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ေရဆိုးႏွင့္ေရပတ္ဝန္းက်င္တို႔တြင္ SARS-CoV-2ႏွင့္                       
စပ္လ်ဥ္း၍ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ               

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းအား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း
စီမံကိန္းအေၾကာင္းအရာ

ဤစီမံကိန္းသည္ မဲေခါင္ျမစ္ဝွမ္းေဒသရွိ ႏိုင္ငံ (၅) ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၊ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ၊ လာအိုႏိုင္ငံ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔၏ အစိုးရမ်ားအား  

ကမာၻ႔ကပ္ေရာဂါ COVID-19အတြက္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္၊ တုံ႔ျပန္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ျပန္လည္သက္သာေကာင္းမြန္လာေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမွ SARS-CoV-2 ႏွင့္စပ္လ်

ဥ္း၍ ပတ္ဝန္းက်င္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းအတြက္ ဆန္းသစ္တီထြင္ႀကံဆထားေသာအစီအမံမ်ားအား ပံ့ပိုးကူညီလႊဲေျပာင္းေပးႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္ပါသည္။

ထိုသို႔နည္းပညာလႊဲေျပာင္းရာတြင္ ေရႏွင့္ဆိုင္ရာပတ္ဝန္းက်င္မ်ား (အဓိကအားျဖင့္ ေရဆိုးႏွင့္ စီးဆင္းသြားေသာမိုးေရ)တြင္ SARS-CoV-2 တည္ရွိပ်ံႏွံ႔မႈအေျခအေနအား 

ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အစိုးရအသီးသီး၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အစိုးရမ်ား၏ COVID-19 ထိန္းခ်ဳပ္ေရး 

နည္းဗ်ဴဟာမ်ားအား အသိေပးရန္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ COVID-19 ကိုၾကံ့ၾကံ့ခံႏိ္ုင္ေစရန္ ျပင္ဆင္ထားရွိသည့္ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေစႏိုင္ရန္ 

စသည့္လုပ္ငန္းမ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။

စီမံကိန္းမွ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံခ်င္းစီအတြက္ COVID-19 ျဖစ္ပြားမႈမ်ားအား ကုန္က်စရိတ္ကိုထိေရာက္၍ ေစာလ်င္စြာေထာက္လွမ္းသိရွိႏိုင္မည့္ စနစ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္းျဖင့္ 

မဲေခါင္ျမစ္ဝွမ္းေဒသတြင္ ေရရွည္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရရွိျခင္း၊ စနစ္မ်ားတည္ရွိျခင္း၊ တည္ၿငိမ္မႈရွိျခင္း၊ လူမႈသဟဇာတျဖစ္မႈႏွင့္ စီးပြားေရးျပန္လည္ထူေထာင္ေရး

လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန္ ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

စီမံကိန္းေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာႏွင့္ အစီအစဥ္
Water Research Australia (WaterRA) သည္ ေရဆိုးကို စစ္ေဆးျခင္းမွ SARS-CoV-2 ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား  

ရရွိရန္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံအဝွမ္း ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီး ပူးေပါင္းရွာေဖြစစ္ေဆးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ ပုံမွန္စစ္ေဆးျခင္း လုပ္င

န္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေရဆိုင္ရာေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္၍ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္း ျဖန႔္က်က္ထားသည့္ ကြန္ရက္မွ ‘အမွတ္ေန

ရာမ်ား’တြင္ တိုင္းတာစစ္ေဆးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။ ဤစီမံကိန္းမွ SARS-CoV-2အတြက္ ေရဆိုးဆိုင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာျခင္း 

တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း စီမံကိန္း (Collaboration on Sewage Surveillance for SARS-CoV-2  ColoSSoS) ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ေသာ မဲေခါင္ျမစ္ဝွမ္းတြင္ တို

င္းတာမည့္ အမွတ္ေနရာကြန္ရက္ကို ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၏ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားအရ အဆိုပါနည္းလမ္းမ်ားသည္ ေရဆိုးပိုက္လိုင္းအတြင္း စီးဆင္းပါဝင္သြားမည့္ SARS-CoV-2တည္ရွိေနမႈကို 

လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ရွာေဖြသိရွိႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလ်က္ရွိၿပီး ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈအသစ္မ်ား စစ္ေဆးေတြ႕ရွိမႈမတိုင္ခင္ ေရာဂါကူးစက္မႈမ်ားကို 

ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္ရန္ ကူညီႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းလည္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎နည္းလမ္းမ်ားသည္ ေရာဂါျပန္လည္ျဖစ္ပြားလာႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ 

