COVID-19 ကို လုပ်ငန်ဵခွင်ဆုင
ိ ်ရာ ေရာဂါအြဖစ် အသိအမှတ်ပပီဵ လုပ်ငန်ဵခွင် ေေဵကင်ဵ
လုဳခခုဳေစဖို့အတွက် စုေပါင်ဵအေရဵဆိခ
ု ွငဴ်မှတ်စုနှငဴ် စုေပါင်ဵသေောတူညီချက်မျာဵမှ အ
ချက်အလက်မျာဵ
IUF အာရှ/ ပစိဖိတ်
ဇွန်လ ၃၀ ရက်ေန့၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်
နိုင်ငဳေော်ေော်မျာဵမျာဵေွင် COVID-19 ကပ်ေရာဂါအေြြေအေနမှာ ပိုမိုဆိုဵရွာဵလျက်ရှိပပီဵ အဆုဳဵေေ်နင
ို ်ဖို့
အလှမ်ဵေဝဵေနပါေသဵသည်။ ြပန်လည်ေကာင်ဵမွန်လာေသာ ေြေျု့နိ
ိ ုင်ငဳမျာဵမှာ ကပ်ေရာဂါ ဒုေိယ သို့မဟုေ်
ေေိယလှိုင်ဵမျာဵနှငဴ် ကကုဳေေွ့ေနရဆဲ ြဖစ်ပါသည်။ နိုင်ငဳအနည်ဵငယ်ကသာ ကပ်ေရာဂါကို ထိန်ဵြေျုပ်နင
ို ်ပပီဵ
COVID-19 ေရာဂါ ဆက်လက်ေည်ရှိေနဆဲြဖစ်ကာ အမျာဵြပည်သူကျန်ဵမာေရဵကို ဆက်လက် ပြေိမ်ဵေြြောက်ေနဆဲ
ြဖစ်ပါသည်။
COVID-19 ကပ်ေရာဂါ အပပီဵေွင် COVID-19 မှာ ပြေိမ်ဵေြြောက်မှုကကီဵ ေြေုအြဖစ်ဆက်လက်ေည်ရှိေနပပီဵ
ထိုအထဲေွင် အလုပ်သမာဵမျာဵ အလုပ်ေွင် COVID-19 ကူဵစက်ြေဳရြြေင်ဵ သို့မဟုေ် အလုပ်လုပ်ြြေင်ဵေ ကာငဴ်
ေရာဂါကူဵစက်ြေဳရြြေင်ဵေို့ ပါဝင်ပါသည်။
COVID-19

ကဲဴသို့လို

ေရာဂါကို

လုပ်ငန်ဵြေွင်ဆိုင်ရာေရာဂါအြဖစ်

အသိအမှေ်

ြပုရမည်ြဖစ်ပါေသာေ ကာငဴ်

အလုပ်သမာဵ၏ လုပ်ငန်ဵြေွင်ဆိုင်ရာ ေဘဵကင်ဵလုဳခြေုဳမှုနှငဴ် ကျန်ဵမာေရဵ (OSH) ကိုလည်ဵ အကာအကွယ် ေပဵရ
ပါမည်။ (ေအာက်ေဖာ်ြပပါ COVID-19 နှငဴ် OSH ကို ကညဴ်ပါ)
သမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်ဵေော်ေော်မျာဵမျာဵသည် "အလုပ်ြေွင်သို့ ေဘဵကင်ဵစွာြဖငဴ် ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ေရဵ"နှငဴ် "ေန
ထိုင်မှုပုဳစအ
ဳ သစ်"

