
ဖေဖေ ော်ဝါရီ ၉ ရကော်၊ ၂၀၂၀ ခနုစှော် 

 

၂၀၁၉ န ိုဗယလ် ်က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ ်အခ ြေအခနခ ကာင  ် ပညပ် အ မ်အကအူလိုပ်သမာ်းမ ာ်းနငှ  ်

အလိုပ်ရှငမ် ာ်းက ို အ ကြံခပ်း ြေင််း 

 

ဖေဖေ ော်ဝါရီလ ၄ ရကော်ဖ ေ့တငွော် ပြညော်ြ အမိော်အက ူအလြုော်သမ ား (FDW) တစော်ဦားသညော် ၂၀၁၉ နိဗုယော်လော် 

ကိရုို  ဗုိငော်ားရြော်စော် (“2019-nCoV”) ကာူးစကော်ခရံဖ က ငော်ား MOH က ထတုော်ပြ ော်ခ ေ့ြါသညော်။ 

ယငော်ားအလြုော်သမ ားသညော် စကက ြူနိငုော်ငရံှိ ဖ အမိော်တစော်အမိော်တငွော် အလြုော်လြုော်ကိငုော်ခ ေ့သပူေစော်ပြီား သမူ၏ 

အလြုော်ရငှော်က အလြုော်ခငွော်တငွော် တရုတော်နိငုော်ငမံှ ကမဘ လညှေ့ော်ခရီားသ ွားမ  ားနငှေ့ော် တံု ေ့ပြ ော်ဆကော်ဆခံ ေ့ပြီားဖ  ကော် ဗုိငော်ားရြော်စော် 

ြုိား ကာူးစကော်ခခံ ေ့ရပခငော်ားပေစော်သညော်။ 

 

၂။ လူ ေ့စွမော်ားအ ား ဝ ော်ကကာီးဌ   (MOM)၊ အမိော်အကလူြုော်သမ ားမ  ားဆိငုော်ရ  စငော်တ  (CDE) နငှေ့ော် 

လမူှုဖရားဆိငုော်ရ  ြံေ့ြုိားကညူမီှုနငှေ့ော် သငော်တ ော်ားဖြားပခငော်ားဆိငုော်ရ  ပြညော်ြ အမိော်အကလူြုော်သ ား အေွ ွဲ့ (FAST) တို ေ့က 

အလြုော်ရငှော်မ  ားနငှေ့ော် FDW အ ား ၎ငော်ားတို ေ့ကိယုော်တိငုော်နငှေ့ော် ၎ငော်ားတို ေ့ အမိော်ဖထ ငော်စုမ  ားကိ ုက ကယွော်ရ ော် က ငေ့ော်သံာုးနိငုော်မညေ့ော် 

ဖအ ကော်ြါ အစအီမံမ  ားကိ ုမျှဖဝလိြုါသညော်။ လတော်တဖလ ပေစော်ြွ ားဖ ဖသ  ၂၀၁၉ နိဗုယော်လော် ကိရုို  ဗုိငော်ားရြော်စော် 

အဖပခအဖ နငှေ့ော်ြတော်သကော်ပြီား ၎ငော်ားတို ေ့၏ FDW မ  ားကိ ုအလြုော်ရှငော်မ  ားက ြည ဖြားရ ော် ကျွနော်ြုော်တို ေ့က 

တိကုော်တ ွော်ားြါသညော်။ 

 
 

အလိုပ်ရှငမ် ာ်းနငှ  ်FDW မ ာ်းအတကွ ်ခယဘိုယ  ကက ြိုတငသ်တ ခပ်းြေ ကမ် ာ်း 

 

၃။ ဖက ငော်ားမွ ော်ဖသ  တစော်ကိယုော်ဖရက  ော်ားမ သ ေ့ော်ရငှော်ားဖရားကိ ုက ငေ့ော်သံာုး ကရ ော် အလြုော်ရငှော်မ  ားနငှေ့ော် FDW 

