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COVID-19 ကုိ လုပ်ငန်ဵခွင်ဆိုင်ရာ ေရာဂါအြဖစ် အသိအမှတ်ပပီဵ လုပ်ငန်ဵခွင် ေေဵကင်ဵ 

လုဳခခုဳေစဖ့ုိအတွက် စုေပါင်ဵအေရဵဆိခုွငဴ်မှတ်စုနှငဴ် စုေပါင်ဵသေောတူညီချက်မျာဵမှ အ 

ချက်အလက်မျာဵ  

IUF အာရှ/ ပစိဖိတ်  

ဇွန်လ ၃၀ ရက်ေန့၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်  

နိုင်ငဳေော်ေော်မျာဵမျာဵေွင် COVID-19 ကပ်ေရာဂါအေြြေအေနမှာ ပုိမုိဆိုဵရွာဵလျက်ရိှပပီဵ အဆုဳဵေေ်နိင်ုဖ့ုိ 

အလှမ်ဵေဝဵေနပါေသဵသည်။ ြပန်လည်ေကာင်ဵမနွ်လာေသာ ေြေျ ို့နိုင်ငဳမျာဵမှာ ကပ်ေရာဂါ ဒုေိယ သ့ုိမဟုေ် 
ေေိယလှိုင်ဵမျာဵနှင်ဴ ကကုဳေေွ့ေနရဆဲ ြဖစ်ပါသည်။ နိုင်ငဳအနည်ဵငယ်ကသာ ကပ်ေရာဂါကို ထိန်ဵြေျုပ်နိင်ုပပီဵ 

COVID-19 ေရာဂါ ဆက်လက်ေည်ရိှေနဆဲြဖစ်ကာ အမျာဵြပည်သူကျန်ဵမာေရဵကို ဆက်လက် ပြိေမ်ဵေြြောက်ေနဆဲ 
ြဖစ်ပါသည်။ 

COVID-19 ကပ်ေရာဂါ အပပီဵေွင် COVID-19 မှာ ပြေိမ်ဵေြြောက်မှုကကီဵ ေြုေအြဖစ်ဆက်လက်ေည်ရိိှေနပပီဵ 
ထုိအထဲေွင် အလုပ်သမာဵမျာဵ အလုပ်ေွင် COVID-19 ကူဵစက်ြဳေရြြေင်ဵ သ့ုိမဟုေ် အလုပ်လုပ်ြြေင်ဵေ ကာင်ဴ 

ေရာဂါကူဵစက်ြေဳရြြေင်ဵေို့ ပါဝင်ပါသည်။   

COVID-19 ကဴဲသ့ုိလုိ ေရာဂါကို လုပ်ငန်ဵြွေင်ဆိုင်ရာေရာဂါအြဖစ် အသိအမှေ် ြပုရမည်ြဖစ်ပါေသာေ ကာငဴ် 
အလုပ်သမာဵ၏ လုပ်ငန်ဵြွေင်ဆိုင်ရာ ေဘဵကင်ဵလဳုခြေုဳမှုနှင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵ (OSH) ကိုလည်ဵ အကာအကွယ် ေပဵရ 
ပါမည်။ (ေအာက်ေဖာ်ြပပါ COVID-19 နှင်ဴ OSH ကို  ကည်ဴပါ)  

သမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်ဵေော်ေော်မျာဵမျာဵသည် "အလုပ်ြွေင်သ့ုိ ေဘဵကင်ဵစွာြဖင်ဴ ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ေရဵ"နှင်ဴ "ေန 

ထုိင်မှုပဳုစအဳသစ်" ြဖင်ဴ လုပ်ငန်ဵစီစဉ်ေဆာင်ရွက်ထာဵမှုအေပါ် အလုပ်ရှင်မျာဵနှင်ဴ ေဆွဵေနွဵညိှနှိုင်ဵြေဲဴ ကပပီ 
ြဖစ်ပါသည်။ သ့ုိေသာ်လည်ဵ အစီအမဳ အာဵလဳုဵနီဵပါဵမှာ အလုပ်ရှင်မျာဵမှ ေဖက်သေ် လုပ်ေဆာင်ြေဲဴ ကြြေင်ဵြဖစ်ပပီဵ 
အလုပ်သမာဵမျာဵ ရင်ဆုိင်ေန ကရေသာ အန္တရာယ်မျာဵအေပါ် ထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵ စာဵြြေင်ဵ မရိှပါ။  

ဉပမာအာဵြဖင်ဴ ေြေျ ို့ေသာ မရိှမြဖစ်လည်ပေ်ေနေသာ စာဵေသာက်ကုန် စက်ရုမဳျာဵေွင် လက်ရိှ ြေက်ြေဲေသာ 
အြေျနိ်အေွက် အလုပ်ရှင်မျာဵမှ အပိုေငွမျာဵ ပဴဳပုိဵေပဵြဴဲေ ကပါသည်။ ထုိသ့ုိ ပုိမုိေပဵေဆာင်မှုက COVID-19 ကပ်ေရာ 

