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(COVID-19) 

လတ်တလလာ အသက်ရှူလမ်းလြကာင်းဆိုင်ရာလရာဂါ

ကူးစက်ခံရသည် (သို့မဟုတ်) ကူးစက်ခံရသည့်သူကို

လတေ့ရှိသည်ဟုသံသယရှိပါက

နီးစပ်ရာ ကျန်းမာရရးဌာနသို့ 
အမမန်ဆုံးသတင်းပို့ပပီး ကုသမှုခံယူပါ။

မိမိ၏ခရီးသေားရာဇဝင်ကို 

ကျန်းမာလရးလစာင့်လရှာက်သူထံ လြပာြပရပါမည်။

သတင်းပို့ရန် ဖုန်းနံပါတ်

Hotline

067-3420802
---

၊
၊
၊

Call Center 2019 ကိုအသုံးြပုပါ။

အလသးစိတ်သိရှိလိုပါက

ဤQR Code ကို

Scan ဖတ်၍ ဝင်လရာက်

ြကည့်ရှုနိုင်ပါသည်။



ရကျာင်းများမပန်လည်ဖွင့်လှစ်ချနိ်တွင် 
COVID-19 ရရာဂါကာကွယ်တားဆီးရရး စီမံရဆာင်ရွက်မှု

ပညာရရးဝန်ကကီးဌာန
အရမခခံပညာဦးစီးဌာန

၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်၊ ဇေန်လ



ရကျာင်းများမပန်လည်ဖွင့်လှစ်ချနိ်တွင် 
COVID-19 ရရာဂါကာကွယ်တားဆီးရရး စီမံရဆာင်ရွက်မှု



ေကျာင်းများြပန်လညဖွ်င့်လှစခ်ျနိတွ်င် COVID-19 ေရာဂါကာကွယ်တားဆီးေရး စစီဉ်ေဆာင်ရ�က်မအေြခအေနအား ဆနး်စစြ်ခင်း 

(က) ေကျာင်းများတွင် COVID-19 ေရာဂါကာကွယတ်ားဆီးေရး စမံီေဆာင်ရ�က်မ 

စဉ် အေကာင်းအရာ A  B  C မှတ်ချက် 

၁* Reusable Mask (Cotton)  

(၁ဦး ၂ခုရိှလင ်A ၊ မလံုေလာကလ်င် B ၊ မရိှလင ်C) 

    

၂* Face Shield  

(၁ဦး ၁ခုရှိလင် A ၊ မလံုေလာကလ်င် B ၊ မရိှလင ်C) 

    

၃* ကုိယ်ပူချနိတုိ်ငး် Infrared Thermometer  

(၁၀၀ဦး ၁ခုရှိလင် A ၊ မလံုေလာကလ်င် B ၊ မရှိလင် C) 

    

၄* စာသငခ်ျနိစ်စီဉ်မ (ပံုမှန၊် တစ်ပတ်ြခား၊ တစပ်တ်ြခား စ်ှသုတ်တက်၊ တစ်ပတ်ြခား စှသု်တ် ၃ ရက်တက်)  

(ြပည့်စုံစာွ စစီဉ်ထားလင် A ၊ လုိအပ်မရှိလင် B ၊ စစီဉ်ထားြခင်းမရှိလင် C) 

    

၅* ေကျာင်းတက်/ဆငး်ချနိကုိ်လညး် အသုတ်လုိက ်အချနိြ်ခား၍ တက်/ဆငး်ရန် စစီဉ်ထားြခင်း  

(အသုတ်လုိက် အချနိြ်ခား၍ စစီဉ်ထားလင် A ၊ အသုတလုိ်က ်အချနိမ်ြခားလင် B ၊ စစီဉ်ထားြခင်း မရှိလင် C)  

    

၆* ေကျာင်းကိ/ပုိသူ လုိက်နာရနစ်ည်းကမ်းချက်များ ေကညာထားြခင်း၊ အမည်စာရင်း မှတ်ပံုတင်ထားြခငး်၊ (အသက်ကးီသူများ၊ 

ကုိယ်ပူချနိြ်မင့်/ာှေစး/ ေချာငး်ဆုိးသူများ ကိ/ပုိြခငး် မြပလုပ်ရန)်ငှ့် ထိေတွခ့ဲသူများ စာရင်းြပစုရန ်စစီဉ်ြခင်း  

(စနစတ်ကျ စစီဉ်ထားလင် A ၊ စနစ်တကျစစီဉ်ထားမမရှိလင် B ၊ စစီဉ်ထားြခင်း မရှိလင် C) 

    

၇* ေကျာင်းကိ/ပုိယာဉ်တင်ွ လုိက်ပါစးီမည့်သူများ (ယာဉ်ေမာငး်/ယာဉ်ေနာက်လုိက/် ေကျာငး်သား/သူ/မိဘ/အပ်ုထိနး်သူ) 

စာရင်းင့်ှ ဆက်သွယရ်န်လိပ်စာများ ရယူထားြခင်း (ေနြပညေ်တာ်ငှ့် ရနကု်နအ်တွကသ်ာ )  

(စနစတ်ကျ စစီဉ်ထားလင် A ၊ စနစ်တကျစစီဉ်ထားမမရှိလင် B ၊ စစီဉ်ထားြခင်း မရှိလင် C) 

    

၈ ေကျာင်းကိ/ေကျာင်းပုိချနိတုိ်တွင ်ယာဉ်ေမာငး်၊ ယာဉ်ေနာကလုိ်ကမ်ျား လုိက်နာရန ်အချက်များအား ကီးကပ်စစ်ေဆးမ 

(ကီးကပ်စစေ်ဆးမ အားေကာငး်လင် A ၊ ကီးကပ်စစေ်ဆးမ အားနည်းလင် B ၊ ကးီကပ်စစေ်ဆးမမရှိလင် C) 

