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“တင္ေဒၢတ္ဗက္ ကုညးမလ႘ြလြတ္ ႏြံပႜဲဇေရင္သၛိ ညးမဂိယဲႏြံကႝု “တင္ေဒၢတ္ဗက္ ကုညးမလ႘ြလြတ္ ႏြံပႜဲဇေရင္သၛိ ညးမဂိယဲႏြံကႝု 
သံသယ ကိုဝ္ေဗတ္-၁၉ ဂမၜိဳင္”သံသယ ကိုဝ္ေဗတ္-၁၉ ဂမၜိဳင္”

ကိုဝ္ေဗတ္-၁၉(COVID -19) ဟီုဂွ္မုေရာ….?ကိုဝ္ေဗတ္-၁၉(COVID -19) ဟီုဂွ္မုေရာ….?

 ကိုေဗတ္-၁၉ (COVID -19) ဟီုဂွ္ ဒွ္ယဲမကၲႝဳဒွ္ ဟိုတ္ႏူစဿကိုဝ္ရိုဝ္နာဗိုင္ေရတ္ (Coronavirus) ရဇဿာပ္ဇဿာပ္
မှိဟ္ဂွ္ စဿကိုဝ္ရိုဝ္နာဗိုင္ေရတ္ ေထန္ေကၜာံအာမာန္ေလပ္ရ၊ အကာဲအရာ အခိင္အခါ ပစၥဳပၸန္လဿဳဟ္ စဿကိုဝ္ရိုဝ္နာ
ဗိုင္ေရတ္ ေထှန္ေကၜာံျမက္ဇက္မံင္ဖိုဟ္တုဲ လၲဴနဲကဲေထက္ကႝု ဒးေဒၢတ္ဗက္တအ္ ေဒၢတ္ဗက္အာညံင္ဟြံဂြံ
ယုတ္ေဒက္အာဂွ္ ပဿိက္ေဇှာ္တဵေကြံေကြံရ။
 ဗြဲမဂၜိဳင္ စဿကိုဝ္ရိုဝ္နာဗိုင္ေရတ္ ေထှန္ေကၜာံအာတုဲ ပႜဲအပႜဲ (၅-၆) တၛဲမၢး ဒးဒင္စသိုင္ လက္သဏ္ယဲဂမၜိဳင္ 
မံက္ျပာကတ္ေလပ္တုဲ လၛႝဳတအ္ဂွ္ လအ္အာဗှတ္ (၁၄) တၛဲတုဲမွ လက္သဏ္ယဲဂမၜိဳင္ မံက္ျပာကတ္မာန္ရ၊ ညးဒး
ဒုင္ေကၜာံထှာန္ကႝု စဿယဲဂမၜိဳင္တအ္ဂွ္ ကၧံင္သာမည (ဟြံေသင္) ဗှတ္ကၧံင္ေလၵာဝ္ ဒးဒုင္စသိုင္မံင္ကႝု လက္သဏ္
တအ္မၢး ဟြံစိုပ္ကၧံင္ ပြမဒးတိုန္ရုင္ဂဥဳဲတုဲ လြ႘လြတ္ဏီရ။
        ကုညးအာယုက္ေဇှာ္ဗ်ဴထဵဂမၜိဳင္ (အာယုက္- ၆၀လၸၚလၲဴ) ကုညးႏြံကႝု ေဝဒနာေၾတံဂမၜိဳင္ (ယဲၾသိဳဟ္ယိုက္၊ 
ယဲေကာန္တဿအ္၊ ယဲခယ်ာဍာတ္/ ဆီတိုန္ဂမၜိဳင္၊ ညးမေၾကာံလာန္ဂမၜိဳင္၊ ညးတၜေဝဒနာေကန္သာဂမၜိဳင္) တအ္ဂွ္ စဿ
ကိုဝ္ေဗတ္-၁၉ ေကၜာံထှာန္မၢး ဒးဒုင္စသိုင္ နကႝု လက္သဏ္ထတ္သၠာတ္ဗြဲမဂၜိဳင္ ဒွ္မာန္ရ။ 

(၁) လက္သဏ္ယဲဂမၜိဳင္(၁) လက္သဏ္ယဲဂမၜိဳင္

လက္သဏ္ယဲ ပြမဒွ္ဂၜိဳင္ဂမၜိဳင္လက္သဏ္ယဲ ပြမဒွ္ဂၜိဳင္ဂမၜိဳင္

• ပြမဇြဟ္တိုန္ (ၐတ္ကှာတ္ နကႝုသာမိုဝ္မ႘တာမၢး ဂမၲဵ • ပြမဇြဟ္တိုန္ (ၐတ္ကှာတ္ နကႝုသာမိုဝ္မ႘တာမၢး ဂမၲဵ 
၉၉.၅ ဒ႘ဂရ႘ ဖာေရန္ဟိုက္ (ဟြံေသင္) ၃၇.၅ ဒ႘ဂရ႘ ၉၉.၅ ဒ႘ဂရ႘ ဖာေရန္ဟိုက္ (ဟြံေသင္) ၃၇.၅ ဒ႘ဂရ႘ 

 ေျဇန္တ႘ဂရိတ္ ေကုာံ ပြမႏြံလၲဴ) ေျဇန္တ႘ဂရိတ္ ေကုာံ ပြမႏြံလၲဴ)
• ပြမခဇႜက္ကအ္ကွ္ (ပြမခႜက္ဟကွ္)• ပြမခဇႜက္ကအ္ကွ္ (ပြမခႜက္ဟကွ္)
• ပြမေဍာင္ၐုိတ္ခ်ိဳတ္ဇိုင္တဲ• ပြမေဍာင္ၐုိတ္ခ်ိဳတ္ဇိုင္တဲ

လက္သဏ္ယဲ ပြမဒွ္ေအာန္ဂမၜိဳင္လက္သဏ္ယဲ ပြမဒွ္ေအာန္ဂမၜိဳင္

• သဿဴ (ဟြံေသင္) ပြမရု္သာလီု (စဟြံတီရု္သာ)• သဿဴ (ဟြံေသင္) ပြမရု္သာလီု (စဟြံတီရု္သာ)
• ပြမမုဟ္ကၜက္၊ ပြမဒးခ်ာမ္• ပြမမုဟ္ကၜက္၊ ပြမဒးခ်ာမ္
• ပြမမတ္ဂိ၊ ဖ်ဳန္မတ္ဗုဗုဂွ္ ပြမဍာဲကၜဳင္• ပြမမတ္ဂိ၊ ဖ်ဳန္မတ္ဗုဗုဂွ္ ပြမဍာဲကၜဳင္
• ပြမကအ္ဂိ• ပြမကအ္ဂိ
• ပြမကႜိဳပ္ဂိ• ပြမကႜိဳပ္ဂိ
• ဖ်ဳန္သြ (ဟြံေသင္) ပြမဂိပၛပ္ဂမၜိဳင္• ဖ်ဳန္သြ (ဟြံေသင္) ပြမဂိပၛပ္ဂမၜိဳင္
• ဖ်ဳန္စှာံဂမၜိဳင္ ပြမဍာဲမံက္တိုန္• ဖ်ဳန္စှာံဂမၜိဳင္ ပြမဍာဲမံက္တိုန္
• ပြမခအဟ္• ပြမခအဟ္
• ပြမဂှဵအာ• ပြမဂှဵအာ
• မြမၐိုဟ္ဂံက္ (ဟြံေသင္) ပြမထၞဴ• မြမၐိုဟ္ဂံက္ (ဟြံေသင္) ပြမထၞဴ

လက္သဏ္ယဲ မထတ္သၠာတ္ဂမၜိဳင္လက္သဏ္ယဲ မထတ္သၠာတ္ဂမၜိဳင္

• ပြမယီုဝါတ္၊ ပြမယီုဟြံဖဲ• ပြမယီုဝါတ္၊ ပြမယီုဟြံဖဲ
• ပြမၾသိဳဟ္ခအံင္ (ဟြံေသင္) ပြမဒးဒုင္စသိုင္ • ပြမၾသိဳဟ္ခအံင္ (ဟြံေသင္) ပြမဒးဒုင္စသိုင္ 
 ညံင္ကႝုလ်ိဳင္ ဍိဳက္လဝ္လၲဴၾသိဳဟ္ ညံင္ကႝုလ်ိဳင္ ဍိဳက္လဝ္လၲဴၾသိဳဟ္
• ပြမဟီုအေရဝ္ဟြံမာန္ (ဟြံေသင္) ပြမဟြံမိက္• ပြမဟီုအေရဝ္ဟြံမာန္ (ဟြံေသင္) ပြမဟြံမိက္
 ခ်႘ဓရာင္ (ျဇိဳင္ဇိုင္တဲ) ခ်႘ဓရာင္ (ျဇိဳင္ဇိုင္တဲ)
• ပြမစိုတ္ထုဲယႈက္• ပြမစိုတ္ထုဲယႈက္



