မီ့ေလာငးၿပီ့ခ္ိနး –သငး၏ သီ့သနး႔

အကာအကျယးေပ့ ပစၥညး့စဵုအိတး
လူမႈအဖျဲ႕အစညး့အတျကး သိေကာငး့စရာ အခ္ကးအလကးမ္ာ့

အကာအကြယ္ေပး ပစၥည္းစံုအိတ္မ်ားသည္ မီးသင့္ေလာင္ေသာ အိမ္ျခံမ်ားသို႔
ျပန္ဝင္လာၾကသူမ်ားအတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအိတ္မ်ားကို ႏွာေခါင္းစည္းမ်ားအပိုမ်ား၊
တစ္ခါသံုး ေျခ၊လက္တစ္ဆက္တည္း ဝတ္စံုမ်ားႏွင့္ ခိုင္မာေသာ လက္အိတ္မ်ား
ႏွင့္အတူ သင့္ ေဒသေကာင္စီ သို႔မဟုတ္ အေရးေပၚအေျခေနမ်ားအတြက္
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဌာနတြင္ ရႏိုင္ပါသည္။
ပစၥည္းစံုအိတမ
္ ်ားကို တကိုယ္ေရ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းမ်ား စစ္ေဆးခ်ိန္

ေဖၚျပပါ အေျခအေနမ်ားတြင္ မ်က္ႏွာဖံုးစြပ္မ်ား၊ ေျခ၊လက္တစ္ဆက္တည္း
ဝတ္စံုမ်ားႏွင့္ လက္အိတ္မ်ားကို ဖယ္႐ွားၿပီး စြန္႔ပစ္သင့္ပါသည္။ -

•
•
•

သင္အလုပ္မွ ေခတၲရပ္နားခ်ိန္တိုင္း
သင္အလုပ္မွ ပိုင္ဆိုင္ေသာ အိမ္၊ျခံအတြင္းမွ ျပန္ထြက္ခြာခ်ိန္
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားထဲ ျပန္မဝင္မီ တို႔ျဖစ္ပါသည္။

မ်ားတြင္သာ အသံုးျပဳသင့္သည္။
ထိုပစၥည္းစံုအိတ္မ်ားသည္ မီးခံေက်ာက္ဂြမ္း ဖယ္႐ွားရန္ သို႔မဟုတ္ သန္႔႐ွင္းေရး
ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ မဟုတ္ပါ။
ပစၥည္းစံုအိတ္ထဲတြင္ သင့္အိမ္ျခံအတြင္းသိ႔ု ျပန္မဝင္မီ သင္သိသင့္ေသာ
က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၱရယ္ကင္းေဝးေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား အေသးစိတ္
ေဖၚျပထားသည့္ မီးေလာင္ၿပီးခ်ိန္ – အိမ္ျပန္အဝင္မွာ ေဘးကင္းေစျခင္း

သင့္အိမ္ျခံအတြင္းမွ ျပန္လည္ထြက္ခာြ ေသာအခါ အလြယ္တကူ သန္႔႐ွင္းေရး
ျပဳလုပ္ၿပီး ေရေဆးခ်နိုင္ေသာ ခိုင္မာသည့္ ဖိနပ္မ်ားစီးရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။

အကာအကြယ္ေပး ပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳနည္း -

•

စာမ်က္ႏွာပါ ႏွာေခါင္းစည္းကို အံဝင္ခြင္က် တပ္ဆင္ရန္ လမ္းၫႊန္ခ်က္
အတိုင္း လိုက္နာပါ – ႏႈတ္ခမ္းေမြးႏွင့္ မုတ္ဆိတ္ေမႊးမ်ားက

သိေကာင္းစရာ စာေစာင္ ပါ႐ွိပါသည္။

အမ်ိဳးသားမ်ားကို ႏွာေခါင္းစည္းမ်ား ေကာင္းစြာ အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ျခင္းကို

