နကဗ
ို ယ္ကိုရို န
က ာဗကိုင္း ရပ္စ္ (ကကိုဗစ္-၁၉) ေးရာဂါပ္ိုးး
က ေးတြ႕ထာ သူမာ အတြက္

မကမကဇာြကနင
ကို န
ငံ င
ွ ္း ေးဝ ရာတြင္ သငသ ည္ကိုဗယ္ကိုရကိုနာဗကိုင္း ရပ္စ္ ကူ စက္း မန္ပ္ေ
္ းရာဂါ (ကကဗ
ို စ္-၁၉) ေအး ခေအနမ မွာက
ခကခေ
ဲ းသာအခနကာ ကကို

ရ င္က ိုငခငရ င္ ိုးင
က ရပ္ါမည္
ခဲ
။

တကၽႏး္းပ္
ို တ ိုးက႔သည္

ဂပ္န္ိုက ငငမ
ံ ွာ

ကကိုဗစ္-၁၉

နွင္းပ္ြသက္း ပ္

ြံို႔ ပ္န္ေးဆာင္ငရကေ
္ းနပ္ံးို အခကအလကာ ကကို ေမွေဝပ္ လိုးပ္
က ါသည္။

ဂပ္န္ိုက ငတငံ ြင္ ကကိုဗစ္-၁၉
ဝနထမ္း မာ က

ေးရာဂါကူ စကခံေရၾကာင္း

လူနာကိုးက

မၾကာမတြင္

ဆက္ကသယပါလကမ္းမည္။

ေးရာဂါလကၡဏာမာ

စစ္ေးဆ ေးတြ႔ရွ ပ္
က ါက း ပ္ညသူ႔ကန္း မာေးရ စငတာမွ

လူနာနွင္းအြူ

ရွ လ
က ာဖြယရရကသမ
ူ ာ ကိုးက

ကူ စကခံခရဖြယရ
ဲ
သ
ရက ူမာ ကိုးက
စစ္ေးဆ ရန္

ေးမ ဖခန္း မာ ကိုးက ေးမ ပ္ါလကမ္းမည္။ ဝနထာ မာ က ေအး ခခံအခကအလကာ

ဝနထာ မာ က

သိုး႔
က မဟိုြ္
လူနာဆိုးင
က ာရ

(အသက္၊ ကာ /မ၊ ေးနရ ပ္လကပ္ာစ

စသည္)ကိုးက ေးမ း မန္း ကာ၊ ေးအာကပါ ေအၾကာင္း အရာမာ ကိုးက ေးတဆ ေးးႏဖးး ပ္ါလကမ္းမည္။

(၁) သင္၏ ေးရာဂါလကၡဏာမာ (အြာ ၊ လည္ေးခာင္း နာ၊ နွာေးစ ၊ ေးခာင္း ဆကို ၊ အနံ႔/အရသာ မမွန္း ခင္း
စသည္) ဘယအခန္က ေစပ္ၚလာခဲပ္ါသလဲ။
(၂) သင္၏ ေးရာဂါလကၡဏာမာ ေစပ္ၚလာမ ၂ပ္ြအတြင္း သင္ မညသည္း လႈပ္ရရာ မႈမာ တြင္ ပ္ါဝငခပ္ါသလဲ
ဲ
။
(၃) သင္၏ ေးရာဂါလကၡဏာမာ

