ေ
(ခြေင်

ျောင်ဵအေခြေခြုေသွေဵလွေန်တုြ်ေ

ျောဵြိုဵေလာ

်လန်ဵ

င်ဵစင်ေ

ဵွေ ေရာဂါ

ာ

ွေယ်နှိမ်နင်ဵေရဵ

ျောင်ဵမျောဵထူေထာင်ေရဵ) လုြ်ငန်ဵလမ်ဵညွှန်

(Larva Free School Guideline)
၁။ နိဒါန်ဵ
ေသွဵလွန်တုပ်ေ
ြြင်ဵထ

် ပိုဵေလာ

ွဵေရာဂါ

်လန်ဵေပါ

ာ

ွယ်နှိမ်နင်ဵရာတွင် ြြင်သ

်ပွာဵမှု

ာ

ျာဵပိုဵေလာ

်လန်ဵ

ီဵေ

ာင်ြဖစ်မှ နှိမ်နင်ဵ

ွယ်နှိမ်နင်ဵေရဵသည် ပိုမိုထိေရာ

ေဆာင်ရွ ်ြဲဴေသာ Aedes Free Schools(ြြင်
Schools (ြြင်

်က

င်ဵစင်ေ

ျာဵ

င်ဵစင်ေ

်ပါသြဖငဴ် ယြင်

ျာင်ဵမျာဵ)အစာဵ Larva Free

ျာင်ဵမျာဵ)အြဖစ် အမည်ေြပာင်ဵလဲသတ်မှတ်ရန်

လိအ
ု ပ်ပါသည်။
ေ
မျာဵ၊ ေ

ျာင်ဵမျာဵတွင် ေသွဵလွန်တုပ်ေ
ျာင်ဵသာဵ၊ ေ

ွဵေရာဂါ

ာ

ွယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ

ျာင်ဵသူမျာဵ၊ မိဘဆရာအသင်ဵမျာဵ၊ ေ

ျာင်ဵအ

ို ဆရာ၊ ဆရာမ

ျုဵေတာ်
ိ
ေဆာင်အဖွဲ့မျာဵ၊

အစိုဵရမဟုတ်ေသာအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ ြပည်သူလူထုနှင်ဴရပ်ရွာအေြြြပုအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၏ ပူဵေပါင်ဵ
ပါဝင်မြှု ဖင်ဴ တစ်နှစ်ပတ်လဵုဳ အေ
၂။ ရည်ရွယ်ြေျေ

်

ျာင်ဵသာဵလူငယ်မျာဵတွင် ေအဵဒီဵ (စ်)ြြင်

အထူဵသြဖင်ဴ ေသွဵလွန်တုပ်ေ
မှု

်ရမည် ြဖစ်ပါသည်။

်

ေယဘုယျေရည်ရွယ်ြေျေ
ေ

ာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွ

ျာဵမှတစ်ဆင်ဴ

ွဵေရာဂါြဖစ်ပွာဵမှုနှင်ဴ ေသွဵလွန်တုပ်ေ

ူဵ စ

်ေသာေရာဂါမျာဵ

ွဵေရာဂါေ

ာင်ဴ ေသဆုဳဵ

ို ေလျှောဴြျရန်၊

ဝိေသသရည်ရွယ်ြေျေ
(၁)ေ

်

ျာင်ဵသာဵလူငယ်မျာဵအာဵ ေအဵဒီဵ(စ်)ြြင်

နှငပ
်ဴ တ်သ
(၂)ေ

်၍

ျာဵပိုဵေလာ

(၃)ေရာဂါြဖစ်ပွာဵမှု

်လန်ဵ

ာ

ွယ်နှိမ်နင်ဵေရဵ

ျန်ဵမာေရဵပညာေပဵရန်၊

ျာင်ဵမျာဵတွင် ေ

ြြင်

ျာဵ ပိုဵေလာ

ျာင်ဵပတ်ဝန်ဵ

ျင်သန့်ရှင်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵတစ်ြုအြဖစ် ေအဵဒီဵ(စ်)

်လန်ဵနှိမ်နင်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွ
ို ေစာင်ဴ

ပ်

်ရန်၊

ည်ဴရှုစစ်ေဆဵရန်နှင်ဴ ေစာစီဵစွာေရာဂါရှာေဖွ

ုသမှု

ြဳယူနိုင်ရန်။
၃။ လုြ်ငန်ဵစဉ်မျောဵ
(

)

မိဘဆရာအသင်ဵမျာဵ၊ ေ
အစည်ဵမျာဵ၊

ြပည်သူလူထုနှငဴ်

ေအဵဒီဵ(စ်)ြြင်
မျာဵ

ျာင်ဵအ

ျင်ဵပြြင်ဵ၊

ျာဵပိုဵေလာ

်လန်ဵ

ျုဵေတာ်
ိ
ေဆာင်အဖွဲ့မျာဵ၊ အစိုဵရမဟုတ်ေသာအဖွဲ့
ရပ်ရွာအေြြြပုအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၏
ာ

