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အမှာစာ

 လကျာင်းများတေင် Corona Virus Disease (COVID-19) ကာကေယ်တားဆီးလရး လဆာင်ရွက်နိုင်ရန် 

အတေက် အဓိကကျသည့် သတင်းအချက်အလက်များနှင့် လဆာင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းများကုိ ဤလမ်းညေန်တေင် 

အလသးစိတ် လဖာ်ြပထားပါသည်။

 Corona Virus Disease (COVID-19) သည် ကူးစက်ြမန်လရာဂါြဖစ်ပပီး လရာဂါကူးစက်ခံလနရသူ၏ 

နှာလချ၊ လချာင်းဆိုးြခင်းတို့လြကာင့် အသက်ရှုလမ်းလြကာင်းဆိုင်ရာမှ ထေက်လသာ အရည်၊ အစက်အမွှားများနှင့် 

တိုက်ရိုက်ထိလတေ့ကိုင်တေယ်မိရာမှတစ်ဆင့်နှင့် လရာဂါပိုးများထိကပ်လနလသာ အရာဝတ္တုများ၊ မျက်နှာြပင် 

များကို ထိလတေ့ မိလသာလက်နှင့် မျက်နှာ(ဥပမာ-မျက်စိ၊ နှာလခါင်းနှင့် ပါးစပ်)ကို ကိုင်တေယ်မိရာမှ ကူးစက် 

နိုင်ပါသည်။

 ထိုလြကာင့် လကျာင်းသား၊ လကျာင်းသူများ၊ ဆရာ၊ဆရာမများနှင့် မိဘများကို Corona Virus Disease 

(COVID-19) ကာကေယ်တားဆီးလရးနှင့် အသိပညာလပးလုပ်ငန်းများ လဆာင်ရွက်မှုသည်ယခုအချနိ်တေင် 

အလရးကကီးလသာ လုပ်ငန်းြဖစ်ပါသည်။ ဤလမ်းညေန်တေင် Corona Virus Disease (COVID-19)

နှင့်ပတ်သက်လသာ ပညာလပးဗဟုသုတများ၊ လကျာင်းသို့မလာမီနှင့် လာလရာက်စဉ် မိဘနှင့် 

လကျာင်းသား၊ လကျာင်းသူများ လိုက်နာရမည့်အချက်များ၊ လကျာင်းသို့လရာက်ရှိပပီး လကျာင်းချနိ်အတေင်း 

ဆရာ၊ ဆရာမများနှင့် လကျာင်းသား၊ လကျာင်းသူများ လိုက်နာရမည့်အချက်များ၊ မုန့်စားနားချနိ်၊ 

ထမင်းစားနားချနိ်တေင် ဆရာ၊ ဆရာမများနှင့် လကျာင်းသား၊ လကျာင်းသူများ လိုက်နာရမည့်အချက်များ၊ 

လကျာင်းဆင်းချနိ်တေင် မိဘနှင့်လကျာင်းသား၊ လကျာင်းသူများ လိုက်နာရမည့်အချက်များနှင့် လကျာင်းများ၊ 

စာသင်ခန်းများတေင် ြပင်ဆင်ထားရှိရမည့်အချက်များကို ထည့်သေင်းလဖာ်ြပထားပပီး ဆရာ၊ ဆရာမများနှင့် 

လကျာင်းသား၊ လကျာင်းသူများ လသချာစောလိုက်နာလစလိုပါသည်။

 ထို့အြပင် အလြခခံပညာလကျာင်းများတေင် Corona Virus Disease (COVID-19) ကူးစက်မှု 

ကာကေယ်တားဆီး နိုင်လရးအတေက် လဆာင်ရွက်ရမည့် လရ၊ ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းလရးနှင့် တစ်ကိုယ်လရ 

သန့်ရှင်းလရးလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်၊ ပိုးသတ်သန့်စင်ြခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ချက်များ၊ Corona Virus 

Disease (COVID-19)နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အသေားအလာကန့်သတ်ြခင်းခံရလသာသူများအား ထားရှိသည့်စုရပ် 

အြဖစ် အသုံးြပုခဲ့သည့် လကျာင်းများနှင့် တက္ကသိုလ်၊ လကာလိပ်များတေင် လကျာင်းမဖေင့်မီကာလ 

ပိုးသတ်သန့်စင်ြခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ချက်များ၊ လွှဲလြပာင်းညွှန်းပို့ကုသြခင်းနှင့်ဆိုင်လသာ 

လမ်းညွှန်ချက်များနှင့် ဆန်းစစ်ပုံစံများ၊ မိဘများသို့ပန်ြကားချက်၊ စနစ်တကျလက်လဆးြခင်း၊ ပါးစပ်နှင့် 

နှာလခါင်းစည်း (mask) စနစ်တကျဝတ်ဆင်ြခင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ထည့်သေင်းလဖာ်ြပထားရာ 

လမ်းညေန်ချက်များအတိုင်း စနစ်တကျ လိုက်နာလဆာင်ရွက်ြကပါရန် တိုက်တေန်း အပ်ပါသည်။

အလြခခံပညာဦးစီးဌာန

ပညာလရးဝန်ကကီးဌာန





၁။ နိဒါန်း 
 Corona Virus Disease (COVID-19) လရာဂါကူးစက်ြဖစ်ပေားမှုကို တစ်ကမ္ဘာလုံးနှင့် 

သက်ဆိုင်သည့် ြပည်သူ့ ကျန်းမာလရးဆိုင်ရာ အလရးလပါ်အလြခအလနအြဖစ် ထုတ်ြပန်လြကညာ 

လိုက်ပပီြဖစ်သည်။ ယခုအခါ အဆိုပါ COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်သည် ကမ္ဘာနိုင်ငံများစောရှိ 

နယ်ပယ်လေသ အများအြပားသို့ ကူးစက် ပျ ံ့နှံ့လနပပီြဖစ်သည်။ COVID-19 လရာဂါကိုြဖစ်လစသည့် 

ဗိုင်းရပ်စ်နှင့် ပတ်သက်၍ ယခုအချနိ်ထိ တိတိကျကျသိရှိထားြခင်း မရှိလသး လသာ်လည်း 

လရာဂါကူးစက်ခံလနရသူ၏ အသက်ရှုလမ်းလြကာင်း ဆိုင်ရာမှထေက်လသာ အရည်အစက်အမွှားများနှင့် 

တိုက်ရိုက်ထိလတေ့ ကိုင်တေယ်မိရာကတစ်ဆင့် (နှာလချ၊ လချာင်းဆိုးြခင်းတို့မှတစ်ဆင့်) ကူးစက်နိုင်ပါ 

သည်။ လရာဂါပိုးများ ထိကပ်လနလသာ အရာဝတ္တုများ၊ မျက်နှာြပင် များကို လက်နှင့်ကိုင်တေယ် 

ထိလတေ့မိရာမှတစ်ဆင့် ကူးစက်နိုင်ပါသည်။ လရာဂါပိုးများြဖင့် ထိလတေ့မိလသာ လက်နှင့် 

မျက်နှာကိုကိုင်တေယ်မိရာမှလည်း (ဥပမာ-မျက်စိ၊ နှာလခါင်းနှင့်ပါးစပ်) ကူးစက်နုိင်ပါသည်။ လက်ရိှတေင် 

အစားအစာမှ COVID-19 ကူးစက်လြကာင်း သက်လသမလတေ့ရှိလသးပါ။ COVID-19 လရာဂါပိုး 

ကူးစက်မှုများ ဆက်လက်ြဖစ်လပါ်လနရာ ြပည်သူ လူထုအလနြဖင့် လရာဂါပိုးများ ကူးစက်မှုကို 

ကာကေယ်ရန်၊  လရာဂါြဖစ်ပေားမှု၏  သက်လရာက်မှုများကို လလှော့ချရန်နှင့် လရာဂါကာကေယ်တားဆီးလရး 

လုပ်ငန်းများ ပံ့ပိုးကူညီ လရးလုပ်ငန်းများတေင် ပါဝင်လဆာင်ရွက်ြကရန်လိုအပ်ပါသည်။

 ကလလးသူငယ်များကို လရာဂါကူးစက်မှုမှ ကာကေယ်တားဆီးြခင်းနှင့် အသိပညာလပးလုပ်ငန်း 

များလဆာင်ရွက်လပးြခင်းတို့သည် အဓိကအလရးကကီးပါသည်။ COVID-19 လရာဂါသည် နယ်လြမလေသ 

မလရွး၊ လူမျ ိုးမလရွး၊ အသက် (သို့မဟုတ်) ကျား/မ ြဖစ်တည်မှုမလရွး၊ ခန္ဓာကိုယ် သန်စေမ်းမှု 

အလြခအလနမလရွး ၊ ကူးစက်နိုင်လြကာင်း သိရှိထားရန် အလရးကကီးသည်။ ထို့ြပင် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်

နိုင်လြခရှိသည့် လကျာင်းသား၊ လကျာင်းသူများ နှင့် ဝန်ထမ်းများကို အြပစ်တင် လြပာဆို ြခင်းများကို 

လရှာင်ြကဉ်ြကရန် အစီအစဉ်များလည်း လဆာင်ရွက် ထားရှိရမည်ြဖစ်သည်။ လကျာင်းများအလနြဖင့် 

အဆိုပါလုပ်လဆာင်ချက်များကို တာဝန်ယူ လဆာင်ရွက်လပးြခင်းြဖင့် ဗိုင်းရပ်စ်လရာဂါပိုး ကူးစက်နိုင်လြခ 

ရှိသည့် လကျာင်းသား၊ လကျာင်းသူများနှင့် ဝန်ထမ်းများမှတဆင့် COVID-19 ဝင်လရာက်နိုင်မှုနှင့် 

ကူးစက်ပျ ံ့နှံ့မှုများမှလည်း အကာအကေယ် လပးနိုင်မည်ြဖစ်သလို ပညာသင်ြကားမှု လနှာင့်လနှးြခင်းများ 

လလျာ့ချနိုင်ကာ ခေဲြခားဆက်ဆံြခင်းများမှလည်း လကျာင်းသား၊ လကျာင်းသူများနှင့် ဝန်ထမ်းများကို 

အကာအကေယ်လပးနိုင်မည်ြဖစ်သည်။  

 လကျာင်းနှင့်လကျာင်းပတ်ဝန်းကျင်တေင် (COVID-19) လရာဂါကို ကာကေယ်တားဆီးရန် ကကိုတင် 

ကာကေယ်လရး လုပ်ငန်းများတေင် အလြခခံအလဆာက်အဦများကို ြဖည့်ဆည်းလဆာင်ရွက်ြခင်း၊ လိုက်နာ 

လဆာင်ရွက်ရမည့် အချက်များချမှတ်ြခင်း၊ တာဝန်များခေဲလဝ သတ်မှတ်ြခင်း၊ လူမှုလရးပံ့ပိုးမှုလပးြခင်း 

တ့ုိကုိ လဆာင်ရွက်ြကရန် လုိအပ်ပါသည်။ လကျာင်းပတ်ဝန်းကျင်သည် လနေးလထေးလသာ၊ အြပန်အလှန် 

လလးစားမှုရှိလသာ၊ လူတိုင်း အကျုံးဝင်လသာ၊ ပံ့ပိုးမှုလကာင်းလသာ ပတ်ဝန်းကျင်အြဖစ် ဆက်လက် 

တည်ရှိလနသင့်ပါသည်။ 
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နိေါန်း  



၂။  လမ်းညွှန်ရရးဆွဲရမခင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်
ကလလးများနှင့်လူငယ်များသည် အနာဂတ်မျ ိုးဆက်သစ်များလည်း ြဖစ်ြကသည်။ COVID-19 ကာလ 

လကျာင်းများြပန်လည်ဖေင့်လှစ်ချနိ်တေင် လကျာင်းသူလကျာင်းသား ကလလးများအတေက် လဘးအန္တရာယ် 

ကင်းရှင်းလသာ ၊ ြပုစုလစာင့်လရှာက်မှုပိုမိုရရှိနိုင်လသာ လူမှုအဖေဲ့ အစည်းတစ်ခုကို တည်လဆာက် လပးရန် 

လိုအပ်သကဲ့သို့ သင်ြကားမှုသင်ယူမှုအခေင့် အလမ်းများကို လဖာ်လဆာင်လပးရန် လိုအပ်ပါသည်။ 

COVID -19 နှင့် ပတ်သက်၍ မှန်ကန်လသာ သတင်းအချက်အလက်များ ရရှိလစြခင်း နှင့် စာသင်လကျာင်း 

များတေင် ကကိုတင်ြပင်ဆင်ထားရမည့် အချက်အလက်များကို တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာ အလနနှင့်  

လိုက်နာလဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့် လကျာင်းသား၊ လကျာင်းသူများနှင့် မိဘြပည်သူများ၏ လြကာက်လန့်မှု 

များနှင့်  စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို လလျာ့ပါးသေားလစရန် အလထာက်အကူြပုနိုင်မည်ြဖစ်သည်။ လရာဂါ 

ကာကေယ်ြခင်း၊ လစာစီးစော စုံစမ်းရှာလဖေြခင်း ြဖစ်စဉ်တစ်လလှောက်တေင် အန္တရာယ်ကင်းစော လဆာင်ရွက် 

နိုင်ရန် ရှင်းလင်းပပီး လိုက်နာ လုပ်လဆာင်နိုင်သည့် အချက်အလက်များကို ပညာရှင်များက လရးဆေဲ 

ထားမှုများကို စုစည်း လဖာ်ြပထားသည်။

ဤလမ်းညွှန်ချက်ကို အန္တရာယ်ကင်းရှင်းပပီး ကျန်းမာလရးနှင့်ညီညေတ်လသာ လကျာင်းများအြဖစ် 

ြမှင့်တင်လဆာင်ရွက်ရာတေင် စီမံခန့်ခေဲသူများ၊ လကျာင်းအုပ်များ၊ ဆရာ၊ ဆရာမများနှင့် ဝန်ထမ်းများ၊ 

မိဘများ၊ ြပုစုလစာင့်လရှာက်သူများ၊ ြပည်သူများနှင့် ကလလးများကိုယ်တိုင် ပါဝင်လဆာင်ရွက်နိုင်ရန် 

ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် လရးဆေဲြခင်းြဖစ်ပါသည်။ လမ်းညွှန်ချက်ပါ အချက်အလက်များအရ   လကျာင်းများနှင့် 

ပညာလရးဆိုင်ရာ အလဆာက်အဦများတေင် လဘးအန္တရာယ်ကင်းစော ြပန်လည်ဖေင့်လှစ်ရန် ကကိုတင် 

ြပင်ဆင်မှုများစော လိုအပ်မည် ြဖစ်ပါသည်။ ယင်းတို့ကို နှီးနေယ်ဝန်ကကီးဌာနများ၊ နိုင်ငံတကာ 

အဖေဲ့အစည်းများ၊ ရပ်ရွာအလြခြပု အဖေဲ့အစည်း များနှင့်အတူ မိဘဆရာအသင်းတို့က တက်ကကစော 

ပူးလပါင်း ပါဝင်ြခင်းြဖင့်  လအာင်ြမင်စောလဆာင်ရွက် နိုင်မည်ဟု ယုံြကည်ပါသည်။



2

 လမ်းညွှန်လရးဆေဲရြခင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်



၃။  ရကျာင်းအုပ်ချုပ်ရရးပိုင်းဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ၊ ဆရာ၊ ဆရာမများနှင့် ဝန်ထမ်းများ 
အတွက် အဓိကသတင်းအချက်အလက်များနှင့် လုပ်ရဆာင်ရမည့်လုပ်ငန်းများ 

၃.၁။ အရမခခံစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ
အလြခခံစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လိုက်နာလဆာင်ရွက်ြခင်းသည် လကျာင်းများတေင် လကျာင်းသား၊ 

လကျာင်း သူများ၊ ဆရာ၊ ဆရာမများနှင့် ဝန်ထမ်းများ၊ စီမံခန့်ခေဲသူနှင့် အစားအလသာက် ချက်ြပုတ် 

ြပင်ဆင်သူများကို လဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းလစနိုင်ရန်နှင့် လရာဂါများကူးစက်ပျ ံ့နှံ့မှုများ ရပ်တန့်  

လစရာတေင် ကူညီပံ့ပိုးလပးနိုင်ရန် ြဖစ်သည်-

	ဖျားနာလနလသာ လကျာင်းသား၊ လကျာင်းသူများ၊ ဆရာ၊ ဆရာမများနှင့် အြခား ဝန်ထမ်းများကို 

လကျာင်းသို့မလာလစရန် စီမံြခင်း။ (ကိုယ်အပူချနိ် ၃၈° C / ၁၀၀.၄°F နှင့် အထက်၊ လချာင်းဆိုး 

ြခင်း၊ အသက်ရှူြကပ်ြခင်း)

	လကျာင်းများသည် လက်ကိုသန့်ရှင်းလသာ လရ၊ ဆပ်ြပာတို့နှင့် ပုံမှန်လဆးလြကာရန်၊ အရက်ပျ၊ံ 

(သို့မဟုတ်) လက်သန့်လဆးရည်ြဖင့် ပုံမှန်လဆးလြကာသန့်စင်ရန် တိုက်တေန်းြခင်း။

	လကျာင်းများတေင်  ပိုးသတ်သန့်စင်ြခင်းကို လဆာင်ရွက်ြခင်း။

	လကျာင်းများတေင် လရ၊ သန့်ရှင်းလရးနှင့် စေန့်ပစ်ပစ္စည်းများ စီမံခန့်ခေဲနိုင်ရန် ပံ့ပိုးြခင်း။

	ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သန့်ရှင်းလရးနှင့် ညစ်ညမ်းမှုများ မရှိလစလရး လုပ်ငန်းစဉ်များကို လိုက်နာ 

လဆာင်ရွက်ြခင်း။

	လကျာင်းများတေင် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦ ခပ်ခောခောလနထိုင်ြခင်းကို လဆာင်ရွက်ြခင်းတို့ြဖစ်ပါသည်။ 

၃.၂။ COVID-19 ရရာဂါဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များရယူမခင်း
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် COVID-19 နှင့်ပတ်သက်သည့် လရာဂါလက္ခဏာများ၊ လနာက်ဆက်တေဲ 

သက်လရာက်မှုများ၊ မည်ကဲ့သို့ကူးစက်နိုင်ပုံနှင့် မကူးစက်နိုင်ရန် မည်ကဲ့သို့ ကာကေယ် တားဆီးရမည် 

များအပါအဝင် အလြခခံ အချက်များကို နားလည်သလဘာလပါက်ရပါမည်။ (COVID-19) နှင့် 

ပတ်သက်၍ ကျန်းမာလရးနှင့် အားကစား ဝန်ကကီးဌာန၏ Website ၊ Myanmar CDC Facebook Page 

နှင့် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာလရးအဖေဲ့ (WHO) နှင့် ယူနီဆက်ဖ် (UNICEF)မှ အကကံလပးချက်များ ကဲ့သို့လသာ 

ယုံြကည်စိတ်ချရသည့် သတင်းအရင်းအြမစ်များမှ ရရှိလသာ သတင်းအချက်အလက်များကိုရယူပါ။ 

၃.၃။  ရကျာင်းများ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရစမခင်း
အန္တရာယ်ကင်းသည့် လကျာင်းပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အကကံြပုချက်များ လအာက်တေင်လဖာ်ြပ 

ထားပါသည်။ အလရးလပါ်အလြခအလနနှင့် ြဖစ်လာနိုင်လြခရှိလသာ အလရးလပါ်ကိစ္စရပ်များအတေက် 

လကျာင်း၏ ကကိုတင်အစီအစဉ်များကို အချနိ်နှင့်တလြပးညီြဖစ်လစရန် ြပင်ဆင်ပါ။ (သို့မဟုတ်) 

လဖာ်ထုတ်ပါ။ 
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လကျာင်းအုပ်ချုပ်လရးပိုင်းဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ၊ ... အဓိက သတင်းအချက်အလက်များနှင့် လုပ်လဆာင်ရမည့်လုပ်ငန်းများ



လကျာင်းများကို လဆးကုသရန် (သို့) လစာင့်ြကပ်ြကည့်ရှုလသာလနရာ (quarantine centre) အြဖစ် 

အသုံးြပု ခဲ့ပါက သတ်မှတ်ထားလသာ လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း သန့်ရှင်းလရးလုပ်ြခင်းနှင့် 

ပိုးသတ်သန့်စင် ြခင်းတို့ကို စနစ်တကျလိုက်နာလဆာင်ရွက်ရပါမည်။

ြဖစ်နိုင်လြခရှိသည့် အန္တရာယ်များအလပါ်အလြခခံ၍ လကျာင်းပရဝုဏ်များအတေင်း လူထုစည်းလဝးပေဲများ၊ 

လူထုလှုပ်ရှားမှုများ လုပ်လဆာင်ြခင်းကို တတ်နိုင်သမှေမြပုလုပ်ြကရန် လိုအပ်ပါသည်။ 

လက်ကို မြကာခဏလဆးလြကာရန်နှင့် သန့်ရှင်းလရးလုပ်ငန်းများ လုပ်လဆာင်ရန်တို့ကို အားလပး 

တိုက်တေန်းပါ။ လိုအပ်သည့် အလထာက်အကူများကို ပံ့ပိုးလပးပါ။ လက်လဆးနိုင်သည့် လနရာများတေင် 

လရ၊ ဆပ်ြပာတို့ကို ြပင်ဆင်ထားရှိလပးပါ။ ထိန်းသိမ်းလစာင့်လရှာက်ပါ။ ြဖစ်နိုင်ပါက Alcohol 60% 

အနည်းဆုံး ပါဝင်လသာ လက်သန့်လဆးရည်များကို အခန်းတိုင်း၏ ဝင်လပါက်ထေက်လပါက်များနှင့် 

မုန့်လစျးတန်းအနီးနှင့် သန့်စင်ခန်းလနရာများတေင် ထားရှိလပးပါ။

လကျာင်းအလဆာက်အဦးများ၊ စာသင်ခန်းများ၊ မီးဖိုနှင့် စားလသာက်လဆာင်များ၊ အထူးသြဖင့် လရနှင့် 

သန့်ရှင်းလရးဆိုင်ရာ လနရာများတေင် အနည်းဆုံး တစ်လန့တစ်ကကိမ် သန့်ရှင်းပါ။ ပိုးသန့်စင်ပါ။ 

အဓိကလနရာ များြဖစ်သည့် လူအများကိုင်တေယ် ထိလတေ့ထားသည့် (တန်းများ၊ လက်ရန်းများ၊ 

ထမင်းစားပေဲများ၊ အားကစား ပစ္စည်းများ၊ တံခါးနှင့် ြပတင်းလပါက်လက်ကိုင်များ၊ ကစားစရာအရုပ်များ၊ 

သင်လထာက်ကူ ပစ္စည်းများ စသြဖင့်) မျက်နှာြပင်များကို လန့စဉ်သန့်စင်ပါ။

တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ခပ်ခောခောလနထိုင်ြခင်းဆိုင်ရာ လုပ်လဆာင်ချက်များ အလကာင်အထည်လဖာ်မှုတေင် 

လအာက်ပါတို့ ပါဝင်သည်။

	လကျာင်းတက်ချနိ်နှင့် ဆင်းချနိ်များကို တစ်ထပ်တည်း မကျလအာင် စီစဉ်ြခင်း၊ 

လူစုလူလဝးြဖစ်လစမည့် စုံညီစုလဝးပေဲ၊ အားကစားပေဲများ၊ အြခားလှုပ်ရှားမှုများနှင့် 

ပပိုင်ပေဲများ ဖျက်သိမ်းြခင်း၊ 

	အကယ်၍ ြဖစ်နိုင်ပါက ကလလးများ၏ စာလရးစားပေဲများ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု အနည်းဆုံး 

၆ လပ ြခားထားြခင်း၊ ြဖစ်နိုင်လှေင် ခုံတန်းလျားများတေင် ကလလးများကို ပူးကပ် 

မထိုင်လစဘဲ အနည်းဆုံး ၆ လပ ထိုင်လစြခင်း၊

	တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦးအြကား လနရာကေက်လပ်များ ဖန်တီးရန်၊ 

	မလိုအပ်ဘဲ ကိုင်တေယ်ထိလတေ့ြခင်းများကို လရှာင်ရှားရန် သင်ြကားလပးြခင်းနှင့် 

ပုံစံနမူနာ ြပြခင်း၊
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 လကျာင်းအုပ်ချုပ်လရးပိုင်းဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ၊ ... အဓိက သတင်းအချက်အလက်များနှင့် လုပ်လဆာင်ရမည့်လုပ်ငန်းများ



၃.၄။ ရကျာင်းသား၊ ရကျာင်းသူများ သို့မဟုတ် ဝန်ထမ်းများ ရနထိုင်မရကာင်းမြစ်ပါက 
လုပ်ရဆာင်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ ချမှတ်ထားမခင်း
လေသရှိ ကျန်းမာလရးတာဝန်ရှိသူများ၊ လကျာင်းကျန်းမာလရးတာဝန်ခံများနှင့် ကကိုတင်၍ အစီအစဉ် 

လရးဆေဲထားပါ။ အလရးလပါ်အလြခအလနတေင် ဆက်သေယ်ရမည့်စာရင်းများ အချနိ်နှင့်တလြပးညီရှိလစရန် 

ြပုစထုားပါ။ နာမကျန်းြဖစလ်နလသာ လကျာင်းသား၊လကျာင်းသမူျားနငှ့ ်ဝနထ်မ်းများကိ ုအရကှရ်လစြခင်း၊ 

ပုတ်ခတ်နှိမ်ချလြပာဆိုြခင်းများ မြဖစ်လစဘဲ အြခားသူများနှင့် ခေဲြခားထားရှိရန် အစီအစဉ်များကို 

အလသအချာ ချမှတ်ထားပါ။ မိဘများ၊ ြပုစုလစာင့်လရှာက်သူများအား အသိလပး အလြကာင်းြကားရမည့် 

အစီအစဉ်များ၊ ြဖစ်နိုင်လချရှိသည့်အခါတိုင်း ကျန်းမာလရးလစာင့်လရှာက်လပးလနသူများ၊ ကျန်းမာလရး 

တာဝန်ရှိသူများနှင့် တိုင်ပင်လဆေးလနေးမှုများခံယူြခင်း အစီအစဉ်များ ထားရှိပါ။ အလြခအလနနှင့် 

ဆက်စပ် အလြကာင်းအရာများ အလပါ်မူတည်၍ လကျာင်းသား၊လကျာင်းသူများနှင့် ဝန်ထမ်းများကို 

ကျန်းမာလရးဌာနများသို့ တိုက်ရိုက်ညွှန်း ပို့လပးြခင်း (သို့မဟုတ်) အိမ်သို့ြပန်ပို့လပးြခင်းကို စီစဉ်ပါ။  

ဝန်ထမ်း၊ မိဘများနှင့်  လကျာင်းသား၊ လကျာင်းသူများအား  ထိုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များကို ကကိုတင်၍ 

မှေလဝလပးထားပါ။

၃.၅။ သတင်းအချက်အလက်များမျှရဝမခင်းကို တိုးမမှင့်ရဆာင်ရွက်မခင်း 
အမျ ိုးသားအဆင့် ကျန်းမာလရးနှင့် ပညာလရးမှတာဝန်ရှိသူများ၏ လမ်းညွှန်ချက်များကို 

လိုက်နာလဆာင်ရွက် ပါ။ ညှိနှိုင်းလဆာင်ရွက်ပါ။ သိရှိထားသည့် သတင်းအချက်အလက်များကို 

ဝန်ထမ်းများ၊ ြပုစုလစာင့်လရှာက် သူများနှင့် လကျာင်းသား၊ လကျာင်းသူများကို မှေလဝလပးပါ။ 

လကျာင်းများတေင် လရာဂါ အလြခအလနများ၊ ကာကေယ်တားဆီးလရးကို ကကိုးပမ်းလဆာင်ရွက်မှုများ

အပါအဝင် လနာက်ဆုံးရ သတင်းအချက်အလက်များကို အချနိ်နှင့်တလြပးညီ ြဖန့်ြဖူးလပးပါ။ 

အကယ်၍ အိမ်ရှိ တစ်ဦးတစ်လယာက်တေင် (COVID-19) ပိုးကူးစက်ခံလနရလြကာင်း 

လဖာ်ထုတ်သိရှိပပီးြဖစ်ပါက ကလလးကို အိမ်တေင်ထားရှိပပီး ြပုစု လစာင့်လရှာက်သူများအလနြဖင့် 

လကျာင်းနှင့်ကျန်းမာလရးတာဝန်ခံများကို  သတိလပးနှိုးလဆာ်နိုင်လစလရး အပမဲ အားလပးတိုက်တေန်း 

လနရမည်ြဖစ်သည်။ သတင်းအချက်အလက်များ မှေလဝြခင်းလုပ်ငန်းများ ြမှင့်တင် လုပ်လဆာင်နိုင်ရန် 

မိဘဆရာအသင်းနှင့် အြခားအဖေဲ့အစည်းများကိုအသုံးြပုပါ။ လြကာ်ြငာသင်ပုန်းများ၊ နားလနခန်း 

များနှင့် အြခားအချက်အချာကျသည့်လနရာများတေင် ကလလးများ စိတ်ဝင်စားဖေယ် လရးဆေဲထား 

သည့် ပိုစတာများကပ်ထားြခင်းများ အပါအဝင် ကလလးများ၏ လမးခေန်းနှင့် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို 

လြဖြကားနိုင် ရန် အလသအချာ စီမံလဆာင်ရွက်ပါ။

၃.၆။ ဆီရလျာ်မှုရိှသည့် အခါတုိင်း ရကျာင်းမူဝါဒများကုိ လုိက်ြက်ညီရအာင် ညိှနှိုင်းမပင်ဆင်မခင်း
လကျာင်းသား၊ လကျာင်းသူများ (သ့ုိမဟုတ်) ဝန်ထမ်းများ ဖျားနာပါက (သ့ုိမဟုတ်) နာမကျန်းြဖစ်သူ 

မိသားစုဝင် တစ်ဦးဦးကုိ ြပုစုရန်လုိအပ်ပါက အိမ်တေင်လနထုိင်ခေင့်ရရန်အတေက် လုိက်လလျာညီလထေသည့် 

လကျာင်းတက်ချန်ိနှင့် နာမကျန်းခေင့် လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများကုိ စီစဉ်လဖာ်ထုတ်၍ လကျာင်းတက်ချန်ိ 
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လကျာင်းအုပ်ချုပ်လရးပိုင်းဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ၊ ... အဓိက သတင်းအချက်အလက်များနှင့် လုပ်လဆာင်ရမည့်လုပ်ငန်းများ



တိကျြခင်းအား အသိအမှတ်ြပုြခင်း၊ ချးီလြမှာက်ြခင်းနှင့် မက်လံုးလပးဆေလဲဆာင်ြခင်းများ အသံုးြပုြခင်းကုိ 

မြပုပါနှင့်။ အဓိကကျသည့်အလုပ်၊ လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့် အဆင့်များ လဖာ်ထုတ်သတ်မှတ်ပါ။ 

ဝန်ထမ်းများ အချင်းချင်း အြပန်အလှန် သင်ြကားလပးြခင်းြဖင့် မိမိ၏အလုပ်ကို အြခားတစ်ဦးဦးက 

ကူညီပံ့ပိုးလပးနိုင်ရန် အစီအစဉ်များ လရးဆေဲပါ။ အထူးသြဖင့် စာလမးပေဲ အချနိ်များနှင့် ြကားြဖတ် 

အနားလပးချနိ်များ အပါအ၀င် ြဖစ်နိုင်လချရှိသည့် စာသင်နှစ်ြပက္ခေိန် ဇယားကို ြပုြပင်လြပာင်းလဲရန် 

စီစဉ်ြခင်းများကိုြပင်ဆင်ပါ။

၃.၇။ ရကျာင်းရခါ်ချနိ်စာရင်းများကို ကကီးကကပ်ထိန်းရကျာင်းမခင်း
ပျက်ကေက်သည့် လကျာင်းသား၊လကျာင်းသူများနှင့် ဝန်ထမ်းများကို လြခရာခံလကာက်မိလစနိုင်ရန်နှင့် 

