၁။

ကမ္ဘာနိုင်ငဳမျာဵ၏ COVID-19 ေရာဂါြြစ်ပွာဵမှုအေြြေအေေ

(ကမ္ဘာဴကျေ်ဵမာေရဵအြွဲ့၏ (၁၀-၃-၂၀၂၀) ရက်ေေ့ ြမေ်မာစဳေော်ြေျေ်ိ (၁၅:၃၀) ောရီအြေျေ်ိ ထုေ်ြပေ်ြေျက်)
 ကမ္ဘာေပါ်ေွင် ေရာဂါြြစ်ပွာဵေေသည်ဴနိုငင
် စ
ဳ ုစုေပါင်ဵ

-

(၁၁၀) နိုငင
် ဳ

 ကမ္ဘာနိုင်ငမ
ဳ ျာဵေွင် ဓာေ်ြေွဲအေည်ြပုလူော စုစုေပါင်ဵ

-

(၁၁၃,၇၀၂) ဦဵ

 ကမ္ဘာဴနိုင်ငမ
ဳ ျာဵေွင် ေသဆုဳဵသူ စုစုေပါင်ဵ

-

(၄,၀၁၂) ဦဵ

 ကမ္ဘာေပါ်ေွင် ေသဆုဳဵမှုရာြေိုငန
် ှုေ်ဵ

-

(၃.၅) %

 ကမ္ဘာေပါ်ေွင် ြြစ်ပွာဵ/ ေသဆုဳဵမှုမျာဵေသာ နိုင်ငဳမျာဵမှာ စြြစ်သည်မှ ယြေုအြေျေ်ိ ထိ
စဉ်

နိုင်ငဳ

ဓာေ်ြေွဲအေည်ြပု ြြစ်ပွာဵသူ

ေသဆုဳဵသူ စုစုေပါင်ဵ

စုစုေပါင်ဵ
၁

အီေလီ

၉,၁၇၂

၄၆၃

၂

ကိုရီဵယာဵသမ္မေနိုင်ငဳ

၇,၅၁၃

၅၄

၃

အီရေ်

၇,၁၆၁

၂၃၇

၄

ြပင်သစ်

၁,၄၀၂

၃၀

၅

ဂျာမေီ

၁,၁၃၉

၂

၂၆,၃၈၇

၇၈၆

(၅) နိုင်ငဳ စုစုေပါင်ဵ

 ကမ္ဘာဴေေသ အသီဵသီဵေွင် ေရာဂါကူဵစက်ြြစ်ပွာဵေသာ နိုငင
် မ
ဳ ျာဵ ဆက်ေိုက်မျာဵြပာဵလာြေဲဴ
ေ ကာင်ဵနှင်ဴ နိုင်ငြဳ ပင်ပမှ ေရာဂါကူဵစက်မှု (Imported case) မျာဵသာမက နိုငင
် ေ
ဳ ွင်ဵ၌ပါ
ေရာဂါကူဵစက်မှု (Local transmission) မျာဵ ရှိလာပါေ ကာင်ဵ ေေွ့ရှရ
ိ ပါသည်။
 ေရုေ်ြပည်သူ့သမ္မေနိုငင
် ဳ ြပင်ပေွင် နိုငင
် ေ
ဳ ွင်ဵကူဵစက်မှုြြစ်ပွာဵေသာ နိုငင
် ဳ(၆၁) နိုငင
် မ
ဳ ှာ စဉ်

ကမ္ဘာဴကျေ်ဵမာေရဵအြွဲ့၏

နိုင်ငဳ

သေ်မှေ်ထာဵေသာ ေေသကကီဵမျာဵ
၁။

အေောက်ပစိြိေ်ေေသ

- ကိုရီဵယာဵသမ္မေနိုင်င၊ဳ ဂျပေ်၊ စကောပူ၊
သစေေဵလျ၊ မေလဵရှာဵ၊ ဗီယက်ေမ်၊ ြိလစ်ပိုင်၊
ေယူဵဇီလေ်၊ ကေမ္ဘာေီဵယာဵ

၂။

ဉေရာပေေသ

- အီေလီ၊ ဂျာမေီ၊ ြပင်သစ်၊ စပိေ်၊ ဆွစ်ဇာလေ်၊
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စဉ်

