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“လွၵ်းလၢႆးလုမ်းလႃးၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းထၢင်ႇထိူမ်ဝႆ့ဝႃႈမီးတၢင်း“လွၵ်းလၢႆးလုမ်းလႃးၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းထၢင်ႇထိူမ်ဝႆ့ဝႃႈမီးတၢင်း
ပဵၼ်ႄူဝ်းဝိတ့်-19 တီႈႁိူၼ်း”ပဵၼ်ႄူဝ်းဝိတ့်-19 တီႈႁိူၼ်း”

ႄူဝ်းဝိတ့်-19 (COVID-19) ၼႆႉ ပဵၼ်သင်ႄူဝ်းဝိတ့်-19 (COVID-19) ၼႆႉ ပဵၼ်သင်

 ႄူဝ်းဝိတ့် 19 (COVID19) ၼႆႉ ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၵွပ်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းႄူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႇ ( Coronavirus) ယဝ်ႉ။ ၵူၼ်း
ေဝ်းၵူႈႁၵႃႉၸၢင်ႈတိတ်းၸပ်းလႆႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းႄူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႇ။ ႁတႃႈလဵဝ် ဢၼ်ပဵၼ်လွင်ႈတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉ 
မႅင်းႄူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႇၼႆႉ မၼ်းႄၼ်ဝႆးၼႃႇၶလႈ ထုၵ်ႇလီေဵတ်းၸွမ်း လွၵ်းလၢႆးၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ႈၼႆႉ လမ်ႇလွင်ႈ 
ႁသပိူၼ်ႈယဝ်ႉ။

 ၵမ်ႈပႃႈၼမ် ႁပႃးလႆႈတိတ်းၸပ်း  ၸိူဝ်ႉမႅင်းႄူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႇယဝ်ႉ ၼႂ်းႄၢဝ်းတၢင်း (5-6) ဝၼ်း မၼ်းႁတ  
ႁၼၾၢင်ေၢင်ႈတၢင်းပဵၼ်ႁသတႃႉ မၢင်ႁၵႃႉၼႆႉႁိုင် (15) ဝၼ်း ၸင်ႇၵွႆႈႁၼ။ ၸိူဝ်းဢၼ်တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉ 
မႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၵမ်ႈၼမ်ၼႆႉ ႁတမီးၾၢင်ေၢင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၸၼ်ႉပုင်ႇမၢၼ်ႇ (ဢမ်ႇၼၼ်) ၸၼ်ႉၵၢင်ၶလႈ 
ဢမ်ႇတွင်ႈလူဝ်ႇၵႂႃႇယူတ်းယႃ တီႈႁူင်းယႃ။ 

 ၵူၼ်းထဝ်ႈဢႃႇယူႉၶၵႇ (ဢႃႇယူႉ 60 ပီၶလႈႄိုၼ်ႈၼိူဝ်)၊ ၵူၼ်းမီးတၢင်းပဵၼ် တၢင်ႇမဵဝ်း (တၢင်း 
ပဵၼ်မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်၊  တၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇ၊  တၢင်းပဵၼ်ယဵဝ်ႈဝၢၼ်/လိူတ်ႈသုင်၊  ၵူၼ်းပီးပူၼ်ႉ၊  ၵူၼ်းမီးတၢင်း 
ပဵၼ်မရဵင်း (ႄႅၼ်ႇသႃႇ) ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁပႃးလႆႈတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းႄူဝ်းဝိတ့်-19 ၼႆ မၼ်းႁတမီးတိုဝ်ႉတၢင်းၼမ် 
တႃႇႁတမီးၾၢင်ေၢင်ႈေၢဝ့်ေႅင်းယဝ်ႉ။

(1) ၾၢင်ေၢင်ႈတၢင်းပဵၼ်(1) ၾၢင်ေၢင်ႈတၢင်းပဵၼ်

ၾၢင်ေၢင်ႈတၢင်းပဵၼ် ဢၼ်ပဵၼ်ၼမ်ၾၢင်ေၢင်ႈတၢင်းပဵၼ် ဢၼ်ပဵၼ်ၼမ်

• မီးလူမ်းၼၢဝ် (ႁပႃးဢဝ်တႃႇမူဝ်ႇမီႇတႃႇႁသ• မီးလူမ်းၼၢဝ် (ႁပႃးဢဝ်တႃႇမူဝ်ႇမီႇတႃႇႁသ
တႅၵ်ႈတူၺ်းၼႆလူမ်းမႆႈမၼ်းႁတမီး 99.5 တႅၵ်ႈတူၺ်းၼႆလူမ်းမႆႈမၼ်းႁတမီး 99.5 
တီႇၵရီႇၽႃႇရိၼ်ႇေၢႆႉ (ဢမ်ႇၼၼ်) 37.5 တီႇၵရီႇၽႃႇရိၼ်ႇေၢႆႉ (ဢမ်ႇၼၼ်) 37.5 
တီၵရီႇသႅၼ်ႇတီႇၵရဵတ့် ၶလႈ ႄိုၼ်ႈၼိူဝ်)တီၵရီႇသႅၼ်ႇတီႇၵရဵတ့် ၶလႈ ႄိုၼ်ႈၼိူဝ်)

• ႁတဢႆ• ႁတဢႆ
• ႁိူဝ်ႉဢူၼ်ႈ• ႁိူဝ်ႉဢူၼ်ႈ

ၾၢင်ေၢင်ႈတၢင်းပဵၼ် ဢၼ်ပဵၼ်လႆႈႁဢႇၾၢင်ေၢင်ႈတၢင်းပဵၼ် ဢၼ်ပဵၼ်လႆႈႁဢႇ

• လွင်ႈႁူႉသႅဝ်ဢၢႆ (ဢမ်ႇၼၼ်) ဢရသႃႇ  ႁတေၢႆ• လွင်ႈႁူႉသႅဝ်ဢၢႆ (ဢမ်ႇၼၼ်) ဢရသႃႇ  ႁတေၢႆ
•  ႄူးၼင်တၼ်၊ပဵၼ်ဝတ်း•  ႄူးၼင်တၼ်၊ပဵၼ်ဝတ်း
•  တႃၸဵပ်း/ႄွပ်ႇတႃၽိူၵ်ႇႁတလႅင်မႃး•  တႃၸဵပ်း/ႄွပ်ႇတႃၽိူၵ်ႇႁတလႅင်မႃး
•  ႁႄႃးႁတၸဵပ်း•  ႁႄႃးႁတၸဵပ်း
•  ဢဵၼ်ၼူ (ဢမ်ႇၼၼ်) လုပ်ႇႁႄႃႈလုပ်ႇႁတႃႇႁတၸဵပ်း•  ဢဵၼ်ၼူ (ဢမ်ႇၼၼ်) လုပ်ႇႁႄႃႈလုပ်ႇႁတႃႇႁတၸဵပ်း
•  ၼိူဝ်ၽိဝ်ၼင်ႁတဢွၵ်ႇမႃးလွၵ်းလႅင်•  ၼိူဝ်ၽိဝ်ၼင်ႁတဢွၵ်ႇမႃးလွၵ်းလႅင်
•  ႄႆႈႁဢႃႉေၢၵ်ႈမႃး•  ႄႆႈႁဢႃႉေၢၵ်ႈမႃး
•  တွင်ႉၵႂႃႇ•  တွင်ႉၵႂႃႇ
•  ၼၢဝ်သၼ်ႇ(ဢမ်ႇၼၼ်) မဝ်း•  ၼၢဝ်သၼ်ႇ(ဢမ်ႇၼၼ်) မဝ်း

ၾၢင်ေၢင်ႈတၢင်းပဵၼ်ဢၼ်ေၢဝ်ႈေႅင်းၾၢင်ေၢင်ႈတၢင်းပဵၼ်ဢၼ်ေၢဝ်ႈေႅင်း

• ထူၺ်ႈၸႂ်ယၢပ်ႇ၊ ထူၺ်ႈၸႂ်ဢမ်ႇဢိမ်ႇ• ထူၺ်ႈၸႂ်ယၢပ်ႇ၊ ထူၺ်ႈၸႂ်ဢမ်ႇဢိမ်ႇ
•  ဢူၵ်းၸဵပ်း (ဢမ်ႇၼၼ်) မိူၼ်ၼင်ႇႁသဢၼ် •  ဢူၵ်းၸဵပ်း (ဢမ်ႇၼၼ်) မိူၼ်ၼင်ႇႁသဢၼ် 

ဢၼ်မႃးတဵင်ဝႆႉၼိူဝ်ဢူၵ်းဢၼ်မႃးတဵင်ဝႆႉၼိူဝ်ဢူၵ်း
•  ဢမ်ႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈၵႂၢမ်း (ဢမ်ႇၼၼ်) ဢမ်ႇမီး•  ဢမ်ႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈၵႂၢမ်း (ဢမ်ႇၼၼ်) ဢမ်ႇမီး

လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်
•  ၸႂ်သုၵ့်သၵ့်•  ၸႂ်သုၵ့်သၵ့်
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(2) သင်ထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ တူဝ်ၵဝ်ႇ/ၵူၼ်းယူႇၸွမ်းၵၼ် မီးတၢင်းပဵၼ် ႄူဝ်းဝိတ့်-19 (2) သင်ထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ တူဝ်ၵဝ်ႇ/ၵူၼ်းယူႇၸွမ်းၵၼ် မီးတၢင်းပဵၼ် ႄူဝ်းဝိတ့်-19 
(ဢမ်ႇၼၼ်) မီးၾၢင်ေၢင်ႈတၢင်းပဵၼ် ပုင်ႇမၢၼ်ႇ/ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈၵၢင် ၼႆၸိုင်(ဢမ်ႇၼၼ်) မီးၾၢင်ေၢင်ႈတၢင်းပဵၼ် ပုင်ႇမၢၼ်ႇ/ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈၵၢင် ၼႆၸိုင်