ပုံမှန် ပျက်ကေက်မှု ပုံစံစာရင်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်လလ့လာနိုင်ရန် လကျာင်းပျက်ကေက်မှုကကီးြကပ်

ထိန်းသိမ်းသည့် စနစ်တစ်ခုကို အလကာင်အထည်လဖာ်ပါ။ လကျာင်းသား၊ လကျာင်းသူများနှင့် 

ဝန်ထမ်းများအတေင်း အသက်ရှုလမ်းလြကာင်းဆိုင်ရာ လရာဂါများြဖစ်ပေားမှုများစော တိုးြမှင့်လာပါက 

လေသရှိကျန်းမာလရး တာဝန်ခံ များထံ အသိလပး အလြကာင်းြကားပါ။

၃.၈။ စဉ်ဆက်မမပတ် သင်ကကားသင်ယူနိုင်ရန် စီစဉ်ထားမခင်း
လကျာင်းပျက်ချနိ် (သို့မဟုတ်)နာမကျန်းခေင့်ယူချနိ် (သို့မဟုတ်) လကျာင်းများယာယီပိတ်ထားချနိ်များ

တေင် လကျာင်းသူ၊ လကျာင်းသားများ အရည်အလသေးရှိ ပညာသင်ြကားမှု လက်လှမ်းမီနိုင်မှုအတေက် 

ဆက်လက်၍ ပံ့ပိုးကူညီလပးရမည်ြဖစ်သည်။ လအာက်ပါတို့ ပါဝင်နိုင်ပါသည်။

 အေန်လိုင်း/ e-learning နည်းလမ်းများအသုံးြပုြခင်း၊

 အိမ်တေင်လလ့လာနိုင်ရန်  ဖတ်စာအုပ်များနှင့်  အိမ်စာလလ့ကျင့်ခန်းများ  

ခေဲလဝသတ်မှတ် လပးြခင်း၊

 ပညာရပ်ဆိုင်ရာများနှင့် ပတ်သက်သည့် လရေီယို၊ podcast ရုပ်သံဖိုင်များ 

(သို့မဟုတ်) ရုပ်ြမင် အသံလွှင့်ချက်များ ထုတ်လွှင့်လပးြခင်း၊

 လကျာင်းသားများနှင့် လန့စဉ် (သို့မဟုတ်) အပတ်စဉ် ဆက်သေယ်မှုြပုလုပ်လပးရန် 

ဆရာ/ ဆရာမများအား တာဝန်သတ်မှတ်ခေဲလဝ ချမှတ်ြခင်း၊

 အ ချ ိန် တို အ တေ င်း  သ င် ရိုး ကု န်  ပ ညာ သ င် ြကား လရး န ည်း လ မ်း များ ကို   

လလ့လာသုံးသပ် လဖာ် ထုတ်ြခင်း၊

၃.၉။ ဦးတည်ထားသည့် ကျန်းမာရရးအသိပညာရပးမခင်းလုပ်ငန်းများ   
အရကာင်အထည်ရြာ်ရဆာင်ရွက်မခင်း
လန့စဉ်လုပ်လဆာင်ချက်များနှင့်သင်ခန်းစာများတေင် လရာဂါကာကေယ်တားဆီးလရး လုပ်ငန်းများကို 

လပါင်းစပ်သင်ြကားပါ။ အလြကာင်းအရာသည် အသက်၊ ကျား/မ၊ လူမျ ိုးစု နှင့် မသန်စေမ်းသူများအတေက် 
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 လကျာင်းအုပ်ချုပ်လရးပိုင်းဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ၊ ... အဓိက သတင်းအချက်အလက်များနှင့် လုပ်လဆာင်ရမည့်လုပ်ငန်းများ



ဆီလလျာ်လစသည်သာမက လုပ်လဆာင်ချက်များကုိလည်း လက်ရိှသင်ယူလနလသာ ဘာသာရပ်များ 

အတေင်း ထည့်သေင်းလဆာင်ရွက်ပါ။

(အသက်နှင့် လုိက်ဖက်ညီသည့် ကျန်းမာလရး အသိပညာလပးြခင်း အခန်းကဏ္ဍတေင် ြကည့်ပါ)  

၃.၁၀။ စိတ်ကျန်းမာရရးနှင့် လူမှုစိတ်ပညာဆိုင်ရာ အရထာက်အကူလိုအပ်ချက်များကို 
မြည့်ဆည်းမခင်း
ကလလးများ၏ လမးခေန်းများနှင့် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို လဆေးလနေးရန် အားလပးကူညီပါ။ မတူညီလသာ 

တုန့်ြပန်မှုများရှိြခင်းသည် ပုံမှန်ြဖစ်လြကာင်းရှင်းြပပါ။  အကယ်၍ သူတို့တေင် လမးခေန်းများနှင့် 

စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ ရှိပါက ဆရာ၊ ဆရာမများနှင့် လြပာဆိုလဆေးလနေးရန် အားလပးကူညီပါ။ 

သတင်းအချက်အလက် များကိုလည်း အသက်အရွယ်နှင့် လိုက်လလျာညီလထေစော ရိုးရိုးရှင်းရှင်း 

လြပာြကားလပးပါ။  လကျာင်းသား၊ လကျာင်းသူများကို သူတို့နှင့် အသက်အရွယ်တူသူများကို မည်ကဲ့

သို့ပံ့ပိုးလထာက်ကူနိုင်ရန်နှင့် သက်တူ ရွယ်တူအချင်းချင်း ချန်လှပ်ပစ်ပယ်ြခင်းနှင့် အနိုင်ကျင့်ြခင်းကို 

ကာကေယ်တားဆီးရန် လမ်းညွှန်လပးပါ။ ဆရာ၊ ဆရာမများ ကိုလည်း သူတို့ကိုယ်တိုင် စိတ်

လပျာ်ရွှင်ချမ်းလြမ့လစလရးအတေက် စီမံလဆာင်ရွက်ထားလပးပါ။  စိတ်ပူပန်ဖိစီးမှု လက္ခဏာများ 

လပါ်လပါက်လနသည့် လကျာင်းသား၊လကျာင်းသူများနှင့် ဝန်ထမ်းများကို ရှာလဖေလဖာ်ထုတ်ရန်နှင့် 

လိုအပ်လသာအလထာက်အကူများ လပးနိုင်ရန် စီစဉ်လဆာင်ရွက်ပါ။

၃.၁၁။ အန္တရာယ်သက်ရရာက်နိုင်ရချရှိရသာ အုပ်စုများအတွက် ပံ့ပိုးမခင်း 
လကျာင်းများတေင် အဓိကကျသည့် မရှိမြဖစ်လုပ်ငန်းများ (ဥပမာ ကျန်းမာလရးစစ်လဆးြခင်း၊  

လိုအပ်လသာကုသမှုလပးြခင်း၊ လိုအပ်ပါက ညွှန်းပို့ြခင်း၊ အာဟာရလကွေးလမေးြခင်း အစီအစဉ်)ကို 

ညှိနှိုင်းလဆာင်ရွက်ပါ။ 

မသန်စေမ်းကလလးငယ်များ၏ အထူးလိုအပ်ချက်များကိုလည်း ထည့်သေင်း စဉ်းစားထား 

ရန်လိုအပ်ပါသည်။  ထိခိုက်လေယ်လသာ လူအုပ်စုများအတေက် နာမကျန်းြဖစ်ြခင်း (သို့မဟုတ်) 

လနာက်ဆက်တေဲ အကျ ိုးဆက်များက  လတ်တလလာ အလြခအလနတေင် မည်ကဲ့သို့ ပိုမိုသက်လရာက်မှု 

ရှိနိုင်လြကာင်းကိုလည်း အလလးထားြကရမည်ြဖစ်သည်။ 

မိန်းကလလးများအတေက် သီးြခားလဘးအန္တရာယ် ပိုမိုကျလရာက်လစနိုင်မည့် အလြခအလနများ (ဥပမာ-

လနအိမ်များတေင် နာမကျန်း ြဖစ်ြခင်းများအတေက် ြပုစုလစာင့်လရှာက်လပးရန် တာဝန်ယူရြခင်း 

(သ့ုိမဟုတ်) လကျာင်းြပင်ပတေင် လခါင်းပံုြဖတ်ခံရြခင်းစသည့်) သီးြခားသက်လရာက် နုိင်မှုများကုိ စိစစ်ပါ။ 

COVID-19 ြဖစ်ပေားလသာလနရာများတေင် လကျာင်းများဖေင့်ထားလသာ်ြငားလည်း ကလလးများ၊ 

မိဘများ၊ ရပ်ရွာတို့ကို ကာကေယ်လစာင့်လရှာက်လသာစနစ်များ၊ လုပ်လဆာင်မှုများ၊ ပျက်ြပားသေားြခင်း 
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ြဖစ်နိုင်ပါသည်။ COVID-19 လြကာင့် စီးပေားလရး၊ လူမှုလရး မတည်ပငိမ်မှုများ ရှိလနချနိ်တေင် 

မိန်းကလလးများနှင့် လယာက်ျားလလး များကို အိမ်၊ လကျာင်းနှင့် ရပ်ရွာအတေင်းတေင် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ 

အြကမ်းဖက်ြခင်းနှင့် လေဲမှားစောြပုကျင့်ခံရြခင်းမှ ကာကေယ်လပးနိုင်ရန် အထူးအစီအစဉ်များ 

ြပုလုပ်အလကာင်အထည် လဖာ်ရပါမည်။

၃.၁၂။ ရကျာင်းအုပ်ချုပ်ရရးပိုင်းဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ၊ ဆရာ၊ ဆရာမများနှင့်   
ဝန်ထမ်းများအတွက် အကကံမပုချက်များ 
လကျာင်းများကို လဆးကုသရန် (သို့) လစာင့်ြကပ်ြကည့်ရှုလသာလနရာ (quarantine centre) 

အြဖစ်အသုံးြပုခဲ့ပါက သတ်မှတ်ထားလသာ လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း သန့်ရှင်းလရး 

လုပ်ြခင်းနှင့် ပိုးသတ်သန့်စင် ြခင်းတို့ကို စနစ်တကျလိုက်နာလဆာင်ရွက်ရပါမည်။

	ပုံမှန်လက်လဆးြခင်း၊ လကာင်းမေန်သည့် ကျန်းမာလရးအမူအကျင့်များကို 

ြမှင့်တင်လပးြခင်းနှင့်     သရုပ်ြပြခင်းများ လဆာင်ရွက်ပါ။ လုပ်လဆာင်ချက်များကို 

လစာင့်ြကည့်ထိန်းလကျာင်းလပးပါ။ အသက်အရွယ်အလိုက် ဆီလလျာ်သည့် 

လက်လဆးရန် လနရာများတေင် ဆပ်ြပာနှင့် သန့်ရှင်း လသာ လရများ 

လုံလုံလလာက်လလာက်ရှိလစရန် စီစဉ်ထားရှိလပးပါ။ 

	လက်ကိုမြကာခဏလဆးလြကာသန့်စင်ရန်နှင့် လက်လဆးပပီးလှေင် လရပိုက်လခါင်းကို 

ဆပ်ြပာ ြဖင့်လဆးရန် အားလပးကူညီပါ။ (အနည်းဆုံး စက္ကန့် -၂၀ခန့် ြကာလဆးရန်)

	လက်သန့်လဆးရည်များကို အိမ်သာ၊ စာသင်ခန်းများ၊ ခန်းမများ အဝင်အထေက် 

အလပါက်များတေင် ထားရှိလပးပါ။ 

	မိန်းကလလးနှင့် လယာက်ျားလလးများအတေက် သန့်ရှင်းသည့် လရလလာင်းအိမ်သာများ 

အလုံ အလလာက် သီးြခားထားရှိလပးပါ။

	COVID-19 ကာကေယ်လရးဆိုင်ရာ အသိပညာလပး ပိုစတာ/စတစ်ကာများကို 

လကျာင်းသား၊ လကျာင်းသူများ ြမင်သာသည့် လနရာများတေင် ထားရှိလပးပါ။

လန့စဉ်နှင့်  အပတ်စဉ် ပိုးသတ်သန့်စင်ြခင်းတို့အတေက် လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ စနစ်တကျ 

လဆာင်ရွက်နိုင်ရန် စီစဉ်ထားရှိပါ။ 

	မျက်နှာြပင်များ ပိုးသတ်သန့်စင်ရန် ၀.၁ ရာနှုန်း ဆိုေီယမ် ဟိုက်ပိုကလိုရိုေ် (၁၀၀၀ 

ppm)(သို့မဟုတ်) ၀.၁ ရာနှုန်း ကယ်လ်စီယမ် ဟိုက်ပိုကလိုရိုေ် (၁၀၀၀ ppm) 

ကိုသုံးပါ၊ 

	ထိလတေ့မှုများလသာ သတ္ထုမျက်နှာြပင်နှင့် ပစ္စည်းများကို ပိုးသတ်သန့်စင်ရန် ၇၀%-

၉၀% အီသိုင်းအယ်လ်ကိုလဟာကို သုံးပါ။ 
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	သန့်ရှင်းလရးလဆာင်ရွက်မည့်သူများအတေက် လိုအပ်လသာ ပစ္စည်းကိရိယာများ 

ကိုလည်း စီစဉ်ထားရှိလပးပါ။

လလဝင်လလထေက်လကာင်းလအာင် ြပတင်းလပါက်များ ဖေင့်ထားပါ။ 

အစားအလသာက်ြပင်ဆင်ရာတေင် သန့်ရှင်းမှုရှိလစရန်လဆာင်ရွက်ပါ။ 

	အစားအလသာက်ြပင်ဆင်သူ၊ စားပေဲထိုးသူ၊ လငေကိုင်သူနှင့် အြခားအစား 

အလသာက်ဆိုင်ရာ ဝန်လဆာင်မှုလပးသူများကို မြကာခဏ လက်လဆးရန် 

လသချာစောလဆာင်ရွက်ပါ။

	အိုးခေက်၊ ပန်းကန်၊ ဇေန်း၊ ခက်ရင်း စသည်များကို ပုံမှန်သန့်ရှင်းလဆးလြကာရန်နှင့် 

အစား အလသာက်ြဖန့်ြဖူးမှု အစီအစဉ်ကိုလူနှင့်ထိလတေ့မှု အနည်းဆုံးြဖစ်လအာင် 

လဆာင်ရွက်ပါ။

	မုန့်စားဆင်းချနိ်/ ထမင်းစားဆင်းချနိ်ကို အချနိ်ခေဲြခားသတ်မှတ်လပးြခင်းြဖင့် 

လူစုလူလဝး မြဖစ်လပါ်လစရန် လဆာင်ရွက်ပါ။ 

အမှိုက်သရိုက်များကို လန့စဉ်စေန့်ပစ်ရန်နှင့် အန္တရာယ်ကင်းစော စေန့်ပစ်ရန် အလသအချာ 

စီမံလဆာင်ရွက်ပါ။

	အမှိုက်သရိုက် စေန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်ထားလသာအိတ်နှင့် အမှိုက်ပုံး 

အတေင်းသာ ထည့်ရမည်။

	အဖုံးပါလသာ အမှိုက်ပုံးကို သုံးရမည်။

	အမှိုက်စေန့်ပစ်မည့်လနရာသည် လူနှင့်တိရစ္ဆာန်များ မထိလတေ့နိုင်လသာလနရာ 

ြဖစ်ရမည်။

	အမှိုက်ပုံးကို လန့စဉ်စေန့်ပစ်ရမည်။ အမှိုက်ဖယ်ရှားအပပီး လက်ကိုစနစ်တကျ 

လဆးလြကာ ရမည်။
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၄။ မိဘများ၊ မပုစုရစာင့်ရရှာက်သူများနှင့် မပည်သူများသို့ အကကံမပုချက်များ

၄.၁။ အဓိကသတင်းအချက်အလက်များနှင့် လုပ်ရဆာင်ရမည့်လုပ်ငန်းများ 
ယခုအချန်ိအထိ ကလလးနှင့်လူကကီး COVID-19 လရာဂါကူးစက်မှုကုိနှိုင်းယှဉ်ပါက ကလလးငယ်များတေင် 

COVID-19 လရာဂါကူးစက်နိုင်လြခမှာ အနည်းအကျဉ်းမှေ သာရှိလြကာင်း စာရင်းများအရလတေ့ရှိရသည်။ 

လရာဂါအခရံှပိပီး လဆးဝါးကသုမှုခယံလူနရသည့ ်အသကက်ကီးသ ူအချ ို့ COVID-19 လရာဂါကူးစကခ်ရံလှေင ်

အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်သည်ကို လတေ့ရှိရပါသည်။

၄.၂။ COVID-19 ရရာဂါဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ ရယူမခင်း
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် COVID-19 နှင့်ပတ်သက်သည့် လရာဂါလက္ခဏာများ၊ လနာက်ဆက်တေဲ 

သက်လရာက်မှုများ၊ မည်ကဲ့သို့ကူးစက်နိုင်ပုံနှင့် မကူးစက်နိုင်ရန် မည်ကဲ့သို့ ကာကေယ်တားဆီး 

ရမည်များ အပါအဝင် အလြခခံ အချက်များကို နားလည်သလဘာလပါက်ရပါမည်။ (COVID-19) 

နှင့်ပတ်သက်၍ ကျန်းမာလရးနှင့် အားကစား ဝန်ကကီးဌာန၏ Website ၊ Myanmar CDC Facebook 

Page နှင့် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာလရးအဖေဲ့ (WHO) နှင့် ယူနီဆက်ဖ် (UNICEF)မှ အကကံလပးချက်များ ကဲ့သို့လသာ 

ယုံြကည်စိတ်ချရသည့် သတင်းအရင်းအြမစ်များမှ ရရှိလသာ သတင်းအချက်အလက်များကိုရယူပါ။

၄.၃။ သင့်ကရလးတွင် COVID-19 ရရာဂါလက္ခဏာများ (ရချာင်းဆိုးမခင်း၊ ြျားနာမခင်း၊ 
အသက်ရှူမဝမခင်း) ကို သတိမပုမိရန်ရစာင့်ကကည့်မခင်း
ကျန်းမာလရးလစာင့်လရှာက်လပးသူ၊ ကျန်းမာလရးဌာနထံ ဦးစောအလြကာင်းြကားပါ၊ လဆးကုသမှုဆိုင်ရာ 

အကကံ ြပုချက်များရယူပါ။  အကယ်၍ ကလလးကိုလခါ်လဆာင်လာရန် အကကံလပးပါက  လခါ်သေားပါ။     

COVID-19 ၏ လက္ခဏာများြဖစသ်ည့ ်လချာင်းဆိုးြခင်း (သိုမ့ဟတု)် ဖျားြခင်း စသည့ ်လက္ခဏာများသည ်

အြဖစ်များလသာ တုပ်လကေး(သို့မဟုတ်)သာမန်ဖျားနာြခင်း၏ လရာဂါလက္ခဏာများနှင့် ဆင်တူ 

ြဖစ်နိုင်သည်။  အကယ်၍ သင့်ကလလးဖျားပါက ကလလးကိုအိမ်မှာသာထားပါ။ သင့်ကလလး  

လကျာင်းမတက်နိုင်လြကာင်းနှင့် လရာဂါ လက္ခဏာများကို လကျာင်းသို့အသိလပးပါ။ စာဖတ်ရန်နှင့် 

လလ့ကျင့်ခန်းများ လုပ်နိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာ ဆရာမထံသို့ လမးြမန်းပါ။ သို့မှသာ လကျာင်းသား၊ 

လကျာင်းသူများသည် အိမ်တေင်လနထိုင်ကာ စာများ ဆက်လက် လလ့လာသင်ယူနိုင်မည်ြဖစ်သည်။ 

သင့်ကလလးကို ြဖစ်လပါ်လနသည့် အလြခအလနများ အလြကာင်းနှင့် လဘးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းလြကာင်း 

ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလြပာြပပါ။

၄.၄။ ကရလးကျန်းမာရနပါက ရကျာင်းတက်ရစပါ။
သင်၏ကလလးတေင် ဖျားနာြခင်း၊ လချာင်းဆိုးြခင်း၊ အသက်ရူြကပ်ြခင်းစသည့် လက္ခဏာများမြပပါက 

ကလလးကို လကျာင်းတက်လရာက်လစြခင်းသည် အလကာင်းဆုံးြဖစ်သည်။ ကျန်းမာလရးအကကံလပးချက် 

(သို့မဟုတ်) လကျာင်းမတက်ရန် ညွှန်ြကားထားြခင်းမရှိပါက ကလလးကိုလကျာင်းတက်လစပါ။ 
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မိဘများ၊ ြပုစုလစာင့်လရှာက်သူများနှင့် ြပည်သူများသို့ အကကံြပုချက်များ



ကလလးကို လကျာင်းနှင့်အြခား မည့်သည့်လနရာတေင်မဆို စနစ်တကျ လက်လဆးြခင်း၊ ပါးစပ်နှင့် 

နှာလခါင်းစည်း (Mask)စနစ်တကျ ဝတ်ဆင်ြခင်းစသည့် ကျန်းမာလရးနှင့် ညီညေတ်လသာ 

အလလ့အကျင့်များကို သင်ြကားလပးပါ။ ဆပ်ြပာနှင့်လရကို အသုံးြပုပပီး စက္ကန့်(၂၀)ြကာလအာင် 

လက်လဆးြခင်း၊ နှာလချလချာင်းဆိုးတိုင်း တံလတာင်ဆစ်လကေး (သို့မဟုတ်) တစ်ရှူးြဖင့် ပါးစပ်နှင့် 

နှာလခါင်းကို လုံခခုံလအာင်ဖုံးအုပ်ြခင်း၊ တစ်ရှူးအသုံးြပုပါက  အဖုံးပါလသာ အမှိုက်ပုံးထဲသို့ 

စနစ်တကျ စေန့်ပစ်ြခင်း၊ ပပီးလှေင် စနစ်တကျ လက်ြပန်လဆးြခင်း စသည်တို့ကို သင်ြကားလပးပါ။ 

လက်ကို အလသအချာစင်ြကယ်လအာင် လဆးလြကာြခင်းမရှိဘဲ မျက်လုံးများ၊ ပါးစပ် (သို့မဟုတ်) 

နှာလခါင်းများကို မကိုင်မိလစရန် သတိလပး လြပာြကားပါ။

သင့်မိသားစုကျန်းမာရရး စနစ်တကျလက်ရဆးရပး

အဆင့် (၁)။ လက်ကို လရလလာင်းပါ။

အဆင့် (၂)။ ဆပ်ြပာတိုက်ပါ။

အဆင့် (၃)။ လက်ဖဝါး၊ လက်ဖမိုး၊ လက်လခါက်ချ ိုး၊ လက်လချာင်းများအြကား၊ 

လက်မ၊ လက်သည်းများြကားနှင့် လက်လကာက်ဝတ်တို့ကို အနည်းဆုံး 

စက္ကန့်  ၂၀-ခန့်  ပေတ်တိုက်ပါ။ (ကဗျာ - ဖဝါး၊ ဖမိုး၊ လက်လခါက်ချ ိုး၊ 

လက်ြကား၊ လက်မ မကျန်လစရ။ ကုတ်၍ြခစ်ပါ လက္ခဏာ၊ 

လက်လကာက်ဝတ်မှာ အဆုံးသတ်ပါ။)

အဆင့် (၄)။ လက်ကို လရလလာင်းပါ။

အဆင့် (၅)။ သန့်ရှင်းလသာအဝတ် သို့မဟုတ် တစ်ရှူးြဖင့်လြခာက်လအာင်သုတ်ပါ။ 

သင့်လက်ကို မြကာခဏ လဆးလြကာလပးပါ။ အထူးသြဖင့် အစာမစားခင်နှင့် အစာစားပပီးတိုင်း၊ 

နှာလခါင်း ညှစ်ပပီးသည့်အခါတိုင်း၊ လချာင်းဆိုး နှာလချပပီးသည့်အခါတိုင်း၊ လရချ ိုးခန်း၊ အိမ်သာ၊ 

သန့်စင်ခန်းများသေား ပပီးသည့် အခါတိုင်း၊ လက်ကို စင်ြကယ်လအာင် လဆး လြကာပါ။ အကယ်၍ 

ဆပ်ြပာနှင့်လရ အဆင်သင့် အလေယ်တကူ မရရှိနိုင်ပါက အရက်ြပန် ၆၀% အနည်းဆုံး ပါရှိသည့် 

လက်သန့်လဆးရည်ကို သုံးပါ။ 

၄.၅။ ကရလးများ၏ စိတ်ြိစီးမှုများကို ရမြရှင်းနိုင်ရန် အကူအညီရပးပါ။
ကလလးများသည် စိတ်ဖိစီးမှုများကို နည်းလမ်းမျ ိုးစုံနှင့် တုံ့ြပန်နိုင်ပါသည်။ အြဖစ်များလသာ တုံ့ြပန်မှု 

များမှာ အိပ်လပျာ်ရန်ခက်ခဲြခင်း၊ အိပ်လပျာ်လနစဉ်ဆီးသေားမိြခင်း၊ ဝမ်းဗိုက် (သို့မဟုတ်) ဦးလခါင်း 

နာကျင်ြခင်း၊ စိုးရိမ်လြကာင့်ြကြခင်း၊ တစ်ကိုယ်တည်းလနလိုြခင်း၊ စိတ်တိုြခင်း၊ တေယ်ကပ်လနလိုြခင်း 

(သို့မဟုတ်) တစ်လယာက်တည်းကျန်ရစ်မည်ကို လြကာက်ရွံ့ြခင်း စသည်တို့ြဖစ်ပါသည်။  
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မိဘများ၊ ြပုစုလစာင့်လရှာက်သူများနှင့် ြပည်သူများသို့ အကကံြပုချက်များ



ကလလးများ၏တုံ့ြပန်မှုများကို အြပုသလဘာလဆာင်လသာ နည်းလမ်းြဖင့် ကူညီလြဖရှင်းလပးပါ။ 

ထို့အြပင် ဤအြဖစ် အပျက်များသည် သာမန်မဟုတ်သည့် အလြခအလနမျ ိုးတေင် ပုံမှန်တုံ့ြပန်မှုသာ 

ြဖစ်လြကာင်း ရှင်းလင်းလြပာြကားပါ။ ကလလးများ၏ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို နားလထာင်လပးပါ။ 

သူတို့အတေက် သက်လတာင့်သက်သာရှိ လနလစရန် အချနိ်လပးပါ။ နှစ်သိမ့်အားလပးပါ။ 

ကလလးများအား အန္တရာယ်မရှိလြကာင်း လြပာြကားလပးပါ။  မြကာခဏ ချးီမေမ်းလြပာဆိုလပးပါ။ 

ြဖစ်နိုင်ပါက ကလလးများကစားနိုင်ရန်နှင့် အနားယူနိုင်ရန် အခေင့်အလမ်းများ ဖန်တီးလပးပါ။ 

လဆာင်ရွက်နိုင်လသာ ပုံမှန် လုပ်ငန်းများကို (အထူးသြဖင့် အိပ်ယာမဝင်မီ) အတူတူချမှတ်လပးပါ။ 

ပတ်ဝန်းကျင်အသစ်တစ်ခုတေင် လိုက်လလျာညီလထေ လနနိုင်ရန် အကူအညီလပးပါ။ ြဖစ်လပါ်လနလသာ 

အလြခအလနနှင့်  ပတ်သက်ပပီး အသက်အရွယ်နှင့် လိုက်ဖက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို 

လြပာြပလပးပါ။ အြခားသူများနှင့် မိမိတို့ကိုယ်တိုင် လရာဂါကူးစက်ခံရမှုမှ ကာကေယ် တားဆီးရန်၊ 

ကလလးများအလနြဖင့် မည်သို့ လုပ်လဆာင်နိုင်မည်ကို ရှင်းလင်းသည့် ဥပမာများြဖင့် လြပာြပလပးပါ။ 

ြဖစ်လပါ်လာနိုင်သည့် အလြခအလနများနှင့် ပတ်သက်လသာ သတင်းအချက်အလက်များကို စိတ်ပူပန်မှု 

မြဖစ်လပါ်လစဘဲ သိရှိနိုင်ရန် မှေလဝလပးပါ။

ဥပမာအားြဖင့်- အကယ်၍ သင့်ကလလးဖျားနာပပီး လနအိမ် (သို့မဟုတ်) လဆးရုံတေင်ရှိလနပါက 

“အိမ် (သို့မဟုတ်) လဆးရုံမှာလနရလိမ့်မယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုလတာ့ သားတို့၊ သမီးတို့နဲ့သူငယ်ချင်းလတေ 

လဘးအန္တရာယ် ကင်းဖို့အတေက်ပဲြဖစ်တယ်။ သားတို့၊ သမီးတို့အလနနဲ့ ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ 

လြကာက်လန့်တာ ေါမှမဟုတ် ပျင်းရိ ပငီးလငေ့ြခင်းများ ြဖစ်နိုင်ပါတယ်။ ေါလပမဲ့ မိမိတို့ကိုယ်

တိုင်နှင့်အြခားသူများ လဘးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းလစရန် မိမိတို့အားလုံး စည်းကမ်းများကို 

လိုက်နာြကရမှာြဖစ်တယ်။ မြကာမီ ပုံမှန်အလြခအလနသို့ ြပန်လည်လရာက်ရှိလာမှာ ြဖစ်ပါတယ်” 

ဟုလြပာြပနိုင်ပါသည်။

၄.၆။ မိဘများ၊ မပုစုရစာင့်ရရှာက်သူများနှင့် မပည်သူများအတွက် အကကံမပုချက်များ
ကလလးကျန်းမာလရးအတေက် ဂရုတစိုက်လစာင့်လရှာက်ပါ။ အကယ်၍ ဖျားနာပါက (သို့မဟုတ်) 

ကျန်းမာလရးဆိုင်ရာ အလြခအလနတစ်ရပ်ရပ်က ကလလးအတေက် လဘးအန္တရာယ်ရှိလစနိုင်ပါက 

အိမ်တေင် လနခိုင်းထားပါ။

	သင့်ကလလးများအတေက် ကျန်းမာလရးနှင့် ညီညေတ်သည့် အလလ့အကျင့်များကို 

နမူနာများြဖင့် သင်ြကားြပသလပးပါ။ 

	လက်ကို သန့်ရှင်းသည့်လရ ဆပ်ြပာတို့နှင့် မြကာခဏ လဆးလြကာသန့်စင်ပါ။ 

အကယ်၍ လရနှင့်ဆပ်ြပာ အဆင်သင့် အလေယ်တကူ မရရှိနိုင်ပါက အရက်ြပန် ၆၀% 

အနည်းဆုံး ပါရှိသည့် လက်သန့်လဆးရည်ကို အသုံးြပုပါ။ 
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 မိဘများ၊ ြပုစုလစာင့်လရှာက်သူများနှင့် ြပည်သူများသို့ အကကံြပုချက်များ



	သန့်ရှင်းလသာ လသာက်သုံးလရရရှိလရးကို စီစဉ်လဆာင်ရွက်ပါ။ လနအိမ်တေင် 

လရချ ိုးခန်းနှင့် အိမ်သာများ သန့်ရှင်းလရးကို လဆာင်ရွက်ပါ။

	အညစ်အလြကးများ၊ အမှိုက်များကို အန္တရာယ်ကင်းစော စေန့်ပစ်ြခင်းကို 

စီစဉ်လဆာင်ရွက်ပါ။

	လချာင်းဆိုးြခင်းနှင့် နှာလချသည့်အခါ တစ်ရှူး (သို့မဟုတ်) တံလတာင်ဆစ်လကေးြဖင့် 

ဖုံးအုပ်ပါ။ မျက်နှာ၊ မျက်လုံး၊ ပါးစပ်နှင့်နှာလခါင်းများ ကိုင်တေယ်ြခင်းကို လရှာင်ရှားပါ။

ကလလးငယ်များအား လမးခေန်းများလမးရန် အားလပးကူညီပါ။ ခံစားချက်များကိုလည်း မိဘများနှင့် 

