ကျန််းမာရ ်း စစ်ရ

်းမှုလုပင
် န််းစဉ်မျာ်း အသိရပ်းနိှု်းရ

ာ်ချက်

ကကယ်စင်အိမ် ာဝင််းအတွင််း ရနထိုင်လျက် ိရသာလူကက်းမင််းမျာ်းနင့်် ဧည့််သည်ရတာ်မျာ်း ခင်ဗျာ/ င်
လူကက်းမင််းတိို့ု ကကာ်းသိပပ်းဖြစ်တ့်အတိုင််း လတ်တရလာတွင် COVID-19 ရ ာဂါပိ်းု ကူ်းစက်ဖပန်ပ
ို့ ွာ်းရနမှု
သည် တစ်ကမဘာလု်း အတိင
ု ််းအတာအ အလွန်အရ ်းကက်းရသာ အရကကာင််းအ ာတစ်ခု ဖြစ်လျက် ိပပ်း
နိုင်ငအမျာ်းစုတွင် အဝင်အထွက်နင့်် သွာ်းရ ာက်လည်ပတ်မမ
ှု ျာ်းကို ကန်ို့သတ်လျက် ိပါသည်။
ကကယ်စင်အိမ် ာ၏ အုပခ
် ျျုပ်မှုတာဝန် ိသူမျာ်းအရနဖြင့််လည််း အိမ် ာဝင််းအတွင််း ရနထိုင်သူမျာ်းအာ်း
ရ ာဂါကူ်းစက်ဖပန်န
ို့ မ
ို့ ှုမ အရကာင််း

ု်းကာကွယ်ရပ်းနိုင် န် အတတ်နိုင်

ု်း ကကိျု်းစာ်းရ

ာင် ွက်လျက်

ိပါသည်။
ရ ာဂါကာကွယ်ရ ်း နည််းလမ််းမျာ်းအနက်မ တစ်ခုအရနဖြင့်် အိမ် ာဝင််းအတွင််း ဝင်ထွက်သွာ်းလာ
လျက် ိရသာ ရမာ်ရတာ်ယာဉ်မျာ်း၊ ရမာ်ရတာ်
လာသူမျာ်းကို ကိုယအ
် ပူချိန် တိင
ု ််းတာစစ်ရ

ိုင်ကယ်မျာ်းနင့်် စက်ဘ်းမျာ်းရပေါ်တွင် စ်းနင််းလိုက်ပါ

်းဖခင််းလုပ်ငန််းကို ရ

ာင် ွက်ရပ်းလျက် ိရကကာင််း အသိ

ရပ်းအပ်ပါသည်။ အိမ် ာဝင််းအတွင််းသိုို့ သွာ်းရ ာက်လိုသည့််ရန ာနင့်် သွာ်းရ ာက်လိုသည့်် အရကကာင််း
အ င််းတိို့က
ု ိုလည််း လူကက်းမင််းတိို့အ
ု ရနဖြင့်် လုခချုရ ်းတာဝန် သ
ိ ူမျာ်းသိုို့ အသိရပ်းဖခင််းဖြင့်် ပူ်းရပါင််း
ရ

ာင် ွက်ရစလိုပါသည်။

ကိုယအ
် ပူချိန်တင
ို ််းတာ ာတွင် ၉၉.၅ ဒဂ

ြာ င်ဟိုက် သိမ
ုို့ ဟုတ် ၃၇.၅ ဒဂ

စင်တဂ ိတ်ထက်

ရကျာ်လွန်ရနပါက ရအာက်ပါအချက်မျာ်းကို စနစ်တကျ ပူ်းရပါင််းပါဝင်လိုက်နာရပ်းရစလိုပါသည်။
၁။ လူကက်းမင််းသည် အိမ် ာဝင််းအတွင််းသိုို့ ချက်ချင််းဝင်ရ ာက်နိုင်မည် မဟုတ်ရသ်းဘ ၂ မိနစ်ခန်ို့
ရစာင့််

ိုင််းရပ်း မည် ဖြစ်ပါသည်။

၂။ ၂ မိနစ်ခန်အ
ို့ ကကာတွင် လူကက်းမင််း၏ ကိုယအ
် ပူချိန်ကို ဖပန်လည်တင
ို ််းတာ စစ်ရ