• ႁႂ်ႈယူႇေၢင်ႇေၢင်ႇၵၼ်တင်းၵူၼ်းတၢင်ႇႁၵႃႉ။ ႁပႃးပဵၼ်လႆႈ • ႁႂ်ႈယူႇေၢင်ႇေၢင်ႇၵၼ်တင်းၵူၼ်းတၢင်ႇႁၵႃႉ။ ႁပႃးပဵၼ်လႆႈ 
ၸႅၵ်ႇၶၽယူႇၼႂ်းႁွင်ႈ ေင်းႁႄႃႁႄႃ။ ဢမ်ႇၼၼ်ႁၵႃႈ ႁႂ်ႈယူႇၸႅၵ်ႇၶၽယူႇၼႂ်းႁွင်ႈ ေင်းႁႄႃႁႄႃ။ ဢမ်ႇၼၼ်ႁၵႃႈ ႁႂ်ႈယူႇ

 ေင်းႁႄႃ တီႈမီးလူမ်းႄဝ်ႈဢွၵ်ႇလီတီႈႁိူၼ်း။ ေင်းႁႄႃ တီႈမီးလူမ်းႄဝ်ႈဢွၵ်ႇလီတီႈႁိူၼ်း။
• ႁပႃးလႆႈယူႇလူၺ်ႈၵၼ်ၵူၼ်းတၢင်ႇႁၵႃႉ ၼႂ်းႁွင်ႈၼႆၸိုင် လူဝ်ႇ• ႁပႃးလႆႈယူႇလူၺ်ႈၵၼ်ၵူၼ်းတၢင်ႇႁၵႃႉ ၼႂ်းႁွင်ႈၼႆၸိုင် လူဝ်ႇ

သႂ်ႇၽႃႈတူပ်းသူပ်း (Mask) ႁႂ်ႈမီးႁူမ်ႇလူမ်ႈ လီလီ။သႂ်ႇၽႃႈတူပ်းသူပ်း (Mask) ႁႂ်ႈမီးႁူမ်ႇလူမ်ႈ လီလီ။
• လိုဝ်ႈႁိူဝ်ႉပၼ်လီလီ။ ၼွၼ်းပၼ်ဢိမ်ႇဢိမ်ႇ။ • လိုဝ်ႈႁိူဝ်ႉပၼ်လီလီ။ ၼွၼ်းပၼ်ဢိမ်ႇဢိမ်ႇ။ 
• တင်ႈၶတႇဝၼ်းဢၼ်မီးၾၢင်ေၢင်ႈတၢင်းပဵၼ် ႄူဝ်းဝိတ့်-19 မႃး• တင်ႈၶတႇဝၼ်းဢၼ်မီးၾၢင်ေၢင်ႈတၢင်းပဵၼ် ႄူဝ်းဝိတ့်-19 မႃး
 ႁသႁတႃႇထိငု ်(14) ဝၼ်း တမဵတ်မဵၼ်ၼ်ႉ ႁတလႆႈယူႇ ေင်းၵၺူ်း ႁသႁတႃႇထိငု ်(14) ဝၼ်း တမဵတ်မဵၼ်ၼ်ႉ ႁတလႆႈယူႇ ေင်းၵၺူ်း
 ႁႄႃႁႄႃ။ ႁႄႃႁႄႃ။

• ၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်း ဢၼ်မီးၾၢင်ေၢင်ႈတၢင်းပဵၼ် (ဢမ်ႇၼၼ်) ၵူၼ်းၸိူဝ်းလႆႈ တုမ့်တိူဝ်ႉမႅၼ်ႈၵူၼ်းမီးၾၢင်ေၢ• ၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်း ဢၼ်မီးၾၢင်ေၢင်ႈတၢင်းပဵၼ် (ဢမ်ႇၼၼ်) ၵူၼ်းၸိူဝ်းလႆႈ တုမ့်တိူဝ်ႉမႅၼ်ႈၵူၼ်းမီးၾၢင်ေၢ
င်ႈတၢင်းပဵၼ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁၼၾၢင်ေၢင်ႈမၼ်းႁသတႃႉ ၼႂ်းႄၢဝ်းတၢင်း (10) ဝၼ်း ႁတလႆႈယူႇေင်းႁႄႃ။ င်ႈတၢင်းပဵၼ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁၼၾၢင်ေၢင်ႈမၼ်းႁသတႃႉ ၼႂ်းႄၢဝ်းတၢင်း (10) ဝၼ်း ႁတလႆႈယူႇေင်းႁႄႃ။ 
ၼ်ႂးၸူဝ်ႈႄၢဝ်းတၢင်းလၢႆဝၼ်းၼၼ်ႉ ႁပႃးမီးၾၢင်ေၢင်ႈမႃးၼႆ ႁတလႆႈယူႇေင်းႁႄႃ မူိၼ်ၼင်ႇႁၼဝႆႉၽၢႆႇၼူိဝ်။ၼ်ႂးၸူဝ်ႈႄၢဝ်းတၢင်းလၢႆဝၼ်းၼၼ်ႉ ႁပႃးမီးၾၢင်ေၢင်ႈမႃးၼႆ ႁတလႆႈယူႇေင်းႁႄႃ မူိၼ်ၼင်ႇႁၼဝႆႉၽၢႆႇၼူိဝ်။

• ႁပႃးဝႃႈ မီးမႃးၵၢၼ်ေဵတ်းသၢင်ႈ တႃႇမၵ်းမၼ်ႈထတ်းသၢင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ႄူဝ်းဝိတ့်-19 ၼႆၸိုင် • ႁပႃးဝႃႈ မီးမႃးၵၢၼ်ေဵတ်းသၢင်ႈ တႃႇမၵ်းမၼ်ႈထတ်းသၢင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ႄူဝ်းဝိတ့်-19 ၼႆၸိုင် 
သိုပ်ႇေဵတ်းသၢင်ႈလႆႈ။ ႁပႃးဝႃႈ ၸႂ်ႉႄိူင်ႈထတ်းသၢင်ႈႄၼ်ဝႆး (Rapid Diagnostic Test/RDT) ႁသ ထတ်းယဝ်ႉ သိုပ်ႇေဵတ်းသၢင်ႈလႆႈ။ ႁပႃးဝႃႈ ၸႂ်ႉႄိူင်ႈထတ်းသၢင်ႈႄၼ်ဝႆး (Rapid Diagnostic Test/RDT) ႁသ ထတ်းယဝ်ႉ 
ႁႄႃႈတွပ်ႇမၼ်းၶၼဝႃႈ “ ဢမ်ႇမီးမႅင်း” (Negative) ၼႆႁသတႃႉ ႁပႃးမီးၾၢင်ေၢင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၼႆၸိုင် ႁႄႃႈတွပ်ႇမၼ်းၶၼဝႃႈ “ ဢမ်ႇမီးမႅင်း” (Negative) ၼႆႁသတႃႉ ႁပႃးမီးၾၢင်ေၢင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၼႆၸိုင် 
ႁတလႆႈသိုပ်ႇၸႂ်ႉ လၢႆးယူႇေင်းႁႄႃ ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။ ႁတလႆႈသိုပ်ႇၸႂ်ႉ လၢႆးယူႇေင်းႁႄႃ ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။ 

• မိူဝ်ႈၽွင်းယူႇေင်းႁႄႃၼၼ်ႉ ႁပႃးမီးၾၢင်ေၢင်ႈတၢင်းပဵၼ်ေၢဝ်ႉေႅင်းမႃးၼႆၸိုင် ႁတလႆႈယွၼ်းလွင်ႈၸွႆႈထႅမ် • မိူဝ်ႈၽွင်းယူႇေင်းႁႄႃၼၼ်ႉ ႁပႃးမီးၾၢင်ေၢင်ႈတၢင်းပဵၼ်ေၢဝ်ႉေႅင်းမႃးၼႆၸိုင် ႁတလႆႈယွၼ်းလွင်ႈၸွႆႈထႅမ် 
တီႈၵူၼ်းလုမ်းလႃးပၼ်လွင်ႈယူႇလီႁသ ႁႂ်ႈယူတ်းယႃၵႂႃႇ။တီႈၵူၼ်းလုမ်းလႃးပၼ်လွင်ႈယူႇလီႁသ ႁႂ်ႈယူတ်းယႃၵႂႃႇ။

(3) ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်မီး ၾၢင်ေၢင်ႈတၢင်းပဵၼ် ႄူဝ်းဝိတ့်-19 ၼၼ်ႉ      ႁတလႆႈၵိၼ် တၢင်း (3) ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်မီး ၾၢင်ေၢင်ႈတၢင်းပဵၼ် ႄူဝ်းဝိတ့်-19 ၼၼ်ႉ      ႁတလႆႈၵိၼ် တၢင်း 
ၵိၼ် ဢၼ်မီးဢေႃႇရၼၼ်ႉ လမ်ႇလွင်ႈႁသပိူၼ်ႈ။ၵိၼ် ဢၼ်မီးဢေႃႇရၼၼ်ႉ လမ်ႇလွင်ႈႁသပိူၼ်ႈ။

