COVID-19 သရ ဂါ ပဖစ်ြ ်းကူ်းစက်ြျံွေ့နမ
ံှံ့ ှု မရသစရန် ကျန််းမ သရ်းနငဲ့အ
် ်းကစ ်းဝန်ကက်းဌ နမ
(၁၀-၈-၂၀၂၀) ရက်သနှံ့ သနောက်ြုင််း ရခင
ု ်ပြည်နယ်မ ပြန်လ
မပဖစ်မသနြူ်းသြါင််းသဆ င်ရွက်သြ်းကကြါရန်

ူမျ ်းကု ဆက်

ယ်ရ တင်

တသြ်းနှု်းသဆ ်ချက်

(၂၀၂၀) ပြညဲ့်နစ် စက်တင်ဘ လ (၂) ရက်
❖ ကျန့််းမာရ ်းနှင့်အာ်းကစာ်းဝန့်ကက်းဌာနသည့် (၁၀-၈-၂၀၂၀)

က့်ရနမှ (၂၁-၈-၂၀၂၀)

က့်ရနအထိ

ခိိုင့်

ပြည့်နယ့်မှ ရေရ ကာင့််းခ ်းပြင့် န့်ကိုန့်တိိုင့််းရေသကက်းသိို ပြန့်ေည့်ရ ာက့် ှိောသူ စိုစိုရြေါင်း့် (၅၄၀၉) ဦ်း
ကိိုဆက့်သွယ့် န့်ရဆာင့် ွက့်ခြေါသည့်။

(၁၀-၈-၂၀၂၀)

က့်ရနမှ

(၁၅-၈-၂၀၂၀)

က့်ရနအတွင့််း

ပြန့်ေည့်ရ ာက့် ှိောသူ (၃၁၅၂) ဦ်း ကိို ရဆ်းသိုရတသနဦ်းစ်းဌာနမှေည့််းရကာင့််း၊ (၁၆-၈-၂၀၂၀) က့်ရန
မှ (၂၁-၈-၂၀၂၀) က့်ရနအတွင့််း ပြန့်ေည့်ရ ာက့် ှိောသူ (၂၂၅၇) ဦ်း ကိို ပြည့်သူူ့ကျန့််းမာရ ်းဦ်းစ်းဌာနနှင့်
ကိုသရ ်းဦ်းစ်းဌာနတိမှ
ို ေည့််းရကာင့််း ကကိ ်းြမ့််းဆက့်သွယ့်ခြေါသည့်။
❖ ရဆ်းသိုရတသနဦ်းစ်းဌာနမှ ဆ ာဝန့်မျာ်း၊ အ ာ ှိမျာ်းနှင့် အ ာထမ့််းမျာ်း (၇၁) ဦ်းသည့် (၃၀-၈-၂၀၂၀)
က့်ရနမှ (၃၁-၈-၂၀၂၀) က့်ရန အတွင့််း ြိုန့််းရခေါ်ဆိိုမှုမျာ်း ပြ ေိုြ့်ခ ာတွင့် ခ ်းသွာ်းောခသူမျာ်းအနက့်
(၃၀၄၃) ဦ်း၏ ဆက့်သွယ့် န့်ြိုန့််းနံြေါတ့်မျာ်းအာ်း ြိုန့််းရခေါ်ဆိိုမှုရြေါင်း့် (၆၀၈၈) ကကိမ့် ရဆာင့် ွက့်ခြေါသည့်။
ထိသ
ို ိို ရဆာင့် ွက့် ာတွင့် ခ ်းသွာ်းောခသူ ၁၄၆၆ ဦ်း (၄၈.၁၈%) မှာ ြိုန့််းေက့်ခံ ရပြ ကာ်းခြေါသည့်။
ထိသ
ို ူမျာ်းအနက့် ကျန့််းမာရ ်းဌာနနှင့် အိုြ့်ချ ြ့်ရ ်းဌာနမျာ်းသိို ဆက့်ေက့်သတင့််းြိိုသူ (၇၈၂) ဦ်း

ှိပြ်း

အသွာ်းအောကန့်သတ့်ပခင့််းေိုြ့်ငန့််းမျာ်းတွင့် ြူ်းရြေါင်း့် ရဆာင့် ွက့်သူ (၆၆၁) ဦ်း ှိြေါသည့်။ ဖုန််းကုငသ
်
လည််း အချက်အလက် ပြန်လည်မသပြ ခဲ့
မ ်းယင််းသန ည်ဟုသပြ ၍ ထြ်မံဆက်

