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IUF COVID-19 ပတာင်းဆိုြျက်များ - စားပသာက်ကုန်

ကမ္ဘာတဝှမ်းသ့ုိ COVID-19 ပျံန့ံှ့သွားသည်နှင့်အမျှ အစုိးရများနှင့်လူထုတ့ုိ 
ထိပ်တုိက်ခငင်းြံုကကရပသာ အဓိကပမးြွန်းများမှ တစ်ြုမှာ - “ကျွနု်ပ်တ့ုိမှာ 
စားနပ်ရိက္ခာ အလံုအပလာက်ရိှပပီလား” ပဲခြစ်သည်။ စားပသာက်ကုန် 
(F&B) လုပ်သားများကုိ မရိှမခြစ်လုိအပ်သည်ဟု နုိင်ငံပတာ်ပတာ်များများက 
သတ်မှတ်ထားသည်။ ပထာက်ပ့ံပရးပတွ ထိန်းထား နုိင်ြ့ုိ စားနပ်ရိက္ခာ 
ထုတ်စက်ရံုများ ြွင့်လှစ်ဆဲခြစ်ပပီး ပတာက်ပလျာက် လည်ပတ်ပပးပနရသည်။ 

အလုပ်သမားများအား ကာကွယ်ရန်နှင့် စားနပ်ရိက္ခာ လံုပြုံမှုရိှပစရန် 
တင်းကကပ်ပသာစည်းမျဉ်းများ ထားရိှသင့်သည်။ ကုမ္ပဏီများ၊ အထူးသခြင့် 
နုိင်ငံခြားကုမ္ပဏီများတွင် COVID-19 စည်းကမ်း သတ်မှတ်ြျက်များ 
ထုတ်ပပးသည်။ အပသးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားပရးလုပ်ငန်းများမှ အလုပ်သမား 
များအားလည်း အကာအကွယ်ပပးရမည်။

COVID-19 ခပန့်ပွားမှုကုိ တားဆီးရာတွင် စားပသာက်ကုန်အလုပ်သမားများအား 
ကာကွယ် ပစာင့်ပရှာက်ခြင်းနှင့် အသက်ဆံုးရှုးံမှု  မရိှပစပရးအတွက် အလုပ်သမား 
သမဂ္ဂ၏ ပတာင်းဆုိြျက်များကုိ ဤစာပစာင်မှ ပြာ်ခပထားသည်။

အလုပ်ရှင်များ

F&B အလုပ်ြွင်အားလုံးတွင် COVID-19 ကိုင်တွယ်ြျင်းကပ်မည့် 
အစီအစဉ်တစ်ြ ုလိုအပ်သည်။ ဤအစီအစဉ်များကိ ုစီမံြန့်ြွဲမှုနှင့် 
သမဂတိုမ့ှ ညှိနှိုင်းရမည်။

အလုပ်ရှင် လုပ်ရမည်မှာ : 

၁။  အလုပ်သမားများအပနခြင့ ်သူတိုအ့လုပ်လုပ်သည့ ်တပန့တာလုံး 
တဉီးနှင့်တဉီး ၂ မီတာ (၆ ပပြွ)ဲ ခြားပပီး အလုပ်လုပ်ပစရမည်။ 
ဤအရာသည ်လုပ်ငန်းြွဲ့စည်းပုံ၊ အလုပ်အြျိန်ဇယားနှင့ ်
နားပနြျိန်များအား ခပုခပုထားခြင်းမှတစ်ဆင့် ခြစ်နိုင်သည်။ 
အလုပ်ရုံပုံစံကိုလည်း လိုအပ်သလိ ုပုံစံပခပာင်းလဲသင့်ပပသည်။ 
ဉပမာအားခြင့ ်Perspex၊ Plexiglas တပ်ဆင်ခြင်း သိုမ့ဟုတ် 
အလုပ်သမား တပယာက်နဲ့တပယာက်မကူးစက်နိုင်ပအာင် 
အရံအတား ထားရှိခြင်းတို့ ခြစ်သည်။ အလုပ်သမားများကကား ၂ 
မီတာ ခြားပစြိုအ့တွက် ထုတ်ကုန်လိုင်းများကိုလည်း အခမန်နှုန်းနှင့် 
ထုတ်လုပ်မှုပမာဏ ပလျာ့ြျရသည်။

