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COVID-19 အတွက် အလ
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လ
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ွ သန်ရှင််းလရ်း လမ််းညွှန်ချက်အပြင် လ

်ပြြါ လှုြ်ရှ ်းလ

င်ရက
ွ ်မှုမျ ်း ပြြုလုြ်ရ တွင်

င််း ကကြုတင်က ကွယ်လရ်း စီမံချက်မျ ်း ပြြုလုြ်ြါရန် ကျွန်ုြ်တု တုကတ
် ွန််းအြ်ြါသည်။

စခန််းသွင်း် လလေ့ကျငေ့်ပခင််း
• အပြင်ဘက်တွင် သီးပ ီး လုြ်ဆ င်ြါက အန္တရ ယ်ပြစ်မှု နည်ီးြါီးသည်
• ယ ယတဲမ ီးတွင် အတူတကွ အိြ်စက်ပ င်ီးက အန္တရ ယ် ရိြါသည်
• အုြ်စုလိုက် သွ ီးရြါက စ န်ီးသွင်ီးဆလေ့က ငေ့်ပ င်ီး မပြြုလုြ်မ အ ီးလုီးက ဆရ ဂါလကခဏ မ ီး
စစ်ဆ

ီးထ ီးပြီး လှုြ်ရ ီးဆ

င်ရွက်ရ တွင် ြ် ွ

ွ ဆနဆြီးရမည်။

လရက်းပခင််း

•
•
•
•

အပြင်ဘက်တွင် ဆရကူီးပ င်ီးက အန္တရ ယ်ကို ဆလ ေ့က ဆစန္ိုင်ြါသည်
လူစုလူဆ ီးမ ီးကို ဆရ င်ရန် နနက် င်ီး သိမ
ုို့ ဟုတ် ဆနို့လယ် င်ီးဆန္ှောင်ီးြိုင်ီးတွင် င်ကူီးြါ
လူအမ ီး နှောီးဆနရန် ဆနရ မ ီး သတ်မတ်ဆြီးထ ီးသညေ့် ကမ်ီးဆပ မ ီး သိမ
ုို့ ဟုတ် ဆရကူီးကန်မ ီးကို ရ ြါ
ဆရထဲက ထွက်လ
တ်

န
ိ ်တွင် အ တ်စ မ က်န္ှောအက အကွယက
် ို တ်

င်ြါ။ ဆရကူီးဆနစဉ် အက အကွယ်မ ီးကို

င်ပ င်ီးက အသက်ရှူရ က်ဆနဆစ၍ ထိုသိုို့ မ တ်ရြါ

အပြင်ဘက်တွင်
လလေ့ကျငေ့်ခန််းလုြ်ြါ

• ဆဂါက်သီးရိုက်ပ င်ီးန္ငေ့် တင်ီးနစ်ကဲေ့သိုို့ အမ ီးန္ငေ့် ြ် ွ ွ ဆနဆစသညေ့် အ ီးကစ ီးမ ီးတွင်
ြါ င်

င်န္ဲြါ

• ဆဘ လုီး၊ ဆဘ လဆဘ သိမ
ုို့ ဟုတ် ဘတ်စကတ်ဆဘ ကဲေ့သိုို့ ထိဆတွွေ့ရသညေ့်
အ ီးကစ ီးမ ီးက အန္တရ ယ်ြိုမ ီးြါသည်

• ဆပြီးသညေ့်အ ါ လူထူသညေ့် လမ်ီးဆ က င်ီးမ ီးကို ဆရ င်ြါ
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လနွရ သီ
စခန််းမျ ်း
• ဆနို့စဉ် တစ်ဆနကုန် အတူတကွရိဆနသညေ့် စ န်ီးသွင်ီးဆနထိုင်သူ လူစုငယ်မ ီးကို ရ ြါ
• အပြင်ဘက် လှုြ်ရ ီးမှုမ ီးကို ဦီးစ ီးဆြီးသညေ့် စ န်ီးမ ီးကို ရ ြါ
• စ န်ီးသွင်ီးဆနထိုင်သူမ ီးက အရုြ်မ ီး၊ ြိုင် ိုင်ြစစည်ီးမ ီး၊ စ ီးဆသ က်ကုန်မ ီးန္ငေ့် ကိရိယ မ ီးကို
မျှဆ ပ င်ီး မပြြုရြါ

