
 

ြြန်လည်သံုးသြ်ထားေသာ COVID-19 ကာကွယ်ေရး အေြြေြေံမူ 

SARS-CoV-2 ကိုရိုနာဗုိင်ဵရပ်စ် အသစ်သည် COVID-19 လ့ုိေေါ်သည်ဴ ေရာဂါကို ြဖစ်ေစသည်။ 

 ကုိရိုနာဗုိင်ဵရပ်စ်သည် အလွန်ကူဵစက်လွယ်ပါသည်။ ဆုိလုိသည်မှာ လူေ ွကကာဵ လွယ်ကူစွာ ကူဵစက် 

ြေင်ဵြဖစ်သည်။  
  ုပ်ေကွဵလုိ အလာဵ ူလကဏာြပေစပပီဵ ေနာက်ပုိင်ဵ ပုိမုိြပင်ဵထန်ေသာ အသက်ရှူလမ်ဵေကကာင်ဵ 
ဆိုင်ရာ ြပသနာကိ ုြဖစ်ပွာဵေစသည်။  

o COVID-19     ကျွနု်ပ် ို့၏ အသက်ရှူလမ်ဵေကကာင်ဵစနစ်ကုိ ဆိုဵရွာဵေသာ အေြေအေန    
ြဖစ်ေပါ်ေစပပီဵ အ သက်ရှူမှု ေက်ေဲလာေစသည်။   

o                                                                    
 COVID-19 ေရာဂါကို လူ ိုင်ဵရနိုင်ေသာ်လည်ဵ ထိေုိက်ေစသည်ဴပဳုစဳ မ ူကကပါ။ 

o  ေျ ို့လူမျာဵမှာ  ုပ်ေကွဵလုိ လကဏာနည်ဵနည်ဵသာြပပပီဵ  အလွယ် ူကူ ြပန်ေကာင်ဵ 

သွာဵကကသည်။ 
o သ့ုိေသာ်လည်ဵ                ြပင်ဵထန်နာကျင်ရေသာ ုပ်ေကွဵလုိ ေဳစာဵကကရသည်။ 

o  ေျ ို့သူမျာဵအ ွက် ေသေစနိုင်သည်။ 
 COVID-19 ေကကာင်ဴ ေသေစနိုင်ေသာ သူမျာဵမှာ - 

 သက်ကကီဵရွယ်အိုမျာဵ  

 ကုိယ်ေဳအာဵနည်ဵဆု ်ယု ်သူမျာဵ  
 ေရာဂါအေဳ စ်ေုေုရိှသူမျာဵ  

 ေရာဂါကို ေစာလျင်စွာမကုသသူမျာဵ  
 အစာအဟာရမလဳုေလာက်ေသာသူမျာဵနှင်ဴ/ သ့ုိမဟု ် ေနရာထုိင်ေင်ဵ 
ေကာင်ဵမနွ် စွာ မရိှကကေသာ ဆင်ဵရဲသာဵမျာဵ  

 ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာင်ဴမှုအ ွက် မ  ်နုိင်သူ ဆင်ဵရဲသာဵမျာဵ 
 COVID-19                        ၊                 ၊                  ၊              ၊             

     ၊                                         လကဏာ                   

 COVID-19           လကဏာ                 လကဏာ                         

 COVID-19                                        

o COVID-19                                                     “              ” 

                       

o                  COVID-19                                               

               

 