ဒုတိယလႈိင္းျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားကို ႀကိဳတင္သတိေပးႏိုင္ရန္ အသုံးဝင္ေသာ ကိရိယာတစ္ခုအျဖစ္လည္း ကူညီပံ့ပိုးေပးႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ 

ဤကိရိယာမ်ားကို COVID-19ထိန္းခ်ဳပ္မႈနည္းလမ္းမ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအေျခအေနအား ေစာင့္ၾကည့္ရန္အတြက္လည္း အသုံးျပဳႏိုင္ၿပီး ရပ္႐ြာအတြင္း 

ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး ေလ်ာ့က်ေပ်ာက္ကြယ္မႈ အေျခအေနကိုလည္း ေလ့လာသိရွိႏိုင္သည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းသည္ ေရာဂါရွာေဖြစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ 

အျခားေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈမ်ားမွ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္၍ က်န္းမာေရးအာဏာပိုင္မ်ားကို အသိေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ COVID-19 ကူးစက္ေရာဂါ 

Supported by:

https://www.waterra.com.au/research/communities-of-interest/covid-19/
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ထိန္းခ်ဳပ္ေရးနည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးႏိုင္မည့္ အသုံးဝင္သည့္ ကိရိယာတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။

စီမံကိန္း၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား

ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ေရဆိုး၊ စြန႔္ပစ္ေရႏွင့္ စီးဆင္းသြားေသာမိုးေရမ်ားတြင္ SARS-CoV-2 တည္ရွိမႈကို ေစာင့္ၾကည့္သိရွိႏိုင္မည့္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၏ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ား

အား ဗီယက္နမ္၊ ကေမာၻဒီးယား၊ လာအို၊ ျမန္မာႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔ရွိ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားဆီသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ အစိုးရအဆင့္ COVID-19 ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားအတြက္  

အသိေပးႏိုင္ရန္ျဖစ္သည့္အျပင္ ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္ -

•  ေရဆိုး၊ စြန႔္ပစ္ေရႏွင့္ စီးဆင္းသြားေသာမိုးေရမ်ားတြင္ SARS-COV-2 တည္ရွိမႈအား စမ္းသပ္ႏိုင္ရန္ နမူနာေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ စစ္ေဆးျခင္းအတြက္ 

အေကာင္းဆုံးေသာ အေလ့အထမ်ားကို မွ်ေဝျခင္း။

• ဗီယက္နမ္၊ ကေမာၻဒီးယား၊ လာအို၊ ျမန္မာႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔၏ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားအား COVID-19 ပ်ံႏွံ႔မႈမ်ားႏွင့္ ကန႔္သတ္ထားရွိမႈမ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို 

ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ ကူညီေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ဤစီမံကိန္းမွ အခ်က္အလက္မ်ားအား အျခားေသာစစ္ေဆးမႈ ရလဒ္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ထားသည့္ 

ဒီဇိုင္းကိရိယာမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္း။

• ၿမိဳ႕ျပ၊ ေက်းလက္၊ ေဝးလံေခါင္သီေသာ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးအေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား အကန႔္အသတ္ရွိၿပီး အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခမ်ားသည့္ 

ရပ္႐ြာလူထုမ်ားအား အဓိကထားရည္႐ြယ္သည့္ COVID-19 တုံ႔ျပန္ျခင္းဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္း။

•  ေရာဂါပိုးမ်ားကို ပုံမွန္ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆး၍ အေစာပိုင္းသတိေပးခ်က္မ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္းျဖင့္ အစိုးရမ်ားမွ တုံ႔ျပန္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာႏွင့္ ထိေရာက္စြာ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ျခင္း။

• လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႀကဳံေတြ႕လာရသည့္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို မွ်ေဝရန္ႏွင့္ 

ရရွိလာေသာ ဗဟုသုတမ်ား လက္လွမ္းမီႏိုင္ေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ မဲေခါင္ေဒသဆိုင္ရာ ဗဟုသုတအသိုက္အဝန္းတစ္ခု (Mekong Knowledge Hub - MKH) 

ပံ့ပိုးေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္း။

ေဆာင္႐ြက္မည့္နည္းလမ္းႏွင့္ အခ်ိန္ဇယား

၁။ ရက္သတၱပတ္ ၁ မွ ၄: မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာအစီအစဥ္မ်ား ထူေထာင္ရန္

  က။ စီမံကိန္း၏ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအား ႀကီးၾကပ္ရန္ စီမံကိန္းအား စီမံခန႔္ခြဲေသာအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပါမည္။

ခ။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံခ်င္းစီအတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေရႏွင့္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ ေရႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ  

ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ပါဝင္သည့္ စီမံကိန္းညႇိႏႈိင္းေရးေကာ္မတီမ်ား (Project Coordinating Committees -PCC) ဖြဲ႕စည္းပါမည္။ စီမံကိန္းညႇိႏႈိင္းေရး ေကာ္မတီ

မ်ား ေဖာ္ေဆာင္မႈအား ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံခ်င္းစီတြင္ ေဖာ္ေဆာင္ထားၿပီးျဖစ္သည့္ COVID-19 ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး ဦးစီးေကာ္မတီမ်ား (Steering Committee) မွ 

ဆုံးျဖတ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ ေဖာ္ေဆာင္ထားရွိသည့္ က်ယ္ျပန႔္ေသာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈႏွင့္ တုံ႔ျပန္မႈအစီအမံမ်ားတြင္ ယခုနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္း 

စပ္ထည့္သြင္းထားမည္ျဖစ္သည္။ Australian Water Association (AWA) ႏွင့္ ၎၏မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ားမွ PCCမ်ားအတြက္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးဌာနတစ္ခု ပံ့ပိုး

သြားမည္ျဖစ္သည္။

ဂ။ တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္ တစ္ဖြဲ႕အၾကား အခ်င္းခ်င္းမိတ္ဖက္ဖြဲ႕ျခင္းမ်ားႏွင့္ နည္းျပေပးျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

(၁) ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံႏွင့္ မဲေခါင္ေဒသအတြင္းရွိ မိတ္ဖက္ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ားအၾကား။

(၂)  ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၏ ေရေပးေဝေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ မဲေခါင္ေဒသအတြင္းရွိ ေရေပးေဝေရးလုပ္ငန္းမ်ား အၾကား။

(၃) ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံရွိ က်န္းမာေရးေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ မဲေခါင္ေဒသအတြင္းရွိ က်န္းမာေရးေအဂ်င္စီမ်ားအၾကား။

ထိုတစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ားကို AWA ႏွင့္ WRAတို႔မွ ပံ့ပိုးကူညီသြားမည္ျဖစ္ၿပီး PCCမ်ားသို႔ သတင္းပို႔သြားမည္ျဖစ္သည္။

ဃ။  ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ ပညာရွင္မ်ားမွ အေတြ႕အႀကဳံမ်ား၊ လက္ေတြ႕က်င့္သုံးေနသည့္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ရလဒ္မ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ မွ်ေဝႏိုင္မည့္ ဆက္သြယ္ေရး 

စနစ္တစ္ခုပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္ မဲေခါင္ေဒသဆိုင္ရာ ဗဟုသုတအသိုက္အဝန္းတစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းကိုေဆာင္ရြက္မည္။ MKHတြင္ ပါဝင္မည့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား 

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံခ်င္း၏ PCCမ်ားမွ ပထမအႀကိမ္အစည္းအေဝးတြင္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းသြားမည္ျဖစ္သည္။

၂။ ရက္သတၱပတ္ ၅-၁၈: လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ ေလ့က်င့္ေရးအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ေရွ႕ေျပးေလ့လာမႈမ်ား ဒီဇိုင္းေရးဆြဲရန္။

က။ PCCမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္၍ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံခ်င္းစီအတြက္ သင့္ေတာ္မည့္ ပုံမွန္ပတ္ဝန္းက်င္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ နမူနာေကာက္ယူျခင္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္း

မ်ား ဖန္တီးေဖာ္ေဆာင္ရန္။
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ခ။ ဓာတ္ခြလုဲပ္ငန္းႏွင့္ စစ္ေဆးျခင္းလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းအား ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံခ်င္းစီႏွင့္ ကုိက္ညီသည့္ နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြေပးေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈပံုစံျဖင့္ ေ

ဆာင္႐ြက္ရန္။

ဂ။ အစိုးရမ်ား၏ က်ယ္ျပန႔္ေသာ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးသည့္ နည္းလမ္းမ်ားတြင္ အခ်က္အလက္မ်ား ေပါင္းစပ္ပါဝင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ အကဲျဖတ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္ 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ဒီဇိုင္းေရးဆြဲရန္။

ဃ။ အစိုးရမ်ား (က်န္းမာေရးႏွင့္ COVID-19 ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ား အပါအဝင္) ႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရန္။

၃။ ရက္သတၱပတ္ ၁၉-၂၂: စီမံကိန္း အပိုင္း (၂) အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ႏိုင္ငံတိုင္းအတြက္ မူေဘာင္ႏွင့္ လမ္းျပေျမပုံ ေရးဆြဲျခင္း။