ြဖငဴ်

လုပ်ငန်ဵစီစဉ်ေဆာင်ရွက်ထာဵမှုအေပါ်

အလုပ်ရှင်မျာဵနှငဴ်

ေဆွဵေနွဵညှိနင
ှို ်ဵြေဲဴ ကပပီ

ြဖစ်ပါသည်။ သို့ေသာ်လည်ဵ အစီအမဳ အာဵလုဳဵနီဵပါဵမှာ အလုပ်ရှင်မျာဵမှ ေဖက်သေ် လုပ်ေဆာင်ြေဲဴ ကြြေင်ဵြဖစ်ပပီဵ
အလုပ်သမာဵမျာဵ ရင်ဆိုင်ေန ကရေသာ အန္တရာယ်မျာဵအေပါ် ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵြြေင်ဵ မရှိပါ။
ဉပမာအာဵြဖငဴ် ေြေျု့ေသာ
ိ
မရှိမြဖစ်လည်ပေ်ေနေသာ စာဵေသာက်ကုန် စက်ရမ
ုဳ ျာဵေွင် လက်ရှိ ြေက်ြေဲေသာ
အြေျန်ိ အေွက် အလုပ်ရှင်မျာဵမှ အပိုေငွမျာဵ ပဳဴပိုဵေပဵြေဲဴ ကပါသည်။ ထိုသို့ ပိုမိုေပဵေဆာင်မှုက COVID-19 ကပ်ေရာ
ဂါကာလအေွင်ဵ ောဝန်ပိုယူရမှု၊ စိေ်ဖိစဵီ မှုနှငဴ် လုပ်ငန်ဵြေွင်အြေက်အြေဲအေပါ် အသိအမှေ်ြပုသညဴ်သေဘာ
ြဖစ်ပါသည်။
ကပ်ေရာဂါအေြြေအေန ပိုမိုဆိုဵရွာဵလာေပမညဴ်လည်ဵ ေြေျု့အလု
ိ
ပ်ရှင်မျာဵမှ ေဖက်သေ်ေပဵထာဵေသာ အထူဵ
ေထာက်ပဳဴေငွအာဵ ေလျာဴြေျြြေင်ဵ သို့မဟုေ် ြဖေ်ေောက်လိုက်ြြေင်ဵမျာဵ ရှိလာပါသည်။ ထိုေထာက်ပဳဴေငွမျာဵသည်
ကျန်ဵမာေရဵ အေရဵေပါ်အေြြေအေနေွင် ြေက်ြေဲမှုနှငဴ် ဖိအာဵမျာဵအေပါ် အသိအမှေ်ြပုကာ ေပဵထာဵြြေင်ဵြဖစ်ပပီဵ
ြဖေ်ေောက်၊ ေလျာဴြေျြြေင်ဵကိုလည်ဵ ေငွေ ကဵဆိုင်ရာ ဆုဳဵြဖေ်ြေျက်ြဖငဴ် ေဖက်သေ် လုပ်ေဆာင် ကြပန်သည်။
အပိုေဆာင်ဵေငွ မေပဵေောဴသြဖငဴ် အန္တရာယ် ပိုမျာဵေစပါသည်။ အြေက်အြေဲ၊ ဖိအာဵနှငဴ် ောဝန်ပိုေစမှုအေွက်
ေပဵေသာ အပိုေဆာင်ဵေငွ ဖယ်ရှာဵလိုက်ြြေင်ဵက နာဵလည်မှုလွဲေစေေ်ပါသည် - "ကပ်ေရာဂါပပီဵသွာဵပပီ၊ အြေုေောဴ
ေဘဵကင်ဵလုဳခြေုဳမှု ရှိသွာဵပပီ"

