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ခ ိုလ ှုံသဒူကု္ခသည်မ  ျားနငှ ့် အ မ့်ရှင့်အဖွ ွဲ့အစည့််းမ  ်းအတကွ့် လိုပ့်အ ်းပပ်းသမူ  ်းနငှ ့် သန  ့်ရှင့််းက န့််းမ ပ ်း 

ပည ပပ်းသမူ  ်းအတကွ့် သန  ့်ရှင့််းက န့််းမ မှုမမြှင တ်ငရ် ျား အဓ ကပည ပပ်းစ သ ်းမ  ်း 

န ိုဗယ့်က ိုရ ိုန ဗ ိုင့််း ပ့်စ့်ပ  ဂါ ၂၀၁၉ (COVID-19) 

 

အနတ  ယ့်ပလ   ခ ပ ်း နည့််းပည ပပ်း အဖွ ွဲ့အစည့််း၊ ရက္  ဘဇ ျား (Cox's Bazar)  

 

ချဉ်းကပ်ပ ုံ - COVID-19 ရ ောဂါက ုံ ကောကွယ် န ် နငှ  ် ဖြစ်လောပါက ချက်ချင််းကုံသရ ကောင််းရသချောရစ န ် လထူုံနငှ  ် လုံပ်ရ ောင ်ောတငွ ်

တစ်လမ််းသွော်းသတင််းရပ်းဖခင််းထက်မက လ ုံအပ်ပါသည်။ တစ်ကှိုယ်ရရသန  ရ်ှင််းရရ်း ပညာရပ်း TWiG က အကကြံပပြုထာ်းရသာ ချဉ်းကပ်နည််းမှာ 

ဆှိုငရ်ာပှိုငရ်ာမျာ်း၊ လတူစ်ဦ်းချင််းစီနငှ  ်ရဆွ်းရန်ွးပခင််း (စကာ်းရပပာပခင််း) ပပြုလုပ်ရန ်ပဖစ်ပါသည်။ လထူုအရပခပပြုအဖွ ွဲ့မျာ်းသှို   တှိကု်တနွ််းလှိုသည်မျာ်းမှာ - 

● န ်းရ  ငပ်ါ လူထုကကာ်းမှလာရသာ ကှိဗုစ်-၁၉ ဆှိုငရ်ာ စှို်းရှိမ်ပူပနမ်ှု အစစ်အမှနမ်ျာ်းက ုံ နော်းရထောငရ်ပ်းပါ   

● ဤ စ  ွက္်ရပေါ်တငွ ်ပါသည ်အကက္ြံမပြုခ က္်မ  ျားက္ ု အသြံျုားမပြုပပ ျား လူ အုဖွ ွဲ့အစည့််းမ  ်းနငှ ့် လတူစ်ဦျားခ ငျ်ားစ တ ု  နငှ  ်ပ ွ်းပန်ွးပါ သ ုံ  ရသော် 

အကကြံရပ်းမှုမျာ်းကှို လှိကု်နာနှိငုရ်စရန ်တစ်ဦ်းချင််း တစ်အှိမ်ရထာငခ်ျင််း ရငဆ်ှိငုရ်နရသည ် အခကအ်ခ မျာ်းကှိလုည််း နာ်းရထာငရ်ပ်းပါ 

● ရ  ဂါက္ ယက်္ ယမ်ပန  ်မပန   ်က္ူျားစက္ပ် ြံွဲ့ နှြံ  မှုနငှ  ်စပ်လ ဉျားသည ် ရက္ လ ဟလမ  ျား နငှ  ်

သတငျ်ားမှ ျားမ  ျားအ ျား  https://drive.google.com/open?id=1_x9ekXNrE6znfi6qH7w8h5PG-9MR7KfX ပ ုံစ က ုံ 

အသ ုံ်းဖပြု၍ စုံရ ောင််းပပ ်း cxbfeedback@bd.bbcmediaaction.org” အ ်းရမ်းလ်မှ မျှရေပါ။ 

● ရ ်းအနတ ောယ်အရ ကောင််း ဆက္်သယွရ်မပ ဆ ုရ ျား နငှ  ်လူ ဆုက္ဆ်ြံရ ျား နည်ျားဗ ျူဟ  က ုံ ရှ  န ်ရကျ်းဇူ်းဖပြု၍ 

moalamgir@unicef.org က ုံ  က်သွယ်ပါ။       
  

မှတ့် န့် - ဤသည်မှာ ‘သတင််းရပ်းရနအ်တွက် လမ််းညွှန’် မဟုတ်ပါ – ယင််းမှာ ရပရွ်ာအသှိုက်အဝန််း သှို  မဟုတ် အှိမရ်ထာငစ်ုမျာ်းအာ်း အသြံကျယ်ကျယ်ပဖင  ်

ဖတ်ပပရန ်ရည်ရွယ်ထာ်းသည ်မဟုတ်ပါ။ ယင််းအစာ်း ရဆွ်းရန်ွးရာတွင ်ထည ်သငွ််းအသြံု်းပပြုရမည ် အဓှိက အချက်အလက်မျာ်း ပါဝငပ်ါသည်။ ဤရဆွ်းရန်ွးမှု 

