COVID-19 ကပ်ေရာဂါ ကာကွယ်ထိန်းချပ်ြခင်းှင့် လက်ရိှအေြခအေနအား
ေယဘုယျ #ခံငံုသံုးသပ်ချက် အကျဉ်းချပ်
ေနြပည်ေတာ်၊ (၂၀၂၀) ြပည့်ှစ်၊ ဇူလုိင် (၂၈) ရက်
• ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် ဤ COVID-19 ကပ်ေရာဂါကာကွယ် ထိန်းချပ်
ခဲ့ြခင်းလုပ်ငန်းကို ြပည်သ7ူ ကျန်းမာေရးေထာင့်၊ ကပ်ေရာဂါေဗဒဆိုင်ရာ ေထာင့်၊ ကုသေရးပိုင်း
ဆိုင်ရာေထာင့်၊ လူမေရး၊ စီးပွားေရး၊ ပညာေရးှင့် အြခားေထာင့်မျိ းစုံမှ ကည့်၍ သုံးသပ်ပီး
ေဆာင်ရAက်ခ့ဲပါသည်။
• ယင်းသို ကာကွယ်ထိန်းချပ်ရာ၌ ဤကပ်ေရာဂါ၏ ြဖစ်ပာွ းမပံုသဏာန်၊ ကူးစက်ြပန7်ပာွ းမအရှိန်
အဟုန်ေပမူတည်၍ ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများကို လိုအပ်သလို အားထည့်မြပပီး ေြပာင်းလဲ
ကျင့်သံုးကာ ေဆာင်ရAက်ခ့ဲပါသည်။
• ယခုအခါထိန်းချပ်မများကို ေြဖေလာ့မများ ြပလုပ်ရာ၌လည်း "စပရိန်တစ်ခုကုိ ဖိထားရာမှ
ုတ်ချည်းလတ်လုိက်ပါက

တွန်းကန်ခုန်ထွက်သာွ းိုင်သြဖင့်

တစ်ြဖည်းြဖည်းသာ

ဖိအားကို

ေလာ့ချရသည့် အလားသဏာန်ှင့်တူစာွ " ေရာဂါ၏ ြဖစ်ပာွ းမအရှိန်အဟုန်ှင့် ပျံှံကူးစက်မေပ
မူတည်၍ ေြဖေလာ့မများကို တစ်ဆင့်ချင်း၊ တစ်ဆင့်ချင်းေလာ့ချ၍ ေဆာင်ရAက်လျက်ရိှပါသည်။
• ထိန်းချပ်မကာလတစ်ေလာက်လံုး၌လည်း ချိန်သားကိုက် ပူးေပါင်းေဆာင်ရAက်မ(synchronized
coordination)၊အချိန်ှင့် တစ်ေြပးညီ သတင်းအချက်အလက်မေဝမ (real time information
sharing)၊ လျင်ြမန်တံုြပန်ေဆာင်ရAက်မ(quick response)၊ ြပည်သူများ၏ ကျန်းမာေရးအသိပညာ
ရှိမ (health literacy of the population)တိုသည် အေရးကီးသြဖင့် ၎င်းအချက်များကို
ေနာက်ခံထားေဆာင်ရAက်ကာ ထိန်းချပ်မလုပ်ငန်းများကို ကျင့်သံုးလျက်ရိှပါသည်။
• ဤကပ်ေရာဂါသည်
government

ကမာ့ကပ်ေရာဂါြဖစ်သြဖင့်

approach)၊

အစိုးရတစ်ရပ်လံုးချဉ်းကပ်မ

လူမအဖွဲ အစည်းတစ်ရပ်လံုး

ချဉ်းကပ်မ

(whole-of-

(whole-of-society

approach)၊ ပညာရပ် နယ်ပယ်စံုပါဝင်မ (whole of discipline involvement)ှင့် ကစုံပါဝင်
ေပါင်းစပ်ချဉ်းကပ်မ (sector wide approach) ပုံစံများ ကျင့်သံုး၍ ေဆာင်ရAက်လျက်ရိှသည်
သာမက

COVID-19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးအမျိးသားအဆင့် ဗဟိုေကာ်မတီ၏