ေးပ္ၚလာခနက ရ သင္းထံတြင္ ေးရာဂါကိုးက စစ္ေးဆ ေးတြ႔ရွ ကခနကြကိုင ၂

ရကအတြင္း မညသူြက႔
ို နွင္း သငအြူြူ ေးနထိုးင
က ပ္ါသလဲ
ခဲ
။

ကကိုဗစ္-၁၉

ဗိုးင
က ္း ရပ္္ည္
သ

ေးရာဂါလကၡဏာမာ

ေးပ္ၚမလာမ

၂

ပ္ြအတြင္း မွာ

အ ခာ သူထမ
ံ ွ

ကူ စကခံရျ ခင္း း ြစ္း ပ္ ၊ လကၡဏာ ေးပ္ၚမလာမ ၂ ရကအတြင္း မွာ အ ခာ သူမာ ကိုးက ကူ စက္ေးစႏးိုးင
က ါပ သည္။
သိုး႔
က ြစ္၍ နံပ္ြ္(၁)၊(၂)၊(၃)အာ ေးး ြၾကာ ပ္ံးက
ို ိုးက ေအး ခခံး ပ္ ကန္း မာေးရ စငတာမွ ဝနထမ္း မာ က မညသူကိုးက
စစ္ေးဆ ရမည္ိုးက ဆံို း ြြၾကပ္ါမည္။ ကန္း မာေးရ စငတာမွ ဝနထမ္း မာ သည္ မၾကာမတြင္ ေးရာဂါလကၡဏာမာ
ေးပ္ၚလာၾကမည္းသူမာ အာ
ကန္း မာေးရ ဝနထမ္း မာ က
အႀကံေးပ္ ၾကပ္ါလကမ္းမည္။

သြကထာ စရာမာ ကိုးက
သင္းေအနႏးွင္း

ဆက္ကသယ္ေးး ပ္ား ပ္ၾကပ္ါဦ မည္။
သြကး ပ္ရမည္း

အခကာ ကကိုလည္း

လကရေ
ကရ းမ း မန္း စံိုစမ္း မႈမာ မွာ

သင္းမကသာ စို၊

ေးရာဂါကူ စက္း ပ္န္႔ဖပ္ာ မႈကိုးက

ဟန႔တာ ရ နအ တြက္

လိုပ္ေ
္ းြား္ကကိုငက
ဘ ာ နွင္း
ေအရ ႀက သည္း

အသကိုင္း အဝိုးင
က ္း အတြင္း

အခကအလကာ ကိုးက

စိုစည္း ေးရ

လိုပ္န
င ္း စဥ္ း ြစပါသည္။ သငသ ည္ ကကိုဗစ္-၁၉ လူနား ြစလာခဲလွငင
ပ ္ သင္းအာ အ ပ္စ္ေးပ္ း ခင္း ၊ နကင
ို မ
ငံ ွတထကကခာရန္
အမကန္ေ႔ပ္ း ခင္း း ပ္လိုပ္ညဟိုြပါ။

နကင
ို း
ငံ ခာ ြကိုင္း း ပ္က္ညတင္
ြိုန္း ေးခၚဆိုးလ
က ာပ္ါက
ယခိုေးဆာင္ငရကႈမာ မွာ
ကကိုရို န
က ာဗကိုင္း ရပ္္မရ

ကကိုရို န
က ာဗကိုင္း ရပ္္ူ္ စကခရ
ံ ၿပ္
သငသ ည္

စကို ရကမပူပ္နႈမာ

သင္းအန အနာ တြင္

ကာတကယ္ေးပ္ ရ နအ တြကပါ။

ေးက ဇူ ြငလ ိုးကပ္ါသည္။

ကန္း မာေးရ စငတာဝနထမ္း မာ ထံမွ

ခံစာ ေးကာင္း

ေးနထိုးင
က သ ူမာ ႏးွင္း

ခံစာ မကပ္ါမည္။

မညသကို႔ပ္င္း ြစ္ေးစ

အသကိုင္း အဝိုးင
က ္း ထဲမွ

ပ္ူ ေးပ္ါင္း ေးဆာင္ငရကႈအတြက္

ရိုြတရက္

ကတၽနိုး္ပ္တက ို႔မွ

း ပ္ညသူမာ ကိုးက
ႀကကြငၿပ္

နကဗ
ို ယ္ကိုရို န
က ာဗကိုင္း ရပ္စ္

(ကကဗ
ို စ္-၁၉)

ေးရာဂါပ္ိုးး
က ေးတြ႕ထာ သူမာ ႏးွင္း

အႏးရာယာ သည္း

ထကေးတြ႔မႈ

ရွ ကခဲြူ ေးၾကာင္း ေးတြ႕ရွ ရ
က သူမာ အတြက္

မကမကဇာြကနင
ကို န
ငံ င
ွ ္း ေးဝ ရာတြင္ သငသ ည္ကိုဗယ္ကိုရကိုနာဗကိုင္း ရပ္စ္ ကူ စက္း မန္ပ္ေ
္ းရာဂါ (ကကဗ
ို စ္-၁၉) ေအး ခေအနမ မွာက
ခကခေ
ဲ းသာအခနကာ ကကို

