ပြည်သူမ ျားသို့ အသ ြျားခ က် (၂)
(၂၀၂၀) ပြည်န
့် စ
ှ ၊် စက်တင်ဘ လ (၂၉) ရက်
ကျန့််းမာရ ်းနှင့်အာ်းကစာ်းဝန့်ကက်းဌာနသည့် COVID-19 ကာကွယ့်၊ ထိန့််းချျုပ့်၊
ကုသရ ်း အမျိျု်းသာ်းအဆငဗ
့် ဟိုရကာ့်မတ ဥကကဋ္ဌနှင့် အဖွွဲ့ဝင့်မျာ်း၏ တိက
ု ့်ရိုက့်လမ့််းညွှန့်
မှုရအာက့်တင
ွ ့် ရကာ့်မတ၏ ဆု်းဖဖတ့်ချက့်မျာ်းအာ်း အရကာင့်အထည့်ရဖာ့် ရဆာင့် ွက့်
ဖခင့််းဖဖင့် ဖပည့်သမ
ူ ျာ်းအာ်း COVID-19 ကပ့်ရ ာဂါ ထိန့််းချျုပ့်ရ ်းလုပင
့် န့််းနှင့် ကုသရ ်း
ဝန့်ရဆာင့်မမ
ှု ျာ်း ရပ်းလျက့် ှိပါသည့်။
1.

ယခုအချိန၌
့် ဝန့်ကက်းဌာနမှ သက့်ဆုင
ိ ့် ာဘာသာ ပ့်မျာ်းမှ ပါရမာကခမျာ်း၊ ဆ ာဝန့်
ကက်းမျာ်း၊ သူနာဖပျုမျာ်းနှင့် ရဆ်းဘက့်ကျွမ့််းကျင့် ဝန့်ထမ့််းမျာ်းက COVID-19
ကူ်းစက့်ခ ရသာ လူနာမျာ်းအာ်း အရသအရပျာက့် အနည့််းဆု်းဖဖစ့်ရစ န့် ရနေ့မနာ်း၊
ညမအာ်း အစွမ့််းကုန့် ကုသရပ်းလျက့် ပ
ှိ ါသည့်။ COVID-19 လူနာမျာ်းအတွက့်
လိုအပ့်ရသာ အစွမ့််းထက့်ပပ်း တန့်ဖို်းကက်းသည့် ရနာက့်ဆ်းရပေါ်
ု
ရဆ်းဝါ်းမျာ်းကို
လည့််း အဖမန့်ဆ်းု ဝယ့်ယူဖဖည့်ဆည့််း ရပ်းလျက့် ှိပါသည့်။

2.

COVID-19 ရ ာဂါ ထပ့်မကူ်းစက့်ပျွဲ့နမ
ှံ့ှ မ
ှု ိရ
ှ စ န့် ဖပည့်သေ့ူ ကျန့််းမာရ ်းဝန့်ထမ့််း
ပညာ ှငမ
့် ျာ်းက သက့်ဆင
ို ့် ာ တိင
ု ့််းရေသကက်း/ ဖပည့်နယ့် အစို်း အဖွွဲ့၊ နှ်းနွှယ့်
ဝန့်ကက်းဌာန၊ လူမှုရ ်းအဖွွဲ့အစည့််းမျာ်းနှင့် ပူ်းရပါင့််းကာ နည့််းမျိျု်းစု၊ ဘက့်ရပါင့််းစု၊
ရှုရထာငရ
့် ပါင့််းစုမှ ရ ာဂါဖဖစ့်ပွာ်းပျွဲ့နှံ့ှမှုကို ရလ ာချနိုင့် န့် ဖပည့်သေ့ူ ကျန့််းမာရ ်း
လုပင
့် န့််းမျာ်းကို ရဆာင့် ွက့်လျက့် ပ
ှိ ါသည့်။

3.

COVID-19 ကူ်းစက့်ခ သူမျာ်း၊ အတည့်ဖပျုလူနာမျာ်းနှင့် အန်းကပ့် ထိရတွွဲ့ခသူ
(primary contact) မျာ်းထာ်း ှိ န့် အရဆာက့်အဦမျာ်း

ှိရ ်းအတွက့် န့်ကုန့်တိုင့််း

ရေသကက်း အစို်း အဖွွဲ့မှ ဦ်းရဆာင့်ပပ်း နှ်းနွှယ့်ဝန့်ကက်းဌာနမျာ်း၊ အလှှူ ှငမ
့် ျာ်းနှင့်
ပူ်းရပါင့််း၍ ရန ာသစ့်မျာ်း

ှာရဖွဖခင့််းနှင့် ရန ာချထာ်းဖခင့််းတိုှံ့ကို ညိနှိုင့််း ရဆာင့်

ွကလ
့် ျက့် ပ
ှိ ါသည့်။
4.

