ရန္ကုန္၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဧျပီလ (၆) ရက္
ပူးတြဲေမတၱာရပ္ခံေတာင္းဆိုခ်က္
ျပည္သူလူထု၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးအတြက္ COVID-19 ကူးစက္ေရာဂါ မွ ကာကြယ္
ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း။ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ အခ်ဳပ္ခန္းမ်ားအတြင္း ကပ္ေရာဂါျပန္႔ပြားမွဳ
ၾကိဳတင္တားဆီးေရးစီမံေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိုအရွိန္ျမွင့္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အေရးတၾကီးလိုအပ္လာျခင္း။
ကမာၻအႏွ႔တ
ံ ြင္

COVID-19 ေရာဂါပိုးေၾကာင့္ေသဆံုးသူဦးေရ

ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း

၇၀,၀၀၀

ေက်ာ္ရွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 1

အဆိုးဆံုးအေျခအေနႏွငၾ့္ ကံဳေတြ႕လာပါကရင္ဆိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မွဳမ်ားျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္သည္။ ၂၀၂၀ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၆ ရက္ 2 ေန႔အထိ ေရာဂါပိုး စမ္းသပ္ေတြ႔ရွိသူ
(၂၁) ေယာက္သာရွိသျဖင့္ ျပည္တြင္း၌ အတည္ျပဳေရာဂါပိုးကူးစက္ခံရသူဦးေရနည္းပါးေနဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း
အျခားအေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကသည့္

ထိုင္း၊

ဖိလစ္ပိုင္၊

ကူးစက္ခံရသူမ်ားမွာေထာင္ဂဏန္းအထိရွိလာျပီျဖစ္သည္။
ထိန္းသိမ္းခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရသည္အ
့ ေျခအေနမ်ိဳးတြင္
ၾကီးမားသည္။

မေလးရွားႏွင့္

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငတ
ံ ႔တ
ို ြင္

3

ကူးစက္ေရာဂါမ်ားျဖစ္နိုင္ေျခရွိေသာအႏၱရာယ္မွာအလြန္ပင္

ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြ႔ဲ (WHO) က အက်ဥ္းသားမ်ားသည္သာမန္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ႏွိဳင္းစာလွ်င္

တီဘီေရာဂါပိုးကူးစက္ခံရႏိုင္ေျခအဆတစ္ရာပိုမိုျမင့္မားသည့္အျပင္ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈ၊ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီ (HIV) ႏွင့္
အသည္းေရာင္အသားဝါေရာဂါမ်ား၏ဒဏ္ကိုပါအခ်ိဳးမမွ်မတခံစားေနၾကရသည္ဟုသံုးသပ္ထားသည္။ 4
လတ္တေလာ အလ်င္အျမန္ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနသည့္ COVID-19 ေၾကာင့္ အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ အခ်ဳပ္စခန္းမ်ားတြင္
ရုတ္တရက္ကပ္ေရာဂါပိုးျပန္႔ပြားလာႏိုင္ေျခရွိျပီးစိုးရိမ္ဖြယ္က်န္းမာေရးအႏၱရာယ္မ်ားေပၚေပါက္လာႏိုင္ေၾကာင္း
ကိုလည္း WHO မွ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအသီးသီးရိအ
ွ စိုးရမ်ားအားသတိေပးခဲသ
့ ည္။ 5 ထိအ
ု ႀကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာ
ႏို္င္ငံအတြက္လည္းအထူးတလည္သက္ဆိုင္မႈရွိသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အက်ဥ္းေထာင္
မ်ားသည္၄င္းတို႔၏အျမင့္ဆံုးဝင္ဆန္႔ႏိုင္အားထက္ပ်မ္းမွ်ျခင္းအားျဖင့္ ၁၄၀ ရာခိုင္ႏွဳန္းေက်ာ္လက္ခံထားရသည့္
အတြက္ေထာင္တြင္းလူဦးေရသိပ္သည္းျပည့္လ်ွမ
ံ ွဳကိဆ
ု ိုးရြားစြာၾကံဳေတြ႕ေနရျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
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ျမန္မာႏို္င္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း COVID-19 ကပ္ေရာဂါကူးစက္ျပန္႔ပြားလာႏိုင္သည့္အလားအလာ
သည္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာအက်ဥ္းသားမ်ား၊ အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာမိသားစုေပါင္း
မ်ားစြာကိုတိုက္ရိုက္ျခိမ္းေျခာက္မွဳမ်ားရွိလာႏိုင္သည္။

