ကိုရိုနာဗိုင််းရပ်စ် မမ်းခွန််းမ ်းအတွက် အမ ြေမ ်း
အရွယ်မရ က်သူ စ တတ်မ မ က်မရ်း သိုမတသနစင်တ
ပည မရ်းနှင် ြေွွံ့ဖြေ ်းမရ်း မက လပ်
က ကွယ်တ ်းဆ်းမရ်း သိုမတသနစင်တ
ပည်သူ့ူ က န််းမ မရ်းမက င််း

ကိုရိုနာဗိုင််းရပ်စ် မရ ဂါလကခဏ မ ်း

ြေ ်းနာ ခင််း

လည်မခ င််းနာ ခင််း

မခ င််းဆ်းို ခင််း

အသက်ရကှု ကပ် ခင််း

နှာမခ ခင််း

နှာရည်ယို ခင််း

ကယ
ို လ
် က် ကက
ို ခ
် ဲ ခင််း

၀မ််းမလ ခင််း

လူမတွက မ ပ ကကတယ်……
အဲဒါက အမအ်းမသလပ
ို ါဘဲ သပ်ဖပ်း အမရ်းမကက်းပါဘူ်း။

ကိုရန
ို ာဗိုင်း် ရပ်စ်က အလွန်ကို အမရ်းကက်းပါတယ်။ အခ ွံ့က အမအ်းမရသ
ို
ခစ ်းရပါတယ်။ ဒါမပမဲ တခ ွံ့လူမတွကမတ အလွန်အမင််းကို ြေ ်းနာ ကကပါတယ်။
တကယ်လိုို့ သင်က သပ်ြေ ်းနာလ မယ် ဆိုရင်မတ မဆ်းရိုကို သွ ်းရပါမယ်။
သင် သပ်ကိုြေ ်းနာနိုငသ
် လ ်း မြေ ်းနာနိုငြေ
် ်းူ လ ်းဆိုတ ကို မသနိုင်ဘူ်းမလ။
လူအမ ်းစိုက အလွန်အမင််း ြေ ်းနာဖပ်း မသဆို်းနိုင်တဲအထပါဘဲ။ မဂ ်ဂ ယ မှ ဆိုရင်
လူမပါင််း ၂၁၀၀၀ မက ်က အ ပင််းအထန် ြေ ်းနာမနကကပါတယ်။

လူမတွက မ ပ ကကတယ်……
လူမမ
ဲ တွကိုမကူ်းဘူ်း။

လူတိုင််းက ကိုရိုနာဗ ိုင််းရပ်စ် ကူ််းစက်ခ ရန
ိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လ ို အသ ််းအမရ င်ရှ တဲ
လူတ ိုင််းမဆ ို အလွန် မ ််းနာန ိုင်ပါတယ်။
လူမတွ အမ
််းကက ််းက မသဆ
ို််းမနကကပါတယ်။ အသ ််းအမရ င်မ ််းစ ို ရှ
တဲ လူတ ိုင််းမသဆ ို််းန ိုင်ပါတယ်။

လူငယ်မတွက မကူ်းစက်နိုင်ဘူ်း။

လူတိုင််းက ကိုရန
ို ာဗိုင််းရပ်စ် ကူ်းစက်ခရနိုငပ
် ါတယ်။
လူငယ်၊ သက်လတ်ပိုင်း် နဲို့ လူကက်းမတွအကိုန်လို်းက
အလွန်ြေ ်းနာမနနိုင်ကကပါတယ်။
လူအမ ်းကက်းလဲ မသဆို်းဖပ်းကိုန်ကကပါဖပ။

လူမတွက မ ပ ကကတယ်……
ဘိုရ ်းသခင်က ကူ်းစက်ခရ ခင််းကမန သိုို့မဟိုတ် အလွနအ
် မင််း
ြေ ်းနာ ခင််းကမန က ကွယ်မပ်းနင
ို ်တယ်။