လမ်းန်မကုိခံယူကာ ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရး လုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရAက်လျက်ရိှပါသည်။ ယခု
အချိန်၌ မိမိတုိ ေဆာင်ရAက်ေနမ အေြခအေနအရပ်ရပ်အား ေစာင့်ကည့်ဆန်းစစ်အကဲြဖတ်ြခင်း
ကို ဦးစားေပးေဆာင်ရAက်လျက်ရိှပီး အားနည်းချက်များှင့် လိုအပ်ချက်များကို ြပင်ဆင်ြခင်း၊
ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရAက်ြခင်းများ ြပလုပ်လျက်ရိှပါသည်။
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• ကပ်ေရာဂါတစ်ခု၌ ေရာဂါြဖစ်ပာွ းမ ြမင့်တက်ေနချ ိန်၊ တိုးြခင်းေလျာ့ြခင်းမရှိ တန7်ေနချိန်ှင့်
ကျဆင်းေနချိန် (ascending, plateau and descending limb)ဟူ၍ ကပ်ေရာဂါဂရပ်
(epidemic curve) ရှိရာ ယခုအေြခအေန၌ ြဖစ်ပာွ းမကျဆင်းေနသည့် အေြခအေနသို ေရာက်ရိှ
ေနပါသည်။
• ယခုအခါ ေြဖေလျာ့မများကို ေဆာင်ရAက်ေပးလျက်ရိှသြဖင့် ေကျာင်းများြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ြခင်း၊
ြပည်ပ ိုင်ငံများသို ေရာက်ရိှေနေသာ ိုင်ငံသားများ ိုင်ငံတွင်းသို တစ်ေန7တစ်ြခား များြပားစွာ
ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာြခင်း၊ စက်ံုှင့်အလုပ်ံုများြပန်လည် လည်ပတ်လာြခင်း၊ စားေသာက်ဆုိင်
များ ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်လာြခင်း အစရှိသည်များကို ေြဖေလျာ့မများြဖင့် ေဆာင်ရAက်လျက်ရိှရာ
ြပည်သူများအေနြဖင့် ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာနမှ န်ကားထားသည့် ေဆာင်ရန်
ေရှာင်ရန်များကို တိကျစွာ လိုက်နာရန်လုိပါမည်။ မလိုက်နာပါက ကူးစက်မ ဒုတိယလင်းြဖစ်လာ
မည်ြဖစ်ပါသည်။
• လာမည့် တစ်လ၊ ှစ်လ၊ သုံးလတာအချန
ိ ်ကာလအတွင်း၌ မိမိတုိုိင်ငံတွင် ကူးစက်မ ဒုတိယ
လင်း မကျေရာက်ပါကလည်း COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်ပုိးသည် ကမာေပတွင် ကူးစက်ြဖစ်ပာွ းမများ
အနည်းငယ်ေှးေကွးစွာြဖင့် ဆက်လက်ရိှေနဦးမည်ြဖစ်ပါသည်။ ထိုကဲသုိ COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်ပုိး
ဆက်လက်တည်ရိှေနေတာ့မည့် အေြခအေနသစ်တွင် မိမိတုိြပည်သူများသည် ေရာဂါကူးစက်
ြဖစ်ပာွ းမမရှိေအာင် ေန7စဉ်ပံုမှန်ဘဝ၌ မည်က့ဲသုိ ဆက်လက်ေနထိုင်သာွ းလာ၍ လုပ်ငန်းများ
လုပ်ကုိင်ရမည်ကုိ ကိတင်စဉ်းစားြပင်ဆင် ေဆာင်ရAက်ကရမည်ြဖစ်ပါသည်။
• ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့်

တုတ်ြပည်သ7ူ သမတိုင်ငံ၌

အသက်ရှ

လမ်းေကာင်းဆိုင်ရာ ကူးစက်ေရာဂါသစ်တစ်မျိး ေတွရှိသည်ဟု သတင်းရရှိသည်ှင့် တစ်ပိင်
နက်တည်း (၂၀၂၀) ြပည့်ှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၄) ရက်ေန7မှစ၍ န်ကားချက်များ ချက်ချင်း
ထုတ်ြပန်၍ ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရAက်ခ့ဲပါသည်။
• ကမာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲ မှ ဇန်နဝါရီ (၃၀) ရက်၌ COVID-19 ကို အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ ြပည်သ7ူ
ကျန်းမာေရး အေရးေပအေြခအေန (Public Health Emergency of International Concern)
အြဖစ် ေကညာခဲ့ပီးကူးစက်ြဖစ်ပာွ းမပံုသဏာန်အလိုက် သက်ဆုိင်ရာိုင်ငံများမှ ေဆာင်ရAက်
သင့်သည့် လုပ်ငန်းများကိုအvကံြပတိုက်တွန်းချမှတ်ခ့ဲရာမိမိတုိြမန်မာိုင်ငံှင့် အvကံးဝင်သည့်
ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ေဆာင်ပီးြဖစ်ေနပါသည်။
• ထိုအြပင် မတ်လ (၁၁) ရက်ေန7တွင် ကမာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲ မှ COVID-19 အား ကမာ့ကပ်ေရာဂါ
(Pandemic)အြဖစ်

ေကညာပီး

ေရာဂါြဖစ်ပာွ းမပံုသဏာန်အရ
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သက်ဆုိင်ရာိုင်ငံများမှ

