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ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၊ အမျ ိးသားညီွွတ်ေရးအစိုးရ 

ကိုဗစ်ေရာဂါသံသယြဖင့် ေသဆုံးေသာလူနာများကိ ု
ကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းရန် လမ်းန်ချက် (ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၂၁ ခုှစ)် 

ယခုလက်ရိှအေြခအေန၌ ြမန်မာုိင်ငံတွင် ကုိဗစ်ေရာဂါသည် တစ်ုိင်ငံလံုးအတုိင်းအတာထိ 

ြပန ်ပွားလာေနသည်ကိ ု ေတွရှိရပါသည်။ ကမာ့ကပ်ေရာဂါြဖစ်သည့် ကိုဗစ်ေရာဂါသံသယေကာင့် 

လူအများအြပား ေသဆုံးမြဖစ်ပွားေနသညက်ိုလည်း စိတ်မေကာငး်စွာ ေတွရှိရပါသည်။ 

ယခုအချနိသ်ည် ကမာက့ပ်ေရာဂါ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဆိုက်ကပ်ေနချနိ် ြဖစ်ေသာေကာင့် 

ေရာဂါကူးစက်ြပန ်ပွားမကိ ု ေလာ့ချထိန်းချပ်ိုင်ရန် ဤကာလအတွင်း ေသဆုံးသူများကို ကိုဗစ ်

သံသယလူနာအြဖစ် သတ်မှတ်၍ ေသဆံုးသူ၏ခာကုိ ကုိင်တွယ်ထိန်းသိမ်းရာတွင် လုိက်နာကျင့်သံုး 

ုိင်ရန် ဤလမ်းန်ချက်ကို ထုတ်ြပန်ရြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ 

ရညရ်ယ်ချက် 

၁။ ေသဆံုးသူတုိ၏ ကုိယ်ခာကုိ ဂုဏ်သိကာရိှရိှ၊ ေလးစားသမြဖင့် ကုိင်တွယ်ထိန်းသိမ်းုိင်ေစရန် 

၂။ ေဒသအလုိက်၊ ကုိးကွယ်ယံုကည်မအလုိက်၊ ဓေလ့ထံုးတမ်းများှင့်အညီ ေဆာင်ရက်ရာတွင်လည်း 

ပတ်ဝန်းကျင်က လိုက်ေလျာိုင်ေသာ သတ်မှတ်ေဘာင်အတွင်းမှ ေရာဂါကူးစက်ြပန ်ပွားမကုိ 

ေလာခ့ျထိန်းချပ်ိုင်ေသာ နည်းလမ်းများအတုိင်း စနစ်တကျ လုပ်ေဆာင်ိုင်ေစရန် 

၃။ အေရးကီးဆုံးအချက်မှာ ေသဆုံးသူှင့် ထိေတွထားေသာ မိသားစုဝင်များှင့် ေသဆုံးသူ၏ 

ကျန်ရစ်ေသာ ကုိယ်ခာကုိ ကုိင်တွယ်ထိန်းသိမ်းရေသာ လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပါဝင်ရသူ အားလံုးတုိ 

ေရာဂါကူးစက်ခံရြခင်းမ အကာအကွယ်ေပးုိင်ရန ်

တိုြဖစ်ပါသည်။ 

ကိုဗစ်ေရာဂါမဟုတ်ေသာ ေသဆုံးသည့် အေကာင်းရင်းကို တိကျေသချာစွာ သိရှိပီး 

ေသဆံုးသူ၏ ေရာဂါသွင်ြပင်လကဏာမှာလည်း ကုိဗစ်ေရာဂါှင့် ကုိက်ညီမ မရိှေကာင်း ေသချာပါက 

ပုံမှန်လုပ်ိုးလုပ်စဉ်အတိုင်း ေသဆံုးသူ၏ ကိုယ်ခာကိ ုကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းိုင်ပါသည်။ 
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ကိုဗစ်ေရာဂါသံသယြဖင့် ေသဆုံးသူ၏ ကျန်ရစ်ေသာ ကိုယ်ခာကို ကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်း 

ရသူများအေနြဖင့် ကိုဗစ်ေရာဂါပုိးသည ် ေသဆံုးသူ၏ ကိုယ်ခာှင့် ကိုယ်ခာမှ ထွက်ေသာ 

အရည်များမ ှတဆင့် ကူးစက်ိုင်ေကာင်း ေသချာစွာ သိရိှနားလည်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ 

