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IUF COVID -19 ပတာင်းဆိုမှုများ - တန်းတူညီမျှမှု

COVID-19 ကပ်ပရာဂါသည် ကမ္ဘာကကီးအတွက် ကျန်းမာ 
ပရးနှင့် စီးပွားပရးအကျပ်အတည်းကုိ ခြစ်ပပါ်ပစပပီး ကျွနု်ပ် 
တ့ုိအားလံုးအပပါ် သက်ပရာက်မှုရိှသည်။ IUF သည် 
COVID-19 အကျပ်အတည်းကုိ အလုပ်ရှင်များ၊ ကျန်းမာပရး 
အာဏာပုိင်များနှင့် အစုိးရများမှ ခပဌာန်းအတည်ခပုပသာ 
ကျား၊ မပရးရာပံုစံ ြျဉ်းကပ်မှုခြင့် လက်ြံကျင့်သံုးပစလုိ 
သည်။ ဒီကပ်ပရာဂါအပခြအပန ပုိမုိမဆုိးဝါး လာပစ 
ရန်နှင့် တန်းတူ မညီမျှမှုများ ထပ်မံ၊ တည်ပမဲမှုမရိှပစရန် 
COVID-19 အကျပ်အတည်းအတွက် ကျား၊ မပရးရာတ့ံုခပန်မှု 
နည်းလမ်းသည် လ့ူအြဲွ့အစည်း တစ်ြုလံုးအတွက် 
မရိှမခြစ်လုိအပ်သည်။ ၎င်းတွင် အလုပ်ြွင်များ၊ ကျန်းမာပရး 
ပစာင့်ပရှာက်မှုနှင့် သုပတသနမှတစ်ဆင့် အမျ ိုးသမီးများနှင့် 
မိန်းကပလးငယ်များအပပါ် အကကမ်းြက်မှုကုိ တားဆီးကာကွယ် 
ခြင်းတ့ုိ ပါဝင်သည်။

အထူးသခြင့် အြုလုိ 
အကျပ်အတည်း ကာလတွင် 
လုပ်ငန်းြွင်အတွင်း အဓိက 
အပခပာင်းအလဲများကုိ ညှိနှိုင်း 
အပကာင်အထည် ပြာ်နုိင်ြ့ုိ 
မကကာြင်က ထုတ်ပဝြ့ဲပသာ 
လုပ်ငန်းဆုိင်ရာ ကျန်းမာပရးနှင့် 
ပေးကင်းလံုပြုံမှုအတွက် 
ကျားမပရးရာြျဉ်းကပ်မှု IUF 
လမ်းညွှန်ကုိ အသံုးခပုပါ။

အလုပ်ရှင်များ

၁) လုံပြုံမှုရှိပသာ၊ ကျန်းမာပရးနှင့်ညီညွတ်ပသာ၊ ကူးစက်မှု 
ကင်းပပီး အန္တရာယ်ကင်းပသာ အလုပ်ြွင်ရရှိ လုပ်ကိုင်ြွင့်ကို 
ပလးစားပပီး အပကာင်အထည်ပြာ်ပါ။ 

၂) အလုပ်သမားများသမဂ္ဂများနှင့ ်ညှိနှိုင်းပပီး အလုပ်ြွင ်နယ်ပယ် 
တွင် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလို အပနှာင့်အယှက်ပပးခြင်းအပါအဝင် 
ကဲ့ရဲ့အပနှာင့်အယှက်ပပးမှုအတွက် ခပတ်သားပသာ မူဝါဒ 
ြျမှတ် အပကာင်အထည်ပြာ်ပါ။

၃) အမျ ိုးသမီးနှင့် အမျ ိုးသားအလုပ်သမားများနှင့် ၄င်းတို၏့  
အလုပ်သမားသမဂ္ဂ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တိုင်ပင်ကာ 
လုပ်ငန်းြွင်တြုလုံးအတွက် အပထွပထ ွကာကွယ်ပရး 
အစီအမံများ အပကာင်အထည်ပြာ်ပါ၊ COVID-19အပပါ် 
လမ်းညွှန်ပိုြ့ျမှု၊ သင့်ပတာ်ပသာ ကျန်းမာပရးနှင့် 
ပေးကင်းလုံပြုံမှု သတင်းအြျက်အလက ်ပပးပါ။

