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အလုပ္ရွင္မ်ားသည ္၎တို႔၏အလုပ္ေနရာအား COVID-19 ေရာဂါ ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ျမင့္မားႏိုင္သည့ ္အခ်က္မ်ားရွ/ိမရွ ိစစ္ေဆးသင့္သည္။ ေအာက္ပါကာကြယ္ေရးလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကိ ု
ေပါင္းစပ္အသုံးျပဳ၍ က်န္းမာေရးႏွင့ ္ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရး အစီအစဥ္တစ္ခုအား ေရးဆြဲလုပ္ေဆာင္ပါ။ ျပည္နယႏ္ွင့/္သို႔မဟုတေ္ဒသဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး အရာရွိမ်ားႏွင့ ္လုပ္ငန္းခြင ္ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရးႏွင့ ္
က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ားထံသို႔ COVID-19 ေရာဂါဆိုင္ရာ ေနာက္ဆုံးအေျခအေနမ်ား ရရွိႏိုင္ရန္မၾကာခဏ သြားေရာက္သင့္သည္။

• • အလုပ္သမားမ်ားအားအလုပ္သမားမ်ားအား COVID-19 ေရာဂါအေၾကာင္းႏွင့္ေရာဂါအေၾကာင္းႏွင့ ္အိမ္ႏွင့္အလုပ္တြင္အိမ္ႏွင့္အလုပ္တြင ္
ယင္းတို႔ကိုယ္ယင္းတို႔ႏွင့္ယင္းတို႔ကိုယ္ယင္းတို႔ႏွင့ ္အျခားသူမ်ားအားအျခားသူမ်ားအား ကာကြယ္ရမည့္နည္းလမ္းအားကာကြယ္ရမည့္နည္းလမ္းအား ပညာေပးၿပီးပညာေပးၿပီး ေေ
လ့က်င့္ေပးပါ။လ့က်င့္ေပးပါ။ ေနမေကာင္းေသာအခါ အိမ္တြင္ေနထိုင္ျခင္း၊ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးခြာ၍ေနျခင္း၊ 
အဝတ္ႏွာေခါင္းစည္းမ်ားအား ဝတ္ဆင္နည္းႏွင့ ္မွန္ကန္ေသာ 
လက္ေဆးနည္းကဲ့သို႔ေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ား။ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားအား 
နားလည္လြယ္သည့ ္ပုံစံ၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဘာသာစကားမ်ားျဖင့ ္
လုပ္ေဆာင္ေပးထားပါ။ CDC တြင္ေဒါင္းလုတ္လုပ္ႏိုင္ေသာ 
ပိုစတာမ်ား ရရွိႏိုင္ပါသည္။

• • အလုပ္သမားမ်ားအားအလုပ္သမားမ်ားအား အလုပ္ခြင္သို႔အလုပ္ခြင္သို႔ မဝင္ေရာက္မီတြင္မဝင္ေရာက္မီတြင ္COVID-19 ေရာဂါေၾကာင့္ေရာဂါေၾကာင့ ္
ခံစားရေလ့ရွိသည့္ခံစားရေလ့ရွိသည့ ္ေရာဂါလကၡဏာမ်ားေရာဂါလကၡဏာမ်ား ရွိရွ/ိမရွိမရွ ိႀကိဳတင္စစ္ေဆးပါ။ႀကိဳတင္စစ္ေဆးပါ။ ႀကိဳတင္စစ္ေဆးသည့ ္
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအတြက ္ျပည္နယ္ႏွင့ ္ေဒသဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးအရာရွိမ်ား၊ 
လုပ္ငန္းခြင္ေဆးပညာရပ္ဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ားႏွင့ ္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ပါ။ 
ေရာဂါလကၡဏာရွိသည့ ္အလုပ္သမားမ်ားအား အိမ္သို႔ ခ်က္ခ်င္းျပန္ပို႔ပါ၊ ၎တို႔အား 
အိမ္တြင ္သီးသန႔္ခြဲျခားေနထိုင္ရန ္အားေပးၿပီး ၎တို႔ မည္သည့္အခ်ိန္တြင ္လုပ္ငန္းခြင္ျပန္
ဝင္ႏိုင္မည္ဆိုသည့ ္သတင္းအခ်က္အလက္ကိ ုေပးပါ။

