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2020/2/19 （一財）自治体国際化協会 

 က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ ်အမ   ်းအစာ်းသစ ်က ်းစကရ်ရာဂါနငှ့််ပတသ်က၍်  

■က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ် အမ   ်းအစာ်းသစ်က ်းစကရ်ရာဂါဆ ိုတာ 

  ၂၀၁၉ခုနစ်ှ ဒဇီငဘ်ာလက တရုတ်န ငုင်၊ံ ဟူပ ေး (Hubei) ပ ည်နယ်မာှ ပြစ်  ာေးပ ကာငေ်းပ ကညာခ ဲ့တ ဲ့ က ုရ ုနာဗ ုငေ်းရ ်စ် 

အမ   ေးအစာေးသစ် (COVID-19)န ဲ့ ဆက်စ ်ပနတ ဲ့အသက်ရှုလမ်ေးပ ကာငေ်းဆ ုငရ်ာ ကူေးစက်ပရာဂါပြစ် ါတယ်။ ပခ ာငေ်းဆ ုေးပခငေ်း၊ 

က ုယ်အ ခူ  နပ်မင်ဲ့ပခငေ်းန ဲ့ အဆုတ်ပရာငပ်ခငေ်းပတ  ပြစ်တယ်လ ု ဲ့သ ထာေး ါတယ်။ ပရာဂါ  ေုးရှ သူရ ဲ့ ပခ ာငေ်းဆ ုေး/နာှပခ မှု ကပန 

  ေုးမ  ာေးလ င်ဲ့စဉ်ကူေးစက်ပခငေ်း၊ က ုငတ် ယ်ထ ပတ ွေ့ရာက ကူေးစက်ပခငေ်း နညေ်းလမ်ေးပတ န ဲ့ ပ န် ဲ့  ာေးတယ်လ ု ဲ့ ယူဆရ ါတယ်။ 

 ရြ ာင််းဆ ို်းခြင််း၊ က ိုယ်ပ ခြင််း လကခဏာရတွေရ  တယ်ဆ ိုရင ်ရေသန္တရက န််းမာရရ်းဌာနက ို အရငဆ်က်သွေယ်ပါ။ (37.5℃

~, 4days~) 

 ရေသန္တရက န််းမာရရ်းဌာနရ ဲ့ညွှနက်ကာ်းြ က်က ိုလ ိုက်နာ၊ န္ ာရြါင််းစည််းတပ်ပပ ်း ရဆ်းရ ိုရဆ်းြန််းက ို သွော်းခပပါ။ 

 

■တစ်ဦ်းြ င််းရ ဲ့ က ်းစကမ်ှုကက  တငက်ာကွေယရ်ရ်းန ဲ့ ခပန် ဲ့ပွော်းမှုတာ်းဆ ်းရရ်းရတွေက အရရ်းကက ်းပါတယ ်

    လ တစဦ််းြ င််းလိုပ်ရမယ်ဲ့ ကက  တငက်ာကွေယရ်ရ်းလိုပ်ရဆာငမ်ှု 

 အခပငက်ခပနလ်ာရင ်လက်ရဆ်း၊ ပလိုတ်က င််းတာရတွေ လိုပ်ပါ 

 အရက်ခပနပ်ါတ ဲ့ပ ို်းသတ်ရဆ်းန ဲ့ လက်ဖဝါ်း လက်ရြ ာင််းရတွေက ို ပ ို်းသတ်ပါ 

 လ စိုလ ရဝ်းရနရာရတွေက ို ရရ ာငရ် ာ်းပါ 

 အြန််းထ မ ာ သင်ဲ့တင်ဲ့တ ဲ့ စ ိုထ ိုင််းမှုန ဲ့ ရလဝငရ်လထွေက်ရကာင််းရကာင််း ရ  ရအာငလ်ိုပ်ပါ 

 အြ  နမ် နမ် န ်အ ပ်စာ်းရနထ ိုငပ်ပ ်း ရကာင််းရကာင််းအနာ်းယ ပါ 

 အဟာရ ဟနြ် က်ည ည  စာ်းရသာက်တာ၊ ရရက ို လ ိုလ ိုရလာက်ရလာက်  

ရသာက်သ ို်းတာရတွေက ို ဂရိုစ ိုက်လိုပ်ရဆာငပ်ါ 

"ရြ ာင််းဆ ို်းခြင််းဆ ိုငရ်ာ က င်ဲ့ဝတ"် န ဲ့ က ်းစကခ်ပန် ဲ့ပွော်းမှု တာ်းဆ ်းရရ်းလိုပ်ရဆာငမ်ှု 