•  တၢင်းၵိၼ်ၵူႈလွင်ႈ ဢၼ်ေဝ်းၵိၼ်ယူႇၵူႈတႃႇၼၼ်ႉ ႄတ်းၸႂ်ႁႂ်ႈပႃး ၼႂ်းၸုမ်း တၢင်းၵိၼ်သၢမ်ၸုမ်း။•  တၢင်းၵိၼ်ၵူႈလွင်ႈ ဢၼ်ေဝ်းၵိၼ်ယူႇၵူႈတႃႇၼၼ်ႉ ႄတ်းၸႂ်ႁႂ်ႈပႃး ၼႂ်းၸုမ်း တၢင်းၵိၼ်သၢမ်ၸုမ်း။
• ၸုမ်းတၢင်းၵိၼ်သၢမ်ၸုမ်းၼၼ်ႉပဵၼ် • ၸုမ်းတၢင်းၵိၼ်သၢမ်ၸုမ်းၼၼ်ႉပဵၼ် 

 1) ႄဝ်ႈသၢၼ်၊ ႄဝ်ႈၵျုင်ႇ၊ ႄဝ်ႈၾႃႉ/ၵၢပ်ႇ၊ ဢႃႇလူး၊ ၼမ်ႉ 1) ႄဝ်ႈသၢၼ်၊ ႄဝ်ႈၵျုင်ႇ၊ ႄဝ်ႈၾႃႉ/ၵၢပ်ႇ၊ ဢႃႇလူး၊ ၼမ်ႉ
မၼ်း ၼႆႉပဵၼ်တၢင်းၵိၼ် ဢၼ်ေဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ဢဵၼ်ေႅင်း၊ မၼ်း ၼႆႉပဵၼ်တၢင်းၵိၼ် ဢၼ်ေဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ဢဵၼ်ေႅင်း၊ 

 2) ၽၵ်း ယိူဝ်ႈၼၢင်းႄဵဝ်၊ မၢၵ်ႇမႆႉမၢၵ်ႇတွၵ်ႇ ၼႆႉပဵၼ်တၢင်း  2) ၽၵ်း ယိူဝ်ႈၼၢင်းႄဵဝ်၊ မၢၵ်ႇမႆႉမၢၵ်ႇတွၵ်ႇ ၼႆႉပဵၼ်တၢင်း 
ၵိၼ်ဢၼ်ႁေႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၵိၼ်ဢၼ်ႁေႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် 

 3) ၼိူဝ်ႉ၊ ပႃ၊ ထူဝ်ႇၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်း၊ ၼမ်ႉၼူမ်း၊ ႄႆႇ၊ မဵတ်ႉၵူႈၸိူဝ်း 3) ၼိူဝ်ႉ၊ ပႃ၊ ထူဝ်ႇၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်း၊ ၼမ်ႉၼူမ်း၊ ႄႆႇ၊ မဵတ်ႉၵူႈၸိူဝ်း
ပိူင်ၸမ့် ပဵၼ်တၢင်းၵိၼ် ဢၼ်ေဵတ်းႁႂ်ႈတူဝ်ႄိင်းယႂ်ႇႄႂၢၵ်ႈၸိူပိူင်ၸမ့် ပဵၼ်တၢင်းၵိၼ် ဢၼ်ေဵတ်းႁႂ်ႈတူဝ်ႄိင်းယႂ်ႇႄႂၢၵ်ႈၸိူ
ဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။  ဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။  
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• တႃႇတၢင်းၵိၼ်လႅဝ်ယွႆႈငၢႆႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၵမ်းၵမ်းၵိၼ်ပၼ်တၢင်းၵိၼ် ဢၼ်ဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇ (ၼိုင်ႈဝၼ်း 6 • တႃႇတၢင်းၵိၼ်လႅဝ်ယွႆႈငၢႆႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၵမ်းၵမ်းၵိၼ်ပၼ်တၢင်းၵိၼ် ဢၼ်ဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇ (ၼိုင်ႈဝၼ်း 6 
ပွၵ်ႈ)။ပွၵ်ႈ)။

• ႁႂ်ႈလႆႈၵိၼ်ပၼ် တၢင်းၵိၼ်ဢၼ်ပဵၼ် ၼမ်ႉ၊ ၼမ်ႉမၢၵ်ႇမႆႉသူတ်ႇသူတ်ႇ၊ ၼိူဝ်ႉ/ၼမ်ႉႁူင်ၼိူဝ်ႉလုပ်ႇ၊ • ႁႂ်ႈလႆႈၵိၼ်ပၼ် တၢင်းၵိၼ်ဢၼ်ပဵၼ် ၼမ်ႉ၊ ၼမ်ႉမၢၵ်ႇမႆႉသူတ်ႇသူတ်ႇ၊ ၼိူဝ်ႉ/ၼမ်ႉႁူင်ၼိူဝ်ႉလုပ်ႇ၊ 
ၼမ်ႉသူတ့်ၽၵ်း၊ ၼမ်ႉႄဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ၼမ်ႉသူတ့်ၽၵ်း၊ ၼမ်ႉႄဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

• ႁပႃးဝႃႈ ႁိူဝ်ႇဢွၵ်ႇၼမ်၊ တွင်ႉၵႂႃႇၼႆၸိုင် ၵိၼ်ပၼ်ၼမ်ႉထၢတ်ႈၵိူဝ်လႆႈ။• ႁပႃးဝႃႈ ႁိူဝ်ႇဢွၵ်ႇၼမ်၊ တွင်ႉၵႂႃႇၼႆၸိုင် ၵိၼ်ပၼ်ၼမ်ႉထၢတ်ႈၵိူဝ်လႆႈ။
• ႁႂ်ႈၾၢင့်ၵိၼ် ၼမ့်မၼ်း၊ ႄွင်ဝၢၼ်၊ ဢၼ်ၸဵမ်း ၶလႈတၢင်းၵိၼ်ၸိူဝ်းၸၢင်ႈေဵတ်းႁႂ်ႈ တွင့်ပုၵ်ႈ။• ႁႂ်ႈၾၢင့်ၵိၼ် ၼမ့်မၼ်း၊ ႄွင်ဝၢၼ်၊ ဢၼ်ၸဵမ်း ၶလႈတၢင်းၵိၼ်ၸိူဝ်းၸၢင်ႈေဵတ်းႁႂ်ႈ တွင့်ပုၵ်ႈ။

(4) ၵူၼ်းမီးၾၢင်ေၢင်ႈတၢင်းပဵၼ်ႄူဝ်းဝိတ့်-19 ၼႆႉ မိူဝ်ႈၽွင်းယူႇေင်းႁႄႃၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီ (4) ၵူၼ်းမီးၾၢင်ေၢင်ႈတၢင်းပဵၼ်ႄူဝ်းဝိတ့်-19 ၼႆႉ မိူဝ်ႈၽွင်းယူႇေင်းႁႄႃၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီ 
ေဵတ်းသၢင်ႈ လွင်ႈတႅၵ်ႈထတ်းဢၼ်လႂ်။ေဵတ်းသၢင်ႈ လွင်ႈတႅၵ်ႈထတ်းဢၼ်လႂ်။

• ႁႂ်ႈတႅၵ်ႈလူမ်းမႆႈ။ လူမ်းမႆႈပုင်ႇမၢၼ်ႇ ပဵၼ် 98.6 တီႇၵရီႇၽႃႇရိၼ်ႇေၢႆ့ • ႁႂ်ႈတႅၵ်ႈလူမ်းမႆႈ။ လူမ်းမႆႈပုင်ႇမၢၼ်ႇ ပဵၼ် 98.6 တီႇၵရီႇၽႃႇရိၼ်ႇေၢႆ့ 
(37.5 တီႇၵရီႇသႅၼ်ႇတီႇၵရဵတ့်)။ မီးလူမ်းၼၢဝ်ဢိတ်းဢိတ်း (Low (37.5 တီႇၵရီႇသႅၼ်ႇတီႇၵရဵတ့်)။ မီးလူမ်းၼၢဝ်ဢိတ်းဢိတ်း (Low 
grade fever) ပဵၼ် (99.5 တီၵရီၽႃႇရိၼ်ႇေၢႆ့ (37.5 တီႇၵရီႇသႅၼ်ႇတီႇ   grade fever) ပဵၼ် (99.5 တီၵရီၽႃႇရိၼ်ႇေၢႆ့ (37.5 တီႇၵရီႇသႅၼ်ႇတီႇ   
ၵရဵတ့်) ႁတႃႇထိုင် 100.3 တီႇၵရီၽႃႇရိၼ်ႇေၢႆ့ (38.3 တီႇၵရီႇသႅၼ်ႇၵရဵတ့်) ႁတႃႇထိုင် 100.3 တီႇၵရီၽႃႇရိၼ်ႇေၢႆ့ (38.3 တီႇၵရီႇသႅၼ်ႇ
တီႇၵရဵတ့်)ႁသ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈမႆႈၸႂ်ၵႃႈႁိုဝ်။  တီႇၵရဵတ့်)ႁသ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈမႆႈၸႂ်ၵႃႈႁိုဝ်။  

• ႁႂႈ်ထတ်းၵၢၼ်တွတ်ႇလူိတ်ႈ။ လူိတ်ႈတွတ်ႇပုင်ႇမၢၼ်ႇၼႆႉ ၼုိင်ႈမိၼိတ်ႉ • ႁႂႈ်ထတ်းၵၢၼ်တွတ်ႇလူိတ်ႈ။ လူိတ်ႈတွတ်ႇပုင်ႇမၢၼ်ႇၼႆႉ ၼုိင်ႈမိၼိတ်ႉ 
ႁတမီး 60-100 ၵမ်း။ ႁပႃးမီးလူမ်းၼၢဝ် လူိတ်ႈတွတ်ႇႁတၸၢင်ႈဝႆးလႆႈ။ႁတမီး 60-100 ၵမ်း။ ႁပႃးမီးလူမ်းၼၢဝ် လူိတ်ႈတွတ်ႇႁတၸၢင်ႈဝႆးလႆႈ။