    

၉* စာသငခ်ျနိဇ်ယားှင့် အတန်းခဲွေဝမစနစ်တကျ ေဆာင်ရ�က်ထားြခင်း 

 (စနစ်တကျ စစီဉ်ထားလင် A ၊ စနစမ်ကျလင် B ၊ စစီဉ်ထားြခင်း မရှိလင် C) 

    

၁၀ ကျန်းမာေရး၊ လူဝငမ်ကီးကပ်ေရး၊ မီးသတ၊် ြပည်သူ�ရ၊ဲ အုပ်ချပ်ေရးမှး၊ လူမေရးအဖဲွအစည်းများင့်ှ ပူးေပါငး်ေဆာင်ရ�က်ြခငး်၊ 
(စနစတ်ကျ စစီဉ်ထားလင် A ၊ စနစ်တကျစစီဉ်ထားမမရှိလင် B ၊ စစီဉ်ထားြခင်း မရှိလင် C) 

    



စဉ် အေကာင်းအရာ A  B  C မှတ်ချက် 

၁၁* မိဘအပ်ုထိနး်သူြပည်သူများ၊ အသိေပးေကြငာရန် ဗီိုငး်များ 
(စနစတ်ကျ စစီဉ်ထားလင် A ၊ မြပည့်စုံလင် B ၊ စစီဉ်ထားြခင်း မရှိလင ်C) 

    

၁၂  ထိေတွမ/လူအပ်ုစ ုအနည်းဆံုးြဖစေ်ရးစီစဉ်ရန ်(ကိတင်ရင်ှးြပ၊စနစတ်ကျ ဦးေရသတ်မှတ်၍ စစီဉ်ရန)် 

 (စနစ်တကျ စစီဉ်ထားလင် A ၊ စနစမ်ကျလင် B ၊ စစီဉ်ထားြခင်း မရှိလင် C) 

    

၁၃* ေကျာင်းသုိ ေရာက်ရိှချနိ ်ကုိယ်ပူချနိတုိ်ငး်ရန် (၆)ေပစီြခား၍ တန်းစ ီိုငေ်ရး စစီဉ်ထားမ 
(စနစတ်ကျ စစီဉ်ထားလင် A ၊ စနစ်မကျလင် B ၊ စစီဉ်ထားြခင်း မရှိလင် C) 

    

၁၄* စာသငခ်န်းအဝင်တင်ွလညး် (၆)ေပစြီခား၍ တန်းစီိုငေ်ရး စစီဉ်ထားမ 

 (စနစ်တကျ စစီဉ်ထားလင် A ၊ စနစမ်ကျလင် B ၊ စစီဉ်ထားြခင်း မရှိလင် C) 

    

၁၅* စာသငခ်န်းအတွငး် (၆ ေပစီြခား၍ တစ်ေယာက်ထုိင်/ခုံရှညြ်ဖင့် စာသငခ်န်းဧရယိာအရ တစ်ဦးလင် ၃၆ စေပ နး်ြဖင့် ၂၀ ဦး 

စစီဉ်ရန်) စာသင်ခံု/ထုိငခံု် စစီဉ်ထားမ  

(စနစတ်ကျ စစီဉ်ထားလင် A ၊ စနစ်မကျလင် B ၊ စစီဉ်ထားြခင်း မရှိလင် C) 

    

၁၆* အတန်းေခါင်းေဆာင်များကုိ သတ်မှတ၍် လုိကန်ာရန် အချက်အလကမ်ျား/ န်ကားချကမ်ျားကုိ အသိေပးေဆာင်ရ�က်မ၊ 

ေန�စဉ်စာသငခ်ျနိမ်စတင်မီ အတန်းေခါင်းေဆာင်ငှ့် ဆရာ/မများက အသိေပးရင်ှးလင်းရန် စစီဉ်ေဆာင်ရ�က်မ 

 (စနစ်တကျ စစီဉ်ထားလင် A ၊ စနစမ်ကျလင် B ၊ စစီဉ်ထားြခင်း မရှိလင် C) 

    

၁၇* အတန်းလုိက် ဆရာ၊ ေကျာင်းသား၊ မိဘ၊ အပ်ုထိနး်သူ အမည၊် ေနရပ်လိပ်စာ၊ ဆက်သွယ်ရနဖု်နး် စာရင်းြပစုစစီဉ်ထားမ  

(စနစတ်ကျ စစီဉ်ထားလင် A ၊ စနစ်တကျစစီဉ်ထားမမရှိလင် B ၊ စစီဉ်ထားြခင်း မရှိလင် C) 

    

၁၈* စာအပ်ု၊ ခဲတ၊ံ ေပတံ၊ ခဲဖျက် စသည့် အရာဝတများလဲလှယ် အသံုးမြပရန် အသိေပးထားမ 

 (ကိတင်အသိေပး၍ ကပ်မတ်မရှိလင ်A ၊ ကိတင်အသိေပး၍ ကပ်မတ်မမရှိလင ်B ၊ အသိေပးထားြခင်း မရှိလင် C) 

    

၁၉* မုန�စ်ားဆင်းချနိရိှ်ပါက မိမိထုိငခံု်ေနရာတွင်သာ အမ်ိမှယူလာေသာ မုန�၊် ေရ၊ ထမင်း တိုြဖင့် စားေသာက်ရန် အသိေပးထားမ 

(ကိတင်အသိေပး၍ ကပ်မတ်မရှိလင ်A ၊ ကိတင်အသိေပး၍ ကပ်မတ်မမရှိလင ်B ၊ အသိေပးထားြခင်း မရှိလင် C) 

    

