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က်��ဗစ်-်၁၉ က်ပ်လ်ျောရှိ�ဂါါ က်�လအတွေင့်�် သက်က်ြီးက်ီ�ရှိွယ်အ်��များိ��အတွေက် ်
စ်�တွ်က်ိန်�်များ�လျောရှိ�နှိင့််် စ်�တွလ်ူများုဆက်ဆ်လံျောရှိ� toolkit 



UNFPA က ပြ�န်ဆ်ိုု�သော�ာ ပြ�န်�်ာဘာာ�ာပြ�န််

ရှိိင့်�်လင့်�်ချိိက််
«ဤစာာ�ူကု� Inter-Agency Standing Committee (IASC) က ဘာာ�ာပြ�န်ဆ်ိုု�ပြ�င်း�် �ဟု�တ်�်ါ။ စာာ�ူတ်ွင်း�်ါဝင်းသ်ော�ာ 
အကြောသော�ကာင်း�်အကြောရာာနှှင်း်် ဘာာ�ာပြ�န်ဆ်ိုု��ု၏ တ်ုကျ�ုနှှင်း် ် �တ်�်က၍် IASC တ်ွင်း ် တ်ာဝန်�်ရာှု�ါ။ �ူရာင်း�် အကြောဂ�လို�ဘ်ာာ�ာ 
စာာ�ူပြ�စာသ်ော�ာ ‘Inter-Agency Standing Standing Committee: Living with the Times: a mental health and 
psychosocial support toolkit for older adults during the COVID-19 pandemic’ �ည်�်ာလိှင်း ် တ်ရာာ�ဝင်း ်
အကြောစာစာ်အကြော�ှန်် ပြ�စာ�်ါ�ည်။်»



ဤ toolkit�ည်် Inter-Agency Standing Committee Reference Group ၏ အကြောသောရာ�သော�်အကြောသောပြ�အကြောသောန်�ျာ�တ်ွင်း ်စာုတ််ကျန််��ာသောရာ�
နှှင်း်် စာုတ်လ်ိူ�ုဆိုကဆ်ိုသံောရာ� အကြောသော�ာကအ်ကြော�ံ် �ံ်�ု��သော��ပြ�င်း�် (IASC MHPSS RG) �ှ ပြ�ုစာ��ာ�ပြ�င်း�် ပြ�စာ�်ည်။်

ယ�� အကြောရာင်း�်အကြောပြ�စာတ််ွင်း ် �ါဝင်း်�ည််် �ု�စာတ်ာ�ျာ�က အကြောဓိုကသော���ျင်းသ်ော�ာ �တ်င်း�်အကြော�ျကအ်ကြောလိက�်ျာ��ည် ်�ကက်ြီးကး�ရာွယအ်ကြောု��ျာ�
အကြောသောန်ပြ�င်း် ် ကု�ဗစာ-်၁၉ က�သ်ောရာာဂါကာလိနှှင်း် ် ကု�ဗစာ-်၁၉ အကြောလိွန်် ကာလိ�ျာ�တ်ွင်း ် �ု�ုကု�ယတ််ု�င်းန်ှှင်း်် သောဘာ��တ်ဝ်န်�်ကျင်းတ််ွင်း ် ရာှု
သော�ာ�ူ�ျာ�အကြောာ� �ည်�်ု���ည်�်� ံအကြောသော�ာကအ်ကြော�ံ်သော��နှု�င်းသ်ော�ကာင်း�် �ုရာှုသောစာရာန် ်ရာည်ရ်ာွယ�်ာ��ါ�ည်။် စာုတ််ကျန်�်�ာသောရာ�နှှင်း် ်စာုတ်လ်ိူ
�ုဆိုကဆ်ိုသံောရာ� အကြောသော�ာကအ်ကြော�ံ် �ံ်�ု��သော���ူ�ျာ�အကြောတ်ွက ် �ု�စာတ်ာ�ျာ� အကြော��ံ�ပြ�ုပြီး�း� �ကက်ြီးကး�ရာွယအ်ကြောု��ျာ�နှှင်း် ် သောပြ�ာဆိုု�ဆိုကဆ်ိုရံာန်် 
လိ��်ညွှှန်�်ျက�်ျာ� �ါရာှု�ါ�ည်။် ယ���ု�စာတ်ာ�ျာ��ည် ် IASC ၏ ကု�ဗစာက်ာလိအကြောတ်ွင်း�် စာုတ််ကျန်�်�ာသောရာ�နှှင်း် ် စာုတ််လိူ�ုဆိုကဆ်ိုံ
သောရာ� ရှုုသော�ာင်း်က်ဏ္ဍ�ျာ�ကု� အကြောသောလိ��ာ�သောပြ�ရာှင်း�်ပြ�င်း�်ဆိုု�င်းရ်ာာ �ကာ�ပြ�တ် ်အကြောနှှစာ�်ျု�လ်ိ�်�ညွှှန်�်ျက�်ျာ��ှ �ကက်ြီးကး�ရာွယအ်ကြောု��ျာ�နှှင်း် ်
�ကဆ်ိုု�င်း�်ည််် လိ��်ညွှှန်�်ျက�်ျာ�နှှင်း် ်ကု�ဗစာက်ာလိအကြောတ်ွင်း�် ကဏ္ဍသော�ါင်း�်စာ� ံMHPSS အကြောစားအကြောစာဉ််�ျာ�အကြောတ်ွက ်လိ��င််းန်�်�ု�င်း�်ဆိုု�င်းရ်ာာ 
�ည်််�ွင်း�်စာဉ််�စာာ��ု လိ��်ညွှှန်�်ျက�်ျာ�အကြောသော�် အကြောသောပြ��ပံြီး�း� သောရာ�ဆိုွ��ာ�ပြ�င်း�် ပြ�စာ�်ည်။် 

ယ�� toolkitအကြောာ� �န်တ််း�သောရာ�ဆိုွ�ပြ�င်း�်လိ��င််းန်�်�ှာ �ူ�သော�ါင်း�်�ါဝင််းသောစာပြ�င်း�်နှှင်း်် ��်�ါ���်ါ စာ��်��လ်ိ��်သောဆိုာင်းပ်ြ�င်း�်တ်ု��  �ါဝင်းပ်ြီး�း� 
�ကက်ြီးကး�ရာွယအ်ကြောု��ျာ�အကြောတ်ွက ် အကြော�င်း််သောလိျာဆ်ို�ံ� ရှု���်��ံျာ�နှှင်း်် ဒီးဇိုု�င်း်��ျာ�ပြ�စာရ်ာန်် အကြောစာ�ျ ုု�စာ��်���်�်�က�ါ�ည်။် နှု�င်းင််း ံ ၅၁ နှု�င်း်င်း�ံှ 
အကြော�က်အကြောရာွယအ်ကြောာ�ပြ�င်း် ်၆၀ နှှင်း်် ၉၀ နှှစာ် အကြောတ်ွင်း�်ရာှု  �ကက်ြီးကး� ၁၉၉ သောယာကက် အကြောွန််လို�င်း်��ှ စာစာတ််�်�သောကာက�်ပံြ�င်း�်နှှင်း်် ဦး�တ်ည််
အကြော��စ်ာ�အကြောလို�က ်သောဆိုွ�သောနှွ�တ်ု�င်း�်င်း်ပြ�င်း�်�ျာ� �ှတ်ဆိုင်း်် ဒီးဇိုု�င်း်�နှှင်း်် �ါဝင်းသ်ော�ာ အကြောသော�ကာင်း�်အကြောရာာ�ျာ�အကြောသော�် �င်းပ်ြ�င်းယ်ူဆို�ျက်�ျာ� �ံ်�ု��
သော�����်က�ါ�ည်။် သောကာကယ်ူရာရာှုသော�ာ �င်းပ်ြ�င်းယ်ူဆို�ျက�်ျာ�အကြောသော�် အကြောသောပြ��ပံြီး�း� IASC MHPSS RG က �ု�စာတ်ာ�ျာ�အကြောာ� ပြ�န်လ်ိည််
ဆိုန််�စာစာ�်�်�လို� International Federation on Ageing, HelpAge International and Alzheimer’s Disease International 
�ှ လိ��သ်ော�ာက်ု�င်း�်က�်ျာ� အကြော�ါအကြောဝင်း ် �ကက်ြီးကး�ရာွယအ်ကြောု��ျာ�၏ ကျန်�်�ာသော�ျာရ်ာှင်း�်ုအကြောတ်ွက ် အကြောဓိုကလိ��သ်ောဆိုာင်းသ်ောန်သော�ာ သောအကြောဂျင်းစ်ား
�ျာ�နှှင်း် ်အကြောန်း�က�်�ူ�သော�ါင်း�်ကာ အကြောသော�ကာင်း�်အကြောရာာအကြောလို�က ်စား�သံော��သော�ာ အကြော�ွ���ျာ��ွ��စာည်�်ပြီး�း� ယ�� �ံ်�ု��ကူည်း�ူလိ��်ညွှှန်အ်ကြောာ� သော�ာ်
သောဆိုာင်း�်�်ပြ�င်း�် ပြ�စာ�်ည်။် ယ��လိ��င််းန်�်စာဉ်�်ည် ် dementia သောရာာဂါ �စံာာ�သောန်ရာ�ူ�ျာ�အကြောာ� အကြောကူအကြောည်းသော���ူ�ျာ�၊ MHPSS ကု� 
လိူ�ာ��ျင်း�်စာာန်ာသော�ာက�်ာ��ု အကြောသော�ာကအ်ကြော�ံ် အကြောကူအကြောည်းသော��သောရာ� လိ��င််းန်�်�ျာ�တ်ွင်း ် �ည်််�ွင်း�်လိ��က်ု�င်း�်ူ�ျာ�၊ �ကက်ြီးကး�
ရာွယအ်ကြောု��ျာ�ကု� ကူည်းသော�ာက�်ံ်သော���ူ�ျာ� နှှင်း်် ��န်စ်ာွ��်�ူ�ျာ�ကု�  ကူည်းသော���ူ�ျာ� စာ�ည််် �တ်ူည်းသော�ာ န်ယ�်ယအ်ကြော�း��း�
�ှ ကွ��်ကျင်း�်ူ�ျာ� စာ�သော�ါင်း�်�ါဝင်းသ်ော�ာ သောအကြောဂျင်းစ်ား တ်စာ�်�နှှင်း််တ်စာ�်�အကြော�ကာ� �ူ�ပြ�ာ��ည်် ် �ူ�သော�ါင်း�်သောဆိုာင်းရ်ာွက�်ု လိ��်င်းန််�စာဉ် ် 
ပြ�စာ�်ည်။် နှု�င်းင််းအံကြောဆိုင်း်် MHPSS Technical Working Groups ကွန်ယ်က�်ျာ� �ှတ်ဆိုင်း်် နှု�င်းင််း ံ ၁၀နှု�င်းင််း�ံှ သောပြ�ပြ�င်းအ်ကြောသောန်အကြော�ာ�၊ 
ဝင်းသ်ောင်းွနှှင်း်် အကြောသောပြ�အကြောသောန် �တ်ူည်း�ကသော�ာ �ကက်ြီးကး�ရာွယအ်ကြောု� ၈၀သောယာကပ်ြ�င်း် ် �ု�စာတ်ာ�ျာ�အကြောာ� စာ��်���်�်�ါ�ည်၊် �ံ်�ု��ကူည်း�ူ
လိ��်ညွှှန်က်ု� IASC MHPSS RG �ှ အကြော�င်း�်ဝင်း ် သောအကြောဂျင်းစ်ား�ျာ�၏ ပြ�ည််စ်ာွက�်ျက�်ျာ�အကြောသော�် အကြောသောပြ��ပံြီး�း� ပြ�န်လ်ိည််ဆိုန််�စာစာ်�ာ�
�ါ�ည်။် အကြောဓိုက �တ်င်း�်အကြော�ျကအ်ကြောလိက�်ျာ� �ါဝင်းသ်ော�ာ �ု�စာတ်ာ�ျာ��ည် ် စာာ�တ်စ်ာွ��်ရာည် ်အကြောန်ည်�်အကြောကျဉ်�်�ာ လို�အကြော�ပ်ြီး�း� �
တ်ူကွ�ပြ�ာ�သော�ာ ယဉ််သောကျ��ုအကြော�း��း�ကု� ခြုံ�ုငံ်း��ံု�ည်််အကြောပြ�င်း ် �ကက်ြီးကး�ရာွယအ်ကြောု��ျာ�နှှင်း်် သောပြ�ာဆိုု�ဆိုကဆ်ိုရံာန်် ရာည်ရ်ာွယ�်ာ�သော�ာ 
စာကာ�သောပြ�ာ�ျာ�နှှင်း် ်လို�ရ်ာှာ��ု�ျာ� �ါဝင်း်�ါ�ည်။် IASC MHPSS RG �ှ �တ်ူည်းသော�ာ ဒီးဇိုု�င်း�်�ု�စာတ်ာ  အကြော�း��း�အကြောတ်ွက ်ပြ�န်လ်ိည််
ရာရာှုသော�ာ �င်းပ်ြ�င်းယ်ူဆို�ျက�်ျာ�အကြောာ� စာ�စာည်�်ပြ�င်းဆ်ိုင်းပ်ြီး�း� ယ��  �င်းပ်ြ�င်းသ်ောတ်ွ�သောန်ရာသော�ာ �ု�စာတ်ာ�ျာ� �ွကရ်ာှုလိာပြ�င်း�် ပြ�စာ�်ည်။်

ယ�� toolkitအကြောာ� သော�ာသ်ောဆိုာင်းရ်ာာတ်ွင်း ် လိ��်ညွှှန်�်ါဝင်းသ်ော����သ်ော�ာ �ကက်ြီးကး�ရာွယအ်ကြောု� အကြောာ�လိ�ံ�ကု� စာုတ််ရာင်း�်ပြ�င်း် ် အကြော�ုအကြော�ှတ််ပြ�ု
�ါ�ည်။် ယ�� toolkitကု� ကု�ဗစာ-်၁၉ က�သ်ောရာာဂါသောဘာ�နှှင်း် ် �တ်�်က၍် တ်�န််ပ်ြ�န်သ်ောဆိုာင်းရ်ာွကသ်ောန်�က�ူ�ျာ�၊ လိူ�ာ��ျင်း�်စာာန်ာ
သော�ာက�်ာ��ု  အကြောသော�ာကအ်ကြော�ံ် အကြောကူအကြောည်းသော��သောရာ� လိ��င််းန်�်�ျာ� သောဆိုာင်းရ်ာွကသ်ောန်�က�ူ�ျာ� အကြောသောန်ပြ�င်း် ် �ကက်ြီးကး�ရာွယအ်ကြောု��ျာ�၏ 
စာုတ်က်ျန်�်�ာသောရာ�နှှင်း် ်စာုတ်လ်ိူ�ုဆိုကဆ်ိုသံောရာ� ကျန်�်�ာသော�ျာရ်ာှင်း�်ုကု� ဦး�စာာ�သော��သော�ာသ်ောဆိုာင်း�်ည်််အကြော�ါ အကြော��ံ�ပြ�ုနှု�င်း�်ါ�ည်။်

များ�တွဆ်က််



ကု�ဗစာ-်၁၉ က�သ်ောရာာဂါ�ည် ် �ကက်ြီးကး�ရာွယအ်ကြောု� အကြောဘာု��အကြောဘာွာ�
�ျာ�အကြောသော�် သောရာာဂါလိကခဏာာ ပြ�င်း�်�န်ပ်ြ�င်း�်၊ အကြော�ကသ်ော�ဆို�ံ�
ပြ�င်း�် စာ�ည််ပြ�င်း်် ရှုု�က�်တ်�်ု�ျာ� ပြ�စာသ်ော�်လိျကရ်ာှု�ါ�ည်။် 
အကြော�က်အကြောရာွယအ်ကြောလို�က ်သောပြ�ာင်း�်လိ�လိာသော�ာ ကု�ယ�်အံကြောာ�စာန်စာ်
သော�ကာင်း် ် သောရာာဂါ�ျာ�ကူ�စာက�်ု�ှ တ်ွန်�်လိှန်ရ်ာန်် �က�်�လိာပြီး�း� 
သောရာာဂါပြ�စာ�်ွာ�ရာန် ် အကြော�ွင်း််အကြောလိ��် �ု��ျာ�လိာသော�ျရာှု�ါ�ည်။် 
�ကက်ြီးကး�ရာွယအ်ကြောု��ျာ�အကြောသောန်ပြ�င်း် ် ��န်�်�ှ ုု�သောန်သော�ာ အကြောဆို�တ််
သောရာာဂါ၊ သောကျာကက်�်သောရာာဂါ၊ နှှလိ��ံသော�ွ�သော�ကာသောရာာဂါ၊ 
ဦး�သောနှှာကန်ှှင်း််အကြောာရှု�သံော�ကာသောရာာဂါ၊ ကင်းဆ်ိုာသောရာာဂါ စာ�ည််် 
ကျန်�်�ာသောရာ�ပြ�ဿန်ာ�ျာ� ရာှုသောန်နှု�င်း်ပြီး�း� �ျ ုု�စာ�သံော�ာသောဆို�ဝါ��ျာ� 
သော�ာက�်��ံသောန်ရာပြ�င်း�်�ည် ် ကု�ဗစာ-်၁၉အကြော�ါအကြောဝင်း ် �ျာ�န်ာ�ု
�ျာ�ကု� တ်ု�က�်�တ်ရ်ာန််၊ ပြ�န်လ်ိည်က်ျန်�်�ာ�န်စ်ာွ��်လိာရာန် ်�ု��ု�
�က�်�သောစာနှု�င်း�်ါ�ည်။်

ကု�ဗစာ-်၁၉ကု� �ုန်�်�ျု�်ရာန်် �ျ�ှတ်လ်ို�က�်ည််် သောရာတ်ု�၊သောရာရာှည် ်
သောဆိုာင်း်ရာွက�်ျက်�ျာ�နှှင်း် ်ဆိုက်စာ�သ်ော�ာ စာုတ်�်ုစား��ု၊ �က�်�လိာ
သော�ာ စား��ွာ�သောရာ�အကြောသောပြ�အကြောသောန်နှှင်း်် လိူ�ုဆိုကဆ်ိုသံောရာ� န်ယ�်ယ်
တ်ွင်း ် �း�ပြ�ာ��ွ��ွကသ်ောန်ရာပြ�င်း�်တ်ု���ည် ် စာုတ်�်ု�င်း�်ဆိုု�င်းရ်ာာ 

ကျ န်�် �ာ သော�ျာ် ရာှ င်း် �ု အကြောသော�် 
ရှုု�က�်တ်�်ု�ျာ� ရာှုလိာနှု�င်း်
�လို� စာုတ်က်ျပြ�င်း�်နှှင်း်် စာု��ရာု�်
စာုတ်�်ျာ�ပြ�င်း�်က��်ု�� အကြောပြ�စာ်
�ျာ��ည်် ် အကြောသောပြ�အကြောသောန်�ျာ� 
အကြော�ါအကြောဝင်း ် န်ဂု�ရာှုနှှင်း််ပြီး�း�သော�ာ 
စာုတ်က်ျန်�်�ာသောရာ� �ု���ဟု�တ် ်
ဦး� သောနှှာ က် နှှ င်း်် အကြောာ ရှု�ံ သော�ကာ 
ပြ�ဿန်ာ�ျာ�ကု� �ု��ု�ဆိုု��ရာွာ�
သောစာနှု�င်း�်ါ�ည်။် �ု��ပြ�င်း ်
�ု�ှတ်�်ုစာွ��်ရာည် ် ကျဆိုင်း�်

နှု�င်း�်ည််် နှှင်း််/�ု���ဟု�တ် ် �ု�ုကု�ယက်ု� အကြောဆို��ံစားရာင်းန်ှု�င်း်�ည််် 
အကြောနှတရာာယက်ု�လိည်�် �ု��ု�ပြ�င်း်တ််ကသ်ောစာနှု�င်း�်ါ�ည်။်
�ကက်ြီးကး�ရာွယအ်ကြောု��ျာ� အကြော�ူ��ပြ�င်း်တ််စာက်ု�ယတ််ည်�်
သောန်သော�ာ �ု���ဟု�တ် ် ���ံှန််အကြောသောပြ�အကြောသောန်�ျာ�တ်ွင်း ် လိူ�ု
�တ်ဝ်န််�ကျင်းန်ှှင်း်် အကြော�ုအကြောသောတ်ွ�န်ည်�်သော�ာ အကြော�ျ ုု���း�ကြီးကး��ျာ�၊ 
�ု���ဟု�တ် ် �ု�ု�ကလ်ိွယ�်ည််် အကြောသောပြ�အကြောသောန်�ျာ�တ်ွင်း ် သောန်�ု�င်းရ်ာ
သော�ာ �ကက်ြီးကး�ရာွယအ်ကြောု��ျာ� (ဥ��ာ ဆိုင်း�်ရာ�နှွ��်�ါ��ု၊ ဒီ�ကခ�ည််
အကြောပြ�စာ ်သောန်�ု�င်းရ်ာပြ�င်း�်၊ အကြော�က��်�က�်ုနှှင်း်် အကြောလိွ����ံစာာ�ပြ�ု�ရံာ�ု 
�ု���ဟု�တ် ် အကြောာ�န်ည်�်�ျနု်�်�ု) တ်ု��တ်ွင်း ် စာုတ်က်ျန်�်�ာသောရာ�နှှင်း် ်
ဦး� သောနှှာ က် နှှ င်း်် အကြောာ ရှု�ံ သော�ကာ ဆိုု� င်း် ရာာ 
လိကခဏာာအကြော�စာ�်ျာ� သောတ်ွ�ကြုံကု�ံစံာာ�ရာနှု�င်း်
သော�ျ �ု�ပြ�င်း်လ်ိာ�ါ�ည်။် အကြော�ျ ုု�သော�ာ 
လိူကြီးကး��ူ��ျာ��ည် ် စာုတ်�်ုစား��ွယ ်
အကြောပြ�စာအ်ကြော�ျက�်ျာ�အကြောသော�် �ု�၍ 
ပြ�င်း�်ပြ�င်း�်�န််�န်် တ်�န််ပ်ြ�န်န်ှု�င်းပ်ြီး�း� ကု�ယ၊်
စာုတ် ်၂ �ါ�လိ��ံ၏ ကျန်�်�ာသောရာ�အကြောသော�် �ျာ�
စာွာ အကြောကျ ုု��ကသ်ောရာာက�်ု ရာှုသောန်နှု�င်း�်ည််် 

�ု��ုစား��ုအကြောသောပြ�အကြောသောန်�ှ ပြ�န်လ်ိည််န်ာ
လိ�ံူရာန်အ်ကြော�ျနု်�်ု�ယူရာသောလိ ်ရာှု�ါ�ည်။် 
ကု�ဗစာ-်၁၉ ကူ�စာက�်ျ ံ�နှှ�ံ�ုကု� 
�ုန််��ျု�ရ်ာန််နှှင်း်် �ကက်ြီးကး�ရာွယအ်ကြောု�
�ျာ�ကု� ကာကွယသ်ောစာာင်း်သ်ောရာှာကရ်ာန်် 
�တ်�်ှတ််�ျက�်ျာ� (ဥ��ာ 
အကြောကာအကြောရာပံြ�င်း် ် �း��န််သ်ောန်ရာပြ�င်း�်) 
�ည် ် သောန်ာက�်� ် စား��ွာ�သောရာ��ုအကြောာ�
�ျာ�နှှင်း် ် ၎င်း�်တ်ု��အကြောသော�် ဝန််���ဝ်န််�ု�
�ျာ� �ု��ု�ပြ�စာသ်ော�်သောစာ�ါ�ည်။်
သောင်းွသော�က�ဆိုု�င်းရ်ာာ စာု��ရာု��်ူ�န််�ွယ ်
အကြောသော�ကာင်း�်အကြောရာင်း�်�ျာ�တ်ွင်း ် �ု�ာ�စာ�
�ျာ� အကြောလိ��်လိက�်�ပ်ြ�စာပ်ြ�င်း�် 
�ု���ဟု�တ် ်အကြောလိ��အ်ကြောကု�င်း�်ျာ� ဆို�ံ�ရှုု�ံပြ�င်း�်နှှင်း်် အကြောရာင်း�်အကြောပြ�စာ�်ျာ�
ကု� ကု�ဗစာ-်၁၉ တ်�န််ပ်ြ�န်�်ု လိ��်င်းန်�်စာဉ်�်ျာ�အကြောတ်ွက ်သောပြ�ာင်း�်လိ�
အကြော��ံ��ျရာ�ည်် ် အကြောတ်ွက ် ကျန်�်�ာသောရာ�နှှင်း် ် လိူ�ု�ူလိ�သံောရာ� 
ဝန်သ်ောဆိုာင်း�်ု အကြော��ံ�စာရာုတ်�်ျာ�ကု� �ု�ုတ်ု��ဘာာ�ာ စာု�က်��တ်ရ်ာ
ပြ�င်း�်တ်ု�� �ါဝင်း�်ါ�ည်။်

�ကက်ြီးကး�ရာွယအ်ကြောု� အကြောဘာု��အကြောဘာွာ��ျာ� (“လိူကြီးကး��ူ��ျာ�”) 
အကြော�ကာ� အကြော�ကအ်ကြောရာွယန်ှှင်း်် လိ��်ကု�င်းန်ှု�င်းစ်ာွ��် �တ်ူကွ�ပြ�ာ��ု 
�ျာ�စာွာရာှု�ါ�ည်။် အကြောဆိုု��ါ ကွ�ပြ�ာ�ပြ�ာ�န်ာ��ု�ည် ် �ည်�်ည််် 
အကြော�ကအ်ကြောရာွယ်အကြော��်စာ�တ်ွင်း်�ဆိုု� �ကက်ြီးကး�ရာွယအ်ကြောု��ျာ�၏ �ု�ု�က်
လိွယ်�ု အကြောတ်ု�င်း်�အကြောတ်ာကု� အကြောဆို�ံ�အကြောပြ�တ်သ်ော��နှု�င်း�်ါ�ည်။် 
ကျာ��ပြ�စာတ််ည််�ု၊ အကြော�ကအ်ကြောရာွယ၊် ��န်စ်ာွ��်�ု၊ တ်ု�င်း်�ရာင်း�်�ာ�
�ျ ုု�နှွယ်စာ�၊ လိုင်းဆ်ိုု�င်းရ်ာာ �ယံူ�ျက ်(LGBTQI+)၊ လိူ�ုဆိုကဆ်ိုသံောရာ�
ဆိုု�င်းရ်ာာ ဆိုကန်ှွယ်�ု၊ စာာတ်တ််သောပြ�ာက�်ု အကြောတ်ု�င်း်�အကြောတ်ာ၊ 
ဆိုင်း�်ရာ�နှွ�်��ါ��ု၊ အကြောလိ��အ်ကြောကု�င်း ် အကြော�ွင်း််အကြောလိ�်��ျာ�နှှင်း် ် အကြောပြ�ာ� 
အကြောသော�ကာင်း�်အကြော�ျက�်ျာ��ည် ် လိူ��ဂုုုလိ ် တ်စာဦ်း�တ်စာ်သောယာက်
�ျင်း�်စား၏ အကြောနှတရာာယ်ကျသောရာာကန်ှု�င်း�်ု �ု���ဟု�တ် ်ရာ�ရ်ာွာအကြောတ်ွက ်
အကြောကျ ုု�ပြ�ုသော��နှု�င်း�်ုကု� အကြောဆို�ံ�အကြောပြ�တ်သ်ော��ရာာတ်ွင်း ် အကြောဓိုကကျ
သော�ာ အကြော�န်�်ကဏ္ဍ�ှ �ါဝင်းန်ှု�င်း�်ါ�ည်။် 

