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သင်္ဘောသောားအမှုထမားမ ောား
ဗိုငားရပစကောကွယခြငားနှငက နားမောင်ရားထနားြ ျုပမှု အင်ခြြံမူဝါဒမ ောား
၁။ လိုပင်

ောငြ ကအင်ခြြံ

(၁) ဗိုင်း် ရပ်စ်ကာကွယ်ရရ်းကာလအတွင်း် သရ္ဘာသာ်းအမှုထမ််းမ ာ်းကာကွယ်
ရန်လိုအပ်ခ က်မ ာ်းကို ဆက်သွယ်ရရ်းဝန်ကက်းဌာန ဆပ်ကမ််းဗ ျူရို
(အတိုရကာက်ဆပ်ကမ််းဗ ျူရို ) မာလိုပ်ငန််းရဆာင်ရွက်မှုစည််းမ ဉ်းကိုရရ်းဆွွဲမည်။
ရရရ ကာင််းကိုယ်စာ်းလယ်၊သရ္ဘာကစစရပ်ကိုယ်စာ်းလယ်စသဖြင့်် သက်ဆိုငရ
် ာ
ကိုနသ
် ည်မ ာ်းသည် သရ္ဘာသာ်းအမှုထမ််းအတွက် ဗင
ို ်း် ရပ်စ်ကာကွယ်
ထန််းခ ျုပ်မှုစည််းမ ဉ်းကို ရရ်းဆွွဲလိုက်နာ ကပါ။ ဆပ်ကမ််းဗ ျူရို မ ကက်း ကပ်ဖခင််း
နင့်စ
် မံခနခ
် ့် ွွဲမည်။
(၂) 「ဆပ်ကမ််းဗင
ို ်း် ရပ်စ်စစ်ရဆ်းမှုစည််းမ ဉ်း」အမတ်၉ခ က်အရ နင
ို င
် ဖံ ခာ်း(ဖပည်ပ)မ
အဖပည်ဖပည်ဆိုငရ
် ာဆပ်ကမ််းသဝင်
ို ့် ရရာက်သည်သ
့် ရ္ဘာမ ာ်း မရရာက်ရမ 72နာရမ
4နာရအတွင်း် သရ္ဘာအမှုထမ််းရခါင််းရဆာင်မ ဗိုင်း် ရပ်စ်စစ်ရဆ်းရရ်းဌာနသို ့်
30ရက်အတွင်း် ရပ်သန်သည်
ဆ
့် ပ်ကမ််းမ ာ်း၊ထွက်ခွာရနရက်
့်
့် နင့်် သရ္ဘာရပေါ်၌
လူရသဆံို်းမှုရမရ၊သမဟို
ို ့် တ်ကူ်းစက်ရရာဂါသည်ရမရနင်သ
် ာအရရ်းကက်းကစစရ
့် က်ဆိုငရ
ပ်မ ာ်းကို ရလ ာက်လာတင်ထာ်းရမည်။

၂။ သငင်လ ောသူ - အဖပည်ဖပည်ဆိုငရ
် ာရရလမ််းရ ကာင််းမ ာ်းရပေါ် ရသရ္ဘာသာ်းအမှုထမ််း။
၃။ သငင်လ ောင်သောအတင
ို ားအတော - ဤမူသည် အဖပည်ဖပည်ဆိုငရ
် ာ
ရရလမ််းရ ကာင််းလမ််းအတွင်း် နင့်် ဆပ်ကမ််းမ ာ်းရ ဆိုက်ကပ်လိုပ်ငန််းမ ာ်း၌
ပါဝင်ရသာသရ္ဘာသာ်းမ ာ်းနင့်သ
် က်ဆိုငသ
် ည်။