1

ေကယ်ေောဴ လက်ရှိေွင် ေဘဵကင်ဵလုဳခြေုဳမှု မရှိေသဵပါ။ COVID-19 ေဘဵကင်ဵလုဳခြေုဳမှုဆိုင်ရာ လိုက်နာ ကရမညဴ်
အြေျက်မျာဵ ဆက်လက်ထာဵရှိရမည်ြဖစ်ပပီဵ ထိုအြေျက်မျာဵက ဖိစီဵမှု၊ အြေက်အြေဲနှငဴ် အပိုောဝန်ယူမှုကို ြဖစ်ေန
ေစမည်။
ေြေျန်ိ ေည်ဵမှာ အလုပ်သမာဵမျာဵအေနြဖငဴ် လုပ်ငန်ဵခွင် ေေဵကင်ဵလုဳခခုဳမှုအတွက် သူတို့၏ အခွငဴ်အေရဵ ကို
ကာကွယ် ကရမည်။
သမဂ္ဂေော်ေော်မျာဵမျာဵ COVID-19 ဆိုင်ရာ အြေျက်မျာဵ ေင်ြပရာေွင် ပါဝင်ေသာ အြေျက်မျာဵမှာ - သမဂ္ဂ-အလုပ်ရှင် COVID-19 ေေဵကင်ဵလုဳခခုဳမှုေကာ်မတီ - လက်ရှိ သမဂ္ဂ-အလုပ်ရှင် ေဘဵကင်ဵလုဳခြေုဳမှု
ေကာ်မေီသည် COVID-19 ကို ောဝန်ယူရမညဴ်အပိုင်ဵအြဖစ် ပါဝင်ရမည် သို့မဟုေ် သမဂ္ဂ-အလုပ်ရှင် COVID-19
ေကာ်မေီ အသစ် ဖွဲ့စည်ဵရမည်။ ေကာ်မေီ၏ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ြေျက်မျာဵ ထိေရာက်မှုရှိေစေရဵ လိုအပ်ေသာ
အြေျန်ိ နှငဴ် အရင်ဵြမစ် ြေွဲေဝသုဳဵစွဲရမည်။ ပူဵေွဲေကာ်မေီသည် ေဘဵကင်ဵလုဳခြေုဳမှု ဆန်ဵစစ်ြေျက်မျာဵ၊ လုပ်ငန်ဵ
ြေွင်ဆိုင်ရာ ေရာဂါေြေုအြဖစ် COVID-19 ဆိုင်ရာ သေင်ဵအြေျက်အလက်သစ် သုဳဵသပ်မှုမျာဵ၊ အလုပ်သမာဵ
မျာဵအာဵ ပညာေပဵသေင်ဵပို့မှုမျာဵ နှငဴ် ေဒသန္တရ ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ် OSH အာဏာပိုင်မျာဵနှငဴ် ညှိနင
ှို ်ဵေဆာင်ရွက်မှု
မျာဵ ပုဳမှနလ
် ုပ်ေဆာင် ကရမည်။
-ေေဵကင်ဵလုဳခခုဳေသာ လုပ်ငန်ဵခွင်ရရှိခွငဴ် - လုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵသည် လုပ်ငန်ဵြေွင်ေဘဵကင်ဵလုဳခြေုဳမှု ရှိေစေရဵအေွက်
ေကာ်မေီ၏ ောဝန်ြေဳမှုကို အသိအမှေ် ြပုရမည် ြဖစ်ပပီဵ ဘယ်လုပ်ငန်ဵအေြြေအေနမျုဵမဆိ
ိ
ု အလုပ်သမာဵအာဵလုဳဵ
ေဘဵကင်ဵလုဳခြေုဳေသာ လုပ်ငန်ဵြေွင်ရရှိလုပ်ကိုင်ြေွငဴ် ရှိရမည်။ ၎င်ဵထဲေွင် COVID-19 ကူဵစက်နင
ို ်ေြေျ ြမငဴ်မာဵ
နိုင်ဖွယ်ရှိေသာ အလုပ်ြေွင်မှ မိမိေို့ စွန့်ြေွာြြေင်ဵ၊ အလုပ်လုပ်ရန် ြငင်ဵပယ်ြြေင်ဵ အြေွငဴ်အေရဵလည်ဵ ပါဝင်ပါ
သည်။ လုပ်ငန်ဵြေွင်ေဘဵကင်ဵ လုဳခြေုဳမှု ရှိသည်အထိ အလုပ်ြေွင်မှ စွန့်ြေွာသူ၊ အလုပ်လုပ်ရန် ြငင်ဵပယ်သူမျာဵအာဵ
အြပစ်ေပဵြြေင်ဵ သို့မဟုေ် အြေွငဴ်အေရဵမေပဵေောဴြြေင်ဵမျာဵ မရှိေစရပါ။
- ကျာဵမ တန်ဵတူညီမျှမှုနှငဴ် ခွဲြခာဵဆက်ဆဳမှု မရှိေစေရဵ - COVID-19 ေဘဵကင်ဵလုဳခြေုဳမှု ဆိုင်ရာ စည်ဵကမ်ဵ
ြေျက်မျာဵနှငဴ် စီမဳေဆာင်ရွက်ြေျက်အသစ်မျာဵသည် အမျုဵသမီ
ိ
ဵ အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ အြေွငဴ်အေရဵနှငဴ် စိုဵရိမ်မှုအေပါ်
ထညဴ်သွင်ဵ စဉ်ဵစာဵရမည်ြဖစ်ပပီဵ ေကာ်မေီထဲေွင်လည်ဵ အမျုဵသမီ
ိ
ဵကိုယ်စာဵလှယ်ေော်မျာဵ ပါဝင်ရပါမည်။
အစီအမဳအာဵလုဳဵနှငဴ် လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ြေျက်အသစ်မျာဵေွင် ကျာဵမ ဆိုရာ ထိရှလွယ်မှု၊ ြေွဲြြောဵဆက်ဆဳမှု သို့မ
ဟုေ် အမျုဵသမီ
ိ
ဵအလုပ်သမာဵမျာဵအာဵ ဆိုဵကျုဵြဖစ်
ိ
ေစမှုမျာဵ မရှိေစေရဵ ြေျငဴ်ြေျန်ိ ရပါမည်။ ကျာဵမဆိုင်ရာ ထိရှ
လွယ်ေသာ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ြေျက်မျာဵနှငဴ် ေဘဵကင်ဵလုဳခြေုဳမှုဆိုင်ရာ စည်ဵကမ်ဵြေျက်မျာဵ ေဆွဵေနွဵရာေွင်
လိင်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ အေနှာငဴ်ယှက်ေပဵမှုမျာဵမှ ကင်ဵရှင်ဵရမည်။
ခွဲြခာဵဆက်ဆဳမှုနှငဴ် ကဲရဲ့အြပစ်တင်ြခင်ဵအာဵ ေရှာင်ရှာဵြခင်ဵ COVID-19 ေရာဂါကူဵစက်ြေဳထာဵရသည်ဟု သဳသယ
ရှိသညဴ်

