အာဏာသိမ်းပ ်းကာလ
အခင်းအကျင်းမျာ်းင့င ကိဗစ
ို ်-၁၉
က ရ ာဂါ ယ့ဉ်တရ
ွဲ ေ်ဉ်
အသကကယသည ကိုသမှုမျာ်း င့င
ရေသတင်း ်မ်းရ ာင ညမျာ်း
အာ်းရကာင်းရ်ခခင်း
ခမေမာငိင
ို ငံ
ဇူလင
ိို လ-၁၄ က၊ ၂၀၂၁

လို ငေ်းရ

ာင ကမှု ကလကလည တမှုကိို
်းံို ခဖတခခင်း

➢ ဝေထမ်းမျာ်း င့င အကျိ ်းခံ်ာ်းခငရ့ိသမ
ူ ျာ်းအတက
လက်ခံနင
ှိို ဖ
် ွ ယရ
် ှိ သည် ဘ ေးကင်ေးလံခို ခံြုံမှုဆင
ို ှိ ရ
် ာ အဆငတ
် စ်ခိုကှိို
ထှိန်ေးသှိမ်ေးထာေးပ ေး အဖွဲွဲ့အ်ည်းအရေခဖင
ံိုမ့ေအရခခအရေမျာ်းကွဲသိို ခဖ်ငိင
ို သမျှ အေ်း်
်းံို
ကလကရ ာင ကငိင
ို ရအာင ရသချာရ် ေ။
က ရ ာဂါသည ိိုမိိုခ င်းထေသည အ ငမျာ်းသိို ရ ာကရ့ိလာ ါက ACF မ့
လူသာ်းမျာ်း၏ အသကကိို ကာကယ ေ ဦ်း်ာ်းရ ်းသည အရေခဖင ကျွင ို တိို
်မံကေ
ိ ်းလို ရ ာငသည ရေသမျာ်းတင ကူ်း်ကရ ာဂါမျာ်း ခဖေရဝခခင်း
င့င/သိမဟို
ို
တ ကူ်း်ကခံ ခခင်း အလာ်းအလာကိို ကေသတ ေ မရှိမခဖစ်
မဟိုတဘ
် သာ လှု ်ရာေးမှုမ ာေးကှိို ယာယ ှိတသ
် မ
ှိ ်ေးခခင်ေး လှိအ
ို
်နင
ှိို သ
် ည်။
အဘရေးဘ ေါ် အာဟာရခ ှိြုံ ျို့တမှုကှိို ကိုသခခင်ေးမတဆင ် အသက်ကယ်
လို ်ငန်ေးဘဆာင်ရွက်မှုမ ာေးကှိို အာရံိုစိုက
ှိ ် ါ။

အရ ်းရ ေါ် အာဟာ ချိ ွဲ့တမှု
ွဲ ကိို
်မံခေခွဲခခင်း

အရ ်းရ ေါ်အရခခအရေမျာ်းအတက ််ဉ်ခခင်း
▪

ကိုေ ်စည်းမျာ်းကိို ကကိ တငခ င ငထာ်းခခင်း
▪ ၆ လ်ာ PPE မျာ်း င့င သေရ့င်းရ ်းသံ်းို ်စည်းမျာ်း
▪ ၃ လ်ာ RUTF ၊ RUSF ၊ မရ့ိမခဖ် ရ ်းဝါ်းမျာ်း

▪

ေည်း ညာ ိိုင်း အကကံခ ချကမျာ်းင့င ကိိုကညရ် ေ
လို ထံ်းို လို ေည်းမျာ်း (SoPs) ကိို ခ ေလည မမ်းမံခခင်း

▪

်ငတာတ်ခို်တင ဝေထမ်းအရ အတကကိို
ကေသတရ် ေ မရ့ိမခဖ် ဝေထမ်းမျာ်း င့င မရ့ိမခဖ်
မဟိုတရသာ ဝေထမ်းမျာ်းကိို ရ ်းချယခခင်း