၂၀*  ဖျားနာသူများအား ခဲွထားရန် သီးသန�်ခနး် စစီဉ်ထားမ  

(စနစတ်ကျ စစီဉ်ထားလင် A ၊ စနစ်တကျစစီဉ်ထားမမရှိလင် B ၊ စစီဉ်ထားြခင်း မရှိလင် C) 

    

၂၁ မိဘဆရာအသင်းပူးေပါင်းပါဝငမ် 

 (ေဆာင်ရ�က်မအားေကာင်းလင် A ၊ ေဆာင်ရ�က်မ အားနညး်လင် B ၊ ေဆာင်ရ�ကမ် လံုးဝမရှိလင် C) 

    



စဉ် အေကာင်းအရာ A  B  C မှတ်ချက် 

၂၂* လုိက်နာေဆာင်ရ�က်ရန ်အသိေပးန်ကားချက်များ၊ SOP များ  ြဖန�ေ်ဝထားြခင်း  

(ြပည့်စုံစာွြဖန�ေ်ဝထားလင် A ၊ ြပည့်စုံစာွြဖန�ေ်ဝထားြခင်းမရှိလင် B ၊ ြဖန�်ေဝထားြခင်းမရှိလင် C)     

    

၂၃* ေကျာင်းသား/ေကျာင်းသူကုိယ်တိုင်ြဖစေ်စ၊ အတူေနမိသားစဝုင်တစ်ဦးဦးြဖစ်ေစ ေနမေကာင်းြဖစြ်ခင်း (ေချာင်းဆုိးြခငး်၊ 

ဖျားနာြခင်း၊ အသက်ရခက်ခဲြခင်းစသည့် COVID-19 ေရာဂါသံသယလကဏာများ) ရိှလင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ လွန်ခ့ဲသည့် 

(၁၄)ရက် အတွင်း COVID-19ေရာဂါ တည်ြပလူနာတစ်ဦးဦးှင့် နီးကပ်စွာထိေတွခ့ဲမ (Primary Contact) ရိှခ့ဲလငေ်သာ် 

လညး်ေကာင်း ေကျာင်းသုိ ေစလတ်ြခငး် လံုးဝ မြပရန် န်ကားထားမ  

 (ြပည့်စုံစာွန်ကားထားမရှိလင် A ၊ န်ကားချက် မြပည့်စံုလင ်B၊ န်ကားထားြခငး်မရိှလင် C) 

    

၂၄* ဆက်သွယ်ရမည့် (ေဆးခန်း/ေဆးံု၊ ဆရာဝန၊် သူနာြပ၊ အေရးေပကား၊ အပ်ုချပ်ေရးမှး၊ ြပည်သူ�ရ၊ဲ မီးသတ)် 

အမည်စာရင်းငှ့် ဖုနး်နံပါတမ်ျား ရယူထားြခင်း 

 (စနစ်တကျ ရယူထားလင် A ၊ ြပည့်စုံမမရှိလင် B ၊ ရယူထားြခင်း မရှိလင် C) 

    

 

 (ခ) စာသင်ေကျာင်းများတင်ွCOVID-19 ေရာဂါသံသယလကဏာရိှသူ/ ဖျားနာသူ/ COVID-19 ေရာဂါပုိးရိှသူအားေတွရိှပါက ေဆာင်ရ�က်ရမည့်လုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရ�က်ထားရိှမ 

စဉ် အေကာင်းအရာ  A  B  C မှတ်ချက် 

၁။* သီးသန�်ခနး်သုိ သွားရန် စာသငခ်န်းများအတွင်းမှ ြဖတသ်နး်သွားြခင်း မြပေရးှင့် ကိတင်သတမှ်တ်ထားေသာ အတုိဆံုး 

လမ်းေကာင်းြဖင့် ေခေဆာင်ရန် စီစဉ်ထားမ 

(လမ်းေကာင်းေရးဆဲွ အသိေပးထားလင် A၊ လမ်းေကာင်းေရးဆဲွေသာ်လည်းအသိမေပးထားလင် B ၊ မေရးဆဲွထားလင် C) 

    

၂။* ဖျားနာေသာ ေကျာင်းသား/သူငှ့်အတူ ထုိင်ခ့ဲေသာ ေကျာငး်သား/သူကို အြခား ခုံလွတ်ေသာေနရာသုိ ေြပာင်းေရ�ထုိင်ိုင်ေရး 

စစီဉ်ထားမ 

(စနစတ်ကျ စစီဉ်ထားလင် A ၊ စနစ်တကျစစီဉ်ထားမမရှိလင် B ၊ စစီဉ်ထားြခင်း မရှိလင် C) 

    

၃။* ဆက်သွယ်ေရးတာဝန်ခံ ဆရာ/ဆရာမ တစ်ဉီး သုိ စ်ှဉီး သတ်မှတတ်ာဝန်ေပးထားမ 

(တကိျစွာတာဝနေ်ပးထားလင် A ၊ တိကျစာွတာဝန်မေပးထားလင် B ၊ စစီဉ်ထားြခင်း မရှိလင် C) 

    

၄။* ပါးစပ်င့်ှ ာှေခါင်းစည်း (surgical mask) ငှ့် လက်အတ်ိများ စစီဉ်ထားမ 

(ြပည့်စုံစာွစစီဉ်ထားလင် A ၊ ြပည့်စုံစွာစစီဉ်မထားလင ်B ၊ စစီဉ်ထားြခင်းမရှိလင် C) 

    



စဉ် အေကာင်းအရာ  A  B  C မှတ်ချက် 

၅။* သက်ဆုိင်ရာ ကျနး်မာေရးဌာန၊ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းတုိ၏ ဖုနး်နပံါတ်များ ရယူချတ်ိဆကေ်ဆာင်ရ�ကထ်ားမ 