• (ေရာဂါလကၡဏာမ်ားေရာဂါလကၡဏာမ်ား မရွိေသာ္လည္းမရွိေသာ္လည္း စမ္းသပ္စစ္ေဆးခ်က္တြင္စမ္းသပ္စစ္ေဆးခ်က္တြင ္ေေ
ရာဂါပိုးရွိေၾကာင္းရာဂါပိုးရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရသည့္ေတြ႕ရသည့ ္အလုပ္သမားမ်ားအပါအဝင္အလုပ္သမားမ်ားအပါအဝင)္ ေေ
နမေကာင္းသည့္နမေကာင္းသည့ ္အလုပ္သမားမ်ားအားအလုပ္သမားမ်ားအား အိမ္တြင္ေနရန္အိမ္တြင္ေနရန ္
အားေပးပါ။အားေပးပါ။ ေနမေကာင္းသည့္ေနမေကာင္းသည့ ္အလုပ္သမားမ်ားအားအလုပ္သမားမ်ားအား 
အျပစ္ေပးမႈအျပစ္ေပးမႈ သို႔မဟုတ္သို႔မဟုတ ္မက္လုံးမက္လုံး ဆုံးရႈံးရမႈအတြက္ဆုံးရႈံးရမႈအတြက ္ေေ
ၾကာက္လန႔္ေနရန္ၾကာက္လန႔္ေနရန ္မလိုဘဲမလိုဘဲ အိမ္တြင္ေနရန္အတြက္အိမ္တြင္ေနရန္အတြက ္
အားေပးသည့္အားေပးသည့ ္မူဝါဒမ်ားကိုမူဝါဒမ်ားကိ ုေရးဆြဲၿပီးေရးဆြဲၿပီး အလုပ္သမားမ်ားသည္အလုပ္သမားမ်ားသည ္
ဤမူဝါဒမ်ားအားဤမူဝါဒမ်ားအား သိရွိသတိျပဳမိေၾကာင္းသိရွိသတိျပဳမိေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ေသခ်ာေအာင ္လုပ္ေဆာင္ပါ။လုပ္ေဆာင္ပါ။ 
COVID-19 ေရာဂါႏွင့္ေရာဂါႏွင့ ္ပတ္သက္ၿပီးပတ္သက္ၿပီးေဘးအႏၲရာယ ္
ျဖစ္ႏိုင္ေျချမင့္မားမႈရွိသည့္အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ မူဝါဒမ်ား ေရးဆြဲရန ္ 
လုပ္ငန္းခြင္ေဆးပညာရပ္ဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ားႏွင့ ္လုပ္ေဆာင္ပါ။

• • တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးခြာ၍တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးခြာ၍ ေနျခင္းေနျခင္း (အျခားသူမ်ားႏွင့္အျခားသူမ်ားႏွင့ ္အနည္းဆုံးအနည္းဆုံး 6 ေပေပ ခြာ၍ခြာ၍ ေနထိုင္ျခင္းေနထိုင္ျခင္း) 
အားအား လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ရန္လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ရန ္အလုပ္သမားမ်ားအားအလုပ္သမားမ်ားအား အားေပးပါ။အားေပးပါ။ နားေနခ်ိန္ႏွင့ ္
အလုပ္ဆိုင္းမ်ားအား တစ္ထပ္တည္းမက်ေအာင ္အခ်ိန္ဇယားလႊဲဆြဲပါ။ အလုပ္ဧရိယာမ်ား၊ 
နားေနရာဧရိယာမ်ား၊ ေသာ့ခတ္ႏိုင္ေသာ အခန္းမ်ား၊ ေဟာခန္းမမ်ားႏွင့ ္
ေလွ်ာက္လမ္းက်ယ္မ်ား၊ ဝင္ေပါက္ႏွင့္ထြက္ေပါက ္ေနရာအဝန္းအဝိုင္းမ်ား အပါအဝင ္
အလုပ္သမားမ်ား စုစည္းေနႏိုင္သည့ ္ေနရာမ်ားတြင ္သတိေပးခ်က္မ်ား ထားရွိပါ။ 
အလုပ္သမားမ်ားအား အလုပ္သြားအလုပ္ျပန္တြင ္ျဖစ္ႏိုင္ပါက လူစု၍ကားစီးျခင္းအား 
ေရွာင္ရွားရန ္အားေပးပါ။

