
ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငံေတာ်အစုိးရ 

ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာန 

အမနိ့အ်မတ်ှ  ၅၅/၂၀၂၁ 

၁၃၈၂ ခုှစ်၊ တေပါင်းလြပည့်ေကျာ်  ၁၃  ရက် 

(၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဧပီလ  ၉  ရက်) 
 

ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာနသည် ကူးစက်ေရာဂါများ ကာကွယ်ိှမ်နင်းေရး ဥပေဒ 

ပုဒ်မ ၂၁ ပုဒ်မခဲွ (ခ) ပါ လုပ်ပုိင်ခွင့်ကိ ုကျင့်သံုး၍ ဤအမိန်ကုိ ထုတ်ြပန်လိုက်သည်။ 

၁။ ြမန်မာုိင်ငံတွင် COVID-19 ေရာဂါ ကူးစက်ြပန်ပွားမြဖစ်စ်များ ဆက်လက်ေပထွက်လျက် 

ရိှေနပါသည်။ ထိုအြပင် COVID-19 ေရာဂါပိုး၏ သဘာဝအရ လူစုလူေဝးြဖစ်ေသာ ေနရာများတွင် 

ကူးစက်မန်း ပိုမိုြမင့်မားိုင်ပါသည်။ ြမန်မာ့ိုးရာအတာသကန်ပွဲသည ် သာမန်အားြဖင့် လူစု 

လူေဝးြဖင့် စည်ကားသုိက်မိက်စွာ ကျင်းပေလ့ရိှသြဖင့် လက်ရိှ COVID-19 ြဖစ်ပွားလျက်ရိှသည့် 

အေြခအေနအရ ကူးစက်ြပန်ပွားမများ ပုိမုိများြပားလာိုင်ပါသည်။ သုိြဖစ်ပါ၍ ြမန်မာ့ိုးရာအတာ 

သကန်ပွဲေတာ်ကာလအတွင်း COVID-19 ေရာဂါ ကူးစက်ြပန်ပွားမမှ ကာကွယ်ုိင်ေရးအတွက◌် 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါအချက်များကို တိကျစွာလိုက်နာရန် လိုအပ်ပါသည ်- 

အေထွေထွလိုက်နာရန် အချက်များ 

၂။ (က) ေရကစားရန်စုေဝးသည့်ေနရာ၊ ေရကစားမည့်ေနရာ၊ စတုဒီသာေကးမည့် ေနရာများ 

 ြပင်ဆင်ရာတွင် လုံေလာက်သည့် Physical Distancing ရရိှေစေရးအတွက် ေနရာ 

 ြပင်ဆင်ရာတွင် အတတ်ုိင်ဆံုး သတ်မှတ်အကွာအေဝး (၆)ေပ ရရိှုိင်ရန် စီစ် 

 ေဆာင်ရွက်ရန်၊  

 (ခ) မပ်ြပလုပ်၍ ေရကစားလုိပါက ေပ(၂၀)ပတ်လည်ထက်မပုိေသာ မပ်ကုိသာ 

 ြပလုပ်ရန်၊ (ဥပမာ-ြမန်မာ့ုိးရာ အုန်းလက်ေရကစားမပ်) 

(ဂ) လူစုလူေဝးြဖစ်ပွားေစုိင်ေသာ ေဖျာ်ေြဖေရးအစီအစ်များ ထည့်သွင်းေဆာင်ရွက် 

ြခင်း လုံးဝမြပလုပ်ရန်၊ (လူစုလူေဝးြဖစ်ပွားမမရိှေစရန်ှင့် လုိအပ်ေသာ Physical 

Distancing ရရိှေစရန်အတွက် ြဖစ်ပါသည်။)  
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(ဃ) ေရကစားရာတွင် လူစုလူေဝးမြဖစ်ေစရန်ှင့် သတ်မှတ်ထားေသာ အကွာအေဝးမှ 