(ရယူချတ်ိဆက်ထားလင် A ၊ ရယူထားလင် B ၊ ေဆာင်ရ�ကထ်ားြခင်းမရိှလင ်C) 

    

၆။* ေကျာင်းေခချနိ ်ပံုမှနေ်ခဆုိ၍ ေကျာင်းပျက်ေသာ ေကျာငး်သား/သူများအား ဆက်သွယ်စုံစမ်း၍ လုိအပ်ပါက သက်ဆုိငရ်ာ 

ကျန်းမာေရးဌာနသုိ အေကာငး်ကားရန် စစီဉ်ထားမ 

(စနစတ်ကျ စစီဉ်ထားလင် A ၊ စနစ်တကျစစီဉ်ထားမမရှိလင် B ၊ စစီဉ်ထားြခင်း မရှိလင် C) 

    

၇။* မိဘဆရာအသင်းင့်ှ ေဒသဆုိငရ်ာအုပ်ချပ်ေရးအဖဲွအစညး်များ၊ ကျနး်မာေရးဌာန၊ လူမေရးအဖဲွများ ပူးေပါငး်၍ ဖျားနာသူ 

သယ်ယ ူပုိေဆာင်ေရး၊ ေရာဂါကာကယ်ွ ထိနး်ချပ် ေရး၊ ေကျာင်းသားမိဘများ ေဆာင်ရ�ကရ်မည့်အချက်များအား သိရှိိုင်ေစေရး 

စသည် တိုအား ကိတင်ညိငး်ေဆာင်ရ�က်ထားမ 

(ကိတင်ညိငး်ထားပီးလင် A ၊ ညိငး်ရန်စစီဉ်ဆဲြဖစ်လင ်B ၊ မစစီဉ်ထားလင ်C ) 

    

၈။* ဖျားနာေနသူများမှာ COVID-19 ေရာဂါပုိးေတွရိှရပါက အနးီကပ်ထိေတွခဲ့သူများအား စုံစမ်း ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ရန ်ကျနး်မာေရး 

ဌာနသုိ အေကာင်းကား/သတင်းေပး ပုိရန ်စစီဉ်ထားမ 

(စနစတ်ကျ စစီဉ်ထားလင် A ၊ စနစ်တကျစစီဉ်ထားမမရှိလင် B ၊ စစီဉ်ထားြခင်း မရှိလင် C) 

    

၉။* ဖျားနာေနသူများမှာ COVID-19 ေရာဂါပုိးေတွရိှရပါက ဖျားနာေနသူ စာသင်ကားခ့ဲေသာစာသငခ်နး်/ သွားလာခ့ဲေသာေနရာများ 

(ကစားကွင်း၊ အမ်ိသာ၊ မုန�်ေစျးတန်းငှ့် အြခားေနရာများအြပင် ေကျာင်းပတ်ဝနး်ကျင်တစ်ခလံုုးင့်ှ ေကျာင်းကိ/ပုိယာဉ်အား 

သန�ရ်င်ှးေရးင့်ှ ပုိးသတသ်န�်စင်ြခငး်လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရ�ကရ်န် စစီဉ်ထားမ 

(စနစတ်ကျ စစီဉ်ထားလင် A ၊ စနစ်တကျစစီဉ်ထားမမရှိလင် B ၊ စစီဉ်ထားြခင်း မရှိလင် C) 

    

 

(ဂ) COVID-19 ြဖစပွ်ားေနစဉ်ကာလအတွငး်   ပုိးသတသ်န�စ်င်ြခငး်ြပလုပ်ရနအ်တက်ွ ေဆာင်ရ�ကထ်ားရိှမ  

စဉ် စစေ်ဆးရန်အချက် A B  C မှတ်ချက် 
၁။ သန�ရှ်ငး်ေရးြပလုပ်ြခငး်ှင့် ပုိးသတ်သန�်စငြ်ခင်း ြပလုပ်ရနအ်တွက ်တစ်ကိုယ်ေရသံုး အကာအကယ်ွ ဝတ်စုံများထားရိှြခင်း 

(လံုေလာက်မရိှလင ် A  ၊ မလံုေလာက်လင်  B  ၊ မရှလိင် C) 
၁.၁* ေခါင်းစပ်ွ     
၁.၂* ပါးစပ်င့်ှ ာှေခါင်းစည်း     
၁.၃* ရာဘာလကအိ်တ်     
၁.၄* ရင်ကာ     
၁.၅* အကာအကွယ်မျက်မှန်     



 (ဃ) COVID-19 ကူးစက်မ ကာကွယ်တားဆီးိုင်ေရးအတွက ်ေဆာင်ရ�ကရ်မည့် ေရ၊ ပတ်ဝနး်ကျင်သန�ရှ်ငး်ှင့် တစကုိ်ယ်ေရသန�ရှ်င်းေရးလုပ်ငနး် ေဆာင်ရ�က်ထားရိှမ 

၁.၆* လညရှ်ညဖိ်နပ်     

၂။ သန�ရှ်ငး်ေရးြပလုပ်ြခငး်ှင့် ပုိးသတ်သန�်စငြ်ခင်း ြပလုပ်ရနအ်တွက် လုိအပ်ေသာပစည်းများထားရိှြခငး် 
(လံုေလာက်မရိှလင ် A  ၊ မလံုေလာက်လင်  B  ၊ မရှလိင ်C) 

