ကရ
ို ို နာဗိုင်း် ရပ်စC
် ovid-19ကကို ကြိုတင်ကာကွယရ
် န်

■ကရ
ို ို နာဗိုင်း် ရပ်စC
် ovid-19က်းစက်ရရာဂါဆသ
ို ည်မာ
အဖ ာ်းတက်၊ လည်ရ ာင််းနာ၊ ရ ာင််းဆ်းို ခ င််းမ ာ်း (တပတ် န်)့် ကကာရည်တတ်ပပ်း၊ ကယ
ို ် န္ဓာ အလွန်
အမင််း ရညာင််းညာရလ်းလံခ င််းကို ံစာ်းရသ မ ာ်းခပာ်းခ င််းမာ ထ်းခ ာ်းရသာလကခဏာ ဖြစ်ပါသည်။
ကူးဆက်သည်တ
့် င
ို အ
်
ောင်

လွနဆ
် ိုူးဝါူးဖြင်ူးမရဘဲ ဖပန်လည်အကောင်ူးမွနသ
်
မ ောူးအသော်လည်ူး ရောသီ

လိုက်ဖြစ်ပွောူးသည်တ
့် ိုပ်အကွူးအရောဂါနင့်် နင်ူးယဥ်ပါက ဖပင်ူးထန်ဆိုူးဝါူးနင
ို သ
် ည့်် နတရောယ်ရသည်ဟို
ထင်ဖမင်ပါသည်။ ဖပင်ူးထန်ဆိုူးဝါူးပါက

ဆိုတ်အရောင်ပပီူး အသဆူးို သမ ောူးရသည်ကို အတွွေ့ ရရသည့််

တွက် ဂရိုစိုက်သင်ပ
့် ါသည်။
ထူးသဖြင့်် သက်ကက်းရွ ယ်အမ
ို ာ်း၊ အရခ

ရ
ံ ရာဂါရသမ ာ်းသည် ခပင််းထန်ဆ်းို ဝါ်းန္င
ို သ
် ည့်် အလာ်း

အလာရသည်ဟို ထင်ဖမင်ပါသည်။
ကိုရို နောဗိုငူး် ရပ်စC
် ovid-19သည် အမှုန်အမာ်းမ ာ်းမတဆင်န္
ို ပ
် ါသည်။
့် င့်် ထရတွွေ့ မှုမတဆင့်် က်းစက်နင
အလထိုမတဆင်က
့် နရော၊ နီူးကပ်စောွ ဖြင့်် လ မ ောူး
့် ူးစက်မမရဟို ထင်ဖမင်ရအသော်လည်ူး လိုပတ်သည်အ
ဖပောူးစကောူးအဖပောဆိုဖြင်ူး စသည်တက
ို ့် ို သတထောူးရန်လို ပ်ပါသည်။
မန် မောူးမ ောူးမ

အရောဂါပူးို ရသမ

ထွက်လောသည့််

မန် မောူးမ ောူး

(နောအြ ၊

တဆင်က
ို ့် ) တွင ် ဗိုငူး် ရပ်စ်ပူးို ပါရအနပပီူး
့် ူးစက်ဖြင်ူး တအတွူးအထွူးဖြင်ူး စသည်တမ

အြ ောင်ူးဆိုူး၊
ဖြောူးသမ ၎င်ူး

ဗိုငူး် ရပ်စ်ပိုူးကို ပါူးစပ်၊ နောအြါင်ူးစသည်ဖြင့်် ရှူရက်မရောကအန တဆင ့်် ကူးစက်
နင
ို ပ
် ါသည်။

ထအတွွေ့ မမတဆင့််

အရောဂါပူးို ရသမ

ကူးစက်ဖြင်ူး

၎င်ူးလက်နင့််

နောအြ ၊

အြ ောင်ူးဆူးို စဥ်

လက်ဝါူးဖြင့်် ိုပ်ထောူးပပီူးအနောက်

နီူး နောူးတွငရ
် သည်ပ
့် စစည်ူးကို ကင
ို မ
် ပါက ၎င်ူးပစစညူး် တွင ်

အရောဂါပူးို ကပ်သွောူးလမ့််မည်။

ဖြောူးသမ ၎င်ူးပစစညူး် ကို လက်န ဲ ့် ထမပါက

လက်တွငအ
် ရောဂါပိုူးကပ်သွောူးပပီူး၊ ၎င်ူးလက်နင်ပ
် ပါက
့် ါူးစပ်၊ နောအြါင်ူးကို ကိုငမ
အဖမူးပါူးမတဆင့်် ကူးစက်နင
ို ပ
် ါသည်။