ေရကစားြခင်းြပလုပ်ရန်၊   

(င) ေရကစားမည့်ေနရာသုိ လာေရာက်သူများအားလုံးသည် ခဲွစိတ်ခန်းသုံးပါးစပ်ှင့် 

ှာေခါင်းစည်း (Surgical Mask)ှင့် မျက်ှာအကာ(Face Shield)အား တဲွဖက်၍ 

မြဖစ်မေန တပ်ဆင်ရန်၊ Surgical Mask ေရစုိပါက အသစ်လဲလှယ်တပ်ဆင်ရန်၊ 

Surgical Mask တပ်ဆင်ထားရန် ခက်ခဲေသာအေြခအေန (အထူးသြဖင့် ေရ 

ကစားချန်ိ) တွင် မျက်ှာအကာ(Face Shield)အား မြဖစ်မေန စနစ်တကျ တပ်ဆင် 

ထားရိှေရး ကီးကပ်ေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

(စ) ေရကစားသည့်ေနရာများတွင် ကီးကပ်ေဆာ်သသည့်အဖဲွများ တာဝန်ေပးအပ် 

ထားရိှပီး COVID-19 ေရာဂါကာကွယ်ေရး လမ်းန်ချက်များအားလုံးကို လိုက်နာ 

ေစေရး အထူးကီးကပ်ေဆာင်ရွက်ေစရန်၊ 

(ဆ) စတုဒီသာေကးေမွးရာတွင် တတ်ုိင်သမ ပါဆယ်(Take-away)စနစြ်ဖင့် ေဆာင်ရွက် 

ရန်၊  

(ဇ) စတုဒီသာေကးသည့်ေနရာများ၏ အစားအေသာက်များ ေကးေမွးေသာေနရာများ 

တွင် Physical Distancing ရရိှေစေရးအတွက် ဓားလွယ်ခုတ်ထိုင်ေစြခင်းှင့် စားပဲွ 

တစ်ဝိုင်းှင့်တစ်ဝိုင်းအား (၆)ေပအကွာေနရာချထားရန်စသည့် Physical Distancing 

ရရိှေစရန် ေဆာင်ရွက်ရန်၊ အစားအေသာက်ြပင်ဆင်ေပးသူများအား ခဲွစိတ်ခန်းသုံး 

ပါးစပ်ှင့် ှာေခါင်းစည်း(Surgical Mask)ှင့် လက်အိတ်(Gloves) များ ဝတ်ဆင် 

ေစရန်၊ 

(ဈ) စတုဒီသာေကးမည့်ေနရာများသုိ မဝင်ေရာက်မ ီ ေရှင့်ဆပ်ြပာ(သုိမဟုတ်) အယ်လ် 

ကုိေဟာ(၆၀%)ပါဝင်ေသာ လက်သနစ်င်ေဆးရည် (Hand Sanitizer/ Gel)များှင့် 

လက်သန်စင်ေဆးေကာရန်၊ 

(ည) အမိက်စွန်ပစ်မည့်ေနရာများ စနစ်တကျစီစ်ထားရန်ှင့် အမိက်စွန်ပစ်ြခင်းလုပ်ငန်း 

အား သက်ဆိုင်ရာဌာနများှင့် ကိတင်ညိိင်းေဆာင်ရွက်ရန်၊ 
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(ဋ) အများှင့်သက်ဆုိင်ေသာ အနားယူအပန်းေြဖေနရာများသည် လူအများစုေဝးုိင် 

သည့် ေနရာများြဖစ်သည့်အတွက် လာေရာက်အပန်းေြဖသူ လူအုပ်စုများ အချင်းချင်း 

နီးနီးကပက်ပမ်ရိှေစဘဲ Physical Distancing ရရိှေစေရးအတွက် စီစထ်ားရန်ှင့် 

ကီးကပ်ေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

(ဌ)  မိသားစုခရီးသွားလာြခင်းများရိှပါက ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာနက 

ထုတ်ြပန်ထားရိှေသာ  ခရီးသွားလုပ်ငန်းလမ်းန်ကုိ လုိက်နာေဆာင်ရွက်ရန်။ 

ေရကစားမည့်ေနရာသုိ့ လာေရာက်သူများ လိုက်နာရန် 

၃။ (က) ေရကစားမည့်ေနရာသုိ လာေရာက်မည့်သူအားလံုးသည် ဖျားြခင်း၊ ှာေချြခင်း၊ 

 ေချာင်းဆုိးြခင်း၊ ုတ်တရက် အနံ/အရသာေပျာက်ဆုံးြခင်း စသည့် COVID-19 

 ေရာဂါ သံသယလကဏာများမရိှဘ ဲ ကျန်းမာေရးအေြခအေန ေကာင်းမွန်မှသာ 

 လာေရာက်ုိင်ေရး ကိတင်အသိေပးထားရိှရန်၊ 

(ခ) ခဲွစိတ်ခန်းသုံး ပါးစပ်ှင့်ှာေခါင်းစည်း(Surgical Mask)ှင့် မျက်ှာအကာ(Face 

Shield)တုိကုိ အချန်ိြပည့်စနစ်တကျတပ်ဆင်ရန်၊ (ေရစုိြခင်းြဖစ်ပါက ေရာဂါပိုး 

ဝင်ေရာက်ြခင်းအား ကာကွယ်ုိင်မည်မဟုတ်ပါ၍ တတ်ုိင်သမေရမစုိေစရန်ှင့် ေရစုိ 

ပါက ချက်ချင်းလဲလှယ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။) 

(ဂ) ေရကစားရာတွင် အနီးကပ်ကစားြခင်းမြပရန်၊ တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး ခပ်ခွာခွာေန၍ 