COVID-19 ေရာဂါသည် ေရာဂါအစပျ ိုဵကာလာ ၂ ရက်မှ ၁၄ ရက်အထိ ကကာြမင်ဴပါသည်။ 

 ကုိရိုနာဗုိင်ဵရပ်စ် စ င်ကူဵစက်ေျနိ်ကစပပီဵ COVID-19 ေရာဂါလကဏာြပသည်ဴ ကကာဵကာလကုိ 
“ေရာဂါအစပျ ိုဵကာလ” ဟု ဆုိလုိသည်။ 

o ထုိကာလအ ွင်ဵ ဖျာဵနာနုိင်သည်၊ ြပန်ေကာင်ဵနိုင်သည် သ့ုိမဟု ် COVID-19 
မေ ွ့ရ ာလည်ဵ ြဖစ်နိင်ုသည်။   

o ထ့ုိေကကာင်ဴ                                     အသွာဵအလာကန့်သ ်ေျနိ်ကုိ ၁၄ ရက် 

 ာ အကကဳြပုထာဵြေင်ဵ ြဖစ်ပါသည်။  
  ေျ ို့မှာ ၂ ရက် သ့ုိမဟု ် ၃ ရက် ေနာက်ပုိင်ဵ လကဏာြပပါသည်။  
  ေျ ို့မှာ ၁၀ ရက်၊ ၁၂ ရက် ကကာသည်ဴ ိုင် လကဏာ မြပပါ။  

           လကဏာလဳုဵဝ မြပပါ၊ သ့ုိေသာ်လည်ဵ  ြောဵသူေ ွကုိ ကူဵစက်ေစ  သည်။ 

                               COVID-19                                                

 COVID-19              ေရာဂါလကဏာ                                           

                                                

                                                                ၊                 

                       အန္တရာယ်                  

 COVID-19                                                                          

o                                                        COVID-19                    

                                                 

o                                            

ကုိရိုနာဗုိင်ဵရပ်စ်သည် ေရာဂါကူဵစက်ေဳထာဵရသူ၏ ကုိယ်ေန္ဓာအရည်မှ ကူဵစက်နိင်ုသည်။ အထူဵသြဖင်ဴ ေေျာင်ဵဆုိဵ၊ 
နှာေေျရာမှ ထွက်လာေသာ အမှုန်အမွှာဵမျာဵမှ ဆင်ဴ ကူဵစက်ေစသည်။  

အကယ်၍ ထုိအမှုန်အမွှာဵမျာဵထဲ ွင် ကုိရိုနာဗုိင်ဵရပ်စ်ပါရိှပပီဵ ကျွနု်ပ် ့ုိ၏ နှာေေါင်ဵ၊ ပါဵစပ ်သ့ုိမဟု ် မျက်လဳုဵနှင်ဴ 
 ိုက်ရိက်ုထိေ ွ့ပါက ေရာဂါကူဵစက်နိင်ုေစေ ာဴသည်။  

 ထုိသ့ုိကူဵစက်ေဳရမှုမှ ေလျာဴေျနိုင်ေအာင် ြောဵေနကကရမည်ဴအကွာအေဝဵ ၂ မီ ာ အကကဳြပုထာဵပါသည်။  
  ဳေ ာင်ဆစ်ေပါ်သ့ုိ ေေျာင်ဵဆုိဵနှာေေျြေင်ဵြဖင်ဴ ထွက်ရိှလာေသာ အမှုန်အမွှာဵမျာဵ ေလထဲသ့ုိ မေရာက် 

ေအာင်၊ မိမိ ့ုိအနာဵမှာရိှေသာ သူေ ွဆီ မေရာက်ေအာင် ဟန့် ာဵနုိင်မည်။ 
 ယေုအေျနိ် ွင် လူ ိုင်ဵလူ ိုင်ဵ အြပင်သွာဵပါက၊ လူအမျာဵရိှရာေနရာထဲ သွာဵေရာက်ရပါက နှာေေါင်ဵ 
စည်ဵ မြဖစ်မေန ပ်ဖ့ုိ အကကဳြပုထာဵပါသည်။   

o နှာေေါင်ဵစည်ဵသည် ပါဵစပ၊် နှာေေါင်ဵမျာဵမှထွက်လာေသာ အမှုန်မျာဵကုိ ဟန့် ာဵေစသည်။ 
o နှာေေါင်ဵစည်ဵမျာဵမှာ ပုိမုိထိေရာက်မှု ရိှေစဖ့ုိ ၃ လွှာရိှရမည် 