ဂါကာလအေွင်ဵ ောဝန်ပုိယူရမှု၊ စိေ်ဖိစီဵ မှုနှင်ဴ လုပ်ငန်ဵြွေင်အြေက်အြဲေအေပါ် အသိအမှေ်ြပုသည်ဴသေဘာ 
ြဖစ်ပါသည်။ 

ကပ်ေရာဂါအေြြေအေန ပုိမုိဆိုဵရွာဵလာေပမည်ဴလည်ဵ ေြေျ ို့အလုပ်ရှင်မျာဵမှ ေဖက်သေ်ေပဵထာဵေသာ အထူဵ 
ေထာက်ပဴဳေငွအာဵ ေလျာဴြေျြြေင်ဵ သ့ုိမဟုေ် ြဖေ်ေောက်လုိက်ြြေင်ဵမျာဵ ရိှလာပါသည်။ ထုိေထာက်ပဴဳေငွမျာဵသည် 

ကျန်ဵမာေရဵ အေရဵေပါ်အေြြေအေနေွင် ြေက်ြေဲမှုနှင်ဴ ဖိအာဵမျာဵအေပါ် အသိအမှေ်ြပုကာ ေပဵထာဵြြေင်ဵြဖစ်ပပီဵ 
ြဖေ်ေောက်၊ ေလျာဴြေျြြေင်ဵကုိလည်ဵ ေငွေ ကဵဆိုင်ရာ ဆုဳဵြဖေ်ြေျက်ြဖင်ဴ ေဖက်သေ် လုပ်ေဆာင် ကြပန်သည်။  

အပိုေဆာင်ဵေငွ မေပဵေောဴသြဖင်ဴ အန္တရာယ် ပုိမျာဵေစပါသည်။ အြေက်အြဲေ၊ ဖိအာဵနှင်ဴ ောဝနပုိ်ေစမှုအေွက် 
ေပဵေသာ အပိုေဆာင်ဵေငွ ဖယ်ရှာဵလုိက်ြြေင်ဵက နာဵလည်မှုလဲွေစေေ်ပါသည်- "ကပ်ေရာဂါပပီဵသွာဵပပီ၊ အြေုေောဴ 

ေဘဵကင်ဵလဳုခြေုဳမှု ရိှသွာဵပပီ" 
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ေကယ်ေောဴ လက်ရိှေွင် ေဘဵကင်ဵလဳုခြေုဳမှု မရိှေသဵပါ။ COVID-19 ေဘဵကင်ဵလဳုခြေုဳမှုဆုိင်ရာ လုိက်နာ ကရမည်ဴ 
အြေျက်မျာဵ ဆက်လက်ထာဵရိှရမည်ြဖစ်ပပီဵ ထုိအြေျက်မျာဵက ဖိစီဵမှု၊ အြေက်အြဲေနှင်ဴ အပုိောဝန်ယူမှုကုိ ြဖစ်ေန 

ေစမည်။ 

ေြေျနိ်ေည်ဵမာှ အလုပ်သမာဵမျာဵအေနြဖင်ဴ လုပ်ငန်ဵခွင် ေေဵကင်ဵလဳုခခုဳမှုအတွက် သူတ့ုိ၏ အခွင်ဴအေရဵ ကုိ 
ကာကွယ် ကရမည်။  

သမဂ္ဂေော်ေော်မျာဵမျာဵ COVID-19 ဆိုင်ရာ အြေျက်မျာဵ ေင်ြပရာေွင် ပါဝင်ေသာ အြေျက်မျာဵမှာ -   

- သမဂ္ဂ-အလုပ်ရှင် COVID-19 ေေဵကင်ဵလဳုခခုဳမှုေကာ်မတီ - လက်ရိှ သမဂ္ဂ-အလုပ်ရှင် ေဘဵကင်ဵလဳုခြေုဳမှု 

ေကာ်မေီသည် COVID-19 ကုိ ောဝန်ယူရမည်ဴအပုိင်ဵအြဖစ် ပါဝင်ရမည် သ့ုိမဟုေ် သမဂ္ဂ-အလုပ်ရှင် COVID-19 
ေကာ်မေီ အသစ် ဖဲွ့စည်ဵရမည်။ ေကာ်မေီ၏ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ြေျက်မျာဵ ထိေရာက်မှုရိှေစေရဵ လုိအပ်ေသာ 