၂။  လက်ပဆးပေစင်နှင့် လက်သန့်ပဆးရည်များ အလုံအပလာက ်
ထားရှိကာ ပြတနားြျိန်ကိုလည်း တိုးခမှင့်ပပးလိုက်ခြင်းခြင့် 
လုပ်ငန်းြွင်အတွင်း လက်ပဆးခြင်းမှာ အမူအကျင့်တြု 
ခြစ်လာပစသည်။

၃။  အလုပ်ဆိုင်း၊ အြျိန်ပိုနှင့် ပတ်သက်ပပီး သမဂနှင့် ပစ့စပ်ညှိနှိုင်းပါ။ 
ကူးစက်ပရာဂါသည် အတင်း အဓမ္မပစြိုင်းမှုများကို အသုံးခပုရန် 
သိုမ့ဟုတ် အလုပ်သမားများ၏ ကျန်းမာပရးကို ထိြိုက်ပစသည်    
အထိ အလုပ်လုပ်ပစရန ်မဟုတ်ရပါ။

၄။  အိမ်သာ၊ ထမင်းစားြန်းများ အပါအဝင ်အလုပ်ြွင်အတွင်း 
သန့်သန့်ရှင်းရှင်းခြစ်ပနပအာင် ပုံမှန်လုပ်ရမည်။ အားလုံးမျှပဝ 
သုံးစွဲကကရသည့် ပနရာများခြစ်သည့် (သစ်သားြုံ၊ တံြါးလက်ကိုင်၊ 
လက်ရန်းများနှင့် ကီးေုတ်များ) ပုံမှန် သန့်ရှင်းပရး လုပ်ရမည်။ 

၅။  အလုပ်သမားများအကကား သင့်ပလျာ်ပသာ အကွာအပဝးကို 
အစားထိုးနိုင်ခြင်းမရှိပသာ်လည်း သင့်ပလျာ်ပသာ ပုဂ္ဂိုလ်ပရး 
အကာအကွယ် ပပးသည့ ်ကိရိယာများ (PPE) ကို ပပးပါ။ အြျ ို့ 
ပသာ အပခြအပနများတွင် အနီးကပ်ထိပတွ့ ခြင်းမှ ပရှာင်ရှား 
နိုင်ရန် PPE ကို အြျိန်တိုတိုအတွင်း ဝတ်ဆင်ရန် လိုအပ်နိုင်သည်။ 
ဉပမာ စက်ပစည်း အစိတ်အပိုင်းတြုကို ခပင်ဆင်ပရးသမားများ 
တူတူခပင်ဆင်ကက သလိုမျ ိုး ခြစ်ပါသည်။၊ ထိုသ့ို ့ဝတ်ဆင်ရာတွင် 
စနစ်တကျ ရှိြိုန့ှင့် သင်တန်းပပးထားြို ့လိုအပ်ပါသည်။ 
နှားပြါင်းစည်းများကိုလည်း အလွယ်တကူ အစားထိုး ပပးနိုင်ရမည်။ 

၆။  လုပ်ငန်းြွင်အတွင်း သပောတူ ကျင့်သုံးရမည့် စည်းကမ်းြျက်များကို 
အလုပ်သမားအားလုံး နားလည်ပသာ ောသာစကားခြင့် ပကကခငာ 
သင်ပုန်း ပပါ်တွင် ကပ်ထားပပီး ပုံမှန် ဆက်သွယ်ပနကကရမည်။ 