ဆရာ၊ ဆရာမများကို ထုတ်လဖာ်လြပာဆိုရန် တိုက်တေန်းအားလပးပါ။ သင်၏ကလလးတေင်  

စိတ်ဖိစီးမှုများအတေက် မတူကေဲြပားသည့် တုံ့ြပန်မှုအမျ ိုးမျ ိုး ရှိလနတတ်သည်ကိုသတိရှိပါ။ သည်းခံပပီး 

နားလည်လပးပါ။

ြပစ်တင်လြပာဆိုြခင်းများကို ကာကေယ်တားဆီးလပးပါ။ ထို့ြပင် ကလလးများ တစ်ဦးအလပါ်တစ်ဦး 

အချင်းချင်း နားလည်မှုလပးြကရန် တိုက်တေန်းအားလပးပါ။

သတင်းအချက်အလက်များ ရရှိလရးအတေက် လကျာင်းများနှင့် ညှိနှိုင်းလဆာင်ရွက်ပါ။ လကျာင်းများ 

လဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းလရး ကကိုးပမ်းလဆာင်ရွက်မှုအတေက် မိဘများအလနြဖင့် မည်ကဲ့သို့ 

ပံ့ပိုးကူညီနိုင်မည်ကို လမးြမန်းပပီး ပူးလပါင်းလဆာင်ရွက်ပါ။ (မိဘဆရာအသင်း/ လကာ်မတီများမှ 

တစ်ဆင့်-စသြဖင့်)
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၅။ ရကျာင်းသား၊ ရကျာင်းသူများသို့ အကကံမပုချက်များ

၅.၁။ COVID-19 ရရာဂါဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ ရယူမခင်း
COVID-19 နှင့်ပတ်သက်သည့် လရာဂါလက္ခဏာများ၊ လနာက်ဆက်တေဲသက်လရာက်မှုများ၊ 

ကူးစက်နိုင်ပုံနှင့် မကူးစက်နိုင်ရန် ကာကေယ်တားဆီး ြခင်းများအပါအဝင် အလြခခံအချက်များကို 

နားလည်သလဘာလပါက် ရပါမည်။ (COVID-19) နှင့်ပတ်သက်၍ ကျန်းမာလရးနှင့် အားကစား 

ဝန်ကကီးဌာန၏ Website ၊ Myanmar CDC Facebook Page နှင့် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာလရးအဖေဲ့ 

(WHO) နှင့် ယူနီဆက်ဖ် (UNICEF)မှ အကကံလပးချက်များ ကဲ့သို့လသာ ယုံြကည်စိတ်ချရသည့် 

သတင်းအရင်းအြမစ်များမှရရှိလသာ သတင်းအချက်အလက်များကို ရယူပါ။

၅.၂။ ရကျာင်းသား၊ ရကျာင်းသူများအတွက် အကကံမပုချက်များ
ယခုကဲ့သို့လသာအလြခအလနများတေင် ဝမ်းနည်းြခင်း၊ စိုးရိမ်ပူပန်ြခင်း၊ စိတ်ရှုပ်လထေးြခင်း၊ လြကာက်ရွံ့ 

ထိတ်လန့်ြခင်း (သို့မဟုတ်) စိတ်ဆိုးြခင်း စသည့်ခံစားမှုများသည် ပုံမှန်ြဖစ်သည်။ မိမိတစ်ဦးတည်း 

သာ လနရြခင်းမဟုတ်လြကာင်း သိရှိထားပါ။ မိမိယုံြကည်ရသည့်သူတစ်ဦးဦး၊ မိဘ (သို့မဟုတ်) ဆရာ၊ 

ဆရာမကို လြပာြပပါ။ သို့မှသာ မိမိကိုယ်တိုင်နှင့် မိမိ၏လကျာင်း လဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းလရးနှင့် 

ကျန်းမာလရးအတေက် မိမိကိုယ်တိုင် ကူညီပံ့ပိုးလပးနိုင်မည် ြဖစ်သည်။ လမးခေန်းများလမးပါ။ 

အြခားသူများအား အသိပညာမှေလဝလပးပါ။ ယုံြကည်စိတ်ချရသည့် အရင်းအြမစ်များမှ သတင်း 

အချက်အလက် များကို ရယူပါ။

မိမိကိုယ်တိုင်နှင့်အြခားသူများကို ကာကေယ်လစာင့်လရှာက်ပါ။ မိမိ၏လက်ကို လရ၊ ဆပ်ြပာ တို့ြဖင့် 

အနည်းဆုံးစက္ကန့်  ၂၀-ခန့်မှေ မြကာခဏ လဆးလြကာပါ။ မျက်နှာကို မကိုင်တေယ်၊ မထိလတေ့မိလစရန် 

သတိရှိပါ။ 

မိမိ၏ အသုံးအလဆာင်ပစ္စည်များ၊ စာလရးကိရိယာများ၊ ခေက်များ၊ အစားအလသာက်ထည့်သည့် 

ပန်းကန်ခေက်လယာက်များ၊ အစားအစာများ (သို့မဟုတ်) လသာက်ရန်အရည်များကို အြခားသူများနှင့် 

မှေလဝသုံးစေဲြခင်းမြပုရပါ။

မိမိကိုယ်တိုင်အတေက်၊ မိမိ၏လကျာင်း၊ မိသားစုနှင့် မိမိ၏ရပ်ရွာ ကျန်းမာစော လနထိုင်နိုင်လရးအတေက် 

ဦးလဆာင်သူအြဖစ် လဆာင်ရွက်ပါ။

	မိမိ၏မိသားစု၊ သူငယ်ချင်များ အထူးသြဖင့် သင့်ထက်ငယ်ရွယ်သည့် ကလလးများကို 

လရာဂါကာကေယ် တားဆီးလရးနှင့် ပတ်သက်၍ မိမိလလ့လာသိရှိထားသမှေကို 

မှေလဝလပးပါ။
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 လကျာင်းသား/လကျာင်းသူများသို့ အကကံြပုချက်များ



	နှာလချ လချာင်းဆိုးသည့်အခါ တံလတာင်ဆစ်လကေးအတေင်း အုပ်၍ဆိုးြခင်း၊ လက်ကို 

စင်ြကယ်လအာင်လဆးလြကာြခင်းစလသာ လကာင်းမေန်သည့် အလလ့အကျင့်များကို 

စံြပ လုပ်လဆာင်ြပပါ။ အထူးသြဖင့် ငယ်ရွယ်သူ မိသားစုဝင်များအတေက် ြဖစ်သည်။

မိမိနှင့်သက်ရွယ်တူများကို အြပစ်တင် လြပာဆိုြခင်းများ မြပုရပါ။ (သို့မဟုတ်) ဖျားနာလနသူ 

တစ်ဦးဦးအား လလှာင်လြပာင်ြခင်းများ မြပုလုပ်ပါနှင့်။ သတိြပုရန်မှာ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသည် နယ်လြမ 

လေသမလရွး၊ လူမျ ိုးမလရွး၊ သန်စေမ်းမှု အလြခအလနမလရွး၊ အသက် (သို့မဟုတ်) ကျား/မ ြဖစ်တည်မှု 

မလရွး ကူးစက်နိုင်လြကာင်း သိရှိထားရန် အလရးကကီးသည်။

မိမိဖျားနာပါက ဖျားနာလနသည့်အလြကာင်းကို မိမိ၏မိဘများ၊ အြခားမိသားစုအဖေဲ့ဝင်များ 

(သို့မဟုတ်) ြပုစုလစာင့်လရှာက်သူများကို လြပာြပပါ။ လနအိမ်တေင်လနထိုင်ပါ။

၅.၃။ အသက်အပိုင်းအမခားအလိုက် ကျန်းမာရရး အသိပညာရပးမခင်း
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးနှင့် အြခားလသာ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများ ကူးစက်ပျ ံ့နှံ့မှုများကို ကာကေယ်တားဆီးရန် 

အတေက်  မတူကေဲြပားသည့် အသက်အရွယ်အသီးသီးရှိသည့်  လကျာင်းသား၊ လကျာင်းသူ 

များကို  မည်ကဲ့သို့ ပါဝင်လဆာင်ရွက်ရမည် နှင့်ဆက်စပ်သည့် အကကံြပုချက်များကို လအာက်တေင် 

လဖာ်ြပထားသည်။ လဆာင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများသည် ကလလးငယ်များ၏ သီးြခား လိုအပ်ချက်များ 

(ဘာသာစကား၊ စေမ်းလဆာင်ရည်၊ ကျား-မြဖစ်တည်မှု စသြဖင့်) အလပါ် အလြခခံရမည် ြဖစ်သည်။

၅.၄။ မူလတန်းကကိုရကျာင်း
လကာင်းမေန်သည့် ကျန်းမာလရးအြပုအမူ၊ အမူအကျင့်လပါ်တေင် ဦးတည်ပါ။ (ဥပမာ-နှာလချလချာင်းဆိုး 

သည့်အခါ ဖုံးအုပ်ထားြခင်း၊ တံလတာင်ဆစ် လကေးြဖင့်ဖုံးအုပ်ြခင်း၊ လက်ကို မြကာခဏလဆးလြကာ 

သန့်စင်ြခင်း)

အချနိ် ၂၀-စက္ကန့်ြကာ လက်လဆးလနစဉ် သီချင်းဆိုပါ။ ကလလးများသည် လက်သန့်  လဆးရည်ြဖင့် 

လက်လဆးသည့်အလလ့အကျင့်ကို ြပုလုပ်နိုင်သည်။

လကျာင်းသား၊ လကျာင်းသူများ လက်လဆးသည့် အလြခအလနကို ကကီးြကပ်လစာင့်ြကည့် မှတ်သားပါ။ 

မြကာခဏ လဆးလြကာြခင်းနှင့် သတ်မှတ်အချနိ်အတိုင်း လက်လဆးြခင်း များအတေက် အသိအမှတ် 

ြပုလပးပါ။ ချးီကျူးအားလပးပါ။

15
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COVID-19 ၏ လရာဂါလက္ခဏာများ (နှာလချြခင်း၊ လချာင်းဆိုးြခင်း၊ ဖျားနာြခင်း) ကို လြပာြပပါ။

	အကယ်၍ နာမကျန်းမှုတမျ ိုးမျ ိုးြဖစ်ပါက သင်ဘာလုပ်မလဲ။ 

	 (ဥပမာ-ဦးလခါင်းထိခိုက်မိြခင်း၊ နာကျင်ြခင်း၊ ဗိုက်နာြခင်း၊ ပူလလာင်ြခင်း (သို့မဟုတ်) 

လမာပန်း ြခင်း) နှင့် ဖျားနာလနသူ တစ်ဦးဦးကို လနသာထိုင်သာ ရှိလစရန် ဘယ်လို 

လုပ်မလဲ?

	စာနာစိတ်လမေးြမူြခင်းနှင့် အန္တရာယ်ကင်းသည့် ြပုစုလစာင့်လရှာက်မှု အမူအကျင့် 

များကုိ သရုပ်လဖာ်ြပသရန် ရုပ်လသးရုပ်၊ လက်ထုိးရုပ် (သ့ုိမဟုတ်) အရုပ်များကုိ အသံုးြပုပါ။

ကလလးများ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အလှမ်းကောကောတေင် ထိုင်ခိုင်းပါ။ ကလလးများကို လက် ဆန့်တန်းြခင်း 

(သို့မဟုတ်) လတာင်ပံြဖန့်သည့်ပုံ လှုပ်ရှားခိုင်းပါ။ သူငယ်ချင်း များနှင့် အချင်းချင်း ထိမလနလစရန် 

လုံလလာက်သည့်လနရာ ြခားထားလစပါ။ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး  ၆ လပ အကောအလဝးတေင် ရှိလစရန် 

ြခားထားလစပါ။

၅.၅။ မူလတန်းရကျာင်း
ကလလးများ၏ စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့် ပတ်သက်မှုကို အလသအချာ နားလထာင်လပးပါ။ လမးခေန်းများကို 

အသက်အရွယ်နှင့် လိုက်ဖက်လအာင် လြဖြကားလပးရန်စီစဉ်ပါ။ သတင်းအချက် အလက်အများ 

အြပားြဖင့် စိတ်ရှုပ်လထေးမှု မြဖစ်ပါလစနှင့်။ သူတို့၏ခံစားချက်များကို လြပာြပရန်နှင့် ထုတ်လဖာ်ြပသ 

နိုင်ရန် အားလပးတိုက်တေန်းပါ။ ကလလးများ လတေ့ကကုံရနိုင်သည့် တုံ့ြပန် မှုအမျ ိုးမျ ိုးကို လဆေးလနေးပါ။ 

သာမန်မဟုတ်သည့် အလြခအလနများတေင် သာမန်တန်ြပန် တုံ့ြပန်မှုများသာြဖစ်လြကာင်း ရှင်းလင်း 

လြပာြပပါ။

ကလလးများသည် သူတို့ကိုယ်တိုင်နှင့် အြခားသူများ လဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းလရးအတေက် အများ 

အြပား လုပ်လဆာင်နိုင်လြကာင်း အလလးအနက်ထားလြပာြပပါ။

	တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ခပ်ခောခောလနထိုင်ြခင်း၏ သလဘာသဘာဝကို မိတ်ဆက် 

လြပာြကားပါ။ 

 (သူငယ်ချင်းအချင်းချင်း ခပ်ခောခော/ခပ်လှမ်းလှမ်းတေင် လနထိုင်ြခင်း၊ လူစုလူလဝး 

ရှိရာလနရာများကို လရှာင်ြကဉ်ြခင်း၊ မလိုအပ်ဘဲနှင့် အြခားသူများနှင့် ထိလတေ့ြခင်း၊ 

ကိုင်တေယ်ြခင်းများ မြပုလုပ်ြခင်း)

	လကာင်းမေန်သည့် ကျန်းမာလရးအမူအကျင့်များကို ဦးတည်ပါ။ 

 (နှာလချလချာင်းဆိုးသည့်အခါ ဖုံးအုပ်ြခင်း၊ တံလတာင်ဆစ်လကေးြဖင့် လုံလအာင် 

ဖုံးအုပ်ြခင်း၊ လက်ကိုစင်လအာင် လဆးလြကာ ြခင်း စသည်)
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လရာဂါကာကေယ်တားဆီးလရး၏ အလြခခံသလဘာတရားများကို နားလည်သလဘာလပါက်ရန် 

ကလလးများကို အကူအညီလပးပါ။ လရာဂါပိုးများ မည်ကဲ့သို့ ကူးစက်နိုင်လြကာင်း သရုပ်လဖာ်သည့် 

လလ့ကျင့်ခန်းများကို အသုံးြပုပါ။ ဥပမာ-အလရာင်ရှိသည့်လရကို လဆးမှုတ်သည့်ဘူးထဲသို့ ထည့်ပပီး 

အြဖူလရာင်စက္ကူ အပိုင်းအစလပါ်သို့ ြဖန်းခိုင်းပါ။ အလရာင်အရည်စက်ကလလးများ မည်သည့် 

အကောအလဝးထိ လရာက်သေားလြကာင်း လစာင့် ြကည့်ခိုင်းပါ။

လက်ကို လရ၊ ဆပ်ြပာတို့ြဖင့် စက္ကန့် -၂၀ အထိ လဆးလြကာရြခင်း၏ အလရးကကီးပုံကို သရုပ်လဖာ်ြပပါ။

	လြပာင်လက်လက်အမှုန်အစ အနည်းငယ်ကို လကျာင်းသား/သူများ၏ လက်ထဲသို့ 

ထည့်ပါ။ ပပီးလှေင် လရြဖင့်လက်လဆးခိုင်းပါ။ အမှုန်လက်လက်လလးများ မည်မှေ 

ကျန်ရှိလနလသးလြကာင်း သတိထားြကည့်ခိုင်းပါ။ ပပီးလနာက် လက်ကို လရ၊ ဆပ်ြပာ 

တို့ြဖင့် စက္ကန့် -၂ဝ ခန့်  ြကာလအာင် လဆးခိုင်းပါ။

လကျာင်းသား၊ လကျာင်းသူများကို လဘးအန္တရာယ်ရှိလစနိုင်သည့် အမူအကျင့်ကို လဖာ်ထုတ်နိုင်ရန်နှင့် 

အမူအကျင့်ကို ြပုြပင်နိုင်မည့် အကကံြပုချက်များလပးနိုင်ရန် စီစဉ်ပါ။

	ဥပမာအားြဖင့် တစ်စုံတစ်ဦးသည် နှာလချ သည့်အခါ လက်နှင့်အုပ်လိုက်ပါသည်။ 

ထို့လနာက် အြခားသူတစ်ဦးဦးနှင့် လက်ဆေဲ   နှုတ်ဆက်လိုက်သည်။  ထိုသူက 

အန္တရာယြ်ဖစလ်စနိငုတ်ာ  ဘာလတေလပုလ်ိကုမ်သိလ၊ဲ  အေဲအီစား  ဘာကိလုပုသ်င့သ်လ ဲ

စသြဖင့် လကျာင်းသား၊ လကျာင်းသူများကို လမးြမန်း လဆေးလနေးလစပါ။

၅.၆။ အလယ်တန်းရကျာင်း
လကျာင်းသားများ၏ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို အလသအချာနားလထာင်ပါ။ လမးခေန်းများကို လြဖလပးပါ။

ကလလးများသည် သူတ့ုိကုိယ်တုိင်နှင့် အြခားသူများ လဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းလရးအတေက် အများအြပား 

လုပ်လဆာင်နိုင်လြကာင်း အလလးအနက်ထားလြပာြပပါ။

တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး ခပ်ခောခောလနထိုင်ြခင်း၏ သလဘာသဘာဝကို မိတ်ဆက်လြပာြကားပါ။ (သူငယ်ချင်း 

အချင်းချင်း ခပ်ခောခော/ခပ်လှမ်းလှမ်းတေင် လနထိုင်ြခင်း၊ လူစုလူလဝး ရှိရာလနရာများကို လရှာင်ြကဉ်ြခင်း၊ 

မလိုအပ်ဘဲနှင့် အြခားသူများနှင့် ထိလတေ့ြခင်း၊ ကိုင်တေယ်ြခင်းများ မြပုလုပ်ြခင်း)

	လကာင်းမေန်သည့် ကျန်းမာလရး အမူအကျင့်များကို ဦးတည်ပါ။ (နှာလချ လချာင်းဆိုး 

သည့်အခါ ဖုံးအုပ်ြခင်း၊ တံလတာင်ဆစ်လကေးြဖင့် လုံလအာင်ဖုံးအုပ်ြခင်း၊ ပပီးလှေင် 

လက်ကို လရ၊ ဆပ်ြပာတို့ ြဖင့် စင်လအာင်လဆးလြကာြခင်းစသည်)
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လကျာင်းသားများသည် သူတို့၏မိသားစုဝင်များအတေက် ကျန်းမာလရးနှင့်ညီညေတ်လသာ နမူနာြပများ 

ြဖစ်နိုင်လြကာင်း အသိလပးနှိုးလဆာ်ပါ။

အြပစ်တင်လြပာဆိုြခင်းများကို ကာကေယ်တားဆီးလပးရန် လကျာင်းသားများကို အားလပးကူညီပါ။ 

လတေ့ကကုံရနိုင်သည့် တန်ြပန်တုံ့ြပန်မှု အမျ ိုးမျ ိုးကို လဆေးလနေးပါ။ သာမန်မဟုတ်သည့် အလြခအလန 

များတေင် သာမန်တန်ြပန်တုံ့ြပန်မှုများသာြဖစ်လြကာင်း ရှင်းလင်းလြပြပပါ။ သူတို့၏ ခံစားချက်များကို 

လဖာ်ြပရန်နှင့် ဆက်သေယ်လြပာြကားနိုင်ရန် အားလပးကူညီပါ။

လကျာင်းသားများ၏ တက်ကကစော လုပ်လဆာင်လိုစိတ်ကို ပျ ိုးလထာင်ပါ။ တည်လဆာက်ပါ။

ြပည်သူ့ကျန်းမာလရးနှင့် ပတ်သက်၍ အချက်အလက်များကို ြဖန့်လဝလစပါ။

လကျာင်းသားများကိုယ်တိုင် လကျာင်းတေင်းလြကညာချက်များ၊ ပိုစတာများကို အသုံးြပု၍ လကျာင်းသား 

အချင်းချင်း ပညာလပးသည့် အစီအစဉ်များ ၊ လူထုကို လက်ဆင့်ကမ်း အသိလပး လြကညာသည့် 

အစီအစဉ်များ လဆာင်ရွက်လစပါ။

အြခားလသာဘာသာရပ်များတေင် ဆီလလျာ်သည့် ကျန်းမာလရးအသိပညာလပးြခင်း ဘာသာရပ်ကို 

လပါင်းစပ်သင်ြကားြခင်း၊

	သိပ္ပံဘာသာရပ်တေင် ဗိုင်းရပ်စ်အလြကာင်း လလ့လာြခင်း၊ လရာဂါပိုး ကူးစက်ပုံနှင့် 

ကာကေယ် လဆးများ၏ အလရးကကီးပုံကို ထည့်သေင်းသင်ြကားလပးြခင်း၊

	လူမှုလရးဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်များတေင် လနရာလေသအနှံ့အြပားတေင် လရာဂါကူးစက် 

ပျ ံ့နှံ့မှု ရာဇဝင်နှင့် ြပည်သူ့ကျန်းမာလရးနှင့် လဘးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းလရးမူဝါေများ၏ 

လြပာင်းလဲ တိုးတက်မှုကို ထည့်သေင်းသင်ြကားလပးြခင်း၊

	မီေီယာအသုံးြပုသင်ြကားြခင်းသည် လကျာင်းသားများကို စနစ်ကျ လသချာစော 

လတေးလခါ်သူ၊ ြပုလုပ်သူ၊ ထိလရာက်သည့် ဆက်သေယ်လြပာဆိုသူနှင့် တက်ကကသည့် 

နိုင်ငံသားများအြဖစ် ြမှင့်တင်လပးနိုင်ပါသည်။

၅.၇။ အထက်တန်းရကျာင်း
လကျာင်းသားများ၏ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို အလသအချာနားလထာင်ပါ။ လမးခေန်းများကို လြဖလပးပါ။

ကလလးများသည် သူတို့ကိုယ်တိုင်နှင့် အြခားသူများ လဘးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းလရးအတေက် 

အများအြပား လုပ်လဆာင်နိုင်လြကာင်း အလလးအနက်ထား လြပာြပပါ။ 

တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး ခပ်ခောခောလနထိုင်ြခင်း၏ သလဘာသဘာဝကို မိတ်ဆက်လြပာြကားပါ။ (သူငယ်ချင်း 

အချင်းချင်း ခပ်ခောခော/ခပ်လှမ်းလှမ်းတေင် လနထိုင်ြခင်း၊ လူစုလူလဝး ရှိရာလနရာများကို လရှာင်ြကဉ်ြခင်း၊ 
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  လကျာင်းသား/လကျာင်းသူများသို့ အကကံြပုချက်များ



မလိုအပ်ဘဲနှင့် အြခားသူများနှင့် ထိလတေ့ြခင်း၊ ကိုင်တေယ်ြခင်းများ မြပုလုပ်ြခင်း)

	လကာင်းမေန်သည့် ကျန်းမာလရး အမူအကျင့်များကို ဦးတည်ပါ။ (နှာလချလချာင်း 

ဆိုးသည့်အခါ ဖုံးအုပ်ြခင်း၊ တံလတာင်ဆစ်လကေးြဖင့် လုံလအာင်ဖုံးအုပ်ြခင်း၊ ပပီးလှေင် 

လက်ကို စင်လအာင် လဆးလြကာြခင်းစသည်)

အြပစ်တင်လြပာဆိုြခင်းများကို ကာကေယ်တားဆီးလပးရန် လကျာင်းသားများကို အားလပးကူညီပါ။

လတေ့ကကုံရနိုင်သည့် တန်ြပန်တုံ့ြပန်မှု အမျ ိုးမျ ိုးကို လဆေးလနေးပါ။ သာမန်မဟုတ်သည့် အလြခအလန 

များတေင် သာမန်တန်ြပန်တုံ့ြပန်မှုများသာြဖစ်လြကာင်း ရှင်းလင်းလြပာြပပါ။ သူတို့၏ ခံစားချက်များကို 

လဖာ်ြပရန်နှင့် ဆက်သေယ်လြပာြကားနိုင်ရန် အားလပးကူညီပါ။

အြခားလသာ ဘာသာရပ်များတေင် ဆီလလျာ်သည့် ကျန်းမာလရးအသိပညာလပးြခင်း ဘာသာရပ်ကို 

လပါင်းစပ်သင်ြကားြခင်း၊

	သိပ္ပံဘာသာရပ်တေင် ဗိုင်းရပ်စ်အလြကာင်းလလ့လာြခင်း၊ လရာဂါပိုးကူးစက်ပုံနှင့် 

ကာကေယ်လဆး များ၏ အလရးကကီးပုံကို ထည့်သေင်း သင်ြကားလပးြခင်း၊

	လူမှုလရးဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်များတေင် လနရာလေသအနှံ့အြပားတေင် လရာဂါကူးစက် 

ပျ ံ့နှံ့မှု ရာဇဝင်၊ လနာက်ဆက်တေဲ သက်လရာက်မှုများနှင့် ြပည်သူ့ ကျန်းမာလရးနှင့် 

လဘးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းလရးမူဝါေများက ခံနိုင်စေမ်းရည်နှင့် လူထုလပါင်းစည်းမှုကို 

တိုးတက်လစပုံတို့ကို ထည့် သေင်းသင်ြကားလပးြခင်း၊

လကျာင်းသားများကိုယ်တိုင် လကျာင်းတေင်းလြကညာချက်များ၊ ပိုစတာများမှတစ်ဆင့် လူထုကို 

လက်ဆင့်ကမ်း အသိလပးလြကညာသည့် အစီအစဉ်များ လဆာင်ရွက်လစပါ။ 

လကျာင်းသားများကိုယ်တိုင် လကျာင်းတေင်းလြကညာချက်များ၊ ပိုစတာများကို အသုံးြပု၍ လကျာင်းသား 

အချင်းချင်း ပညာလပးသည့် အစီအစဉ်များ ၊ လူထုကို လက်ဆင့်ကမ်း အသိလပး လြကညာသည့် 

အစီအစဉ်များ လဆာင်ရွက်လစပါ။

	မီေီယာဆိုင်ရာ အသိပညာရပ်သည် လကျာင်းသားများကို လသချာစနစ်ကျစော 

လတေးလခါ်သူ၊ ြပုလုပ်သူ၊ ထိလရာက်သည့် ဆက်သေယ်လြပာဆိုသူနှင့် တက်ကကသည့် 

နိုင်ငံသားများအြဖစ် ြမှင့်တင်လပးနိုင်ပါသည်။ 
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၆။  ဝန်ကကီးဌာန၏အခန်းကဏ္ဍနှင့်တာဝန်ဝတ္တရားများ

၆.၁။ ပညာရရးဝန်ကကီးဌာန၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့်တာဝန်ဝတ္တရားများ
ပညာလရးဝန်ကကီးဌာနသည်လုပ်ငန်းအလကာင်အထည်လဖာ်လဆာင်ရွက်ရာတေင် အဓိက ဦးလဆာင် 

တာဝန်ယူ လဆာင်ရွက်ရပါမည်။ သက်ဆိုင်ရာလေသရှိ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 

လရာဂါကာကေယ်တားဆီးလရးနှင့် အလရးလပါ်တုံ့ြပန်လရးလကာ်မတီနှင့်ချတိ်ဆက်၍ ညှိနှိုင်း လဆာင်ရွက် 

ရပါမည်။

အသေားအလာကန့်သတ်ြခင်းခံရလသာသူများအား ထားရှိသည့်စုရပ်အြဖစ် အသုံးြပုခဲ့သည့် လကျာင်း 

များနှင့် တက္ကသိုလ်/လကာလိပ်များတေင် လကျာင်းမဖေင့်မီကာလ ပိုးသတ်သန့်စင်ြခင်း ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း 

လဆာင်ရွက်ရာတေင် အဆင့်ဆင့်တာဝန်ယူကကီးြကပ်လဆာင်ရွက်ရမည်။

သက်ဆိုင်ရာ လကျာင်းကျန်းမာလရးလကာ်မတီများ၊ မိဘဆရာအသင်းများ၊ လကျာင်းအကျ ိုးလတာ် 

လဆာင်အဖေဲ့အစည်းများ၊ ရပ်မိရပ်ဖများနှင့်လေသခံလစတနာ့ဝန်ထမ်းအဖေဲ့အစည်းများအား ချတိ်ဆက် 

လဆာင်ရွက်ရန် ြဖစ်ပါသည်။

၆.၂။ ကျန်းမာရရးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၏အခန်းကဏ္ဍနှင့်တာဝန်ဝတ္တရားများ
ကျန်းမာလရးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာနသည် နည်းပညာပံ့ပိုးလဆာင်ရွက်ရာတေင် အဓိက ဦးလဆာင် 

တာဝန်ယူလဆာင်ရွက်ရပါမည်။

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အသေားအလာကန့်သတ်ြခင်းခံရလသာ 

သူများအား ထားရှိသည့် စုရပ်အြဖစ် အသုံးြပုခဲ့သည့် လကျာင်းများနှင့် တက္ကသိုလ်/လကာလိပ်များတေင် 

လကျာင်းမဖေင့်မီကာလ ပိုးသတ်သန့်စင်ြခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ချက်များ ြပုစုြခင်းနှင့် 

Checklists များ ြပုစုြခင်းတို့ကို လဆာင်ရွက်ရပါမည်။

လုပ်ငန်းလဆာင်ရွက်မှုများကို ကကီးြကပ်စစ်လဆးြခင်းနှင့် လိုအပ်သည့်နည်းပညာပံ့ပိုးြခင်းတို့ကို 

လဆာင်ရွက်ရပါမည်။
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 ဝန်ကကီးဌာန၏အခန်းကဏ္ဍနှင့်တာဝန်ဝတ္တရားများ



၇။ လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်များနှင့် စစ်ရဆးသည့် ပုံစံများ (Guidelines and Checklists)

၇.၁။ အရမခခံပညာရကျာင်းများတွင် COVID-19 ကူးစက်မှု ကာကွယ်တားဆီးနိုင်ရရးအတွက် 
ရဆာင်ရွက်ရမည့် ရရ၊ ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရရးနှင့် တစ်ကိုယ်ရရသန့်ရှင်းရရး 
လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်

၇.၁.၁။ လက်ရဆးရန်ရနရာ စီစဉ်ထားရှိမခင်း
	COVID-19 လရာဂါကာကေယ်တားဆီးနုိင်လရးအတေက် လက်လဆးရန်လနရာသည် လကျာင်းခန်း အတေင်းသ့ုိ 

မဝင်မီ လနရာသတ်မှတ်ြပင်ဆင်ထားပပီး စနစ်မှန်လက်လဆးနည်း ပုိစတာကုိ ထား ရိှရပါမည်။

	အနည်းဆံုး လကျာင်းသား/လကျာင်းသူ (၂၅)ဦးလှေင် လက်လဆးရန်လနရာ (၁)ခု သတ်မှတ် 

စီစဉ်ထားရမည်။ 

	လက်လဆးရာတေင် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး တတ်နိုင်သမှေ (၆)လပြခားရန် စီစဉ်ထားရမည်။

	ထို့ြပင်အိမ်သာအဆင်း လက်လဆးရန် သင့်လလှော်လသာ လနရာများထားရှိရမည်။

	လက်လဆးရန်လနရာတေင် လက်လဆးလရများ ကျဆင်းရန်၊ စေန့်ပစ်ရန် လရစုပ်ကျင်းနှင့် လရလြမာင်း 

စနစ်ရှိရမည်။

	လကျာင်းသားလကျာင်းသူများ လက်လဆးရန်အတေက် လရနှင့်ဆပ်ြပာသည် လက်လဆးရန် 

လနရာများ၌ အပမဲတမ်းအသင့် ရှိရမည်။

	လရနှင့် ဆပ်ြပာမရနိုင်ပါက အယ်လ်ကိုလဟာလ် အနည်းဆုံး ၆၀% ပါဝင်လသာ လက်သန့်  

လဆးရည်ကို ထားရှိလပးရမည်။

	လက်လဆးရန်လနရာသည် အသက်အရွယ်မတူညီလသာ လကျာင်းသားလကျာင်းသူများနှင့် 

မသန်စေမ်း သူများအတေက် ဆီလလျာ်မှုရှိရမည်။ 

	ဆရာ၊ဆရာမများ အလနြဖင့် စာသင်ခန်းအတေင်းမဝင်မှီနှင့် စာသင်ခန်းမှြပန်ထေက်ချနိ်တေင် 

မြဖစ်မလနလက်လဆးြခင်း။

 (ြဖစ်နိုင်ပါက လရာဂါကူးစက်မှု မြဖစ်လအာင် လက်လဆးရန်လနရာများကို တံလတာင်ဆစ်၊ လက်ဖျ၊ံ 

လြခလထာက်တို့ြဖင့် ဖေင့်နိုင်၊ ပိတ်နိုင်လသာ လရဘုံဘိုင်လခါင်းများ တပ်ဆင်အသုံးြပုပါ)