o အြပင်ဖက်အလွှာမှာ အမှုန်အမွှာဵမျာဵကုိ ကပ်ေစပပီဵ ကျွနု်ပ် ို့ ပါဵစပ၊် နှာေေါင်ဵထဲ မဝင်ေအာင် 
 ာဵဆီဵေပဵပါသည်။  

o အ ွင်ဵဖက်အလွှာမှာ ေေျာင်ဵဆုိဵ၊ နှာေေျရာမှ ထွက်လာေသာ အမှုန်မျာဵကုိ ေလထဲသ့ုိမေရာက် 
ေအာင်  ာဵဆီဵေပဵပါသည်။  



o ဒီလိုကာကွယ်မှုမျ ိုဵအ ွက် အနည်ဵဆုဳဵ ၂ လွှာရိှရမည်ြဖစ်ပပီဵ ၃ လွှာရိှပါက ပုိမုိ ထိေရာက်ပါမည်။  
o ေနာက်နည်ဵလမ်ဵ ေုမှာ ၂ လွှာပါေသာ နှာေေါင်ဵစည်ဵက အိ ်ေထာင်ပဳုစလုိဳ အဖင်ဴွနဲ့  လုပ်ထာဵ 

ပပီဵ စွန့်ပစ်ရလွယ်ကူသည်ဴ  ေါသဳုဵ  စ်ရှူဵစက္ကူ ထည်ဴသဳုဵနိုင်သည်။  
o  စ်လွှာ ည်ဵပါေသာ နှာေေါင်ဵစည်ဵမာှ အမှုန်အမွှာဵမျာဵကုိ စုပပုဳပပီဵ အ ွင်ဵအြပင် ယုိစမ်ဴိနိုင် 

ေစကာ ကူဵစက်ေဳရမှု၊  ြောဵသူကုိ ကူဵစက်ေစမှု ပုိမျာဵနိုင်သြဖင်ဴ ထိေရာက်မှု မရိှပါ။ 
 

 ကုိရိုနာဗုိင်ဵရပ်စ်သည် ေသဵငယ်ေသာအမှုန်အမွှာဵြဖင်ဴ ေလထုမှ ဆင်ဴ ကူဵစက်နိင်ုပပီဵ ေလထဲ ွင် မိနစ ်

၃၀ မှ ၃ နာရီကကာ ရိှေနနိုင်သည်။  
 ေလထုထဲဖျန်ဵသည်ဴ ေဆဵေရ (ဉပမာ - ေလသန့်ေဆဵရည်၊ အနဳ့အသက်ေပျာက်ေဆဵ၊ ေရေမွှဵ၊ 

ြေင်နိင်ုဖျန်ဵေဆဵ) ကဴဲသ့ုိပင် ထုိအမှုန်အမွှာဵမျာဵမှာ ေလထဲပျ ဳ့လွင်ဴေနနိုင်ပပီဵ ကုိရိုနာဗုိင်ဵရပ်စ်နင်ဴှအ ူ 
ရိှေနနိုင်သည်။  

 ထ့ုိေကကာင်ဴ နှာဵေေါင်ဵစည်ဵ ပ်ထာဵဖို့ အေရဵကကီဵပါသည်။ 

 ထုိေသဵငယ်ေသာ အမှုန်အမွှာဵမှာ ေနာက်ဆုဳဵ ွင် ေြမြပင် သ့ုိမဟု ်  ြောဵမျက်နှာ 
ြပင်  ေုေုေပါ်သ့ုိ ကျသွာဵရသည်။  

                                                                                  

              

o                                                   

o                                                                          

                      

အထူဵသြဖင်ဴ  ုပ်ေကွဵမသိည်ဴ အေျနိ် ွင် လူေ ာ်ေ ာ်မျာဵမှာ သူ ့ုိလက်နဲ့ နှာေေါင်ဵ၊ ပါဵစပေ် ွ မကကာေဏ ထိ 
ေ ွ့  ်ကကပါသည်။ အကယ်၍ ကျွနု်ပ် ို့သည် ကုိရိုနာကူဵစက်ေဳထာဵရပါက ထုိသ့ုိ ထိေ ွ့ထာဵေသာ လက်မှာ 