မျာ်းသည် အတတ်နှိငုဆ်ြံု်း ပါဝငရ်ဆွ်းရန်ွးနှိငုသ်ည ် ပြံုစြံတစမ်ျှိြု်း ပဖစ်သင ပ်ပီ်း ရမ်းခွန််းမျာ်းနငှ  ်အရပဖမျာ်း ရဆွ်းရန်ွးနှိငုမ်ည ် အချှိနရ်ပ်းထာ်းသင သ်ည်။ 

 

 

သက့်သ ပစခခင့််းနငှ ့် တှုံို  ခပန့်ခခင့််း အပခခအပန 

ဘဂဂလ ်းပ  ရှ့်အစ ုျား မှ ဘဂဂလ ျားရဒ ရ်ှတငွ့် က ိုဗစ့်-၁၉ ရ  ဂါရှ သ(ူမ  ျား) က္ ု အတည့်ခပြုခ  မှုနငှ  ်    ဘဂဂလ ျားပ  ရှ ွဲ့့်အစ ို်း  နငှ ့် 

က န့််းမ ပ ်းဌ နမှ တှုံို  ခပန့်မ မ  ်း   

  

အငမ်မ်မ  ်း/ဘ သ ရ ျားရခါငျ်ားရဆ ငမ်  ျား နငှ  ်လူထိုပခါင့််းပ  င့်မ  ်း၊ စခန်ျားဦ်းပ  င့်သနူငှ ့် စခန်ျားခဖစ့်ပခမ က့်ပ ်း ပအဂ င့်စီမ  ်း အပါအဝင့် တ ို  သည့် 

လူ  ု စုရ ျားမှုနငှ သ်က္်ဆ ုငသ်ည  ် ရဘျားအနတ  ယ့်အရကက္ ငျ်ား ဆက္်သယွရ်မပ ဆ ုရ ျားစ မြံက္ န်ျား၊ သတငျ်ားရပျားပ ု  မှု နငှ ့် ကက ြုတင့်က ကယွ့်မ မ  ်း က ို 

သ ရှ ထ ်း မည့်။ 

 

သန  ့်ရှင့််းက န့််းမ ပ ်း ပည ပပ်းသမူ  ်းနငှ ့် လိုပ့်အ ်းပပ်းသမူ  ်းသည့် IEC   ိုင့်   က ိုဗစ့်-၁၉ တှုံို  ခပန့်နည့််း ပည ပပ်းမ  ်းက ို သင့်ယ ူ ကက္ပါမည့်။ 

https://drive.google.com/open?id=1_x9ekXNrE6znfi6qH7w8h5PG-9MR7KfX
mailto:cxbfeedback@bd.bbcmediaaction.org
mailto:moalamgir@unicef.org
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ဤသင့်ကက ်းမ တငွ့် တစ့်စ တ့်တစ့်ပ ိုင့််းသည့် တစ့်က ိုယ့်ပ  ပဘ်းကင့််းလှုံိုခခှုံြုပ ်းအတကွ့်  ည့် ွယ့်ပါမည့်။ 

 

သန  ့်ရှင့််းက န့််းမ ပ ်း ပည ပပ်းသမူ  ်းနငှ ့် လိုပ့်အ ်းပပ်းသမူ  ်း၊ လမူ အဖွ ွဲ့အစည့််းမ  ်း အ ်းလှုံို်းသည့် ပ  ဂါကူ်းစက့်ခပန  ့်ပွ ်းမ  ရှ ခ  ပသ ့် စခန်ျား နငှ ့် 

လူထိုအဖွ ွဲ့အစည့််းမ  ်းကက ်း အခမင ့် ှုံို်းဂရိုစ ိုက့်မ မ  ်း က င ့်သြံျုား မည်။ ခဖန  ့်ပဝခ  န့်အတငွ့််း တ က ပသ  စီစဉ်မ မ  ်းက ို လ ိုက့်န  န့် လ ိုအပ့်ပါသည့်။ 

 

ဝန့်ထမ့််းမ  ်းအတကွ့် က ကွယ့် န့်နည့််းလမ့််းမ  ်း - လက့်ပ ်းသည ်အရလ အက္ င က်္ ု က္ င သ်ြံျုားပါ၊ (ပ ုျားမ   ျားမ  ျားက္ ု   ရ  က္်စွ သတန် ငုသ်ည ်) 

လက့်သန  ့်ပ ်းမ  ျားက္  ု အလယွ့်တကူ ပအ င့် ပ  င့်ထ ်းပါ၊ လက့် ွ န တ့် က့်ခခင့််း ပရှ င့်ပါ၊ က္ငွျ်ားဆငျ်ားလုပ်က္ ုငစ်ဉ မ မ က္ ုယပ် ုငပ် ပိုလင့််းမှ 

ပ ပသ က့်ပါ၊ န ှရခ /တြံရတျွားရ ျွား  တငွ ်မှန့်ကန့်စွ  မပြုမူက္ င က်က္ြံပါ၊ အစ ်းအစ သန  ့်ရှင့််းရ ျားရက္ ငျ်ားက္ ု ရလ က္ ွဲ့ငပ်ါ။ 

 

