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ကုိိုနာဗုိင်းရပ်စ်ေရာဂါ (COVID-19)င့်ှပတ်သက်၍ 

အေမးများေသာေမးခနွ်းများငှ့်အေြဖများ (၁၇-၂-၂၀၂၀ ) 

 

(၁) ကုိုိနာဗုိငး်ရပ်စ် (Coronavirus) ဆုိတာ ဘာလဲ ? 

- ကုိုိနာဗိုင်းရပစ််(Coronavirus) ဆုိတာ တိရစာန်ေတွမာှသာမက လူေတွမှာပါေတွုိင်တ့ဲ 

ကီးမားတ့ဲဗုိငး်ရပ်စ်အပ်ုစုတစ်မျ ိးပါ။ လူေတွကုိကူးစက်တ့ဲအခါ ပုံမှန်တုပေ်ကွးေရာဂါ 

လကဏာကေန ြပငး်ထန်တ့ဲ အသက်ရှလမ်းေကာငး်ဆုိငရ်ာေရာဂါေတွအထိ ြဖစ်တတ် 

ပါတယ်။ 

(ဉပမာ- ၂၀၁၂ခုှစ်က အေရှအလယ်ပုိငး်မှာြဖစ်ပာွးခ့ဲတ့ဲ MERS ေရာဂါနဲ� ၂၀၀၂ခုှစ်က 

တုတ်ုိင်ငမှံာြဖစ်ပာွးခ့ဲတ့ဲ SARS ေရာဂါေတွလုိမျ ိး ြပင်းထန်အဆုတ်ေရာင်ေရာဂါေတွဟာ 

ကုိုိနာဗိုငး်ရပ်စ်ေရာဂါပုိးေတွေကာင့် ြဖစ်ပာွးခ့ဲရပါတယ်။) 

 

(၂) ေနာ်ဗယ်လ်ကုိုိနာဗုိငး်ရပ်စ် (Novel Coronavirus) ဆုိတာဘာလဲ ? 

- ေနာ်ဗယ်လ်ကုိုိနာဗုိငး်ရပ်စ် (Novel Coronavirus)ဆုိတာ လူေတွမှာ အရင်တုန်းက 

မေတွရှိဘးူတ့ဲ ဗုိငး်ရပ်စ်မျ ိးစိတ် အသစ်တစ်ခုြဖစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၉ခုှစ် ဒီဇငဘ်ာလက 

တုတ်ုိင်ငဝူံဟန်မိမာှ စတငေ်တွရှိခ့ဲတ့ဲ Coronavirus ဟာ မျ ိးစိတ်အသစ် 

တစ်ခုြဖစ်ပါတယ်။  2019-nCoV လိုေခပးီ သူ�ေကာင့်ြဖစ်တ့ဲေရာဂါကုိေတာ့ ကုိုိနာဗိုင်းရပ်စ် 

ေရာဂါ(COVID-19)လို အမည်ေပးထားပါတယ်။  

 

(၃) အခုြဖစ်ပာွးေနတ့ဲ ဗုိငး်ရပ်စ်အသစ်ဟာ SARS ေရာဂါကုိြဖစ်ပွားေစတ့ဲ ဗုိငး်ရပ်စ်နဲ�  

တူပါသလား? 

- မတူပါ။ 

 

(၄) ဒီ ဗိုင်းရပ်စ်ဟာ ဘယ်ေလာက်အထိ အရာယ်ရိှပါသလဲ ? 

- အြခားေသာအသက်ရှလမ်းေကာငး်ဆုိငရ်ာ ေရာဂါများလုိပဲ ဒီ ဗုိငး်ရပ်စ် ကူးစက်ခံရရင် 

ှာေစး၊ ေချာငး်ဆုိးတာ၊ ဖျားတာစတ့ဲ သိပ်မြပင်းထန်တ့ဲ ေရာဂါလကဏာေတွ ခံစားရ 

ုိငပ်ါတယ်။ တစ်ချ ိလူေတွမှာေတာ့ အဆုတ်ေရာင်ေရာဂါနဲ� အသက်ရှရ ခက်ခဲတာမျ ိး 
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ြဖစ်တတ်ပါတယ်။ ဆီးချ ိေရာဂါ၊ ှလုံးေရာဂါ စတ့ဲေရာဂါ အခံရှိသူေတွနဲ� အသက်ကီးတ့ဲ 

