မိမိအသက္အႏၱရာယ္ကို ကာကြယ္ဖို႔ သတိ႐ွိၾကၿပီး သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေဘးလြတ္ရာသို႔ တိမ္းေရွာင္ၾကပါ

ႏုိဗယ္ကုိရုိနာဗုိင္းရက္စ္ (COVID-19) ေရာဂါအေျခအေနမွာ ေလ်ာ့ပါးသြားျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း

ေရာဂါေဘး ၾကံဳေတြ႕လာသည့္အခါ ေယဘုယ်အေနျဖင့္ဆုိပါက ေဘးအႏၲရာယ္ရွိေသာ

………………………………………………..…

ေနရာမ်ားမွ ေဘးလြတ္ရာသုိ႔ သင္တုိ႔ တိမ္းေရွာင္ၾကရမည္။

……………………………………………..…………...
သတိျပဳရမည့္ အခ်က္ ၅ ခ်က္


ေဘးလြတ္ရာသုိ႔ တိမ္းေရွာင္ရမည္ဆုိသည္မွာ ေဘးအႏၲရာယ္ရွိေသာေနရာမွ
ေဝးရာသု႔ိ တိမ္းေရွာင္ျခင္းကုိ ဆုိလုိသည္။ အကယ္၍ သင္သည္
ေဘးကင္းေသာေနရာ၌ ရွိေနပါက တိမ္းေရွာင္စခန္းတစ္ခုသုိ႔သြားရန္ မလုိအပ္ပါ။



မူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ား (သုိ႔) အမ်ားျပည္သူခန္းမမ်ားသာလွ်င္
တိမ္းေရွာင္ရမည့္ေနရာမ်ား မဟုတ္ပါ။ အကယ္၍ ေဘးကင္းလံုျခံဳသည္ဆုိပါက ေဆြမ်ဳိး

(သု႔)ိ မိတ္ေဆြတစ္ဦး၏ အိမ္၌ တိမ္းေရွာင္ရန္ စဥ္းစားထားပါ။


ပါးစပ္ႏွင့္ႏွာေခါင္းစည္းမ်ား၊ ပုိးသတ္ေဆးရည္ ႏွင့္ ကုိယ္ပူခ်ိန္တုိင္းကိရိယာမ်ား
ရွားပါးေနပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သင္ တစ္ကုိယ္ရည္ အသံုးျပဳရန္အတြက္
ယူႏုိင္သေလာက္ မ်ားမ်ားယူလာပါ။

 ေဒသခံအစုိးရက သတ္မွတ္စီစဥ္ေပးေသာ စုေဝးတိမ္းေရွာင္ရန္ေနရာမ်ားမွာ
အေျပာင္းအလဲ (သုိ႔) လူဦးေရမ်ားျပားလာျခင္း ရွိေကာင္းရွိႏုိင္ပါသည္။ ေရာဂါကပ္ေဘး
ဆုိက္ေရာက္စဥ္ သင္၏ ေဒသခံအစုိးရ၏ ဝက္ဘ္ဆုိက္ အစရွိသည္တုိ႔ကုိ
အစဥ္မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာပါ။


ကားထဲမွာရွိေနေသာ္လည္း သည္းထန္စြာမုိးရြာသြန္းခ်ိန္တြင္ အျပင္သြားျခင္းမွာ
အႏၲရာယ္ရွိပါသည္။ အကယ္၍ မျဖစ္မေန သင္၏ ကားထဲ၌ တစ္ညတာ
ေနရမည္ဆုိပါက ေရႀကီးသည့္အေျခအေန၌ ပိတ္မိျခင္း မရွိေစရန္
ပတ္ဝန္းက်င္အေနအထားတုိ႔ကုိ သတိႀကီးစြာ ေစာင့္ၾကည့္ပါ။
အစုိးရဝန္ႀကီးရံုး (ေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာ စီမံခန႔္ခြဲေရး) ႏွင့္
မီးေဘး ႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာ စီမံခန႔္ခြေ
ဲ ရးဌာန

ယခု သင္၏ ေနအိမ္မွာ

………………..

ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈ ရွိမရွိ

…………………....

စစ္ေဆးရမည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္

ေဘးလြတ္ရာသုိ႔တိမ္းေရွာင္ရန္ ဆံုျဖတ္ခ်က္ ဇယား
စတင္ပါ

တိမ္းေရွာင္းရန္အတြက္ မည္သည့္အရာတုိ႔ကုိ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသနည္း။
* ေဘးအႏၲရာယ္ျပေျမပံုဆုိသည္မွာ ေရႀကီးျခင္း (သုိ႔) ေျမၿပိဳျခင္း အစရွိသည့္

ေဘးအႏၲရာယ္ျပေျမပံု* ေပၐတြင္ သင္၏ေနအိမ္ကုိ ရွာေဖြၿပီး

ေဘးအႏၲရာယ္ႀကီးမားေသာေနရာမ်ားကုိ အေရာင္ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားေသာေျမပံု

အမွတ္အသားျပဳလုပ္ပါ။

ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ အေရာင္ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားျခင္းမ႐ွိေသာေနရာမ်ားတြင္လည္း
ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား က်ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။
အေရာင္ျဖင့္ေဖာ္ျပထားေသာေနရာ၌ သင္ မေနထုိင္ေသာ္လည္း