၂၀၁၉ က ိုရ ိုန ဗ ိုင့််း ပ့်ပ  ဂါ (COVID-19) ဆ သုည်မှ  ဘ ပါလ ။ 

အဓ က သတင့််းအခ က့်အလက့်မ  ်း- 

● ကှိုရှိုနာဗှိုင််းရပ်စ်ရရာဂါ ၂၀၁၉ (ကှိုဗစ်-၁၉) သည် အသက်ရှှူလမ််းရကကာင််းတွင််း ရနထ ုံငမ်ရကောင််းမှု ပဖစ်ပပီ်း လူတစ်ဦ်းမှ 

တစ်ဦ်းသှို   ကူ်းစက်ပပန  ပွ်ာ်းနှိငုသ်ည်။ 

● ရရာဂါလကခဏာမျာ်းမှာ - ရချာင််းဆှိ်ုးပခင််း၊ ဖျာ်းပခင််း၊ အသက်ရှှူကျပ်ပခင််း။ 

● နမူှို်းန်ီးယာ်း သည် ကှိုရှိုနာဗှိုင််းရပ်စ်ရကကာင ဖ်ြစ်သည ် ရနာကဆ်က်တွ ဖပဿနော ပဖစ်ပါသည်။ 

● COVID-19 ရရာဂါမှ ပပနသ်က်သာနောလနထူ်မည ် အခွင အ်လမ််းမျာ်း ရှှိပါသည်။ 

   

က ိုရ ိုန ဗ ိုင့််း ပ့်ပ  ဂါ (COVID-19) မှ မ မ က ိုယ့်တ ိုင့်နငှ ့်မ သ ်းစိုဝင့်မ  ်းက ို မည့်သ ို  က ကွယ့်မည့်နည့််း။ 

● ဖျာ်းနာရနသူမျာ်းနငှ  ်န်ီးကပ်စွာ ဆက်သွယ်ရဆာငရွ်က်ပခင််းမှ ရရှာငက်ကဉပါ 

● သင မ်ျက်လြံု်း၊ နာှရခါင််း နငှ  ်ပါ်းစပ် ကှို ထှိကှိုငပ်ခင််းမျာ်း ရရှာငက်ကဉပါ 

● လက်ကှိ ုဆပ်ပပာနငှ  ်ရရတှို  ပဖင်  အနည််းဆြံု်း စကက န   ်၂၀ ကကာရအာင ်ရဆ်းရကကာပါ။  

● သင လ်က်မျာ်းသည် မျက်ပမငအ်ရ မညစ်ပတ်ရနသည ်တှိုငရ်အာင ်မကကာခဏ လက်ရဆ်းပါ 

● လက်ဆွ နှုတ်ဆက်ပခင််း ရရှာငက်ကဉပါ 

● မည်သည ်ရနရာမဆှို ရချာင််းဆှို်းပခင််း နငှ  ်တြံရတွ်းရထွ်းပခင််းမျာ်း ရရှာငက်ကဉပါ 

● ရချာင််းဆှို်းပခင််း သှို  မဟုတ် နာှချပခင််း ပပြုသည ်အခါ ပါ်းစပ်ကှို လက်ဗလာပဖင  ် မအုံပ်ကာပါနငှ  ် - ရချာင််းဆှို်း/ နာှရချ လ င ်

တြံရတာငရ်ကွ်းနငှ  ်အုံပ်ကာပါ 

● အကယ်၍ သငသ်ည် ရချာင််းဆှိ်ုး၊ ဖျာ်းပပ ်း အသက်ရှှူကျပ်သည ် လကခဏာမျာ်းရှှိကော ရနထှိုငမ်ရကာင််းပဖစ်လာပါက 

ရ ်းေါ်းရစောင ရ်ရှောက်မှု ချက်ချင််းရှောရြွပါ၊  အပခာ်းသူမျာ်းထြံမှ ရဝ်းရာတွငရ်နပါ (အနည််းဆြံု်း ၃ ရပ/ ၁ မီတာ) 

● ရရရပ်းရဝသည ်ရနရာတွင ် လူစုလူရဝ်းကှိုရရှာငရ်န ် ကကှိြု်းစာ်းပပီ်း တန််းစီရနစဉ အပခာ်းသူမျာ်းနငှ  ် န်ီးကပ်လွန််းစွာ မရနပါနငှ ။် 

ရရယူပပီ်းရနာက် အှိမ်ရရာက်သည်နငှ  ်တစ်ပပှိြုငန်က် သင လ်က်မျာ်းကှို ရဆ်းရကကာပါ 

● ရရသှိုရလှာငရ်သာရနရာမျာ်းကှို ဖြံု်းထာ်းပါ၊ ရရသှိုရလှာငရ်ာ အန်ီးအနာ်းတွင ်နာှရချပခင််း/တြံရတွ်းရထွ်းပခင််း မှ ရရှောင ်ကဉပါ 

● လူထုစုဆြံုစည််းရဝ်းပခင််းက ုံ ရရှာငပ်ါ 
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အကယ့်၍ မ မ  သ ို  မဟိုတ့် မ သ ်းစိုဝင့် တစ့်ဦ်းဦ်းတငွ့် က ိုဗစ့်-၁၉ (COVID-19) ရှ သည့်ဟို သှုံသယရှ ပါက မည့်သ ို  ခပြုသင ့်သနည့််း။ 

အဓ က သတင့််းအခ က့်အလက့်မ  ်း  -  

● သင ် သှို  မဟုတ် သင၏်မှိသာ်းစုတွင ် ကှိုရှိုနာဗှိုင််းရပ်စ် ရရာဂါသွငပ်ပငလ်ကခဏာမျာ်းရှှိပါက ကျနရ်ှှိရနရသာ မှိသာ်းစုဝငမ်ျာ်း နငှ  ်

