
အေရးေပၚ ၫႊန္ၾကားခ်က္ # 31 
ေဒသခံ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ျခင္း 

 
အမွန္အားျဖင့္ ယခု COVID-19 ဟု အမည္ရေသာ ကုိ႐ိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ကို 2019ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ 

သတိျပဳမိခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ ျပည္နယ္ အားလံုး အပါအဝင္ ကမ႓ာအႏံွ႔အျပားသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔လာပါသည္။ 
 

အမွန္အားျဖင့္ COVID 19 ကို ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး အေရးေပၚ အေျခအေန 
တစ္ရပ္ ျဖစ္ေၾကာင္းကမာၻ႔က်န္းမာေရး အဖြဲ႕အစည္းမွ ဇန္နဝါရီလ 30ရက္ 2020တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။ 
 

စင္စစ္အားျဖင့္ Wisconsin တြင္ COVID-19 ကို တံု႔ျပန္ရန္ အားထုတ္မႈမ်ားအတြက္ ပ့ံပိုးေသာ 
ၫႊန္ၾကားထားသည့္ ဌာနဆုိင္ရာအားလံုးႏွင့္ ျပည္သူ႕ က်န္းမာေရး အေရးေပၚ အေျခအေန တစ္ရပ္ကုိ Tony Evers 
ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ မတ္လ 12ရက္ 2020 တြင ္ေၾကညာခဲ့သည္။  

 
အမွန္အားျဖင့္ အမ်ဳိးအသား အေရးေပၚဆုိင္ရာ ပတ္သက္မႈ COVID-19 ကုိ သမၼတ ေဒါနယထ္ရမ့္မွ မတ္လ 

13ရက္ 2020 တြင ္ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ 
 
စင္စစ္အားျဖင့္ ဧၿပီလ 19ရက္ 2020 မွ စတင္၍ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ 690,714 ဦးႏွင့္ Wisconsin တြင္ 

4,346 ဦး အပါအဝင္ ကမ႓ာအႏွံ႔႐ွိ 2,241,359 ဦးသည္ COVID-19 ေရာဂါ ျဖစ္ပြားလ်က္ ႐ွိေၾကာင္း 
စစ္ေဆးေတြ႕႐ွိခဲ့ပါသည္။ 

 
စင္စစ္အားျဖင့္ COVID-19 သည္ ဧၿပီလ 19ရက္ 2020 မွစ၍ စီရင္စု 72ခုအနက္ 65ခုတြင္ COVID-19 ေရာဂါပုိး 

ေတြ႕႐ွိသူမ်ား Wisconsin အႏွံ႔တြင္ ႐ွိေနပါသည္။  
 

စင္စစ္အားျဖင့္ ကန္႔သတ္ထားေသာ အေျခအေနမ်ားမွတစ္ပါး Wisconsin ႐ွိ လူတုိင္းသည္ မိမိတုိ႔၏ ေနအိမ္ 
သို႔မဟုတ္ ေနထိုင္ရာ ေနရာတြင္ ေနၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အိမ္၌ ပိုမိုေဘးကင္းလံုၿခံဳျခင္း ၫႊန္ၾကားခ်က္ျဖစ္ေသာ 
အေရးေပၚ ၫႊန္ၾကားခ်က္ #12 (ေနာက္ပုိင္းတြင္ “အိမ္၌ ပိုမို ေဘးကင္းလံုၿခံဳျခင္း ၫႊန္ၾကားခ်က္” ဟ ုၫႊန္းဆုိပါမည္။) ကို 
Wisconsin က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ဌာန၏ အတြင္းေရးမွဴး သတ္မွတ္ခံရသူ ကြ် ႏ္ုပ္ Andrea Palm သည္ မတ္လ 
24ရက္ 2020 တြင ္ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ 

 
စင္စစ္အားျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အခြင့္အလမ္း အသစ္မ်ားကုိ အလုပ္ျပန္လုပ္ခြင့္ ေပးရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ 

ဝယ္ယူသူမ်ား ပိုမိုေဘးကင္း လံုၿခံဳေနေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ အသစ္မ်ားကို ထည့္သြင္းခြင့္ေပးရန္ အိမ္၌ ပိုမို 
ေဘးကင္းလံုၿခံဳျခင္း ၫႊန္ၾကားခ်က္ကို ဧၿပီလ 16ရက္ 2020 တြင ္ကြ်ႏု္ပ္သည္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံ၍ တုိးခ်႕ဲခဲ့ပါသည္။ 

 
စင္စစ္အားျဖင့္ အိမ္၌ ပုိမိုေဘးကင္းလံုၿခံဳျခင္း ၫႊန္ၾကားခ်က္သည္ Wisconsin တြင္ COVID-19 

