
11

ကိုဗစ်ရောဂါသံသယဖြင့် ကိုဗစ်ရောဂါသံသယဖြင့် 
ရေအိမ်တွင် ရသဆုံးသွားရသာ မိသားစုဝင်အား  ရေအိမ်တွင် ရသဆုံးသွားရသာ မိသားစုဝင်အား  
ကိုင်တွယ်ထိေ်းသိမ်းေေ် လမ်းညွှေ်ချက်ကိုင်တွယ်ထိေ်းသိမ်းေေ် လမ်းညွှေ်ချက်

(Guidelines for what to do if your loved ones pass away from 
COVID-19 at home) 
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ကိုဗစ်ရောဂါသံသယဖြင့် ရေအိမ်တွင် ရသဆုံးသွားရသာမိသားစုဝင်အား  ကိုင်တွယ်ကိုဗစ်ရောဂါသံသယဖြင့် ရေအိမ်တွင် ရသဆုံးသွားရသာမိသားစုဝင်အား  ကိုင်တွယ်

ထိေ်းသိမ်းေေ် လမ်းညွှေ်ချက်ထိေ်းသိမ်းေေ် လမ်းညွှေ်ချက်

 ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရောဂါသည် တကမ္ဘာလုံးတွင် ရိုက်ခတ်ရေသကဲ့သို့ ဖမေ်မာနိုင်ငံတွင်လည်း တစ်နိုင်ငံ
လုံးအတိုင်းအတာအထိ  အေှိေ်အဟုေ်ဖပင်းစွာ ဖပေ့်ပွါးလာရေပါသည်။ ကိုဗစ်ရောဂါ ဖြစ်ပွါးသူအများစုမှာ ဖပေ်
လည်သက်သာရပျာက်ကင်းရသာ်လည်း ရောဂါကူးစက်ခံေသူအချ ို ့မှာ အရြကာင်းအမျ ိုးမျ ိုးရြကာင့် အသက် 
ရသဆုံးသည်အထိ ကကုံရတွ့နိုင်ပါသည်။ ရောဂါကူးစက် ဖပေ့်ပွါးမှုကို ရလှော့ချထိေ်းချုပ်နိုင်ေေ် ဤကာလ
အတွင်း ရသဆုံးသူများကို မည်သည့်အရဖခအရေတွင်မဆို ကိုဗစ် - ၁၉ သံသယလူောအဖြစ် သတ်မှတ်၍ 
ရသဆုံးသူ၏ ခန္ဓာကိုယ်ကို ကိုင်တွယ်ထိေ်းသိမ်းချေိ်တွင် ရအာက် ရြါ်ဖပပါ လမ်းညွှေ်ချက်များကို ရသချာစွာ 
လိုက်ောကျင့် သုံးေမည်။ 

ေည်ေွယ်ချက်ေည်ေွယ်ချက်

၁။  ရသဆုံးသူနှင့်ထိရတွ့ထားရသာ မိသားစုဝင်များနှင့် ရသဆုံးသူ၏ ကျေ်ေစ်ရသာ ကိုယ်ခန္ဓာကို ကိုင်
တွယ်ထိေ်းသိမ်းေရသာ လုပ်ငေ်းစဉ်တွင် ပါဝင်ေသူအားလုံးကို ရောဂါကူးစက်ဖခင်းမှ အကာအကွယ်ရပးနိုင်
ေေ်နှင့်

၂။  ရသဆုံးသူတို့၏ ကိုယ်ခန္ဓာကို ဂုဏ်သိက္ခာေှိေှိ၊ ရလးစားသမှုဖြင့် ကိုင်တွယ်ထိေ်းသိမ်း၍ ရေသအလိုက်၊ 
ကိုးကွယ်ယုံြကည်မှုအလိုက်၊ ဓရလ့ထုံးတမ်းများနှင့်အညီ ရဆာင်ေွက်ောတွင် ပတ်ဝေ်းကျင်ကလိုက်ရလျာ
နိုင်ရသာ သတ်မှတ်ရောင်အတွင်းမှ ရောဂါကူးစက်ဖပေ့်ပွါးမှုကို ရလှော့ချထိေ်းချုပ်နိုင်ရသာ ေည်းလမ်းများ
အတိုင်း စေစ်တကျလုပ်ရဆာင်နိုင်ရစေေ် ဖြစ်သည်။ 