ူ (ဖုန််းချ

်

်းပခင််း၊ သပဖကက ်းရန်ပငင််းဆန်ပခင််း၊ ဖုန််းနံြါတ်

ယ်မရသတ ဲ့ပခင််း)မ

ထက်ဝက်သကျ ်ပဖစ် ညဲ့် (၁၅၇၇) ဦ်း

(၅၁.၈၂%) ရ ည်ကု သတွေ့ရရြါ ည်။
❖ ပြည့်သူူ့ကျန့််းမာရ ်းဦ်းစ်းဌာနနှင့် ကိုသရ ်းဦ်းစ်းဌာနတိမှ
ို ဆ ာဝန့်မျာ်း၊ အ ာ ှိမျာ်းနှင့် အ ာထမ့််းမျာ်း
(၂၃) ဦ်းသည့် (၃၀-၈-၂၀၂၀) က့်ရနမှ (၃၁-၈-၂၀၂၀) က့်ရနအတွင်း့် ခ ်းသွာ်း ောသူမျာ်းအနက့် (၁၇၁၆)
ဦ်း၏ ဆက့်သွယ့် န့်ြိုန့််းနံြေါတ့်မျာ်းအာ်း ဆက့်သွယ့်ရခေါ်ဆိိုခ ာ

၇၄၆ ဦ်း (၄၃.၄၇%) မှာ ြိုန့််းေက့်ခံ

ရပြ ကာ်းခြေါသည့်။ ထိိုသူမျာ်းအနက့် ကျန့််းမာရ ်းဌာနနှင့် အိုြ့်ချ ြ့်ရ ်းဌာန မျာ်းသိို ဆက့်ေက့်သတင့််း
ြိသူ
ို ၅၂၀ ဦ်း (၆၉.၇၁%) ှိပြ်း အသွာ်းအောကန့်သတ့်ပခင့််းေိုြ့်ငန့််းမျာ်းတွင့် ြူ်းရြေါင်း့် ရဆာင့် ွက့်သူ ၄၈၁
ဦ်း (၆၄.၄၈%) ှိြေါသည့်။ ဖုန််းဆက်

ယ်ခဲ့

ူမျ ်းအနက်မ ဖုန််းအဆက် အ ယ် မရရ

သပဖကက ်းရန် ပငင််းဆန်ပခင််း၊ ဖုန််းနံြါတ်မ ်းယင််းသန ည်ဟုသပြ ၍ ထြ်မံဆက်

ူ (ဖုန််းချ

်းပခင််း၊

ယ်မရသတ ပဲ့ ခင််း)မ

၉၇၀ ဦ်း (၅၆.၅၃%) ရ ည်ကု သတွေ့ရြါ ည်။
❖ အဆိြ
ို ေါရတွွေ့ ှိချက့်မျာ်းအ ခ ်းသွာ်းောခသူမျာ်းအနက့်မှ ထက့်ဝက့်ရကျာ့်ပြစ့်သည့် (၂၅၄၇)ဦ်း (၅၃.၃%)
သည့်ြိုန့််းပြန့်ေည့်ရပြ ကာ်းမှုမ ှိပခင့််းနှင့် ေက့်ခံရပြ ကာ်းခသူအချိ ွေ့မှာေည့််း သက့်ဆိိုင့် ာကျန့််းမာရ ်း
ဌာနနှင့် အိုြ့်ချ ြ့်ရ ်းဌာနမျာ်းသိို ဆက့်ေက့်သတင့််းြိိုပခင့််းနှင့် အသွာ်းအောကန့်သတ့်ပခင့််း ေိုြ့်ငန့််း
မျာ်းတွင့် ြူ်းရြေါင်း့် ရဆာင့် ွက့်ပခင့််းစသည့် ရ ောဂါဆက်လက်မပြန်ြွောွားရေရ ွားလုြ်ငန်ွားေဉ်မ ောွားတွင် ြွားရြါင်ွား
ရဆောင် ွက်မှုမ ောွား အလွန်အောွားနည်ွားရနသည်ကု ရတွွေ့

ြါသည်။

❖ ကျန့််းမာရ ်းနှင့်အာ်းကစာ်းဝန့်ကက်းဌာန ှိ ဆ ာဝန့်မျာ်းနှင့် ဝန့်ထမ့််းမျာ်းအရနပြင့် ယခိုကသိို ကကိ ်းြမ့််း
ဆက့်သွယ့် ပခင့််းမှာ ပြည်

