COVID-19 ရ ောဂါ ဓောတ်ခွဲအတည်ပ ြုလန
ူ ာ (C-023, C-024, C-025, C-026, C-027) တို့နှင်
တ်သက်သည် သတင််းအချက်အလက်မျော်း
ကျန့််းမာရ ်းနှင့် အာ်းကစာ်းဝန့်ကက်းဌာနသည် COVID-19 ရ ောဂါ ဓောတ်ခွဲအတည်ပ ြုလူနာ
မ ောျားနှင် အနျားက ်ထိရတွေ့ဆက်စ ်မှု ှိသူမ ောျားအောျား ှောရ ရ ော်ထုတ်၍ အသောျားအလော တောျားပမစ် ိတ် င်
ကန်သတ်၍

ရ ောဂါရစောင်ကက ်ကကည်ရှုပခင်ျားလု ်ငန်ျားမ ောျားကို

ရဆောင် ွက်လ က် ှိ ါသည်။

ထိုသို

ရဆောင် ွက် ော၌ COVID-19 ရ ောဂါ ဓောတ်ခွဲအတည်ပ ြုလူနာ၏ ရ ောဂါလကခဏောမ ောျားစတင် မပ သမ
(၂) က်နှင် ရ ောဂါလကခဏောပ သပ ျား (၁၄)

က်အတင်ျား လူနာနှင်အနျားက ်ထိရတွေ့ဆက်စ ်မှု ှိသူ

မ ောျားအောျား ှောရ ရ ော်ထုတ်လ က် ှိ ါသည်။
အဆပ
ို ါ

ဓောတ်ခွဲအတည်ပ ြုလူနာမျာ်းနှင့်

ည့််းခိုရနထိုင့်ခ ာရန ာမျာ်းမှ အန်းကပ့်ထရ
ကနို့့်သ

အန်းကပ့်ထရ

ွေ့သူ

ွေ့သူမျာ်းအာ်း ရနအမ့်

အမ့်သာ်းမျာ်းနှင့်
င့်

ိုို့

ကျစာ အသာ်း အလာ

့်ခခင့််း (Strict home quarantine) ခပြုလိုပ့်ထာ်း ှ၍ ရစာင့်ကကပ့်ကကည့်ရှုလျက့်

ထသ
ို ရ
ိုို့ စာင့်ကကပ့်ကကည့်ရှု ာ

၎င့််း

ှပါသည့်။

င့် အမ့်သာ်းမျာ်းအပါအဝင့် ခပည့်သူလူထိုအာ်းလ်းို ၏ ပူ်းရပါင့််းပါဝင့်

ရဆာင့် ွက့်မှု အထူ်းလိုအပ့်ပါသည့်။
သိပု စ် ါ၍ က န်ျားမောရ ျားနှင်အောျားကစောျားဝန်ကကျားဌောနအရနပ င် လူနာမ ောျား၏ရ ောဂါလကခဏော မ ောျား
စတင်မပ သမ (၂) က်နှင် ရ ောဂါလကခဏောပ သပ ျား (၁၄) က် အတင်ျား အမ ောျားပ ည်သူ မ ောျားနှင်
ထိရတွေ့ဆက်စ ်မှု ှိနိုင်သည် ရန ောမ ောျားသို သာ်းရ ာက့်ခမှုအာ်း ထို
ထရ

့်ခပန့်သာ်းမည့်ခြစ့် ပပ်း ၎င့််းနှင့်

ွေ့ဆက့်စပ့်ခသည့် ခပည့်သူလူထိုအရနခြင့် န်းစပ့် ာကျန့််းမာရ ်းဌာနသိုို့ အခမန့်ဆို်းဆက့်သယ့်

အရကကာင့််းကကာ်းရစလရ
ို ကကာင့််း

ိုက့်

န့််းအပ့်ပါသည့်။

C-023 ဓောတ်ခွဲအတည်ပ ြုလူနာ
အသက် (၅၈) နှစ်၊ တ်းတန်မမြုြို့နယ်၊ ချင််းပ ည််နယ်
-

ဓောတ်ခွဲအတည်ပ ြုလူနာ Case–023 သည် ခ င်ျားပ ည်နယ်၊ တျားတိန်ပမိြုွေ့နယ်၊ က ်တွဲလ်ရက ျား ွော
တင် ရနထိုင်သူပ စ်ပ ျား ဓောတ်ခွဲအတည်ပ ြုလန
ူ ာ (Case–001)၏ မိခင်ပ စ် ါသည်။

