
၅မိနစ်ခနန  ်စစား  ပြေ ြခနင ်သည်

၁ကားမ်ိပခန  င ်ုးိ  ြခနင ်နှငင့ ်

တညူသသည ်

၂ မီတာ

က ိုရ ို နာဗ ိုင််းရပ်စ် က ်းစက်ပပန  ်ပ ာ်းမှု  ပ ်းပေပငင််းကာက ််တာ်းီး်ီးစ ို  ။

「 ပ တ် 」「 စို 」「 ကပ် 」က ိုပေရ ာငရ် ာ်းစ ို  ။

SearchMHLW COVID-19

တစဦ််းနှ င တ်စဦ််း ခပ်ခ ာခ ာပေနပင။
ပေေဝငပ်ေေထ ကပ်ေကာင််းပေ ာင်

တခံင်းနှ င ပ်ပတင််းပေပငကမ် ာ်းက ို ဖ င ထ်ာ်းပင။

စကာ်းပေပပာတ   ခင
နှ ာပေခငင််းစး််းက ိုတပ်ထာ်းပင။

ရထာ်းနှ င ဓ်ငတပ်ေေ ကာ်းထ တ င်
စကာ်းပေပပာပခင််းက ို ပေရ ာငရ် ာ်းပင။

ပ တ ်( ေံိုပ တ ်ခန််း) စို (ေ စိုေ ပေဝ်း) ကပ် (န်ီးကပ်စ ာပေနပခင််း)
က ်းစကမ်ှုမရ  ပေ ာင ်ပေီးာငရ် ကပ်ကပငစ ို  ။   မပ်ပငပ်တ င ်ေ မ ာ်းနှ င စ်ိုပေဝ်းပခင််း  ထ ပေတ ခ ပခင််းက ိုတတ ပပ ပေရ ာငရ် ာ်းပင။

 ပပငတ် ငေ် စိုေ ပေဝ်းပဖင ်
 ာ်းကစာ်းေိုပ်ပခင််းက ို ပေရ ာငရ် ာ်းပင။

တစ်ဦ်းတး််းပေပပ်းပခင််း ေမ််းပေေ ာကပ်ခင််း
က ိုေိုပ်ပေီးာငန်ှ ိုငတ်း။်

စာ်းပေတာကီ်း ိုငမ် ာ်းတ င ်ခပ်ခ ာခ ာထ ိုငပ်င။
•ေ မ ာ်းနှ င စ်ာ်းပေတာကပ်ခင််းက ို ပေရ ာငရ် ာ်းပင။
• န်ီး နာ်းရ  ေ န   တပေ်ာကစ်ာခ ာထ ိုငပ်င။
•တဖကီ်းန  က် ငဘ်က ်ပေနရာတ ငထ် ိုငပ်င။ 



က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ်အပါအဝငက် ်းစကရ်ရာဂါတ ို ို့က ို ကာကယွတ်ာ်းဆ ်းန ိုငရ် ာအရခံံနန်း််းမ်း််း်း ာ
မကရ်ဆ်းခံင််း၊ န ာရံါင််းစ်း််းတပ်ခံင််းတ ို ို့အပါအဝင်

ရံ ာင််းဆ ို်းခံင််းန ငို့ပ်တ ်ကရ် ာ မ ိုကန်ာရနစ််း််းက်း််းတ ို ို့ခြစ်ပါ ်း။်
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ဆပ်ပပြာနငှ ဆ်ဆေးဆကကြာပပ ေးဆနြာကဆ်ေပြင စ်ငက်ကယစ် ြာဆဆေးပပ ေး သန  ်ရှငေ်းဆသြာပုဝါ(သ ု  )လကသ်ု် ပု်ဝါပြင ဆ်ပ ြာကဆ်သ  ဆငြာငသ်ု် ပ်ါ 