ေရာဂါကူးစက္မႈမ်ား၏ ျဖစ္ေပၚမႈကို နိမ့္ဆင္းသြားေစရန္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ 
ဤအေျခအေနကို ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးယူရေသာ အဆင့္မွ အဓိပၸာယ္႐ွိေသာ တုိးတက္မႈမ်ားကို စတင္၍ 
ျမင္ေတြ႕လာခဲ့ပါသည္။ 

 
စင္စစ္အားျဖင့္ ေနာက္ထပ္အသက္မ်ားကုိ စြန္႔စားရန္ႏွင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ နည္းစနစ္ကို 

ပိုမုိ၍ အားစိုက္ႏိုင္ေစရန္ COVID-19 ျဖစ္ရပ္မ်ား ေပၚထြက္လာမႈကုိ တားဆီးကာကြယ္ရန္ အိမ္၌ ပုိမိုေဘးကင္းလံုၿခံဳျခင္း 
ၫႊန္ၾကားခ်ကက္ိ ုလုပ္ကိုင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ နားလည္ပါသည္။ 



 
စင္စစ္အားျဖင့္ COVID-19 ျဖစ္ေပၚမႈ နိမ့္ဆင္းသြားျခင္းႏွင့္ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ ေႏွးသြားေစျခင္းတြင္ Wisconsin သည္ 

တုိးတက္လာျခင္းႏွင့္ အတူ Wisconsin သည္ ပံုမွန္အတိုင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ျပန္လည္ လုပ္ေဆာင္မည့္ ပုံစံအတြက္ 
အစီအစဥ္ကုိ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ေမွ်ာ္မွန္းရပါမည္။ 
 

စင္စစ္အားျဖင့္ ဤေရာဂါကို တိုက္ထုတ္ရာတြင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ရ႐ွိခဲ့သည့္ ျပည့္သူ႕က်န္းမာေရး တိုးတက္မႈမ်ားကို 
စြန္႔လႊတ္ အနစ္နာမခံဘဲ စီးပြားေရးကို ျပန္လည္စတင္ရန္ ျပည့္စံုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ခ်ဥ္းကပ္နည္းလမ္းတစ္ရပ္ကုိ ဧၿပီလ 
16ရက္ 2020 တြင ္အေမရိကန္ တဖန္ ဖြင့္လွစ္ျခင္းအတြက္ သမၼတ Donald Trump ၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို 
ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ 

 
စင္စစ္အားျဖင့္ လက္ေတြ႕အလုပ္ေပၚ႐ိွ သိပၸံ၊ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ဖက္ဒရယ ္အစုိးရထံမွ 

လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ဦးေဆာင္လ်က္ အိမ္၌ ပိုမို ေဘးကင္းလံုၿခံဳျခင္း ၫႊန္ၾကားခ်က္တြင္ ကန္႔သတ္ခ်က္ကုိ 
ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းအတြက္ အဆင့္လုိက္ ျပဳလုပ္ထားေသာ နည္းလမ္းကို ဤၫႊန္ၾကားခ်က္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင႐္ြက္ပါသည္။ 

 
စင္စစ္အားျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ျမင္ေတြ႕ခဲ့သည့္ အတုိင္း ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး အေျခအေနသည္ လွ်င္ျမန္စြာ 

ေျပာင္းလျဲဖစ္ေပၚလာႏိုင္ၿပီး ဤအဆင့္လိုက္ ျပဳလုပ္ထားေသာ နည္းလမ္းသည္ ဤကမ႓ာအႏံွ႔ ျဖစ္ပြားေသာ ေရာဂါ၏ 
႐ွိရင္းစြဲ မေရရာမႈမ်ား ေပးေနခ်ိန္တြင္ လူမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အျမန္ဆံုး သက္သာရာရေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္နယ္ဥပေဒမ်ားမွ ကြ်ႏ္ုပ္ထံတြင္ အပ္ႏွင္းထားေသာ အခြင့္အာဏာျဖင့္ က်န္းမာေရး 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ဌာန၏ အတြင္းေရးမွဴး သတ္မွတ္ခံရသူ ကြ် ႏ္ုပ္ Andrea Palm သည္ Wisconsin ျပ႒ာန္းဥပေဒ၏ အခန္း 
252.02(3), (4), ႏွင့္ (6) အရ ကန္႔သတ္ခ်က္ မ႐ွိဘဲ ေအာက္ပါအတိုင္း ၫႊန္ၾကားပါသည္။ 
 