အပခာ်းသူမျာ်းနငှ  ်ရယဘုယျအာ်းပဖင  ်ထှိရတွွဲ့ ပခင််းကှို ရရှာငက်ကဉပါ (အနည််းဆြံု်း ၁ မီတာ/ ၃ ရပ ကွာရဝ်းရအာငရ်နပါ) 

● ရဆ်းဝါ်းရစာင ရ်ရှာက်မှု ရှာရဖွပါ - အန်ီးဆြံု်း ကျန််းမာရရ်းဌာန သှို  မဟုတ် သတ်မှတ်ထာ်းသည ် သီ်းပခာ်းခွ ရနရနဌ်ာနသှို  သွာ်းပါ 

● အရထာက်အပြံ လှိုအပ်သည ် နာမကျန််းသူမျာ်းအရနပဖင  ် ရစာင ရ်ရှာက်ရပ်းသူတစ်ဦ်း လှိုအပ်ပါသည် - ရစာင ရ်ရာှက်သူမျာ်း 

အရနပဖင  ်ကျန််းမာသန  ရ်ှင််းရရ်း ရဆာငရွ်က်ချက်မျာ်းအတှိုင််း ဂရုစှိုက်လှိကု်နာပပီ်း အရရ်းကကီ်းရသာအချှိနမ်ျာ်းတွင ်လက်ရဆ်းပါ 

● အလွနအ်မင််း မထ တ်လန  ပ်ါနငှ ။် စ တ ်တည်တည်ပင မ်ပင မ်ထော်းပါ။ လူအမျော်းစုံက COVID 19 ရ ောဂါမှ နောလနဖ်ပနထူ်ပါသည်။    

● သန  ရ်ှင််းကျန််းမာ ရနထှိုငန်ည််းမျာ်းကှို ဂရုတစှိုက ်လှိုက်နာပါ (ရအာကတ်ွငက်ကည ်ပါ) 

 

မှတ့် န့် -  စခန်ျား သ ို  မဟိုတ့် အ မ့်ရှင့်အဖွ ွဲ့အစည့််းတငွ့် ပ  ဂါကူ်းစက့်မ  ခဖစ့်ခ  သည့်ရှ ပသ ့် စိုပပါင့််းလ ပ့်ရှ ်းမ မ  ်းနငှ ့် ပွ မ  ်းက္  ု  ပ့်န ်းန ိုင့်သည့်။ 

အမ  ြု်းသမီ်းစင့်တ မ  ်း၊ သင့်ယပူ ်းစင့်တ မ  ်း၊ စသည့်တ ို  တငွ့် စိုပဝ်းခခင့််းမ  ်း သ မက ခပြုလိုပ့်သည ့် အိုပ့်စိုလ ိုက့် လ ပ့်ရှ ်းမ မ  ်းက ို မပငျ်ားမပငျ်ား န် န ်

အ ်းမပပ်းပါ၊ က န့််းမ သန  ့်ရှင့််းမ ခမြှင ့်တင့်ပ ်းက ို တစ့်ခ  န့်တည့််းတငွ့် အမ  ်း ှုံို်း လူ ၅ ဦ်း  (ရ  ဂါရကက္ င  ် ခ ုက္မ်ခြံ သည ် မ သ ျားစုမ  ျားမဖင သ် ) သ  

 ည်မှန်ျား  ျား၍၊ တစ်အ မ်ပပ ျားမှရန က္တ်စ်အ မ် သ ွ်းခခင့််းမဖင  ်အ ရှုံိုစ ိုက့်လိုပ့်ပါမည့်။ 

 

ပစစည်ျားခဖန  ့်ပဝခ  န့်အတငွ့််း တ က ပသ  စီစဉ်မ မ  ်းက ို လ ိုက့်န  န့် လ ိုအပ့်ပါသည့်။ 

 

ပ ်းမ   က္  ုလြံုျားလြံုျားလ  ျားလ  ျား ပ တ့်သ မ့််းမ သည့် အပက င့်အထည့်ပဖ ့် န့် မလွယ့်ကူသခဖင ့် အစ ်းအပသ က့် ခပင့် င့်ပ  င့််းခ သမူ  ်းအတကွ့် အဓ က 

ပည ပပ်းခခင့််းမ  ်းသည့် ပ  ဂါ က္ ယက်္ ယမ်ပန  ်မပန  ် ခပန  ့်ပွ ်းခ  န့်အတ ငုျ်ား အက္ ြံြုျား ငရ်နန ငုပ်ါသည်။။ 

 

ပ  ဂါ က ယ့်က ယ့်ခပန  ့်ခပန  ့် ပ ှုံွဲ့ နှှုံလ ပါက က န့််းမ သန  ့်ရှင့််းမ  ခမြှင ့်တင့်ပ ်းလ ပ့်ရှ ်းမ မ  ်းက ို COVID-19 အတကွ့်သ  ခခှုံြုငှုံိုအိုပ့်က  န့် ဦ်းတည့်ပပီ်း 