• ၸႂ်ႉႄိူင်ႈၵရိယႃႇထတ်းဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇ (Pulse Oximeter) ႁသ ထတ်း• ၸႂ်ႉႄိူင်ႈၵရိယႃႇထတ်းဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇ (Pulse Oximeter) ႁသ ထတ်း
တင်းၼမ် ဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇ ဢၼ်ၸိုမ်းမီးယူႇၼႂ်းလိူတ်ႈ။ ၵူၼ်းပၢႆးတင်းၼမ် ဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇ ဢၼ်ၸိုမ်းမီးယူႇၼႂ်းလိူတ်ႈ။ ၵူၼ်းပၢႆး
ယူႇလီတဵမ်ထူၼ်ႈၼႆႉ ဢွၵ်ႇသီႇ ၵျိၼ်ႇၼႂ်းလိူတ်ႈ ႁတမီး 95% ၶလႈ ယူႇလီတဵမ်ထူၼ်ႈၼႆႉ ဢွၵ်ႇသီႇ ၵျိၼ်ႇၼႂ်းလိူတ်ႈ ႁတမီး 95% ၶလႈ 
ႄိုၼ်ႈၼိူဝ်။ ႁပႃးဝႃႈ ဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇၼႂ်းလိူတ်ႈ တႅမ်ႇႁသ 95% ၼႆ ႁတႄိုၼ်ႈၼိူဝ်။ ႁပႃးဝႃႈ ဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇၼႂ်းလိူတ်ႈ တႅမ်ႇႁသ 95% ၼႆ ႁတ
လႆႈဢုပ်ႇၸွမ်းၵူၼ်းလုမ်းလႃးပၢႆးယူႇလီ။လႆႈဢုပ်ႇၸွမ်းၵူၼ်းလုမ်းလႃးပၢႆးယူႇလီ။

• ႁပႃးဝႃႈတူဝ်ၵဝ်ႇ မီးတၢင်းပဵၼ်လိူတ်ႈသုင်၊ ယဵဝ်ႈဝၢၼ်ၼႆၸိုင် ႁႂ်ႈထတ်းၸင်ႈလိူတ်ႈ ၶလႈ ထၢတ်ႈ• ႁပႃးဝႃႈတူဝ်ၵဝ်ႇ မီးတၢင်းပဵၼ်လိူတ်ႈသုင်၊ ယဵဝ်ႈဝၢၼ်ၼႆၸိုင် ႁႂ်ႈထတ်းၸင်ႈလိူတ်ႈ ၶလႈ ထၢတ်ႈ
ဝၢၼ်ဢၼ်မီးၼႂ်းလိူတ်ႈၵူႈဝၼ်း။ ဝၢၼ်ဢၼ်မီးၼႂ်းလိူတ်ႈၵူႈဝၼ်း။ 

(5) ႁပႃးမီးၾၢင်ေၢင်ႈတၢင်းပဵၼ်ႄူဝ်းဝိတ့်-19 ပုင်ႇမၢၼ်ႇ/ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈၵၢင်ၼႆ ႁတၽႅၼ် (5) ႁပႃးမီးၾၢင်ေၢင်ႈတၢင်းပဵၼ်ႄူဝ်းဝိတ့်-19 ပုင်ႇမၢၼ်ႇ/ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈၵၢင်ၼႆ ႁတၽႅၼ် 
ၸတ်းထတ်းၶမးလႆႈတီႈႁိူၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်။ၸတ်းထတ်းၶမးလႆႈတီႈႁိူၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်။

• သင်လူမ်းၼၢဝ်ႄုိၼ်ႈ၊ ၵူၼ့်ႄုိၼ်ႈၸွမ်းတူဝ်ၶလႈတိၼ်မုိဝ်း၊ ႁူဝ်ႄႆႈၸူိဝ်း  ၼႆႉၼႆ • သင်လူမ်းၼၢဝ်ႄုိၼ်ႈ၊ ၵူၼ့်ႄုိၼ်ႈၸွမ်းတူဝ်ၶလႈတိၼ်မုိဝ်း၊ ႁူဝ်ႄႆႈၸူိဝ်း  ၼႆႉၼႆ 
ၵိၼ်လႆႈ ယႃပႃႇရႃႇ သီႇတႁမႃး (ယႃၽရႃး)။ (တႃႇၵူၼ်းလူင် ႁပႃးၵိၼ်ၼိုၵိၼ်လႆႈ ယႃပႃႇရႃႇ သီႇတႁမႃး (ယႃၽရႃး)။ (တႃႇၵူၼ်းလူင် ႁပႃးၵိၼ်ၼို
င်ႈပွၵ်ႈ 500 မီလီႇၵရမ်ႇ ၼိုင်ႈမဵတ်ႉ (ဢမ်ႇၼၼ်) သွင်မဵတ်ႉ၊ ၼိုင်ႈဝၼ်းင်ႈပွၵ်ႈ 500 မီလီႇၵရမ်ႇ ၼိုင်ႈမဵတ်ႉ (ဢမ်ႇၼၼ်) သွင်မဵတ်ႉ၊ ၼိုင်ႈဝၼ်း
ႁတဢမ်ႇလႆႈၵိၼ်ၼမ်လိူဝ်သီႇပွၵ်ႈ)။ႁတဢမ်ႇလႆႈၵိၼ်ၼမ်လိူဝ်သီႇပွၵ်ႈ)။

• ႁပႃးလူမ်းၼၢဝ်ဢမ်ႇတူၵ်း ဢဝ်ၽႃႈၸဵတ့်တူဝ်ၸုပ်ႉၼမ်ႉၵတ်းၵတ်းႁသ• ႁပႃးလူမ်းၼၢဝ်ဢမ်ႇတူၵ်း ဢဝ်ၽႃႈၸဵတ့်တူဝ်ၸုပ်ႉၼမ်ႉၵတ်းၵတ်းႁသ
တၢင်ႇၼိူဝ် ၼႃႈၽၢၵ်ႇ။ ႁပႃးလူမ်းၼၢဝ်သုင် ဢဝ်ၽႃႈၸဵတ်ႉၸုပ်ႉၼမ်ႉ  တၢင်ႇၼိူဝ် ၼႃႈၽၢၵ်ႇ။ ႁပႃးလူမ်းၼၢဝ်သုင် ဢဝ်ၽႃႈၸဵတ်ႉၸုပ်ႉၼမ်ႉ  
ၵတ်းႁသ ၸဵတ့်တူဝ်ပၼ်၊ ဢၢပ်ႇၼမ်ႉပၼ်လႆႈ။ၵတ်းႁသ ၸဵတ့်တူဝ်ပၼ်၊ ဢၢပ်ႇၼမ်ႉပၼ်လႆႈ။

• ႁပႃးဢမ်ႇလႆႈႁႄႃႈေၼ်ထိုင် ၽူႈလုမ်းလႃးပၢႆးယူႇလီၼႆ ႁတဢမ်ႇလႆႈၵိၼ် • ႁပႃးဢမ်ႇလႆႈႁႄႃႈေၼ်ထိုင် ၽူႈလုမ်းလႃးပၢႆးယူႇလီၼႆ ႁတဢမ်ႇလႆႈၵိၼ် 
ယႃႄႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်း (Antibiotics)၊ ယႃသတီးရွႆႉ (Steroids) ၶလႈ ယႃဢၼ်ဝႃႈ ယႃႄႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်း (Antibiotics)၊ ယႃသတီးရွႆႉ (Steroids) ၶလႈ ယႃဢၼ်ဝႃႈ 
ယူတ်းယႃလႆႈ တၢင်းပဵၼ်ႄူဝ်းဝိတ့်။ယူတ်းယႃလႆႈ တၢင်းပဵၼ်ႄူဝ်းဝိတ့်။
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• တွၼ်ႈတႃႇတၢင်းပဵၼ်ဢၼ်မီးဝႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ (လိူတ်ႈသုင်၊ ယဵဝ်ႈဝၢၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ) သိုပ်ႇၵိၼ်ယႃႈယႃ • တွၼ်ႈတႃႇတၢင်းပဵၼ်ဢၼ်မီးဝႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ (လိူတ်ႈသုင်၊ ယဵဝ်ႈဝၢၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ) သိုပ်ႇၵိၼ်ယႃႈယႃ 
ၸိူဝ်းတိုၵ့်ၵိၼ်ဝႆ့ယူႇၼၼ့်လႆႈ။ ၸိူဝ်းတိုၵ့်ၵိၼ်ဝႆ့ယူႇၼၼ့်လႆႈ။ 

(6) တွၼ်ႈတႃႇၶမႈလဵင်ႉၼူမ်းၼၼ်ႉၶတႉ မီးၾၢင်ေၢင်ႈတၢင်းပဵၼ်ႄူဝ်းဝိတ့်ႁသတႃႉ (6) တွၼ်ႈတႃႇၶမႈလဵင်ႉၼူမ်းၼၼ်ႉၶတႉ မီးၾၢင်ေၢင်ႈတၢင်းပဵၼ်ႄူဝ်းဝိတ့်ႁသတႃႉ 
သိုပ်လဵင်ႉၼူမ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵႂႃႇလႆႈ။သိုပ်လဵင်ႉၼူမ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵႂႃႇလႆႈ။

