ပြည်တင
ွ ််း ြုံမှန်လေလ
လေလ

ြောင််းခရ်းစဉ်မ ြော်း ပြန်ေည်လပြ်းဆွွဲရြောတွင်

ြောင််းေင
ုံ ်း် ဝန်ထမ််းမ ြော်း၊ လေဆြ်ဝန်ထမ််းမ ြော်းနှင် လေယြောဉ်စ်းခရ်းသည်မ ြော်း
ေုံ

်နာရမည်

န််းမြောလရ်းဆင
ုံ ်ရြော စသတ်မတ
ှ ်ခ

်မ ြော်း

(Standard Operating Procedures – SOP) (Version 2.1)
Date: ၁၄-၁၂-၂၀၂၀
ရည်ရွယ်ခ
၁။

်

COVID-19 က

စံသတ့်မှတ့်ခ

့်မ ြောွား သတ့်မှတ့်၍ စနစ့်တ

ဏ္ဍပပန့်ေည့်အြောွားက
အ

ြောင့် ရပ့်တန့်သွြောွားသည့် ပပည့်တွငွား့် ကေက

၂။

်နာလဆြောင်ရွ

ဤ

ပပန့်ေည့်ကပပွားဆွွဲခွင့်ပပြုပခင့်ွားပြင့် ကေက

န့်ွားမြောကရွားဆိုင့်ရြော စံသတ့်မှတ့်ခ

့်နာရမည့်

န့်ွားမြောကရွားဆိုင့်ရြော စံသတ့်မှတ့်ခ

ြောင််းေင
ုံ ်း် မ ြော်း စနစ်တ

၄။

့်မ ြောွား ကဆြောင့်ရွ

ို အက

ြော

့်

ိုတ့်ပပန့်ရပခင့်ွားပြစ့်ပါသည့်။

ြောင််းပဖင် ေုံ

ြောင့်ွားခရွားသည့်မ ြောွား၊ ကေက

မ့်ွားကဆြောင့်သည့် ဝန့်

့်ရြောတွင့် သ

ြောင့်ွားေင
ို ့်ွား

မ့်ွားမ ြောွား၊ ကေယြောဉ့်မှ ွားမ ြောွား
့်မ ြောွား ပါရှသည့်။ ယင့်ွား

့်ဆိုင့်ရြောအစိုွားရနှင့် ပိုဂ္ဂေ

အြွွဲွဲ့

့်ရမည့်။

ြောင့်ွားေိုငွား့် မ ြောွားအကနပြင့် (၁၆-၁၂-၂၀၂၀)ရ

့်မ ြောွားနှင့်အည စနစ့်တ

ို အသံိုွားပပြုစွားနင့်ွားနိုင့်သည့် -

့်ပါ

့်ကနမှစ၍ ဤ

န့်ွားမြော

ပံိုမှန့်ပပန့်ေည့်ကပပွားဆွွဲနိုင့်သည့်။

်ြါစ်းနင််းမည်ခရ်းသည်မ ြော်း က

ခရွားသည့်မ ြောွားအကနပြင့် ကအြော

ေင
ို ွား့် မ ြောွား

ြောင့်ွားပိုကဆြောင့်ကရွား

ပြန်ေည်ဖွင်ေှစ်ပခင််း

ပပည့်တွငွား့် ပ ံသန့်ွားသည့် ကေက

ပြည်တွင််းလေလ

ို

န့်ွားမြောကရွားဆိုင့်ရြော စံသတ့်မှတ့်ခ

အစည့်ွားမ ြောွားမှ ပူွားကပါင့်ွားပါဝင့်၍ ကပါင့်ွားစပ့်ကဆြောင့်ရွ

ကရွားဆိုင့်ရြော စံသတ့်မှတ့်ခ

့်

့်မ ြောွားတွင့် ကေက

မ့်ွားမ ြောွားနှင့် ကေဆပ့်၌ တြောဝန့်

နှင့် ကေယြောဉ့်ကမြောင့်မယ့်မ ြောွား ေို

၃။

န့်ွားမြောကရွားဆိုင့်ရြော

်ရမည် အဖွွဲ့ွဲ အစည််းမ ြော်း

န့်ွားမြောကရွားဆိုငရ
့် ြော စံသတ့်မှတ့်ခ

ကပမပပင့်ဝန့်ကဆြောင့်မှုဝန့်

လေလ

ို

ြောင့်ွားေြောပပွား ပမန့်မြောစွားပွြောွားကရွား ပပန့်ေည့်ဦွားကမြောေြောကစကရွားေိုပ့်ငန့်ွားစဉ့်

ူပပြုကစရန့် ရည့်ရွယ့်၍

ြါဝင်ေုံ

ြောင့်ွားေိုငွား့် မ ြောွား

ြိုတင်လဆြောင်ရွ

န့်ွားမြောကရွားဆိုင့်ရြော စံသတ့်မှတ့်ခ

်ရမည်အခ

်မ ြော်း

့်မ ြောွားနှင့်အည ကေက

ြောင့်ွား

2
(

)

ပပည့်တွင့်ွားပ ံသန့်ွားသည့် ကေက
မ ြောွား
က

ြော

့်ခံခ

့်မျှမေဘ
ို ွဲ ပံိုမှန့်ဝယ့်ယူ၍ သ

ခရွားစဉ့်အေို

ပပြု

့်ဆိုင့်ရြောကေက

့်မ ြောွားနှင့်အည စွားနင့်ွားေို

ြောင့်ွားခရွားစဉ့်မ ြောွား

ြောွားသည့် ပိုဂ္ဂေ

ို

န့်ွားမြောကရွားနှငအ
့် ြောွား

စြောွားဝန့်က

ွားဌြောန

န့်ွားမြောကရွားနှင့်အြောွား

ကေယြောဉ့်ခရွားစဉ့်အတွ

စြောွားဝန့်က

ွားဌြောန

့် က

ြုတင့်စြောရင့်ွားသွငွား့်

စစ့်ကဆွားနိုငပ့် ပွား ၎င့်ွားစစ့်ကဆွားမှုစရတ့်မ ြောွား

အသအမှတ့်ပပြု

ြောွားက

့်မှတ့်ပပ၍ စစ့်ကဆွား
ြောွားကသြော

ပိုဂ္ဂေ

့်မှတ့်ပပ၍ပြစ့်ကစ သ
ြောင့်ွား အတည့်ပပြုခ

့်ဆိုင့်ရြော

့်ပပ၍ပြစ့်ကစ

ို မမစရတ့်ပြင့်ကပွားကခ ရမည့်၊

ခရွားသည့်မ ြောွားအကနပြင့် COVID-19 သံသယပြစ့်ြွယ့် ြ ြောွားပခင့်ွား၊ ကခ ြောင့်ွားဆိုွားပခင့်ွား၊ ရိုတ့်တရ
အနံအရသြောကပ ြော