ပူဵေပါင်ဵမှုြဖင်ဴ

ွယ်နှိမ်နင်ဵေရဵ လုပ်ငန်ဵညှိနှိုင်ဵအစည်ဵအေဝဵ

၂
(ြ)

ေအဵဒီဵ(စ်)ြြင်

(ဂ)

ေ

သွန်၊ တို

ေ

ာ

ွယ်နှိမ်နင်ဵေရဵ

အလျင်အြမန် အေ

ေန့စဉ် ဖျာဵနာေ
Fever
ပျ

်

ျာဵပိုဵေလာ

်လန်ဵ နှိမ်နင်ဵေရဵြဖစ်ေသာ

ာင်ဵ

ာဵေဆာင်ရွ

ျာင်ဵသာဵ၊ ေ

်မှုရှိ/မရှိ ေစာင်ဴ

ပ်

်ြြင်ဵ၊

ွဵေရာဂါ သဳသယြဖစ်ဖွယ်ေရာဂါလ
်ြြင်ဵနှင်ဴေစာစီဵစွာ

ျာင်ဵသူစာရင်ဵ ေစာင်ဴ

Surveillance)၊ ဖျာဵနာ၍
ွ

ျန်ဵမာေရဵပညာေပဵြြင်ဵ၊

်ြျွတ်၊ လဲ ၊ စစ် လုပ်ငန်ဵမျာဵ ပုဳမှန်ေဆာင်ရွ

ျာင်ဵမျာဵတွင် ေသွဵလွန်တုပ်ေ

ပါ
(င)

်လန်ဵ

ျာင်ဵမျာဵတွင် လှုပ်ရှာဵမှုအသွင်ြဖင်ဴ ြြင်

ဖုဳဵ၊
(ဃ)

ျာဵပိုဵေလာ

ေ

ျာင်ဵသာဵ/ေ

ပ်

္ခဏာမျာဵ ေတွ့ရှိ

ုသညွှန်ဵပို့ြြင်ဵ၊

ည်ဴရှုစစ်ေဆဵြြင်ဵ(Daily

ျာင်ဵသူမျာဵ

အစုလို

်

ေ

ျာင်ဵ

ည်ဴရှုစစ်ေဆဵြြင်ဵ(Cluster School - Absenteeism)၊

ဖျာဵနာ ေ

ျာင်ဵသာဵ/ေ

အသ

ျာဵ/မ၊ မိဘအမည်၊ ေနရပ်လိပ်စာမျာဵ ြပည်ဴစုဳစွာ မှတ်တမ်ဵြပု၍ မမို့နယ်

်၊

ြပည်သူ့

ျာင်ဵသူ (ေ

ျာင်ဵပျ

်

ျန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာနသို့ သတင်ဵေပဵပို့အေ

(က)ြညာေရဵဌာနနှငဴ်အဆငဴဆ
် ငဴ်ြူဵေြါင်ဵေဆာင်ရွ

ွ

်သူမျာဵအပါအဝင်)မျာဵ၏ အမည်၊

ာင်ဵ

ာဵြြင်ဵ။

်မည်ဴ လုြ်ငန်ဵစဉ်မျောဵ

ဗဟိုအဆငဴ်
ြြင်
တွင် ေ

ျာဵပိုဵေလာ

ျာင်ဵ

်လန်ဵ

ျန်ဵမာေရဵဌာန၊

င်ဵစင်ေ

ျာင်ဵမျာဵြဖစ်ေစေရဵ ယြုေ

ပညာေရဵဝန်က

ေဆာင်ရွ

်ရန် အေသဵစိတ်လမ်ဵညွှန်ြပုစုေဆာင်ရွ

မျာဵ လို

်နာေရဵ

ိုပါ စီစဉ်၍ ေ

ျာင်ဵသာဵမျာဵ

ီဵဌာန

(၁)