2

(၂) ယဝ္ရ ညးမသၸဒၲဵမဲစြံကႝုဇကု ႏြံကႝုသံသယ ကၲႝဳဒွ္မံင္ယဲကိုဝ္ေဗတ္-၁၉ ကႝုဒွ္ (ဟြံေသင္) (၂) ယဝ္ရ ညးမသၸဒၲဵမဲစြံကႝုဇကု ႏြံကႝုသံသယ ကၲႝဳဒွ္မံင္ယဲကိုဝ္ေဗတ္-၁၉ ကႝုဒွ္ (ဟြံေသင္) 

ဒးဒုင္စသိုင္မံင္ နကႝုလက္သဏ္ယဲ ကၧံင္သာမည/ဗှတ္ကၧံင္ေလၵာဝ္ဂမၜိဳင္ကႝုဒွ္ဒးဒုင္စသိုင္မံင္ နကႝုလက္သဏ္ယဲ ကၧံင္သာမည/ဗှတ္ကၧံင္ေလၵာဝ္ဂမၜိဳင္ကႝုဒွ္

• မံင္တဵေသၛာဲေသၛာဲ ကုညးသၟာင္တအ္ညိ၊ ဒွ္မာန္မၢး ပၚမံင္တဵခဒမ္• မံင္တဵေသၛာဲေသၛာဲ ကုညးသၟာင္တအ္ညိ၊ ဒွ္မာန္မၢး ပၚမံင္တဵခဒမ္
 ဇကုေသာင္ေသာင္ညိ၊ ဟြံေသင္သာ္ဂွ္မၢး ပႜဲသိၛဇကု ဒှာဲက်ာလုပ္ ဇကုေသာင္ေသာင္ညိ၊ ဟြံေသင္သာ္ဂွ္မၢး ပႜဲသိၛဇကု ဒှာဲက်ာလုပ္
 တိတ္ခိုဟ္ဂွ္ မံင္တဵေထာံေသာင္ေသာင္ညိ။ တိတ္ခိုဟ္ဂွ္ မံင္တဵေထာံေသာင္ေသာင္ညိ။
• ယဝ္ရႏြံတဵမြဲခဒမ္ (မြဲသၛိ) ကုညးသၟာင္ဂမၜိဳင္ေလဝ္ ပါင္၊ မုဟ္တအ္ဂွ္ • ယဝ္ရႏြံတဵမြဲခဒမ္ (မြဲသၛိ) ကုညးသၟာင္ဂမၜိဳင္ေလဝ္ ပါင္၊ မုဟ္တအ္ဂွ္ 

ကဿာတ္လဒုႝုလဝ္ နကႝု Mask ဗြဲမခ်ိဳတ္ပၜိဳတ္ညိ။ကဿာတ္လဒုႝုလဝ္ နကႝု Mask ဗြဲမခ်ိဳတ္ပၜိဳတ္ညိ။
• ပေရေလဿာင္ခိုဟ္ခိုဟ္ညိ၊ သတိက္လၸကႝုလီု တိက္ဖဲဖဲညိ။• ပေရေလဿာင္ခိုဟ္ခိုဟ္ညိ၊ သတိက္လၸကႝုလီု တိက္ဖဲဖဲညိ။
• သၸပၲမ္ႏူတၛဲ လက္သဏ္ယဲကိုဝ္ေဗတ္ - ၁၉ မံက္ျပာကတ္ဂွ္တုဲ • သၸပၲမ္ႏူတၛဲ လက္သဏ္ယဲကိုဝ္ေဗတ္ - ၁၉ မံက္ျပာကတ္ဂွ္တုဲ 
 ပိြဳင္ (၁၄) တၛဲ ကိတ္ကိတ္ ေထက္ကႝု သၸဒၲဵတှဟ္ျခာ  ပိြဳင္ (၁၄) တၛဲ ကိတ္ကိတ္ ေထက္ကႝု သၸဒၲဵတှဟ္ျခာ 
 ကုညးသၟာင္ဂမၜိဳင္ရ။ ကုညးသၟာင္ဂမၜိဳင္ရ။

• ပႜဲသၛိကဿိန္ဇကု ကုညးႏြံတဵကုႝ လက္သဏ္ယဲ ညးမြဲမြဲ (ဟြံေသင္) ကုညးေကင္ဇီုဓဗတ္ဒးလဝ္ ညးႏြံကႝု လက္သဏ္• ပႜဲသၛိကဿိန္ဇကု ကုညးႏြံတဵကုႝ လက္သဏ္ယဲ ညးမြဲမြဲ (ဟြံေသင္) ကုညးေကင္ဇီုဓဗတ္ဒးလဝ္ ညးႏြံကႝု လက္သဏ္
ယဲတအ္ဂွ္ ပႜဲဇကုဇကု လက္သဏ္ယဲ ဟြံထၞးကီုေလဝ္ ပိြဳင္ (၁၀) တၛဲ ဒးသၸဒၲဵဗြဲတှဟ္ျခာရ၊ ပႜဲအပႜဲတၛဲတအ္ဂွ္ ယဝ္ရ ယဲတအ္ဂွ္ ပႜဲဇကုဇကု လက္သဏ္ယဲ ဟြံထၞးကီုေလဝ္ ပိြဳင္ (၁၀) တၛဲ ဒးသၸဒၲဵဗြဲတှဟ္ျခာရ၊ ပႜဲအပႜဲတၛဲတအ္ဂွ္ ယဝ္ရ 
လက္သဏ္မံက္ဂတဝ္ကၜဳင္မၢး အတိုင္မထၞးလဝ္ ဗြဲလၲဴေတံ ေထက္ကႝုဒးသၸဒၲဵ ဗြဲမတှဟ္ျခာမြဲဒှာဲရ။လက္သဏ္မံက္ဂတဝ္ကၜဳင္မၢး အတိုင္မထၞးလဝ္ ဗြဲလၲဴေတံ ေထက္ကႝုဒးသၸဒၲဵ ဗြဲမတှဟ္ျခာမြဲဒှာဲရ။

• ယဲကိုဝ္ေဗတ္ - ၁၉ ႏြံ၊ ဟြံမြဲ ညးမေရင္တၜဳင္စမ္ၐတ္ကႝုႏြံမၢး ေရင္တၜဳင္စ႘ဿစဿတ္မာန္ရ၊ ယဝ္ရ နကႝုကိရိယာ စမ္ၐတ္ဗြဲ• ယဲကိုဝ္ေဗတ္ - ၁၉ ႏြံ၊ ဟြံမြဲ ညးမေရင္တၜဳင္စမ္ၐတ္ကႝုႏြံမၢး ေရင္တၜဳင္စ႘ဿစဿတ္မာန္ရ၊ ယဝ္ရ နကႝုကိရိယာ စမ္ၐတ္ဗြဲ
ပရဟ္ (Rapid Diagnostic Test/RDT) စမ္ၐတ္မၢး ‘စဿဟြံမြဲ’ (Negative) ထၞးတဵမံင္သြဟ္ကီုေလဝ္ လက္သဏ္ယဲပရဟ္ (Rapid Diagnostic Test/RDT) စမ္ၐတ္မၢး ‘စဿဟြံမြဲ’ (Negative) ထၞးတဵမံင္သြဟ္ကီုေလဝ္ လက္သဏ္ယဲ
ဂမၜိဳင္ႏြံတဵဒဿံင္မၢး ေထက္ကႝု ဒးေဒၢတ္ဗက္ သၸဒၲဵ အာဗြဲမတှဟ္ျခာရ။ဂမၜိဳင္ႏြံတဵဒဿံင္မၢး ေထက္ကႝု ဒးေဒၢတ္ဗက္ သၸဒၲဵ အာဗြဲမတှဟ္ျခာရ။

• ပႜဲအပႜဲမသၸဒၲဵမံင္ ဗြဲမတှဟ္ျခာဂွ္ ယဝ္ရဒးဒုင္စသိုင္မံင္ကႝု လက္သဏ္ယဲဗြဲမထတ္သၠာတ္ဂမၜိဳင္မၢး ဗြဲမျပဟ္ေကတ္• ပႜဲအပႜဲမသၸဒၲဵမံင္ ဗြဲမတှဟ္ျခာဂွ္ ယဝ္ရဒးဒုင္စသိုင္မံင္ကႝု လက္သဏ္ယဲဗြဲမထတ္သၠာတ္ဂမၜိဳင္မၢး ဗြဲမျပဟ္ေကတ္
 အရုီဗင္ကႝု ကုညးမမင္မြဲ ပေရင္ထတ္ယုက္တအ္တုဲ ဒုင္လ႘ြပရာအာညိ။ အရုီဗင္ကႝု ကုညးမမင္မြဲ ပေရင္ထတ္ယုက္တအ္တုဲ ဒုင္လ႘ြပရာအာညိ။