ဆ
့် ံိုွားပခင့်ွား

သတ့်မှတ့်ခရွားစဉ့်တွင့်ေို
ကေယြောဉ့်ခရွားစဉ့် မ

ွ

အစရှသည့်

ကရြောဂ္ါေ

့်ခွြောမ ပြည့်စွ

့်ရမည့်

မှန့်

န့်စွြောပြည့်စွ

ဆ

့်သွယ့်ရမည့်ြန
ို ့်ွားနံပါတ့်၊ ကေယြောဉ့်ေ

မည့်။
ို တ

အေံိုွားစံို

င့်ွားစင့်မှသြော

ိုယ့်ကရွားအခ

့်အေ

့်မ ြောွားအြောွား ပပည့်စံို

့်ရမည့်။ ခရွားသည့်၏ အမည့်၊ နိုငင
့် သ
ံ ြောွားစစစ့်ကရွားအမှတ့်၊ ကနရပ့်ေပ့်စြော၊
့်မှတ့်ဝယ့်ယူသည့်အခ န့်၊ Check-in ပပြုေိုပ့်
့်ရှခ န့်မ ြောွားတွင့် တြောဝန့်ရှသူမ ြောွားအြောွား တင့်ပပရ

ိုအပပင့် Check-in ဝင့်သည့်အခ န့်တွင့် ဆို
မှန့်

ခဏြောမ ြောွား

့်

့်ပါရမည့်၊

သည့်အခ န့်နှင့် ခရွားဆံိုွားကေဆပ့်သို ကရြော

(င)

အသအမှတ့်

သမဟို
ို
တ့် အစိုွားရ ကဆွားရံို/ ကဆွားခန့်ွား/ ဓြောတ့်ခွွဲခန့်ွားမ ြောွားတွင့် စစ့်ကဆွား

ကဆွားရ/ံို ကဆွားခန့်ွား/ ဓြောတ့်ခွွဲခန့်ွားမ ြောွားတွင့် ကေယြောဉ့်ေ

(ဃ)

န့်ွား

့်ပါနိုင့်သည့်၊

နိုင့်သည့်။ အစိုွားရကဆွားရ/ံို ကဆွားခန့်ွား/ ဓြောတ့်ခွွဲခန့်ွားမ ြောွားတွင့် ကေယြောဉ့်ေ
နိုငပ့် ပွား

ို ဤ

့် ေအ
ို ပ့်ကသြော ဓြောတ့်ခွွဲစစ့်ကဆွားမှုမ ြောွားပြစ့်သည့် Rapid Antigen Diagostic

Test (RDT) Kit ပြင့် စစ့်ကဆွားမှု

(ဂ္)

့်မှတ့်

ို ပပည့်တွင့်ွား Ticketing Agents မ ြောွားတွင့်ပြစ့်ကစ၊ Online စနစ့်ပြင့်ပြစ့်ကစ မည့်သည့်

မြောကရွားဆိုင့်ရြော စံသတ့်မှတ့်ခ
(ခ)

ြောင့်ွားေိုင့်ွားမ ြောွား အသံိုွားပပြုစွားနင့်ွားရန့် ကေယြောဉ့်ေ

န့်စွြော ပြည့်စွ

န့်ွားမြောကရွားဆိုငရ
့် ြော က

့်ကရြော

့်သည့်ပမြုွဲ့၌ တည့်ွားခိုမည့်ကနရြော

့်ရမည့်၊

ပငြောခ

့်စြောရွ

န့်ွားမြောကရွားတြောဝန့်ရှသူမ ြောွားသို မပ

့်မ

့်အြောွား မှန့်
ွ

န့်ပပည့်စံိုစွြောပြည့်စွ

့်ကပွားအပ့်ရမည့်၊

့်၍ သ

့်ဆိုင့်ရြော

3
(စ)

ကေယြောဉ့်ခရွားစဉ့်တကေျှြော
မ

့်နှာ

့် ခွွဲစတ့်ခန့်ွားသိုွားံ ပါွားစပ့်၊ နှာကခါင့်ွားစည့်ွား (Surgical Mask)၊

ြော (Face Shield) တအြောွား
ို
ကသခ ြောစွြောဝတ့်ဆင့်

တ၏
ို ညွှန့်

ြောွားခ

့်မ ြောွားအြောွား တ

စွြော ေို

(ဆ)

ကေယြောဉ့်ခရွားစဉ့်တကေျှြော

(ဇ)

ကေယြောဉ့်ခရွားစဉ့်အတွင့်ွား ကနမက
ခ

(ဈ)

့် သတ့်မှတ့်

့်ခ င့်ွားသတင့်ွားကပွားပရန့်
ို နှင့်
စွြော ေို

့်နာကဆြောင့်ရွ

သ

့်ဆိုငရ
့် ြောပမြုွဲ့သို ကေယြောဉ့်ဆို

့်ပါစွားနင့်ွားရမည့်၊

ကေယြောဉ့်ကမြောင့်မယ့်တိုအြောွား မပြစ့်မကန
ညွှန့်

ြောွားခ

့်မ ြောွားအတိုင့်ွား

့်ရမည့်၊

အမနမ
့် ြောွားအြောွား မပြစ့်မကန ေို

့်ကရြော

့်ပါ

န့်သတ့်

ကေသဆိုငရ
့် ြော

န့်ွားမြောကရွားဌြောန၏ စစ့်ကဆွား

ြောွားရှပခင့်ွား ေိုပ့်ငန့်ွားစဉ့်မ ြောွားနှင့် ကေသနတရဆိုင့်ရြော

့်နာကဆြောင့်ရွ

့်ရမည့်။

ြောင််းခရ်းစဉ်မ ြော်းအတွင်း် ခရ်းသည်မ ြော်း ေုံ

်နာလဆြောင်ရွ

်ရမည်အခ

်မ ြော်း

Stay-at-Home ကေသမှပြစ့်ကစ သမဟို
ို
တ့် Non-Stay-at-Home ကေသမှပြစ့်ကစ ေို
စွားနင့်ွားမည့် ခရွားသည့်မ ြောွားအကနပြင့် ခရွားစဉ့်စတင့်မ