ထို႔အျပင္

အနီးပတ္ဝန္းက်င္ရပ္ရြာမ်ားသို႔ပါလွ်ံထြက္

ကူးစက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္။ အက်ဥ္းသားမ်ားအၾကား ေရာဂါကူးစက္ခံရႏိုင္ေျခ ျမင့္မားလာသည္ႏွင့္အမွ်
အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း တင္းမာမႈမ်ား၊ မၿငိမ္မသက္ျဖစ္မႈႏွင့္လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာက်ိဳးေပါက္မႈမ်ားဆီသ႔အ
ို လ်င္
အျမန္ဦးတည္သြားႏိုငသ
္ ည္။
ယခုလအေစာပိုင္း၌ အီတလီ၊ ကိုလံဘီယာႏွင့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း COVID-19 ကူးစက္
ခံရမည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာက္လန္႔မႈ ႀကီးထြားလာျခင္းေၾကာင့္ ေထာင္တြင္းဆူပူအံုၾကြမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာခဲ့ၿပီးေနာက္
ဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေသဆံုးမႈမ်ား၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ားႏွင့္ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္မႈမ်ားေပၚေပါက္လာ
ခဲ့သည္။ 7အက်ဥ္းေထာင္လူဦးေရျပည့္က်ပ္ေပါက္ကြဲမႈကိုေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္

အခ်ဳပ္စခန္းမ်ားအတြင္း

COVID-19

ကပ္ေရာဂါကူးစက္ျပန္႔ပြားမႈကိုကာကြယ္တားဆီးရန္ရည္ရြယ္ေသာမႀကံဳစဖူးထူးကဲသည္အ
့ ေရြ႕တစ္ခုအျဖစ္
ၾသစေၾတးလ်၊ အေမရိကန္၊ ျပင္သစ္၊ ၿဗိတိန္၊ အိုင္ယာလန္၊ အီရန္၊ ဘာရိန္း၊ အာဖဂန္နစၥတန္၊ အိႏိၵယ ႏွင့္
အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံမ်ားက ျပည္သူလူထလ
ု ံုျခံဳေရးအတြက္အႏၱရာယ္အနည္းဆံုးျဖစ္ေစရန္ရည္ရြယ္၍အက်ဥ္းသား
ဦးေရအေျမာက္အမ်ားကို ျပစ္ဒဏ္မေစ့မီႀကိဳတင္လႊတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေၾကညာခဲ့ၾကသည္။8
ျမန္မာႏိုင္ငံ

အက်ဥ္းဦးစီးအာဏာပိုင္မ်ားသည္လည္းေထာင္ဝင္စာလာေတြ႔သူမ်ားအတြကလ
္ က္ေဆးဆပ္ျပာ

ႏွင့္ ေဘစင္မ်ားထားရွိေပးျခင္းစသည့္
ထို႔အျပင္

ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိစ
ု တင္ေဆာင္ရြကလ
္ ်က္ရွိသည္။ 9

ေရာဂါကူးစက္ျပန္႔ပြားမႈထိန္းခ်ဳပ္ေရးကိရိယာမ်ားကိလ
ု ည္းဝယ္ယူေနျပီျဖစ္သည္။

အျပဳသေဘာေဆာင္သည္လ
့ ုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္တစ္ျပိဳင္နက္တင
ြ ္

ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၊

ဤကဲ့သို႔ေသာ

သက္ဆိုင္ရာ၀န္ၾကီးဌာနမ်ား၊

တာ၀န္ရွိအာဏာပိုငမ
္ ်ားအေနျဖင့္ ႏိုငင
္ တ
ံ ြင္းရွိ အခ်ဳပ္ေထာင္မ်ား၌ COVID-19 ကပ္ေရာဂါကူးစက္ျပန္႔ပြားမႈကို
ကာကြယ္တားဆီးရန္ႏွင့္

ေလွ်ာ့ခ
့ ်နိုင္ရန္ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ျပည့္စံုသည့္

အစီအစဥ္တစ္ရပ္ေရးဆြဲေဖာ္ေဆာင္သြားရန္

အေရးတႀကီးလိုအပ္လာၿပီျဖစ္သည္။ ဤေနရာ၌ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသာမက ရဲဘက္စခန္းမ်ား၊ ရဲအခ်ဳပ္မ်ား၊
လူငယ္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမ်ား၊ မူးယစ္ေဆးစြဲကုသေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္းမ်ားအပါအဝင္
ပဋိပကၡဒဏ္သင့္နယ္ေျမေဒသမ်ားရွအ
ိ လားတူစခန္းမ်ားပါ အက်ံဳး၀င္ေၾကာင္းကိုလည္း ရည္ညႊန္းအပ္ပါသည္။
ယခုလအေစာပိုင္း၌

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း

(AAPP)

က

COVID-19

ကာကြယတ
္ ားဆီးေရးလုပ္ငန္းတစ္ရပ္အျဖစ္သတ္မွတ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီမႈရွိသည့္အက်ဥ္း
သားမ်ားကိတ
ု စ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင္ျ့ပဳရန္ေမတၱာရပ္ခံေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။ 10
ယခုပူးတြဲေမတၱာရပ္ခံခ်က္၌လက္မွတ္ေရးထိုးၾကေသာအဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ AAPP ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ကိုသေဘာ
တူေထာက္ခံပါသည္။

အဓိကအႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သင့္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားကိုေအာက္တြင္

ဆက္လက္အဆိုျပဳထားပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း

ယင္းအခ်က္မ်ားမွာအက်ဥ္းေထာင္အတြင္းေရာဂါပိုးကူး

စက္ျပန္႔ပြားျခင္းကိုတားဆီးရန္လံုး၀ျပီးျပည့္စံုသည္ဟုမဆိုလိုပါ။
၁။

ေထာင္တြင္း

လူဦးေရသိပ္သည္းျပည့္လ်ွမ
ံ ႈကိုေလွ်ာ့ခ်သည့္အေနျဖင့္

အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခနည္းပါးသည့္အက်ဥ္းသားမ်ားကိုေရြးခ်ယ္လႊတ္ေပးပါရန္။
သာတူညီမွ်ဆက္ဆံမႈရွိေၾကာင္းေသခ်ာေစရန္ႏွင့္
ဆီးရန္ စနစ္က်၍
လႊတ္ေပးသင့္သည္။

အမ်ားျပည္သူလံုျခံဳေရးအတြက္
။

အက်ဥ္းသားမ်ားအားလံုးကို

အက်ဥ္းေထာင္အတြင္းဆူပူအံုၾကြမႈမ်ားကိုကာကြယ္တား

ပြင့္လင္းျမင္သာေသာလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ေရးဆြဲခ်မွတ္ကာ အက်ဥ္းသားမ်ားကိုျပန္လည္
ဦးစားေပးအေနျဖင့္မည္သည့္အက်ဥ္းသားမ်ိဳးကိုျပန္လႊတ္ေပးသင့္ေၾကာင္းသတ္မွတ္

ႏိုင္ေစရန္ အက်ဥ္းဦးစီးအာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္တစ္ႏိုင္ငလ
ံ ံုးအတိုင္းအတာေလ့လာဆန္းစစ္မႈတစ္ရပ္ကိုအျမန္
ဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရက
ြ ္သင့္သည္။ ဤေမတၱာရပ္ခံေတာင္းဆိုခ်က္၌ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးထား
သူမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုအသံုးျပဳရန္အဆိုျပဳလိပ
ု ါသည္။
•

အသက္ (၅၀) ေက်ာ္သည့္ အက်ဥ္းသားမ်ား၊ က်န္းမာေရးျပႆနာ (ဥပမာ တီဘီ၊ HIV၊
ကင္ဆာ၊ ဆီးခ်ိဳ၊ အသည္းေရာဂါ၊ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ၊ နွလံုးေရာဂါအခံရွိသူမ်ား၊ ပန္းနာ
ရင္ၾကပ္အပါအ၀င္ အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာေရာဂါမ်ား) 11 တစ္ခုခုရွိေနသူမ်ား၊ အသက္
၁၈ႏွစ္ မျပည့္ေသးသူမ်ားႏွင့္ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊

•

ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အက်ဥ္းသားဦးေရစုစုေပါင္း၏အနည္းဆံုး ၁၀% ကို ကိုယ္စားျပဳလ်က္ရွိသည့္
တရားရင္ဆိုင္ေနဆဲစီရင္ခ်က္မက်မီထိန္းသိမ္းခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံထားရသူမ်ား၊ 12

•

အာမခံေၾကးေပးသြင္းႏိုင္သည္ျဖစ္ေစ၊ မသြင္းႏိုင္သည္ျဖစ္ေစ အာမခံေပးႏိုင္သည့္ျပစ္မႈမ်ားျဖင့္
ထိန္းသိမ္းခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံထားရသူမ်ား၊

•

လႊတ္ေပးလိုက္မည္ဆိုပါကလည္း

အမ်ားျပည္သူလံုျခံဳေရးကိထ
ု ိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းရွိလာမည္

မဟုတ္သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမရွိေသာျပစ္ဒဏ္မ်ားျဖင့္စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ခံထားရသူမ်ား။ အေသး
စိတ္တိတိက်က်ေျပာရမည္ဆိုပါကေအာက္ပါျပစ္မႈမ်ားႏွင့္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကိုက်ဴးလြန္ခဲ့သျဖင့္
စီရင္ခ်က္ခ်ခံခဲ့ရသူမ်ားကို ဦးစားေပးအျဖစ္ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္။
-

၁၉၉၃ ခုႏွစ္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစတတ္ေသာ ေဆးဝါးမ်ားဥပေဒ၏
ယခင္ပုဒ္မ ၁၅ ႏွင့္ ျပင္ဆင္ၿပီးလက္ရွိဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၁၆ ႏွင့္ ၂၁၊

-

၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ျပည့္တန္ဆာႏွိပ္ကြပ္ေရးအက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃ ႏွင့္ ၇၊

-

ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၇၇၊

-

၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ရဲအက္ဥပေဒပုဒ္မ ၃၅ (ဂ) ႏွင့္ (ဃ)၊

