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Discharge Criteria for COVID-19 patients (as of 7-9-2020) 

I. For symptomatic patients:  

(a) Patients with mild or moderate Illness who are not severely immunocompromised 

• 10 days after onset of symptoms, plus at least 4 additional days without 

symptoms (including without fever with no antipyretics and without respiratory 

symptoms and other COVID-19 symptoms) 

• At least 14 days is recommended to stay in hospital. 

 

(b) Patients with severe to critical illness or who are severely immunocompromised  

• 10 days after onset of symptoms, plus at least 4 additional days without 

symptoms (including without fever with no antipyretics and without respiratory 

symptoms and other COVID-19 symptoms) 

• At least 21 days is recommended to stay in hospital. 

 

II. For asymptomatic cases:  

• 14 days after positive test for SARS-CoV-2 

 

Remark : Home isolation for 7 days will be compulsory for all patients after discharge from 

the hospital. 

  



ပြည်ထ  ော ငစ်ုသ မ္မတပ မ္န် မ္ောန ုင် ငထံတော် အစ ုိုး ရ 

ကျ န်ိုးမ္ောထ ရိုးနှင့်် အောိုး ကစ ောိုး၀န်ကက ိုးဌောန 

ကုသထ ရိုးဦိုးစ  ိုးဌ ောန 

 

COVID-19 ဓာတ်ခ  ွဲအတ ည်ပ ြု လူန ာအ ာား ထဆိုး ရုံ ဆင်ိုးခွင့််ပြြု ရန် သတ ် မှတ် ချ က်မ  ျား  

(as of 7-9-2020) 

၁။ ရ  ဂါလက္ခဏ   ှိရ  လူနာအပု်စု 

 (က္)   မန် (သ ုို့မဟုတ ်) အ င ်အတင ်ရ  ဂါလက္ခဏ  ရ  သ ည့်် လူနာမ  ျား 

(က္ှိုယ်ခံအ ျား က္ ဆင်ျားရနရ   လူနာမ  ျား မပါဝင်ပါ) 

• ရ  ဂါလက္ခဏ ပ ြသ ည့်် ရက်မ စ၍ (၁၀) က္်န င  ်ရ  ဂါလက္ခဏ ရပ  က္်က္င်ျားပြ ြီး 

န ောက ်(၄) က္် ကက ြာရ  ပြင်ြီး (က္ှိုယ်ပူက္ ရဆျား အက္ူအညီမပါဘဲ ဖ  ျားနာခခင်ျား မ  ှိ၊ 

အ က္်ရ ှူလမ်ျားရ က္ င်ျား ဆှိုင်  န င့်် COVID-19 အပြြာြီး နရ ြာဂါလကခ ဏြာမ  ြာ ြီး မရ  ပြင်ြီး ) ၊ 

• လူနာအြာြီး  အတွငျ်ားလူနာအခဖစ် အနည်ျားဆံုျား ၁၄  က္် ထ ျား  ှိ မည်။ 

(ခ) ခပငျ်ားထန်ရ   ရ  ဂါလက္ခဏ  ရ  သည့်် လူနာမ  ျား(သ ုို့မ ဟုတ ်) အ ည်ျားအ န်လူနာမ  ျား 

( ှိုို့မဟုတ်) က္ှိုယ်ခံအ ျား က္ ဆင်ျားရန ူမ  ျား 

• ရ  ဂါလက္ခဏ ပ ြသ ည့်် ရက်မ စ၍ (၁၀) က္်န င  ်ထရောဂါ လ ကခဏ ောထြျ ောက် ကင်ိုး ပြ ြီး 

န ောက ်(၄) က္် ကက ြာရ  ပြင်ြီး (က္ှိုယ်ပူက္ ရဆျား အက္ူအညီမပါဘဲ ဖ  ျားနာခခင်ျား မ  ှိ၊ 

အ က္်ရ ှူလမ်ျားရ က္ င်ျား ဆှိုင်  န င့်် COVID-19 အပြြာြီး နရ ြာဂါလကခ ဏြာမ  ြာ ြီး မရ  ပြင်ြီး ) ၊ 

• လူနာအြာြီး အတွငျ်ားလူနာအခဖစ် အနည်ျားဆံုျား ၂၁  က္် ထ ျား  ှိ မည်။ 

 

၂။ ရ  ဂါလက္ခဏ  မ  ှိရ   လူနာမ  ျား  

SARS-CoV-2 ရ  ဂါပှိုျားရတွွေ့  ှိပပီျား (၁၄) က္်  ှိခခငျ်ား။ 

 
မ္ှတ်ခ ျ က်။ အထက္်ရဖ ်ခပပါ  တ်မ တ်ခ က္်မ  ျားန င  ် က္ှိုက္်ညီရ   လူနာမ  ျားအ ျား ရဆျားရုံမ  ဆင်ျားခွင ် 

ခပြုပပီျား ည ်အခါ ရနအှိမ်၌ (၇) က္် အ ွ ျားအလ က္နို့် တ်က္   ီျား နို့်ရနထှိငုရ်စ မည် 

ခဖစ်ပါ ည်။ 


