
 
ချ င််းပြည်န ယ်ဒေ သဆ ို င် ရာခရီ်းသ ာ်းလို ြ်ငန််း ဒ ာမ်တီ 

စောားသ ောက်ဆ ိုင်လိုပ်ငန်ားမ ောား ဖွင ်လှစ်ရောတွင် 
                                           COVID-19 သရောဂါ ကောကွယ်ထ န်ားခ ျုပ်သရား 

အသထောကအ်ကူဖဖစ်သစသရားအတွက် လ ိုက်နာသဆောင်ရွက်ရန်အခ က်မ ောား 
(၂၀၂၁ ခိုနှစ် ၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၇ ရက်) 

 
၁။ စာ်းဒ သာ ် ဆ ိုင်ြ ိုငရှ်ငမ်ျ ာ်း လ ို န်ာ ဒဆ ာင်ရွ ်ရန်အချ ်မျာ်း 

(က) ဆ ိုင်  ိုို့သရောကရ်ှ လော ည ် စောား  ိုား ူမ ောားအောားလ ိုားက ို ဆ ိုင်အဝငဝ်တွင် အပူခ  န်တ ိုင်ားတောပပီား 
က ိုယ်အပူခ  န် ၃၈°C / ၁၀၀.၄°F သအောက်တွငရ်ှ မှ ော ဆ ိုင်  ိုို့ဝငသ်ရောကသ်စရမည်။ ဧည ် ည် 
ဝငသ်ရောက်မှုနှင ် က ိုယ်အပူခ  န် တ ိုင်ားတောမှုမှတ်တမ်ားက ို ဖပျုစိုထောားရှ ရမည်။ 

(ခ) စောားသ ောက် ူမ ောားအတွက် ပါားစပ်နှင ်နှာသခါင်ားစည်ားမ ောား ( Mask )၊ မ က်နှာကောမ ောား (Face 
Shield) က ို ဆ ိုင်အတွင်ားမဝင်မီ တပ်ဆင်န ိုင်ရန် မှန်ကန်သ ောသ ားနှုန်ားမ ောားဖဖင ် သရောင်ားခ  
သပားရမည်။ 

(ဂ) သရ၊ ဆပ်ဖပောနှင လ်က် နို့်စင်သဆားသရတ ိုို့က ို ဆ ိုင်အဝင်ဝတွင ် ထောားရှ ရန်နှင ် လက်သဆားရန် 
သနရောမ ောား လ ိုသလောကသ်အောင်ထောားရှ သပားပပီား လက်သဆားပပီားမှ ဝငသ်ရောကသ်စရမည်။ 

(ဃ) တစ်သယောက်ခ ငာ်းစီစောားန ိုငပ်ပီား အတူလောသရောက်ဖခင်ားမဟိုတ် ူ တစ်ဦားနှင တ်စ်ဦားကကောားတွင် 
ကတ်ထဖူပောား၊ မှန်ဖပောား၊  စ် ောားဖပောားတ ိုို့ဖဖင ် အကနို့် ကနို့်ထောားသပားပပီား စောားသ ောက်န ိုငသ်ရား 
စီစဉ်သပားရမည်၊ (၅)ဦားထက်မပ ိုသ ော မ  ောားစိုဖဖစ်ပါက တစ်ဦားနှင တ်စ်ဦား (၃)သပ အကွောခွွဲဖခောား 

ထောားသ ောစောားပွွဲတွင ်စောားသ ောက်န ိုငသ်ရား စီစဉ်သပားရမည်။ 
(င) စောားပွွဲတ ိုင်ားတွင် တစ်ခါ  ိုားစကကူက ို ော   ိုားစွွဲသစပပီား လ ိုသလောက်စွောစီစဉ်သပားရမည်။ 
(စ) အစောားအသ ောကစ်ောရငာ်း(Menu)အောား ခ  တ်ဆွွဲထောားဖခငာ်း   ိုို့မဟိုတ် စောားပွွဲမှန်သအောက်၌ 