၇။  COVID-19 ထိပတွ့မှု ပလျာ့ြျနုိင်ပရးအတွက် အလုပ်ြွင်သို ့အသွား 
အခပန် လုပ်ရာတွင် ပေးကင်းလုံပြုံြိုအ့တွက် စီစဉ်ထားရမည်။ 

၈။  ကပ်ပရာဂါကာလအတွင်း အလုပ်လုပ်ရန ်လိုအပ်ပသာ အလုပ်သမား 
များသည ်လုံပလာက်ပသာ ကပလးသူငယ်ပစာင့်ပရှာက်မှု 
အသုံးအပဆာင်များ ရရှိနိင်ပရး ကပလး ပစာင့်ပရှာက်မှုစရိတ်ကို 
ပစ့စပ်ညှိနှိုင်းပပးရသည်။

၉။  ြျားနာပသာ အလုပ်သမားများ သိုမ့ဟုတ် ထုတ်ကုန်လိုအပ်ြျက် 
အတွက် ယာယီ အလုပ်သမား များ ပြါ်ြိုလ့ိုအပ်ပါက 
ပအဂျင်စီများကပန ပြါ်မည့်အစား တိုက်ရိုက် ြန့်အပ်ရပါမည်။ 
ထိုယာယီ လုပ်သားများသည ်COVID-19 အစီအမံများအတွက ်
သီးခြားသင်တန်း အပါအဝင ်သင့်ပလျာ်စွာ ပလ့ကျင့်ထားရမည်။  



IUF COVID-19 ပတာင်းဆိုြျက်များ - စားပသာက်ကုန်

အစိုးရများ

၁။ လံုပလာက်တ့ဲ ရိက္ခာခြည့်တင်းထားမှုမှာ အစုိးရ ပတွရဲ့တာဝန် 
ခြစ်ပသာပကကာင့် လုပ်ငန်းြွင်အတွင်း ကျန်းမာပရးနှင့် 
ပေးကင်းလံုပြုံမှုအပပါ် ဝန်ထုတ် ဝန်ပုိးမခြစ်ပစပဲ 
စားပသာက်ကုန် ကမှ ကုန်ထုတ်  လုပ်ငန်းများ 
ထိန်းသိမ်းထားနုိင်ြ့ုိ သမဂများ၊ အလုပ်ရှင်များနှင့် အစ့ုိရတ့ုိ 
အလုပ်လုပ်ကကရသည်။ 

၂။ အစုိးရများအပနခြင့် အလုပ်အကုိင် အြွင့်အလမ်း 
များနှင့် အလုပ်သမားများ ရင်ဆုိင်ပနရပသာ 
စီးပွားပရးအြက်အြဲများကုိ အသိအမှတ် ခပုသင့် သည်။ 
အစုိးရများသည် အလုပ်သမားသမဂ္ဂများ၊ အလုပ်ရှင်များနှင့် 
ပူးပပါင်း၍ ဤအန္တရာယ် များကုိပလျှာ့ြျရန်အတွက် 
အလုပ်အကုိင်နှင့် ၀င်ပငွ အပထာက်အပ့ံ အစီအမံများကုိ 
မိတ်ဆက်သင့်သည်။

UN ပအဂျင်စီများ 

ြျားနာမှုနှင့ ် စပ်လျင်း၍ 
နိုင်ငံအများစုတွင် COV ID-19 စစ်ပဆးခြင်းစနစ ်
မလုံပလာက်ပါ။ Coronavirus လက္ခဏာ ပတွ့ရှိသူတိုင်းကို 
ပဆးစစ်သင့်ပပီး အနုတ်လက္ခဏာခပသည်အထိ အလုပ်မှ 
ကင်းကွာသင့်သည်။ ပဆးစစ်ရန ်ခြစ်နိုင်ပါက ပဆးစစ်မှုကို 
လုပ်ငန်းြွင် လိုက်နာကကရမည့် အြျက်တြုအခြစ ်ညှိနှိုင်းရမည်။ 
ပဆးစစခ်ြင်းသည ်ပရာဂါပျံန့ှံ့မှုကို ကာကွယ်ရန် ကူညီပသာ် 
လည်း ၎င်းသည်အလုပ်ြွင ်ပေးကင်းလုံပြုံမှုကိ ုအာမြံြျက် 
မပပးနိုငပ်ပ။ ကျယ်ခပန့်စွာ ကူးစက်ပနပသာ ပနရာများတွင် 
အပကာင်းဆုံး ြျဉ်းကပ်မှုတြုမှာ လူတိုင်း မိမိကိုယ်မိမိ 
ကူးစက်နိုင်ပြျရှိပကကာင်း စဉ်းစားကကရန်ခြစ်သည်။ 