အသစ့်ဖင
ွ ့်လှစ့်သည့်ရန ာ COVID-19 medical center မျာ်းတွင့် တိင
ု ့််းရေသကက်း/
ဖပည့်နယ့် ဖပည့်သေ့ူ ကျန့််းမာရ ်းနှင့် ကုသရ ်းဦ်းစ်းဌာနမျာ်းမှ စမခနေ့့်ခွမှုပင
ို ့််း ဆိင
ု ့် ာ
တာဝန့်ယူမည့်

ပုဂ္ိျုလ့်မျာ်းအဖပင့်

ဖမန့်မာနိုင့်ငဆ ာဝန့်အသင့််း၊

ဖမန့်မာနိုငင
့်

သူနာဖပျုနင
ှ ့် သာ်းဖွာ်းအသင့််း၊ ဖမန့်မာနိင
ု ့်င ကျန့််းမာရ ်းမှှူ်းအသင့််း၊ ပုဂလ
္ ိကရဆ်းရု

မျာ်းအသင့််း အစ ှိသည့် အသင့််းမျာ်းမှ ပုဂ္ိျုလ့်မျာ်းကိုပါ တာဝန့်ချထာ်း ရဆာင့် ွက့်
လျက့် ှိပါသည့်။

ဝန့်ကက်းဌာနရအာက့် ှိ

ရဆ်းနှင့်န်းနွှ
ှ ယ့်တကကသိုလ့်

ဆ ာဝန့်နှင့် ရဆ်းနှ်းနွှယ့် ပညာ င
ှ မ
့် ျာ်းအာ်း

(၁၆)ခုမှ

န့်ကုန့်တင
ို ့််းရေသကက်းနှင့်

ခိုင့်

ဖပည့်နယ့်သိုှံ့ တာဝန့်ချထာ်းသည့်အဖပင့် မိမိ သရဘာဆနဒအရလျာက့် သွာ်းရ ာက့်
၍ ကျန့််းမာရ ်းဝန့်ရဆာင့်မှု မျာ်းကို ရပ်းလျက့် ှိပါသည့်။
5.

COVID-19 ဖဖစ့်ပွာ်းမှုနင
ှ ့်ရသဆု်းမှု အမျာ်းဆု်းဖဖစ့်သည့် န့်ကုန့်တင
ုိ ့််းရေသကက်းတွင့်
လက့်ရတွွဲ့ရဖမဖပင့်၌ အချိန့်နှင့်တစ့်ရဖပ်းည ရပါင့််းစပ့်ညိနှိုင့််း ကိုင့်တွယ့်စမ ရဆာင့် ွက့်
နိင
ု ့် န့်အတွက့် ဖပည့်ရထာင့်စုဝန့်ကက်းရု်း၊ ညွှနက့် ကာ်းရ ်းမှှူ်းချျုပ့်က ဦ်းရဆာင့်ကာ
ရဆ်းတကကသိုလ့်(၁) ပါရမာကခချျုပ့်နှင့် န့်ကုနတ
့် င
ို ့််းရေသကက်း ဖပည့်သူေ့ကျန့််းမာရ ်း
နှင့် ကုသရ ်းဦ်းစ်းဌာနမှှူ်းတိက
ှံ့ု
ေုတိယဥကကဋ္ဌအဖဖစ့် ရဆာင့် က
ွ ့်ပပ်း ရဆ်းနှင့်
နှ်းနွှယ့်ပါရမာကခ ဆ ာဝန့်ကက်းမျာ်း၊ ကုသရ ်းနှင့် ဖပည့်သေ့ူ ကျန့််းမာရ ်းပညာ ှင့်
(၂၄)ဦ်း ပါဝင့်ရသာအဖွွဲ့ကို (၁၃-၉-၂၀၂၀) က့်ရနေ့က ဖွွဲ့စည့််းခပါသည့်။ ယင့််းအဖွွဲ့
သည့်