ေဆာင်ရAက်သင့်သည့်အချက်များကို အvကံြပေြပာကားခဲ့ရာ၌လည်း ြမန်မာိုင်ငံ၌ ထိုအချက်
အားလုံးေဆာင်ရAက်ပီး ြဖစ်ေနသည့်အေြခအေနတွင် ရှိခ့ဲပါသည်။
• ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် COVID-19 ေရာဂါြဖစ်ပာွ းသူ မေတွရှိေသးခင်
ကာလတွင် ေန7စဉ်အစည်းအေဝးများြပလုပ်ကာ ိုင်ငံတကာမှ အေြခအေနများ၊ ြမန်မာိုင်ငံတွင်
ေဆာင်ရAက်ရမည့်လုပ်ငန်းများကို ရရှိေသာအရင်းအြမစ်များြဖင့် ကိးပမ်းေဆာင်ရAက်ခ့ဲပါသည်။
• ဤေရာဂါစတင်ြဖစ်ပာွ းချ ိန်၌ ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာနသည်ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊
ကုသေရးလုပ်ငန်းများအတွက် သိပံနည်းကျ လုပ်ငန်းလမ်းန်များ၊ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများှင့်
ဌာနတွင်း န်ကားချက်များကို ြပစုထုတ်ေဝရြခင်း၊ ေရာဂါှင့်ပတ်သက်၍ ြပည်သူများ သိရိှ
လိုက်နာရမည့် အေကာင်းအရာအချက်အလက်များကို အသိေပးထုတ်ြပန်ရြခင်း၊ COVID-19
လူနာများကို ကုသမေပးိုင်ရန်အတွက် ေဆးုံများကို အသင့်အေနအထားြဖစ်ေအာင် ြပင်ဆင်ရ
ြခင်းများကို ေဆာင်ရAက်ရသြဖင့် မိမိတုိဝန်ကီးဌာန၏ အခန်းကသည် အထူးအေရးကီးခဲ့ပါ
သည်။
• ေရာဂါြဖစ်ပာွ းလာသည့် အချ ိန်ကာလ ကာလာသည်ှင့်အမ အြခားဝန်ကီးဌာနများ၊ တိုင်းေဒသ
ကီးှင့် ြပည်နယ်အစိုးရှင့် ဌာနများ၊ လူမေရးအဖွဲ အစည်းများှင့် ြပည်သူလူထု၏ အခန်းက
အေရးကီးမသည် တစ်ြဖည်းြဖည်း ြမင့်တက်လာပါသည်။ ယခုအချိန်ကာလ၌ ဤကပ်ေရာဂါကို
ဆက်လက်ပီး ေအာင်ြမင်စာွ ထိန်းချပ်ုိင်ြခင်း ရှိ၊ မရှိဆုိသည်မာှ ြပည်သူလူထု၏ စိတ်ပါဝင်စားမ
ှင့် ပါဝင်ပူးေပါင်းေဆာင်ရAက်မအေပ၌ များစွာမူတည်ေနပါသည်။
• (၂၄-၁-၂၀၂၀)ရက်ေန7မှစ၍

ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့်

ကုသေရးှင့်

ြပည်သ7ူ ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာပညာရှင်များ၊ ေဆးုံအုပ်ကီးများ၊ တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်ဦးစီး
ဌာနမှးများ၊ ေရာဂါေဗဒပညာရှင်များ၊ ဓါတ်ခဲွပညာရှင်များ၊ သမားေတာ်ကီးများ၊ ကူးစက်ေရာဂါ
ေဗဒ ဆရာဝန်များှင့် COVID-19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဆိုင်ရာညိင်း အစည်းအေဝး
များအြပင် ေဆွးေွးပွဲများကို Videoconferencing ြဖင့် အစဉ်မြပတ်ြပလုပ်ပီး လိုအပ်ချက်များ
ကို ြဖည့်ဆည်းေပးြခင်း၊ အခက်အခဲြပဿနာများကို ေြဖရှင်းေပးြခင်းှင့် လမ်းန်ချက်များ
ေပးြခင်းတိုကုိ ေဆာင်ရAက်လျက်ရိှပါသည်။
• ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာနမှ

န်ကားေရးမှးများ၊

ဒုတိယန်ကားေရးမှးများ

ပါဝင်ေသာ Rapid Response Team များသည် ကရင်ြပည်နယ်၊ မွန်ြပည်နယ်၊ ချင်းြပည်နယ်၊
ကချင်ြပည်နယ်၊ ရှမ်းြပည်နယ်၊ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီးတိုသုိ သွားေရာက်ပီး ေရာဂါေစာင့်ကပ်
ကည့်ြခင်း၊ ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်အားြဖည့် ကီးကပ်ြခင်း၊ သက်ဆုိင်
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ရာ

တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ ၊

ဌာနဆိုင်ရာများ၊

အဖွဲ အစည်းများှင့်

ညိင်း

ေပါင်းစပ်ြခင်းများ ေဆာင်ရAက်ခ့ဲပါသည်။
• ကမာ့ုိင်ငံများတွင် COVID-19 ေရာဂါ ြဖစ်ပာွ း/ေသဆုံးမအေြခအေန၊ ေရာဂါ၏ သေဘာသဘာဝ
(Epidemiological situation and natural history of COVID-19)ကို ေန7စဉ်ေလ့လာသုံးသပ်
ေစာင့်ကပ်ကည့်ပီး ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် မိမိုိင်ငံှင့် သင့်ေတာ်
ေသာ မဟာဗျဟာ၊ နည်းဗျဟာှင့် လုပ်ငန်းများ ချမှတ်ကျင့်သံုးြခင်းှင့် ြပြပင်ေြပာင်းလဲ
ေဆာင်ရAက်လျက်ရိှပါသည်။
• ယခုက့ဲသုိ COVID-19 ကို အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ထိန်းချပ်ထားိုင်ခ့ဲြခင်း၌ ြပည်ပမှ ိုင်ငံ
တွင်းသို ဝင်ေပါက်များြဖစ်သည့် အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ ေလဆိပ်များ၊ နယ်စပ် ဝင်/ထွက်ေပါက်
များတွင် ေရာဂါေစာင့်ကပ်ကည့်ြခင်း၊ ြပည်ပမှ ြပန်လည်ေရာက်ရိှလာသူများကို အသွားအလာ
ကန7်သတ်ြခင်း လုပ်ငန်းများတွင် တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ များှင့် ဌာနဆိုင်ရာများ၊
လူမေရးပရဟိတအဖွဲ အစည်းများ၊ ေစတနာ့ဝန်ထမ်းြပည်သူများအားလုံး၏ စုေပါင်းညီညာစွာ
ြဖင့် ဝိုင်းဝန်းေဆာင်ရAက်မများသည် အဓိကအခန်းကမှ ပါဝင်ခ့ဲပါသည်။
• ထိုအြပင် လူနာများအား ကုသမေပးရာတွင် အသုံးြပရန် ေဆးှင့်ေဆးပစည်းကိရိယာများ၊
အသွား အလာကန7်သတ်ထားရှိရာတွင် အသုံးြပသည့်ပစည်းကိရိယာများှင့် စားေသာက်ဖွယ်ရာ
များ လှဒါန်းခဲ့သည့် ေစတနာရှင် အလှရှင်များ၏ ပံ့ပုိးမများသည် ေရာဂါကာကွယ်ထိန်းချပ်မ
လုပ်ငန်းများတွင် များစွာအေထာက်အကူြပ၍ အင်အားြဖစ်ေစခဲ့ပါသည်။
• ယခုအချိန်၌ ြပည်သူများ၏ ပူးေပါင်းပါဝင်မအခန်းကသည် အလွန်အေရးကီးပီး ေရာဂါ
ကာကွယ်ေရးနည်းလမ်းများကို လိုက်နာေဆာင်ရAက်မ ဆက်လက်ြမင့်မားေနပါက ကူးစက်မ
ဒုတိယလင်းြဖစ်ရန် အလားအလာ အလွန်နည်းပါးမည် ြဖစ်ပါသည်။
• ေရာဂါပိုး စတင်ေတွရှိေသာ (၂၃-၃-၂၀၂၀)မှ ယခု (၂၈-၇-၂၀၂၀) နံနက်ပုိင်းအထိ ပိုးေတွ လူနာ
စုစုေပါင်း (၃၅၀)ဦး၊ အထူးကပ်မတ်ကုသမခံယူခ့ဲရသူ (၂၀)ဦး၊ အသက်ရှ စက် အသုံးြပခဲ့ရသူ
(၅) ဦး၊ ေရာဂါပိုးကင်းစင်လာသူ (၂၉၂) ဦးှင့် ေသဆုံးသူ (၆) ဦးရှိပါသည်။ ယခုေလာေလာဆယ်
တွင် အထူးကပ်မတ်ကုသေဆာင်၌ ကုသေပးေနရသူှင့် အသက်ရှ စက်အသုံးြပ၍ ကုသေပး
ေနရသူမရှိပါ။
• ြမန်မာိုင်ငံတွင် ေတွရှိရေသာေရာဂါလကဏာြပသသည့် COVID-19 လူနာများ (symptomatic
casess)တွင်ေချာင်းဆိုးြခင်း (၅၃%)၊ဖျားနာြခင်း (၅၀%)၊ လည်ေချာင်းနာြခင်း (၂၂%)၊ အသက်
ရှရခက်ခဲြခင်း (၁၉%) စသည့်လကဏာများကို ေတွရှိရမများြပားပါသည်။
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• သိုေသာ် ြမန်မာိုင်ငံ၌ ယေန7အထိ ေတွရှိချက်အရ (၆၀) ရာခိုင်န်းေသာ ပိုးေတွလူနာများ၌
ေရာဂါလကဏာ တစ်စံုတစ်ရာမရှိသည့် (asymptomatic)အချက်သည် အေရးကီးပီး ြပည်သူ
များအတွင်း၌ မည်မရှိေနိုင်သည်ကုိ သိရိှုိင်ရန်အတွက် ေပးအပ်ထားေသာ စွမ်းအားအရင်း
အြမစ်ကုိ ေနာက်ခံထား၍ ဓါတ်ခဲွစစ်ေဆးမများကို ြမင့်တင်ေဆာင်ရAက်လျက်ရိှပါသည်။
• အမျိးသားကျန်းမာေရးဓါတ်ခဲွမဆုိင်ရာဌာနှင့် ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာနအြပင်အြခားဓါတ်ခဲွခန်း
များ (ေမာ်လမိင်၊ မေလး)တွင် ဇီဝလုံ‡ခံမအဆင့်အတန်း (Biosafety Level) ြမင့်တင်ပီး
ဓါတ်ခဲွစမ်းသပ်မများ ေဆာင်ရAက်ုိင်ြခင်းသည် ိုင်ငံအတွက် အလွန်အကျ ိးရှိပီး ြမင်သာေသာ
တိုးတက်မြဖစ်ပါသည်။ မကာမီကာလ၌ ေတာင်ကီးမိတွင် COVID-19 ဓါတ်ခဲွစမ်းသပ် စစ်ေဆး
မများကို စတင်ြပလုပ်ေတာ့မည်ြဖစ်ပီး လားးမိ၌လည် စစ်ေဆးိုင်ရန် စီစဉ်ေဆာင်ရAက်လျက်
ရှိပါသည်။
• ယခုလတ်တေလာအချိန်၌ ေတွရှိရေသာပိုးေတွလူနာများမှာ ြပည်ပမှ ေလေကာင်း၊ ကုန်းေကာင်း
တိုြဖင့် ဝင်ေရာက်လာသူများြဖစ်သြဖင့် ၎င်းတိုအားလုံးကို အသွားအလာ ကန7်သတ်ေစာင့်ကပ်
ကည့်ရာေနရာများ၌ အထူးစနစ်တကျထားရှိ စီမံခန7်ခဲွလုပ်ကုိင်လျက်ရိှပါသည်။ ယခုအချ ိန်
အထိ ၎င်းတိုမှတစ်ဆင့် ထပ်မံကူးစက်မများ မရှိေသးပါ။
• ြမန်မာိုင်ငံ၌ ေရာဂါပိုးစတင်ေတွရှိသည့်အချိန်မှ ယေန7အထိ ဓါတ်ခဲွအတည်ြပလူနာ (၃၅၀)ဦး
၏ (၅၄%)ြဖစ်ေသာ (၁၈၉)ဦးမှာ ြပည်ပိုင်ငံများမှ ိုင်ငံတွင်းသို ဝင်ေရာက်လာသူများြဖစ်ပီး
၎င်းလူနာများအနက် အိိယိုင်ငံမှ ြပန်လာသူ (၆၄)ဦးှင့် ယူေအအီးိုင်ငံမှ ြပန်လာသူ (၁၅) ဦး
တိုတွင် ေရာဂါပိုးေတွရှိရပါသည်။ ဓါတ်ခဲွ အတည်ြပလူနာများအနက် (၃၉) ဦးသည် ြမဝတီ
နယ်စပ်ဝင်ေပါက်မှ