ဥ��ာ လိကရ်ာှုသောန်�ု�င်းရ်ာာ နှု�င်းင််း�ံု�� အကြောပြ�ာ�တ်စာသ်ောန်ရာာ�ှ 
သောရာှ�သောပြ�ာင်း�်လိာရာသော�ာ �ကက်ြီးကး�ရာွယအ်ကြောု��ျာ��ည် ်
လိူ�ုဆိုကဆ်ိုသံောရာ� အကြောဆိုကအ်ကြော�ွယ်�ျာ� �ု��ု�န်ည််��ါနှု�င်း်�လို� 
က�သ်ောရာာဂါအကြောသော�ကာင်း�် �တ်င်း�်အကြော�ျကအ်ကြောလိက်�ျာ�ကု� �ှသောဝ
�ည််် အကြောဓိုကဘာာ�ာစာကာ�ကု� �တ်တ််ကွ��် န်ာ��လိည်ပ်ြ�င်း�်

၄

လျောန်�က်ခ်ျိံ



ရှိညီရ်ှိွယ်ခ်ျိိက််
ဤ toolkit ၏ ရာည်ရ်ာွယ�်ျက�်ှာ �ကက်ြီးကး�ရာွယအ်ကြောု��ျာ�အကြောသောန်ပြ�င်း် ်�ူတ်ု��၏ ကျန်�်�ာသောရာ�နှှင်း် ်ကျန်�်�ာသော�ျာရ်ာှင်းပ်ြ�င်း�်ကု� �ည်�်ု�� ကာ
ကွယသ်ောစာာင်း်သ်ောရာှာကန်ှု�င်းသ်ော�ကာင်း�်၊ ကု�ဗစာ-်၁၉ က�သ်ောရာာဂါကာလိအကြောတ်ွင်း�်နှှင်း််  လိွန််သောပြ�ာကပ်ြီး�း� အကြောသောပြ�အကြောသောန်�ျာ��ှာ�ါ �ူတ်ု��အကြောသောန်ပြ�င်း််
လိည်�် �တ်ဝ်န််�ကျင်း�်ှ�ူ�ျာ�အကြောာ� �ည်�်ု�� �ံ်�ု��သော��နှု�င်းသ်ော�ကာင်း�် အကြောကြုံကပံြ�ု�ျက�်ျာ� �ါဝင်း�်ါ�ည်။် ယ�� toolkitတ်ွင်း ်��နံှှု�်��တ်ရ်ာန်် 
�ု���ဟု�တ် ်Screenတ်ွင်း ်ပြ��ရာန် ်�ု�စာတ်ာကြီးကး� ၅ �� �ါဝင်းပ်ြီး�း� တ်စာ�်��ျင်း�်စားအကြောတ်ွက ်ရာည်ရ်ာွယ�်ာ��ည်် ်
သော���ွန််��ျာ��ှာ သောအကြောာက�်ါအကြောတ်ု�င်း�်ပြ�စာ�်ည်။်

၁။ �ု�ုကု�ယက်ု� ကျန်�်�ာသောအကြောာင်း ်ဘာယလ်ို�သောန်�ု�င်း�်လိ�။
၂။ �ု�ုစာုတ်�်စံာာ��ုအကြောသောပြ�အကြောသောန် တ်ု��တ်ကသ်ောကာင်း�်�ွန်သ်ောအကြောာင်း ်ဘာာလိ��န်ှု�င်း�်လိ�။
၃။ �ု�ု �ု�ာ�စာ�၊ ရာ�ရ်ာွာတ်ု��နှှင်း်် အကြောဆိုက်အကြော�ွယ�်ပြ�တ်သ်ောအကြောာင်း ်ဘာယလ်ို�သောန်�ု�င်း�်လိ�။
၄။ အကြောကူအကြောည်း လို�အကြော��်�်လိာလိှင်း ်ဘာယက်သောန် ရာယူနှု�င်း�်လိ�။
၅။ �ူသောဆိုွ�သော�ာကနှှင်း် ်ဆို��ံရှုု�ံ�ုသောတ်ွကု� ဘာယလ်ို� စား�သံောပြ�ရာှင်း�်နှု�င်း�်လိ�။

�ု�စာတ်ာ�ျာ��ည် ်အကြော�က်�ါသော���ွန်�်�ျာ�ကု� စာာအကြော�ျာ�ကြီးကး� �တ်စ်ာရာာ�လို��� လိွယလ်ိင်း််တ်ကူ အကြောသောပြ�
ရာှာသောတ်ွ�နှု�င်းရ်ာန်် ရာည်ရ်ာွယ�်ာ��ါ�ည်။် ၎င်း�်တ်ု���ည် ်ယဉ်သ်ောကျ��ု၊ သောန်ာက�်ံ အကြောသောန်အကြော�ာ�နှှင်း်် သောန်ရာာ
သောဒီ� အကြော�ျ ုု��ျ ုု�ကု� ကု�ယစ်ာာ�ပြ�ု�ာ�ပြီး�း� ဘာ�အံကြောာ�ပြ�င်း် ် အကြော���ံပြ�ုနှု�င်း�်ါ�ည်။် �ု��သော�ာ ် �ု�စာတ်ာ�ါ 
�ရှု��သ်ော�ာ�်ု�ျာ�အကြောသော�် အကြောသောပြ���ံည််် သောဆိုွ�သောနှွ��ု�ျာ�တ်ွင်း�်ူ လိူ�ုသောရာ�၊ ယဉ််သောကျ��ု၊ စား��ွာ�သောရာ�နှှင်း် ်
ကျာ�-�ဆိုု�င်းရ်ာာ အကြောသောပြ�အကြောသောန်�ျာ�ကု� �ည်််�ွင်း�်စာဉ်�်စာာ��င်း်�်ါ�ည်။် �ု�စာတ်ာတ်စာ်���ျင်း�်စားတ်ွင်း ်�ံ်�ု��
သော���ူအကြောတ်ွက ် �ှတ်စ်ာ��ျာ�နှှင်း် ် လိ��်ညွှှန်�်ျက�်ျာ� �ါရာှုပြီး�း� ၎င်း�်တ်ု��အကြောာ� �း�ပြ�ာ�စား အကြော���ံပြ�ုနှု�င်းရ်ာန်် ပြ�စာ�်ါ�ည်။် ရာလိဒီအ်ကြောသောန်ပြ�င်း် ်
�ု�စာတ်ာ�ျာ�တ်ွင်း ်�ါဝင်းသ်ော�ာ လိ��်ညွှှန်�်ျက�်ျာ��ည် ်တ်စာ�်ါတ်စာ်ရာ ံ��တ််လိ�လိ� ပြ�စာသ်ောန်နှု�င်း�်ါ�ည်။် �ု��သော�ာ ်၎င်း�်�ှာ �ု�စာတ်ာတ်စာ်
���ျင်း�်စားကု� �း�ပြ�ာ�အကြော���ံပြ�ုနှု�င်းသ်ောအကြောာင်း ်စား��ံာ�ပြ�င်း�် ပြ�စာ�်ါ�ည်။် �ု�စာတ်ာတ်စာ်��စားတ်ု�င်း်�ကု� လို�်ရာှာ��ုတ်စာ�်�အကြောသောန်ပြ�င်း် ်အကြော���ံပြ�ု၍ရာ
�ါ�ည်။် �ကက်ြီးကး�ရာွယအ်ကြောု��ျာ��ည် ်�ု�စာတ်ာ�ျာ�နှှင်း် ်အကြော�ျနု်က်ု�အကြော��ံ��ျပြီး�း� တ်စာဦ်း��ျင်း�်ပြ�စာသ်ောစာ၊ အကြော��်စာ�လို�ကပ်ြ�စာသ်ောစာ အကြောဓိုကသော���ွန်�် 
၅�� ၏ အကြောသောပြ�ကု� ရာှာသော�ွ၍ရာနှု�င်း�်ါ�ည်။်

ဆိုု�င်းရ်ာာ ရာ�ရ်ာွာ �ု���ဟု�တ် ် အကြောသောပြ�အကြောသောန်ရာှု အကြော�ကက်ြီးကး�အကြောဘာု��အကြောဘာွာ��ျာ�၏ လို�အကြော�်�ျက�်ျာ�နှှင်း် ် ရာင်း�်နှှး�ပြီး�း��ာ�ပြ�စာ�်ည််် စာုတ််
ကျန်�်�ာသောရာ�နှှင်း် ်စာုတ််လိူ�ုဆိုကဆ်ိုသံောရာ�အကြောသော�ာကအ်ကြော�ံ် �ံ်�ု��သော���ူ �ု���ဟု�တ် ်သောစာတ်န်ာဝ်န်�်��်က အကြော��်စာ�ဦး�သောဆိုာင်း�်ူအကြောပြ�စာ ်�ံ်�ု��
သော��သော��ပြ�င်း�်�ည် ် ယ��လို�ရ်ာှာ��ု�ျာ�နှှင်း် ် အကြော�င်း််သောတ်ာဆ်ို�ံ�ပြ�စာ�်ည်။် �ကက်ြီးကး�ရာွယအ်ကြောု��ျာ�အကြောသောန်ပြ�င်း် ် �ု�စာတ်ာ�ျာ�ကု� ကု�ယ�်ု�င်း်
အကြော�ျနု်တ််ွင်း ်ပြ�န်လ်ိည်�်ကည််ရ်ှုုပြီး�း� တ်စာစ်ာ�တံ်စာဦ်း�နှှင်း်် ပြ�စာသ်ောစာ၊ အကြော�ွ��လို�က ်စာ�သောဝ��ကရာာတ်ွင်းပ်ြ�စာသ်ောစာ သောဆိုွ�သောနှွ�နှု�င်း�်ါ�ည်။်

၅

�ျ ုု�လိည်�် ရာှုနှု�င်း�်ါ�ည်။် အကြောပြ�ာ� �ကက်ြီးကး�
ရာွယအ်ကြောု��ျာ�က�ူ ၎င်း�်တ်ု��၏ �ုတ်သ်ောဆိုွ
�ူင်းယ�်ျင်း်��ျာ�ကု� ကြီးကုုကြီးကုုတ်င်းတ််င်း ်�ံ်�ု��
သော��ပြ�င်း�် �ု���ဟု�တ် ်အကြောသောရာ�သော�်��န်�်လို�င်း�်/ 
အကြောကူအကြောည်းသော���ည်် ် ဝန််သောဆိုာင်း�်ု�ျာ� �ှ
တ်ဆိုင်း်် အကြောသောရာ�သော�်အကြောသောပြ�အကြောသောန် တ်�န််ပ်ြ�န််
�ု�ျာ�တ်ွင်း ်တ်စာ�်န််�တ်စာက်ဏ္ဍ �ါဝင်း်ပြ�င်း�်
တ်ု��ကု� သောဆိုာင်းရ်ာွကသ်ောန်နှု�င်း�်ါ�ည်။်

က�သ်ောရာာဂါသော�ကာင်း် ် သောဘာ�ပြ�စာန်ှု�င်းသ်ော�ျ 
ပြ�င်း်�်ာ�သော�ာသော�ကာင်း် ် �ွာ�လိာ�ု
ကန််�်တ််ပြ�င်း�်အကြောာ� သောန်ာကဆ်ို��ံအကြောဆိုင်း််�ှ
�ာ သောပြ�သောလိှာ�်ံရာ�ည်် ်လိူကြီးကး��ျာ��ည် ်�း��န််�်ွ��ွကသ်ောန်ရာပြ�င်း�်ဒီဏာက်ု� �ု��ု��ံစာာ�ရာနှု�င်း�်ါ�ည်။် ကု�ဗစာ-်၁၉သောရာာဂါ ကူ�စာက�်ျ�ံွာ�
�ုနှုန််� ဆိုကလ်ိကပ်ြ�င်း်�်ာ�သောန်လိှင်းလ်ိည်�် သောရာာဂါနှှင်း်�်တ်�်က�်ည််် ကန််�်တ််�ျက�်ျာ�ကု� သောပြ�သောလိျာလ်ို�က�်ည်န်ှှင်း်် တ်ပြီး�ုုင်းန််က် 
�ကက်ြီးကး�ရာွယအ်ကြောု��ျာ�တ်ွင်း ် �ု��ကူ�စာကန်ှု�င်းသ်ော�ျ ပြ�င်း်�်ာ�သောန်ဦး��ည် ် ပြ�စာ�်ည်။် �ကက်ြီးကး�ရာွယအ်ကြောု��ျာ��ည် ် အကြော�ူ��ပြ�င်း် ်  ၎င်း�်တ်ု��
ကု�ယတ််ု�င်း ် ကု�ဗစာ-်၁၉ ကူ�စာက�်ရံာပြ�င်း�် �ု���ဟု�တ် ် �ု�ာ�စာ�နှှင်း် ် �ုတ််သောဆိုွ�ူင်းယ�်ျင်း�်�ျာ� ကူ�စာက�်ရံာပြ�င်း�်ကု� သော�ကာကရ်ာွ�ံသောန်နှု�င်း်
�ါ�ည်။် ကု�ဗစာ-်၁၉သော�ကာင်း်ပ်ြ�စာသ်ော�ာ စာုတ်�်ုစား��ု�ည် ်သော�ပြ�င်း�်တ်ရာာ� �ု���ဟု�တ် ်အကြော�း�ကျန် ်သော�ဆို�ံ�ရာပြ�င်း�်နှှင်း်် ဆိုကစ်ာ�်�ည််် န်ဂု�
ရာှုနှှင်း််ပြီး�း��ာ� အကြောသော�ကာကတ််ရာာ��ျာ�နှှင်း် ် စာု��ရာု��်ူ�န်�်ု�ျာ�ကု�လိည်�် �ု��ု�ဆိုု��ရာွာ�သောစာနှု�င်း�်ါ�ည်။် �ု��သော�ကာင်း် ် ယ��က��်ု�� က�သ်ောရာာဂါ
အကြောသောပြ�အကြောသောန်အကြောတ်ွင်း်� လိူကြီးကး��ူ��ျာ� စာုတ်က်ျန်�်�ာသောရာ� သောကာင်း�်�ွန်ပ်ြီး�း� တ်ကတ််ကက်ြွကကြွကရာှုသောန်ရာန် ် အကြောသောရာ�ကြီးကး��ါ�ည်။်



များစ်တွင့်မ်ျားီ ဤလုပ်ရ်ှိိ��များုအ�� ပ်ံပ််���လျောပ်�နှ��င့်မ်ျားညီ်် လျောယ်ဘု�ယ်ိ လများ�်ညွှှန််ချိိက်မ်ျားိ��နှိင့််် အကြံက်ဉံာ�ဏ််များိ��ပ်ါရှိိ�ပ်ါသညီ။်

• ���ဦး�စွာာ toolkit၊ ရှု���်��ံျာ�နှှင်း်် သော��ျာရာင််း�နှှး�သောအကြောာင််း လိ���်ာ��ါ။ ဆိုု�င််းရာာ ရာ�ရွ်ာာလူိ�� �ု���ဟု�တ် ်အကြောသောပြ�အကြောသောန်အကြောလို�က ်�ု�စာတ်ာ
�ါ အကြောသော�ကာင််း�အကြောရာာ�ျာ�နှှင်််း �တု်ဆ်ိုကသ်ော��နှု�င်းရ်ာန် ်သောလိလ်ိာ�ာ��ါ။

• လုိ�ရှ်ာာ��ုအကြောာ� တ်စာဦ်း��ျင်း�်ပြ�စ်ာသောစာ၊ အကြော�င်း�်အကြော�ွ��လုိ�ကပ်ြ�စ်ာသောစာ သောဆိုာင်းရွ်ာက်နှု�င်း�်ါ�ည်။် ယဉ်သ်ောကျ��ုအကြောရာ �ု���ဟု�တ် ် လိ�ုူသောရာ�အကြောရာ 
�တ်�ှ်တ်�်ာ�လိှင််း ကျာ�၊� �ွ��ာ�သော�ာ အကြော��်စာ��ျာ�ပြ�င်််း သောဆိုာင််းရွာက်�င်း််�ါ�ည်။်

• �ု�စာတ်ာ�ျာ��ည် ်အကြောစာဉ်လ်ို�က ် ပြ�စ်ာစာရာာ�လုိ��ါ။ ဤ toolkit တွ်င်း�်ါဝင်းသ်ော�ာ �ု�စာတ်ာ�ျာ�နှှင်််း လိ��်ညှွှန်�်ျက�်ျာ��ည် ်၎င််း�တ်ု��ကု� 
တ်စာ�်��ျင်း�်စား �း�ပြ�ာ�အကြော���ံပြ�ုနှု�င်းသ်ောအကြောာင််း ဒီးဇိုု�င်း�်ဆွို��ာ�ပြ�င််း� ပြ�စ်ာ�ါ�ည်။် ��ု၏ု �ကဆ်ိုု�င်းရ်ာာ �ကက်ြီးကး�ရွာယအ်ကြောု� �ရာ�ုတ်အ်ကြောသော�် 
�တူ်ည်ပ်ြီး�း� အကြောဆိုင်းအ်ကြောသောပြ�ဆို��ံ �ု�စာတ်ာ�ှ စာလို��ရာ�ါ�ည်။် �ု�စာတ်ာသောရွာ��ျယပ်ြ�င််း��ည် ် အကြောသောပြ�အကြောသောန် အကြောသောန်အကြော�ာ� (ဥ��ာ ပြီး�ုု�ပြ�နှှင်််း
သောကျ�လိက၊် �ု���ဟု�တ် ်ဒီ�ကခ�ည်�်ျာ�နှှင်််း သောဒီ��လံိ�ူ�)၊ ကျာ�-�ဆိုု�င််းရာာ ကွ�ပြ�ာ�ပြ�ာ�န်ာ��ု�ျာ�၊ ဦး�စာာ�သော���ု�ျာ� �ု���ဟု�တ် ်ဘာာ�ာ
သောရာ� အကြောသောလိအ်ကြော��ျာ�အကြောပြ�င််း �ကက်ြီးကး�ရွာယ်အကြောု�(�ျာ�)တွ်င််း ရုှာနှု�င်းသ်ော�ာ အကြောပြ�ာ� �ည်�်ည်််ကစုာစရာ�အ်ကြောသော�်�ဆိုု� �ူတ်ည်န်ှု�င်း�်ါ�ည်။်

• �ု�စာတ်ာ�ျာ�အကြောာ� ��နုှံှ��်�တ်သ်ောဝ�ည်ဆ်ိုု�လိှင်း ်A3 အကြောရွာယအ်ကြောစာာ��ည် ်အကြောသောကာင််း�ဆို��ံပြ�စ်ာ�ည် ်(အကြောန်ည်�်ဆို��ံ A4 အကြောရွာယအ်ကြောစာာ� ��တ််
�ါ)။ �ု���ဟု�တ် ် ကြီးကး��ာ�သော�ာ �ျက်နှှာပြ�င််းသော�်တွ်င််း ပြ���ါ (��န်�် နှှင်း်် တ်ကဘ်ာလိက် ����ံရာ) ��ု၏ု �ကဆ်ိုု�င်းရ်ာာ �ရာ�ုတ််
အကြောသောန်အကြော�ာ�သော�် �ူတ်ည်ပ်ြီး�း� �ု�စာတ်ာ�ျာ�အကြောာ� �ည်�်ည််် ��စံာ၊ံ န်ည်�်လိ��်ပြ�င်််း ပြ���ည်ဆ်ိုု��ည်က်ု� သောရွာ��ျယ၍်ရာ�ါ�ည်။်

• အကြော��စ်ာ�လို�ကပ်ြ�စ်ာသောစာ၊ တ်စာဦ်း��ျင်း�်ပြ�စ်ာသောစာ အကြောစားအကြောစာဉ်�်ျာ� လိ��သ်ောဆိုာင်းရ်ာာတွ်င််း (နှု�င်းင််းကံ �ျ�ှတ်�်ာ��ည််် လိ��်ညှွှန်�်ျက�်ျာ� အကြောတ်ု�င်း�်) 
တ်စာဦ်း�နှှင်း်် တ်စာဦ်း� ���ွ်ာ�ွာသောန်ရာန်နှ်ှင်း််  ကု�ဗစာ-်၁၉ဆိုု�င်းရ်ာာ သောဘာ�ကင််း�လိ�ခံြုံ�ု�ုံနှှင်း်် တ်စာက်ု�ယရ်ာည်နှ်ှင်း်် �တ်ဝ်န်�်ကျင််း �န််ရှ်ာင််း�သောရာ� 
�တ်�ှ်တ်�်ျက�်ျာ�ကု� လို�ကန််ာရာန် ်လို�အကြော��်ါ�ည်။် ၎င်း�်တ်ု���ှာ

- သောရာနှှင်််း ဆို�ပ်ြ�ာ ��ု��ဟု�တ် ်အကြောယက်ု�သောဟုာ �ါဝင််း�ည််် လိက်�န််သ်ောဆို�ရာည်တ််ု�� အကြော���ံပြ�ုပြီး�း� လိက်ကု� �ဏာ�ဏာသောဆို�ရာန််

- နှှာသော�ျ၊ သော�ျာင်း�်ဆို�ု�သောန်��ူျာ�နှှင်််း လိ�သံောလိာကသ်ော�ာ အကြောကွာအကြောသောဝ�တွ်င််း �ွ�သောန်ရာန််

- လိ�ူျင်း�်�ွ�သောန်ရာန် ်အကြောဆိုင်း�်သောပြ��ါက �ျက်နှှာအကြောကာကွယ် တ်��်ာ�ရာန််

- �င်း ်နှှာသော�ျ၊ သော�ျာင်း�်ဆို�ု�လိှင််း �ု���ဟု�တ် ်နှှာသောစာ�လိှင််း တ်သံောတ်ာင််းဆိုစာသ်ောကွ�ပြီး�း�ပြ�စ်ာသောစာ တ်စာ�်ှ��အကြော���ံပြ�ုပြီး�း�ပြ�စ်ာသောစာ နှှာသော�ါင်း�်နှှင်း််     
   �ါ�စာ�က်ု� ���ံ�ာ�ရာန််

- သောန်�ု�င်း�်သောကာင််း�ပြ�စ်ာလိှင်း ်အကြော�ု�ှ်ာ��သောန်ရာန််

- �ျာ�သောန်လိှင်း၊် သော�ျာင်း�်ဆို�ု�သောန်လိှင််း �ု���ဟု�တ် ်အကြော�ကရှ်ာ�ရာ �က်��သောန်လိှင်း ်သောဆို�က���ု �ယံရူာန််

• ရာင်း�်နှှး�သောနွှ�သော�ွ�သော�ာ �တ်ဝ်န်�်ကျင််းတ်စာ�်� �န်တ််း�သော���ါ။ �ကက်ြီးကး�ရွာယအ်ကြောု�(�ျာ�) �ှသောဝလိာသော�ာ �စံာာ��ျက်�ျာ�ကု� န်ာ�သော�ာင်းသ်ော��
�ါ။ ၎င််း�တ်ု��၏ �စံာာ��ျက်�ျာ�ကု� အကြော�အုကြော�ှတ်ပ်ြ�ုသော���ါ။

• ��သံောန်ရာာ၊ �ု�င်း�်င်း�်�ျာ�အကြောာ� ��န်စွ်ာ��်သော�ာ�ူ�ျာ�နှှင်််း ကု�ကည််းပြီး�း� လိ�သံောလိာက�ု်ရုှာသောစာရာန် ် စားစာဉ်�်ျ�ာ�သော����ု� လို�အကြော��်ါ�ည်။် 
လုိ�ရှ်ာာ��ု �လွိယ်ကသူော�ာ �က်ကြီးကး�ရွာယ်အကြောု��ျာ�အကြောတွ်က် ဝင််းသော�ါကအ်ကြော၀တွ်င်း ်သောလိှာသောစာာက်�ျာ� စားစာဉ်�်ာ�ရုှာရာန် ်လုိ�အကြော��်ါ�ည်။်

• �ကက်ြီးကး�ရွာယ်အကြောု��ျာ�နှှင်််း �ျက်နှှာ�ျင်း�်ဆိုု�င်းသ်ောန်�ါ။  �ု��ှ�ာ စာကာ�အကြောတူ် သောပြ�ာရှု��ံာ�က �ျက်လိ��ံ၊ ဟုန်�်န်အ်ကြော�အူကြောယာနှှင်း််�ါ ဆိုက်
�ွယ�်သုောစာရာန် ်ပြ�စ်ာ�ါ�ည်။် �ျက်နှှာအကြောကာအကြောကွယ်တ်��်ု�� လို�အကြော�န်ှု�င်း�်ည်က်ု�လိည်�် စာတု်�်�သောတွ်��ာ��ါ။ အကြော�ကာ�အကြောာရှု� ံအကြောာ�န်ည်�်
သော�ာ လိကူြီးကး��ျာ�အကြောတွ်က် စာကာ�ကု� ကျယ်ကျယ်နှှင်း်် ရှာင််း�ရှာင််း�လိင််း�လိင််း� သောပြ�ာပြ�သော��ရာန်လ်ိည်�် လို�အကြော��်ါ�ည်။် လိကူြီးကး��ျာ� �ု�စာတ်ာ
�ျာ� �ကည်််ရုှု�ည်််အကြော�ါ စာာ�ကည်််�ျက်�ှန်လ်ို��လို� သောစာာင်််း�ကည်််သော���ါ။

