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လနူ�တင်ယာဉ် ဝန်ေဆာင်မများအတကွ် 
လမ်းန်

ဤလမ်းန်တွင် ဂျပန်ိုင်ငံ၌ လနူ�တင်ယာဉ် ဝန်ေဆာင်မများကို မည်သိုအသံုးြပရန် နည်းလမ်းငှ့် ထိုဝန်ေဆာင်မကို အသံးုြပရာတငွ် 
မတှ်သားသင့်သည့် အချက်များကိ ုရငှ်းြပထားသည်။

လနူ�တင်ယာဉ်ကို ဖနု်းဆက်ေခါ်ပံု

အပဒူဏ်ေကာင့် ဖျားန�ြခင်းဆိုတာ ဘာလဲ။

လနူ�တင်ကားေခါ်ရန် အ�ကံြပချက်အချိ

(က်ပု်တို၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို ကည့်ပါ)

လနူ�တင်ယာဉ် ဝန်ေဆာင်မကို ဂျပန်ိုင်ငံရှိ မည်သမူဆို ရယူိုင်ပါသည်။

လနူ�တင်ယာဉ် ဝန်ေဆာင်မများကို လိုအပ်သည့် အရပိ်အေရာင်များငှ့် လကဏာများ၏ ဥပမာ (လူကးီငှ့် ကေလး)

မးီေဘးငှ့်သဘာဝေဘးအ�ရာယ်
 စမီံခန်ခွဲမဌာန

လနူ�တင်ယာဉ် ဝန်ေဆာင်မကို လိုအပ်ပါက “119” သို ဖနု်းဆက်ပါလနူ�တင်ယာဉ် ဝန်ေဆာင်မကို လိုအပ်ပါက “119” သို ဖနု်းဆက်ပါ



လနူ�တင်ယာဉ်ကို ဖနု်းဆက်ေခါ်ပံု

119 သို ေခါ်သည့်ဖနု်းကို လက်ခံရရှသိည့်အခါ ေအာ်ပေရတာက သင့်ကို လနူ�တင်ကားလတ်ေပးရန်အတကွ် လိုအပ်သည့် ေမးခနွ်း

တချိကို ေမးပါမည်။ အေြခအေနက အလနွ်အေရးကးီလင် ေမးခနွ်းအားလံးုအကနု်ေမးမပးီခင် လနူ�တင်ယာဉ်လတ်ေပးပါမည်။

စတိ်ငမိ်ငမိ်ထားပးီ ြဖည်းြဖည်းချင်း ြပန်ေြဖပါ။

ေအာ်ပေရတာကို သင် ေဆးကသုမ အေရးေပါ်လိုအပ်ေကာင်း ေြပာပါ။

သင် 119 ကိ ုဖနု်းေခါ်ေသာအခါ အရင်ဆံးု သင် ေဆးကု
သမ အေရးေပါ်လိအုပ်ေကာင်း ေအာ်ပေရတာကိ ုေြပာ
ပါ။ မိုဘိုင်းဖနု်း၊ PHS၊ အထိငု်ဖနု်း သိုမဟတု် အများသံးု
တယ်လဖီနု်းတိုြဖင့် 119 သို ဖုန်းေခါ်ိုင်ပါသည်။

119 ကပါ။ သင် မးီေဘးအ�ရာယ် အေရး
ေပါ်ြဖစ်ေနတာလား ဒါမမှဟတ်ု ေဆးကု
သမ အေရးေပါ်လိုအပ်တာပါလား။

ေဆးကသုမ
အေရးေပါ်လိအုပ်ပါတယ်

အေရးေပါ်ြဖစ်ေနသည့် ေနရာကို ေအာ်ပေရတာအား ေြပာပါ။

အေရးေပါ်ြဖစ်ပာွးတဲေ့နရာက 
ဘယ်မာှပါလဲ။

လပိ်စာကေတာ…့.