ွ

Antigen Diagnostic Test (RDT) Kit ပြင့် စစ့်ကဆွား
က

ြောင့်ွား ဓြောတ့်ခွွဲစမ့်ွားသပ့်ခ

(ကေယြောဉ့်
ပြစ့်ပါ
(ဋ)

့်ရမည့်၊

ြောွားကသြော ခံိုအမှတ့်တွင့်သြော ေို

ြောင့်ွားပြစ့်ပါ

မှုမ ြောွား၊ ေိုအပ့်ကသြော အသွြောွားအေြော

(ည)

့်နာကဆြောင့်ရွ

ကေယြောဉ့်ကမြောင့်မယ့်တို၏

တ

ပြည်တွင််းလေလ

ြောွားရှရန့်နှင့် ကေယြောဉ့်ကမြောင့်မယ့်

ေ

ွ

့်

့်ပါ

့်ခွြောမ ၃၆ နာရအတွင့်ွား Rapid
ြောွားသည့် COVID-19 ကရြောဂ္ါပိုွားမရှ

ို Check-in ဝင့်သည့်အခ န့်၌ ခရွားသည့်မှတင့်ပပနိုငရ
့် မည့်၊

ခ
့် ွြောခ န့်တွင့် ဓြောတ့်ခွွဲစစ့်ကဆွားမှုအကပြသည့် ၃၆ နာရ

့် က

ြော့်ေွန့်ပပွား

့်ခံမည့်မဟိုတ့်ပါ။)

Stay-at-Home ကေသမှ ေြောကသြောခရွားသည့်မ ြောွားအကနပြင့် Non-Stay-at-Home ကေသသို
ကရြော

ရ
့် ှပါ

Facility Quarantine (သမဟို
ို
တ့်) Hotel Quarantine ဝင့်ရမည့်။ ကရြော

သည့်ကန၌ Facility Quarantine မေံိုကေြော
စရတ့်ပြင့် ဝင့်ကရြော
Test

့်ပါ

ရ
့် မည့်။ Quarantine ဝင့်ကရြော

Hotel Quarantine
ပ့် ပွား ၃ ရ

ို ခရွားသည့်၏စရတ့်ပြင့် စစ့်ကဆွား၍ ကရြောဂ္ါပိုွားမကတွွဲ့ရှပါ

့်ကပမြော

့်ရှ

ို ခရွားသည့်၏

့်ကနတွင့် RT-PCR

Quarantine မှ

ွ

န
့် ိုင့်

သည့်။ RT-PCR Test ပြင့် စစ့်ကဆွားနိုငပ့် ခင့်ွားမရှဘွဲ Rapid Antigen Diagnostic Test(RDT)
Kit ပြင့်သြော စစ့်ကဆွားပါ

(၇)ရ

့်ကပမြော

့်ကန၌ စစ့်ကဆွားပပွား Negative အကပြရရှမှသြော
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Quarantine မှ

ွ

န
့် ိုငပ
့် ါမည့်။ စစ့်ကဆွားမှုစရတ့်မ ြောွား

ို ခရွားသည့်၏စရတ့်ပြင့် ကပွားကခ

ရမည့်၊
(ဌ)

Stay-at-Home ကေသမှေြောကသြော ခရွားသည့်မ ြောွားအကနပြင့် အပခြောွား Stay-at-Home ကေသ
သို သွြောွားပါ

ခရွားစဉ့်စတင့်မ

Test (RDT) Kit ပြင့် စစ့်ကဆွား
(ဍ)

့်ခွြောမ ၃၆ နာရအတွင့်ွား Rapid Antigen Diagnostic

ြောွားပပွားပြစ့်သပြင့် Quarantine ဝင့်ရန့်မေို၊

Non-Stay-at-Home ကေသမှေြောကသြော ခရွားသည့်မ ြောွားအကနပြင့် မည့်သည့်ကေသသိုပင့်
သွြောွားကစ

ြောမူ ခရွားစဉ့်စတင့်မ

Test (RDT) Kit ပြင့် စစ့်ကဆွား
(ၓ)

ွ

သ

ွ

့်ခွြောမ ၃၆ နာရအတွင့်ွား Rapid Antigen Diagnostic

ြောွားပပွားပြစ့်သပြင့် Quarantine ဝင့်ရန့်မေို၊

့်ဆိုငရ
့် ြောပမြုွဲ့သို ကေယြောဉ့်ဆို

့်ကရြော

ပ
့် ါ

ကေသအြောဏြောပိုင့်မ ြောွား၏

စစ့်ကဆွားမှုမ ြောွားနှင့် ေိုအပ့်ကသြော အသွြောွားအေြော
မကန ေို

့်နာကဆြောင့်ရွ

န့်သတ့်ပခင့်ွား ေိုပ့်ငန့်ွားစဉ့်မ ြောွားအြောွား မပြစ့်

့်ရမည့်၊

(ဏ) ခရွားသည့်အကနပြင့် အစိုွားရကဆွားရသ
ံို ို အတွင့်ွားေူနာအပြစ့် ကဆွား
ပခင့်ွားပြစ့်ပါ
ကဆွားရအ
ံို ိုပ့်က

Check-in ဝင့်ခ န့်တွင့် ကေက
ွားမှ ေ

န့်ွားမြောကရွား

့်မှတ့်ကရွား

ွားို

ြောွားသည့်

ိုသမှုခံယူရန့် သွြောွားကရြော

ြောင့်ွားေိုငွား့် တြောဝန့်ရှသူ

ံသို သ

့်

့်ဆိုင့်ရြော

န့်ွားမြောကရွားဆိုင့်ရြောေွှက
ွဲ ပပြောင့်ွားပခင့်ွား မှတ့်တမ့်ွား

(Medical Referral Form)အြောွား ပပသနိုငရ
့် မည့်။
မှတ်ခ

်။

ခရ်းစဉ်အေုံ

် ဓြောတ်ခွွဲစစ်လဆ်းမှုမ ြော်းပဖစ်သည် RT-PCR Test (သုံို့မဟုံတ်) Rapid Antigen

Diagnostic Test (RDT) Kit ပဖင် စစ်လဆ်းမှုမ ြော်း
နယ်လပမလနပြည်လတြော်၊ တုံင််းလေသက
မည်လနရြောမ ြော်း

