လူ စုဝေးခြ င် းများနှ င့် လူ စုလူ ဝေးများအတွ က် တို က်တွ န်းအကြံပြုချက်များ
April 8, 2022 2:40 PM BURMESE

သူ ငယ် ချင် းများ၊ မိ သားစု နှ င့် အသို င် းအဝို င် းတွ င် း လူ စုဝေးခြ င် းများက ကျွန်ုပ် တို့၏ စိ တ် ပိုင် းနှ င့် လူ မှုရေးဆို င် ရာ ကျန် းမာရေး
အတွ က် အရေးကြီးပါသည် ။ လွန် ခဲ့သော နှ စ် နှစ် အတွ င် း တစ် ဦးနှ င့်တစ် ဦး ကို ဗစ် - 19 မှ မည် သို့ကာကွ ယ် ပုံအကြောင် း ကျွနု ်ပ် တို့
လေ့ လာသင် ယူခဲ့ ပါသည် ။ ကျွနု ်ပ် တို့အနေဖြ င့်
ကြိုတင် သတိ ပြုမှု အနည် းငယ် ရယူ ခြ င် းဖြ င့် ပို မို ဘေးကင် းစွ ာ စုဝေးနို င် ပါသည် ။
သင် ကိုယ် တိုင် နှင့် သင် ၏အသို င် းအဝို င် းအတွ က် ဘေးအန ္တရာယ် များကို လျှော့ ချပါ
ကို ဗစ် - 19 နှ င့်အတူ တကွ ရှင် သန် နေထို င် ရန် ကျွနု ်ပ် တို့သင် ယူကာ လူ စုဝေးခြ င် းကို ပြ န် လည် စတင် လာပြီ ဖြ စ် သည့်အတွ က်
သတိ ထားရန် မှာ -

• သင်နေထို င်မကောင်းပါက အိ မ်တွင်နေပါ။ ကို ဗစ် - 19၊ တုပ် ကွေး၊ အအေးမိ သို ့မဟုတ် အခြားနာမကျန်း
မှု မည် သည့်အရာဖြ စ် စေ အခြားသူ များနှ င့် မထိ တွေရ့ န် အရေးကြီးပါသည် ။

• ကို ဗစ် - 19 ကာကွယ်ဆေးနှ င့် နှ စ်စဉ် တုပ် ကွေးကာကွယ်ဆေးတို ့ကို အချိန်အလို က် ထို းထားပါ။
•

ကာကွ ယ် ဆေးထို းခြ င် းသည် နာမကျန် းမှု အမျိုးမျိုးကို ဆန့် ကျင် ရာ၌ ကျွနု ်ပ် တို့၏ အကြီးမားဆုံး
အကာအကွ ယ် ဖြ စ် ပါသည် ။
သင့်လက် များကို မကြာခဏဆေးကြောပြီး မကြာခဏထိ တွေလ
့ ေ့ ရှိသော မျက် နှာပြ င် များကို ပုံမှန် သန့် စင်
ပေးပါ။

အချို ့သောသူ များသည် ပြ င် းထန် သောနာမကျန် းမှုများ ရရှိရန် အန ္တရာယ် ပိုကြီးမားကြောင် း ထည့်သွ င် း
စဉ် းစားပေးပါ
သင် ဘယ် ကိုသွ ားမည် ၊ ဘယ် သူတွေနဲ့အတူ ရှိမည် ကို စဉ် းစားပါ။ လူ အတော် များများသည် ကို ဗစ် - 19 ကြောင့်
ပြ င် းပြ င် းထန် ထန် နာမကျန် းဖြ စ် ရန် ၊ ဆေးရုံ တက် ရန် သို ့မဟုတ် သေဆုံးရန် အန ္တရာယ် ပိုကြီးမားပါသည် ။
ဤအကာအကွ ယ် အလွှာပို များက အသက် အရွယ် ပိုကြီးသူ များ၊ ကာကွ ယ် ဆေးမထို းထားသူ များနှ င့် နောက် ခံ
ကျန် းမာရေးအခြေ အနေရှိသူများအပါအဝင် အန ္တရာယ် ပိုများများရှိသူများအား ကာကွ ယ် ပေးရာတွ င် ကူ ညီနင်
ို
ပါသည် ။