ရနေ့စဉ့်လပ
ု ့်ငန့််းအရဖခအရနမျာ်းကို

ဝန့်ကက်းဌာန(ဗဟို)နှင့်

ကွင့််းဆင့််းသု်းသပ့်ပပ်း

ညရနပိင
ု ့််း၌

န့်ကုန့်တုင
ိ ့််းရေသကက်းအစို်း အဖွွဲ့မှ တာဝန့် ှိပုဂ္ိျုလမ
့် ျာ်း

နှင့် အချိနန
့် င
ှ ့်တစ့်ရဖပ်းည ရနေ့စဉ့် ထိရတွွဲ့ရပါင့််းစပ့်လျက့် ဆု်းဖဖတ့်ချက့်မျာ်းကို
ဖပည့်ရထာင့်စုဝန့်ကက်းထ တင့်ဖပပပ်း ဝန့်ကက်းဌာန၊ စမခနေ့့်ခွရ ်းရကာ့်မတအဖွွဲ့ဝင့်
မျာ်းနှင့်တင
ို ပ
့် င့်ပပ်း ချက့်ချင့််းရဆာင့် ွကလ
့် ျက့် ှိပါသည့်။
6.

န့်ကုန့်တုင
ိ ့််းရေသကက်းအတွင့််း ှိ ဖပည့်သေ့ူ ရဆ်းရုမျာ်းတွင့် ရစာင့်ကကညလ
့် ူနာ (PUI)
မျာ်း ဖပညက့် ကပ့် မရနရစ န့်အတွက့် လူနာမျာ်း ထာ်း ှိ န့် လူနာရဆာင့်ရန ာအသစ့်မျာ်း
တိ်းု ချွဲ့ စစဉ့်ရဆာင့် ွကလ
့် ျက့် ှိပါသည့်။

7.

ရဆ်းရုမျာ်း၌ COVID-19 ဆိင
ု ့် ာ ရဆ်းနှင့်ရဆ်းပစစည့််းမျာ်း ဖပတ့်လပ့်မှု မ ိရ
ှ စ န့်
နှင့် အလုအရလာက့် ရထာက့်ပရပ်းနိုင့် န့် ဝန့်ကက်းဌာန ဘဏ္ဍာရငွဖဖင့် ဝယ့်ယူထာ်း
သည့်အဖပင့် GAVI (US$ ၁၀ သန့််း)၊ Global Fund (US$ ၇သန့််း)၊ Access to
Health Fund (US$ ၁၆ သန့််း)၊ WHO (US$ ၅ သန့််း)၊ USAID (US$ ၈ သန့််း)၊
ADB (US$ ၁.၈ သန့််း)၊ World Bank (US$ ၈ သန့််း) စသည့် အဖွွဲ့အစည့််းမျာ်း၊
ဂျပန့်နုင
ိ ့်င (US$ ၂၇ သန့််း)၊ ကို ်းယာ်းသမမတနိုင့်င (US$ ၁ သန့််း)နှင့် ထိင
ု ့််းနိုင့်င
(US$ ၃ သိန်း့် )တိှံ့ုမှ ရထာက့်ပရသာ ပစစည်း့် ကိ ိယာမျာ်းလည့််း ရ ာက့် ှိလျက့်
ှိပါသည့်။ ထိအ
ုှံ့ ဖပင့် နိုင့်ငရတာ့်အစို်း မှ အထူ်းအပိရ
ု ဆာင့််းပပို်းရသာ (၂၆၇)
2

ဘလယကျပ့်နင
ှ ့် အလှှူ ှငမ
့် ျာ်း၏ လှှူေါန့််းထာ်းရသာ ပစစည့််းမျာ်းလည့််း ရ ာက့် ှိ
လက့်ခလျက့် ှိပါသည့်။
8.

ယရနေ့အချိနထ
့် ိ COVID-19 ရ ာဂါ ကာကွယ့်၊ ထိန့််းချျုပ၊့် ကုသရ ်းလုပ့်ငန့််းမျာ်း
အတွက့် လိုအပ့်ရသာရဆ်းနှငရ
့် ဆ်းပစစည့််းမျာ်း ဝယ့်ယူ ာတွင့် ဖပည့်သူေ့ကျန့််းမာရ ်း
ဦ်းစ်းဌာနနှင့်