သင် ေရာက်ေနသည့်ေနရာကို ေြပာပါ။ လပိ်စာမသိ
လင် အထင်ကရ အေဆာက်အအံအုြဖစ် အနးီအန�းရှိ 
အေဆာက်အအံ ုသိုမဟတု် လမ်းဆံကုို ေြပာြပပါ။

သင့်အန�းဝန်းကျင်တငွ် ဂျပန်စကားေြပာတတ်သမူျားရှိလင် သတူိုကိုအကအူညေီတာင်း၍ ဖနု်းဆက်ခိုင်းပါ။



သင် ြဖစ်ေနသည့် ေရာဂါလကဏာများကို ေြပာပါ။

သင့်ေရာဂါလကဏာများငှ့် စြဖစ်သည့်အချနိ်ကို
ေြပာပါ။

ဘာြဖစ်ခဲပ့ါသလဲ။

ကန်ေတာ်/ကန်မ 
ရင်ဘတ်ေအာင့်လိုပါ။

သင့်အသက်ကိုေြပာပါ။

သင်က လနူ�မဟတု်ဘဲ အြခားသမူျားအတကွ် ဖနု်း
ေခါ်ေပးြခင်းသာြဖစ်လင် ေအာ်ပေရတာကိ ုလနူ�၏ 
အသက် သိုမဟတု် အရ�ယ်ပံစုံကို ေြပာြပေပးပါ။

သင့်အသက် 
ဘယ်ေလာက်ပါလဲ။

40 ပါ။

သင့်အမည်ငှ့် ဆက်သယွ်ရန် အေသးစတိ်အချက်များကို ေပးပါ။

သင့်အမည်နဲ ဆက်သယွ်
ရမယ့် အေသးစတိ်အချက်
ေတကွို ေြပာြပေပးပါ။

119 ဖနု်းေခါ်ပးီသာွးချနိ်တွင်ပင် သင့်ကိုဆက်သယွ်
ိုင်ရန် သင့်အမည်ငှ့် ဖနု်းနံပါတ် ေြပာပါ။
  သင့်တည်ေနရာကိ ုရာှမေတွလင် အဖွဲသားများက 
သင့်ကို ဆက်သယွ်ိုင်ပါသည်။

ကန်ေတာ်/ကန်မန�မည်က 
XXX ပါ။ ဖနု်းနံပါတ်က 
XXX-XXXX-XXXX ပါ။

၎င်းအြပင် ေအာ်ပေရတာက သင်၏ သိုမဟတု် လနူ�၏ ကျန်းမာေရးအေြခအေနငှ့် ပတ်သက်ပးီ ေန�က်ထပ် အေသးစတိ်ေြပာေပးရန် အချက်အလက်များကို 
ေတာင်းဆိုိုင်ပါသည်။ 

အထက်တငွ်ြပထားေသာ လပု်ေဆာင်ပံအုဆင့်ဆင့်သည် အေတွရအများဆံးုေသာ “119” ေအာ်ပေရတာများငှ့် ဆက်သယွ်ေြပာဆိမုထဲမ ှတစ်ခြုဖစ်ပါသည်။



ေအာက်ပါအေြခအေနတစ်ခခုုကို ခံစားရလင် လနူ�တင်ကား◌်ကို ချက်ချင်းဖနု်းေခါ်ပါ။

လူကးီမျက်ှ�မျက်ှ� ေခါင်းေခါင်း

လက်ငှ့ေ်ြခေထာက်များလက်ငှ့ေ်ြခေထာက်များ

ရင်ဘတ်ငှ့် ေကျာရင်ဘတ်ငှ့် ေကျာ

အစာအိမ်အစာအိမ်

သင့်မျက်�ှတစ်ြခမ်းတငွ် 
လပ်ရာှးရ ခက်ခဲြခင်း 
သိုမဟတု် 
ထံကုျင်မခံစားရြခင်း

�ပံးရာတငွ် မျက်�ှ ရ�ဲေနြခင်း

မျက်စအိြမင်ေဝဝါးလာြခင်း

အြမင်စှ်ထပ်ြဖစ်ြခင်း

စကားလံးုများ ဗလံးုဗေထးွြဖစ်ေနြခင်း 
သိုမဟတု် ေကာင်းေကာင်းမေြပာိုင်ြခင်း

သသိသိာသာ ဖျားေနပံေုပါ်ြခင်း

တု်တရက် ြပင်းြပင်းထန်ထန် ေခါင်းကိုက်ြခင်း

တု်တရက် အဖျားကးီြခင်း
မတ်တတ်ရပ်ရန် အကအူညလီိုေသာ 
ြပင်းြပင်းထန်ထန် ေခါင်းမးူေဝြခင်း