၇.၁.၂။ သန့်ရှင်းရရးနှင့်အမခားရသာ ကိစ္စရပ်များအတွက် သုံးရရရရှိရစမခင်း
	လကျာင်းရှိလူများအားလုံးအတေက် လရထေက်ပင်ရင်း (သို့) လရသိုလလှာင်ကန်/ စည်များတေင် 

တစ်လန့ တာ သုံးစေဲရန် လုံလလာက်လသာ လရကို ရရှိနိုင်ရန် စီစဉ်ထားရပါမည်။

	လကျာင်းသားလကျာင်းသူတစ်ဦးလှေင် လန့စဉ်လကျာင်းချန်ိအတေင်း မြကာခဏလက်လဆး နုိင်ရန် သန့်ရှင်း

လရးနှင့်လဆးလြကာြခင်းများအတေက် အနယ်အမှိုက်ကင်းလသာ လရအနည်းဆံုး (၇) လီတာ လုိအပ်ပါမည်။ 

(WHO)
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၇.၁.၃။ သန့်ရှင်း၍ ရဘးကင်းလုံခခုံရသာ ရသာက်ရရရရှိရရး
	လကျာင်းသားလကျာင်းသူတစ်ဦးစီအတေက် တစ်လန့တာ လကျာင်းချနိ်အတေင်း သန့်ရှင်း၍ လဘးကင်း 

လသာ/ သန့်စင်ထားလသာ လသာက်လရ အနည်းဆုံး (၃) လီတာ (လရသန့်ဗူး ၃ ဗူး) ရှိနိုင်ရပါမည်။

	လကျာင်းသားလကျာင်းသူတိုင်းသည် သန့်ရှင်းလသာ ကိုယ်ပိုင်လရခေက် (သို့) လရဗူးများကို အသုံးြပုရ 

ပါမည်။

၇.၁.၄။ အိမ်သာများနှင့် ဆီးသွားခန်း/ ဆီးခွက်များ မြည့်ဆည်းရပးမခင်း
	လကျာင်းတေင် လကာင်းမေန်သန့် ရှင်းလသာ အိမ်သာများကုိ လကျာင်းသူများနှင့် လကျာင်းသားများ 

သီးြခားစီ အသံုးြပုနုိင်ရန် ထားရိှရမည်။ အိမ်သာများသည် ယင်လံု၊ အနံ့လံု၊ အရှက်လံု၊ လရလံု ရမည်။ 

	လလဝင်လလထေက်လကာင်းပပီး အလင်းလရာင်လကာင်းစော ရှိရမည်။ အိမ်သာများကို လကျာင်းချနိ် 

အတေင်း အသုံးြပုနိုင်ရမည်။

	လကျာင်းသား ၅၀ ဦးအတေက် အိမ်သာတစ်လုံးနှင့် လကျာင်းသူ ၅၀ ဦးအတေက် အိမ်သာ တစ်လုံးနှုန်း 

စံသတ်မှတ် ထားရှိပါသည်။

	လကျာင်းသား ၅၀ ဦးအတေက် အိမ်သာတစ်လုံးနှင့် တေဲလျက် ဆီးသေားရန်လနရာ တလနရာ 

အနည်းဆုံး ရှိရမည်။

	လကျာင်းအိမ်သာများ အသုံးြပုချနိ်တေင် လကျာင်းသားလကျာင်းသူများ Physical Distancing မူကို 

လိုက်နာနိုင် ရန် စီစဉ်ထားရှိရမည်။

၇.၁.၅။ တစ်ကိုယ်ရရသန့်ရှင်းရရးဆိုင်ရာ ပညာရပးမခင်းနှင့် အမူအကျင့်များ 
     ရမပာင်းလဲရစမခင်း

	လရရရှိလရးနှင့် သန့်ရှင်းလရးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို လန့စဉ်ကကီးြကပ်နိုင်ရန် အနည်းဆုံး 

ဆရာ/ဆရာမတစ်ဦးမှ ထပ်ဆင့်ကကီးြကပ်၍ လကျာင်းသားလခါင်းလဆာင်နှစ်ဦးတို့ကို တာဝန်ခံ 

အြဖစ်လရွးချယ် သတ်မှတ်ထားရှိရမည်။

	COVID-19 နှင့်ပတ်သက်၍ လရာဂါလက္ခဏာများ၊ တစ်ကိုယ်လရသန့်ရှင်းလရးဆိုင်ရာ 

အလရးကကီးလသာ အချက်အလက်များကို လကျာင်းသားလကျာင်းသူများအား ကျန်းမာလရး အသိ

ပညာြမှင့်တင်လရးလဆာင်ရွက်ရန်နှင့် ဆရာ/ ဆရာမများအားလုံးကို COVID-19 နှင့်ပတ်သက်၍ 

လရာဂါလက္ခဏာများ၊ ကာကေယ်လရးနည်းလမ်းများ၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် တစ်ကိုယ်လရသန့်ရှင်းလရး

လုပ်ငန်းများကို ထိလရာက်မှုရှိလသာ၊ လက်လတေ့ကျလသာ သင်ြကား နည်းများနှင့် အသုံးြပုနိုင်ရန် 

လလ့ကျင့် လပးရမည်။

	အနည်းဆုံး စက္ကန့်  ၂၀ ြကာ စနစ်တကျလက်လဆးြခင်းအတေက် လကျာင်းတိုင်းတေင် လက်လဆးရန် 

အချနိ်ဇယားထားရှိရမည်။
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၇.၁.၆။ ရကျာင်းမုန့်ရေးဆိုင်/ မီးြိုရချာင်နှင့် အစားအစာ မပုလုပ်ကိုင်တွယ်မှုများအတွက် 
စီမံခန့်ခွဲမခင်း
	လကျာင်းမုန့်လေးတန်းများတေင် ကျန်းမာလရးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာနမှ ထုတ်ြပန်ထားလသာ 

လေးလရာင်းလေးဝယ်များ လိုက်နာရမည့် သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှု မရှိသည့် လကျာင်းမုန့်  

လေးဆိုင်များကို ဖေင့်လှစ်ခေင့်မြပုရပါ။

	အိမ်မှစီစဉ်၍ ယူလဆာင်လာလသာ အစာအာဟာရများ(ထမင်း၊ မုန့်၊ လရ)ကို မိမိအတန်း 

စာသင်ခုံတေင်သာ တစ်ဦးချင်း သီးြခားစားသုံးလစရမည်။ စုလပါင်းစားသုံးြခင်း လုံးဝမြပုရပါ။

	လကျာင်းမုန့်လေးဆုိင်များဖေင့်လှစ်မည်ဆုိပါက အိမ်သာများနှင့် အမှိုက်များ (သ့ုိမဟုတ်) လရဆုိး 

စေန့်ပစ်သည့် လနရာများ အစရိှသည့် လရာဂါကူးစက်နုိင်လသာ အရင်းအြမစ်များနှင့် အနည်းဆံုး 

လပ (၅၀) အကောအလဝးတေင် တည်ရိှရမည်။ ကျန်းမာလရးနှင့်အားကစား ဝန်ကကီးဌာနမှ ထုတ်ြပန် 

ထားလသာ လေးလရာင်းလေးဝယ်များ လုိက်နာရမည့် သတ်မှတ်ချက်များကုိ လုိက်နာရမည်။

	အစားအစာများကို လရသန့် ြဖင့်သာ ြပင်ဆင်ရမည်။

	လကျာင်းမုန့်လေးတန်း/ ထမင်းစားလဆာင်များတေင် လူစုလူလဝးမြဖစ်လစရန် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး 

တတ် နိုင်သမှေ (၆) လပ ြခားထားနိုင်ရန် စီစဉ်ထားရမည်။

	အစားမစားမီနှင့် စားပပီးချနိ်တေင် လရနှင့်ဆပ်ြပာကို အသုံးြပု၍ လက်ကို အနည်းဆုံး (၂၀) 

စက္ကန့် ြကာလအာင် စနစ်တကျ လဆးလြကာရမည်။ လရနှင့်ဆပ်ြပာကို အလေယ်တကူမရနိုင်ပါက 

အယ်လ်ကိုလဟာလ် အနည်းဆုံး ၆၀ % ပါဝင်လသာ လက်သန့်လဆးရည်ကို အသုံးြပု၍ လက်သန့်  

လဆးရည်လြခာက်လသာအခါမှသာ အစားအစာများကို ကိုင်တေယ်စားသုံးရမည်။

	လကျာင်းမုန့်စားဆင်းချနိ်တေင် လကျာင်းသားလကျာင်းသူများ Physical Distancing မူကို 

လိုက်နာနိုင်ရန် စီစဉ်ထားရှိရမည်။

	လကျာင်းဆရာ/ဆရာများနှင့် လကျာင်းသားလကျာင်းသူများြဖင့် ဖေဲ့စည်းထားလသာ လကျာင်းတေင်း 

လကျာင်းမုန့်လေးတန်းကကီးြကပ်လရးအဖေဲ့သည် လကျာင်းဖေင့်လနစဉ်ကာလ အတေင်း လကျာင်းမုန့်

လေးတန်းကကီးြကပ်ြခင်းကို လန့စဉ်ပုံမှန်စစ်လဆးလပးရန် စီစဉ်ထားရှိရမည်။

၇.၁.၇။ အမှိုက်များနှင့် ရရဆိုးများစွန့်ပစ်မှုအတွက် စီမံခန့်ခွဲမခင်း
	လကျာင်းအဝင်အထေက်လနရာများ၊ စာသင်ခန်းများ၊ အိမ်သာများ၊ လကျာင်းကစားကေင်းနှင့် မုန့်လေး 

တန်းနှင့် အြခားလိုအပ်လသာ လနရာများတေင် အဖုံးပါလသာ အမှိုက်ပုံးများ ထားရှိရ မည်။

	လရာဂါကူးစက်မှုြဖစ်နိုင်လချများသည့် အသုံးြပုပပီးလသာ ပါးစပ်နှင့်နှာလခါင်းစည်း (mask)၊ 

တစ်ရှူးများကို စနစ်တကျစေန့်ပစ်ရန် စီစဉ်ထားရှိရမည်။

	လရဆိုးများကို စေန့်ပစ်ရန် လရစုပ်ကျင်း/ လရလြမာင်းစနစ်ြဖင့် လဆာင်ရွက်ရပါမည်။ (လြမလပါ်သို့ 

တိုက်ရိုက်စေန့်ပစ်ြခင်း မြပုလုပ်ရပါ)
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	အမှိုက်များကို လကျာင်းဝင်းအတေင်း လခတ္တအမှိုက်စုထားလသာ လနရာသို့ လုံခခုံစောစေန့် ပစ်ရမည်။

 (လခတ္တအမှိုက်စုထားလသာ လနရာတေင်(၃)ရက်ထက် လကျာ်လေန်ြခင်းမရှိဘဲလြမြမှုပ်ြခင်း၊ 

အမှိုက်ကျင်း (သို့) အြခားသင့်လတာ်သည့် လနရာများသို့ စေန့်ပစ်ြခင်း)

	လန့စဉ်အမှိုက်များကို သက်ဆိုင်ရာ စည်ပင်သာယာလရးလကာ်မတီနှင့် ချတိ်ဆက်၍ စနစ်တကျ 

စေန့်ပစ်ရမည်။ လကျးလက်လေသရှိလကျာင်းများအလနြဖင့် အမှိုက်များကို စနစ်တကျမီးရှို့ြခင်း 

(သို့မဟုတ်) လြမြမှုပ်ြခင်းနည်းလမ်းများကို အသုံးြပုရမည်။

၇.၂။ အရမခခံပညာရကျာင်းများတွင် COVID-19 ကူးစက်မှု ကာကွယ်တားဆီးနိုင်ရရးအတွက် 
ရဆာင်ရွက်ရမည့် ရရ၊ ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းနှင့် တစ်ကိုယ်ရရသန့်ရှင်းရရးလုပ်ငန်း 
စစ်ရဆးသည့်ပုံစံ

စဉ် အရကကာင်းအရာ ရှိ မရှိ မှတ်ချက်

(၁) လက်ရဆးရန်ရနရာစီစဉ်ထားရှိမခင်း

၁-၁ COVID-19 လရာဂါကာကေယ်တားဆီးနိုင်လရးအတေက် 

လက်လဆးရန်လနရာ လကျာင်းခန်းအတေင်းသို့မဝင်မီ 

လနရာသတ်မှတ် ြပင်ဆင်ထားရှိြခင်း

***

၁-၂ COVID-19 လရာဂါကာကေယ်တားဆီးနိုင်လရးအတေက

်လက်လဆးရန်လနရာလကျာင်းခန်းအတေင်းသို့မဝင်မီလနရာ 

သတ်မှတ်ြပင်ဆင်ထားလသာလနရာတေင် 

စနစ်မှန်လက်လဆးနည်းပိုစတာကိုထားရှိြခင်း

***

၁-၃ အနည်းဆုံးလကျာင်းသား/သူ(၂၅)ဦးလှေင် 

လက်လဆးရန်လနရာ(၁)ခု သတ်မှတ်စီစဉ်ထားြခင်း

**

၁-၄ လက်လဆးရန်လနရာတေင်တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးတတ်နိုင်သမှေ 

(၆)လပြခားရန်စီစဉ်ထားြခင်း

***

၁-၅ လက်လဆးရန်လနရာတေင်လက်လဆးလရများကျဆင်းရန်၊ 

စေန့်ပစ်ရန်လရစုပ်ကျင်းနှင့်လရလြမာင်းစနစ်ထားရှိြခင်း

**

၁-၆ လကျာင်းသား/သူများလက်လဆးရန်အတေက်

လရနှင့်ဆပ်ြပာသည်လက်လဆးရန်လနရာများ၌ 

အပမဲတမ်းအသင့်ထားရှိြခင်း

***
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၁-၇ လရနှင့်ဆပ်ြပာမရနိုင်ပါက အယ်လ်ကိုလဟာလ်အနည်းဆုံး

၆၀% ပါဝင်လသာလက်သန့်လဆးရည်ကိုထားရှိြခင်း

***

၁-၈ ဆရာ၊ဆရာမများ အလနြဖင့် စာသင်ခန်းအတေင်းမဝင်မှီနှင့် 

စာသင်ခန်းမှြပန်ထေက်ချနိ်တေင် မြဖစ်မလနလက်လဆးြခင်း

***

(၂) သန့်ရှင်းရရးနှင့်အမခားရသာကိစ္စရပ်များအတွက်သုံးရရရရှိရစမခင်း

၂-၁ လကျာင်းရှိလူများအားလုံးအတေက်လရထေက်ပင်ရင်း(သို့)

လရသိုလလှာင်ကန်/စည်များတေင်တစ်လန့တာသုံးစေဲရန် 

လုံလလာက်လသာလရကိုရရှိနိုင်ရန်စီစဉ်ထားရှိြခင်း

***

(၃) သန့်ရှင်း၍ရဘးကင်းလုံခခုံရသာရသာက်ရရရရှိရရး

၃-၁ လကျာင်းသား/သူတိုင်းသည်သန့်ရှင်းလသာကိုယ်ပိုင်လရခေက်(သို့)

လရဗူးများကိုအသုံးြပုြခင်း

***

(၄) အိမ်သာများနှင့်ဆီးသွားခန်း/ ဆီးခွက်များမြည့်ဆည်းရပးမခင်း

၄-၁ လကျာင်းသား၅၀ဦးအတေက်အိမ်သာတစ်လုံးနှင့်လကျာင်းသူ  

၅၀ဦး အတေက်အိမ်သာတစ်လုံးစီစဉ်ထားြခင်း

***

၄-၂ လကျာင်းသား ၅၀တေဲလျက် ဆီးသေားရန်လနရာတလနရာ 

အနည်းဆုံးထားြခင်း

***

၄-၃ လကျာင်းအိမ်သာများအသုံး ြပုချနိ်တေင်လကျာင်းသား/သူများ 

Physical Distancing မူကိုလိုက်နာနိုင်ရန်စီစဉ်ထားြခင်း

***

(၅) တစ်ကိုယ်ရရသန့်ရှင်းရရးဆိုင်ရာပညာရပးမခင်းနှင့်အမူအကျင့်များရမပာင်းလဲရစမခင်း

၅-၁ လရရရှိလရးနှင့်သန့်ရှင်းလရးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို

လန့စဉ်ထပ်ဆင့်ကကီးြကပ်နိုင်ရန်အနည်းဆုံးဆရာ/ဆရာမ

တစ်ဦးနှင့်လကျာင်းသားလခါင်းလဆာင်နှစ်ဦးတို့ကို

တာဝန်ခံအြဖစ်လရွးချယ်သတ်မှတ်ထားရှိြခင်း

***
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၅-၂ COVID-19နှင့်ပတ်သက်၍လရာဂါလက္ခဏာများ၊တစ်ကိုယ်လရ

သန့်ရှင်းလရးဆိုင်ရာအလရးကကီးလသာအချက်အလက်များကို

လကျာင်းသား/သူများအားကျန်းမာလရးအသိပညာြမှင့်တင်လရး

လဆာင်ရွက်ထားြခင်း

***

၅-၃ ဆရာ/ဆရာမများအားလုံးကို COVID-19 နှင့်ပတ်သက်၍ လရာ

ဂါလက္ခဏာများ၊ကာကေယ်လရးနည်းလမ်းများ၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှ

င့်တစ်ကိုယ်လရသန့်ရှင်းလရးလုပ်ငန်းများကိုထိလရာက်မှုရှိလသာ၊

လက်လတေ့ကျလသာသင်ြကားနည်းများနှင့်အသုံးြပုနိုင်ရန်

လလ့ကျင့်ြခင်း

***

၅-၄ အနည်းဆုံးစက္ကန့်၂၀ြကာစနစ်တကျလက်လဆးရန်

အချနိ်ဇယားထားရှိြခင်း (လကျာင်းအတေင်းသို့ 

ဝင်လရာက်ချနိ်၊ မုန့်စားမဆင်းခင်အချနိ်၊ မုန့်စားတက်ချနိ်၊ 

လကျာင်းဆင်းခါနီးအချနိ် )

***

(၆) ရကျာင်းမုန့်ရေးဆိုင်/မီးြိုရချာင်နှင့်အစားအစာမပုလုပ်ကိုင်တွယ်မှုများအတွက်စီမံခန့်ခွဲမခင်း

၆-၁ အိမ်မှစီစဉ်၍ယူလဆာင်လာလသာအစာအဟာရများကို 

မိမိအတန်းစာသင်ခုံ(ထမင်း၊မုန့် ၊လရ)တေင် တစ်ဦးချင်း

သီးြခားစားသုံးလစရန်စီစဉ်ထားြခင်း

***

၆-၂ လကျာင်းမုန့်လေးဆိုင်များဖေင့်လှစ်မည်ဆိုပါကအိမ်သာများနှင့် 

အမှိုက်များ(သို့) လရဆိုးစေန့်ပစ်သည့်လနရာများ အစရှိသည့်

လရာဂါကူးစက်နိုင်လသာ အရင်းအြမစ်များနှင့် အနည်းဆုံး လပ (၅၀)

အကောအလဝးတေင် ထားရှိြခင်း (ကျန်းမာလရးနှင့် အားကစားဝန်ကကီး

ဌာနမှထုတ်ြပန်ထားလသာလေးလရာင်းလေးဝယ်များ လိုက်နာရမည့် 

သတ်မှတ်ချက်များအတိုင်း)

***

၆-၃ အစားအစာများကိုလရသန့် ြဖင့်သာြပင်ဆင်ြခင်း ***

၆-၄ လကျာင်းမုန့်လေးတန်;များတေင်လူစုလူလဝးမြဖစ်လစရန်

တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးတတ်နိုင်သမှေ(၆)လပြခားထားနိုင်ရန် 

စီစဉ်ထားြခင်း

***

၆-၅ လကျာင်းမုန့်လေးတန်းကိုလန့စဉ်ပုံမှန်စစ်လဆးြခင်း ***
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(၇) လက်ရတွ့ကျရသာသင်ကကားနည်းများနှင့် အသုံးမပုနိုင်ရန် ရလ့ကျင့်မခင်း

၇-၁ လကျာင်းအဝင်အထေက်လနရာများ၊စာသင်ခန်းများ၊အိမ်သာများ

၊လကျာင်းကစားကေင်းနှင့်မုန့်  လေးတန်းနှင့်အြခားလိုအပ်လသာ

လနရာများတေင်အဖုံးပါလသာအမှိုက်ပုံးများထားရှိြခင်း

***

၇-၂ လရာဂါကူးစက်မှုြဖစ်နိုင်လချများသည့်အသုံးြပုပပီးလသာ

ပါးစပ်နှင့်နှာလခါင်းစည်း(Mask)၊တစ်ရှူးများကို

စနစ်တကျစေန့်ပစ်ရန်စီစဉ်ထားရှိြခင်း

***

၇-၃ လရဆိုးများကိုစေန့်ပစ်ရန်လရစုပ်ကျင်း/

လရလြမာင်းစနစ်စီစဉ်ထားရှိြခင်း

***

၇-၄ လန့စဉ်အမှိုက်များကိုသက်ဆိုင်ရာ စည်ပင်သာယာလရး 

လကာ်မတီနှင့် ချတိ်ဆက်၍စနစ်တကျစေန့်ပစ်ြခင်း။ 

(၃)ရက်ထက် လကျာ်လေန်ြခင်းမရှိဘဲလကျးလက်လေသရှိလကျာင်း

များတေင်အမှိုက်များကိုစနစ်တကျမီးရှို့ြခင်း(သို့)လြမြမှုပ်ြခင်း

**

မှတ်ချက်- ကကီးြကပ်စစ်လဆးပပီးလိုအပ်ချက်များကိုြဖည့်ဆည်းလပးရန်တာဝန်ရှိသူများကိုသတင်းပို့ရပါမည်။

ကကီးြကပ်စစ်လဆးသူဆရာ/ဆရာမလက်မှတ် -----------------------

ကကီးြကပ်စစ်လဆးသူဆရာ/ဆရာမအမည် -----------------------

ကကီးြကပ်စစ်လဆးသူဆရာ/ဆရာမရာထူး -----------------------

ထပ်ဆင့်ကကီးြကပ်စစ်လဆးသူဆရာ/ဆရာမလက်မှတ်-------------------

ထပ်ဆငကကီးြကပ်စစ်လဆးသူဆရာ/ဆရာမအမည်---------------------

ထပ်ဆင့်ကကီးြကပ်စစ်လဆးသူဆရာ/ဆရာမရာထူး----------------------
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၇.၃။ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) မြစ်ပွားရနစဉ် ကာလအတွင်း 
ရကျာင်းများနှင့် တက္ကသိုလ်/ရကာလိပ်များတွင် ပိုးသတ်သန့်စင်မခင်းဆိုင်ရာ 
လုပ်ငန်းလမ်းညွှန် (Version 1) (၁၄-၇-၂၀၂၀)

Coronavirus Disease 2019(COVID-19) ြဖစ်ပေားလနစဉ် ကာလအတေင်းလကျာင်းများနှင့် တက္ကသိုလ်/

လကာလိပ်များတေင် ပိုးသတ်သန့်စင်ြခင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကိုလဆာင်ရွက်ရမည် ြဖစ်ပါသည်။ ထိုသို့ 

လဆာင်ရွက်ရာတေင် လန့စဉ်လဆာင်ရွက်ရန်နှင့် အပတ်စဉ်လဆာင်ရွက်ရန်ဟူ၍ ခေဲြခားထားပါသည်။

ကုိရုိနာဗုိင်းရပ်စ်လရာဂါပုိးပါရိှသည့် အစက်အမှုန်များကျလရာက်ထားလသာ ပစ္စည်များ၊မျက်နှာြပင်များကုိ 

ထိလတေ့ ြခင်းြဖင့် လရာဂါကူးစက်နုိင်လြခ ြမင့်မားလသာလြကာင့် ယင်းလရာဂါပုိး ပါရိှသည့် အစက်

အမှုန်များကျလရာက်နုိင်ဖေယ်ရိှလသာထိလတေ့ မှုများလသာ ပစ္စည်းများ၊ မျက်နှာြပင်များ (ဥပမာ- 

တံခါးလက်ကိုင်၊ လလှကားလက်ရန်းများ၊ အိမ်သာ၊ လရပိုက်လခါင်း၊ အလုပ်စားပေဲစသည်)ကို 

အဓိကထား၍ ပိုးသတ်သန့်စင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထိုသို့ ပိုးသတ်သန့်စင်ရာတေင် အသုံးြပုသူ 

များကို လဘးအန္တရာယ် မြဖစ်လပါ်လစရန်နှင့် ပစ္စည်းများ၊ မျက်နှာြပင်များပျက်စီးြခင်းတို့ 

မြဖစ်လပါ်လစရန် အတေက် ပိုးသတ်သန့်စင်လဆးရည်၏ ြပင်းအားနှင့် ထိလတေ့လသာအချနိ်တို့ကို 

အထူးဂရုြပုရပါမည်။ လေးများ၊ လမ်းမကကီးများနှင့် အလဆာက်အဦအတေင်းလနရာများ၊ 

လူအများအသုံးြပုလသာ လလှောက်လမ်းများ (ကေန်ကရစ်လမ်း၊ လြမသားလမ်း စသည်)၊ လလှကား 

များတေင် ပိုးသတ်သန့်စင် ရဆးရည်ကိုရဆးြျန်းမခင်း (သို့) အ ရငွ့ပုံစံမြင့် မှုတ်မခင်းမြင့် 

လည်းရကာင်း၊ ကလိုရင်းနှင့် ကလိုရင်းကွန်ရပါင်းပါဝင်ရသာ ပိုးသတ်သန့်စင်ရဆးရည် (သို့မဟုတ်) 

အမခားဓာတုရဆးရည် အရပျာ့စားများကို လူခန္ဓာကိုယ်ရပါ်သို့ ပက်ြျန်းမခင်းမြင့် ရသာ်လည်းရကာင်း 

COVID-19 လရာဂါကိုြဖစ်လစလသာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးအား ပိုးသတ်သန့်စင်ရာတေင် ထိလရာက်မှု 

မရှိလြကာင်းနှင့် ကျန်းမာလရးအတေက် ထိခိုက်မှုြဖစ်လစနိုင်လြကာင်း  WHO က သတိလပးထားပါသည်။

၇.၃.၁။  သန့်ရှင်းရရးမပုလုပ်မခင်းနှင့် ပိုးသတ်သန့်စင်မခင်းအရမခခံသရဘာတရား
ပိုးသတ်သန့်စင်လဆးရည် အသုံးြပု၍ ပိုးသတ်သန့်စင်ြခင်း (Disinfection) မြပုလုပ်မီလရနှင့် 

ဆပ်ြပာကိုအသုံးြပု၍ သန့်ရှင်းလရးြပုလုပ်ြခင်း(Cleaning)သည် မရှိမြဖစ် အလရးပါလသာအဆင့် 

တစ်ခုြဖစ်ပါသည်။  

သန့်ရှင်းလရးြပုလုပ်ပပီးလနာက် ပိုးသတ်သန့်စင်ြခင်း (Disinfection)ကိုထပ်မံ၍ လုပ်လဆာင်ရပါမည်။  
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ထိုသို့ ပိုးသတ်သန့်စင်ြခင်းလုပ်လဆာင်ရာတေင် အဝတ်ကိုပိုးသတ်သန့်စင်လဆးရည်စေတ်ပပီးပေတ်တိုက်

ြခင်းသည် မှန်ကန်လသာနည်းလမ်းြဖစ်သည်ဟု WHO မှ လဖာ်ြပထားပါသည်။ ပိုးသတ် သန့်စင်ြခင်း

ြပုလုပ်ပပီးယင်းအဝတ်ကိုြပန်လည်အသုံးြပုလိုပါက လလှော်ဖေပ်၍ အသုံးြပုရမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

ပိုးသတ်သန့်စင်ြခင်းြပုလုပ်ရာတေင် WHO မှ ညွှန်ြကားချက်များအရကလိုရင်းကိုအလြခခံ၍ ထုတ်လု

ပ်ထားလသာပိုးသတ်သန့်စင်လဆးရည် (0.1% Sodium Hypochlorite Solution (သို့မဟုတ်) 0.1% 

Calcium Hypochlorite Solution) နှင့် 70-90% Ethyl Alcohol တို့ကိုအသုံးြပုနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ 

အသုံးြပုရာတေင် ပိုးသတ်သန့်စင်လိုလသာပစ္စည်းများ၊ မျက်နှာြပင် များနှင့် ပိုးသတ်သန့်စင်လဆးရည်တို့ 

ထိလတေ့ချနိ်မှာအနည်းဆုံး ၁ မိနစ်ရှိရမည် ြဖစ်ပါသည်။

၇.၃.၂။ ကလုိရင်းကုိအရမခခံ၍ထုတ်လုပ်ထားရသာ အရည်နှင့်အမှုန့်များကုိအသံုးမပု၍ 
 ပုိးသတ်သန့်စင်မခင်း

ကလိုရင်းကိုအလြခခံ၍ ထုတ်လုပ်ထားလသာအရည်နှင့်အမှုန့်များကိုအသုံးြပု၍ ပိုးသတ် သန့်စင်နိုင်ပါ

သည်။ယင်းအရည်နှင့်အမှုန့်များကိုလရနှင့် အချ ိုးကျ လရာစပ်ြခင်းြဖင့် 0.1% Sodium Hypochlorite 

Solution (1000ppm) (သို့မဟုတ်) 0.1% Calcium Hypochlorite Solution (1000ppm)ပါဝင်

လသာပိုးမွှားသန့်စင်နိုင်လသာပိုးသတ်သန့်စင်လဆးရည်ကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ 

အစွန်းချွတ်ရဆးအရည် (5% Sodium Hypochlorite) ကိုအသုံးမပုပါက-

	 0.1% Sodium Hypochlorite Solution (1000ppm) ရရှိရန် 

	 (လဆးရည်1:50 အချ ိုး )လရ(၁)လီတာတေင် လဆးရည်(20ml) လက်ဖက်ရည်ဇေန်း(၄)

ဇေန်းထည့်၍ လဖျာ်စပ်ပါ။
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အစွန်းချွတ်ရဆးအမှုန့် Bleaching Powder (35% Calcium Hypochlorite)ကိုအသုံးမပုပါက-

	0.1% Calcium Hypochlorite Solution (1000ppm)ရရှိရန် 

	Bleaching Powder ထမင်းစားဇေန်းရှည် လမာက်လမာက်(၂)ဇေန်း(28 gram)နှင့်  

လရ(၁)လီတာကိုဦးစောလရာပါ။

	ထို့လနာက် လရ(၉)လီတာထပ်မံလရာစပ်ပါ။

ရြျာ်စပ်ပပီးရဆးရည်ကို (၂၄)နာရီအတွင်းကုန်ရအာင် အသုံးမပုရန် မြစ်ပါသည်။
(၂၄) နာရီရကျာ်ပါကအာနိသင် ရလျာ့ကျနိုင်ပါသည်။

အစွန်းချွတ်ရဆးအမှုန့် Bleaching Powder (65% Calcium Hypochlorite)ကိုအသုံးမပုပါက-

	0.1% Calcium Hypochlorite Solution (1000ppm)ရရှိရန် 

	Bleaching Powder ထမင်းစားဇေန်းရှည် လမာက်လမာက်(၁)ဇေန်း(15 gram)နှင့် 

လရ(၁)လီတာကိုဦးစောလရာပါ။

	ထို့လနာက် လရ(၉)လီတာထပ်မံလရာစပ်ပါ။

ပိုးသတ်သန့်စင်ရဆးရည်ရြျာ်စပ်မခင်းနှင့်ပိုးသတ်သန့်စင်မခင်းတွင် လိုက်နာရမည့်အချက်များ