၂.၁* ေရကည်/ေရသန�်     
၂.၂* ဆပ်ြပာ     
၂.၃* ေဆးေဖျာ်ရန ်ေရပံုး/ဇလား     
၂.၄* ေဆးေမရန် တတ်ုေချာင်း     
၂.၅* ေရပမာဏ ချနိဆ်ရန ်၁ လီတာဆန�ေ်ရသန�်ဗူးခွံ     
၂.၆* ပုိးသတ်သန�်စငေ်ဆးပမာဏ ချနိဆ်ရန် ထမင်းစားဇွန်းရှည်     
၂.၇* ပုိးသတ်သန�်စငေ်ဆးပမာဏ ချနိဆ်ရန် လကဖ်ကရ်ည်ဇနွး်     
၂.၈* Sodium Hypochlorite (သုိမဟတ်ု) Calcium Hypochlorite ပုိးသတ်သန�်စင်ေဆး     
၂.၉* 70%-90% Ethyl Alcohol ပုိးသတ်သန�်စင်ေဆး     
၂.၁၀* သန�ရ်င်ှးေရးြပလုပ်ြခငး်ှင့် ပုိးသတ်သန�်စင်ြခငး် ြပလုပ်ရနအ်တွက် ကမ်းတိုက်ဝတမ်ျား      
၃။ ပုိးသတသ်န�်စင်ြခင်း ြပလုပ်ြခင်း 
၃.၁* ပုိးသတ်သန�်စငြ်ခင်း ြပလုပ်မည့်သူ 

(လံုေလာက်မရိှလင ် A  ၊ မလံုေလာက်လင်  B  ၊ မရှလိင ်C) 
    

၃.၂* ပုိးသတ်သန�်စငြ်ခင်း ြပလုပ်တတ်ြခင်း 
(စနစတ်ကျရလင် A ၊ စနစ်တကျ မရလင ်B ၊ မရလင် C) 

    

စဉ် အေကာင်းအရာ  A  B C မှတ်ချက် 
(၁)လက်ေဆးရန်ေနရာစီစဉ်ထားရှိြခင်း 

၁-၁* COVID-19 ေရာဂါကာကွယ်တားဆီးိုငေ်ရးအတွက ်လကေ်ဆးရန်ေနရာ၊ ေကျာင်းခနး်အတွင်းသုိ မဝငမီ်ေနရာ၊ သတ်မှတ ်
ြပင်ဆငထ်ားေသာေနရာတွင ်စနစမှ်နလ်က်ေဆးနည်းပုိစတာကုိထားရှိြခင်း 
(စနစတ်ကျ ြပင်ဆငထ်ားရိှလင် A ၊ မလံုေလာက်လင ်B ၊ စစီဉ်ထားြခင်း မရှိလင ်C) 

    



၁-၂ လက်ေဆးရန်ေနရာ သတ်မှတ်စစီဉ်ထားြခင်း။ 
ေကျာင်းသား/သူ(၂၅)ဦးလင် အနည်းဆံုး လကေ်ဆးရန်ေနရာ(၁)ခသုတ်မှတစ်စီဉ်ထားလင်  A                               
ေကျာင်းသား/သူ(၄၀)ဦးလင် အနည်းဆံုး လကေ်ဆးရန်ေနရာ(၁)ခသုတ်မှတစ်စီဉ်ထားလင်  B                              
ေကျာင်းသား/သူ(၅၀)ဦးလင် အနည်းဆံုး လကေ်ဆးရန်ေနရာ(၁)ခသုတ်မှတစ်စီဉ်ထားလင်  C  

(ေကျာင်းရိှ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူဦးေရ စစုေုပါင်းအစား တစ်သုတတွ်င်ရှိေသာ ေကျာငး်သားဦးေရစာရင်းှင့် တွက်ချက်ရန်) 

    

၁-၃* လက်ေဆးရန်ေနရာတွင်တစ်ဦးှင့်တစ်ဦးတတ်ိုငသ်မ (၆)ေပြခားရန်စစီဉ်ထားြခင်း။ 
(စနစတ်ကျ စစီဉ်ထားလင် A ၊  စနစ်တကျ မစစီဉ်ထားလင် � ်B ၊ စစီဉ်ထားြခင်း မရှိလင် C) 

    

၁-၄* လက်ေဆးရန်ေနရာတွင်လက်ေဆးေရများကျဆင်းရန၊် စနွ�ပ်စရ်န် ေရစုပ်ကျင်းင့်ှေရေြမာငး်စနစ် ထားရှိြခင်း။ 
(စနစတ်ကျ ြပင်ဆငထ်ားလင် A ၊  စနစတ်ကျ မြပငဆ်င်ထားလင် � ်B ၊ မရှိလင် C) 

    

၁-၅* ေကျာင်းသား/သူများလက်ေဆးရန်အတွက်  လကေ်ဆးရနေ်နရာများ၌ ေရှင့်ဆပ်ြပာ(သုိမဟတ်ု)  ေရှင့်ဆပ်ြပာမရိုငပ်ါက 
အယ်လ်ကုိေဟာလ်အနည်းဆံုး၆၀%ပါဝငေ်သာ လကသ်န�ေ်ဆးရည်ကို အမဲတမ်းအသင့်ထားရိှြခငး်။ 
(အမဲတမ်းအသင့်ရှိလင ် A ၊ အမဲတမ်းအသင့်မရှိလင် B ၊ လံုးဝမရှိလင် C) 

    

၁-၆ ဆရာ၊ဆရာမများ အေနြဖင့် စာသငခ်န်းအတွငး်မဝင်မီှငှ့် စာသငခ်န်းမှြပနထွ်ကခ်ျန်ိတငွ ်မြဖစ်မေန လကေ်ဆးြခင်း။ 
(စနစ်တကျေဆးလင် A  ၊ စနစတ်ကျမေဆးလင်  B  ၊ လံုးဝမေဆးလင်  C) 

    