ရဆးရုံ၊ ရဆးခေ်းတွင် မဟုတ်ေဲ ရေအိမ်တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါသံသယဖြင့် ရသဆုံးပါက အတူရေသူများရဆးရုံ၊ ရဆးခေ်းတွင် မဟုတ်ေဲ ရေအိမ်တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါသံသယဖြင့် ရသဆုံးပါက အတူရေသူများ

အရေဖြင့်အရေဖြင့်

• ရသဆုံးသူ၏ ကိုယ်ခန္ဓာကိုမလိုအပ်ေဲ ကိုင်တွယ်ထိရတွ့ဖခင်း၊ ရပွ့ြက်ေမ်းရှုပ်ဖခင်း မဖပုေပါ။ 

• ကရလးများ၊ အသက် ၆၀ နှစ်နှင့်အထက် လူကကီးများ နှင့် ရောဂါအခံေှိသူများ (ကိုယ်ခံစွမ်းအား
ရလျာ့ေည်း ရေသူများ) အား ရသဆုံးသူ၏ ကိုယ်ခန္ဓာကို ကိုင်တွယ်ထိရတွ့ခွင့် မဖပုေပါ။

• ရသဆုံးသူ၏ ကိုယ်ခန္ဓာကို ထိရတွ့ကိုင်တွယ်ထားပါက မိမိလက်ကို ရေနှင့် ဆပ်ဖပာတို့ဖြင့် 
အေည်းဆုံး စက္ကေ့် (၂၀) ြကာ ရသချာစွာ ရဆးရြကာပါ။ 

• အခေ်းတွင်းတွင် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အေည်းဆုံး (၆) ရပအကွာတွင်ရေပါ။

• ရလဝင်ရလထွက်ရကာင်းရအာင် အိမ်၊ အခေ်းေှိ ဖပတင်းရပါက်များကို ြွင့်ထားပါ။

• ေီးစပ်ောကျေ်းမာရေး ရစာင့်ရေှာက်မှုရပးသူ (သို့) မိသားစုဆောဝေ်ကို တယ်လီြုေ်းဖြင့် ဆက်
သွယ် အရြကာင်းြကားပါ။ 

• ရသဆုံးသူ အသုံးဖပုသွားရသာ အသုံးအရဆာင်ပစ္စည်းများ (ပေ်းကေ်၊ ခွက်၊ လူောသုံး ပက်လက် 
အိုး စသည်) နှင့် ထိရတွ့ထားရသာ မျက်နှာဖပင်များ (ကုတင်၊ စားပွဲ၊ ကုလားထိုင် စသည်) ကို 
လက်အိတ်ဖြင့်ကိုင်တွယ်၍ ဆပ်ဖပာဖြင့် ရသချာစွာ ရဆးရြကာပပီး အေက်ပျ ံ၇၀% (Ethanol 
70% solution) ပါသည့်အေည် (သို့) ၀.၁% ဟိုက်ပိုကလိုရိုက်ရဆးေည်ဖြင့် ပိုးသေ့်စင်ပါ။ 
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• ရသဆုံးသူဝတ်ဆင်အသုံးဖပုသွားရသာ အဝတ်အထည်၊ ရစာင်၊ အိပ်ောခင်း၊ ဖခင်ရထာင် အစ
ေှိသည်တို့ကို အိုး/ဇလုံအကကီးထဲသို့ ရေရနွးနှင့် ဆပ်ဖပာထည့်ပပီး စိမ်၍ တုတ်ရချာင်းဖြင့် နှံ့စပ်
ရအာင်ရမွှပါ (မိမိအား ရေမစင်ရစရအာင် ဂရုဖပုပါ)။  ထို့ရောက် ရေသွေ်ချ၍ ၀.၀၅% ကလိုေင်း
အေည်ဖြင့် မိေစ် (၃၀) ခေ့်စိမ်ပပီး ရေဖြင့် ရသချာဖပေ်လည်ရဆးရြကာကာ ရေရောင်ရအာက်တွင် 
ရဖခာက်ရသွ့ရအာင်ထားပါ။