်းမည်ဖြစ်ပါသည်။

အကယ်၍ လူကက်းမင််း၏ ကိုယ်အပူချိန်သည် ၉၉.၅ ဒဂ ြာ င်ဟိုက် သိုို့မဟုတ် ၃၇.၅ ဒဂ စင်တဂ ိတ်
ရအာက်ရလျာ့်နည််းသွာ်းပါက အိမ် ာဝင််းအတွင််းသိုို့ သွာ်းရ ာက်လိုသည့််ရန ာနင့်် သွာ်းရ ာက်လိုသည့််
အရကကာင််းအ င််းတိို့ု မတ်တမ််းတင်ပပ်းလျှင် လူကက်းမင််းအာ်း အိမ် ာဝင််းအတွင််းသိုို့ ဝင်ရ ာက်ခွင့််ဖပျု
မည် ဖြစ်ပါသည်။
အကယ်၍ လူကကီြီးမင်ြီး၏ ကျိိုယအ
် ပူခ န
ျိ ်သည် ၉၉.၅ ဒီဂရီ ဖာရင်ဟျိိုက် သျိိုို့မဟိုတ် ၃၇.၅ ဒီဂရီ
စင်တဂ
ီ ရျိတ်ထက် ဆက်လက်ကက ာ်လွန်ကနပါက ကအာက်ပါလိုပ်ကဆာင်ခ က်မ ာြီးကိုျိ ဆက်လက်
ကဆာင်ရွက်သွာြီးမည် ဖဖစ်ပါသည်။
အျိမရ
် ာဝင်ြီးအတွင်ြီးသိုို့ျိ လာကရာက်လည်ပတ်သူမ ာြီး
၁။ လူကက်းမင််းအာ်း အိမ် ာဝင််းအတွင််းသိုို့ ဝင်ရ ာက်ခွင့််ဖပျုရတာ့်မည် မဟုတရ
် ကကာင််း အသိရပ်းအပ်
ပါသည်။
၂။

လူကက်းမင််း၏

ကိုယ်အပူချိန်သည်

သာမန်ထက်ဖမင့််မာ်းရနရကကာင််း

အရထာက်အထာ်းဖြင့််

မတ်တမ််းတင်ထာ်းမည်ဖြစ်ပပ်း ကမဘာ့်ကျန််းမာရ ်းအြွွဲ့ (WHO) မ ချမတ်ထာ်းရသာ လမ််းညွှန်ချက်
မျာ်းအတိင
ု ််း မိမိဘာသာ သ်းသန်ို့ခွဖခာ်းရနထိုင် န် အရလ်းအနက်ထာ်း အကကဖပျုတက
ို ်တန
ွ ််းလိုပါသည်။
၃။ လူကက်းမင််းအာ်း ကျန််းမာရ ်းရစာင့််ရ ာက်မစ
ှု င်တာမျာ်းသိုို့

က်သွယန
် ိုင်မည့်် ြုန်း် နပါတ်မျာ်း

စာ င််းကို အသိရပ်းမည် ဖြစ်ပါသည်။
အျိမရ
် ာဝင်ြီးအတွင်ြီး လက်ရျိကနထျိိုင်လ က်ရျိသူမ ာြီး
၁။ လူကက်းမင််း၏ ကိုယ်အပူချိန်သည် သာမန်ထက် ဖမင့််မာ်းရနရကကာင််း အရထာက်အထာ်းဖြင့််
မတ်တမ််းတင်ထာ်းမည်ဖြစ်ပပ်း ကမဘာ့်ကျန််းမာရ ်းအြွွဲ့ (WHO) မ ချမတ်ထာ်းရသာ လမ််းညွှန်ချက်
မျာ်းအတိင
ု ််း မိမိဘာသာ သ်းသန်ို့ခွဖခာ်းရနထိုင် န် အရလ်းအနက်ထာ်း အကကဖပျုတက
ို ်တန
ွ ််းလိုပါသည်။
၂။ လူကက်းမင််း၏ ရနအိမ်သိုို့ ဖပန်၍ ကမဘာ့်ကျန််းမာရ ်းအြွွဲ့ (WHO) မ ချမတ်ထာ်းရသာ လမ််းညွှန်ချက်
မျာ်းအတိင
ု ််း မိမိဘာသာ သ်းသန်ို့ခွဖခာ်းရနထိုင်ဖခင််းကို လိုက်နာရ
၃။ လူကက်းမင််းအာ်း ကျန််းမာရ ်းရစာင့််ရ ာက်မစ
ှု င်တာမျာ်းသိုို့
စာ င််းကို အသိရပ်းမည် ဖြစ်ပါသည်။

ာင် ွက် မည် ဖြစ်ပါသည်။
က်သွယ်နိုင်မည့်် ြုန်း် နပါတ်မျာ်း

လက် ိအချိန်တွင် ကကယ်စင်ပမိျုွဲ့ရတာ်အိမ် ာ စမအုပခ
် ျျုပ်သူမျာ်းအရနဖြင့်် သွာ်းလာလှုပ် ာ်းမှုမျာ်း
ကန်ို့သတ်သည့််ဖြစ်စဉ်မျာ်း ဖြစ်ရပေါ်လာလျှင်ပင် အိမ် ာဝင််းတွင််း မ ိမဖြစ် လိုအပ်ရသာ ဝန်ရ
မျာ်းကို ရသချာရပါက်