အြေျနိ်နှင်ဴ အရင်ဵြမစ် ြဲွေေဝသဳုဵစွဲရမည်။ ပူဵေွဲေကာ်မေီသည် ေဘဵကင်ဵလဳုခြေုဳမှု ဆန်ဵစစ်ြေျက်မျာဵ၊ လုပ်ငန်ဵ 
ြေွင်ဆုိင်ရာ ေရာဂါေြေုအြဖစ် COVID-19 ဆုိင်ရာ သေင်ဵအြေျက်အလက်သစ် သဳုဵသပ်မှုမျာဵ၊ အလုပ်သမာဵ 
မျာဵအာဵ ပညာေပဵသေင်ဵပို့မှုမျာဵ နှင်ဴ ေဒသန္တရ ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴ OSH အာဏာပုိင်မျာဵနှင်ဴ ညိှနှိုင်ဵေဆာင်ရွက်မှု 

မျာဵ ပဳုမှနလု်ပ်ေဆာင် ကရမည်။ 

-ေေဵကင်ဵလဳုခခုဳေသာ လုပ်ငန်ဵခွင်ရရှိခွင်ဴ -  လုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵသည် လုပ်ငန်ဵြွေင်ေဘဵကင်ဵလဳုခြေုဳမှု ရိှေစေရဵအေွက် 

ေကာ်မေီ၏ ောဝန်ြဳေမှုကို အသိအမှေ် ြပုရမည် ြဖစ်ပပီဵ ဘယ်လုပ်ငန်ဵအေြြေအေနမျ ိုဵမဆို အလုပ်သမာဵအာဵလဳုဵ 
ေဘဵကင်ဵလဳုခြေုဳေသာ လုပ်ငန်ဵြေွင်ရရိှလုပ်ကိုင်ြေွင်ဴ ရိှရမည်။ ၎င်ဵထဲေွင် COVID-19 ကူဵစက်နိင်ုေြေျ ြမင်ဴမာဵ 

နိုင်ဖွယ်ရိှေသာ အလုပ်ြေွင်မှ မိမိေို့ စွန့်ြေွာြြေင်ဵ၊ အလုပ်လုပ်ရန် ြငင်ဵပယ်ြြေင်ဵ အြွေင်ဴအေရဵလည်ဵ ပါဝင်ပါ 
သည်။  လုပ်ငန်ဵြေွင်ေဘဵကင်ဵ လဳုခြေုဳမှု ရိှသည်အထိ အလုပ်ြေွင်မှ စွန့်ြွောသူ၊ အလုပ်လုပ်ရန် ြငင်ဵပယ်သူမျာဵအာဵ 
အြပစ်ေပဵြြေင်ဵ သ့ုိမဟုေ် အြွေင်ဴအေရဵမေပဵေောဴြြေင်ဵမျာဵ မရိှေစရပါ။  

- ကျာဵမ တန်ဵတူညီမျှမှုနှင်ဴ ခွဲြခာဵဆက်ဆဳမှု မရိှေစေရဵ - COVID-19 ေဘဵကင်ဵလဳုခြေုဳမှု ဆိုင်ရာ စည်ဵကမ်ဵ 
ြေျက်မျာဵနှင်ဴ စီမဳေဆာင်ရွက်ြေျက်အသစ်မျာဵသည် အမျ ိုဵသမီဵ အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ အြွေင်ဴအေရဵနှင်ဴ စိုဵရိမ်မှုအေပါ် 

ထည်ဴသွင်ဵ စဉ်ဵ စာဵရမည်ြဖစ်ပပီဵ ေကာ်မေီထဲေွင်လည်ဵ အမျ ိုဵသမီဵကုိယ်စာဵလှယ်ေော်မျာဵ ပါဝင်ရပါမည်။ 
အစီအမဳအာဵလဳုဵနှင်ဴ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ြေျက်အသစ်မျာဵေွင် ကျာဵမ ဆုိရာ ထိရှလွယ်မှု၊ ြေွဲြြောဵဆက်ဆဳမှု သ့ုိမ 

ဟုေ် အမျ ိုဵသမီဵအလုပ်သမာဵမျာဵအာဵ ဆုိဵကျ ိုဵြဖစ်ေစမှုမျာဵ မရိှေစေရဵ ြေျင်ဴြေျနိ်ရပါမည်။ ကျာဵမဆုိင်ရာ ထိရှ 
လွယ်ေသာ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ြေျက်မျာဵနှင်ဴ ေဘဵကင်ဵလဳုခြေုဳမှုဆိုင်ရာ စည်ဵကမ်ဵြေျက်မျာဵ ေဆွဵေနွဵရာေွင် 
လိင်ပုိင်ဵဆိုင်ရာ အေနှာင်ဴယှက်ေပဵမှုမျာဵမှ ကင်ဵရှင်ဵရမည်။  

ခွဲြခာဵဆက်ဆဳမှုနှင်ဴ ကဲရဲ့အြပစ်တင်ြခင်ဵအာဵ ေရှာင်ရှာဵြခင်ဵ COVID-19 ေရာဂါကူဵစက်ြဳေထာဵရသည်ဟု သဳသယ 