ဆရ ဝန်နဲို့မဆ်းဝါ်းမတွကသ ကိုရိုနာဗိုင််းရပ်စ်ကို ကိုသမပ်းနိုငပ
် ါတယ်။
တကယ်လိုို့ သင်ြေ ်းနာမနတယ်ဆိုရင် ဆရ ဝန်ကို မခေါ် ခင််း ြေင်
သငက
် ိုယ်သင်နဲို့အ ခ ်းလူမတွကို ကူညနိုင်ပါတယ်။

လူမတွက မ ပ ကကတယ်……
ပူတန
ဲ ိုငင
် ကလ တဲ လူမတွက မကူ်းစက်နိုငဘ
် ူ်း။

အမ ််းသမ ််းမတွကအမ ််းသ ််းမတွထက်ကူ််းစက်န ိုင်မခ
နည်််းပါ််းတယ်။

လူတ ိုင််းက က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ် ကူ််းစက်ခ ရန
ိုင်ပါတယ်။

လူတ ိုင််းက က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ် ကူ််းစက်ခ ရန

ပူတဲ န ိုင်င မတွမရ ၊ မအ််းတဲ န ိုင်င
ကလူမတွလည်််း အ ပင်််းအထန် မ ််းနာန
ိုင်ပါတယ်။ လူအမ ််းကက ််းလဲ မသဆ ို််းဖပ
််းကိုန်ကကပါဖပ ။

ိုင်ပါတယ်။
အမ ််းသမ ််းမတွမရ အမ ််းသ ််းမတွမရ အလွန် မ
််းနာမနကကပါတယ်။ အမ ််းသမ ််းမတွမရ အမ ််းသ
််းမတွမရ မသဆ ို််းမနကကပါတယ်။

လူမတွက မ ပ ကကတယ်……
အမ်တင
ွ ််းကိုသနည််းမတွ ြေစ်တဲ ကကက်သွန် ြေြူ၊ လက်ြေက်ရည်ကကမ််း၊ မရမနွ်း သိုို့မဟိုတ်
သပိုရ ရည်တိုို့က ကိုရန
ို ာဗင
ို ််းရပ်စ်ကို က ကွယ်နင
ို ်၊ ကိုသမပ်းနိုင်တယ်။

အမ်တွင်း် ကိုထို်းမတွက ကိုရိုနာဗိုင််းရပ်စ်ကို မက ကွယ်၊ မကိုသမပ်းနိုငပ
် ါဘူ်း။
တကယ်လိုို့ သင်ြေ ်းနာမနတယ်ဆိုရင် ဆရ ဝန်ကို မခေါ် ခင််း ြေင်
သငက
် ိုယ်သင်နဲို့အ ခ ်းလူမတွကို ကူညနိုင်ပါတယ်။

ကယ
ို ်ကိုကိုယ်နဲို့အ ခ ်းလူမတွ မြေ ်းမအ င် ဘယ်လလ
ို ိုပ်လိုို့ရနင
ို ်လဲ?

•

လက်မ ်းကို ဆပ် ပ နဲမ
ို့ ရသို်း၍ မဆ်းမကက မပ်းပါ။

•

သင်မ က်နာှ သိုို့ ထမတွွံ့ ခင််းမ ပ လိုပ်ပါနှင်။

•

အ ခ ်းလူမ ်းနှင် အနည််းဆို်း ၂မတ အကွ တွင် မနထိုငပ
် ါ။

•

ြေ ်းနာမနပါက အမ်တင
ွ ်သ မနထိုင်ဖပ်း အကကမပ်းမှုကိုရရှမစရန် ဆရ ဝန်ထ ြေိုန််းဆက်ပါ။

•

အကယ်၍ သင်သည်ြေ ်းနာမနဖပ်း အ ခ ်းလူမ ်းလဲရှမနပါက နှာမခါင််းစည််းနှင် လက်အတ် ဝတ်ဆင်ပါ။