အကာအကြယ္ေပး ပစၥည္းစံုအိတ္ တစ္ခုစီတြင္
ေအာက္ေဖၚျပပါ ပစၥည္းမ်ား ပါဝင္သည္ -

ေျခ၊လက္တစ္ဆက္တည္း ဝတ္စံုမ်ားကို သင့္ အဝတ္အစားမ်ား၏ အေပၚမွ

•

တစ္ခါသံုး ေျခ၊လက္တစ္ဆက္တည္း ဝတ္စံုမ်ား

ဝတ္ဆင္သင့္ပါသည္။

•

တစ္ခါသံုး

•

ခိုင္မာေသာ လက္အိတ္မ်ား

•

အသံုးျပဳၿပီးေသာ အကာအကြယ္ပစၥည္းမ်ား စြန္႔ပစ္ရန္အတြက္

P2

ႏွာေခါင္းစည္းမ်ား

အမိႈက္ထည့္အိတ္
သိေကာင္းစရာ စာေစာင္မ်ား -

–
–

မီးေလာင္ၿပီးခ်ိန္ – အိမ္ျပန္အဝင္မွာ ေဘးကင္းေစျခင္း
မီးေလာင္ၿပီးခ်ိန္ – သင့္ သီးသန္႔ အကာအကြယ္ေပး ပစၥည္းစံုအိတ္ကို
အသံုးျပဳျခင္း တိ႔ျု ဖစ္သည္။

အတားအဆီး ျဖစ္ေစေၾကာင္း သတိျပဳပါ။

အကာအကြယ္ေပး ပစၥည္းမ်ားကို ဖယ္႐ွားၿပီး စြန႔ပ
္ စ္ရန္ -

•

တစ္ခါသံုး ေျခ၊လက္တစ္ဆက္တည္း ဝတ္စံုမ်ားကို ေျပာင္းျပန္လွန္ၿပီး
အိတ္ထဲထည့္ပါ။

•

လက္အိတ္မ်ားကို ခြ်တ္ၿပီး အိတ္ထထ
ဲ ည့္ပါ။

•

အကယ္၍ ဖိနပ္ကို လႊင့္မပစ္ပါက ေသေသခ်ာခ်ာ ေရေဆးပါ။

•

ႏွာေခါင္းစည္းကို ေနာက္ဆံုးမွခြ်တ္ၿပီး အိတ္ထဲထည့္ပါ။

•

အိတ္ကို အထံုးထံုးၿပီး တင္းတင္းပိတ္ပါ။

•

ထိုအိတ္ကို မည္သည့္အမိႈက္စုရာေနရာမဆို ပစ္ပါ။

ပိုမို သိေကာင္းစရာမ်ား ရယူရန္
အကာအကြယ္ေပး ပစၥည္းစံုအိတ္မ်ား ထပ္မံ ရ႐ွိရန္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ထိုပစၥည္းစံုအိတ္
အသံုးျပဳပံုႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းရန္ သင့္ ေဒသေကာင္စီ သို႔မဟုတ္
အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားအတြက္ အေရးေပၚအေျခေနမ်ားအတြက္
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဌာနကို ဆက္သြယ္ပါ။
ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္အစိုးရ

1 Treasury Place, Melbourne က ခြင့္ျပဳၿပီး

ထုတ္ေဝသည္။

ကြ်ႏု္ပ္ ပစၥည္းစံုအိတ္ မည္မွ် လိုအပ္မည္လဲ။
အကာအကြယ္ေပး ပစၥည္းစံုအိတ္မ်ားသည္ တစ္ခါသံုးျဖစ္ၿပီး ျပန္လည္
မသံုးႏိုင္သျဖင့္ ပိုင္ဆိုင္ေသာ အိမ္၊ျခံအတြင္း ေနသည့္အခ်ိန္အေပၚ မူတည္ၿပီး
လူတစ္ေယာက္လွ်င္ ပစၥည္းစံုအိတ္ အေတာ္မ်ားမ်ား လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။

© မူပိုင္ ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္အစိုးရ Department of Health and Human
Services, ၀ှဿ၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ

P2 သိ႔ုမဟုတ္ N95 ႏွာေခါင္းစည္းကို ဝတ္ဆင္နည္းႏွင့္ ေနသားက်၊မက် စစ္ေဆးနည္း

2

1

4

3

ႏြာေခါငး့စညး့ကို ပျငး့သျာ့ေစရနး

ႏြာေခါငး့ေနရာမြ ဝါယာႀကိဳ့ကို ခဵု့ေနေအာငး

သိုငး့ႀကိဳ့ႏြစးခု ေပၚလာေစရနး

လကးၫႇိဳ့မ္ာ့ႏြငးံ လကးမမ္ာ့ကို သဵု့ၿပီ့

အစျနး့မ္ာ့ကို ခ္ဲလိုကးပါ။

ေကျ့လိုကးပါ။ ႏြာေခါငး့ေနရာမြ

ႏြာေခါငး့စညး့ကို ေဇာကးထို့ထာ့ပါ။

သိုငး့ႀကိဳ့ႏြစးခုကို တစးခုႏြစးတစးခု ချဲလိုကးပါ။

5
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ဝါယာသညး ႏြာေခါငး့စညး့၏
အထကးပိုငး့်ဖစးသညး။