ရ င္က ိုငငရ
ခ င္ ိုးင
က ရပ္ါမည္
ခဲ
။

တကၽႏး္းပ္
ို တ ိုးက႔သည္

ဂပ္န္ိုက ငငမ
ံ ွာ

ကကိုဗစ္-၁၉

နွင္းပ္ြသက္း ပ္

ြံို႔ ပ္န္ေးဆာင္ငရကေ
္ းနပ္ံးို အခကအလကာ ကကို ေမွေဝပ္ လိုးပ္
က ါသည္။

ဂပ္န္ိုက ငတငံ ြင္ ကကိုဗစ္-၁၉
ဝနထမ္း မာ က

ေးရာဂါကူ စကခံေရၾကာင္း

လူနာကိုးက

မၾကာမတြင္

ဆက္ကသယပါလကမ္းမည္။

ေးရာဂါလကၡဏာမာ

ေးမ ဖခန္း မာ ကိုးက

ဆက္ကသယပါလကမ္းမည္။

လူနာနွင္းအြူ

ရွ လ
က ာဖြယရရကသမ
ူ ာ ကိုးက

ေးမ ပ္ါလကမ္းမည္။

း မင္းမာ ေးၾကာင္း

စစ္ေးဆ ေးတြ႔ရွ ပ္
က ါက း ပ္ညသူ႔ကန္း မာေးရ စငတာမွ

သငသ ည္

စစ္ေးဆ ရန္

ကကိုဗစ္-၁၉ကိုးက

စစ္ေးဆ ေးတြ႔ရွ ကရပ္ါက
ဝနထာ မာ က

ကူ စကခံခရဖြယရ
ဲ
သ
ရက ူမာ ကိုးက
ကူ စက္ေးစႏးိုးင
က ည္း

ကန္း မာေးရ စငတာမွ

ေအး ခခံအခကအလကာ

(အသက္၊

ဝနထာ မာ က

သိုး႔
က မဟိုြ္
လူနာဆိုးင
က ာရ
အႏးရာယ္

ဝနထမ္း မာ က

သင္းကိုးက

ေးနရ ပ္လကပ္စာ

စသည္)ကိုးက

ကာ /မ၊

ေးမ း မန္း ကာ၊ ေးအာကပါ ေအၾကာင္း အရာမာ ကိုးက ေးတဆ ေးးႏဖးး ပ္ါလကမ္းမည္။

(၁) လကရအ
ရက ခနကာရ သငသ ည္ ေးရာဂါလကၡဏာမာ (အြာ ၊ လည္ေးခာင္း နာ၊ နွာေးစ ၊ ေးခာင္း ဆကို ၊ အနံ႔/အရသာ
မမွန္း ခင္း စသည္) ခံစာ ေးနရျ ခင္း ရွ က၊မရွ က
(၂) (စစ္ေးဆ စမ္း သပ္ရန္ လိုးအ
က ပ္္ေးၾကာင္း ေးတြ႔ရွ ကပ္ါက) လိုပ္ေ
္ းဆာငရမည္းအခန္ကင
ရ း္ မညသည္းေးနရာတြင္
စမ္း သပ္ရမည္ကိုသည္း လမ္း ညႊနႈမာ ေးပ္ ပ္ါမည္
(၃) ေးန႔စဥ္က ိုယအပ္ူခန္ကးႏးွင္း ေးရာဂါလကၡဏာမာ

ြကင
ို ္း ြာေးရ ႏးွင္း မွြတမ္း ြင္ေးရ ဆိုးင
က ာရ (ယင္း

စစ္ေးဆ မႈမာ ကိုးက း ပ္လိုပ္မ
ရ ည္း အခန္ကာလ အပ္ါအဝင္) လမ္း ညႊနခက္
(၄)