5 6

အကာအကွယ််းပါဘ ဲ
ရံ ာင််းဆ ို်းခံင််း

မက်က ိုရရစွတ်ပပ ်းရနာက် ဆပ်ခပာခြငို့စ်ငက်ကယ်စွာ 
ပွတ်တ ိုက်ရဆ်းရကကာပါ။

SearchMinistry of Health, Labour and Welfare

က ေးစကဆ်ေြာဂါထ န်ေး  ျုပ်ဆေေး 
ငြာေးလ ေုးပါဝငဆ်ဆြာငေ် ကဆ်ပေး 

လကမ်ဆဆေးမှ  

・မက် ်း််းက ိုတ ိုရအာင်ှ်းပ်ထာ်းပါ။
・နာရ  န ငို့မ်က်စပ်ွ ်း ာ်းက ိုံျွတ်ထာ်းပါ။

ရထာ်း၊ မိုပ်ငန််းံွင၊် ရက ာင််းစ ်းို့ ်မ ထ ထပ်ရ ာရနရာ်း ာ်းတငွ်
မ ိုကန်ာရ်း်းို့စ််း််းက်း််း်း ာ်း

1. လကဆ်ဆေးပ ငေ်း

2. ဆ  ြာငေ်းဆ ေုးပ ငေ်း

နြှာဆ ါငေ်းစညေ်းက မှုန်ကန်စ ြာငသ ေုးပပျုပ ငေ်း

ရိုတတ်ရကခ်ြစ်ရပေါ်တဲို့အံ  န်န ာရံါင််းစ်း််း်းရ  တဲို့
အံ  န်

မှန်ကန်ဆသြာလကဆ်ဆေးပ ငေ်းနညေ်းလမ်ေး

1 2 3

မက်ြ်း ို်းက ိုပွတ်တ ိုက်ရဆ်းရကကာပါ။ မက်ရံ ာင််းထ ပ်န ငို့မ်က် ်း််း်း ာ်းအကကာ်း 
ပွတ်တ ိုက်ရဆ်းရကကာပါ။

မက်ရံ ာင််း်း ာ်းအကကာ်း ပွတ်တ ိုက်ရဆ်းရကကာပါ။ မက််းန ငို့မ်က်ြဝါ်း်း ာ်းက ိုမ ်းို့်ပတ်ပပ ်း 
စငက်ကယ်စွာရဆ်းရကကာပါ။

မက်ရကာက်ဝတ်က ိုမ်း််းရဆ်းရကကာြ ို ို့်းရ်းို့ပါန ငို့။်
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ဆ  ြာငေ်းဆ ေုးပ ုနညေ်းလမ်ေး(၃)မ  ျုေး

ရံ ာင််းဆ ို်းန ာရံ တဲို့အံါ 
မက်ခြငို့ြ်န ို်းအိုပ်ခံင််း

န ာရံါင််းစ်း််းတပ်ခံင််း 
(ပါ်းစပ်၊ န ာရံါင််းက ို
မနိုခ နံြုံစွာြနို်းအိုပ်ခံင််း)

တစ်   ်း၊ ပိုဝါခြငို့်
ပါ်းစပ်၊ န ာရံါင််းက ို
မနိုခ နံြုံစွာြနို်းအိုပ်ခံင််း

တနရတာငဆ်စ်ခြငို့်
ပါ်းစပ်၊ န ာရံါင််းက ို
မနိုခ နံြုံစွာြနို်းအိုပ်ခံင််း

န ာရံါင််းန ငို့ ်ပါ်းစပ်က ို 
ရ ံ ာစွာြနို်းအိုပ်ပါ။

န ာရံါင််းစ်း််းကက ြုံ်းက ို 
နာ်းတွင်ံ   တ်ဆွပဲါ။

ဟရနတဲို့ရနရာ်းရ  ရအာင ်
န ာရံါင််းအထ  ရ ံ ာစွာြနို်းအိုပ်ပါ။



သ ေးငယသ် ောအမှုနအ်မ  ောေးမ ောေး

အမှုနအ်မ  ောေးမ ောေး ထသိ  ွေ့ ခြငေ်း

ပိ  ်(အလ ုံပိ အ်ြနေ်း)
စုံ (လစူုံလသူ ေး)