 ရြ ာင််းဆ ို်း၊ န္ ာရြ တ ဲ့ ရရာဂါလကခဏာရ  တယ်ဆ ိုရင ်န္ ာရြါင််းစည််း တပ်ထာ်းပါ  

 န္ ာရြါင််းစည််း မရ  တ ဲ့အြါ ပါ်းစပ်န ဲ့ န္ ာရြါင််းရတွေက ို တစ်ရ  ်း၊ အကက လက်ရတွေန ဲ့ အိုပ်ပပ ်း ရြ ာင််းဆ ို်း၊ န္ ာရြ ပါ  

က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စအ်မ   ်းအစာ်းသစ်ဆ ိုငရ်ာ ဘာသာစ ိုသတင််းအြ ကအ်လက ်(လွေယက် ရသာ ဂ ပန/်အဂဂလ ပ်ဘာသာ) 

 http://www.clair.or.jp/tabunka/portal/info/contents/114517.php 

 

 

က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ် အမ   ်းအစာ်းသစ်န ဲ့ပတသ်ကပ်ပ ်း တယလ် ဖိုန််းန ဲ့တ ိုငပ်ငရ်ဆွေ်းရန္ွေ်းမှုရတွေလကြ် ရနပါတယ ်

တယ်လ ဖိုန််းန ပါတ်  လက်ြ ရဆွေ်းရန္ွေ်းြ  န ် ရန ဲ့      နာရ      မ နစ် မ      နာရ      မ နစ် 

ရဆွေ်းရန္ွေ်းန္ ိုငသ်ည်ဲ့ဘာသာမ ာ်း 
အဂဂလ ပ်၊ စပ န၊် ရပေါ်တ ဂ ၊ တရိုတ်၊ ရတာင/်ရခမာက်က ိုရ ်းယာ်း၊ တာဂါရလာဲ့ဂ်၊  

ဗ ယက်နမ်၊ အငေ် ိုန ်းရ ာ်း၊ ထ ိုင််း၊ ဂ ာမဏ ၊ ခပငသ်စ်၊ ရိုရ ာ်း၊ န ရပါ၊ ခမနမ်ာ  

စ ိုစမ််းရန ်  

http://www.clair.or.jp/tabunka/portal/info/contents/114517.php
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ဆပ်ပပာက ို အပမ  ပ်ထရအာငလ်ိုပ်ပပ ်း ရအာကမှ်ာပါတ ့် အဆင့််ရတွေအတ ိုင််း ရဆ်းကကပါစ ို ့်။。 

 

လကမ်ရဆ်းခင ်အသင့််ပပငဖ် ို ့် 

 

အညစအ်ရကက်းက န်တတတ် ့်ရနရာ 

◆လကသ်ည််းတ ိုတ ိုည ပ်ထာ်းပါသလာ်း 

◆နာရ ၊လကစ်ွေပ်ရတွေ ချွတပ်ပ ်းပပ လာ်း 

 

 ◆လကဖ် ာ်း 

 ◆လကရ်ခ ာင််းကကာ်း 

 ◆လကမ်ပတပ်တလ်ည ်

 ◆လကရ်ကာကဝ်တ ်

 ◆လကခဏာအရရ်းအရကကာင််း 

(၁) ဆပ်ပပာက ို အပမ  ပ်ထရစပပ ်း လကဖ်ဝါ်းခ င််း  

      ရကာင််းရကာင််း ပွေတတ် ိုကပ်ါ 
(၂) လကဖ်မ ို်းက ို ပွေတတ် ိုကပ်ါ 

 
 

(၃) လကရ်ခ ာင််းထ ပ်န ့် လကသ်ည််းကကာ်းရတွေက ို  

      ရသရသခ ာခ ာ ပွေတတ် ိုကပ်ါ 
(၄) လကရ်ခ ာင််းကကာ်းရတွေက ို ပွေတတ် ိုကပ်ါ 

 
 

(၅) လကမ်က ို ဆိုပ်လညှ့််ပပ ်း ပွေတတ် ိုကပ်ါ (၆) လကရ်ကာကဝ်တက် ိုလည််း မရမ့်မရလ ာ့် ရဆ်းပါ 

 
 

ဆပ်ပပာက ို ရရန ့်စငရ်အာငရ်ဆ်းပပ ်း သန် ့်ရှင််းတ ့် မ ကန်ာှသိုတပ်ဝါန ့် ရပခာက်ရသွေွေ့ရအာင ်သိုတပ်ါ။ 

 

လကရ်ဆ်းကကပါစ ို ့် 