•

အ ပင်သို့ိုထွက်ရန် မလအ
ို ပ်ပါက အမ်တင
ွ ်သ မနထိုငပ
် ါ။

ဘ မကက ငအ
် မ်မှ ပဲ မနရမလဲ? အဲဒါက သူငယ်ခ င််းမတွ အမ်လ လည်လို့မ
ို ရတ ရှက်စရ ကက်း။

ကျွနို်ပတ
် ိုို့အမ်မှ သိုို့မဟိုတ် လူမတွနဲို့အမဝ်းမှ မနတဲအခါ
လူမတွအကက ်း ကူ်းစက်မနတဲ ကိုဗစ်-၁၉ ကို ရပ်တနို့်နိုင်ပါတယ်။
သငသ
် ူငယ်ခ င််းမတွလည််း ြေ ်းနာမှုပိုမိုနည််းပါ်းသွ ်းမယ်။
သငအ
် ြေွဲွံ့အစည််းထဲမှ လဲ ြေ ်းနာမှုမတွပိုမိုနည််းပါ်းသွ ်းမယ်။

အရင်က မ ်းစွ မသ မရ ဂါမတွကို မက ်လ ်းရှငသ
် န်နိုင်ခဲတယ်။ ငါအဆင်မ ပမှ ပါ။

ဒါကဗိုင််းရပ်စ်အသစ် ြေစ်ဖပ်း သင်ခနဓာကိုယ်က ဘယ်လို တို့ို ပန်ရမယ်
ဆိုတ ကို မသရမသ်းပါဘူ်း။
အရင်ကမရ ဂါမတွ ကက ခဲြေူ်းရိုနဲို့ သင်က ကရ
ို ိုနာဗိုင််းရပ်စက
် ို
မက ်လ ်းနိုငမ
် ယ်လို့ို ဆိုလိုတ မဟိုတ်ပါဘူ်း။

ငါမစစ်မဆ်းခ င်ဘို်း။ ငါအသိုင််းအဝင
ို ််းအကက ်း ငါကပထမဆ်းို မရ ဂါရှတဲသူ မ ြေစ်ခ င်ဘူ်း။

လူူ့အြေွဲွံ့အစည််းမှ ရှတဲလူမတွမှ ကိုရိုနာဗိုင််းရပ်စ်ကို ကူ်းစက်ခရဖပ်းမနကကဖပ။
အခ ွံ့မသ လူမတွကမတ အမ်မှ မနဖပ်း ပိုမက င််းမအ င်ကက ်းစ ်းမနကကတယ်။
အ ခ ်းလူမတွကမတ မဆ်းရိုတက်မနကကရတယ်။

သငက
် ိုယ်သင်နဲို့ သငမ
် သ ်းစိုကို မစ င်မရှ က်နိုင်ြေိုို့ သငမ
် ှ ကိုရန
ို ာဗိုင်း် ရပ်စ် ရှမနဖပလ ်း
ဆိုတ ကို သြေိုို့က အမရ်းကက်းပါတယ်။

အမ်က တစ်စိုတစ်မယ က်က ကိုဗစ်-၁၉ မကက င်ြေ ်းနာမနတယ်။ ဘ လိုပသ
် င်လဲ?

ြေ ်းမနတဲသူ အနာ်းမှ မမနပါနဲို့။

•
•
•

ြေ ်းနာမနသူနာ်းကိုသွ ်းမယ်ဆိုရင် ပတ်စနှာမခါင််းစည််းကို ဝတ်ဆင်ပါ။
ြေ ်းမနမနသူ၏အခန််းမရှွံ့ထသ စ ်းစရ မ ်းကိုပိုို့မဆ င်မပ်းပါ။
မနို့စဉ် မနို့တိုင််း ထမတွွံ့မမ
ှု ်းသည် တခါ်းလက်ကိုင်ဘို သိုို့မဟိုတ် မက င်တ မ ်းကို
သနို့်ရှင််းမပ်းပါ။