ကမ္ဘာဴကျေ်ဵမာေရဵအြွဲ့၏

နိုင်ငဳ

သေ်မှေ်ထာဵေသာ ေေသကကီဵမျာဵ
အဂေလေ်၊ ေယ်သာလေ်၊ ဘယ်လ်ဂျယဳ
ီ ၊ ဆွီေင်၊
ေော်ေဝဵ၊ သစကေီဵယာဵ၊ ဂရိ၊ အိုက်စလေ်၊
ေိေ်ဵမေ်၊ ဆေ်မာရီနို၊ ြေျက်သမ္မေနိုင်ငဳ၊ အစ္စေရဵ၊
ေပါ်ေူဂီ၊ ြင်လေ်၊ အိုင်ယာလေ်၊ ရိုေမဵေီဵယာဵ၊
ဆလိုေဗဵေီဵယာဵ၊ ြေရိုေအဵရှာဵ၊ ဟေ်ေဂရီ၊
ဘယ်လာရုစ်၊ ဆလိုေဗဵကီဵယာဵ၊ ေဘာဴစေီဵယာဵ
နှငဟ
်ဴ ာဇီဂိုဗီဵောဵ၊ ဘူေဂဵရီဵယာဵ၊ ပိုလေ်၊
ေြမာက်မက်စီေိုဵေီဵယာဵ
၃။

အေရှ့ေောင်အာရှေေသ

- ထိင
ု ဵ် ၊ အိန္ဒိယ၊ အင်ေိုေီဵရှာဵ၊ ေမာ်လ်ေိုက်၊
ဘဂေလာဵေေဴရှ်

၄။

အေရှ့အလယ်ပိုငဵ် ေေသ

- အီရေ်၊ ဘာရိေ်ဵ၊ အီရေ်၊ အီဂျစ်၊ ယူေအအီဵ၊
လက်ဘနွေ်၊ ပါကစ္စေေ်

၅။

အေမရိကေေသ

- အေမရိကေ်၊ ကေေေါ၊ ဘရာဇီဵ၊ အီေကွေေါ၊
ြေျလီ
ီ ၊ ေကာ်စောရီကာ၊ ပီရူဵ

၆။

အာြရိကေေသ

- အယ်လ်ဂျဵရီ
ီ ဵယာဵ၊ ကမ်မရွေ်ဵ

၇။

ေယ်ေြမေေသ

- ပါလက်စေိုငဵ် ေယ်ေြမ



သို့ြြစ်ပါ၍ ကမ္ဘာဴကျေ်ဵမာေရဵအြွဲ့၏ (၂၈-၂-၂၀၂၀) ရက်ေေ့ ထုေ်ြပေ်ြေျက်ေွင် COVID-19
ေရာဂါကူဵစက်ြပေ့်ပွာဵနိုငမ
် ှု အေြြေအေေ (Risk Assessment) အာဵ- ေရုေ်ြပည်သူ့သမ္မေနိုငင
် ၊ဳ

ေေသေွင်ဵနိုငင
် မ
ဳ ျာဵနှင်ဴ

ကမ္ဘာန
ဴ ိုငင
် မ
ဳ ျာဵအာဵလုဵဳ ေွင်

အလွေ်ြမင်ဴမာဵသည်ဴအဆင်ဴ (Very High) အြြစ် ေိုဵြမှငဴ် သေ်မှေ်ြေဲဴပါသည်။
 ကိုရီဵယာဵသမ္မေနိုင်င၊ဳ အီေလီနိုင်ငဳနှငဴ် အီရေ်နိုငင
် ေ
ဳ ို့၏ေရာဂါြြစ်ပွာဵမှု၊ ေသဆုဳဵမှုသည်
ေရုေ်ြပည်သူ့သမ္မေနိုငင
် ဳ ြပင်ပအြြောဵနိုငင
် မ
ဳ ျာဵေွင် ေရာဂါြြစ်ပွာဵမှုအာဵလုဳဵ၏ (၇၄.၃ %)
ြေေ့်နှင်ဴ ေသဆုဳဵမှုအာဵလုဵဳ ၏ (၈၇.၂ %) ြေေ့်ရှိပါသည်။
 လက်ရှိအြေျေ်ိ ၌ ကမ္ဘာေပါ်ေွင် COVID-19 ေရာဂါအေည်ြပုလူော မေေွ့ရှရ
ိ ေသဵေသာ ကမ္ဘာဴ
ကုလသမဂ္ဂ အြွဲ့ဝင်နိုင်ငဳ စုစုေပါင်ဵ (၈၄) နိုငင
် ဳရှိပပီဵ ထိန
ု ိုငင
် မ
ဳ ျာဵထဲေွင် ြမေ်မာနိုငင
် ဳလည်ဵ
ပါဝင်ေ ကာင်ဵ ေေွ့ရှရ
ိ ပါသည်။
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 ကမ္ဘာဴကျေ်ဵမာေရဵအြွဲ့၏