ရိှသည်ဴ အလုပ်သမာဵမျာဵ သ့ုိမဟုေ် COVID-19 ကူဵစက်ြဳေထာဵရေ ကာင်ဵ အေည်ြပုြေဳထာဵရသည်ဴ 
အလုပ်သမာဵမျာဵသည် ပဴဳပုိဵမှုမျာဵ အေေ်နိင်ုဆုဳဵ ရရိှေစရမည် ြဖစ်ပပီဵ မည်သည်ဴ ြေွဲြြောဵဆက်ဆဳမှုမျာဵနှင်ဴ ကဴဲရဲ့ 
အြပစ်ေင်ြြေင်ဵမျာဵ မြပုရပါ။ လုပ်ငန်ဵြွေင်ေွင် ြေွဲြြောဵဆက်ဆဳမှု၊ ကဴဲရဲ့အြပစ်ေင်မှုမျာဵ ဖယ်ရှာဵနိုင်ေရဵ ပညာေပဵ 

ြြေင်ဵ၊ အသိေပဵြြေင်ဵမျာဵလုပ်ေဆာင်ရမည်မှာ သမဂ္ဂနှင်ဴ အလုပ်ရှင်မျာဵ၏ ောဝန်ြဖစ်ပါသည်။  

ေေဵဆိုဵကျ ိုဵမျာဵေလျာဴကျေစေရဵ - ေဘဵကင်ဵလဳုခြေုဳေသာ လုပ်ငန်ဵြွေင် ြပန်လည်ြပုြပင်မှု အလုပ်လုပ်နှုန်ဵ ၊ 

အလုပ်ြေျနိ်၊ အလုပ်ဆိုင်ဵမျာဵနှင်ဴ နာဵြေျနိ်အပါအဝင် လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ြေျက်မျာဵအာဵ သမဂ္ဂနှင်ဴ ေိုင်ပင်ကာ 
ြပန်လည်ြပုြပင်ရမည်။ သ့ုိမှသာ ထိေရာက်ေသာ ြေပ်ြေွာြွောေနထုိင်မှု၊ အကာအကွယ်အသဳုဵြပုမှု၊ ေကာင်ဵမနွ်ေသာ 
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ေကုိယ်ေရသန့်ရှင်ဵမှု နှင်ဴ ေြြောဵေဘဵကင်ဵလဳုခြေုဳမှုမျာဵ ရိှေစကာ ေဆာင်ရွက်ြေျက်အသစ်မျာဵမှ စိေ်ဖိစီဵ မှုမျာဵ ကုိ 
ေလျာဴြေျနုိင်မည်။  

စိတ်ဖိစီဵ မှုသည် လုပ်ငန်ဵခွင်နှင်ဴဆက်စပ်ေသာဖျာဵနာမှု -  စိေ်ဖိစီဵ မှုကုိ လုပ်ငန်ဵြွေင်ဖျာဵနာမှုအြဖစ် အသိအမှေ် 

ြပုရမည် ြဖစ်ပပီဵ COVID-19  ေဘဵကင်ဵလဳုခြေုဳမှု ဆုိင်ရာ စည်ဵကမ်ဵသေ်မှေ်ြေျက်မျာဵနှင်ဴ ေရာဂါကူဵစက် 
မှုဆက်လက်ြဖစ်ေပါ်ေနြြေင်ဵေ ကာင်ဴ ရရှိေသာ စိေ်ဖိစီဵ မှုမျာဵအပါအဝင် စိေ်ဖိစီဵမှုကို ေဖာ်ထုေ်ေလျှောဴြေျနုိင်ဖို့ 
သမဂ္ဂနှင်ဴ အလုပ်ရှင်ေို့ ပူဵေွဲအကဲြဖေ်မှုေြုေ လုပ်ေဆာင်  ကရမည်။ 

တကုိယ်ေရအကာအကွယ်သဳုဵပစည်ဵ (PPE) - အလုပ်သမာဵမျာဵအာဵလဳုဵ (စာြေျုပ်၊ေနစာဵနှင်ဴ ကာဵြေဳ အလုပ်သ 
မာဵမျာဵအပါအဝင်) အေွက် လဳုေလာက်ေသာ PPE မျာဵကုိ လုပ်ြေေလျာဴြေျြြေင်ဵမျာဵ မြပုလုပ်ပဲ အြေမဴဲ လဳုေလာက် 