ုံ က

ုံ လဆြောင်ရွ

်း/ ပြည်နယ် ပြည်သူ့

ြိုတင်သတ်မှတ်ထြော်းရှ၍ လေယြောဉ်ေ

်နုံင်ရန်အတွ

်ဆုံင်ရြော ပြည်လထြောင်စုံ

န််းမြောလရ်းဦ်းစ်းဌြောနမ ြော်းမှ

ဓြောတ်ခွွဲစစ်လဆ်း

်မှတ်ဝယ်ယသမ ြော်းအြော်း အဆြ
ုံ ါလနရြောမ ြော်း

သုံို့ လစေွှတ်ပြ်း ဓြောတ်ခွွဲနမနာရယနုံငလ
် စရန် တြောဝန်ရသ
ှ မ ြော်းနှင် က
Quarantine ဆုံင်ရြော သတ်မှတ်ခ

်သ

ြိုတင်ညနှုင်း် လဆြောင်ရွ

်ထြော်းရှရမည်။

်မ ြော်းသည် လပြြောင််းေွဲေြောသည် အလပခအလနအခ န်အခါ (Changing

Epidemiological Situation) လြေါ်မတည်၍ လပြြောင််းေွဲမှုမ ြော်းရှနုံငြ
် ါသည်။
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လေလ

ြောင််းေင
ုံ ်း် လပမပြင်ဝန်လဆြောင်မှုဝန်ထမ််းမ ြော်းနှင် လေဆြ်၌ တြောဝန်ထမ််းလဆြောင်သည် ဝန်ထမ််း

မ ြော်း ေုံ
၅။
ဝန့်

်နာလဆြောင်ရွ

ကေက

ြောင့်ွားေိုင့်ွား၊

မ့်ွားမ ြောွား ကအြော
(

)

်ရန်
ကပမပပင့်ဝန့်ကဆြောင့်မှု

ပ
့် ါအတိုငွား့် ေို

့်နာကဆြောင့်ရွ

ပံိုမှန့်ပပည့်တွင့်ွားကေက
အနွား

ပ့်

ဝန့်

မ့်ွားမ ြောွားနှင့်ကေဆပ့်၌

တြောဝန့်

မ့်ွားကဆြောင့်သည့်

့်ရမည့် -

ြောင့်ွားခရွားစဉ့်မ ြောွား ပပန့်ေည့်ကပပွားဆွွဲပခင့်ွားမစတင့်မ ခရွားသည့်မ ြောွားနှင့်

ကတွွဲ့ အေိုပ့်ေိုပ့်

နှင့် ကေဆပ့်၌ တြောဝန့်

ိုငမ
့် ည့် ကေက

မ့်ွားကဆြောင့်သည့် ဝန့်

ြောင့်ွားေိုင့်ွား ကပမပပင့်ဝန့်ကဆြောင့်မှုဝန့်
မ့်ွားမ ြောွားအြောွား ခရွားသည့်မ ြောွားနှင့်

မ့်ွားမ ြောွား

ကတွွဲ့နိုငမ
့် ှု

အတိုငွား့် အတြောကပေါ်မူတည့်၍ Rapid Antigen Diagnostic Test (RDT) Kit ပြင့် ဓြောတ့်ခွွဲ
စမ့်ွားသပ့်ခ

့်တွင့် Negative ပြစ့်သူ (သမဟို
ို
တ့်) RT-PCR test အသံိုွားပပြု၍ စစ့်ကဆွားပပွား

ကရြောဂ္ါပိုွားမကတွွဲ့ရှသူ(Negativeပြစ့်သ)ူ မ ြောွား
အခ န့်

ြောပမင့်စွြော

ကတွွဲ့ရမည့် ဝန့်

ိုသြော

တြောဝန့်ကပွားအပ့်ရန့်၊

ခရွားသည့်မ ြောွားနှင့်

မ့်ွားမ ြောွား (ဥပမြော-ကေယြောဉ့်ကမြောင့်မယ့်မ ြောွား) ပြစ့်ပါ

RT-PCR test အသံိုွားပပြု၍ စစ့်ကဆွားရမည့်၊
(ခ)

ကေက
ဝန့်

ြောင့်ွားေင
ို ွား့် ကပမပပင့်ဝန့်ကဆြောင့်မှုဝန့်
မ့်ွားမ ြောွားအြောွားေွားံို သတ့်မှတ့်

Mask)၊ မ

့်နှာအ

ငန့်ွားစဉ့်မ ြောွားအြောွား
ဆပ့်ပပြော
အယ့်
မ
(ဂ္)

ပြင့်
ိုကဟြောေ့်

ြောခဏကဆွားက

ကန့်(၂၀)
(၆၀%)

ေိုပ့်ကဆြောင့်ရမည့်၊(ပစစည့်ွားမ ြောွား
ြော

မ

ြောခဏကဆွားက

ပါဝင့်သည့်

ို

ြောရန့်

ကရမေိုေ

(သိုမဟိုတ့်)
့်သန့်ကဆွားရည့်

န့်ွားမြောကရွားနှင့်အြောွား

င့်ွားရှင့်ွားက

ကရ၊

အနည့်ွားဆံိုွား
အသံိုွားပပြု၍

ြောရန့်)

စြောွားဝန့်က

ိုယ့်အပူခ န့်စစ့်ကဆွား

ွားဌြောန အသအမှတ့်ပပြုဓြောတ့်ခွွဲခန့်ွားမှ (၃၆) နာရ

အတွင့်ွား Rapid Antigen Diagnostic Test (RDT) Kit ပြင့် စစ့်ကဆွား
ကရြောဂ္ါ

့်သန့်စင့်ကရွားေိုပ့်

ိုငတ
့် ွယ့်ပပွားတိုင့်ွား

ကေယြောဉ့်ခရွားစဉ့်မစတင့်မ ခရွားသည့်မ ြောွား Check-in ဝင့်သည့်နှင့် ခနဓာ
ရန့်နှင့်