၄) လုပ်ငန်းြွင်ကျန်းမာပရးနှင့် လုံပြုံပရး ပကာ်မတီများ 
အပါအ၀င် ကျန်းမာပရးနှင့်လုံပြုံပရး ဆိုင်ရာ ဆုံးခြတ်ြျက်ြျ 
သည့်အြွဲ့များတွင ်အမျ ိုးသမီးများ အပမဲတမ်း ပါဝင်ပစရမည်။

၅) လိုအပ်ပါက အမျ ိုးသမီးများ (နှင့်အမျ ိုးသားများ) 
လုပ်သားများကိ ုသူတို၏့ကိုယ်ြန္ဓာနှင့် လိုက်ပလျာညီပထွပပီး 
သင့်ပလျာ်သည့ ်တကိုယ်ရည်အကာအကွယ် ပစ္စည်းကိရိယာ 
များ (ဥပမာလက်အိတ်များ၊ အသက်ရှူကိရိယာ၊ လုံပြုံပရး 
မျက်မှန်များ၊ အကာအကွယ်ပပးသည့ ်အဝတ်အစားများ) 
ပပးအပပ်ါ။

၆) လုံပြုံပပီး သီးသန့်၊ သန့်ရှင်းပသာ အိမ်သာများ၊   
ပဆးပကကာနိုင်သည့်ပနရာများ ပပးထားရသည်။၊ 
အလုပ်သမားများအတွက ်သန့်ရှင်းပသာ ပသာက်သုံးပရ 
ထားရှိကာ  အလုပ်လုပ်ပနြျိန်တွင ်အခပစ်ပပးြံရမှာ၊ အခပစ် 
တင်ြံရမှာကို ပကကာက်စရာမလိုပဲ လိုအပ်သည့်အြျိန်တွင ်
ထိုအသုံးအပဆာင ်သုံးစွဲြွင့ ်လုံပလာက်စွာ ပပးထားပါ။

၇) လက်ပဆးပကကာရန် ပေစင်အလုံအပလာက ်ထားရှိပပီး 
လက်သန့်ပဆးရည်များ အလွယ်တကူရနိုင်ပအာင် 
လုပ်ငန်းြွင်ပနရာအနှံ့ ထားပပးပါ။

၈) ကိုယ်ဝန်ပဆာင် အမျ ိုးသမီး အလုပ်သမားများ၊ ပသွးဆုံး 
ပပီးအမျ ိုးသမီးများ (အထူးသခြင့် နာကျင်ကိုက်ြဲမှုပဝဒနာ 
ြံစားရပလ့ရှိပသာ အမျ ိုးသမီးများ) အတွက် ခြည့်စွက် 
ကာကွယ်မှု အစီအမံများ ကမ်းလှမ်းပပးပါ။  

၉) အကျပ်အတည်းကာလတွင် မိမိတို၏့ မိသားစုအား 
ပစာင့်ပရှာက်သည့် လိုအပ်ပသာ အစီအစဉ်များအတွက ်
အလုပ်သမားများ၏ အြွင့်အပရးကိ ုပလးစားပါ။
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အစိုးရများ

၁။ တရားဝင်နှင့်  အလွတ်သပော စီးပွားပရးနှစ်ြုလုံးထဲက 
မည်သိုပ့သာ အလုပ်အကိုင်ခြစ်ခြစ် လုပ်ြလစာြံစားြွင့်နှင့် 
ကျန်းမာပရးပစာင့်ပရှာက်မှုကို လွတ်လပ်စွာရပိုင်ြွင့်အတွက် 
ဥပပဒခပဌာန်းပပးခြင်းသည် အလုပ်သမားအားလုံး၏  
အြွင့်အပရးများ ခြစ်သင့်သည်။