တု်တရက် ြပင်းြပင်းထန်ထန် န�ကျင်ြခင်း

တု်တရက် အသက်�ှကျပ်ြခင်း သိုမဟတု် 
အသက်�ှမဝြခင်း

မနိစ်အနည်းငယ်ကာ ရင်ဘတ်ကို ဖထိားသလို ခစံားရြခင်း

တစ်ေနရာပးီတစ်ေနရာ န�ကျင်ကိုက်ခဲြခင်း

တု်တရက် ြပင်းြပင်းထန်ထန် ဗိုက်ေအာင့်ြခင်း

ဆက်တိုက် ြပင်းြပင်းထန်ထန် ဗိုက်ေအာင့်ြခင်း

ေသးွအန်ြခင်း
ဝမ်းထဲေသးွပါြခင်း

တု်တရက် ထံကုျင်မ

သင့်ခ�ကိုယ်တစ်ဖက်ရှိ ေြခေထာက် 
သိုမဟတု် လက် သိုမဟတု် ေြခေထာက်ေရာ 
လက်ေရာ တု်တရက် အားနည်းလာြခင်း

စတိ်မမူမနှ်ြခင်း
သတလိစ်ြခင်း (စကားေမးမရြခင်း) သိုမဟတု် သတလိစ်ေမေ့ြမာြခင်း

ေြခကနု်လက်ပန်းကျြခင်း

ဆက်တိုက် တက်ေနြခင်း
အတက်ေပျာက်သာွးသည့်တိုင် သတလိစ်ေနြခင်း

ေလသင်တနု်းြဖတ်ြခင်း/တက်ြခင်း

ဒဏ်ရာအန�တရ / အပေူလာင်ြခင်း
ဒဏ်ရာရပးီ ေသးွထကွ်လနွ်ြခင်း

အလန်ွများေသာ အပေူလာင်ဒဏ်ရာ

မေတာ်တဆြဖစ်ြခင်း

အစာမျိချြခင်း

မအမီသာြဖစ်ြခင်း
ေခးေစးများထကွ်ပးီ ြပင်းြပင်းထန်ထန် မအမီသာြဖစ်ြခင်း

တစ်ခခုုကို မျိချပးီေန�က် သတလိစ်သာွး
ြခင်း

လည်ေချာင်းတငွ် အစာကပ်ေနပးီ အသက်�ှမရြခင်း

အြမင့်တစ်ေနရာမ ှြပတ်ကျြခင်း

ေရနစ်၍ အသက်ေသမလိြုဖစ်ြခင်း

အရှိန်ြပင်းထန်စာွ ယာဉ်တိုက်မြိခင်း

လနူ�၏ အေြခအေန မမူမနှ်သည့် သိုမဟတု် ပံမုနှ်မဟတု်သည့် အြခားအေြခအေနတစ်ခခု။ု



သင့တ်င်ွ ေအာက်ပါ အေြခအေနမျိးရှိေနလင် လနူ�တင်ကားကို ချက်ချင်းေခါ်ပါ။

ကေလး (အသက် 15 စှ်ေအာက်)

