ကို ရို နာဗို င်း် ရပ် စ် က်းစက် ပပန ် ပာ်းမှု ပ်းပေပငင််း ကာက ်် တာ်းီးီ်း စို ။

「 ပတ် 」「 စို 」「 ကပ် 」ကိုပေရာင်ရာ်းစ။ို
ပတ် ( ေံပ
ို တ် ခန််း) စို (ေစိုေပေဝ်း) ကပ် (နီ်းကပ်စာပေနပခင််း)
က်းစက်မမ
ှု ရပေ ာင် ပေီးာင်ရက်ပကပငစ။ို

မ်ပပင်ပတင် ေမ ာ်းနှငစ
် ပေ
ို ဝ်းပခင််း ထပေတခ ပခင််းကတ
ို တပပ ပေရာင်ရာ်းပင။

တစ်ဦ်းနှငတ
် စ်ဦ်း ခပ်ခာခာပေနပင။

ပေေဝင်ပေေထက်ပေကာင််းပေ ာင်
တံခင်းနှငပ် ပတင််းပေပငက်မ ာ်းကို ဖငထ
် ာ်းပင။

၂ မီတာ

ပပင်တင်ေစိုေပေဝ်းပဖင ်
ာ်းကစာ်းေပ
ို ်ပခင််းကို ပေရာင်ရာ်းပင။
တစ်ဦ်းတး််းပေပပ်းပခင််း ေမ််းပေေ ာက်ပခင််း
ကေ
ို ပ
ို ်ပေီးာင်နှင
ို တ
် း်။

စာ်းပေတာက်ီးင
ို မ
် ာ်းတင် ခပ်ခာခာထင
ို ပ
် င။

စကာ်းပေပပာတ ခင
နှာပေခငင််းစး််းကတ
ို ပ်ထာ်းပင။

ရထာ်းနှငဓ
် ငတ်ပေေကာ်းထတင်
စကာ်းပေပပာပခင််းကို ပေရာင်ရာ်းပင။

•ေမ ာ်းနှငစ
် ာ်းပေတာက်ပခင််းကို ပေရာင်ရာ်းပင။
• နီ်း နာ်းရေန တပေ်ာက်စာခာထင
ို ပ
် င။
•တဖက်ီးနက
် င်ဘက် ပေနရာတင်ထင
ို ပ
် င။

၅မိနစ်ခနန်စစား ပြေ ြခနင် သည်
၁ကားိမ်ပခန င် ုးိ ြခနင် နှင့င ်
တူညသ
သ ည်

MHLW COVID-19

Search

ကေးစက်ဆေြာဂါထန်ေး ျုပ် ဆေေး
ငြာေးလေးု ပါဝင်ဆဆြာင်ေက်ဆပေး
ကရ
ို ို နာဗိုင်း် ရပ်စ်အပါအဝင်က်းစက်ရရာဂါတက
ို ို့ ို ကာကွယတ
် ာ်းဆ်းနင
ို ရ
်

ာအရခံံနန်း််းမ်း််း်းာ

မက်ရဆ်းခံင််း၊ နာရံါင််းစ်း််းတပ်ခံင််းတအပါအဝင်
ို ို့
ရံ ာင််းဆ်းို ခံင််းနငပ
ို့် တ်

က်ရ

ာ မက
ို န
် ာရန်စ်း််းက်း််းတခြစ်
ို ို့ ပါ
လက်မဆဆေးမှ

1. လက်ဆဆေးပ င်ေး

・မက် ်း််းကိုတိုရအာင််းှပ်ထာ်းပါ။
・နာရ နငမ
်ို့ က်စပ
ွ ် ်း ာ်းကိုံျွတ်ထာ်းပါ။

မှန်ကန်ဆသြာလက်ဆဆေးပ င်ေးနည်ေးလမ်ေး
1

2

မက်ကိုရရစွတ်ပပ်းရနာက် ဆပ်ခပာခြငို့စ
် င်ကကယ်စွာ
ပွတ်တိုက်ရဆ်းရကကာပါ။

3

မက်ြ်းို်းကိုပွတ်တိုက်ရဆ်းရကကာပါ။

မက်ရံ ာင််းထပ်နငို့မ
် က် ်း််း်း ာ်းအကကာ်း
ပွတ်တိုက်ရဆ်းရကကာပါ။

5

4

်း်။

မက်ရံ ာင််း်း ာ်းအကကာ်း ပွတ်တိုက်ရဆ်းရကကာပါ။

6

မက််းနငို့မ
် က်ြဝါ်း်း ာ်းကိုမ်းို့်ပတ်ပပ်း
စင်ကကယ်စွာရဆ်းရကကာပါ။

မက်ရကာက်ဝတ်ကိုမ်း််းရဆ်းရကကာြ်းရ်းို့
ို ို့
ပါနငို့။်

ဆပ် ပပြာနှငဆ
် ဆေးဆကကြာပပေးဆနြာက်ဆေပြငစ
် င်ကကယ်စြာဆဆေးပပေး သန်ရှငေး် ဆသြာပုဝါ(သ)လက်
ု
သ်
ု ပ
် ုဝါပြငဆ
် ပ ြာက်ဆသဆငြာင်သ်
ု ပ
် ါ