ထောား၍ဖဖစ်သစ ထည ် ွင်ားသပားထောားရမည်။ Mobile Phone QR Code Menu စနစ် အ  ိုားဖပျုန ိုင် 
ပါက ပ ိုမ ိုသကောင်ားမွန်ပါ ည်။ 

(ဆ) Covid-19 သရောဂါကောကွယ်သရားနှင ပ်တ် က်သ ော က န်ားမောသရားအ  ပညောသပားပ ိုစတောမ ောား၊ 
ဗွီန ိုင်ားမ ောားက ို လူအမ ောားဖမင ်ော ည  ်သနရောမ ောားတွင် ခ  တ်ဆွွဲထောားရှ ရမည်။ 

( ) ဆ ိုင်အတွငာ်း အနည်ားဆ ိုားအယ်က ိုသဟောလ်(၆၀%)ပါသ ော လက် နို့်သဆားရညမ် ောား ( Hand Gel) 
အလွယ်တကူထောားရှ သပားရမည်။  နို့်စငခ်န်ားအတွင်ား သရနှင ဆ်ပ်ဖပောက ို အလွယ်တကူ 

ထောားရှ ရမည်။ 
(ည) သငွ ောားလက်ခ ဖခငာ်းထက် Online Payment စနစ်ဖဖင ် လက်ခ န ိုငသ်အောင် သဆောငရ်ွက်ထောား 

ရှ ရမည်။  
(ဋ)    ယဖဖစ်ဖွယ် လူနာသတွွေ့ရှ ပါက  က်ဆ ိုင်ရောဌောနမ ောား  ိုို့  တငာ်းပ ိုို့သဆောငရ်ွက်န ိုင်ရန် 

အတွက် ဆက် ွယ်ရန်ဖိုန်ားန ပါတ်မ ောားအောား ဖမင် ောသ ောသနရောတွင ်ခ  တ်ထောားရှ ရမည်။ 
 

၂။ စာ်းဒ သာ ် ဆ ိုင်မှ တာ ဝ န်ရှ သူမျာ်း ၊ ဝန်ထမ််းမျာ ်း  လ ို ်နာဒ ဆာ င် ရွ ် ရမ ည ်အချ  ် မျာ်း 
 

(က) စောားသ ောက်ဆ ိုင်ရှ  ဝန်ထမာ်းမ ောားအောား က ိုယ်အပူခ  န်တ ိုင်ားတောရန်နှင ်    ယလကခဏောမ ောား 
ရှ /မရှ  စစ်သဆားန ိုငသ်ရားအတွက် က ိုယ်အပူခ  န်တ ိုငာ်းတောဖခင်ား  လိုပ်ငန်ား   လမ်ားညွှန်ခ က်အတ ိုငာ်း 



 - ၂ - 
 

 စနစ်တက  သလ က င ် ငက်ကောားသပားပပီား ဝန်ထမာ်းမ ောားနှင  ် စောား  ိုား ူမ ောားအောား စစ်သဆားသပားရန် 
အလှည ်က  တောဝန်ခ ထောားရမည်။ ဝန်ထမ်ားမ ောား၏ သနို့စဉ် က ိုယ်အပူခ  န်တ ိုငာ်းတောမှု မှတ်တမ်ား 
ထောားရှ ရမည်။ 

(ခ) စောားသ ောက်ဆ ိုင်မှ တောဝန်ရှ  ူမ ောား၊ ဝန်ထမ်ားမ ောားအောားလ ိုားအောား သနို့စဉ် က ိုယ်အပူခ  န် 
တ ိုင်ားတောပပီား    ယလကခဏောမ ောား ရှ /မရှ  စစ်သဆား၍ က ိုယ်အပူခ  န် ဖမင ်တက်ဖခငာ်း   ိုို့မဟိုတ် 
   ယလကခဏော တစ်ခိုခို ခ စောားရပါက အလိုပ်နာား၍ လ ိုအပ်သ ော သဆားကို မှု ခ ယူရမည်။ 