အစီရင္ခံစာသည္ သုေတသနပညာရွင္မ်ား၊ ေရႏွင့္ဆိုင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ က်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲခန္းမ်ား၊ အစိုးရအရာရွိမ်ား ပါဝင္ေဖာ္ေဆာင္မည့္ စီမံကိန္း  

အပိ္ုင္း(၂) လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား ေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၎တြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမႈဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား  

ျဖန႔္ေဝျခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈေရး ကိရိယာမ်ား လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္း အပိုင္း (၁)တြင္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံခ်င္းစီ၌ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္သတ္မွတ္

ခဲ့သည့္ ဦးစားေပးဇုန္မ်ားတြင္ ေရွ႕ေျပးအစီအစဥ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းမ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။

ရလဒ္မ်ား 

စီမံကိန္း အပိုင္း (၁) လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၏ ရလဒ္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္သည္။ 

၁။ စီမံကိန္းမိတ္ဖက္မ်ားမွ သေဘာတူညီၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ အစည္းအေဝးအစီအစဥ္မ်ား။

၂။ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ စီမံကိန္းမိတ္ဖက္မ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ တာဝန္မ်ားအတြက္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား။

၃။ SARS-CoV-2 သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးသင္တန္းဗီဒီယိုမ်ားႏွင့္ သင္တန္းအပိုင္းခြဲမ်ား။ 

၄။  ေရးဆြဲၿပီး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအား ဗီယက္နမ္၊ ခမာ၊ လာအို၊ ျမန္မာ ႏွင့္ ထိုင္းဘာသာစကားမ်ားသို႔ ဘာသာျပန္ဆိုျခင္းမ်ား။

၅။  ေဒတာခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသည့္ ေဆာ့ဝဲလ္မ်ားႏွင့္ Spreadsheet Toolsမ်ား။

၆။ အခ်က္အလက္စာ႐ြက္မ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္ငန္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းဂ်ာနယ္ေဆာင္းပါးမ်ားႏွင့္ သိပၸံနည္းက်အစီရင္ခံစာမ်ား ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝျခင္းမ်ား။

၇။  ေရဆိုးမ်ားတြင္ SARS-CoV-2တည္ရွိမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စစ္တမ္းမ်ား။

ရလဒ္မ်ား၏ အက်ိဳးေက်းဇူးအေနျဖင့္ ႏွစ္ဆရရွိမည္ျဖစ္သည္ -

၁။  ေရာဂါကူးစက္မႈဆိုင္ရာ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား ေပါင္းစပ္ပါဝင္မည့္ SARS-CoV-2၏ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားသည္ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားက 

စိတ္ခ်ယုံၾကည္ရသည့္ ေတြ႕ရွိမႈအေနျဖင့္ ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ကူညီေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

• COVID-19 ႏွင့္ SARS-CoV-2 ေရာဂါကူးစက္မႈပ်ံ႕ႏွံ႔မႈကို ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ လည္းေကာင္း၊

• ထိန္းခ်ဳပ္မႈမဟာဗ်ဳဟာမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈအတိုင္းအတာအား စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ရာတြင္ လည္းေကာင္း၊

• မ်ားျပားလာႏိုင္သည့္ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈအေျခအေနအား ေစာလ်င္စြာ အသိေပးရာတြင္လည္းေကာင္း၊

• အခ်ိန္ႏွင့္လိုက္၍ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ ေလ်ာ့က်လာမႈ အေျခအေနအား လမ္းေၾကာင္းရွာေဖြရာတြင္ လည္းေကာင္း၊

• အမ်ားအျပားျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ား၊ ႐ုတ္တရက္ျဖစ္ပြားမႈ မ်ားျပားလာသည့္ ေနရာမ်ားအား ေထာက္လွမ္းသိရွိႏိုင္ရန္လည္းေကာင္း 

အကူအညီေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

၂။ ၿမိဳ႕ျပ၊ ေက်းလက္ႏွင့္ ေဝးလံေခါင္သီသည့္ အရပ္ေဒသမ်ားရွိ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားတြင္ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ အေျခအေနအား နားလည္သိရွိႏိုင္ကာ ျပည္နယ္အစိုးရသို႔ 

အဓိကထားေဆာင္႐ြက္ရမည့္ တုံ႔ျပန္အားထုတ္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအား ကူညီေပးႏိုင္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၊ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ၊ လာအိုႏိုင္ငံ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံအစိုးရအဖြဲ႕မ်ားမွ ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ COVID-19 အေပၚတုံ႔ျပန္မႈမ်ားအား 

အေကာင္းဆုံး ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႕ကြၽမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအား ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံခ်င္းစီအတြက္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိစြာ 