	ပိုးသတ်သန့်စင်ြခင်းကိုစနစ်တကျ လလ့ကျင့်ထားသူများကလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတိုင်းလဆာင်

ရွက်ရပါမည်။ 

	လဆးလဖျာ်စပ်မည့်သူများ၊ သန့်ရှင်းလရးြပုလုပ်မည့်သူများနှင့် ပိုးသတ်သန့်စင်ြခင်းြပုလုပ်မည့် 

သူများသည် လခါင်းစေပ်၊ ပါးစပ်နှင့် နှာလခါင်းစည်း၊ ရာဘာလက်အိတ်၊ ရင်ကာ၊ အကာအကေယ် 

မျက်မှန်နှင့် လည်ရှည်ဖိနပ်တို့ကိုအသုံးြပုရပါမည်။

	လဆးလဖျာ်စပ်သည့်လနရာသည် လလဝင်/လလထေက် လကာင်းလသာလနရာြဖစ်ရမည်။ 
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	လဆးလဖျာ်စပ်ရာတေင် လရြကည်၊ လရလအးကိုသာအသုံးြပု၍ လဖျာ်စပ်ရမည်။ လရပူ/လရလနေးသည် 

လဆးအာနိသင်ကိုလလျာ့ကျလစနိုင်ပါသည်။

	ပိုးသတ်သန့်စင်ြခင်းြပုလုပ်ချနိ်တေင် လလဝင်/လလထေက်လကာင်းလစရန် ြပတင်းလပါက် 

များကိုဖေင့်ထားပပီးလူအဝင်/ အထေက် မရှိချနိ် ြဖစ်ရပါမည်။ 

	အမျ ိုးအစားမတူလသာပိုးသတ်သန့်စင်လဆးရည်များကိုလရာလနှာ၍ အသုံးမြပုရပါ။

၇.၃.၃။ 70%-90% Ethyl Alcohol ကိုအသုံးမပု၍ ပိုးသတ်သန့်စင်မခင်း
မြကာခဏထိလတေ့မှုများလသာ သတ္တုမျက်နှာြပင်များနှင့် ပစ္စည်းများကို 70%-90% Ethyl Alcoholြဖင့် 

ပေတ်တိုက်၍ အနည်းဆုံး(၁)မိနစ်ြကာလအာင်ထားပပီးလှေင် သန့်ရှင်းလသာအဝတ်လြခာက်ြဖင့် ထပ်မံ 

သုတ်ကာ ပိုးသတ်သန့်စင်နိုင်ပါသည်။

၇.၃.၄။ ပိုးသတ်သန့်စင်မခင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ
(က) ရန့စဉ်ရဆာင်ရွက်ရန် 

(၁) ထိရတွ့မှုများရသာမျက်နှာမပင်များနှင့်ပစ္စည်းများ

 ထိလတေ့မှုများလသာမျက်နှာြပင်များနှင့်ပစ္စည်းများ(စားပေဲများ၊ကုလားထိုင်များ၊စာသင်ခန်း/ရုံး

ခန်းများအတေင်းရှိြကမ်းြပင်များ၊ ကစားကေင်းအတေင်းရှိမျက်နှာြပင်များနှင့်ပစ္စည်းများ(ခုံတန်း၊ 

ေန်း၊ လလှောစသည်)၊ကစားစရာပစ္စည်းများ၊ အမှိုက်ပုံးများ၊လက်လဆးကန်များ၊လရပိုက်လခါင်းများ၊ 

လက်ရန်းများ၊အိမ်သာများ(အတေင်း၊ အြပင်မျက်နှာြပင်များ)စသည်)ကို -

	ပထမဦးစောလရနှင့် ဆပ်ြပာကိုအသုံးြပု၍ သန့်ရှင်းလရးြပုလုပ်ြခင်း (Cleaning)ကို လဆာင်ရွက် 

ရပါမည်။

	ထိုသို့သန့်ရှင်းလရးြပုလုပ်ရာတေင် ညစ်လပမှုအနည်းဆုံးလနရာမှ အများဆုံးလနရာသို့လည်းလကာင်း၊ 

ြမင့်လသာမျက်နှာြပင်မှ နိမ့်လသာမျက်နှှာြပင်သို့လည်းလကာင်းလဆးလြကာရပါမည်။

	သန့်ရှင်းလရးြပုလုပ်ြခင်း (Cleaning) လဆာင်ရွက်ပပီးလနာက်  ပိုးသတ်သန့်စင်ြခင်း (Disinfection) 

ြပုလုပ်ရပါမည်။

	ပိုးသတ်သန့်စင်ရာတေင် 0.1% Sodium Hypochlorite Solution (1000ppm) (သို့မဟုတ်) 0.1% 

Calcium Hypochlorite Solution (1000ppm) ပါဝင်လသာပိုးသတ်သန့်စင်လဆးရည် စေတ်ထား

လသာအဝတ်ြဖင့်ပေတ်တိုက်ပပီးအနည်းဆုံး(၁)မိနစ်ြကာလအာင်ထား၍ပိုးသတ်သန့်စင်ရပါမည်။  

(၁)မိနစ်ြကာထားပပီးလနာက် သန့်ရှင်းလသာအဝတ်လြခာက်ြဖင့်ထပ်မံပေတ်တိုက်ရပါမည်။ 

 ထိလတေ့မှုများလသာသတ္တုမျက်နှာြပင်များနှင့်ပစ္စည်းများ (သင်ြကားသင်ယူမှုအလထာက်အကူြပု 

ပစ္စည်းများ(ဥပမာ-ကေန်ြပူတာများ/ touch screen များ)၊ သင်ပုန်းများ၊ Whiteboard များ၊ 

မီးခလုတ်များ၊ လရပိုက်လခါင်းများ၊ တံခါးနှင့် ြပတင်းလပါက်လက်ကိုင်များ၊သတ္တုစားပေဲများ၊ 

အိမ်သာရှိလရဆေဲခလုတ်များစသည်)ကို
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	70%-90% Ethyl Alcohol ြဖင့် ပေတ်တိုက်ပပီးအနည်းဆုံး (၁)မိနစ်ြကာလအာင်ထား၍ 

ပိုးသတ်သန့်စင်ရပါမည်။ (၁)မိနစ် ြကာထားပပီးလနာက် သန့်ရှင်းလသာအဝတ်လြခာက်ြဖင့် 

ထပ်မံပေတ်တိုက်ရပါမည်။ 

 (သင်ကကားသင်ယူမှုအရထာက်အကူမပုပစ္စည်းများနှင့် အမခားပစ္စည်းများ (ဥပမာ-ရကျာင်းသံုးပစ္စည်းများ၊ 
ကစားစရာများ)ကုိ အတတ်နုိင်ဆံုး မျှရဝအသံုးမပ မုခင်း မမပုရပါ။ မျှရဝအသံုးမပ မုခင်း မပုလုပ်ပါက 
တစ်ဦးအသံုးမပ ပုပီးတုိင်း ပုိးသတ်သန့်စင်မခင်း မပုလုပ်ရပါမည်။)

(၂) ထိရတွ့မှုနည်းရသာမျက်နှာမပင်များ

 ထိလတေ့မှုနည်းလသာမျက်နှာြပင်များ(လလှောက်လမ်းများ၊ နံရံများ၊လလှကားများ၊ တံခါးရွက်များ၊ 

stageခုံများစသည်)ကိုလရနှင့်ဆပ်ြပာြဖင့်လန့စဉ်လဆးလြကာရပါမည်။

(၃) ခန်းစီးအဝတ်များကိုပိုးသတ်သန့်စင်မခင်း

	ခန်းစီးအဝတ်များကုိပုိးသတ်သန့်စင်ြခင်းအားအနည်းဆံုးတစ်ပတ် (၂) ကကိမ် ြပုလုပ်ရမည်ြဖစ်ပပီး သိ

သာထင်ရှားလသာစေန်းထင်းမှုရိှပါက ပုိးသတ်သန့်စင်ြခင်းအား ချက်ချင်းြပုလုပ်ရမည် ြဖစ်ပါ သည်။

	ပိုးသတ်သန့်စင်ရာတေင် လရာဂါပိုးများမြပန့်ပေားလစရန်အတေက် ခန်းစီးအဝတ်များကို ခါြခင်း၊ 

ြကမ်းတမ်းစောကိုင်တေယ်ြခင်း မြပုရပါ။ အဝတ်လလှော်ရန် ယိုစိမ့်မှုမရှိနိုင်လသာ သီးြခားအိတ်ြဖင့် 

သယ်ယူပို့လဆာင်၍ သီးြခားလလှော်ဖေတ်ရပါမည်။ အဝတ်လလှော်စက်ရှိပါကခန်းစီးအဝတ်များကို 

အပူချနိ် ၆၀ မှ ၉၀ ေီဂရီစင်တီဂရိတ် (၁၄၀ မှ ၁၉၄ ေီဂရီဖာရင်ဟိုက်)ရှိလသာ လရနှင့် ဆပ်ြပာရည်ကို 

အသုံးြပု၍ လလှော်ဖေတ်ရမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

	အဝတ်လလှော်စက်မရိှပါက ခန်းစီးအဝတ်များကုိ လရပူနှင့် ဆပ်ြပာရည် ထည့်ထားလသာ 

အဝတ်လလှော်ဇလားကကီးထဲတေင် ထည့်၍ လဘးပတ်ဝန်းကျင်သ့ုိ မဖိတ်စင်လစရန် အထူးဂရုစုိက်၍  

တုတ်လချာင်းြဖင့် န့ံှလအာင်လမွှပပီး လခတ္တထားရပါမည်။ ပပီးလှေင်ဆပ်ြပာရည်များကုိ သေန်ပပီး 0.05 % 

hypochloride solution (500 ppm) ြဖင့် မိနစ် (၃၀)ခန့်  စိမ်ထားရပါမည်။ ထ့ုိလနာက် လရကုိအသံုးြပု၍ 

ြပန်လည်လလှော်ဖေတ်ရမည် ြဖစ်ပါသည်။ လလှော်ဖေတ်ပပီးပါက လြခာက်လသေ့ လအာင်လနလှန်းပပီး 

ြပန်လည်အသံုးြပုနုိင်မည် ြဖစ်ပါသည်။

(၄) အဝတ်မြင့်မပုလုပ်ထားရသာပါးစပ်နှင့် နှာရခါင်းစည်းများကိုပိုးသတ် သန့်စင်မခင်း

	အဝတ်ြဖင့်ြပုလုပ်ထားလသာ ပါးစပ်နှင့်နှာလခါင်းစည်းများကုိ ပုိးသတ်သန့်စင်ြခင်းအား အနည်းဆံုး 

တစ်လန့(၁) ကကိမ် ြပုလုပ်ရမည် ြဖစ်ပါသည်။

	အဝတ်လလှော်စက်ရှိပါကအဝတ်ြဖင့်ြပုလုပ်ထားလသာပါးစပ်နှင့် နှာလခါင်းစည်းများကို အပူချနိ် 

၆၀ မှ ၉၀ ေီဂရီစင်တီဂရိတ် (၁၄၀ မှ ၁၉၄ ေီဂရီဖာရင်ဟိုက်)ရှိလသာ လရနှင့် ဆပ်ြပာရည်ကို 

အသုံးြပု၍ လလှော်ဖေတ်ရမည် ြဖစ်ပါသည်။ 
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	အဝတ်လလှော်စက်မရှိပါက အဝတ်ြဖင့်ြပုလုပ်ထားလသာပါးစပ်နှင့် နှာလခါင်းစည်းများကို 

ဆူပေက်ပပီးစ လရပူ (အပူချနိ် ၆၀ မှ ၉၀ ေီဂရီစင်တီဂရိတ်) နှင့်ဆပ်ြပာထည့်ထားလသာ 

အဝတ်လလှော်ဇလားထဲတေင် ထည့်၍ လဘးပတ်ဝန်းကျင်သို့ မဖိတ်စင်လစရန် အထူးဂရုစိုက်၍ 

တုတ်လချာင်းြဖင့် နှံ့လအာင်လမွှပပီး လခတ္တထားရပါမည်။ ပပီးလျင်လလှော်ဖေတ်ရမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

လလှော်ဖေတ်ပပီးပါက လြခာက်လသေ့လအာင်လနလှန်းကာ မီးပူတိုက်ပပီး ြပန်လည်အသုံးြပုနိုင်မည် 

ြဖစ်ပါသည်။

(တစ်ချနိ်တည်းတက်ရသည့်လကျာင်းများတေင် ညလနလကျာင်းဆင်းချနိ်၌ သန့်ရှင်းလရးြပုလုပ်ြခင်းနှင့်  

ပိုးသတ်သန့်စင်ြခင်းြပုလုပ်ရမည်ြဖစ်ပပီးနှစ်ချနိ်တက်လရာက်သည့် လကျာင်းများတေင် ပထမအချနိ် 

လကျာင်းဆင်းပပီးချနိ်၌ တစ်ကကိမ်၊ ညလနပိုင်းလကျာင်းဆင်းပပီးချနိ်၌တစ်ကကိမ် လဆာင်ရွက်ရမည် 

ြဖစ်သည်။)

(ခ) အပတ်စဉ်ရဆာင်ရွက်ရန်

	ထိလတေ့မှုများလသာမျက်နှာြပင်များနှင့်ထိလတေ့မှုနည်းလသာမျက်နှာြပင်များ၊ ပစ္စည်းများအားလုံး 

(စားပေဲများ၊ ကုလားထိုင်များ၊ စာသင်ခန်း/ရုံးခန်းများအတေင်းရှိ ြကမ်းြပင်များ၊ stageခုံများ၊ 

တံခါးရွက်များ၊ လက်လဆးကန်များ၊ လရပိုက်လခါင်းများ၊ လက်ရန်းများ၊  အိမ်သာများ (အတေင်း၊ 

အြပင်မျက်နှာြပင်များ)၊ လလှောက်လမ်းများ၊ နံရံများ၊ ကစားကေင်းအတေင်းရှိ မျက်နှာြပင်များနှင့် 

ပစ္စည်းများ(ခုံတန်း၊  ေန်း၊ လလှောစသည်)၊ ကစားစရာပစ္စည်းများ၊ အမှိုက်ပုံးများ၊ လလှကားများ 

စသည်)ကို လရနှင့်ဆပ်ြပာြဖင့် လဆးလြကာ၍ သန့်ရှင်းလရးြပုလုပ်ြခင်း (Cleaning) နှင့် 0.1% 

Sodium Hypochlorite Solution (1000ppm) (သို့မဟုတ်) 0.1% Calcium Hypochlorite 

Solution (1000ppm) ပါဝင်လသာ ပိုးသတ်သန့်စင်လဆးရည်ြဖင့် ပိုးသတ်သန့်စင်ြခင်း 

(Disinfection)ကို ြပုလုပ်ရပါမည်။

	သတ္တုမျက်နှာြပင်များနှင့်ပစ္စည်းများအားလုံး (သင်ြကားသင်ယူမှုအလထာက်အကူြပု ပစ္စည်းများ 

(ဥပမာ-ကေန်ြပူတာများ/ touch screen များ)၊ မီးခလုတ်များ၊ လရပိုက်လခါင်းများ၊ တံခါးနှင့် 

ြပတင်းလပါက်လက်ကိုင်များ၊ သင်ပုန်းများနှင့် Whiteboardများ၊ သတ္တုစားပေဲများ၊ အိမ်သာရှိ 

လရဆေဲခလုတ်များ စသည်)ကို 70%-90% Ethyl Alcohol ြဖင့် ပိုးသတ်သန့်စင်ရပါမည်။

	အပတ်စဉ်   လသာြကာလန့ ညလန (သို့မဟုတ်) စလနလန့တေင် ြပုလုပ်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ လကျာင်းြပန် 

ဖေင့်သည့်လန့တေင် ပုံမှန်အတိုင်း ဆက်လက်လဆာင်ရွက်ရပါမည်။

(ဂ) ရကျာင်းကကိုပို့ယာဉ်များပိုးသတ်သန့်စင်မခင်း

	လကျာင်းကကိုပို့ယာဉ်များကိုလန့စဉ် ပိုးသတ်သန့်စင်ြခင်းြပုလုပ်ရမည်။ 
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၇.၃.၅။ မပန်လည်အသုံးမပု၍ရရသာ တစ်ကိုယ်ရရအကာအကွယ်ပစ္စည်းများအား 
 ပိုးသတ်သန့်စင်မခင်း

	ဖိနပ်ရှည်များကိုပထမဦးစောလရနှင့် ဆပ်ြပာြဖင့်လဆးလြကာ၍သန့်ရှင်းလရးြပုလုပ်ြခင်း (Cleaning)

ကိုလဆာင်ရွက်ရပါမည်။သန့်ရှင်းလရးြပုလုပ်ပပီးပါက 0.1% Sodium Hypochlorite Solution 

(သို့မဟုတ်) 0.1% Calcium Hypochlorite Solutionြဖင့် အနည်းဆုံး (၁)မိနစ်ြကာလအာင် 

စိမ်ထား၍ ပိုးသတ်သန့်စင်ရပါမည်။ ပိုးသတ်သန့်စင်ပပီးပါက ပိုးသတ်သန့်စင်လဆး 

အကကင်းအကျန်များ မကျန်ရှိလစရန် ဖိနပ်ရှည်များကို လရနှင့်လဆးပပီး ြပန်လည်အသုံးြပုနိုင်ပါသည်။

	အကာအကေယ်မျက်မှန်နှင့် မျက်နှာအကာများကို ပထမဦးစောလရနှင့် ဆပ်ြပာြဖင့် လဆးလြကာ၍ 

သန့်ရှင်းလရးြပုလုပ်ြခင်း (Cleaning)ကို လဆာင်ရွက်ရပါမည်။ သန့်ရှင်းလရးြပုလုပ်ပပီးပါက 70%-

90% Ethyl Alcohol ြဖင့် ပေတ်တိုက်ပပီး အနည်းဆုံး(၁)မိနစ်ြကာလအာင်ထား၍ ပိုးသတ် သန့်စင် 

ရပါမည်။ ပိုးသတ်သန့်စင်ပပီးပါက Ethyl Alcohol အကကင်းအကျန်များ မကျန်ရှိလစရန် လရနှင့် 

လဆးလြကာ၍ လရလြခာက်လအာင် သန့်ရှင်းလသာအဝတ်ြဖင့်သုတ်ပပီး ြပန်လည်အသုံးြပုနိုင်ပါသည်။

၇.၃.၆။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအားစနစ်တကျစွန့်ပစ်မခင်း
	လုပ်ငန်းပပီးစီးပါက တစ်ကိုယ်လရသုံးအကာအကေယ်ပစ္စည်းများကို စနစ်တကျခွေတ်ရန် လိုအပ်ပပီး 

စနစ်တကျ သီးြခား စေန့်ပစ်နိုင်လရး သတိထား လဆာင်ရွက်ရမည်။   

	စေန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား သတ်မှတ်ထားလသာလနရာတေင်သာ စနစ်တကျစု၍ သက်ဆိုင်ရာ 

စည်ပင်သာယာလရးလကာ်မတီနှင့် ချတိ်ဆက်လျက် စနစ်တကျ စေန့်ပစ်နိုင်ရန် လဆာင်ရွက်ရမည်။

၇.၃.၇။ တာဝန်ခွဲရဝချထားမခင်းနှင့် မှတ်တမ်းထားရှိမခင်း
	လန့စဉ်ပိုးသတ်သန့်စင်ြခင်းလုပ်ငန်းများကို ပိုးသတ်သန့်စင်ြခင်းအား စနစ်တကျ လလ့ကျင့် 

သင်ြကားထားလသာ တာဝန်ကျဝန်ထမ်းများ (သို့မဟုတ်) လစတနာ့ဝန်ထမ်းအဖေဲ့များက 

လကျာင်းဆင်းချနိ် အပပီးတေင် လဆာင်ရွက်လပးရမည်ြဖစ်သည်။ 

	ပိုးသတ်သန့်စင်ြခင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကို လန့စဉ်ကကီးြကပ်ရန်အတေက် ဆရာ/ဆရာမများအား 

တာဝန်ခေဲလဝချထား၍ လုပ်ငန်းလဆာင်ရွက်ထားရှိမှု၊ လတေ့ရှိချက်၊ လိုအပ်သည်များ 

အကကံြပုချက်နှင့် ြဖည့်ဆည်းချက်များ၊ ကကီးြကပ်သူနှင့် ထပ်ဆင့်ကကီးြကပ်သူ၏ အမည်၊ 

ကကီးြကပ်သူနှင့် ထပ်ဆင့်ကကီးြကပ်သူလက်မှတ်နှင့် ရက်စေဲတို့ကို မှတ်တမ်းထားရှိရမည်။ 
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၇.၄.၁။ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) မြစ်ပွားရနစဉ်ကာလအတွင်း 
ရကျာင်းများနှင့်တက္ကသိုလ်/ ရကာလိပ်များတွင်  ရန့စဉ်ပိုးသတ်သန့်စင်မခင်း 
ရဆာင်ရွက်ထားရှိမှုအား ရန့စဉ်စစ်ရဆးသည့်ပုံစံ

ပိုးသတ်သန့်စင်ြခင်းလဆာင်ရွက်သည့်လကျာင်း--------------------------- ရက်စေဲ ----------------

စဉ် စစ်လဆးရန်အချက် ရှိ မရှိ မှတ်ချက်

၁။ သန့်ရှင်းရရးမပုလုပ်သူသည် တစ်ကိုယ်ရရသုံးအကာအကွယ်ဝတ်စုံဝတ်ဆင်ထားမခင်း

၁.၁ လခါင်းစေပ်

၁.၂ ပါးစပ်နှင့် နှာလခါင်းစည်း

၁.၃ ရာဘာလက်အိတ်

၁.၄ ရင်ကာ

၁.၅ အကာအကေယ်မျက်မှန်

၁.၆ လည်ရှည်ဖိနပ်

၂။ ရဆးရြျာ်စပ်မခင်း/ပိုးသတ်သန့်စင်မခင်းမပုလုပ်သူသည် တစ်ကိုယ်ရရသုံးအကာအကွယ်ဝတ်စုံ 

ဝတ်ဆင်ထားမခင်း
၂.၁ လခါင်းစေပ်

၂.၂ ပါးစပ်နှင့် နှာလခါင်းစည်း

၂.၃ ရာဘာလက်အိတ်

၂.၄ ရင်ကာ

၂.၅ အကာအကေယ်မျက်မှန်

၂.၆ လည်ရှည်ဖိနပ်

၃။ ပိုးသတ်သန့်စင်ရဆးရြျာ်စပ်မခင်းနှင့်ပိုးသတ်သန့်စင်ရာတွင် လိုက်နာရမည့်အချက်များ 

လိုက်နာမခင်း
၃.၁ ပိုးသတ်သန့်စင်ြခင်းကိုစနစ်တကျ လလ့ကျင့်သင်ြကားထားြခင်း

၃.၂ လဆးလဖျာ်စပ်သည့်လနရာသည် လလဝင်/လလထေက် လကာင်းလသာ 

လနရာြဖစ်ြခင်း
၃.၃ လဆးလဖျာ်စပ်ရာတေင် လရြကည်၊ လရလအးကိုသာအသုံးြပု၍လဖျာ်စပ်ြခင်း

၃.၄ ပိုးသတ်သန့်စင်လဆးလဖျာ်စပ်ရာတေင် အချ ိုးအစားမှန်ကန်ြခင်း
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၃.၅ ပိုးသတ်သန့်စင်ြခင်းြပုလုပ်ချနိ်တေင် လလဝင်/လလထေက်လကာင်းလစရန် 

ြပတင်းလပါက်များကိုဖေင့်ထားြခင်း
၃.၆ လူအဝင်/အထေက် မရှိချနိ်တေင် ပိုးသတ်သန့်စင်ြခင်း

၃.၇ အမျ ိုးအစားမတူလသာပိုးသတ်သန့်စင်လဆးရည်များကိုလရာလနှာ၍ 

အသုံးြပုမှုမရှိလစရန် စီစဉ်လဆာင်ရွက်ထားြခင်း
၄။ ရရနှင့် ဆပ်မပာကိုအသုံးမပု၍ သန့်ရှင်းရရးမပုလုပ်မခင်း (Cleaning) ရဆာင်ရွက်မခင်း

၄.၁ စားပေဲများ၊ ကုလားထိုင်များ

၄.၂ စာသင်ခန်း/ရုံးခန်းများအတေင်းရှိြကမ်းြပင်များ၊ stage ခုံများ

၄.၃ စာသင်ခန်း/ရုံးခန်းများအတေင်းရှိနံရံများ၊ ြပတင်းလပါက်လဘာင်များ၊ 

တံခါးရွက်များ

၄.၄ လက်ရန်းများ၊ လလှကားများ၊ လလှောက်လမ်းများ

၄.၅ ကစားကေင်းအတေင်းရှိမျက်နှာြပင်များနှင့်ပစ္စည်းများ(ခုံတန်း၊ ေန်း၊ 

လလှောစသည်)၊ ကစားစရာပစ္စည်းများ
၄.၆ လက်လဆးကန် အတေင်း၊ အြပင် မျက်နှာြပင်များ၊လရပိုက်လခါင်းများ

၄.၇ အိမ်သာအတေင်း၊ အြပင် မျက်နှာြပင်များ၊အမှိုက်ပုံးများ

၅။ ထိရတွ့မှုများရသာမျက်နှာမပင်များ၊ ပစ္စည်းများကိုပိုးသတ်သန့်စင်မခင်း

(က) 0.1% Sodium Hypochlorite Solution (1000ppm) (သို့မဟုတ်) 

0.1% Calcium Hypochlorite Solution (1000ppm)ကိုအသုံးြပု၍  

ပိုးသတ်သန့်စင်ြခင်း

၅.၁ စားပေဲများ၊ ကုလားထိုင်များ

၅.၂ စာသင်ခန်း/ရုံးခန်းများအတေင်းရှိြကမ်းြပင်များ၊ လက်ရန်းများ

၅.၃ ကစားကေင်းအတေင်းရှိမျက်နှာြပင်များနှင့်ပစ္စည်းများ(ခုံတန်း၊ ေန်း၊ 

လလှောစသည်)၊ ကစားစရာပစ္စည်းများ
၅.၄ လက်လဆးကန် အတေင်း၊ အြပင် မျက်နှာြပင်များ

၅.၅ လရပိုက်လခါင်းများ၊အမှိုက်ပုံးများ

၅.၆ အိမ်သာအတေင်း၊ အြပင် မျက်နှာြပင်များ

(ခ) 70%-90% Ethyl Alcohol ြဖင့် ပေတ်တိုက်ပပီးပိုးသတ်သန့်စင်ြခင်း

၅.၇ သင်ြကားသင်ယူမှုအလထာက်အကူြပုပစ္စည်းများ(ကေန်ြပူတာများ/ touch 

screen များစသည်)၊ သင်ပုန်းများ/Whiteboard များ
၅.၈ မီးခလုတ်များ

၅.၉ တံခါးလက်ကိုင်များ၊ြပတင်းလပါက်လက်ကိုင်များ
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၅.၁၀ သတ္တုစားပေဲများ

၅.၁၁ လရပိုက်လခါင်းများ

၅.၁၂ အိမ်သာ (လရဆေဲခလုတ်များ ၊ လရပိုက်လခါင်းများစသည်)

၆။ ခန်းစီးအဝတ်များကိုပိုးသတ်သန့်စင်ြခင်းအားသတ်မှတ်ထားလသာ 

နည်းလမ်းများအတိုင်း အနည်းဆုံးတစ်ပတ် (၂) ကကိမ် ြပုလုပ်ြခင်း

ြပုလုပ်သည့် 

ရက်စေဲ

၇။ အဝတ်ြဖင့်ြပုလုပ်ထားလသာပါးစပ်နှင့်နှာလခါင်းစည်းများကို 

သတ်မှတ်ထားလသာ နည်းလမ်းများအတိုင်း ပိုးသတ်သန့်စင်ြခင်း

၈။ သန့်ရှင်းလရးြပုလုပ်ြခင်းနှင့် ပိုးသတ်သန့်စင်ြခင်းြပုလုပ်ထားလသာ 

အဝတ်များ၊ ြကမ်းတိုက်ဝတ်များအားစနစ်တကျ ြပန်လည် လလှော်ဖေတ်ြခင်း

၉။ ြပန်လည်အသုံးြပု၍ရလသာတစ်ကိုယ်ရည်သုံးအကာအကေယ် ပစ္စည်းများ 

(အကာအကေယ်မျက်မှန်၊ မျက်နှာအကာနှင့် ဖိနပ်ရှည်)ကို လရနှင့် 

ဆပ်ြပာကို အသုံးြပု၍သန့်ရှင်းလရးြပုလုပ်ြခင်းနှင့် ပိုးသတ်သန့်စင်ြခင်း

၉.၁ ဖိနပ်ရှည်များကိုလရနှင့် ဆပ်ြပာကိုအသုံးြပု၍သန့်ရှင်းလရးြပုလုပ်ြခင်း

နှင့် 0.1% Sodium Hypochlorite Solution (1000ppm) (သို့မဟုတ်) 

0.1% Calcium Hypochlorite Solution (1000ppm)ကို အသုံးြပု၍ 

ပိုးသတ်သန့်စင်ြခင်း

၉.၂ အကာအကေယ်မျက်မှန်နှင့် မျက်နှာအကာကိုလရနှင့် ဆပ်ြပာကိုအသုံးြပု၍ 

သန့်ရှင်းလရးြပုလုပ်ြခင်းနှင့် 70%-90% Ethyl Alcohol ကိုအသုံးြပု၍ 

ပိုးသတ်သန့်စင်ြခင်း

၁၀။ စေန့်ပစ်ပစ္စည်းများအားစနစ်တကျ စေန့်ပစ်ရန် လဆာင်ရွက်ထားြခင်း

၁၀.၁ တစ်ကိုယ်ရည်သုံးအကာအကေယ်ပစ္စည်းများကိုစနစ်တကျ သတ်မှတ်ချက်

များနှင့်အညီသီးြခားစေန့်ပစ်ြခင်း

မှတ်ချက်- ကကီးြကပ်စစ်လဆးပပီးလိုအပ်ချက်များကိုြဖည့်ဆည်းလပးရန်တာဝန်ရှိသူများကိုသတင်းပို့ရပါမည်။

ကကီးြကပ်စစ်လဆးသူဆရာ/ဆရာမလက်မှတ်  -------------------

ကကီးြကပ်စစ်လဆးသူဆရာ/ဆရာမအမည်  -------------------

ကကီးြကပ်စစ်လဆးသူဆရာ/ဆရာမရာထူး  -------------------

ထပ်ဆင့်ကကီးြကပ်စစ်လဆးသူဆရာ/ဆရာမလက်မှတ် -------------------

ထပ်ဆင့်ကကီးြကပ်စစ်လဆးသူဆရာ/ဆရာမအမည် -------------------

ထပ်ဆင့်ကကီးြကပ်စစ်လဆးသူဆရာ/ဆရာမရာထူး -------------------

37

လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်များနှင့် စစ်လဆးသည့် ပုံစံများ (Guidelines and Checklists)



၇.၄.၂။ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) မြစ်ပွားရနစဉ်ကာလအတွင်း 
ရကျာင်းများနှင့်တက္ကသိုလ်/ရကာလိပ်များတွင် အပတ်စဉ်ပိုးသတ်သန့်စင်မခင်း 
ရဆာင်ရွက်ထားရှိမှုအား စစ်ရဆးသည့်ပုံစံ

ပိုးသတ်သန့်စင်ြခင်းလဆာင်ရွက်သည့်လကျာင်း--------------------------- ရက်စေဲ ----------------