၄။ အမှုထမားမ ောား၏ ဗိုငားရပစ ကောကွယင်ရားနှင က နားမောင်ရား စီမံြနြွွဲမှုအတွက
ကကျုတငကောကွယမှုမ ောား (၁) သရ္ဘာအမှုထမ််း၏တစ်ကိုယ်ရရက န််းမာရရ်းနင့််လံိုဖခံျုရရ်းကာကွယ်မှု
၁။ ခရ်းစဉအတွင်း် တစ်ရနန့် စ်ကကမ် ခနဓာကိုယ်အပူခ န်တိုင်း် တာပပ်းမတ်တမ််းတင်ပါ။
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၂။ အကယ်၍ ကိုယ်အပူခ န်ဖမင်တ
့် က်ဖခင််း၊ သံသယလကခဏာ(သ)ို ့်
ကိုယ်ခနဓာအဖခာ်းထူ်းဖခာ်းလကခဏာရလ င် အထက်အရာရထံသို ခ
့် က်ခ င််း
အရ ကာင််း ကာ်းပါ။
၃။ အလိုပ်ခွငသ
် ဝင်
ို ့် ရရာက်လ င် အခ န်ဖပည်ရ
့် ဆ်း္က်ဆိုငရ
် ာMaskကို
တပ်ဆင်ထာ်းပါ။လက်ကို လိုအပ်ရင် လိုအပ်သလို မ ကာခဏ (မန်ကန်လက်ရဆ်းနည််း
ပူ်းတွွဲပံိုအရ) ရဆ်းရ ကာရပ်းပါ။ တစ်ဉ်းနင်တ
ို ့်
့် စ်ဉ်း ၁မတာ(သ)အထက်
အကွာအရဝ်းတွငရ
် န၍ ရိုပ်ပိုင်း် ဆိုငရ
် ာထရတွွေ့ မှုကိုရရာင် ကဉပါ။
၄။ နာရခ ၊ရခ ာင််းဆိုခ န်တွင် တံရတွ်းရည်မ ာ်းမဖပန်န့် ရစရန်
ံ ့်
စကကျူဖြင့််
လံိုဖခံျုရအာင်ြံို်းထာ်းပါ။တစ်ကိုယ်ရရသနရ
် ့် င််းမှုဆိုငရ
် ာက င့်ဝ
် တ်ကိုဂရိုဖပျုပါ။
၅။ ခိုခံအာ်းရြအတွ
ို ့်
က် အစာ်းအရသာက်အခ န်မန်စာ်းပါ၊ ကိုယ်လက်လှုပ်ရာ်းမှု မန်မန်
လိုပ်ပါ၊ အပ်ရရ်း၀၀အပ်ြလ
ို ့် ိုအပ်ပါသည်။
(၂) သရ္ဘာအမှုထမ််းမ ာ်းအတွက် လိုပ်ငန််းညန် ကာ်းခ က်
၁။ တတယအဆင့်သ
် တရပ်းဧရယာနင
ို င
် ၏
ံ ဆပ်ကမ််းမ ာ်းသို သရ္ဘ
ာမ ာ်း
့်
ဆိုက်ကပ်ခ န်အတွင်း် လိုအပ်သည်လ
့် ိုပ်ငန််းမအပ သရ္ဘာရပေါ်မမဆင််းရန်
အမှုထမ််းရခါင််းရဆာင်မအမန်ခ့် ရမည်။ အတက်အဆင််းရ အမှုထမ််းမ ာ်းကိုလည််း
မတ်တမ််းယူထာ်းရမည်။
၂။ သရ္ဘာဆင််း၍ အလိုပ်လိုပ်ရဆာင်သူမ ာ်း အလိုပ်ပပ်းလ င် ခ က်ခ င််း သရ္ဘာရပေါ်သို ့်
ဖပန်တက်ပါ။