• အထူ းသဖြ င့် ကို ဗစ် - 19 ရောဂါဖြ စ် ပွ ားမှု အဆင့် မြ င့် မားနေချိန်တွင် နှ ာခေါင်းစည်းများက သင်နှင့်
အခြာသူ များအား ကာကွ ယ် ပေးပါသည် ။

• အဆောက်အဦးပြ င် ပ သို ့မဟုတ် လေဝင်လေထွက်ကောင်းသော အဆောက်အဦးတွင်း နေရာများ
•

(လေစီးကြောင် း အပို ရရှိရန် ပြ တင် းပေါက် များနှ င့် ပန် ကာများဖွ င့်ထားသည့်နေရာများ) တွ င် လူ စုဝေး
ခြ င် းများက ကျဉ် းကျပ်သည့် အဆောက် အဦးတွ င် းနေရာများတွ င် လူ စုဝေးခြ င် းများထက် ဘေးပို ကင် း
ပါသည် ။
အကယ် ၍ သင် သည် ကို ဗစ် - 19 ရှိသူတစ် ဦးဦးနှ င့် လတ် တလော ထိ တွေခ့ ဲ့ ပါက လူ များ၊ အထူ းသဖြ င့်
ပြ င် းပြ င် းထန် ထန် ရောဂါရရှိရန် ဘေးအန ္တရာယ် မြ င့် မားသူ များနှ င့် စုဝေးခြ င် းကို ဆို င် းငံ့ ထားရန်
စဉ် းစားပါ။ ရောဂါသွ င် ပြ င် လက္ခဏာများ ရှိမရှိ 10 ရက် ကြာ သင့်ကို ယ် သင် စောင့်ကြ ည့် ပါ။

အခြားသူ များ၏ အဆင် ပြေ သက် သာမှုအဆင့်ကို လေးစားပေးပါ။

• အချို ့သူများ၏ နေအိ မ်တွင်းသို ့ သင်သွားရောက်ချိန်တွင် နှ ာခေါင်းစည်းတစ်ခု ဆက်လက်ဝတ်ဆင်ထားရန် ၎င်းတို ့က သင့်အား
တောင် းဆို နို င် ပါသည် ။

• အချို ့သူများမှာ နှ ာခေါင်းစည်း ဝတ်ဆင်ရန် ၎င်းတို ့အား မတောင်းဆို သော်လည်း ဝတ်ဆင်လိုနို င်ပါသည်။
• အချို ့သူများမှာ အဆောက်အဦးပြ င် ပ၌ သို ့မဟုတ် လူ ပို နည်းသည့်အဖွဲ မ့ ျားဖြ င့် စုဝေးမှသာ သက်သောင့်သက်သာ ပို ရှိနင်ို
ပါသည် ။

• ဘေးကင်းရေးဆို င်ရာ ကြိုတင်သတိပြုမှု များနှ င့် ပတ်သက်၍ လူ တစ်ဦးချင်း၏ဆုံးဖြ တ် ချက်များကို လက်ခံခြ င် းက ကျွနု ်ပ် တို့
တစ် ဦးနှ င့်တစ် ဦး ဂရု စို က် ကြောင် း ပြ သရန် နည် းလမ် းကောင် းတစ် ခုဖြ စ် ပါသည် ။

ကို ဗစ် - 19 ဖြ စ် ပွ ားသူ အရေအတွ က် များလာပါက လမ် းညွှ န် ချက် ပြောင် းလဲနိုင် ပါသည်
သင် ၏အသို င် းအဝို င် းတွ င် းရှိ ကို ဗစ် ဖြ စ် ပွ ားမှုအဆင့်များကို သိ ရှိထားပါ၊ သို ့မှသာ သင် ကိုယ် တိုင် နှင့် အခြားသူ များအတွ က် သင်
အသုံးပြုမည့် ဘေးကင် းရေး အစီအမံ များကို သင် ရးွေ ချယ် နင်
ို ပါသည် ။ ကို ဗစ် - 19 ပျံ ့နှံ့မှုက လူ စုဝေးမှု များကို တက် ရောက် ရန်
သို ့မဟုတ် အိ မ် ရှင် အဖြ စ် ကျင် းပရန် သင် ၏ဆုံးဖြ တ် ချက် အပေါ် သက် ရောက် နင်
ို ပါသည် ။