ပနထိုင်မပကာင်းခြစ်ပါက အခပင် မသွားသင့်ပါ။ 
အခပင်မသွားပပဲနထိုင်ခြင်းက သာမန်အြျိန်ထက် 
အြုကပ်ပရာဂါကျပရာက်ြျိန်မှာ ပိုအပရးကကီးသည်။ 
ပနမပကာင်းစဉ ်အလုပ်လုပ်ခြင်းက တခြားသူတို၏့ 
အသက်ကိုပါ ပြိမ်းပခြာက်မှုခြစ်ပစသည်။ COVID-19 
ပကကာင့် ြျားနာခြင်းမဟုတ်သည့်တိုင် ပရာဂါခပန့်ပွားမှုပကကာင့် 
တခြားသူတို၏့ ကိုယ်ြံအားစနစ်ကို ပလျာ့ကျပစပပီး ကျန်းမာပရး 
ဝန်ပဆာင်မှုများအပပါ် ပိုမိ ုဝန်ပိပစပါသည်။ 

အသက် ၆၅ နှစ်ပကျာ်ပနပသာ အလုပ်သမားများ 
နှလုံးပရာဂါ၊ ကင်ဆာ၊ ဆီးြျ ိုပရာဂါ သိုမ့ဟုတ် 
အသက်ရှူလမ်းပကကာင်းဆိုင်ရာ ပရာဂါအြံရှိသူများ 
သိုမ့ဟုတ် ကိုယ်ြံအားကျဆင်းစနသူများသည် COVID-19 
ပရာဂါကူးစက်နိုင်ပြျများပပီး ပရာဂါ ခပင်းထန်ခြင်း 
သိုမ့ဟုတ် ပသဆုံးခြင်း အန္တရာယ် အများဆုံးရှိသည်။ 
ထိုအလုပ်သမားများအတွက် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သီးခြားြွဲပနနိုင် 
ခြင်း အခပည့်အဝ မရှိပါက ြွင့်ယူရမည်ခြစ်ပပီး သူတိုအ့တွက် 
လစာရ ြွင့်ခြစ်ြို ့ပစ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုမှာ ဉီးစားပပးရမည့် 
အရာတြုခြစ်သည်။

၁။ မရှိမခြစ်လိုအပ်ပသာ စားနပ်ရိက္ခာနှင့် အပြျာ်ယမကာ 
ကမှ အလုပ်သမားများအား ပကာင်းမွန်ပသာ လုပ်ငန်းြွင် 
အပခြအပနများ ရှိပစရန် စားနပ်ရိက္ခာ၊ အလုပ်အကိုင်၊ 
ကျန်းမာပရးတ့ုိနှင့်ပတ်သက်ပသာ FAO၊ ILO နှင့် WHO တ့ုိလ့ုိ 
UN ပအဂျင်စီများနှင့် အတူတကွ အလုပ်လုပ်ရမည်။

၂။ FAO, ILO နှင့် WHO တို ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ 
စားနပ်ရိက္ခာြူလုံပစြို ့တကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ 
လမ်းညွှန်ြျက်များ ခပုစုအပကာင်အထည် ပြာ်မှုတွင်  
အလုပ်သမားသမဂ္ဂများပါ၀င်ရမည်။