မ့်ွားကဆြောင့်သည့်

ြောွားကသြော ခွွဲစတ့်ခန့်ွားသိုွားံ ပါွားစပ့်နှာကခါင့်ွားစည့်ွား(Surgical

ြော(Face Shield) အပပည့်အစံိုဝတ့်ဆင့်ရန့်နှင့် ေ

စနစ့်တ
စ

မ့်ွားမ ြောွားနှင့် ကေဆပ့်၌ တြောဝန့်

ြောင့်ွား ဓြောတ့်ခွွဲစမ့်ွားသပ့်ခ

့်အြောွား စစစ့်ရမည့်၊

ြောွားကသြော COVID-19
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(ဃ)

ိုယ့်အပူခ န့် 38°C (သမဟို
ို
တ့်) 100.4°F နှင့် အ
အတွင့်ွား COVID-19 ကရြောဂ္ါ
ပြင့် ဓြောတ့်ခွွဲစမ့်ွားသပ့်ခ

င့်ွားရှင့်ွားက

့်ပမင့်တ

့်ကနသူမ ြောွားနှင့် (၃၆)နာရ

ြောင့်ွား Rapid Antigen Diagnostic Test (RDT) Kit

့် မပါရှသူမ ြောွားအြောွား ကေယြောဉ့်ခရွားစဉ့်တွင့် ေို

(အြ ြောွားတိုင့်ွားတြောရြောတွင့်

န့်ွားမြောကရွားနှင့်အြောွား

စြောွားဝန့်က

COVID-19 Infrared (Non-touch) အပူခ န့်တိုငွား့်

ွားဌြောနမှ

ရယြော

တြောပခင့်ွား ေိုပ့်ငန့်ွားေမ့်ွားညွှန့် (၄-၅-၂၀၂၀)အတိုင့်ွား တ

့်ပါခွင့်မပပြုရ၊

ိုတ့်ပပန့်

ြောွားကသြော

ို အသံိုွားပပြု၍ အပူခ န့်တိုင့်ွား

စွြော ေို

့်နာကဆြောင့်ရွ

့်ရမည့်။)

(ပူွားတွွဲ)
(င)

ခရွားသည့်မ ြောွားအြောွား

ကေယြောဉ့်ကပေါ်တွင့်

Distancing ရရှကစရန့် စနစ့်တ
(စ)

ြောွားရြော၌

အတတ့်နိုငဆ
့် ံိုွား

တတ့်နိုင့်သကရွွဲ့ခပ့်ခွြောခွြော ကနရြောခ

Physical

ြောွားရမည့်၊

ခရွားသည့်မ ြောွားတန့်ွားစကနခ န့်နှင့် Boarding ကစြောင့်ဆိုင့်ွားခ န့်မ ြောွား၌ ခရွားသည့်မ ြောွားအြောွား (၆)ကပ
အ

(ဆ)

ကနရြောခ

ွြော ခပ့်ခွြောခွြောပြင့် Physical Distancing ရရှကစကရွား ကဆြောင့်ရွ

့်ရမည့်၊

Check-in ဝင့်ကရြော

ခ
့် န့်မှစ၍ Boarding ေိုပ့်သည့်အခ န့်အ

ခရွားသည့်တစ့်ဦွားဦွား

ံတွင့် COVID-19 ကရြောဂ္ါ သံသယပြစ့်ြွယ့် ြ ြောွားပခင့်ွား၊ ကခ ြောင့်ွားဆိုွားပခင့်ွား၊

ရိုတ့်တရ

့်အနံအရသြော ကပ ြော

ကေဆပ့်

န့်ွားမြောကရွားဌြောန (သမဟို
ို
တ့်) သ

ေိုပ့်ငန့်ွားစဉ့်တကေျှြော

့်ဆံိုွားပခင့်ွား အစရှသည့် ကရြောဂ္ါေ
့်ဆိုငရ
့် ြော

့်

ခဏြောမ ြောွား ကတွွဲ့ရှပါ

န့်ွားမြောကရွားအြောဏြောပိုင့်သို ခ

့်ခ င့်ွား

သတင့်ွားပိုရမည့်၊
(ဇ)

ကေယြောဉ့်ခရွားစဉ့်တွင့် ေွှက
ွဲ ပပြောင့်ွားေူနာပါရှပါ
သ

့်ဆိုငရ
့် ြော

အတွ
(ဈ)

့် က

န့်ွားမြောကရွားအြောဏြောပိုင့်သို

ြုတင့်အက

ြောင့်ွား

ကေဆပ့်

န့်ွားမြောကရွားဌြောန (သိုမဟိုတ့်)

ေအ
ို ပ့်ကသြောပပင့်ဆင့်မှုမ ြောွား

ကဆြောင့်ရွ

့်နိုင့်ရန့်

ြောွားရမည့်၊

ကေယြောဉ့်ခရွားစဉ့်တစ့်ခိုပပွားဆံိုွားတိုင့်ွား ကေယြောဉ့်ပိုွားသတ့်သန့်စင့်ပခင့်ွား (Disinfection) ေိုပ့်
ငန့်ွားမ ြောွားအြောွား ကေက
ိုတ့်ပပန့်သည့် ညွှန့်
ပပန့်သည့် ညွှန့်

ြောွားခ

ြောင့်ွားပိုကဆြောင့်ကရွားညွှန့်
ြောွားခ

ြောွားမှုဦွားစွားဌြောနမှ (၁၉-၃-၂၀၂၀)ရ

့်အမှတ့် (၁/၂၀၂၀) နှင့် (၂၅-၈-၂၀၂၀)ရ

့်(LNN/1801/LLY/2020/6006) သတ့်မှတ့်ခ

့်ကနတွင့်

့်ကနတွင့်

ိုတ့်

့်မ ြောွားအတိုငွား့် ကဆြောင့်
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ရွ

့်ရမည့်။ (ပူွားတွ)ွဲ နှင့် ေိုပ့်ငန့်ွားေအ
ို ပ့်ခ

အစည့်ွားနှင့် သ

့်ဆိုင့်ရြော

ေိုပ့်ငန့်ွားစဉ့်မ ြောွားအြောွား
ခ

့်အတိုငွား့် ေို

့်နာကဆြောင့်ရွ

့်ရမည့်၊ (

ျွန့်ွားပတ့်ကေယြောဉ့် ခရွားစဉ့်မ ြောွားအတွ

မ ြောွားကဆြောင့်ရွ

့်ရမည့်။)

