရွ ူဖခင်ား၊ ရငဖွပန်အမ်ားဖခင်ားလိုပ်ငန်ားမ ောားကှိို 

စောားပွွဲထှိိုားမ ောားန င ် ရဆောင်ရွက်ဖခင်ားမဖပြုရစဘွဲ သာီးဖခောားဝန်ထမ်ားမ ောားအောား တောဝန်ရပားရ 

မည်။  

စောားရသောကဆ်ှိိုငမ်  တောဝနရ် ှိသမူ ောား၊ ဝနထ်မာ်းမ ောား လှိိုကန်ောရဆောငရ်ကွရ်မည အ်ခ ကမ် ောား 
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၇။ ခွွဲစှိတ်ခန်ားသ ိုား ပါားစပ်န င ်န ောရခါင်ားစည်ား (Mask)၊ မ က်နေှာကော (Face Shield)၊  ါ်း 

စ ည််းဟရှှေ့ကော (Apron)နှင ် လက်အ  တ်စ သည်တ ို က ို ဝတ်ဆင်ရမည်။  ါ်းစ ည််းဟရှှေ့ကော 

(Apron) ကှိို မကကောခဏ လွဲလ  ်ရမည်။ 

၈။ ဟရနှင ်ဆပပ်ပောက ို အသ ို်းပပြု၍ လက်က ို အ နည််းဆ ို်း စကကန ် (၂ ၀) ကကောဟအ ောင် မကကော ဏ 

စ နစ ်တက  ဟဆ ်းဟကကောရပါမည်။ (သ ို မ ိုတ်) အ ယ်က ိုဟ ောလ် အ နည််းဆ ို်း (၆၀) % 

ပါဟသော လက်သန စ် င်ဟဆ်းရည်ပြင ် ဟဆ ်းဟကကောရပါမည်။ 

၉။ နှောဟ  ၊ ဟ  ောင််းဆ ို်းသည ်အ ါတ ိုင််း မ မ တ ို ၏ ပါ်းစ ပ်နှင ် နှောဟ ါင််းက ို တ ဟတောင်ဆစ ်

အ သ ို်းပပြု၍လည််းဟကောင််း၊ တစ ်ရှ ်းအ သ ို်းပပြု၍လည််းဟက ောင််း လ ိုပ  ြုစ  ောြ ို်းအ ိုပ်ရန် နှင ် 

အ သ ို်းပပြုပပ ်းဟသော တစရ်ှ ်းက ို စ နစ ်တက  စ န ပ်စ ်ပပ ်း လကက် ိုဟဆ်းဟကကောရမည်။ 

၁၀။ မှိမှိ၏တစ်ကှိို ရ်ရသနို့်ရ င်ားရရားကှိို ဂရိုဖပြုရမည်။ 

၁၁။ လိုပ်ငန်ားရဆောင်ရွက်ရနစဉ် ြ ောားဖခင်ား၊ ရခ ောင်ားဆှိိုားဖခင်ား၊ န ောရခ ဖခင်ား၊ ကှိို ်လက ်

မအီမသော ဖြစ်ဖခင်ားစသည  ် သ သ လကခဏောတစ်ခိုခို ခ စောားရပါက အလိုပ်မ  ခ က်ခ င်ား 

အနောားရပား၍ နီားစပ်ရောက န်ားမောရရားဌောနသှိိုို့ သတင်ားပှိိုို့ပပာီး လှိိုအပ်ရသောရဆားကိုသမှု 

ခ  ူရမည်။ 

 

၁။ စောားသ ိုားသူမ ောားသည် မှိမှိတွင် ြ ော်းပ င် ်း၊ ဟ  ောင််းဆ ို်းပ င််း၊ နှောဟ  ပ င််း၊ က ိုယ်လက ်

မအ  မသောပြစ်ပ င််းစသည ် သ သယလကခဏော တစ ် ို ို   စော်းရပါကစ ော်းဟသောကဆ် ိုင်သ ို  

လ ို်းဝမသ ော်းသင ်ပါ။ 

၂။ အသကအ်ရွ က်ကီားသူမ ောား၊ ကှိို ်ခ အောားနည်ားသူမ ောား၊ ရသွားတှိိုား၊ န လ ိုား၊ ဆီားခ ှိြု၊ ကင်ဆော 