7

6

9

8

သိုငး့ႀကိဳ့မ္ာ့ကို အေပၚဖကးႏြငးံ ေခါငး့ေပၚသို႔

ေအာကးဖကးမြသိုငး့ႀကိဳ့ကို သငးံဂုတးပို့ ေအာကးေ်ခ

အထကးဖကးမြ သိုငး့ႀကိဳ့ကို သငးံငယးထိပး

ႏြာေခါငး့ေပၚမြ ဝါယာႀကိဳ့ကို ႏြာေခါငး့အ႐ို့

ပငးံတငးပါ။

(နာ့႐ျကးမ္ာ့ေအာကးတျငး) ေနရာခ္ၿပီ့

အေပၚတျငး သငးံနာ့႐ျကးမ္ာ့၏ ထိပးသ႔ို

အေပၚသို႔ သကးေတာငးံသကးသာစျာ

ေနသာ့က္ေအာငး ထာ့ပါ။

ဆငး့လာေစရနး ေနရာခ္ပါ။

ေနရာက္ေစရနး ်ဖညး့်ဖညး့ဖိပါ။

10
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ေနရာက္၊မက္ စစး်ခငး့
်ဖညး့ၫႇငး့သကးသာစျာ အသကး႐ြဴသျငး့ပါ။ သငး

်ဖညး့ၫႇငး့သကးသာစျာ အသကး႐ြဴထုတးပါ။

P2 သိုမဟုတး N95 ႏြာေခါငး့စညး့

အသကး႐ြဴသျငး့သညးံအခါ ႏြာေခါငး့စညး့က
မ္ကးႏြာဖကးသို႔ အနညး့ငယး ခ္ိဳငးံဝငးၿပီ့

ႏြာေခါငး့စညး့သညး ေလ်ဖငးံ ်ပညးံေနရပါမညး။
ဤအဆငးံတျငး ႏြာေခါငး့စညး့၏ အစျနး့မ္ာ့မ ြေလ

ဝတးဆငးတိုငး့ ေနရာက္၊မက္

က္ဵဳ႕သငးံသညး။

စိမးံထက
ျ း်ခငး့ မ႐ြိေစရနး အေရ့ႀကီ့သညး။

စစးရပါမညး။

11

12

ၤႏြာေခါငး့စညး့ကို ဝတးဆငးတိုငး့ ဤၫႊနးၾကာ့ခ္ကးမ္ာ့ကို လိုကးနာပါ။ ႏြာေခါငး့စညး့မ္ာ့သညး မြနးကနးစျာ မဝတးဆငးပါက ရညးမြနး့သညးံ ကာကျယးမႈအဆငးံ မေပ့ႏိုငးပါ၊ ထိုေၾကာငးံ အထကးတျငး အေသ့စိတး ေဖၚ်ပထာ့သညးံအတိုငး့ ေကာငး့စျာ
ေနသာ့တက္်ဖစးရနး အေရ့ႀကီ့ပါသညး။ မုတးဆိတးေမႊ့၊ ႏႈတးခမး့ေမႊ့မ္ာ့ ေ်ပာငးစငးေအာငး ရိတးထာ့သညးံ အမ္ိဳ့သာ့မ္ာ့သညး ေကာငး့ဆဵု့ ေလလဵုမႈကို ရပါလိမးံမညး။ P2 သိမ
ု ဟုတး N95 ႏြာေခါငး့စညး့မ္ာ့သညး ထုတးလုပးသညးံ ကုမၸဏီေပၚမူတညးၿပီ့
အနညး့ငယး ကျ်ဲ ပာ့ႏိုငးသညး်ဖစးရာ ထုတးလုပးသူ၏ ၫႊနးၾကာ့ခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ သတိေပ့ခ္ကးမ္ာ့ကို အၿမဲတနး့ လိုကးနာပါ။
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