အ

မ့်ွားမ ြောွား ေိုပ့်ငန့်ွားခွင့်နှင့် မမကနအမ့်တွင့် ကန

့်ပါဝန့်

နှင့် အြောွား

စြောွားဝန့်က

နှငပ
့် တ့်သ

့်၍ စ

ွားဌြောန၏ (၂၆-၆-၂၀၂၀)ရ

အဆိုပါ

င
ို စ
့် ဉ့်အတွင့်ွား

့်စွွဲပါ COVID-19

ြော

ွယ့်

န့်ွားမြောကရွား
န့်ွားခ ြုပ့်ကရွား

့်ရံို၊ အေိုပ့်ရမ
ံို ြောွား၊ ေိုပ့်ငန့်ွားခွငမ
့် ြောွား၊ အေိုပ့်ဌြောနမ ြောွားနှင့် ကဆြော
့်အတိုငွား့် ေို

ပံိုမှန့်ပပည့်တွင့်ွားကေက

့်နာကဆြောင့်ရွ

်နာလဆြောင်ရွ

ကေယြောဉ့်မှ ွားမ ြောွားနှင့် ကေယြောဉ့်ကမြောင့်မယ့်မ ြောွားမှ ကအြော
)

့် ခရွားစဉ့်

့်သည့်နှင့် ပိုွားသတ့်သန့်စင့်ပခင့်ွား(Disinfection) ေိုပ့်ငန့်ွား

လေယြောဉ်မှ ်းမ ြော်းနှင် လေယြောဉ်လမြောင်မယ်မ ြော်းမှေုံ

(

သတ့်မှတ့်

့်ရန့်) ကေယြောဉ့်ခရွားစဉ့်အတွင့်ွား သံသယေူနာ စစစ့်ကတွွဲ့ရှရပါ

ကရွားေိုပ့်ငန့်ွားခွင့်မ ြောွားသို ေမ့်ွားညွှန့်ခ

၆။

့်ရန့် ေအ
ို ပ့်သည့်ဟို သတ့်မှတ့်ပါ

့်ဆိုင့်ရြောကေဆပ့်၌ ပိုွားသတ့်သန့်စင့်ပခင့်ွား (Disinfection) ေိုပ့်ငန့်ွား

ေူနာကေယြောဉ့်ကပေါ်မှ ဆင့်ွားသ

(ည)

န့်ွားမြော ကရွားအြောဏြောပိုငအ
့် ြွွဲွဲ့

န့်ွားမြောကရွားအြောဏြောပိုင့်တိုမှ ပိုွားသတ့်သန့်စင့်ပခင့်ွား (Disinfection)

ပ့်ကဆြောင့်ွားကဆြောင့်ရွ

တစ့်ခိုစပပွားဆံိုွားတိုင့်ွား သ
မ ြောွားကဆြောင့်ရွ

့်အရ ကေဆပ့်

့်ေိုပ့်

့်ရမည့်။(ပူွားတွ)ွဲ

်ရန်

့်ပါအတိုငွား့် ေို

့်နာကဆြောင့်ရွ

့်ရမည့် -

ြောင့်ွားခရွားစဉ့်မ ြောွား ပပန့်ေည့်ကပွားဆွွဲပခင့်ွားမစတင့်မ ကေယြောဉ့်မှ ွားနှင့်

ကေယြောဉ့်ကမြောင့်မယ့်မ ြောွားအြောွား RT-PCR test အသံိုွားပပြု၍ စစ့်ကဆွားပပွား ပိုွားမကတွွဲ့ရှသူ (Negative
ပြစ့်သ)ူ မ ြောွား
(ခ)

ိုသြော တြောဝန့်ကပွားအပ့်ရမည့်၊(တစ့်က

မ့်သြောစစ့်ကဆွားရန့် ပြစ့်ပါသည့်၊)

ကေယြောဉ့်မှ ွားမ ြောွားနှင့် ကေယြောဉ့်ကမြောင့်မယ့်မ ြောွားအြောွားေံိုွား ခရွားစဉ့်တစ့်ခိုမစတင့်မ အပူခ န့်
တိုင့်ွားတြောသည့်ေိုပ့်ငန့်ွားမ ြောွားအြောွား သ
နှငအ
့် ြောွား

စြောွားဝန့်က

အပူခ န့်တိုင့်ွား

ွားဌြောနမှ

ရယြော

(ပူွားတွ)ွဲ အတိုငွား့် တ

့်ဆိုငရ
့် ြောကေက

ိုတ့်ပပန့်

ြောင့်ွားေင
ို ့်ွားမှ တြောဝန့်ယူ၍

န့်ွားမြောကရွား

ြောွားကသြော COVID-19 Infrared (Non-touch)

ို အသံိုွားပပြု၍ အပူခ န့်တိုင့်ွားတြောပခင့်ွား ေိုပ့်ငန့်ွားေမ့်ွားညွှန့် (၄-၅-၂၀၂၀)
စွြောေို

့်နာကဆြောင့်ရွ

့်ရန့်နှင့် COVID-19 သံသယပြစ့်ြွယ့်ြ ြောွားပခင့်ွား၊
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ကခ ြောင့်ွားဆိုွားပခင့်ွား၊ ရိုတ့်တရ
အေံိုွားစံို
(ဂ္)

့်အနံအရသြော ကပ ြော

့်ဆံိုွားပခင့်ွားအစရှသည့် ကရြောဂ္ါေ

င့်ွားစင့်မှသြော သတ့်မှတ့်ခရွားစဉ့်တွင့် ေို

့်ပါတြောဝန့်

ခဏြောမ ြောွား

မ့်ွားကဆြောင့်ကစရမည့်၊

ခရွားစဉ့်တစ့်ခိုမစတင့်မ ကေယြောဉ့်မှ ွားမ ြောွားနှင့် ကေယြောဉ့်ကမြောင့်မယ့်မ ြောွားအြောွားေံိုွား သတ့်မှတ့်
ြောွားကသြော Disposable Apron, Surgical Gloves, KN 95 Mask, Goggles စသည့် Level
2 PPE နှင့် သတ့်မှတ့် PPE မ ြောွား ဝတ့်ဆင့်ရန့်နှင့် အသံိုွားပပြုကနစဉ့်
PPE Usage Failure မ ြောွားမပြစ့်ကစရန့် ဝတ့်ဆင့်သူ
အခ င့်ွားခ င့်ွား စဉ့်ဆ
ပပင့်ဆင့်ကဆြောင့်ရွ