2

2020.4.13

၃။ ဆပ်ကမ််း၌ရပ်သန်စဉအတွ
င်း် သရ္ဘာအမှုထမ််းမ ာ်းအာ်းလံို်း အခ န်ဖပည့်် Mask နင့််
့်
လက်အတ်ကို ဝတ်ဆင်ထာ်းရမည်။
၄။ သရ္ဘာဆပ်ကမ််း၌ရပ်သန်စဉအတွ
င်း် အတက်အဆင််းအဝ၌တာဝန်ယူရသာ
့်
သရ္ဘာအမှုထမ််းမ ာ်းသည် Mask နင့်် အကာအကွယ်ရ လက်အတ်ကို
ဝတ်ဆင်ထာ်းရမည်။ဆရလ ာ်မှုမရရသာဝန်ထမ််းမ ာ်းအာ်း သရ္ဘာရပေါ်သို ့်
တက်ခွငမ
ှု ို တိုက်တွန်း် ရမည်။
့်် ဖပျုရန် အမှုထမ််းရခါင််းရဆာင်မ ထန််းခ ျုပ်မက
၅။ သရ္ဘာရပေါ်သိုတက်
ရရာက်သူမ ာ်း၏ သွာ်းလာလှုပ်ရာ်းရာရနရာကို
့်
စစဉကနသ
် ့် တ်ထာ်းပါ။သရ္ဘာရပေါ်သို တက်
ရရာက်ရသာသူမ ာ်းအာ်း
့်
သရ္ဘာအမှုထမ််းမ ာ်း၏ ရနထိုငမ
် ှုဧရယာထွဲသို မဝင်
ရရာက်ရစရန်တာ်းဖမစ်ပါ။
့်
၆။ ဆပ်ကမ််းရလူမ ာ်းနွဲ ့်စကာ်းရဖပာအဆက်အသွယ်ဖပျုလိုပ်မှုနင့်် ရိုပ်ပင
ို ်း် ဆိုငရ
် ာ
ထရတွွေ့ မှုကို သက်နင
ို သ
် မ ရရာင်ရာ်းကာ တစ်ဉ်းနင်တ
့် စ်ဉ်း ၁မတာအကွာအရဝ်းတွင်
ရနပါ။
၇။ ဆပ်ကမ််းရလူမ ာ်း သရ္ဘာရပေါ်မဆင််းပပ်းရနာက် ပ်းို သနစ
် ့် င်ရရ်းကို လိုပ်ရဆာင်ပါ။
(၃) အကယ်၍ သရ္ဘာရပေါ်တွင် ရရာဂါအတည်ဖပျုသူ ၊ သံသယဖြစ်ရပ်ရသူ၊
အန်းကပ်ထရတွွေ့ မှုရသူ၊အြ ာ်း(သမဟို
ို ့် တ်)အသက်ရျူလမ််းရ ကာင််းဆိုငရ
် ာရရာဂါလကခ
ဏာမ ာ်းရလ င် ဆပ်ကမ််းရ ဗိုင်း် ရပ်စ်ကာကွယ်ရရ်းဌာနသခ
ို ့် က်ခ င််းဆက်သွယ်ပါ။
(၄) ဆပ်ကမ််းရ သက်ဆိုငရ
် ာရရာဂါရာရြွရရ်းအြွွဲွေ့（PSC）မ သရ္ဘာရပေါ်တက်
စစ်ရဆ်းခ န်အတွင်း် က န််းမာရရ်းထူ်းဖခာ်းအရဖခအရနကိုရာရြွရတွွေ့ ရခွဲ့်လ င်
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ဗိုင်း် ရပ်စ်ကာကွယ်ရရ်းဌာနသဆက်
ို ့်
သွယ်ကာ ယင််းလိုပ်ရဆာင်ခ က်ကိုလိုက်နာ၍
ရရာဂါမကူ်းစက်ဖပန်န့် ရန်
ံ ့် အတူတကွကာကွယ်လိုပ်ရဆာင်ရမည်။
(၅) သရ္ဘာသာ်း၀င်ရရာက်မှု စမံခနခ
် ့် ွွဲမှုဆင
ို ရ
် ာစည််းမ ဉ်းမ ာ်းသည် ဗိုင်း် ရပ်စ်
ကာကွယ်ရရ်းဗဟိုဌာနနင့်် ဆပ်ကမ််းဗ ျူရို ၏ ညန် ကာ်းခ က်အသစ်အလိုက်
ညနှုင််းလိုပ်ရဆာင်ရမည်။
(၆) အဝင်အထွက်ကန်သတ်
ထာ်းသည်ဆ
့် ပ်ကမ််းမ သရ္ဘာသာ်းမ ာ်း
့်
၀င်ရရာက်(ထွက်ခွာ)လ င် လူဝင်မှုကက်း ကပ်ရရ်းဌာနမ ထိုတ်ရပ်းရသာ
စာရွ က်စာတမ််းမ ာ်းကို ထိုတ်ဖပရမည်။ ဆပ်ကမ််းတာဝန်ရမစစ်ရဆ်း
အတည်ဖပျုပပ်းရနာက်လတ်ရပ်းမည်။
(၇) အကယ်၍ ၀င်ရရာက်ပပ်းရနာက် အမ်ရနစစ်ရဆ်းရန်လိုရသာ
သရ္ဘာသာ်းမ ာ်းအတွက် ဗိုင်း် ရပ်စ်တိုက်ြ က်ရရ်းယာဉ၊ကိုယ်တိုင်ကာ်းရမာင််း
(သ)ဆ
ို ့် ပ်ကမ််းဖပင်ပရရဆွမ ျု်းမ ာ်းလာရရာက်ရခေါ်ရဆာင်ရပ်းရန် သရ္ဘာကစစရပ်
ကိုယ်စာ်းလယ် (သမဟို
ို ့် တ်)ရရရ ကာင််း ကိုယ်စာ်းလယ်မ စစဉရပ်းရမည်။