• န်ာ�သော�ာင်း�်ု�� အကြော�ျနု်�်ျာ��ျာ�သော���ါ။ �င်းရှ်ာင််း�ပြ����်ည်က်ု� အကြောနှှစာ�်ျု�်
သောပြ�ာပြ�ပြ�င််း�၊ �ကက်ြီးကး�အကြောဘာု��အကြောဘွာာ�(�ျာ�) န်ာ�လိည်�်သောဘာာသော�ါက်
�ည်််အကြောတ်ု�င်း�် ပြ�န်သ်ောပြ�ာပြ�သောစာပြ�င််း�အကြောာ�ပြ�င်််း သောဝ�ှလုိ�က�်ည််် �တ်င်း�်
အကြော�ျကအ်ကြောလိက�်ျာ�ကု� သောကာင််း�စွာာ န်ာ�လိည်�်သောဘာာသော�ါက်သော�ကာင််း� 
သော��ျာ�ါသောစာ။ ဥ��ာ “ကွန်သ်ောတ်ာသ်ောပြ�ာတ်ာ ရှာင််း��ါလိာ�။ ��သ်ောပြ�ာပြ�
သော����ု� လို�အကြော��်ါလိာ�။” �ု���ဟု�တ် ်“ဘာယလ်ို� သောရှာ�ဆိုက်�ျင်း�်ါ�လိ�” စာ
�ပြ�င်း်် သော��ပြ�န်�်နှု�င်း�်ါ�ည်။်

ပ်ံ်ပ်���ပ်လျော�သူအတွေက်် များိတွ်စ်�များိ��



ပ်��စ်တွ� ၁။ များ�များ�က်��ယ်က််��ယ် ်က်ိန်�်များ�လျောအ�င့် ်ဘုယ်လ်��လျောန်���င့်မ်ျားလဲ
ဘု�လျော�က်�င့်် ်အလျောရှိ�ကြီးက်ီ�ပ်ါသလဲ
ကု�ဗစာ-်၁၉ က�သ်ောရာာဂါကာလိတွ်င််း စာု��ရာ�ုစ်ာတု်�်ျာ�ပြ�င််း�၊ စာတု်�်�ူန်ပ်ြ�င်း�်၊ သော�ာက�ရာသုောဒီဝ�စုား�ပြ�င််း� �ု���ဟု�တ် ် အကြော�း�ကျန်�်လို� �စံာာ�ရာပြ�င််း�
�ျာ��ှာ �ဘာာဝပြ�စ်ာ�ါ�ည်။်  အကြော��ူ�ပြ�င်း်် တ်စာက်ု�ယတ််ည်�်သောန်သော�ာ �ု���ဟု�တ် ်သောန််စာဉ်ဘ်ာဝတွ်င််း လိ�ုူ�တ်ဝ်န်�်ကျင်းနှ်ှင်း်် �သုောတွ်�ဆိုကဆ်ို�ုံ
န်ည်�်သော�ာ အကြော�ကက်ြီးကး� အကြောဘာု��အကြောဘွာာ��ျာ�တွ်င််း ဤပြ�ဿန်ာ�ျာ� အကြောပြ�စ်ာ�ျာ��ါ�ည်။် �ု��သော�ာ ်စာတု်�်စုား��ွယ် အကြော�ျနု်�်ျာ�တွ်င််း ��ုတု်ု��၏ စာတု််
�ု�င်း�်ဆိုု�င်းရ်ာာ ကျန်�်�ာသော�ျာရှ်ာင််း�ုကု� ကာကွယသ်ောစာာင်််းသောရှာာက်ရာန် ် လိကူြီးကး���ူ�ျာ� လိ��သ်ောဆိုာင်းန်ှု�င်း�်ည်််အကြောရာာ အကြော�ျာ�အကြောပြ�ာ�ရုှာ�ါ�ည်။် ကု�ဗစာ-်
၁၉ ဆိုု�င်းရ်ာာ သောဆိုာင်းရွ်ာက်�ျက�်ျာ�အကြောရာ လိကူြီးကး���ူ�ျာ�ကု� �ု�၍အကြော�ျနု်�်ကာ�ကာ �ွာ�လိာ�ုကန်််�တ်ရ်ာန် ် လို�အကြော�န်ှု�င်းသ်ော�ာသော�ကာင်််း ၎င်း�်တ်ု��
အကြောသောန်ပြ�င်််း �နှာာကျန်�်�ာပြီး�း� လုိ�လု်ိ�ရှ်ာာ�ရှာာ� တ်ကတ််ကက်ြွကကြွကရုှာရာန် ် အကြော��ူအကြောသောရာ�ကြီးကး��ါ�ည်။် တ်ကက်ြွကကျန်�်�ာသော�ာ ဘာဝသောန်�ု�င်း�ု်��စံာံ
�ည် ်�ကက်ြီးကး�ရွာယ်အကြောု��ျာ�၏ ကု�ယနှ်ှင်း််စာတု်က်ျန်�်�ာသောရာ� သောရာရှာည်သ်ောကာင််း��ွန်သ်ောအကြောာင််း �နု်�်�ာ�နှု�င်းသ်ောအကြောာင်း၊် လို�ကသ်ောလိျာည်းသော�ွ သောန်တ်တ်ပ်ြီး�း� 
�ွာ��ွာ�လိာလိာ လိ��န်ှု�င်းသ်ောအကြောာင််းနှှင်း်် ရှာင််း�န်လု်ိ�ရှ်ာာ��ု �ု���ဟု�တ် ်��ှုတ်�ု်စွာ��်ရာည် ်အကြောာ�န်ည်�်ကျဆိုင်း�်�ု သောလိျာက်ျသောအကြောာင်း ်အကြောသော�ာက်အကြောကူ 
ပြ�ုနှု�င်း�်ါ�ည်။်1

အဓိ�က်လျောပ်�ချိိင့််လျောသ� သတွင့််�အချိိက်အ်လက်မ်ျားိ��

က�သ်ောရာာဂါအကြောသောပြ�အကြောသောန်အကြောတွ်င််း� ကု�ယသ်ောရာာစာတု်�်ါ ကျန်�်�ာသောန်သောစာရာန် ် �ကက်ြီးကး�ရွာယ်အကြောု� အကြောဘာု��အကြောဘွာာ��ျာ�အကြောသောန်ပြ�င်််း သောအကြောာက်�ါတ်ု��ကု� 
လိ��သ်ောဆိုာင်းရ်ာန် ်အကြောသောရာ�ကြီးကး��ါ�ည်။်
• သောန််စာဉ်လ်ိ��သ်ောန်ကျ လိ��င််းန်�်သောဆိုာင််းတ်ာ�ျာ�ကု� ပြ�ုလိ���်ါ �ု���ဟု�တ် ်အကြော�စာ�်န်တ််း��ါ။
• သောန််စာဉ် ်အကြော�်ု�ျနု် ်စာာ��ျနု် ်�ှန်�်ါသောစာ။
• သောရာဓိါတ်ပ်ြ�ည်််၀သောအကြောာင်း ်သောန်�ါ။ ကျန်�်�ာသောရာ�နှှင်််း ည်းညွွှတ်စွ်ာာ စာာ�သော�ာက်�ါ။
• ကု�ယလ်ိကလု်ိ�ရှ်ာာ��ု ရုှာ�ါသောစာ။ (သောန််စာဉ် ်လုိ�်ရှာာ��ု �ပြ�င််း��န်သ်ော�ာ သောလိက်ျင်််း�န်�် အကြောန်ည်�်ဆို��ံ န်ာရားဝက ်ပြ�ုလိ���်ါ။)2

• စာတု်ဓ်ိါတ်တ််ကက်ြွကသောအကြောာင််း သောန်�ါ။ (အကြောကြုံကပံြ�ုလုိ��ည််် လိ��သ်ောဆိုာင်း�်ျက�်ျာ�တွ်င််း �သောဟုဠိ�ုျာ� သောပြ�ရှာင််း�ပြ�င်း�်၊ စာကာ�လိ��ံဆိုက ် ကစာာ�ပြ�င််း� 
�ု���ဟု�တ် ်စာတု်�်ု�င်း�်ဆိုု�င်းရ်ာာ ကျန်�်�ာသောစာ�ည််် သောလိက်ျင်း််�န်�်�ျာ� ပြ�ုလိ��ပ်ြ�င်း�်၊ ဂးတ်တ်ရူာယုာ�ျာ� တ်း��ုတ်ပ်ြ�င်း�်၊ စာစာတ််�ရာင််း �ု���ဟု�တ် ်ဒီု��ဆိုက်
ကစာာ�ပြ�င််း� စာ�ည်တ််ု�� �ါဝင်း�်ါ�ည်။်)

• ကျန်�်�ာသောရာ�သောစာာင်််းသောရှာာက်��ူျာ� ညှွှန်�်ကာ��ာ��ည်််အကြောတ်ု�င်း�် သောဆို�ဝါ��ှးဝ��ါ။ 
ဆိုရာာဝန် ်�သောပြ�ာ��ျင််း� သောဆို�သော�ာကရ်ာ�ပ်ြ�င်း�်�ျ ုု� �လိ���်ါနှှင်း််။

ယ်ချိ�ပ်��စ်တွ�တွေင့် ်လတူွစ်ဦ်း� သ���များဟု�တွ ်အဖွဲ့ေ�ဲလ��က်လ်အူများိ��သည်ီ လျောအ�က်ပ််ါတွ���
က်�� လ�ပ်က််��င့်လ်ျောန်သညီက််�� လျောတွေ�နှ��င့်ပ််ါသညီ်
၁။ ��ရွ်ာရွာသောပြ��ပြ�င််း�
၂။ အကြော�ျနု်�ှ်န် ်အကြော�ုယ်ာဝင််းပြ�င်း�်၊အကြော�ုယ်ာ�ပြ�င််း�
၃။ �န်�်ခြုံ�အံကြောလှိစာု�က�်ျ ုု�ပြ�င်း�်နှှင်း်် အကြော�ုအ်ကြောလိ���်ျာ�လိ��ပ်ြ�င်း�်
၄။ �တ်င််း�စာာ�တ်ပ်ြ�င်း�်
၅။ ကျန်�်�ာသောရာ�နှှင်််း ည်းညှွှတ်�်ှတ်သောအကြောာင််း အကြော�ျနု်�ှ်န် ်စာာ�သော�ာက်ပြ�င််း�
၆။ စာက်ဘား�စား�ပြ�င််း�
၇။စာတု်ဓ်ိါတ်တ််ကက်ြွကရာန်နှ်ှင်း်် လိ�ုူဆိုကဆ်ိုသံောရာ� ရုှာသောန်သောစာရာန် ်�င်း််တ်င်း််လိ�သံောလိာက်
သော�ာ အကြောကွာအကြောသောဝ��ှ အကြောာ�ကစာာ�န်ည်�်�ျာ� ကစာာ�ပြ�င််း� ( လိ�ူျင်း�်���ွ်ါ�ွါသောန်ပြ�င်း�်
�ည် ်�း��န််�ွ်��ွကသ်ောန်ပြ�င်း�်နှှင်း်် �တ်�ူါ )
၈။ လိ��်သောလိှာကပ်ြ�င်း�်
၉။ လိက်�ကရ်ာည်သ်ော�ျာပ်ြ�င်း�်
၁၀။ အကြောပြ�င််း�ှာရုှာသောန်လိှင်းသ်ောတ်ာင််း�ှ သောရာ�ျာ��ျာ�သော�ာက်ပြ�င်း�် ( ဥ��ာ - �န်�်ခြုံ�ံ
�ု�င်း�်��ှံာ �ု�င်းသ်ောန်စာဉ်)်
၁၁။ ညှွှန်�်ကာ��ာ�သော�ာ သောဆို�ဝါ��ျာ� ���ှံန်�ှ်းဝ�ပြ�င်း�်၊ ညှွှန်�်ကာ��ာ��ည်််
အကြောတ်ု�င်း�် သောဆို��ျာ� ���ှံန်သ်ော�ာက်���ံရာန် ်အကြောသောရာ�ကြီးကး�ပြီး�း� ကျန်�်�ာသောရာ�သောစာာင်််းသောရှာာက်
��ူျာ�က �သောပြ�ာဘာ� ရာ�်ဆိုု�င်း�်ပြ�င်း�်�ပြ�ုလိ��ရ်ာန််
၁၂။ အကြော�ုအ်ကြောပြ�င််း�ှာ အကြော�န်�်သောပြ� သောလိက်ျင်််း�န်�်�ျာ� ပြ�ုလိ��်ပြ�င်း�်/တု်�က�်ျ ု
၁၃။ ညှွှန်�်ကာ��ာ�သော�ာ သောဆို�ဝါ��ျာ� သောဆို�ဆိုု�င််းတွ်င်း ် ဝယယ်ပူြ�င််း�၊ လိကက်ျန််
ပြ�ည်််တ်င်း�်�ာ�ပြ�င််း� နှှင်း်် သောဆို�ညှွှန်�်အကြော�စာ�်ျာ� ကြီးကုု တ်င်းရ်ာရုှာရာန် ် စားစာဉ်�်ာ��ါ။ 
ကု�ယက်ု�ယတ််ု�င်းအ်ကြောတွ်က ် အကြော�ျကသ်ော��စာန်စ်ာ �တ်�ှ်တ်�်ာ��ါ။

၁၄။ ���ှံန်သ်ောန််စာဉ် ် လုိ�ရှ်ာာ��ွာ�လိာနုှ�င်းရ်ာန်နှ်ှင်း်် ကျန်�်�ာစွာာ စာာ�သော�ာက်နှု�င်းရ်ာန် ် သောစာျ�ဝယ်�ာ�ပြ�င််း�၊���ှံန်လု်ိ�ရှ်ာာ��ု�ျာ�ကု� လို�ကသ်ောလိျာည်းသော�ွ 
သောပြ�ာင််း�လိ���ု� လို�အကြော�န်ှု�င်း�်ါ�ည်။် (ဥ��ာ �ျက်နှှာအကြောကာကွယ် သော��ျာတ်�ပ်ြ�င်း�်၊ သောစာျ�ဝယ်�ါ�သော�ာအကြော�ျနု်�ှ် �ွာ�ပြ�င််း�၊ �တူ်စာ�်ါ�အကြောာ� 
အကြောကအူကြောည်းသောတ်ာင်း�်ပြ�င်း�်)

1  WHO guidelines: Risk reduction of cognitive decline and dementia. Geneva: World Health Organization; 2019. https://www.
who.int/publications-detail/risk-reduction-of-cognitive-decline-and-dementia 
2  WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour. Geneva: World Health Organization, 2020.  https://apps.who.int/
iris/bitstream/handle/10665/336656/9789240015128-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

သင့်�်ဦးးနှော�ာ�က်�က်ု� စိုန်�နှော�်ပါါ။ 

နှောန့်စိဉ်�လု�ပါ�နှောန်က်ျ လု�ပါ�င့်န်�းနှော��င့်�တာ�များျ�းက်ု� ပြုပါုလု�ပါ�ပါါ သု��များဟု�တာ� 

အသစိ�ဖန်�တားးပါါ။

နှောန့်စိဉ်� အုပါ��ျနု်� စိ�း�ျနု်� များာန်�ပါါနှောစိ။ နှော�ဓါါတာ�ပြုပါည့််�၀နှောအ�င့်� နှောန်ပါါ။

က်ျန်�းများ�နှော�း�ာင့််� ည့်းညွွတာ�စိွ� စိ�းနှောသ�က်�ပါါ။

က်ု�ယ်�လုက်�လုုပါ��ာ�းများု �ာုပါါနှောစိ။ (နှောန့်စိဉ်� န်��းဝက်��န့်� �ည့်�များာန်�းပြီးပါးးလု�ပါ�ပါါ။)

���ဝန်� ညွှန်�ကြားက်�းထား�းသည့််�အတာု�င့်�း နှော�းဝါးများားဝဲပါါ။ ���ဝန်�များာ 

များနှောပြုပါ�များ�ျင့်�း နှော�းနှောသ�က်��ပါ�ပြု�င့်�းများျ ုုး များလု�ပါ�ပါါ�ာင့်�်။



လများ�်ညွှှန််ချိိက် ်- ပ်��စ်တွ� ၁

ကု�ယ်ပ်ြ�ည်တ််ွင်း�်က ကန််�်တ်�်ျကသ်ောတ်ွအကြောတ်ု�င်း�် အကြောတ်တ်န်ှု�င်းဆ်ို��ံ 
လို�ကန််ာ�ါ။ လိူ�ျင်း�် ��်�ွာ�ွာသောန်တ်ာ�ျ ုု�၊ �ျကန်ှှာအကြောကာအကြောကွယ ်

တ်�တ််ာ�ျ ုု�တ်ု���ါ။

ကု�ဗစာပ်ြ�စာသ်ောန်တ်�်အကြော�ျနု်�်ှာ ဒီး�ု�စာတ်ာ��က 
လို�ရ်ာှာ��ုသောတ်ွကု� ဘာယလ်ို�လို�ကလ်ိ��န်ှု�င်း�်လိ�။

လျောများ�လ�နှ��င့်လ်ျောသ� လျောများ�ချိေန််�များိ�� 

ဒီး��သံောတ်ွက အကြောာ�လိ��ံန်�် ခြုံ�ုငံ်း��ံုသောအကြောာင်း ်ဆိုွ��ာ�တ်ာပြ�စာ�်ါတ်ယ။် တ်စာက်�ာာလိ��ံက 
လိူတ်ု�င်း�် ���ံနှု�င်း�်ါတ်ယ။် တ်စာ်�ျ ုု���သံောတ်ွ၊ လိူသောတ်ွက �င်း်အ်ကြောတ်ွက ်ကျန််တ်ာသောတ်ွ�က ်

�ု�ရာင်း�်နှှး��လို� ပြ�စာသ်ောန်တ်ယလ်ို�� ပြ�င်းသ်ောကာင်း�်ပြ�င်း�်ါလို�််�ယ။် ကု�ယ််�တ်ဝ်န််�ကျင်း ်
အကြောသောန်အကြော�ာ�န်�်ဆိုု� ဒီးလို�ရ်ာှာ��ု၊ အကြော�ျ ုု���း�/အကြော�ျ ုု��ာ�သောတ်ွ၊အကြောု��်�သံောတ်ွက ဘာယလ်ို� 

ပြ�စာသ်ောန်သောလိာက�်ယလ်ို�� စာုတ်က်ူ�န်�် သောတ်ွ�သောတ်ာ�ကည််�်ါ။

�ဟု�တ်�်ါဘာူ�။ ဒီး��သံောတ်ွက အကြော�ျ ုု��ျ ုု�သော�ာ အကြောကြုံကဉံာာဏာသ်ောတ်ွရာသောအကြောာင်း ်
သောပြ�ာပြ�သော���ာ�တ်ာ�ါ။ �င်းက်ု�ယတ််ု�င်း ်စာုတ်ဝ်င်းစ်ာာ�ပြီး�း� ကု�ယန််�် 

အကြောကု�ကည််းဆို��ံပြ�စာ�်ယ်် လို�ရ်ာှာ��ုကု� သောရာွ��ျယ�်ါ။ 

သောစာတ်န်ာဝ်န််���် ဒီါ�ှ�ဟု�တ် ်ယ��ံကည်�်ုအကြောသောပြ�� ံလို�ရ်ာှာ��ုသောတ်ွ 
ဒီါ�ှ�ဟု�တ် ်အကြော�ျ ုု���း�/အကြော�ျ ုု��ာ� အကြော��စ်ာ�သောတ်ွ�ှာ �ါဝင်းပ်ြ�င်း�်ဟုာ �င်း်က်ု� 

ဆိုက�်ွယ�်ုသောတ်ွ တ်ု��တ်ကသ်ောစာ�ယ၊် စာုတ်ဓ်ိါတ်တ််ကက်ြွကသောစာ�ယ၊် 
တ်န်�်ု���ာ��ရံာသောစာနှု�င်း�်ါတ်ယ။်

�ျကန်ှှာအကြောကာအကြောကွယ ်တ်��်ာ�ပြ�င်း�်ဟုာ �င်းသ်ောရာာ၊ တ်ပြ�ာ��ူ
�ါ သောရာာဂါကူ�စာကပ်ြ�င်း�်�ှ ကာကွယသ်ော��နှု�င်း�်ါတ်ယ။် အကြောု�်�ှာ �င်း်

တ်စာသ်ောယာကတ််ည်�် ရာှုသောန်ရာင်းသ်ောတ်ာ ်�တ်�လ်ိည်�်ရာ�ါတ်ယ။်

���ံ�က လိူသောတ်ွ၊ �တ်ဝ်န််�ကျင်းသ်ောတ်ွ၊ ယဉ်သ်ောကျ��ု 
အကြောသော�ကာင်း�်အကြောရာာသောတ်ွက �ု��်ရာင်း�်နှှး�ဘာူ�ဆိုု�သောတ်ာ ်ဒီး
လို�ရ်ာှာ��ုသောတ်ွက င်းါတ်ု��န်�် အကြောကျု�ံ�ဝင်းဘ်ာူ�လို�� ဆိုု�လို�

�လိာ�။

ကျန်�်ကျန်�်�ာ�ာသောန်နှု�င်း�်ု�� ဒီး�ု�စာတ်ာ��က 
လို�ရ်ာှာ��ုသောတ်ွအကြောတ်ု�င်း�် အကြောက�န် ်လို�ကလ်ိ��ရ်ာ�ှာ

လိာ�။

အကြောု��်ှာ တ်စာသ်ောယာကတ််ည််�ရာှု
သောန်တ်� ်လိူ��သံောတ်ွ�ှာ ဘာာလို�� �ျကန်ှှာ

အကြောကာအကြောကွယ ်�တ်��်ာ��ကတ်ာလိ�။

ရာ�ရ်ာွာလိူ�� အကြောကျ ုု�ပြ�ုအကြောဆိုင်း််�ှာ သောစာတ်န်ာ
ဝန်�်��် အကြောလိ��လ်ိ��တ််ာ ကျန်�်ကျန်�်�ာ�ာသောန်နှု�င်း�်ု�� 

အကြောသော�ာကအ်ကြောကူပြ�စာလ်ိာ�။

လျောခြဖွဲ့ဆ��ရှိန် ်အလျောခြဖွဲ့များိ��

၈

၁ ၂ ၃ ၄

�ု�ုကု�ယက်ု� ကျန်�်�ာ
သောအကြောာင်း ်ဘာယလ်ို��ုန်�်�ု��်

�ါ�လိ�

�ု�စာတ်ာအကြောာ� �ပြ��း

 လိူကြီးကး��ျာ�အကြောာ� သော���ါ

�ု��သောန်ာက�်ု�စာတ်ာအကြောာ� ပြ���ါ
( ��နံှှု�်��တ်�်ာ�လိှင်း ်အကြောန်ည်�်ဆို��ံ A4 အကြောရာွယ ်
အကြောစာာ� ��တ်�်ါ A3 အကြောရာွယအ်ကြောစာာ��ည် ်အကြော�င်း််

သောတ်ာဆ်ို�ံ�ပြ�စာ�်ည် ်)

“ဒီး�ု�စာတ်ာကု� �ကည််ပ်ြီး�း� အကြော�ျနု််
အကြောန်ည်�်င်းယသ်ော�� စာဉ်�်စာာ��ကည််�်ါ” 

ဟု�သောပြ�ာ�ါ။

လိူကြီးကး��ျာ� ကု�ယ်က်ု�ယ်
ကု�ယ ်ပြ�န်လ်ိည်�်င်းဟ်ု�်
�ုသောစာရာန် ်အကြော�ျနု်သ်ော��ပြီး�း� 
�ူတ်ု��သောပြ�ာ��ှ လို�က်

�ှတ်�်ာ��ါ

�ု�စာတ်ာကု� �ကည််ရ်ှုု�ျနု််
သော��ပြီး�း� �ူတ်ု��၏ 
တ်�န််ပ်ြ�န်�်ု�ျာ�ကု� 
�ပြ�တ်သ်ောလိလ်ိာ�ါ။

 အကြော�ျနု်တ််စာ�်� သော��ပြီး�း�သောန်ာက ်စာကာ�အကြောပြ�န်အ်ကြောလိှန်သ်ောပြ�ာဆိုု�ရာန် ်လိ��်ညွှှန််သော���ွန််��ျာ� သော���ါ။ အကြောကြုံကပံြ�ုလို�သော�ာ လိ��်ညွှှန််သော���ွန််� အကြော�ျ ုု��ှာ
၅

ဒီး�ု�စာတ်ာ��က ဘာယ်
လို�ရ်ာှာ��ု�ဆိုု� လိ��သ်ောန်တ်ာရာှု�ါ

�လိာ�။

အကြောန်ာဂတ်�်ှာ ကျန်�်�ာသောန်သောစာ�ု�� ဒီး 
�ု�စာတ်ာ��က ဘာယလ်ို�ရ်ာှာ��ုသောတ်ွကု� လိ��်

�ု��စာဉ်�်စာာ��ု�ါ�လိ�။

ဒီး�ု�စာတ်ာကု� �ကည််ပ်ြီး�း�သောတ်ာ ်ဘာာအကြောကြုံကဉံာာဏာ်သောတ်ွ ရာ
လိာ�ါလိ�။ ကု�ဗစာက်�သ်ောရာာဂါအကြော�ျနု်�်ှာ ကျန်�်�ာသောန်သောစာ�ု�� 

ဘာာသောတ်ွ ��လ်ိ��န်ှု�င်း်ဦး��ယ ်�င်း�်ါ�လိ�။



သတွ����ရှိန််
ကု�ဗစာ-်၁၉ က�သ်ောရာာဂါ ကာလိအကြောတ်ွင်း�် လိက�်န််ရ်ာှင်း�်သောရာ� ���ံှန််လိ��်ပြ�င်း�်၊ လိူ�ျင်း်� ��်�ွါ�ွါသောန်ပြ�င်း�်၊ စာန်စာ်တ်ကျ 
သော�ျာင်း�်ဆိုု��ပြ�င်း�်၊ �ျကန်ှှာအကြောကာအကြောကွယ ်ဝတ််ဆိုင်းပ်ြ�င်း�် စာ�ည်ပ်ြ�င်း် ်�နှာာကျန်�်�ာသောရာ� သောကာင်း�်�ွန်သ်ောအကြောာင်း ်�ုန်�်�ု��်�ာ�
နှု�င်းရ်ာန်် အကြောသောရာ�ကြီးကး��ည််အ်ကြော�ျက ်�ျာ�စာွာရာှုသော�ာလ်ိည်�် ဤ�ု�စာတ်ာနှှင်း်် လို�်ရာှာ��ု toolkit �ည် ်သောယဘာ�ယျအကြောာ�ပြ�င်း် ်စာုတ််
ကျန််��ာသောရာ�နှှင်း် ်စာုတ်လ်ိူ�ုဆိုကဆ်ိုသံောရာ� အကြောသော�ာကအ်ကြော�ံ် (MHPSS) ကု� အကြောဓိုက အကြော�ာ�သော���ာ��ါ�ည်။်