ထုေ်ြပေ်ြေျက်မျာဵအရ

ေရုေ်ြပည်သူ့သမ္မေနိုင်ငဳရှိ

ဓာေ်ြေွဲ

အေည်ြပုလူောမျာဵေွင် (၇၀ %) ေကျာ်သည် ေရာဂါသက်သာေပျာက်ကင်ဵ၍ ေဆဵရုဳမှ
ဆင်ဵြေွင်ဴရရှိြေဲဴေ ကာင်ဵ သိရှိရပါသည်။
၂။

ြမေ်မာနိုင်ငဳ၏ COVID-19 ေရာဂါြြစ်ပွာဵမှုအေြြေအေေ (၁၁-၃-၂၀၂၀) ရက်ေေ့၊ ေေ့လယ်

(၁၂:၀၀) ောရီအြေျေ်ိ ထိ)
ဓာေ်ြေွဲစစ်ေဆဵမှု အေြြေအေေ

၃။

ဓာေ်ြေွရ
ဲ လေ်

ဓာေ်ြေွဲေမူော

ေစာင်ဴဆိုင်ဵဆဲ

ရယူရေ် စီစဉ်ဆဲ

လူောဦဵေရ
စုစုေပါင်ဵ

ပိုဵေေွ့

ပိုဵမေေွ့

-

၇၆

၈

၄

၈၈

-

၂

-

-

၂

-

၇၈

၈

၄

၉၀

ေိုင်ဵေေသကကီဵ/ ြပည်ေယ်အသီဵသီဵရှိေဆဵရုဳမျာဵေွင် (၃၁-၁-၂၀၂၀) ရက်ေေ့မှ (၁၁-၃-

၂၀၂၀) ရက်ေေ့အထိ ေစာင်ဴ ကည်ဴလူောေေွ့ရှိရမှု အေြြေအေေမျာဵမှာ ရေ်ကုေ်ေိုငဵ် ေေသကကီဵေွင်
(၃၅) ဦဵ၊ ရှမ်ဵ ြပည်ေယ်ေွင် (၁၇) ဦဵ၊ မန္တေလဵေိုင်ဵေေသကကီဵေွင် (၁၆) ဦဵနှင်ဴ အြြောဵေိုင်ဵ
ေေသကကီဵ/ ြပည်ေယ် မျာဵေွင် (၂၂) ဦဵ စုစုေပါင်ဵ (၉၀) ဦဵေိြု့ ြစ်ပါသည်။
၄။

ကျေ်ဵမာေရဵနှင်ဴအာဵကစာဵဝေ်ကကီဵဌာေသည် COVID-19 ေရာဂါကာကွယ်နှိမ်ေင်ဵေရဵ လုပ်ငေ်ဵ

မျာဵအာဵ ေဆာင်ရွက်ရာေွင်(က)

ဆင်ပ
ဴ ွာဵကူဵစက်ပျ ဳ့နှဳ့မှုမျာဵအာဵ ကာကွယ်နိုင်ေရဵအေွက် လူောနှငဴ်အေီဵကပ် ထိေေွ့
သူမျာဵ (အေူေေမိသာဵစုမျာဵနှင်ဴ ကျေ်ဵမာေရဵဝေ်ထမ်ဵမျာဵစသည်) ေိအ
ု့ ာဵေရာဂါ
ေစာင်ဴ ကပ် ကည်ဴရှုြြေင်ဵနှငဴ် ေဆဵရုဳ၊ ေဆဵြေေ်ဵမျာဵေွင် ေရာဂါပိုဵကူဵစက်မှုကာကွယ်
ထိေ်ဵြေျုပ်ြြေင်ဵလုပ်ငေ်ဵမျာဵအာဵ အစဉ်ေစိုက် ဆက်လက်အာဵြြည်ဴေဆာင်ရွက်ြြေင်ဵ၊

(ြေ)

သဳသယလူောနှငဴ် ေစာင်ဴ ကည်ဴလူောမျာဵအာဵ ေစာစီဵစွာရှာေြွေြာ်ထုေ်ြြေင်ဵ၊ သီဵြြောဵ
ထာဵရှိကုသြြေင်ဵနှင်ဴ ထိေရာက်ေကာင်ဵမွေ်သည်ဴကုသမှုမျာဵေပဵလျက်ရှိြြေင်ဵ၊