အလုပ်သမာဵမျာဵ

သို့မဟုေ်

COVID-19

ကူဵစက်ြေဳထာဵရေ ကာင်ဵ

အေည်ြပုြေဳထာဵရသညဴ်

အလုပ်သမာဵမျာဵသည် ပဳဴပိုဵမှုမျာဵ အေေ်နင
ို ်ဆုဳဵ ရရှိေစရမည် ြဖစ်ပပီဵ မည်သညဴ် ြေွဲြြောဵဆက်ဆဳမှုမျာဵနှငဴ် ကဲဴရဲ့
အြပစ်ေင်ြြေင်ဵမျာဵ မြပုရပါ။ လုပ်ငန်ဵြေွင်ေွင် ြေွဲြြောဵဆက်ဆဳမှု၊ ကဲဴရဲ့အြပစ်ေင်မှုမျာဵ ဖယ်ရှာဵနိုင်ေရဵ ပညာေပဵ
ြြေင်ဵ၊ အသိေပဵြြေင်ဵမျာဵလုပ်ေဆာင်ရမည်မှာ သမဂ္ဂနှငဴ် အလုပ်ရှင်မျာဵ၏ ောဝန်ြဖစ်ပါသည်။
ေေဵဆိုဵကျုဵမျာဵေလျာဴ
ိ
ကျေစေရဵ - ေဘဵကင်ဵလုဳခြေုဳေသာ လုပ်ငန်ဵြေွင် ြပန်လည်ြပုြပင်မှု အလုပ်လုပ်နှုနဵ် ၊
အလုပ်ြေျန်ိ ၊ အလုပ်ဆိုင်ဵမျာဵနှငဴ် နာဵြေျန်ိ အပါအဝင် လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ြေျက်မျာဵအာဵ သမဂ္ဂနှငဴ် ေိုင်ပင်ကာ
ြပန်လည်ြပုြပင်ရမည်။ သို့မှသာ ထိေရာက်ေသာ ြေပ်ြေွာြေွာေနထိုင်မှု၊ အကာအကွယ်အသုဳဵြပုမှု၊ ေကာင်ဵမွန်ေသာ
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ေကိုယ်ေရသန့်ရှင်ဵမှု နှငဴ် ေြြောဵေဘဵကင်ဵလုဳခြေုဳမှုမျာဵ ရှိေစကာ ေဆာင်ရွက်ြေျက်အသစ်မျာဵမှ စိေ်ဖိစဵီ မှုမျာဵ ကို
ေလျာဴြေျနိုင်မည်။
စိတ်ဖိစဵီ မှုသည် လုပ်ငန်ဵခွင်နှငဴ်ဆက်စပ်ေသာဖျာဵနာမှု - စိေ်ဖိစဵီ မှုကို လုပ်ငန်ဵြေွင်ဖျာဵနာမှုအြဖစ် အသိအမှေ်
ြပုရမည် ြဖစ်ပပီဵ COVID-19