-

အဆို ါလူနာသည် သောျားပ စ်သူ Case-001 နှင် အတူ အရမ ိကန်နိုင်င၊ံ ဝါ ှငတ
် န်ပမိြုွေ့မှ (၁၃-၃၂၀၂၀)

က်ရနတင် "American Airways (AA3269)" ပ င် Chicago ပမိြုွေ့သလည်
ို
ျားရကောင်ျား၊

ထိမ
ု ှတစ်ဆင် Doha သို "Qatar Airways(QR726)" ပ င်လည်ျားရကောင်ျားထက်ခောခွဲ ါသည်။
-

(၁၄-၃-၂၀၂၀)

က်ရနတင် Doha ပမိြုွေ့မှ "Qatar Airways (QR918)" ပ င် ထက်ခောလောခွဲ ော

န်ကုန်အပ ည်ပ ည်ဆိုင် ောရလဆိ ်သို (၁၅-၃-၂၀၂၀) က်ရန၊ နံနက် (၅:၃၅)နာ အခ န
ိ ်တင်
ရ ောက် ှိခွဲ ါသည်။

န်ကုန်အပ ည်ပ ည်ဆိုင် ောရလဆိ ်မှ စစ်ကိုင်ျားတိုင်ျားရေသကကျား၊ ကရလျား

ပမိြုွေ့ ရလဆိ ်သို "Myanmar National Airways (UB503)" ပ င် ထက်ခောလောခွဲ ော (၁၅-၃၂၀၂၀) က်ရန၊ ရနလည် (၂:၃၀) အခ န
ိ ်တင် ရ ောက် ှိခွဲ ါသည်။
-

(၁၇-၃-၂၀၂၀) က်ရနတင် ကရလျားပမိြုွေ့မှ တျားတိန်ပမိြုွေ့သုိ ပ ည်ခ စ်သောျားလင
ို ျား် ကောျားပ င် ထက်ခော
ခွဲပ ျား၊ (၁၈-၃-၂၀၂၀) က်ရနတင် က ်တွဲလ်ရက ျား ွော သို ရ ောက် ှိခွဲ ါသည်။

-

Case-001 သည် (၁၉-၃-၂၀၂၀)

က်ရနတင် စတင် ောျားနာခွဲသပ င် အိမ်တင် ရစောင်ကက ်

ကကည်ရပှု ခင်ျား ရဆောင် ွက်စဉ် Case-023 အောျားလည်ျား အလောျားတူ အိမ်၌ င် ရစောင်ကက ်ကကည်ရှု
ပခင်ျား ရဆောင် ွက်ခွဲ ါသည်။
-

Case-001 အောျား ဓောတ်ခွဲအတည်ပ ြုပ ျားခ န
ိ ်တင် အဆို ါ အမ ြုိ ျားသများအောျား

ွောအတင်ျား ှိ သျားသန်

အိမ်တစ်လုျားံ တင် သျားပခောျားခွဲပခောျား ရစောင်ကက ်ကကည်ရှုလ က်ထောျား ှိခွဲ ါသည်။ ရစောင်ကက ်ကကည်ရှု
ပခင်ျား ပ ျားရပမောက်ခါနျားပ စ်၍ (၇-၄-၂၀၂၀) က်ရနတင် ဓောတ်ခွဲနမူနာ ယူ၍ စစ်ရဆျားခွဲပခင်ျား
ပ စ် ါသည်။
-

ယရနအထိ အဆို ါ အမ ြုိ ျားသများတင် သံသယရ ောဂါလကခဏော တစ်စံုတစ် ော ရတွေ့ ှိ ပခင်ျား မ ှိ
ါ။

-

အဆို ါ လူနာအောျား တျားတိန်ပမိြုွေ့နယ်၊ ပ ည်သူူ့ ရဆျားရသ
ံု ို
ရဆောင် ွက်ရ ျားလ က် ှိ ါသည်။

ရဆောင်
ို
၍ လိုအ ်ရသော ကုသမှုမ ောျား

C-024 ဓောတ်ခွဲအတည်ပ ြုလူနာ
အသက် (၃၂) နှစ်၊ မ မ််းကန််းမမြုြို့နယ်၊ န်ကန်တင််းရေသကက်း
-