(ဂ)

ကျေ်ဵမာေရဵဝေ်ထမ်ဵမျာဵအာဵ
မျာဵအာဵ

မှေ်ကေ်ထိေရာက်သည်ဴေရာဂါ ကာကွယ်ေရဵလုပ်ငေ်ဵ

ေိကျစွာေဆာင်ရွက်နိုင်ရေ်

ြြေ့်ေဝြြေင်ဵနှင်ဴ

ြပည်သူလူထမ
ု ှ

လုပ်ငေ်ဵလမ်ဵညွှေ်ြေျက်မျာဵအာဵ

ေရဵသာဵ

လိက
ု ်ောေဆာင်ရွက်ရမည်ဴလမ်ဵညွှေ်ြေျက်မျာဵအာဵ

ြြေ့်ေဝြြေင်ဵ၊
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(ဃ)

ကမ္ဘာဴနိုင်ငမ
ဳ ျာဵအပါအဝင် ြမေ်မာနိုငင
် ၌
ဳ လေ်ေေလာြြစ်ပွာဵေေေသာ အေြြေအေေ
မျာဵ၊

လုပ်ငေ်ဵေဆာင်ရွက်မှု အေြြေအေေမျာဵအာဵ နိုငင
် ပ
ဳ ိုင်သေင်ဵစာမျက်နှာမျာဵနှင်ဴ

ကျေ်ဵမာေရဵနှငဴအ
် ာဵကစာဵဝေ်ကကီဵဌာေ၏ အင်ောေက်စာမျက်နှာ (www.mohs.gov.
mm) နှငဴ် လူမှုကွေ်ရက်စာမျက်နှာမျာဵ (https://www.facebook.com/ MinistryOf
HealthAndSportsMyanmar နှင်ဴ https://www.facebook.com/ MyanmarCDC)
ေို့ေွင် ေြာ်ြပြြေင်ဵနှငဴ် ေစ်ပပိုင်ေည်ဵမှာပင် ြပည်သူလူထုအ ကာဵ ပျ ဳ့နှဳ့ေလဴရှိသည်ဴ
သေင်ဵအမှာဵမျာဵအာဵ သေင်ဵအမှေ်မျာဵြြင်ဴ အြေျေ်ိ နှင်ဴေေြပဵညီ ေုဳ့ြပေ်ေဆာင်ရွက်
ြြေင်ဵ၊
(င)

COVID – 19 ေရာဂါေ ကာင်ဴ ြပည်သူလူထု၏ လူမှုစီဵပွာဵထိြေိုက်မှုမျာဵ ေည်ဵပါဵေစရေ်
သက်ဆိုငရ
် ာ နှီဵနွှယ်ဌာေမျာဵြြင်ဴ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ြြေင်ဵ၊

(စ)

ကျေ်ဵမာေရဵအသိပညာေပဵလုပ်ငေ်ဵမျာဵအာဵ ြမေ်မာနိုင်ငဳ ကက်ေြြေေီအသင်ဵ၊ လူမှုေရဵ
အသင်ဵအြွဲ့မျာဵ (Civil Society Organizations)နှငဴ် ြပည်သူလူထု အေြြေြပုအသင်ဵ
အြွဲ့မျာဵ (Community Based Organizations) ေို့မှ ပူဵေပါင်ဵ၍ ေိုင်ဵေေသကကီဵ/
ြပည်ေယ်မျာဵရှိ လူစည်ကာဵသညဴ် ေေရာမျာဵြြစ်သညဴ် ကာဵဂိေ်မျာဵ၊ ေဈဵမျာဵစသညဴ်
ေေရာမျာဵေွင် COVID-19 ကျေ်ဵမာေရဵအသိပညာေပဵ လုပ်ငေ်ဵမျာဵအာဵ Hand Held
Loud Speaker မျာဵြြငဴ် ပိုမေ
ို ဆာင်ရွက်ေစြြေင်ဵ၊

၅။

ြမေ်မာနိုင်ငဳေွင် လက်ရှိအြေျေ်ိ ၌ COVID-19 ေရာဂါ ြြစ်ပွာဵသူလူောမေေွ့ရှိေသဵေသာ်လည်ဵ -