(ဂ) စောားသ ောက်ဆ ိုင်မှ တောဝန်ရှ  ူမ ောား၊ ဝန်ထမ်ားမ ောားအောားလ ိုား ည် က န်ားမောသရားသကောင်ားမွန် မှ ော 
အလိုပ်ဆင်ားရမည်။ မ မ က ိုယ်တ ိုငဖ် ောားဖခငာ်း၊ သခ ောင်ားဆ ိုားဖခငာ်း၊ နှာသခ ဖခင်ား၊ အ က်ရှူရ 
ခက်ခွဲဖခငာ်း၊ အောားအငက်ိုန်ခမ်ားသမောပမ်ားဖခငာ်းစ ည ် လကခဏောတစ်ခိုခို ခ စောားရပါက အလိုပ်နာား၍ 

လ ိုအပ်သ ော သဆားကို မှုခ ယူရမည်။ 
(ဃ) စောားသ ောက်ဆ ိုင်မှ တောဝန်ရှ  ူမ ောား၊ ဝန်ထမ်ားမ ောား ည် စောား  ိုား ူနှင ်သ ော်လည်ားသကောငာ်း၊ 

အခ ငာ်းခ ငာ်းသ ော်လည်ားသကောင်ား၊ သရောသနှာသနထ ိုငဖ်ခငာ်းမဖပျုသစပွဲ ၆ သပအကွောအသဝားမှ 
သနထ ိုင် ွောားလောသစရမည်။ 

(င) စောားသ ောက်ဆ ိုင်ဝန်ထမ်ားမ ောားအတွက် အ ပ်သဆောင်မ ောားရှ ပါက တစ်သယောက်နှင  ် တစ်သယောက် 
အနည်ားဆ ိုား ၆ သပ အကွောအသဝားတွင် သနရောခ ထောားသပားရမည်။ 

(စ) ပါားစပ်နှင ် နှာသခါငာ်းစည်ား(Mask)၊ မ က်နှာကော(Face Shield)၊ ခါားစညာ်းသရှွေ့ကော(Apron) ၊ 
သခါင်ားသဆောငာ်း နှင  ် လက်အ တ် စ ည်တ ိုို့က ို ဝတ်ဆင်ရမည်။ ခါားစည်ားသရှွေ့ကော ( Apron )က ို 
မကကောခဏ လွဲလှယ်ရမည်။ 

(ဆ) အစောားအသ ောက ် ဖပင်ဆငခ် က်ဖပျုတ် ူမ ောားအသနဖဖင ် သရနှင ဆ်ပ်ဖပောက ို အ  ိုားဖပျု၍ လက်က ို 
အနည်ားဆ ိုား စကကနိ်ု့(၂၀)ကကောသအောင် မကကောခဏ စနစ်တက  သဆားသကကောရပါမည်။ 

(ဇ) နှာသခ ၊ သခ ောင်ားဆ ိုား ည ်အခါတ ိုင်ား မ မ တ ိုို့၏ ပါားစပ်နှင  ် နှာသခါင်ားက ို တ သတောင်ဆစ်အ  ိုားဖပျု 
၍လည်ားသကောင်ား၊ တစ်ရှူားအ  ိုားဖပျု၍လည်ားသကောငာ်း လ ိုခခ ျုစွောဖ ိုားအိုပ်ရန်နှင ် အ  ိုားဖပျုပပီားသ ော 
တစ်ရှူက ို စနစ်တက  စွနိ်ု့ပစ်ပပီား လက်က ိုသဆားသကကောရမည်။ 

( ) လိုပ်ငန်ားသဆောင်ရွက်သနစဉ် ဖ ောားဖခငာ်း၊ သခ ောင်ားဆ ိုားဖခင်ား၊ နှာသခ ဖခင်ား၊ အ က်ရှူရခက်ခွဲဖခငာ်း၊ 
အောားအငက်ိုန်ခမ်ားသမောပန်ားဖခင်ား စ ည ်    ယလကခဏောတစ်ခိုခို ခ စောားရပါက အလိုပ်မှ 
ခ က်ဖခင်ားအနာားသပား၍ နီားစက်ရော က န်ားမောသရားဌောန  ိုို့  တငာ်းပ ိုို့ပပီားလ ိုအပ်သ ော သဆားကို  