၂။  လုပ်ြလစာနှင့် ၀င်ပငွများကိ ုအကာအကွယ်ပပးပါ၊ 
အပပါင်ပစ္စည်း ငှားရမ်းခြင်းနှင့် ပြျးပငွပလျှာ့ြျခြင်း အစီအစဉ် 
ကို ြျမှတ်ပါ။

၃။ အပထာက်အထားမရှိပသာ ပရေ့ပခပာင်း အလုပ်သမား အားလုံးကိ ု
တရားဝင်ခြစ်ပအာင် လုပ်ပပးပါ။ 

၄။ ပရေ့ပခပာင်းအလုပ်သမားများအပါအ၀င် အလုပ်များကိ ုယာယီ 
သိုမ့ဟုတ် အပမဲတမ်း အပနအထားခြင့ ်ဆုံးရှုံးသွားပသာ 
အလုပ်သမားများအား ကူညီရန် အပရးပပါ်ရန်ပုံပငွများ 
ပထာက်ပံ့ပါ။ အထက်ပြာ်ခပပါ အပကကာင်းခပြျက်များပကကာင့် 
အမျ ိုးသမီးများမှာ နစ်နာလွယ်ပပီး အမျ ိုးသမီး ပရေ့ပခပာင်းအလုပ်
သမားများကိုလည်း ပိုမိုကာကွယ် ပစာင့်ပရှာက်ပါ။ 

၅။ စက်ရုံများ၊ လယ်နှင့် စိုက်ြင်းများတွင် ဆက်လက်လုပ်ကိုင်လျက် 
ရှိပသာ အမျ ိုးသမီးများအတွက် အပရးပပါ် ကပလးသူငယ် 
ပစာင့်ပရှာက်မှု၊ ပေးကင်းလုံပြုံပသာ သယ်ယူပိုပ့ဆာင်ပရး 
အစီအစဉ်များ ပြာ်ပဆာင်နိုင်ပရး အပရးပပါ် သုံးပွင့်ဆိုင ်
ပဆွးပနွးမှုများ စီစဉ်ပါ။

၆။ အိမ်တွင်း အကကမ်းြက်မှုဒဏ်ြံရသည့်  (ဧည့်သည်မရှိပဲ 
တခြားအစီအစဉ်ခြင့ ်သုံးစွဲပသာ ဟိုတယ်များမှတစ်ဆင့် 
အပါအဝင်) အမျ ိုးသမီးများအတွက် အကာအကွယ်ပပးရန် 
အပရးပပါ် သုံးပွင့်ဆိုင ်ပဆွးပနွးညှိနှိုင်းမှုများ ခပုလုပ်ပါ။ သိုမ့ှသာ 
သူတိုသ့ည ်အန္တရာယ်ရှိပပီး  အသက်အန္တရာယ် ပြိမ်းပခြာက်ပသာ 
ပတ်ဝန်းကျင်မှ အခမန်ဆုံး လွတ်ပခမာက်နိုင်မည်။ လိုအပ်ပသာ 
အကူအညီပပးနိုင်သည့ ်အိမ်တွင်းအကကမ်းြက်မှုဆိုင်ရာ 
ပညာရှင်များနှင့် အြွဲ့အစည်းများ စာရင်းခပုစုပါ။ 

၇။ မျ ိုးဆက်ပွားကျန်းမာပရးအတွက် အရင်းအခမစ်များကို အားခြည့် 
ပပးပပီး အခြားရည်ရွယ်ြျက်များအတွက် လေဲပခပာင်းပပးခြင်း 
မခပုပစရပါ။ 

၈။ ဆုံးခြတ်ြျက်ြျသည့်အြွဲ့များ အထူးသခြင့် ခပည်သူ့ကျန်းမာပရး 
(COVID-19 အပါအ၀င်) နှင့် လုပ်ငန်းြွင်ကျန်းမာပရးနှင့်
ပေးကင်းလုံပြုံမှု ကိစ္စများတွင် အမျ ိုးသမီးများကို အပမဲတမ်း 
ပိုမိုပါဝင်ပစရမည်။