1. အဆင့္မ်ား Wisconsin သည္ ၎၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းကို ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္ျခင္းအတြက္ 
အဆင့္လုိက ္ျပဳလုပ္ထားေသာ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ကို လက္ခံရယူရပါမည္။ COVID-19 မွ အမ်ားျပည္သူကို 
ကာကြယ္ေပးေနစဥ္ အဆင့္တုိင္းသည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ လူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေနအထိုင္ က်ဥ္းက်ပ္မႈ 
ေလ်ာ့နည္းမႈ ႐ွိပါသည္။ ျပန္စရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အျပည့္အဝ ႐ွင္းလင္းထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိထားေသာ 
ၫႊန္ၾကားခ်က္ ပါဝင္သည့္ အဆင့္တုိင္းအတြက္ အကူးအေျပာင္းကို က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ဌာနမွ 
ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ရပါမည္။ 

 
a. အိမ္၌ ပုိမိုေဘးကင္းလုံၿခံဳျခင္း လက္႐ွိတြင ္အေရးေပၚ ၫႊန္ၾကားခ်က္ #12 ႏွင့္ #28 တြင္ 

ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း သက္ေရာက္ပါသည္။  
 

b. အဆင့္တစ္ အဆင့္တစ္တြင္ လူ 10ဦးအထိ လူစုလူေဝး စုစည္းမႈကုိ ခြင့္ျပဳျခင္း၊ လူခ်ေဲနျခင္း 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္းကို ခြင့္ျပဳျခင္း၊ အေရးႀကီးသည့္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား၊ အေရးမႀကီးသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 
ထပ္ေဆာင္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား၊ လူကိုယ္တုိင္ ထိေတြ႕လုပ္ေဆာင္မႈကို ျပန္စတင္ရန္ K-12 
ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ အျပည့္အဝျဖင့္ ျပန္စတင္ရန္ ကေလးငယ ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား အပါအဝင္ အခ်ဳိ႕ေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကုိ ဖယ္႐ွားျခင္းမ်ား 
ပါဝင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။  
 



c. အဆင့္ႏွစ္ အဆင့္ႏွစ္တြင္ လူ 50ဦးအထိ လူစုလူေဝး စုစည္းမႈကို ခြင့္ျပဳျခင္း၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားကို 
လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ အျပည့္အဝျဖင့္ ျပန္စတင္ရန္ ခြင့္ျပဳျခင္း၊ လူေနခ်ဲျခင္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ 
ဘားမ်ား ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ျခင္းကုိ ခြင့္ျပဳျခင္း၊ လူေနခ်ဲျခင္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အေရးမႀကီးသည့္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္မႈကုိ ျပန္စရန္ ခြင့္ျပဳျခင္း ပါဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး အလယ္တန္း ပညာေရး 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား လုပ္ငန္း ျပန္လည္စတင္ႏိုင္ပါသည္။ 
 

d. အဆင့္သုံး အဆင့္သံုးသည္ ေယဘုယ် ျပည္သူမ်ားအတြက္ အနည္းဆံုး တားဆီးကာကြယ္ေပးေသာ 
ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အားႏြဲ႕သူမ်ားအတြက္ ပုိမို၍ အကာအကြယ္ေပးေသာ 
ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စုေဝးမႈမ်ား အားလံုးကုိ 
ျပန္စတင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 
2. အဆင့္မ်ားျဖင့္ တုိးတက္မႈ ေနာက္အဆင့္သို႔ တိုးတက္ရန္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အခ်ိန္တြင္ က်န္းမာေရး 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ဌာနအေနျဖင့္ ေနာက္ဆံုး အခ်က္အလက္မ်ားကို အကျဲဖတ္စိစစ္ရမည္။ ေနာက္အဆင့္သို႔ 
ေ႐ႊ႕ေျပာင္းရန္ ျပည္နယ္သည္ အဓိက တာဝန္ဝတၱရာမ်ားႏွင့္ ကန္႔သတ္ထားေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတုိင္း 
ေအာက္ပါ ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ တုိးတက္မႈျပဳလုပ္ရမည္။ 

 
a. အဓိက တာဝန္ဝတၱရာမ်ား ျပည္နယ္သည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဧရိယာမ်ားတြင္ တိုးတက္မႈ သုိ႔မဟုတ္ 