စွာ ပဴဳပုိဵေပဵရမည်။ အလုပ်သမာဵေဉီဵ စီ ေဆုိင်ဵစီအေွက် လုိအပ်ေသာ PPE အမျ ိုဵအစာဵ၊ အရည်အေသွဵနှငဴ် 
ပမာဏအ ေပါ် သမဂ္ဂနှင်ဴ အလုပ်ရှင်ေို့မှ သေဘာေူရလိမ်ဴမည်။ အလုပ်လုပ်ြေျနိ်၊ နာဵြေျနိ်၊ ယူနီေဖာင်ဵလဲြေျနိ်မျာဵနှင်ဴ 

အလုပ်လုပ်နှုန်ဵ မျာဵသည် အလုပ်သမာဵမျာဵအာဵ PPE သက်ေောင်ဴသက်သာြဖင်ဴ ထိေရာက်စွာ ဝေ်ဆင်နိင်ုေစဖို့ 
ြေွင်ဴြပုေပဵထာဵရပါလိမ်ဴမည်။ PPE မျာဵသည် အမျ ိုဵသမီဵ အလုပ်သမာဵမျာဵအေွက်လည်ဵ သင်ဴေော်မှု ရိှရပါမည်။ 
အမျ ိုဵသမီဵမျာဵအေွက် သင်ဴေော်ေသာ PPE နှင်ဴ ေဘဵကင်ဵလဳုခြေုဳမှုဆုိင်ရာ စည်ဵကမ်ဵြေျက်မျာဵေွင် လိင်ပုိင်ဵ 

ဆိုင်ရာ အေနှာင်ဴအယှက်ေပဵမှုမျာဵ ကင်ဵရှင်ဵရမည်။  

ေေဵကင်ဵလဳုခခုဳေသာ ပုိ့ေဆာင်ေရဵ - သမဂ္ဂ-အလုပ်ရှင်ေကာ်မေီ အလုပ်သမာဵအာဵလဳုဵ သွာဵလာေရဵေွင် 

လဳုခြေုဳမှုရိှေစေရဵအေွက် ထည်ဴစဉ်ဵစာဵရမည်။ ပစည်ဵပိုြ့ြေင်ဵ၊ ေရာင်ဵြေျြြေင်ဵနှင်ဴ သင်ေန်ဵေက်ြြေင်ဵေို့လည်ဵ 
အပါအဝင်ြဖစ်သည်။ လုပ်ငန်ဵြွေင်သ့ုိ သွာဵြြေင်ဵ၊ ြပန်လာြြေင်ဵမာှလည်ဵ အလုပ်ြွေင်အြဖစ် ထည်ဴသွင်ဵရမည်ြဖစ်ပပီဵ 

သွာဵလာေနြေျန်ိေွင် COVID-19 ဆိုဵကျ ိုဵမသက်ေရာက်ေစေရဵအေွက် သယ်ယူပ့ုိေဆာင်ေရဵလဳုခြေုဳမှု အဆင်ဴ 
ြမှင်ဴထာဵသင်ဴပါသည်။  

လစာရ ဖျာဵနာခွင်ဴ ပုိမုိရရှိမှု - အြပစ်ေပဵြြေင်ဵ သ့ုိမဟုေ် လုပ်အာဵြေ ြဖေ်ေောက်ြြေင်ဵမရိှေစပဲ အလုပ်သမာဵ 
မျာဵအာဵလဳုဵ လစာရ ဖျာဵနာြွေင်ဴကို သဳုဵစွဲြွေင်ဴ ြပုသင်ဴပါသည်။ အလုပ်သမာဵမျာဵအာဵလဳုဵ ကျန်ဵကျန်ဵမာမာရိိှေနေစဖို့ 

လစာရ ဖျာဵနာြေွင်ဴ လုိအပ်ပါသည်။ လစာြဖင်ဴ ဖျာဵနာြေွင်ဴ သဳုဵစွဲြြေင်ဵကုိ အလုပ်ပျက်ြြေင်ဵ သ့ုိမဟုေ် လုပ်ရည် 
ကုိင်ရည်အကဲြဖေ်မှုအေပါ် မသက်ေရာက်ေစရပါ။ အသဳုဵမြပုြဖစ်ေသာ ဖျာဵနာြေွင်ဴကို အြေေ ကဵေငွြဖင်ဴ ြပန်မအမ်ဵ  
ရပါ။ 

လစာရ အထူဵခွင်ဴရက် - COVID-19 ေရာဂါ ကူဵစက်ြေဳထာဵရသူဟု သဳသယ ရိှသူ သ့ုိမဟုေ် COVID-19 ကူဵစက်ြေဳ 
ထာဵရသည်ဟု အေည်ြပုထာဵသ ူမည်ဴသည်ဴ အလုပ်သမာဵမဆို လစာရ အထူဵြေွင်ဴရက် ေပဵသင်ဴပါသည်။  COVID-