ဘာသာျပန္ဆိုသြားမည္ျဖစ္သည္။

စီမံကိန္း၏အက်ိဳးရလဒ္မ်ားႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ား 

စီမံကိန္း၏ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္သည္ -

၁။ SARS-CoV-2 (ႏွင့္အျခားေရာဂါပိုးမ်ား)အား သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈတြင္ မဲေခါင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တက္လာျခင္း။
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၂။ COVID-19 ျဖစ္ပြားမႈကိုေစာစီးစြာသတိေပးႏိုင္ျခင္းႏွင့္ရွာေဖြေတြ႕ရွိႏိုင္ျခင္း။

၃။ COVID-19 ျဖစ္ပြားမႈကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိရန္ႏွင့္ ရပ္႐ြာတြင္ ဗိုင္းရပ္စ္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈကို ရွာေဖြရန္ ကုန္က်စရိတ္သက္သာျခင္း။

၄။ ေဒသတြင္း COVID-19၏ သက္ေရာက္မႈေၾကာင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ျခင္း။

၅။ ပုံမွန္အေျခအေနသို႔ လ်င္ျမန္စြာ ျပန္လည္ေရာက္ရွိႏိုင္ျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ျခင္း။

၆။ ရပ္႐ြာလူထုတြင္း COVID-19 ႏွင့္ SARS-CoV-2 ပ်ံ႕ႏွံ႔ႏိုင္မႈ၏ ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ ပုံစံႏွင့္ ခန႔္မွန္းခ်က္မ်ားကို သတင္းေပးပို႔ရာတြင္ ခ်ဥ္းကပ္မႈပုံစံ ပိုမိုတိုးတက္လာျခင္း။

Q&A
အဘယ္ေၾကာင့္ SARS-CoV-2 အတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္နည္း။

• ရပ္႐ြာအတြင္း ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ SARS-CoV-2 တည္ရွိပ်ံ႕ႏွံ႔မႈအေျခအေနပုံစံအား လိုက္လံရွာေဖြႏိုင္၍ ေရာဂါကူးစက္မႈႏႈန္း ျမင့္တက္မႈအား ေစာလ်င္စြာ  

အသိေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည့္ ေဘးအႏၲရာယ္သက္ေရာက္မႈမရွိဘဲ ကုန္က်စရိတ္ထိေရာက္သည့္ ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ားအား ရပ္႐ြာလူထုသို႔ ေပးအပ္ႏိုင္ရန္။

• အျခားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား (ဥပမာ - ေရာဂါရွာေဖြစစ္ေဆးျခင္းမွ ရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ား) ကဲ့သို႔ COVID ထိန္းခ်ဳပ္မႈနည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို 

ကူညီေပးႏိုင္သည့္ ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ား ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္။

• အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီရန္။ (ကမာၻတစ္ဝွမ္း အသုံးျပဳသည့္ ခ်ဥ္းကပ္နည္းျဖင့္)

• ႏိုင္ငံအတြင္း သို႔မဟုတ္ ေဒသတြင္း၌ SARS-CoV-2 ျဖစ္ပြားမႈအေျခအေနအဆင့္အား သက္ေသအေထာက္အထားတစ္ခုအေနႏွင့္ အေထာက္အကူျပဳျခင္းျဖင့္ 

အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ေဒသမ်ားအၾကား ခရီးသြားလာျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ အသိေပးႏိုင္ရန္။

SARS-CoV-2 အတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈကို မည္သည့္ေနရာတြင္ ေဆာင္႐ြက္ေနသနည္း။

• တစ္ကမာၻလုံးအတိုင္းအတာအရ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈဆိုင္ရာအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား (OECD countries) ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္

ရွိသည္။

နမူနာမ်ားကို မည္သည့္ေနရာမွ ေကာက္ယူပါသနည္း။

• နမူနာမ်ားကုိ ေရဆုိးသန႔စ္င္စက္႐ံုမ်ား၊ ေရဆုိးပုိက္လုိင္းျပဳျပင္ရန္ အဖြင့္အပိတ္လုပ္ႏုိင္သည့္ ေနရာမ်ား ႏွင့္ အေဆာက္အဦမ်ား၊ စက္႐ံုေနရာမ်ားမွ စီးဆင္းသြားေသာ မုိးေရ

မ်ားကုိ နမူနာေကာက္ယူပါသည္။

ရလဒ္မ်ားအား မည္သို႔အသုံးခ်မည္နည္း။

• ရလဒ္မ်ားကို ေရာဂါရွာေဖြစစ္ေဆးျခင္း၊ ထိေတြ႕ခဲ့သူမ်ား လိုက္လံရွာေဖြျခင္း ႏွင့္ နယ္စပ္သြားလာမႈသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၏ က်ယ္ျပန႔္ေသာ သက္ေသအေထာက္