ကျေ်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှုရပးသူ/ ဆောဝေ်များအရေဖြင့်ကျေ်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှုရပးသူ/ ဆောဝေ်များအရေဖြင့်

ကိုဗစ်ရောဂါသံသယဖြင့်ရသဆုံးသည်ဟု ဆက်သွယ်အရြကာင်းြကားလာပါက

• ရသဆုံးသူ၏ အိမ်အဝင်တွင် ရေနှင့်ဆပ်ဖပာတို့ဖြင့် အေည်းဆုံး စက္ကေ့် (၂၀) ခေ့် လက်ရဆးေေ် 
 (သို့) ဆပ်ဖပာနှင့်  ရေ အဆင်မရဖပပါက အယ်ကို ရဟာ ၆၀% ပါသည့် လက်သေ့်ရဆးေည်ကို  
 အသုံးဖပုပါ။

• ရသဆုံးသူ၏ ခန္ဓာကိုယ်ထားေှိရသာ အခေ်းတွင်းသို့ အဖခားသူများမဝင်ရောက်ရစရေး သတိရပး
လမ်းညွှေ်ပါ။

• ရသဆုံးသူ၏မိသားစုဝင်များနှင့် အေည်းဆုံး (၆) ရပအကွာတွင် ရေထိုင်ပါ။

• ရသဆုံးရြကာင်းအတည်ဖပုေေ်နှင့် လူော၏ကိုယ်ခန္ဓာကို ကိုင်တွယ်စမ်းသပ်ေမည်ဆိုပါက 
 တစ်ကိုယ်ရေကာကွယ်ရေးဝတ်စုံ (PPE) ကို စေစ်တကျ အဖပည့်အစုံဝတ်ဆင်ပါ။

• မိမိ၏ မျက်လုံး၊ နှာရခါင်း နှင့် ပါးစပ်တို့ကို ပွတ်သပ်ကိုင်တွယ်ဖခင်းမဖပုမိရအာင် ဂရုဖပုပါ။ 

 
ရသဆုံးသူ၏ကိုယ်ခန္ဓာကို ကိုင်တွယ်ထိေ်းသိမ်း၍ ရေအိမ်အရဆာက်အဉီးမှ သုဿာေ်သို့ ရေှေ့ ရဖပာင်းရသဆုံးသူ၏ကိုယ်ခန္ဓာကို ကိုင်တွယ်ထိေ်းသိမ်း၍ ရေအိမ်အရဆာက်အဉီးမှ သုဿာေ်သို့ ရေှေ့ ရဖပာင်း
သယ်ပို့သူများ အရေဖြင့် သယ်ပို့သူများ အရေဖြင့် 

 ကိုဗစ် - ၁၉ ရောဂါပိုးသည် ရသဆုံးသူ၏ ကိုယ်ခန္ဓာနှင့် ကိုယ်ခန္ဓာမှ ထွက်ရသာအေည်များမှ တဆင့် 
ကူးစက်နိုင်ရြကာင်း ရသချာစွာသိေှိေားလည်ေေ် လိုအပ်သည်။ 

• တစ်ကိုယ်ရေကာကွယ်ရေးဝတ်စုံ (PPE) ကို ဝတ်စုံဖပည့် (တစ်ခါသုံးလက်အိတ်၊ တစ်ခါသုံးဝတ်ရုံ၊  
ခွဲစိတ်ခေ်းသုံး ပါးစပ်နှင့်နှာရခါင်းစည်း၊ မျက်မှေ်) ဝတ်ဆင်ပါ။ (ပူးတွဲပါပုံကို ြကည့်ပါ။)