်လန်ဵ

င်ဵစင်ေ

ေအဵဒီဵ(စ်)ပိုဵေလာ

တဆငဴ် မိဘြပည်သူမျာဵ လို

်

်နာလာေစရန်

်ရမည်။

ျာင်ဵမျာဵ ြဖစ်ေစေရဵအတွ

်လန်ဵ

ျာင်ဵမျာဵတွင် ေ

ပိုဵေလာ
ေ

ျာင်ဵြပန်ဖွငဴ်လျှေင် လမ်ဵညွှန်ြျ

ီဵ/ခြည်နယ်အဆငဴ်

ပိုဵေလာ

ေ

အေြြြဳပညာဉီဵစီဵဌာနမျာဵနှငဴ် ညှိနှိုငဵ်

်ရမည်။ ေ

Behavior Change Communication မျာဵ ေဆာင်ရွ
တိုင်ဵေဒသက

ျာင်ဵမျာဵပိတ်ထာဵြျန်ိ

ာ

ွယ်နှိမ်နင်ဵေရဵနှင်ဴပတ်သ

ျာင်ဵပတ်ဝန်ဵ

်၍

ျာင်ဵသာဵလူငယ်မျာဵအာဵ
ျန်ဵမာေရဵပညာေပဵြြင်ဵ၊

ျင် သန့်ရှငဵ် ေရဵလုပ်ငန်ဵတစ်ြုအြဖစ် ေအဵဒီဵ(စ်)

်လန်ဵနှိမ်နင်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွ

ျာင်ဵသူမျာဵ၊

် ေ

မိဘဆရာအသင်ဵမျာဵ၊

ေ

်ြြင်ဵ၊ ဆရာ၊ဆရာမမျာဵ၊ ေ

ျာင်ဵအ

ျာင်ဵသာဵ၊

ျုဵေတာ်
ိ
ေဆာင်အဖွဲ့မျာဵ၊

အစိုဵရ

မဟုတ်ေသာအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ြပည်သူလူထုနှင်ဴရပ်ရွာအေြြြပုအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၏ ပူဵေပါင်ဵ
ပါဝင်မှုြဖင်ဴ
ပတ်လုဳဵ

ေအဵဒီဵ(စ်)ပိုဵေလာ
အေ

တို့နှငဴ် ညှိနှိုင်ဵက

်လန်ဵ

ာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွ
ီဵ

ပ်ရမည်။

ာ
်ရန်

ွယ်နှိမ်နင်ဵြြင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ
တိုင်ဵေဒသက

ို

တစ်နှစ်

ီဵ/ြပည်နယ်ပညာေရဵမှူဵ

၃
(၂)

ြြင်

ျာဵပိုဵေလာ

်လန်ဵ

စာသင်ြျန်ိ မျာဵတွင် ေ

င်ဵစင်ေ

ျာင်ဵစီမဳြျ

ျာင်ဵသာဵလူငယ်မျာဵ

ို လုပ်တတ်လာေစရန် သင်

ေ

ျာင်ဵမျာဵ

ျာင်ဵသာဵမျာဵ

ျင်တွင် အိမ်မျာဵရှပ
ိ ါ

စစ် ြပုလုပ်၍ လိုအပ်ပါ

ို ရှာေဖွေဆဵ

၎င်ဵအိမ်မျာဵ

အဘိတ်ြပ်ြြင်ဵတို့

ြပည်နယ်ပညာေရဵမှူဵတို့နှငဴ် ညှိနှိုငဵ် က

ီဵ

ေ

ျာင်ဵတွင်သာမ

်တွန်ဵေပဵြြင်ဵ၊ ေရာဂါြဖစ်ေသာ ေ

ို ေဆဵမှုတ်ြြင်ဵနှင်ဴ ဖုဳဵ၊ သွန်၊ တို

ဲဴသို့

်ြျွတ်၊ လဲ၊ စစ် ြပုလုပ်ြြင်ဵ

ာဵေပဵြြင်ဵ၊ ြပုလုပ်တတ်လာပါ

ျာင်ဵမလာနိုင်ေသာဖျာဵနာေ

အနာဵပတ်ဝန်ဵ

ို အေြြြဳ၍ ဖွဳ့မဖိုဵေရဵအြျန်ိ

ို ဖုဳဵ၊ သွန်၊ တို

မိမိတို့အိမ်မျာဵတွင်ပါ ြပုလုပ်လာေစရန် တို
လူနာရှိေသာေ

်

ျာင်ဵသာဵ

်ြျွတ်၊ လဲ၊ စစ် ြပုလုပ်ြြင်ဵ၊
ုသေပဵြြင်ဵ၊ ေ

ျာင်ဵအနီဵ

ိုလည်ဵ ဖုဳဵ၊ သွန်၊ တို

ို ေဆာင်ရွ

်ြျွတ်၊ လဲ၊

်နိုင်ရန် တိုင်ဵေဒသက

ီဵ/

ပ်ရမည်။

မမို့နယ်အဆငဴ်
(၁)

ပိုဵေလာ

်လန်ဵ

င်ဵစင်ေ

ေအဵဒီဵ(စ်) ပိုဵေလာ

ျာင်ဵမျာဵ ြဖစ်ေစေရဵအတွ

်လန်ဵ

ာ

် ေ

ွယ်နှိမ်နင်ဵေရဵနှင်ဴပတ်သ

ျာင်ဵသာဵလူငယ်မျာဵအာဵ
်၍

ျန်ဵမာေရဵပညာေပဵ

ရမည်။
(၂)