သူေတွမှာေတာ့ ပိုမုိြပင်းထန်တ့ဲ ေရာဂါလကဏာေတွ ခံစားရုိင်ပးီ တစ်ခါတစ်ရမှံာ 

အသက်ဆံုးံးသညအ်ထိ ြဖစ်ုိငပ်ါတယ်။ 

 

(၅) 2019-nCoV ဗုိငး်ရပ်စ်ဟာ တိရစာန်ေတွက တစ်ဆင့်လကုိူ ကူးစက်ိုင်ပါသလား? 

- ၂၀၁၂ခုှစ်က အေရှအလယ်ပိုင်းမာှြဖစ်ပာွးခ့ဲတ့ဲ MERS ေရာဂါဟာ ကုလားအတ်ု 

ကေနတစ်ဆင့်လူကုိ ကူးစက်ခ့ဲတာြဖစ်ပးီ၊ ၂၀၀၂ခုှစ်က တုတ်ြပည်သူ�သမတုိငငံ်မှာ 

စတင်ြဖစ်ပာွးခ့ဲတ့ဲ SARS ေရာဂါကေတာ့ ေကာငက်တုိးကေန တစ်ဆင့် လူကုိကူးစက်ခ့ဲတာ 

ြဖစ်ပါတယ်။ Coronavirus  အများစုကေတာ့ တိရစာန်များရဲခာကုိယထ်မှဲာ ေနထိုင်ပးီ 

လူေတွဆီကုိ ကူးစက်မ မရိှတာကုိ ေတွရှိရပါတယ်။ ကမာမာှ ေစာင့်ကည့်ေလ့လာမများအရ 

ယခု လက်ရိှြဖစ်ပာွးေနတ့ဲ 2019-nCoV ဗိုင်းရပ်စ်ကေတာ့ ဘယ်တိရစာန်ကေနလကုိူ ကူးစက် 

တယ်ဆုိတာ မသိရိှရေသးပါဘူး။ တုတ်ုိင်ငရိှံေရာဂါစတင်ြဖစ်ပွားမကေတာ့ တိရစာန် 

အရှငမ်ျား ေရာင်းချတ့ဲေစျးမ ှ စတင်ကူးစက်တယ်လို ယူဆရပါတယ်။  ဒါေကာင့် 

ကုိယ့်ကုိယကုိ်ကာကွယ်ဖိုအတွက် ေတာုိငး်တိရစာန်အပါအဝင် ဖျားနာေနတ့ဲ�ခံေမွး 

တိရစာန်ေတွကုိ အကာအကွယ်မပါဘ ဲမကုိင်တွယ်မထိေတွပါနဲ�။ အသားေတွကုိ ေသချာစွာ 

ကျက်ေအာင်ချက်ြပတ်ပးီ စားေသာက်ရပါမယ်။ အသားစိမး်ေတွ၊ ကလီစာေတွ တိရစာန်က 

ထွက်တ့ဲုိေတွကုိ သန�်သန�်ရငှး်ရင်ှးနဲ�စနစ်တကျ ကုိငတွ်ယ်ရမှာြဖစ်ပးီ ကုိင်တွယ်ပးီရင် 

စနစ်တကျလက်ြပန်ေဆးရမှာြဖစ်ပါတယ်။  

 

(၆) 2019-nCoV ဗိုင်းရပ်စ်ဟာ ကုိယ့်ရဲအမ်ိေမွးတိရစာန်ေတွက တဆင့် ကူးစက်ိုင ် 

ပါသလား? 

- မကူးစက်ုိငပ်ါ။  

2019-nCoV ဗုိငး်ရပ်စ်ဟာ ေခွး၊ ေကာငစ်တ့ဲ အိမေ်မွးတိရစာန်ေတွက တဆင့် ကူးစက် 

ပျ ံံှေကာငး် ယခုအချန်ိအထိ အေထာက်အထားမေတွရှိရေသးပါဘးူ။ 

 

(၇) 2019-nCoV ဗိုင်းရပ်စ်ဟာ လူအချင်းချငး်ကူးစက်ိုင်ပါသလား? 