လည်းေကာင်း၊

(၁၁)ဦးသည်

ရခိုင်ြပည်နယ်ရိှ

နယ်စပ်ဝင်ေပါက်များမှ

လည်းေကာင်း ဝင်ေရာက်လာကြခင်းြဖစ်သည်ကုိ ေတွရှိရပါသည်။ တရားမဝင် ဝင်ေပါက်များမှ
ဝင်ေရာက်လာပီး သက်ဆုိင်ရာ တာဝန်ရိှသူများအား သတင်းေပးပိုမမရှိပါက ေရာဂါကူးစက်
ြဖစ်ပာွ းမများ အစုလုိက် အ‡ပံလုိက်ြဖစ်ကာ ဒုတိယလင်း ဝင်ေရာက်လာိုင်ပါသည်။
• ယခုလက်ရိှတွင် ထိုသုိြပည်ပမှ ြပန်လာသူများအားလုံးကို အသွားအလာကန7်သတ် ေစာင့်ကပ်
ကည့်ြခင်းလုပ်ငန်းများကို လူမေရးအဖွဲ အစည်းများှင့်စနစ်တကျ ပူးေပါင်းေဆာင်ရAက်လျက်ရိှ
ပါသည်။
• သိုြဖစ်ပါ၍ နယ်စပ်ေဒသဝင်/ထွက်ေပါက်များတွင် ေရာဂါေစာင့်ကပ်ကည့်ြခင်းလုပ်ငန်းများှင့်
ြပည်ပမှ

ြပန်လည်ေရာက်ရိှလာသူများအားလုံးကို

သတ်မှတ်ေနရာ

အေဆာက်အဦများ၌

ထားရှိပီး အသွားအလာကန7်သတ် ေစာင့်ကပ်ကည့်ြခင်းလုပ်ငန်းများကို စနစ်တကျ ကပ်ကပ်
မတ်မတ်ေဆာင်ရAက်ရန် အလွန်အေရးကီးပါသည်။
5