• မိူဝ်ႈၽွင်း ပႆႇလဵင်ႉၼူမ်း၊ လဵင်ႉၼူမ်းယဝ်ႉ၊ မိူဝ်ႈပႆႇတုမ်ႉတိူဝ်ႉယိပ်းၵမ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ၊ တုမ်ႉတိူဝ်ႉယိပ်းၵမ်• မိူဝ်ႈၽွင်း ပႆႇလဵင်ႉၼူမ်း၊ လဵင်ႉၼူမ်းယဝ်ႉ၊ မိူဝ်ႈပႆႇတုမ်ႉတိူဝ်ႉယိပ်းၵမ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ၊ တုမ်ႉတိူဝ်ႉယိပ်းၵမ်
လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈဢဝ်ၼမ်ႉႁသ လၢင်ႉမိုဝ်းၸွမ်း သပ်ႉပျႃႇ မွၵ်ႈႄၢဝ်းတၢင်းႁိုင် 20 ၸႅၵ့်ၵၢၼ့် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈဢဝ်ၼမ်ႉႁသ လၢင်ႉမိုဝ်းၸွမ်း သပ်ႉပျႃႇ မွၵ်ႈႄၢဝ်းတၢင်းႁိုင် 20 ၸႅၵ့်ၵၢၼ့် 
(ဝိၼႃးထီး)။ (ဢမ်ႇၼၼ်) ၸႂ်ႉၼမ်ႉယႃ လၢင်ႉမိုဝ်း (ဢႅၵ့်ၵႁေႃး 60%) ႁသလၢင်ႉႁၵႃႈလႆႈ။(ဝိၼႃးထီး)။ (ဢမ်ႇၼၼ်) ၸႂ်ႉၼမ်ႉယႃ လၢင်ႉမိုဝ်း (ဢႅၵ့်ၵႁေႃး 60%) ႁသလၢင်ႉႁၵႃႈလႆႈ။

• ႁွတ်ႈထိုင်တၢင်းၵႆတင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 6 ထတ်းႁၵႃႈလီ၊ တိုၵ့်လဵင့်ၼူမ်းယူႇႁၵႃႈလီ ႁႂ်ႈႁၵႃႉပဵၼ်ၶမႈသႂ်ႇၽႃႈ• ႁွတ်ႈထိုင်တၢင်းၵႆတင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 6 ထတ်းႁၵႃႈလီ၊ တိုၵ့်လဵင့်ၼူမ်းယူႇႁၵႃႈလီ ႁႂ်ႈႁၵႃႉပဵၼ်ၶမႈသႂ်ႇၽႃႈ
တူမ်းသူပ်းတူမ်းႄူႈၼင်(mask)ဝႆ့။တူမ်းသူပ်းတူမ်းႄူႈၼင်(mask)ဝႆ့။

• ႁတဢမ်ႇလႆႈသႂ်ႇၽႃႈတူပ်းသူပ်းပၼ် တီႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႃးလႃး။ • ႁတဢမ်ႇလႆႈသႂ်ႇၽႃႈတူပ်းသူပ်းပၼ် တီႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႃးလႃး။ 
• မိူဝ်ႈၽွင်းလဵင်ႉၼူမ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁၵႃႈလီ၊ တုမ်ႉတိူဝ်ႉယိပ်းၵမ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁၵႃႈလီ တိုၼ်းႁတဢမ်ႇ • မိူဝ်ႈၽွင်းလဵင်ႉၼူမ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁၵႃႈလီ၊ တုမ်ႉတိူဝ်ႉယိပ်းၵမ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁၵႃႈလီ တိုၼ်းႁတဢမ်ႇ 

လႆႈႄီႈၸၢမ်သႂ်ႇ၊ ဢႆသႂ်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႃးလႃး။ လႆႈႄီႈၸၢမ်သႂ်ႇ၊ ဢႆသႂ်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႃးလႃး။ 
• တွၼ်ႈတႃႇႁတၽိူမ်ႉထႅမ်ပၼ်ဢဵၼ်ေႅင်းဢၼ်ယူပ်ႈယွမ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈၽွင်းလဵင်ႉ ၼူမ်းၼၼ်ႉ ၵၢၼ်ၵိၼ်• တွၼ်ႈတႃႇႁတၽိူမ်ႉထႅမ်ပၼ်ဢဵၼ်ေႅင်းဢၼ်ယူပ်ႈယွမ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈၽွင်းလဵင်ႉ ၼူမ်းၼၼ်ႉ ၵၢၼ်ၵိၼ်

ပၼ်တၢင်းၵိၼ်ဢၼ်မီးထၢတ်ႈၼမ်ႉၵုမ်ႇထူၼ်ႈ ၶလႈ ဢေႃႇရႃႉၵုမ်ႇထူၼ်ႈၼၼ်ႉ လမ်ႇလွင်ႈႁသပိူၼ်ႈပၼ်တၢင်းၵိၼ်ဢၼ်မီးထၢတ်ႈၼမ်ႉၵုမ်ႇထူၼ်ႈ ၶလႈ ဢေႃႇရႃႉၵုမ်ႇထူၼ်ႈၼၼ်ႉ လမ်ႇလွင်ႈႁသပိူၼ်ႈ
ယဝ်ႉ။ယဝ်ႉ။

  

(7) လွၵ်းလၢႆးေဵတ်းသၢင်ႈ တွၼ်ႈတႃၵူၼ်းလုမ်းလႃး ၵူၼ်းပဵၼ်ႄူဝ်းဝိတ့်-19(7) လွၵ်းလၢႆးေဵတ်းသၢင်ႈ တွၼ်ႈတႃၵူၼ်းလုမ်းလႃး ၵူၼ်းပဵၼ်ႄူဝ်းဝိတ့်-19

• ယူႇၸွမ်းၵူၼ်းပဵၼ်ၼႂ်းႁွင်ႈလဵဝ်ၵၼ် မိူဝ်ႈလႂ်ႁၵႃႈ ႁႂ်ႈသႂ်ႇၽႃႈတူပ်းသူပ်း ႁူမ်ႇႁူမ်ႇ လူမ်ႈလူမ်ႈဝႆ့။• ယူႇၸွမ်းၵူၼ်းပဵၼ်ၼႂ်းႁွင်ႈလဵဝ်ၵၼ် မိူဝ်ႈလႂ်ႁၵႃႈ ႁႂ်ႈသႂ်ႇၽႃႈတူပ်းသူပ်း ႁူမ်ႇႁူမ်ႇ လူမ်ႈလူမ်ႈဝႆ့။
• ႁပႃးႁတတိူဝ့်ၵူၼ်းပဵၼ်ၼႆ သင်ပဵၼ်လႆႈ ႁႂ်ႈၸႂ်ႉထူင်မိုဝ်းၸႂ်ႉပွၵ်ႈလဵဝ်ၼၼ့်။ မိူဝ်ႈပႆႇသႂ်ႇထူင်မိုဝ်း • ႁပႃးႁတတိူဝ့်ၵူၼ်းပဵၼ်ၼႆ သင်ပဵၼ်လႆႈ ႁႂ်ႈၸႂ်ႉထူင်မိုဝ်းၸႂ်ႉပွၵ်ႈလဵဝ်ၼၼ့်။ မိူဝ်ႈပႆႇသႂ်ႇထူင်မိုဝ်း 

ၶလႈထွတ်ႇထူင်မိုဝ်း မိူဝ်ႈလႂ်ႁၵႃႈ ႁႂ်ႈသုၵ်ႈႁႂ်ႈၸွမ်းတႃႇႁသႇ။ ၶလႈထွတ်ႇထူင်မိုဝ်း မိူဝ်ႈလႂ်ႁၵႃႈ ႁႂ်ႈသုၵ်ႈႁႂ်ႈၸွမ်းတႃႇႁသႇ။ 
• တုမ်ႉတိူဝ်ႉလုမ်ႈလႃးၵူၼ်းပဵၼ်မိူဝ်ႈလႂ်၊ ေၢင်ႈေႅၼ်း ႁုင်ႄဝ်ႈၽၵ်းယဝ်ႉ မိူဝ်ႈလႂ်ႁၵႃႈ ႁႂ်ႈသုၵ်ႈမိုဝ်းၸွမ်း • တုမ်ႉတိူဝ်ႉလုမ်ႈလႃးၵူၼ်းပဵၼ်မိူဝ်ႈလႂ်၊ ေၢင်ႈေႅၼ်း ႁုင်ႄဝ်ႈၽၵ်းယဝ်ႉ မိူဝ်ႈလႂ်ႁၵႃႈ ႁႂ်ႈသုၵ်ႈမိုဝ်းၸွမ်း 

တႃႇႁသႇ။တႃႇႁသႇ။
• ႁတဢမ်ႇလႆႈႁူမ်ႈၸႂ်ႉႄူဝ်းႄွင် (ႄူဝ်းၼုင်ႈ၊ ဝၢၼ်ႇ၊ ၵွၵ်း၊ ၽႃႈၸဵတ်ႉမိုဝ်း၊ ၽႃႈႁူမ်ႇႄူဝ်းၼွၼ်းႁတႇၵႂႃႇၸိူ• ႁတဢမ်ႇလႆႈႁူမ်ႈၸႂ်ႉႄူဝ်းႄွင် (ႄူဝ်းၼုင်ႈ၊ ဝၢၼ်ႇ၊ ၵွၵ်း၊ ၽႃႈၸဵတ်ႉမိုဝ်း၊ ၽႃႈႁူမ်ႇႄူဝ်းၼွၼ်းႁတႇၵႂႃႇၸိူ