- ကူးစက်ုိငပ်ါတယ်။ 

ေရာဂါရိှတ့ဲသူနဲ� အနီးကပ်ထေိတွရာကတစ်ဆင့် ေရာဂါကူးစက်ခံရုိငပ်ါတယ်။ အထူးသြဖင့် 

အမ်ိမာှအတူေနတ့ဲသူေတွ၊ ေရာဂါရှိသူကုိကုသေစာင့်ေရှာက်မေပးရတ့ဲ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်း 
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ေတွကုိကူးစက်ုိငပ်ါတယ်။ ဒါေကာင့် သာမန်ြပည်သူေတွအေနနဲ� ေရာဂါလကဏာရှိသူေတွနဲ�  

အနီးကပေ်နထုိင်ြခငး်ကုိ ေရာှင်ကဉရ်မှာြဖစ်ပါတယ်။ 

 

(၈) ကုိယ့်ကုိကုိယ ်ကာကွယဖုိ် ဘာေတွလပ်ုရမလဲ? 

- ကျန်းမာေရးနဲ�အားကစားဝန်ကီးဌာနက အချန်ိနဲ�တစ်ေြပးညီ ထတ်ုြပန်တ့ဲ ေရာဂါ 

ကာကွယုိ်ငမ်ည့် ကျန်းမာေရးအသိပညာေပးသတင်းအချက်အလက်ေတွကုိ သတိြပ 

ဖတ်ကဖို တုိက်တွန်းလုိပါတယ်။ 

ကုိယ့်ကုိကုိယ ်ကာကွယ်ုိငဖ်ိုအတွက် - 

• ေရနဲ�ဆပြ်ပာအသံုးြပပီး လက်ကုိမကာခဏ စနစ်တကျေဆးေကာပါ။ တစ်ခါ 

ေဆးလင် အနည်းဆံုးစကန်�(၂၀)မ ှ စကန်�(၆၀)အထ ိ ကာေအာငေ်ဆးပါ။ ေရမရရိှုိငပ်ါက 

Alcohol (60%) ပါတ့ဲ လက်သန�်စငေ်ဆးရည်ကုိ အသံုးြပပါ။  

(လက်ကုိစနစ်တကျ မကာခဏေဆးြခင်းအားြဖင့် လက်မာှကပ်ငေိနတ့ဲ ေရာဂါပုိးေတွကုိ 

ေသေစုိင်ပါတယ်) 

• ှာေစး၊ ေချာင်းဆုိး၊ ဖျားနာေနတ့ဲသူေတွနဲ� ေတွဆံုတ့ဲအခါ အနည်းဆံုး(၃)ေပ 

အကွာကေနသာ ေြပာဆုိဆက်ဆံပါ။  

(ေရာဂါပုိးရှိသူေတွ ှာေချ၊ ေချာငး်ဆုိးတ့ဲအခါထွက်လာတ့ဲ ေသးငယ်တ့ဲ အမန်အမားေတွမှာ 

ေရာဂါပုိးေတွ ပါရိှတတ်လုိပါ) 

• မိမရိဲ မျက်လံုး၊ ှာေခါင်းနဲ�ပါးစပ်တုိကုိ စနစ်တကျလက်မေဆးဘနဲဲ� မကာခဏ 

ကုိငတွ်ယ်ြခငး် မြပပါနဲ�။ (လက်မှာေရာဂါပုိးေတွကပ်ငေိနမယ်ဆုိရင် မျက်လံုး၊ ှာေခါင်းနဲ� 

ပါးစပ်တုိကေနတစ်ဆင့် ေရာဂါပုိးေတွဝငေ်ရာက်ုိငလုိ်ပါ) 
 

(၉) ကုိယ့်ကုိကုိယ ်ကာကွယဖုိ် ပါးစပ်င့်ှာှေခါင်းစည်း တပ်သင့်ပါသလား ? 