ကပ် (န ေးကပ်စ ောသနခြငေ်း) သြေ ေ်ာသခြေသ ေးနငှ စ်ောေးသ ောက်ဆိုံငမ်ေှာစောေးသ ောက်ခြငေ်း။

ဧည ြ် ပ ွဲ၊စုံသပေါငေ်းအ က်သ ောက်ခြငေ်း။

အ  က ယ်သခပောခြငေ်း။   ြ ငေ်းဆိုံခြငေ်း။

ခပဇော ်ရ ုံ ၊အ  လ်ွဲြနေ်း၊အစညေ်းအသ ေးြနေ်းမ။

ကိုံရိုံနောဗိုံငေ်း ပ်စ် ညသ်အောကပ်ေါနညေ်းလမ်ေးမ ောေးမှ ဆင က်ူေးစကပ်  ွေ့ န ှ   ည။်

သအောကပ်ေါအသ ကောငေ်းအ ော(၃)ြုံကိုံသ ေှာင ်ကဉ်ပေါ။①သလ ငသ်လထ ကမ် ှ ိွဲ သန ော( ိုံ  )အလ ုံပိ ြ်နေ်း②လစူုံလသူ ေးမ ောေး ွဲ သန ော③န ေးကပ်စ ောစကောေးသခပောခြငေ်းနငှ ထ်သိ  ွေ့ဆကဆ် ခြငေ်း။

လကသ်ဆေးခြငေ်း၊လကက်ိုံပိုံေး  ခ်ြငေ်း၊နေှာသြေါငေ်းစညေ်း ပ်ခြငေ်း၊ ဦေးနငှ  ်ဦေး ၂မ  ော(အနညေ်းဆ ုံေး၁မ  ော) အက ောအသ ေးြန  က်အသ ေးကက ေး ည။်
သလ ငသ်လထ ကသ်ကောငေ်းမ နြိ်ေုံ  လညေ်းလိုံအပ် ည။်

ဗိုံငေ်း ပ်စ် ည်လက်သြ ောငေ်းမ ောေးမှ ဆင ်
နေှာသြေါငေ်းနငှ ပ်ေါေးစပ်ထွဲ ိုံ   ငသ် ောက် ည်။

  ြေါေးလက်ကိုံင်

Touch Screen 

(လက်နငှ ထ်သိ  ွေ့ သ ောက နပ် ျူ ောမ က်နေှာခပင)်

သလ ငသ်လထ ကမ် ှိ ွဲ သန ောမ ောေး၌ ၅μmထကသ် ေးငယသ် ော ြေ ုံမှုန  မ် ောေး ည်
သလထုံထွဲ  ငသ်မ ောပေါနိုံင ်ည ် အက ောအသ ေးအထိ ကေူးစကပ်  ွေ့ န ှ  နိုံင ်ည။်

သ ေးငယသ် ော အမှုနအ်မ  ောေးဆိုံ ော  ောမနန်ငှ မ် ညူ လိုံ  ဂရုစရုံစိုံကြိ်ေုံ  လိုံပေါ ယ။်

※ သလထုံထွဲမှ ဆင က်ေူးစကသ် ော  ဘ သ ောဂရုစေါနငှ  ်က ်ကသ် ောဂရုစေါကွဲ  ိုံ  ဗိုံငေ်း ပ်စ်ပိုံေးမ ောေး  င်
သ  ွေ့ သ ောအမှုနအ်မ  ောေးမ ောေးအခြေစသ်လထုံထွဲ  ငအ်ြ ိနအ်သ ော် ကောပ  ွေ့ နှ  နိုံငး်ပ ေး
သ ေးက ောသ ောအက ောအသ ေးအထသိ ောဂရုစေါကေူးစကန်ိုံင ်ည်။သ ေးငယသ် ောအမှုနအ်မ  ောေးဆိုံ ော
 ောမနန်ငှ မ် ညူ လိုံ  အထေူးဂရုစရုံစိုံကြိ်ေုံ  လိုံပေါ ယ။်