မ  ားကိ ုတိကုော်တ ွော်ားြါသညော်။ ၎ငော်ားတို ေ့၏ ဂရုစိုကော်မှုဖအ ကော်တငွော် ရှိကဖလားသငူယော်မ  ားအြါအဝငော် 

ဖက ငော်ားမွ ော်ဖသ  တစော်ကိယုော်ဖရ က  ော်ားမ သ ေ့ော်ရှငော်ားဖရားကိ ုက ငေ့ော်သံာုးဖ က ငော်ား ဖသခ  ဖစရ ော် FDW မ  ားကလညော်ား 

ကညူဖီြားနိငုော်ြါသညော်။ 

 

 လကော်မ  ားကိ ုမ က ခဏ ဆြော်ပြ ပေငေ့ော် ဖဆားဖ က ြါ။ အထာူးသပေငေ့ော် အစ ားအစ  မကိငုော်တယွော်မီနငှေ့ော် 

မစ ားမီ သို ေ့မဟတုော် အမိော်သ သ ွားပြီားဖ  ကော်။ 

 ဖခ  ငော်ားဆိာုးဖသ အခါ သို ေ့မဟတုော် န ှဖခ ဖသ အခါ တစော်ရှူ ားစကက ူတစော်ခသုံာုး၍ ဖခ  ငော်ားဆိာုး၊ န ှဖခ သ၏ူ 

ြါားစြော်နငှေ့ော် န ှဖခါငော်ားကိ ုအုြော်က ထ ားပြီား သံာုးပြီား ဖသ တစော်ရှူ ားကိ ုအမှုကိော်ြုံားထ သို ေ့ ခ ကော်ခ ငော်ား စွ ေ့ော်ြစော်ြါ။ 

 အစ ားအစ /ဖသ ကော်စရ မ  ား၊ အသံာုးအဖဆ ငော်မ  ား၊ သ ွားြတွော်တမံ  ား သို ေ့မဟတုော် ြဝါမ  ားကိ ု

အပခ ားသမူ  ားနငှေ့ော် မျှသံာုးပခငော်ားမ ှဖရှ ငော်ရှ ားြါ။ ထို ေ့ပြငော် 

 တစော်စံုတစော်ဖယ ကော်သညော် ဖ မဖက ငော်ားသညော်ဟ ုခစံ ားရလျှငော် သို ေ့မဟတုော် ဖခ  ငော်ားဆိာုးပခငော်ား သို ေ့မဟတုော် 

အသကော်ရှူ ကြော်ပခငော်ားက ေ့သို ေ့ဖသ  လကခဏ မ  ား ပေစော်လ ြါက ြါားစြော်န ှဖခါငော်ားစညော်ားတြော်ဆငော်ပြီား 

ဆရ ဝ ော်တစော်ဦားနငှေ့ော် ခ ကော်ခ ငော်ားပြသြါ။ 

 



၄။ အလြုော်ရငှော်မ  ားသညော် အမိော်ဖထ ငော်စုထ ရှိ လတူိငုော်ားအတကွော် ထညေ့ော်စဉားစ ားရ ော် ဆနဒရှိရမညော်ပေစော်ပြီား FDW 

မ  ား အြါအဝငော် ၎ငော်ားတို ေ့၏ ကိယုော်အြူခ ိ ော်ကိ ုတစော်ဖ ေ့လျှငော် အ ညော်ားဆံာုး နစှော်ကကမိော်ရယပူြီား အသကော်ရှူြုိငော်ားဆိငုော်ရ  

လကခဏ တစော်ခခုရုှိမရှိ စစော်ဖဆားရမညော်။ FDW သညော် ဖ မဖက ငော်ားပေစော်ြါက ဖက ားဇူားပြြု၍ ဆရ ဝ ော်နငှေ့ော် 