- ခဲွစိတ်ခန်းသံုး ပါးစပ်ှင့်ှာေခါင်းစညး် (Surgical Mask) တပ်ြခင်းအားြဖင့် အသက်ရှ 

လမ်းေကာငး်ဆုိငရ်ာ ကူးစက်ေရာဂါအချ ိကုိ အတုိင်းအတာတစ်ခုအထိ ကာကွယုိ်ငေ်ပမယ့် 

စနစ်တကျလက်ေဆးြခင်းအပါအဝင် အထက်ေဖာ်ြပပါ ကာကွယန်ည်းေတွကုိ လုိက်နာဖုိက 

အေရးကီးပါတယ်။  

- ှာေစး၊ ေချာင်းဆုိးစတ့ဲ အသက်ရှလမ်းေကာငး်ဆုိငရ်ာ ေရာဂါလကဏာရိှတ့ဲလေူတွ၊ 

ေရာဂါလကဏာရိှတ့ဲသူေတွကုိ အနီးကပ်ြပစုေပးရသူေတွ၊ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းေတွပဲ 

ပါးစပ်ှင့်ှာေခါငး်စည်း (Surgical Mask) ေတွကုိ သံုးရမာှြဖစ်ပါတယ်။ 
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- ဒီလိုအေြခအေနကလဲွပးီ သာမန်ြပည်သူေတွအေနနဲ� ပါးစပ်နဲ�ှာေခါင်းစည်းကုိ အသံုးြပဖို 

မလုိပါေကာင်း ကမာ့ကျန်းမာေရးအဖဲွကီးက အ�ကံြပထားပါတယ်။  

-ှာေချ၊ ေချာင်းဆုိး၊ ဖျားြခငး်စတ့ဲလကဏာရိှတ့ဲသူေတွအေနနဲ� လူထထူပ်တ့ဲေနရာ 

ေတွကုိသွားတာ၊ ဘတ်စ်ကားစီးတာ၊ ေလယာဉ်စီးတာေတွကုိ ေရာှင်ကဉရ်မှာြဖစ်ပါတယ်။ 

မြဖစ်မေနသွားလာရမည်ဆုိရင်လည်း ပါးစပ်ှင့် ှာေခါင်းစညး်တပ်ပးီမသှာ သွားသင့် 

ပါတယ်။  

- ှာေချ၊ ေချာငး်ဆုိးတ့ဲသူေတွအေနနဲ� ပါးစပ်ှင့် ှာေခါင်းစညး် အလယ်ွတကူမရုိငြ်ခင်း၊ 

စုိစွတ်သွားပးီ အစားထိုးအသံုးြပရန်မရိှုိင်ြခငး်တုိ�ကံေတွပါက တစ်ခါသံုးတစ်ရှးကုိ 

အသံုးြပ၍ ပါးစပ်ှင့် ှာေခါင်းကုိ လုံ�ခံစွာဖုံးအပ်ုပးီ ှာေချ၊ ေချာငး်ဆုိးရမာှြဖစ်ပါတယ်။ 

အသံုးြပပးီ တစ်ရှးကုိလည်း စနစ်တကျစွန်�ပစ်ရန်လုိအပ်ပါတယ်။ 

- တစ်ရှးကုိအသံုးြပပးီတ့ဲအခါတုိငး် လက်ကုိစနစ်တကျြပန်ေဆးရမှာြဖစ်ပါတယ်။ 

 