စဉ် စစ်လဆးရန်အချက် ရှိ မရှိ မှတ်ချက်

၁။ သန့်ရှ င်း လရး ြပုလုပ်သူသည်တစ်ကိုယ် လရသုံးအကာအကေယ်ဝတ်စုံ  

ဝတ်ဆင်ထားြခင်း

၁.၁ လခါင်းစေပ်

၁.၂ ပါးစပ်နှင့်နှာလခါင်းစည်း

၁.၃ ရာဘာလက်အိတ်

၁.၄ ရင်ကာ

၁.၅ အကာအကေယ်မျက်မှန်

၁.၆ လည်ရှည်ဖိနပ်

၂။ လဆးလဖျာ်စပ်ြခင်း/ပိုးသတ်သန့်စင်ြခင်းြပုလုပ်သူသည် တစ်ကိုယ်လရသုံး 

အကာအကေယ်ဝတ်စုံဝတ်ဆင်ထားြခင်း

၂.၁ လခါင်းစေပ်

၂.၂ ပါးစပ်နှင့်နှာလခါင်းစည်း

၂.၃ ရာဘာလက်အိတ်

၂.၄ ရင်ကာ

၂.၅ အကာအကေယ်မျက်မှန်

၂.၆ လည်ရှည်ဖိနပ်

၃။ ပိုးသတ်သန့်စင်လဆးလဖျာ်စပ်ြခင်းနှင့်ပိုးသတ်သန့်စင်ရာတေင် 

လိုက်နာရမည့်အချက်များ လိုက်နာြခင်း

၃.၁ ပိုးသတ်သန့်စင်ြခင်းကိုစနစ်တကျလလ့ကျင့်သင်ြကားထားြခင်း

၃.၂ လဆးလဖျာ်စပ်သည့်လနရာသည်လလဝင်/

လလထေက်လကာင်းလသာလနရာြဖစ်ြခင်း

၃.၃ လဆးလဖျာ်စပ်ရာတေင်လရြကည်၊လရလအးကိုသာအသုံးြပု၍လဖျာ်စပ်ြခင်း

၃.၄ ပိုးသတ်သန့်စင်လဆးလဖျာ်စပ်ရာတေင်အချ ိုးအစားမှန်ကန်ြခင်း
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၃.၅ ပိုးသတ်သန့်စင်ြခင်းြပုလုပ်ချနိ်တေင်လလဝင်/လလထေက်လကာင်းလစရန် 

ြပတင်းလပါက်များကိုဖေင့်ထားြခင်း

၃.၆ လူအဝင်/အထေက်မရှိချနိ်တေင်ပိုးသတ်သန့်စင်ြခင်း

၃.၇ အမျ ိုးအစားမတူလသာပိုးသတ်သန့်စင်လဆးရည်များကိုလရာလနှာ၍ 

အသုံးြပုမှု မရှိလစရန် စီစဉ်လဆာင်ရွက်ထားြခင်း

၄။ လရနှင့်ဆပ်ြပာကိုအသုံးြပု၍သန့်ရှင်းလရးြပုလုပ်ြခင်း (Cleaning) 

လဆာင်ရွက်ြခင်း

၄.၁ စားပေဲများ၊ကုလားထိုင်များ

၄.၂ စာသင်ခန်း/ရုံးခန်းများအတေင်းရှိြကမ်းြပင်များ၊နံရံများ၊ ြပတင်းလပါက် 

လဘာင်များ၊ stage ခုံများ

၄.၃ လက်ရန်းများ၊လလှကားများ၊တံခါးရွက်များ၊လလှောက်လမ်းများ

၄.၄ ကစားကေင်းအတေင်းရှိမျက်နှာြပင်များနှင့်ပစ္စည်းများ(ခုံတန်း၊ေန်း၊ 

လလှောစသည်)၊ ကစားစရာပစ္စည်းများ

၄.၅ လရပိုက်လခါင်းများ

၄.၆ လက်လဆးကန်အတေင်း၊အြပင်မျက်နှာြပင်များ

၄.၇ အိမ်သာအတေင်း၊အြပင်မျက်နှာြပင်များ၊အမှိုက်ပုံးများ

၅။ ပိုးသတ်သန့်စင်ြခင်း

(က) 0.1% Sodium Hypochlorite Solution (1000ppm) (သို့မဟုတ်) 

0.1% Calcium Hypochlorite Solution(1000ppm)ကို 

အသုံးြပု၍ပိုးသတ်သန့်စင်ြခင်း

၅.၁ စားပေဲများ၊ကုလားထိုင်များ

၅.၂ စာသင်ခန်း/ရုံးခန်းများအတေင်းရှိြကမ်းြပင်များ၊နံရံများ၊ြပတင်းလပါက် 

လဘာင်များ၊ stage ခုံများ၊တံခါးရွက်များ

၅.၃ လက်ရန်းများ၊လလှကားများ၊လလှောက်လမ်းများ

၅.၄ ကစားကေင်းအတေင်းရှိမျက်နှာြပင်များနှင့်ပစ္စည်းများ(ခုံတန်း၊ေန်း၊လလှောစ

သည်)၊ ကစားစရာပစ္စည်းများ၊

၅.၅ လရပိုက်လခါင်းများ၊အမှိုက်ပုံးများ

၅.၆ လက်လဆးကန်အတေင်း၊အြပင်မျက်နှာြပင်များ

၅.၇ အိမ်သာအတေင်း၊အြပင်မျက်နှာြပင်များ
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(ခ) သတ္တုမျက်နှာြပင်များ၊ပစ္စည်းများကို 70%-90% Ethyl Alcohol 

ြဖင့်ပိုးသတ်သန့်စင်ြခင်း

၅.၈ သင်ြကားသင်ယူမှုအလထာက်အကူြပုပစ္စည်းများ(ကေန်ြပူတာများ/ touch 

screen များစသည်)၊သင်ပုန်းများ၊ Whiteboard များ

၅.၉ မီးခလုတ်များ၊သတ္တုစားပေဲများ

၅.၁၀ တံခါးလက်ကိုင်များ၊ြပတင်းလပါက်လက်ကိုင်များ

၅.၁၁ လရပိုက်လခါင်းများ

၅.၁၂ အိမ်သာ (လရဆေဲခလုတ်များ၊လရပိုက်လခါင်းများစသည်)

၆။ သန့်ရှင်းလရးြပုလုပ်ြခင်းနှင့်ပိုးသတ်သန့်စင်ြခင်းြပုလုပ်ထားလသာအဝတ်

များ၊ြကမ်းတိုက်ဝတ်များအားစနစ်တကျြပန်လည်လလှော်ဖေတ်ြခင်း

၇။ ြပန်လည်အသုံးြပု၍ရလသာတစ်ကိုယ်ရည်သုံးအကာအကေယ်ပစ္စည်းများ 

(အကာအကေယ်မျက်မှန်၊မျက်နှာအကာနှင့်ဖိနပ်ရှည်)ကိုလရနှင့်ဆပ်ြပာကို

အသုံးြပု၍သန့်ရှင်းလရးြပုလုပ်ြခင်းနှင့်ပိုးသတ်သန့်စင်ြခင်း

၇.၁ ဖိနပ်ရှည်များကိုလရနှင့်ဆပ်ြပာကိုအသုံးြပု၍သန့်ရှင်းလရးြပုလုပ်ြခင်းနှင့် 

0.1% Sodium Hypochlorite Solution (1000ppm) (သို့မဟုတ်) 0.1% 

Calcium Hypochlorite Solution (1000ppm)ကို အသုံးြပု၍ ပိုးသတ် 

သန့်စင်ြခင်း

၇.၂ အကာအကေယ်မျက်မှန်နှင့်မျက်နှာအကာကိုလရနှင့်ဆပ်ြပာကိုအသုံးြပု

၍သန့်ရှင်းလရးြပုလုပ်ြခင်းနှင့်70%-90% Ethyl Alcohol ကို အသုံးြပု၍ 

ပိုးသတ်သန့်စင်ြခင်း

၈။ စေန့်ပစ်ပစ္စည်းများအားစနစ်တကျစေန့်ပစ်ရန်လဆာင်ရွက်ထားြခင်း

၈.၁ တစ်ကိုယ်ရည်သုံးအကာအကေယ်ပစ္စည်းများကိုစနစ်တကျသတ်မှတ်ချက်

များနှင့်အည ီသီးြခားစေန့်ပစ်ထားြခင်း

မှတ်ချက်- ကကီးြကပ်စစ်လဆးပပီးလိုအပ်ချက်များကိုြဖည့်ဆည်းလပးရန်တာဝန်ရှိသူများကိုသတင်းပို့ရပါမည်။

ကကီးြကပ်စစ်လဆးသူဆရာ/ဆရာမလက်မှတ်  -----------------------

ကကီးြကပ်စစ်လဆးသူဆရာ/ဆရာမအမည်  -----------------------

ကကီးြကပ်စစ်လဆးသူဆရာ/ဆရာမရာထူး  ----------------------- 

ထပ်ဆင့်ကကီးြကပ်စစ်လဆးသူဆရာ/ဆရာမလက်မှတ် ----------------------

ထပ်ဆင့်ကကီးြကပ်စစ်လဆးသူဆရာ/ဆရာမအမည် ----------------------

ထပ်ဆင့်ကကီးြကပ်စစ်လဆးသူဆရာ/ဆရာမရာထူး ----------------------
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၇.၅။ Coronavirus Disease 2019(COVID-19)နှင့် စပ်လျဉ်း၍ အသွားအလာကန့်သတ်မခင်း 
ခံရရသာသူများအား ထားရှိသည့်စုရပ်အမြစ် အသုံးမပုခဲ့သည့် ရကျာင်းများနှင့် 
တက္ကသိုလ်/ရကာလိပ်များတွင် ရကျာင်းမြွင့်မီကာလ ပိုးသတ်သန့်စင်မခင်းဆိုင်ရာ 
လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ချက်များ

Coronavirus Disease 2019(COVID-19) နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အသေားအလာကန့်သတ်ြခင်းခံရ 

လသာသူများအား ထားရှိသည့်စုရပ်အြဖစ် အသုံးြပုခဲ့သည့် လကျာင်းများနှင့် တက္ကသိုလ်/ လကာလိပ် 

များတေင် လကျာင်းမဖေင့်မီကာလ ပိုးသတ်သန့်စင်ြခင်းကို တစ်ကကိမ် လဆာင်ရွက်ရမည် ြဖစ်ပါသည်။

ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်လရာဂါပိုး ပါရှိသည့် အစက်အမှုန်များ ကျလရာက်ထားလသာ ပစ္စည်းများ၊ 

မျက်နှာြပင်များကို ထိလတေ့ြခင်းြဖင့် လရာဂါကူးစက်နိုင်လြခ ြမင့်မားလသာလြကာင့် ယင်းလရာဂါပိုးပါရှိ 

သည့် အစက်အမှုန်များ ကျလရာက်နိုင်ဖေယ်ရှိလသာ ထိလတေ့မှုများလသာ ပစ္စည်းများ၊ မျက်နှာြပင်များ 

(ဥပမာ- တံခါး လက်ကိုင်၊ လလှကားလက်ရန်းများ၊ အိမ်သာ၊ လရပိုက်လခါင်း၊ အလုပ်စားပေဲစသည်)

ကို အဓိကထား၍ ပိုးသတ်သန့်စင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထိုသို့ ပိုးသတ်သန့်စင်ရာတေင် အသုံးြပုသူ 

များကို လဘးအန္တရာယ် မြဖစ်လပါ်လစရန်နှင့် ပစ္စည်းများ၊ မျက်နှာြပင်များ ပျက်စီးြခင်းတို့ မြဖစ်လပါ် 

လစရန် အတေက် ပိုးသတ်သန့်စင်လဆးရည်၏ ြပင်းအားနှင့် ထိလတေ့လသာအချနိ်တို့ကို အထူးဂရုြပု 

ရပါမည်။ လေးများ၊ လမ်းမကကီးများနငှ် ့အလဆာကအ်ဦအတေင်း လနရာများ၊  လအူများ  အသုံးြပုလသာ 

လလှောက်လမ်းများ (ကေန်ကရစ်လမ်း၊ လြမသားလမ်းစသည်)၊ လလှကားများတေင် ပိုးသတ်သန့်စင် 

ရဆးရည်ကို ရဆးြျန်းမခင်း (သို့) အ ရငွ့ပုံစံမြင့် မှုတ်မခင်းမြင့်လည်းရကာင်း၊  ကလိုရင်းနှင့် ကလိုရင်း 

ကေန်လပါင်းပါဝင်လသာ ပိုးသတ်သန့်စင်လဆးရည် (သို့မဟုတ်) အြခားဓာတုလဆးရည် အလပျာ့စားများ 

ကို လူခန္ဓာကိုယ်ရပါ်သို့ ပက်ြျန်းမခင်းမြင့် ရသာ်လည်းရကာင်း COVID-19 လရာဂါကို ြဖစ်လစလသာ 

ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးအား ပိုးသတ်သန့်စင်ရာတေင် ထိလရာက်မှု မရှိလြကာင်းနှင့် ကျန်းမာလရးအတေက် 

ထိခိုက်မှု ြဖစ်လစနိုင်လြကာင်း  WHO က သတိလပးထားပါသည်။

၇.၅.၁။ သန့်ရှင်းရရးမပုလုပ်မခင်းနှင့် ပိုးသတ်သန့်စင်မခင်း အရမခခံသရဘာတရား
	ပိုးသတ်သန့်စင်လဆးရည် အသုံးြပု၍ ပိုးသတ်သန့်စင်ြခင်း (Disinfection) မြပုလုပ်မီ လရနှင့် 

ဆပ်ြပာကို အသုံးြပု၍ သန့်ရှင်းလရးြပုလုပ်ြခင်း(Cleaning)သည် မရှိမြဖစ် အလရးပါလသာအဆင့် 

တစ်ခု ြဖစ်ပါသည်။ 

	ထို့လနာက် ပိုးသတ်သန့်စင်ြခင်း (Disinfection)ကို ထပ်မံ၍ လုပ်လဆာင်ရပါမည်။ 

	ထိုသို့ ပိုးသတ်သန့်စင်ြခင်း လုပ်လဆာင်ရာတေင် အဝတ်ကို ပိုးသတ်သန့်စင်လဆးရည်စေတ်ပပီး 

ပေတ်တိုက်ြခင်းသည် မှန်ကန်လသာနည်းလမ်းြဖစ်သည်ဟု WHO မှ လဖာ်ြပထားပါသည်။ ပိုးသတ် 

သန့်စင်ြခင်းြပုလုပ်ပပီး ယင်းအဝတ်ကို ြပန်လည်အသုံးြပုလိုပါက လလှော်ဖေပ်၍ အသုံးြပုရမည် 

ြဖစ်ပါသည်။ 
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	ပိုးသတ်သန့်စင်ြခင်း ြပုလုပ်ရာတေင် WHO မှ ညွှန်ြကားချက်များအရ ကလိုရင်းကို အလြခခံ၍ 

ထုတ်လုပ်ထားလသာ ပိုးသတ်သန့်စင်လဆးရည် (0.1% Sodium Hypochlorite Solution 

(သို့မဟုတ်) 0.1% Calcium Hypochlorite Solution) နှင့် 70-90% Ethyl Alcohol တို့ကို 

အသုံးြပုနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ အသုံးြပုရာတေင် ပိုးသတ်သန့်စင်လိုလသာ ပစ္စည်းများ၊ မျက်နှာြပင် 

များနှင့် ပိုးသတ်သန့်စင်လဆးရည်တို့ ထိလတေ့ချနိ်မှာ အနည်းဆုံး ၁ မိနစ် ရှိရမည် ြဖစ်ပါသည်။

၇.၅.၂။ ကလိုရင်းကိုအရမခခံ၍ ထုတ်လုပ်ထားရသာ အရည်နှင့်အမှုန့်များကို အသုံးမပု၍ 
ပိုးသတ် သန့်စင်မခင်း
(က)  ရလျှာက်လမ်းများ၊ နံရံများ၊ မပတင်းရပါက်ရဘာင်များ၊ တံခါးရွက်များ၊ ရလှကားများ၊ 

ကစားကွင်းအတွင်းရှိ မျက်နှာမပင်များနှင့်ပစ္စည်းများ (ခုံတန်း၊ ဒန်း၊ ရလျှာ စသည်)၊ ကစားစရာ 

ပစ္စည်းများ စသည်တို့နှင့် ထိရတွ့မှုများရသာ မျက်နှာမပင်များနှင့် ပစ္စည်းများ  (ကကမ်းမပင်များ၊ 

စားပွဲများ၊ ကုလားထိုင်များ၊ လက်ရန်းများ၊ လက်ရဆးကန်များ၊ ရရပိုက်ရခါင်းများ၊ အမှိုက်ပုံးများ 

စသည်)ကို ပိုးသတ်သန့်စင်မခင်း

ကလိုရင်းကိုအလြခခံ၍ ထုတ်လုပ်ထားလသာ အရည်နှင့်အမှုန့်များကို အသုံးြပု၍ ပိုးသတ် 

သန့်စင်နိုင်ပါသည်။  ယင်းအရည်နှင့်အမှုန့်များကို လရနှင့် အချ ိုးကျ လရာစပ်ြခင်းြဖင့် 0.1% Sodium 

Hypochlorite Solution (1000ppm) (သို့မဟုတ်) 0.1% Calcium Hypochlorite Solution 

(1000ppm)ပါဝင်လသာ ပိုးမွှားသန့်စင်နိုင်လသာ ပိုးသတ်သန့်စင်လဆးရည်ကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ 

အစွန်းချွတ်ရဆးအရည် (5% Sodium Hypochlorite) ကိုအသုံးမပုပါက-

	 0.1% Sodium Hypochlorite Solution (1000ppm) ရရှိရန် 

	 (လဆးရည်1:50 အချ ိုး )လရ(၁)လီတာတေင် လဆးရည်(20ml) လက်ဖက်ရည်ဇေန်း(၄)

ဇေန်းထည့်၍ လဖျာ်စပ်ပါ။
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အစွန်းချွတ်ရဆးအမှုန့် Bleaching Powder (35% Calcium Hypochlorite)ကို အသုံးမပုပါက-

	 0.1% Calcium Hypochlorite Solution (1000ppm) ရရှိရန် 

	Bleaching Powder ထမင်းစားဇေန်းရှည် လမာက်လမာက် (၂)ဇေန်း(28 gram)နှင့် 

လရ(၁)လီတာကို ဦးစောလရာပါ။

	ထို့လနာက် လရ(၉)လီတာ ထပ်မံလရာစပ်ပါ။

ရြျာ်စပ်ပပီးရဆးရည်ကို (၂၄)နာရီအတွင်း ကုန်ရအာင် အသုံးမပုရန် မြစ်ပါသည်။
(၂၄) နာရီရကျာ်ပါက အာနိသင် ရလျာ့ကျနိုင်ပါသည်။

အစွန်းချွတ်ရဆးအမှုန့် Bleaching Powder (65% Calcium Hypochlorite)ကို အသုံးမပု ပါက-

0.1% Calcium Hypochlorite Solution (1000ppm)ရရှိရန် 

	Bleaching Powder ထမင်းစားဇေန်းရှည် လမာက်လမာက်(၁)ဇေန်း(15 gram)နှင့် 

လရ(၁)လီတာကို ဦးစောလရာပါ။

	ထို့လနာက် လရ(၉)လီတာ ထပ်မံလရာစပ်ပါ။

(ခ) အိမ်သာသန့်ရှင်းရရး မပုလုပ်မခင်း

အိမ်သာထိုင်ခုံ၊ အိမ်သာလရဆေဲခလုတ်၊ လရပိုက်လခါင်းများ၊ အိမ်သာအလပါ်ယံ မျက်နှာြပင်များ နှင့် 

အိမ်သာအတေင်းနံရံများကို ဆပ်ြပာနှင့်လရကို အသုံးြပု၍ လဆးလြကာရပါမည်။ ထိုလနာက် 0.1 %  

hypochloride solution ြဖင့် နှံ့လအာင်လလာင်း၍ အနည်းဆုံး(၁) မိနစ်ထားပပီးမှ လရလဆးရပါမည်။ 
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(ဂ)  ခန်းစီးအဝတ်များကို   ပိုးမွှားသန့်စင်မခင်း

 မပန်လည်၍ အသုံးမပုလိုရသာ ခန်းစီးအဝတ်များကို ပိုးမွှားသန့်စင်မခင်း   

ပိုးမွှားသန့်စင်ရာတေင် လရာဂါပိုးများ မြပန့်ပေားလစရန်အတေက် ညစ်လပလနလသာ ခန်းစီး အဝတ်များကို 

ခါြခင်း၊ ြကမ်းတမ်းစောကိုင်တေယ်ြခင်း မြပုရပါ။ အဝတ်လလှော်ရန် ယိုစိမ့်မှု မရှိနိုင်လသာ သီးြခားအိတ်ြဖင့် 

သယ်ယူပို့လဆာင်၍ သီးြခားလလှော်ဖေတ်ရပါမည်။ အဝတ် လလှော်စက်ရှိပါက ခန်းစီးအဝတ်များကို 

အပူချနိ် ၆၀ မှ ၉၀ ေီဂရီ စင်တီဂရိတ် (၁၄၀ မှ ၁၉၄ ေီဂရီ ဖာရင်ဟိုက်)ရှိလသာလရနှင့် ဆပ်ြပာရည်ကို 

အသုံးြပု၍ လလှော်ဖေတ်ရမည်ြဖစ် ပါသည်။ 

အဝတ်လလှော်စက် မရှိပါက ခန်းစီးအဝတ်များကို လရပူနှင့် ဆပ်ြပာရည် ထည့်ထားလသာ 

အဝတ်လလှော်ဇလားကကီးထဲတေင်ထည့်၍ လဘးပတ်ဝန်းကျင်သို့ မဖိတ်စင်လစရန် အထူး ဂရုစိုက်၍ 

တုတ်လချာင်းြဖင့် နှံ့လအာင်လမွှပပီး လခတ္တထားရပါမည်။ ပပီးလျင်အရည်များကို သေန်ပပီး 0.05 % 

hypochloride solution (500 ppm) ြဖင့် မိနစ် (၃၀)ခန့်  စိမ်ထား ရပါမည်။ ထို့လနာက် လရကိုအသုံးြပု၍ 

ြပန်လည်လလှော်ဖေတ်ရမည် ြဖစ်ပါသည်။ လလှော်ဖေတ် ပပီးပါက လနလြခာက်လအာင်လှန်းပပီး 

ြပန်လည်အသုံးြပုနိုင်မည် ြဖစ်ပါသည်။

မပန်လည်၍ အသုံးမမပုလိုရသာ  ခန်းစီးအဝတ်များကို   ပိုးမွှားသန့်စင်မခင်း

ြပန်လည်၍ အသုံးမြပုလိုလသာ  ခန်းစီးအဝတ်များကို 0.05 % hypochloride solution 

(500 ppm) နှင့် မိနစ်(၃၀)ခန့်  အချနိ်ြကာလအာင် စိမ်ထားရပါမည်။ စိမ်ထားပပီးပါက စည်ပင် 

သာယာလရးအဖေဲ့များနှင့်ဆက်သေယ်၍ စေန့်ပစ်ရပါမည်။ 

(ဃ) ပိုးသတ်သန့်စင်ရဆးရည်ရြျာ်စပ်မခင်းနှင့် ပိုးသတ်သန့်စင်မခင်းတွင်လိုက်နာရမည့် 

အချက်များ

	ပိုးသတ်သန့်စင်ြခင်းကို စနစ်တကျ လလ့ကျင့်ထားသူများက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ အတိုင်း 

လဆာင်ရွက်ရပါမည်။ 

	လဆးလဖျာ်စပ်မည့်သူများ၊ သန့်ရှင်းလရး ြပုလုပ်မည့်သူများနှင့် ပိုးသတ်သန့်စင်ြခင်း 

ြပုလုပ်မည့်သူများသည် လခါင်းစေပ်၊ ပါးစပ်နှင့် နှာလခါင်းစည်း၊ ရာဘာလက်အိတ်၊ ရင်ကာ၊ 

အကာအကေယ်မျက်မှန်နှင့် လည်ရှည်ဖိနပ်တို့ကို အသုံးြပုရပါမည်။

	လဆးလဖျာ်စပ်သည့်လနရာသည် လလဝင်/လလထေက် လကာင်းလသာလနရာ ြဖစ်ရမည်။ 

	လဆးလဖျာ်စပ်ရာတေင် လရြကည်၊ လရလအးကိုသာ အသုံးြပု၍ လဖျာ်စပ်ရမည်။ လရပူ/လရလနေး သည် 

လဆးအာနိသင်ကို လလျာ့ကျလစနိုင်ပါသည်။

	ပိုးသတ်သန့်စင်ြခင်း ြပုလုပ်ချနိ်တေင် လလဝင်/လလထေက်လကာင်းလစရန် ြပတင်းလပါက် များကို 

ဖေင့်ထားပပီး လူအဝင်/ အထေက် မရှိချနိ် ြဖစ်ရပါမည်။ 

	အမျ ိုးအစား မတူလသာ ပိုးသတ်သန့်စင်လဆးရည်များကို လရာလနှာ၍ အသုံးမြပုရပါ။
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၇.၅.၃။  70-90%  Ethyl Alcohol ကိုအသုံးမပု၍ ပိုးသတ်သန့်စင်မခင်း
မြကာခဏ ထိလတေ့မှုများလသာ သတ္တုမျက်နှာြပင်များနှင့် ပစ္စည်းများ (သတ္တုစားပေဲများ၊ တံခါး/

ြပတင်းလပါက်လက်ကိုင်များ၊ စက်လလှကားလက်ရန်းများ၊ မီးလုတ်များ၊ ဓာတ်လလှကား ခလုတ်များ၊ 

ကေန်ြပူတာနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ သင်ပုန်းများ၊ Whiteboard များ၊ လရပိုက်လခါင်းများ စသည်)

ကို 70%-90% Ethyl Alcohol ြဖင့် ပေတ်တိုက်၍ အနည်းဆုံး(၁)မိနစ်ြကာ လအာင်ထားပပီးလှေင် 

သန့်ရှင်းလသာ အဝတ်လြခာက်ြဖင့် ထပ်မံသုတ်ကာ ပိုးသတ်သန့်စင်နိုင်ပါသည်။  

၇.၅.၄။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား စနစ်တကျစွန့်ပစ်မခင်း
	စေန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား သတ်မှတ်ထားလသာ လနရာတေင်သာ စနစ်တကျစု၍ သက်ဆိုင်ရာ စည်ပင်

သာယာလရးလကာ်မတီနှင့်ချတိ်ဆက်လျက် စနစ်တကျ စေန့်ပစ်နိုင်ရန် လဆာင်ရွက်ရ မည်။

	စေန့်ပစ်ပစ္စည်းအိတ်များ အားလုံးကို လအာက်ပါပုံအတိုင်း လသချာစော ချည်လနှာင်ရန်နှင့် 

ချည်လနှာင်ပပီးအိတ်၏ လည်ပင်းလနရာမှသာ ကိုင်တေယ်ရန် ြဖစ်ပါသည်။

	လုပ်ငန်းပပီးစီးပါက တစ်ကိုယ်လရသုံး အကာအကေယ်ပစ္စည်းများကို စနစ်တကျ ခွေတ်ရန် လိုအပ်ပပီး  

စနစ်တကျ သီးြခားစေန့်ပစ်နိုင်လရး သတိထား လဆာင်ရွက်ရမည်။   

၇.၅.၅။ ပိုးသတ်သန့်စင်မခင်း ရဆာင်ရွက်ထားရသာ မှတ်တမ်းထားရှိမခင်း
 ပိုးသတ်သန့်စင်ြခင်း လဆာင်ရွက်ခဲ့သည့် ရက်စေဲ၊ ဦးလဆာင်သူ၏ အမည်နှင့် အဖေဲ့အစည်း၊ 

ကကီးြကပ်လဆာင်ရွက်ြခင်း ရှိ/မရှိ၊ ကကီးြကပ်သူ၏အမည်နှင့် လက်မှတ်တို့ကို မှတ်တမ်းထားရှိရမည်။ 
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ပညာရရးဝန်ကကီးဌာန၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများ

	ပညာလရးဝန်ကကီးဌာနသည် လုပ်ငန်းအလကာင်အထည်လဖာ် လဆာင်ရွက်ရာတေင် အဓိက 

ဦးလဆာင်တာဝန်ယူ လဆာင်ရွက်ရပါမည်။ သက်ဆိုင်ရာလေသရှိ Coronavirus Disease 2019 

(COVID 19)လရာဂါကာကေယ်တားဆီးလရးနှင့် အလရးလပါ်တုံ့ြပန်လရး လကာ်မတီနှင့်ချတိ်ဆက်၍ 

ညှိနှိုင်း လဆာင်ရွက်ရပါမည်။ 

	အသေားအလာကန့်သတ်ြခင်း ခံရလသာသူများအား ထားရှိသည့်စုရပ်အြဖစ် အသုံးြပုခဲ့သည့် 

လကျာင်းများနှင့် တက္ကသိုလ်/လကာလိပ်များတေင် လကျာင်းမဖေင့်မီကာလ ပိုးသတ်သန့်စင်ြခင်း 

ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း လဆာင်ရွက်ရာတေင် အဆင့်ဆင့်တာဝန်ယူကကီးြကပ် လဆာင်ရွက်ရမည်။

	သက်ဆိုင်ရာလကျာင်းကျန်းမာလရးလကာ်မတီများ၊ မိဘဆရာအသင်းများ၊ လကျာင်းအကျ ိုးလတာ်

လဆာင်အဖေဲ့အစည်းများ၊ ရပ်မိရပ်ဖများနှင့် လေသခံလစတနာ့ ဝန်ထမ်း အဖေဲ့အစည်းများအား 

ချတိ်ဆက်လဆာင်ရွက်ရန် ြဖစ်ပါသည်။ 

ကျန်းမာရရးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများ

	ကျန်းမာလရးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာနသည် နည်းပညာပံ့ပိုးလဆာင်ရွက်ရာတေင် အဓိက 

ဦးလဆာင်တာဝန်ယူ လဆာင်ရွက်ရပါမည်။

	Coronavirus Disease 2019(COVID-19)နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အသေားအလာ ကန့်သတ်ြခင်း 

ခံရလသာသူများအား ထားရှိသည့်စုရပ်အြဖစ် အသုံးြပုခဲ့သည့် လကျာင်းများနှင့် တက္ကသိုလ်/ 

လကာလိပ်များတေင်  လကျာင်းမဖေင့်မီကာလ ပိုးသတ် သန့်စင်ြခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းလမ်းညွှန် 

ချက်များ ြပုစုြခင်းနှင့် Checklists များ ြပုစုြခင်းတို့ကို လဆာင်ရွက်ရပါမည်။

	လုပ်ငန်းလဆာင်ရွက်မှုများကို ကကီးြကပ်စစ်လဆးြခင်းနှင့် လိုအပ်သည့် နည်းပညာပံ့ပိုးြခင်း တို့ကို 

လဆာင်ရွက်ရပါမည်။
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 လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်များနှင့် စစ်လဆးသည့် ပုံစံများ (Guidelines and Checklists)



၇.၆။ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အသွားအလာကန့်သတ်မခင်း 
ခံရရသာသူများအားထားရှိသည့်စုရပ်အမြစ် အသုံးမပုခဲ့သည့် ရကျာင်းများနှင့် 
တက္ကသိုလ်/ ရကာလိပ်များတွင် ရကျာင်းမြွင့်မီကာလ ပိုးသတ် သန့်စင်မခင်းဆိုင်ရာ 
ရဆာင်ရွက်ထားရှိမှုကို စစ်ရဆးသည့်ပုံစံ

စဉ် ရဆာင်ရွက်ထားရမည့်အချက် ရှိ မရှိ မှတ်ချက်

၁။ လဆးလဖျာ်စပ်သူသည် တစ်ကိုယ်ရည်သုံး အကာအကေယ်ဝတ်စုံ 

ဝတ်ဆင်ထားြခင်း

၂။ ပိုးသတ်သန့်စင်လဆးလဖျာ်စပ်ရာတေင် မှန်ကန်မှု

၃။ လဆာင်ရွက်မည့်သူသည် တစ်ကိုယ်ရည်သုံး အကာ အကေယ်ဝတ်စုံ 

အြပည့်အစုံ ဝတ်ဆင်ထားြခင်း

၄။ လဆာင်ရွက်မည့်သူသည် ပိုးသတ်သန့်စင်ရာတေင် လိုက်နာ 

ရမည့်အချက်များ လိုက်နာြခင်း

၅။ စေန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား စနစ်တကျ စေန့်ပစ်ရန် လဆာင်ရွက် ထားြခင်း

၆။ တစ်ကိုယ်ရည်သုံး အကာအကေယ်ဝတ်စုံများ စနစ်တကျ 

စေန့်ပစ်ထားြခင်း

၇။ ပိုးသတ်သန့်စင်ြခင်း လဆာင်ရွက်ထားရှိမှု အလသးစိတ် 

အလြခအလနအား မှတ်တမ်းထားရှိြခင်း

ကကီးကကပ်သူ လက်မှတ်-------------------

ကကီးကကပ်သူ အမည်----------------------

ကကီးကကပ်သူ ရာထူး----------------------   
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၇.၇။ COVID-19 နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရကျာင်းသားရကျာင်းသူများအား  ရကျာင်းအပ်နှံချနိ်တွင် 
မိဘ/အုပ်ထိန်းသူကို ဆန်းစစ်ရမးမမန်းမခင်းပုံစံ

လကျာင်းအမည် ……………………………………………………………………………

အမှတ်စဉ်   ………………………  ရက်စေဲ………………................... 