(၂)သန�ရ်င်ှးေရးှင့် အြခားေသာကိစရပ်များအတွက် သံုးေရရရိှေစြခင်း 
၂-၁ 
 

ေကျာင်းရှိလူများအားလံုးအတွက် ေရထွက်ပငရ်င်း(သုိ)ေရသုိေလှာငက်န/်စည်များတွင ်တစ်ေန�တာသံုးစွဲရန် လံုေလာက်ေသာ 
ေရကုိရရိှိုငရ်န် စစီဉ်ထားရှိြခငး်။ 
(လံုေလာက်စာွစစီဉ်ထားလင်  A ၊ မလံုေလာက်လင ်B ၊ စစီဉ်ထားြခင်းမရှိလင် C) 

    

(၃)သန�်ရငှး်၍ေဘးကင်းလံု�ခံေသာေသာက်ေရရရိှေရး 

၃-၁* ေကျာင်းသား/သူတိုင်းသည ်သန�ရ်င်ှးေသာ ကုိယပုိ်င်ေရခွက(်သုိ)ေရဗူးများကုိ အသံုးြပြခင်း။ 
(ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူအားလံုးအသံုးြပလင်  A ၊ ေကျာငး်သား၊ ေကျာင်းသူအချိအသံုးြပလင် B ၊ လံုးဝအသံုးမြပလင် C) 

    

(၄)အိမ်သာများငှ့် ဆီးသွားခနး်/ ဆီးခွက်များ ြဖည့်ဆည်းေပးြခင်း 

၄-၁* ေကျာင်းသား(၅၀)ဦးအတွက် အမ်ိသာတစ်လံုးငှ့် ေကျာင်းသူ(၅၀)ဦးအတွက ်အမ်ိသာတစ်လံုးစစီဉ်ထားြခင်း။ 
(စီစဉ်ထားလင ် A ၊ စစီဉ်မထားလင် B ၊ လံုးဝမရိှလင ်C) 

    

၄-၂* ေကျာင်းသား(၅၀)တဲွလျက် ဆီးသွားရန် ေနရာတစ်ေနရာ အနည်းဆံုးထားရိှြခငး်။ 
(စီစဉ်ထားလင ် A ၊ စစီဉ်မထားလင် B ၊ လံုးဝမရိှလင ်C) 

    

၄-၃* ေကျာင်းအမ်ိသာများအသံုးြပချနိတွ်င် ေကျာင်းသား/သူများ Physical Distancing မူကို လုိကန်ာိုငရ်န် စစီဉ်ထားြခင်း။ 
(စနစ်တကျစီစဉ်ထားလင ်A ၊ စနစတ်ကျစီစဉ်ထားြခင်းမရှိလင် B ၊ လံုးဝမရှိလင် C) 

    



(၅)တစ်ကုိယ်ေရသန�်ရင်ှးေရးဆုိငရ်ာ ပညာေပးြခင်းင့်ှ အမူအကျင့်များ ေြပာငး်လဲေစြခငး် 

၅-၁* ေရရရိှေရးှင့်သန�ရှ်ငး်ေရးလုပ်ငန်းဆုိငရ်ာကိစရပ်များကို ေန�စဉ်ထပ်ဆင့်ကးီကပ်ိုငရ်န် အနည်းဆံုး ဆရာ/ဆရာမ တစ်ဦးှင့် 
ေကျာင်းသားေခါင်းေဆာင်စှဦ်းတုိကုိ တာဝနခ်အံြဖစ် ေရ�းချယ်သတ်မှတထ်ားရိှြခငး်။ 
(တိကျစွာတာဝနေ်ပးထားလင ် A  ၊  တကိျစွာတာဝန်မေပးထားလင်  B  ၊ မရှိလင ်C  ) 

    

၅-၂* COVID-19ငှ့်ပတ်သက်၍ေရာဂါလကဏာများ၊ တစ်ကိုယ်ေရသန�်ရင်ှးေရးဆုိင်ရာ အေရးကီးေသာ အချက်အလက်များကုိ 
ေကျာင်းသား/သူများအား ကျနး်မာေရးအသိပညာြမင့်တင်ေရး ေဆာင်ရ�က်ထားြခငး်။ 
(ေန�တုိငး်ေဆာင်ရ�က်လင် A ၊  ေန�တုိင်းမေဆာင်ရ�က်လင်  B ၊ လံုးဝမေဆာငရ်�က်လင် C) 

    

၅-၃ ဆရာ/ဆရာမများအားလံုးကို COVID-19 ငှ့်ပတ်သက၍် ေရာဂါလကဏာများ၊ ကာကွယ်ေရးနည်းလမ်းများ၊ ပတဝ်နး်ကျင်ငှ့် 
တစ်ကုိယ်ေရသန�်ရင်ှးေရးလုပ်ငန်းများကုိ ထိေရာက်မရှိေသာ၊ လကေ်တွကျေသာ သင်ကားနည်းများှင့် အသံုးြပုိငရ်န် 
ေလ့ကျင့်ြခငး်။ 
(နည်းလမ်းမှနက်န်စာွေလ့ကျင့်ထားလင် A ၊ ေလ့ကျင့်ေသာ်လညး်နလမ်းမှန်ကနမ်မရှိလင် B ၊ ေလ့ကျင့်မလံုးဝမရှိလင် C) 

    

၅-၄* အနည်းဆံုးစကန�၂်၀ကာ စနစတ်ကျလက်ေဆးရန် အေြခအေနများအား အသိေပးထားြခင်း။ 
(ေကျာင်းအတွင်းသုိ ဝငေ်ရာက်ချနိ၊် မုန�စ်ားမဆငး်ခင်အချနိ၊် မုန�စ်ားတက်ချနိ၊် ေကျာင်းဆငး်ခါနီးအချနိ ်) 
(စနစ်တကျစီစဉ်ထားလင ်A ၊စနစတ်ကျစီစဉ်ထားြခင်းမရှိလင် B ၊ လံုးဝမရှိလင် C) 