သြကထာ ရမည္း

ကာလႏးွင္း

ယင္း ကာလအတြင္း

တသာ လာလႈပ္ရရာ ေးရ

ကန႔သြက
ခ ာ ဆိုးင
က ာရ

အထူ လမ္း ညႊနခကာ

ကကိုဗစ္-၁၉

ဗိုးင
က ္း ရပ္္သည္

ေးရာဂါလကၡဏာမာ

ေးပ္ၚမလာမ

၂

ပ္ြအတြင္း မွာ

အ ခာ သူထမ
ံ ွ

ကူ စကခံရျ ခင္း း ြစ္း ပ္ ၊ လကၡဏာ ေးပ္ၚမလာမ ၂ ရကအတြင္း မွာ အ ခာ သူမာ ကိုးက ကူ စက္ေးစႏးိုးင
က ါပ သည္။
သင္၏ အခကအလကာ ကိုးက ေအး ခခံၿပ္ ကန္း မာေးရ စငတာမွ ဝနထမ္း မာ က သင္ မညသိုး႔
က လိုပ္္ေးဆာငရမည္းႏးွင္း
မညၾကာ
ရ

လိုပ္္ေးဆာငရမည္ိုးက

ေးး ပ္ား ပ္ပ္ါမည္။

ကန္း မာေးရ စငတာမွ

ဝနထမ္း မာ က

သငထံ တြင္

ေးရာဂါလကၡဏာမာ ေးပ္ာက္ကသာ ၿပ္ ေးနာကပိုးကင္း တြင္ း ပ္န္ေးပ္ၚလာခဲလွင္ မညသိုး႔
က လိုပ္ေ
္ းဆာငရမည္းႏးွင္း
သင္ သြကထာ ရမညာ ကိုးက အၾကံေးပ္ ၾကပ္ါဦ မည္။

လကရေ
ကရ းမ း မန္း စံိုစမ္း မႈမာ မွာ

သင္းမကသာ စို၊

ေးရာဂါကူ စက္း ပ္န္႔ဖပ္ာ မႈကိုးက

ဟန႔တာ ရ နအ တြက္

လိုပ္ေ
္ းြား္ကကိုငက
ဘ ာ နွင္း
ေအရ ႀက သည္း

အသကိုင္း အဝိုးင
က ္း အတြင္း

အခကအလကာ ကိုးက

စိုစည္း ေးရ

လိုပ္န
င ္း စဥ္ း ြစပါသည္။ သငသ ည္ ကကိုဗစ္-၁၉ လူနား ြစလာခဲလွငင
ပ ္ သင္းအာ အ ပ္စ္ေးပ္ း ခင္း ၊ နကင
ို မ
ငံ ွတထကကခာရန္
အမကန္ေ႔ပ္ း ခင္း း ပ္လိုပ္ညဟိုြပါ။

နကင
ို း
ငံ ခာ ြကိုင္း း ပ္က္ညတင္
ြိုန္း ေးခၚဆိုးလ
က ာပ္ါက
ယခိုေးဆာင္ငရကႈမာ မွာ
ကကိုရို န
က ာဗကိုင္း ရပ္္မရ

ကကိုရို န
က ာဗကိုင္း ရပ္္ူ္ စကခရ
ံ ၿပ္
သငသ ည္

စကို ရကမပူပ္နႈမာ

သင္းအန အနာ တြင္

ကာတကယ္ေးပ္ ရ နအ တြကပါ။

ေးက ဇူ ြငလ ိုးကပ္ါသည္။

ကန္း မာေးရ စငတာဝနထမ္း မာ ထံမွ

ခံစာ ေးကာင္း

ေးနထိုးင
က သ ူမာ ႏးွင္း

ခံစာ မကပ္ါမည္။

မညသကို႔ပ္င္း ြစ္ေးစ

အသကိုင္း အဝိုးင
က ္း ထဲမွ

ပ္ူ ေးပ္ါင္း ေးဆာင္ငရကႈအတြက္

ရိုြတရက္

ကတၽနိုး္ပ္တက ို႔မွ

း ပ္ညသူမာ ကိုးက
ႀကကြငၿပ္