ေရာဂါကူးစက်န်းသည ် ကိုဗစ်ေရာဂါပိုး သယ်ေဆာင်သူ အသက်ရှင်စဉ်တွင ် ပိုမိုြမင့်မား 

ေသာ်လည်း ေရာဂါကူးစက်ြပန ်ပွားမကို တတ်ိုင်သမ ေလာ့ချိုင်ေစေရးအတွက် လမ်းန်ချက ်

များကိ ုေသချာစွာ လိုက်နာသင့်ပါသည်။ 

 

ေဆးုံ/ေဆးခန်းတွင် မဟုတ်ဘဲ ကိုဗစ်ေရာဂါသံသယြဖင့် ေသဆုံးသူ၏ မိသားစုဝင်များ 

လိုက်နာရန ်လမ်းန်ချက ်

 

 ေသဆံုးသူ၏ ကိုယ်ခာကို မလုိအပ်ဘ ဲကိုင်တွယ်၊ ေပွဖက်ြခင်း မြပရန်၊ 

 ေသဆံုးသူ၏ ကိုယ်ခာကို ထိေတွကိုင်တွယ်မိပါက မိမိလက်ကို ေရှင့်ဆပ်ြပာတိုြဖင့် 

အနည်းဆုံး စကန ် (၂၀)ခန  ်ေသချာစွာ ေဆးေကာရန်၊ 

 အခန်းတွင်းတွင ်တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး အနည်းဆံုး (၆) ေပ အကွာမှ ေနရန်၊ 

 နီးစပ်ရာကျန်းမာေရးဝန်ထမ်း (သုိမဟုတ်) မိသားစုဆရာဝန်ကို တယ်လီဖုန်းြဖင့် ဆက်သွယ ်

အေကာင်းကားရန်။ 

 

ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်း/ဆရာဝန်များ လိုက်နာရန ်လမ်းန်ချက ်

 

ကိုဗစ်ေရာဂါသံသယြဖင့် ေသဆုံးသည်ဟု ဆက်သွယ်အေကာင်းကားလာပါက 

 ေသဆံုးသူ၏ အိမ်အဝင်တွင ်ေရှင့်ဆပ်ြပာတိုြဖင့် အနည်းဆုံး စကန ် (၂၀) ခန  ်လက်ေဆးရန်/ 

ေရှင့်ဆပ်ြပာ အဆင်မေြပပါက လက်သန်ေဆးရည်ကုိ အသုံးြပရန်၊ 

 ေသဆံုးသူ၏ ခာကုိယ်ထားရိှေသာ အခန်းတွင်းသုိ အြခားသူများ မဝင်ေရာက်ေစေရး သတိေပး 

လမ်းန်ရန်၊ 

 ေသဆံုးသူ၏ မိသားစုဝင်များှင့် အနည်းဆံုး (၆) ေပ အကွာတွင ်ေနထိုင်ရန်၊ 
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 ေသဆုံးေကာင်း အတည်ြပရန် လူနာ၏ ကိုယ်ခာကိ ု ကိုင်တွယ်စမ်းသပ်ရမည်ဆိုပါက PPE 

(တစ်ကိုယ်ေရ ကာကွယ်ေရးဝတ်စု)ံ ကိ ုစနစ်တကျ အြပည့်အစုံ ဝတ်ဆင်ရန်၊ 

 မိမိ၏ မျက်လုံး၊ ှာေခါင်း ှင့် ပါးစပ်တိုကို ပွတ်သပ်ကိုင်တွယ်ြခင်း မြပမိေအာင် ဂုြပရန်၊ 

 ေလဝင်ေလထွက်ေကာင်းေစရန် အခန်းများရှိ ြပတင်းေပါက်များကို ဖွင့်ထားဖို အကံေပးရန်။ 

 

ေသဆုံးသူ၏ ကိုယ်ခာကိ ုေနအိမ်အေဆာက်အဦးမှ ေရေြပာင်းသယ်ပိုရန ်လမ်းန်ချက ်
 

ေသဆံုးသူ၏ ကိုယ်ခာကို ကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းမည့်သူများ လိုက်နာရန ်