�ကက်ြီးကး�ရာွယအ်ကြောု��ျာ�အကြောတ်ွက ်သောယဘာ�ယျ ကျန်�်�ာသောရာ� အကြောကြုံကပံြ�ု�ျက�်ျာ�ကု� သောအကြောာက�်ါတ်ု��တ်ွင်း ်�ကည်််�ါ။
“ကု�ရှုု�န်ာဗု�င်း�်ရာ�စ်ာသ်ောရာာဂါ (ကု�ဗစာ-်၁၉) - �ကက်ြီးကး�ရာွယအ်ကြောု��ျာ�အကြောတ်ွက ်အကြောနှတရာာယ�်ျာ�နှှင်း် ်သောဘာ�ကင်း�်လိ�ံခြုံ�ု�ံု”
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-on-covid-19-for-older-people 
“�ကက်ြီးကး�ရာွယအ်ကြောု��ျာ� နှှင်း် ်ကု�ဗစာ-်၁၉”
https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/covid-19 

အကြော�ျ ုု�သော�ာ �ကက်ြီးကး�ရာွယအ်ကြောု��ျာ�အကြောသောန်ပြ�င်း် ် �ု�စာတ်ာတ်ွင်း�်ါဝင်းသ်ော�ာ �တ်ူည်း�ည်် ် ပြ�င်းက်ွင်း�်ရှုု��ရာာ၊ သောန်ရာာသောဒီ�နှှင်း်် 
ယဉ်သ်ောကျ��ု ကွာဟု�ျက�်ျာ�အကြောသော�် တ်ွင်း ်စာုတ်ဒ်ီွုဟုပြ�စာသ်ောန်နှု�င်း�်ါ�ည်။်

• �ု�စာတ်ာ�ျာ�တ်ွင်း ် ပြ���ာ�သော�ာ အကြော�င်း�်အကြောကျင်း�်�ျာ�အကြောာ� အကြောဓို�ါါယပ်ြ�န်သ်ောစာပြီး�း� ၎င်း�်တ်ု��နှှင်း်် �ု��ု�ကု�ကည််း�ည်် ်
အကြော�င်း�်အကြောကျင်း�်�ျာ�ကု� အကြောကု�ကည််းဆို��ံပြ�စာ�်ည််် ��ပံြ�င်း်် သောတ်ွ�သောတ်ာ�ျနု်ဆ်ိုနှု�င်းရ်ာန်် အကြောာ�သော���ါ။ 

• �ု�စာတ်ာတ်ွင်း ်�သော�ာပ်ြ��ာ�သော�ာလိည်�် ကျန်�်�ာစာွာ သောန်�ု�င်းန်ှု�င်း�်ည််် န်ည်�်လိ��်အကြော�ျ ုု��ျ ုု�ရာှုသော�ကာင်း�် သော��ျာစာွာသောပြ�ာ
ပြ�သော���ါ။

• ကျန်�်ကျန်�်�ာ�ာသောန်နှု�င်းရ်ာန်် လိကရ်ာှုလိ��သ်ောန်�ည်�်ျာ�ကု� သော��ပြ�န်�်�ါ။ �ု�စာတ်ာ�ျာ�ကု� သောလိလ်ိာပြီး�း� ကျန်�်ကျန်�်�ာ�ာ
သောန်နှု�င်းရ်ာန်် အကြောသော�ာကအ်ကြောကူပြ�စာ�်ည်ဟ်ု� ယ�င်းက် �သောတ်ွ�သောတ်ာ��်�ု�ည််် လို�်ရာှာ��ု�ျာ� အကြော�ါအကြောဝင်း ် အကြော�စာ်�င်းယ်ူ
လို�ကရ်ာသော�ာ အကြောသောတ်ွ�အကြောကြုံကအံကြောစာည် ်အကြော�စာ�်ျာ�အကြောသော�ကာင်း�် သော��ပြ�န်�်�ါ။

• �ု�စာတ်ာတ်ွင်း ်��သံော�ာ�်ာ�သော�ာ �ါဝင်းသ်ော�ာ လို�ရ်ာှာ��ု�ျာ�အကြောန်က်�ှ ၎င်း�်တ်ု��နှှင်း်် အကြောကု�ကည််းဆို��ံပြ�စာ�်ည််် လို�ရ်ာှာ��ု�ျာ�
အကြောာ� သောတ်ွ�သောတ်ာ�ုသောစာရာန် ်အကြောာ�သော���ါ။ �ူတ်ု�� ဘာယလ်ို�်ရာှာ��ုကု� စာ��်�ကည််�်ျင်း�်ါ�လိ�။

�ကက်ြီးကး�ရာွယအ်ကြောု��ျာ�အကြောတ်ွက ်ကျန်�်�ာသောရာ� အကြောကြုံကပံြ�ု�ျက�်ျာ� �ု��ု��ုရာှုလို��ါက ကု�ဗစာ-်၁၉နှှင်း်် �ကက်ြီးကး�ရာွယအ်ကြောု��ျာ�နှှင်း်် 
�တ်�်က�်ည််် က�ာာက်ျန််��ာသောရာ�အကြော�ွ���ျု� ် website စာာ�ျကန်ှှာ https://www.who.int/teams/social-determi-
nants-of-health/demographic-change-and-healthy-ageing/covid-19 ကု� �ကည််�်ါ။

၉



ပ်��စ်တွ� ၂။ များ�များ�စ်�တွခ်ျိစံ်��များုအလျောခြချိအလျောန် တွ���တွက်လ်ျောက်�င့််�များေန်လ်ျောအ�င့် ်ဘု�လ�ပ်န်ှ��င့်မ်ျားလဲ
ဘု�လျော�က်�င့်် ်အလျောရှိ�ကြီးက်ီ�ပ်ါသလဲ
�က်ကြီးကး�ရာွယ်အကြောု��ျာ��ည်် ကု�ဗစာ်-၁၉သော�ကာင်််း ပြ�င်း်�ပြ�င််း�န််�န်် န်ာ�ကျန််�ပြ�စ်ာနှု�င်း်သော�ျ �ု�ပြ�င်း််�ည်််အကြောသောလိျာက် �ု�ုကု�ယ်တ်ု�င်း ်
သောရာာဂါကူ�စာက်�ံရာပြ�င််း�၊ အကြော�က်ဆို�ံ�ရှုုံ�ပြ�င််း� �ု���ဟု�တ်် အကြော�း�ကျန်် သော�ဆို�ံ�ပြ�င််း� �ု���ဟု�တ်် �ု�ာ�စာ�နှှင်း်် �ုတ််သောဆိုွ�ူင်းယ်�ျင်း်�
�ျာ� သောရာာဂါကူ�စာက်�ံရာပြ�င််း�ကု� အကြော�ူ��ပြ�င်း်် သော�ကာက်ရာွံ�သောန်နှု�င်း်�ါ�ည််။ ရာင််း�နှှး�သော�ာ �ူင်းယ်�ျင်း်��ျာ� �ု���ဟု�တ်် �ု�ာ�စာ�
ဝင်း်�ျာ�ကု� ဆို�ံ�ရှုုံ�ရာပြီး�း� ၎င််း�တ်ု��၏ ဈာာ�န်ကု� �တ်တ််သောရာာက်နှု�င်း်�ည််�ျ ုု�လိည််� ပြ�စ်ာနှု�င်း်�ါ�ည််။ လိူကြီးကး��ူ��ျာ��ည် ်
ကန်််�တ််�ျက်�ျာ�သော�ကာင်််း လိူ�ုအကြော�ု�င်း်�အကြောဝု�င်း်�တ်ွင််း အကြော�း�ကျန််�လို� �ံစာာ�ရာနှု�င်း်�လို� သောရာာဂါသော�ကာင်််း သောဘာ�ပြ�စ်ာနှု�င်း်သော�ျ �ု�ပြ�င်််း
�ည်််အကြောသောလိျာက် �ု�၍အကြော�ျနု််�ကာ�ကာ အကြော�ွာ�အကြောလိာ ကန်််�တ််�ံရာပြ�င််း� �ု���ဟု�တ်် အကြောကာအကြောကွယ်ပြ�င်််း သောန်ရာပြ�င််း�တ်ု�� ပြ�စ်ာနှု�င်း်
�ါ�ည််။ �ု��ပြ�င််း အကြောလိွ���ံ�စာာပြ�ုပြ�င််း�နှှင်း်် လိျစာ်လိျ�ရှုုပြ�င််း�ကု�လိည််� �ံရာနှု�င်း်သော�ျ �ု��ျာ��ါ�ည််။ ဤက�်��ု� အကြောသော�ကာင််း�အကြော�ျက်�ျာ� 
သော�ါင်း်�စာ�ံပြီး�း� လိူကြီးကး��ူ��ျာ�တ်ွင််း န်ဂု�ရာှုပြီး�း��ာ� စာုတ််ကျန််��ာသောရာ� နှှင်််း/��ု��ဟု�တ်် ဦး�သောနှှာက်နှှင်း််အကြောာရှု�ံသော�ကာ ပြ�ဿန်ာ�ျာ� �ု�ဆို�ု�
လိာနှု�င်း်�လို� သောရာာဂါလိကခဏာာ အကြော�စာ်�ျာ�လိည််� ပြ�စ်ာလိာနှု�င်း်�ါ�ည််။ �ု��ှတ်ဆိုင်း်် ၎င်း်�တ်ု��၏ စာုတ််ဓိါတ််တ်က်ကြွက�ုနှှင်း်် စာုတ််�ု�င်း်�
ဆိုု�င်း်ရာာ ကျန််��ာသော�ျာ်ရာှင််း�ုကု� �ု�ု�က်နှု�င်း်�ါ�ည််။

အဓိ�က်လျောပ်�ချိိင့််လျောသ� သတွင့်�်အချိိက်အ်လက်မ်ျားိ��
က�်သောရာာဂါအကြောသောပြ�အကြောသောန်အကြောတ်ွင််း� �က်ကြီးကး�ရာွယ်အကြောု��ျာ�အကြောသောန်ပြ�င်််း စာုတ််�ံစာာ��ျက် တ်ု��တ်က်သောကာင််း��ွန််�ု� � အကြောကူအကြောည်းပြ�စာ်သောစာရာန် ်
သောအကြောာက်�ါတ်ု��ကု� လိ��်သောဆိုာင်း်�ု� � အကြောသောရာ�ကြီးကး��ါ�ည််။ 
• သောန််စာဉ််ပြ�ုလိ��်သောန်ကျ လိ��်င်းန််�သောဆိုာင်း်တ်ာ�ျာ� ရာှု�ါသောစာ။
• �ု�ာ�စာ� ��ု��ဟု�တ်် �ူင်းယ်�ျင်း်��ျာ�နှှင်း်် စာကာ���ံ�ှန််သောပြ�ာ�ါ။
• �င်််းအကြောာ� သော�ျာ်ရာှင််းသောစာသော�ာ လို�်ရာှာ��ု�ျာ�အကြောသော�် အကြောာရှု�ံ�ာ�ပြီး�း� သောန််စာဉ််ပြ�ုလိ��်ပြ�စ်ာသောအကြောာင််း လိ��်�ါ။
• တ်ရာာ��ု�င်း်ပြ�င််း�၊ အကြောန်ာ�ယူပြ�င််း�၊ အကြော�က်ရာှ�သောလိ်ကျင်း််�န််� �ု���ဟု�တ်် လို�်ရာှာ��ု�ပြ�င််း��န််သော�ာ သောလိ်ကျင်း််�န််��ျာ� စာ�်�
�ကည်််�ါ။
• သော�ကာက်ရာွံ��ုတ််လိန်််�ု၊ စာုတ််�ုစား��ု ပြ�စ်ာသော�်သောစာနုှ�င်း်သော�ာ �တ်င်း်��းဒီးယာ�ျာ��ှ စာုတ်် သော�တ်တအကြောန်ာ�ရာသောစာရာန်် သောန်ာက်ဆို�ံ�လိက်ရာှု 
ပြ�စ်ာသော�်သောန်သော�ာ �တ်င်း်��ျာ�သောလိ်လိာပြ�င််း�ကု� သောလိျာ်�ျ��ု� စာဉ််�စာာ��ါ။ (��ု��ဟု�တ်် အကြောန်ည််�ဆို�ံ� �ှ�ှတ်တ်ရာှုသောစာရာန််ကြီးကုု�စာာ�
�ါ။)
• ယ��အကြောသောပြ�အကြောသောန်�ျာ�နှှင်််း ရာင််းဆိုု�င်း်နှု�င်း်ရာန်် �ု�ုကု�ယ်�ု�င်း် အကြောာ��ာ�ျက်�ျာ�၊ အကြောသောတ်ွ�အကြောကြုံကုံ�ျာ� နှှင်််း ဗဟု���တ်�ျာ�ကု� အကြော��ံ��ျ�ါ။

ယ်ချိ�ပ်��စ်တွ�တွေင့်် လူတွစ််ဦး� သ���များဟု�တွ် အဖွဲ့ေဲ�လ��က််လူတွ���သညီ ်
လျောအ�က််ပ်ါတွ���က်�� လ�ပ််က်��င့််လျောန်သညီ်က်�� လျောတွေ�နှ��င့််ပ်ါသညီ်
၁။ �ကယ်�ျာ� �ကည်််သောန်ပြ�င်း်�၊ စာုတ််�တ်ုက�်ပြ�င််း�၊ ဘာ၀၏ 
သောကာင််း��ွန််သော�ာ အကြောသော�ကာင််း��ျာ�ကု� ပြ�န််လိည််သောတ်ွ�သောတ်ာပြ�င််း�၊ 
သောကျ�ဇိုူ�တ်င််းတ်တ််�ည်််စာုတ်် သော�ွ�ပြ��ပြ�င််း�နှှင်း်် �ံစာာ�ပြ�င််း�
၂။ ��ု�သော�ှ���ု�ပြ�င််း�၊ စာက်�ျု�်ပြ�င််း�
၃။ �န််��ျ း/��ံဆိုွ�ပြ�င််း�
၄။ �ု�ာ�စာ�၊�ူင်းယ်�ျင်း်��ျာ�နှှင်််း ��င််း�လိက်စာ�ံစာာ�ပြ�င်း်�
၅။ �ု�ာ�စာ�၊�ူင်းယ်�ျင်း်��ျာ�နှှင်််း ��ံ�ှန််��န််�သောပြ�ာပြ�င််း�
၆။ အကြောု��လိ��်ပြ�င််း� �ု���ဟု�တ်် အကြောပြ�ာ�လိက်�ု�စာစည််��ျာ�လိ��်ပြ�င််း�
၇။ �ု�ာ�စာ�၊�ူင်းယ်�ျင်း်��ျာ�နှှင်််း ကဒီ်ဂု�်��ျာ�ကစာာ�ပြ�င်း်�
၈။ စာာအကြော��်�တ််ပြ�င််း�
၉။ အကြောပြ�င်း်�ွက်ပြ�င််း� �ု���ဟု�တ်် �ူတ်စာ်�ါ�အကြောပြ�င််း�ွက်ပြ�စ်ာ
သောအကြောာင််းကူည်းပြ�င်း်�
၁၀။ အကြောန်ာ�ယူပြ�င််း�၊ တ်ရာာ��ု�င်း်ပြ�င််း�၊ အကြော�က်ရာှ�သောလိ်ကျင်း််�န််�
လိ��်ပြ�င်း်�
၁၁။ �န််�အကြောလိှစာု�က်�ျ ုု�ပြ�င်း်�

နေ့�့စဉ်ပ်ြု�ုလုု�န်ေ့�ကျျ လုု�င်��်နေ့�ာငတ်ာာများျာ� ရှိိ��ါနေ့စ။ သာာယာာ�ာနေ့�ျာဖ်ွွယာ်ရှိာ လုု�ရ်ှိိာ�များု/ဝါါသာ�ာများျာ� ပြု�ုလုု�န်ေ့���ါ။

များ�သာာ�စု သာ�ု�များဟုုတာ ်သာူငယာခ်ျျင�်များျာ�နှိင် ်စကျာ��ု�များိ�န်ေ့ပြု�ာ�ါ။ သာင်အ်ားာ� နေ့�ျာရ်ှိှငန်ေ့စနေ့သာာ လုု�ရ်ှိိာ�များုများျာ�အားနေ့�� အားာရုံု�ထားာ�ပြီး�း� နေ့�့စဉ်ပ်ြု�ုလုု�ပ်ြုဖွစန်ေ့အားာင ်လုု��်ါ။ 

တာရှိာ�ထား�ုငပ်ြုချင�်၊ အား�ာ�ယာူပြုချင�် သာ�ု�များဟုုတာ ်အားသာကျရ်ှိိ�နေ့လုက်ျျင်ခ်ျ��်များျာ� စများ�်ကြကျည့််�်ါ။

သာငက်ျ�ုယာတ်ာ�ုငတ်ာွင ်အားာ�သာာချျကျ ်အားနေ့ပြုများာကျအ်ားပြုများာ�နှိင် ်ဉာာဏ်�်ည့်ာ ရှိိ�သာည့်က်ျ�ု သာတာ�ရှိ�ါ။

၁၀



လများ�်ညွှှန််ချိိက် ်- ပ်��စ်တွ� ၂

အကြော�ကရ်ှုုသောလိက်ျင်း်�်န်�်န်�် အကြော�န်�်သောပြ�
သောလိက်ျင်း််�န်�်သောတ်ွက ဘာာသောတ်ွလိ�။ �ူတ်ု��က 

ဘာယ်လို� အကြောကျ ုု�ရာှု�လိ�။ 

စာုတ်�်စံာာ��ျကသ်ောတ်ွ တ်ု��တ်ကသ်ောကာင်း�်�ွန််သောအကြောာင်း ်လိ��လ်ို��ရာတ်� ်န်ည်�်လိ��်
သောတ်ွ အကြော�ျာ�ကြီးကး�ရာှု�ါတ်ယ။် ဥ��ာ သောန််စာဉ် ်လိ��င််းန်�်သောဆိုာင်းတ််ာသောတ်ွ �ျ�ှတ်တ််ာ၊ 

�ာယာန်ာသော�ျာ�်ွယ ်လို�်ရာှာ��ုသောတ်ွ�ှာ �ါဝင်းတ််ာ၊ �ု�ာ�စာ� �ူင်းယ�်ျင်း�်သောတ်ွ
န်�် ��န််�သောပြ�ာတ်ာ၊ ပြ�စာန်ှု�င်းတ််ာ �ျကန်ှှာအကြောကာကွယတ််�၊် လိူ�ျင်း�်��်�ွာ�ွာသောန်ပြီး�း� 

�ျကန်ှှာ�ျင်း�်ဆိုု�င်း ်စာကာ�သောပြ�ာတ်ာတ်ု�� လိ��လ်ို��ရာ�ါတ်ယ။်

ဒီးသောလိက်ျင်း််�န််�သောတ်ွက အကြော�ကရ်ာှ�ပြ�င်း�်၊ အကြောန်ာ�ယူပြ�င်း�်တ်ု��ကု� အကြောာရှု�စံာု�က�်ာ�နှု�င်း်
သောအကြောာင်း ်ကူည်းသော���ါတ်ယ။်တ်င်း�်အကြောာ�သောတ်ွ သောလိျာက်ျပြီး�း�

 သောကာင်း�်သောကာင်း�်အကြောု�သ်ော�ျာသ်ောစာတ်� ်သောလိက်ျင်း််�န််�သောတ်ွ ပြ�စာ�်ါတ်ယ။် 
သောလိက်ျင်း််�န််� တ်စာ�်�သောလိာက ်အကြောတ်ူလိ���်ကည််�်က�လိာ�။ 

�ဟု�တ်�်ါဘာူ�။ ဒီး��သံောတ်ွက အကြော�ျ ုု��ျ ုု�သော�ာ အကြောကြုံကဉံာာဏာသ်ောတ်ွရာသောအကြောာင်း ်
သောပြ�ာပြ�သော���ာ�တ်ာ�ါ။ �င်းက်ု�ယတ််ု�င်း ်စာုတ်ဝ်င်းစ်ာာ�ပြီး�း� ကု�ယန််�် 

အကြောကု�ကည််းဆို��ံပြ�စာ�်ယ်် လို�ရ်ာှာ��ုကု� သောရာွ��ျယ�်ါ။ 

�ျကန်ှှာအကြောကာအကြောကွယ ်တ်��်ာ�ပြ�င်း�်ဟုာ �င်းသ်ောရာာ တ်�ါ��ူ�ါ 
သောရာာဂါကူ�စာကပ်ြ�င်း�်�ှ ကာကွယသ်ော��နှု�င်း�်ါတ်ယ။် အကြောု�်�ှာ

 �င်းတ််စာသ်ောယာကတ််ည်�်�� ရာှုသောန်ရာင်းသ်ောတ်ာ ်�တ်�လ်ိည်�်ရာ�ါတ်ယ။်

ကု�ဗစာအ်ကြောသောပြ�အကြောသောန်သောတ်ွသော�ကာင်း် ်�ု�ာ�စာ�ဝင်းသ်ောတ်ွန်�် 
�ူင်းယ�်ျင်း�်သောတ်ွဆိုး�ွာ�လိည်လ်ို���ရာရာင်း ်စာုတ််�စံာာ��ျက်
သောတ်ွ တ်ု��တ်ကသ်ောကာင်း�်�ွန်သ်ောအကြောာင်း ်ဘာယလ်ို� လိ��လ်ို��ရာနှု�င်း်

�လိ�။

ကျန်�်ကျန်�်�ာ�ာသောန်နှု�င်း�်ု�� ဒီး�ု�စာတ်ာ��က 
လို�ရ်ာှာ��ုသောတ်ွအကြောတ်ု�င်း�် အကြောက�န်လ်ို�ကလ်ိ��ရ်ာ�ှာ

လိာ�။

အကြောု��်ှာ တ်စာသ်ောယာကတ််ည််�ရာှု
သောန်တ်� ်လိူ��သံောတ်ွ�ှာ ဘာာလို�� �ျကန်ှှာ

အကြောကာအကြောကွယ ်�တ်��်ာ��ကတ်ာလိ�။

ဒီး��သံောတ်ွက အကြောာ�လိ��ံန်�် ခြုံ�ုငံ်း��ံုသောအကြောာင်း ်ဆိုွ��ာ�တ်ာ ပြ�စာ�်ါတ်ယ။် တ်စာက်�ာာလိ��ံက လိူ
တ်ု�င်း�် ���ံနှု�င်း�်ါတ်ယ။် တ်စာ်�ျ ုု���သံောတ်ွ၊ လိူသောတ်ွက �င်း်အ်ကြောတ်ွက ်ကျန််တ်ာသောတ်ွ�က ်�ု�ရာင်း�်နှှး�

�လို� ပြ�စာသ်ောန်တ်ယလ်ို�� ပြ�င်းသ်ောကာင်း�်ပြ�င်း�်ါလို�််�ယ။် ကု�ယ််�တ်ဝ်န််�ကျင်း ်အကြောသောန်အကြော�ာ�န်�်
ဆိုု� ဒီးလို�ရ်ာှာ��ု၊ အကြော�ျ ုု���း�/အကြော�ျ ုု��ာ�သောတ်ွ၊ အကြောု��်�သံောတ်ွက ဘာယလ်ို�ပြ�စာသ်ောန်သောလိာက�်ယလ်ို�� 

စာုတ်က်ူ�န်�် သောတ်ွ�သောတ်ာ�ကည််�်ါ။

���ံ�က လိူသောတ်ွ၊ �တ်ဝ်န််�ကျင်းသ်ောတ်ွ၊ ယဉ်သ်ောကျ��ု 
အကြောသော�ကာင်း�်အကြောရာာသောတ်ွက �ု��်ရာင်း�်နှှး�ဘာူ�ဆိုု�သောတ်ာ ်ဒီး
လို�ရ်ာှာ��ုသောတ်ွက င်းါတ်ု��န်�် အကြောကျု�ံ�ဝင်းဘ်ာူ�လို�� ဆိုု�လို�

�လိာ�။

၁၁

၁ ၂ ၃ ၄

�ု�ုစာုတ်�်စံာာ��ျက်
အကြောသောပြ�အကြောသောန် တ်ု��တ်က်
သောကာင်း�်�ွန်သ်ောအကြောာင်း ်ဘာာ

လိ��န်ှု�င်း�်လိ�

�ု�စာတ်ာအကြောာ� �ပြ��း လိူကြီးကး��ျာ�
အကြောာ� သော���ါ

�ု��သောန်ာက ်�ု�စာတ်ာအကြောာ� ပြ���ါ
( ��နံှှု�်��တ်�်ာ�လိှင်း ်အကြောန်ည်�်ဆို��ံ A4 

အကြောရာွယအ်ကြောစာာ���တ်�်ါ A3 အကြောရာွယအ်ကြောစာာ��ည် ်
အကြော�င်း််သောတ်ာဆ်ို�ံ�ပြ�စာ�်ည် ်)

“ဒီး�ု�စာတ်ာကု� �ကည််ပ်ြီး�း� အကြော�ျနု််
အကြောန်ည်�်င်းယသ်ော�� စာဉ်�်စာာ��ကည််�်ါ”

ဟု�သောပြ�ာ�ါ။

လိူကြီးကး��ျာ� 
ကု�ယ်က်ု�ယက်ု�ယ ်ပြ�န်လ်ိည််

�င်းဟ်ု��်ုသောစာရာန် ်
အကြော�ျနု်သ်ော��ပြီး�း� 

�ူတ်ု��သောပြ�ာ��ှ
လို�က�်ှတ်�်ာ��ါ

�ု�စာတ်ာကု� �ကည််ရ်ှုု�ျနု််
သော��ပြီး�း� �ူတ်ု��၏ တ်�န်််
ပြ�န်�်ု�ျာ�ကု� �ပြ�တ််

သောလိလ်ိာ�ါ။

 အကြော�ျနု်တ််စာ�်� သော��ပြီး�း�သောန်ာက ်စာကာ�အကြောပြ�န်အ်ကြောလိှန်သ်ောပြ�ာဆိုု�ရာန် ်လိ��်ညွှှန််သော���ွန််��ျာ� သော���ါ။ အကြောကြုံကပံြ�ုလို�သော�ာ လိ��်ညွှှန််သော���ွန််� အကြော�ျ ုု��ှာ၅