(၃) ကုညးမှံဳကႝု လက္သဏ္ယဲကိုဝ္ေဗတ္-၁၉ ဂမၜိဳင္ ညံင္အာဟာရေသၢာံဍိဳက္ေပင္ (၃) ကုညးမှံဳကႝု လက္သဏ္ယဲကိုဝ္ေဗတ္-၁၉ ဂမၜိဳင္ ညံင္အာဟာရေသၢာံဍိဳက္ေပင္ 

ေထက္ကႝုဒးစသုင္အာ ပဿိက္ေဇှာ္တဵေကြံေကြံရ။ေထက္ကႝုဒးစသုင္အာ ပဿိက္ေဇှာ္တဵေကြံေကြံရ။

• စှစသုင္နာနာ မပါလုပ္လဿိဟ္ပႜဲဗြဝ္ စှစ (၃) ဗြဝ္တအ္ဂွ္ ဇဿာပ္ဗဂါပ္မစသုင္ ညံင္ဂြံပါလုပ္မာန္ ေထက္ကႝု • စှစသုင္နာနာ မပါလုပ္လဿိဟ္ပႜဲဗြဝ္ စှစ (၃) ဗြဝ္တအ္ဂွ္ ဇဿာပ္ဗဂါပ္မစသုင္ ညံင္ဂြံပါလုပ္မာန္ ေထက္ကႝု 
 ဒးစသုင္ေရာင္။ ဒးစသုင္ေရာင္။
•• ဗြဝ္စှစ (၃) ဗြဝ္တအ္ဂွ္  ဗြဝ္စှစ (၃) ဗြဝ္တအ္ဂွ္ 

 (၁) စှစဒွ္ သြက္ျဇဟတ္ဂမၜိဳင္ မပၲံကႝု သၛဳ၊ ဂ်ဳန္၊ သတ္ဂန္၊ အာဠဴ (ေျဖဲ)၊  (၁) စှစဒွ္ သြက္ျဇဟတ္ဂမၜိဳင္ မပၲံကႝု သၛဳ၊ ဂ်ဳန္၊ သတ္ဂန္၊ အာဠဴ (ေျဖဲ)၊ 
 ေကၜင္  ေကၜင္ 

 (၂) စှစဒွ ္ သြက္စႝ ုဒှာယဲဂမၜိဳင္ မပၲ ံကႝု ေသှဝ္ေကဝ္၊ သတ္ဆုနာနာ  (၂) စှစဒွ ္ သြက္စႝ ုဒှာယဲဂမၜိဳင္ မပၲ ံကႝု ေသှဝ္ေကဝ္၊ သတ္ဆုနာနာ 

 (၃) စှစသြက္ေၾကာံေကၜာင္ ဗေပင္ကႝု ခႏၶကာယဂမၜိဳင္ မပၲံကႝု ဖ်ဳန္၊ က၊  (၃) စှစသြက္ေၾကာံေကၜာင္ ဗေပင္ကႝု ခႏၶကာယဂမၜိဳင္ မပၲံကႝု ဖ်ဳန္၊ က၊ 
 ၐဲနာနာ၊ ဍာ္တွ္၊ ခဿာဲစာင္/ခဿာဲအဒါ ကြာင္ၐဲယိုဟ္ၐန္တအ္ဒွ္ရ။ ၐဲနာနာ၊ ဍာ္တွ္၊ ခဿာဲစာင္/ခဿာဲအဒါ ကြာင္ၐဲယိုဟ္ၐန္တအ္ဒွ္ရ။
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• တှဟ္နစှေသၢာံလာဲေလင္ေလာဲ စှဍိဳန္ဍိဳန္တအ္ဂွ္ (မြဲတၛဲမၢး ဗှတ္ -၆ ဝါ) ေထက္ကႝုဒးစေရာင္။• တှဟ္နစှေသၢာံလာဲေလင္ေလာဲ စှဍိဳန္ဍိဳန္တအ္ဂွ္ (မြဲတၛဲမၢး ဗှတ္ -၆ ဝါ) ေထက္ကႝုဒးစေရာင္။
• မပၲံကႝု ဍာ္၊ ဍာ္ပၜာဲလဝ္နကႝု သတ္ဆုလတ္လတ္၊ ၐိုဟ္ေသာတ္ဖ်ဳန္/ ဇုတ္၊ သြေကဝ္ေကဝ္၊ ပုင္ခဒမ္တအ္ဂွ္ • မပၲံကႝု ဍာ္၊ ဍာ္ပၜာဲလဝ္နကႝု သတ္ဆုလတ္လတ္၊ ၐိုဟ္ေသာတ္ဖ်ဳန္/ ဇုတ္၊ သြေကဝ္ေကဝ္၊ ပုင္ခဒမ္တအ္ဂွ္ 
 ေသာတ္သုင္ညိ။ ေသာတ္သုင္ညိ။
• ယဝ္ရကၲႝဳဒွ္ ပြမပဠက္တိတ္ဂၜိဳင္ ပြမဂှဵအာမၢး သုင္ေစာဲတဵဍာ္ၐႝု ဂြံမာန္ေရာင္။• ယဝ္ရကၲႝဳဒွ္ ပြမပဠက္တိတ္ဂၜိဳင္ ပြမဂှဵအာမၢး သုင္ေစာဲတဵဍာ္ၐႝု ဂြံမာန္ေရာင္။
• ေကၜင္ေကၜင္၊ ဍာတ္ဍာတ္၊ ပႜဳင္ပႜဳင္ ေကုာံ စှမဒွ္သြက္ဂှဵအာေလာဲတအ္ဂွ္ ဆိင္ဆတုဲ စသုင္အာညိ။• ေကၜင္ေကၜင္၊ ဍာတ္ဍာတ္၊ ပႜဳင္ပႜဳင္ ေကုာံ စှမဒွ္သြက္ဂှဵအာေလာဲတအ္ဂွ္ ဆိင္ဆတုဲ စသုင္အာညိ။

(၄) ကုညးမှံဳကႝု လက္သဏ္ယဲကိုဝ္ေဗတ္ - ၁၉ အခိင္မသၸဒၲဵမံင္ ပႜဲဒှာဲမတှဟ္ျခာဂွ္ သာ္လႝုမြဲ (၄) ကုညးမှံဳကႝု လက္သဏ္ယဲကိုဝ္ေဗတ္ - ၁၉ အခိင္မသၸဒၲဵမံင္ ပႜဲဒှာဲမတှဟ္ျခာဂွ္ သာ္လႝုမြဲ 
ေသၢာံစမ္ၐတ္သၸတဵေထက္ေရာ?ေသၢာံစမ္ၐတ္သၸတဵေထက္ေရာ?

• စမ္ၐတ္တဵဂမၲဵဇကုဇကုညိ၊ ဂမၲဵမတန္ညိင္မံင္မၢး ၉၉.၆ ဒ႘ဂရ႘ဖာေရန္ဟိုက္ • စမ္ၐတ္တဵဂမၲဵဇကုဇကုညိ၊ ဂမၲဵမတန္ညိင္မံင္မၢး ၉၉.၆ ဒ႘ဂရ႘ဖာေရန္ဟိုက္ 
 (၃၇.၅ ဒ႘ဂရ႘ေျဇန္တ႘ဂရိတ္) ဒွ္ရ၊ ပြမႏြံကႝု သဿဳဟ္ဇြဟ္ (Low Grade  (၃၇.၅ ဒ႘ဂရ႘ေျဇန္တ႘ဂရိတ္) ဒွ္ရ၊ ပြမႏြံကႝု သဿဳဟ္ဇြဟ္ (Low Grade 