 PPE (တစ်ကိုယ်ေရ ကာကွယ်ေရးဝတ်စုံ) ကိ ု ဝတ်စံုြပည့် (တစ်ခါသုံး လက်အိတ်၊ တစ်ခါသုံး 

ဝတ်ံု၊ ခွဲစိတ်ခန်းသုံး မျက်ှာှင့် ှာေခါင်းစည်း၊ မျက်မှန်) ဝတ်ဆင်သင့်ပါသည်၊ 

 ကိုဗစ်ေရာဂါကာကွယ်ေရး လမ်းန်ချက်များကို ေသဆုံးသူ၏ မိသားစုဝင်များ လိုက်နာေစေရး 

ကီးကပ်န်ကားရန်ှင့် အခန်းတွင်းမှ မိသားစုအားလုံး ထွက်ေပးဖို ေမတာရပ်ခံရန်၊ 

 ေသဆုံးပီးကာစ လူနာကို ေရေြပာင်းချနိ်တွင ် ထွက်လာေသာ ေလှင့်အရည် အနည်းငယ်က 

လည်း ေရာဂါကူးစက်ိုင်ေသာ အရာယ်ရိှသြဖင့် လူနာေရေြပာင်းချနိ်တွင ် ေသဆံုးသူ၏ 

ပါးစပ်ကို ှာေခါင်းစည်း (Mask) တပ်ပီးမှ ေရေြပာင်းပါရန်၊ 

 ုပ်အေလာင်းထည့်သွင်းုိင်သည့်အိတ်များ အသံုးြပြခင်းြဖင့် ေသဆံုးသူ၏ ကုိယ်ခာမှ ထွက်ေသာ 

အရည်များ ေဘးပတ်ဝန်းကျင်သို ဖိတ်စဉ်ြခင်းမှ ကာကွယ်ိုင်ုံသာမက ေသဆံုးသူ၏ အရှက ်

သိကာကို လုံ ခံေစရန ်ကာကွယ်ုိင်မည် ြဖစ်ပါသည်။ 

 

ကမာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲ၏ လမ်းန်ချက်  

o ေသဆံုးသူ၏ ကိုယ်ခာကို အဝတ်ြဖင့်ပတ်၍ မကာမီအချနိ်အတွင်း ရင်ခွဲုံသို ပိုရန်၊ 

o ရင်ခွဲုံမပိုမ ီေသဆံုးသူ၏ ခာကိုယ်ကို ပိုးသတ်ေဆးြဖင့် သနစ်င်ရန် မလိုအပ်ပါ၊ 

o ုပ်အေလာင်းထည့်ုိင်ေသာ အိတ်များကုိ ကုိယ်ခာအရည်များ အလွန်အမင်း ထွက်ေနေသာ 

ုပ်အေလာင်းများမ ှလွဲ၍ မြဖစ်မေန အသုံးြပရန ်မလိုအပ်ပါ၊ 

 ုပ်အေလာင်းထည့်ထားေသာ အိတ် (သိုမဟုတ)် အေခါင်းကို ပိုးသတ်ေဆးရည်ြဖင့် အြပင်မ ှ

ပွတ်တိုက်သန်စင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ 
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ုပ်အေလာင်းြပင်ဆင်ြခင်း လမ်းန်ချက ်
 

 ကိုဗစ်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသည ် အေအးခန်းတွင် ထည့်ထားေသာ ေသဆုံးသူ၏ ကိုယ်ခာေပတွင ်

မည်မအချန်ိကာေအာင် ရှင်သန်ုိင်မည်ကုိ ယံုကည်စိတ်ချရသည့် ေတွရိှချက်မျိး မရိှေသာေကာင့် 

အေအးခန်းတွင် ထည့်သွင်းထားေစကာမူ ကူးစက်ုိင်ေြခ ရိှေနေသးေကာင်း 

သတိြပေစလုိပါသည်၊ 

 ေရာဂါအခံရှိသူများှင့် ကိုဗစ်ေရာဂါကူးစက်ိုင်ေြခများေသာအုပ်စုတွင ် ပါဝင်သူများအေနြဖင့် 

ကိုဗစ်သံသယြဖင့် ေသဆံုးသူ၏ ုပ်အေလာင်းကို ထိေတွကိုင်တွယ်ြခင်း မြပမိေစရန ် အထူး 

သတိြပရပါမည်။ ထိုသူတိုအေနြဖင့် တစ်ကိုယ်ေရ ကာကွယ်ေရးဝတ်စုံ (PPE) ဝတ်ဆင်သည် 

ြဖစ်ေစ၊ မဝတ်ဆင်သည်ြဖစ်ေစ ုပ်အေလာင်းကို ြပင်ဆင်သည့် လုပ်ငန်စဉ်များြဖစ်သည့် ေရချိး 

သန်စင်ြခင်း၊ အဝတ်လဲလှယ်ဝတ်ဆင်ေပးြခင်း စသည့် မည်သည့်ေနရာတွင်မ ပါဝင်ြခင်းမြပရန် 

သတိေပးရပါမည်၊ 

 ုပ်အေလာင်းြပင်ဆင်ြခင်းသည ် မြဖစ်မေနြပလုပ်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်မျိး မဟုတ်ေသာေကာင့် 