ိနိုင်ရစ န် ကကိျုတင်ဖပင်

င်ရ

ာင်မှု

ာင် ွက်ထာ်းပါသည်။

COVID -19 တိက
ု ်ြျက်ရ ်းအတွက် လတ်တရလာဖြစ်ရပေါ်လာရသာ အရဖခအရနမျာ်းကို လူကက်းမင််း
အရနဖြင့်် ပူရပါင််းရ

ာင် ွက်ရပ်း န်နင့်် နာ်းလည်ရပ်းပါ န် ပန်ကကာ်းအပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တုို့ိ၏ အိမ် ာ

ဝင််းအတွင််းသိုို့ ရ ာဂါကူ်းစက်ပျွဲ့နမ
ို့ ှုအနည််း

ု်းဖြစ်ရစ န် အတူတကွ ပူ်းရပါင််းပါဝင်ရပ်းပါ န်လည််း

ရမတတာ ပ်ခအပ်ပါသည်။ ကျန််းမာရ ်းနင့််အာ်းကစာ်းဝန်ကက်းဌာန၏ ရ ာဂါကာကွယ်ရ ်း လမ််းညွှန်
ချက်မျာ်းကို လိုက်နာဖခင််းဖြင့်် မိမိကိုယ်ကိုယန
် င့်် မိမိအန်းအနာ်းပတ်ဝန််းကျင် ိ လူသာ်းမျာ်းအာ်းလု်း၏
ကျန််းမာရ ်းအရပေါ် အရလ်းထာ်းဂရုစိုက်ပပ်း ရ ာဂါဖပန်ို့ပွာ်းကူ်းစက်ဖခင််းကို မိမိမစတင်၍ ကာကွယ်
ကကပါ န် အရလ်းနက်ထာ်း တိက
ု ်တန
ွ ််းလိုက် ပါသည်။
ထူ်းဖခာ်းရသာအရဖခအရန ဖြစ်စဉ်မျာ်းနင့်် ပတ်သက်၍ဖြစ်ရစ၊ သိ ိလရ
ို သာအချက်မျာ်းနင့်် ပတ်သက်၍
ဖြစ်ရစ customercare@yomaland.com သိုို့ စာပိို့ု၍ အရကကာင််းကကာ်းနိုင်ပါသည်။ ရနာက်
အချက်အလက်မျာ်းကိုလည််း လူကက်းမင််းတိို့ထ
ု အချိန်နင့််တရဖပ်းည ရပ်းပိို့ု

ု်း သတင််း

က်သွယ်သွာ်းမည် ဖြစ်ပါ

သည်။
အရ ်းရပေါ်ကျန််းမာရ ်း
•

ိုင် ာဌာနမျာ်း၏

က်သွယ် န်ြုန််းနပါတ်မျာ်း

န်ကုန်တုင
ိ ််းရဒသကက်း ဖပည်သူူ့ကျန််းမာရ ်း ဦ်းစ်းဌာန – 09-449001261, 09-794510057

•

မနတရလ်းတိင
ု ််းရဒသကက်း ဖပည်သူူ့ကျန််းမာရ ်း ဦ်းစ်းဌာန – 09-2000344, 09-43099526

•

ဗဟိုကူ်းစက်ရ ာဂါတိက
ု ်ြျက်ရ ်းဌာန - 067-3431432, 067-3431434, 09-429228991,
09-459149477

•

ဖပည်သူူ့ကျန််းမာရ ်း အရ ်းရပေါ်တုနို့်ဖပန်ရ ်းဌာန – 067- 3420268

•

သန်လျင်ရ

•

ချမ််းရဖမ့်ရမတတာရ

်းရု - 056 21 511
်းရု (သန်လျင်) – 09 42012 3047

•

ပန််းလိှုင်စလုရ

•

International SOS Yangon – 01-657922, 09-420114536

ယခုလို ပူ်းရပါင််းပါဝင်ရ

်းရု - 01-368 4323, 09-421042679

ာင် ွက်ရပ်းသည့််အတွက် အထူ်းပင်ရကျ်းဇူ်းတင် ိပါရကကာင််းနင့်် လူကက်းမင််းတိို့ု

အာ်းလု်း ကျန််းမာ၊ ရဘ်းကင််းပါရစရကကာင််း
ရလ်းစာ်းစွာဖြင့််

Star City Management

ုမန
ွ ်ရကာင််းရတာင််းအပ်ပါသည်။