ဝ်းၼႆ့)ၸွမ်းၵၼ် တင်းၵူၼ်းပဵၼ်။ဝ်းၼႆ့)ၸွမ်းၵၼ် တင်းၵူၼ်းပဵၼ်။
• တီႈၸိူဝ်းဢၼ်ၵူၼ်းပဵၼ်ယိပ်းတိူဝ့်ယဝ်ႉ (မိူၼ်ၼင်ႇ - တီႈယိပ်းၽၵ်းတူ၊ ၼဵၼ် ဢိုတ်း/ပိုတ်ႇၾႆး) • တီႈၸိူဝ်းဢၼ်ၵူၼ်းပဵၼ်ယိပ်းတိူဝ့်ယဝ်ႉ (မိူၼ်ၼင်ႇ - တီႈယိပ်းၽၵ်းတူ၊ ၼဵၼ် ဢိုတ်း/ပိုတ်ႇၾႆး) 
 ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉၼမ်ႉယႃလၢင်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်း (0.1% ၼမ်ႉယႃေၢႆႇ ပူဝ်ႇႄလူဝ်ႇရၢႆႉ/0.1% Hypochlorite solution )  ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉၼမ်ႉယႃလၢင်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်း (0.1% ၼမ်ႉယႃေၢႆႇ ပူဝ်ႇႄလူဝ်ႇရၢႆႉ/0.1% Hypochlorite solution ) 

ႁသ ႁႂ်ႈသိတ်ႇလၢင်ႉပၼ်ၵူႈဝၼ်း။ႁသ ႁႂ်ႈသိတ်ႇလၢင်ႉပၼ်ၵူႈဝၼ်း။
• ႄူဝ်းႄွင်ဢၼ်ၵူၼ်းပဵၼ် ၶလႈၵူၼ်းပႂ်ႉၵူၼ်းပဵၼ် ၸႂ်ႉယဝ်ႉႁသပႅတ်ႈဝႆႉ (မိူၼ်ၼင်ႇ ယုၵ်းယၵ်း၊ • ႄူဝ်းႄွင်ဢၼ်ၵူၼ်းပဵၼ် ၶလႈၵူၼ်းပႂ်ႉၵူၼ်းပဵၼ် ၸႂ်ႉယဝ်ႉႁသပႅတ်ႈဝႆႉ (မိူၼ်ၼင်ႇ ယုၵ်းယၵ်း၊ 

ၽႃႈတူမ်းသူပ်း၊ ႄိူင်ႈယႃႈယႃ)ၼၼ့် ႁႂ်ႈပႅတ်ႈၸွမ်းပၵ်းၸွမ်းပိူင်။ၽႃႈတူမ်းသူပ်း၊ ႄိူင်ႈယႃႈယႃ)ၼၼ့် ႁႂ်ႈပႅတ်ႈၸွမ်းပၵ်းၸွမ်းပိူင်။
• ႁပႃးၵူၼ်းပဵၼ် မီးၾၢင်ေၢင်ႈတၢင်းပဵၼ်ေၢဝ်ႉေႅင်းမႃးၼႆၸိုင် ႁႂ်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၵူၼ်းလုမ်း လႃးၽၢႆႇယူႇလီ • ႁပႃးၵူၼ်းပဵၼ် မီးၾၢင်ေၢင်ႈတၢင်းပဵၼ်ေၢဝ်ႉေႅင်းမႃးၼႆၸိုင် ႁႂ်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၵူၼ်းလုမ်း လႃးၽၢႆႇယူႇလီ 

ၵမ်းလဵဝ်။ၵမ်းလဵဝ်။
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(8) ႄူဝ်းဝိတ့်-19 ၶလႈ လွင်ႈ ဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇၼႂ်းလိူတ်ႈ(8) ႄူဝ်းဝိတ့်-19 ၶလႈ လွင်ႈ ဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇၼႂ်းလိူတ်ႈ

 တီႈၵူၼ်းပဵၼ်ႄူဝ်းဝိတ့်-19 ၼႆႉ ႁပႃးတင်းၼမ်ဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇၼႂ်းလိူတ်ႈ ယူပ်ႈယွမ်းၵႂႃႇၼႆ ၸၢင်ႈပဵၼ်  တီႈၵူၼ်းပဵၼ်ႄူဝ်းဝိတ့်-19 ၼႆႉ ႁပႃးတင်းၼမ်ဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇၼႂ်းလိူတ်ႈ ယူပ်ႈယွမ်းၵႂႃႇၼႆ ၸၢင်ႈပဵၼ် 
ႁိူဝ်ႉဢူၼ်ႈ၊ ထူၺ်ႈၸႂ်ယၢပ်ႇ၊ ထူၺ်ႈၸႂ်ဢမ်ႇဢိမ်ႇၶလႈ ႁတလႆႈၸႂ်ႉ ႄိူင်ႈထတ်းသၢင်ႈ ဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇၼႂ်းလိူတ်ႈ ႁိူဝ်ႉဢူၼ်ႈ၊ ထူၺ်ႈၸႂ်ယၢပ်ႇ၊ ထူၺ်ႈၸႂ်ဢမ်ႇဢိမ်ႇၶလႈ ႁတလႆႈၸႂ်ႉ ႄိူင်ႈထတ်းသၢင်ႈ ဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇၼႂ်းလိူတ်ႈ 
(Pulse Oximeter) ႁသ ထတ်းသၢင်ႈပၼ် တီႈႁဢႇသုတ်းၼိုင်ႈဝၼ်း 3 ပွၵ်ႈ။ (လၢႆးထတ်းသၢင်ႈ တႅတ်ႈတႅတ်ႈ (Pulse Oximeter) ႁသ ထတ်းသၢင်ႈပၼ် တီႈႁဢႇသုတ်းၼိုင်ႈဝၼ်း 3 ပွၵ်ႈ။ (လၢႆးထတ်းသၢင်ႈ တႅတ်ႈတႅတ်ႈ 
ႁတႃးႁတႃး တၺူ်းၼႂ်း ေၢင်ႈဢၼၶ်ၼဝႆ။့ ၵၼူ်းပၢႆးယူႇလတီမဵထ်ၼူ်ႈၼိငု်ႈႁၵႃႉၼၼ်ႉ တင်းၼမဢ်ၵွ်ႇသီႇၵျၼိ်ႇမီး ႁတႃးႁတႃး တၺူ်းၼႂ်း ေၢင်ႈဢၼၶ်ၼဝႆ။့ ၵၼူ်းပၢႆးယူႇလတီမဵထ်ၼူ်ႈၼိငု်ႈႁၵႃႉၼၼ်ႉ တင်းၼမဢ်ၵွ်ႇသီႇၵျၼိ်ႇမီး 
ၼႂ်းလိူတ်ႈ ႁတမီး 95% ၶလႈ ႄိုၼ်ႈၼိူဝ်။ ၼႂ်းလိူတ်ႈ ႁတမီး 95% ၶလႈ ႄိုၼ်ႈၼိူဝ်။ 

1. ႁပႃးဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇၼႂ်းလိူတ်ႈ မီး 94% ၶလႈႄိုၼ်ႈၼိူဝ်ၸိုင် ႁတလႆႈသိုပ်ႇထတ်း သၢင်ႈၵႂႃႇ 1. ႁပႃးဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇၼႂ်းလိူတ်ႈ မီး 94% ၶလႈႄိုၼ်ႈၼိူဝ်ၸိုင် ႁတလႆႈသိုပ်ႇထတ်း သၢင်ႈၵႂႃႇ 
ၸွမ်းၼင်ႇလၢတ်ႈဝႆႉၽၢႆႇၼိူဝ်။ၸွမ်းၼင်ႇလၢတ်ႈဝႆႉၽၢႆႇၼိူဝ်။

2.  ဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇၼႂ်းလိူတ်ႈ မီး 90% ၶလႈ ႄိုၼ်ႈၼိူဝ်ႁသတႃႉ တႅမ်ႇႁသ 94% ၼႆၸိုင်2.  ဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇၼႂ်းလိူတ်ႈ မီး 90% ၶလႈ ႄိုၼ်ႈၼိူဝ်ႁသတႃႉ တႅမ်ႇႁသ 94% ၼႆၸိုင်
• ႁတလႆႈၼွၼ်းဢူပ်ႇပူပ်ႇ (ဢမ်ႇၼၼ်) တွၼ်ႈတႃႇဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇႁတလႆႈလီၼၼ်ႉ ႁတလႆႈလႅၵ်ႈ • ႁတလႆႈၼွၼ်းဢူပ်ႇပူပ်ႇ (ဢမ်ႇၼၼ်) တွၼ်ႈတႃႇဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇႁတလႆႈလီၼၼ်ႉ ႁတလႆႈလႅၵ်ႈ 

လၢႆႈ ၾၢင်ေၢင်ႈၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်းႁသ ၼွၼ်းပၼ်။ (ႁတလႆႈေဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆ တူၺ်းၼႂ်းေၢင်ႈၶၼဝႆ့)လၢႆႈ ၾၢင်ေၢင်ႈၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်းႁသ ၼွၼ်းပၼ်။ (ႁတလႆႈေဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆ တူၺ်းၼႂ်းေၢင်ႈၶၼဝႆ့)
• ႁပႃးၵူၼ်းလုမ်းလႃးၽၢႆႇယူႇလီႄဝ် ပၼ်တၢင်းေၼ်ထိုင် ႁႂ်ႈသုတ်ႇၼူမ်ဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇၼႆ (ဢမ်ႇၸမ် • ႁပႃးၵူၼ်းလုမ်းလႃးၽၢႆႇယူႇလီႄဝ် ပၼ်တၢင်းေၼ်ထိုင် ႁႂ်ႈသုတ်ႇၼူမ်ဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇၼႆ (ဢမ်ႇၸမ် 