သင္၏ေနအိမ္သည္ အေရာင္ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားေသာေနရာ၌
တည္ရွိေနပါသလား။

ထုိေနရာမွာ ေဘးပတ္ဝန္းက်င္ေနရာမ်ားထက္ ေျမနိမ့္ပုိင္း (သု)ိ႔

မရွိပါ

ေခ်ာက္ကမ္းပါးႏွင့္နီးစပ္ပါက ေဒသခံအစုိးရမွ ထုတ္ျပန္ေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည္ၿ့ ပီး သင့္ေလ်ာ္သည့္အတုိင္း
တိမ္းေရွာင္သင့္ပါသည္။

ရွိသည္

သင္၏ေနအိမ္အေပၐ ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏုိင္သျဖင့္
ေယဘုယ်အားျဖင့္* သင္၏ေနအိမ္မွ ေဘးလြတ္ရာသု႔ိ

ႁခြင္းခ်က္

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရပါမည္။

သင္ သာမက သင္ႏွင့္အတူရွိေသာသူမ်ား
ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရန္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္ပါသလား။

* ေရေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏုင
ိ ္သည့္ ေနရာမ်ား၌ ရွေနေသာ္
ိ
လည္း ေ
အာက္ပါအေျခအေနမ်ားတြင္ ေနအိမ္၌ သင္ ေဘးကင္းလံုျခံဳစြာ ေနႏုင
ိ ္ပါသည္
၁) သင္သည္ ေရေဘးေၾကာင့္ ေနအိမ္မ်ား ၿပိဳက်ႏုင
ိ ္ေသာ (သ႔)ု ိ
ပ်က္စီးႏုင
ိ ္ေသာ အႏၲရာယ္မ်ားသည့္ ေနရာ၌ မေရာက္ရေနျခင္
ွိ
း။
၂) သင္၏ေနအိမ္သည္ ေရလႊမ္းမုိးသည့္ ေရမ်က္ႏွာျပင္အနက္ထက္
ပုိ၍ျမင့္ေသာကုန္းျမင့္၌ တည္ရေနျခင္
ွိ
း။
၃) ေရႀကီးခဲ့လွ်င္လည္း ေရက်သည့္အခ်န္ိ အထိ ေစာင့္ဆုိင္းရန္ သင္၌ ေ
သာက္သံုးေရ၊ အစားအစာ ႏွင့္ အျခားအေထာက္အပံ့မ်ား အလံုအေလာက္
ရွေနျခင္
ိ
း။

မၾကာပါ

ၾကာမည္
ေဘးကင္းလံုျခံဳေသာေနရာတစ္ခု၌ ေနထုိင္ေသာ သင္၏
ေဆြမ်ဳိး (သုိ႔) မိတ္ေဆြတစ္ဦး သင္၌ ရွိၿပီး ၎တုိ႔ႏွင့္အတူ သင္
ေခတၱေနႏုိင္ပါသလား။

ေဘးကင္းလံုျခံဳေသာေနရာတစ္ခု၌ ေနထုိင္ေသာ သင္၏
ေဆြမ်ဳိး (သုိ႔) မိတ္ေဆြတစ္ဦး သင္၌ ရွိၿပီး ၎တုိ႔ႏွင့္အတူ သင္
ေခတၱေနႏုိင္ပါသလား။

ေနႏုိင္

မေနႏုိင္

ေနႏုိင္

မေနႏုိင္

အဆင့္ ၃ သတိေပးခ်က္
ထုတ္ျပန္ပါက
ေဘးကင္းလံုျခံဳေသာေနရာရွိ
ေဆြမ်ဳိး (သု႔)ိ မိတ္ေဆြတစ္ဦး၏
ေနအိမ္သ႔ုိ တိမ္းေရွာင္ပါ။
(ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လာ
မည့္အေၾကာင္း
ေဘးအႏၲရာယ္မက်ေရာက္မီ
ခြင့္ေတာင္းထားပါ။)

အဆင့္ ၃ သတိေပးခ်က္
ထုတ္ျပန္ပါက
သင္၏ေဒသခံအစုိးရက
သတ္မွတ္စီစဥ္ေပးထား
ေသာ ေရွာင္တိမ္းရာ
စခန္းသုိ႔ တိမ္းေရွာင္ပါ။

အဆင့္ ၄ သတိေပးခ်က္
ထုတ္ျပန္ပါက
ေဘးကင္းလံုျခံဳေသာေနရာရွိ
ေဆြမ်ဳိး (သုိ႔) မိတ္ေဆြတစ္ဦး၏
ေနအိမ္သုိ႔ တိမ္းေရွာင္ပါ။
(ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လာ
မည့္အေၾကာင္း
ေဘးအႏၲရာယ္မက်ေရာက္မီ
ခြင့္ေတာင္းထားပါ။)

အဆင့္ ၄ သတိေပးခ်က္
ထုတ္ျပန္ပါက
သင္၏ေဒသခံအစုိးရက
သတ္မွတ္စီစဥ္ေပးထား
ေသာ ေရွာင္တိမ္းရာ စခန္းသုိ႔
တိမ္းေရွာင္ပါ။