ေဘဵကင်ဵလုဳခြေုဳမှု ဆိုင်ရာ စည်ဵကမ်ဵသေ်မှေ်ြေျက်မျာဵနှငဴ် ေရာဂါကူဵစက်

မှုဆက်လက်ြဖစ်ေပါ်ေနြြေင်ဵေ ကာငဴ် ရရှိေသာ စိေ်ဖိစဵီ မှုမျာဵအပါအဝင် စိေ်ဖိစီဵမှုကို ေဖာ်ထုေ်ေလျှောဴြေျနိုင်ဖို့
သမဂ္ဂနှငဴ် အလုပ်ရှင်ေို့ ပူဵေွဲအကဲြဖေ်မှုေြေု လုပ်ေဆာင် ကရမည်။
တကိုယ်ေရအကာအကွယ်သုဳဵပစည်ဵ (PPE) - အလုပ်သမာဵမျာဵအာဵလုဳဵ (စာြေျုပ်၊ေနစာဵနှငဴ် ကာဵြေဳ အလုပ်သ
မာဵမျာဵအပါအဝင်) အေွက် လုဳေလာက်ေသာ PPE မျာဵကို လုပ်ြေေလျာဴြေျြြေင်ဵမျာဵ မြပုလုပ်ပဲ အြေမဲဴ လုဳေလာက်
စွာ ပဳဴပိုဵေပဵရမည်။ အလုပ်သမာဵေဉီဵစီ ေဆိုင်ဵစီအေွက် လိုအပ်ေသာ PPE အမျုဵအစာဵ၊
ိ
အရည်အေသွဵနှငဴ်
ပမာဏအေပါ် သမဂ္ဂနှငဴ် အလုပ်ရှင်ေို့မှ သေဘာေူရလိမဴ်မည်။ အလုပ်လုပ်ြေျန်ိ ၊ နာဵြေျန်ိ ၊ ယူနီေဖာင်ဵလဲြေျန်ိ မျာဵနှငဴ်
အလုပ်လုပ်နှုနဵ် မျာဵသည် အလုပ်သမာဵမျာဵအာဵ PPE သက်ေောငဴ်သက်သာြဖငဴ် ထိေရာက်စွာ ဝေ်ဆင်နင
ို ်ေစဖို့
ြေွငဴ်ြပုေပဵထာဵရပါလိမဴ်မည်။ PPE မျာဵသည် အမျုဵသမီ
ိ
ဵ အလုပ်သမာဵမျာဵအေွက်လည်ဵ သငဴ်ေော်မှု ရှိရပါမည်။
အမျုဵသမီ
ိ
ဵမျာဵအေွက် သငဴ်ေော်ေသာ PPE နှငဴ် ေဘဵကင်ဵလုဳခြေုဳမှုဆိုင်ရာ စည်ဵကမ်ဵြေျက်မျာဵေွင် လိင်ပိုင်ဵ
ဆိုင်ရာ အေနှာငဴ်အယှက်ေပဵမှုမျာဵ ကင်ဵရှင်ဵရမည်။
ေေဵကင်ဵလုဳခခုဳေသာ ပို့ေဆာင်ေရဵ - သမဂ္ဂ-အလုပ်ရှင်ေကာ်မေီ အလုပ်သမာဵအာဵလုဳဵ သွာဵလာေရဵေွင်
လုဳခြေုဳမှုရှိေစေရဵအေွက်

ထညဴ်စဉ်ဵစာဵရမည်။

ပစည်ဵပိြု့ ြေင်ဵ၊

ေရာင်ဵြေျြြေင်ဵနှငဴ်

သင်ေန်ဵေက်ြြေင်ဵေို့လည်ဵ

အပါအဝင်ြဖစ်သည်။ လုပ်ငန်ဵြေွင်သို့ သွာဵြြေင်ဵ၊ ြပန်လာြြေင်ဵမှာလည်ဵ အလုပ်ြေွင်အြဖစ် ထညဴ်သွင်ဵရမည်ြဖစ်ပပီဵ
သွာဵလာေနြေျန်ိ ေွင် COVID-19 ဆိုဵကျုဵမသက်
ိ
ေရာက်ေစေရဵအေွက် သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုဳခြေုဳမှု အဆငဴ်
ြမှငဴ်ထာဵသငဴ်ပါသည်။
လစာရ ဖျာဵနာခွငဴ် ပိုမိုရရှိမှု - အြပစ်ေပဵြြေင်ဵ သို့မဟုေ် လုပ်အာဵြေ ြဖေ်ေောက်ြြေင်ဵမရှိေစပဲ အလုပ်သမာဵ
မျာဵအာဵလုဳဵ လစာရ ဖျာဵနာြေွငဴ်ကို သုဳဵစွဲြေွငဴ် ြပုသငဴ်ပါသည်။ အလုပ်သမာဵမျာဵအာဵလုဳဵ ကျန်ဵကျန်ဵမာမာရှိေနေစဖို့
လစာရ ဖျာဵနာြေွငဴ် လိုအပ်ပါသည်။ လစာြဖငဴ် ဖျာဵနာြေွငဴ် သုဳဵစွဲြြေင်ဵကို အလုပ်ပျက်ြြေင်ဵ သို့မဟုေ် လုပ်ရည်
ကိုင်ရည်အကဲြဖေ်မှုအေပါ် မသက်ေရာက်ေစရပါ။ အသုဳဵမြပုြဖစ်ေသာ ဖျာဵနာြေွငဴ်ကို အြေေ ကဵေငွြဖငဴ် ြပန်မအမ်ဵ
ရပါ။
လစာရ အထူဵခွငဴ်ရက် - COVID-19 ေရာဂါ ကူဵစက်ြေဳထာဵရသူဟု သဳသယ ရှိသူ သို့မဟုေ် COVID-19 ကူဵစက်ြေဳ
ထာဵရသည်ဟု အေည်ြပုထာဵသူ မညဴ်သညဴ် အလုပ်သမာဵမဆို လစာရ အထူဵြေွငဴ်ရက် ေပဵသငဴ်ပါသည်။ COVID19 ေရာဂါ ကူဵစက်ြေဳထာဵရသူဟု သဳသယရှိသူ သို့မဟုေ် COVID-19 ကူဵစက်ြေဳထာဵရသည်ဟု အေည်ြပုထာဵသူ
မိသာဵစုဝင်ေဉီဵဉီဵအာဵ အဓိက ောဝန်ယူရသညဴ် ဘယ်အလုပ်သမာဵမဆို ထိုလစာရ အထူဵြေွငဴ်ရက် ြေဳစာဵြေွငဴ်
ရှိသည်။
အထူဵပဳဴပိုဵေငွ - COVID-19 ကပ်ေရာဂါကာလအေွင်ဵ စိေ်ဖိစဵီ မှု၊ အြေက်အြေဲနှငဴ် ောဝန်ပိုယူရသူမျာဵအြဖစ်
အသိအမှေ်ြပု ြေဳထာဵရသူမျာဵအာဵ ကပ်ေရာဂါေိုက်ဖျက်ေရဵ အစိုဵရမူဝါဒနှငဴ်အညီ ပဳဴပိုဵြေျဵြမငဴ
ီ ်ေငွမျာဵ ေပဵသငဴ်ပါ
သည်။ COVID-19 အလွန် ကာလေွင် COVID-19 ေဘဵကင်ဵလုဳခြေုဳမှု စည်ဵကမ်ဵြေျက်မျာဵနှငဴ် လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်
သစ်မျာဵအေပါ် ဆက်လက်ောဝန်သူရပါက ၎င်ဵေို့၏ စိေ်ဖိစီဵမှု၊ အြေက်အြေဲနှငဴ် ောဝန်ပိုယူရမှုမျာဵအေပါ် အသိ
အမှေ် ြပုေသာအာဵြဖငဴ် အပိုေဆာင်ဵြေျဵြမှ
ီ ငဴ်ေငွ ဆက်လက် ြေျဵြမှ
ီ ငဴ်သငဴ်ပါသည်။
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COVID-19 နှငဴ် OSH အေပါ် ြဖညဴ်စက
ွ ်ချက်


