COVID-19ရ ောဂါဒုတိယလိင
ှို ််းမရ ေါ်ရ ါက်ရေရ ်း သတိပ ြုရန်အတွက်
ရခိိုင်ပ ည်နယ် .......................... မ ြုိ ြို့နယ်ရိ ပ ည်သူ
(လက်ကင
ိို ်စ ီက အသိုျားပ ြုပပ

ကက ျားရန်အခ က်

ျားသိုို့ န်ကကော်းချက်

ျား - ခန် န်ျားကက ပ င်ခ န
ိ ်(၄) ိနစ်)
န ေ့စွဲ- (၁၉.၈.၂၀၂၀)

(က) (၁၉.၈.၂၀၂၀)န ေ့၊ ံ က်ပိုင််း မြ ်ြာစံန

ာ်ခ ် (၀၉:၃၀) ာရီအထ ကြဘာ

င် (COVID-19) ရ ောဂါပြေ်

ော်းသူ (၂၂) သန််း (၃) သိန််းရကျော် ိ၍ ရသဆု်းသူ (၇)သိန််း (၈)ရသောင််းရကျော် ိရနပ ြီပြေ်ကော မြစ်ပာ်းသူနှင်
နသဆံ်းို သူအနရအ

က်ြှာ အခ ်နှင်အြျှ

ို်း

က်ြ ာ်းမပာ်းလ က်ရှန ပါသည်။

(ခ) အိမ်နီးချင်ီးနိိုင်ငဖံ ြစ်သည် အိန္ဒိယန္ိိုငင
် တွင် မြစ်ပာ်းသူ (၂)သန််း (၇)သိန်ျားရကျော်၊ ရသဆု်းသူ (၅)ပသ င်ျား
(၃)ပ

င်ရကျော်ပြင် ကမဘောတင်ပြေ် ော်းမှိုတတိယအမျော်းဆ်းု နိုင်ငပြေ်ရနပ ီး ဘင်္ဂလ ျားပ ရ် န္ိိုငင
် တင်လည်ျား

ပြေ် ော်းသူ (၂)သိန််း (၈)ရသောင််းရကျော်၊ ရသဆု်းသူ (၃)ပ

င် (၇)ရ ပက ်

ပြေ် ော်းမှိုအမျော်းဆု်း (၁၆)နိုင်ငရပမောက် ပြေ်ရန ါသည်။ အဆပ
ို ါနိုင်ငြ
ံ ာ်း
ြှာလည််း ဆက်လက်မြင်
(ဂ)

ိရနကော ကမဘောတင်

င် မြစ်ပာ်း/နသဆံ်းို သူဦ်းနရ

က်လ က်ရှသည်ကိို တတွွေ့ရိတနရ ါသည်။

မိမိတိုို့နိုင်ငတွင် (၁၉-၈-၂၀၂၀)ရက်ပန နနက် ိုင််းအထိ COVID-19 ရ ောဂါပြေ် ော်းသူ (၃၇၉)ဦ်း မိ ီျား

၎င််းတိုို့အနက်

(၆)ဦ်း

(၆၁%)ခနို့်သည်

ရသဆု်းခ ါသည်။

အပမင်အော်းပြင်

ရ ောဂါ ို်းရတွေ့ ိ သူမျော်းအနက်

ရနရကောင််းကျန််းမောေော

ထက်ဝက်ရကျော်ပြေ်သည်

ရ ောဂါလကခဏော

တေ်ေုတေ် ောပ သပခင််း

မ ိရသော်လည််း COVID-19 ရ ောဂါ ို်းမျော်း ရ
ိ န၍ ထိသ
ု ူတိုို့ထမ ပ န်လည်ကူ်းေက်ပ နို့် ော်း၍ ပရ င်္ါပြစ် ွ ျား ှု
ိုတိယလိှုငျား် အပြစ်

အရိန်အဟိုန်ပ င်

ျားစွ ပြင်

ပ ေါ်ပ ါက်လ န္ိိုင်သည်အလော်းအလောမျော်းေော ိရန ါ

သည်။
(ဃ) (၁၉-၈-၂၀၂၀)ရက်တနေ့၊ နံနက် င
ိို ီး် အထိ ရခိိုင်ဖ ည်နယ်တွင် ကိိုရိိုနာဗိိုငျား် ရ ်စ်ပရ င်္ါ ိိုျားပတွြို့ရိသူ
(၂၀)ဦျား ရိပ
စစ်တတွတ

ဖြစ် ါသည်။ လက်တတလောတတွွေ့ရိချက်မျောီးအရ (၁၄-၈-၂၀၂၀)ရက်တနေ့တွင် ရခိိုငဖ် ည်နယ်၊
ီးရံကို ကီး၌

တစောင်ကကညလ
် ူနာဖြစ်သူ

လူနာအ တ်(၃၇၅)နင်

(၁၈-၈-၂၀၂၀)ရက်တနေ့တွင်

အလ ျားတူလန
ူ ာအ တ်(၃၇၇)တိသ
ိုေ့ ည် ပ သတွငျား် ကူျားစက်ခရ ှုမျောီးဖြစ်ပ ီး မည်သူူ့ထံမ စတင်ကူီးစက်
ခသည်ကိို မသိရိရတသီး ါသဖြင် ကကိ ီးစောီး၍ လိိုက်လရ
ံ ောတြွတနရ

ဖြစ် ါသည်။ လူနာအမတ်(၃၇၅)နင်

က်စ ်ထိတတွွေ့ခသူမျောီးအနက် လူနာအ တ် (၃၇၈)န္င် (၃၇၉)တိိုေ့အောီး ထ မ
် ရ
ံ ောတြွတတွွေ့ရိခ ါသည်။
(င)