■ရနစဥ်
ို စ
် ာ်းရသာက်ရာတွငဂ
် ရိုစိုကရ
် မည့််အ က်မ ာ်း
့် ရနထင
ပထမဦူးစွော

အရူးကကီူးဆိုူး ြ က်က လက်ရဆ်းရန် ဖြစ်ပါတယ်။

ဖပင်ကဖပန်လောသည့်် ြါ၊

ဟင်ူးမြ က်ြင်နင့်် ြ က်ပပီူးအနောက်၊ ထမင်ူးမစောူးြင်စသည့်် ြ န်မ ောူးတွင ် ဆပ်ဖပော(သ)ို ့်

ရက်ပ ဓောတ်

ပါအသော လက်သန်အဆူးဖြင်
့်
့် ြဏြဏ လက်ကိုအဆူးပါ။
အြ ောင်ူးဆူးို အနသည်သ
့် မ အြ ောင်ူးဆူးို ၊နောအြ ရောတွင ် လက်ဖြင့်် ိုပ်ပပီူးအနောက် ၎င်ူးလက်နင့်် ကိုငလ
် ိုက်
သည့်် ရောမ ောူးတွင ် အရောဂါပူးို ကပ်သွောူးပပီူး တြါူးလက်ကင
ို စ
် သည်တမ
ို ့် တဆင့််
ကူးစက်အစနင
ို သ
် ည့််

ဖြောူးသ

ောူး အရောဂါ

လောူး လောရသည့်် တွက် ရ ာင််းဆ်းို သည့််အ ါတွင် (တစ်ရ ်း သမဟို
ို ့် တ်

တံရတာင်ဆစ်ရကွ်းပပ်း န္ာရ ါင််းန္င်ပ
ို ံို်းအိုပ်ခ င််းစသည့််) အမအက င်မ
့် ါ်းစပ် ကဖ
့် ာ်းကို ထန်ူးသမ်ူးသင့််
ပါသည်။
အရောဂါရသမ ောူး၊ သက်ကကီူးရွ ယ် ိုမ ောူးသည် တတ်နင
ို သ
် အရွ ွေ့ လမ ာ်းသည့််ရနရာမ ာ်းကို ရရာင်ရာ်းခ င််း
စသည်ဖြင့်် ပိုမိုဂရိုစိုကရ
် န် လို ပ်ပါသည်။

✔အဖ ာ်းတက်ခ င််းစသည့်် အရအ်းမသည့််လကခဏာရတွွေ့ ရလျှင် ရက ာင််း(သ)ို ့် ကိုမပဏကို အနာ်းယပါ။
ြ ောူးတက်ဖြင်ူးစသည့််

✔

အ ူးမသည်လ
့် ကခဏောအတွွေ့ ရပါက အနစဥ်
့်

ပြ န်တင
ို ူး် ပပီူး မတ်တမ်ူး

အရူးထောူးပါ။

■ရအာက်ပါပိုဂ္ြိုလမ
် ာ်း သတထာ်းရန်
နည်ူးဆူးို အ ောက်ပါ ြ က်တြိုြိုဖြင့်် ကိုက်ညီမရပါက (နင
ို င
် သဖပန်
ို ့် လောသမ ောူး၊ ထအတွွေ့ဆက်နယ
ွ မ
်
ရသမ ောူး