2. ဆ ြာင်ေးဆေးု ပ င်ေး

ရထာ်း၊ မိုပ်ငန််းံွင၊် ရက ာင််းစ

နာရံါင််းစ်း််း်းရတဲို့
အံ န်

နာရံါင််းစ်း််းတပ်ခံင််း
(ပါ်းစပ်၊ နာရံါင််းကို
မနိုခံနြုံစွာြနို်းအိုပ်ခံင််း)

ရံ ာင််းဆ်းို နာရံ တဲအ
ို့ ံါ
မက်ခြငို့ြ
် နို်းအိုပ်ခံင််း

နှြာဆ ါင်ေးစည်ေးကမ
ု ှန်ကန်စြာငသေးု ပပျုပ င်ေး
1

2

နာရံါင််းနငို့် ပါ်းစပ်ကို
ရ ံ ာစွာြနို်းအိုပ်ပါ။

ာရနရာ်း ာ်းတွင ်

မက
ို န
် ာရ်း်းို့စ
် ်း််းက်း််း်း ာ်း

ဆ ြာင်ေးဆေးု ပုနည်ေးလမ်ေး(၃)မ ျုေး

အကာအကွယ််းပါဘဲ
ရံ ာင််းဆ်းို ခံင််း

်းို့် မထထပ်ရ

တစ်

ရိုတတ
် ရက်ခြစ်ရပေါ်တအ
ဲို့ ံ န်

်း၊ ပိုဝါခြငို့်

တနရတာင်ဆစ်ခြငို့်

ပါ်းစပ်၊ နာရံါင််းကို
မနိုခံနြုံစွာြနို်းအိုပ်ခံင််း

ပါ်းစပ်၊ နာရံါင််းကို
မနိုခံနြုံစွာြနို်းအိုပ်ခံင််း

3

နာရံါင််းစ်း််းကကြုံ်းကို
နာ်းတွငံ
် တ်ဆပ
ွဲ ါ။

ဟရနတဲရ
ို့ နရာ်းရရအာင်
နာရံါင််းအထ ရ ံ ာစွာြနို်းအိုပ်ပါ။
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Search

ရရောဂါကူးစက်မှုအန္တရောယ်တူးပောူးလောခြင်ူး「ခြစ်ပောူးမှုပံစံ(၅)မ ူး」
ပံုံစံ (၁)

အရက်ရသောက်ခြင်ူးန္ှင်အတ မသောူးစ စရ ူးခြင်ူး

● အရက်ကကြာရှည်စြာသ ြာက်ခြင််းသကကြာင် မိမိကယ
ိို ်ကိို ထိန််းြ ျုပ်နိိုင်ခြင််းကိို က ဆင််းလြာသစပါတယ်။
ထိအ
ိုို့ ခပင် အကကြာ်းအြာရံိုြံစြာ်းမှု အြာ်းနည််းလြာခြင််း၊ အ ံက ယ်သလြာင်စြာ
သခပြာဆိိုတတ်လြာခြင််း စ ည်တခိိုို့ ြစ် ည်။
● အထ်း ခြင် က ဉ််းသခမြာင််းသ ြာအြန််းအတင််း၌ အြ န
ိ ်ကကြာခမင်စြာ
လအမ ြာ်းခြင်စိုသ ်းစြာ်းသ ြာက်ခြင််းက
သရြာဂါက်းစက်မှု အနတရြာယ်ကတ
ိို ိို်းပြာ်းလြာသစနိိုင်ပါ ည်။
● ထအခပင်
ြက်တတသ ြာက် ံို်းခြင််း၊ တမ ြာ်းအြာ်း မျှသ အ ံို်းခပျုခြင််း ည်
ို့

ပံုံစံ (၂)