စကောေးသခပောခြငေ်း( ိုံ  )သြ ောငေ်းဆိုံေး ွဲ အြေါ
သလမှ ဆင ပ်ေါ ငသ် ောဗိုံငေ်း ပ်စ်အမှုန  မ် ောေး
ကိုံ ှျူရှု ိကမ်ိခြငေ်း။



ရရောဂါက ူးစက်မှုအန္တရောယတ်  ူးပ ောူးလောခြင်ူး「ခြစ်ပ ောူးမှုပံ စ(ံ၅)မ   ူး」

ပံုံစ ံ(၁) အရက်ရသောက်ခြင်ူးနှ္င ်အတ  မ သောူးစ  စ ရ ူးခြင်ူး
● အရကက်ကြာ ရညှ်စ ြာသ  ြာ က်ခြင််းသကကြာင ် မိမိကိိုယ ်ကိို ထိန််းြ ျုပ်နိို င်ခြင ််းကိို က ဆင််းလြာ သ စပါတ ယ။်

ထိိုို့အခပင် အကကြာ ်းအြာ ရ ံိုြံစြာ်းမှု အြာ ်းနည််းလြာ ခြင််း၊ အ ံက ယ်သလြာ ငစ် ြာ
သ ခပြာဆိိုတ တလ်ြာ ခြင််း စ ည်တ ိိုို့ခြစ ်ည်။

● အထ ်း ခြင ် က ဉ််းသ ခမြာင ််းသ ြာ အြန််းအတ  င််း၌ အြ နိ်ကကြာခမင ်စ ြာ
လ အမ ြာ ်းခြင ်စိုသ ်းစြာ်းသ  ြာ က်ခြင််းက
သ ရြာဂါက ်းစက်မှု အနတရြာယ ်ကိိုတ ိို်းပ ြာ်းလြာ သစနိိုင်ပါ ည်။

●ထ  ို့အခပင် ြ ကတ် တ သ  ြာက ံ်ို်းခြင််း၊ တ မ ြာ်းအြာ်း မျှသ  အ ံို်းခပျု ခြင််း ည်
သ ရြာဂါက ်းစက်မှုကိို တ ိို်းပ ြာ်းလြာ သ စနိိုင်ပါ ည်။

ပံုံစ ံ(၂) အြ  နက်ကောခမင စ် ော လ မ ောူးခြင ်စ ရ ူးစောူးရသောက်ခြင်ူး
● အြ နိ်ကကြာခမင ်စ ြာ စိုသ  ်းစြာ်းသ  ြာ က်ခြင််း၊ သ ြ ြာ ်သ ခြသရ်းနှင ် အတ  စြာ်းသ  ြာ က်ခြင််း၊

ည န််းသ ြါင်တ ိိုင်သအြာင ်အြ နိ်ကကြာခမင ်စ ြာ အရကသ်  ြာ က်ခြင််း ည်
ြဏတ ခြျုတ်သ တ  ွေ့ ဆံိုစြာ်းသ ြာ က်ခြင််းထက် သ ရြာဂါက ်းစက်မှုအနတရြာ ယ ်ပိိုမိိုခြစ်ပ ြာ်းသ စနိိုင်ပါ ည်။

● လ အမ ြာ ်း၊ ဥ ပမြာ အြာ ်းခြင ် (၅) သ ယ ြာ က်နှင ်အထက်
သ တ  ွေ့ဆံိုစြာ်းသ ြာ က်ခြင််းသခပြာဆိိုခြင််းက သ လမှတ ဆင ်
က ်းစက်ခပနိ်ု့ပ ြာ်းမှု အနတရြာယ ်ကိိုပိိုမိိုလ ယ ်က စ ြာ
ခြစ်ပ ြာ်းသစနိိုင်ပါ ည်။