ရရောဂါ ရ ှိသူမ ောားသည် စောားရသောကဆ်ှိိုင်သှိိုို့ လ ိုားဝမသေွာားသင ်ပါ။ 

၃။ စောားရသောကဆ်ှိိုင်အတွင်ားသှိိုို့ ပါ်းစ ပ်နှင ်နှောဟ ါင််းစည််း (Mask)၊ မ က်နေှာကော (Face 

Shield) ပါမ သော ဝင်ရရောက်ရန်။ 

၄။ စောားသ ိုားသူမ ောားသည ်ဆှိိုင်အတွင်ားသှိိုို့ မဝင်မီ လက်ရဆားရမည်။ 

၅။ စောားရသောကဆ်ှိိုင်တွင် အခ ှိန်ကကောဖမင ်စွော မထှိိုင်သင ်ပါ။ 

စောားသ ိုားသူမ ောားလှိိုက်နောရဆောင်ရကွ်ရမည အ်ခ က်မ ောား 
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၆။ စောားသ ိုားသူမ ောားသည် စောားပွွဲမ က်န ောဖပင်မ ောား၊ ပရှိရဘောဂမ ောားအောား ထှိရတွွေ့မှိပါက အနည််း 

ဆ ို်း အယ်က ိုဟ ောလ် (၆၀) % ပါဟသော လက်သန ်စင်ဟဆ ်းရည်မ ောား (Hand gel) ဖြင  ်

လက်သနို့စ်င်ပပီားမ သော အစောားအစော စောားသ ိုားရမည်။  

၇။ စောားရသောကဆ်ှိိုင်တွင် သနို့်စင်ခန်ားအသ ိုားဖပြုပါက ရရန င ်ဆပဖ်ပောဖြင ် လက်ကှိို ရဆားရကကော 

ရမည်။ 

၈။ စောားရသောကဆ်ှိိုင်မ  ရနအှိမ်သှိိုို့ ဖပန်လညရ်ရောက်ရ ှိပါက အဝတ်အစောားမ ောားအောား ခ က်ခ င်ား 

လွဲလ  ်၍ ၎င်ားအဝတ်အစောားမ ောားကှိို ခ က်ခ င်ားရလ ေ်ာြွတ်ရန် လှိိုအပ်ပါသည်။ 

 

 

၁။ စောားပွွဲမ က်န ောဖပင်မ ောား၊ ကိုလောားထှိိုင်မ ောား၊ ရကောင်တောမ ောား၊ တ ခါားလက်ကှိိုင်မ ောားကှိို (70 

%) Alcohol ဖြင  ်မကကောခဏ သနို့်ရ င်ားရရား ဖပြုလိုပ်ရမည်။  

၂။ ဆှိိုင်အတွင်ား သနို့်ရ င်ားရရားတောဝန်မ ောားအတွက် သာီးဖခောားဝန်ထမ်ားမ ောား တောဝန်ခ ထောား 

ရမည်။ စောားပွွဲထှိိုားမ ောားမ  မရဆောင်ရွက်ရပါ။ 

၃။ သနို့်စင်ခန်ားမ ောား၏ သနို့်ရ င်ားရရားကှိို မကကောခဏ ရဆောင်ရွက်ရမည်။ 

၄။ ဆှိိုင်ဝန်ထမ်ားမ ောားအောားလ ိုား တကှိို ်ရရသနိ်ု့ရ င်ားရရား (လက်မကကောခဏရဆားရကကောရန်၊ 

လက်အှိတ် တပ်ထောားရသေ်ာလည်ား ဟှိိုကှိိုင်ဒီကှိိုင်မလိုပ်ရန်) ပညောရပားရရားန င ် လှိိုက်နော 

ရဆောင်ရွက်မှုရ ှိရစရန် ကကပ်မတ်ရမည်။ 

 

 

က န ််းမောဟရ်းနငှ  အ်ော ်း ကစော်းဝနက်က  ်းဌော န 

      ၁၈-၅-၂၀၂၀ 

အထူားဂရိုဖပြုရဆောင်ရွက်ရမည  ်သနို့်ရ င်ားရရားလိုပ်ငန်ားမ ောား 