COVID-19 ေရာဂါသည် ရုေ်ေရက် ြပင်ဵထန်ေသာ အသက်ရှုလမ်ဵေ ကာင်ဵဆိုင်ရာ ကိုရုန
ိ ာဗိုင်ဵရပ်စ် ၂
သို့မဟုေ် SARS-CoV-2 ဟုေြေါ်ေသာ ကိုရုန
ိ ာဗိုင်ဵရပ်စ်မှ ြဖစ်ေသာ ေရာဂါ ြဖစ်သည်။



လုပ်ငန်ဵြေွင်ေ ကာငဴ် အလုပ်သမာဵမျာဵ ကိုရုန
ိ ာဗိုင်ဵရပ်စ် SARS-CoV-2 ေိုက်ရက
ို ်ရရှိနုင
ိ ်ကာ COVID-19
ေရာဂါ ကူဵစက်နင
ို ်ပါသည်။



ထိုသို့ြဖစ်ြြေင်ဵက COVID-19 ကို လုပ်ငန်ဵြေွင်ဆိုင်ရာ ေရာဂါ(အလုပ်လုပ်ြြေင်ဵမှ၊ အလုပ်နှငဴ် ဆက်စပ်ေသာ
ေဆာင်ရွက်ြေျက်မျာဵမှ ကူဵစက်ြေဳရေသာ ေရာဂါ) ေစ်ြေုအြဖစ် အဓိပ္ပာယ်သက်ေရာက် ေစပါသည်။
 လယ်ယာ သို့မဟုေ် စက်ရုဳမျာဵေွင် လုပ်ေဖာ်ကိုင်ဖက်မျာဵ၊ ကကီဵ ကပ်သူမျာဵ၊ မန်ေနဂျာမျာဵ၊
ေဆငဴ်ြေဳလုပ်ငန်ဵအဖွဲ့မျာဵ၊

ပစ္စည်ဵေပဵပိ့သ
ု ူမျာဵ၊

စာဵေသာက်ဆိုင်ဝန်ထမ်ဵမျာဵ

သို့မဟုေ်

အလည်အ ပေ်လာသူမျာဵမှ COVID-19 ကူဵစက်ြေဳထာဵရပါက ထိုေနရေွင် အလုပ်လုပ်ေနေသာ
အလုပ်သမာဵမျာဵ ကိုရုန
ိ ာ SARS-CoV-2 နှငဴ် ထိေေွ့မှု ရှိေစမည် ြဖစ်ပါသည်။
 ဟိုေယ်မျာဵ၊ ကာစီနမ
ို ျာဵ၊ အပန်ဵေြဖစြေန်ဵမျာဵနှငဴ် စာဵေသာက်ဆိုင်မျာဵသို့ အလည် လာ ကသူ
ဧညဴ်သည်မျာဵ