န်ကုန်တိုင်ျားရေသကကျား၊ မ မ်ျားကုန်ျားပမိြုွေ့နယ်တင် ရနထိုင်ရသော အဆို ါလူနာသည် စကကော န
ူ ိုငင
် တ
ံ င်
အလု ်လု ်ကိုငရ
် နသူ ပ စ် ါသည်။

-

(၁၉-၃-၂၀၂၀) က်ရနတင် Silk Air ရလရကကောင်ျား လိင
ု ျား် ပ င် စကကော ူနိုငင
် မ
ံ ှ ပမန်မောနိုင်ငံသို
ပ န်လည်ရ ောက် ှိလောခွဲ ါသည်။

-

န့်ကိုန့်သိုို့ ခပန့်ရ ာက့်ပပ်းရနာက့် ၆ မိုငခ
့်
City Mart (Marketplace) သိုို့ ငါ်းကကမ့်ခနို့့်
သာ်းရ ာက့်ခရကကာင့််းသ ှ ပါသည့်။

-

(၁-၄-၂၀၂၀) က်ရနမှစ၍

ောျားပခင်ျား၊

ရမော န်ျားပခင်ျား၊

ခံစောျားခွဲ ကော

ရဆျားရံုရဆျားခန်ျားသို

သောျားရ ောက်ပ သပခင်ျားမ ှိဘွဲ သက်သောသောျားခွဲ ါသည်။
-

(၆-၄-၂၀၂၀) က်ရနတင် လည်ရခ ောင်ျားနာပခင်ျားနှင် ရခ ောင်ျားဆိုျား ပခင်ျားမ ောျား ဆက်လက်ပ စ် ောျားခွဲသပ င်
(၈-၄-၂၀၂၀) က်ရန၊

ရနလယ် ိုင်ျားတင်

သောျားရ ောက်ပ သခွဲ ော
ရစောင်ကကည်လူနာ

မ မ်ျားကုန်ျားပမိြုွေ့နယ်၊

ထိမ
ု ှတစ်ဆင်

အပ စ်

ရေသနတ က န်ျားမောရ ျားဌောနသို

ရပမောက်ဥကကလော ပ ည်သူူ့ရဆျားရကံု ကျားသိညွှ
ု န်ျား ို၍

သတ်မှတ်ကော

သျားပခောျားထောျား ှိကုသမှုရဆောင် ွက်ခွဲပ ျား

လူနာထံမှ

ဓောတ်ခွဲနမူနာ ယူ၍ ရ ျား ို စစ်ရဆျားခွဲပခင်ျားပ စ် ါသည်။
-

အဆို ါအမ ြုိ ျားသောျားမှောလန်ခွဲရသော (၁၄)

က်အတင်ျား ဓောတ်ခွဲအတည်ပ ြုလူနာမ ောျားနှင် အနျားက ်

ထိရတွေ့ခွဲသည် ောဇဝင်မ ှိ ါ။
-

၎င်ျားသည်

န်ကုန်ပမိြုွေ့ ှိ ရနအိမ်တင် အတူရနသည် မိသောျားစုဝင် (၄) ဦျား၊ အလု ်သမောျား (၃) ဦျားတို

ှိရကကောင်ျားသိ ှိ ပ ျား ၎င်ျားတိအောျား
ု
အသောျားအလောကန်သတ်၍ ရစောင်ကက ်ကကည်ရှုလ က် ှိ ါသည်။

C-025 ဓောတ်ခွဲအတည်ပ ြုလူနာ
အသက် (၅၅) နှစ်၊ ဗဟန််းမမြုြို့နယ်၊ န်ကန်တင််းရေသကက်း
-

ဓောတ်ခွဲအတည်ပ ြုလူနာ Case 25 သည်
ပ စ်ပ ျား (၂-၄-၂၀၂၀) က်ရနမှစ၍
၄-၂၀၂၀) က်ရနတင်

န်ကုန်တိုင်ျားရေသကကျား၊ ဗဟန်ျားပမိြုွေ့နယ် ရနထိင
ု ်သူ

ောျားပခင်ျား၊ ရခ ောင်ျားဆိုျားပခင်ျား လကခဏောမ ောျား ခံစောျားခွဲ သပ င် (၉-

န်ကုန်ပ ည်သူူ့ရဆျားရကံု ကျားသို သောျားရ ောက်ပ သခွဲ ော ရစောင်ကကည်လူနာ

အပ စ်သတ်မှတ်၍ဓောတ်ခွဲနမူနာ ယူခွဲပခင်ျားပ စ် ါသည်။
-

အဆို ါအမ ြုိ ျားသောျားမှော လန်ခွဲရသော (၁၄) က်အတင်ျား COVID-19 ရ ောဂါပ စ် ောျားလ က် ှိ သည်
ရေသမ ောျားသို ခ ျားသောျားရ ောက်ခွဲသည် ောဇဝင်နှင် ဓောတ်ခွဲအတည်ပ ြုလန
ူ ာမ ောျားနှင် အနျားက ်
ထိရတွေ့ခွဲသည် ောဇဝင်မ ှိ ါ။