ပဵၼ်ႁသတႃႉႁၵႃႈ) သုတ်ႇၼူမ်ဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇလႆႈ။ပဵၼ်ႁသတႃႉႁၵႃႈ) သုတ်ႇၼူမ်ဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇလႆႈ။
• ႁပႃးၵူၼ်းလုမ်းလႃးၽၢႆႇယူႇလီႄဝ် ၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈၵိၼ် ယႃသတီးရွႆႉ(Steroid) ၼႆၸိုင် ႁႂ်ႈေဵတ်းၸွမ်း • ႁပႃးၵူၼ်းလုမ်းလႃးၽၢႆႇယူႇလီႄဝ် ၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈၵိၼ် ယႃသတီးရွႆႉ(Steroid) ၼႆၸိုင် ႁႂ်ႈေဵတ်းၸွမ်း 

တႅတ်ႈတႅတ်ႈႁတႃးႁတႃး။ ၸွမ်းၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်ေဝ်းႁသ ႁတဢမ်ႇလႆႈၵိၼ် /ၸႂ်ႉ ယႃသတီးရွႆႉ(Steroid)။တႅတ်ႈတႅတ်ႈႁတႃးႁတႃး။ ၸွမ်းၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်ေဝ်းႁသ ႁတဢမ်ႇလႆႈၵိၼ် /ၸႂ်ႉ ယႃသတီးရွႆႉ(Steroid)။
  

3. ႁပႃးလိူတ်ႈၼႂ်းဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇတႅမ်ႇႁသ 90% ၼႆ ပွင်ႇဝႃႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ႄူဝ်းဝိတ့်-19 3. ႁပႃးလိူတ်ႈၼႂ်းဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇတႅမ်ႇႁသ 90% ၼႆ ပွင်ႇဝႃႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ႄူဝ်းဝိတ့်-19 
ဢၼ်ေၢဝ်ႈေႅင်းယဝ်ႉ။ဢၼ်ေၢဝ်ႈေႅင်းယဝ်ႉ။

• ဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်း ၵူၼ်းလုမ်းလႃးၽၢႆႇယူႇလီႁသ ႁႂ်ႈယူတ်းယႃတီႈႁူင်းယႃ ၵမ်းလဵဝ် တႃႉ။• ဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်း ၵူၼ်းလုမ်းလႃးၽၢႆႇယူႇလီႁသ ႁႂ်ႈယူတ်းယႃတီႈႁူင်းယႃ ၵမ်းလဵဝ် တႃႉ။
• ႁႂ်ႈသုတ်ႇၼူမ်ဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇ ၵူၼ်းလုမ်းလႃးၽၢႆႇယူႇလီႄဝ် ပၼ်တၢင်း ေၼ်ထိုင်ဝႆႉ။ • ႁႂ်ႈသုတ်ႇၼူမ်ဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇ ၵူၼ်းလုမ်းလႃးၽၢႆႇယူႇလီႄဝ် ပၼ်တၢင်း ေၼ်ထိုင်ဝႆႉ။ 
• ႁႂ်ႈၵိၼ်ယႃသတီးရွႆႉ (Steroid) ၶလႈယႃတၢင်ႇမဵဝ်း ၸွမ်းၼင်ႇၵူၼ်းလုမ်းလႃးၽၢႆႇ ယူႇလီႄဝ်သင်ႇဝႆႉ။ • ႁႂ်ႈၵိၼ်ယႃသတီးရွႆႉ (Steroid) ၶလႈယႃတၢင်ႇမဵဝ်း ၸွမ်းၼင်ႇၵူၼ်းလုမ်းလႃးၽၢႆႇ ယူႇလီႄဝ်သင်ႇဝႆႉ။ 
• ၵၢၼ်ၽိုၼ့်တူဝ်ႄိင်းပၼ် သၢႆႉ၊ႄႂႃ၊ ၼွၼ်းဢူပ်ႇပူပ်ႇ၊ ၼွၼ်းတၢၵ်ႇေၢႆ၊ ႁပႃးၼင်ႈလႆႈ ၼင်ႈပၼ် • ၵၢၼ်ၽိုၼ့်တူဝ်ႄိင်းပၼ် သၢႆႉ၊ႄႂႃ၊ ၼွၼ်းဢူပ်ႇပူပ်ႇ၊ ၼွၼ်းတၢၵ်ႇေၢႆ၊ ႁပႃးၼင်ႈလႆႈ ၼင်ႈပၼ် 

သိုဝ်ႈသိုဝ်ႈ၊ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈေဵတ်းပၼ် (2) ၸူဝ်ႈမူင်းၼိုင်ႈပွၵ်ႈ။သိုဝ်ႈသိုဝ်ႈ၊ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈေဵတ်းပၼ် (2) ၸူဝ်ႈမူင်းၼိုင်ႈပွၵ်ႈ။

တင်းၼမ်ဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇၼႂ်းလိူတ်ႈ မီးၵႃႈႁိုဝ်ႁၵႃႈယဝ်ႉ ႁပႃးထူၺ်ႈၸႂ်ယၢပ်ႇ၊ ဢမ်ႇ လုၵ်ႉလႆႈ တင်းၼမ်ဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇၼႂ်းလိူတ်ႈ မီးၵႃႈႁိုဝ်ႁၵႃႈယဝ်ႉ ႁပႃးထူၺ်ႈၸႂ်ယၢပ်ႇ၊ ဢမ်ႇ လုၵ်ႉလႆႈ 
(ဢမ်ႇၼၼ်) တူဝ်ၵဝ်ႇဢမ်ႇေဵတ်းလႆႈ လွင်ႈမူတ်းသႂ်သုၼ်ႇတူဝ်ေင်းၵူၺ်း၊ ဢူၵ်းၸဵပ်း (ဢမ်ႇၼၼ်) (ဢမ်ႇၼၼ်) တူဝ်ၵဝ်ႇဢမ်ႇေဵတ်းလႆႈ လွင်ႈမူတ်းသႂ်သုၼ်ႇတူဝ်ေင်းၵူၺ်း၊ ဢူၵ်းၸဵပ်း (ဢမ်ႇၼၼ်) 

ဢႃႇယူင်ႇသုၵ့်သၵ့်၊ ငဝ်ႈၼွၼ်း၊ မိင်းဝႆႉၼႆၸိုင် ႁႂ်ႈယွၼ်း တၢင်းၸွႆႈထႅမ် တီႈၽူႈလုမ်းလႃးၽၢႆႇဢႃႇယူင်ႇသုၵ့်သၵ့်၊ ငဝ်ႈၼွၼ်း၊ မိင်းဝႆႉၼႆၸိုင် ႁႂ်ႈယွၼ်း တၢင်းၸွႆႈထႅမ် တီႈၽူႈလုမ်းလႃးၽၢႆႇ
ယူႇလီႇႄဝ်ၵမ်းလဵဝ်။ယူႇလီႇႄဝ်ၵမ်းလဵဝ်။



6

လွင်ႈၼွၼ်းဢူပ်ႇပူပ်ႇ။ ။လွင်ႈၼွၼ်းဢူပ်ႇပူပ်ႇ။ ။

ႁႂ်ႈတမ်းဝၢင်းပၼ် မွၼ်ႁူဝ် (5) လုၵ်ႈ။ ႁႂ်ႈတမ်းဝၢင်းပၼ် မွၼ်ႁူဝ် (5) လုၵ်ႈ။ 
• တႂ်ႈၵွၵ်းႁူဝ် (1) လုၵ်ႈ• တႂ်ႈၵွၵ်းႁူဝ် (1) လုၵ်ႈ
• တႂ်ႈဢူၵ်း (2) လုၵ်ႈ• တႂ်ႈဢူၵ်း (2) လုၵ်ႈ
• တႂ်ႈၵုမ်ႇၵူၼ်ႈ (1) လုၵ်ႈ• တႂ်ႈၵုမ်ႇၵူၼ်ႈ (1) လုၵ်ႈ
• တႂ်ႈႁူဝ်ႄဝ်ႇ (1) လုၵ်ႈ• တႂ်ႈႁူဝ်ႄဝ်ႇ (1) လုၵ်ႈ
 ၼင်ႇႁိုဝ်ႁပႃးႁတထူၺ်ႈၸႂ်လႆႈငၢႆႈၼၼ်ႉ တႂ်ႈတွင်ႉ ႁတလႆႈပဝ်ႇဝႆ့ မွၵ်ႈမိုဝ်းႁသႇႄဝ်ႈလႆႈ။ ႁတလႆႈဢဝ်  ၼင်ႇႁိုဝ်ႁပႃးႁတထူၺ်ႈၸႂ်လႆႈငၢႆႈၼၼ်ႉ တႂ်ႈတွင်ႉ ႁတလႆႈပဝ်ႇဝႆ့ မွၵ်ႈမိုဝ်းႁသႇႄဝ်ႈလႆႈ။ ႁတလႆႈဢဝ် 
ၵူၼ်းပဵၼ်ၼွၼ်းၾၢင်ေၢင်ႈသီႈၵႅင်းယဝ်ႉ ၸင်ႇၼွၼ်းဢူပ်ႇပူပ်ႇၼိူဝ်မွၼ်ႁူဝ်။ ႁတဢမ်ႇလႆႈၼွၼ်းဢူပ်ႇပူပ်ႇ ၵူၼ်းပဵၼ်ၼွၼ်းၾၢင်ေၢင်ႈသီႈၵႅင်းယဝ်ႉ ၸင်ႇၼွၼ်းဢူပ်ႇပူပ်ႇၼိူဝ်မွၼ်ႁူဝ်။ ႁတဢမ်ႇလႆႈၼွၼ်းဢူပ်ႇပူပ်ႇ 
ၼႂ်းႄၢဝ်းတၢင်း ၵိၼ်တၢင်းၵိၼ်ယဝ်ႉ (1) ၸူဝ်ႈမွင်း။ၼႂ်းႄၢဝ်းတၢင်း ၵိၼ်တၢင်းၵိၼ်ယဝ်ႉ (1) ၸူဝ်ႈမွင်း။