ဗုိင်ဵရပ်စ် ရိှေနနိုင်ပါသည်။  

 ထုိေကကာင်ဴ လက်ြဖင်ဴ ထိေ ွ့ြေင်ဵြဖင်ဴ လူအေျင်ဵေျင်ဵ ကိုရိုနာဗုိင်ဵရပ်စ် ကူဵစက်နိင်ုပါသည်။  
o ကျွနု်ပ် ို့ လက်အေျင်ဵေျင်ဵထိထာဵပပီဵ ကျွနု်ပ် ို့ နှာေေါင်ဵ၊ ပါဵစပ၊် မျက်လဳုဵထိကကရာမှ ကူဵစက်ေဳ 
ကကရသည်။ 

o ထ့ုိအ ွက်ေကကာင်ဴ လက်ကို ေရ၊ ဆပ်ြပာ ို့ြဖင်ဴ စကန့် ၂၀ အကကာကုိ မကကာေဏ ေဆဵေပဵ 
ကကရမည်။ 

o ေရ၊ ဆပ်ြပာ မရိှသည်ဴအေါ အရက်ြပန်ပါေသာ လက်သန့်ေဆဵရည် သဳုဵစွဲသင်ဴပါသည်။  

 အကယ်၍ ကျွနု်ပ် ့ုိလက်ကုိ နှာေေါင်ဵ၊ ပါဵစပန်ှင်ဴ ထိေ ွ့ပပီဵ  ဳေါဵလက်ကုိင်နှင်ဴ  ြောဵမျက်နှာြပင် 
မျာဵကုိ ထိေ ွ့ပါက ဗုိင်ဵရပ်စ်မှာ ထုိေနရာမျာဵသို့ ေရာက်ရိှသွာဵပါမည်။  

o ထုိ  ဳေါဵလက်ကိုင်၊ မျက်နှာြပင်မျာဵကို ထိေ ွ့ပပီဵ နှာေေါင်ဵ၊ ပါဵစပ ်သ့ုိမဟု ် မျက်လဳုဵထိမိကက 
ေသာ  ြောဵသူမျာဵမှာ ေရာဂါကူဵစက်ကကရေ ာဴသည်။  

 ကျွနု်ပ် ို့ အေရြပာဵက ဆင်ဴ မကူဵစက်နိင်ုပါ 

o ဗုိင်ဵရပ်စ်မှာ မျက်နှာြပင်မျာဵေပါ် ွင် ၃ ရက်အထိ အသက်ရှင်ေနနိုင်ပါသည်။           
                                                            



 ထ့ုိအ ွက်ေကကာင်ဴ လက်ကုိ ေရ၊ ဆပ်ြပာ ို့ြဖင်ဴ စကန့် ၂၀ အကကာကုိ မကကာေဏ 
ေဆဵေပဵကကရမည်။ 

 ေရ၊ ဆပ်ြပာ မရိှသည်ဴအေါ အရက်ြပန်ပါေသာ လက်သန့်ေဆဵရည် သဳုဵစွဲသင်ဴပါသည်။  
o  ဳေါဵလက်ကိုင်နှင်ဴ မျက်နှာြပင်မျာဵကို မကကာမကကာ ပုိဵသ ်ေပဵရပါမည်။  

 
ေစာေစာက ေြပာထာဵသလုိ ကျွနု်ပ် ို့ နှာေေျ ေေျာင်ဵဆုိဵရာက ထွက်ရိှလာေသာ ကိုရိုနာဗုိင်ဵရပ်စ်ကို သယ် 
ေဆာင်ထာဵသည်ဴ အမှုန်အမွှာဵမှာ ေလထုထဲ ွင် မိနစ ်၃၀ မှ ၃ နာရီကကာေနနိုင်ပါသည်။   