၉။ COVID-19 ၏ အကျ ိုးသက်ပရာက်မှုများ (စီးပွားပရးနှင့် 
လူမှုပရးဆိုင်ရာ သက်ပရာက်မှုများ အပါအ၀င်) ကို သုပတသန 
ခပုပပီး ထိုသုပတသနအားလုံးသည ်ကျား၊ မ ပရးရာတုံ့ ခပန်မှု 
ခြစ်ပပီး ရှာပြွပတွ့ရှိြျက်များကို  ကျား၊မ အလိုက ်သီးခြား 
ရှိပစရမည်။

၁၀။ ပဆးဝါးနှင့် / သိုမ့ဟုတ် ကာကွယ်ပဆးများ 
ြွံ့ ပြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ ပဆးသုပတသနခပုလုပ်ရာတွင ်
သင့်ပလျာ်ပသာ ကာကွယ်မှုပပးရန် လိင်နှင့် ကျား၊မကွဲခပားမှု 
များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပစရမည်။

လုပ်ငန်းြွင်နယ်ပယ်တွင် အကကမ်းြက်မှုနှင့် အပနှာင့် 
အယှက်ပပးခြင်းများကို ြယ်ရှားရန်အတွက် သင်တို၏့ 
အစိုးရမှ  အပကာင်အထည်ပြာ် အတည်ခပုထားပသာ ILO 
Convention 190 လှုပ်ရှားမှုတွင် ပူးပပါင်းပါဝင်ပါ။

အမျ ိုးသမီးများအပပါ် အကျပ်အတည်း၏သက်ပရာက်မှု

ယြုအြျိန်အထ ိအမျ ိုးသမီးများနှင့်အမျ ိုးသားများကကား ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး 
တစ်မျ ိုးတည်းခြင့် ကူးစက်ြံပနရပသာ်လည်း ပသဆုံးမှုနှင့ ်ပရာဂါပကကာင့် 
ထိြိုက်နိုင်မှုမှာ ကွဲခပားခြားနားမှု ရှိသည်။ အပထာက်အထားများအရ 
ပယာက်ျားများမှာ မိန်းမများထက် ပသဆုံးကကသည်။ မည်သိုပ့င်ဆိုပစကာမူ၊ 
COVID-19 အကျပ်အတည်းပကကာင့် အမျ ိုးသမီးများနှင့် အမျ ိုးသားများကကား 
အကျ ိုးသက်ပရာက်မှု ကွဲခပားကကသည်။ အမျ ိုးသမီးများသည ်ဤကပ်ပရာဂါ၏ 
ပရှ့တန်းမှ ရင်ဆိုင်ကကရသည်။ ကျန်းမာပရးနှင့်လူမှုပရး ပစာင့်ပရှာက်မှု 
ကမှ အလုပ်သမား ၇၀ ရာြိုင်နှုန်းသည် အမျ ိုးသမီးများခြစ်ကကပပီး 
စူပါမားကက်များနှင့် စားပသာက်ြန်းမများမှ ပငွရှင်းပကာင်တာတွင်လည်း 
အများဆုံးရှိသည်။                                    
IUF ကများတွင် အမျ ိုးသမီးများအပပါ် ဒီအကျပ်အတည်း၏သက်ပရာက် 
မှုမှာ ထင်သာလျက်ရှိသည်။ စိုက်ပျ ိုးပရးနှင့် စားနပ်ရိက္ခာ ခပုခပင်ထုတ်လုပ်ပရး 
လုပ်ငန်းများသည ်COVID-19 ခြစ်ပွားမှုနှင့်အတူ ြိအားပပးမှုများ အလွန် 
အမင်း ြံပနရသည်။ ဟိုတယ်၊ စားပသာက်ဆိုင်၊ ဧည့်ြံပကျွးပမွးနှင့် 
ြရီးသွားလုပ်ငန် (HRCT) ကများမှာ ဆိုးရွားပသာ အကျပ်အတည်းခြင့် 
ရင်ဆိုင်ပနကကရသည်။
• ဝင်ပငွနည်းပါးပသာ နိုင်ငံများရှိ စိုက်ပျ ိုးပရး လုပ်သားအင်အား၏ ၆၆.၅% သည် 