•

ပန််းကန်မ ်းမဆ်း ခင််း၊ အဝတ်မလ ် ခင််းတိုို့ကလ
ို ဲ မကက ခဏ ပ လိုပ်မပ်း ခင််း ြေင်
သနို့်ရှင််းမအ င်ထ ်းပါ။

•

ြေ ်းနာမနသူနှင် စက ်းမ ပ ရန် ြေိုန််းကို အသို်း ပ ပါ။

အမ်က တစ်စိုတစ်မယ က်က ကိုဗစ်-၁၉ မကက င်ြေ ်းနာမနတယ်။ ြေ ်းနာမနတဲသူက ဘ လိုပသ
် င်လဲ?

•

အ ခ ်းလူမ ်းနှင်မဝ်းရ အခန််းတစ်ခိုထဲတွငသ
်
သ်း ခ ်းမနထိုင်ပါ။

•

ြေစ်နိုငပ
် ါက ပတ်စနှာမခါင််းစည််းကို ဝတ်ဆင်ထ ်းပါ။

•

ြေစ်နိုငပ
် ါက သ်း ခ ်းမရခ ်းခန််းကိုသ သို်းစွဲပါ။

•

ပန််းကန်မ ်း၊ သဘက်မ ်းနှင် အပ်ရ ခင််းမ ်းကို သ်းသနို့်သို်းစွဲမပ်းပါ။

•

လက်မ ်းကို မသခ စွ မဆ်းမကက ပါ။

•

ြေ ်းနာမနသူနှင် စက ်းမ ပ ရန် ြေိုန််းကို အသို်း ပ ပါ။

နှာမခါင််းစည််းကို မည်ကဲသိုို့ ဝတ်ဆင်ဖပ်း သနို့်ရှင််းရပါမလဲ?

•

နှာမခါင််းစည််းမှ သငန
် ာှ မခါင််း၊ ပါ်းနှစဘ
် က်၊ ပါ်းစပ်နင
ှ ် မမ်းတိုို့ကို လမ
ို နသင်ပါတယ်။

•

နှာမခါင််းစည််းမှ သငန
် ာ်းမနာက်တင
ွ ် မခါင််းကို မမ ကက ်း သမ
ိုို့ ဟိုတ် ကက ်းမခ င််းတိုို့ကို တပ်ဆင်ထ ်းသငပ
် ါတယ်။

•

နှာမခါင််းစည််းကို ချွတရ
် တွင် မရှွံ့မ က်နာှ ပင်ကို မထပါနှင်။ ပို်းမ ်းမ ်းကပ်ညမနမသ မနရ ြေစ်ဖပ်း
လက်မ ်းမပေါ်မမရ က်မစရန် ြေစ်သည်။

•

မ က်နှာကို မထမတွွံ့ခင် သငလ
် က်မ ်းကို ဆပ် ပ နှင် မရတို့န
ို င
ှ ် မဆ်းမကက ပါ။

•

အကယ်၍ နှာမခါင််းစည််းကို ခ က်ခ င််းမမလ ်နိုင်မသ်းပါက မ ပ င််း ပန်လှနထ
်
်းမပ်းပါ။

•

နှာမခါင််းစည််းကို မဘဇင်တင
ွ ် ပန််းကန်မဆ်းဆပ် ပ နှင် မရပူမ ်း ြေင် မလ ်ြေတ
ွ ်နိုငပ
် ါသည်။ ထို့မ
ို နာက်
မ ခ က်မသွွံ့မအ င် လှန်း် ပါ။