    

၅-၅* ေရာဂါကူးစက်မြဖစ်ိုငေ်ချများသည့်အသံုးြပပီးေသာပါးစပ်ငှ့်ာှေခါင်းစည်း(Mask)၊တစ်ရှးများကုိစနစတ်ကျခတ်၍ 
စနွ�ပ်စရ်န် အသိေပးထားရိှြခငး်။ 
(စနစ်တကျ ခတ်၍ စနွ�ပ်စရ်န ်အသိေပးထားြခင်းရှိလင် A ၊ အသိေပးထားေသာ်လညး် စနစမ်ကျလင် B ၊ 
လံုးဝအသိေပးထားြခင်းမရှိလင် C) 

    

(၆)  အမက်စွန�ပ်စြ်ခင်းဆုိငရ်ာ စမံီခန�ခဲွ်မ 

၆-၁ ေကျာင်းအဝင်အထွက်ေနရာများ၊ စာသငခ်န်းများ၊ အမ်ိသာများ၊ ေကျာင်းကစားကွင်းငှ့် မုန�ေ်ဈးတန်းငှ့် အြခားလုိအပ်ေသာ 
ေနရာများတွင ်အမက်ပံုးများထားရှိြခင်း။ 
အဖံုးင့်ှေြခနင်းပါေသာအမက်ပံုးများထားရိှိုငလ်င် A  ၊ အဖံုးပါေသာအမကပံု်းများထားရှိိုင်လင ်B ၊ အဖံုးမပါေသာအမကပံု်း 
များထားရိှိုငလ်င် C 

    

၆-၂* ေရဆုိးများကုိ စနွ�ပ်စရ်န ်ေရစပ်ုကျင်း/ေရေြမာင်းစနစ် စစီဉ်ထားရှိြခင်း။ 
( ေရစုပ်ကျင်း/ေရေြမာင်းစနစ ်စှခု်လံုးရိှလင ်A ၊  ေရစုပ်ကျင်းပဲရိှလင ်B ၊ လံုးဝမရှိလင် C) 

    

၆-၃* ေန�စဉ်အမကမ်ျားကုိ စနစတ်ကျစွန�ပ်စြ်ခင်း။ (စည်ပငသ်ာယာေရးေကာ်မတရီှိလင် သကဆုိ်င်ရာ စညပ်င်သာယာေရး 
ေကာ်မတီင့်ှချတ်ိဆက်၍ စနစတ်ကျစွန�ပ်စြ်ခင်း (သုိ) (၃)ရက်ထက ်ေကျာ်လွနြ်ခင်းမရှိဘဲ ေကျးလက်ေဒသများတွင် 
အမက်များကုိ စနစတ်ကျမီးြခင်း(သုိ)ေြမြမပ်ြခင်း။ 
(စနစ်တကျစီစဉ်ထားလင ်A ၊ စနစတ်ကျစီစဉ်ထားြခင်းမရှိလင် B ၊ လံုးဝမရှိလင် C) 

    



(င) ေကျာင်းများြပန်လညဖွ်င့်လှစခ်ျန်ိတင်ွ COVID – 19 ေရာဂါကာကယ်ွတားဆီးေရးှင့် ပတ်သက၍် ေကျာင်းအုပ်ကီး၊ ဆရာ၊ ဆရာမများှင့် မိဘဆရာအသင်းတုိ၏ 
ခံယူချက်များအား ေမးြမန်းြခငး် 

(က)  ေကျာင်းအပ်ုကီးများ၏ ခံယူချက်များ 

၁။  ေကျာင်းများြပနလ်ည်ဖွင့်လှစခ်ျနိတွ်င် COVID – 19 ေရာဂါကာကွယ်တားဆီးေရး ကိတငြ်ပင်ဆင်မများသည ်အေရးကးီသည်ဟု ထငပ်ါသလား။  
 အဘယ်ေကာင့်နညး်။ 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

၂။  ေကျာင်းများြပနလ်ည်ဖွင့်လှစခ်ျနိတွ်င် COVID – 19 ေရာဂါကာကွယ်တားဆီးေရး လုပ်ငနး်များ ကိတင်ြပင်ဆင်ြခငး်ှင့် ပံုမှနေ်ဆာင်ရ�က်ြခငး်တွင်  
 မညသ်ည့်အခက်အခဲများ ရှိပါသလဲ။ အခက်အခဲများကို မညက့ဲ်သုိေြဖရင်ှးရန် စီစဉ်ထားပါသလဲ။ 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

၃။ ေကျာင်းများြပနလ်ည်ဖွင့်လှစခ်ျနိတွ်င် COVID – 19 ေရာဂါကာကယ်ွတားဆီးေရးလုပ်ငန်းများ ေကျာင်းတွင ်လက်ေတွလုပ်ေဆာင်ရာ၌  မည်သည့်ပ့ံပုိးမ 
များ လုိအပ်ပါသလဲ။ အ�ကြံပေဆွးေးွေပးပါ။ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(ခ)  ဆရာ၊ဆရာမများ၏ ခံယူချက်များ 

၁။  ေကျာင်းများြပနလ်ည်ဖွင့်လှစခ်ျနိတွ်င် COVID – 19 ေရာဂါကာကွယ်တားဆီးေရးလုပ်ငန်းများအား အေရးကီးသည်ဟု ထငပ်ါသလား။
 အဘယ်ေကာင့်နညး်။ 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 



၂။  ေကျာင်းများြပနလ်ည်ဖွင့်လှစခ်ျနိတွ်င် COVID – 19 ေရာဂါကာကယ်ွတားဆီးေရးလုပ်ငနး်များ ေဆာင်ရ�က်ရာတွင ် မညသ်ည့် အခက်အခဲများရှိပါ သလဲ။ 
အခက်အခဲများကုိ မည်သုိေြဖရင်ှးရန် စီစဉ်ထားပါသလဲ။                                    