• သုေတသနေတွရှိချက်များအရ အချ ိိုင်ငံများတွင် ဤဗိုင်းရပ်စ်ပုိး၏ မျိးိုးဗီဇေြပာင်းလဲလျက်
ရှိေနသည်ကုိ

ေလ့လာေတွရှိေနရပါသည်။

ဤဗိုင်းရပ်စ်ပုိး၏

သေဘာသဘာဝ

အြပအမူ

(virological behavior) မှာလည်း ေြပာင်းလဲလျက်ရိှသည်ဆုိသည့်အချက်ကုိ သိရိှရသြဖင့် ဤ
အချက်ကုိ မိမိတုိ ဂုစုိက်ရကမည်ြဖစ်ပါသည်။
• ထိုက့ဲသုိေြပာင်းလဲြခင်းသည် ေကာင်းေသာဘက်သုိ ေြပာင်းလဲြခင်း (ေရာဂါကူးစက် ပျ ံှံုိင်စွမ်း
ေလျာ့လာြခင်း၊ ေရာဂါြပင်းထန်မ အားေလျာ့လာြခင်း) ြဖစ်ုိင်သကဲ့သုိ ဆိုးေသာဘက် (ပိုမုိ
ကူးစက်လွယ်ြခင်း၊ ေရာဂါြပင်းထန်မပုိလာြခင်း)သို ေြပာင်းလဲြခင်းလည်းြဖစ်ုိင်ပါသည်။
• ယခုအခါ၌ သံသယလူနာ / ေစာင့်ကည့်လူနာသည် ဧပီလက တစ်ရက်လင် (၁၀၀)ဦး ဝန်းကျင်
ရှိရာမှ ယခုအခါ (၃၀)ဦး ဝန်းကျင်သာရှိြခင်းသည် ြပည်သူများ၏ ေရာဂါကာကွယ်ေရး နည်းလမ်း
များကို လိုက်နာေဆာင်ရAက်ြခင်းေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။
• ြမန်မာိုင်ငံ၌ ယခုအချ ိန်ထိ ဓါတ်ခဲွစစ်ေဆးမများအရ COVID-19 ပိုးေတွရှိမန်းမှာ ေရာဂါ
ရှိသူှင့် ထိေတွမရိှသူများတွင် (၃.၁) ရာခိုင်န်း၊ သံသယ/ ေစာင့်ကည့်လူနာများတွင် (၀.၈)
ရာခိုင်န်းှင့် အသွားအလာကန7်သတ်ထားသူများတွင် (၀.၂)ရာခိုင်န်းသာ ေတွရှိရပီး ၎င်းေတွ
ရှိချက် ရာခိုင်န်းသည်လည်း ေြပာင်းလဲမ မရှိသေလာက်ြဖစ်သြဖင့် အေြခအေနမှာ တည်ငိမ်
လျက်ရိှပီး ေကာင်းေသာသေဘာကို ေဆာင်ေနပါသည်။
• COVID-19 လူနာများကိုကုသမေပးရာ၌ ေရာဂါသက်သာေပျာက်ကင်းသူများ၏ ေသွးရည်ကည်
ကို အသုံးြပပီး သုေတသနပုံစံြဖင့် စမ်းသပ်ကုသခဲ့ရာ ထိေရာက်မရိှေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။
ကုသေရးစီမံခန7်ခဲွမလုပ်ငန်းလမ်းန် (Clinical Management Guideline) များကို အြခား
ိုင်ငံများ၊ ေရာဂါအေြခအေနေြပာင်းလဲမေပမူတည်၍ လိုအပ်သလို အမဲပံုမှန် သုံးသပ်ြပင်ဆင်
သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။
• ယခုအခါ