ြောေတစ့်ကေျှြော

ိုယ့်တိုငန
့် ှင့် ကေယြောဉ့်အမှု

့်မပပတ့် ဆန့်ွားစစ့်ရမည့်။ PPE Usage Failure ပြစ့်ကပေါ်ခွဲပါ
့်ရန့်နှင့် ခရွားစဉ့်တစ့်က

ခ

့်ေံိုွား
မ့်ွား
့်ခ င့်ွား

ြောင့်ွားပပွားတိုင့်ွား Coverall/ Apron နှင့် Glove အြောွား

ေွဲေှယ့်ရမည့်၊(အသွြောွားအပပန့်ခရွားစဉ့် သမဟို
ို
တ့်

ျွန့်ွားပတ့်ခရွားစဉ့်ပြစ့်ပါ

ခရွား(၁)ခိုပပွား

ဆံိုွားတိုင့်ွား Apron နှင့် Glove မ ြောွားအြောွား စနစ့်တ

ချွတ့်၍ သတ့်မှတ့်ကနရြောတွင့် စွန့်ပစ့်

ရမည့်၊)
(ဃ)

ခရွားစဉ့်တစ့်ကေျှြော

့်

ကေယြောဉ့်မှ ွားမ ြောွားအကနပြင့်

ခန့်ွားအတွင့်ွားတွင့်သြော တြောဝန့်
အပပင့်

ွ

ပ
့် ါ

အတတ့်နိုင့်ဆံိုွား

မ့်ွားကဆြောင့်ရမည့်၊(ေအ
ို ပ့်ခ

ကေယြောဉ့်

့်အရ ကေယြောဉ့်

န့်ွားခ ြုပ့်

န့်ွားခ ြုပ့်ခန့်ွား

Surgical Gloves, KN 95 Mask, Goggles or Face shield ဝတ့်ဆင့်

ရမည့်၊)
(င)

ကေယြောဉ့်ကမြောင့်မယ့်မ ြောွား ခရွားသည့်မ ြောွားနှင့် တတ့်နိုင့်သမျှ ခပ့်ခွြောခွြောကန၍ တြောဝန့်မ ြောွား
ကဆြောင့်ရွ

့်နိုငက
့် စရန့် ကေယြောဉ့်၏ ကရှွဲ့ဆံိုွားခံိုနှစ့်တန့်ွားနှင့် ကနာ

ဆ
့် ံိုွားခံိုနှစ့်တန့်ွားတတွ
ို င့်

ခရွားသည့်တင့်ကဆြောင့်ပခင့်ွားမပပြုရ၊
(စ)

ကေယြောဉ့်ခရွားစဉ့်အတွင့်ွား
ကနာ
တို

ဆ
့် ံိုွားကနရြောေွတ့်
့်ရို

့်

အကရွားကပေါ်

ကေယြောဉ့်ကမြောင့်မယ့်မ ြောွားအကနပြင့်
ြောွားရှ

ြောွားကသြော

ကေယြောဉ့်၏ကရှွဲ့ဆံိုွားနှင့်

ဧရယြောအတွင့်ွားတွင့်သြောကန၍

ကတွွဲ့ပခင့်ွားအြောွား တတ့်နိုင့်သကေြော

့်ကရှြောင့်ရှြောွား၍ တြောဝန့်

စစနှင့်

တစ့်စံိုတစ့်ရြော

ခရွားသည့်တစ့်ဦွားဦွား

ပြစ့်ကပေါ်ေြောမှသြော အဆိုပါခရွားသည့်အတွ

့် ေိုအပ့်ကသြော အ

ကန

ခရွားသည့်မ ြောွားနှင့်
မ့်ွားကဆြောင့်ရမည့်။
င
ို ့်မက

ူအညမ ြောွားကပွားရမည့်၊

ြောင့်ွားပခင့်ွား
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(ဆ)

ကေယြောဉ့်ကမြောင့်မယ့်မ ြောွားမှ ကေယြောဉ့်မ
ညွှန့်ခ

့်မ ြောွားအြောွား အသကပွားက

ခ
့် ွြောမ COVID-19 ကရြောဂ္ါ

ြော

ွယ့်ကရွား ေမ့်ွား

ညြောရမည့်။ ခရွားသည့်အြောွားေွားံို အြောွား ခွွဲစတ့်ခန့်ွားသိုွားံ ပါွားစပ့်

နှာကခါင့်ွားစည့်ွား(Surgical Mask)၊ မ
တစ့်ကေျှြော

ွ

့် ကသခ ြောစွြောဝတ့်ဆင့်

့်နှာအ

ြော(Face Shield) တအြောွား
ို
ကေယြောဉ့်ခရွားစဉ့်

ြောွားရှကစရန့်နှင့် ေို

့်နာပခင့်ွားမရှကသြော ခရွားသည့်မ ြောွား

အြောွား ကေယြောဉ့်၏ PA System မှတစ့်ဆင့် သတကပွားရမည့်၊
(ဇ)

ကေယြောဉ့်ကပေါ်တွင့် မပြစ့်မကနေအ
ို ပ့်ကသြောအကပခအကနမှေွဲွ၍ အစြောွားအကသြော
ယမ

ြောနှင့် ကရ စသည့်တအြောွား
ို
က

မတ

့်ကရြော

ျွွားကမွွားပခင့်ွား ေံွားို ဝ(ေံွားို ဝ) မပပြုေိုပ့်ရ၊(ကေယြောဉ့်ကပေါ်သို

့်မ ကစြောင့်ဆိုင့်ွားသည့်ဧရယြောတွင့် က

ျွွားကမွွားပခင့်ွား (သမဟို
ို
တ့်) ခရွားစဉ့်ပပွားဆံိုွား

ခ န့်တွင့် Takeaway Food box မ ြောွားနှင့် ကဝငှပခင့်ွားမ ြောွား ကဆြောင့်ရွ
(ဈ)