ေရကစားရန်၊ အတတ်ုိင်ဆံုး သတ်မှတ်ေနရာများတွင်ေန၍ ေရကစားြခင်းအား 

ေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

(ဃ) ေရှင့်ဆပ်ြပာ (သုိမဟုတ်) အယ်လ်ကုိေဟာ(၆၀%)ပါဝင်ေသာ လက်သန်စင် 

ေဆးရည ်(Hand Sanitizer/ Gel)များှင့် မကာခဏ လက်သနစ်င်ေဆးေကာရန်။ 

ေရပက်ခံသူများ လုိက်နာရန် 

၄။ (က) ေရပက်ခံသူများအားလံုးသည ် ဖျားြခင်း၊ ှာေချြခင်း၊ ေချာင်းဆုိးြခင်း၊ ုတ်တရက် 

 အနံ/အရသာေပျာက်ဆုံးြခင်း စသည့် COVID-19 ေရာဂါ သံသယလကဏာများ 

 မရိှဘဲ  ကျန်းမာေရးအေြခအေန ေကာင်းမွန်မှသာ ေရပက်ခံထွက်ရန်၊ 
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(ခ) ေနအိမ်ြပင်ပသုိထွက်ခွာပါက ခွဲစိတ်ခန်းသံုး ပါးစပ်ှင့်ှာေခါင်းစည်း (Surgical 

Mask)ှင့် မျက်ှာအကာ(Face Shield)အား တဲွဖက်၍ မြဖစ်မေန တပဆ်င်ရန်၊ 

Surgical Mask ေရစုိပါက အသစ်လဲလှယ်တပ်ဆင်ရန်၊ Surgical Mask  တပ်ဆင် 

ထားရန် ခက်ခဲေသာအေြခအေန(အထူးသြဖင့် ေရကစားချန်ိ)တွင် မျက်ှာအကာ 

(Face Shield) အား မြဖစ်မေန စနစ်တကျ တပ်ဆင်ထားရန်၊ (ေရစုိြခင်းြဖစ်ပါက 

ေရာဂါပိုးဝင်ေရာက်ြခင်းအား ကာကွယ်ုိင်မည်မဟုတ်ပါ။)  

(ဂ) လမ်းေလာက်သကန်လည်ပတ်သူများှင့် ေရကစားသူများအေနြဖင့် တစ်ဦးှင့် 

တစ်ဦး ခပ်ခွာခွာေနရန်၊ 

(ဃ) ြမန်မာ့ိုးရာသကန်ကာလအတွင်း ေရပက်ခံကားများြဖင့် လှည့်လည်သွားလာပါက 

အတူေနမိသားစုဝင်များသာ လိုက်ပါစီးနင်းရန်ှင့် အြခားသူများအား လိုက်ပါစီးနင်း 

လည်ပတ်ြခင်း မြပရန်၊ 

(င) ေရှင့်ဆပ်ြပာ (သုိမဟုတ်) အယ်လ်ကုိေဟာ(၆၀%)ပါဝင်ေသာ လက်သန်စင် 

ေဆးရည ်(Hand Sanitizer/ Gel) များှင့် မကာခဏလက်သန်စင်ေဆးေကာရန်။ 

  မှတ်ချက်။  ြမန်မာ့ရုိးရာသကင်္န်ကာလအတွင်း ပါဝင်ဆင်နွဲှခ့ဲေသာ ြပည်သူများ  

   အေနြဖင့် (၂)ပတ်အတွင်း  COVID-19  ေရာဂါသံသယလက္ခဏာများ   

   ြဖစ်ေပါ်ခံစားရပါက နီးစပ်ရာကျန်းမာေရးဌာနသို့ ချက်ချင်းဆက်သွယ်  

   ေဆာင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။  

၅။ အထက်ေဖာ်ြပပါ လိုက်နာရန်အချက်များှင့်စပ်လျ်း၍ လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်ပါက တည်ဆဲ 

ဥပေဒများအရ အေရးယူေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်သည်။ 

 

ေဒါက်တာသက်ခုိင်ဝင်း 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 
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စာအမှတ်၊ ၁မဆ(ဆ)၂၀၂၁/ 

ရက်စဲွ၊ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဧပလီ ( ၉ )ရက် 
 

ြဖန့်ေဝြခင်း 

ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥကံုး 

ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီံုး 

ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအုပ်ချပ်မုံး 

ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ံုး 

ြပည်သူလတ်ေတာ်ံုး  

အမျိးသားလတ်ေတာ်ံုး 

ြပည်ေထာင်စုတရားလတ်ေတာ်ချပ် 

တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ံုး 

ုိင်ငံေတာ်ဖွဲစည်းပံုအေြခခံဥပေဒဆုိင်ရာခုံံုး 

ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်ုံး 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးဌာနအားလံုး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ံုး 

ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖဲွ 

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ 

တုိင်းေဒသကီး သုိမဟုတ် ြပည်နယ် စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအားလုံး 

ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ် 

အဂတိလိုက်စားမတိုက်ဖျက်ေရးေကာ်မရှင်ံုး 

ြမန်မာုိင်ငံအမျိးသားလူအခွင့်အေရးေကာ်မရှင်ုံး 

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ 
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ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ ီ

မေလးမိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ ီ

န်ကားေရးမှးချပ ်    ြမန်မာုိင်ငံြပန်တမ်းအပိုင်း(၁)တွင်  

ပုံိှပ်ေရးှင့်ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန  ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန်။ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာနေအာက်ရိှ ဦးစီးဌာနများအားလံုး 

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ ေနြပည်ေတာ်/တုိင်းေဒသကီး/ြပည်နယ် ြပည်သူကျန်းမာေရး/ ကုသေရး 

ဦးစီးဌာနမှးများအားလုံး 


