ကိဗစ်-၁၉ မ မကးဆက်ေစရန် သတိထားရမည့ ် အချက်များ
（ミャンマー語）
အြပင်ထက
ွ သ
် ည့ အ
် ခါ
・ ကိယ်လက် မ
ွ ်းနယ်ေန ပီး သာမာန်အေြခအေန ငမ
့် တသည့်အခါ၊
အြပင်ထက
ွ ်ြခင်းမ ေ ာင် ား ကပါစိ။့

• မျက် ာအပ်ကိ Mask ကိ အသံးြပ ၍ အြပင်ထက
ွ ် ကပါစိ။့
သိေသာ်
အပအ ပ်ေစရန် အေဆာက်အဦး ြပင်ပတွင် တစ်ြခားသ င့်
့
(၂မီတာေကျာ်) ကွာေနပါက မျက် ာအပ်ကိ ခ တ်ထား ကပါစိ။့

２ｍ

ြပင်ပမ ြပန်လာသည့ အ
် ခါ
• ဆပ်ြပာြဖင့် ေသေသချာချာ လက်ကိ ပွတ်တိက် ေဆးေ ကာပါ။ မိမိတစ်ေယာက်တည်းသံး
မျက် ာသတ်ပဝါကိ အသံးြပ ပါ။

• အသံးြပ ပီးေသာမျက် ာအပ်၊ တစ်

း၊ လက်အပ
ိ ်များကိ စွနပ
် ့ စ်သည့်အခါ၊ တစ်ြခားသများ

ကိင်တွယ်ထေ
ိ တွ မမ ိေစရန် အမိက်အပ
ိ ်အတွငး် သိထည့
်၍ အဝကိ ေသချာစွာစီးပိတ်ေစလိပါသည်။
့

တစ်ြခားသများ င ့် အတတစ်ကွ ေနထိင်ပါက
・အိမ်အတွငး် တွငပ
် င် တစ်ြခားသများ င့် (၂မီတာေကျာ်) ခွာ၍ ေနထိင် ကပါစိ။့

・စကားေြပာသည့်အခါ မျက် ာအပ်ကိ အသံးြပ ၍ အသံကျယ်ေလာင်စွာ မေြပာဆိပါ င။့်

• ေချာင်းဆိး၊ ာေချ ပီးသည့်အခါ ေသေသချာချာ လက်ကိ ပွတ်တိက် ေဆးေ ကာပါ။ မိမိတစ်ေယာက်တည်းသံး
လက်ကိင်ပဝါကိ အသံးြပ ပါ။

・၁ နာရီ ၂ နာရီလ င် တစ် ကိမ်ခန် ့ြပ တင်းေပါက်များကိ ဖွငက
့် ာ ေလဝင်ေလထွက် ေကာင်းေအာင် ြပ လပ် ကပါစိ။့
・တစ်ြခားသများ င့် အတတစ်ကွ အသံးြပ ေနေသာ ရီမိကွနး် ၊ ေရခဲေသတာ၊ မီးခလပ်၊
ဆံပင်အေြခာက်ခံစက်များကိ
အသံးြပ ပီလ င် ပိးသပ်ေပးေစလိပါသည်။

・အိမ်သာသွား ပီးလ င် အဖံ းအပ် ပီး ေရဆွခ
ဲ ျေပးေစလိပါသည်။
【အစားအေသာက် စားသံးေသာအခါ】

• အစားမစားမီ င့် စား ပီးပါက လက်ကိ ေသေသချာချာ ပွတ်တိက် ေဆးေ ကာပါ။
မိမိတစ်ေယာက်တည်းသံး လက်သတ်ပဝါကိ အသံးြပ ပါ။

・အစား စားသည့်အခါ တတ် င်
ိ သမ ေဘးချင်းကပ်၍ ထိင်ေပးေစလိပါသည်။
・ အစားအေသာက်ကိ တစ်ဦးချင်း ပန်းကန်သးီ ြခားစွာ အသံးြပ ကပါစိ။့

တစ်ြခားသများ င ့် အတတစ်ကွ ေနထိင်ပါက
【ေရချိ းသည့ ် အခါ】

• မိမိတစ်ေယာက်တည်းသံး မျက် ာသတ်ပဝါကိ အသံးြပ ပါ။
・ တစ်ဦးစီ အလည့်ကျ ေရချိ းခန်းကိ အသံးြပ ကပါစိ။့

【အိပ်ယာဝင်သည့ ် အခါ】
・တစ်ခန်းထဲတွင် သများ င့် အတတ အိပ်စက်ပါက၊ တတ် င်
ိ သမ ခွာ၍ အိပ်ေစလိပါသည်။
・ တတ် င်
ိ သမ ဦးေခါင်းေနရာကိ မတေအာင် ြပ လပ် ေနေပးေစလိပါသည်။

အပမ ပ်ေစရန် သတိထား ကပါစိ ့
・ အပမ ပ်ေစရန် ြပ တင်းေပါက်ကိ ဖွင၍
့် ေလ၀င်ေလထွက် ေကာင်းေအာင် ြပ လပ် ကပါစိ။့
အဲယားကွနး် ကိ အပချိနမ
် ကာခဏ ညိ၍၊ အပဒဏ်မ ေ ာင် ား ကပါစိ။့

・ အပချိန၊် စိထိမ်းမ ြမငေ
့် နချိနတ
် ွင် အေဆာက်အဦး ြပင်ပတွင် တစ်ြခားသ င့် (၂မီတာေကျာ်)
ကွာေနပါက မျက် ာအပ်ကိ ခ တ်ထား ကပါစိ။့

・ မျက် ာအပ်ကိ အသံးြပ ေနပါက ြပင်းြပင်းထန်ထန် ကိယ်လက် လပ်လ ားမကိ ေ ာင် ားပါ။

ပါတ်၀န်းကျင်မ တစ်ြခားသ င့် လံေလာက်ေသာ အကွာ ိပါက မျက် ာအပ်ကိ တစ်ခဏ ခ တ်ခါ
အနားယ ကပါစိ။့
・ ေရမဆာေသာ်လည်း မ ကာခဏ ေရေသာက်ေပးပါ။ (၁ရက်လ င် ၁.၂ လီတာ)

・ အန်ချင်စတ
ိ ် ိသည့်အခါ၊ မးမိက်သည့်အခါ ချက်ြခင်း အလပ်သင်ဆရာ သိမဟတ်
ေနထိင်မ
့
န် ကားေရးဆရာကိ တင်ြပပါ။

ခ ာကိယ်ကိ ေအးေအာင်ြပ လပ်၍ ေရေသာက်ေပးပါ။

ကိယ်လက် မအီမသာ ြဖစ်ပါက၊အိမ်တွင် အနားယ ကပါစိ။့

※ ပိ မိ၍ အေသးစိတ ် သိလပါက
ိ
ေအာက်ပါ အင်တာအက် ဆိဒ်သ ိ ၀
ိ ပါသည်။
့ င်ေရာက်ေလ့လာ င်
■ကိဗစ်-၁၉မ မကးဆက်ေစရန်

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
■ အပမ ပ် ေစရန်အတွက်
https://www.otit.go.jp/heatstroke/
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