ကုသရ ်းဦ်းစ်းဌာန

အရ ်းရပေါ် န့်ပုရငွ၊

ADB-

GMS

Health

Security၊ COVID-19 Economic Relief Plan (CERP)မှ ဖမန့်မာကျပ့်ရငွ စုစရ
ု ပါင့််း
သန့််းရပါင့််း (၃၆,၀၀၀)ရကျာ့်ခနေ့့် အသု်းဖပျု၍ ဝယ့်ယူလျက့် ှိပပ်း COVID-19 ရ ာဂါ
ကုသရ ်းနှင့်ဆင
ို ရ
့် သာ ရဆ်းပစစည့််းမျာ်း အသုတ့်လိုက့် ရ ာက့် လ
ှိ ျက့် ှိပါသည့်။
World Bank နှင့် ADB ရချ်းရငွ အရမ ိကန့်ရေေါ်လာ သန့််း (၉၀)ရကျာ့်ဖဖင့် ရဆ်းရု
မျာ်း အဆင့်ဖမင့်တင့်ဖခင့််း၊ အထူ်းကကပ့်မတ့်ကသ
ု ခန့််းမျာ်း တိ်းု ချွဲ့ဖဖည့်ဆည့််းဖခင့််း၊
ရဆ်းရုမျာ်း၌ လိုအပ့်ရသာ ရဆ်းနှင့် စက့်ပစစည့််းကိ ိယာမျာ်း ဖဖည့်ဆည့််းဖခင့််း
လုပင
့် န့််းမျာ်း ရဆာင့် က
ွ ့်လျက့် ှိပါသည့်။
9.

COVID-19 ရ ောဂါနှငစ
့် ပ့်လျဉ့််း၍ ဝန့်က

်းဌောန၏ Website (www.mohs.gov.

mm)နှင့် Social Media မျော်းမှတစ့်ဆင့် ဝန့်က
သတင့််းထုတ့်ပပန့်ချ
ော
အတွ

ွယ့်၊ ထန့််းချျုပ့်၊
့်

မ
့် ျော်း၊

တင
ု ့််းရေသက

ပပည့်နယ့်အသ်းသ်း၏

ုသပခင့််းလုပင
့် န့််း ရဆောင့် ွ

ျန့််းမောရ ်းအသပညောရပ်း အချ

မျော်းအတွ

်း/

်းဌောန၏ ရဆောင့် ွ

့်အလ

့်ချ

့်မျော်း၊
ရ ောဂါ

မ
့် ှုသတင့််းမျော်း၊ ပပည့်သမ
ူ ျော်း
မ
့် ျော်း၊

ျန့််းမောရ ်းဝန့်ထမ့််း

့် လုပင
့် န့််းလမ့််းညွှနမ
့် ျော်းနှင့် GIS နည့််းပညော အသု်းပပျု၍ COVID-19

Surveillance Dashboard နှင့် ရပမပုတုို့အော်း အချန့်နင
ှ ့်တစ့်ရပပ်းည လွှငတ
့် င့်လျ

့်

ှပါသည့်။
10.

ရဆ်းရုမျာ်း၌

COVID-19

ဆိင
ု ့် ာ

ရဆ်းနှင့်

ရဆ်းပစစည့််းမျာ်း

လက့်ကျန့်ကို

ကွန့်ပျှူတာစနစ့်သု်း Dashboard ၌ ကကည့်ရှုသု်းသပ့်ပပ်း ဗဟိုမှ ချက့်ချင့််းဖဖနေ့့်ဖဖှူ်း
ရပ်းလျက့် ပ
ှိ ါသည့်။ အလာ်းတူစွာ တိင
ု ့််းရေသကက်း/ဖပည့်နယ့် ရဆ်းရုမျာ်းသိုှံ့လည့််း
ဗဟို ှိ

ရဆ်းနှင့်ရဆ်းပစစည့််း

ဝယ့်ယူဖဖနေ့့်ဖဖှူ်းရ ်းဌာနမှ

အချိနန
့် င
ှ ့်တစ့်ရဖပ်းည

ဖဖနေ့့်ဖဖှူ်းရပ်းလျက့် ပ
ှိ ါသည့်။
11.