19 ေရာဂါ ကူဵစက်ြေဳထာဵရသူဟု သဳသယရိှသူ သ့ုိမဟုေ် COVID-19 ကူဵစက်ြဳေထာဵရသည်ဟု အေည်ြပုထာဵသူ 
မိသာဵစုဝင်ေဉီဵ ဉီဵအာဵ အဓိက ောဝန်ယူရသည်ဴ ဘယ်အလုပ်သမာဵမဆုိ ထုိလစာရ အထူဵြွေင်ဴရက် ြဳေစာဵြွေငဴ် 

ရိှသည်။  

အထူဵပဴဳပုိဵေငွ -  COVID-19 ကပ်ေရာဂါကာလအေွင်ဵ စိေ်ဖိစီဵ မှု၊ အြေက်အြေဲနှင်ဴ ောဝန်ပုိယူရသူမျာဵအြဖစ် 

အသိအမှေ်ြပု ြေဳထာဵရသူမျာဵအာဵ ကပ်ေရာဂါေိုက်ဖျက်ေရဵ အစိုဵရမူဝါဒနှင်ဴအညီ ပဴဳပုိဵြေျ ီဵ ြမင်ဴေငွမျာဵ ေပဵသင်ဴပါ 
သည်။ COVID-19 အလွန် ကာလေွင် COVID-19 ေဘဵကင်ဵလဳုခြေုဳမှု စည်ဵကမ်ဵြေျက်မျာဵနှင်ဴ လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ် 

သစ်မျာဵအေပါ် ဆက်လက်ောဝနသူ်ရပါက ၎င်ဵေို့၏ စိေ်ဖိစီဵမှု၊ အြေက်အြဲေနှင်ဴ ောဝန်ပုိယူရမှုမျာဵအေပါ် အသိ 
အမေှ် ြပုေသာအာဵြဖင်ဴ အပိုေဆာင်ဵြေျ ီဵ ြမှင်ဴေငွ ဆက်လက် ြေျ ီဵ ြမှင်ဴသင်ဴပါသည်။  
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COVID-19 နှင်ဴ OSH အေပါ် ြဖည်ဴစကွ်ချက်  

 COVID-19 ေရာဂါသည် ရုေ်ေရက် ြပင်ဵထန်ေသာ အသက်ရှုလမ်ဵေ ကာင်ဵဆိုင်ရာ ကုိရိုနာဗုိင်ဵရပ်စ် ၂ 
သ့ုိမဟုေ် SARS-CoV-2 ဟုေြေါ်ေသာ ကုိရိုနာဗုိင်ဵရပ်စ်မှ ြဖစ်ေသာ ေရာဂါ ြဖစ်သည်။ 

  
 လုပ်ငန်ဵြေွင်ေ ကာင်ဴ အလုပ်သမာဵမျာဵ ကုိရိုနာဗုိင်ဵရပ်စ် SARS-CoV-2 ေုိက်ရိက်ုရရိှနိုင်ကာ COVID-19 

ေရာဂါ ကူဵစက်နိင်ုပါသည်။  

  
 ထုိသ့ုိြဖစ်ြြေင်ဵက COVID-19 ကို လုပ်ငန်ဵြေွင်ဆိုင်ရာ ေရာဂါ(အလုပ်လုပ်ြြေင်ဵမ၊ှ အလုပ်နှင်ဴ ဆက်စပ်ေသာ 

ေဆာင်ရွက်ြေျက်မျာဵမှ ကူဵစက်ြေဳရေသာ ေရာဂါ) ေစ်ြုေအြဖစ် အဓိပ္ပာယ်သက်ေရာက် ေစပါသည်။  

 
 လယ်ယာ သ့ုိမဟုေ် စက်ရုဳမျာဵေွင် လုပ်ေဖာ်ကိုင်ဖက်မျာဵ၊ ကကီဵ ကပ်သူမျာဵ၊ မန်ေနဂျာမျာဵ၊ 

ေဆင်ဴြေဳလုပ်ငန်ဵအဖွဲ့မျာဵ၊ ပစ္စည်ဵေပဵပို့သူမျာဵ၊ စာဵေသာက်ဆိုင်ဝန်ထမ်ဵမျာဵ သ့ုိမဟုေ် 
အလည်အ ပေ်လာသူမျာဵမှ COVID-19 ကူဵစက်ြေဳထာဵရပါက ထုိေနရေွင် အလုပ်လုပ်ေနေသာ 
အလုပ်သမာဵမျာဵ ကုိရိုနာ SARS-CoV-2 နှင်ဴ ထိေေွ့မှု ရိှေစမည် ြဖစ်ပါသည်။  

 ဟုိေယ်မျာဵ၊ ကာစီနိမုျာဵ၊ အပန်ဵေြဖစြေန်ဵမျာဵနှင်ဴ စာဵေသာက်ဆိုင်မျာဵသို့ အလည် လာ ကသူ 
ဧည်ဴသည်မျာဵ COVID-19 ကူဵစက်ြေဳထာဵရပါက ထုိေနရာမှ အလုပ်သမာဵမျာဵမှာ 