ူအကျ ်းသရ်းရှု၍ ပြည်

ူမျ ်းအကက ်းတင် သရ ဂါကူ်းစက်မှုအဆငဲ့်ဆငဲ့် ဆက်

လက်မပဖစ်သြေါ်သစသရ်း ရဆာင့် ွက့် ပခင့််း ပြစ့်ြေါသည့်။
❖ ယခိုအခေါ ခိိုင့်ပြည့်နယ့်တွင့် ရတွွေ့ ရသာ COVID-19 ရ ာဂေါပြစ့်ြွာ်းရနသူမျာ်းအနက့် (၇၁%)သည့် အပမင့်
အာ်းပြင့်

ရ ာဂေါေကခဏာတစ့်စံိုတစ့် ာမပြဘ

သယ့်ရဆာင့်ကာ အလန်လျင်ပမန်
အလန်မျ ်းပြ ်းလျက် ရြါ

ရနရကာင့််းကျန့််းမာစွာပြင့် ှိရသာ့်ေည့််း

ညဲ့်နှုန််းပဖငဲ့် သရ ဂါဆက်လက်ပဖနှံ့်ပဖ ်းသနနုင်

ရ ာဂေါြို်းိ ကိို

ူပဖစ်ရန် အခငဲ့်အလမ််း

ည်။

❖ ထိသ
ို ိို ရ ာဂေါြ်းိို သယ့်ရဆာင့်သူမျာ်းမှတဆင့် ချစ့်ခင့် ရသာ မိသာ်းစိုဝင့်မျာ်း အထူ်းသပြင့် အသက့်အ ွယ့်
ကက်း င့်သူမျာ်းနှင့် နာတာ ှည့်ရ ာဂေါ (ဆ်းချိ ၊ ရသွ်းတိို်း၊ နှေံို်း၊ ရကျာက့်ကြ့်ရ ာဂေါ) ှိသူ မိဘ/ဘိို်းဘွာ်း/ရဆွမျိ ်း
မျာ်းထံ

အလန်လျင်ပမန်စ ဆက်လက်ကူ်းစက်ရ မ

သနောက်ဆက်တဆု်းကျ ်းမျ ်းစ ခံစ ်းရနုငြ
် ါ

၎င််းတုှံ့ကုအ

က်သ

ဆံု်းသစနုင်

ည်အထ

ည်။

❖ ထိအပြင့်
ို
မိသာ်းစိုနှင့်ဆက့်စြ့်ေျက့် ှိရသာ အိမ့်န်းချင့််းမျာ်း၊ သူငယ့်ချင့််းမိတ့်ရဆွမျာ်းထံသိို အဆင့်ဆင့်
ဆက့်ေက့်ကူ်းစက့်ရစနိိုင့်သည့်အတွက့် ခ ်းသွာ်းခသူအရနပြင့် ပြန့်ေည့်ရ ာက့် ှိရနထိိုင့် ာ ရေသအတွင့််း
တွင့် ရ ာဂေါစတင့်ပြစ့်ြွာ်းကူ်းစက့်ရစသူအပြစ့်ရ ာက့် ှိကာ တည်ဆဥြသေမျ ်းအရ ပြင််းထန်စ အသရ်းယူ
ပခင််းခံရနုင်ြါ

ည်။

ုှံ့ပဖစ်ြါ၍ ပြည် ူလူထုအတင််း သရ ဂါဆက်လက်အဆငဲ့်ဆငဲ့်ပြနှံ့်ြ ်းမှုမျ ်းမရသစရန် ကျန််းမ သရ်းနငဲ့်
အ ်းကစ ်းဝန်ကက်းဌ နနငဲ့် ြူ်းသြါင််းြါဝင်သြ်းကကြါရန်နငဲ့် ထုတ်ပြန်သကကပင ထ ်းသ
လက
ု ်နောမှု မရပခင််း/ချ ်းသဖ က်ပခင််း၊

အမန်ှံ့ညန
ွှ ်ကက ်းချက်မျ ်း

တင််းထန်ချန်မှုပြ လုြ်ပခင််းမျ ်းကု သတွေ့ရရြါက တည်ဆဥြသေပဖစ်

ဘ ဝသဘ်းအနတရ ယ်ဆုင်ရ စမံခနှံ့်ခမှုဥြသေအရ အသရ်းယူသဆ င်ရွက်
တသြ်းနှု်းသဆ အ
် ြ်ြါ

ညဲ့်

်းမည်ပဖစ်ြါသကက င််း

ည်။

ကျန််းမ သရ်းနငဲ့်အ ်းကစ ်းဝန်ကက်းဌ န