-

၁၈၉၉ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္ရအ
ဲ က္ဥပေဒပုဒ္မ ၃၀ (ဂ) ႏွင့္ (ဃ)၊

ျပန္လႊတ္ေပးလိုက္သည့္အက်ဥ္းသားမ်ား အဓိကအားျဖင့္ လူမႈေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးအထူးလိုအပ္ခ်က္ရွိသူမ်ား
(ဥပမာ HIV ပိုးျဖင့္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ား၊ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲသူမ်ား၊ နားခိုစရာအမိုးအကာႏွင့္ ေနထိုင္စရာလို
အပ္သူမ်ားစသည္ျဖင္)့

ကို

မည္သည့္ေနရာ၌မည္ကဲ့သ႔ေ
ို သာက်န္းမာေရးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္အျခားလူမႈ

ေထာက္ကူျပဳဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရယူႏိုင္ေၾကာင္း

သတင္းအခ်က္အလက္အျပည့္အစံုကိုျပန္လႊတ္သည့္အခ်ိန္

တြင္တစ္ပါတည္းေပးလိုက္ရန္လည္းလိုအပ္ပါသည္။ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ျမန္မာႏို္င္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ေထာင္
သြင္းအက်ဥ္းခ်မႈထက္အျခားေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းမ်ားကိုအားေပးျမွင့္တင္ေသာ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ
အဆင့္

ႏွစ္ရပ္စလံုး၌လက္ခက
ံ ်င့္သံုးလ်က္ရွိသည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွငလ
့္ မ္းညႊန္စာတမ္းမ်ားကိုလည္သေဘာ

တူညီျပီးျဖစ္သည္။ 13သိ႔ပ
ု ါေသာေၾကာင့္

အေသးစားမူးယစ္ေဆးဝါးျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကိုျပန္လႊတ္ေပးျခင္း

သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာေဆး၀ါးမ်ားအႏၱရာယ္
တားဆီးကာကြယ္ေရးဗဟိုအဖြဲ႔ (CCDAC) က ေရးဆြျဲ ပ႒ာန္းခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားမူးယစ္ေဆးဝါးထိန္းခ်ဳပ္ေရး
မူဝါဒပါအႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ေရွ႕ေနာက္ညီညြတ္မႈရွိပါသည္။ 14
၂။ အၾကမ္းဖက္ျခင္းမရွိသည့္ျပစ္မႈမ်ားအတြကဖ
္ မ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္သ႔အ
ို က်ဥ္းသားသစ္
ထပ္မံေစလႊတ္မႈမ်ားအားလံုးကို
(ေရွ႕အပိုဒ္ကိုၾကည့္ပါ)

ယာယီဆိုင္းငံ့ထားေပးရန္။

။

အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ျပစ္မႈမ်ား

အပါအဝင္ျဖစ္ေသာ္လည္းယင္းတိ႔ခ
ု ်ည္းသက္သက္မဟုတ္ပါ။

ျဖည့္သြင္းျခင္းသည္အက်ဥ္းေထာင္ပတ္ဝန္းက်င္သ႔ို

COVID-19

အက်ဥ္းသားသစ္

ကူးစက္ခံထားရသူမ်ားတင္သြင္းမိသြား

မည္အ
့ ရဲစန
ြ ္႔ရမႈအႏၱရာယ္ကိုပိုမိုျမင့္မားလာေစနိုင္သည္။ ယင္းက ေရာဂါကူးစက္မွဳႏွဳန္းကိုလ်င္ျမန္စြာျဖစ္ေစ
ျပီး ထိန္းခ်ဳပ္ရခက္ခဲသည့္အေျခအေနသို႔ေရာက္ရွိသြားနိုင္သည္။

ရဲဌာန၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီး

ဌာန(GAD)၊ တရားေရးဌာနတို႔အေနျဖင့္ ရွင္းလင္းျပတ္သားသည္အ
့ မိန႔ည
္ ႊန္ၾကားခ်က္မ်ားေရးဆြဲ ျပ႒ာန္း၍
ႏိုင္ငံအဝွမ္းရွိမိမိတို႔၏ဌာနခြဲမ်ားရွင္းရွင္းလင္းလင္းနားလည္သေဘာေပါက္၍

တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္လိုက္

နာေဆာင္ရြက္မႈရွိေၾကာင္းေသခ်ာေစရန္ထပ္ဆင့္ညႊန္ၾကားေပးပိ႔သ
ု င့္ပါသည္။
၃။

အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္

အႏၱရာယ္မ်ားကိုေလွ်ာ့ခ်မည့္

အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ားအၾကား
အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း

ေရာဂါကူးစက္ျပန္႔ပြားႏိုင္သည့္အရဲစြန႔ရ
္ မႈ

ႀကိဳတင္ကာကြယ္တားဆီးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို

အရွိန္ျမွင့္ေဖာ္ေဆာင္မႈျပဳရန္။
ကန္႔သတ္ထားျခင္းမရွိပါ။
•

။ ေအာက္ပါလုပ္ငန္းမ်ားအပါအဝင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ၎တိ႔ခ
ု ်ည္းသက္သက္