ကုိရိုနာဗုိင်ဵရပ်စ် SARS-CoV-2  ထိေေွမှု အ အန္တရာယ် ပုိမျာဵေစပါသည်။  
 လုပ်ငန်ဵြေွင်ဆုိင်ရာ ေဘဵကင်ဵလဳုခြေုဳမှုနှင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵ (OSH) ဆုိရာမှာ - လုပ်ငန်ဵြေွင်ဟူသည် 

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ြေျက်အေွက် လှုပ်ရှာဵမှုအာဵလဳုဵပါဝင်သည် -  ဉပမာ - ဝယ်ယူသူထဳသို့ 

ပစ္စည်ဵေပဵ ပုိ့ြြေင်ဵ၊ အလုပ်ကိစအေွက် အြပင်ထွက်ရြြေင်ဵ သ့ုိမဟုေ် အလုပ်အေွက် 
သွာဵြပန်ြြေင်ဵ။  

 လုပ်ငန်ဵြေွင်ဆုိင်ရာ ေဘဵကင်ဵလဳုခြေုဳမှု နှင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵ (OSH) သေဘာအရ ကုိရိုနာဗုိင်ဵရပ်စ် SARS-
CoV-2 မှာ ဇီဝဆိုင်ရာပစည်ဵ ေမျ ိုဵြဖစ်ပပီဵ COVID-19 ကုိ လုပ်ငန်ဵြေွင်ေွင် ဇီဝဆိုင်ရာေေဵအန္တရာယ် 
အြဖစ် သေ်မှေ်ပါသည်။  

 
 COVID-19 သည် ကူဵစက်မှုနှုန်ဵ  (ေရာဂါကူဵစက်ြေဳထာဵရသူမှ ေြြောဵသေူေွဆီသ့ုိ အလွယ် 

ေကူကူဵစက်) ြမင်ဴမာဵပပီဵ ကာကွယ်ေဆဵ သ့ုိမဟုေ် ကုသနည်ဵ မရိှေသဵြြေင်ဵေ ကာင်ဴ ၎င်ဵကို 

အန္တရာယ် ြမင်ဴမာဵေသာ ဇီဝဆိုင်ရာေေဵအန္တရာယ်အြဖစ် သေ်မှေ် ကသည်။ 
 

 လုပ်ငန်ဵြေွင်ဆုိင်ရာ ေဘဵကင်ဵလဳုခြေုဳမှုနှင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵ (OSH) မှ COVID-19 ကို ေဘဵအန္တရာယ် ကျ 
ေရာက်မှုအေပါ် အေြြေြဳေပပီဵ ြေျဉ်ဵကပ်ပါသည်။ 

 အန္တရာယ်ရိှေစေသာြေျဉ်ဵ ကပ်မှုမှာ ဗုိင်ဵရပ်စ် ပုိဵရိှသူနှင်ဴ ထိေေွ့နိုင်ေြေျကုိ ထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵ စာဵ 

ပါသည်။ ထုိြေျဉ်ဵ ကပ်မှုေွင် အန္တရာယ် အဆင်ဴမျာဵကုိ အကဲြဖေ်ြြေင်ဵနှင်ဴ ကုိရိုနာဗုိင်ဵရပ်စ် SARS-
CoV-2 နှင်ဴ ထိေေွ့မှု အမျာဵဆဳုဵရိှေသာ အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ ထိေေွ့မှု အြေျနိ်နှင်ဴေနရာ ြေန့်မှန်ဵ 

ြြေင်ဵေို့ ပါဝင်ပါသည်။ ထုိသ့ုိ လုပ်ကိုင်ရေသာ အလုပ်အကုိင် ေနရာ သ့ုိမဟုေ် ရာထူဵမျာဵ 
သ့ုိမဟုေ် ဌာနမျာဵသည် ေြြောဵသူေေွထက် အန္တရာယ်ပုိမျာဵပါသည်။  
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 ေဘဵအန္တရာယ်ကိုအေြြေြဳေေသာ ြေျဉ်ဵ ကပ်မှုေွင် COVID-19 ကုိ ကူဵစက်မှုအလွန်ြမင်ဴမာဵေသာ 
ေရာဂါအြဖစ် သေ်မှေ်ပပီဵ ကိုရိုနာဗုိင်ဵရပ်စ် SARS-CoV-2 ေ ကာင်ဴ ရရိှကျန်ရစ်ြေဲဴေသာ 

အန္တရာယ်ေြုေအြဖစ် မှေ်ယူရသည်။  
 ေဘဵအန္တရာယ်ကို အေြြေြဳေေသာ ြေျဉ်ဵကပ်မှုအေနြဖင်ဴ အလုပ်သမာဵအာဵလဳုဵ အလုပ်ြေွင်ေွင် 