-

(၂၃-၃-၂၀၂၀)

က်ရနတင် တနသကော တိုင်ျားရေသကကျား၊ ပမိတ်ပမိြုွေ့ သို

န်ကုန်ရလဆိ ်မှ MNA

ရလရကကောင်ျားလိုင်ျား၊ ရလယောဉ်အမှတ် (UB-303) ပ င်စျားနင်ျားလိုက် ါခွဲရကကောင်ျားသိ ှိ
-

(၂၅-၃-၂၀၂၀)

က်ရန နံနက် င
ို ျား် တင် ပမိတ်ပမိြုွေ့မှ

န်ကုန်ပမိြုွေ့သို MNA ရလရကကောင်ျားလိင
ု ျား် ၊

ရလယောဉ်အမှတ် (UB-386) ပ င်ပ န်လည်ထက်ခောခွဲရကကောင်ျားသိ ှိ
-

ါသည်။

ါသည်။

၎င်ျားတင် ရသျားတိုျားရ ောဂါနှင် ဆျားခ ြုိ ရ ောဂါအခံ ှိသပ င် အထူျားကက ်မတ်ကုသမှုရ ျားလ က် ှိ ါ
သည်။

-

အတူရနမိသောျားစုဝင် (၆) ဦျား ှိပ ျား ၎င်ျားတိအောျား
ု
အသောျားအလောကန်သတ်၍ ရစောင်ကက ်ကကည်ရှု
လ က် ှိ ါသည်။

C-026 ဓောတ်ခွဲအတည်ပ ြုလူနာ
အသက် (၅၆) နှစ်၊ လင
ှို ်သောယောမမြုြို့နယ်၊ န်ကန်တင််းရေသကက်း
-

ဓောတ်ခွဲအတည်ပ ြုလူနာ Case-026 သည်

န်ကုန်တိုင်ျားရေသကကျား၊ လိှုငသ
် ောယောပမိြုွေ့နယ်တင်

ရနထိင
ု ်သူပ စ်ပ ျား (၁-၄-၂၀၂၀) က်ရန မှစ၍ ောျားပခင်ျား၊ ရခ ောင်ျားဆိုျားပခင်ျားနှင် လည်ရခ ောင်ျားနာပခင်ျား
ရ ောဂါလကခဏော မ ောျား ခံစောျားခွဲ သပ င် (၈-၄-၂၀၂၀) က်ရနတင် န်ကုန်ပ ည်သူူ့ရဆျားရကံု ကျားသို
သောျားရ ောက်ပ သခွဲ ော ရစောင်ကကည်လူနာ အပ စ် သတ်မှတ်၍ သျားပခောျားထောျား ှိပ ျား ကုသမှုရ ျားခွဲပ ျား
ဓောတ်ခွဲနမူနာ ယူ၍ ရ ျား စစ်
ို ရဆျားခွဲ ပခင်ျားပ စ် ါသည်။
-

အဆို ါအမ ြုိ ျားသများမှော လန်ခွဲရသော (၁၄) က်အတင်ျား COVID-19 ရ ောဂါပ စ် ောျားလ က် ှိ သည်
ရေသမ ောျားသို ခ ျားသောျားရ ောက်ခွဲသည် ောဇဝင်နှင် ဓောတ်ခွဲအတည်ပ ြုလန
ူ ာမ ောျားနှင် အနျားက ်
ထိရတွေ့ခွဲသည် ောဇဝင်မ ှိ ါ။

-

အဆို ါလူနာသည် ရလပ တ်ထောျားသူတစ်ဦျားပ စ်ပ ျား ရသျားတိုျားရ ောဂါနှင် ဆျားခ ြုိ ရ ောဂါအခံ ှိ
ရကကောင်ျားသိ ှိ

-

ါသည်။

၎င်ျား၏ခင် န်ျားပ စ်သူမှော (၂၀-၃-၂၀၂၀) က်ရနတင် စင်ကော ူနိုင်ငံမှ ပ န်လောသူ တစ်ဦျားနှင် (၃)
နာ ခန် အနျားက ်ထိရတွေ့ခွဲသည်