•  အလုပ္သမားမ်ားအားအလုပ္သမားမ်ားအား တက္ႏိုင္သမွ်တက္ႏိုင္သမွ် တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးၾကားတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးၾကား အနည္းဆုံးအနည္းဆုံး 
6 ေပျခားထားပါ။ေပျခားထားပါ။ အလုပ္သမားမ်ားၾကား အကြာအေဝးကိ ုျမႇင့္တင္ရန ္
႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အတားအဆီးမ်ားအား အသုံးျပဳပါ၊  
ဝန္ထမ္းအေရအတြက ္ေလွ်ာ့ခ်ပါ သို႔မဟုတ ္အလုပ္႐ုံမ်ား၊ 
အလုပ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား သို႔မဟုတ ္အလုပ္ခ်ိန္ႏွင့ ္ 
အလုပ္ဆိုင္းမ်ားအား ျပဳျပင္မြမ္းမံပါ။ အလုပ္တက/္ဆင္း  
သတင္းပို႔ေနရာမ်ား တိုးခ်ဲ႕ပါ၊ နားေနခန္းမ်ားတြင ္ထိုင္ခုံမ်ား  
ေနရာခ်ဲထားၿပီး နားေနရန္အတြက ္အျပင္ဘက္တြင ္တဲမ်ား ထပ္တိုး 
ေဆာက္ေပးႏိုင္ပါသည္။

• • အဝတ္ႏွာေခါင္းစည္းမ်ားႏွင့္အဝတ္ႏွာေခါင္းစည္းမ်ားႏွင့ ္မ်က္ႏွာကာမ်ားအားမ်က္ႏွာကာမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးပါ။ေထာက္ပံ့ေပးပါ။ ႏွာေ
ခါင္းစည္းမ်ားအား ေကာင္းမြန္မွန္ကန္စြာ (ႏွာေခါင္းႏွင့ ္ပါးစပ္ေပၚတြင ္
အံကိုက္စြာ) ဖုံးအုပ္ထားေၾကာင္း ေသခ်ာလုပ္ေဆာင္ပါ။ 
အဝတ္အလႊာမ်ားစြာျဖင့ ္ျပဳလုပ္ထားသည့ ္ေ
လွ်ာ္ဖြပ္အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ ႏွာေခါင္းစည္းမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးပါ။ 
စိုစြတ္ေသာအခါ၊ ညစ္ေပေသာအခါ သို႔မဟုတ ္မသန႔္မျပန႔ ္ျ
ဖစ္ေသာအခါတြင ္လဲလွယ္ပါ။ အလုပ္ဆိုင္းတစ္ခုစီၿပီးေနာက ္
အသုံးျပဳၿပီးလွ်င ္မ်က္ႏွာအကာမ်ားအား သန႔္ရွင္းေရးျပဳလုပ္ပါ။ 
မ်က္ႏွာအကာမ်ားသည ္ေမးေစ့ကိ ုေက်ာ္လြန္ကာ မ်က္ႏွာ၏ ေ
ဘးဘက္မ်ားပတ္လည္ကိ ုပတ္မိေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္လုပ္ေဆာင္ပါ။

• • အလုပ္အလုပ ္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက ္လိုအပ္သည့္လိုအပ္သည့ ္တစ္ကိုယ္ေရကာကြယ္ေရးဝတ္စုံတစ္ကိုယ္ေရကာကြယ္ေရးဝတ္စု ံ

• • မွ်ေဝသုံးေသာမွ်ေဝသုံးေသာ ေနရာမ်ားတြင္ေနရာမ်ားတြင ္သန႔္ရွင္းေရးႏွင့္သန႔္ရွင္းေရးႏွင့ ္ပိုးသတ္ျခင္းပိုးသတ္ျခင္း 
ျပဳလုပ္သည့္ျပဳလုပ္သည့ ္အႀကိမ္ေရအားအႀကိမ္ေရအား တိုးျမႇင့္ပါ။ကိရိယာမ်ားတိုးျမႇင့္ပါ။ကိရိယာမ်ား သို႔မဟုတ ္
အျခားေသာ တန္ဆာပလာမ်ားအား အနည္းဆုံးအားျဖင့္အလုပ္သမား
မ်ားသည ္အလုပ္ဌာနမ်ား ေျပာင္းသည့္အခါတိုင္းတြင္သန႔္ရွင္းေရ 
းလုပ္ၿပီး ပုိးသတ္ပါ။ အဆုိင္းတစ္ခု ၿပီးဆံုးတုိင္းတြင္ အလုပ္ေနရာမ်ားႏွင့္  
နားေနခန္းမ်ားရွ ိထိေတြ႕မႈမ်ားေသာ မ်က္ႏွာျပင္မ်ားအား မၾကာခဏ 
ပိုးသတ္ပါ။ ဘတ္စ္စကားမ်ားႏွင့ ္ဗင္ကားမ်ားအား အသုးံျပဳၿပီးလွ်င ္
သန႔္ရငွ္းေရးလုပ္ၿပီး ပိုးသတ္ပါ။