ေ

ျာင်ဵမျာဵတွင် မမို့နယ်ေ

ပတ်ဝန်ဵ

ဆရာ၊
အ

ျန်ဵမာေရဵေ

ျင်သန့်ရှငဵ် ေရဵလုပ်ငန်ဵတစ်ြုအြဖစ်

လုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွ
(၃)

ျာင်ဵ

ာ်မတီ၏ ဦဵေဆာင်မှုြဖငဴ် ေ
ေအဵဒီဵ(စ်)ပိုဵေလာ

ဆရာမမျာဵ၊ ေ

ျာင်ဵသာဵ၊ ေ

ျုဵေတာ်
ိ
ေဆာင်အဖွဲ့မျာဵ၊

နှိမ်နင်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ
ေ

ျာင်ဵမျာဵတွင်

မှတ်တမ်ဵမျာဵ

ို ေ

ျာင်ဵသူမျာဵ၊ မိဘဆရာအသင်ဵမျာဵ၊ ေ

အစိုဵရမဟုတ်ေသာအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊

ို တစ်နှစ်ပတ်လဳဵု အေ

ပိုဵေလာ
ျာင်ဵအုပ်က

်လန်ဵ

ာ

ွယ်နှိမ်နင်ဵေရဵေဆာင်ရွ

ျာင်ဵ

ြပည်သူလူထန
ု ှင်ဴ
်လန်ဵ

ာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွ

ာ

ွယ်

်ရမည်။

်မှုအေြြအေနနှင်ဴ

ီဵမျာဵမှတစ်ဆင်ဴ မမို့နယ်ြပည်သူ့ ျန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာနသို့

တင်ြပနိုင်ရန် မမို့နယ်ပညာေရဵမှူဵနှငဴ် ညှိနှိုငဵ် ေဆာင်ရွ
(၅)

်လန်ဵနှိမန
် င်ဵေရဵ

်ရမည်။

ရပ်ရွာအေြြြပုအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၏ ပူဵေပါင်ဵပါဝင်မှုြဖင်ဴ ေအဵဒီဵ(စ်)ပိုဵေလာ

(၄)

ျာင်ဵ

ပ်ေရာဂါအသွင်ြဖစ်ပွာဵေသာေဒသရှိေ
ြဖစ် ဖ ွ ယ်ေ ရာဂါလ

္ခ ဏ ာမျာဵေတွ့ ရှ ိပ ါ

အလျင်အြမန် အေ

ာင်ဵ

ာဵရမည်။

်ရမည်။

ျာင်ဵမျာဵတွင် ေသွဵလွန်တုပ်ေ
မမို ့နယ် ြပည် သူ့

ွဵေရာဂါ သဳသယ

ျန်ဵ မာေရဵဦဵစီဵ ဌာနသိ ု့

၄
(၆)

ေန့စဉ် ဖျာဵနာေ

ျာင်ဵသာဵ၊ ေ

ျာင်ဵသူစာရင်ဵေစာင်ဴ

Surveillance) ဖျာဵနာ၍ ေ
ရှိ/မရှိ ေစာင်ဴ
ေ

ပ်

ျာင်ဵသာဵ/ေ

ျာင်ဵသာဵ/ေ

ျာင်ဵပျ

်

ည်ဴရှုစစ်ေဆဵြြင်ဵ(Daily Fever

ျာင်ဵသူမျာဵ အစုလို

ည်ဴရှုစစ်ေဆဵြြင်ဵ (Cluster
ျာင်ဵသူ (ေ

ပ်

ွ

်ေ

ျာင်ဵပျ

School - Absenteeism)၊

(ြေ) ေအဵဒီဵ(စ်)ခြေင်
ြိုဵေလာ

ျောဵြိုဵေလာ

ွ

်မှု

ဖျာဵနာ

်သူမျာဵအပါအ၀င်)မျာဵ၏ အမည်၊ အသ

ျာဵ/မ၊ မိဘအမည်၊ ေနရပ်လိပ်စာမျာဵ ြပညဴ်စုဳစွာမှတ်တမ်ဵြပု၍ မမို့နယ်ြပည်သူ့
ေရဵဦဵစီဵဌာနသို့ အြျန်ိ နှင်ဴတေြပဵညီ အေ

်

ာင်ဵ

်၊

ျန်ဵမာ

ာဵရမည်။

်လန်ဵနှိမန
် င်ဵေရဵလုြ်ငန်ဵမျောဵ

်လန်ဵနှိမ်နင်ဵခြေင်ဵ

(၁)

ေရစည်၊ ေရအိုဵမျာဵ ဖုဳဵအုပ်ထာဵြြင်ဵ၊

(၂)

ေ

(၃)