မရှ မခဖစ့်မဟိုတ့်သည ့် က န့််းမ သန  ့်ရှင့််းမ ခမြှင ့်တင့်ပ ်း လ ပ့်ရှ ်းမ မ  ်းက ို   ိုင့််းငှုံ ထ ်းပါမည့်။ 

 

HH အ င ့် 

တစ့်က ိုယ့်ပ သန  ့်ရှင့််းမ  (လက့်ပ ်းခခင့််း) - အ ျူားသမဖင  ် ရအ က်္ပါ အပ ်းကကီ်းရသ အခ  န်မ  ျားတငွ ်  လက့်က ို ပ နငှ့်  ပ့်ခပ သှုံို်း၍ 

အနည့််း ှုံို်း စကက န  ့် ၂၀ ကက ပအ င့် မကက္ ခဏပ ်းပါ - 

● အစာမစာ်းမီ 

● န ုံ  စ ုံ  ကရလ်းငယ်မျာ်းကှို အစာမရက ်းမီ/ နှို  မတှိုက်ရက ်းမီ 

● ကရလ်းငယ်မျော်းက ုံ အစောမရက ်းမ  

● ကရလ်းငယ်မျော်း၏ မစငမ်ျော်းက ုံ စွန  ပ်စ်ပပ ်းရနောက် 

● အစာ်းအရသာက် ပပငဆ်ငပ်ခင််းနငှ  ်တည်ခင််းပခင််း မပပြုမီ 
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● နာှရချပပီ်းရနာက် 

● ဖျာ်းနာသူတစ်ဦ်းဦ်းကှို ထှိကှိုငပ်ပီ်းရနာက် သှို  ရသာ်လည််း၊ နာဖျာ်းရနသူမျာ်းကှို ထှိကှိုငပ်ခင််းမှာ အမှနတ်ကယ် မပဖစ်မရန 

လှိုအပ်မှသာ လုပ်ရဆာငသ်င ပ်ါသည် 

● အှိမ်သာသွာ်းပပီ်းရနာက် 

● တှိ  စဆောနမ်ျာ်း သှို  မဟုတ် တှိ  စဆာနထွ်က ် စွန  ပ်စ်ပစစည််းမျာ်း ကှိုငတ်ွယ်ပပီ်းရနာက် (ဥပမာ ကကက်ကှိုငပ်ပီ်းရနာက်) - 

အသာ်းစှိမ််းငါ်းစှိမ််း မကှိုငမီ်နငှ  ်ကှိုငပ်ပီ်းအခါမျာ်းတွင ်သင လ်က်မျာ်းကှို ရသချာစွာ ရဆ်းရကကာပါ 

အစ ်းအပသ က့်သန  ့်ရှင့််းမ  

● အစာ်းအစာကှို စည််းကမ််းတကျ ချက်ပပြုတ်ရနန်ငှ  ်ချက်နငှ ပ်ပီ်းသာ်း အစာ်းအစာမျာ်းကှို ပပနရ်န ွှ်းပါ 

● အသာ်းငါ်းမျာ်းကှို ကျက်ရအာငခ်ျက်ပပီ်းမှ စာ်းသြံု်းရမည်။ အသာ်းစှိမ််းငါ်းစှိမ််းမျာ်း မစာ်းရ 

● အစာ်းအရသာက်မျာ်းကှို အပမ ဖြံု်းအုပ်ထာ်းရနန်ငှ  ်ရပမပပငမှ် ပှိုပမင ရ်သာအကွာအရဝ်းသှို   အပမ ပမြှင ထ်ာ်းပါ 

● အစာ်းအရသာက် ချက်ပပြုတ်ချှိန ်သှို  မဟုတ် ပပငဆ်ငခ်ျှိနတ်ွင ်ရနရှချပခင််း သှို  မဟုတ် ရချာင််းဆှို်းပခင််း မပပြုမ ရအောင ်ကက ြု်းစော်းပါ 

● အစာ်းအစာ မချက်ပပြုတ်မီ၊ မတည်ခင််းမီ သှို  မဟုတ် သင က်ရလ်းမျာ်းကှို အစာမရက ်းမီ လက်ကှိ ု ဆပ်ပပာနငှ  ် ရရတှို  ပဖင်  

အနည််းဆြံု်း စကက န   ်၂၀ ကကာရအာင ်ရဆ်းရကကာပါ 

● တှိ  စဆောနမ်ျာ်း သှို  မဟုတ် တှိ  စဆာနထွ်က ် စွန  ပ်စ်ပစစည််းမျာ်း ကှိုငတ်ွယ်ပပီ်းရနာက် (ဥပမာ ကကက်ကှိုငပ်ပီ်းရနာက်) - 

အသာ်းစှိမ််းငါ်းစှိမ််း မကှိုငမီ်နငှ  ်ကှိုငပ်ပီ်းအခါမျာ်းတွင ်သင လ်က်မျာ်းကှို ရသချာစွာ ရဆ်းရကကာပါ 

● တှိရှိ စဆာနမှ် အကကင််းအကျနမ်ျာ်းကှို စနစ်တကျ စွန  ပ်စ်သင သ်ည ် - တှိရှိ စဆာနအ်ရသရကာငမ်ျာ်းကှို ရပမရအာက်တွင ် ပမြှြုပ်နှြံပါ။ 

တှိရှိ စဆာန ်အကကင််းအကျနမ်ျာ်းကှို အမှုှိက်ပြံု်းမျာ်း၊ အှိမ်သာမျာ်း၊ ရပမာင််းမျာ်းတွင ်မစွန  ပ်စ်ရ။ 