15

တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရး

အေျခအေနတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း

(ဥပမာ အေဆာက္အအံုမ်ားကို ပိုးသတ္ေဆးျဖန္းျခင္း၊ လက္ေဆးေဘစင္မ်ား၊ ေရခ်ိဳးခန္းမ်ား
ႏွင့္ အိမ္သာမ်ားကိုအေရအတြက္တိုးျမွင့္ခ်ထားေပးျခင္းသာမကအနီးဆံုးလက္လွမ္းမီႏိုင္ေအာင္
ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ ဆပ္ျပာခဲမ်ားအခမဲ့ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊ စြန္႔ပစ္
အညစ္အေၾကး စီမံခန္႔ခြဲေရးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတိုင္းတိတိက်က်ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း စသည္
ျဖင္)့ ၊
•

တင္းက်ပ္သည္လ
့ ုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ခ်မွတ္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း (ဥပမာ- ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ ေရာဂါ
လကၡဏာမ်ားႏွင့္ အရဲစြန္႔ရမႈအႏၱရာယ္ရွိသည့္ေမာင္းႏွင္အားမ်ားကို ေထာက္လွမ္းေဖာ္ထုတ္
ႏိုင္ေစရန္ အက်ဥ္းဦးစီးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေထာင္ဝင္စာလာေတြ႔သူမ်ားကို စနစ္တက်ကိုယ္ပူခ်ိန္
တိုင္းတာစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ေမးခြန္းလႊာပံုစံမ်ားကို ျဖည့္သြင္းေစျခင္း၊ သံသယရွိလူနာမ်ားေတြ႔ရွိ
ပါကခ်က္ျခင္းစမ္းသပ္စစ္ေဆးႏိုင္ရန္ျပင္ဆင္ထားျခင္း၊ သီးသန္႔ချဲြ ခားကုသႏိုင္မည့္ အေဆာင္
မ်ားကိုႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားျခင္း၊

အက်ဥ္းသားအသစ္မ်ားအားသီးသန္႔အခန္းမ်ားတြင္ႏွစ္ပတ္

ၾကာသီးသန္႔ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရွဳမွဳ (quarantine) ကို တင္းက်ပ္စြာေဆာင္ရြက္ျခင္း စသည္ျဖင္)့ ၊
•

အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းဦးစီးဝန္ထမ္းမ်ားအတြကလ
္ က္ေဆးပိုးသတ္ေဆးရည္ႏင
ွ ့္ အကာ
အကြယ္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား(ဥပမာ ႏွာေခါင္းစည္းမ်က္ႏွာဖံုးမ်ား) ျဖန္႔ျဖဴးေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊

•

မွန္ကန္သည့္လက္ေဆးနည္းအဆင့္ဆင့္အပါအဝင္

COVID-19

ကူးစက္ႏိုင္သည့္နည္းလမ္း

မ်ား၊ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္အက်ဥ္း
ေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ား သိရွိနားလည္ေစရန္ပညာေပးျခင္း၊
•

အက်ဥ္းသားမ်ား

အာဟာရပိုမိုျပည့္ဝလာေစရန္အစားအေသာက္ႏွင့္

အသီးအႏွံမ်ားကိုတြဲ၍

ျဖန္႔ျဖဴးေထာက္ပံ့ေပးျခင္း။
ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိအ
ု က်ဥ္းသားမ်ားလိုက္နာက်င့္သံုးႏိုင္ေစရန္က်န္းမာေရးပညာေပးစာ
ေစာင္မ်ားႏွင့္ သတင္းစကားမ်ားကိခ
ု ိုင္မာသည့္လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။
လက္ေဆးေဘစင္မ်ားတိုးခ်ဲ႕ခ်ေပးျခင္း၊

ဆပ္ျပာခဲမ်ားေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊ အေဆာင္အသီးသီး၌ေနထိုင္လ်က္

ရွိသည့္အက်ဥ္းသားဦးေရမ်ားကိုေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္းမရွိပါကပံုမွန္လက္ေဆးရန္ႏွငတ
့္ စ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးခပ္ခြာခြာ
ေနၾကရန္အႀကံဳျပဳထားေသာ္လည္းလိုက္နာေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။
အလားတူအေရးႀကီးသည့္ကိစၥရပ္မွာ

အက်ဥ္းသားမ်ားကိုကန္႔သတ္မႈျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္သည့္ႀကိဳတင္ကာကြယ္

တားဆီးေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ေထာင္ဝင္စာေတြ႔မႈမ်ားကိုေလွ်ာ့ခ်ရန္လိုအပ္လာႏိုင္သျဖင့္
အား