▪

ဝေထမ်းမျာ်းကိို လို ငေ်းရ ာင ကမှု အသ်မျာ်း င့င
PPE ကျွမ်းကျငမှု ််ရ ်းခခင်း င
ိို ာ
သငတေ်းမျာ်းရ ်းခခင်း

▪

ရခ ာ ိို ကသယ မည အ င င င့င အရဝ်းမ့
်မံခေခွဲမှုမျာ်းကိို ်တငရ ာင ကခခင်း

▪

ဝေထမ်းမျာ်းကိို ရ်ာငရရ့ာကမှု င့င ံိုမ့ေ
သတင်းအချကအလကမျာ်း ရဝမျှခခင်း

်ငတာမျာ်းတငရ့ိရသာ IPC ်ံငေှု ်းမျာ်း
1.

်ငတာတင ရ ာကရ့ိလာသူ
အသ်မျာ်းကိို ််ရ ်းမှုမျာ်း
ခ လို ခခင်း

2.

်ငတာ၌ တ်ချိေတည်းတင
အကျိ ်းခံ်ာ်းခငရ့ိသမ
ူ ျာ်း ၁၀ ဦ်းထက
မ ရ
ိို ်ခခင်း

3.

်ငတာမျာ်း၏ အဝငတင
လူတင
ိို ်းအတက လကရ ်းခခင်း

4.

ဝေထမ်းမျာ်းအတက PPE ််ရ ်းမှု
်ာ င်း အသံ်းို ခ ခခင်း၊ အေည်း ်းံို
တ်ော တ်ခါ င့င
အကကိမမျာ်းငိင
ို သရလာကမျာ်းရအာင
လကရ ်းခခင်း၊ လိအ
ို
သညအခါ
လကသေရ ်း ည အသံ်းို ခ ခခင်း

5.

အကျိ ်းခံ်ာ်းခငရ့ိသမ
ူ ျာ်းအတက
ဖိုေ်းမျာ်းခဖင/ရ ွဲ့လျာ်း်ေ်ခဖင
င့်သိမရ ်းရင်းရ ်းခခင်း

်ိေရခေါ်မမ
ှု ျာ်း င့င အခငအလမ်းမျာ်း
အသိ ညာခမြှငတငခခင်းသည
ရကာင်းမေရသာလည်း
ာလူထမ
ို ျာ်း၏ အရလအကျင
ရခ ာင်းလွဲမမ
ှု ျာ်းကိို ို်းံ ခဖတမှု
ေည်း ါ်းခခင်း။

အထူ်းသခဖင
ဖိုေ်းကေယကလွှမ်းခခံ မှု င့င
ကသယရ ်း ေည်းလမ်းမျာ်း
ိင
ို
ိုင
ိ မှုတိိုရကကာင အရဝ်းမ့ ်မံခေခွဲမှု
င့င အကျိ ်းခံ်ာ်းခငရ့ိသူမျာ်းကိို
ကသယရခ ာ ိုိ ာတင ခကခွဲခခင်း။
ကိိုဗစ်-၁၉ ်တငခဖ် ာ်းသည
ရေမျာ်းတင ်မံကိေ်းမ့ ျကကကသူမျာ်း
င့င ငိုတထကသူမျာ်း ခမငမာ်းခခင်း

ဝေထမ်းမျာ်းအတက
ဝေရ ာငမှုမျာ်း ကေသတထာ်းခခင်း င့င
်ငတာမျာ်း လကလ့မ်းမမှု
ကေသတထာ်းခခင်း

ကိဗစ
ို ်-၁၉ အတက အချိေမ
ေည်း ညာ င
ိို ာ လမ်းညွှေမှု င့င
ရောက င
ိို ်းတင ်းူ ရ ါင်းရ ာင က တံခို ေမှုမျာ်း
ါဝငရသာ SAG ်တငခခင်း