ကုိရိုနာ ဗုိင်ဵရပ်စ် SARS-CoV-2 ထိေေွ့နိုင်သည်ဟု ယူဆပပီဵ အလုပ်သမာဵမျာဵအာဵ ထုိ အန္တ 
ရာယ်မှ အြေျနိ်ြပည်ဴ ကာကွယ်နိင်ုဖ့ုိ လုိအပ်ေသာ အစီအမဳအာဵလဳုဵ မိေ်ဆက်ေပဵရသည်။  

 ေဘဵအန္တရာယ်ကို အေြြေြဳေေသာ ြေျဉ်ဵကပ်မှုလုိအပ်သည်ဴအေ ကာင်ဵမာှ အလုပ်သမာဵမျာဵ 

အေနြဖင်ဴ အလုပ်ရှင်မှြေျမှေ်ေသာ လုပ်ငန်အစီအစဉ်မျာဵ၊ လုပ်ငန်ဵအေြြေအေနမျာဵေွင် လုပ် 
ကုိင် ကရြြေင်ဵြဖစ်သည်။ ထ့ုိေ ကာင်ဴ ကူဵစက်မှု အန္တရာယ် ေလျာဴြေျနုိင်ဖ့ုိအေွက် အလုပ်သမာဵ 

မျာဵမှာ ောဝန်မရိှပါ။ 
 

 အလုပ်သမာဵမျာဵအာဵလဳုဵ COVID-19 ထိေေွ့မှုမှ ကာကွယ်နိင်ုြေွင်ဴ ရိှသည်။  

 အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ လုပ်ငန်ဵြေွင်ဆုိင်ရာ ေဘဵကင်ဵလဳုခြေုဳမှုနှင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵ (OSH)အခွင်ဴအေရဵေွင် 
COVID-19 ကုိလည်ဵ ြဖည်ဴစကွ်ထည်ဴသွင်ဵရမည်။   

 COVID-19 ကူဵစက်ြဳေရသူ အလုပ်သမာဵမျာဵသည် လုိအပ်ေသာ လစာရြေွင်ဴရက်၊ ကျန်ဵမာေရဵ ေစာငဴ် 

ေရှာက်မှုနှင်ဴ အလုပ်နှင်ဴဆက်စပ်ေသာ ေသဆဳုဵ၊ဖျာဵနာမှုေ့ုိအေွက် ကျန်ဵမာေရဵဆိုင်ရာ အာမြဳေနှင်ဴ နစ ်
နာေ ကဵ မျာဵအာဵလဳုဵ ရရိှရမည်။  

 “ြငင်ဵဆိုနိုင်ေသာ ယူဆြေျက်” စည်ဵကမ်ဵကုိလည်ဵ ဆဲွကုိင်သင်ဴပါသည်။ ဆိုလုိသည်မှာ 
အလုပ် သ့ုိမဟုေ် အလုပ်နှင်ဴဆက်စပ်ေသာ လှုပ်ရှာဵမှုမျာဵေွင် အလုပ်သမာဵေစ်ဉီဵဉီဵက 
ကုိရိုနာဗုိင်ဵရပ်စ် SARS-CoV-2 နှင်ဴ ထိေေွ့မှုရိှြေဲဴပပီဵ COVID-19 ေရာဂါရသွာဵသည်ဟု 

ယူဆပါက ထုိယူဆြေျက်ကုိ ြေျြပေပဵနိုင်သည်ဴသေဘာ ြဖစ်ပါသည်။ အလုပ်ေ ကာငဴ် 
သ့ုိမဟုေ် အလုပ်နှင်ဴဆက်စပ်ေသာ လှုပ်ရှာဵမှုေ ကာင်ဴ ရသည်ဴကူဵစက်ေရာဂါမဟုေ်ေ ကာင်ဵ 

အလုပ်ရှင်မှ အကကဳြပုလာပါက သိပဳပညာ၊ ေဆဵပညာနည်ဵေကျ သက်ေသြပရမည်။  
 

 အလုပ်ရှင်မျာဵအေနြဖင်ဴ COVID-19 ကုိ ဇီဝဆိုင်ရာေဘဵအန္တရာယ်ေြုေအြဖစ် သေ်မှေ်ရမည်ြဖစ်ပပီဵ 

ထုိေဘဵအန္တရာယ်ထိေေွ့မှုကိုေလျာဴြေျြြေင်ဵြဖင်ဴ ေဘဵကင်ဵလဳုခြေုဳေသာ လုပ်ငန်ဵြေွင်ေြုေြဖစ်ေစဖ့ုိ သမဂ္ဂ 
မျာဵနှင်ဴ ေစဴစပ် ညိှနှိုင်ဵ ကရမည်။  

 
  

  

  

 