Fever) မၢး ၉၉.၅ ဒ႘ဂရီဖာေရန္ဟို္က္ (၃၇.၅ ဒ႘ဂရ႘ေျဇန္တ႘ဂရိတ္) ေကုာံ Fever) မၢး ၉၉.၅ ဒ႘ဂရီဖာေရန္ဟို္က္ (၃၇.၅ ဒ႘ဂရ႘ေျဇန္တ႘ဂရိတ္) ေကုာံ 
၁၀၀.၃ ဒ႘ဂရ႘္ဖာေရန္ဟိုက္ (၃၈.၃ ဒ႘ဂရ႘ေျဇန္တ႘ဂရိတ္) ဒွ္တုဲ ပြမဒးဒွ္၁၀၀.၃ ဒ႘ဂရ႘္ဖာေရန္ဟိုက္ (၃၈.၃ ဒ႘ဂရ႘ေျဇန္တ႘ဂရိတ္) ဒွ္တုဲ ပြမဒးဒွ္

 ဓဝိင္ ဟြံမြဲရ။ ဓဝိင္ ဟြံမြဲရ။
• စမ္ၐတ္တဵ ျဇဟတ္ဆီညိ၊ ျဇဟတ္ဆီျဂိပ္မတန္ညိင္တအ္ဂွ္ မြဲမိေနတ္မၢး • စမ္ၐတ္တဵ ျဇဟတ္ဆီညိ၊ ျဇဟတ္ဆီျဂိပ္မတန္ညိင္တအ္ဂွ္ မြဲမိေနတ္မၢး 

ဒွ္တဵ ၆၀-၁၀၀လၲဳန္ရ၊ ဇြဟ္ႏြံမံင္မၢး ျဇဟတ္ဆီျဂိပ္ျပဟ္မာန္ရ။ဒွ္တဵ ၆၀-၁၀၀လၲဳန္ရ၊ ဇြဟ္ႏြံမံင္မၢး ျဇဟတ္ဆီျဂိပ္ျပဟ္မာန္ရ။
• ဗှတ္ဗၞတ္အံက္ျဇ႘ေဂ်န္ ပါလုပ္လဿိဟ္ပႜဲဆီတအ္ဂွ္ နကႝုကိရိယာ စမ္ၐတ္• ဗှတ္ဗၞတ္အံက္ျဇ႘ေဂ်န္ ပါလုပ္လဿိဟ္ပႜဲဆီတအ္ဂွ္ နကႝုကိရိယာ စမ္ၐတ္

အံက္ျဇ႘ေဂ်န္ (Pulse Oximeter) စဿ႘စဿတ္ စမ္ၐတ္တဵမာန္ရ၊ ညးမှံုကႝု အံက္ျဇ႘ေဂ်န္ (Pulse Oximeter) စဿ႘စဿတ္ စမ္ၐတ္တဵမာန္ရ၊ ညးမှံုကႝု 
 ပေရင္ထတ္ယုက္ခိုဟ္မြဲမၢး ဗှတ္ဗၞအံက္ျဇ႘ေဂ်န္ ပႜဲဆီဂွ္ ၉၅% ေကုာံ ႏြံ ပေရင္ထတ္ယုက္ခိုဟ္မြဲမၢး ဗှတ္ဗၞအံက္ျဇ႘ေဂ်န္ ပႜဲဆီဂွ္ ၉၅% ေကုာံ ႏြံ

လၲဴရ၊ ယဝ္ရ ဗှတ္ဗၞတ္အံက္ျဇ႘ေဂ်န္ ၉၅% ႏြံတဵလၸၚသဿတ္မၢး ကႝုတဵပရိုင္ လၲဴရ၊ ယဝ္ရ ဗှတ္ဗၞတ္အံက္ျဇ႘ေဂ်န္ ၉၅% ႏြံတဵလၸၚသဿတ္မၢး ကႝုတဵပရိုင္ 
ေကုာံ ညးမမင္မြဲ ပေရင္ထတ္ယုက္တအ္ညိ။ ေကုာံ ညးမမင္မြဲ ပေရင္ထတ္ယုက္တအ္ညိ။ 

• ပႜဲဇကုဇကု ယဲဆီတိုန္၊ ယဲခယ်ာဍာတ္ဂမၜိဳင္ ႏြံတဵမံင္မၢး ပြမစမ္ၐတ္ဆီ ဓါတ္ဍာတ္အၾကာဆီတအ္ဂွ္ စမ္ၐတ္တဵ • ပႜဲဇကုဇကု ယဲဆီတိုန္၊ ယဲခယ်ာဍာတ္ဂမၜိဳင္ ႏြံတဵမံင္မၢး ပြမစမ္ၐတ္ဆီ ဓါတ္ဍာတ္အၾကာဆီတအ္ဂွ္ စမ္ၐတ္တဵ 
ဇဿာပ္ဇဿာပ္တၛဲညိ။ဇဿာပ္ဇဿာပ္တၛဲညိ။

(၅) ကုညးမှံဳကႝု လက္သဏ္ယဲကိုဝ္ေဗတ္-၁၉ ကၧံင္ သာမည/ ဗှတ္ကၧံင္ေလၵာဝ္တအ္မၢး (၅) ကုညးမှံဳကႝု လက္သဏ္ယဲကိုဝ္ေဗတ္-၁၉ ကၧံင္ သာမည/ ဗှတ္ကၧံင္ေလၵာဝ္တအ္မၢး 
သာ္လႝု ဒးစ႘ဇန္သၸတဵ ပႜဲသၛိေရာ?သာ္လႝု ဒးစ႘ဇန္သၸတဵ ပႜဲသၛိေရာ?

• ယဝ္ဒးဒုင္စသိုင္မံင္ကႝု  ပြမဇြဟ္တိုန္၊ ပြမဂိဇကုဟေကာဝ္၊ ပြမကႜိဳပ္ဂိတအ္• ယဝ္ဒးဒုင္စသိုင္မံင္ကႝု  ပြမဇြဟ္တိုန္၊ ပြမဂိဇကုဟေကာဝ္၊ ပြမကႜိဳပ္ဂိတအ္
မၢး သုင္တဵပါရာျဇ႘တမဝ္မာန္ရ၊ (သြက္မှိဟ္ေဇှာ္ေဇှာ္ဂမၜိဳင္ သုင္မြဲအလန္မၢး မၢး သုင္တဵပါရာျဇ႘တမဝ္မာန္ရ၊ (သြက္မှိဟ္ေဇှာ္ေဇှာ္ဂမၜိဳင္ သုင္မြဲအလန္မၢး 
ပါရာျဇ႘တမဝ္ ၅၀၀ မ႘လ႘ဂရာမ္ မြဲမ (ဟြံေသင္) ၐါမ မြဲတၛဲဂၜိဳင္ႏူပန္အလန္ ပါရာျဇ႘တမဝ္ ၅၀၀ မ႘လ႘ဂရာမ္ မြဲမ (ဟြံေသင္) ၐါမ မြဲတၛဲဂၜိဳင္ႏူပန္အလန္ 

 သုင္တဵဟြံေထက္ေရာင္)။ သုင္တဵဟြံေထက္ေရာင္)။
• ယဝ္ဂမၲဵဟြံေစွ္မၢး နကႝုယာဖႜဳက္လဝ္ဍာ္ျဇပ္ျဇပ္ဂွ္ စြံပၲန္ကႝုလၲဴေကှင္ညိ၊ • ယဝ္ဂမၲဵဟြံေစွ္မၢး နကႝုယာဖႜဳက္လဝ္ဍာ္ျဇပ္ျဇပ္ဂွ္ စြံပၲန္ကႝုလၲဴေကှင္ညိ၊ 
 ယဝ္ဂမၲဵဂၜိဳင္မံင္မၢး ပြဇိုတ္ေပါတ္နကႝု ဍာ္ဂံက္ဂံက္ကီု ပြမဟုဍာ္ကီု  ယဝ္ဂမၲဵဂၜိဳင္မံင္မၢး ပြဇိုတ္ေပါတ္နကႝု ဍာ္ဂံက္ဂံက္ကီု ပြမဟုဍာ္ကီု 
 သၸတဵမာန္ေရာင္။ သၸတဵမာန္ေရာင္။
• ဂဥဳဲပဋိဇ႘ဝ (Antibiotics)၊ ဂဥဳဲစတ႘ရိုက္ (Steroids) ေကုာံ ဂဥဳဲလ႘ြဗလး • ဂဥဳဲပဋိဇ႘ဝ (Antibiotics)၊ ဂဥဳဲစတ႘ရိုက္ (Steroids) ေကုာံ ဂဥဳဲလ႘ြဗလး 
 ကိုဝ္ေဗတ္မာန္ဂမၜိဳင္တအ္က ညးမမင္မြဲ ပေရင္ထတ္ယုက္တအ္  ကိုဝ္ေဗတ္မာန္ဂမၜိဳင္တအ္က ညးမမင္မြဲ ပေရင္ထတ္ယုက္တအ္ 
 ဟြံဂြံကႝုလဝ္အေခါင္မြဲသာ္ သုင္ေစာဲတဵအလႝုဇကု ဟြံေထက္ေရာင္။ ဟြံဂြံကႝုလဝ္အေခါင္မြဲသာ္ သုင္ေစာဲတဵအလႝုဇကု ဟြံေထက္ေရာင္။