ပြသပြီားဖ  ကော် လံဖုလ ကော်စ ွ အ  ားယခူငွေ့ော် ဖြားြါ။ ပေစော်နိငုော်လျှငော် ဖ မဖက ငော်ားဖသ  သငော်၏ FDW နငှေ့ော် သမူ၏ 

ဂရုစိုကော်မှုဖအ ကော်တငွော်ရှိသမူ  ားအ က ား ထဖိတွွဲ့ မှုကိ ုအ ညော်ားဆံာုးပေစော်ဖစရ ော် အစအီစဉမ  ားကိ ု

အလြုော်ရငှော်မ  ားက ထညေ့ော်သငွော်ားစဉားစ ားသငေ့ော်သညော်။ 

 

အာ်းနည််းခနသအူာ်း ဂရိုစ ိုက ်ြေင််း 

 

၅။ ကဖလားသငူယော်မ  ား၊ သကော်ကကာီးရွယော်အိုမ  ား သို ေ့မဟတုော် ေ  ား  ဖ သညေ့ော် ယငော်ားသို ေ့ဖသ  ြုဂ္ိြုလော်မ  ား 

သို ေ့မဟတုော် အထာူးလိအုြော်မှုရှိသမူ  ားကို ဖစ ငေ့ော်ဖရှ ကော်ရ ော်လိအုြော်ဖသ  FDW မ  ားအတကွော် ထြော်ဖဆ ငော်ား 

ကကြိုတငော်သတဖိြားခ ကော်မ  ားကိ ုက ငေ့ော်သံာုး ကရ ော် အလြုော်ရငှော်မ  ားနငှေ့ော် FDW တို ေ့ ဖဆာွးဖနာွး ကြါဟ ုကျွနော်ြုော်တို ေ့က 

တိကုော်တ ွော်ားြါသညော်။ ယငော်ားတို ေ့တငွော် ြါဝငော်သညော်မ  ားမှ - 

 

 သမူ၏ အ ာီးကြော်ဖစ ငေ့ော်ဖရှ ကော်မှုဖအ ကော်တငွော် ရှိသမူ  ား၏ က  ော်ားမ ဖရားကိ ုဖစ ငေ့ော် ကညေ့ော်ပခငော်ားနငှေ့ော် 

လကခဏ တစော်ခခုဖုတွွဲ့ြါက ခ ကော်ခ ငော်ား အသ ားဖြားဖေ ော်ပြရ ော်နငှေ့ော် 

 FDW ၏ ဖစ ငေ့ော်ဖရှ ကော်မှုဖအ ကော်ရှိ ြုဂ္ိြုလော်မ  ားအတကွော် ြုံမှ ော် အြူခ ိ ော်စစော်ဖဆားမှု ပြြုလြုော်ပခငော်ား 

 

FDW နာ်းရက ်အစအီမြံမ ာ်း 

 

၆။ ငယော်ရွယော်ဖသ  ကဖလားမ  ား၊ သကော်ကကာီးရွယော်အိုမ  ား သို ေ့မဟတုော် ေ  ား  ဖ သညေ့ော် သို ေ့မဟတုော် 

အထာူးလိအုြော်ခ ကော်မ  ားရှိသညေ့ော် ယငော်ားသို ေ့ဖသ  ြုဂ္ိြုလော်မ  ားရှိသညေ့ော် အမိော်ဖထ ငော်စုမ  ားတငွော် FDW    ားသညေ့ော်ရကော် 

အပြငော်ထကွော်ခ ိ ော်တငွော် ဗုိငော်ားရြော်စော်ကာူးစကော်ခရံနိငုော်ဖခ ကို စိာုးရိမော်ရေွယော်ရှိသညော်။ အလြုော်  ားရကော်ဆိငုော်ရ  

အစအီစဉမ  ားနငှေ့ော် ြတော်သကော်ပြီား နစှော်ေကော်သဖ  တစူ ခ ြုြော်တစော်ခ ုခ ြုြော်ဆိ ုကရ ော်အတကွော် အလြုော်ရငှော်မ  ားက 