(၁၀) ပါးစပ်ှင့်ာှေခါင်းစည်း (Surgical Mask) ကုိ ဘယ်လုိတပရ်မလဲ၊ ခတ်ရမလဲ၊ 

ဘယ်လုိစွန�်ပစ်ရမလဲ 

• ပါးစပ်ှင့်ှာေခါငး်စည်းကုိ မဝတ်ခင် လက်ကုိစနစ်တကျေသချာစွာေဆးပါ။  

• အေရာင်ပိုရင့်သည့် မျက်ှာြပငကုိ် အြပင်ဘက်တွင်ထားရှိပါ။ 

• ပါးစပ်ှင့်ှာေခါငး်ှစ်ခုလံုးကုိ လံု�ခံေအာငဖံု်းအပ်ုပါ။ 

• Mask ၏ေဘးအနားစွန်းများှင့် မမိိ၏ မျက်ှာကားတွင် လစ်ဟာမ(gap)မရှိေစရပါ။ 

• Mask အသံုးြပေနစဉ် Mask ကုိလက်ြဖင့်ထိေတွကုိငတွ်ယ်ြခငး် မြပရပါ။ 

• Mask ကုိဖယ်ရာှးမည်ဆုိပါက Mask အေနာက်ဘက်ရှိ ကိးကုိသာ ကုိငတွ်ယ် 

ဖယ်ရှားပါ။ 

• Mask ကုိဖယ်ရာှးပးီပါက မမိိ၏လက်ကုိ စနစ်တကျြပန်လည် ေဆးေကာပါ။ 

• မိမအိသံုးြပေနေသာ Mask သည ် စုိစွတ်လာပါက အသစ်တစ်ခုှင့် လဲလယ်ှ 

အသံုးြပပါ။  

• အသံုးြပပးီသား Mask ကုိြပန်လည်၍ အသံုးမြပရပါ။ 

• အသံုးြပပးီသား Mask ကုိ အမက်ပုံးထသုိဲ စနစ်တကျလင့်ပစ်ပါ။ 

• ချညထ်ည်၊ ပိတ်စအဝတ်တုိြဖင့်ြပလပ်ုထားတ့ဲ Mask များကုိ အသံုးမြပရပါ။ 
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(၁၁) ဘယ်လိုလူေတွက ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရုိငသ်လဲ ? 

- 2019-nCoV ဗုိငး်ရပ်စ်ပိုးပျ ံံှေနတ့ဲေနရာေတွမှာ ေနတ့ဲသူေတွနဲ� အ့ဲဒီေနရာေဒသေတွကုိ 

ခရးီသွားလာဖးူတ့ဲသူေတွ ကူးစက်ခံရုိငပ်ါတယ်။ ယခုလက်ရိှမာှေတာ့ တုတ်ြပည်သူ� 

သမတုိင်ငမှံာ 2019-nCoV ဗိုင်းရပစ််ပုိးပျံှံမအများဆံုးြဖစ်ေနပးီ လူအများအြပားဟာ 

ကူးစက်ခံေနရေကာငး် ေတွရိှရပါတယ်။ တုတ်ြပည်သူ�သမတုိင်ငအံြပင်ဘက် 

ုိငငံ်များတွင ် ကူးစက်ခံထားရတ့ဲသူေတွကေတာ့ တုတ်ြပည်သူ�သမတုိငငံ်ကုိ 

လတ်တေလာ ခရးီသွားခ့ဲတ့ဲသူေတွနဲ� သူတုိနဲ� အနီးကပထိ်ေတွခ့ဲတ့ဲသူေတွ (ဉပမာ- 

မိသားစုဝငေ်တွ၊ လုပေ်ဖာ်ကုိငဖ်က်ေတွ၊ ကုသမေပးရတ့ဲကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းေတွ) 

ြဖစ်ပါတယ်။ 

- 2019-nCoV Virus ကူးစက်ခံထားရတ့ဲ လနူာေတွကုိ အနီးကပကု်သေပးရတ့ဲ 

ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းေတွကေတာ့ ကူးစက်ုိငေ်ြခ အများဆံုးသူေတွြဖစ်တ့ဲအတွက် 

ေရာဂါမကူးစက်ုိငေ်အာင်န်ကားထားတ့ဲ လပ်ုထံုးလပုန်ည်းေတွအတုိငး်  တိတိကျကျ 

လုိက်နာရပါမယ်။ 

 

(၁၂) ဘယ်လိုလူေတွမှာ ေရာဂါပုိပးီြပင်းထန်ိုင်သလ ဲ? 