• သြက္ညးႏြံကႝု ယဲေဝဒနာေၾတံ မပၲံကႝု (ဆီတိုန္၊ ခယ်ာဍာတ္) တအ္ဂွ္ အတိုင္မသုင္ေစာဲမံင္ဂဥဳဲ ဗီုေၾတံဂွ္ေဟင္ • သြက္ညးႏြံကႝု ယဲေဝဒနာေၾတံ မပၲံကႝု (ဆီတိုန္၊ ခယ်ာဍာတ္) တအ္ဂွ္ အတိုင္မသုင္ေစာဲမံင္ဂဥဳဲ ဗီုေၾတံဂွ္ေဟင္ 
ဆက္သုင္ေစာဲအာမာန္ေရာင္။ဆက္သုင္ေစာဲအာမာန္ေရာင္။
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(၆) မိယာဲႏြံကႝုေကာန္တွ္ဂမၜိဳင္ ၐိုန္ႏြံတဵကႝု လက္သဏ္ကိုဝ္ေဗတ္ကီုေလဝ္ (၆) မိယာဲႏြံကႝုေကာန္တွ္ဂမၜိဳင္ ၐိုန္ႏြံတဵကႝု လက္သဏ္ကိုဝ္ေဗတ္ကီုေလဝ္ 
ကုေကာန္ငၛာ္ဇကုဂွ္ ဆက္ဗမဵအာတွ္မာန္ေရာင္။ ကုေကာန္ငၛာ္ဇကုဂွ္ ဆက္ဗမဵအာတွ္မာန္ေရာင္။ 

• ကၜာဟြံဂြံဗမဵတွ္၊ ဗမဵတွ္တုဲ၊ ကၜာဟြံဂြံရပ္ယိုက္မိန္ေကာန္ငၛာ္၊ ရပ္မိန္တုဲကီု တဲတအ္ဂွ္ ၾကာတ္နကႝု ဍာ္၊ • ကၜာဟြံဂြံဗမဵတွ္၊ ဗမဵတွ္တုဲ၊ ကၜာဟြံဂြံရပ္ယိုက္မိန္ေကာန္ငၛာ္၊ ရပ္မိန္တုဲကီု တဲတအ္ဂွ္ ၾကာတ္နကႝု ဍာ္၊ 
 ဗံင္ကေလာံ ဗှတ္ - ၂၀ စကၠ ဗြဲမခ်ိဳတ္ပၜိဳတ္ညိ (ဟြံေသင္) ဂဥဳဲၾကာတ္တဲသၟးဇၛး မှံဳကႝု အယ္ကိုဝ္ဟဝ္  ဗံင္ကေလာံ ဗှတ္ - ၂၀ စကၠ ဗြဲမခ်ိဳတ္ပၜိဳတ္ညိ (ဟြံေသင္) ဂဥဳဲၾကာတ္တဲသၟးဇၛး မှံဳကႝု အယ္ကိုဝ္ဟဝ္ 
 (အရက္ျပန္) ဗှတ္ ၆၀% တအ္ဂွ္ ၾကာတ္တဲညိ။ (အရက္ျပန္) ဗှတ္ ၆၀% တအ္ဂွ္ ၾကာတ္တဲညိ။
• ကာလစိုပ္ၾကပ္ကႝုေကာန္ငၛာ္ ပႜဲဗှခရာ ၆ ေပကႝုဒွ္၊ ဗမဵမံင္တွ္ကႝုေကာန္ငၛာ္ကႝုဒွ္ နကႝုမိယာဲဂွ္ သဿန္ပါင္၊ • ကာလစိုပ္ၾကပ္ကႝုေကာန္ငၛာ္ ပႜဲဗှခရာ ၆ ေပကႝုဒွ္၊ ဗမဵမံင္တွ္ကႝုေကာန္ငၛာ္ကႝုဒွ္ နကႝုမိယာဲဂွ္ သဿန္ပါင္၊ 
 မုဟ္ ကဿာတ္လဒုႝလဝ္ နကႝု Mask ညိ။ မုဟ္ ကဿာတ္လဒုႝလဝ္ နကႝု Mask ညိ။
• သဿန္ပါင္၊ မုဟ္ ေကာန္ငၛာ္ဂွ္ လၸကဿာတ္လဒုႝေကတ္ နကႝု Mask ညိ။• သဿန္ပါင္၊ မုဟ္ ေကာန္ငၛာ္ဂွ္ လၸကဿာတ္လဒုႝေကတ္ နကႝု Mask ညိ။
• အခိင္ယိုက္မိန္လဝ္ေကာန္ငၛာ္ ဗမဵမံင္တွ္ဂွ္ ပမခအွ္၊ ပြမခႜက္ ေကၜာန္သၸဟြံေထက္ေရာင္။• အခိင္ယိုက္မိန္လဝ္ေကာန္ငၛာ္ ဗမဵမံင္တွ္ဂွ္ ပမခအွ္၊ ပြမခႜက္ ေကၜာန္သၸဟြံေထက္ေရာင္။
• ဗမဵလဝ္ဂွ္တုဲ ျဇဟတ္မဆုတ္ယုတ္အာတအ္ဂွ္ ညံင္ဂြံေကၜင္ေပင္မာန္ ဓါတ္ဍာ္ညံင္ဂြံဍဳိက္ေပင္မာန္ • ဗမဵလဝ္ဂွ္တုဲ ျဇဟတ္မဆုတ္ယုတ္အာတအ္ဂွ္ ညံင္ဂြံေကၜင္ေပင္မာန္ ဓါတ္ဍာ္ညံင္ဂြံဍဳိက္ေပင္မာန္ 
 ေထက္ကႝု ဒးစသုင္တဵေရာင္။  ေထက္ကႝု ဒးစသုင္တဵေရာင္။ 
  

(၇) ကုညးမလြ႘လြတ္ ညးမဂိယဲကိုဝ္ေဗတ္ - ၁၉ တအ္ နဲသၵးေကၜာန္ၐိုတ္ ေဒၢတ္ဗက္ဂမၜဳိင္။(၇) ကုညးမလြ႘လြတ္ ညးမဂိယဲကိုဝ္ေဗတ္ - ၁၉ တအ္ နဲသၵးေကၜာန္ၐိုတ္ ေဒၢတ္ဗက္ဂမၜဳိင္။

• အခိင္ႏြံမကရာံ မြဲခဒမ္ ေကုာံ ညးမဂိယဲမၢး သဿာတ္ပါင္၊ မုဟ္တအ္ဂွ္ ဗြဲမခ်ဳိတ္ပၜဳိတ္ ကာတ္လဒုႝလဝ္ကုႝ Mask ညိ။• အခိင္ႏြံမကရာံ မြဲခဒမ္ ေကုာံ ညးမဂိယဲမၢး သဿာတ္ပါင္၊ မုဟ္တအ္ဂွ္ ဗြဲမခ်ဳိတ္ပၜဳိတ္ ကာတ္လဒုႝလဝ္ကုႝ Mask ညိ။
• ယဝ္ရဒးလုက္စုက္ ရပ္စပ္ကုႝညးမဂိယဲမၢး စုတ္တဵယာတ္ခရပ္တဲ မသုင္ေစာဲဗှတ္မြဲအလန္ညိ၊ ကၜာဂြံဂြံစုတ္ • ယဝ္ရဒးလုက္စုက္ ရပ္စပ္ကုႝညးမဂိယဲမၢး စုတ္တဵယာတ္ခရပ္တဲ မသုင္ေစာဲဗှတ္မြဲအလန္ညိ၊ ကၜာဂြံဂြံစုတ္ 