ပန်ဵအိုဵမျာဵ ိုလဲလှယ်ရာတွင် အတွင်ဵပိုင်ဵနဳရဳမျာဵ ို ေသြျာစွာ တို

(၄)

ေရစည်၊ ေရအိုဵမျာဵရှိ ပိုဵေလာ

ျာင်ဵေရစည်၊ ေရအိုဵတွင် သိုေလှာင်ထာဵေသာေရမျာဵ

်လန်ဵမျာဵ

ို မ

ာြဏသွန်လဲေပဵြြင်ဵ၊
်ြျွတ်ေဆဵေ

ာြြင်ဵ၊

ို အထူဵစီမဳြပုလုပ်ထာဵေသာ ေရစစ်ြဖငဴ်

ြပ်ပစ်ြြင်ဵ၊
(၅)

ပိုဵေလာ

်လန်ဵမျာဵ

(၆)

အုတ်ေရ

န်က

(၇)

ေ

ို

(၁)

ီဵမျာဵရှိပါ

ေလာ

ို စစ်၍ ထည်ဴြြင်ဵ၊

်လန်ဵစာဵငါဵမျာဵ ထည်ဴေပဵြြင်ဵ၊

ျာင်ဵ၀န်ဵအတွငဵ် မိုဵေရတင်၍ ပိုဵေလာ

အိုဵြြမ်ဵ
ခြေင်

င်ဵရှင်ဵေစရန် ေရ

ွဲ၊ အုန်ဵမှုတ်ြွ

်မြေဳရေစရန်

ာ

ေသွဵလွန်တုပ်ေ

်စသည်တို့

်လန်ဵေပါ

်ပွာဵေသာ ြွ

်၊ တာယာစုတ်၊

ို ေြမြမှုပ်ပစ်ြြင်ဵ။

ွေယ်ခြေင်ဵ
ွဵြဖစ်ပွာဵေသာမိုဵရာသီ၌ ေ

ျာင်ဵသာဵမျာဵအာဵ ေန့စဉ်အ

ကျလ

်ရှည်၊

ေဘာင်ဵဘီရှည်ဝတ်ဆင်ြြင်ဵ၊
(၂)

ေ

ျာင်ဵတ

်ြျန်ိ တွင်

ေလဝင်ေလထွ
(၃)

်ေ

စာသင်ြန်ဵအတွငဵ် ၌

ြြင်မ

ို

်ေစရန်၊

အလင်ဵေရာင်နှငဴ်

ာင်ဵမွန်စွာရရှိေစရန် စီစဉ်ထာဵရှြိ ြင်ဵ၊

စာသင်ြန်ဵအတွင်ဵ သန့်ရှင်ဵမှုရှိေစရန် စီစဉ်ေဆာင်ရွ

်ြြင်ဵ။

အခြောဵ
(၁)

ြြင်မျာဵမြိုေအာင်ဵနိုင်ေစရန် ြျုဳနွယ်ပိတ်ေပါင်ဵမျာဵ ရှင်ဵလင်ဵြြင်ဵ၊ ေရအိုင်မျာဵေြမဖို့ြြင်ဵ၊

(၂)

ေ

ျာင်ဵဝန်ဵအတွငဵ် ပတ်ဝန်ဵ

ျင်သန့်ရှင်ဵေစြြင်ဵ။

၅
(ဂ)စာသင်ေ
စဉ်
၁

ျောင်ဵမျောဵအာဵလုဳဵ ရ ်သတ္တြါတ်အတွေင်ဵ ဖုဳဵ၊ သွေန်၊ လဲ၊ စစ်လုြ်ငန်ဵမျောဵလုြ်ေဆာင်ခြေင်ဵ

ေန့စွေဲ
ေသာ

လုြ်ေဆာင်ရမညဴ်

လုြ်ငန်ဵရြ်

ာေန့တိုင်ဵ ၁။ဖုဳဵ၊သွန်၊တို

ြုဂ္ဂိုလ်မျောဵ

်ြျွတ်၊

ေ

ျာင်ဵသာဵေ

လဲ၊ စစ်လပ
ု ်ငန်ဵရပ်မျာဵ
၂။ပိုဵေလာ

ူညီက

်လန်ဵသတ်

်။

(၁) ဖုဳဵ၊ သွန်၊ တို

ျာင်ဵသူမျာဵ၊

ဆရာ၊ ဆရာမမျာဵ

ဆရာဆရာမမျာဵ

ေ

ျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ

တ

်ြျွတ်၊ လဲ၊ စစ် လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွ
်မျာဵ၊ ေရတင်