- အသက်ကီးတ့ဲသူေတွနဲ� နာတာရှညေ်ရာဂါ(ဆီးချ ိ၊ ှလံုး)ရှိသူေတွက ေရာဂါပုိးဝငတ့ဲ်အခါ 

ေရာဂါကုိပိုပးီ ြပင်းထန်စွာခံစားရုိငပ်ါတယ်။ 

 

(၁၃) 2019-nCoV ဗုိငး်ရပ်စ်ဘယ်လုိကူးစက်ပျ ံှံသလ ဲ? 

- အခုအသစ်ေတွတ့ဲ 2019-nCoV ဗုိငး်ရပ်စ်ဟာ အသက်ရှလမ်းေကာငး်ကတစ်ဆင့် ကူးစက် 

တတ်တ့ဲေရာဂါတစ်မျ ိးြဖစ်ပါတယ်။ ေရာဂါပုိးရှိတ့ဲသူ ှာေချ၊ ေချာငး်ဆုိးရာက တစ်ဆင့် 

ထွက်လာတ့ဲ ေရာဂါပုိးပါဝငတ့ဲ်အစက်အမန်ေတွက အသက်ရှလမ်းေကာငး်ကေန 

တုိက်ုိက်ဝငေ်ရာက်ြခင်းေကာင့်ြဖစ်ေစ၊ အရာဝတေတွအေပကပ်ေနတ့ဲ ေရာဂါပုိးေတွကုိ 

လက်နဲ� ကုိငတွ်ယထိ်ေတွမရိာကတစ်ဆင့်ြဖစ်ေစ ေရာဂါကူးစက်ုိငပ်ါတယ်။ 

- ဒါေကာင့် ှာေချ၊ ေချာငး်ဆုိးတ့ဲအခါ ှာေခါင်းနဲ�ပါးစပကုိ် တစ်ရှး (သုိမဟုတ်) 

တံေတာင်ေကွးြဖင့်လုံ�ခံေအာင်ဖုံးအပ်ုပါ။ သံုးပးီသားတစ်ရှးကို အမက်ပုံးထသုိဲ ချက်ချငး် 

စွန�်ပစ်ပါ။ လက်ကုိစနစ်တကျ ြပန်ေဆးပါ။ 

- ှာေချ၊ ေချာင်းဆုိးသူများအေနနဲ� လက်ြပန်မေဆးဘဲ အရာဝတများကုိ လိုက်လ ံ

ကုိငတွ်ယ်ြခငး်မ ှေရှာင်ကဉရ်မှာြဖစ်ပါတယ်။ 
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(၁၄) ဒီေရာဂါပုိးက ခာကုိယ်ြပငပ်မှာ ဘယ်ေလာက်ကာကာ အသက်ရှင်ိုင်သလ ဲ? 

- အတိအကျေတာ့ မသိရေသးပါဘူး။ ကနဦး သတင်းအချက်အလက်ေတွအရေတာ့ 

ခာကုိယြ်ပင်ပမှာ နာရအီနည်းငယ်ကာ အသက်ရင်ှုိငတ်ယ်လိုသိရပါတယ်။ ပံုမန်ှ 

သန�်ရငှး်ေရးသံုး ပိုးသတ်ေဆးရည်က ဗုိငး်ရပ်စ်ကုိေသေစုိငပ်ါတယ်။  

- ဒါေကာင့် သာမန်ြပည်သူေတွအေနနဲ� မလုိအပ်ဘ ဲ အများနဲ�သက်ဆုိငတ့ဲ်ေနရာေတွ၊ 

လူထထူပ်တ့ဲ ေနရာေတွကုိ တတ်ုိငသ်မမသွားပါနဲ�။ တကယ်လို သွားခ့ဲရင်လည်း 

မလုိအပ်တ့ဲေနရာေတွကုိ ေလာက်မကုိင်ဖုိနဲ� ကုိငမိ်ပါကလည်း လက်ကုိမကာခဏ 

စနစ်တကျေဆးေပးရန် လုိအပ်ပါတယ်။ 

 

(၁၅)  2019-nCoV ဗိုင်းရပ်စ်ေကာင့်ြဖစ်တ့ဲေရာဂါ (COVID-19) နဲ� သာမန်အေအးမိ 

တုပ်ေကွးေရာဂါနဲ� ဘာကွာလဲ ? 