● အှို်းခွက်ပန််းကနမ်ျာ်းကှို သန  ရ်ှင််းရသာရရနငှ  ်ဆပ်ပပာပဖင  ်ရဆ်းရကကာရန ်

ပသ က့်ပ  သန  ့်ရှင့််းက န့််းမ ပ ်း 

● ရရရပ်းရဝသည ်ရနရာတွင ် လူစုလူရဝ်းကှိုရရှာငရ်န ် ကကှိြု်းစာ်းပပီ်း တန််းစီရနစဉ အပခာ်းသူမျာ်းနငှ  ် န်ီးကပ်လွန််းစွာ မရနပါနငှ ။် 

ရရယူပပီ်းရနာက် အှိမ်ရရာက်သည်နငှ  ်တစ်ပပှိြုငန်က် သင လ်က်မျာ်းကှို ရဆ်းရကကာပါ။ 

● သင၏် ရရသ ုံရလှောငသ်ည ်ရန ောက ုံ အဖြံု်းအုပ်ထာ်းပါ၊ ရရသ ုံရလှောင ်ောရန ောအန်ီးတွင ် နာှရချပခင််း/တြံရတွ်းရထွ်းပခင််း 

ရရှာငက်ကဉပါ၊ သင ရ်ရပြံု်းကှို အသြံု်းပပြုတှိုင််း ဆပ်ပပာနငှ ရ်ရသန  သ်န  ပ်ဖင  ်ရဆ်းရကကာပါ။ 

လမူ ပ ်း အမူအက င ့် 

● လက်ဆွ နှုတ်ဆက်ပခင််း ရရှာငက်ကဉပါ 

● ရနရာတကော ရချာင််းဆှို်းပခင််း နငှ  ်တြံရတွ်းရထွ်းပခင််းမျာ်း ရရှာငက်ကဉပါ 

● ရချာင််းဆှို်း နာှရချရသာအခါတွင ် သင ပ်ါ်းစပ်ကှို လက်ဗလာမျာ်းပဖင  ် မအုပ်ကာပါနငှ  ် - သင၏် တြံရတာငရ်ကွ်းအတွင််းသှို   

ရချာင််းဆှို်း/နာှရချ ပါ။  

တ   စဆ န် စီမှုံခန  ့်ခွ မ  (သ ်းငါ်းစ မ့််း အကကင့််းအက န့်/အပသပက င့်မ  ်း) 

● တှိရှိ စဆာနမ်ျာ်း သှို  မဟုတ် တှိရှိ စဆာနထွ်က် စွန  ပ်စ်ပစစည််းမျာ်း (ဥပမာ- ကကက်၊ နာွ်း တစ်ရကာငက်ှိ ုသတ်ပခင််း) ကှိုငတ်ွယ်ပပီ်းရနာက ်

အသာ်းစှိမ််းငါ်းစ မ််းမျော်းကှို မကှိုငတ်ွယ်မီ နငှ  ်ကှိုငတ်ွယ်အပပီ်းတွင ်သင လ်က်မျာ်းကှို ရသချော ရဆ်းရကကာပါ 



 

ကျန််းမာရရ်းပညာရပ်းရန ်တာဝနရ်ှှိသူမျာ်းနငှ  ်လုပ်အာ်းရပ်းသူမျာ်းအတကွ် သန  ရ်ှင််းကျန််းမာရရ်း ပညာရပ်း အဓှိက အချက်အလက်မျာ်း 
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● တှိရှိ စဆာန ်အကကင််းအကျနမ်ျာ်းကှို စနစ်တကျ စွန  ပ်စ်သင သ်ည ်- တှိရှိ စဆာန ်အရသရကာငက်ှိ ုရပမရအာကတ်ွင ်ပမြှြုပ်ပါ။ တှိရှိ စဆာန ်

အကကင််းအကျနမ်ျာ်းကှို အမှုှိက်ပြံု်းမျာ်း၊ အှိမ်သာမျာ်း၊ ရပမာင််းမျာ်းတွင ်မစွန  ပ်စ်ပါနငှ  ်               

 

အစ ်းအစ  ပ  င့််းခ သမူ  ်း အ င ့် 

တစ့်က ိုယ့်ပ  သန  ့်ရှင့််းမ  (လက့်ပ ်းခခင့််း) 

● လက်ဆွ နှုတ်ဆက်ပခင််း ရရှာငက်ကဉပါ 

● ရချာင််းဆှို်းပခင််းနငှ န်ာှရချပခင််းတှို  ပပြုလုပ်ရသာအခါမှိမှိ၏ပါ်းစပ်နငှ န်ာှရခါင််းတှို  ကှိုဖြံု်းအုပ်ထာ်းပါ 

● အကယ်၍ ရနထှိုငမ်ရကာင််းလ င ်အစာ်းအရသာက် ပပငဆ်ငရ်ပ်းပခင််း၊ ရရာင််းချပခင််းမျာ်း မပပြုလုပ်ဘ  ရဆ်းခန််းသှို   သွာ်းပါ 