အထက်တွငတ
် ြော်ဖ ခသည်

ဖ ည်သူမျောီးအကကောီး တိတ်တ
မပည်သူြ ာ်းအ ကာ်း

င်

အတဖခအတနအရ နရာဂါလကခဏာြမပ နရာဂါပို်းသယ်နဆာင်သူြ ာ်းြှ

ိတ် နရာဂါဆက်လက်မြ ေ့်နေမခင််းန ကာင် လက
ို ် ာြှုအာ်း ည််းလ က်ရှသူ

နရာဂါမြစ်ပာ်းြှုြ ာ်း

ရို

်
1

ရက်ယခိုထက် ိိုမိုိ၍ြ ာ်းမပာ်းစာနပေါ်နပါက်လာပပီ်း

ထ ််းခ ျုပ်ရ ်

ခက်ခွဲနသာနရာဂါမြစ်ပာ်းြှုဒို

ယလှုင်း် အမြစ်

ရခိိုင်ဖ ည်နယ်တွင်

နပေါ်နပါက်လာနိိုင်

ါသည်။
(စ)

ရ ောဂါကောကယ်ရ ်းနည််းလမ််းမျော်းကို ပ ည်သူအော်းလု်းမလိုက်နာလျှင်လိုက်နာသကသိုို့

ပ ည်နယ်တွင်

ရ ောဂါဒုတိယလိှိုင််းရ ေါ်ရ ါက်လောမည်အရပခအရနအော်း

ိ တ
ိ ိိုရခိိုင်

ရ ောင်လနိုငမ
် ည်ပြေ် ါ၍

ရအောက်ရြော်ပ

ါအဓိကလိက
ု ်နာ မည်အချက်(၈)ခ က်ကိို တိတိက က လိက
ု ်နာကက ါ န် ပ ည်သူမျော်းသိုို့

အသိပ ျားန္ိှုျားပ

်အ ် ါသည်-

(၁)

တတ်နိုင်သမျှ ိ ိအိ ်

သ ပန ါရန်၊

(၂)

လူေုလူရဝ်း ိ ောရန ောမျော်းသိုို့ မလိုအ ်ဘ (လ်းု ဝ) မသော်းကက ါ န်၊

(၃)

တေ်ဦ်းနင်တေ်ဦ်း တတ်နိုင်သမျှ ခ ်ခောခောရနထိင
ု က် က ါ န်၊ ပြေ်နိုင် ါက အနည််းဆု်း (၆)ရ အကော
မသော ရနထိုငရ
် ပ ောဆို ဆက်ဆကက ါ န်၊

(၄)

အပ င်ထက်တိုင််းနင် လူေုလူရဝ်း ိသည် ရန ောမျော်းသိုို့ သော်းသည်အခါတိုင််း

ါ်းေ ်နင် နာရခါင််း

ေည််း (Mask) ကို ေနေ်တကျ မ ျက်မကက် တ ်ဆင်ကက ါ န်၊
(၅)

လက်တင် က ် ါလောနိုငရ
် သော ဗိုင််း

်ေ် ို်းကို

ျက်ေြီ်းရေ န်အတက် လက်ကို ဆ ်ပ ောနင်ရ

အသု်းပ ြု၍ အနည််းဆု်း ေကကနို့်(၂၀)ကကောရအောင် ရဆ်းရကကောကက ါ န်၊
(၆)

နိုငင
် ပခော်းမပ န်ရ ောက်လောသူမျော်းအော်း အသော်းအလောတော်းပမေ် ိတ် င်၍ သြီ်းသန်ို့ခပခော်းရနထိင
ု ်ရေ
ပခင််း (Quarantine) လု ်ငန််းေဉ်မျော်းတင် အပ ည်အဝ ူ်းရ ါင််း ါဝင်ရေ ါ၊ တ ော်းမဝင် ပ န်လည်
ဝင်ရ ောက်လောသူမျော်း ိက မပြေ်မရနသတင််း ိုို့ ါရန်။

(၇)

ပရ င်္ါ ိိုျားရိသအ
ူ တည်ပ ြုလူနာန္င်
ပြစ်သည် ြ ျားနာပခင်ျား၊ ပခ င်ျား

က်စ ်

ိပတွြို့ ှုရိသူ

(၈)

က်

ျား

ိုျားပခင်ျား၊ အသက်ရှူရ

ပရျားဌ န (သိို ဟိုတ်) အို ်ခ ြု ်ပရျား ှူျားရိုျားသိို

ိုျားသတင်ျား ိို ါရန်။

ပရ င်္ါ ိိုျားရိသအ
ူ တည်ပ ြုလူနာန္င်
စဉ်

သသယပရ င်္ါလကခဏ

ိိုျားပခင်ျား၊ ရိုတ်တရက်အနအရသ ပ

ခက်ခဲပခင်ျား စသည်တိိုခစ ျားရ ါက နီျားစ ်ရ က န်ျား
အပ န်

ျား၊

က်စ ်

ိပတွြို့ ှုရိသူ

ျားကိို

ရ ပြွပြ ်

ိုတ်ပခင်ျားလို ်ငန်ျား

ျားတွင် အပ ည်အဝ ူျားပ ါင်ျား ါဝင်ပ ျား ါရန်။

ကျန််းမောရ ်းနင်အော်းကေော်းဝန်ကကြီ်းဌောန
(၁၉.၈.၂၀၂၀)
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