- ြဖစ်ပွားတ့ဲ အသက်ရှလမ်းေကာငး်ဆုိငရ်ာ ေရာဂါလကဏာေတွကေတာ့ အတူတူပါပဲ။ 

ဓါတ်ခဲွစစ်ေဆးမအေြဖြဖင့်သာ  2019-nCoV ဗိုင်းရပစ််ပုိးရှိ/မရိှကုိ အတည်ြပုိငပ်ါတယ်။  

ဒါေကာင့် ဖျားြခငး်၊ ှာေစး၊ ေချာငး်ဆုိးြခငး်စတ့ဲ အသက်ရှလမ်းေကာငး်ေရာဂါေတွ 

ြဖစ်ပွားပဆုိီရင ်ေစာစီးစွာေဆးကုသမခံယသူင့်ပါတယ်။  

ထုိြပင ်ေရာဂါြဖစ်ပာွးမရှိတ့ဲ ေနရာေဒသကုိ (၁၄)ရက်အတွင်း သွားေရာက်ခ့ဲတ့ဲသူေတွ 

(သုိမဟုတ်) ေရာဂါြဖစ်ပာွးတ့ဲသူေတွနဲ� အနီးကပထိ်ေတွခ့ဲဖူးတ့ဲသူေတွမှာ အသက်ရှ 

လမ်းေကာငး်ဆုိငရ်ာ ေရာဂါလကဏာေတွေပေပါက်လာရင် ကုိုိနာဗိုငး်ရပ်စ်ေရာဂါ 

သံသယလူနာအြဖစ် သတ်မှတ်ုိငပ်ါတယ်။ 

 

(၁၆) COVID-19 ေရာဂါပျ ိးတ့ဲအချန်ိက ဘယ်ေလာက်ကာတာလဲ? 

- ေရာဂါပျ ိးချန်ိဆုိတာက ဗုိငး်ရပ်စ်ပိုး ခာကုိယထဲ်ကုိ ဝင်ေရာက်တ့ဲအချန်ိကေန 

ေရာဂါလကဏာေပေပါက်တ့ဲအချန်ိ ကားကာလကုိေခတာပါ။ အြခား Coronavirus များ 

ဥပမာ - MERS, SARS) တုိလိုပဲ 2019-nCoV ဗုိငး်ရပ်စ်ရဲ ေရာဂါပျ ိးချန်ိကုိ (၁၄) ရက်လုိ WHO 

မှ အကမး်အားြဖင့် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။  

 ဓါတ်ခဲွအတည်ြပ ေရာဂါြဖစ်ပွားသူများှင့် ထိေတွဆက်ဆံမရိှသူများကုိ (၁၄)ရက် 

ေစာင့်ကည့်ရန် WHO က အ�ကံြပထားပါတယ်။ 
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(၁၇) 2019-nCoV ဗုိငး်ရပ်စ်က ေရာဂါလကဏာမြပေသးတ့ဲသူေတွဆီကေရာ ကူးိုင်သလား?  

- ကူးစက်ုိငေ်ြခရိှပါတယ်။ ဒါေပမယ့် အခုလက်ရှိသတင်းအချက်အလက်ေတွအရ ေရာဂါ 

လကဏာြပတ့ဲသူေတွဆီကပ ဲအဓိကကူးစက်ပျ ံံှေနတာ ေတွရပါတယ်။ 

 

(၁၈) တုတ်ြပည်သူ�သမတုိငငံ်နဲ� အြခားေသာ ဗုိငး်ရပ်စ်ကူးစက်ခံေနရာေတွကေနပုိတ့ဲ 

ပါဆယ်ထုပေ်တွကုိ လက်ခံရင်ေရာ ေရာဂါကူးိုင်ပါသလား ? 

- မကူးုိငပ်ါဘူး။ အြခား ကုိုိနာဗိုငး်ရပ်စ်ေတွလုိပ ဲ ဒီဗိုင်းရပစ််က စာအတ်ိနဲ�ပါဆယ်ထုပ် 

ေတွမှာ အကာကီးအသက်မရှငုိ်င်ပါဘူး။ 

 

(၁၉) 2019-nCoV ဗုိငး်ရပ်စ်ကုိ ကာကွယ်ကုသတ့ဲအခါ ပဋိဇီဝေဆးေတွက ထေိရာက် 

ပါသလား? 