အထားမ်ားမွ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ အကဲျဖတ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

• ၎တို႔သည္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို အကဲျဖတ္ရန္ႏွင့္ COVID ထိန္းခ်ဳပ္မႈမဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို လမ္းၫႊန္ႏိုင္ရန္အတြက္ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားအား အသိေပးကူညီႏိုင္သည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ မစတင္ႏိုင္ရပါသနည္း။

• ဤလုပ္ေဆာင္မႈအား ေရဆိုးတြင္း ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးပါဝင္မႈအား စစ္ေဆးစမ္းသပ္ႏိုင္သည့္ ကြၽမ္းက်င္သူရွိသည့္ ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ားတြင္သာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။

• စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား (ရန္ပုံေငြႏွင့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား) စတင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အခ်ိန္မ်ားစြာ ၾကာျမင့္ပါသည္။

• ထို႔ေနာက္ နည္းလမ္းမ်ားကို ျပင္ဆင္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ဝန္ထမ္းမ်ားအား သင္တန္းေပးျခင္း၊ ဓါတ္ကူပစၥည္းႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားရရွိရန္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ား 

လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ၿပီး နည္းလမ္းမ်ားမွာ ခြင့္ျပဳခ်က္ႏွင့္ အတည္ျပဳခ်က္မ်ား ရရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။

• ရလဒ္မ်ားမွာ အရည္အေသြးျမင့္မားမႈ ရွိရန္ လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အလ်င္စလိုမလုပ္ေဆာင္ဘဲ တိတိက်က်လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ၿပီးစီးမည္နည္း။

• စစ္ေဆးမႈအေျခအေနအား က်ယ္ျပန႔္သည့္ ကိုယ္ခံစြမ္းအား ရရွိၿပီးသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ (ဥပမာ - ကာကြယ္ေဆး ရရွိၿပီးေနာက္) ေလွ်ာ့ခ်သြားပါမည္။

• ဤစစ္ေဆးစမ္းသပ္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ေဆးေပၚၿပီး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာသည္အထိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္ေျခရွိပါသည္ (အျခားဗိုင္းရပ္စ္ပိုးမ်ားအတြက္လည္း 

ဤသို႔လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိသည္)။ နမူနာမ်ားတြင္ ပိုလီယိုစမ္းသပ္မႈမ်ားအား ပုံမွန္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္၏ မ်ိဳးကြဲမ်ား၊ ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္  

တစ္ဖန္ျပန္လည္ ေပၚေပါက္လာႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားကို ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

• Norovirus ႏွင့္ Adenovirus တို႔အား စစ္ေဆးမႈမ်ားအား ပုံမွန္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔၏ ကမာၻအႏွံ႔ျဖစ္ပြားႏိုင္မႈ၊ ရာသီအလိုက္ အမ်ားအျပားျဖစ္ပြားႏိုင္မႈႏွင့္ 

မ်ိဳးကြဲမ်ားကို ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္သြားမည္ ျဖစ္သည္။
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ေရ၊ ေရဆိုးႏွင့္ စီးဆင္းသြားေသာမိုးေရဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္သူမ်ားမွ မည္သည့္အခန္းက႑တြင္ ပါဝင္ႏိုင္သနည္း။

• ဤဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားသာလွ်င္ ေရဆုိးႏွင့္ စီးဆင္းသြားေသာမုိးေရစနစ္ ကြန္ရက္မ်ားအေၾကာင္း ေကာင္းစြာသိရိွနားလည္၍ မည္သည့္ေနရာတြင္ နမူ

နာေကာက္ယူရမည္ကုိ သိရိွႏုိင္သည္။

• ထုိသူမ်ားသာလွ်င္ နမူနာအမွတ္တစ္ခုသည္ မည္သည့္ဧရိယာႏွင့္ မည္သည့္ရပ္႐ြာလူထုအား ကုိယ္စားျပဳႏုိင္သည္ ဆုိသည္ကုိလည္းေကာင္း၊ လူဦးေရအုပ္စုအမ်ားစု 

ပါဝင္ႏုိင္ရန္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေသာ နမူနာအမွတ္ေနရာမ်ားမွာ မည္သည္တုိ႔ျဖစ္သည္ ဆုိသည္ကုိလည္းေကာင္း သိရိွႏုိင္သည္။

• ထုိသူမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ Hydraulicစနစ္မ်ားႏွင့္ စီးဆင္းမႈပံုစံမ်ားကုိ ေကာင္းမြန္စြာ သိရိွနားလည္ေသာေၾကာင့္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ နမူနာေကာက္ယူရမည္၊ နမူနာမ်ားအား 

မည္သုိ႔ေပါင္းစပ္ရမည္ကုိ ေကာင္းစြာ လမ္းၫႊန္ေပးႏုိင္သည္။

• နမူနာေကာက္ယူျခင္းမွ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခဳံမႈ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား ျဖစ္ေပၚႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ထုိသူမ်ား၊ ၎တုိ႔ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိထားသည့္ ဓာတ္ခြခဲန္းမ်ားႏွင့္ 

နမူနာေကာက္ယူခြင့္ရိွသူ (ကြၽမ္းက်င္သူ)မ်ားသာလွ်င္ နမူနာေကာက္ယူပုိင္ခြင့္ ရိွသည္။

နမူနာမ်ားအား မည္သို႔ေကာက္ယူမည္နည္း။

• စံသတ္မွတ္ထားသည့္ အဏုဇီဝဆိုင္ရာနမူနာေကာက္ယူသည့္ ပုလင္းမ်ားကို အသုံးျပဳမည္ျဖစ္သည္။

• နမူနာမ်ားအား ေပါင္းစပ္ႏိုင္ရန္ အလိုအေလ်ာက္ နမူနာေကာက္ယူသည့္ စက္မ်ားကိုလည္း အသုံးျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။ (ရရွိႏိုင္သည့္ အေျခအေနအေပၚ မူတည္ကာ 

အလိုအေလ်ာက္ေပါင္းစပ္သည့္ နည္းလမ္းအစား လူကိုယ္တိုင္  ေပါင္းစပ္ရသည့္ နည္းလမ္းကိုလည္း အသုံးျပဳႏိုင္သည္။)

• ပုံမွန္အဏုဇီဝဆိုင္ရာနမူနာေကာက္ယူျခင္းနည္းလမ္းကဲ့သို႔ နမူနာေကာက္ယူၿပီးသည္ႏွင့္ ခ်က္ခ်င္းအေအးခံထိန္းသိမ္းရမည္။

မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ နမူနာေကာက္ယူမည္နည္း။

• နမူနာမ်ားအား ေရသုံးစြဲမႈ၊ စီးဆင္းမႈ အမ်ားဆုံးအခ်ိန္ျဖစ္သည့္ ေရခ်ိဳးခန္းအသုံးျပဳခ်ိန္၊ ေရခ်ိဳးခ်ိန္၊ ႏွာေခါင္းမွ ႏွာရည္ညႇစ္ထုတ္ခ်ိန္၊ သြားတိုက္ခ်ိန္၊ အဝတ္ေလွ်ာ္ခ်ိန္၊ အိ

မ္သာအသုံးျပဳခ်ိန္ စသည္တို႔အား ကိုယ္စားျပဳသည့္ အခ်ိန္တြင္ ေကာက္ယူပါသည္။ ထိုအခ်ိန္သည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ မနက္ပိုင္း ေရသုံးစြဲမႈအမ်ားဆုံးအခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး ေရ

ဆိုးပိုက္လိုင္းအတြင္း စြန႔္ပစ္ေရမ်ားစြာ ဝင္ေရာက္သည့္ အခ်ိန္လည္း ျဖစ္သည္။

• စက္႐ုံေနရာမ်ားအတြက္ အဆိုင္းလိုက္ဆင္းသည့္ အလုပ္သမားမ်ား အလုပ္ဆင္းသည့္အခ်ိန္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစမည့္အခ်ိန္တြင္ ေကာက္ယူသြားမည္ျဖစ္သည္။

မည္သူက စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္းကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါသနည္း။

• ဤသို႔ စမ္းသပ္စစ္ေဆးရသည့္အလုပ္သည္ မရင္းႏွီးမကြၽမ္းက်င္ေသာ သူမ်ားအတြက္ ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသျဖင့္ အထူးကြၽမ္းက်င္သည့္ ပညာရွင္မ်ားသာ  

လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ အလုပ္ျဖစ္သည္။

• အမ်ားအားျဖင့္ ISO/IEC 17025လက္မွတ္ရရွိထားၿပီး ေရဆိုးတြင္ ဗိုင္းရပ္စ္စမ္းသပ္ျခင္း (ဥပမာ- ပိုလီယိုစစ္ေဆးျခင္း) အား အေတြ႕အႀကဳံမ်ားစြာ ရွိသည့္ 

ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ားသာ ေဆာင္႐ြက္သင့္ပါသည္။

• ေရဆိုးစမ္းသပ္ျခင္းအား ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အေတြ႕အႀကဳံရွိသည့္ အသုံးခ်ျခင္း (သို႔မဟုတ္) က်န္းမာေရးေအဂ်င္စီ ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ပါသည္။

ဤစီမံကိန္း ေအာင္ျမင္ႏိုင္ရန္ မည္သည့္အရာမ်ားက အေရးႀကီးပါသနည္း။

• ေရႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ က်န္းမာေရးေအဂ်င္စီမ်ား၊ စီးပြားေရးအရ ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရဓာတ္ခြဲခန္းမ်ားႏွင့္ 

သုေတသနေအဂ်င္စီမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈရွိရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

• ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားကို ေရွးရႈ၍ ႏိုင္ငံအဝွမ္းေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးအားထုတ္မႈကို ကူညီဝိုင္းဝန္းသည့္အေနျဖင့္ အတူတကြ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ရန္ 

လိုအပ္ပါသည္။

• နည္းပညာအရည္အေသြးအား ထိခိုက္မႈမရွိေစဘဲ လုပ္ငန္းအခ်ိန္မီၿပီးစီးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

• အထူးသျဖင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္း / ေရဝန္ေဆာင္မႈေပးလုပ္ငန္းမ်ား / ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ အထူးေကာင္းမြန္ရန္ လိုအပ္သည္။

• ဤကဲ့သို႔ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကမာၻႏွင့္အဝွမ္း တူညီမႈမ်ားစြာရွိျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈသည္ အလြန္အက်ိဳးရွိမည္ ျဖစ္သည္။
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အျခားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ေအာက္ပါ သတင္းအခ်က္အလက္ရင္းျမစ္မ်ားတြင္ ဝင္ေ
ရာက္ေလ့လာၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

Supported by:

https://www.abc.net.au/news/2020-09-05/sa-
new-coronavirus-cases-in-wastewater-and-hotel-
quarantine/12633414

https://www.abc.net.au/news/2020-09-09/why-
victoria-is-using-sewerage-testing-to-help-detect-
covid-19/12645276 

https://www.abc.net.au/news/2020-09-05/covid-in-
apollo-bay-victoria-wastewater/12633756 

Looking To The Sewers For Early Coronavirus Warning, 
Sept 2020

Wastewater tests for COVID launching in bid to spot 
outbreaks early, newsGP, Sept 2020

twitter.com/9NewsSyd/
status/1257226786791972865?s=20

www.sheppnews.com.au/news/2020/05/05/1159097/
gv-water-testing-for-covid-19-in-sheppartons-
sewerage

www.theage.com.au/national/victoria/scientists-to-
test-sewage-for-years-to-track-covid-bug-20200502-
p54p90.html

Testing sewage for traces of coronavirus,  
ABC News 

Ballarat Courier, Ballarat, 7 May 2020

smartwatermagazine.com/news/water-research-
australia/waterra-sewage-surveillance-collaboration-
support-australias-covid-19

Sunday Times, Perth, 24 May

COVID-19 weekly surveillance reports including 
wastewater NSW

Wastewater monitoring - coronavirus (COVID-19) in 
Victoria

https://www.abc.net.au/news/2020-09-05/sa-new-coronavirus-cases-in-wastewater-and-hotel-quarantine/12633414
https://www.abc.net.au/news/2020-09-05/sa-new-coronavirus-cases-in-wastewater-and-hotel-quarantine/12633414
https://www.abc.net.au/news/2020-09-05/sa-new-coronavirus-cases-in-wastewater-and-hotel-quarantine/12633414
https://www.abc.net.au/news/2020-09-09/why-victoria-is-using-sewerage-testing-to-help-detect-covid-19/12645276
https://www.theage.com.au/national/victoria/scientists-to-test-sewage-for-years-to-track-covid-bug-20200502-p54p90.html
https://smartwatermagazine.com/news/water-research-australia/waterra-sewage-surveillance-collaboration-support-australias-covid-19
https://www.dhhs.vic.gov.au/wastewater-monitoring-covid-19
https://www1.racgp.org.au/newsgp/clinical/wastewater-tests-for-covid-launching-in-bid-to-spo
https://www.abc.net.au/news/2020-09-05/covid-in-apollo-bay-victoria-wastewater/12633756
https://www.abc.net.au/news/2020-05-05/testing-sewage-for-traces-of-coronavirus/12215108?nw=0&pfmredir=sm
https://www.waterra.com.au/_r9870/media/system/attrib/file/2289/Flushing%20out%20viral%20analysis%20-%20Sunday%20Times%20-%2024%20May%202020.pdf
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