1. ႄၵ့်တွၼ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း 1. ႄၵ့်တွၼ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း 
ႁႂ်ႈၼွၼ်းႄွမ်ႈ။ႁႂ်ႈၼွၼ်းႄွမ်ႈ။  

(30 ၼႃးထီး ႁတႃႇ 2 ၸူဝ်ႈမူင်း)(30 ၼႃးထီး ႁတႃႇ 2 ၸူဝ်ႈမူင်း)

2. ႁႂ်ႈၼွၼ်းႄီႈၵႅင်းႄႂႃ။ 2. ႁႂ်ႈၼွၼ်းႄီႈၵႅင်းႄႂႃ။ 
(30 ၼႃးထီး ႁတႃႇ 2 ၸူဝ်ႈမူင်း)(30 ၼႃးထီး ႁတႃႇ 2 ၸူဝ်ႈမူင်း)

3. ႁႂ်ႈၼင်ႈၵိူင်း 30-60 ၻီႇၵရီႇ။ 3. ႁႂ်ႈၼင်ႈၵိူင်း 30-60 ၻီႇၵရီႇ။ 
(30 ၼႃးထီး ႁတႃႇ 2 ၸူဝ်ႈမူင်း)(30 ၼႃးထီး ႁတႃႇ 2 ၸူဝ်ႈမူင်း)

4. ႁႂ်ႈၼွၼ်းႄီႈၵႅင်းသၢႆ့။ 4. ႁႂ်ႈၼွၼ်းႄီႈၵႅင်းသၢႆ့။ 
(30 ၼႃးထီး ႁတႃႇ 2 ၸူဝ်ႈမူင်း)(30 ၼႃးထီး ႁတႃႇ 2 ၸူဝ်ႈမူင်း)

5. ႁႂ်ႈၼွၼ်းႄွမ်ႈပွတ်းၼိုင်ႈ။ 5. ႁႂ်ႈၼွၼ်းႄွမ်ႈပွတ်းၼိုင်ႈ။ 
(30 ၼႃးထီး ႁတႃႇ 2 ၸူဝ်ႈမူင်း)(30 ၼႃးထီး ႁတႃႇ 2 ၸူဝ်ႈမူင်း)

6. ႄၵ့်တွၼ်ႈလိုၼ်းသုတ်း ႁႂ်ႈၼွၼ်းႄွ6. ႄၵ့်တွၼ်ႈလိုၼ်းသုတ်း ႁႂ်ႈၼွၼ်းႄွ
မ်ႈ။ မ်ႈ။ (30 ၼႃးထီး ႁတႃႇ 2 ၸူဝ်ႈမူင်း၊ (30 ၼႃးထီး ႁတႃႇ 2 ၸူဝ်ႈမူင်း၊ 

ယဝ့်ႁတႇႄိုၼ်းႄၵ့် 1)ယဝ့်ႁတႇႄိုၼ်းႄၵ့် 1)
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ၸႂ်ႉ Pulse Oximeter ႁသထတ်း တၢင်းၼမ် ဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇမီးၼႂ်းလိူတ်ႈၸႂ်ႉ Pulse Oximeter ႁသထတ်း တၢင်းၼမ် ဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇမီးၼႂ်းလိူတ်ႈ

• ၸၢၵ်ႈၼႆႉမၼ်းႁတႁၼပၼ် တင်းၼမ်ဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇမီးၼႂ်းလိူတ်ႈ (SPO2) ၶလႈ ၵၢၼ်တွတ်ႇလိူတ်ႈ 
(PR) ယဝ်ႉ။

• ႄႅၼ်ႈ 5-10 မိၼိတ်ႉယဝ်ႉ ၼင်ႈႁသထတ်းပၼ်။
• မိူဝ်ႈၽွင်းမိုဝ်းၵတ်း (ဢမ်ႇၼၼ်) မိုဝ်းယမ်းယူႇၼၼ်ႉ ႁတဢမ်ႇလႆႈထတ်း။
• ၼိဝ်ႉမိုဝ်းဢၼ်ေဝ်းႁတထတ်းၼၼ်ႉ ႁတလႆႈပွတ်ႈထူႁႂ်ႈမၼ်းဢုၼ်ႇ။
• ႁတလႆႈဢဝ်ၸၢၵ်ႈၼၼ်ႉ သုပ်းပၼ် ပၢႆႁူဝ်ၶမႈမိုဝ်း (ဢမ်ႇၼၼ်) sၼိဝ်ႉၵၢင်။
• တီႈၼိဝ်ႉမိုဝ်းတၢင်ႇဢၼ်ႁၵႃႈသုပ်းလႆႈယူႇ။
• တဵၵ်းပၼ်ၼဵၼ်ပိုတ်ႇ/ပိၵ့် ဢၼ်မီးၼိူဝ်ၸၢၵ်ႈၼၼ်ႉႁသ ဝႆႉႁႂ်ႈမိုဝ်းၼိမ်ၼိမ်။ ႁတလႆႈသုပ်းဝႆႉ 

ႁိုင်ႄၢဝ်းတၢင်း 30 သႅၵ့်ၵၢၼ့် (ဝိၼႃးထီး) ႁတႃႇထိုင် ၼိုင်ႈမိၼိတ်ႉ (ၼႃးထီး)။
• သဵၼ်ႈၸိူဝ်းမိူၼ်ႁွၼ်ၼမ်ႉၼၼ်ႉၼိမ်ယဝ့် ၸင်ႇဢၢၼ်ႇႁႄႃႈတွပ်ႇ။
• ႁပႃးၼိဝ်ႉမိုဝ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႄဝ်ဢမ်ႇၼိမ်ၼႆ ထတ်းတီႈ ႁူဝ်ၶမႈတိၼ် (ဢမ်ႇၼၼ်) ၼိဝ်ႉတိၼ်ႄဝ်လႆႈ။
• တီႈတၢင်းပဵၼ် ႄူဝ်းဝိတ့်-19 ၼႆႉ ဢမ်ႇႁၼၾၢင်ေၢင်ႈတၢင်းပဵၼ်၊ ဢမ်ႇႁိူဝ်ႉမွႆႈႁသ ဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇတူၵ်း 

(silent hypoxia) ၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈပဵၼ်ၵမ်ႈၼမ်ၶလႈ လူဝ်ႇလႆႈထတ်း ပၼ်ပုင်ႇမၢၼ်ယဝ်ႉ။

ငဝ်းလၢႆးၸိူဝ်းဢၼ်ေဵတ်းႁႂ်ႈႁႄႃႈတွပ်ႇ ဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇၼႂ်းလိူတ်ႈၽိတ်းငဝ်းလၢႆးၸိူဝ်းဢၼ်ေဵတ်းႁႂ်ႈႁႄႃႈတွပ်ႇ ဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇၼႂ်းလိူတ်ႈၽိတ်း

• တီႈႁူဝ်ၼိဝ်ႉမိုဝ်းမီးဝႆႉသီႁသဢၼ်ဢၼ် (ယွမ်ႉသီၵၢပ်ႇၼိပ့်မိုဝ်းဝႆ့)၊ သႂ်ႇၵၢပ်ႇၼိပ့်မိုဝ်းပွမ်၊ သမ်းလၢႆးဝႆႉ 
တီႈႁူဝ်ၼိဝ်ႉမိုဝ်း၊ မီးႁွႆးဢတ်းဝႆႉတီႈႁူဝ်ၼိဝ်ႉမိုဝ်း၊ ယွမ်ႉယႃႈ ၼမ်ႉသီတၢၼ်း (ယႃႈၼမ်ႉသီဢၼ်ၽူႈ 
ယိင်းဢိၼ်းတီးယႃးၸႂ်ႉ မိူဝ်ႈေဵတ်းပွႆးပၢင်ႄႅၵ်ႇ) တီႈႁူဝ်ၼိဝ်ႉမိုဝ်း၊ ၵွပ်ႈႄၢၼ်ၵွၼ်းလႅၼ်းယႃႈၶလႈႁူဝ် 
ၼိဝ်ႉမိုဝ်းလမ်ဝႆႉ)။

• မိူဝ်ႈၽွင်းထတ်းယူႇၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်
• မီးသၢႆလႅင်းဢၼ်ႁိူဝ်ႈေႅင်းၼၼ်ႉ ထွင်ႇႁိူဝ်ႈသႂ်ႇၼိူဝ်ၸၢၵ်ႈ 
• ၺႃးၵွင်ႉ ၵႃႇပွၼ်ႇမူဝ်ႇႁၼႃႉသၢႆႉ (Carbon monoxide poisoning)
• မီးတၢင်းပဵၼ် လိူတ်ႈဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇ ၶလႈတၢင်းပဵၼ်လိူတ်ႈတၢင်ႇမဵဝ်း

Reference (ၽိုၼ်ဢိင်)Reference (ၽိုၼ်ဢိင်)
- WHO
- CDC
- Brief Covid-19 Guidelines from MAM
- FAO – nutrition guidelines