ျမႇင့္တင္မႈကို ျပသရမည္။ 
 

i. စမ္းသပ္ျခင္း COVID-19 လကၡဏာရပ္မ်ား ႐ွိေသာ Wisconsin တြင္ ေနထိုင္သူတိုင္းသည္ 
ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္မႈကို ရယူႏိုင္သည္။ ရလဒ္မ်ားကို 48နာရီအတြင္း လူနာႏွင့္ 
ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး အရာ႐ိွမ်ားထံသို႔ အေၾကာင္းၾကားရပါမည္။ အေျခခံ ရည္မွန္းခ်က္သည္ 
တစ္ပတ္လွ်င္ စမ္းသပ္မႈေပါင္း 85,000 ႀကိမ္ သို႔မဟုတ္ တစ္ရက္လွ်င္ စမ္းသပ္မႈေပါင္း 
12,000 ႀကိမ္ခန္႔ ျဖစ္သည္။ 
 

ii. ဇာစ္ျမစ္လိုက္ျခင္း လ ူ1,000 အထိ ထိေတြ႕မႈ ေျခရာေကာက္ျခင္းကုိ ျမႇင့္တင္ၿပီး ေဘးကင္းစြာ 
သီးျခားခြဲထားျခင္း သို႔မဟုတ္ သြားလာမႈ ကန္႔သတ္ျခင္း ျပဳလုပ္ရမည့္ ေရာဂါပုိး 
ကူးစက္ခံထားရသူတုိင္း သုိ႔မဟုတ္ ထိေတြ႕မႈ႐ွိထားသူတိုင္းကို စိစစ္ရန္ နည္းပညာ 
ရလဒ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ပါ။ 
 

iii. ေျခရာခံျခင္း တုပ္ေကြးႏွင္ ့COVID-19 ကပ္ေရာဂါကုိ ေျခရာခံရန္ အသုံးျပဳေသာ စစ္စတမ္မ်ား 
တည္ေဆာက္ျခင္း၊ COVID-19 ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈကုိ ေျခရာခံျခင္းႏွင့္ Wisconsin 
ကန္႔သတ္ထားေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္ရာ မက္ထရစ္စနစ္မ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ အစီရင္ခံတင္ျပပါ။ 
 

iv. တစ္ကုိယ္ေရ အကာအကြယ္ေပး ပစၥည္းကိရိယာ (PPE) က်န္းမာေရး ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈႏွင့္ 
ျပည္သ ူေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး ဌာနမ်ားကို ပ့ံပိုးကူညီရန္ PPE ႏွင့္ အျခား လုိအပ္ေသာ 
အေထာက္အပံ့မ်ားကုိ ရယူပါ။ 
 



v. က်န္းမာေရး ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ ပမာဏ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ စနစ္အတြက္ 
တစ္ဟုန္ထိုးတက္လာေသာ ပမာဏကို ပံ့ပိုးကူညီရန္ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ အရန္သင့္႐ွိမႈကို 
အကျဲဖတ္ပါ။ 

 
b. ကန္႔သတ္ထားေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ျပည္နယ္သည္ ျပည္နယ္အလိုက္ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး 

အခ်က္အလက္မ်ား အေပၚ မူတည္၍ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ကန္႔သတ္ထားေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို 
ျပည့္မီရမည္။ 

 
i. ေရာဂါလကၡဏာရပ္မ်ား - 

 
1. 14ရက္ ကာလအတြင္း သတင္းပို႔ထားေသာ တုပ္ေကြးႏွင့္တူေသာ ဖ်ားနာမႈမ်ား၏ 

အက်ဘက္လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ 
 

2. 14ရက္ ကာလအတြင္း သတင္းပို႔ထားေသာ COVID-19 ႏွင့္တူေသာ 
လကၡဏာရပ္ဆိုင္ရာ ျဖစ္ရပ္မ်ား၏ အက်ဘက္လမ္းေၾကာင္း 

 
ii. ျဖစ္ရပမ္်ား 14ရက္ ကာလအတြင္း စုစုေပါင္း စမ္းသပ္ခ်က္မ်ား၏ ရာခိုင္ႏႈန္း တစ္ခုအေနျဖင့္ 

ေရာဂါပိုးေတြ႕႐ွိရေသာ စမ္းသပ္ခ်က္မ်ား၏ အက်ဘက္လမ္းေၾကာင္း 
 

iii. ေဆး႐ုံမ်ား 
 

1. အက်ပ္အတည္းကာလ ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ မပါဘဲ လူနာမ်ား အားလံုး၏ ကုသမႈ 
 

2. က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ လုပ္သားမ်ား ေဘးအႏၲရာယ္အတြက္ ခိုင္မာသည့္ 
စမ္းသပ္မႈ အစီအစဥ္မ်ား ထား႐ွိမႈႏွင့္ 
 