အမျ ိုးသမီးများခြစ်သည်။

• ကကက်ပမွးခမူပရးလုပ်ငန်းတွင်  အမျ ိုးသမီးများ ကကီးစိုးပနပပီး စားနပ်ရိက္ခာခပုခပင် 
ထုတ်လုပ်ပရးလုပ်ငန်း၌ လုပ်သားအင်အား၏ ရာြိုင်နှုန်းအကကီးစား တည်ရှိသည်။

• HRCT ကတွင် အမျ ိုးသမီးများသည ်အိပ်ြန်းဝန်ပဆာင်မှုနှင့် ပကာ်ြီ၊ 
စားပသာက်ဆိုင ်ဝန်ထမ်းလုပ်သား အများစုတွင် ပနရာယူထားကကသည်။ 

• မပရရာပသာအလုပ်အကိုင်၊ ကျပန်းနှင့် လြနည်းပသာ အလုပ်အကိုင်များတွင် 
အလျံအပယ်ပနရာရထားပသာ အမျ ိုးသမီးများသည ်ကကီးမားပသာ စီးပွားပရးနှင့် 
လူမှုပရး အကျပ်အတည်းပကကာင့် ပထမဆုံးထိြိုက်ြံရလိမ့်မည်။

• ယပန့အထိ သန်းနှင့်ြျီပသာကပလးငယ်များကိ ုပကျာင်းမှ အိမ်သိုပ့ိုြ့ဲ့သည်။ 
ဤအြျက်သည ်မိသားစုများကိ ုအဓိကပစာင့်ပရှာက်သူ အမျ ိုးသမီးများအပပါ် 
သက်ပရာက်မှုရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ လူမှုပရး အကာအကွယ် အလုံအပလာက ်
မရှိပသာအြါ၊ သူတို၏့ စီးပွားပရးလွတ်လပ်မှုကို ကန့်သတ်ထားသည့်အြါ၊ 
အြျ ို့ပသာအမျ ိုးသမီးများ အလုပ်မှ နုတ်ထွက်ရမည် ခြစ်သည်။

• အလုပ ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပသာ အမျ ိုးသမီးများသည ်သူတို၏့ လုပ်ငန်းတာဝန်များ 
နှင့် သက်ကကီးရွယ်အိုများအတွက် အစားအပသာက်နှင့် ခပုစုပစာင့်ပရှာက်မှုလည်း 
ပပးရသည့်တြျိန်တည်း  ၎င်းတို၏့ ကပလးများအတွက် အိမ်ပကျာင်းနှင့် 
ပဝးလံပြါင်သီပသာ ပညာပရးသင်တန်း များကို  ကကီးကကပ်ကွပ်ကဲရသည်။ 
အမျ ိုးသားများနှင့် အမျ ိုးသမီးများသည ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာ 
တို့ ခြင့် ဒီအကျပ်အတည်းကို ကိုင်တွယ်ပခြရှင်းရသည်။

• တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ြရီးသွားလာြွင့ ်ကန့်သတ်ြျက်များသည် 
အိမ်ပြာ်အမျ ိုးသမီးများ ကဲ့သိုပ့သာ ပရေ့ပခပာင်းအလုပ်သမားများအပပါ် 
သက်ပရာက်မှုရှိသည်။ 