၅။ သင်္ဘောသောားအမှုထမားအတွကအစောားထားို စညားမ ဉား (၁) သရ္ဘာမ ာ်းသည် တတ်နင
ို သ
် မ ဗိုင်း် ရပ်စ်ဖပန်န့် မှု
ံ ့် ရန်းရကွ်းရသာ ဆပ်ကမ််းမ ာ်း၌သာ
သရ္ဘာသာ်းမ ာ်းကိုအစာ်းထို်းရန် ကကျု်းစာ်းပါ။
အစာ်းထို်းအမှုထမ််းမ ာ်းသည်သက်ဆိုငရ
် ာ ဗိုင်း် ရပ်စ် ကာကွယ်ရရ်းစမံမှုမ ာ်းကို
ဖပျုလိုပ်ထာ်းသင့်သ
် ည်။
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(၂) အစာ်းထို်းအမှုထမ််းမ ာ်းသည် တစ်ကိုယ်ရရဗိုင်း် ရပ်စ် ကာကွယ်မှုကို အခ န်ဖပည့််
ဖပျုလိုပ်ထာ်းရမည်။ကကျုတင်ကာကွယ်မှုအတွက် သတ်မတ်ထာ်းရသာ ၀န်ထမ််းသည်
ခရ်းစဉအတွင်း် သရ္ဘာသာ်း၏ခနဓာကိုယ်အပူခ န်ကို တစ်ရနန့် စ်ကကမ်တိုင်း် တာ၍
မတ်တမ််းတင် ထာ်းရမည်။အကယ်၍ က န််းမာရရ်း ထူ်းဖခာ်းအရဖခအရနရလ င်
အစာ်းထို်းမှုကိုရပ်သန်ရမည်
။ကာကွယ်မှုနည််းလမ််းအရ
့်
သက်ဆိုငရ
် ာကိုအရ ကာင််း ကာ်းရမည်။
(၃) အစာ်းထို်းအမှုထမ််းသည် ရရာဂါအတည်ဖပျု၊ သံသယဖြစ်ရပ်ရ၊ အန်းကပ်ထရတွွေ့ မှုရ၊
အြ ာ်း(သမဟို
ို ့် တ်)အသက်ရျူလမ််းရ ကာင််းဆိုငရ
် ာရရာဂါလကခဏာမ ာ်းရလ င်
ခွွဲဖခာ်းကိုသရန်လိုသည်။ခွွဲဖခာ်းကိုသဖခင််းစည််းမ ဉ်းကိုလိုက်နာရမည်။
(၄) ဗိုင်း် ရပ်စ်ရ ကာင့်် အစာ်းမထို်းနင
ို ရ
် သာအမှုထမ််းမ ာ်းနင့်် သက်ဆိုငရ
် ာလက်မတ်
(သရ္ဘာသာ်းအမှုထမ််းအရည်အခ င််းဖပည့်် လက်မတ်၊သရ္ဘာသာ်းအမှုထမ််း
ကျွမ််းက င်ပညာရင်လက်မတ်၊ သရ္ဘာသာ်း အမှုထမ််းစာခ ျုပ်နင့််
ရိုပ်ပိုင်း် ဆိုငရ
် ာစစ်ရဆ်းစာရင််းစာရွ က်စာတမ််း) သက်တမ််းကိုနဆ
် ံို်းရက် ၃
လရအာက်နည််းရနရသာ သရ္ဘာသာ်းအမှုထမ််းမ ာ်းသည်
သယ်ယူပရဆာင်
ို ့်
သူသမဟို
ို ့် တ်ကိုယ်စာ်းလယ်ထံ သရ္ဘာယူနစ်အလိုက်
(သရ္ဘာသာ်းအမှုထမ််းနာမည်စာရင််းနင့်် ရလ ာက်လာပံိုစံကိုပူ်းတွွဲ၍)
ဆပ်ကမ််းဗ ျူရို အာ်း သရ္ဘာသာ်းအမှုထမ််း လက်မတ်သက်တမ််းတို်း
ရလ ာက်လာတင်နင
ို သ
် ည်။၃လသက်တမ််းတို်းနင
ို သ
် ည်။ဗိုင်း် ရပ်စ်အရဖခအရနရပေါ်မူတည်
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၍ ဖပန်လည်သံို်းသပ်ပါမည်။ဆပ်ကမ််းဗ ျူရို သည် သက်တမ််းတို်းဖခင််းမ
ကင််းလွတ်ခွငလ
့်် က်မတ်ကိုထိုတ်ရပ်းရမည်။သရ္ဘာရပေါ်၌စစ်ရဆ်းရန် ထာ်းရပါ။