ဒီး �ု�စာတ်ာ��က 
လို�ရ်ာှာ��ုတ်စာ�်���ကု� လိ��်

သောန်တ်ာ ရာှု�ါ�လိာ�

အကြောန်ာဂတ်�်ှာ စာုတ်�်စံာာ��ျကသ်ောတ်ွ �ု��ု�
သောကာင်း�်�ွန််သောအကြောာင်း ်ဒီး�ု�စာတ်ာ��ကဘာယ်

လို�ရ်ာှာ��ုသောတ်ွကု� လို�ကလ်ိ���်ကည််�်ယလ်ို�� 
သောတ်ွ��ုလိ�

�တ်င်း�်သောတ်ွကု� �တ်ပ်ြီး�း�/
�ကည််ပ်ြီး�း�/န်ာ�သော�ာင်းပ်ြီး�း� 
ဘာယလ်ို��စံာာ�ရာ�ါ�လိ�။

ဒီး�ု�စာတ်ာက 
ဘာယလ်ို�အကြောသောတ်ွ��ျ ုု�၊

အကြောကြုံက�ံျ ုု�သောတ်ွ��ုသောစာလိ�

လျောများ�လ�နှ��င့်လ်ျောသ� လျောများ�ချိေန််�များိ�� လျောခြဖွဲ့ဆ��ရှိန် ်အလျောခြဖွဲ့များိ��



ကု�ဗစာ်-၁၉ က�်သောရာာဂါ ကာလိအကြောတ်ွင််း� �က်ကြီးကး�ရာွယ်အကြောု��ျာ�အကြောသော�် အကြော�က�်��က်�ု�ျာ� အကြော�ါအကြောဝင်း် သောန်အကြောု�်တ်ွင်း်� အကြော�က�်��က်
�ု အကြောတ်ု�င်း်�အကြောတ်ာ�ျာ� �ု��ု�ပြ�င်််းတ်က်လိာသော�ကာင််း� �တ်င်း်�သော����ု��ျက်�ျာ� ရာှုလိာ�ါ�ည််။ �ု�ုကူည်းသော��ရာသော�ာ �က်ကြီးကး�
ရာွယ်အကြောု��ျာ�တ်ွင််း အကြော�က�်��က်�ံရာ�ည််် လိကခဏာာ�ျာ�ကု� သောလိ်လိာအကြောက��တ််ပြီး�း� လို�အကြော�်�လို� ကူည်း�ံ်��ု��ုသော���ါ။ လိူလိူ�ျင်း်� 
အကြော�က�်��က်ပြ�င််း�ကု� ကာကွယ်ရာန်် �ု���ဟု�တ်် သောလိျာ်�ျရာန်် �က်ဆိုု�င်း်ရာာ လိ��်င်းန််�သောဆိုာင််းရာွက်�ူ�ျာ� အကြောဓိုကလိ��်သောဆိုာင်း်ရာ�ည််် 
အကြော�ျက်�ျာ��ါဝင််း�ည််် က�ာာ်ကျန််��ာသောရာ�အကြော��ွ��ျု�်၏ အကြောနှှစာ်�ျု�်သော�ာ်ပြ��ျက်တ်ွင်း် အကြော��ံ�ဝင််း�ည််် �တ်င်း်�အကြော�ျက်အကြောလိက်�ျာ� 
ရာယူနှု�င်း်�ါ�ည််။ https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Violence_actions-2020.1 

အကြော�ျ ုု�သော�ာ �က်ကြီးကး�ရာွယ်အကြောု��ျာ�အကြောသောန်ပြ�င်း်် �ု�စာတ်ာတ်ွင်း်�ါဝင်း်သော�ာ �တ်ူည်း�ည််် ပြ�င််းကွင််း�ရှုု��ရာာ၊ သောန်ရာာသောဒီ�နှှင်း်် ယဉ််သောကျ��ု 
ကွာဟု�ျက်�ျာ�အကြောသော�် တ်ွင််း စာုတ််ဒီွုဟုပြ�စ်ာသောန်နှု�င်း်�ါ�ည််။
• �ု�စာတ်ာ�ျာ�တ်ွင််း ပြ���ာ�သော�ာ အကြော�င်း်�အကြောကျင်း်��ျာ�အကြောာ� အကြောဓို�ါါယ်ပြ�န််သောစာပြီး�း� ၎င််း�တ်ု��နှှင်း်် �ု��ု�ကု�က်ည်း�ည််် အကြော�င်း်�အကြောကျင််း�

�ျာ�ကု� အကြောကု�က်ည်းဆို�ံ�ပြ�စ်ာ�ည််် ��ံပြ�င်း်် သောတ်ွ�သောတ်ာ�ျနု််ဆိုနှု�င်း်ရာန်် အကြောာ�သော���ါ။ �ု�၍ အကြောပြ�ု�သောဘာာသောဆိုာင်း်စာွာ သောတ်ွ�နှု�င်း်ရာန််နှှင်း်် 
စာုတ််�ံစာာ��ျက် အကြောသောပြ�အကြောသောန် �ု��ု�သောကာင််း��ွန််သောစာရာန်် န်ည််�လိ�်�အကြော�ျ ုု��ျ ုု�ရာှုသော�ကာင််း� သော��ျာစာွာသောပြ�ာပြ�သော���ါ။

• �က်ကြီးကး�အကြောဘာု��အကြောဘာွာ��ျာ�အကြောာ� �ု�စာတ်ာ�ျာ�ကု�သောလိ်လိာပြီး�း� အကြော�စာ်�င်း်ယူလို�က်ရာသော�ာ စာုတ််�ံစာာ��ျက် အကြောသောပြ�အကြောသောန် �ု��ု�
သောကာင််း��ွန််သောစာပြ�င်း်�နှှင်း်် �တ််�က်ပြီး�း� ယ�င််းက �သောတ်ွ�သောတ်ာ��်�ု�ည််် လို�်ရာှာ��ု�ျာ�အကြော�ါအကြောဝင််း အကြော�စာ်�င်း်ယူလို�က်ရာသော�ာ 
အကြောသောတ်ွ�အကြောကြုံကံအကြောစာည်် အကြော�စာ်�ျာ� အကြောသော�ကာင််း� သော���ါ။ �ူတ်ု�� ဘာယ်လို�်ရာှာ��ုကု� စာ�်��ကည်််�ျင်း်�ါ�လိ�။

• �ု�စာတ်ာတ်ွင်း် ��ံသော�ာ်�ာ�သော�ာ �ါဝင်း်သော�ာ လို�်ရာှာ��ု�ျာ�အကြောန်က်�ှ ၎င်း်�တ်ု��နှှင်း်် အကြောကု�က်ည်းဆို�ံ�ပြ�စ်ာ�ည််် လို�်ရာှာ��ု�ျာ�အကြောာ� 
သောတ်ွ�သောတ်ာ�ုသောစာရာန်် အကြောာ�သော���ါ။

• �က်ကြီးကး�ရာွယ်အကြောု��ျာ� အကြောသောန်ပြ�င်း်် �တ်င်း်��ျာ�ကု� �ည််�ည်််သောန်ရာာ�ှ �ည််�ု���ည််��ံ ရာရာှုသော�ကာင််း�နှှင်း်် ၎င်း်�တ်ု��၏ လို�အကြော�်�ျက်
�ျာ�နှှင်််း ကု�က်ည်း�ုရာှု�ရာှု သော��ပြ�န််��ါ။ လို�အကြော�်�ါက �တ်င်း်�အကြော�ျက်အကြောလိက် ရာရာှုပြ�င်း်�နှှင်း်် စာု��ရာု�်သော�ာကသောရာာက်ပြီး�း� စာုတ််
�ုစား�သောစာ�ည််် �တ်င်း်��းဒီးယာ အကြော�ျာ�အကြောပြ�ာ� �ကည်််ရှုုပြ�င်း်�/�တ််ရှုုပြ�င််း�အကြော�ကာ� �ှတ်�ည််် အကြောသောန်အကြော�ာ�တ်စာ်��ကု� ရာှာသော�ွ
သော�ာ်��တ််နှု�င်း်ရာန််အကြောကူအကြောည်းသော���ါ။

ကု�ဗစာ်-၁၉ က�်သောရာာဂါ ကာလိအကြောတ်ွင််း� စာုတ််�ုစား��ုကု� စား�ံသောပြ�ရာှင််း�ပြ�င််း�အကြောသော�ကာင််း� �တ်င်း်�အကြော�ျက်အကြောလိက်�ျာ� �ု��ု�ရာယူလို�
�ါက https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/coping-with-stress.pdf?sfvrsn=9845bc3a_8 ကု� 
�ကည်််�ါ။

သတွ����ရှိန််

၁၂



ပ်��စ်တွ� ၃။ များ�များ� များ�သ��စ်�၊ ရှိပ်ရွ်ှိ�တွ���နိှင့််် အဆက်အ်သေယ်မ်ျားခြပ်တ်ွလျောအ�င့် ်ဘုယ်လ်��လျောန်���င့်မ်ျားလ။ဲ
ဘု�လျော�က်�င့်် ်အလျောရှိ�ကြီးက်ီ�ပ်ါသလဲ
လိူ�ု�တ််ဝန််�ကျင််းနှှင်း်် အကြော�ျတု််အကြောဆိုက်ရာှုပြ�င်း်��ည်် စာုတ််�ုစား��ုသော�ကာင်််း �နှာာကု�ယ်�ှာပြ�စ်ာ�ည််် လိကခဏာာ�ျာ�ကု� သောလိျာ်�ါ�သောစာ�ါ�ည််။ လိူ
�ျင်း်� ��်�ွါ�ွါသောန်ပြ�င်း်��ည်် �း��န်််�ွ��ွက်သောန်ပြ�င်း်�နှှင်း်် �တ်ူည်းဘာ� �င်း််ကု� အကြော�း�ကျန််သောစာ�ှာ �ဟု�တ််သော�ကာင််း� �တ်ုရာ�ါ။ လိူ�ု�တ််ဝန််�ကျင််း
နှှင်း်် အကြော�ျတု််အကြောဆိုက်ရာှုပြ�င်း်��ည်် စာုတ််�ု�င်း်�ဆိုု�င်း်ရာာ ကျန််��ာသော�ျာ်ရာှင််း�ုနှှင်း်် �ု�ှတ််�ုစာွ�်�ရာည််အကြောတ်ွက် အကြောလိွန််အကြောသောရာ�ကြီးကး��ါ�ည််။

အဓိ�က်လျောပ်�ချိိင့််လျောသ� သတွင့်�်အချိိက်အ်လက်မ်ျားိ��
�က်ကြီးကး�ရာွယ်အကြောု��ျာ�အကြောသောန်ပြ�င်း်် �ူတ်ု��၏ �ု�ာ�စာ�ဝင်း်�ျာ�၊ ရာ�်��ရာွာ���ှ�ူ�ျာ�နှှင်််း �ျတု််ဆိုက်�ုသောန်�ည််ဟု� �ံစာာ�ရာသောအကြောာင််း  သောအကြောာက်�ါတ်ု��ကု� 
လိ��်သောဆိုာင်း်�ု� � အကြောသောရာ�ကြီးကး��ါ�ည််။
• တ်တ််နှု�င်း်လိှင်း် တ်�ါ��ူအကြောာ� အကြောကူအကြောည်းသော���ါ။ (ဥ��ာ သောစာတ်န်ာ်ဝန််��်�လိ��်ပြ�င််း�၊ အကြောဓို�ါာယ်ရာှုသော�ာ အကြောလိ��်လိ��်ပြ�င််း�၊ တ်ာဝန််�ျာ� 

��်�ရာွက်နှု�င်း်ပြ�င််း��ည်် �က်ကြီးကး�ရာွယ်အကြောု��ျာ�အကြောသောန်ပြ�င်််း တ်န််�ု���ာ��ံရာပြ�င််း� �ံစာာ�ရာသောစာနုှ�င်း်�ါ�ည််။)
• �ု�ာ�စာ� ��ု��ဟု�တ်် �ူင်းယ်�ျင်း်��ျာ�နှှင်််း စာကာ���ံ�ှန််သောပြ�ာ�ါ
• ရာ�်ရာွာလိူ��၊ ဘာာ�ာသောရာ� နှှင်််း/��ု��ဟု�တ်် �က်ဝင်း်ယ�ံ�ကည််�ုနှှင်း်် ဆိုု�င်း်သော�ာ ကုစာစ�ျာ�တ်ွင်း် ��ံ�ှန််�ါဝင်း်လိ��်သောဆိုာင်း်�ါ။ (ဥ��ာ အကြောဆိုင်း်သောပြ�

လိှင််း တ်းဗွး၊ သောရာဒီးယု�၊ အကြောင်း်တ်ာန်က်�ှဝန််သောဆိုာင်း်�ု�ျာ�ကု� ရာယူ�ါ။)
• ရာ�်ရာွာလိူ��အကြောကျ ုု�ပြ�ု �ု���ဟု�တ်် အကြော�ျင်း်��ျင်း်� အကြောသော�ာက်
အကြော�ံ်သော��သော�ာ အကြော�ွ���ျာ�တ်ွင်း် �ူ�သော�ါင်း်��ါဝင််း�ါ �ု���ဟု�တ် ်
တ်ယ်လိး��န််��ှ အကြောကူအကြောည်းသော��သော�ာ အကြောသော�ာက်အကြော�ံ် ဝန််သောဆိုာင်း်�ု
�ျာ�၊ social media သော�်ရာှု အကြော�ွ���ျာ�တ်ွင်း် �ါဝင်း်�ါ။

ယ်ချိ�ပ်��စ်တွ�တွေင့်် လူတွစ််ဦး� သ���များဟု�တွ် အဖွဲ့ေဲ�လ��က််လူအများိ��သည်ီ 
လျောအ�က််ပ်ါတွ���က်�� လ�ပ််က်��င့််လျောန်သညီ်က်�� လျောတွေ�နှ��င့််ပ်ါသညီ်။ 
၁။ ဘာာ�ာသောရာ�/ �က်ဝင်း်ယ�ံ�ကည််�ု အကြော�င်း်�အကြော�ွ���ျာ�နှှင်််းအကြောတ်ူ 
ဆို�သောတ်ာင်း်�သော�တ်တာ��ု��ပြ�င်း်�တ်ွင််း �ါ၀င်း်ပြ�င််း�
၂။ ရာ�်ရာွာ���ှ�ူ�ျာ�နှှင်််း စာကာ�စာပြ�ည််သောပြ�ာသောန်ပြ�င်း်�
 ၃။ကသောလိ��ျာ�အကြောာ� စာာ�တ််ပြ�သောန်ပြ�င််း� 
၄။ �ု�ာ�စာ� အကြော�န််�သောပြ��ည်််အကြော�ျနု််တ်ွင်း် တ်းဗွးအကြောတ်ူတ်ူ�ကည်််ပြ�င််း� 
၅။ �ု�ာ�စာ�ဝင်း်/�ူင်းယ်�ျင်း်��ျာ�နှှင်််း ��ံ�ှန််ဆိုက်�ွယ်ပြ�င််း�၊ ဥ��ာ 
��န််�၊ အကြောင််းတ်ာန်က်တ်ု���ှ တ်ဆိုင်း်် ဆိုက်�ွယ်ပြ�င််း�
 ၆။ �ု�ာ�စာ�ဝင်း်�ျာ�နှှင်််း အကြောဆိုက်အကြော�ွယ်�ပြ�တ်် ရာှုသောန်ပြီး�း� လို�်ရာှာ��ု
�ျာ� အကြောတ်ူတ်ူလိ� �်သောဆိုာင်း်ပြ�င််း�၊ ဥ��ာ �ျ ုု�ဆိုက် ၃ဆိုက် အကြောတ်ူတ်ူ 
င်းှက်�ျာ�အကြောတ်ွက် အကြောု�်သောဆိုာက်သောန်��ံ 
၇။ အကြောု�်န်း�န်ာ��ျင်း်��ျာ�၊ �ူင်းယ်�ျင်း်��ျာ�နှှင်််း အကြောဆိုက်အကြော�ွယ်
�ပြ�တ်် ရာှုသောန်ပြ�င််း�၊ ခြုံ�ံစာည််�ရှုု�� ဟုု�ဘာက်�ည််ဘာက်ဘာက ်
စာကာ�စာပြ�ည််သောပြ�ာပြ�င််း� 
၈။ တ်ွ�ကူလိ�်�သောလိှာက်ရာန််လို�သော�ာ �ူင်းယ်�ျင်း်�အကြောာ� ကူည်းသော��
ပြ�င််း� �ု���ဟု�တ်် အကြောတ်ူတ်ူလိ�်�သောလိှာက်ရာန်် အကြော��ွ���ွ��ာ�ပြ�င်း်�

သင်တ်တ်နိုု�င််လျှှင် ်တပါးး�သူအားး� အားကူူအားညီီပေးပါး�ပါးး။

မိုသး�စု� သု��မိဟု�တ ်သူင်ယ်ခ်ျျင်�်မိျး�နိုှင်် ်စုကူး�ပါး��မိှန်ပ်ေး�ပါးးပါးး။

ရပါးရ်ားလျှူထု�၊ ဘားသးပေးရ� နိုှင််/်သု��မိဟု�တ ်သကူဝ်င်ယ််��ကြကူညီမ်ိုနိုှင်််ဆိုု�င််ပေးသး ကူုစုစမိျး�တွင် ် ပါး��မိှန်ပ်ါးးဝင််လျှ�ပါးပ်ေးဆိုးင််ပါးး။ တီဗွီွီ၊ ပေးရဒီီယ်ု� သု��မိဟု�တ ်အားင်တ်းန်ကူမ်ိှ ဝန််ပေးဆိုးင််မိုမိျး�ကူု� ရယ်ူပါးး။

ရပါးရ်ားလျှူထု�အားကူျ ု���ပါး� သု��မိဟု�တ ်အားချျင်�်ချျင်�် အားပေးထုးကူအ်ားပါး�်ပေးပါး�ပေးသး အားဖွဲ့ွ��မိျး�တွင် ်ပါးူ�ပေးပါးးင်�်ပါးးဝင်ပ်ါးး သု��မိဟု�တ ်တယ်လ်ျှီဖွဲ့�န််�မိှ အားကူူအားညီီပေးပါး�ပေးသး အားပေးထုးကူအ်ားပါး�် ဝန်ပ်ေးဆိုးင်မ်ိုမိျး� ရယ်ူပါးး။

၁၃

လများ�်ညှွှန်ခ်ျိိက် ်- ပ်��စ်တွ� ၃
၁ ၂ ၃ ၄

ယ��လိက်ရာှု �ု�ာ�စာ�
ဝင်း်�ျာ�၊ ရာ�်ရာွာ�ှ လူိ��

နှှင်း်် �ျတု််ဆိုက်�ုရာရာှုနှု�င်း်ရာန် ်
ဘာယ်လို�သောန်�ါ�လိ�

�ု�စာတ်ာအကြောာ� �ပြ��း �က်ကြီးကး�ရာွယ်
အကြောု��ျာ�အကြောာ� သော���ါ

�ု��သောန်ာက်�ု�စာတ်ာအကြောာ� ပြ���ါ
( ��ံနှှု�်��တ််�ာ�လိှင််း အကြောန်ည််�ဆို�ံ� A4 
အကြောရာွယ်အကြောစာာ���တ််�ါ A3 အကြောရာွယ်အကြောစာာ�

�ည်် အကြော�င်း််သောတ်ာ်ဆို�ံ�ပြ�စ်ာ�ည်် )

“ဒီး�ု�စာတ်ာကု� �ကည်််ပြီး�း� အကြော�ျနု််
အကြောန်ည််�င်းယ်သော�� စာဉ််�စာာ��ကည်််�ါ” 

ဟု�သောပြ�ာ�ါ။

လိူကြီးကး��ျာ� 
ကု�ယ််ကု�ယ်ကု�ယ်

ပြ�န််လိည််�င်း်ဟု�်
�ုသောစာရာန်် အကြော�ျနု််
သော��ပြီး�း� �ူတ်ု� �

သောပြ�ာ��ှလုိ�က်
�ှတ််�ာ��ါ

�ု�စာတ်ာကု� �ကည်််ရှုု
�ျနု််သော��ပြီး�း� �ူတ်ု��၏ 
တ်�န်််ပြ�န််�ု�ျာ�ကု� 
�ပြ�တ််သောလိ်လိာ�ါ။



ကု�ယ််�ု�ာ�စာ�၊ ရာ�်ရာွာန်�် အကြောဆိုက်အကြော�ွယ်�ပြ�တ်် သောန်လို��ရာတ်�် န်ည််�လိ�်�
သောတ်ွ အကြော�ျာ�ကြီးကး�ရာှု�ါတ်ယ်။ ဥ��ာ �ူင်းယ်�ျင်း်�၊ �ု�ာ�စာ�၊ အကြောု�်န်း��ျင််း�သောတ်ွ
န်�် ��န််�သောပြ�ာတ်ာ၊ အကြောင််းတ်ာန်က်န်�် ဆိုက်�ွယ်တ်ာ၊ ပြ�စ်ာနှု�င်း်ရာင််း ပြ�ည််တ်ွင်း်� 

ကန်််�တ််�ျက်သောတ်ွကု� လို�က်န်ာပြီး�း� စာုတ််�ျရာတ်�် အကြောကွာအကြောသောဝ�ကသောန် 
စာကာ�သောပြ�ာတ်ာ (လူိ�ျင်း်� ��်�ွာ�ွာသောန်တ်ာ၊ �ျက်နှှာအကြောကာကွယ်

တ်�်တ်ာ) သောတ်ွ လိ��်လို��ရာ�ါတ်ယ်။ 

�ဟု�တ််�ါဘာူ�။ ဒီး��ံသောတ်ွက အကြော�ျ ုု��ျ ုု�သော�ာ အကြောကြုံကံဉာာဏာ်သောတ်ွ 
ရာသောအကြောာင််း သောပြ�ာပြ�သော���ာ�တ်ာ�ါ။ �င််းကု�ယ်တ်ု�င်း် စာုတ််ဝင်း်စာာ�
ပြီး�း� ကု�ယ်န်�် အကြောကု�က်ည်းဆို�ံ�ပြ�စ်ာ�ယ််လို�်ရာှာ��ုကု� သောရာွ��ျယ်�ါ။ 

�ျက်နှှာအကြောကာကွယ် တ်�်�ာ�ပြ�င််း�ဟုာ �င််းသောရာာ တ်�ါ��ူ�ါ သောရာာဂါကူ�
စာက်ပြ�င််း��ှ ကာကွယ်သော��နှု�င်း်�ါတ်ယ်။ အကြောု�်�ှာ တ်စာ်သောယာက်တ်ည််� ရာှုသောန်ရာင်း်

သောတ်ာ် �တ်�်လိည််� ရာ�ါတ်ယ်။

ကု�ဗစာ်အကြောသောပြ�အကြောသောန်သောတ်ွသော�ကာင်််း �ု�ာ�စာ�ဝင်း်
သောတ်ွန်�် �ူင်းယ်�ျင်း်�သောတ်ွဆိုး �ွာ�လိည််လို���ရာရာင််း 
�ူတ်ု��န်�် အကြောဆိုက်အကြော�ွယ်�ပြ�တ််�ု� � ဘာယ်လို� လိ��်

လို��ရာနှု�င်း်�လိ�။

ကျန််�ကျန််��ာ�ာသောန်နှု�င်း်�ု� �ဒီး�ု�စာတ်ာ
��က လို�်ရာှာ��ုသောတ်ွအကြောတု်�င်း်� အကြောက�န််လို�က်

လိ��်ရာ�ှာလိာ�။

အကြောု�်�ှာ တ်စာ်သောယာက်တ်ည််� ရာှုသောန်တ်�် လိူ��ံ
သောတ်ွ�ှာ ဘာာလိ�ု� �ျက်နှှာအကြောကာကွယ်

�တ်�်�ာ��ကတ်ာလိ�။

ဒီး��ံသောတ်ွက အကြောာ�လိ�ံ�န်�် ခြုံ�ုံင်း�ံ�ုသောအကြောာင််း ဆိုွ��ာ�တ်ာ ပြ�စာ်�ါတ်ယ်။ တ်စာ်က�ာာလိ�ံ�က လိူ
တ်ု�င်း်� ��ံ�နှု�င်း်�ါတ်ယ်။ တ်စာ်�ျ ုု���ံသောတ်ွ၊ လိူသောတ်ွက �င်််းအကြောတ်ွက် ကျန််တ်ာသောတ်ွ�က် 
�ု�ရာင််း�နှှး��လို� ပြ�စာ်သောန်တ်ယ်လို�� ပြ�င််းသောကာင််း�ပြ�င််း�ါလို�််�ယ်။ ကု�ယ််�တ််ဝန််�ကျင််း 

အကြောသောန်အကြော�ာ�န်�်ဆိုု� ဒီးလို�်ရာှာ��ု၊ အကြော�ျ ုု���း�/အကြော�ျ ုု��ာ�သောတ်ွ၊ အကြောု�်��ံသောတ်ွက ဘာယ်လို�
ပြ�စ်ာသောန်သောလိာက်�ယ်လို�� စာုတ််ကူ�န်�် သောတ်ွ�သောတ်ာ�ကည်််�ါ။

��ံ��က လိူသောတ်ွ၊ �တ််ဝန််�ကျင််းသောတ်ွ၊ 
ယဉ််သောကျ��ု အကြောသော�ကာင််း�အကြောရာာသောတ်ွက �ု�်�
ရာင််း�နှှး�ဘာူ�ဆိုု�သောတ်ာ် ဒီးလို�်ရာှာ��ုသောတ်ွက င်းါတ်�ု�

န်�် အကြောကျုံ��ဝင်း်ဘာူ�လိ�ု� ဆိုု�လို��လိာ�။

အကြော�ျ ုု�သော�ာ �က်ကြီးကး�ရာွယ်အကြောု��ျာ�အကြောသောန်ပြ�င်််း �ု�စာတ်ာတ်ွင်း်�ါဝင်း်သော�ာ �တ်ူည်း�ည််် ပြ�င်း်ကွင််း�၊ သောန်ရာာသောဒီ�နှှင်း်် ယဉ််သောကျ��ု ကွာဟု�ျက်
�ျာ�အကြောသော�် စာုတ််ဒီွုဟုပြ�စ်ာသောန်နှု�င်း်�ါ�ည််။
• �ု�စာတ်ာ�ျာ�တ်ွင််း ပြ���ာ�သော�ာ အကြော�င်း်�အကြောကျင််း��ျာ�အကြောာ� အကြောဓို�ါါယ်ပြ�န််သောစာပြီး�း� ၎င််း�တ်ု��နှှင်း်် �ု��ု�ကု�က်ည်း�ည််် အကြော�င်း်�အကြောကျင်း်�

�ျာ�ကု� အကြောကု�က်ည်းဆို�ံ�ပြ�စ်ာ�ည််် ��ံပြ�င်း်် သောတ်ွ�သောတ်ာ�ျနု််ဆိုနှု�င်း်ရာန်် အကြောာ�သော���ါ။ �ု�ာ�စာ�၊ ရာ�်ရာွာလိူ��နှှင်း်် အကြောဆိုက်အကြော�ွယ်�ပြ�တ် ်
�ျတု််ဆိုက်�ုသောန်ရာန်် န်ည််�လိ�်�အကြော�ျ ုု��ျ ုု�ရာှုသော�ကာင််း� သော��ျာစာွာသောပြ�ာပြ�သော���ါ။

• �က်ကြီးကး�အကြောဘာု��အကြောဘာွာ��ျာ�အကြောာ� �ု�စာတ်ာ�ျာ�ကု�သောလိ်လိာပြီး�း� အကြော�စာ်�င်း်ယူလို�က်ရာသော�ာ �ု�ာ�စာ�၊ �ုတ််သောဆိုွ�ူင်းယ်�ျင်း်��ျာ�နှှင်း်် 
အကြောဆိုက်အကြော�ွယ်�ပြ�တ်် �ျတု််ဆိုက်သောန်ပြ�င်း်�နှှင်း်် �တ််�တ််ပြီး�း� ယ�င်း်က �သောတ်ွ�သောတ်ာ��်�ု�ည််် လို�်ရာှာ��ု�ျာ�အကြော�ါအကြောဝင််း အကြော�စာ်
�င်း်ယူလို�က်ရာသော�ာ အကြောသောတ်ွ�အကြောကြုံကံအကြောစာည်် အကြော�စာ်�ျာ� အကြောသော�ကာင််း� သော���ါ။

• �ု�စာတ်ာတ်ွင်း် ��ံသော�ာ်�ာ�သော�ာ �ါဝင်း်သော�ာ လို�်ရာှာ��ု�ျာ�အကြောန်က်�ှ ၎င််း�တ်ု��နှှင်း်် အကြောကု�က်ည်းဆို�ံ�ပြ�စ်ာ�ည််် လို�်ရာှာ��ု�ျာ�အကြောာ� 
သောတ်ွ�သောတ်ာ�ုသောစာရာန်် အကြောာ�သော���ါ။

• ဒီးဂျစ်ာတ်ယ်န်ည််��ည်ာ၏ �က်သောရာာက်�ုသော�ကာင်််း လိူအကြော�ျင်း်��ျင်း်� အကြောပြ�န််အကြောလိှန်် ဆိုက်�ွယ်သောပြ�ာဆိုု�ရာာတ်ွင််း�ာ�က အကြောင်း်တ်ာန်က်
�ှ သောဆို��ည်ာအကြောကူအကြောည်း ရာယူပြ�င််း�၊ သောဈာ�ဝယ်�ွက်ပြ�င််း� စာ�ည််် ဝန််သောဆိုာင်း်�ု�ျာ�ကု� �က်ကြီးကး�ရာွယ်အကြောု��ျာ� လိက်လိှ�်���းပြ�စာ်
နှု�င်း်သော�ျကု� �တ်ုပြ�ု�ါ။ �င်း်အကြောကူအကြောည်းသော��ရာ�ည််် အကြောသောပြ�အကြောသောန် အကြောသောန်အကြော�ာ�တ်ွင်း် လိက်လိှ�်��းနှု�င်း်ပြီး�း� လိက်သောတ်ွ�အကြော��ံ�ဝင်း်�ည််် 
န်ည််��ည်ာ အကြောရာင််း�အကြောပြ�စ်ာ�ျာ�အကြောသော�ကာင််း� သောပြ�ာပြ�သော���ါ။

�ျက်နှှာအကြောကာကွယ်�ျာ�ကု� �ည််�ည်််သောန်ရာာ၊ �ည််�ည်််အကြော�ျနု််တ်ွင်း် �ည််�ု��တ်�်ဆိုင်း်ရာ�ည််် အကြောသော�ကာင််း�နှှင်း်် �တ််�က်�ည််် �တ်င်း်�
အကြော�ျက်အကြောလိက်�ျာ� ရာယူလို��ါက က�ာာ်ကျန််��ာသောရာ�အကြော��ွ��ျု�်၏ �ျက်နှှာအကြောကာအကြောကွယ် ဝတ််ဆိုင်း်ပြ�င််း�ဆိုု�င်း်ရာာ �တ်င်း်�စာာ�ျက်နှှာ 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-
masks ကု� �ကည်််�ါ။

သတွ����ရှိန််

၁၄

  အကြော�ျနု်တ််စာ�်� သော��ပြီး�း�သောန်ာက ်စာကာ�အကြောပြ�န်အ်ကြောလိှန်သ်ောပြ�ာဆိုု�ရာန် ်လိ��်ညွှှန််သော���ွန််��ျာ� သော���ါ။ အကြောကြုံကပံြ�ုလို�သော�ာ လိ��်ညွှှန််သော���ွန််� အကြော�ျ ုု��ှာ5
ဒီး�ု�စာတ်ာက 

ဘာယ်လို�အကြောသောတ်ွ��ျ ုု�၊
အကြောကြုံကံ�ျ ုု�သောတ်ွ��ုသောစာလိ�

ဒီး�ု�စာတ်ာ��က ဘာယ်
လို�်ရာှာ��ု�ဆိုု� လိ��်သောန်တ်ာ ရာှု�ါ

�လိာ�။

အကြောန်ာဂတ််�ှာ �ု��ု��ျတု််ဆိုက်�ုရာရာှုနှု�င်း်�ု� � ဒီး�ု�စာတ်ာ
��က ဘာယ်လို�်ရာှာ��ုသောတ်ွကု� လို�က်လိ��်�ု� � စာဉ််�စာာ�

�ု�ါ�လိ�။

လျောများ�လ�နှ��င့််လျောသ� လျောများ�ချိေန််�များိ�� လျောခြဖွဲ့ဆ��ရှိန် ်အလျောခြဖွဲ့များိ��



ပ်��စ်တွ� ၄။ အက်အူညီလီ��အပ်ခ်ျိဲလ်�လှင့်် ဘုယ်လ်��လ�ပ်လ်���ရှိနှ��င့်မ်ျားလ ဲ
ဘု�လျော�က်�င့်် ်အလျောရှိ�ကြီးက်ီ�ပ်ါသလဲ
�က်ကြီးကး�ရာွယ်အကြောု��ျာ��ည်် အကြော�ူ��ပြ�င်း်် သောစာာင်််းသောရာှာက်�ုဆိုု�င်း်ရာာ ဝန််သောဆိုာင်း်�ု�ျာ� �ုတ််�ာ��ျနု််တ်ွင်း် �ည််�ည်််သောန်ရာာ�ှာ အကြောကူအကြောည်း �ည််�ု��
ယူရာ�ည််ကု� ��ုဘာ� ရာှုသောန်နှု�င်း်�ါ�ည််။ ��န််စာွ�်��ူ၊ �ု�ှတ််�ုစာွ�်�ရာည်် အကြောာ�န်ည််��ူ �ု���ဟု�တ်် dementia သောရာာဂါရာှု�ူ�ျာ� အကြော�ါအကြောဝင်း် သောန််စာဉ် ်
လို�်ရာှာ��ွာ�လိာ ရာှင််း�န််ရာ�်တ်ည််�ုအကြောတ်ွက် အကြောသောပြ��ံလို�်ရာှာ��ု�ျာ� လိ��်ကု�င်း်သောဆိုာင်း်ရာွက်ရာာတ်ွင်း် အကြောပြ�ာ��ူ�ျာ�အကြောသော�် �ှး�ု�အကြောာ��ာ�ရာ
�ည််် အကြော�ျ ုု�သော�ာ �က်ကြီးကး�ရာွယ်အကြောု��ျာ��ည်် အကြော�ွာ�အကြောလိာ ကန်််�တ််�ာ��ျနု်် �ု���ဟု�တ်် ၎င်း်�တ်ု��ကု� ပြ�ုစာ�သောစာာင်း််သောရာှာက်�ူ�ျာ� န်ာ�ကျန််�
ပြ�စ်ာသောန်�ျနု််တ်ွင်း် လို�အကြော�်သော�ာ �ံ်�ု���ု�ျာ�ကု� လိက်လိှ�်���းဘာ� ပြ�စ်ာသောန်နှု�င်း်�ါ�ည််။ �ျနု််တ်ည််��ှာ�င််း အကြောပြ�ာ��ူ�ျာ�၏ သောစာာင်််းသောရာှာက်�ုကု� 
�ှး�ု�အကြောာ��ာ�ရာသော�ာ လိူကြီးကး��ူ�ျာ��ည်် ပြ�ုစာ�သောစာာင်း််သောရာှာက်�ူ�ျာ�နှှင်််း သောန်�ု�င်း်ရာာ�တ််ဝန််�ကျင််း (ဥ��ာ လိူ�ာ��ျင််း� စာာန်ာသော�ာက်�ာ�
�ု အကြောကူအကြောည်းလို�အကြော�်�ည််် အကြောသောပြ�အကြောသောန်�ျာ�) �ှ သောရာာဂါကူ�စာက်နှု�င်း်သော�ျ �ု��ျာ��ါ�ည််။ အကြော�ူ��ပြ�င်း်် ��န််စာွ�်��ူ�ျာ�၊ �ု�ှတ််�ုစာွ�်�
ရာည်် အကြောာ�န်ည််��ူ�ျာ� �ု���ဟု�တ်် dementia သောရာာဂါရာှု�ူ�ျာ��ည်် သောရာာဂါကူ�စာက်�ု�ှ ကာကွယ်တ်ာ�ဆိုး�သောရာ�အကြောတ်ွက် �ျ�ှတ််�ာ�သော�ာ 
လိ�်�ညွှှန််�ျက်�ျာ�ကု� လို�က်န်ာရာန််လိည််� အကြော�က်အကြော�� ရာှုနှု�င်း်�ါ�ည််။ အကြော�ျာ�အကြောာ�ပြ�င်း်် အကြော�ျ ုု���း��ျာ��ည်် (�က်ကြီးကး�ရာွယ်အကြောု� အကြော�ျင်း်��ျင််း�
ပြ�စ်ာသောစာ၊ င်းယ်ရာွယ်�ူကပြ�စ်ာသောစာ) လိူကြီးကး��ူ��ျာ�၏ (အကြောလိွတ််�သောဘာာ) ပြ�ုစာ�သောစာာင်း််သောရာှာက်�ူ�ျာ� ပြ�စ်ာသောလိ်ရာှုပြီး�း� ၎င််း�တ်ု���ံ သောရာာဂါကူ�စာက်
နှု�င်း်သော�ျနှှင်း်် ၎င်း်�တ်ု���ှတ်ဆိုင်း်် သောရာာဂါပြ�န် ််�ွာ�နှု�င်း်သော�ျ �ု��ျာ��ါ�ည််။ အကြောဘာု��အကြောဘာွာ� အကြောသောတ်ာ်�ျာ��ျာ��ည််လိည််� သောပြ���ျာ�၏ အကြော�ျနု််�ု�င်း်� ပြ�ုစာ�
သောစာာင်််းသောရာှာက်�ူ�ျာ� ပြ�စ်ာသောန်တ်တ််�ည်််အကြောသောလိျာက် ကု�ဗစာ်-၁၉ဆိုု�င်း်ရာာ ကန် ််�တ််�ျက်�ျာ��ည်် ၎င််း�တ်ု�� တ်ာဝန််ယူ�ာ�ရာသော�ာ �ု�ာ�စာ�
တ်ွင်း်� ပြ�ုစာ�သောစာာင်း််သောရာှာက်ပြ�င််း� အကြော�န််�ကဏ္ဍကု� သောလိျာ်ကျသောစာ�လုိ� �ု�ာ�စာ�၏ ပြ�ဿန်ာသောပြ�ရာှင််း��ု န်ည််�လိ�်��ျာ�နှှင်််း သောရာွ��ျယ်စာရာာ �ံ်�ု���ု
�ျာ�အကြောသော�်လိည််� �သောကာင််း��ည််် ရှုု�က်�တ််�ု�ျာ� ရာှုလိာနုှ�င်း်�ါ�ည််။

အကြော�ျ ုု�သော�ာ �က်ကြီးကး�ရာွယ်အကြောု��ျာ��ည်် အကြော�ွာ�အကြောလိာ ကန်််�တ််�ာ��ျနု််တ်ွင်း် သောရာာဂါကူ�စာက်�ံရာ�ည််ကု� သော�ကာက်ရာွံ�ပြ�င််း� နှှင်း််/��ု��ဟု�တ် ်
ကု�ဗစာ်-၁၉ဆိုု�င်း်ရာာ �တ််�ှတ််�ျက်�ျာ�သော�ကာင်််း �ွာ�လိာလို�်ရာှာ�နှု�င်း်�ု န်ည််��ါ��ွာ�ပြ�င်း်� စာ�ည််် အကြောသော�ကာင််း�အကြောရာင််း��ျာ�သော�ကာင်််း 
အကြောစာာ�အကြောသော�ာက်၊ သောဆို�ဝါ�၊ သောန်စာရာာ၊ လိုင်း်နှှင်း််�ျ ုု�ဆိုက်�ွာ� ကျန််��ာသောရာ� ဝန််သောဆိုာင်း်�ု�ျာ�နှှင်််း အကြောပြ�ာ� အကြောရာင််း�အကြောပြ�စ်ာ�ျာ� အကြော�ါအကြောဝင််း �ရာှု
�ပြ�စ်ာ အကြောဓိုကကျသော�ာ ဝန််သောဆိုာင်း်�ု�ျာ�နှှင်််း ကာကွယ်သောစာာင်််းသောရာှာက်�ု�ျာ�ကု� လိက်လိှ�်���းဘာ� ရာှုသောန်နှု�င်း်�ါ�ည််။

အဓိ�က်လျောပ်�ချိိင့််လျောသ� သတွင့်�်အချိိက်အ်လက််
�က်ကြီးကး�ရာွယ်အကြောု��ျာ�အကြောသောန်ပြ�င်း်် အကြောကူအကြောည်း လို�အကြော�်လိာ�ည်််အကြော�ါ အကြောကူအကြောည်း ရာယူနှု�င်း်ရာန််  သောအကြောာက်�ါတ်ု��ကု� လိ��်သောဆိုာင်း်�ု� � အကြောသောရာ�ကြီးကး�
�ါ�ည််။

• စာုတ််�ုစား��ု၊ စာ�ု�ရာု�်�ူ�န််�ု �ု���ဟု�တ်် ဝ�်�န်ည််��ု�ျာ��ည် ်
သောန််စာဉ််လို�်ရာှာ��ု�ျာ�တ်ွင််း ရာက်ဆိုက် သောန်ရာာယူလိာ�ါက 
ကျန််��ာသောရာ�နှှင်််း လိူ�ုသောရာ� သော�ာက်�ံ်ကူည်း�ူ�ျာ��ံ ဆိုက်�ွယ်�ါ။

• �ု�ာ�စာ�ဝင်း်�ျာ�၊ �ုတ််သောဆိုွ�ျာ�နှှင်််း စာကာ�သောပြ�ာ�ါ။

• ရာ�်ရာွာလိူ��သော�ါင်း်�သောဆိုာင််း �ု���ဟု�တ်် ဘာာ�ာသောရာ�နှှင်််း 
ကု��ကွယ်ယ�ံ�ကည််�ုဆိုု�င်း်ရာာ သော�ါင််း�သောဆိုာင််း�ျာ��ံ �ွာ�သောရာာက်�ါ။

ယ်ချိ�ပ်��စ်တွ�တွေင့်် လူတွစ််ဦး� သ���များဟု�တွ် အဖွဲ့ေဲ�လ��က််လူအများိ��သညီ ်
လျောအ�က််ပ်ါတွ���က်�� လ�ပ််က်��င့််လျောန်သညီ်က်�� လျောတွေ�နှ��င့််ပ်ါသညီ်။ 

၁။ ကျန််��ာသောရာ�သောစာာင်််းသောရာှာက်�ုဝန််��်� �ု���ဟု�တ်် လိူ�ုဝန််��်�
�ံ�ု�� �ွာ�သောရာာက်ပြ�င််း�

၂။ ရာ�်ရာွာလူိ��သော�ါင်း်�သောဆိုာင််း၊ ဘာာ�ာသောရာ�သော�ါင််း�သောဆိုာင််းနှှင်း်် 
စာကာ�သောပြ�ာဆိုု�သောန်ပြ�င််း�

၃။ �ု�ာ�စာ�၊ အကြော�ု�ုတ််သောဆိုွ�ျာ�နှှင်််း စာကာ�သောပြ�ာပြီး�း� လူိ�ုအကြောသော�ာက်
အကြော�ံ် ရာှာသော�ွပြ�င််း�

၄။ ကျန််��ာသောရာ�သောစာာင်််းသောရာှာက်�ုဝန််��်� �ု���ဟု�တ်် လိူ�ုဝန််��်��ှ 
အကြောု�်တ်ု�င်း်ယာသောရာာက် ဝန််သောဆိုာင်း်�ုကု� လိက်�ံပြ�င််း�

စိိတ်ဖ်ိိစိး�မှုု သို့ိ��မှုဟု�တ် ်ဝမှု�်နည်း�်မှုုမှု���သို့ည်း ်သို့င့်် ်နေ့န့စိဉ်လ်ှုုပ်ရ်ှား���မှုုမှု���တ်ွင့် ်ရှားက်ဆ်က် ်နေ့နရှား�ယူူလှု�ပ်ါက် က်�န�်မှု�နေ့ရှား�နှ�င့်် ်လှုူမှုုနေ့ရှား� နေ့��က်ပ့်််က်ူည်းးသို့ူမှု���� ့ဆက််သို့ွယူပ််ါ။

မှုိသို့��စိ�၊ သို့ူင့်ယူခ်ျ�င့်�်မှု���နှ�င့်် ်စိက်��နေ့�ပ်�ပ်ါ။

ရှားပ်ရ်ှားာ�လှုူ��နေ့ချါင့်�်နေ့ဆ�င့် ်သို့ိ��မှုဟု�တ် ်ဘာ�သို့�နေ့ရှား�နှ�င့််် က်ိ��က်ွယူယ်ူ�က့ြက်ည်းမ်ှုုဆိ�င့်ရ်ှား� နေ့ချါင့်�်နေ့ဆ�င့်မ်ှု���� ့သို့ွ��နေ့ရှား�က်ပ််ါ။

စိိ��ရှားိမှုစ်ိိတ်မ်ှု����ချင့်�်၊ စိိ��ရှားိမှုပ််ူပ်န်�ချင့်�်၊ စိိတ်ဖ်ိိစိး��ချင့်�် သို့ိ��မှုဟု�တ် ်အ�း�က်�န်�ချင့်�်က်ိ� ချစ့ိ��ရှား�ချင့်�်မှု�� သို့ဘာ�၀�ဖိစိသ်ို့ည်း။် ဖိွင့််ဟ်ုနေ့�ပ်��ပ်လှုိ�က်�်ချင့်�်သို့ည်း ်သို့င့်််အ�� အက်ူအည်းးရှားနေ့စိနှိ�င့်သ်ို့ည်း။်

၁၅



လများ�်ညှွှန်ခ်ျိိက် ်- ပ်��စ်တွ� ၄

အကြောု�်က�ွက်လို���ရာရာင််း အကြောကူအကြောည်း ရာယူနှု�င်း်�ယ်် န်ည််�လိ�်��ျ ုု�စာ�ံ ရာှု�ါ
တ်ယ်။ �င်း််ရာ�� ကျန််��ာသောရာ�ဝန််��်� ဒီါ�ှ�ဟု�တ်် လိူ�ုသောရာ�ဝန််��်�န်�် ��န််�

သောပြ�ာတ်ာ၊ အကြောကူအကြောည်းသော��တ်�် တ်ယ်လိး��န််�လို�င်း်�သောတ်ွကု� ��န််�သော�်တ်ာ၊ ရာ�်ရာွာ
��က အကြော�ျင်း်��ျင်း်� �ံ်��ု�သော��တ်�် အကြော��်စာ�သောတ်ွန်�် ဆိုက်�ွယ်တ်ာ၊ ဒီါ�ှ�ဟု�တ် ်
�ူင်းယ်�ျင်း်�သောတ်ွ၊ �ု�ာ�စာ�ဝင််းသောတ်ွန်�် ��န််�သောပြ�ာတ်ာ�ျ ုု� လိ��်လို��ရာ�ါတ်ယ်။

�ဟု�တ််�ါဘာူ�။ ဒီး��ံသောတ်ွက အကြော�ျ ုု��ျ ုု�သော�ာ အကြောကြုံကံဉာာဏာ်သောတ်ွရာသောအကြောာင််း သောပြ�ာပြ�
သော���ာ�တ်ာ�ါ။ �င််းကု�ယ်တ်ု�င်း် စာုတ််ဝင်း်စာာ�ပြီး�း� ကု�ယ်န်�် အကြောကု�က်ည်းဆို�ံ�ပြ�စ်ာ�ယ််

လို�်ရာှာ��ုကု� သောရာွ��ျယ်�ါ။ 

�ျက်နှှာအကြောကာအကြောကွယ် တ်�်�ာ�ပြ�င််း�ဟုာ �င်း်သောရာာ တ်�ါ��ူ�ါ 
သောရာာဂါကူ�စာက်ပြ�င််း��ှ ကာကွယ်သော��နှု�င်း်�ါတ်ယ်။ အကြောု�်�ှာ တ်စာ်သောယာက်တ်ည််� 

ရာှုသောန်ရာင််းသောတ်ာ် �တ်�်လိည််� ရာ�ါတ်ယ်။

ကု�ဗစာ်အကြောသောပြ�အကြောသောန်သောတ်ွသော�ကာင်််း အကြောု�်က�ွက်
လို���ရာရာင််း ဘာယ်လို�အကြောကူအကြောည်း ရာယူနှု�င်း်�လိ�။

ကျန််��ာစာွာသောန်�ု�င်း်�ု� � ဒီး�ု�စာတ်ာ��က 
လို�်ရာှာ��ုသောတ်ွအကြောတု်�င်း်� အကြောက�န််လို�က်လိ��်

ရာ�ှာလိာ�

အကြောု�်�ှာ တ်စာ်သောယာက်တ်ည််�ရာှုသောန်တ်� ်
လိူ��ံသောတ်ွ�ှာ ဘာာလိ�ု� �ျက်နှှာအကြောကာအကြောကွယ်

�တ်�်�ာ��ကတ်ာလိ�။

ဒီး��ံသောတ်ွက အကြောာ�လိ�ံ�န်�် ခြုံ�ုံင်း�ံ�ုသောအကြောာင််း ဆိုွ��ာ�တ်ာ ပြ�စ်ာ�ါတ်ယ်။ တ်စာ်က�ာာလိ�ံ�
က လူိတ်ု�င်း်� ��ံ�နှု�င်း်�ါတ်ယ်။ တ်စာ်�ျ ုု���ံသောတ်ွ၊ လိူသောတ်ွက �င်း််အကြောတ်ွက် ကျန််တ်ာသောတ်ွ

�က် �ု�ရာင်း်�နှှး��လို� ပြ�စာ်သောန်တ်ယ်လို�� ပြ�င်း်သောကာင််း�ပြ�င််း�ါလို�််�ယ်။ ကု�ယ််�တ််ဝန််�ကျင််း 
အကြောသောန်အကြော�ာ�န်�်ဆိုု� ဒီးလို�်ရာှာ��ု၊ အကြော�ျ ုု���း�/အကြော�ျ ုု��ာ�သောတ်ွ၊ အကြောု�်��ံသောတ်ွက ဘာယ်လို�

ပြ�စ်ာသောန်သောလိာက်�ယ်လို�� စာုတ််ကူ�န်�် သောတ်ွ�သောတ်ာ�ကည်််�ါ။

��ံ��က လိူသောတ်ွ၊ �တ််ဝန််�ကျင််းသောတ်ွ၊ 
ယဉ််သောကျ��ု အကြောသော�ကာင််း�အကြောရာာသောတ်ွက �ု�်�
ရာင််း�နှှး�ဘာူ�ဆိုု�သောတ်ာ် ဒီးလို�်ရာှာ��ုသောတ်ွက င်းါတ်�ု�

န်�် အကြောကျုံ��ဝင်း်ဘာူ�လိ�ု� ဆိုု�လို��လိာ�။

အကြော�ျ ုု�သော�ာ �က်ကြီးကး�ရာွယ်အကြောု��ျာ�အကြောသောန်ပြ�င်််း �ု�စာတ်ာတ်ွင်း်�ါဝင်း်သော�ာ �တ်ူည်း�ည််် ပြ�င််းကွင််း�၊ သောန်ရာာသောဒီ�နှှင်း်် ယဉ််သောကျ��ု ကွာဟု�ျက်
�ျာ�အကြောသော�် တ်ွင်း် စာုတ််ဒီွုဟုပြ�စ်ာသောန်နှု�င်း်�ါ�ည််။ �ု�စာတ်ာ�ျာ�တ်ွင်း် ပြ���ာ�သော�ာ အကြော�င်း်�အကြောကျင််း��ျာ�အကြောာ� အကြောဓို�ါါယ်ပြ�န််သောစာပြီး�း� ၎င််း�တ်ု��
နှှင်း်် �ု��ု�ကု�က်ည်း�ည််် အကြော�င်း်�အကြောကျင််း��ျာ�ကု� သောတ်ွ�သောတ်ာ�ျနု််ဆိုနှု�င်း်ရာန်် အကြောာ�သော���ါ။ အကြောကူအကြောည်းရာယူရာန်် န်ည််�လိ�်�အကြော�ျ ုု��ျ ုု�ရာှုသော�ကာင််း� 
သော��ျာစာွာသောပြ�ာပြ�သော���ါ။ �က်ကြီးကး�အကြောဘာု��အကြောဘာွာ��ျာ�အကြောာ� �ု�စာတ်ာ�ျာ�ကု� သောလိ်လိာပြီး�း� အကြော�စာ်�င်း်ယူလို�က်ရာသော�ာ အကြောကူအကြောည်း ရာှာသော�ွ
ရာယူပြ�င််း�နှှင်း်် �တ််�က်ပြီး�း� ယ�င််းက �သောတ်ွ�သောတ်ာ��်�ု�ည််် လို�်ရာှာ��ု�ျာ�အကြော�ါအကြောဝင််း အကြောသောတ်ွ�အကြောကြုံကံအကြောစာည်် အကြော�စာ်�ျာ�အကြောသော�ကာင််း� သော��
�ါ။ �ု�စာတ်ာတ်ွင်း် ��ံသော�ာ်�ာ�သော�ာ လို�်ရာှာ��ု�ျာ�အကြောန်က် ၎င်း်�တ်ု��နှှင်း်် အကြောကု�က်ည်းဆို�ံ�ပြ�စ်ာ�ည််် လို�်ရာှာ��ု�ျာ�အကြောာ� သောတ်ွ�သောတ်ာ�ုသောစာရာန် ်
အကြောာ�သော���ါ။ �ူတ်ု�� ဘာယ်လို�်ရာှာ��ုကု� စာ�်��ကည်််�ျင်း်�ါ�လိ�။ အကြောဘာု��အကြောဘာွာ��ျာ�ကု� အကြောကူအကြောည်းသော��နှု�င်း်�ည််် သောပြ�ပြ�င််းရာှု သောအကြောဂျင်း်စား�ျာ�/
လိ��်သော�ာ်သောဆိုာင်း်�က် အကြော�ွ��အကြောစာည််��ျာ�၏ န်ယ်သောပြ��ံ ��န််�န်ံ�ါတ််�ျာ�နှှင်း်် ဆိုက်�ွယ်ရာန်် အကြော�ျက်အကြောလိက် အကြောသော��စာုတ််ကု� �ျသောရာ��ါ။
ကျန််��ာသောရာ�သောစာာင်််းသောရာှာက်�ုသော���ည််် သောန်ရာာဌာာန်တ်စာ်���ု�� �ွာ�သောရာာက်ရာာတ်ွင်း် အကြော��ံ�ဝင််းနှု�င်း်�ည််် အကြောကြုံကံပြ�ု�ျက်�ျာ�ကု� https://
www.who.int/images/default-source/health-topics/coronavirus/health-care-facilities_8_1-01.png?Status=Mas-
ter&sfvrsn=823c9ad5_3/ တ်ွင််း �ကည်််နှု�င်း်�ါ�ည််။

သတွ����ရှိန််

၁၆

၁ ၂ ၃ ၄

�င်း််အကြောသောန်န်�် 
အကြောကူအကြောည်းလို�အကြော�်�ည်််

အကြော�ါ ဘာာလိ��်နှု�င်း်�ါ
�လိ�

�ု�စာတ်ာအကြောာ� �ပြ��း လူိကြီးကး�
�ျာ�အကြောာ� သော���ါ

�ု��သောန်ာက် �ု�စာတ်ာအကြောာ� ပြ���ါ
( ��ံနှှု�်��တ််�ာ�လိှင််း အကြောန်ည််�ဆို�ံ� A4 
အကြောရာွယ်အကြောစာာ���တ််�ါ A3 အကြောရာွယ်အကြောစာာ�

�ည်် အကြော�င်း််သောတ်ာ်ဆို�ံ�ပြ�စ်ာ�ည်် )

“ဒီး�ု�စာတ်ာကု� �ကည်််ပြီး�း� အကြော�ျနု််
အကြောန်ည််�င်းယ်သော�� စာဉ််�စာာ��ကည်််�ါ” 

ဟု�သောပြ�ာ�ါ။

လိူကြီးကး��ျာ� ကု�ယ််
ကု�ယ်ကု�ယ် ပြ�န််လိည််

�င်း်ဟု�်�ုသောစာရာန်် အကြော�ျနု််
သော��ပြီး�း� �ူတ်ု�� သောပြ�ာ��ှ

လို�က်�ှတ််�ာ��ါ

�ု�စာတ်ာကု� �ကည်််ရှုု
�ျနု််သော��ပြီး�း� �ူတ်ု��၏ 
တ်�န်််ပြ�န််�ု�ျာ�ကု� 
�ပြ�တ််သောလိ်လိာ�ါ။

 အကြော�ျနု််တ်စာ်��သော��ပြီး�း�သောန်ာက် စာကာ�အကြောပြ�န််အကြောလိှန််သောပြ�ာဆိုု�ရာန်် လိ�်�ညွှှန််သော���ွန််��ျာ�သော���ါ။၅
ဒီး�ု�စာတ်ာ��က 

ဘာယ်လို�်ရာှာ��ု�ဆိုု� 
လိ��်သောန်တ်ာ ရာှု�ါ�လိာ�။

အကြောန်ာဂတ််တ်ွင်း် အကြောကူအကြောည်းလို�တ်�်အကြော�ါ ရာ
နှု�င်း်�ု� � ဒီး�ု�စာတ်ာ��က ဘာယ်လို�်ရာှာ��ုသောတ်ွကု� 

လိ��်သောဆိုာင်း်�ု� � စာဉ််�စာာ��ု�ါ�လိ�။

ဒီး�ု�စာတ်ာက 
ဘာယ်လို�အကြောသောတ်ွ��ျ ုု�၊

အကြောကြုံကံ�ျ ုု�သောတ်ွ��ု
သောစာလိ�

လျောများ�လ�နှ��င့်လ်ျောသ� လျောများ�ချိေန််�များိ�� လျောခြဖွဲ့ဆ��ရှိန် ်အလျောခြဖွဲ့များိ��



ပ်��စ်တွ� ၅။ ပ်လူျောဆေ�လျောသ�က်နိှင့််် ဆ��ံရံုှုံး�မုျားလျောတွေက်�� ဘုယ်လ်�� စ်မီျားလံျောခြဖွဲ့ရိှိင့်�်များလဲ
ဘု�လျော�က်�င့််အ်လျောရှိ�ကြီးက်ီ�ပ်ါသလဲ
အကြော�ျာ�န်ည််�တ်ူ �က်ကြီးကး�ရာွယ်အကြောု��ျာ�အကြောသောန်ပြ�င်း်် ကု�ဗစာ်-၁၉သော�ကာင်််း �ု�ာ�စာ�ဝင်း် �ု���ဟု�တ်် �ုတ််သောဆိုွအကြောသော�ါင်း်�အကြော�င််း��ျာ� 
ဆို�ံ�ရှုုံ�ရာ�ည်််အကြော�ါ ဝ�်�န်ည််�ပြ�င််း�၊ အကြောပြ�စာ်ရာှု�လုိ� �ံစာာ�ရာပြ�င််း�၊ အကြော�း�ကျန််ပြ�င််း�၊ သောဒီါ��ွက်ပြ�င််း� နှှင်း်် (စာုတ််ဒီွုဟုပြ�စ်ာသောစာသော�ာ) 
လိက်လိှတ််ဆို�ံ�ရှုုံ�လို�က်ရာပြ�င််း� စာ�ည််် �ံစာာ��ျက်�ျ ုု�စာ�ံ ကြုံကုံသောတ်ွ�ရာနှု�င်း်�ါ�ည််။4 �က်ကြီးကး�ရာွယ်အကြောု��ျာ��ည်် သောကာင််း�စာွာအကြောု�်စာက်
ရာန်် �က်��ပြ�င်း်�၊ �င်း်�န််�နှွ�်�န်ယ်ပြ�င််း�နှှင်း်် အကြောာ��ရာှု�လုိ� �ံစာာ�ရာပြ�င််း��ျာ� ကြုံကုံနုှ�င်း်�ည်််အကြောသောလိျာက် �ု�ုကု�ယ်တ်ု�င်း် ဆို�ံ��ါ��ည်််
အကြော�ါဆိုု��ည််် သော�ဆို�ံ�ပြ�င််း�နှှင်း်် ဆိုက်စာ�်သော�ာအကြောသောတ်ွ��ျာ� �ျ���ွင်း်သောတ်ွ��ုပြီး�း� စာုတ််�ုစား��ု �ု��ု�ပြ�စာ်သော�်သောစာနုှ�င်း်�ါ�ည််။ အကြောဆိုု��ါ 
�ံစာာ��ျက်�ျာ��ည်် �ဘာာ၀ပြ�စာ်ပြီး�း� �ူသောဆိုွ��ု �ု���ဟု�တ်် ဆို�ံ�ရှုုံ��ု�ျာ�အကြောာ� သောပြ�ရာှင််း�ရာာတ်ွင််း �ှန််သော�ာ၊�ှာ�သော�ာ န်ည််�လိ�်�ဆိုု�
ပြီး�း� �ရာှု�ါ။ နှု�င်း်င်းံတ်ွင်း်� �ု���ဟု�တ်် သောဒီ�တ်ွင်း်� အကြောသောပြ�အကြောသောန်�ျာ�သော�် �ူတ်ည််ပြီး�း� ဆို�ံ��ါ��ွာ�သော�ာ�ူ�ျာ��ံ �ွာ�သောရာာက်ရာန်် �ပြ�စ်ာ
နှု�င်း်ပြ�င််း�၊ အကြော��ဘာအကြော��်�အကြောန်ာ��ျာ���ု� �ွာ�သောရာာက်�ု� � �ွင်း််ပြ�ု�ျက်�ရာပြ�င််း��ျာ� ရာှုနှု�င်း်�ါ�ည််။ �ု�အကြောသောပြ�အကြောသောန်�ျာ�တ်ွင်း် သော�ာက
�ရာုသောဒီဝ �ုစား��ု ကြုံကုံသောတ်ွ�ရာနုှ�င်း်�ည််�ှာ �ဘာာ၀ပြ�စာ်ပြီး�း� ဝ�်�န်ည််��ူသောဆိုွ�ပြ�င်း်�အကြောာ� �ု��ု��က်��သောစာနှု�င်း်�ါ�ည််။ �င်း််သောတ်ာ်သော�ာ 
ယဉ််သောကျ��ု၊ �က်ဝင်း်ယ�ံ�ကည််�ု နှှင်း်် ဘာာ�ာသောရာ�ဆိုု�င််းရာာ အကြောသောလိ်အကြောကျင်း််�ျာ�နှှင်််း ကျင်််းစာဉ််�ျာ�ကု� အကြောတ်တ််နှု�င်း်ဆို�ံ� အကြောာ�သော��ပြ�င််း�
�ည်် သော�ာက�ရာုသောဒီဝ�ုစား��ုကု�  �က်�ာသောစာနှု�င်း်ပြီး�း� (စာုတ််ဒီွုဟုပြ�စာ်သောစာသော�ာ) ဆို�ံ�ရှုုံ��ု�ျာ�အကြောာ� စာတ်င်း်စား�ံသောပြ�ရာှင််း�နှု�င်း်ပြ�င််း�နှှင်း််  
နှှင်း်် ရာ�်ရာွာအကြောတ်ွင််း� ဝ�်�န်ည််��ူသောဆိုွ�ပြ�င််း��ျာ� လိ��်သောဆိုာင်း်နှု�င်း်သောအကြောာင်း် ကူည်းသော��သောစာနှု�င်း်�ါ�ည််။5,6

အဓိ�က်လျောပ်�ချိိင့််လျောသ� သတွင့််�အချိိက်အ်လက််
သက််ကြီးက်ီ�ရှိွယ််အ��များိ��အလျောန်ခြဖွဲ့င့််် ပ်ူလျောဆေ�လျောသ�က်များိ��နှိင့််် ဆ�ံ�ရှုံးုံ�များုများိ��က်�� စ်ီများံလျောခြဖွဲ့ရှိိင့််�နှ��င့််ရှိန်် လျောအ�က််ပ်ါတွ���က်�� လ�ပ််လျောဆ�င့််ဖွဲ့�� � 
အလျောရှိ�ကြီးက်ီ�ပ်ါသညီ်။

• �ု�ုကု�ယ်ကု�ယ် အကြော�ျနု််သော���ါ။ ဝ�်�န်ည််��ု�ျာ�နှှင်််း န်ာကျင်း်�ု�ျာ��ည်် သော�ျာက်�ျက်��ွာ�နှု�င်း်သောလိာက်သောတ်ာ်ဟု� �င်း်သောန်နှု�င်း်
သော�ာ်လိည််� အကြော�ျနု််�ကာလိာ�ည််နှှင်း််အကြော�ှ �ူသောဆိုွ�သော�ာက�ျာ� သောလိျာ်�ါ�လိာနုှ�င်း်�ါ�ည််။ �ံစာာ�သောန်ရာသော�ာ �ူသောဆိုွ��ုသော�ာက 
အကြောတ်ု�င်း်�အကြောဆို�ည်် �ျစာ်ရာသော�ာ�ူ�ျာ� အကြော�က်ရာှင််းစာဉ််အကြော�ါက ၎င်း်�တ်ု��အကြောသော�် ရာှု��်သော�ာ �ျစာ်ပြ�င််း�သော�တ်တာ အကြောတ်ု�င်း်�အကြောဆိုနှှင်း်် 
တ်စာ်န်ည််�တ်စာ်��ံ ဆိုက်နှွယ်သောန်သောလိ် ရာှု�ါ�ည််။

• �ု�ာ�စာ�၀င်း်တ်စာ်ဦး� �ု���ဟု�တ်် �ူင်းယ်�ျင်း်�တ်စာ်ဦး� ဆို�ံ�ရှုုံ��ု�ည်် အကြော�ျ ုု��ျ ုု�သော�ာ �ံစာာ��ျက်�ျာ� ပြ�စ်ာသောစာနှု�င်း်�ည််် အကြောလိွန််
�က်��သော�ာ အကြောသောပြ�အကြောသောန်ပြ�စ်ာသော�ကာင််း� အကြော�ုအကြော�ှတ််ပြ�ုသော���ါ။ �ု��ံစာာ��ျက်�ျာ��ည်် �ဘာာ၀�ာပြ�စ်ာပြီး�း� �ူသောဆိုွသော�ာက
ကု� �ံစာာ�ရာာတ်ွင််း �ှာ��ည််၊�ှန််�ည််ဟုူ၍ �ရာှု�ါ။

• ဆို�ံ��ါ��ွာ��ူ�ျာ� အကြော�က်ရာှင််းစာဉ််အကြော�ါက အကြောတ်ူပြ�တ််�န််���်ရာသော�ာ သော�ျာ်ရာှင်း်စာရာာ အကြော�ု�က်အကြောတ်န်််�ျာ�နှှင်််း အကြော�ှတ််တ်ရာ�ျာ�
ကု�ပြ�န််လိည််�တ်ုရာ�ါ။

• �ု�ုယ�ံ�ကည််ရာသော�ာ�ူ�ျာ�နှှင်််း �ံစာာ��ျက်�ျာ�အကြောာ� ��ံ�ှန််�ှသောဝ�ါ။ �ူင်းယ်�ျင်း်�၊ �ု�ာ�စာ�၊ သောစာတ်န်ာ်ဝန််��်��ျာ�နှှင်််း ဆိုက်
�ွယ်ပြ�င််း��ည်် �ူသောဆိုွ�သော�ာက �ံစာာ�သောန်ရာ�ူ�ျာ�အကြောာ� သောရာှ�ဆိုက်နှု�င်း်ရာန််နှှင်း်် အကြောပြ�ာ��ူ�ျာ�နှှင်််း ဆိုက်နှွယ်�ု�ည််ဟု� �ံစာာ�ရာ
သောစာရာန်် ကူည်းသော��နှု�င်း်�ါ�ည််။

• ရာ�်ရာွာလူိ��သော�ါင်း်�သောဆိုာင်း်၊ ဘာာ�ာသောရာ�သော�ါင််း�သောဆိုာင််း�ျာ��ံ �ျဉ််�က�်�ါ။ �ူတ်ု���ည်် �ူသောဆိုွ�သော�ာက၊ ဆို�ံ�ရှုုံ��ျာ�အကြောာ� လိူ
တ်ု�� ကု�င်း်တ်ွယ်သောပြ�ရာှင််း�နှု�င်း်ရာန််၊ အကြောဓို�ါာယ်ရာှာနှု�င်း်ရာန်် နှှင်း်် �ူသောဆိုွ�သော�ာကအကြောာ� ရာင််းဆိုု�င်း်သောပြ�ရာှင််း�နှု�င်း်ရာန်် ကူည်းရာာတ်ွင်း် ကွ�်�ကျင််း
�က�ါ�ည််။�ာယာသော�ျာ်ရာှင််း�ွယ်သောကာင်း်�ပြီး�း� �ု�ုတ်�ု�ကု� စာုတ််သော�ျာ်ရာှင်း်သောစာ�ည််် လို�်ရာှာ��ု�ျာ�ကု� အကြောာရှု�ံစာု�က်လိ��် သောဆိုာင်း်�ါ။

 
ယ���ု�စာတ်ာတ်ွင်း် လိူတ်စာ်ဦး� �ု���ဟု�တ်် အကြော�ွ��လုိ�က်လိူအကြော�ျာ��ည်် သောအကြောာက်�ါတ်ု��ကု� လိ��်ကု�င်း်သောန်�ည််ကု� သောတ်ွ�နှု�င်း်�ါ�ည််။ 
၁။ ဆို�ံ��ါ��ွာ��ူ�ျာ� အကြော�က်ရာှင််းစာဉ််အကြော�ါက အကြောတ်ူပြ�တ််�န််���်ရာသော�ာ သော�ျာ်ရာှင်း်စာရာာ အကြော�ု�က်အကြောတ်န်််�ျာ�နှှင်််း အကြော�ျနု််�ျာ�အကြောာ� 

၁၇



ပြ�န််လိည််�တ်ုရာပြ�င််း�

၂။ ဆို�ံ��ါ��ွာ��ူ�ျာ�အကြောာ� �တ်ုရာလိွ�်�ဆိုွတ်် သောအကြောာက်သော�်လိှက်�င်း ်
သောန််စာဉ်် လိ��်င်းန််�သောဆိုာင််းတ်ာ�ျာ�ကု� ��ံ�ှန််လိ��်ကု�င်း်ပြ�င််း�

၃။ ဆို�ံ��ါ��ွာ�သော�ာ �ု�ာ�စာ�ဝင်း် အကြော�က်ရာှင််းစာဉ််အကြော�ါက အကြောတ်ူပြ�တ််�န််�
��်ရာသော�ာ သော�ျာ်ရာှင်း်စာရာာ အကြော�ု�က်အကြောတ်န်််�ျာ�နှှင်််း အကြော�ှတ််တ်ရာ�ျာ�အကြောသော�ကာင််း� 
ပြ�န််လိည််သောပြ�ာဆိုု�ပြ�င််း�

၄။ ဓိါတ််��ံ အကြောယ်လိ်ဘာ�်�ကည်််ပြ�င််း�

၅။ �း�ျင်း်��ွင်််းပြ�င််း�

၆။ ဆို�ံ��ါ��ွာ�သော�ာ �ူင်းယ်�ျင်း်� အကြော�က်ရာှင််းစာဉ််အကြော�ါက အကြောတ်ူပြ�တ််�န််�
��်ရာသော�ာ သော�ျာ်ရာှင်း်စာရာာ အကြော�ု�က်အကြောတ်န််် �ျာ�နှှင်််း အကြော�ှတ််တ်ရာ�ျာ�
အကြောသော�ကာင််း� ပြ�န််လိည််သောပြ�ာဆိုု�ပြ�င််း�

၇။ ရာ�်ရာွာလူိ��သော�ါင်း်�သောဆိုာင််း၊ ဘာာ�ာသောရာ�သော�ါင််း�သောဆိုာင်း်�ျာ��ံ 
�ွာ�သောရာာက်ပြ�င််း�

၈။ �ဘာာ၀ သောတ်ာသောတ်ာင််း��တ်ွင်း် လိ�်�သောလိှာက်ပြ�င််း�

၉။ ကွန််ပြ��တ်ာ ��ု��ဟု�တ်် ��န််����ှ ��ံ�ျာ� ပြ�န််�ကည်််ပြ�င််း�

4.  Ambiguous loss refers to situations where people cannot – for various reasons – find closure in their grieving process which leaves 
them searching for answers
5.  WHO mhGAP Humanitarian Intervention Guide. Geneva: WHO; 2015. https://apps.who.int/iris/bitstream/han-
dle/10665/162960/9789241548922_eng.pdf;jsessionid=C59290F0F882248BE1FC7CEAD638D0BB?sequence=1
6.  IASC Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings. Geneva: Inter-Agency Standing Committee; 
2007. Action Sheet 5.3: Facilitate conditions for appropriate communal cultural, spiritual and religious healing practices (pp. 106-
109); and Action Sheet 8.2: Provide access to information about positive coping methods (pp. 163-167). https://interagencystanding-
committee.org/system/files/iasc_guidelines_on_mental_health_and_psychosocial_support_in_emergency_settings.pdf

မိိမိိကိုိ�ယ်က်ိုိ�ယ် ်အချိိနိ််ပေး�း�ါ။ ဝမိး်န်ည်းး်မိုမိိ�းနှှင့်် ်န်�ကိုိင့်မ်ိုမိိ�းသည်း ်ပေး�ိ�ကို�်ိကိုမ်ိသး�းနှိ�င့်ပ်ေး��ကိုပ်ေး��ဟ်ု� သင့် ်ထင့်ပ်ေးန်နှိ�င့််ပေးသ��်ည်းး် အချိိနိ်က်ြာကို���သည်းန်ှှင့်််အမိှ �ူပေး�းး

ပေးသ�ကိုမိိ�း ပေး�ိ��်ါး��နှိ�င့်�်ါသည်း။် မိိသ�းစု�ဝင့်မ်ိိ�းနှှင့််အ်�ူ ကို�န်�်��းချိ့သ်ည်း်် ပေး�ိ�စ်ုရာ�အချိိနိ်မ်ိိ�း၊ အမိှ��်ရာမိိ�းကိုိ� ပြ�န်�်ည်းသ်�ိရာ�ါ။ ရာ�ရ်ာာ��ူထ� သိ��မိဟု�� ်ဘာ�သ�ပေးရား

ပေးချိါင့်း်ပေး��င့်မ်ိိ�းနှှင့််�်ကိုသ်းယ်�်ါ။ ၎င့်း်�ိ��သည်း ်�ူပေး�းးပေးသ�ကိုပေးရာ�ကိုပ်ေးန်သူမိိ�း ကိုိ� အကိုူအည်းီပေး�းရာ��းင့် ်ကိုွမိး်ကိုိင့်န်ှိ�င့်ပ်ြီး�ီး သင့််က်ိုိ��ည်းး် ကိုူည်းီပေး�းနှိ�င့်�်ါသည်း။် 

ယ်ချိ�အချိိနိ်�်းင့် ်သင့်််အ�း စုိ�ခ်ျိ�စု�းချိိကို ်ပေးကို�င့်း်မိးန်ပ်ေးစုပေးသ� �ု�ရ်ာှ�းမိုမိိ�းကိုိ� အ�ရုံ��စုိ�ကို်�ါ။



လများ�်ညှွှန်ခ်ျိိက် ်- ပ်��စ်တွ� ၅

ဆို�ံ��ါ��ွာ�တ်�် �ူင်းယ်�ျင်း်�သောတ်ွ၊ �ု�ာ�စာ�ဝင််းသောတ်ွဆိုး ��ွာ�သောရာာက်နှု�င်း်တ်�်
အကြော�ါ ဒီါ�ှ�ဟု�တ်် ဈာာ�န်အကြော��်�အကြောန်ာ� �တ်က်နှု�င်း်တ်�်အကြော�ါ �ူသောဆိုွ�သော�ာက

န်�် ဆို�ံ�ရှုုံ��ုသောတ်ွကု� စား�ံသောပြ�ရာှင််း�နှု�င်း်�ယ်် န်ည််�လိ�်�အကြော�ျာ�ကြီးကး� ရာှုနှု�င်း်�ါ
တ်ယ်။ ဥ��ာ �ု�ာ�စာ�၊ �ူင်းယ်�ျင်း်�သောတ်ွဆိုး ��ံ�ှန််��န််�သော�်ဆိုု�တ်ာ၊ရာ�်ရာွာ

လိူ��သော�ါင်း်�သောဆိုာင််း၊ ဘာာ�ာသောရာ�သော�ါင််း�သောဆိုာင််းသောတ်ွန်�် 
စာကာ�သောပြ�ာတ်ာ၊ �ာယာသော�ျာ်ရာှင််း�ွယ် လို�်ရာှာ��ုသောတ်ွ�ှာ

 စာုတ််နှှစာ်�ာ�တ်ာသောတ်ွပြ�စာ်�ါတ်ယ်။

�ဟု�တ််�ါဘာူ�။ ဒီး��ံသောတ်ွက အကြော�ျ ုု��ျ ုု�သော�ာ အကြောကြုံကံဉာာဏာ်သောတ်ွ 
ရာသောအကြောာင််း သောပြ�ာပြ�သော���ာ�တ်ာ�ါ။ �င််းကု�ယ်တ်ု�င်း် စာုတ််ဝင်း်စာာ�
ပြီး�း� ကု�ယ်န်�် အကြောကု�က်ည်းဆို�ံ�ပြ�စ်ာ�ယ််လို�်ရာှာ��ုကု� သောရာွ��ျယ်�ါ။ 

�ျက်နှှာအကြောကာအကြောကွယ် တ်�်�ာ�ပြ�င််း�ဟုာ �င််းသောရာာတ်စ်ာ�ါ��ူ�ါ 
သောရာာဂါကူ�စာက်ပြ�င််း��ှ ကာကွယ်သော��နှု�င်း်�ါတ်ယ်။ အကြောု�်�ှာ တ်စာ်သောယာက်တ်ည််�

 ရာှုသောန်ရာင််းသောတ်ာ် �တ်�်လိည််� ရာ�ါတ်ယ်။

ဆို�ံ��ါ��ွာ�တ်�် �ူင်းယ်�ျင်း်�သောတ်ွ၊ �ု�ာ�စာ�ဝင််း
သောတ်ွဆိုး ��ွာ�သောရာာက်နှု�င်း်တ်�်အကြော�ါ ဒီါ�ှ�ဟု�တ် ်

ဈာာ�န်အကြော��်�အကြောန်ာ� �တ်က်နှု�င်း်တ်�်အကြော�ါ
 �ူသောဆိုွ�သော�ာကန်�် ဆို�ံ�ရှုုံ��ုသောတ်ွကု� 

ဘာယ်လို� စား�ံသောပြ�ရာှင််း�ရာ�လိ�။

ကျန််�ကျန််��ာ�ာသောန်နှု�င်း်�ု� � ဒီး��ံ��က 
လို�်ရာှာ��ုသောတ်ွအကြောတု်�င်း်� အကြောက�န််