ယာတ္ခရပ္တဲ ေကုာံ ေသၜာတ္တုဲတအ္မၢး ၾကာတ္တဲညိ။ ယာတ္ခရပ္တဲ ေကုာံ ေသၜာတ္တုဲတအ္မၢး ၾကာတ္တဲညိ။ 
• ဇဿာပ္မရပ္ထၞင္ ညးမဂိယဲတုဲကုီ ဇဿာပ္မပေဠဝ္ပေဠတ္ပုင္သြ သြက္ညးမယဲတုဲကုီဂွ္ ၾကာတ္တဲညိ။ • ဇဿာပ္မရပ္ထၞင္ ညးမဂိယဲတုဲကုီ ဇဿာပ္မပေဠဝ္ပေဠတ္ပုင္သြ သြက္ညးမယဲတုဲကုီဂွ္ ၾကာတ္တဲညိ။ 
• ကေပါတ္ရပ္စပ္ဂမၜဳိင္ဝြံ မဗၲံ (ဗြဳိက္လၲက္၊ ပၛာန၊ ျဗက္၊ ယာတ္ဇိုတ္တဲ၊ ဒှာဲသတိက) တအ္မြဲစြံ ေကုာံ ညးဂိယဲ • ကေပါတ္ရပ္စပ္ဂမၜဳိင္ဝြံ မဗၲံ (ဗြဳိက္လၲက္၊ ပၛာန၊ ျဗက္၊ ယာတ္ဇိုတ္တဲ၊ ဒှာဲသတိက) တအ္မြဲစြံ ေကုာံ ညးဂိယဲ 
 ပၚပရအ္သုင္ေစာဲမြဲစြံ ဟြံေထက္ေရာင္။ - ပၚပရအ္သုင္ေစာဲမြဲစြံ ဟြံေထက္ေရာင္။ -
• ဒှာဲညးဂိယဲ ရပ္စပ္သုင္ေစာဲဂမၜဳိင္ (ဥပမာ- တင္ၾတင္၊ ဒှာဲကဿာတ္ပံက္ပဿတ္) တအ္ဂွ္ နကုႝဂဥဳဲ ဂစိုတ္စဿ • ဒှာဲညးဂိယဲ ရပ္စပ္သုင္ေစာဲဂမၜဳိင္ (ဥပမာ- တင္ၾတင္၊ ဒှာဲကဿာတ္ပံက္ပဿတ္) တအ္ဂွ္ နကုႝဂဥဳဲ ဂစိုတ္စဿ 
 (၀.၁% ဍာ္ဟိုက္ပိုင္ကလိုဝ္ရိုက္၊ ၀.၁% Hypochlorite solution) ဇဿာပ္တၛဲသၟးဇၛးခစတ္တဵညိ။  (၀.၁% ဍာ္ဟိုက္ပိုင္ကလိုဝ္ရိုက္၊ ၀.၁% Hypochlorite solution) ဇဿာပ္တၛဲသၟးဇၛးခစတ္တဵညိ။ 
• ကေပါတ္ခဿိက္ ညးဂိယဲ ေကုာံ ညးမင္ယဲ သုင္ေစာဲလဝ္ ကၜဟ္လဝ္ဂမၜဳိင္ (ခဿိက္၊ ယာတ္ကဿာတ္ပါင္၊ • ကေပါတ္ခဿိက္ ညးဂိယဲ ေကုာံ ညးမင္ယဲ သုင္ေစာဲလဝ္ ကၜဟ္လဝ္ဂမၜဳိင္ (ခဿိက္၊ ယာတ္ကဿာတ္ပါင္၊ 
 ကေပါတ္ဂဥဳဲ) တအ္ဂွ္ သီဂိုင္ကၜဟ္တဵ ဗြဲမခ်ဳိတ္ပၜဳိတ္ညိ။ ကေပါတ္ဂဥဳဲ) တအ္ဂွ္ သီဂိုင္ကၜဟ္တဵ ဗြဲမခ်ဳိတ္ပၜဳိတ္ညိ။

(၈) ကိုဝ္ေဗတ္ -၁၉ ေကုာံ အံက္ျဇ႘ေဂ်န္ပႜဲဆီ(၈) ကိုဝ္ေဗတ္ -၁၉ ေကုာံ အံက္ျဇ႘ေဂ်န္ပႜဲဆီ

 ညးမဂိယဲကိုဝ္ေဗတ္ -၁၉ ဂမၜဳိင္တအ္ဂွ္ ယဝ္ရဗှတ္ဗၞတ္ အံက္ျဇ႘ေဂ်န္ပႜဲဆီေစွ္မံင္မၢး ပြမေဍာင္ၐုိတ္၊ ပြးမယုီဝါတ္၊  ညးမဂိယဲကိုဝ္ေဗတ္ -၁၉ ဂမၜဳိင္တအ္ဂွ္ ယဝ္ရဗှတ္ဗၞတ္ အံက္ျဇ႘ေဂ်န္ပႜဲဆီေစွ္မံင္မၢး ပြမေဍာင္ၐုိတ္၊ ပြးမယုီဝါတ္၊ 
ပြးမယုီဟြံဖဲဂမၜဳိင္ ဒွ္ေလပ္တုဲ  နကုႝကိရိယာစမ္ၐတ္ အံက္ျဇ႘ေဂ်န္ပႜဲဆီ ( Pulse Oximeter ) မြဲတၛဲမၢး ေအာန္အိုတ္ဗှတ္ ပြးမယုီဟြံဖဲဂမၜဳိင္ ဒွ္ေလပ္တုဲ  နကုႝကိရိယာစမ္ၐတ္ အံက္ျဇ႘ေဂ်န္ပႜဲဆီ ( Pulse Oximeter ) မြဲတၛဲမၢး ေအာန္အိုတ္ဗှတ္ 
၃ ဝါ ဒးစမ္ၐတ္ေထက္ေရာင္။၃ ဝါ ဒးစမ္ၐတ္ေထက္ေရာင္။
 (ဗီုျပင္နဲဂြံစမ္ၐတ္ဂွ္ ရံင္ေကတ္အတိုင္ဗုီသဿဝ္ေတံညိ) (ဗီုျပင္နဲဂြံစမ္ၐတ္ဂွ္ ရံင္ေကတ္အတိုင္ဗုီသဿဝ္ေတံညိ)
 ညးမှံဳကုႝပေရင္ထတ္ယုက္ ဓဝ္ယာမတ္တအ္ဂွ္ ဗှတ္ဗၞတ္အံက္ျဇ႘ေဂ်န္ပႜဲဆီ ၉၅% ေကုာံ ႏြံလၲဴေရာင္။ ညးမှံဳကုႝပေရင္ထတ္ယုက္ ဓဝ္ယာမတ္တအ္ဂွ္ ဗှတ္ဗၞတ္အံက္ျဇ႘ေဂ်န္ပႜဲဆီ ၉၅% ေကုာံ ႏြံလၲဴေရာင္။

၁။ အံက္ျဇ႘ေဂ်န္ပႜဲဆီ ၉၄ % ေကုာံ ႏြံလၲဴ ဒွ္တဵမၢး အတိုင္မသၢးလဝ္လၲဴေတံေဟင္ ဆက္စမ္ၐတ္အာညိ။၁။ အံက္ျဇ႘ေဂ်န္ပႜဲဆီ ၉၄ % ေကုာံ ႏြံလၲဴ ဒွ္တဵမၢး အတိုင္မသၢးလဝ္လၲဴေတံေဟင္ ဆက္စမ္ၐတ္အာညိ။

၂။ အံက္ျဇ႘ေဂ်န္ပႜဲဆီ ၉၀ % ေကုာံ ႏြံလၲဴ ဒွ္တဵကုေလဝ္ ဟိုတ္မဒွ္တဵ ၉၄% ေကုာံ ႏြံလၸာ္သဿဝ္တုဲ - ၂။ အံက္ျဇ႘ေဂ်န္ပႜဲဆီ ၉၀ % ေကုာံ ႏြံလၲဴ ဒွ္တဵကုေလဝ္ ဟိုတ္မဒွ္တဵ ၉၄% ေကုာံ ႏြံလၸာ္သဿဝ္တုဲ - 
• ပြးမတိတ္ဂၜံင္ဂဗပ္ (ဟြံေသင္) ညံင္ေသၢာံကႅိဂြံ အံက္ျဇ႘ေဂ်န္ဗြဲမဒးရးမာန္ နကုႝဗုီျပင္နာနာ လာဲဂတးတုဲ • ပြးမတိတ္ဂၜံင္ဂဗပ္ (ဟြံေသင္) ညံင္ေသၢာံကႅိဂြံ အံက္ျဇ႘ေဂ်န္ဗြဲမဒးရးမာန္ နကုႝဗုီျပင္နာနာ လာဲဂတးတုဲ 
 ပြးမသၸဒၲဵ ေကၜာန္သၸေထက္ေရာင္။  ပြးမသၸဒၲဵ ေကၜာန္သၸေထက္ေရာင္။ 
 (သာ္လုႝေကၜာန္သၸတဵဂွ္ ရံင္ေကဝ္အတိုင္သဿဝ္ေတံညိ) (သာ္လုႝေကၜာန္သၸတဵဂွ္ ရံင္ေကဝ္အတိုင္သဿဝ္ေတံညိ)