•

နှာမခါင််းစည််းကို အဝတ်မလ ်စက်တင
ွ ် မလ ်ြေွတ်နင
ို ်သည်။

•

နှာမခါင််းစည််းကို မနို့စဉ်မလ ြေ
် ွတသ
် င်ပါသည်။

အလိုပ်ကမနအမ်ကို ပန်မရ က်တအခါ
ဲ
ဘယ်လိုသနို့်စင်ရမလဲ ?
အလိုပ်ကမန အမ်ကို ပန်တအခါမှ
ဲ
ဘ လိုပ်ရမလဲ?
နှာမခါင််းစည််းကို ဝတ်ဆင်ထ ်းပါ။
အလိုပ်ကမန မထွက်ခွ ခင်မှ လက်မ ်းကို ဆပ် ပ နဲို့မရနဲို့ မဆ်းမကက ပါ။
အလိုပ်ကမနအမ် ပန်မရ က်တအခါမှ
ဲ
ဘ လိုပ်ရမလဲ?

•
•
•
•
•
•
•

အမ်ကို ပန်မရ က်တ နဲို့ လက်မ ်းကို ဆပ် ပ နဲို့မရနဲို့ မဆ်းမကက ပါ။
နှာမခါင််းစည််းကို မရှွံ့မ က်နှာ ပင်ကို မထဘဲနဲို့ ချွတ်ပါ။ အဝတ် ခင််းမတ င််းထဲကထ
ို ညပ
် ါ။
အဝတ်အစ ်းမ ်းကို ချွတ်ဖပ်း အဝတ် ခင််းမတ င််းထဲကို ခ က်ခ င််းထည်ပါ။
မနို့စဉ် အဝတ်မလ ြေ
် တ
ွ ်ပါ။ ညစ်မပတဲ နှာမခါင််းစည််း သိုို့မဟိုတ် အဝတ်အစ ်းမ ်းကို အလိုပ်သို့ို မဝတ်သွ ်းပါနှင်။
မရခ ြူ်းပါ။
သနို့်ရှင််းမသ အဝတ်မ ်းကို ဝတ်ဆင်ပါ။
အကယ်၍ ခ က်ခ င််းမရမခ ်းနင
ို ်မသ်းပါက လက်မ ်းကို ဆပ် ပ နှင်မရတိုို့ ြေင် မဆ်းမကက ပါ။ ထိုို့မနာက် အဝမ က်နာှ ၊
လည်ပင််းနှင် လက်မမ င််းတို့က
ို ို ဆပ် ပ နှင်မရတိုို့ ြေင် မဆ်းမကက ပါ။

အမ်ကို သနို့်ရင
ှ ််းမနမအ င် ဘယ်လထ
ို
်းရမလဲ?

•

အလိုပက
် မနအမ် ပန်လ တဲအခါမှ
လိုပ်ပါ။

တခါ်းလက်ကိုင်၊

သင်ကိုင်မတဲအရ တိုင််းကို သနို့်ရှင််းမရ်း

စ ်းပွ၊ဲ

မဘစင်၊

မ်းခလိုတ်နဲို့

ြေိုန််းတိုို့လိုမ ်း

ြေစ်ပါတယ်။

•

မဆ်းရည်နဲို့သနို့်ရှင််းတဲအဝတ်စ

သိုို့မဟိုတ်

သဘက်စမ ်းကို

သို်းဖပ်း

သနို့်ရှင််းပါ။

•

Clorox နဲို့ Lysol လိုမ ်းမဆ်းရည်မတွကို သို်းနိုင်ပါတယ်။ “DISINFECTANT”လိုို့
ပိုလင််းမပေါ်မှ မရ်းထ ်းမှ ြေစ်ပါတယ်။

•

ချွတ်မဆ်းနဲို့မရကိုမရ စပ်ဖပ်းမတ လဲ သနို့်ရှင််းနိုငပ
် ါတယ်။ ချွတ်မဆ်း ၅ ဇွန််းနဲို့ မရ
၁ဂါလတိုို့ကို မရ စပ်နိုင်ပါတယ်။