• စ န်ီးသွင်ီးဆနထိုင်သူမ ီးသည် ပမိြုွေ့ဆတ ်၊ ပမိြုွေ့ငယ်၊ ဆက င်တ သိုို့မဟုတ် ရြ်ရွ ကဲေ့သိုို့ တူညဆသ
ဆေသန္တရ ဆနရြ်ဆေသမ ပြစ်ရြါမည်

• သငေ့်ကိုယ်ြိုင် ဆရန္ငေ့် အစ ီးအဆသ က်ကို ယူလ ပြီး တပ ီးလူမ ီးန္ငေ့် မမျှဆ ြါန္ငေ့်
• တစ် ါသုီး အစ ီးအဆသ က် တည် င်ီးဆရီး ြစစည်ီးမ ီးကို သုီးြါ
• တစ်ဆရီးအိမ် နိ ်မ ီးတွင် စ န်ီး ရ တွင်သုီးဆသ တစ်ဆရီးအိြ်ရန် ြ မ ီးမ
ကဆလီးတစ်ဦီး င်ီးအတွက်ပြစ်ပြီး မျှဆ သုီးပ င်ီးမပြြုရဘဲ ဆနရ လွတ် အနည်ီး
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ဆြ ွ ထ ီးရမည်

• အမ ီးန္ငေ့် ြ် ွ ွ ဆနပ င်ီးကို

က်လက်ဆ

င်ရွက်န္ိုင်မညေ့် အပြင်ဘက် လှုြ်ရ ီးဆ

င်ရွက်မှုမ ီးကို

ဦီးစ ီးဆြီးြါ

• ြ ီးဆနသူတိုင်ီးက အိမ်မ ဆနရြါမည်

လငယ် အ ်းကစ ်း
•
•
•
•
•
•

အြွဲွေ့ဦီးဆရက အန္တရ ယ်ြမ ဏကို

ုီးပြတ်ဆြီး၍ လူ 10 ဦီးထက် ြိုသညေ့် အုြ်စုမ ီးတွင် မြါ င်ြါန္ငေ့်

ကစ ီးသမ ီးမ ီးစွ န္ငေ့် ကိရိယ မ ီးကို မျှဆ ပ င်ီးကို ဆရ င်ြါ
ကစ ီးသမ ီးမ ီး ထိဆတွွေ့ဆပြ
မတူညဆသ ြထ

ိုန္ိုင် န
ိ ်ကို အနည်ီး

ုီးဆလျှ ေ့ ြါ

င် ဧရိယ မ ီးမ အြွဲွေ့မ ီး က ီး ယဉ်ပြိြုင်မှုကို ဆရ င်ြါ။

လူမ ီးဆသ အြွဲွေ့မ ီးတွင် ဆ

ေ့ကစ ီးပ င်ီးကို ဆရ င်ြါ

မပြစ်မဆန မဟုတ်ဆသ ဧညေ့်သည်မ ီး၊ ြွဲ ကညေ့်ြရိသတ်မ ီးန္ငေ့် ဆစတနှောေ့ န်ထမ်ီးမ ီးကို
ကနို့်သတ်ြါ။ ၎င်ီးတိုို့အ လုီးက န္ှောဆ ါင်ီးစည်ီး တ်ရြါမည်

သင်ကုယတ
် ုင်နှငေ့် အပခ ်းလမျ ်းကု
က ကွယ်လြ်းပခင််း

သငေ့်လက်မ ီးကို
ြ်ပြ န္ငေ့် ဆရပြငေ့်
အနည်ီး
က ဆ

ုီး စကကနို့် 20
ီးဆ က ြါ
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ဆြ သိမ
ုို့ ဟုတ်

မက

သငေ့်မ က်လုီးမ ီး၊

အမ ီးြိုင်

န္ှောဆ ါင်ီးန္ငေ့် ြါီးစြ်ကို

ဆနရ မ ီးတွင်

ဏ ထိဆတွွေ့သညေ့်

မ က်န္ှောပြင်မ ီးကို
သနို့်ရင်ီးပြီး ြိုီးသတ်ြါ

ဆ

ီးဆ က မထ ီးသညေ့်

ယင်ီးအထက်

လက်မ ီးပြင့်

ွ ဆနြါ

မကိုင်ြါန္ငေ့်

မ က်န္ှောအက
အကွယ်ကို
တ်

င်ြါ
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