မျက်ှ�မျက်ှ�
ဦးေခါင်းဦးေခါင်း

ရင်ဘတ်ရင်ဘတ်

အစာအိမ်အစာအိမ်

လက်ငှ့ ်ေြခေထာက်များလက်ငှ့ ်ေြခေထာက်များ

တ်ခမ်းြပာေနြခင်း

ေချာင်းအရမ်းဆိးုေနြခင်း ငှ့်/သိုမဟတု် 
ခဲသံအရမ်းထကွ်ေနြခင်း

အသက်�ှမ အားနည်းေနြခင်း

လက်ငှ့်/သိုမဟတု် ေြခေထာက်များ 
ေတာင့်တင်းေနြခင်း

ေနမေကာင်းြဖစ်ေနသည်မာှ သသိာြခင်း

အေကာဆွဲြခင်း/ေလသင်တနု်းြဖတ်ြခင်းတို 
ြဖစ်ေနပးီ ေခါင်းကိုက်သည်ဟ ုေြပာြခင်း

လနွ်စွာ ေအာအ့န်ေနြခင်း သိုမဟတု် 
ဝမ်းေလာြခင်း၊ အစာမစားြခင်း သိုမဟတု် 
မေသာက်ြခင်း၊ စတိ်မမူမနှ်ြခင်း

အလနွ် အစာအိမေအာင့်ေနြခင်း

တရစပ် အန်ေနြခင်း

ေသးွဝမ်းသာွးြခင်း

ဦးေခါင်းငှ့် တစ်ခခုုတို 
ြပင်းြပင်းထန်ထန် ိကု်မေိသာေကာင့် 
ေသးွတရစပ်ထကွ်ေနြခင်း၊ သတေိမေ့န
ြခင်း သိုမဟတု် ပံမုနှ်မဟတု်ြခင်းငှ့် 
စတိ်မမူမနှ်ြခင်း

စတိ်မမူမနှ်ြခင်း

အင်ပျဉ်ထြခင်း

ေလသင်တန်ုးြဖတ်ြခင်း မျိချမြိခင်း

မေတာ်တဆြဖစ်ြခင်း
အပေူလာင်ြခင်း

အသက် 3 စှ်ေအာက်ကေလး

သတေိမေ့နြခင်း (တံုြပန်မမရှိြခင်း) သိုမဟတု် ေမေ့ြမာေနြခင်း ဆက်တိုက် ေလသင်တနု်းြဖတ်ြခင်း

ဆိုးဆိုးရ�ားရ�ား န�ကျင်စာွ အပေူလာင်ြခင်း

အေတာ်ေလး အပေူလာင်ြခင်း

တစ်ခခုုကို မျိချမိပးီေန�က် 
သတေိမသ့ာွးြခင်း

အရှိန်ြပင်းထန်စာွ ယာဉ်တိုက်မြိခင်း

ေရနစ်၍ အသက်ေသမလိြုဖစ်ြခင်း

အြမင့်တစ်ေနရာမ ှြပတ်ကျြခင်း

ပိုးမားအကိုက်ခံရပးီေန�က် တစ်
ကိုယ်လံးု အင်ပျဉ်ထလာကာ 
မျက်�ှြဖဖတ်ြဖေရာ်ြဖစ်ေနြခင်း

ကေလးတငွ် ြပဿန�တစ်ခခုု ြဖစ်ေနသည်

ေလသင်တနု်းြဖတ်ပးီေန�က် သတမိရြခင်း

မဘိများအေနြဖင့် ကေလး၏ အေြခအေနမာှ မမူမနှ်ြခင်း သိုမဟတု် ပံမုနှ်မဟတု်ြခင်းကို ေတွရလင်။



<သင်သထိားရန်> ပလူနွ်း၍  ဖျားြခင်းမ ှကာကယွ်ပံု
ဂျပန်ိုင်ငံ၏ ေရွာသသီည် လနွ်စွာ စိုထိုင်းပးီ ပသူည့်အြပင် အပခူျနိ်မှာ တစ်ခါတစ်ရံ 35°C (95F) ေကျာ်တတ်ပါသည်။ ထိုေကာင့် ှစ်စဉ်ှစ်တိုင်း “ပလူနွ်း၍  

ဖျားြခင်းေကာင့်” ေဆးံသုို အေရးေပါ် ပိုေဆာင်ေပးရသ ူ40,000 ေကျာ် ရှိပါသည်။ အပမူရပှ်ေစရန် ဂစုိုက်ပါ။