လို�က်လိ��်ရာ�ှာလိာ�။

အကြောု�်�ှာ တ်စာ်သောယာက်တ်ည််�ရာှုသောန်တ်�် လိူ��ံ
သောတ်ွ�ှာ ဘာာလိ�ု� �ျက်နှှာအကြောကာအကြောကွယ်�တ်�်

�ာ��ကတ်ာလိ�။

ဒီး��ံသောတ်ွက အကြောာ�လိ�ံ�န်�် ခြုံ�ုံင်း�ံ�ုသောအကြောာင််း ဆိုွ��ာ�တ်ာ ပြ�စာ်�ါတ်ယ်။ 
တ်စာ်က�ာာလိ�ံ�က လူိတ်ု�င်း်� ��ံ�နှု�င်း်�ါတ်ယ်။ တ်စာ်�ျ ုု���ံသောတ်ွ၊ လိူသောတ်ွ

က �င်််းအကြောတ်ွက် ကျန််တ်ာသောတ်ွ�က် �ု�ရာင်း်�နှှး��လို� ပြ�စာ်သောန်တ်ယ်လို�� 
ပြ�င််းသောကာင််း�ပြ�င််း�ါလို�််�ယ်။ ကု�ယ််�တ််ဝန််�ကျင််း အကြောသောန်အကြော�ာ�န်�်ဒီး

လို�်ရာှာ��ု၊ အကြော�ျ ုု���း�/အကြော�ျ ုု��ာ�သောတ်ွ၊ အကြောု�်��ံသောတ်ွက ဘာယ်လို�ပြ�စာ်သောန်
သောလိာက်�ယ်လို�� စာုတ််ကူ�န်�် သောတ်ွ�သောတ်ာ�ကည်််�ါ။

��ံ��က လိူသောတ်ွ၊ �တ််ဝန််�ကျင််းသောတ်ွ၊ 
ယဉ််သောကျ��ု အကြောသော�ကာင််း�အကြောရာာသောတ်ွက �ု�်�

ရာင််း�နှှး�ဘာူ�ဆိုု�သောတ်ာ် ဒီးလို�်ရာှာ��ုသောတ်ွက င်းါတ်�ု�န်�် 
အကြောကျုံ��ဝင်း်ဘာူ�လိ�ု� ဆိုု�လို��လိာ�။

�ူသောဆိုွ�သော�ာက �က်�ာသောစာ��ု� ကု�ယ်�ု�င်း်လိ��်��ံ� တ်စာ်����လိည််� လိ��်
လို��ရာ�ါတ်ယ်။ ဥ��ာ ဆို�ံ��ါ��ွာ�တ်�်�ူက �ူင်းယ်�ျင်း်�ပြ�စ်ာ�ယ်ဆိုု�ရာင်း ်
�ူ်�ု�ာ�စာ��ံ ဆိုက်�ွယ်ပြီး�း� ဝ�်�န်ည််�သော�ကာင််း� သောပြ�ာပြ�တ်ာ�ျ ုု�၊ �င်််း

�ံစာာ��ျက်ကု�သောပြ�ာပြ�တ်ာ�ျ ုု� လိ��်လို��ရာ�ါတ်ယ်။

၁၉

၁ ၂ ၃ ၄

“�ူသောဆိုွ�သော�ာကနှှင်််း 
ဆို�ံ�ရှုုံ�ရာ�ုသောတ်ွအကြောသော�် 
ဘာယ်လို� စား�ံသောပြ�ရာှင််း� 

သောလိ်ရာှု�ါ�လိ�။”

�ု�စာတ်ာအကြောာ� �ပြ��း 
လိူကြီးကး��ျာ�အကြောာ� သော���ါ။

�ု��သောန်ာက်�ု�စာတ်ာအကြောာ� ပြ���ါ။
( ��ံနှှု�်��တ််�ာ�လိှင််း အကြောန်ည််�ဆို�ံ� A4 

အကြောရာွယ်အကြောစာာ���တ််�ါ A3 အကြောရာွယ်အကြောစာာ��ည် ်
အကြော�င်း််သောတ်ာ်ဆို�ံ�ပြ�စာ်�ည်် )

“ဒီး�ု�စာတ်ာကု� �ကည်််ပြီး�း� အကြော�ျနု််
အကြောန်ည််�င်းယ်သော�� စာဉ််�စာာ��ကည်််�ါ” 

ဟု�သောပြ�ာ�ါ။

လိူကြီးကး��ျာ� ကု�ယ််ကု�ယ်
ကု�ယ်ပြ�န််လိည််�င်း်ဟု�်
�ုသောစာရာန်် အကြော�ျနု််သော��ပြီး�း� 
�ူတ်ု��သောပြ�ာ��ှလုိ�က်

�ှတ််�ာ��ါ။

�ု�စာတ်ာကု� �ကည်််ရှုု�ျနု််
သော��ပြီး�း� �ူတ်ု��၏ တ်�န်််
ပြ�န််�ု�ျာ�ကု� �ပြ�တ််

သောလိ်လိာ�ါ။

 အကြော�ျနု်တ််စာ�်� သော��ပြီး�း�သောန်ာက ်စာကာ�အကြောပြ�န်အ်ကြောလိှန်သ်ောပြ�ာဆိုု�ရာန် ်လိ��်ညွှှန််သော���ွန််��ျာ� သော���ါ။ အကြောကြုံကပံြ�ုလို�သော�ာ လိ��်ညွှှန််သော���ွန််� အကြော�ျ ုု��ှာ၅
ဒီး�ု�စာတ်ာ��က 

ဘာယ်လို�်ရာှာ��ု�ဆိုု� 
လိ��်သောန်တ်ာ ရာှု�ါ�လိာ�။

အကြောန်ာဂတ််�ှာ �ူသောဆိုွ�သော�ာကန်�် ဆို�ံ�ရှုုံ��ုသောတ်ွ
ကု� စား�ံသောပြ�ရာှင််း�တ်�်အကြော�ါ ဒီး�ု�စာတ်ာ��က
 ဘာယ်လို�်ရာှာ��ုသောတ်ွကု� လိ��်သောဆိုာင်း်�ု� � 

စာဉ််�စာာ��ု�ါ�လိ�။

ဒီး�ု�စာတ်ာက 
ဘာယ်လို�အကြောသောတ်ွ��ျ ုု�၊

အကြောကြုံကံ�ျ ုု�သောတ်ွ��ု
သောစာလိ�။

လျောများ�လ�နှ��င့်လ်ျောသ� လျောများ�ချိေန််�များိ�� လျောခြဖွဲ့ဆ��ရှိန် ်အလျောခြဖွဲ့များိ��



အကြော�ျ ုု�သော�ာ �က်ကြီးကး�ရာွယ်အကြောု��ျာ�အကြောသောန်ပြ�င်််း �ု�စာတ်ာတ်ွင်း်�ါဝင်း်သော�ာ �တ်ူည်း�ည််် ပြ�င််းကွင််း�၊ သောန်ရာာသောဒီ�နှှင်း်် 
ယဉ််သောကျ��ု ကွာဟု�ျက်�ျာ�အကြောသော�် တ်ွင််း စာုတ််ဒီွုဟုပြ�စ်ာသောန်နှု�င်း်�ါ�ည််။

• �ု�စာတ်ာ�ျာ�တ်ွင်း် ပြ���ာ�သော�ာ အကြော�င်း်�အကြောကျင််း��ျာ�အကြောာ� အကြောဓို�ါါယ်ပြ�န််သောစာပြီး�း� ၎င်း်�တ်ု��နှှင်း်် �ု��ု�ကု�က်ည်း�ည််် 
အကြော�င်း်�အကြောကျင်း်��ျာ�ကု� သောတ်ွ�သောတ်ာ�ျနု််ဆိုနှု�င်း်ရာန်် အကြောာ�သော���ါ။ �ူသောဆိုွ�သော�ာကနှှင်််း ဆို�ံ�ရှုုံ��ု�ျာ�အကြောာ� တ်�န်််ပြ�န််��ံနှှင်း်် 
ကု�င်း်တ်ွယ်သောပြ�ရာှင််း���ံ န်ည််�လိ�်�အကြော�ျ ုု��ျ ုု�ရာှုသော�ကာင််း� သော��ျာစာွာသောပြ�ာပြ�သော���ါ။

• �က်ကြီးကး�အကြောဘာု��အကြောဘာွာ��ျာ�အကြောာ� �ု�စာတ်ာ�ျာ�ကု�သောလိ်လိာပြီး�း� အကြော�စာ်�င်း်ယူလို�က်ရာသော�ာ �ူသောဆိုွ�သော�ာကနှှင်််း 
ဆို�ံ�ရှုုံ��ျာ�အကြောာ� စား�ံသောပြ�ရာှင််း�ပြ�င််း�နှှင်း်် �တ််�က်ပြီး�း� ယ�င််းက �သောတ်ွ�သောတ်ာ��်�ု�ည််် လို�်ရာှာ��ု�ျာ�အကြော�ါအကြောဝင််း 
အကြောသောတ်ွ�အကြောကြုံကံအကြောစာည်် အကြော�စာ်�ျာ�အကြောသော�ကာင််း� သော���ါ။

• �ု�စာတ်ာတ်ွင်း် ��ံသော�ာ်�ာ�သော�ာ လို�်ရာှာ��ု�ျာ�အကြောန်က် ၎င််း�တ်ု��နှှင်း်် အကြောကု�က်ည်းဆို�ံ�ပြ�စ်ာ�ည််် လို�်ရာှာ��ု�ျာ�အကြောာ� 
သောတ်ွ�သောတ်ာ�ုသောစာရာန်် အကြောာ�သော���ါ။

• �က်ကြီးကး�အကြောဘာု��အကြောဘာွာ��ျာ�အကြောာ� ၎င််း�တ်ု��၏ �င်း်ကု�ယ်အကြောာ��ာ�ျက်နှှင်း်် အကြောသောတ်ွ�အကြောကြုံကုံ�ျာ�ကု� အကြော��ံ��ျပြီး�း� အကြောတ်ုတ််
က �ူသောဆိုွ�သော�ာက၊ ဆို�ံ�ရှုုံ��ု�ျာ�ကု� စား�ံသောပြ�ရာှင််း�ရာာတ်ွင််း ၎င်း်�တ်ု��အကြောတ်ွက် အကြောကူအကြောည်းပြ�စာ်��်�ည်် န်ည််�လိ�်��ျာ�ကု� 
ရာှာသော�ွသော�ာ်��တ််နှု�င်း်သောစာရာန်် အကြောာ�သော���ါ။

• ရှုု�်သော�ွ�န်က်န်��ည််် �ူသောဆိုွ��ုလိကခဏာာပြ�သော�ာ �ု���ဟု�တ်် စာုတ််ကျသောရာာဂါ �ု���ဟု�တ်် �ု�ုကု�ယ်ကု�ယ် �ု�ု�က်
န်ာကျင်း်သောစာရာန်် အကြောလိာ�အကြောလိာရာှုသော�ာ �က်ကြီးကး�အကြောဘာု��အကြောဘာွာ��ျာ�အကြောာ� သော�ာ်��တ််�ါ။ ��်သောဆိုာင်း်�သော��ရာန် ်
လို�အကြော�်သော�ာ လိ�်�ညွှှန််�ျက်�ျာ� �ံ်��ု�သော��ပြီး�း� 

• လိူ�ုသောရာ� ဝန််သောဆိုာင်း်�ု�ျာ�၊ ကာကွယ်သောစာာင်််းသောရာှာက်�ု သောအကြောဂျင််းစား�ျာ�၊ ကျန််��ာသောရာ�သောစာာင်််းသောရာှာက်�ု �ံ်�ု��သော��
�ူ�ျာ� ��ု��ဟု�တ်် အကြောပြ�ာ� ဝန််သောဆိုာင်း်�ု�ျာ��ံ လိှ�သောပြ�ာင််း�ညွှှန််�ဆိုု�ပြ�င််း��ျာ� ပြ�ုလိ��်သော��ရာန်် လုိ�အကြော�်�ါ�ည််။ 

ကု�ဗစာ်-၁၉ က�်သောရာာဂါသောဘာ� ကာလိအကြောတ်ွင််း� ဆို�ံ�ရှုုံ�ပြ�င််း�နှှင်း်် �ူသောဆိုွ�သော�ာက�ျာ�အကြောာ� စား�ံသောပြ�ရာှင််း� ပြ�င််း�ဆိုု�င်း်ရာာ 
�တ်င်း်�အကြော�ျက်အကြောလိက်�ျာ� �ု��ု�ရာရာှုရာန်် က�ာာ်ကျန််��ာသောရာ�အကြော��ွ��ျု�်၏ အကြောဘာု��အကြောဘာွာ��ျာ�အကြောတ်ွက် အကြောသော��အကြောသောပြ�
စာာ�ျက်နှှာအကြောာ� �ွာ�သောရာာက်သောလိ်လိာနှု�င်း်�ါ�ည််။

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-risks- and-safety-for-
older-people

သတွ����ရှိန််

၂၀



�ု�စာတ်ာ�ျာ�

�ု�စာတ်ာ�ျာ�ကု� ��နံှှု�်��တ်သ်ောဝ�ည်ဆ်ိုု�လိှင်း ် A3 အကြောရာွယ်အကြောစာာ��ည် ် အကြောသောကာင်း�်ဆို��ံပြ�စာ�်ည်။် ( အကြောန်ည်�်ဆို��ံ A4 

အကြောရာွယအ်ကြောစာာ� ��တ်�်ါ။) �ု���ဟု�တ် ်ကြီးကး��ာ�သော�ာ �ျကန်ှှာပြ�င်းသ်ော�်တ်ွင်း ်ပြ���ါ။ (��န်�်နှှင်း်် တ်ကဘ်ာလိက ်����ံရာ။)

For the five posters in high-resolution format and for printing instructions, see: https://app.mhpss.net/

toolkit-for-older-adults-during-covid-19-pandemic or email: mhpss.refgroup@gmail.com

အကြောရာည်အ်ကြောသော�ွ�ပြ�င်း်သ်ော�ာ �ု�စာတ်ာ�ျာ� ��တ်ရ်ာန်အ်ကြောတ်ွက ် https://app.mhpss.net/toolkit-for-older-adults-

during-covid-19-pandemic တ်ွင်း ်�ကည်််�ါ �ု���ဟု�တ် ်email: mhpss.refgroup@gmail.com �ု�� ဆိုက�်ွယ�်ါ။

၂၁



သင့်�်ဦးးနှော�ာ�က်�က်ု� စိုန်�နှော�်ပါါ။ 

နှောန့်စိဉ်�လု�ပါ�နှောန်က်ျ လု�ပါ�င့်န်�းနှော��င့်�တာ�များျ�းက်ု� ပြုပါုလု�ပါ�ပါါ သု��များဟု�တာ� 

အသစိ�ဖန်�တားးပါါ။

နှောန့်စိဉ်� အုပါ��ျနု်� စိ�း�ျနု်� များာန်�ပါါနှောစိ။ နှော�ဓါါတာ�ပြုပါည့််�၀နှောအ�င့်� နှောန်ပါါ။

က်ျန်�းများ�နှော�း�ာင့််� ည့်းညွွတာ�စိွ� စိ�းနှောသ�က်�ပါါ။

က်ု�ယ်�လုက်�လုုပါ��ာ�းများု �ာုပါါနှောစိ။ (နှောန့်စိဉ်� န်��းဝက်��န့်� �ည့်�များာန်�းပြီးပါးးလု�ပါ�ပါါ။)

���ဝန်� ညွှန်�ကြားက်�းထား�းသည့််�အတာု�င့်�း နှော�းဝါးများားဝဲပါါ။ ���ဝန်�များာ 

များနှောပြုပါ�များ�ျင့်�း နှော�းနှောသ�က်��ပါ�ပြု�င့်�းများျ ုုး များလု�ပါ�ပါါ�ာင့်�်။



သင့်�်ဦးးနှော�ာ�က်�က်ု� စိုန်�နှော�်ပါါ။ 

နှောန့်စိဉ်�လု�ပါ�နှောန်က်ျ လု�ပါ�င့်န်�းနှော��င့်�တာ�များျ�းက်ု� ပြုပါုလု�ပါ�ပါါ သု��များဟု�တာ� 

အသစိ�ဖန်�တားးပါါ။

နှောန့်စိဉ်� အုပါ��ျနု်� စိ�း�ျနု်� များာန်�ပါါနှောစိ။ နှော�ဓါါတာ�ပြုပါည့််�၀နှောအ�င့်� နှောန်ပါါ။

က်ျန်�းများ�နှော�း�ာင့််� ည့်းညွွတာ�စိွ� စိ�းနှောသ�က်�ပါါ။

က်ု�ယ်�လုက်�လုုပါ��ာ�းများု �ာုပါါနှောစိ။ (နှောန့်စိဉ်� န်��းဝက်��န့်� �ည့်�များာန်�းပြီးပါးးလု�ပါ�ပါါ။)

���ဝန်� ညွှန်�ကြားက်�းထား�းသည့််�အတာု�င့်�း နှော�းဝါးများားဝဲပါါ။ ���ဝန်�များာ 

များနှောပြုပါ�များ�ျင့်�း နှော�းနှောသ�က်��ပါ�ပြု�င့်�းများျ ုုး များလု�ပါ�ပါါ�ာင့်�်။

နေ့�့စဉ်ပ်ြု�ုလုု�န်ေ့�ကျျ လုု�င်��်နေ့�ာငတ်ာာများျာ� ရှိိ��ါနေ့စ။ သာာယာာ�ာနေ့�ျာဖ်ွွယာရ်ှိာ လုု�ရ်ှိိာ�များု/ဝါါသာ�ာများျာ� ပြု�ုလုု�န်ေ့���ါ။

များ�သာာ�စု သာ�ု�များဟုုတာ ်သာူငယာခ်ျျင�်များျာ�နှိင် ်စကျာ��ု�များိ�န်ေ့ပြု�ာ�ါ။ သာင်အ်ားာ� နေ့�ျာရ်ှိှငန်ေ့စနေ့သာာ လုု�ရ်ှိိာ�များုများျာ�အားနေ့�� အားာရုံု�ထားာ�ပြီး�း� နေ့�့စဉ်ပ်ြု�ုလုု�ပ်ြုဖွစန်ေ့အားာင ်လုု��်ါ။ 

တာရှိာ�ထား�ုငပ်ြုချင�်၊ အား�ာ�ယာူပြုချင�် သာ�ု�များဟုုတာ ်အားသာကျ်ရှိိ�နေ့လုက်ျျင်ခ်ျ�်�များျာ� စများ�်ကြကျည့််�်ါ။

သာငက်ျ�ုယာတ်ာ�ုငတ်ာွင ်အားာ�သာာချျကျ ်အားနေ့ပြုများာကျအ်ားပြုများာ�နှိင် ်ဉာာဏ်�်ည့်ာ ရှိိ�သာည့်က်ျ�ု သာတာ�ရှိ�ါ။



သင်တ်တ်နိုု�င််လျှှင် ်တပါးး�သူအားး� အားကူူအားညီီပေးပါး�ပါးး။

မိုသး�စု� သု��မိဟု�တ ်သူင်ယ်ခ်ျျင်�်မိျး�နိုှင်် ်စုကူး�ပါး��မိှန်ပ်ေး�ပါးးပါးး။

ရပါးရ်ားလျှူထု�၊ ဘားသးပေးရ� နိုှင််/်သု��မိဟု�တ ်သကူဝ်င်ယ််��ကြကူညီမ်ိုနိုှင်််ဆိုု�င်ပ်ေးသး ကူုစုစမိျး�တွင် ် ပါး��မိှန်ပ်ါးးဝင်လ်ျှ�ပါးပ်ေးဆိုးင််ပါးး။ တီဗွီွီ၊ ပေးရဒီီယ်ု� သု��မိဟု�တ ်အားင်တ်းန်ကူမ်ိှ ဝန်ပ်ေးဆိုးင််မိုမိျး�ကူု� ရယ်ူပါးး။

ရပါးရ်ားလျှူထု�အားကူျ ု���ပါး� သု��မိဟု�တ ်အားချျင်�်ချျင်�် အားပေးထုးကူအ်ားပါး�်ပေးပါး�ပေးသး အားဖွဲ့ွ��မိျး�တွင် ်ပါးူ�ပေးပါးးင်�်ပါးးဝင်ပ်ါးး သု��မိဟု�တ ်တယ်လ်ျှီဖွဲ့�န်�်မိှ အားကူူအားညီီပေးပါး�ပေးသး အားပေးထုးကူအ်ားပါး�် ဝန်ပ်ေးဆိုးင်မ်ိုမိျး� ရယ်ူပါးး။



သင်တ်တ်နိုု�င််လျှှင် ်တပါးး�သူအားး� အားကူူအားညီီပေးပါး�ပါးး။

မိုသး�စု� သု��မိဟု�တ ်သူင်ယ်ခ်ျျင်�်မိျး�နိုှင်် ်စုကူး�ပါး��မိှန်ပ်ေး�ပါးးပါးး။

ရပါးရ်ားလျှူထု�၊ ဘားသးပေးရ� နိုှင််/်သု��မိဟု�တ ်သကူဝ်င်ယ််��ကြကူညီမ်ိုနိုှင်််ဆိုု�င််ပေးသး ကူုစုစမိျး�တွင် ် ပါး��မိှန်ပ်ါးးဝင်လ်ျှ�ပါးပ်ေးဆိုးင််ပါးး။ တီဗွီွီ၊ ပေးရဒီီယ်ု� သု��မိဟု�တ ်အားင်တ်းန်ကူ်မိှ ဝန်ပ်ေးဆိုးင်မ်ိုမိျး�ကူု� ရယ်ူပါးး။

ရပါးရ်ားလျှူထု�အားကူျ ု���ပါး� သု��မိဟု�တ ်အားချျင်�်ချျင်�် အားပေးထုးကူအ်ားပါး�်ပေးပါး�ပေးသး အားဖွဲ့ွ��မိျး�တွင် ်ပါးူ�ပေးပါးးင်�်ပါးးဝင်ပ်ါးး သု��မိဟု�တ ်တယ်လ်ျှီဖွဲ့�န်�်မိှ အားကူူအားညီီပေးပါး�ပေးသး အားပေးထုးကူအ်ားပါး�် ဝန်ပ်ေးဆိုးင်မ်ိုမိျး� ရယ်ူပါးး။

စိိတ်ဖ်ိိစိး�မှုု သို့ိ��မှုဟု�တ် ်ဝမှု�်နည်း�်မှုုမှု���သို့ည်း ်သို့င့်် ်နေ့န့စိဉ်လ်ှုုပ်ရ်ှား���မှုုမှု���တ်ွင့် ်ရှားက်ဆ်က် ်နေ့နရှား�ယူူလှု�ပ်ါက် က်�န�်မှု�နေ့ရှား�နှ�င့်် ်လှုူမှုုနေ့ရှား� နေ့��က်ပ့်််က်ူည်းးသို့ူမှု���� ့ဆက််သို့ွယူပ််ါ။

မှုိသို့��စိ�၊ သို့ူင့်ယူခ်ျ�င့်�်မှု���နှ�င့်် ်စိက်��နေ့�ပ်�ပ်ါ။

ရှားပ်ရ်ှားာ�လှုူ��နေ့ချါင့်�်နေ့ဆ�င့် ်သို့ိ��မှုဟု�တ် ်ဘာ�သို့�နေ့ရှား�နှ�င့််် က်ိ��က်ွယူယ်ူ�က့ြက်ည်းမ်ှုုဆိ�င့််ရှား� နေ့ချါင့်�်နေ့ဆ�င့်မ်ှု���� ့သို့ွ��နေ့ရှား�က်ပ််ါ။

စိိ��ရှားိမှုစ်ိိတ်မ်ှု����ချင့်�်၊ စိိ��ရှားိမှုပ််ူပ်န်�ချင့်�်၊ စိိတ်ဖ်ိိစိး��ချင့်�် သို့ိ��မှုဟု�တ် ်အ�း�က်�န�်ချင့်�်က်ိ� ချစ့ိ��ရှား�ချင့်�်မှု�� သို့ဘာ�၀�ဖိစိသ်ို့ည်း။် ဖိွင့််ဟ်ုနေ့�ပ်��ပ်လှုိ�က်�်ချင့်�်သို့ည်း ်သို့င့်််အ�� အက်ူအည်းးရှားနေ့စိနှိ�င့်သ်ို့ည်း။်



မိိမိိကိုိ�ယ်က်ိုိ�ယ် ်အချိိနိ််ပေး�း�ါ။ ဝမိး်န်ည်းး်မိုမိိ�းနှှင့်် ်န်�ကိုိင့်မ်ိုမိိ�းသည်း ်ပေး�ိ�ကို�်ိကိုမ်ိသး�းနှိ�င့်ပ်ေး��ကိုပ်ေး��ဟ်ု� သင့် ်ထင့်ပ်ေးန်နှိ�င့်ပ်ေးသ��်ည်းး် အချိိနိ်က်ြာကို���သည်းန်ှှင့်််အမိှ �ူပေး�းး

ပေးသ�ကိုမိိ�း ပေး�ိ��်ါး��နှိ�င့်�်ါသည်း။် မိိသ�းစု�ဝင့်မ်ိိ�းနှှင့််အ်�ူ ကို�န်�်��းချိ့သ်ည်း်် ပေး�ိ�စ်ုရာ�အချိိနိ်မ်ိိ�း၊ အမိှ��်ရာမိိ�းကိုိ� ပြ�န်�်ည်းသ်�ိရာ�ါ။ ရာ�ရ်ာာ��ူထ� သိ��မိဟု�� ်ဘာ�သ�ပေးရား

ပေးချိါင့်း်ပေး��င့်မ်ိိ�းနှှင့််�်ကိုသ်းယ်�်ါ။ ၎င့်း်�ိ��သည်း ်�ူပေး�းးပေးသ�ကိုပေးရာ�ကိုပ်ေးန်သူမိိ�း ကိုိ� အကိုူအည်းီပေး�းရာ��းင့် ်ကိုွမိး်ကိုိင့်န်ှိ�င့်ပ်ြီး�ီး သင့််က်ိုိ��ည်းး် ကိုူည်းီပေး�းနှိ�င့်�်ါသည်း။် 

ယ်ချိ�အချိိနိ်�်းင့် ်သင့်််အ�း စုိ�ခ်ျိ�စု�းချိိကို ်ပေးကို�င့်း်မိးန်ပ်ေးစုပေးသ� �ု�ရ်ာှ�းမိုမိိ�းကိုိ� အ�ရုံ��စုိ�ကို�်ါ။