၁။ ကိုယ်လရးအချက်အလက်များ

ကျား မ

အမည်   - ………………………………………….

ဖခင်အမည်  - ………………………………………….

အတန်း   - ………………………………………….

လကျာင်းဝင်အမှတ် - …………………………………………

လနရပ်လိပ်စာ  - …………………………………………

(အြပည့်အစုံ)   ………………………………………….

    …………………………………………

    …………………………………………

ရကျာင်းသား/ရကျာင်းသူနှင့် စပ်ဆိုင်သည့်ရမးခွန်းများ
စဉ် အရကကာင်းအရာ ရှိ မရှိ မှတ်ချက်

က လတ်တလလာဖျားနာလနြခင်း ရှိ/မရှိ

(နှာလစး၊ လချာင်းဆိုး၊ ကိုယ်ပူ စလသာ လက္ခဏာများကို မှတ်ချက်တေင် လဖာ်ြပရန်၊ 

*နီးစပ်ရာကျန်းမာလရးဌာနသို့  အလြကာင်းြကားရန်)

ခ လတ်တလလာခရီးသေားရာဇဝင် ရှိ/မရှိ

(ရှိလှေင် ခရီးသေားခဲ့သည့်လနရာကို မှတ်ချက်တေင် လဖာ်ြပရန်)

ဂ လရာဂါရှိသူနှင့်ထိလတေ့မိြခင်းရှိ/မရှိ

ဃ အသေားအလာကန့်သတ်ထားြခင်းခံရဖူးြခင်းရှိ/မရှိ

င လရာဂါပိုးကူးစက်ခံရခဲ့ြခင်းရှိ/မရှိ
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ရကျာင်းသား/ရကျာင်းသူ၏ မိသားစုနှင့်စပ်ဆိုင်သည့်ရမးခွန်းများ
စဉ် အရကကာင်းအရာ ရှိ မရှိ မှတ်ချက်

က မိသားစုတေင်ဖျားနာလနသူ ရှိ/မရှိ

(*နီးစပ်ရာကျန်းမာလရးဌာနသို့  အလြကာင်းြကားရန်)

ခ မိသားစုတေင်ခရီးသေားရာဇဝင် ရှိ/မရှိ 

(ရှိလှေင်ခရီးသေားခဲ့သည့်လနရာကိုမှတ်ချက်တေင်လဖာ်ြပရန်)

ဂ မိသားစုတေင်လရာဂါရှိသူနှင့်ထိလတေ့မိသူ ရှိ/မရှိ

ဃ မိသားစုတေင်အသေားအလာကန့်သတ်ထားြခင်းခံရသူ ရှိ/မရှိ

င မိသားစုတေင်လရာဂါပိုးကူးစက်ခံရသူ ရှိ/မရှိ

ရကျာင်းသား/ရကျာင်းသူ၏ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ရမးခွန်းများ
စဉ် အရကကာင်းအရာ ရှိ မရှိ မှတ်ချက်

က အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်တေင်ဖျားနာလနသူ ရှိ/မရှိ

(*နီးစပ်ရာကျန်းမာလရးဌာနသို့  အလြကာင်းြကားရန်)

ခ လနထိုင်ရာလမ်းတေင်အသေားအလာကန့်သတ်ထားြခင်းခံရသူ ရှိ/မရှိ

ဂ လနထိုင်ရာလမ်းတေင်လရာဂါကူးစက်ခံရသူ ရှိ/မရှိ

ဃ လနထိုင်ရာအလဆာက်အဦကို Stay at Home လဆာင်ရွက်ခံထားခဲ့ရြခင်း

 ရှိ/မရှိ

င လနထိုင်ရာလမ်းကို Stay at Home လဆာင်ရွက်ခံထားခဲ့ရြခင်း ရှိ/မရှိ

စ လနထိုင်ရာပမို့နယ်ကို Stay at Home လဆာင်ရွက်ခံထားခဲ့ရ ြခင်း ရှိ/မရှိ

  

လမးြမန်းသူလက်မှတ်  ---------------------------

လမးြမန်းသူအမည် ---------------------------
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၇.၈။ COVID-19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ တားဆီးနိုင်ရရးနှင့် ပတ်သက်၍ ရကျာင်းအုပ်ကကီးများ၊ 
ဆရာ ဆရာမများနှင့်ဆိုင်ရသာ ဆန်းစစ်မခင်းပုံစံ

စဉ် အရကကာင်းအရာ ရှိ မရှိ

၁ အတတ်နိုင်ဆုံး မည်သည့်လနရာမှ မဝင်ဘဲ အိမ်မှလကျာင်း၊ လကျာင်းမှအိမ်သို့သာ 

တိုက်ရိုက်သေားရန် မှာြကားြခင်း။

၂ ဖျားနာြခင်း (ကိုယ်ပူချနိ်၃၈ေီဂရီစင်တီဂရိတ် (သို့) ၁၀၀.၄ေီဂရီဖာရင်ဟိုက်အထက် 

ရှိြခင်း)၊ လချာင်းဆိုးြခင်း၊ နှာလချြခင်းစသည့် လနမလကာင်းြဖစ်လနလသာ လကျာင်းသား/ 

လကျာင်းသူများအား လကျာင်းသို့မလွှတ်ရန်မှာြကားြခင်း။

၃ မိသားစုအတေင်းဖျားနာသူရှိပါကလကျာင်းသို့အလြကာင်းြကား၍ကလလးကို အိမ်တေင်ထား 

ရှိရန် မှာြကားြခင်း။

၄ နီးစပ်ရာကျန်းမာလရးဌာနနှင့်ဆက်သေယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်၊လဆးရုံ/လဆးခန်းတည်လနရာ၊ဆ

ရာဝန်၊သူနာြပုများ၏အမည်နှင့်ဖုန်းနံပါတ်များရယူထားြခင်း။

၅ သုံးရက်နှင့်အထက်ပျက်ကေက်လနပါက(ခေင့်တိုင်လသာ်လည်း)အလြကာင်းအရင်းကိုစုံစမ်း

လမးြမန်းြခင်း။

၆ COVID-19  ကာကေယ်၊ထိန်းချုပ်၊တားဆီးနိုင်လရးနှင့်ပတ်သက်၍စီမံခန့်ခေဲမှုလုပ်ငန်းများ

တေင်လကျာင်းအုပ်ကကီးအားကူညီရန်လကျာင်းကျန်းမာလရးတာဝန်ခံဆရာမပါဝင်လသာစီမံ

ခန့်ခေဲမှုအဖေဲ့အားဖေဲ့စည်းထားရှိြခင်း

၇ လန့စဉ် လကျာင်းတံခါးဝင်လပါက်တေင်လကျာင်းသား၊လကျာင်းသူများသည်တစ်ဦးနှင့်တစ်

ဦးတတ်နိုင်သမှေ (၆)လပကောြခား၍စနစ်တကျတန်းစီပပီး Infrared Thermometer ြဖင့်

ကိုယ်အပူချနိ်တိုင်းတာြခင်း။

၈ ကိုယ်အပူချနိ်တိုင်းသည့် လကျာင်းဝင်လပါက်ဝလနရာတေင် မိုးလုံလလလုံြဖစ်လစရန် 

စီမံထားြခင်း

၉ ကိုယ်အပူချနိ်စစ်လဆးပပီးလနာက်ဖျားနာြခင်း (ကိုယ်အပူချနိ်၃၈ေီဂရီစင်တီဂရိတ် 

(သို့) ၁၀၀.၄ေီဂရီဖာရင်ဟိုက်) အထက်ရှိပါက လကျာင်းအတေင်းသို့ဝင်လရာက်ြခင်း 

မြပုလစလသးဘဲ သီးသန့်လနရာတေင်လခတ္တထားရှိရန်ြပင်ဆင်ထားြခင်း။

၁၀ လကျာင်းသား/လကျာင်းသူများအားလုံးတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးတတ်နိုင်သမှေ (၆)လပ

အကောမှသာစည်းကမ်းတကျတန်းစီ၍စာသင်ခန်းအတေင်းသို့ဝင်လရာက်ရန် 

လဆာင်ရွက်ထားြခင်း။
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၁၁ လကျာင်းချနိ်အတေင်း လကျာင်းသူလကျာင်းသားတစ်ဦးဦးတေင် ကိုယ်အပူချနိ် 

ြမှင့်တက်ြခင်း၊ အသက်ရှုလမ်းလြကာင်းဆိုင်ရာ လရာဂါလက်က္ခဏာများ 

လတေ့ရှိြခင်းရှိပါက   လကျာင်းရှိ သီးသန့်အခန်းတေင် ထားရှိရန် ြပင်ဆင်ထားြခင်း။

၁၂ စာသင်ြကားချနိ်တေင် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးအြကား တတ်နိုင်သမှေ (၆)လပအကော လနရာ 

ချထားရန် ြပင်ဆင်ြခင်း။ {အကယ်၍ တစ်လယာက်ထိုင် ထိုင်ခုံများြဖစ်ပါက (သို့) 

ခုံတန်းရှည်ြဖစ်ပပီး လကျာင်းသား (၂) ဦးအြကားတေင် အကာအရံ (Partition) အသုံး 

ြပုနိုင်ပါက အနည်းဆုံး(၃) လပအကောတေင် ဓါးလေယ်ခုတ် အလနအထားြဖင့် လနရာ 

ချထားရန် စီစဉ်ြခင်း။}

၁၃ လူစုလူလဝးြဖစ်လစမည့် အစည်းအလဝးများ၊ လကျာင်းတေင်းလှုပ်ရှားမှုများ 

လဆာင်ရွက်ြခင်းကို တတ်နိုင်သမှေလရှာင်ြကဉ်ြခင်း။ မြဖစ်မလနြပုလုပ်ရမည်ဆိုပါက 

ခပ်ခောခောလနြခင်း (physical distancing)မူနှင့်အညီ လဆာင်ရွက်ြခင်း။

၁၄ (မျက်နှာအကာ)Face Shield တပ်ဆင်ရာတေင် မျက်နှာကို အုပ်မိလအာင် တည့် 

မတ်စောထားရန်နှင့် အြပင်မျက်နှာြပင်ကို မထိမကိုင်မိလစရန်တို့ကို မှာြကားြခင်း၊ 

ကကီးြကပ်ြခင်း။

၁၅ အိမ်မှစီစဉ်၍ ယူလဆာင်လာလသာ ထမင်း၊ မုန့်၊လရ စသည့်အစာအာဟာရများကို 

မိမိအတန်း၊ စာသင်ခုံတေင်သာ တစ်ဦးချင်း သီးြခား စားသုံးလစြခင်းနှင့် 

စုလပါင်းစားသုံးြခင်း မြပုရန် ကကီးြကပ်ြခင်း။ (စတင်ဖေင့်သည့်ကာလတေင် 

မုန့်ဆိုင်တန်းများကို ဖေင့်လှစ်ြခင်းမြပုလစရန်)

၁၆ စားလသာက်ပပီး အမှိုက်များကို အဖုံးပါလသာ အမှိုက်ပုံးများတေင် စနစ်တကျ စေန့်ပစ် 

လစရန် ကကီးြကပ်ြခင်း။

၁၇ အစာမစားမီနှင့် စားပပီးချနိ်တေင် လရနှင့်ဆပ်ြပာကို အသုံးြပု၍ လက်ကို စက္ကန့်  (၂၀) 

ြကာလအာင် စနစ်တကျ လဆးလြကာလစြခင်း။

၁၈ ဆပ်ြပာ၊ လရမရပါကအယ်လ်ကိုလဟာ၆၀%ပါဝင်လသာလက်သန့်လဆးရည်ကို အသုံး 

ြပု၍ လက်သန့်လဆးရည်လြခာက်လသာအခါမှသာ အစားအစာများကို ကိုင်တေယ် 

စားသုံးလစြခင်း။

၁၉ အတန်းတိုင်းတေင် COVID-19 လရာဂါကာကေယ်လရးအသိပညာလပးအချက်များကိုလကျာ

င်းသား/သူများအချင်းချင်းအလှည့်ကျစနစ်ြဖင့် အသိပညာလပး လြပာဆိုြခင်း။
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၇.၉။  ရကျာင်းချနိ်အတွင်း ကိုယ်အပူချနိ်တက်လာပါက ဆက်သွယ်ရဆာင်ရွက်ရမည့်ပုံစံ
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 လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်များနှင့် စစ်လဆးသည့် ပုံစံများ (Guidelines and Checklists)



၇.၁၀။ စာသင်ရကျာင်းများတွင်COVID-19 ရရာဂါသံသယလက္ခဏာရှိသူ/ ြျားနာသူ/ 
COVID-19 ရရာဂါပိုးရှိသူအား ရတွ့ရှိပါက ရဆာင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းများ

(က) စာသင်ရကျာင်းတာဝန်ရှိသူများရဆာင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်းများ

၁။ စာသင်ခန်းအတေင်းဖျားနာလနသူရှိပါကလကျာင်းအုပ်ချုပ်သူအဖေဲ့ ၊လကျာင်းအုပ် ကကီးနှင့်Focal 

Person ထံသို့ချက်ချင်းသတင်းလပးပို့ရန်

၂။ စာသင်ခန်းအတေင်း၌ဖျားနာလသာလကျာင်းသား/သူ၊ဆရာ/ဆရာမတစ်ဦးလတေ့ရှိပါကအဆိုပါ

ဖျားနာလနသူအားသီးြခားကကိုတင်စီစဉ်ထားရှိလသာအခန်း၌အြခားသူများနှင့်လရာလနှာမှုမရှိလစ

ဘဲသီးသန့်ထားရှိလဆာင်ရွက်ရန်နှင့်အဆိုပါအခန်းသို့ဖျားနာလနသူအားပို့လဆာင်ရာတေင်စာ

သင်ခန်းများအတေင်းမှြဖတ်သန်းသေားလာြခင်းမြပုလစလရးနှင့် ကကိုတင်သတ်မှတ်ထားလသာ 

အတိုဆုံးခရီးလမ်းလြကာင်းြဖင့် လခါ်လဆာင်ရန်

၃။ ဖျားနာလနသူအားထိလတေ့ကိုင်တေယ်သူသည်မျက်နှာနှင့်နှာလခါင်းစည်းတပ်ဆင်ထားရန်၊

၄။ လကျာင်းအုပ်ချုပ်သူ(သို့) Focal Person မှ သက်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာလရးဌာနသို့ ချက်ချင်း 

ဆက်သေယ်အလြကာင်းြကားရန်၊

၅။ ဖျားနာလနသူအား နီးစပ်ရာ ကျန်းမာလရးဌာန(သို့)လဆးရုံသို့ အြမန်ဆုံး ပို့လဆာင်နိုင်လရးအတေက် 

လူမှုကူညီလရးအသင်းအဖေဲ့များနှင့် ချတိ်ဆက်လဆာင်ရွက်၍ စနစ်တကျ ပို့လဆာင်နိုင်လရး စီစဉ် 

လဆာင်ရွက်ရန်၊

၆။ ဖျားနာလနသူနှင့် လကျာင်းအတေင်း ထိလတေ့ခဲ့သူများအား တက်နိုင်သမှေ ရှာလဖေလဖာ်ထုတ်၍ 

ကျန်းမာ လရးဌာနသို့ သတင်းလပးပို့ရန်နှင့် လန့စဉ်ကျန်းမာလရးစစ်လဆးရန်၊

(ခ) ရကျာင်းသားမိဘများရဆာင်ရွက်ရမည့်အချက်အလက်များ

၁။ မိမိကလလးလကျာင်း၌ရှိစဉ် ဖျားနာပါက လကျာင်းတာဝန်ရှိသူများ၏ စီစဉ်လဆာင်ရွက်မှုများ အား 

ပူးလပါင်းပါဝင်လဆာင်ရွက်ရန်၊

၂။ လကျာင်းတက်လနစဉ်ကာလအတေင်း ဖျားနာမှုြဖစ်ပေားခဲ့လသာ ကလလးနှင့်အတူ ထိလတေ့ခဲ့လသာ  

ကလလးများ၏ မိဘများအလနြဖင့် မိမိတို့ကလလး၏ ကျန်းမာလရး အလြခအလနကို လစာင့်ြကည့်ရန်၊

အထက်ပါကိစ္စများအဆင်လြပစောလဆာင်ရွက်ရန်အတေက်လအာက်ပါတို့ကိုကကိုတင်လဆာင်ရွက်ထားရှိ

ရန်လိုအပ်ပါသည်။

၃။ မဘိဆရာအသင်းအပုခ်ျုပမ်ှုအဖေဲ့နငှ့ ်လေသဆိငုရ်ာအပုခ်ျုပလ်ရးအဖေဲ့အစည်းများ၊ ကျန်းမာလရးဌာန၊ 

လူမှုဝန်ထမ်းအဖေဲ့အစည်းများအချင်းချင်း ပူးလပါင်း၍ လူနာသယ်ယူပို့လဆာင်လရး၊ လရာဂါ 

ကာကေယ်တားဆီးလရး လကျာင်းသားမိဘများ လဆာင်ရွက်ရမည့်အချက်များအား သိရှိ နိုင်လစလရး 

စသည်တို့အား ကကိုတင်ညှိနှိုင်းလဆာင်ရွက်ရန်၊
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 လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်များနှင့် စစ်လဆးသည့် ပုံစံများ (Guidelines and Checklists)



၄။ လကျာင်းတေင်COVID-19 လရာဂါလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ပတ်သက်၍ အြခားဌာနဆိုင်ရာများ၊ 

လကျာင်းသားမိဘများနှင့် ဆက်သေယ်လဆာင်ရွက်မည့် Focal Person (၂) ဦး သတ်မှတ်ထားရှိ 

လဆာင်ရွက်ရန်၊

၅။ လကျာင်းတေင် သက်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာလရးဌာနများ၊ လေသဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်လရးအဖေဲ့အစည်းများ၊ 

လူမှုကူညီလရးအသင်းအဖေဲ့များ၏ ဆက်သေယ်ရမည့် ဖုန်းနံပါတ်များအား စုစည်းထားရှိရန်နှင့် 

လကျာင်းအုပ်ချုပ်သူ၊ အတန်းပိုင်ဆရာ/ဆရာမနှင့် Focal Person ထံတေင် လကျာင်းသားမိဘများ၏ 

ဆက်သေယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်များ စုစည်းထားရှိရန်၊

၆။ လကျာင်းတေင် ဖျားနာလနသူအား သီးသန့်ခေဲြခားထားရှိရန်အတေက် အခန်းငယ်တစ်ခု သီးသန့်စီစဉ် 

ထားရှိရန်နှင့် အဆိုပါအခန်းသို့ ဝင်လရာက်ရန် စာသင်လဆာင်များသို့ ြဖတ်သန်း ြခင်းမြပုဘဲ 

လခါ်လဆာင်နိုင်ရန် စီစဉ်ထားရှိရန်၊

၇။ လကျာင်းတေင် ကိုယ်အပူချနိ်တိုင်းကိရိယာနှင့် တစ်ကိုယ်ရည်သုံးကာကေယ်လရး ဝတ်စုံများ 

ြဖစ်လသာ မျက်နှာနှင့်နှာလခါင်းစည်းများ၊ လက်အိတ်များနှင့် လက်လဆးလြကာရန်အတေက် လရ/

ဆပ်ြပာ သို့မဟုတ် လက်သန့်စင်လဆးရည်များထားရှိရန်၊

၈။ ဆရာ/ဆရာမများအလနြဖင့် မိမိအတန်းမှ လကျာင်းသား/သူတစ်ဦးဦး ပျက်ကေက်ပါက 

မိဘများထံ ဆက်သေယ်စုံစမ်း၍ လနမလကာင်းြဖစ်လနပါက လကျာင်းသို့မလာလရးအတေက် ကကိုတင် 

ညွှန်ြကားထားရန်၊

အဆိုပါြျားနာရနသူများမှာCOVID-19 ရရာဂါပိုးရတွ့ရှိရပါက-

၁။ အနီးကပ်ထိလတေ့ခဲ့သူများအား စုံစမ်းရှာလဖေလဖာ်ထုတ်ရန် ကျန်းမာလရးဌာနသို့ အလြကာင်းြကား/

သတင်းလပးပို့ရန်၊

၂။ ပိုးသတ်သန့်စင်ြခင်းလုပ်ငန်းများအား ကျန်းမာလရးဌာန၏ လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်း လဆာင်ရွက်ရန်၊

၃။ ဖျားနာလနသူ စာသင်ြကားခဲ့လသာစာသင်ခန်း/ သေားလာခဲ့လသာလနရာများ (ကစားကေင်း၊ အိမ်သာ၊ 

မုန့်လစျးတန်းနှင့် အြခားလနရာများအြပင် လကျာင်းပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးနှင့် လကျာင်းကကို/

ပို့ယာဉ်များအား သန့်ရှင်းလရးနှင့်ပိုးသတ်သန့်စင်ြခင်းလုပ်ငန်းများ လဆာင်ရွက်ရန်၊

၄။ လကျာင်းတေင်းလရာဂါကူးစက်မှုအားထိန်းချုပ်နိုင်လရးအတေက် ကျန်းမာလရးဌာန၊ အြခား နှီးနေယ် 

ဌာနများနှင့် ပူးလပါင်းလဆာင်ရွက်ရန်၊
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 လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်များနှင့် စစ်လဆးသည့် ပုံစံများ (Guidelines and Checklists)



၈.၁။ COVID-19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ တားဆီးနိုင်ရရးနှင့်ပတ်သက်၍ ရကျာင်းသို့ မလာမီနှင့် 
ရကျာင်းပို့ချနိ်၊ ရကျာင်းချနိ်အတွင်း၊ မုန့်/ထမင်းစားနားချနိ်၊ ရကျာင်းဆင်းချနိ် တို့တွင် 

 မိဘ၊ ဆရာနှင့် ရကျာင်းသားများ လိုက်နာရမည့်အချက်များ

“၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသင်နှစ်”

COVID-19 ကာကေယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ တားဆီးနိုင်လရးနှင့်ပတ်သက်၍

လကျာင်းသို့ မလာမီနှင့် လကျာင်းပို့ချနိ်၊ လကျာင်းချနိ်အတေင်း၊ မုန့်/ထမင်းစားနားချနိ်၊ 

လကျာင်းဆင်းချနိ် တို့တေင် မိဘ၊ ဆရာနှင့် လကျာင်းသားများ လိုက်နာရမည့်အချက်များ

(Version 1.3) (23-6-2020)

၈.၁.၁။ ရကျာင်းသို့မလာမီနှင့် လာရရာက်စဉ် မိဘနှင့် ရကျာင်းသား/ရကျာင်းသူများ 
လိုက်နာရမည့်အချက်များ
လကျာင်းသို့မလာမီ မိမိတို့၏ရင်လသေးငယ် လကျာင်းသား/လကျာင်းသူများကို လအာက်ပါ အချက်များကို 

ရင်းနှီးကွေမ်းဝင်သည်အထိ သင်ြကားလပးထားပါ-

• ဆပ်ြပာနှင့်လရကို အသုံးြပု၍ လက်ကို စက္ကန့်(၂၀)ြကာလအာင် 

စနစ်တကျ လဆးလြကာနည်း

• ပါးစပ်နှင့်နှာလခါင်းစည်း(Mask)ကို စနစ်တကျ တပ်ဆင်နည်းနှင့် 

လဆာင်ရန်/ လရှာင်ရန်များ

• နှာလချ၊ လချာင်းဆိုးရာတေင် လိုက်နာရမည့်ကျင့်ဝတ်များ

လကျာင်းသား/လကျာင်းသူများ အာဟာရြပည့်ဝလအာင် စားလသာက်လစရန်၊ အိပ်လရး ဝလအာင် 

အိပ်လစရန်၊ တစ်ကိုယ်လရသန့်ရှင်းလရး ြပုလုပ်ရန် ဂရုစိုက်လဆာင်ရွက်ပါ။
ဖျားနာြခင်း (ကုိယ်ပူချန်ိ ၃၈ ေီဂရီစင်တီဂရိတ် (သ့ုိ) ၁၀၀.၄ ေီဂရီဖာရင်ဟုိက် 
အထက်ရိှြခင်း)၊ လချာင်းဆိုးြခင်း၊ နှာလချြခင်းစသည် ့လနမလကာင်းြဖစလ်နလသာ 
လကျာင်းသား/လကျာင်းသူများအား လကျာင်းသို့မလွှတ်ပါနှင့်။ ခေင့်တိုင်ြကား 
ပပီး နီးစပ်ရာ ကျန်းမာလရးဌာနသို့ အြမန်ဆုံးဆက်သေယ်ပါ။

လကျာင်းကကို/ပို့ြပုလုပ်ရန် မိဘ/အုပ်ထိန်းသူ တစ်ဦးကိုသာ သတ်သတ်မှတ်မှတ်ထားပါ။ 

(ဆက်သေယ်ရန် လနရပ်လိပ်စာနှင့် ဖုန်းနံပါတ်ကို လကျာင်းအုပ်/ အတန်းပိုင် ဆရာ၊ ဆရာမ (များ)

ထံတေင် စာရင်းသေင်းပါ။) 

သတ်မှတ်စာရင်းလပးထားလသာ အုပ်ထိန်းသူမှသာ လကျာင်းကကို/ပို့ြခင်း ြပုလုပ်ပါ။ လကျာင်းပို့ရာတေင် 

လကျာင်းဝင်းအတေင်းသို့ ဝင်လရာက်ြခင်း မြပုပါနှင့်။
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 ... လကျာင်းပို့ချနိ်၊ လကျာင်းချနိ်တေင်း ... မိဘ၊ ဆရာနှင့် လကျာင်းသားများ လိုက်နာရမည့်အချက်များ



အသက်အရွယ်ကကီးရင့်သူ(အသက် ၆၀ နှစ်နှင့်အထက်)နှင့် နာတာရှည် 
လရာဂါရှိသူများ (ဆီးချ ို၊ လသေးတိုး၊ ကင်ဆာ၊ အဆုတ်၊ အသည်း ... လရာဂါ) 
ရှိသူများ လကျာင်းကကို/ပို့ြခင်းကို  အတတ်နိုင်ဆုံး လုံးဝ မြပုလုပ်ပါနှင့်။ 
ဖျားနာြခင်း၊ လချာင်းဆိုးြခင်း၊ နှာလချြခင်းစသည့် မိမိကိုယ်တိုင် လနမလကာင်း 
ြဖစ်ပါက လကျာင်းသို့လိုက်ပို့ြခင်းကို လုံးဝ လရှာင်ြကဉ်ပါ။

လကျာင်းပို့ချနိ်တေင် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးအြကား တတ်နိုင်သမှေ (၆)လပ ကောြခား၍ ခပ်ခောခောလနပါ။ 

အချင်းချင်း လက်ဆေဲနှုတ်ဆက်ြခင်း၊ နီးနီးကပ်ကပ်လနြခင်း လုံးဝ မြပုလုပ်ပါနှင့်။
လကျာင်းလာသည့် လမ်းတစ်လလှောက်တေင် ပါးစပ်နှင့် နှာလခါင်းစည်း (mask)
နှင့် မျက်နှာအကာ (Face Shield) ကို စနစ်တကျ လုံခခုံစော တပ်ဆင်ပါ။
တစ်လန့တာလိုအပ်မည့် အစာအာဟာရ (ထမင်း+မုန့် +လရ) များကို 
ြဖစ်နိုင်လှေင် အိမ်မှစီစဉ်၍ ယူလဆာင်လာပါ။

လကျာင်းသို့လာချနိ်တေင် လကျာင်းကကို/ပို့ယာဉ်များအသံုးြပုရာတေင် air-con အသုံးြပုလသာ 

ယာဉ်ြဖစ်ပါက အသုံးမြပုဘဲ ြပတင်းတံခါးများ တတ်နိုင်သမှေဖေင့်ထားပါ။ တစ်ခုံလှေင် တစ်ဦးသာ 

ဓားလေယ်ခုတ်အလနအထားြဖင့် ထိုင်ပါ။ (အန္တရာယ်ရှိသြဖင့် လက်၊ လခါင်း လုံးဝ မထုတ်ပါလစနှင့်။)
လကျာင်းကကို/ပို့ယာဉ်များတေင် အယ်ကိုလဟာလ် အနည်းဆုံး (၆၀%)
ပါဝင်လသာ လက်သန့်စင်လဆးရည် ကိုထားရှိပပီး လကျာင်းသား၊ 
လကျာင်းသူများ ယာဉ်လပါ်သို့ တက်/ဆင်းသည့်အချနိ်တိုင်း လက်သန့်စင် 
လဆးရည်ကို အသုံးြပုလစပါ။ ြဖစ်နိုင်ပါက ကကို/ပို့ယာဉ်များလပါ်တေင် 
COVID-19 လရာဂါ ကာကေယ်လရး အသိပညာလပးပိုစတာများ ကပ်ထားြခင်း၊ 
အသံဖိုင်များ၊ သီချင်းများဖေင့်လှစ်ြခင်း၊ ဗီေီယိုများ ြပသြခင်း တို့ကို 
ြပုလုပ်ပါ။

ယာဉ်လမာင်းသည် ပါးစပ်နှင့် နှာလခါင်းစည်း(mask)ကို စနစ်တကျ တပ်ဆင်ပပီး ၎င်းနှင့် လကျာင်းသား/

လကျာင်းသူများြကားတေင် အကာအရံ (ပလတ်စတစ်အကာ၊ မှန်အကာ)ြဖင့် ြခားထားပါ။ 

ကလလးများကို အတင်/အချ ြပုလုပ်မည့် ယာဉ်လနာက်လိုက်သည် ပါးစပ်နှင့် နှာလခါင်းစည်း(mask)

နှင့် မျက်နှာအကာ (Face Shield) ကို စနစ်တကျ လုံခခုံစော တပ်ဆင်ပါ။ ဆပ်ြပာနှင့်လရကို အသုံးြပု၍ 

လက်ကို အနည်းဆုံး စက္ကန့်(၂၀)ြကာလအာင် မြကာခဏ စနစ်တကျ လဆးလြကာပါ။
လကျာင်းတံခါးဝင်လပါက်တေင် လကျာင်းသား၊ လကျာင်းသူများသည် 
တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး တတ်နိုင်သမှေ (၆)လပ ကောြခား၍ စနစ်တကျ 
တန်းစီပပီး Infrared Thermometer ြဖင့် ကိုယ်အပူချနိ် တိုင်းတာြခင်း ကို 
ခံယူရပါမည်။ ကိုယ်အပူချနိ် စစ်လဆးပပီးလနာက် ဖျားနာြခင်း (ကိုယ်အပူချနိ် 
၃၈ ေီဂရီစင်တီဂရိတ် (သို့) ၁၀၀.၄ ေီဂရီဖာရင်ဟိုက်) အထက်ရှိပါက 
လကျာင်းအတေင်းသို့ ဝင်လရာက်ြခင်း မြပုလစဘဲ တာဝန်ရှိသူ (သို့) 
နီးစပ်ရာကျန်းမာလရးဌာနသို့ အြမန်ဆုံးဆက်သေယ်ပါ။
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၈.၁.၂။ ရကျာင်းသို့ရရာက်ရှိပပီး ရကျာင်းချနိ်အတွင်း ဆရာ/ဆရာမများနှင့် ရကျာင်းသား/ 
ရကျာင်းသူများ လိုက်နာရမည့်အချက်များ
စာသင်ခန်းအတေင်းသို့ ဝင်လရာက်ရာတေင် မသန်စေမ်းလသာ လကျာင်းသား/လကျာင်းသူများကို ဦးစား 