 
 ထ့ုိေနာက် ေြမြပင်ေပါ်ကျေရာက်သွာဵသည်။ 

 ဗုိင်ဵရပ်စ်မှာ မျက်နှာြပင်ေပါ် ွင် ၃ ရက်အထိ ေနနိုင်သည်။ 
o ထုိ မျက်နှာြပင်မျာဵကို ထိေ ွ့ပပီဵ နှာေေါင်ဵ၊ ပါဵစပ ် သ့ုိမဟု ် မျက်လဳုဵထိမိကကေသာ  ြောဵသူ 
မျာဵမှာ ေရာဂါကူဵစက်ေဳကကရေ ာဴသည်။  

o ထ့ုိအ ွက်ေကကာင်ဴ လက်ကုိ ေရ၊ ဆပ်ြပာ ို့ြဖင်ဴ စကန့် ၂၀ အကကာကုိ မကကာေဏ ေဆဵေပဵ ကက 
ရမည်။ 

o ေရ၊ ဆပ်ြပာ မရိှသည်ဴအေါ အရက်ြပန်ပါေသာ လက်သန့်ေဆဵရည် သဳုဵစွဲသင်ဴပါသည်။ 

o မျက်နှာြပင်မျာဵကို မကကာမကကာ ပုိဵသ ်ေပဵရပါမည်။ 
 

 
ကျွနု်ြ်တို့ သိကကရမည့်အြေျက်များမှာ -  
                                       ။  

                                                                          ။ 

 ေရာဂါလကဏာ                 COVID-19                                         

                                                                   ။  

 COVID-19          (Swab Test)                 ။   

 မိမိဘာသာ-သီးြြေားေနြြေင်း၊ မိမိဘာသာ-အသွားအလာကန့်သတ်ြြေင်းနှင့် အသွားအလာကန့်သတ် 
ြြေင်းများ COVID-19 ေရာဂါထိန်းြေျုြ်နုိင်ဖ့ုိအတွက် ထိေရာက်ေသာ အစီအမံများြဖစ်သည်။   

 ကျွနု်ြ်တို့ဘာသာ သီးြြေားေနြြေင်းက ကုိရိုနာဗုိင်းရြ်စ် ကူးစက်မှု အြွေင့်အလမ်းကို ေလျာ့ကျေစြါသည်။  

 မိမိဘာသာ-သီးြြေားေနြြေင်း၊ အသွားအလာကန့်သတ်ြြေင်း၊ သတ်မှတ်အကွာအေဝးအတိုင်း ေနထုိင်ြြေင်း 
နှင့် အတတ်နုိင်ဆုံး အိမ်မှာေနထုိင်ြြေင်းတို့ြဖင့် တစ်ဉးီစီမှ တြြေားေနာက်တစ်ဉးီထံသ့ုိ ေရာဂါကူးစက်မှု 

အြွေင့်အလမ်း များကို ေလျာ့ြေျရန် ကူညီရာေရာက်ေြသည်။ 
 ဒီလိုနည်းြဖင့် ကိုရိုနာဗုိင်းရြ်စ် သွားစရာေနရာ မရှိနုိင်ေတာ့ြါ။  
 ကုိရိုနာဗုိင်းရြ်မှ ေနာက်ထြ်ကူးစက်ေစမည့် လူသစ်မေတွ့ရှိေသာအြေါ COVID-19 ေရာဂါကို ထိန်းြေျုြ် 

ကန့်သတ်နုိင်ပြီး ေနာက်ဆံုးေတာ့ လံုးဝထွက်ြွော သွားရေြမည်။ 

သတိထားကကရမည့်အြေျက်မှာ - ကျွနု်ြ်တ့ုိအေနြဖင့် COVID-19 ေရာဂါကို အတူတကွ တိုက်ထုတ်ေနတာြဖစ်ပြီး 

ေရာဂါကူးစက်ြေံထားရသူများကုိ တုိက်ြုိေက်ေနတာမျ ိုး မဟုတ်ရြါ။ 

 