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

၃။ ေကျာင်းများြပနလ်ည်ဖွင့်လှစခ်ျနိတွ်င် COVID – 19 ေရာဂါကာကွယ်တားဆီးေရးလုပ်ငန်းများ အတက်ွ မညသ်ညတုိ်ကုိ ပ့ံပုိးေပးရန် လုိအပ်ပါသလဲ။ 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

(ဂ) မိဘဆရာအသင်း၏ ခံယူချက်များ 

၁။  ေကျာင်းများြပနလ်ည်ဖွင့်လှစခ်ျနိတွ်င် COVID – 19 ေရာဂါကာကွယ်တားဆီးေရးလုပ်ငန်းများအား အေရးကီးသညဟု် ထငပ်ါသလား။   
 အဘယ်ေကာင့်နညး်။ 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

၂။ ေကျာင်းများြပနလ်ည်ဖွင့်လှစခ်ျနိတွ်င် COVID – 19 ေရာဂါကာကွယ်တားဆီးေရးလုပ်ငန်းများတွင် မိဘဆရာအသငး်သည် မည်သည့်အခန်းကမှ  
 ပါဝငရ်န်လုိအပ်ပါသလဲ။  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

၃။ ေကျာင်းများြပနလ်ည်ဖွင့်လှစခ်ျနိတွ်င် COVID – 19 ေရာဂါ ကာကယ်ွတားဆီးေရးှင့် ပတ်သက၍် မညသ်ညတုိ်ကုိ ြပငဆ်င်ထားသင့်ပါသလဲ။  
  ေကျာင်းများမှ ြပငဆ်င်ထားရှိမအေပ အ�ကံြပချက်ေပးပါ။  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

** 



ေကျာင်းများြပန်လညဖွ်င့်လှစခ်ျနိတွ်င် COVID-19 ေရာဂါကာကွယ်တားဆီးေရး စစီဉ်ေဆာင်ရ�က်မအေြခအေနအား ဆနး်စစြ်ခင်း  

ေကျာင်းအမည်--------------------- ေကျာင်းအပ်ုကးီအမည်----------------------------- မိနယ်------------------------- တုိငး်ေဒသကီး/ြပညန်ယ်------------- 

ရက်စွဲ ----------------------- 

စဉ် အေကာင်းအရာ A B C 
(က) ေကျာင်းများတွင် COVID-19 ေရာဂါကာကွယ်တားဆီးေရး စမံီေဆာင်ရ�က်မ    
(ခ) စာသငေ်ကျာင်းများတွင်COVID-19 ေရာဂါသံသယလကဏာရှိသူ/ ဖျားနာသူ/ COVID-19 ေရာဂါပုိးရှိသူအားေတွရှိပါက 

ေဆာင်ရ�က်ရမည့်လုပ်ငန်းများ  ေဆာင်ရ�က်ထားရှိမ 
   

(ဂ) ပုိးသတ် သန�စ်ငြ်ခင်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရ�က်ထားမ    
(ဃ) ေရ၊ ပတဝ်နး်ကျင်သန�ရ်င်ှးေရးင့်ှ တစ်ကုိယေ်ရသန�်ရငှး်ေရး ေဆာင်ရ�က်ထားမ    

�ခံငုံသံုးသပ်ြခငး်    
မှတ်ချက်  
-  (*) ပါေသာ အချက်အားလံုးသည် A ြဖစ်ရမည။် (*) ပါေသာ အချက်တစ်ချကတွ်င ်B ြဖစလ်င် B ဟသုတ်မှတ်ပီး (*) ပါေသာ အချက်တစခ်ျက်တွင ်C ြဖစေ်နပါက C 
 ဟသုာ  သတ်မှတရ်မည။် 
-  (က) မှ (ဃ) အထိသည်  A   ချည်း ြဖစ်မှသာ ေကျာင်း၏အေြခအေနကုိ A အေြခအေနဟု သတမှ်တ်ပါသည်။ အချက်တစ်ချက်တွင် B ြဖစ်လင ် B အေြခအေနဟု 
 သတ်မှတ်ပီး  အချက်တစ်ချက်တွင ်C ြဖစေ်နပါက C အေြခအေန ဟသုာ သတမှ်တ်ရပါမည။် 
-  B အေြခအေနှင့် C အေြခအေနသည် ထပ်မံြဖည့်ဆညး်ရန် လုိအပ်ချက်ရိှေသာ ေကျာင်းဟု သတ်မှတ်ပီး သတမှ်တ်ချက်များ ြဖည့်ဆညး်ေရး အြမန်စစီဉ် 
 ေဆာင်ရ�က်ရမည် ြဖစ်ပါသည။် ယခုဆနး်စစသ်ည့်ရကမှ် (၂)ရကအ်တွငး် ြပနလ်ညဆ်န်းစစမ်ည် ြဖစပ်ါသည်။ 
 
အ�ကံြပချက်များ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
(လက်မှတ)် 

အမည်--------------------------- 

ရာထူး--------------------------- 

--------------------------------- 

ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာန 

 

(လက်မှတ)် 

အမည်--------------------------- 

ရာထူး--------------------------- 

--------------------------------- 

ပညာေရးဝန်ကးီဌာန 

 

(လကမှ်တ)် 

အမည်--------------------------- 

ရာထူး--------------------------- 

--------------------------------- 

အေထွေထွအပ်ုချပ်ေရးဉီးစးီဌာန 

 

(လက်မှတ)် 

အမည်--------------------------- 

ရာထူး--------------------------- 

--------------------------------- 
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