ေရာဂါစေင်ြြစ်ပွာဵေသာ ေရုေ်ြပည်သူ့သမ္မေနိုင်ငဳအြပင် ကိုရီဵယာဵသမ္မေနိုင်ငဳ၊ အီေလီ
နိုငင
် န
ဳ ှငဴ် အီရေ်နိုင်ငဳ၊ ြပင်သစ်နိုင်ငန
ဳ ှင်ဴ ဂျပေ်နိုင်ငဳေို့၌ အရှိေ်အဟုေ်ြြင်ဴ ေရာဂါကူဵစက်ြြစ်ပွာဵ
လျက်ရှိပပီဵ ေသဆုဳဵမှုနှုေ်ဵလည်ဵ ြမင်ဴေက်လျက်ရှိသည်ကို သိရှိရပါသည်။

-

အဆိပ
ု ါနိုင်ငမ
ဳ ျာဵမှ ြေရီဵသည်မျာဵသည် ေလေ ကာင်ဵြေရီဵြြင်ဴ ေိုက်ရိုက်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊
အြြောဵနိုငင
် ဳမျာဵေွင် ရပ်ောဵြြေ်သေ်ဵပပီဵေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ြမေ်မာနိုငင
် ဳသို့ ဝင်ေရာက်နိုင်
သည်ဴ အေြြေအေေမျာဵစွာရှိေေပါသည်။

-

ကျေ်ဵမာေရဵနှငဴအ
် ာဵကစာဵဝေ်ကကီဵဌာေသည်

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်မျာဵ၌

ေရာဂါ

ကာကွယ်ထိေ်ဵြေျုပ်ေရဵလုပ်ငေ်ဵမျာဵ၊ နိုင်ငဳေကာြေရီဵသည်မျာဵ ေည်ဵြေိုေေထိုင်မည်ဴ ဟိုေယ်၊
ေည်ဵြေိုြေေ်ဵနှင်ဴ အိမ်မျာဵ၌ ေရာဂါေစာင်ဴ ကပ် ကည်ဴရှုေရဵလုပ်ငေ်ဵမျာဵအာဵ နှီဵနွှယ်ဝေ်ကကီဵဌာေ
မျာဵနှငပ
်ဴ ူဵေပါင်ဵကာ အထူဵအာဵြြည်ဴ၍ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
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-

COVID-19 ေရာဂါ လူောမျာဵနှင်ဴ အေီဵကပ်ထိေေွ့ြေဲဴြြေင်ဵမရှိသူ (သို့မဟုေ်) ေရာဂါြြစ်ပွာဵရာ
ေေသ၊ နိုငင
် ဳမျာဵသို့ လေ်ေေလာသွာဵေရာက်ြေဲဴေသာ ြေရီဵသွာဵရာဇဝင်မရှိသူမျာဵေွငလ
် ည်ဵ
ေရာဂါကူဵစက်ြြစ်ပွာဵမှုြြစ်စဉ် (နိုငင
် ေ
ဳ ွင်ဵေရာဂါကူဵစက်မှု - Local transmission) မျာဵ
အာဵ နိုငင
် ဳအြေျု့ေွ
ိ င် ေေွ့ရှေ
ိ ေရပါသည်။

-

ေရာဂါ လက္ခဏာမြပေသဵေသာ်လည်ဵ ေရာဂါရှိသူ (Asymptomatic carrier) ေစ်ဦဵထဳမှ
အြြောဵသူမျာဵထဳသို့ ေရာဂါကူဵစက်ြပေ့်ပွာဵရာေွင် အလုဳပေ
ိ ်အြေေ်ဵ (သို့မဟုေ်) ေလယာဉ်၊
သေဘော၊အေဝဵေြပဵဘေ်စ်ကာဵကဲဴသို့ေသာ

ေေရာမျာဵေွင်

ေရာဂါကူဵစက်မှုမျာဵြပာဵနိုင်

ေ ကာင်ဵ ေေွ့ရှရ
ိ ၍ ြပည်သူလူထမ
ု ျာဵအေေြြင်ဴ သေိြပုရေ် လိုအပ်ပါသည်။
၆။

ြမေ်မာနိုင်ငေ
ဳ ွင်လည်ဵ ေရာဂါြြစ်ပွာဵသူအမျာဵအြပာဵ ရုေ်ေရက်ေစ်ပပိုင်ေက် ေေွ့ရှလ
ိ ာ