အြ န်ကကောခမငစ
် ော လမ ောူးခြင်စရ ူးစောူးရသောက်ခြင်ူး

● အြ န
ိ ်ကကြာခမင်စြာ စိုသ ်းစြာ်းသ ြာက်ခြင််း၊ သြ ြာ်သခြသရ်းနှင် အတစြာ်းသ ြာက်ခြင််း၊
ည န််းသြါင်တိိုင်သအြာင် အြ န
ိ ်ကကြာခမင်စြာ အရက်သ ြာက်ခြင််း ည်
ြဏတခြျုတ်သတွေ့ဆစ
ံို ြာ်းသ ြာက်ခြင််းထက် သရြာဂါက်းစက်မှုအနတရြာယ်ပိိုမိိုခြစ်ပြာ်းသစနိိုင်ပါ ည်။
● လအမ ြာ်း၊ ဥပမြာအြာ်းခြင် (၅) သယြာက်နှင်အထက်
သတွေ့ဆံိုစြာ်းသ ြာက်ခြင််းသခပြာဆိိုခြင််းက သလမှတဆင်
က်းစက်ခပနို့်ပြာ်းမှု အနတရြာယ်ကပ
ိို ိိုမိိုလယ်ကစြာ
ခြစ်ပြာ်းသစနိိုင်ပါ ည်။

သရြာဂါက်းစက်မှုကိို တိို်းပြာ်းလြာသစနိိုင်ပါ ည်။

ပံုံစံ (၃)

န္ှှာရြါင်ူးစည်ူးမတပ်ဘဲ
စကောူးရခပောခြင်ူး

● နှှာသြါင််းစည််းမတပ်ဘဲ န်းကပ်စြာစကြာ်းသခပြာခြင််းသကကြာင်
သလမှတဆင်က်းစက်သ ြာသရြာဂါနှင် အလန်သ ်းငယ်သ ြာ
သရြာဂါက်းစက်မှုအနတရြာယ်ကိို ခြစ်ပြာ်းသစနိိုင်ပါ ည်။
● နှှာသြါင််းစည််းမတပ်ဘဲ က်းစက်ြံရခြင််း ည်
ဥပမြာအြာ်းခြင် ကြာရြာအိိုသကကဲ သ
ိိုို့
ြာ
သနရြာမ ြာ်းကိို ြာ်းသရြာက်ခြင််းသကကြာင် ခြစ် ည်။
● ကြာ်း၊ အမ ြာ်း ံို်းဘတ်စ်ကြာ်း စ ည်သနရြာအတင််း၌လည််း
အထ်း တိခပျုရန်လိိုအပ် ည်။

ပံုံစံ (၄)

က ဉ်ူးရခမောင်ူးရသောရနရောထဲ၌
နူးကပ်စောရနထင်ခြင်ူး

● က ဉ််းသခမြာင််းသ ြာသနရြာထဲ၌ န်းကပ်စြာသနထိိုင်ခြင််းဆိို ည်မှြာ
အလံိုပိတ်အြန််းတင််း၌ အြ န
ိ ်ကကြာခမင်စြာ သခပြာဆိိုသနထိိုင်ခြင််းကိို
ဆိိုလိိုခြင််းခြစ် ည်။ ထိို ိသ
ိုို့ ခပြာဆိိုသနထိိုငခ် ြင််းသကကြာင်
သရြာဂါက်းစက်မှု အနတရြာယ်ကတ
ိို ိို်းပြာ်းလြာသစနိိုင်ပါ ည်။
● အသဆြာင်အြန််း နှင် အိမ် ြာစ ည် အမ ြာ်း ံို်းသနရြာမ ြာ်း ည်
ံ ယခြစ်ြယ်သကြာင််းသ ြာ က်းစက်ခပနို့်ပြာ်းမှုသနရြာခြစ် ည်ဟို
တ်မှတ်ထြာ်းသ ြာ သနရြာမ ြာ်းခြစ် ည်။

ပံုံစံ (၅)

ရနထင်မှုပစံ
ံ ရခပောင်ူးလဲခြင်ူး

● အလိုပ်နှာ်းြ န
ိ ်၌ သနထိိုင်မှုပံိုစသ
ံ ခပြာင််းလဲ ြာ်းသ ြာအြါ
က်းစက်ခပနို့်ပြာ်းမှုအနတရြာယ်ကိို ပိိုမိိုခြစ်ပြာ်းသစနိိုင်ပါ ည်။
● နှာ်းသနြန််း၊ သဆ်းလိပ်သ ြာက်ြန််း၊ အ တ်လဲြန််း တိိုို့ ည်လည််း
ံ ယခြစ်ြယ် သရြာဂါက်းစက်နိုင
ိ ် ည်သနရြာမ ြာ်းခြစ် ည်။