5

• ယဝ္ခါရညးမင္မြဲပေရင္ထတ္ယုက္တအ္ ကုႝကၜဳင္ကသပ္ စကာကုႝယုီ အံက္ျဇ႘ေဂ်န္မၢး • ယဝ္ခါရညးမင္မြဲပေရင္ထတ္ယုက္တအ္ ကုႝကၜဳင္ကသပ္ စကာကုႝယုီ အံက္ျဇ႘ေဂ်န္မၢး 
 (ၐုိန္ယုီစဟြံျဂက္ေကြံ ဏီကုီေလဝ္) ဒးယုီကုႝ အံက္ျဇ႘ေဂ်န္ေရာင္။ (ၐုိန္ယုီစဟြံျဂက္ေကြံ ဏီကုီေလဝ္) ဒးယုီကုႝ အံက္ျဇ႘ေဂ်န္ေရာင္။
• ယဝ္ခါရညးမမင္မြဲပေရင္ထတ္ယုက္တအ္ ပႛဳင္ေစှာန္ကၜဳင္ သုင္ေစာဲဂဥဳဲစတ႘ရိုက္ (steroid) ဂမၜဳိင္မၢး • ယဝ္ခါရညးမမင္မြဲပေရင္ထတ္ယုက္တအ္ ပႛဳင္ေစှာန္ကၜဳင္ သုင္ေစာဲဂဥဳဲစတ႘ရိုက္ (steroid) ဂမၜဳိင္မၢး 
 ေဒၢတ္ဗက္ဗြဲ မဇိပ္ဂၜိပ္ညိ၊ ဂဥဳဲစတ႘ရုိက္ (steroid) ဂမၜဳိင္တအ္ဂွ္ နကုႝပဿိက္ဇကုေဟင္ လၸသုင္တဵညိ။ ေဒၢတ္ဗက္ဗြဲ မဇိပ္ဂၜိပ္ညိ၊ ဂဥဳဲစတ႘ရုိက္ (steroid) ဂမၜဳိင္တအ္ဂွ္ နကုႝပဿိက္ဇကုေဟင္ လၸသုင္တဵညိ။

၃။ ယဝ္ခါရ အံက္ျဇ႘ေဂ်န္ပႜဲဆီ ႏြံတဵသဿတ္ ၉၀% မၢး ဒွ္ယဲကိုဝ္ေဗတ္ -၁၉ မထတ္သၠာတ္ၾကံင္မၛဳိဟ္မြဲရ။၃။ ယဝ္ခါရ အံက္ျဇ႘ေဂ်န္ပႜဲဆီ ႏြံတဵသဿတ္ ၉၀% မၢး ဒွ္ယဲကိုဝ္ေဗတ္ -၁၉ မထတ္သၠာတ္ၾကံင္မၛဳိဟ္မြဲရ။

• သ႘ကၜ႘ ေကုာံ ညးမမင္မြဲပေရင္ထတ္ယုက္တအ္တုဲ ဗြဲမျပဟ္ျပာပ္အာရုင္ဂဥဳဲ ဒုင္လြ႘ယဲညိ။• သ႘ကၜ႘ ေကုာံ ညးမမင္မြဲပေရင္ထတ္ယုက္တအ္တုဲ ဗြဲမျပဟ္ျပာပ္အာရုင္ဂဥဳဲ ဒုင္လြ႘ယဲညိ။
• အတိုင္ညးမမင္မြဲပေရင္ထတ္ယုက္တအ္ ကုႝကၜဳင္ကသပ္ဂွ္ ယုီကုႝအံက္ျဇ႘ေဂ်န္ညိ။• အတိုင္ညးမမင္မြဲပေရင္ထတ္ယုက္တအ္ ကုႝကၜဳင္ကသပ္ဂွ္ ယုီကုႝအံက္ျဇ႘ေဂ်န္ညိ။
• အတိုင္ညးမမင္မြဲပေရင္ထတ္ယုက္တအ္ မေစှာန္ပႛဳင္ ဂဥဳဲစတ႘ရုိက္ (steroid) ေကုာံ ဂဥဳဲတှဟ္• အတိုင္ညးမမင္မြဲပေရင္ထတ္ယုက္တအ္ မေစှာန္ပႛဳင္ ဂဥဳဲစတ႘ရုိက္ (steroid) ေကုာံ ဂဥဳဲတှဟ္
 ဂမၜဳိင္တအ္မၢး သုင္တဵညိ။ ဂမၜဳိင္တအ္မၢး သုင္တဵညိ။
• အခိင္တိက္ပၜန္ လၸာ္ေတံလၸာ္ဏံ (ပြးမဂတးေကၜံပင္ပါဲ)၊ ပြးမတိက္ဗဂပ္၊ ပြးမတိက္လာ၊ ဂၨအ္မာန္မၢး • အခိင္တိက္ပၜန္ လၸာ္ေတံလၸာ္ဏံ (ပြးမဂတးေကၜံပင္ပါဲ)၊ ပြးမတိက္ဗဂပ္၊ ပြးမတိက္လာ၊ ဂၨအ္မာန္မၢး 
 ပြးမဂၨအ္တပ္ပ္တအ္ဂွ္ မြဲအလန္ျခာဗှတ္ (၂) နာဍ႘ ေကၜာန္သၸတဵညိ။ ပြးမဂၨအ္တပ္ပ္တအ္ဂွ္ မြဲအလန္ျခာဗှတ္ (၂) နာဍ႘ ေကၜာန္သၸတဵညိ။

ဗှတ္ဗၞတ္ အံက္ျဇ႘ေဂ်န္ပႜဲဆီ ႏြံဒဿံင္ဂၜဳိင္ဒွ္ဒွ္ ပြမယုီဝါတ္၊ ပြမကၲဳႝဟြံမာန္ (ဟြံေသင္) ပြးမသၟးဇၛးဇကုဇကုတုဲ ဗှတ္ဗၞတ္ အံက္ျဇ႘ေဂ်န္ပႜဲဆီ ႏြံဒဿံင္ဂၜဳိင္ဒွ္ဒွ္ ပြမယုီဝါတ္၊ ပြမကၲဳႝဟြံမာန္ (ဟြံေသင္) ပြးမသၟးဇၛးဇကုဇကုတုဲ 

သၸတဵ ဟြံမာန္၊ ပြမၾသဳိဟ္ခအံင္ (ဟြံေသင္) အာရုီဓုီသပါကႜဳိပ္ျဇဳင္၊ ပြမမံင္ဂြံျမဟ္ျမဵတအ္ဂွ္ ဒွ္တဵမၢး သၸတဵ ဟြံမာန္၊ ပြမၾသဳိဟ္ခအံင္ (ဟြံေသင္) အာရုီဓုီသပါကႜဳိပ္ျဇဳင္၊ ပြမမံင္ဂြံျမဟ္ျမဵတအ္ဂွ္ ဒွ္တဵမၢး 

ဗြဲမျပဟ္ အာတ္ တဵအရုီဗင္ ဇေရင္ညးမမင္မြဲပေရင္ထတ္ယုက္တအ္ညိ။ဗြဲမျပဟ္ အာတ္ တဵအရုီဗင္ ဇေရင္ညးမမင္မြဲပေရင္ထတ္ယုက္တအ္ညိ။
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ပြမတိက္ဗဂပ္ဗုင္ပြမတိက္ဗဂပ္ဗုင္

စြ ံပၲန္ေကဝ္ဂှ ႘ (၅) မညိစြ ံပၲန္ေကဝ္ဂှ ႘ (၅) မညိ
• သဿဝ္ကႜဳိပ္ဂွ္ (၁) မ• သဿဝ္ကႜဳိပ္ဂွ္ (၁) မ

• သဿဝ္ၾသဳိဟ္ဂွ္ (၂) မ• သဿဝ္ၾသဳိဟ္ဂွ္ (၂) မ

• သဿဝ္ထိုင္ေဒတ္ဂွ္ (၁) မ• သဿဝ္ထိုင္ေဒတ္ဂွ္ (၁) မ

• သဿဝ္ကၥံင္ဂွ္ (၁) မ• သဿဝ္ကၥံင္ဂွ္ (၁) မ

 တှဟ္နေသၢာံယုီေလာဲသြာ ဒှာဲတဲေသၢာံဍဗုင္ဂြံဂွ္ ဒးစြံပၲန္လဝ္ကုႝဒှာဲသၜးညိေရာင္၊ ညးမဂိယဲဂွ္ နကုႝ ဗုီျပင္ဂၜံင္ေဒၥင္  တှဟ္နေသၢာံယုီေလာဲသြာ ဒှာဲတဲေသၢာံဍဗုင္ဂြံဂွ္ ဒးစြံပၲန္လဝ္ကုႝဒှာဲသၜးညိေရာင္၊ ညးမဂိယဲဂွ္ နကုႝ ဗုီျပင္ဂၜံင္ေဒၥင္ 
ကုႝတိက္ကၜာတုဲမွ ကုႝဗဂပ္ေဖ်ံဗုင္ လၲဴဂှ႘တအ္ညိ၊ စစှတုဲ ပႜဲအပႜဲပြဳိင္ - ၁ နာဍ႘ လၸကုႝတိက္ဗဂပ္ညိ။ကုႝတိက္ကၜာတုဲမွ ကုႝဗဂပ္ေဖ်ံဗုင္ လၲဴဂှ႘တအ္ညိ၊ စစှတုဲ ပႜဲအပႜဲပြဳိင္ - ၁ နာဍ႘ လၸကုႝတိက္ဗဂပ္ညိ။