(PPE) အားအား ေထာက္ပံ့ေပးပါ။ေထာက္ပံ့ေပးပါ။ အသက္ရႉကူစက ္သို႔မဟုတ ္ေဆးဘက္ဆိုင္ရာသုံး 
ႏွာေခါင္းစည္းကဲ့သို႔ေသာ အႀကံျပဳထားသည့ ္သို႔မဟုတ ္လိုအပ္သည့ ္PPE 
အတြက ္ႏွာေခါင္းစည္းမ်ားကိ ုအစားမထိုးပါႏွင့္။ PPE အား ေကာင္းမြန္မွန္ကန္စြာ 
အသုံးျပဳေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။ ၎တို႔ကိုယ္၎တို႔ ထိေတြ႕ညစ္ေပမႈမရွိေစဘ ဲPPE 
ဝတ္ဆင္ျခင္းႏွင့ ္ခြၽတ္ျခင္းနည္းလမ္းကိ ုအလုပ္သမားမ်ားအား ေလ့က်င့္ေပးပါ။ 

• • အေရးေပၚအေရးေပၚ လုပ္ေဆာင္ခ်က္လုပ္ေဆာင္ခ်က ္အစီအစဥ္တစ္ခုကိုအစီအစဥ္တစ္ခုကိ ုဖန္တီးပါ။ဖန္တီးပါ။ 

• • မွန္ကန္ေသာမွန္ကန္ေသာ လက္ေဆးျလက္ေဆးျခင္းကခင္းကုိုိအားေပးပါ။အားေပးပါ။ စီးဆင္းေနေသာေရ၊စီးဆင္းေနေသာေရ၊ 
ဆပ္ျပာ၊ဆပ္ျပာ၊ စကၠဴပဝါမ်ားႏွင့္စကၠဴပဝါမ်ားႏွင့ ္အမႈိက္ပုံးမ်ားအမႈိက္ပုံးမ်ား (ျဖစ္ႏိုင္ပါကျဖစ္ႏိုင္ပါက 
လက္ျဖင့္ထိစရာမလိုေသာလက္ျဖင့္ထိစရာမလိုေသာ အမႈိက္ပုံးမ်ားအမႈိက္ပုံးမ်ား) အားအား အသုံးျပဳႏိုင္ေစရန္အသုံးျပဳႏိုင္ေစရန ္
ေထာက္ပံ့ေပးပါ။ေထာက္ပံ့ေပးပါ။အလုပ္သမားမ်ားအား အနည္းဆုံး 
စကၠန႔ ္20 ၾကာေအာင ္လက္ေဆးခိုင္းပါ။ (ျဖစ္ႏိုင္ပါက 
လက္ျဖင့္ထိစရာမလိုသည့)္ လက္သန႔္ေဆးရည ္ 
အသုံးျပဳႏိုင္သည့ ္ေနရာအေရအတြက္ကိ ုတိုးျမႇင့္ပါ။ 
အယ္လ္ကိုေဟာ အနည္းဆုံး 60% ပါဝင္သည့ ္
အယ္လ္ကိုေဟာအေျချပဳ လက္သန႔္ေဆးရည္ကိ ုထားေပးပါ။ 

အလုပ္မဆင္းသ ူျမင့္မားလာမႈအတြက ္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားပါ။ 
လုပ္အားနည္းနည္းျဖင့ ္သင္၏ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားအား 
မည္သို႔ဆက္လက္မည္ကိ ုအစီအစဥ္ခ်ပါ။ အလြန္အေရးပါေသာ 
တာဝန္မ်ားအား ေဆာင္႐ြက္ရန ္အလုပ္သမားမ်ားအား 
အျပန္အလွန ္ေလ့က်င့္ထားေပးပါ။

6 ပေ (2 မီတာ)6 ပေ (2 မီတာ)

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-manufacturing-workers-employers.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-manufacturing-workers-employers.html
http://www.cdc.gov/coronavirus
https://www.cdc.gov/publichealthgateway/healthdirectories/healthdepartments.html
https://www.naccho.org/membership/lhd-directory
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/handwashing/materials.html
https://www.cdc.gov/handwashing/materials.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/print-resources.html?Sort=Date%3A%3Adesc
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-higher-risk.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-higher-risk.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/reopen-guidance.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
https://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/hand/handwashing.html