တင
ို ပ
် င်ြစင်တော) သို တ
် င်ရန်။
့် ိုငပ

✔ သက်ရကကပ်ဖြင်ူးရသ၊ ကိုယ်ြနဓော လွန် မင်ူး အညောင်ူးညောအလူးလဖြင်ူး၊

ြ ောူးကကီူးဖြင်ူးစသည့််

ဖပင်ူးထန်သည်အ
့် ရောဂါလကခဏောတြိုြိုရသည့်် ြါ။
✔အရောဂါပမ
ို ိုဆိုူးဝါူးနင
ို သ
် ည်သ
့် (※)ဖြစ်ပပီူး

ြ ောူးတက်ဖြင်ူး၊ အြ ောင်ူးဆူးို ဖြင်ူးစသည့််

နည်ူးငယ်

အပါပါူးအသော
အရောဂါလကခဏောရသည့်် ြါ။
့်
(※)သက်ကကီူးရွ ယ် ိုမ ောူး၊ ဆီူးြ ျိုအရောဂါ၊ နလူးို အရောဂါ၊

သက်ရှူလမ်ူးအကကောင်ူးဆိုငရ
် ောအရောဂါ (COPD

စသည်) စသည့်် အဖြြအရောဂါရသမ ောူးနင့်် အက ောက်ကပ်အဆူးအကကောူးမြယအနသမ ောူး၊ ကိုယ်ြ
င် ောူးထန်ူးြ ျိုပ်အဆူးနင့်် ကင်ဆောအရောဂါထန်ူးြ ျိုပ်အဆူးကို သိုူးစွဲအနသမ ောူး
✔

ထက်ပါပိုဂ္ျိုလ်မ ောူးမလွပဲ ပီူး

ြ ောူးတက်ဖြင်ူး၊ အြ ောင်ူးဆိုူးဖြင်ူးစသည့််

နည်ူးငယ်အပါပါူးအသော
့်

အရောဂါလကခဏောဆက်တိုက်အပေါ်အပါက်သမ ောူး
(အရောဂါလကခဏောမ ောူး၄ရက်အက ော်ဆက်တိုက်အပေါ်အပါက်ပါက မပ က်မကွက် တိုငပ
် င်ရန်။ အရောဂါ
လကခဏောသည် တဦူးနင်တ
့် ရောဂါလကခဏောဟို
့် ဦူးကွဲဖပောူးဖြောူးနောူးသည့်် တွက် ဖပင်ူးထန်သည်အ

ထင်ဖမင်ပါက ြ က်ြ င်ူးတိုငပ
် င်ရန်။

ြ ောူးက အဆူးကို အတောက်အလ ောက် သိုူးစွဲအနရသမ ောူးလည်ူး

လောူးတဖြစ်ပါသည်။)

စင်တောတွင ် တင
ို ပ
် င်ပပီူး ကရ
ို ို နောဗိုငူး် ရပ်စ်Covid-19ကူးစက်အနသည်ဟို သသယရပါက

ထူးကိုအဆူးရို

(နင
ို င
် သဖပန်
ို ့် လောသမ ောူး၊ ထအတွွေ့ဆက်နယ
ွ ်မရသမ ောူး ဖပင်ပလနောဌောန)ကို မတ်ဆက်အပူးမည်ဖြစ်သည်။
နောအြါင်ူးစည်ူးကိုတပ်ပပီူး

မ ောူးဖပည်သသိုူးစွသ
ဲ ည့်် သယ်ယပအဆောင်
ို ့်
အရူး (ရထောူး၊ ဘတ်စကောူးစသည်)

ကို အရောင်ပပီူး သွောူးအရောက်ဖပသပါ။
(နင
ို င
် သဖပန်
ို ့် လောသမ ောူး၊ ထအတွွေ့ဆက်နယ
ွ ်မရသမ ောူး
ောူးလူးို တွင ် ြွငထ
့်် ောူးပါသည်။

တိုငပ
် င်ြစင်တော)ကို ဖပည်နယ်၊ တိုငူး် ၊ ြရို င ်

အသူးစတ်ကို အ ောက်ပါ URLတွင ် ကကည်ရ
့် နင
ို ပ
် ါသည်။

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19kikokusyasessyokusya.html

外国人技能実習機構
（厚生労働省「新型コロナウイルスを防ぐには」、「相談・受診の目安」を参考に作成）