၁။ ကၧံင္ကၜာအိုတ္ ၁။ ကၧံင္ကၜာအိုတ္ 
တိက္ဂၜံင္ဖၢပ္ညိ။တိက္ဂၜံင္ဖၢပ္ညိ။

( ႏူ ၃၀ မိေနတ္၊ စႝု ၂ နာဍ႘)( ႏူ ၃၀ မိေနတ္၊ စႝု ၂ နာဍ႘)

၂။ ေဒၥင္လၸၚတဲပုင္တုဲ ၂။ ေဒၥင္လၸၚတဲပုင္တုဲ 
တိက္ညိ။တိက္ညိ။

( ႏူ ၃၀ မိေနတ္၊ စႝု ၂ နာဍ႘)( ႏူ ၃၀ မိေနတ္၊ စႝု ၂ နာဍ႘)

၃။ ဂၨအ္ေဒၥင္ကႝုဇကု ၃၀-၆၀ ၃။ ဂၨအ္ေဒၥင္ကႝုဇကု ၃၀-၆၀ 
ဒ႘ဂရ႘ညိ။ဒ႘ဂရ႘ညိ။

( ႏူ ၃၀ မိေနတ္၊ စႝု ၂ နာဍ႘)( ႏူ ၃၀ မိေနတ္၊ စႝု ၂ နာဍ႘)

၄။ ေဒၥင္လၸၚတဲပဲါတုဲ တိက္ညိ။၄။ ေဒၥင္လၸၚတဲပဲါတုဲ တိက္ညိ။
( ႏူ ၃၀ မိေနတ္၊ စႝု ၂ နာဍ႘)( ႏူ ၃၀ မိေနတ္၊ စႝု ၂ နာဍ႘)

၅။ ေဒၥင္တုဲ တိက္ဗၢပ္ညိ။၅။ ေဒၥင္တုဲ တိက္ဗၢပ္ညိ။
( ႏူ ၃၀ မိေနတ္၊ စႝု ၂ နာဍ႘)( ႏူ ၃၀ မိေနတ္၊ စႝု ၂ နာဍ႘)

၆။ လကၠရဵအိုတ္ တိက္ကႝုဂၜံင္ဗၢပ္ညိ။၆။ လကၠရဵအိုတ္ တိက္ကႝုဂၜံင္ဗၢပ္ညိ။
( ႏူ ၃၀ မိေနတ္၊ စႝု ၂ နာဍ႘)( ႏူ ၃၀ မိေနတ္၊ စႝု ၂ နာဍ႘)
တုဲမၢး ေကၜင္စကႝု ႏူကၧံင္ကၜာတုဲမၢး ေကၜင္စကႝု ႏူကၧံင္ကၜာ

အိုတ္ပၜန္ညိ။ အိုတ္ပၜန္ညိ။ 
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သုင္ေစာဲ Pulse Oximeter တုဲ ပြမစမ္ၐတ္ ဗှတ္ဗၞတ္ အံက္ျဇ႘ေဂ်န္ပႜဲဆီသုင္ေစာဲ Pulse Oximeter တုဲ ပြမစမ္ၐတ္ ဗှတ္ဗၞတ္ အံက္ျဇ႘ေဂ်န္ပႜဲဆီ

• စက္ေတံ ဗတ္ဗၞတ္ အံက္ျဇ႘ေဂ်န္ပႜဲဆီ (SP02) ေကုာံ ျဇဟာတ္ဆ႘ (PR) တအ္ မံက္ျပာကတ္ေရာင္။

• ဗှတ္ ၉-၁၀ မိေနတ္ ဇူဒုႝတုဲေဟင္ ဂၨအ္တုဲစမ္ၐတ္ကုႝညိ။

• အခိင္တဲဂံက္ (ဟြံေသင္) အခိင္တဲမဍဳက္မံင္ဍာ္တအ္ဂွ္ လၸစမ္ၐတ္ညိ၊ တုင္တဲမစမ္ၐတ္တအ္ဂွ္ 

 ညံင္ဂြံဂုီဂမ ဇြိတ္ေပါတ္ကုႝညိ။

• စက္ဂွ္ ေမွာတဲ (ဟြံေသင္) တဲေလၵာဝ္ ေငၛပ္စုတ္ပႜဲတှဳင္တဲညိ၊ တှဳင္တဲဂမၜဳိင္ေလဝ္ ေငၛပ္မာန္ေရာင္။ 

• တဲဂွ္စြံပၲန္လဝ္ ဗြဲမညိင္ဝတ္တုဲ ဍဳႝကလိုတ္လၲဴစက္ဂွ္ညိ၊ ေငၛပ္လဝ္တဲဂွ္ေလဝ္ ဗှတ္ပိေစွာ္ စကၠ (ဟြံေသင္) 

 မၢး စုႝစုိပ္ မြဲမိေနတ္ စြံပၲန္လဝ္ေထက္ေရာင္။

• ညံင္ရဵလပွ္ဍာ္တအ္ဂွ္ ညိင္ဝတ္အာေဟင္ ဗွ္သြဟ္ညိ။

• ယဝ္ခါရ ေကာန္ငၛာ္တအ္တဲဟြံညိင္ဒွ္မၢး ေမွာံဇိုင္ (ဟြံေသင္) ေကာန္ဇုိင္ဂမၜဳိင္ေလဝ္ စမ္ၐတ္မာန္ရ။

• လက္သဏ္ယဲကိုတ္ေဗတ္ - ၁၉ ဟြံမံက္ဂတဝ္မြဲသာ္၊ ဟြံေဍာင္မြဲသာ္၊ ယဝ္ရအံက္ျဇ႘ေဂ်န္ေစွ္ 

 (Silent hypoxia) မၢး ဟိုတ္မဒွ္စေလပ္ဂၜဳိင္မံင္တုဲ ေထက္ကုႝဒးစမ္ၐတ္ အတိုင္ေသာဝ္တအ္ေရာင္။

အကဲာအရာ အံက္ျဇ႘ေဂ်န္ပႜဲဆီ သြဟ္ေဗတ္မွာေလပ္ဂမၜဳိင္။အကဲာအရာ အံက္ျဇ႘ေဂ်န္ပႜဲဆီ သြဟ္ေဗတ္မွာေလပ္ဂမၜဳိင္။

• ပမမှံကုႝ အရံင္မမသာ ပႜဲတှဳင္တဲ (ပမေဖ်ာန္ဍာ္ေသှံတဲ၊ ပြမစုတ္လဝ္ေသတဲေပၲာံ၊ ညးမထၸက္လဝ္ဂဥဳဲမွင္ 

 ပတှဳင္တဲ၊ ညးမှဳံကုႝေပှတ္သရလက္သတ္၊ ညးမထၸက္လဝ္ယန္၊ ဟိုတ္ဖုသုင္ၐံက္ဂၜဳိင္တုဲ ညးတမဗၥံက္)

• အခိင္မစမ္ၐတ္ဂွ္ ပြမမှဳံကုႝ တဲမခ်ီဓရာင္။

• လၲဴစက္ဂွ္ ပြမမှဳံကုႝ ပေရင္လ်းအရံင္ေယာင္ယာ။

• ကာဗန္ဗိုဝ္ေနာ္သိုက္ ပြမဒွ္ဂ်ိ (Carbon monoxide poisoning)

• ယဲျဇဟတ္ဆီေအာန္ ေကုံာ ယဲစပ္ကုႝဆီတှဟ္ဟ္ဂမၜဳိင္။

(ျပကိုဟ္မနိႆဲ) (References)(ျပကိုဟ္မနိႆဲ) (References)

- WHO

- CDC

- Brief Covid-19 Guidelines from MAM

- FAO – nutrition guidelines