● အစာ်းအရသာက် ပပငဆ်ငရ်ပ်းပခင််း မပပြုမီ၊ အှိမ်သာသွာ်းပပီ်းချှိနန်ငှ  ်အစာ်းအရသာက် တည်ခင််းပခင််း မပပြုမီ လက်ရဆ်းပါ 

● ချက်ပပြုတ်ပပီ်း အစာ်းအရသာက်မျာ်းကှို လက်ဗလာပဖင  ်မကှိုငပ်ါနငှ ၊် လက်အှိတ်မျာ်း၊ ဇွန််းမျာ်း စသည်တှို  ကှို သြံု်းပါ - အစာ်းအစာ 

သန  ရ်ှင််းရ ကောင််း ရသချာပါရစ 

● စာ်းသြံု်းသူမျာ်းကှို အစာ်းမစာ်းမီ လက်ရဆ်းဖှို   သတှိရပ်းပါ 

● အစာ်းအစာ ခင််းကျင််းပပသသည ်ရနရာမျာ်းတွင ်စာ်းသြံု်းသူမျာ်းကှို တြံရတွ်းရထွ်းပခင််းနငှ  ်နာှရချပခင််း မပပြုလုပ် န ်သတှိရပ်းပါ 

အစ ်းအပသ က့်သန  ့်ရှင့််းမ  

● ကှိရှိယာတနဆ်ာပလာမျာ်း အာ်းလြံ်ုးကှို သန  ရ်ှင််းရသာရရနငှ ဆ်ပ်ပပာ သြံု်းပပီ်း ရဆ်းရကကာပါ၊ ဥပမာ  -  စဉ်းနှ်ီးတြံု်းမျာ်း၊ ဓာ်းမျာ်း၊ 

ဇလြံုမျာ်း၊ လက်နှ်ီးမျာ်း စသဖြင  ်

● သစ်သီ်းမျာ်း နငှ  ်ဟင််းသ်ီးဟင််းရွက်မျာ်းအာ်းလြံု်းကှို ရဆ်းရကကာပါ၊ ဥပမာ - အစှိမ််းရရာငအ်ရွက်မျာ်းကှို ကျကျနနရဆ်းရကကာပါ၊ 

အစာ်းအစာကှိုရဆ်းရကကာရာတွင ်စ တ်ချ ရသောရင််းပမစ်မှ ရရသန  သ်န  က်ှို အစဉအပမ  အသြံု်းပပြုပါ။ 

● တှိရှိ စဆာနမ်ျာ်း သှို  မဟုတ် တှိရှိ စဆာနထွ်က် စွန  ပ်စ်ပစစည််းမျာ်း (ဥပမာ- ကကက်၊ နာွ်း တစ်ရကာငက်ှိ ုသတ်ပခင််း) ကှိုငတ်ွယ်ပပီ်းရနာက ်

အသာ်းစှိမ််းငါ်းစ မ််းမျော်းကှို မကှိုငတ်ွယ်မီ နငှ  ်ကှိုငတ်ွယ်အပပီ်းတွင ်သင လ်က်မျာ်းကှို ရဆ်းရကကာရကကာင််း ရသချာရအာငလ်ုပ်ပါ။ 

● တှိရှိ စဆာနမှ် အကကင််းအကျနမ်ျာ်းကှို စနစ်တကျ စွန  ပ်စ်သင သ်ည ် - တှိရှိ စဆာနအ်ရသရကာငမ်ျာ်းကှို ရပမရအာက်တွင ် ပမြှြုပ်နှြံပါ။ 

တှိရှိ စဆာန ်အကကင််းအကျနမ်ျာ်းကှို အမှုှိက်ပြံု်းမျာ်း၊ အှိမ်သာမျာ်း၊ ရပမာင််းမျာ်းတွင ်မစွန  ပ်စ်ရ။   

● အစှိမ််းမျာ်း (သာ်းစှိမ််းငါ်းစှိမ််း) နငှ  ်ချက်ပပီ်းသာ်း အစာ်းအစာမျာ်းကှို ခွ ထာ်းပါ၊ ပပငဆ်ငရ်ာတွင ်သြံု်းရမည ် ပန််းကနခ်ွက်ရယာက်ကှိ ု

ခွ ထာ်းပါ။ 

● အထူ်းသပဖင  ် အသာ်းမျာ်းနငှ  ် ငါ်းမျာ်းက ုံ ရသချာစွာကျက်ရအာင ် ချက်ပပြုတ်ပါ။ ချက်ပပီ်းသာ်းမျာ်း ပပနရ်န ွှ်းလ င ် – 

အကုနလ်ြံု်းပူရန်ွးမှန််း ရသချာပါရစ။ 

● ချက်ပပီ်းသာ်း အစာ်းအစာမျာ်းကှို ကကာပမင စွ်ာမထာ်းရ ( ောသ ဥတုံပူလျှင ် နစ်ှနာရီထက် ပှိုမထာ်းရ) ထှို  ပပင ် မတည်ခင််းမီ 

အပမ ပပနရ်န ွှ်းရပ်းပါ။ 

● အစာ်းအစာအာ်းလြံု်းကှို ဖြံု်းအုပ်ထာ်းပါ၊ ရရာဂါပပန  ရ်စရသာ ယငရ်ကာငမ်ျာ်းမှ ကာကွယ်ပါ။ 

ပသ က့်ပ  သန  ့်ရှင့််းက န့််းမ ပ ်း 



 