ကေယြောဉ့်ခရွားစဉ့်အတွင့်ွား ခရွားသည့်တစ့်ဦွားဦွား
မ ြောွားကတွွဲ့ရှပါ

(ည)

အဆိုပါခရွားသည့်အြောွား

့်နိုငပ
့် ါသည့်၊)

ံတွင့် COVID-19 ကရြောဂ္ါသံသယေ

ကေယြောဉ့်ကပေါ်ရှ

ြော အနွားဆံိုွားဆို

့်ကရြော

က

ြုတင့်သတ့်မှတ့်

သွားပခြောွားကနရြောတွင့် ခွွဲ၍

ြောွားရှ

ကရွားဌြောန (သမဟို
ို
တ့်)

န့်ွားမြောကရွားအြောဏြောပိုင့်သို သတင့်ွားကပွားပိုရမည့်၊
ဝတ့်ဆင့်

(PPE) မ ြောွားအြောွား သတ့်မှတ့်

ြောွားကသြောကနရြောတွငသ
့် ြော စနစ့်တ

မ ြောွားအြောွား ဆို
ိုတ့်ေိုပ့်
ကရနှငအ
့် ခ ြုွား

ို ကဆြောင့်ရွ
့်ကရြော

ခဏြော

ြောွားကသြော

့်မည့် ကေဆပ့်ရှ ကေဆပ့်

ကေယြောဉ့်ခရွားစဉ့်ပပွားဆံိုွားပါ

စွန့်ပစ့်ပခင့်ွားတို

့်၊ အကြ ြော့်

န့်ွားမြော

ြောွားကသြော Personal Protective Equipment
ချွတ့်ရန့်နှင့် စနစ့်တ

့်ရမည့်။ ခရွားစဉ့်အတွင့်ွား PPE အပါအဝင့် အပခြောွားစွန့်ပစ့်ပစစည့်ွား

့်ကေဆပ့်တွင့်စွန့်ပစ့်ပါ

အမှု

့်အတ့်အြောွား

ေရ
ို င့်ွား

ြောွားကသြော အရည့်နှင့် အမှုန့်မ ြောွား(ဥပမြော- Bleaching Powder)

ို အကပခခံ၍
ို အသံိုွားပပြု၍

ကရြောစပ့်ပခင့်ွားပြင့် (0.1% Sodium Hypochlorite Solution (1000ppm)

ပါဝင့်ကသြော ပိုွားသတ့်သန့်စင့်ကဆွားရည့်ပြင့် ကသခ ြောစွြော Disinfection ပပြုေိုပ့်၍ မွားရှုွဲ့ြ

့်ဆွား

ကစကရွား သတကပွားရမည့်၊ (

့်စွွဲပါ

န့်ွားမြောကရွားနှင့်အြောွား

စြောွားဝန့်က

Coronavirus Disease 2019(COVID-19) ပြစ့်ပြောွ ွားကနစဉ့်

ွားဌြောန၏ (၂-၆-၂၀၂၀)ရ

ြောေအတွင့်ွား အမ ြောွားပပည့်သူနှင့်
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သ

့်ဆိုငက
့် သြောကနရြောမ ြောွားတွင့် ပိုွားသတ့်သန့်စင့်ပခင့်ွားဆိုင့်ရြော သက

2.0) အရ ကဆြောင့်ရွ
(ဋ)

့်ပါရမည့်၊) (ပူွားတွ)ွဲ

ကေယြောဉ့်မှ ွားမ ြောွားနှင့် ကေယြောဉ့်ကမြောင့်မယ့်မ ြောွားအကနပြင့် ခရွားစဉ့်ပပွားဆံိုွားပါ

န့်ွားမြောကရွား

ဆိုင့်ရြော က

န့်ွားမြောကရွား

ပငြောခ

့်စြောရွ

တြောဝန့်ရှသူမ ြောွားသို မပ
(ဌ)

ကေယြောဉ့်မှ ွားနှင့်
ကန

ြော

့်အြောွား မှန့်

့်မ

ွယ့်

ကေက

့်၍ သ

့်ဆိုင့်ရြော

့်ကပွားအပ့်ရမည့်၊

န့်ွားမြောကရွားနှင့်အြောွား

စြောွားဝန့်က

န့်ွားခ ြုပက
့် ရွားနှင့်ပတ့်သ

အေိုပ့်ဌြောနမ ြောွားနှင့် ကဆြော
ကဆြောင့်ရွ

ွ

န့်ပပည့်စံိုစွြော ပြည့်စွ

ကေယြောဉ့်ကမြောင့်မယ့်မ ြောွားအကနပြင့်

င
ို စ
့် ဉ့်အတွငွား့်

COVID-19

(ဍ)

ြောင့်ွားစရြောမ ြောွား (Version

့်၍ စ

ေိုပ့်ငန့်ွားခွင့်နှင့်
ွားဌြောန၏

မမကနအမ့်တွင့်

(၂၆-၆-၂၀၂၀)ရ

့်စွွဲပါ

့်ရံို၊ အေိုပ့်ရံိုမ ြောွား၊ ေိုပ့်ငန့်ွားခွင့်မ ြောွား၊

့်ေိုပ့်ကရွားေိုပ့်ငန့်ွားခွင့်မ ြောွားသို ေမ့်ွားညွှန့်ခ

့်အတိုငွား့် ေို

့်နာ

့်ရမည့်၊(ပူွားတွ)ွဲ
ြောင့်ွားခရွားစဉ့်မ ြောွားတွင့် ေို

့်ပါတြောဝန့်

ကေယြောဉ့်ကမြောင့်မယ့်မ ြောွား တစ့်စံိုတစ့်ရြော ကန
မြောကရွားဌြောန (သမဟို
ို
တ့်) သ

့်ဆိုင့်ရြောပမြုွဲ့နယ့်

မ့်ွားကဆြောင့်
င
ို ့်မက

ကသြော ကေယြောဉ့်မှ ွားမ ြောွားနှင့်

ြောင့်ွားပြစ့်ကပေါ်ေြောပါ

န့်ွားမြောကရွားဌြောနမ ြောွားသို ခ

ကေဆပ့်

န့်ွား

့်ခ င့်ွားသတင့်ွားပို

ရမည့်။

န််းမြောလရ်းနှင်အြော်း

စြော်းဝန်က

်းဌြောန

(၁၄-၁၂-၂၀၂၀)