• ရောဂါအခံေှိသူများနှင့် ကိုဗစ် - ၁၉ ကူးစက်နိုင်ရဖခများရသာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သူများ အရေဖြင့် 
တစ်ကုိယ်ရေကာကွယ်ရေးဝတ်စံု (PPE) ဝတ်ဆင်သည်ဖြစ်ရစ၊ မဝတ်ဆင်သည်ဖြစ်ရစ ကုိဗစ် - ၁၉ 
သံသယဖြင့် ရသဆုံးသူ၏ ရုပ်အရလာင်းကို ထိရတွ့ကိုင်တွယ်ဖခင်းမဖပုေေ် နှင့် အဖခားမည်သည့်
ရေောတွင်မှေ ပါဝင်ဖခင်းမဖပုေေ် အထူးသတိဖပုပါ။

• ကိုဗစ်ရောဂါကာကွယ်ရေး လမ်းညွှေ်ချက်များကို ရသဆုံးသူ၏မိသားစုဝင်များ လိုက်ောရစရေး 
ကကီးြကပ်ညွှေ်ြကားေေ် နှင့် အခေ်းတွင်းမှ မိသားစုအားလုံးထွက်ရပးြို့ ရမတ္တာေပ်ခံပါ။

• ရသဆုံးသူတွင် ချတိ်ဆက်ထားရသာ (ေှိပါက) ရဆးပိုက်လိုင်း၊ ဆီးပိုက် အစေှိသည်တို့ကို ဂရုဖပု
ြယ်ေှားပါ။

• စွေ့်ပစ်ပစ္စည်းများကို စေစ်တကျ ပိုးသတ်ထုပ်ပိုးပပီးမှ စွေ့်ပစ်ရစေေ် အိမ်သားများအား သတိရပး
ပါ။
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• ရုပ်အရလာင်းကို တတ်နိုင်သမှေ အေည်းဆုံး ထိရတွ့ကိုင်တွယ်ရေှေ့ရဖပာင်းပါ။

• ရသဆုံးပပီးကာစ ခန္ဓာကိုယ်ကို   ရေှေ့ရဖပာင်းချေိ်တွင် ထွက်လာရသာရလနှင့် အေည်အေည်းငယ်မှာ 
ရောဂါကူးစက်နိုင်ရသာ အန္တောယ်ေှိသဖြင့် ရေှေ့ရဖပာင်းချေိ်တွင် ရသဆုံးသူကို ပါးစပ်၊ နှာရခါင်းစည်း 
(Mask) တပ်ပပီးမှ ရေှေ့ရဖပာင်းပါ။

• ရသဆုံးသူ၏ ခန္ဓာကိုယ်ကို ပိုးသတ်ရဆးဖြင့် သေ့်စင်ေေ် မလိုအပ်ပါ။

• ရုပ်အရလာင်းဖပင်ဆင်ဖခင်း (ရေချ ိုးသေ့်စင်ဖခင်း၊ အဝတ်လဲလှယ်ဝတ်ဆင်ဖခင်း) သည် မဖြစ်မရေ 
ဖပုလုပ်ေေ် မလိုအပ်သည့်အတွက် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရောဂါ ဆိုက်ရောက်ရေချေိ်တွင် ေပ်ဆိုင်းထား
ဖခင်းက ပိုမိုသင့်ရလျာ်ပါမည်။ 

• ရသဆုံးသူ၏ကိုယ်ခန္ဓာကို အဝတ်ဖြင့်ပတ်၍ ပလတ်စတစ်အခင်း/စဖြင့် (ရုပ်အရလာင်း ထည့်သွင်း
နိုင်သည့်အိတ်များ မေှိပါက) လုံခခုံစွာ ထုပ်ပိုးပါ။ 

• ရုပ်အရလာင်းထည့်သွင်းနိုင်သည့်အိတ်များ အသုံးဖပုပါက ရသဆုံးသူ၏ ကိုယ်ခန္ဓာမှထွက်ရသာ
အေည်များ ရေးပတ်ဝေ်းကျင်သို့ ြိတ်စဉ်ဖခင်းနှင့် ရသဆုံးသူ၏ အေှက်သိက္ခာကို လုံခခုံရစေေ် 
ကာကွယ်နိုင်မည်ဖြစ်ရသာ်လည်း ရုပ်အရလာင်းထည့်နိုင်ရသာ အိတ်များကို ကိုယ်ခန္ဓာအေည်များ 
အလွေ်အမင်း ထွက်ရေရသာ ရုပ်အရလာင်းများမှလွဲ၍ မဖြစ်မရေ အသုံးဖပုေေ်မလိုအပ်ပါ။ 