ကျန််းမာရရ်းပညာရပ်းရန ်တာဝနရ်ှှိသူမျာ်းနငှ  ်လုပ်အာ်းရပ်းသူမျာ်းအတကွ် သန  ရ်ှင််းကျန််းမာရရ်း ပညာရပ်း အဓှိက အချက်အလက်မျာ်း 
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● ရရရပ်းရဝသည ်ရနရာတွင ် လူစုလူရဝ်းကှိုရရှာငရ်န ် ကကှိြု်းစာ်းပပီ်း တန််းစီရနစဉ အပခာ်းသူမျာ်းနငှ  ် န်ီးကပ်လွန််းစွာ မရနပါနငှ ။် 

ရရသွာ်းခပ်ပပီ်း သင ်အှိမ်သှို  ပပနရ်ရာက်သည်နငှ  ်သှို  မဟုတ် သင အ်စာ်းအစာရရာင််းသည ် ဆှိုငသ်ှို  ပပနရ်ရာက်သည်နငှ  ်တပပှိြုငန်က ်

သင လ်က်မျာ်းကှိုရဆ်းရကကာပါ။ 

● သင၏် ရရသ ုံရလှောင ်ောရန ောကှိ ု အဖြံု်းအုပ်ထာ်းပါ၊ ရရသ ုံရလှောင ်ောရန ောအန်ီးတွင ် နာှရချပခင််း/တြံရတွ်းရထွ်းပခင််း 

ရရှာငက်ကဉပါ၊ သင ရ်ရပြံု်းကှို အသြံု်းပပြုတှိုင််း ဆပ်ပပာနငှ ရ်ရသန  သ်န  ပ်ဖင  ်ရဆ်းရကကာပါ။ 

 

အငမ်မ်/မ ဂ   အ င ့် 

● အရွယ်ရရာက်ပပီ်းသူမျာ်းနငှ  ် အထူ်းသပဖင  ် သက်ကကီ်းရွယ်အှိုမျာ်း အမျာ်းဆြံု်း ထှိခှိုက်ခြံရနှိငုသ်ည် မှနရ်သာ်လည််း မည်သူမဆှို 

ကှိုရှိုနာဗှိုင််းရပ်စ် ကူ်းစက်ခြံရနှိငုသ်ည်။ 

● သင တွ်ငပ်ဖစ်ရစ သငခ်ျစ်ခငန်စ်ှသက်သူပဖစ်ရစ ကှိုရှိုနာဗှိုင််းရပ်စ် ရှှိသည ်အတွက် ပူပနရ်ှက်ရွြံ ွဲ့ရန ်မလှိုအပ်ပါ။ 

● တစ်ကှိုယ်ရရ သန်  ရှင််းရရ်းအရလ အထရကာင််းကှို ပပြုကျင် ပါ - ရရရကာင််းရရသန်  ရသာက်သြံု်းပခင််း၊ ရရရလာင််းအှိမ်သာမျာ်း 

အသြံု်းပပြုပခင််း နငှ်  လက်ကှို ဆပ်ပပာနငှ် ရဆ်းရကကာပခင််း - တှို  သည ် လူမျာ်းအာ်း မ မ က ုံယက်ှို နငှ်  မ မ တှို  ၏မှိသာ်းစုမျာ်းကှို 

ကှိုရှိုနာဗှိုင််းရပ်စ် ကူ်းစက်ခြံရပခင််းမှ ကာကွယ်ရနအ်ရကာင််းဆြံု်းနည််းလမ််းမျာ်း ပဖစ်ကကသည်။ 

● အကယ်၍ တစ်ဦ်းတစ်ရယာက်တွင ် ကှိုရှိုနာဗှိုင််းရပ်စ် ကူ်းစက်ခြံရရသာ လကခဏာမျာ်း ရှှိပါက ရဆ်းခန််းသွာ်းရနန်ငှ  ် ထှိုသူကှိ ု

အပခာ်းသူမျာ်းနငှ  ်ရဝ်းရအာင ်သ်ီးသန  ထ်ာ်းရန ်အရရ်းကကီ်းပါသည်။  

● ရတောင််း  ုံလောပါက ဆုရတာင််းပွ မျာ်း၊ ဗလ  ဓရလ ထြံု်းတမ််းမျာ်းနငှ  ် ဈာပနမျာ်း အပါအေင ် လူထုံစုံရေ်းမှုမျော်းက ုံ   ုံင််းင  ထော်း န ်

လ ုံအပ်ပါသည်၊ ယင််းသ ုံ  လုံပ်ရ ောငဖ်ခင််းသည် လူတှိုင််း၏ ကျန််းမာရရ်းကှို ကာကွယ်ရနန်ငှ  ်ရရာဂါပှို်းပပန  ပွ်ာ်းမှုကှို ရရှာငက်ကဉရန ်

ပဖစ်ပါသည်။ 

  

 

ဤစာမျက်နာှရှှိ အသှိပညာရပ်းချက်မျာ်းသည် ရကော  ဇော်း (Cox's Bazar) ကျန််းမာရရ်းဌာနခွ  နငှ  ် ရကော  ဇော်း လူထုံကျန််းမာရရ်း နငှ  ်စက်မှုနည််းပညာဌာန (DPHE) မှ စှိစစ်အတည်ပပြုပပီ်း 

ပဖစ်ပါသည် 