၆။ သောမနစညားမ ဉား (၁) သရ္ဘာရပေါ်၌အကာအကွယ်မ က်မန်၊ရဆ်းသံို်း Mask၊ လက်အတ်၊
အကာအကွယ်ဝတ်စံို နင့်် အရက်ပ ံ ကွဲ့်သရသာ
ို ့်
ပစစည်း် ကရယာမ ာ်းကို ထာ်းရရန်
အ ကံဖပျုသည်။ဗိုင်း် ရပ်စ် ကာကွယ်ရရ်းဗဟိုဌာန၏ညန် ကာ်းခ က်အရ
ကာကွယ်မှုကရယာမ ာ်းကိုဖမင်တ
့် င်ရမည်။
(၂) ဗိုင်း် ရပ်စ်အရဖခအရနအရ ဗိုင်း် ရပ်စ်ကာကွယ်ရရ်း ဗဟိုဌာန၏ ညန် ကာ်းခ က်အလိုက်
သရ္ဘာသာ်းအမှုထမ််း၏တစ်ကိုယ်ရရကာကွယ်မှုကို ဖမင်တ
့် င်ရန်လိုလ င်
ရရာဂါထန််းခ ျုပ်ရရ်းဌာန၊ ဆပ်ကမ််းဗ ျူရို နင့်် ရရရ ကာင််းဗဟို အသ်းသ်းမ
ဗိုင်း် ရပ်စ်ကာကွယ်ရရ်းပစစည််းမ ာ်းရယူရန်ကူညရပ်းမည်။

၇။ င်ရင် ကောငားကိုယစောားလှယ၊သင်္ဘောကစစရပကိုယစောားလှယစသခြင
သက ိုငရောကိုနသညမ ောားသညလိုပငနားြွငစညားမ ဉားအရ
ဗိုငားရပစကောကွယထနားြ ျုပမှုအင်သားစတင်ြောခပြ က မ ောားကို
မမကိုယကိုင်ရား ွ ွဲ ကပါ။ ဗိုငားရပစကောကွယင်ရားဗဟိုဌောန၏
ညွှန ကောားြ ကနှငသက ိုငရောအရောရှ ဌောနစညားမ ဉားအရလိုကနောင်ရား ပ
ွ ွဲ ါ။
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