နိုငပ် ပီဵ ြပည်သူမျာဵအေွငဵ် ၌ ကူဵစက်ြြစ်ပွာဵနိုင်ြြေင်ဵေို့ေ ကာင်ဴ ြပည်သူမျာဵနှင်ဴ လူမှုေရဵအြွဲ့အစည်ဵ
မျာဵအေေြြင်ဴ (က)

ယြေုကာလအေွငဵ် လူစုလူေဝဵမျာဵြပာဵရာေေရာမျာဵနှင်ဴ ပွဲလမ်ဵသဘင်ရှိရာေေရာမျာဵ
ကို အေေ်နိုင်ဆုဳဵေရှာင် ကဉ် ကပါရေ်၊

(ြေ)

အေြြေအေေ

အေ ကာင်ဵေ ကာင်ဵေ ကာင်ဴ

မြြစ်မေေကျင်ဵပရမည်ဴ

လူစုလူေဝဵနှင်ဴ

ပွဲလမ်ဵသဘင်မျာဵကိုသာ ြပုလုပ် ကပါရေ်၊
(ဂ)

အထူဵသြြငဴ် အသက်အရွယ်ကကီဵရငဴ်သူမျာဵနှငဴ် မကူဵစက်နိုငေ
် သာ ေရာဂါြြစ်ပွာဵေေ
သူမျာဵသည် မိမိေို့၏ကျေ်ဵမာေရဵအာဵ ဂရုေစိုက်ထိေ်ဵသိမ်ဵပါရေ်၊

(ဂ)

ေရာဂါြြစ်ပွာဵေေသူ၏ ေြေျာင်ဵဆိုဵြြေင်ဵ၊ နှာေြေျြြေင်ဵေို့မှ ထွက်ရှိလာေသာ အမှုေ်
အမွှာဵမျာဵမှေစ်ဆင်ဴ

ေရာဂါကူဵစက်နိုင်သြြင်ဴ

လက်ကမ
ို ကာြေဏ

ဆပ်ြပာြြင်ဴ

ေဆဵေ ကာေပဵရေ်အေွက် ပွဲလမ်ဵသဘင်မျာဵေွင် ဆပ်ြပာနှငဴ် ေရ (သို့မဟုေ်) လက်
သေ့်စင်ေဆဵရည် (Hand Sanitizer) မျာဵ စီစဉ်ထာဵရှိရေ်၊
(ဃ)

ပွဲလမ်ဵသဘင်မျာဵ မကျင်ဵပမီ COVID-19 ေရာဂါနှငပ
်ဴ ေ်သက်သည်ဴ သေင်ဵအြေျက်
အလက်မျာဵအာဵ (၅) မိေစ်ြေေ့် အြေျေ်ိ ယူေြပာ ကာဵရေ်၊

(င)

အကယ်၍ ထိသ
ု ို့မလွှဲမေရှာင်သာကျင်ဵပရပါက ေက်ေရာက်သည်ဴလူအေရအေွက်
ေည်ဵနိုင်သမျှေည်ဵပါဵေစရေ်နှင်ဴ

ြျာဵောသူမျာဵနှငဴ်

အသက်ရှူလမ်ဵေ ကာင်ဵဆိုင်ရာ

ေရာဂါရှိသူမျာဵ မလာေရာက်ေစေရဵ အစီအမဳမျာဵ ေင်ဵကျပ်စွာြပုလုပ်ရမည်ဴအြပင်
ကျေ်ဵမာေရဵနှငဴအ
် ာဵကစာဵဝေ်ကကီဵဌာေမှ ထုေ်ြပေ်ထာဵေသာ ေရာဂါကာကွယ်ေရဵ
ကျေ်ဵမာေရအသိပညာေပဵ နှိုဵေဆာ်ြေျက်မျာဵကိုလည်ဵ ေိကျစွာ စေစ်ေကျလိက
ု ်ော
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ေဆာင်ရွက် ကပါရေ်နှငဴ်

ြပည်သူလူထု၏ ပူဵေပါင်ဵပါဝင်ေဆာင်ရွက်မှုသည် ေရာဂါ

ြြစ်ပွာဵမှုနှင်ဴ ေသဆုဳဵမှုမျာဵ ေလျာဴြေျနိုငမ
် ည်ြြစ်သည်ဟု ကမ္ဘာဴကျေ်ဵမာေရဵအြွဲ့မှ
ေိုက်ေွေ်ဵအကကဳြပုေြပာ ကာဵထာဵ ေ ကာင်ဵသိရှိရပါသည်။
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