၎ငော်ားတို ေ့၏ FDW မ  ားနငှေ့ော်အတ ူအပခ ား ညော်ားလမော်ားမ  ားကိ ုဖဆာွးဖနာွး ကရ ော် ကျွနော်ြုော်တို ေ့က အ ကပံြြုြါသညော်။ 

ဥြမ - ဤက လအတငွော်ား အမိော်ပြငော်ြ၌ က ုော်ဆံာုးဖသ အခ ိ ော်ကိ ုဖလျှ ေ့ခ ပြီား   ားရကော်ကိ ုအမိော်တငွော် 

အခ ိ ော်က ုော်လ ွော် ကရ ော် FDW အခ ိြုွဲ့က သဖ  တနူိငုော်သညော်။ ယငော်ားသို ေ့ဖသ  အဖပခအဖ တစော်ခတုငွော် 

အလြုော်ရငှော်မ  ားက   ားရကော်တငွော် ၎ငော်ားတို ေ့၏ FDW ကိ ုအလြုော်မလြုော်ခိငုော်ားသငေ့ော်ြါ။ အကယော်၍ FDW က 

ဤက လအတငွော်ား ၎ငော်ားတို ေ့၏   ားရကော်ကိ ုစွ ေ့ော်လွှတော်ရ ော် သဖ  တြူါက အလြုော်ရှငော်က   ားရကော်အစ ား 

 စော်  ဖ ကား ဖထ ကော်ြံေ့ဖြားသငေ့ော်သညော်။ 

 

၇။ ၎ငော်ားတို ေ့   ားရကော်တငွော် အပြငော်ထကွော်လိ ုကဖသ  FDW မ  ားသညော် ဖအ ကော်ြါတို ေ့ကိ ုမှတော်သ ားသငေ့ော်သညော်- 

 

 လထူထူြော်ဖသ  ဖ ရ မ  ားနငှေ့ော် လအူဖပမ ကော်အမ  ား စုဖဝား ဖသ  ဖ ရ မ  ားကိ ုဖရှ ငော်ရှ ားရ ော်နငှေ့ော် 

 ေ  ား  သညေ့ော် လကခဏ မ  ား ပြသဖသ  လမူ  ားနငှေ့ော် အ ာီးကြော်ထဖိတွွဲ့ ပခငော်ားကိ ုဖရှ ငော်ရှ ားရ ော် 

 



၈။ အထာူးသပေငေ့ော် ဤက လအတငွော်ား အလြုော်ရှငော်မ  ားနငှေ့ော် FDW မ  ားသညော် တစော်ဦားနငှေ့ော်တစော်ဦား ြွငေ့ော်လငော်ားဖသ  

ဆကော်ဆဖံရားကိ ုထ ိော်ားသမိော်ား ကရ ော် ကျွနော်ြုော်တို ေ့က တိကုော်တ ွော်ားလိြုါသညော်။ ဖ  ကော်ဆံာုးထကွော် တိာုးတကော် 

ပေစော်ထ ွော်ားမှုမ  ား ပေငေ့ော် သငေ့ော်ကိယုော်သငော် အြော်ဒတိော်လြုော်ရ ော် MOH ၏ ဝ ော်ဆိကုော်ပေစော်ဖသ   www.moh.gov.sg  ကိ ု

ြုံမှ ော် ဝငော် ကညေ့ော်ဖြားြါ။ 

 

လူ ေ့စွမော်ားအ ား ဝ ော်ကကာီးဌ  ၊ အမိော်အကဝူ ော်ထမော်ားမ  ား ဆိငုော်ရ  စငော်တ နငှေ့ော် လမူှုဖရား ြံေ့ြုိားကညူမီှုနငှေ့ော် 

သငော်တ ော်ားဖြားပခငော်ားဆိငုော်ရ  ပြညော်ြ အမိော်အကအူလြုော်သမ ား အသငော်ား 

 

http://www.moh.gov.sg/