မှုခ ယူရမည်။ 

၃။ စာ်းဖ ိုဒဆ ာင်တ င ်ဝန်ထ မ််းမျာ်း လ ို ်န ာဒဆ ာင်ရွ ်ရမ ည ်အချ  ် မျာ်း 

(က) စောားဖ ိုမှူားမ ောားနှင ် ခ က်ဖပျုတ်အကူမ ောား ည် မီားဖ ိုသခ ောင်  ိုို့မဝငသ်ရောက်မီ မ မ တ ိုို့ဝတ်ဆင်ထောား 
သ ောဝတ်စ ိုမ ောားက ို ပ ိုား တ်ထောားသ ော ဝတ်စ ိုမ ောား၊ သခါင်ားသဆောင်ားမ ောား၊ လက်အ တ်၊ မ က်နှာဖ ိုား 
မ ောားနှင  ်လွဲလှယ် ဝတ်ဆငပ်ပီားမှ မီားဖ ိုသဆောင်  ိုို့ ဝင်သရောကရ်မည်။ 

(ခ) ခ က်ဖပျုတ်ဖပင်ဆင်ဖခင်ားမ ောားမဖပျုလိုပ်မ ီ ဖပငဆ်င်မည ် စောားပွွဲနှင ် အ  ိုားအသဆောငမ် ောားအောား 
 နို့်ရှင်ားသအောငသ်ဆောငရ်ွက်ပပီားမှ ော အ  ိုားဖပျုရမည်။ 

 
 



- ၃ - 

(ဂ) စောားသ ောက်ဆ ိုင်အတွင်ားရှ  ဖန်ခွက်၊ အ ိုား ၊ ဒယ်အ ိုား၊ ခ က်ဖပျုတ်ရောတွင် အ  ိုားဖပျု ည ် ပစစည်ား 

မ ောားနှင  ်အ ီားအနှ ၊ ဟင်ား ီားဟငာ်းရွက်မ ောားအောား သရသနွားဖဖင ်သဆားသကကောရမည်။ 
(ဃ) အ ောား၊ ငါား၊ ဥအမ  ျုားမ  ျုား၊ ပင်လယ်စောအမ  ျုားမ  ျုားနှင  ် ဟင်ား ီားဟငာ်းရွက်မ ောားက ို သ ခ ောစွော 

က က်သအောင ်ခ က်ဖပျုတ်ပပီားမှ စောား  ိုား ူမ ောားထ  သရောင်ားခ ရပါမည်။ 
(င) ခ က်ဖပျုတ်ပပီားစီားသ ော အစောားအစောမ ောားအောား ပ ိုား တ် နို့်စင်ထောားသ ော ပန်ားကန်ခွက်သယောက် 

မ ောားဖဖင ် ထည ် ွငာ်းဖပင်ဆင်ရမည်။ 

 

၄။ အထူ်းဂ ရိုပြြုဒ ဆာ ငရွ် ် ရမ ည ် သန ် ရှင်ဒ ရ်း လိုြ်င န််းမျာ်း 

(က) စောားပွွဲမ က်နှာဖပငမ် ောား၊ ကိုလောားထ ိုငမ် ောား၊ သကောငတ်ောမ ောား၊ တ ခါားလက်က ိုင်မ ောားက ို (၇၀% ) 
Alcohol ဖဖင ် မကကောခဏ  နို့်ရှင်ားသရား ဖပျုလိုပ်ရမည်။ 

(ခ) စွနိ်ု့ပစ်တစ်ရှူားနှင ် အဖခောားအမ ှုက်မ ောား   မ်ားဆည်ားရောတွင ် အထူားဂရိုဖပျု၍ လက်အ တ် 
ဝတ်ဆငပ်ပီား အရ ိုားရှည်တပ်တ ဖမက်စည်ား၊ သဂေါ်ဖပောားနှင ် အမ ှုက်ညှပ်အ  ိုားဖပျု၍ စနစ်တက  
  မ်ားဆည်ားရမည်။ 