္ကသိုလ်အက

ီဵမျာဵ၊
ီဵအ

ဲမျာဵ၊

်လန်ဵေပါ

ပုန်ဵ

်ပွာဵေနသညဴ်အိုဵြွ

်ရာတွင် ပုဳမှန်ေဆာင်ရွ

်ထရီအုဵိ စုတ်မျာဵ၊ ဝါဵငုတ်၊

ွယေ
် နသညဴ်ေနရာမျာဵရှိ
်မျာဵ

်

ျန်နိုင်သညဴ် စွန့်ပစ်ထာဵေသာ

်စုတ်မျာဵ၊ တာယာအေဟာင်ဵမျာဵ၊ ဘ

သစ်ေြါင်ဵစေသာေနရာမျာဵအြပင်
ပိုဵေလာ

ျာင်ဵအုပ်က

ျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ

ေလဴရှိေသာ ေရသိုေလှာင်သညဴ်အိုဵြွ
အိုဵစုတ်၊ ြွ

ြ်ရမညဴ်

ြုဂ္ဂိုလ်မျောဵ

ေဆဵြတ်ြြင်ဵ
မှတ်ြျ

ီဵက

ြြင်

ျာဵ

ိုပါ ရှာေဖွမပီဵ ရှင်ဵလင်ဵဖယ်ရှာဵ

သွာဵရန် ြဖစ်ပါသည်။
(၂) သတ်မှတ်ေနရာအတွငဵ် ၌ ြြင်

ျာဵပိုဵေလာ

်လန်ဵ ေပါ

်ပွာဵနိုငေ
် သာေနရာ

ေလျာဴနည်ဵေအာင်ြပုလုပ်ြြင်ဵ။ (Breeding Source Reduction)
(၃)အာဵလုဳဵပူဵေပါင်ဵပါဝင်ေဆာင်ရွ

်မှသာ ေအာင်ြမင်မညဴ်လုပ်ငန်ဵစဉ် ြဖစ်ပါ သည်။

(၄) လိုအပ်သညဴ်အြျန်ိ ၊ လိအ
ု ပ်သညဴ်ေနရာမျာဵတွင် ြျ
“

ျေန်ဵမာေရဵနှငဴ်အာဵ

လမ်ဵညွှန်ြေျေ
က

စာဵဝန်က

ီဵဌာနမှ ထုတ်ခြန်ထာဵေသာ COVID-19 ေရာဂါ

်မျောဵနှငဴ်အညီ ေဆာင်ရွ

က

-

်ြျင်ဵလုပ်ေဆာင်ရမည်။
ာ

ွေယ်ေရဵ

်သွောဵရန်ခဖစ်ြါသည်။”

က

က

ဂ

ျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ၏ဦဵေဆာင်မှုြဖငဴ် ဆရာ၊ ဆရာမမျာဵ၊ ေ
မိဘဆရာအသင်ဵမျာဵ၊ ေ

ျာင်ဵအ

ျုဵေတာ်
ိ
ေဆာင်အဖွဲ့မျာဵ၊ ဆ

ျာင်ဵသာဵ၊ ေ

်စပ်ဌာနမျာဵ၊ အစိုဵရမဟုတ်ေသာ

အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ ြပည်သူလူထုနှင်ဴရပ်ရွာအေြြြပုအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵအာဵ တ
ေဆာင်ရွ
ို က

်ြြင်ဵြဖငဴ် ေ

ိုတင်

ာ

ျာင်ဵသာဵ၊ ေ

ျာင်ဵသူမျာဵ ေသွဵလွန်တုပ်ေ

ွယ်တာဵဆီဵနိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။

ျာင်ဵသူမျာဵ၊

်က

စွာ ပူဵေပါင်ဵပါဝင်

ွဵေရာဂါြဖစ်ပွာဵ/ေသဆုဳဵမှုမျာဵ

အေောင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွေ်ရမည့်လုပ်ငန်းများ
စဉ်
၁။