ောဇဝင် ှိပ ျား၊ (၂၉-၃-၂၀၂၀)

က်ရနမှစ၍ အ ောျားရ ောဂါ

စတင်ခံစောျားခွဲ ရကကောင်ျားနှင် ယခုအခါအ ောျားရ ောဂါသက်သော ရ ောက်ကင်ျားသောျားပ ပ စ်ရကကောင်ျား
သိ ှိ
-

ါသည်။

လူနာနှင်အတူရနမိသောျားစုဝင် (၆) ဦျား၊ ယောဉ်ရမောင် (၂) ဦျားနှင် ၎င်ျားယောဉ်ရမောင်ျားမ ောျား၏
မိသောျားစုဝင်မ ောျားအောျား အသောျားအလော ကန်သတ်၍ ရစောင်ကက ်ကကည်ရှုလ က် ှိ ါသည်။

C-027 ဓောတ်ခွဲအတည်ပ ြုလူနာ
အသက် (၂၄) နှစ်၊ ကျြုက်မရ ောမမြုြို့နယ်၊ မန်ပ ည်နယ်
-

ဓောတ်ခွဲအတည်ပ ြုလူနာ Case-027 သည် မန်ပ ည်နယ်၊ က ြုိ က်မရ ောပမိြုွေ့နယ် ရနထိင
ု ်သူပ စ်ပ ျား
လန်ခွဲရသောတစ်လခန်ကထိင
ု ျား် နိုင်င၊ံ

လ ူ ခရိင
ု ်သို

အလု ်အကိင
ု ် ှောရ

န်

သောျားရ ောက်

ရနထိင
ု ခ
် ွဲစဉ် ဗိုကရ
် အောင်ရဝေနာ ခံစောျားခွဲ သပ င် ထိင
ု ျား် နိုင်ငံ၌ (၁) လခန်ကကော ရဆျားရံုတက်
ရ ောက်ကုသမှုခွဲယူခွဲရကကောင်ျားသိ ှိ
-

(၂၀-၃-၂၀၂၀)

က်ရနတင်

ါသည်။

ပမဝတပမိြုွေ့မှတစ်ဆင်

၎င်ျားရနထိုင် ော

က ြုိ က်မရ ောပမိြုွေ့နယ် ှိ

ရက ျား ွော သိပု န်လည်ရ ောက် ှိခွဲကော ရနအိမ်တင် အသောျားအလောကန်သတ်၍ ရစောင်ကက ်
ကကည်ရှုမှုခံ ရန ောမှ (၂၉-၃-၂၀၂၀)
တစ်ခုသို

က်ရနတင် က ြုိ က်မရ ောပမိြုွေ့နယ် ှိ အထက်တန်ျားရက ောင်ျား

ရဆောင်
ို
၍ အသောျားအလောကန်သတ်ပခင်ျား/ တောျားပမစ်ပခင်ျား (Facility Quarantine)

အပ စ်ရပ ောင်ျားလွဲရဆောင် ွက်ခွဲ ါသည်။
-

ထိသ
ု ရဆောင်
ို
ွက်ထောျား ှိစဉ် ဗိုကရ
် အောင်ရဝေနာ ထ မ
် ံခံစောျားခွဲ သပ င် (၃၀-၃-၂၀၂၀)

က်ရန

တင် ပ ည်သူူ့ရဆျားရ၊ံု က ြုိ က်မရ ောပမိြုွေ့သို ရဆောင်
ို
ကော ရဆျားရတ
ံု င်အသောျားအလော ကန်သတ်၍
ရစောင်ကက ်ကကည်ရှုကုသမှု (Hospital Quarantine) ရဆောင် ွက်ခွဲပ ျား (၈-၄-၂၀၂၀) က်ရနတင်
အဆို ါ လူနာထံမှ ဓောတ်ခွဲနမူနာ ယူ၍ ရ ျား စစ်
ို ရဆျားခွဲပခင်ျားပ စ် ါသည်။
-

၎င်ျားတင် အတူရနမိသောျားစုဝင် (၄) ဦျား ှိရကကောင်ျားသိ ှိ ပ ျား ၎င်ျားတိအောျား
ု
အသောျားအလော ကန်သတ်၍
ရစောင်ကက ်ကကည်ရှုလ က် ှိ ါသည်။