(ဂ) အမ ှုက်မ ောားအောား အမ ှုက်အ တ်ထွဲ  ိုို့ထည ်၍ လ ိုသအောင်ပ တ်ပပီားမှ စနစ်တက  စွနိ်ု့ပစ်ရမည်။ 
(ဃ) ဆ ိုင်အတွငာ်း နိ်ု့ရှငာ်းသရားတောဝန်မ ောားအတွက်  ီားဖခောားဝန်ထမ်ားမ ောား တောဝန်ခ ထောားရမည်။ 

စောားပွွဲထ ိုားမှ မသဆောင်ရွက်ရပါ။ 
(င)  နို့်စင်ခန်ားမ ောား၏  နို့်ရှငာ်းသရားက ို မကကောခဏ သဆောင်ရွက်ရမည်။ 
(စ) စောားသ ောက်ဆ ိုင်အတွင်ားန ရ မ ောား၊ ကကမ်ားဖပင်နှင ် ပရ သ ောဂပစစည်ားမ ောားက ို ဆ ိုင်ပ တ်ပပီားတ ိုင်ား 

ပ ိုား တ်သဆားပက်ဖ န်ားထောားရမည်။ 
(ဆ) အ  ိုားဖပျုပပီားသ ော စွနိ်ု့ပစ်ပစစည်ား (ဥပမော- တစ်ခါ  ိုားတစ်ရှူား/မ က်နှာ ိုတ်ပိုဝါ)မ ောားက ို 

 င ်သလ ေ်ာသ ောအမ ှုက်ပ ိုားကကီားအတွင်ား  ိုို့ စွနိ်ု့ပစ်ပပီား ပမ ျုွေ့နယ်စည်ပင ်ောယောက  တ်မှတ် 
ထောားသ ောသနရောတွင ်မီားရ ှုွေ့ရှင်ားလင်ားပစ်ရမည်။ (အထူားဖပျုလိုပ်ရမည ်  နိ်ု့ရှင်ားသရားဖဖစ် ည်) 

(ဇ)  နို့်ရှင်ားသရားသဆောငရ်ွက်မှု မှတ်တမ်ားထောားရှ ကော ပ ိုငရ်ှင်(  ိုို့မဟိုတ်)ကကီားကကပ် ူမှ အတည်ဖပျု  
လက်မှတ်သရားထ ိုား စစ်သဆားသ ော စနစ်က ို က င ်  ိုားရမည်။ 

 
၅။ ဒ ျ်းရွာလ ည်ြတ်မှုခ ရီ်း စဉ ်မျာ်းတ င် အစ ာ်းအဒ သာ  ်ချ  ်ပြြုတ် ဒ  ်းဒ မ ်းသူမျ ာ်း လ ို  ်နာ ရမ ည ်  

အချ ်မျာ်း 

(က) အစောားအသ ောကခ် က်ဖပျုတ် ူမ ောားအသနဖဖင ် ခ က်ဖပျုတ်ဖပင်ဆငခ်  န်တွင် နှာသခါင်ားစည်ားက ို 

အပမွဲ ဝတ်ဆင်ထောားပါ။ ဆ ပင်က ိုသ  ပ်စွောစည်ားထောားပပီား သခါင်ားသဆောငာ်းမ ောားအ  ိုားဖပျုပါ။ 

(ခ) အစောားအသ ောကခ် က်ဖပျုတ် ူမ ောားအသနဖဖင ် မ မ ၏လက်က ို သရနှင ဆ်ပ်ဖပောဖဖင ် မကကောခဏ 

သဆားသကကောရမည်။ သရနှင ်ဆပ်ဖပော မရန ိုင်ပါက Alcohol ဓါတ် ၇၀ ရောခ ိုင်နှုန်ားပါဝင်သ ော 

လက် နို့်သဆားရည်ဖဖင ် သဆားသကကောန ိုင်ပါ ည်။ 

 