ပံုံစ ံ(၃)
နှ္ှာရြါင်ူးစည်ူးမတပ်ဘဲ

စကောူးရခပောခြင်ူး
ပံုံစ ံ(၄) က ဉ်ူးရခမောင်ူးရသောရနရောထဲ၌

န ူးကပ်စ ောရနထ  င်ခြင်ူး
ပံုံစ ံ(၅) ရနထ  င်မှုပံ စရံခပောငူ်းလဲခြင်ူး

● နှှာသ ြါင််းစည််းမတ ပ်ဘဲ န ်းကပ်စ ြာစကြာ ်းသ ခပြာ ခြင််းသ ကကြာ င ်
သ လမှတ ဆင ်က ်းစက်သ ြာ သရြာဂါနှင ် အလ န်သ  ်းငယသ်  ြာ
သ ရြာဂါက ်းစက်မှုအနတရြာ ယ ်ကိို ခြစပ် ြာ်းသ စ နိိုင်ပါ ည်။

● နှှာသ ြါင််းစည််းမတ ပ်ဘဲ က ်းစက်ြံရခြင််း ည်
ဥ ပမြာအြာ်းခြင ် ကြာရြာအိိုသကကဲ  ိိုို့သ ြာ
သ နရြာမ ြာ်းကိို   ြာ်းသ ရြာက်ခြင််းသကကြာ င ် ခြစ ်ည်။

● ကြာ်း၊ အမ ြာ်း ံို်းဘတ ်စ်ကြာ်း စ ည ်သ နရြာအတ  င််း၌လည််း
အထ ်း တ ိခပျုရန်လိိုအပ် ည်။

● က ဉ််းသ ခမြာင ််းသ  ြာ သနရြာထဲ၌ န ်းကပ်စ ြာသ နထိို င်ခြင ််းဆိို ည်မှြာ
အလံိုပိတ်အြန််းတ င််း၌ အြ နိ်ကကြာခမင ်စ ြာ သ ခပြာ ဆိိုသနထိိုင်ခြင််းကိို
ဆိိုလိိုခြင််းခြစ ်ည်။  ထိို ိိုို့သ ခပြာဆိိုသ နထိို ငခ်ြင််းသကကြာင ်
သ ရြာဂါက ်းစက်မှု အနတရြာယ ်ကိိုတ ိို်းပ ြာ်းလြာ သစနိိုင်ပါ ည်။

● အသ ဆြာ င်အြန််း နှင ် အိမ် ြာ စ ည ် အမ ြာ်း ံို်း သ နရြာမ ြာ်း ည်
 ံ ယ ခြစြ် ယ ်သ ကြာ င််းသ ြာ  က ်းစက်ခပနိ်ု့ပ ြာ်း မှုသ နရြာခြစ ်ည်ဟို
 တ ်မှတ ်ထြာ ်းသ ြာ  သ နရြာမ ြာ်းခြစ် ည်။

● အလိုပ်နှာ်းြ နိ်၌ သ နထိိုင်မှုပံိုစသံ ခပြာင ််းလဲ  ြာ်းသ ြာအြါ
က ်းစက်ခပနိ်ု့ပ ြာ်းမှုအနတရြာ ယ ်ကိို ပိိုမိိုခြစ်ပ ြာ်းသ စနိိုင်ပါ ည်။

● နှာ်းသ နြန််း၊ သ ဆ်းလိပ်သ  ြာ က်ြန််း၊ အ တ်လဲြန််း တ ိိုို့ ည်လည််း
 ံ ယ ခြစြ် ယ ် သ ရြာဂါက ်းစက်နိိုင် ည ်သ နရြာမ ြာ်းခြစ် ည်။