လပး၍ ဝင်လရာက်လစပါ။ လကျာင်းသား/လကျာင်းသူများအားလုံး တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး တတ်နိုင်သမှေ (၆)

လပအကောမှသာ စည်းကမ်းတကျတန်းစီ၍ စာသင်ခန်းအတေင်းသို့ ဝင်လရာက်ြကပါ။
စာသင်ြကားချနိ်များအတေင်း မျက်နှာအကာ (Face Shield) တပ်၍ 
ပါးစပ်နှင့်နှာလခါင်းစည်း (Mask) ကို ညွှန်ြကားချက်များအတိုင်း 
စနစ်တကျတပ်ဆင်ပါ။
လက်ကိုလရနှင့် ဆပ်ြပာအသုံးြပု၍ စက္ကန့်  (၂၀) ြကာလအာင် စနစ်တကျ 
မြကာခဏ လဆးလြကာပါ။

[အထူးသြဖင့် အစာမစားမီတိုင်း၊ နှာလချ၊ လချာင်းဆိုးပပီးတိုင်း၊ ပါးစပ်နှင့်နှာလခါင်းစည်း 

မကိုင်တေယ်မီနှင့် ကိုင်တေယ်ပပီးတိုင်း အညစ်အလြကး ကိုင်တေယ်ပပီးတိုင်းနှင့် 

အိမ်သာမှဆင်းပပီး တိုင်း၊ အများသုံးပစ္စည်းများ (ဥပမာ- လလှကားလက်ရန်းများ၊ 

တံခါးလက်ကိုင်များ …. စသည်) တို့ကို မကိုင်တေယ်မီနှင့် ကိုင်တေယ်ပပီးတိုင်း 

လက်လဆးပါ။ ]

လက်မလဆးဘဲ မျက်စိ၊ ပါးစပ်၊ နှာလခါင်းတို့ကို လုံးဝ မကိုင်တေယ်ပါနှင့်။

အသုံးြပုပပီးလသာတစ်ရှူးများ၊ ပါးစပ်နှင့်နှာလခါင်းစည်း (Mask) များကို အဖုံးပါလသာ အမှိုက်ပုံးထဲသို့ 

စနစ်တကျ စေန့်ပစ်ပါ။ စေန့်ပစ်ပပီးလှေင် လက်ကို စက္ကန့်(၂၀)ြကာလအာင် စနစ်တကျ ြပန်လဆးပါ။
လူစုလူလဝးြဖစ်လစမည့် အစည်းအလဝးများ၊ လကျာင်းတေင်းလှုပ်ရှားမှုများ 
လဆာင်ရွက်ြခင်းကို တတ်နိုင် သမှေလရှာင်ြကဉ်ပါ။ မြဖစ်မလန ြပုလုပ်ရမည် 
ဆိုပါက ခပ်ခောခောလနြခင်း )physical distancing) မူနှင့်အညီ လဆာင်ရွက်ပါ။ 
အတန်းလခါင်းလဆာင်သတ်မှတ်လပးပါ။ လကျာင်းသား/သူများအချင်းချင်း 
COVID-19 လရာဂါ ကာကေယ်လရးအသိပညာလပး အချက်များကို လိုက်နာရန် 
သတိလပးလြပာဆိုပါ။

၈.၁.၃။ မုန့်စားနားချနိ်နှင့် ထမင်းစားနားချနိ်တွင် ဆရာ/ဆရာမများနှင့် ရကျာင်းသား/ 
ရကျာင်းသူများ လိုက်နာရမည့် အချက်များ
ကျန်းမာလရးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာနမှ ထုတ်ြပန်ထားလသာ လစျးလရာင်း/လစျးဝယ်များ လိုက်နာ 

ရမည့် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီမှု မရှိသည့် လကျာင်းမုန့်လစျးဆိုင်များကို ဖေင့်လှစ်ခေင့် မြပုပါနှင့်။
အိမ်မှစီစဉ်၍ ယူလဆာင်လာလသာ အစာအာဟာရများ (ထမင်း၊ မုန့်၊ လရ)
ကို မိမိအတန်း စာသင်ခုံတေင်သာ တစ်ဦးချင်း သီးြခား စားသုံးလစပါ။ 
စုလပါင်းစားသုံးြခင်း လုံးဝမြပုရပါ။
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အစားမစားမီနှင့်စားပပီးချနိ်တေင် လရနှင့်ဆပ်ြပာကို အသုံးြပု၍ လက်ကိုစက္ကန့် (၂၀) ြကာလအာင် 

စနစ်တကျ လဆးလြကာပါ။  လရနှင့်ဆပ်ြပာကို အလေယ်တကူမရနိုင်ပါက အယ်လ်ကိုလဟာလ် 

အနည်းဆုံး ၆၀% ပါဝင်လသာ လက်သန့်လဆးရည်ကို အသုံးြပု၍ လက်သန့်စင်လဆးရည် 

လြခာက်လသာအခါမှသာ အစားအစာများကို ကိုင်တေယ်စားသုံးပါ။

၈.၁.၄။ ရကျာင်းဆင်းချနိ်တွင် မိဘနှင့် ရကျာင်းသား/ရကျာင်းသူများ  လိုက်နာရမည့် 
အချက်များ
လကျာင်းဆင်းချနိ်တေင် လကျာင်းကကိုရာ၌ လာကကိုသူများအချင်းချင်းလသာ် လည်းလကာင်း၊ 

လကျာင်းသား၊ လကျာင်းသူများနှင့် လသာ်လည်းလကာင်း (physical distancing) မူနှင့် အညီ 

တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး တတ်နိုင်သမှေ (၆)လပအကောတေင် လနပါ။ 

လကျာင်းဆင်းချနိ်တေင် လာကကိုလသာမိဘများ လကျာင်းဂိတ်ဝတေင်သာ လာကကိုပါ၊ လကျာင်းဝင်း 

အတေင်းသို့ ဝင်လရာက်ြခင်းကို လရှာင်ြကဉ်ပါ။

သတ်မှတ်ထားလသာ မိဘအုပ်ထိန်းသူမှသာ လကျာင်းကကိုပါ။ အသက်အရွယ်ကကီးရင့်သူ (အသက် 

၆၀ နှစ်နှင့်အထက်)နှင့် နာတာရှည်လရာဂါရှိသူများ (ဆီးချ ို၊ လသေးတိုး၊ ကင်ဆာ၊ အဆုတ်၊ အသည်း 

…….လရာဂါ )ရှိသူများ လကျာင်းကကို/ပို့ြခင်းကို  အတတ်နိုင်ဆုံးလုံးဝ မြပုလုပ်ပါနှင့်။ ဖျားနာြခင်း၊ 

လချာင်းဆိုးြခင်း၊ နှာလချြခင်းစသည့် မိမိကိုယ်တိုင် လနမလကာင်းြဖစ်ပါက လကျာင်းကကိုြခင်းကို လုံးဝ 

လရှာင်ြကဉ်ပါ။
လကျာင်းဆင်းချနိ်တေင် လမ်းတစ်လလှောက်၌ ပါးစပ်နှင့်နှာလခါင်းစည်း 
(mask)ကို စနစ်တကျတပ်ဆင်ပါ။

လကျာင်းဆင်းချနိ်တေင် လကျာင်းကကို/ပို့ယာဉ်များအသုံးြပုရာတေင် air-con အသုံးြပုလသာ ယာဉ် 

ြဖစ်ပါက အသုံးမြပုဘဲ ြပတင်းတံခါးများ တတ်နိုင်သမှေဖေင့်ထားပါ။ တစ်ခုံလှေင် တစ်ဦးသာ 

ဓားလေယ်ခုတ်အလနအထားြဖင့် ထိုင်ပါ။ (အန္တရာယ်ရှိသြဖင့် လက်၊ လခါင်း လုံးဝ မထုတ်ပါလစနှင့်။) 

ယာဉ်လမာင်းသည် ပါးစပ်နှင့် နှာလခါင်းစည်း(mask)ကို စနစ်တကျ တပ်ဆင်ပပီး ၎င်းနှင့် လကျာင်းသား/

လကျာင်းသူများြကားတေင် အကာအရံ (ပလတ်စတစ်အကာ၊ မှန်အကာ)ြဖင့်
အိမ်သို့လရာက်သည်နှင့် ဝတ်ဆင်ခဲ့လသာအဝတ်များကို ချက်ချင်းလဲလှယ်ပါ။ 
အဝတ်များကို မခါပါနှင့်။ ဆပ်ြပာ နှင့် မိနစ် (၃၀) ြကာစိမ်ပပီးလနာက် 
ချက်ချင်း လလှော်ဖေပ်ပါ။ ဆပ်ြပာနှင့် လရချ ိုးပါ။ 
ကိုယ်လက်သန့်စင်ြခင်းမြပုမီ အိမ်ရှိမိသားစုများ (အထူးသြဖင့် သက်ရွယ် 
ကကီးရင့်သူများ) နှင့် အနီးကပ်ထိလတေ့ြခင်း မြပုပါနှင့်။
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နှာလခါင်းစည်း(mask)နှင့် မျက်နှာအကာ (Face Shield) ကို စနစ်တကျ လုံခခုံစော တပ်ဆင်ပါ။ 

ဆပ်ြပာနှင့်လရကို အသုံးြပု၍ လက်ကို အနည်းဆုံး စက္ကန့်(၂၀)ြကာလအာင် မြကာခဏ စနစ်တကျ 

လဆးလြကာပါ။

၈.၁.၅။ ရကျာင်းများ၊ စာသင်ခန်းများတွင် မပင်ဆင်ထားရှိရမည့် အချက်များ

လူထုအလြခြပုသီးသန့်ခေဲြခားလနထိုင်ြခင်းစင်တာ (Community Based 
Facility Quarantine Center) အြဖစ် အသုံးြပုထားလသာ လကျာင်းများကို 
ြပန်လည်ဖေင့်လှစ်ြခင်း မြပုမီ၊ စာသင်ခန်းများ အြဖစ် ြပန်လည်ြပင်ဆင်ြခင်း၊ 
ပိုးသန့်စင်ြခင်းလုပ်ငန်းများ လဆာင်ရွက်ပပီး သတ်မှတ်အချနိ် လရာက်မှသာ 
ဖေင့်လှစ်ြခင်းြပုရမည်။

	လကျာင်းများစတင်ဖေင့်လှစ်ချနိ်မှစ၍ လရာဂါမကူးစက်လစရန် လုံခခုံစိတ်ချစော စနစ်တကျ စီစဉ် 

ြပင်ဆင်ဖေင့်လှစ်နိုင်လရး (ပိုးသတ်လဆးြဖန်းြခင်း၊ ပါးစပ်နှင့် နှာလခါင်းစည်း (Mask)၊ တစ်ခါသုံး 

လက်အိတ် (Gloves)၊ မျက်နှာအကာ (Face Shield)၊ လက်လဆးရန် လရနှင့် ဆပ်ြပာ၊ လန့လည်စာ 

စားရန်လနရာ၊ သန့်စင်ခန်း… စသည်) စီစဉ်လဆာင်ရွက်ပါ။

	စာသင်ြကားချနိ်တေင် လကျာင်းသား/လကျာင်းသူ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးအြကား(၆)လပအကော 
လနရာချထား ရန် ြပင်ဆင်ပါ။ အကယ်၍ ခုံတန်းရှည်(လလးလယာက်ထိုင်)ြဖစ်ပါက တစ်ဦးလှေင် 
(၃၆) စတုရန်းလပနှုန်းြဖင့် လရှ့လနာက် (၆)လပ စီခော၍ စီစဉ်ပါ။

	ဆရာများအချင်းချင်းြကား၊ လကျာင်းသားများ အချင်းချင်းြကားနှင့် ဆရာနှင့် လကျာင်းသား 
များြကား တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး တတ်နိုင်သမှေ (၆)လပအကောမှသာ လြပာဆိုဆက်ဆံ၍ ကျန်းမာလရးနှင့် 
အားကစားဝန်ကကီးဌာန၏ လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း (physical distancing) မူြဖင့် သင်ြကား၊ 

သင်ယူနိုင်လရး စီစဉ်ပါ။ 

	လကျာင်းများတေင် COVID-19 လရာဂါကာကေယ်လရးအသိပညာလပး ပိုစတာများ၊ ဗီနိုင်းများ၊ လြမစိုက် 

ပိုစတာများထားရှိြခင်းြဖင့် လကျာင်းသား/လကျာင်းသူများ၊ ဆရာ/ဆရာမများ၏ ကျန်းမာလရး 

အသိပညာြမှင့်တင်လရး လဆာင်ရွက်ပါ။ 

	အမှိုက်စေန့်ပစ်ရာတေင် စနစ်တကျရှိလစရန် စီစဉ်လဆာင်ရွက်ပါ။
နီးစပ်ရာကျန်းမာလရးဌာနနှင့် ဆက်သေယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်၊ လဆးရုံ/
လဆးခန်းတည်လနရာ၊ ဆရာဝန်၊ သူနာြပုများ၏ အမည်နှင့် ဖုန်းနံပါတ် များ 
ရယူထားပါ။

	လကျာင်းချနိ်အတေင်း COVID-19 သံသယလရာဂါလက္ခဏာရှိလသာ လကျာင်းသား/ လကျာင်းသူ၊ 
ဆရာ/ဆရာမများကို လတေ့ရှိပါက သီးြခား အခန်း၌ထားရှိနိုင်လရး၊ နီးစပ်ရာ ကျန်းမာလရးဌာနသို့ 

ဆက်သေယ်သတင်းပို့နိုင်လရး ကကိုတင် ြပင်ဆင်ထားရှိပါ။
အ လရးလပါ်အလြခအလနတေင် လျင်ြမန်စော တုန့်ြပန်လဆာင်ရွက်နိုင်ရန် 
အတေက် ကျန်းမာလရးဌာနများ၊ အုပ်ချုပ်လရးဌာနများနှင့် အြခားနှီးနေယ် 
ဌာနများ၊ လူမှုလရးအဖေဲ့အစည်းများနှင့် ကကိုတင်ညှိနှိုင်း ြပင်ဆင် ထားပါ။
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၈.၂။ ရကျာင်းကကို/ရကျာင်းပို့ချနိ်တို့တွင် ယာဉ်ရမာင်း၊ ယာဉ်ရနာက်လိုက်များ 
လိုက်နာရန်အချက်များ
(၁) လကျာင်းကကို/ပို့ယာဉ်များ အသုံးြပုရာတေင် အဲကေန်း (aircon) အသုံးြပုလသာယာဉ်ြဖစ်ပါက 

အဲကေန်း အသုံးမြပုဘဲ ြပတင်းတံခါးများ ဖေင့်လပးပါ။

(၂) လကျာင်းကကို/ ပို့ယာဉ်များတေင် အယ်ကိုလဟာလ် အနည်းဆုံး(၆၀)% ပါဝင်လသာလက်သန့်စင် 

လဆးရည် ထားရှိပါ။

(၃) လကျာင်းကကို/ပို့ယာဉ်များတေင် လကျာင်းသူ/လကျာင်းသားများမှအပ အြခားသူများ 

စီးနင်းလိုက်ပါြခင်းနှင့် အြခားခရီးစဉ်များအတေက် အသုံးြပုြခင်း လုံးဝ မြပုလုပ်ရပါ။

(၄) ပါးစပ်နှင့်နှာလခါင်းစည်း (mask) တပ်ဆင်ထားြခင်းမရှိလသာ လကျာင်းသား/သူများအား 

လတေ့ရှိပါက အသင့်ထားရှိလသာ ပါးစပ်နှင့်နှာလခါင်းစည်း (mask) အား တပ်ဆင်လစပပီးမှသာ 

လိုက်ပါ စီးနင်းခေင့်ြပုရပါမည်။

(၅) ယာဉ်လပါ်တေင် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ခပ်ခောခောလနထိုင်ြခင်း (physical distancing) မူကို လိုက်နာ 

လစရန် အပမဲကကီးြကပ်လပးပါ။

(၆) အသက်အရွယ်ကကီးရင့်သူ (အသက် ၆၀ နှစ် နှင့်အထက်) နှင့် နာတာရှည်လရာဂါရှိသူများ (ဆီးချ ို၊ 

လသေးတိုး၊ ကင်ဆာ၊ အဆုတ်၊ အသည်း စသည်... ) အလနြဖင့် လကျာင်းကကို/ပို့ယာဉ်လမာင်း နှင့် 

ယာဉ်လနာက်လိုက်အြဖစ် လုံးဝ မလုပ်ပါနှင့်။

(၇) ခရီးစဉ်တစလ်ခါကပ်ပီးဆုံးချနိ်နှင့ ်တစ်လန့တာခရီးစဉပ်ပီးဆုံးချနိ်တိုတ့ေင ်ကျန်းမာလရးနှင့အ်ားကစား 

ဝန်ကကီးဌာနမှထုတ်ြပန်ထားလသာ ပိုးသတ်သန့်စင်ြခင်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ ပိုးသတ် 

သန့်စင်ပါ။

၈.၃။ မိဘများသို့ ပန်ကကားချက်
၁။ လကျာင်းသို့မလာမီမိမိတို့၏ကလလးများအားလအာက်ပါအချက်များကိုရင်းနှီးကွေမ်းဝင်သည်အထိ

သင်ြကားလပးပါ-

(က)ဆပ်ြပာနှင့်လရကိုအသုံးြပု၍ လက်ကိုစက္ကန့်(၂၀)ြကာလအာင် စနစ်တကျ လဆးလြကာနည်း
(ခ) ပါးစပ်နှင့်နှာလခါင်းစည်း(Mask)ကိုစနစ်တကျတပ်ဆင်နည်းနှင့် လဆာင်ရန်/လရှာင်ရန်များ
(ဂ) နှာလချ၊ လချာင်းဆိုးရာတေင် လိုက်နာရမည့်ကျင့်ဝတ်များ

၂။ လကျာင်းပို့ချနိ်/လကျာင်းကကိုချနိ်နှင့် လကျာင်းချနိ်အတေင်းတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးတတ်နိုင်သမှေ (၆)လပ 

ကောြခား၍ ခပ်ခောခောလနရန် မှာြကားလပးပါ။

၃။ လကျာင်းသား/လကျာင်းသူကိုယ်တိုင်ြဖစ်လစ၊ အတူလနမိသားစုဝင်တစ်ဦးဦးြဖစ်လစ လနမလကာင်း 

ြဖစ်ြခင်း (လချာင်းဆိုးြခင်း၊ ဖျားနာြခင်း၊ အသက်ရှုရခက်ခဲြခင်း စသည့် COVID-19 လရာဂါ 

သံသယလက္ခဏာများ) ရှိလှေင်လသာ်လည်းလကာင်း၊ လေန်ခဲ့သည့်(၁၄)ရက်အတေင်း COVID-19လရာ

ဂါအတည်ြပုလူနာတစ်ဦးဦးနှင့်နီးကပ်စောထိလတေ့ခဲ့မှု (Primary Contact)ရှိခဲ့လှေင်လသာ်လည်း
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လကာင်းလကျာင်းသို့လစလွှတ်ြခင်းလုံးဝမြပုပါနှင့်။ သက်ဆိုင်ရာလကျာင်းသို့ ချက်ချင်းခေင့်တိုင်ပါ။ 

နီးစပ်ရာကျန်းမာလရးဌာနသို့အြမန်ဆုံးဆက်သေယ်အလြကာင်းြကားပါ။

၄။ လကျာင်းတံခါးဝင်လပါက်တေင် လကျာင်းသား/သူများအလနြဖင့် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးတတ်နိုင်သမှေ (၆)

လပကောြခား၍ စနစ်တကျ တန်းစီပပီး (Infrared Thermometer) ြဖင့် ကိုယ်အပူချနိ်တိုင်းတာြခင်း

ကိုခံယူရန် မှာြကားလပးပါ။

၅။ အိမ်သို့လရာက်သည်နှင့် ဝတ်ဆင်ခဲ့လသာအဝတ်များကို ချက်ချင်းလဲလှယ်လပးပါ၊ အဝတ်များကို 

မခါပါနှင့်။ ဆပ်ြပာနှင့် မိနစ်(၃၀)ြကာစိမ်ပပီးလနာက် ချက်ချင်းလလှော်ဖေပ်ပါ။ ဆပ်ြပာနှင့်လရချ ိုး 

လပးပါ။

၆။ ကိုယ်လက်သန့်စင်ြခင်းမြပုမီ အိမ်ရှိမိသားစုဝင်များအထူးသြဖင့် (အသက်အရွယ်ကကီးရင့်သူ၊ 

နာတာရှည်လရာဂါရှိသူများ)နှင့် နီးကပ်စောလနထိုင်ြခင်းမရှိလစရန် ကကီးြကပ်လပးပါ။

၇။ အသက်အရွယ်ကကီးရင့်သူ (အသက် ၆၀ နှစ် နှင့်အထက်) နှင့် နာတာရှည်လရာဂါရှိသူများ (ဆီးချ ို၊ 

လသေးတိုး၊ ကင်ဆာ၊ အဆုတ်၊ အသည်း စသည်... ) အလနြဖင့် လကျာင်းကကို/ပို့ြခင်း မြပုလုပ်ရပါ။

၈.၄။ ရကျာင်းတွင် ရကျာင်းသူ၊ ရကျာင်းသားများ လိုက်နာရန်အချက်များ
(၁) လကျာင်းတက်ချနိ် လကျာင်းဝန်းအတေင်းသို့ ဝင်လရာက်စဉ်၊ အတန်းထဲသို့ ဝင်စဉ်၊ အတန်းထဲမှ 

ထေက်ခောစဉ်နှင့် လကျာင်းဆင်းချနိ်တို့တေင် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး (၆) လပခော၍ လနရမည်။

(၂)  စာသင်ခန်းအတေင်းတေင် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး (၆)လပခော၍ လနထိုင်ရမည်။

(၃) လကျာင်းဝင်လပါက်ဝတေင် ကိုယ်အပူချနိ်တိုင်းတာြခင်းကိုလကာင်းစောခံယူရမည်။

(၄) လကျာင်းသား/လကျာင်းသူကိုယ်တိုင်ြဖစ်လစ၊ အတူလနမိသားစုဝင် တစ်ဦးဦးြဖစ်လစ လနမလကာင်း 

ြဖစ်ြခင်း (လချာင်းဆိုးြခင်း၊ ဖျားနာြခင်း၊ အသက်ရှုရခက်ခဲြခင်း စသည့် COVID-19 လရာဂါ 

သံသယလက္ခဏာများ) ရှိလှေင်လသာ်လည်းလကာင်း၊ လေန်ခဲ့သည့်(၁၄)ရက်အတေင်း COVID-19 

လရာဂါ အတည်ြပုလူနာတစ်ဦးဦးနှင့် နီးကပ်စောထိလတေ့ခဲ့မှု (Primary Contact) ရှိခဲ့လှေင် 

လသာ်လည်းလကာင်း လကျာင်းသို့လာလရာက်ြခင်း လုံးဝမြပုရပါ။ သက်ဆိုင်ရာလကျာင်းသို့ 

ချက်ချင်းခေင့်တိုင်ပါ။ နီးစပ်ရာကျန်းမာလရးဌာနသို့ အြမန်ဆုံးဆက်သေယ်အလြကာင်းြကားပါ။

(၅) ဆပ်ြပာနှင့်လရကိုအသုံးြပု၍ လက်ကိုစက္ကန့် (၂၀)ြကာလအာင် မြကာခဏစနစ်တကျ လဆးလြကာ ပါ 

(သို့မဟုတ်)အယ်လ်ကိုလဟာအနည်းဆုံး ၆၀% ပါဝင်လသာ လက်သန့်စင်လဆးရည်ကို အသုံးြပုပါ။ 

(အထူးသြဖင့် - နှာလချ၊ လချာင်းဆိုးပပီးသည့်အခါတိုင်း၊ အစာမစားမီနှင့် အစာစားပပီးတိုင်း၊ 

အများသုံးပစ္စည်းများ မကိုင်တေယ်မီနှင့်ကိုင်တေယ်ပပီးတိုင်း၊ အိမ်သာမှဆင်းပပီးတိုင်း လက်လဆးပါ။) 

လက်မလဆးဘဲ မိမိနှင့် အြခားသူတို့၏ မျက်နှာကို ကိုင်တေယ်ြခင်းလုံးဝမြပုပါနှင့်။

(၆) ပါးစပ်နှင့်နှာလခါင်းစည်း (Mask) နှင့် မျက်နှာအကာ (Face Shield) များကို စနစ်တကျ 

တပ်ဆင်ရမည်။

	Mask/Face Shield များကိုတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးလဲလှယ်တပ်ဆင်ြခင်းမြပုလုပ်ရပါ။
	Mask/Face Shield များ၏ အြပင်ဘက်မျက်နှာြပင်ကိုလက်ြဖင့်မကိုင်ရပါ။
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   မိဘများသို့ပန်ြကားချက်၊ လကျာင်းတေင် လကျာင်းသူ/သားများ လိုက်နာရန်အချက်များ



	အဝတ် Mask များကိုစနစ်တကျ လလှော်ဖေပ်၍ အသုံးြပုပါ။
	 မျက်နှာအကာ(Face Shield)များကိုမျက်နှာအုပ်မိသည့် အလနအထားတေင်သာတည့်မတ်

စောထားရန်နှင့် အြပင်ဘက်မျက်နှာြပင်ကိုမကိုင်တေယ်မိလစရန် သတိြပုပါ။
(၇) အိမ်သာသေားလှေင်လသာ်လည်းလကာင်း၊အြခားကိစ္စနှင့်အတန်းအြပင်ထေက်လှေင်လသာ်လည်းလကာင်း 

တစ်ဦးချင်းဆီသာ အသေားအလာြပုလုပ်ရမည်။ (အိမ်သာတေင် လစာင့်ဆိုင်းရပါက တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး 

(၆)လပခော၍ လစာင့်ဆိုင်းရမည်)

(၈) နှာလချ၊ လချာင်းဆိုးပါကတစ်ခါသုံးတစ်ရှူး(သို့မဟုတ်) တံလတာင်လကေးြဖင့် ပါးစပ်နှင့် နှာလခါင်းကို

လုံခခုံစောဖုံးအုပ်ရမည်။ တစ်ရှူးအသုံးြပုပါကအသုံးြပုပပီးတစ်ရှူးကိုအဖုံးပါလသာအမှိုက်ပုံးထဲသို့ 

စနစ်တကျ စေန့်ပစ်ပပီးလနာက် လက်ကိုစနစ်တကျ ြပန်လည်လဆးလြကာရမည်။ 

(၉) မိမိ၏ စာလရးကိရိယာများ၊ အသုံးအလဆာင်ပစ္စည်းများ (မည်သည့်ပစ္စည်းကိုမဆို) အြခားသူများ 

နှင့် မှေလဝသုံးစေဲြခင်းလုံးဝမြပုရပါ။

(၁၀) အိမ်ြပန်လရာက်ချနိ်တေင် လကျာင်းဝတ်စုံများကို ချက်ချင်းခွေတ်ပပီး လဲလှယ်ပါ။ အဝတ်များကို 

မခါပါနှင့်။ ဆပ်ြပာနှင့်မိနစ်(၃၀)ြကာ စိမ်ပပီး လလှော်ဖေပ်ပါ။ ဆပ်ြပာနှင့် လရချ ိုးပါ။ ကိုယ်လက် 

သန့်စင်ြခင်း မြပုမီ အိမ်ရှိမိသားစုဝင်များ အထူးသြဖင့် (အသက်အရွယ်ကကီးရင့်သူ၊ နာတာရှည် 

လရာဂါ ရှိသူများ)နှင့် နီးကပ်စောလနထိုင်ြခင်းမြပုရပါ။

မှတ်ချက်။ အထက်ပါအချက်များကိုလကျာင်းသား/လကျာင်းသူများလိုက်နာရန် 

   ဆရာ ဆရာမများမှ ကကီးြကပ်ရပါမည်။ 
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  လကျာင်းတေင် လကျာင်းသူ/သားများ လိုက်နာရန်အချက်များ



၉။ ရနာက်ဆက်တွဲများ
 (က)သင့်မိသားစုကျန်းမာရရး စနစ်တကျလက်ရဆးရပး
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 လနာက်ဆက်တေဲများ



(ခ) ဆပ်မပာနဲ့ရရကို အသုံးမပုပပီး စက္ကန့် (၂၀) ကကာရအာင် လက်ရဆးြို့ 
ဘာရကကာင့်လိုအပ်တာလဲ
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 လနာက်ဆက်တေဲများ



(ဂ)  ပါးစပ်နှင့် နှာရခါင်းစည်း (Mask) စနစ်တကျဝတ်ဆင်မခင်း
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 လနာက်ဆက်တေဲများ



(ဃ) ပါးစပ်နှင့် နှာရခါင်းစည်း (Mask) ကို ဘာရကကာင့် စနစ်တကျလုံခခုံရအာင် 
တပ်ဆင်ြို့လိုအပ်တာလဲ
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 လနာက်ဆက်တေဲများ



(င) ရန့စဉ်ဘဝမှာ ခပ်ခွာခွာရနပါ
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 လနာက်ဆက်တေဲများ



(စ) ရကျာင်းသား၊ ရကျာင်းသူများ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် COVID-19 
ရရာဂါမြစ်ပွားမှုကာကွယ်ြို့ ရကျာင်းသို့မလာမီ မိဘအုပ်ထိန်းသူများ  
ဘာရတွရဆာင်ရွက်ရမလဲ
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 လနာက်ဆက်တေဲများ



(ဆ) ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရရာဂါ COVID-19 ကို မိမိကစ၍ ကာကွယ်ပါ 
 အဓိကသတင်းစကား (၁၀) ချက်
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 လနာက်ဆက်တေဲများ



၁၀။ မှီမငမ်းကိုးကားစာရင်း

1. List N Products with Emerging Viral Pathogens AND Human Coronavirus 

claims for use against SARS-CoV-2 .

www.epa.gov/pesticide-registration/ list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2

Date Accessed 04032020.

2. MoHS, Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ြဖစ်ပေားလနစဉ်ကာလအတေင်း အများြပည်သူနှင့် 

သက်ဆိုင်လသာ လနရာများတေင် ပိုးသတ်သန့်စင်ြခင်းဆိုင်ရာ သိလကာင်းစရာများ (Version2.0) 

(2.6.2020) 

 https://mohs.gov.mm/Main/content/publication/2019-ncov 

3. MOHS, Coronavirus Disease 2019(COVID-19) လရာဂါကာကေယ်တားဆီးလရးနှင့်ပတ်သက်၍ 

စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများ၊ လုပ်ငန်းခေင်များနှင့် လဆာက်လုပ်လရးလုပ်ငန်းခေင်များသို့ လမ်းညွှန်ချက်

(Version 3.0)

https://mohs.gov.mm/Main/content/publication/2019-ncov

4. UNICEF and WHO, Key messages and actions for COVID-19 prevention and control in 

schools, March 2020.

5. UNICEF (2020). Cleaning and Disinfection Protocol for Schools: Lebanon.

6. World Health Organization. ( 2020). Cleaning and disinfection of environmental surfaces 

in the context of COVID-19: interim guidance, 15 May 2020. World Health Organization. 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/332096

7. World Health Organization Interim guidance for Infection Prevention and Control 

guidance for Long-Term Care Facilities in the context of COVID-19, 21 March 2020.  

8. WHO and UNICEF, Water, sanitation, hygiene, and waste management for the COVID-19 

virus, Interim guidance, Accessed 23.4.2020.
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 မှီြငမ်းကိုးကားစာရင်း
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