ကိုဗစ်ကပ်ေရာဂါ ဆိုက်ေရာက်ေနချနိ်တွင ်ရပ်ဆိုင်းထားြခင်းက ပိုမိုသင့်ေလျာ်ပါမည်။ 
 

ကမာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲ၏ လမ်းန်ချက် 
 

ေသဆံုးသူ၏ မိသားစုဝင်များက ုပ်အေလာင်းကုိ ကည့်လုိပါက အိမ်တွင် (သုိမဟုတ်) 

ရင်ခဲွံုတွင် ကည့်ခွင့် ြပိုင်ေသာ်လည်း ထိေတွကိုင်တွယ်ြခင်း၊ ေပွဖက်နမ်းပ်ြခင်းတိုကိ ု

ခွင့်မြပသင့်ဘ ဲကိုဗစ်ကာကွယ်ေရး စည်းကမ်းများကို အချနိ်ြပည့် စနစ်တကျ လုိက်နာေစသင့် 

ပါသည်။ 

 

 ကိုဗစ်ပိုးကူးစက်ိုင်ေြခမှာ ဆက်လက်ရှိေနေသာေကာင့် ေသဆံုးသူ၏ ကျန်ရှိပစည်းများကိ ု

လည်း အမှတတ်ရအြဖစ ်အိမ်သို ြပန်သယ်ေဆာင်ြခင်းမျိး မလုပ်ေဆာင်ရန ်တားြမစ်ရပါမည်၊ 

 ေဒသအလုိက်/ ကိုးကွယ်ယုံကည်မအလိုက ် သတ်မှတ်ရက်အတိုင်း ေြမြမပ်ြခင်း၊ ဂူသွင်းြခင်း 

ြဖစ်ေစ၊ မီးသဂိလ်ြခင်းြဖစ်ေစ ခွင့်ြပုိင်ပါသည်။ 

 



 
ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၊ အမျိးသားညီွွတ်ေရးအစိုးရ 
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နာေရးအခမ်းအနားြပလုပ်ြခင်း 
 

 ေရာဂါကူးစက်ြပန ်ပွားန်း ေလာ့ချနိင်ေစေရးအတွက ် နာေရးသို လိုက်ပါပိုေဆာင်သူ ဦးေရကို 

ေဒသဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအရ ဦးေရအနည်းဆုံးသာ ခွင့်ြပသင့်ပါသည်၊ 

 လိုက်ပါပိုေဆာင်သူတိုင်းက မျက်ှာှင့် ှာေခါင်းစည်းကို အချနိ်ြပည့်ဝတ်ဆင်ေစရပါမည်၊ 

 ကိုဗစ်ေရာဂါကာကွယ်ေရး လမ်းန်ချက်များအတိုင်း တစ်ဦးှင့် တစ်ဦးအကား အနည်းဆံုး 

(၆) ေပ ခွာ၍ ေနထိုင်ရပါမည်၊ 

 သိုမှသာ ကိုဗစ်ေရာဂါကူးစက်ြပန ်ပွားြခင်းကို ေလျာ့ကျေစိုင်မည် ြဖစ်ပါသည်။ 

 

ကိုးကားချက် 
 

၁။ ကမာ့ကပ်ေရာဂါ ကိုဗစ-်၁၉ အတွက် လိုက်နာရန်- ေသဆံုးသူ၏ ခာကိုယ်ကို မည်သို 

ကိုင်ကွယ်ထိန်းသိမ်းရမည်ကို လမ်းန်ချက်။ ကျန်းမာေရးဌာန၊ ေြမာက်အိုင်ယာလန်ိုင်ငံ၊ 

(၆-၆-၂၀၂၁ ထုတ်ေဝ) 

၂။ ကုိဗစ်သံသယ (သိုမဟုတ)် ကိုဗစ်ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသည့် ကိုယ်ခာများကို ထိန်းသိမ်း 

ေစာင့်ေရှာက်ေရးလမ်းန်ချက်၊ ြပည်သူကျန်းမာေရးဌာန၊ အဂလန်ိုင်ငံ၊ (၂၂-၄-၂၀၂၁ 

ထုတ်ေဝ) 

၃။ ကမာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါှင့်ေသဆုံးေသာ ကိုယ်ခာကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းေရး 

လမ်းန်ချက်။ ကူးစက်ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းစဉ်၊ (မတ်လ၊ ၂၀၂၀ 

ထုတ်ေဝ) 