• ထိြိုက်မှုရှိပသာ နိုင်ငံများမှ အိမ်ပြာ်များမှာ အြျိန်ပိ ုလုပ်ြမရပ ဲအလုပ်ပိုမိ ု
လုပ်ကကရသည်။ အခြားသူများမှာ ပလျာ်ပကကးမပပးေ ဲရက်စက်စွာ အလုပ်ထုတ်ခပစ် 
ြံြဲ့ရသည်။ ၎င်းတိုထ့ဲမှ အများစုသည ်မည်သည့ ်လူမှုြူလုံပရး အစီအစဉ်မှ 
အကာအကွယ်မရပါ။

လတ်တပလာ ကပ်ပရာဂါခြစ်ပွားမှု အပတွ့အကကုံမှ သင်ယူခြင်း

၂၀၁၄-၂၀၁၆ ြုနှစ်တွင် အာြရိကနိုင်ငံအတွင်း အီေိုလာပရာဂါကူးစက် 
တုန်းက ရရှိြဲ့ပသာ သင်ြန်းစာတြုမှာ  ပြာ်ခပပါ ကျား၊မ အြန်းကပကကာင့် 
ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ တနိုင်ငံမှ ကူးစက်ြံရသူ ၄ ပု ံ၃ ပုံမှာ အမျ ိုးသမီး 
များခြစ်သည်။ တစ်ြျိန်တည်းမှာပင် အမျ ိုးသမီးများသည ်ပရာဂါကူးစက်မှုကို 
ကကီးကကပ်ပသာ ဆုံးခြတ်ြျက်ြျသည့်အြွဲ့များမှြယ်ထုတ်ြံြဲ့ရသည်။ အီေိုလာ 
ပရာဂါကူးစက်ြံထားရပသာပဒသတွင် မျ ိုးဆက်ပွားကျန်းမာပရးအတွက် 
ြွဲပဝြျထားပပးပသာ အရင်းအခမစ်များကို ပရာဂါတုံ့ ခပန်မှုဆီသို ့လေဲပခပာင်း 
ရာတွင် အမျ ိုးသမီးများမှ ပခပာဆိုြွင့ ်မရရှိြဲ့ပါ။ ရလဒ်အပနခြင့် 
မိြင်ပသဆုံးမှုနှုန်းသည် ၇၅% အထိ တိုးတက်ြဲ့သည်။

အပခြအပနများ မကကာမီ ပခပာင်းလဲပတာ့မည်ဟူပသာ ပမျှာ်လင့်ြျက ်
အနည်းငယ်သာရှိသည်။ ဥပမာအားခြင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ 
အစိုးရကျန်းမာပရးဆိုင်ရာ အမှုပဆာင် အကကီးအကဲများ၏ ၇၂%သည် 
အမျ ိုးသားများခြစ်သည်။ အပမရိကန်တွင် COVID-19 အတွက ်အသစ်ြွဲ့စည်း 
ထားပသာ အထူးလုပ်ငန်းအြွဲ့တွင ်ပယာက်ျား ၁၂ ပယာက် ပါဝင်ပပီး ၁၁ ဉီးမှာ 
လူခြူများခြစ်သည်။  

အကကမ်းြက်ပစမည့ ်အိမ်သားရှိပပီးသားခြစ်ပသာပကကာင့ ်ပနအိမ်တွင် 
သီးခြား ပစာင့်ကကည့်ြံရသည့်၊ မိသားစုများမှ သီးခြားြွဲပနရသည့ ်
အမျ ိုးသမီးများအတွက် အကကမ်းြက်မှု နှင့် အလွဲသုံးစားခပုခြင်းြံရမှုတိုက့ို 
ခြစ်ပပါ်ပစသည်။ ပငွပကကး အြက်အြဲပကကာင့် စိတ်ြိစီးမှုများ လာရာက် 
အကကမ်းြက်လာပစခြင်းလည်း ခြစ်နိုင်သည်။

လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကကမ်းြက်မှု၊ ကိုယ်ဝန်ပဆာင်ခြင်းနှင့် ဆယ်ပကျာ်သက် 
ကိုယ်၀န်ပဆာင်ခြင်း အန္တရာယ်များ သိသိသာသာ ခမင့်တက်လာသည။်