- မထိေရာက်ပါ။ ပဋိဇီဝေဆးေတွက ဘက်တီးရီးယားေကာင့်ြဖစ်တ့ဲ ေရာဂါေတွကုိပ ဲ

ကုုိငတ်ာပါ။ ဗိုင်းရပစ််ေကာင့်ြဖစ်တ့ဲေရာဂါေတွအတွက် မသံုးသင့်ပါဘးူ။ 

 

(၂၀) 2019-nCoV ဗိုင်းရပ်စ် ကာကွယေ်ဆးနဲ� COVID-19 ေရာဂါ ကုသဖိုေဆး ရှိပလီား? 

- အခုထိေတာ့ မရိှေသးပါဘူး။ 2019-nCoV ဗုိငး်ရပ်စ် ကူးစက်ခံထားရတ့ဲ လူနာများရဲ 

ေရာဂါလကဏာေတွ သက်သာဖိုအတွွက်သာ အသင့်ေတာ်ဆံုးကုထံုးေတွနဲ� ကုသေနကရ 

ပါတယ်။ 2019-nCoV ဗုိငး်ရပ်စ် ကာကွယေ်ဆးနဲ� COVID-19 ေရာဂါကုသဖိုေဆးရရိှဖုိအတွက် 

ကမာ့ကျန်းမာေရးအဖဲွကီးက ဦးေဆာင်ပးီေတာ့ ကိးစားေနကပါတယ်။  

 

COVID-19 ေရာဂါကာကွယေ်ရးမှာ လဲွမာှးေနတ့ဲ အယူအဆေတွကေတာ့  

• ေဆးလိပေ်သာက်ြခငး်၊ အရက်ေသာက်ြခငး်၊ ေရေွးကမး်ေသာက်ြခင်း 

• Mask  များကုိ ှစ်ခုသံုးခုထပ်၍ သံုးြခငး် 

• ဗီတာမင်စီ၊ ပဋိဇီဝေဆးများကုိ မိမသိေဘာြဖင့်သံုးစဲွြခငး် --- စသညတုိ်ြဖစ်ပါတယ်။

  

အထက်ပါနည်းလမ်းေတွက ကုိုိနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ြခငး်ကုိ မကာကွယုိ်ငတ့ဲ်အြပင် 

COVID-19 ေရာဂါြဖစ်ပာွးပါက ေဆးလိပေ်သာက်ြခငး်၊ အရက်ေသာက်ြခငး်တုိေကာင့် 

ပုိမိုြပင်းထန်စွာ ခံစားရုိငပ်ါတယ်။ 

 



8 
 

 

2019-nCoV  

 အေသးစတ်ိသိရှလိိုပါက  

 ဤQR Code အားscan ဖတ်၍ ဝင်ေရာက်ကည့်ပါ။ 

 

 

Reference: ကမာက့ျန်းမာေရးအဖဲွ(WHO)၏ (၁၁-၂-၂၀၂၀)ရကစ်ွဲပါ Q&A on Coronaviruses ကို မီှြငမ်း  

                 ကုိးကားပါသည်။ 

 

 

ကျန်းမာေရးအသိပညာြမင့်တင်ေရးဌာနခဲွ 

ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာန 

          (၁၇-၂-၂၀၂၀ ) 

 

ကုိုိနာဗိုင်းရပ်စ်ေရာဂါ (COVID-19) ကူးစက်ခံရသည် သုိမဟုတ် 

ကူးစက်ခံရသည့်သူကုိ ေတွရှိသည်ဟု သံသယရိှပါက နီးစပရ်ာ ကျန်းမာေရးဌာနသုိ 

အြမန်ဆံုးသတင်းပိုပးီ ကုသမခံယူပါ။  

ခရီးသွားရာဇဝင်ကုိ ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်သူထ ံေြပာြပရပါမည်။ 

သတင်းပိုရန်ဖန်ုးနံပါတ်(Hotline) 067-3420802 