 



- ၄ - 

 

(ဂ) အစောားအသ ောကခ် က်ဖပျုတ် ူအသနဖဖင ် လက်အ တ်က ို ဝတ်ဆငရ်န် အကက ဖပျုပါ ည်။ 

အထူား ဖဖင ် ဖပငဆ်င်ပပီား ွောားသ ော အစောားအသ ောက်အောား ထိုပ်ပ ိုားခ  န်၊ ဖပန်သဖဖခ  န်တွင် 

ဝတ်ဆင် င ် ည်။ လက်အ တ် မရန ိုငပ်ါက လက်က ို မကကောခဏသဆားပါ။ အစောားအသ ောက် 

မဖပင်ဆငမ်ီနှင ် ဖပငဆ်င် ည ်အဆင ်တ ိုင်ား လက်က ိုစနစ်တက သဆားပါ။ 

(ဃ) အစောားအသ ောကခ် က်ဖပျုတ် ူအသနဖဖင ် တစ်အ မ်တညာ်းသန ူမ ောားမှအပ တစ်ဉီားနှင ်တစ်ဦား 

(၆)သပအကွောတွင် ခ က်ဖပျုတ်ဖပင်ဆငပ်ါ။ 

(င) ဧည ် ည်မ ောား  ိုားသဆောင်မည ် အစောားအသ ောကမ် ောားက ို သနအ မ်အဖပင် က်တွင်  တ်မှတ် 

ထောား ည ် အကွောအသဝားအတ ိုင်ား ဖပင်ဆင်ပါ။ ခ က်ဖပျုတ် ူအသနဖဖင ်လည်ား ဧည ် ည်မ ောားအောား 

သနွားသထွားပ ူငေှာစွော ကက ျုဆ ို၍ သဒ အစောားအစောမ ောားအသကကောငာ်းက ို ရှင်ားဖပပါ။ 

(စ)  ောားစ မ်ား ၊ ငါားစ မ်ားမ ောားက ို မခ က်ဖပျုတ်မီ စနစ်တက သဆားသကကောပါ။ ထမင်ား၊ ဟင်ားပန်ကန်၊ ခွက် 

နှင  ်မီားဖ ိုသခ ောင်  ိုားပစစည်ားမ ောားက ို အ  ိုားမဖပျုမနီှင  ်အ  ိုားဖပျုပပီားတ ိုင်ား  နို့်စင်စွောသဆားသကကောပါ။ 

(ဆ) အစောားအသ ောကက် ို တစ်ဦားခ င်ားစီအတွက် ော ထိုပ်ပ ိုားဖပင်ဆင်ပါ။  ူသဖား(Buffet) စနစ်ဖဖင ် 

ဧည ်မခ ရ။  နို့်ရှင်ားစွောထိုပ်ပ ိုားပါ။ သရောဂါပ ိုားမ ောား အစောားအသ ောက်ထွဲ  ိုို့ မဝငသ်အောင ် ကက ျုတင် 

ကောကွယ်ပါ။ 

(ဇ) ဧည ် ည်မ ောားအတွက် အစောားအသ ောက်မ  ိုားသဆောငမ်ီ လက်သဆားရန်သနရော  တ်မှတ်ဖပငဆ်င် 

ထောားပါ။ 

( ) အစောားအသ ောက်  ိုားသဆောင်ပပီားသ ောအခါ ခရီား ေွာားဧည ် ည်မ ောားက ိုငတ်ွယ်ခွဲ သ ော အရောဝတထျု 

အောားလ ိုားက ို ဆပ်ဖပော(  ိုို့)ပ ိုား တ်သဆားတ ိုို့ဖဖင ်  နို့်စင်သဆားသကကောပါ။ 

 

 

      ချ င််းပြည်န ယ်ဒေ သဆ ို င် ရာခရီ်းသ ာ်းလို ြ်ငန််း ဒ ာမ်တီ 
        ၂၀၂၁  ခိုနှစ် ၊ ဇန်နဝါရီလ  ၂၇ ရ ် 

 