၎တို႔၏မိသားစုမ်ားႏွင့္

သို႔မဟုတ္

အက်ဥ္းသားမ်ား

ဥပေဒေထာက္ကူျပဳေရွ႕ေနမ်ားႏွငအ
့္ ဆက္အသြယ္ျပတ္ေတာက္

မသြားေစရန္ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္အက်ဥ္းဦးစီးအာဏာပိုင္မ်ား၏တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို
ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။

ဥပမာ-ေထာင္ဝင္စာေတြ႔သည့္အခန္းမ်ား၌

မ်ားႏွင့္အခန္းတြင္းဆက္သြယ္မႈစနစ္မ်ားတပ္ဆင္အသံုးျပဳျခင္း

သိ႔မ
ု ဟုတ္

မွ်မွ်တတ

မွန္ျပဴတင္းေပါက္

ဖုန္းမ်ားႏွင့္ရိုးရွင္းသည့္ကင္မရာ

စက္မ်ားကိုတပ္ဆင္ေပးျခင္းကဲ့သ႔ေ
ို သာေဘးကင္းစိတ္ခ်ရၿပီးအဖိုးအခသက္သာ၍အလြယ္တကူအေကာင္
အထည္ေဖာ္ႏိုင္သည့္နည္းလမ္းမ်ားကိုအသံုးျပဳကာ ဖုန္းႏွင့္ဗီဒီယိုေခၚဆိုမႈမ်ားျပဳလုပ္ေစျခင္းျဖင့္ လူခ်င္းထိေတြ႔

သည့္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕မႈမ်ားကိယ
ု ာယီအစားထိုးအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ အက်ဥ္းသားမ်ား
၏အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးကိအ
ု ၿမဲတမ္းအာမခံေပးရန္လိုအပ္သျဖင့္
ကဲ့သို႔ေသာ

ကူးစက္ခံရသူမ်ားကိုသီးျခားခြဲ၍ထားရွိမႈ

အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၏အတိုင္းအတာႏွင့္ၾကာခ်ိန္တ႔က
ို ိုမျဖစ္မေနလိုအပ္မႈေပၚမူတည္ျပီး

တတ္ႏိုင္သမွ်အခ်ိဳးအစားမွ်တမႈရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ပါသည္။
၄။ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ားအတြကက
္ ်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားပိုမိုလက္ လွမ္းမီလာ
ႏိုင္ေအာင္

ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။

။

အာဏာပိုင္မ်ားသည္

အက်ဥ္းသားမ်ား၏က်န္းမာေရးျပဳစု

ေစာင့္ေရွာက္မႈခံယူပိုင္ခြင့္အတိုင္းအတာကိုေထာင္ျပင္ပ၌ေနထိုင္ၾကသူမ်ားရရွိသည္ထက္ ေလ်ာ့နည္းျခင္း
မရွိေအာင္ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္တာဝန္ရွိပါသည္။ 16အမွန္တကယ္တမ္း၌အကာအကြယ္ပစၥည္း
ကိရိယာမ်ား၊ ေရႏွင့္ လက္ေဆးဆပ္ျပာမ်ားကိအ
ု က်ဥ္းသားမ်ားလက္လွမ္းမီႏိုင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း
ႏွင့္အက်ဥ္းသားအခ်င္းခ်င္း အနည္းဆံုးလိုအပ္သည့္အကြာအေဝးအတိုင္း လူခ်င္းခြာေနႏိုင္ေအာင္ေဆာင္
ရြက္ေပးျခင္း

(အက်ဥ္းခန္းအသီးသီးရွိ

အက်ဥ္းသားအေရအတြက္ကိုေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္းျဖင့္)

တို႔အျပင္

လိုအပ္လာပါက ကၽြမ္းက်င္ေဆးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး၍ေဆးဝါးကုသမႈခံယူပိုင္ခြင့္ကိုပါရရွိေအာင္
ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ဟုဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ HIV ႏွင့္ တီဘီ ကဲ့သို႔ေသာ ေရာဂါမ်ား
အတြက္မျဖစ္မေနရရွိရန္လိုအပ္လ်က္ရွိသည့္ေဆးဝါးမ်ားေထာက္ပံ့မႈကိုဆက္လက္ေပးအပ္ရန္ႏွင့္မည္
သည့္နည္းႏွင့္မွ် ျဖတ္ေတာက္ျခင္းသို႔မဟုတ္အဆက္ျပတ္သြားေစျခင္းမရွိသင့္ေပ။ ထို႔အျပင္အက်ဥ္းေထာင္
ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီအခမဲ့က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈကို

လက္လွမ္းမီရရွိေအာင္အာမခံ

ေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။
က်န္းမာေရးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လံုးဝအခမဲ့ဆက္လက္ရရွိေစရန္ႏွင့္ယင္းတိ႔အ
ု တြက္
အက်ဥ္းသားမ်ားဖက္ကက်ခံေပးရျခင္းမ်ိဳးမရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ပါသည္။ ဤသိ႔မ
ု ေဆာင္ရြက္ပါက
COVID-19 ၏ အေပ်ာ့စားေရာဂါလကၡဏာမ်ားကိုသာျပသည္လ
့ ူနာမ်ားအေနျဖင့္ေဆးဝါးကုသမႈခံယူျခင္း
မရွဘ
ိ ဲ