၂။

ေဆာင်ရွေ်မည့်

လုပ်ငန်းအမျုးအစား
ိ
ပြည်နယ်/တိုင်ဵ၊

မြို့နယ်၊

အချန်ိ ောလ

ေကျေဵလက်ကျေန်ဵြာေေဵဌာနအဆင်ဴ

ေြလ

မြို့နယ်ြညာေေဵြှူဵနှင်ဴ မြို့နယ်ကျေန်ဵြာေေဵဦဵစီဵဌာနြှူဵြျောဵ၊

ေအဵဒီဵ(စ်)ပြင်ကျောဵြိုဵေလာက်လန်ဵ ကာကွယ်နှိြ်နင်ဵေေဵလုြ်ငန်ဵ

အေပြြဳကျေန်ဵြာေေဵြညာေှင်ေန်ထြ်ဵြျောဵ၊ ေြ်ကွက်ေကျေဵေွာ

ညှိနှိုင်ဵအစည်ဵအေေဵြျောဵကျေင်ဵြပြင်ဵ။

အုြ်ြျေုြ်ေေဵြှူဵြျောဵ

ေကျောင်ဵအဆင်ဴ

ေအဵဒီဵ(စ်)ပြင်ကျောဵြိုဵေလာက်လန်ဵ

ကာကွယ်

ဇွန်လ

နှိြ်နင်ဵေေဵလုြ်ငန်ဵညှိနှိုင်ဵအစည်ဵအေေဵြျောဵ ကျေင်ဵြပြင်ဵ။
၃။

တာ၀န်ယူေဆာင်ရွေ်မည့် ဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်း

ေကျောင်ဵြျောဵတွင် ေကျောင်ဵသာဵြျောဵကိုယ်တိုင်ြါေင်ေသာ လှုြ်ေှာဵြှု
အသွင်ပဖင်ဴ
ပြင်ဵ၊

ြိုဵေလာက်လန်ဵနှိြ်နင်ဵေေဵလုြ်ငန်ဵြျောဵ

ေသွဵလွန်တုြ်ေကွဵေောဂါ

ေဆာင်ေွက်

ေကျောင်ဵအုြ်ကကီဵနှင်ဴ ဆော၊ ဆောြြျောဵ၊ အတန်ဵေြါင်ဵေဆာင်
ြျောဵ၊ ြိဘဆောအသင်ဵ၊ ေကျောင်ဵအကျေုဵေတာ်
ိ
ေဆာင်အဖွဲ့

ဇူလင
ို ၊် သသဂုတ်၊
စက်တင်ဘာ

ကူဵစက်ြှုအန္တောယ်ြျောဵအာဵ

ေကျောင်ဵသာဵ၊ ေကျောင်ဵသူြျောဵ၊ ြိဘဆောအသင်ဵြျောဵ၊ ေကျောင်ဵ
အကျေုဵေတာ်
ိ
ေဆာင်အဖွဲ့ြျောဵ၊အစိုဵေြဟုတ်ေသာအဖွဲ့အစည်ဵ
ြျောဵ၊ ပြည်သူလူထုနှငဴေ
် ြ်ေွာအေပြပြုအဖွဲ့အစည်ဵြျောဵ

အသိြညာေြဵပြင်ဵ။
၄။

ေကျောင်ဵတို င်ဵတွ င် ေကျောင်ဵစာသင်ြ န်ဵ ြျောဵနှ င်ဴ ေကျောင်ဵ ြတ်

ေကျောင်ဵဖွင်ြ
ဴ ျေန်ိ တွင်

၀န်ဵကျေငတ
် ွင် ပြင်ကျောဵြိုဵေလာက်လန်ဵ ေြါက်ြွာဵြှုေှိ/ြေှိ ကကီဵသကြ်

ေန့စဉ်ြြ
ုဳ ှန်

ေဆာင်ေွက်ပြင်ဵ။

ေဆာင်ေွက်ေန်

ေကျောင်ဵသာဵ၊

ေကျောင်ဵသူြျောဵြှ(အတန်ဵလိုက်/အြန်ဵလိက
ု ်)

ေဆာင်ေွက်ေန်နှင်ဴ

ဆော/ဆောြြျောဵြှ

(Checklist လိအ
ု ြ်ြါသည်)

ကကီဵသကြ်ေန်

အေောင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွေ်ရမည့်လုပ်ငန်းများ
ေဆာင်ရွေ်မည့်

စဉ်

လုပ်ငန်းအမျုးအစား
ိ

၅။

ေကျောင်ဵြျောဵတွင် ြိုဵေလာက်လန်ဵ ကာကွယ်နှိြ်နင်ဵေေဵေဆာင်ေွက်ြှု

အြတ်စဉ်

အေပြအေနနှင်ဴ ြှတ်တြ်ဵြျောဵကို ေကျောင်ဵအုြ်ကကီဵြျောဵြှတစ်ဆင်ဴ

တစ်ြတ် (၁)ေက်

အချန်ိ ောလ

မြို့နယ်ပြည်သူ့ကျေန်ဵြာေေဵဦဵစီဵဌာနသို့ တင်ပြပြင်ဵ။

၆။

ြညာေြဵြုဳစဳြျေ ိုဵစုဳပဖင်ဴ

ေကျောင်ဵသူ/သာဵြျောဵကို

ေကျောင်ဵအုြ်ကကီဵြျောဵ၊

မြို့နယ်ပြည်သူ့ကျေန်ဵြာေေဵဦဵစီဵဌာနြှ

တာ၀န်ေှိသူ သတ်ြှတ်ထာဵေန်(နာြည်၊ောထူဵ၊ဖုန်ဵ)

(တနလော)