အပဒူဏ်ေကာင့် ဖျားန�ြခင်းဆိုတာ ဘာလဲ။

ပလူနွ်း၍  ဖျားြခင်း၏ လကဏာများမာှ ကိုယ်အပခူျနိ် ြမင့်တက်ြခင်း၊ ေခါင်းမြူခင်း၊ မအမီသာြဖစ်ြခင်း၊ ေလသင်တနု်းြဖတ်
ြခင်းငှ့် စတိ်မမူမနှ်ြခင်းတို ြဖစ်သည်။ အပခူျနိ်ြမင့်တက်ြခင်းသည် သင့်ခ�ကိုယ်ထဲရှိ ေရငှ့် ဆား (ဆိုဒယီမ်) အချိးအစားမ
တမကို ဖိခွဲလိုက်သြဖင့် သင်သည် ခ�ကိုယ်၏ အပခူျနိ်ကို မထနိ်းိုင်ေတာဘ့ဲ ပလူနွ်း၍  ဖျားြခင်းြဖစ်သည်။

အပခူျနိ်ြမင့်ြခင်းငှ့် စိုထိုင်းဆြမင့်မားြခင်းသည် ခ�ကိယု်ထဲမ ှအပကူို ထတု်လတ်ရန် 
ခက်ခဲသည့် အမိ်ထဲတငွ်ပင် ြဖစ်တတ်ပါသည်။ ထိုေကာင့် အမိ်ထဲတငွ် ရှိေနသည့်တိုင် အပူ
မရပှ်ေစရန် ဂစုိုက်ရပါမည်။

ပလူနွ်း၍  ဖျားြခင်းမ ှကာကယွ်ရမည့် အချက်များ

သင့်အခန်းထဲရှိ အပခူျနိ်ကို မကာခဏ စစ်ေဆးပါ။
သင့်အခန်းထဲတငွ် သာမိုမတီာထားရှိရန် အ�ကံြပပါသည်။

အခန်းအပခူျနိ် 28°C (82F) ေအာက် ြဖစ်ေစရန် ေလေအးေပးစက် သိုမဟတု် ပန်ကာကို သံးုပါ။

ေရမဆာသည့်တိုင် ေရေသာက်ပါ။

ေအးြမပးီ ေချာင်ေသာ အဝတ်အစားများကိ ုဝတ်ကာ အြပင်ထကွ်သည့်အခါ အရပိ်ရေစသည့် ပစည်းများကိ ုအသံးုြပပါ။

လံေုလာက်စာွ အန�းယပူါ။ ြပင်းြပင်းထန်ထန် အလပု်မလပု်ပါှင့်။

အာဟာရမတေသာ အစားအစာကိ ုစားကာ ကျန်းမာေအာင် ေနထိငု်ပါ။



ပလူနွ်း၍  ဖျားြခင်းအတကွ် ေရးှဦးသနူ�ြပစနုည်း

လနူ�များကို ပို၍ ေအးြမေသာ ေနရာသို ေရ�ကာ အဝတ်အစားများကို ေြဖေလာ့
ကာ လနူ�ကို လှဲထားပါ။

ေလေအးေပးစက်ကို ဖငွ့်ပးီ ပန်ကာမလှာေသာေလကိ ုခ�ကိုယ်ဘက် လညှ့်ကာ 
ေအးေအာင် လပု်ေပးပါ။

ချိင်းငှ့် ေပါင်ကားကိ ု
ေအးေအာင်လပု်ေပးပါ။ ေရေသာက်ိငု်သည်ဆို

လင် ြဖည်းြဖည်းချင်း 
ေသာက်ခိုင်းပါ။

ေရ

န�တာရှည်ေရာဂါ ရှသိြူဖစ်လင် သိုမဟတု် ကေလးြဖစ်ေနလင် ပလူနွ်း၍  ဖျားြခင်းမ ှကာကယွ်ရန်အတကွ် သင်၏ မသိားစု
ဆရာဝန်ှင့်တိုင်ပင်ေဆးွေးွပးီ အ�ကံာဏ်ရယပူါ။

ဤအေြခအေနများတငွ် လနူ�တင်ကားကို မဆိုင်းမတ ွေခါ်ပါ။

※ သင့်အန�းဝန်းကျင်တငွ် ဂျပန်စကားေြပာတတ်သမူျားရှိလင် သတူိုကိုအကအူညေီတာင်း၍ ဖနု်းဆက်ခိုင်းပါ။