ေထာင္အာဏာပိုင္မ်ားသတိမထားမိေစရန္တနည္းနည္းျဖင့္ေရွာင္ၾကဥ္မွဳျပဳႏိုင္သည္။

ယင္းက

အျခားအက်ဥ္းသားအခန္းေဖာ္မ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ေရာဂါပိုးကူးစက္ျခင္းအရဲစြန႔ရ
္ မႈ
အႏၱရာယ္ျမင့္မားသြားေစႏိုင္ပါသည္။
ျမန္မာအက်ဥ္းေထာင္မ်ားႏွင့္

အခ်ဳပ္စခန္းမ်ား၌

က်ယ္ျပန္႔ျပည့္စံုသည့္အစီအစဥ္တစ္ရပ္ေရးဆြဲအေကာင္

အထည္ေဖာ္ရန္အတြကထ
္ ပ္မံလိုအပ္သည့္အရင္းအျမစ္မ်ားကိုအေရးေပၚရွာေဖြစုစည္းရန္လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။
အစိုးရထံမွေထာင္အာဏာပိုင္မ်ားအားတိုက္ရိုက္ေထာက္ပံ့မႈမ်ားဆက္လက္လိုအပ္သကဲ့သို႔

ႏိုင္ငံတကာအကူ

အညီႏွင့္အလွဴရွင္အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားအေနျဖင့္လည္းဤႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈကပ
ို ံ့ပိုးကူညီသည့္အေနျဖင့္

ဦးတည္

ရန္ပံုေငြမ်ားကိပ
ု ံ့ပိုးေထာက္ပံ့ေပးသင့္ပါသည္။
အာဏာရအစိုးရအဆက္ဆက္သည္

သမၼတလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကိုထိထိေရာက္ေရာက္အသံုးျပဳခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္

သည္။ ယခုကဲ့သ႔ေ
ို သာအေျခအေနမ်ိဳး၌အစဥ္အလာမပ်က္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာႏွစ္သစ္ကူးလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္
သည္ယခင္ႏွစ္မ်ားႏွင့္မတူဘအ
ဲ ထူးအေရးႀကီးလာျပီျဖစ္သည္။
ကပ္ေရာဂါ

ကူးစက္ျပန္႔ပြားလာႏိုင္သည့္အႏၱရာယ္

ျမန္မာအက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္

အမွန္တကယ္နီးကပ္လာေနၿပီျဖစ္သည္။

COVID-19
ဤကိစၥသည္

အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ားကိုသာတိုက္ရက
ို ္ျခိမ္းေျခာက္ေနျခင္းမဟုတ္ဘဲ

ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔

အစည္းတစ္ရပ္လံုးကိုပါသိမ္းက်ံဳးျခိမ္းေျခာက္လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။
ကၽြႏ္ုပ္တ႔အ
ို ေနျဖင့္

က်န္းမာေရးျပႆနာအခံရွိသည့္

အက်ဥ္းသားမ်ားကိုသာမက

အၾကမ္းဖက္ျခင္းမရွိသည့္

ျပစ္မႈမ်ားျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရသူမ်ားကိလ
ု ႊတ္ေပးျခင္းအပါအဝင္ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၌ COVID-19
ကပ္ေရာဂါကူးစက္ပ်ံ႕ႏွ႔မ
ံ ႈမ်ားေပၚေပါက္လာျခင္းမရွိေအာင္ႀကိဳတင္ကာကြယ္တားဆီးမည့္တိုးခ်ဲ႕
အေရးယူေဆာင္ရြကခ
္ ်က္မ်ားကိအ
ု ျမန္ဆံုးခ်မွတအ
္ ေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္

သက္ဆိုင္ရာဦးစီးဌာနမ်ားႏွင့္ အာဏာပိင
ု ္မ်ားအားလံုးကိုေမတၱာရပ္ခံေတာင္းဆိုလိုက္ပါသည္။

ယခုစာတမ္းသည္
ပါသည္။

အရပ္ဖက္လူမႈအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားစတင္ခဲ့သည့္

စုေပါင္းလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု၏အက်ိဳးရလဒ္ျဖစ္

ဤေတာင္းဆိုခ်က္၌ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးၾကသူမ်ားအေနျဖင့္

ကူညီခဲ့ၾကသလိုနည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာရႈေထာင့္မွ

အေသးစိတ္ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ဝိုင္းဝန္း

ရက္ရက္ေရာေရာလမ္းညႊန္အႀကံေပးခဲ့ၾကသည့္

UNAIDS၊

WHO ႏွင့္ အက်ဥ္းသားမ်ား၏အေရးအရာမ်ားကိုကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ အျခားအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားမွ
ပညာရွင္မ်ားအားလံုးကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ဤေနရာမွ ေျပာၾကားအပ္ပါသည္။