အသွားအလာကန7်သတ်ထားရှိသူှင့်

အေဆာက်အဦ

အေရအတွက်များ

အသွားအလာ

တစ်ေန7တစ်ြခား

ကန7်သတ်ထားရှိရာေနရာ

ကျဆင်းလာလျက်ရိှသည်မာှ လည်း

ေကာင်းမွန်ေသာ လကဏာတစ်ရပ်ြဖစ်ပါသည်။
• ယခုအချိန်ကာလသည် ရာသီတုပ်ေကွးကာလြဖစ်ေသာ်လည်း (၂၉-၁၂-၂၀၁၉) မှစတင်၍ (၂၇၇-၂၀၂၀)အထိ ေဆးုံအေြခြပ တုပ်ေကွးဆန်ေသာ ေရာဂါလကဏာ ေစာင့်ကပ်ကည့်မ
လုပ်ငန်း (sentinel surveillance) အေနြဖင့် ေဆာင်ရAက်စဉ် တုပ်ေကွးဆန်ေသာ လကဏာရှိသူ
(၇၈၁)ဦးအားဓာတ်ခဲွစစ်ေဆးချက်မျာအရ Influenza B (၂) ဦး၊ Influenza A/H1N1 pdm 09
(၈) ဦး၊ Influenza H3N2 (၅) ဦး၊ စုစုေပါင်းတုပ်ေကွးေရာဂါပိုးရှိသူ (၁၅)ဦးသာ ေတွရှိရသြဖင့်
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လည်း တုပ်ေကွးေရာဂါကပ်အသွင် ြဖစ်ပာွ းိုင်သည့်အေြခအေန မေတွရှိရေသးေသာေကာင့်
ေကာင်းသည့် အေြခအေနြဖစ်ပါသည်။
• သိုေသာ်လည်း ေရာဂါြဖစ်ပာွ းမများြပား၊ ေသဆုံးမများြပားေနေသာ တိုးတက်ဖံွ ဖိးပီး ိုင်ငံကီး
များအပါအဝင် ိုင်ငံတကာှင့် အိမ်နီးချင်းိုင်ငံများ၌ ေရာဂါြဖစ်ပာွ းှင့်ေသဆုံးမ အေြခအေန
များကို ေလ့လာသုံးသပ်၍ မိမိတုိအေနြဖင့် ဤကပ်ေရာဂါ ကာကွယ်ထိန်းချပ်မကုိ လုံးဝ(လုံးဝ)
အားေလာ့၍ မရပါ။
• ထိုေကာင့် မိမိတုိသည်လူများြပားစွာေတွဆုံြခင်းှင့်ေတွဆုံချ ိန်ကာြမင့်သည့် ေကျာင်း၊ ေဈး၊
ဌာန၊ စက်ံုအလုပ်ံုများ၌ ေနထိုင်စဉ်၌ ပါးစပ်ှင့် ှာေခါင်းစည်းတပ်ြခင်း၊ တတ်ုိင်သမ
ခပ်ခာွ ခွာေနထိုင်ြခင်းှင့် လက်ေဆးြခင်းတိုကုိမြဖစ်မေနြပလုပ်ရဦးမည်ြဖစ်ပါသည်။
• ယခုအခါ

စက်ံု/အလုပ်ံုများတွင်

သတ်မှတ်ထားေသာ

ေရာဂါကာကွယ်ေရးနည်းလမ်းများ

အသုံးြပေနြခင်း ရှိ/မရှိ၊ ချမှတ်ထားေသာ စည်းကမ်းများလိုက်နာြခင်း ရှိ/မရှိကုိ ပုံမှန်ေစာင့်ကည့်
စစ်ေဆးြခင်း (Regular Monitoring) ကို Checklist များ အသုံးြပေဆာင်ရAက်လျက်ရိှရာ ရန်ကုန်
တိုင်းေဒသကီး၌ (၂၁-၇-၂၀၂၀)ရက်ေန7မှ (၂၅-၇-၂၀၂၀)ရက်ေန7ထိ ေရှာင်တခင် ဝင်ေရာက်
စစ်ေဆးခဲ့ရာ လိုက်နာမ အလွန်အားနည်းေနေကာင်း ေတွရှိရသည့်အတွက် သက်ဆုိင်ရာေဒသ
အာဏာပိုင်များ၊

အလုပ်သမား၊

လူဝင်မကီးကပ်ေရးှင့်

ြပည်သ7ူ အင်အားဝန်ကီးဌာနတိုှင့်

အထူးကပ်မတ်ေဆာင်ရAက်သာွ းမည်ြဖစ်ပါသည်။
• ြပည်သူများအေနြဖင့် ယခုအခါ ပါးစပ်ှင့် ှာေခါင်းစည်းတပ်ဆင်ြခင်းှင့် ခပ်ခာွ ခွာေနထိုင်ြခင်း
များကို လုပ်ေဆာင်မအားနည်းေနသည်ကုိ ေတွရှိရသြဖင့် ေရာဂါဒုတိယလင်းကို ဖိတ်ေခသကဲ့
သို ြဖစ်ေနပါသည်။
• ရပ်ကွက်၊ ေကျးရAာများတွင် သက်ဆုိင်ရာမှ အသံချဲစက်ြဖင့် ကျန်းမာေရးအသိပညာေပးးေဆာ်
ြခင်းကို တစ်ေန7လင် (၅) ကိမ် ေဆာင်ရAက်ြခင်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ေဆာင်မေလျာ့ရဲလာသည်ကုိ
လည်း ေတွြမင်ေနရသြဖင့် အဆိုပါ လုပ်ငန်းများကို ြပန်လည်အသက်သွင်း လုပ်ေဆာင်ကရ
မည်ြဖစ်ပါသည်။ အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနှင့် တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ် အစိုးရအဖွဲ
များက ဦးေဆာင်၍ အထူးသြဖင့် ေဈးကီးများ၊ စူပါမားကတ်များ၊ စက်ံု/အလုပ်ံုများ လူဦးေရ
ထူထပ်သည့်ေနရာများ၌ အသံချဲစက်ြဖင့် ကျန်းမာေရးအသိပညာေပးးေဆာ်ြခင်းကို အနည်း
ဆုံး တစ်ေန7 (၃) ကိမ် မပျက်မကွက် ြပလုပ်ရန် လိုပါမည်။
• COVID-19 ကာကွယ်၊ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးအမျိးသားအဆင့် ဗဟိုေကာ်မတီ၊ ဥက ိုင်ငံေတာ်၏
အတိုင်ပင်ခံပုဂိလ်က ကစုံမှ တာဝန်ရိှသူများ၊ ြပည်သူများှင့် Videoconferencing စနစ်ြဖင့်
ေဆွးေွးေြပာကားြခင်းသည် ြပည်သူများထံ တိုက်ုိက်သတင်းစကားှင့် ကျန်းမာေရးအသိ
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ပညာ၊ ေရာဂါကာကွယ်ေရးနည်းလမ်းများ ေရာက်ရိှေစခဲ့ပီး ဤေရာဂါထိန်းချပ်ရာ၌ အလွန်ပင်
အေရးပါသည့်အချက်ြဖစ်ပါသည်
• မိမိတုိဝန်ကီးဌာနသည်

ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂိလ်၏

Video

conferencing

တွင်

ေြပာကားမှာကားချက်များှင့် ြပည်သူများ၏ အvကံြပချက်၊ ေြပာကားချက်များကို ေသချာစွာ
မှတ်ယူသံုးသပ်ပီး

COVID-19

ေရာဂါကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများကို

ဆက်လက်

လုပ်ေဆာင်လျက်ရိှပါသည်။
• ကမာတွင် COVID-19 ကူးစက်ြဖစ်ပာွ းမှင့် ေသဆုံးမများ အရှိန်ြမင့်တက်လျက်ရိှသည်ကုိဆုိ
ေသာအချက်ကုိ ေနာက်ခံထား၍ ြမန်မာိုင်ငံြပည်သူများ လုံးဝမေပါ့ဆရန်မာှ ိုင်ငံ၏ အေရးကိစ
သဖွယ် ြဖစ်ေနပါသည်။
• ထိုေကာင့်

ြပည်သူများသည်

လူများသည့်ေနရာများသို

သွားေရာက်သည့်အခါ

ပါးစပ်ှင့်

ှာေခါင်းစည်းတပ်ဆင်ြခင်း၊ တတ်ုိင်သမ တစ်ဦးှင့် တစ်ဦး (၆) ေပအကွာေနထိုင်ြခင်း၊
ဆပ်ြပာှင့် ေရကိုအသုံးြပ၍ စကန7် (၂၀) ကာ မကာခဏလက်ေဆးြခင်းှင့် မိမိေနအိမ်အနီး
ပတ်ဝန်းကျင်တွင် COVID-19 သံသယလကဏာရှိသူများ ေတွရှိပါက၊ ြပည်ပမှတရားမဝင်
ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာသူဟု ထင်မှတ်ပါက သက်ဆုိင်ရာသို မြဖစ်မေန အသိေပးြခင်းကို ြပလုပ်
ရန် လိုအပ်ပါသည်။
• ြမန်မာိုင်ငံ ြပည်သူများ ေရာဂါမရရှိေစေရးှင့် ေသဆုံးမမရှိေစေရးအတွက် ကျန်းမာေရးှင့်
အားကစားဝန်ကီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများသည် မိမိတုိ၏ ကိုယ်ပုိင်အေရးကိစသဖွယ် သေဘာထားကာ
သက်ဆုိင်ရာ အဖွဲ အစည်းများ၊ အသင်းအဖွဲ များှင့် ပူးေပါင်းကာ အစွမ်းကုန်ကိးပမ်းလျက်ရိှပီး
ဆက်လက်၍လည်း ေဆာင်ရAက်သာွ းမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ြပည်သူများအားအသိေပးလိုပါသည်။
• ြပည်သူများအေနြဖင့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ၊ ေန7စဉ်ပုံမှန်ေဆာင်ရAက်ေနရေသာ လုပ်ငန်းများကို
ပုံမှန်အေနအထားသို

အြမန်ဆံုးြပန်လ

ည်ေရာက်ရိှုိင်ရန်အတွက်

ေရာဂါကာကွယ်ေရး

နည်းလမ်းများကို ဆက်လက်လုိက်နာကာ ဝိုင်းဝန်းပံ့ပုိးေပးရန် အထူးလိုအပ်ပါသည်။
• ယခုအချိန်၌ COVID-19 ဒုတိယလင်းအသွင် မြဖစ်ပာွ းေစရန်အတွက် ြပည်သူများအေနြဖင့်
ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာနမှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ န်ကားချက်များ၊ ေဆာင်ရန်
ေရှာင်ရန်များကို အထူးကိစရပ်အေနြဖင့်

မိမိတုိ၏

ကိုယ်ပုိင်အေရးသဖွယ် သေဘာထား၍

လိုက်နာေဆာင်ရAက်ကပါရန် ေမတာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး
ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာန
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