• ရုပ်အရလာင်းထည့်ရသာအိတ် (သို့) ပလတ်စတစ်အခင်း (သို့) အရခါင်းကို ပိုးသတ်ရဆးေည်ဖြင့် 
အဖပင်မှ ပွတ်တိုက်သေ့်စင်ပါ။

• တစ်ခါသုံး တစ်ကိုယ်ရေကာကွယ်ရေးဝတ်စုံ(PPE) များကို စေစ်တကျ ဖပေ်ချွတ်ပပီး (ပူးတွဲပါပုံကို
ြကည့်ပါ။) ထုတ်လုပ်သူ ညွှေ်ြကားချက်အတိုင်း ရသချာစွာ ပိုးသတ်ပပီးမှ စွေ့်ပစ်ပါ။ ပပီးလှေင် လက်
ကို ဆပ်ဖပာဖြင့် စက္ကေ့် (၂၀) ြကာ ရသချာစွာ ရဆးရြကာပါ။

ော ရေးအခမ်းအေားဖပုလုပ်လှေင်ော ရေးအခမ်းအေားဖပုလုပ်လှေင်

• ကိုဗစ် - ၁၉ ကာကွယ်ရေးစည်းကမ်းများကို အချေိ်ဖပည့် စေစ်တကျ လိုက်ောပါ။

• ရေသအလိုက်၊ ကိုးကွယ်ယုံြကည်မှုအလိုက် မီးသပဂိုဟ်ဖခင်း (သို့) ရဖမဖမှုပ်ဖခင်း (သို့) ဂူသွင်းဖခင်း 
ဖပုလုပ်နိုင်သည်။

• ကိုဗစ် - ၁၉ ပိုး ကူးစက်နိုင်ရဖခမှာ ဆက်လက်ေှိရေရသာရြကာင့် ရသဆုံးသူ၏ ကျေ်ေှိ ပစ္စည်းများ 
ကို အမှတ်တေအဖြစ် အိမ်သို့ ဖပေ်လည်သယ်ရဆာင်ဖခင်းမျ ိုး မဖပုလုပ်ေပါ။ 

• ရောဂါကူးစက်ဖပေ့်ပွါးနှုေ်း ရလှော့ချနိုင်ရစရေးအတွက် ောရေးသို့ လိုက်ပါပို့ရဆာင်သူဦးရေကို 
ရေသဆိုင်ော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအေ ဦးရေအေည်းဆုံးသာ ခွင့်ဖပုပါ။ 

• ရောဂါအခံေှိသူများ နှင့် ရေမရကာင်းဖြစ်ရေရသာ မိသားစုဝင်များ၊ မိတ်ရဆွများအား ောရေး 
ပို့ရဆာင်ခွင့် မဖပုေပါ။

• လိုက်ပါပို့ရဆာင်သူတိုင်း ပါးစပ်၊ နှာရခါင်းစည်း နှင့် မျက်နှာအကာကို အချေိ်ဖပည့် ဝတ်ဆင်ပါ။ 

• ကိုဗစ် - ၁၉ ရောဂါကာကွယ်ရေး လမ်းညွှေ်ချက်များအတိုင်း တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦးအြကား 
အေည်းဆုံး (၆) ရပခွါ၍ ရေထိုင်ပါ။
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ကိုးကားချက်။ ။ကိုးကားချက်။ ။
WHO: Infection prevention and control for the safe management of a dead body in the context 
of COVID-19 Interim Guidance (4 September 2020)
WHO-Myanmar: Coronavirus Disease (COVID-19) Advice for the Public, Personal Protective 
Equipment (PPE) in Myanmar Language
Department of Public Health, England: Guidance for care of the deceased with suspected or 
confirmed coronavirus (COVID-19) (updated 22 April 2021) 