အထူ်းသခဖင ကိဗစ
ို ်-၁၉
အသိ ညာရ ်းခခင်း င့င မရ့ိမခဖ် အာဟာ က္ဍ
ဝေရ ာငမှုမျာ်း ကလကထိေ်းသိမ်းထာ်း ေ
ရခမခ ငအ ငတင မိတဖကအဖွဲွဲ့အ်ည်းမျာ်း င့င
အခခာ်း ကျေ်းမာရ ်း အဖွဲွဲ့အ်ည်းမျာ်းင့င
်းူ ရ ါင်းရ ာင ကမှု ရကာင်းမေ်ာ
အရကာငအထညရဖာ ရ ာင ကငိင
ို ခခင်း
CHWs င့င အခခာ်းရသာ
ာလူထအ
ို ဖွဲွဲ့ဝငမျာ်း၏ ်းူ ရ ါင်း ါဝငမှုသည
အထူ်းသခဖင မိသာ်း်ို MUAC ၊ ရ ာဂါမျာ်း
ေ်း််ရဖာထိုတခခင်း င့င
လွှရ
ွဲ ခ ာင်းရ ်းမှုမျာ်းအတက CHWs မျာ်းကိို
အသံ်းို ခ ခခင်းကိို သိသသ
ိ ာသာ
အာ်းရကာင်းလာခခင်း။

ရေသတင်း ်မ်းရ

ာငမှုမျာ်း

▪

ခိင
ို ခ ညေယ၏ ၁၇ ပမိ ွဲ့ေယတင မိတဖကအဖွဲွဲ့အ်ည်းမျာ်း င့င သက င
ိို ာ ပမိ ွဲ့ေယ၏
အာဟာ က္ဍ င
ိို ာ အဓိက တာဝေခံမျာ်းင့င ်းူ ရ ါင်းရ ာင ကခခင်းခဖင
ရကျ်းလကရေသ ကျေ်းမာရ ်း်ငတာမျာ်းတင IMAM င့င c-IYCF ဝေရ ာငမှုမျာ်း
ထညသင်းရ ာင က ေ ေည်း ညာ င
ိို ာ အရထာကအ ံရ ်းခခင်း။

▪

ကိဗစ
ို ်-၁၉ အရခခအရေတင IMAM င့င c-IYCF င့်မျိ ်း်လံ်းို အတက အရ ်းရ ေါ်
အာဟာ က္ဍ လမ်းညွှေမှုကိို လိက
ို ရလျာညရထခဖ်ရအာင အသံ်းို ခ ခခင်း

▪

ာလူထို အ်ိုအဖွဲွဲ့လက
ိို လှု ရ့ာ်းမှုမျာ်းကိို
တေ၍ မိသာ်း်ို MUAC ချဉ််းက က
ံို ိို
လိက
ို ရလျာညရထခဖ်ရအာင အသံ်းို ခ ခခင်း (သံတတ
ွဲ င ်မ်းသ ရ ာင ကရေသည)

▪

လကရ့ိခဖ် ာ်းရေရသာ ခဖ် မျာ်း ရ့ာရဖခခင်း င
ိို ာ SOP လမ်းညွှေချကမျာ်းကိို
လိက
ို ရလျာညရထခဖ်ရအာင အသံ်းို ခ ခခင်း င့င ရ်ာလျင်ာ ရ ာဂါအမညတ ပ ်း အချိေမ
လွှရ
ွဲ ခ ာင်းရ ်းငိင
ို ေ အရခခခံကျေ်းမာရ ်း ဝေထမ်းမျာ်းကိို အရထာကအ ံရ ်းခခင်း

်ိေရခေါ်မမ
ှု ျာ်း
o အချိ ွဲ့ရသာ ပမိ ွဲ့ေယမျာ်းတင ခ ်းသာ်းလာခငမျာ်း ရ့ိ ေ ရင့ာငရင့်းခခင်း
o အရခခခံကျေ်းမာရ ်း ဝေထမ်းမျာ်းသည ၎င်းတိ၏
ို
မ
ံို ေ
့ လို ငေ်းရ
အလို တာဝေ ဝေထို မျာ်း တိ်းို လာခခင်း
o အဖွဲွဲ့ငယမျာ်းအတကသာ အလို သင အ်အ်ဉ်မျာ်း

ာင ကမှုမျာ်းအခ င
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