သင် ေရမေသာက်ိငု်ေတာလ့င် သိုမဟတု် အလနွ်အားနည်းေနပးီ သိုမဟတု် ပင်ပန်းမွ်းလျေနပးီ သင့်
ကိုယ်သင် မေရ�ိငု်ေတာလ့င်။

တစ်ကိုယ်လံးု အေကာဆွဲေနြခင်း သိုမဟတု် သတမိရှိေတာြ့ခင်း (သိုမဟတု် မတည်ငမိ်ြခင်း) ကဲသ့ို 
လကဏာများရှသိကူို ေတွရလင်။



လနူ�တင်ကားေခါ်ရန် အ�ကံြပချက်အချိ

လနူ�တင်ကားေခါ်ရန် 119 ကို ှိပ်ပါ

လနူ�တင်ကား၏ အေရးေပါ် ပိုေဆာင်ေရးစနစ် (119 မေှန၍ ေဆးကသု အဖွဲအစည်းထံ ေခါ်ပါ)

119 သို ေခါ်ပါ အေရးေပါ် 
အေြခအေန

ေဆးံု

ဖနု်းေြပာသည့်အခါ ဦးစားေပး 
အဆင့်ကို သတ်မတှ်ြခင်း

ေလလ့ာြခင်းှင့် 
ကသုြခင်း

လနူ�ကို ပိုရမည့် ေဆးံကုို 
ေရ�းချယ်ြခင်း

လနူ�တင်ကား 
ေစလတ်ြခင်း

လနူ�တင်ကားြဖင့် 
ပိုေဆာင်ြခင်း

ထိုေနရာရှိ အြခားသမူျားကို ေတာင်းဆိုိုင်သည်ဆိုလင် 

လနူ�တင်ကား ေရာက်ရှိမည့်ေနရာသို ၎င်းတိုကို သာွးေစာင့်ခိုင်းပါ။ ဤ

နည်းြဖင့် လနူ�တင်ကားေပါ်ရှိ ဝန်ထမ်းများက သင့်ထံ ပိုြမန်ဆန်စာွ 

ေရာက်ရှိိုင်ေပမည်။

ိုင်ငံကးူလက်မတှ်

ေငသွား

ေငသွား/ခရက်ဒစ်ကတ် (ေဆးံတုငွ် ေပးေချရန်)

လက်ရှ ိေသာက်ေနသည့်ေဆးဝါးများ
လက်ရှ ိေသာက်ေနသည့်ေဆးဝါးများ

ေဆး

လနူ�တင်ကားကို ဖနု်းေခါ်သည့်အခါ ေအာက်ပါ အချက်အလက်များကို ြပင်ဆင်ထားိုင်လင် အေထာက်အက ူြဖစ်ေစပါသည်။

ဒလီမ်းပါ

ိုင်ငံကးူလက်မတှ်

မေတာ်တဆမ သိုမဟတု် န�မကျန်းမ ြဖစ်ပာွးခဲသ့ည့် 
အေြခအေနများ

လနူ�တင်ကား မေရာက်ခင် ြဖစ်ပျက်ခဲသ့ည့် အေြပာင်းအလဲများ

သင့်လက်ရှ ိေဆးကသုမ အေြခအေန
ကို မတှ်စေုရးသားြခင်းသည် အသံးုဝင်
ပါသည်။

န�ကျင်မ အြဖစ်ဆံုး ေရာဂါလကဏာများ

န�မကျန်းြဖစ်ဖးူသည့် မတှ်တမ်း

လက်ရှေိသာက်ေနသည့် ေဆး

လနူ�တင်ကား ေရာက်သည့်အခါ လနူ�တင်ကားေပါ်ရှိ ဝန်ထမ်းအဖွဲကို ေအာက်ပါ အချက်အလက်များ ေြပာြပေပးပါ။

န�မကျန်းမမာှ ●●● ြဖစ်ပါသည်။

ပံမုနှ်ေသာက်ရန်ေဆးမာှ ■■■ 

ြဖစ်ပါသည်။