COVID-19

ကူဵစက်ြေဳထာဵရပါက

ထိုေနရာမှ

အလုပ်သမာဵမျာဵမှာ

ကိုရုန
ိ ာဗိုင်ဵရပ်စ် SARS-CoV-2 ထိေေွမှု အ အန္တရာယ် ပိုမျာဵေစပါသည်။
 လုပ်ငန်ဵြေွင်ဆိုင်ရာ ေဘဵကင်ဵလုဳခြေုဳမှုနှငဴ် ကျန်ဵမာေရဵ (OSH) ဆိုရာမှာ - လုပ်ငန်ဵြေွင်ဟူသည်
လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ြေျက်အေွက် လှုပ်ရှာဵမှုအာဵလုဳဵပါဝင်သည် - ဉပမာ - ဝယ်ယူသူထဳသို့
ပစ္စည်ဵေပဵ

ပို့ြြေင်ဵ၊

အလုပ်ကိစအေွက်

အြပင်ထွက်ရြြေင်ဵ

သို့မဟုေ်

အလုပ်အေွက်

သွာဵြပန်ြြေင်ဵ။


လုပ်ငန်ဵြေွင်ဆိုင်ရာ ေဘဵကင်ဵလုဳခြေုဳမှု နှငဴ် ကျန်ဵမာေရဵ (OSH) သေဘာအရ ကိုရုန
ိ ာဗိုင်ဵရပ်စ် SARSCoV-2 မှာ ဇီဝဆိုင်ရာပစည်ဵ ေမျုဵြဖစ်
ိ
ပပီဵ COVID-19 ကို လုပ်ငန်ဵြေွင်ေွင် ဇီဝဆိုင်ရာေေဵအန္တရာယ်
အြဖစ် သေ်မှေ်ပါသည်။
 COVID-19 သည် ကူဵစက်မှုနှုနဵ် (ေရာဂါကူဵစက်ြေဳထာဵရသူမှ ေြြောဵသူေေွဆီသို့ အလွယ်
ေကူကူဵစက်) ြမငဴ်မာဵပပီဵ ကာကွယ်ေဆဵ သို့မဟုေ် ကုသနည်ဵ မရှိေသဵြြေင်ဵေ ကာငဴ် ၎င်ဵကို
အန္တရာယ် ြမငဴ်မာဵေသာ ဇီဝဆိုင်ရာေေဵအန္တရာယ်အြဖစ် သေ်မှေ် ကသည်။



လုပ်ငန်ဵြေွင်ဆိုင်ရာ ေဘဵကင်ဵလုဳခြေုဳမှုနှငဴ် ကျန်ဵမာေရဵ (OSH) မှ COVID-19 ကို ေဘဵအန္တရာယ် ကျ
ေရာက်မှုအေပါ် အေြြေြေဳပပီဵ ြေျဉ်ဵကပ်ပါသည်။
 အန္တရာယ်ရှိေစေသာြေျဉ်ဵကပ်မှုမှာ ဗိုင်ဵရပ်စ် ပိုဵရှိသူနှငဴ် ထိေေွ့နိုင်ေြေျကို ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵ
ပါသည်။ ထိုြေျဉ်ဵကပ်မှုေွင် အန္တရာယ် အဆငဴ်မျာဵကို အကဲြဖေ်ြြေင်ဵနှငဴ် ကိုရုန
ိ ာဗိုင်ဵရပ်စ် SARSCoV-2 နှငဴ် ထိေေွ့မှု အမျာဵဆုဳဵရှိေသာ အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ ထိေေွ့မှု အြေျန်ိ နှငဴ်ေနရာ ြေန့်မှန်ဵ
ြြေင်ဵေို့ ပါဝင်ပါသည်။ ထိုသို့ လုပ်ကိုင်ရေသာ အလုပ်အကိုင် ေနရာ သို့မဟုေ် ရာထူဵမျာဵ
သို့မဟုေ် ဌာနမျာဵသည် ေြြောဵသူေေွထက် အန္တရာယ်ပိုမျာဵပါသည်။
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 ေဘဵအန္တရာယ်ကိုအေြြေြေဳေသာ ြေျဉ်ဵကပ်မှုေွင် COVID-19 ကို ကူဵစက်မှုအလွန်ြမငဴ်မာဵေသာ
ေရာဂါအြဖစ်