ပူးတြဲေထာက္ခံပါဝင္သည့္ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား။ ။

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Drug Policy Advocacy Group (DPAG)
Metta Development Foundation
Mahamate (Alliance) Myanmar
Myanmar Opium Farmers Forum (MOFF)
Pa-O Youth Organization (PYO)
Assistance Association for Political Prisoners (AAPP)
Open Myanmar Initiative (OMI)

8. ေတာ္၀င္ခေရကြန္ရက္ (SWiM Network)

9. Aye Myanmar Association (AMA)
10. Myanmar Positive Woman Network (MPWN)
11. ျမန္မာလူငယ္ၾကယ္ပြင့္မ်ားကြန္ရက္ (MYS)
12. Myanmar Interfaith Network on AIDS (MINA)
13. Myanmar Positive Group (MPG)
14. National Drug Users Network – Myanmar (NDNM)
15. Kings N Queens LGBT organization
16. Lotus
17. ဇီ၀ဇိုးငွက္မ်ား (SWIFTS)

18. Nature Community-Based People Who Use Drugs Rehab Network

19. OASIS
20. Golden Eagle (Kachin)
21. Shining Star (Myitkyina)
22. Flying Bird (Myitkyina)
23. Cycle of Love (Myitkyina)
24. Hepatitis-C Support Group (Myitkyina)
25. New Star (Moegaung)
26. Methadone Support Group (Moegaung)
27. Methadone Support Group (Namati)
28. Pure Balance Mind (Hopin)
29. Women Advisory Group (Kachin)
30. Local AIDS Committee (Putao)
31. Local AIDS Committee (Mohnyin)
32. Local AIDS Committee (Washawng)
33. Future Light (Monywa)
34. Heal the World
35. Pa-O Farmer Development Union (PFDU)
36. Pekhon Farmers Network (PKFN)
37. Karenni Legal and Human Rights Center (KnLHRC)
38. Mon Region Land Policy Affairs Committee (MRLPAC)
39. Ta’ang Students and Youth Union (TSYU)
40. Human Rights Foundation of Monland (HURFOM)
41. Southern Youth Development Organization (SYDO)
42. ေျမယာနွင့္ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြ႔ဲ (Kutkai)
43. Action Group for Farmer Affair (Bago)
44. Action Group for Farmer Affair (Sagaing)
45. Mon Youth Network (Ye)
46. Mon Area Community Development Organization
47. Farmer Union (Labutta)
48. Land in Our Hand (LIOH)
49. Lahu Development Network (LDN)
50. Mon State Community Association
51. Mon Youth Educator Organization
52. Kyun Ta Htaung Myae Foundation
53. Than Lwin Thitsar
54. Mon JAG
55. Lobbyist Advocator Initiator Negotiator (Kayah)
56. ကယားလိဖုလူငယ္

57. Kachin State Women Union
58. Htoi Gender and Development Foundation
59. Pinnya Tagar Academy

60. Uok Tone Development Organization
61. Shan Women Development Network
62. Lisu Civil Society Organization
63. Pyoe Development Organization
64. Namkyoe Parahita Foundation
65. Kachin State Farmers Association
66. Lawng Byit Hkawng Development Organization
67. Loi Yang Bum Community Development Organization
68. Nam Shani Social Development Organization
69. Alinn Bhamaw Local Development Organization
70. Daifin Social Service
71. Waimaw CSOs Network
72. Down Peace Organization
73. Paung Si Aya Parahita Foundation
74. Farmer Network Monyin
75. Ahr Man Thit Bhamaw
76. Pan Pyoe Lett
77. Htoi San Local Development Organization
78. Lann Pya Kye Mansi
79. Evergreen Organization (Momawk)
80. Minggalar Foundation
81. Township Leading Group (Waimaw)
82. Myit Phya Aya Association
83. Transparency and Accountability Network in Kachin State
84. Community Health And Development
85. Kachin State Women Network
86. Grip Hand Organization
87. Machyang Baw Social Development Organization
88. Kachin Conservation Network Group
89. Paung Ku
90. Asia Catalyst
91. Médecins du Monde (MdM)
92. Transnational Institute (TNI)
ဆက္သြယ္ရန္။ ။
မူးယစ္ေဆးဝါးမူဝါဒေျပာင္းလဲေရး စည္းရံုးအေရးဆိုမႈအဖြ႔ဲ - ျမန္မာ (DPAG)
ေဒါက္တာ နန္းပန္းအိခမ္း
coord.dpag@gmail.com
ဖုန္း။ ၀၉ ၅၀၂၁၁၅၃၊ ၀၉ ၇၉ ၉ ၈၅၂၀၈၀

မွတ္စုကိုးကားခ်က္မ်ား
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