ေအဵဒီဵ(စ်)ပြင်ကျောဵြိုဵေလာက်လန်ဵကာကွယ်နှိြ်နင်ဵေေဵ ကျေန်ဵြာေေဵ
ြညာေြဵပြင်ဵကို

တာ၀န်ယူေဆာင်ရွေ်မည့် ဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်း

ဇူလင
ို ၊် သသဂုတ်

ကျေန်ဵြာေေဵ၀န်ထြ်ဵြျောဵနှင်ဴ ဆော၊ ဆောြြျောဵ၊

ေဆာင်ေွက်ပြင်ဵ၊

ြညာေြဵစာေစာင်ြျောဵ၊

ရုြ်ပြစာအုြ်

ြျောဵပဖငဴ် ေသွဵလွန်တုြ်ေကွဵဆိုင်ောအသိြညာပြှငဴ်တင်ေြဵေန်။
၇။

ကြ်ေ ောဂါအသွ င ်ပဖစ် ြွ ာဵေသာေဒသေှိ
ေသွဵလွန်တုြ်ေကွဵေောဂါ
ေတွ့ေှြ
ိ ါက

ေကျောင်ဵြျောဵတွ င်

သဳသယပဖစ်ဖွယ်ေောဂါလက္ခဏာြျောဵ

ပြည်သူ့ကျေန်ဵြာေေဵဦဵစီဵဌာနသို့

အလျေင်အပြန်

အေသကာင်ဵသကာဵေဆာင်ေွက်ပြင်ဵ
(က) ေန့စဉ်

ဖျောဵနာေကျောင်ဵသာဵ၊ေကျောင်ဵသူစာေင်ဵ ေစာင်ဴသကြ်

သကည်ဴရှုစစ်ေဆဵပြင်ဵ(Daily Fever Surveillance)

အြျေန်ိ ြှီသတင်ဵြို့ေန်၊
စာ/ တယ်လီဖုန်ဵ
(သက်ဆိုင်ော
ေကျောင်ဵအုြ်ကကီဵြျောဵြှ
တာေန်ေှိသူထဳသို့)

ေကျောင်ဵအုြ်ကကီဵနှင်ဴ

ဆော၊

ဆောြြျောဵ၊

မြို့နယ်ပြည်သူ့

ကျေန်ဵြာေေဵဦဵစီဵဌာနြှ ဆက်သွယ်ေန် တာ၀န်ေှိသူ သတ်ြှတ်
ထာဵေန် (နာြည်၊ ောထူဵ၊ ဖုန်ဵ)

အေောင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွေ်ရမည့်လုပ်ငန်းများ
စဉ်

ေဆာင်ရွေ်မည့်

လုပ်ငန်းအမျုးအစား
ိ

အချန်ိ ောလ

တာ၀န်ယူေဆာင်ရွေ်မည့် ဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်း

(ြ) ဖျောဵနာ၍ ေကျောင်ဵသာဵေကျောင်ဵသူြျောဵ အစုလိုက် ေကျောင်ဵ
ြျေက်ကွက်ြှု

ေှိ/ြေှိေစာင်ဴသကြ်သကည်ဴရှုစစ်ေဆဵပြင်ဵ၊

(Cluster

School-Absenteeism)
(ဂ) ဖျောဵနာေကျောင်ဵသာဵ/ ေကျောင်ဵသူ (ေကျောင်ဵြျေက်ကွက်သူြျောဵ
အြါအ၀င်)ြျောဵ၏

အြည်၊

အသက်၊

ကျောဵ/

ြ၊

ြိဘအြည်၊

ေနေြ်လိြ်စာြျောဵ ပြည်ဴစုဳစွာ ြှတ်တြ်ဵပြု၍ ပြည်သူ့ကျေန်ဵြာေေဵ
ဦဵစီဵဌာနသို့ အြျေန်ိ နှင်ဴတေပြဵညီ အေသကာင်ဵသကာဵပြင်ဵ၊
၈။

ေဆာင်ေွက်ြညဴ်အဖွဲ့ေဆာင်ေွက်သည်ြျောဵ
လက်ြဳေေှိေသာ

အေပြြဳကျေန်ဵြာေေဵ၀န်ထြ်ဵနှင်ဴ

တုန့်ပြန်ေဆာင်ေွက်ြည်ဴအဖွဲ့သည်
လြ်ဵညွှန်ြျေက်ြျောဵ
ေဆာင်ေွက်ပြင်ဵ

အေသကာင်ဵသကာဵြှုကို
လျေင်ပြန်စွာ

လိုအြ်သည်ြျောဵကို

(SOP/Guideline)အတိုငဵ်

လုြ်ငန်ဵ

ဆက်လက်

မြို့နယ်ပြည်သူ့ကျေန်ဵြာေေဵဦဵစီဵဌာန၊ မြို့နယ်ေြကနအဖွဲ့၊
မြို့နယ်ေကျောင်ဵကျေန်ဵြာေေဵအဖွဲ့