သေ်မှေ်ပပီဵ

ကိုရုန
ိ ာဗိုင်ဵရပ်စ်

SARS-CoV-2

ေ ကာငဴ်

ရရှိကျန်ရစ်ြေဲဴေသာ

အန္တရာယ်ေြေုအြဖစ် မှေ်ယူရသည်။
 ေဘဵအန္တရာယ်ကို အေြြေြေဳေသာ ြေျဉ်ဵကပ်မှုအေနြဖငဴ် အလုပ်သမာဵအာဵလုဳဵ အလုပ်ြေွင်ေွင်
ကိုရုန
ိ ာ ဗိုင်ဵရပ်စ် SARS-CoV-2 ထိေေွ့နိုင်သည်ဟု ယူဆပပီဵ အလုပ်သမာဵမျာဵအာဵ ထို အန္တ
ရာယ်မှ အြေျန်ိ ြပညဴ် ကာကွယ်နင
ို ်ဖို့ လိုအပ်ေသာ အစီအမဳအာဵလုဳဵ မိေ်ဆက်ေပဵရသည်။
 ေဘဵအန္တရာယ်ကို

အေြြေြေဳေသာ

ြေျဉ်ဵကပ်မှုလိုအပ်သညဴ်အေ ကာင်ဵမှာ

အလုပ်သမာဵမျာဵ

အေနြဖငဴ် အလုပ်ရှင်မှြေျမှေ်ေသာ လုပ်ငန်အစီအစဉ်မျာဵ၊ လုပ်ငန်ဵအေြြေအေနမျာဵေွင် လုပ်
ကိုင် ကရြြေင်ဵြဖစ်သည်။ ထို့ေ ကာငဴ် ကူဵစက်မှု အန္တရာယ် ေလျာဴြေျနိုင်ဖို့အေွက် အလုပ်သမာဵ
မျာဵမှာ ောဝန်မရှိပါ။


အလုပ်သမာဵမျာဵအာဵလုဳဵ COVID-19 ထိေေွ့မှုမှ ကာကွယ်နင
ို ်ြေွငဴ် ရှိသည်။



အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ လုပ်ငန်ဵြေွင်ဆိုင်ရာ ေဘဵကင်ဵလုဳခြေုဳမှုနှငဴ် ကျန်ဵမာေရဵ (OSH)အခွငဴ်အေရဵေွင်
COVID-19 ကိုလည်ဵ ြဖညဴ်စက
ွ ်ထညဴ်သွင်ဵရမည်။



COVID-19 ကူဵစက်ြေဳရသူ အလုပ်သမာဵမျာဵသည် လိုအပ်ေသာ လစာရြေွငဴ်ရက်၊ ကျန်ဵမာေရဵ ေစာငဴ်
ေရှာက်မှုနှငဴ် အလုပ်နှငဴ်ဆက်စပ်ေသာ ေသဆုဳဵ၊ဖျာဵနာမှုေို့အေွက် ကျန်ဵမာေရဵဆိုင်ရာ အာမြေဳနှငဴ် နစ်
နာေ ကဵ မျာဵအာဵလုဳဵ ရရှိရမည်။
 “ြငင်ဵဆိုနုင
ိ ်ေသာ ယူဆြေျက်” စည်ဵကမ်ဵကိုလည်ဵ ဆွဲကိုင်သငဴ်ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ
အလုပ် သို့မဟုေ် အလုပ်နှငဴ်ဆက်စပ်ေသာ လှုပ်ရှာဵမှုမျာဵေွင် အလုပ်သမာဵေစ်ဉီဵဉီဵက
ကိုရုန
ိ ာဗိုင်ဵရပ်စ် SARS-CoV-2 နှငဴ် ထိေေွ့မှုရှိြေဲဴပပီဵ COVID-19 ေရာဂါရသွာဵသည်ဟု
ယူဆပါက

ထိုယူဆြေျက်ကို

ြေျြပေပဵနိုင်သညဴ်သေဘာ

ြဖစ်ပါသည်။

အလုပ်ေ ကာငဴ်

သို့မဟုေ် အလုပ်နှငဴ်ဆက်စပ်ေသာ လှုပ်ရှာဵမှုေ ကာငဴ် ရသညဴ်ကူဵစက်ေရာဂါမဟုေ်ေ ကာင်ဵ
အလုပ်ရှင်မှ အကကဳြပုလာပါက သိပဳပညာ၊ ေဆဵပညာနည်ဵေကျ သက်ေသြပရမည်။


အလုပ်ရှင်မျာဵအေနြဖငဴ် COVID-19 ကို ဇီဝဆိုင်ရာေဘဵအန္တရာယ်ေြေုအြဖစ် သေ်မှေ်ရမည်ြဖစ်ပပီဵ
ထိုေဘဵအန္တရာယ်ထိေေွ့မှုကိုေလျာဴြေျြြေင်ဵြဖငဴ် ေဘဵကင်ဵလုဳခြေုဳေသာ လုပ်ငန်ဵြေွင်ေြေုြဖစ်ေစဖို့ သမဂ္ဂ
မျာဵနှငဴ် ေစဴစပ် ညှိနင
ှို ်ဵ ကရမည်။
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