3. ေရာဂါပိုးကူးစက္ခံရေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ လုပ္သားမ်ား အေရအတြက္ 
ေလ်ာ့နည္းျခင္း 

 
3. အဆင့္တစ္ဆင့္အတြင္း ၾကားကာလ တုိးတက္မႈ အထက္ပါ အဆင့္တစ္ခုခ်င္း တုိးတက္မႈအျပင္ Wisconsin 

စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေကာ္ပိုေရး႐ွင္းႏွင့္အတူ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းျခင္းတြင္ ဖယ္႐ွားေပးေသာ 
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသည္ အဓိက တာဝန္ဝတၱရာမ်ားႏွင့္ ကန္႔သတ္ထားေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း 
ျပည့္မီရန္ ျပည္နယ္၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚ အနည္းဆုံး သက္ေရာက္မႈ ႐ိွမည္ျဖစ္သည္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္လွ်င္ 
က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ဌာနအေနျဖင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ က႑မ်ားကို 
ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ထပ္ေဆာင္း ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ရမည္။  

 
4. ေဒသတြင္း ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ေဒသတြင္း က်န္းမာေရး အရာ႐ွိမ်ားႏွင့္အတူ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းျခင္းတြင္ 

က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ဌာနသည္ ကန္႔သတ္ထားသည့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ တစ္ရပ္ျဖင့္ ကန္႔သတ္ထားသည့္ 
႐ုတ္တရက္ ျဖစ္ေပၚမႈမ်ားကို ေျဖ႐ွင္းႏိုင္သည္။ အဆိုပါ ၫႊန္ၾကားခ်က္တြင္ တည္ေနရာ၊ ေကာင္တ ီသို႔မဟုတ ္
နယ္ေျမအလုိက္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား အေပၚမူတည္၍ အဆင့္ကို ခ်ိန္ညႇိျခင္း သို႔မဟုတ္ အံဝင္ေအာင္ စီစဥ္ထားေသာ 
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကုိ ျပ႒ာန္းျခင္း ပါဝင္ႏိုင္သည္။ 



 
5. အိမ္၌ ပုိမိုေဘးကင္းလုံၿခံဳျခင္း ဆက္လက္ သက္ေရာက္ဆဲျဖစ္သည္ ဤၫႊန္ၾကားခ်က္ထ႐ဲွိ မည္သည့္အရာမွသည္ 

အိမ္၌ ပိုမိုေဘးကင္းလံုၿခံဳျခင္း ၫႊန္ၾကားခ်က္ အေရးေပၚ ၫႊန္ၾကားခ်က္ #28 ကို ျပဳျပင္ျခင္း၊ ေျပာင္းလျဲခင္း 
သို႔မဟုတ္ အစားထိုးျခင္း မ႐ွိပါ။ သုိ႔ေသာ္ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ သင့္ေလ်ာ္လွ်င္ 
အေရးေပၚ ၫႊန္ၾကားခ်က္ #28 သက္တမ္းမကုန္ဆံုးမီတြင္ အခန္း 2 ႐ိွ အဆင့္မ်ားကို ျပ႒ာန္းထားေသာ 
ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ အခန္း 3 ႐ွိ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေသာ ၾကားကာလ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို 
ထုတ္ျပန္ႏိုင္ပါသည္။  

 
6. သီးျခားစီျဖစ္မႈ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ သို႔မဟုတ္ အေျခအေန တစ္ရပ္ရပ္ အတြက္ ဤၫႊန္ၾကားခ်က္၏ 

ျပ႒ာန္းခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ သို႔မဟုတ ္၎၏ က်င့္သုံးမႈသည္ တရားမဝင္ျဖစ္လွ်င္ အျခားလူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
အေျခအေနမ်ားအတြက္ ထိုအပိုင္း သို႔မဟုတ ္ျပ႒ာန္းခ်က္အား က်င့္သုံးျခင္း အပါအဝင္ ၫႊန္ၾကားခ်က္၏ 
က်န္သည့္အပုိင္းသည္ ထိခိုက္မႈ မ႐ိွေစဘ ဲအျပည့္အဝ ဆက္လက္၍ သက္ေရာက္မႈ ႐ွိေစရမည္။ ဤအဆုံးအထိ 
ဤၫႊန္ၾကားခ်က္၏ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ သီးျခားစီျဖစ္သည္။ 

 
7. လႊမ္းမုိးမႈ ဤၫႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ကြဲျပားဆန္႔က်င္ေသာ ျပည္တြင္း အမိန္႔ တစ္ရပ္ရပ္ကို ဤၫႊန္ၾကားခ်က္သည္ 

အစားထိုးပါသည္။  
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