ရ ာဂါကူ်းစက့်ခထာ်း ရသာ ရဆ်းဘက့်ဆုင
ိ ့် ာဝန့်ထမ့််းမျာ်းကို တစ့်ရန ာတည့််း
တွင့် စုစစ
ု ည့််းစည့််း ကုသရပ်းနိုင့် န့်အတွက့် အရထွရထွရ ာဂါကုရဆ်းရုသစ့်ကက်း
( န့်ကုန့်)နှင့် န့်ကုန့်ဖပည့်သေ့ူ ရဆ်းရုကက်း ှိ ရန ာအချိျုွဲ့တွင့် အထူ်းကကပ့်မတ့်ကုသ
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ဌ�န�င� အ�ခ��လ��အပ�သည�မ���က�� အ�မန�ဆ���ဖည��ဆည�� �ပင�ဆင��ဆ�င�ရ�က�
လ�က� ရ��ပ�သည�။
12. သ�သယလ�န� (PUI) မ����င� ပ����တ�သ��င�ထ��တ�သ� (contact)မ���က�� န�ရ�ဝက�

အတ�င�� ပ���ရ��၊ မရ�� သ�ရ�စစ��ဆ���င�ရန� မက��သ�မ�က�လက ကမ��က�န��မ��ရ�
အဖ��မ� အသ�အမ�တ��ပထ���သ� Antigen Test Kit မ��� လ�ဦ��ရ (၄)သ�န��
အတ�က� မ��ထ��ပ�� က��ရ��ယ��သမတ��င�င�မ�လည�� အ�မရ�ကန��ဒလ� (၅)သ�န��
တန�ဖ��ရ�� Antigen Test Kit မ��� စတင��ရ�က�ရ��နပ� �ဖစ�ပ�သည�။ ဗဟ��အဆင��
�ဆ���က��မ����င� တ��င���ဒသက��/ �ပည�နယ� �ဆ���က��မ���မ� သ�သယလ�န�မ���က��
စစ��ဆ���င�ရန�အတ�က�
မ�နယ��ဆ���မ���သ��လည��

စတင�ခ��ဝ�ဖန���ဖ��နပ��

ရန�က�န�တ�င���ဒသက��ရ��

ယ�န�စတင��ဖန���ဖ�မည��ဖစ�ပ��

�ရ�ဂ�သ�သယရ��

သ�မ���အ�� ဓ�တ�ခ�စစ��ဆ��ပ�မည��ဖစ�ပ�သည�။ မ�နယ�အဆင��၌ ���ခ�င��တ��ဖတ�
ဓ�တ�ခ� နမ�န�ယ�ရန� သင�တန��မ���လည�� �ပ�ပ���ဖစ�ပ�သည�။
13.

ဘ�န��က���က��င��မ���၊ စ�သင�တ�က�မ����င� သ�လရ�င��က��င��မ���၊ ဘ���ဘ���ရ�ပ�သ�
မ���တ�င�လည�� က��စက��ဖစ�ပ���မမ��� က�က�ယ� ထ�န��ခ�ပ��ရ�အတ�က� လမ��န�
အ�က��ပခ�က�မ��� �ပစ�ထ�တ��ဝ�ခင��၊ သ�သန��ရ��င� ယ��က��မဝန�က��ဌ�န�င�
ပ���ပ�င���ဆ�င�ရ�က��ခင��၊

တ��င���ဒသက��/�ပည�နယ�

�ပည�သ�က�န��မ��ရ��င�

က�သ�ရ�ဦ�စ��ဌ�နမ��မ����င� တ�ဝန�ရ�သ�မ���က က�င��ဆင��၍ လ��အပ�သည�မ���
ပ��ပ���ခင�� စသည��လ�ပ�ငန��မ���က�� အ���ဖည���ဆ�င�ရ�က�လ�က�ရ�ပ�သည�။
14.

�ဆ���က��မ���၌ လ��အပ�သည�� အ�ရ��ပက�သခန��မ���၊ �အ�က�စ�ဂ�င�ပ�က�လ�င��
မ���၊ �အ�က�စ�ဂ�င�အရည�ထ�တ��ပ���င�သည��စက�၊ �အ�က�စ�ဂ�င�ဓ�တ��င�ထ�တ��ပ�
��င�သည�� စက�မ���က��လည�� တပ�ဆင��ပ�လ�က�ရ�ပ�သည�။ ထ��အ�ပင� �ရ�လ���
ဓ�တ�မ�န�စက� (Portable X-ray)၊ က�န�ပ�တ�အသ����ပ �ခတ�မ�ဓ�တ�မ�န� စက� (CT
scan)�င� အလ�ယ�တက� �ရ���ပ�င��သယ��ဆ�င� အသ����ပ��င�သည�� တ�ဗ�ဓ�တ�မ�န�
�ဖင�� �ရ�ဂ�ရ���ဖ�သည��က�ရ�ယ� (Portable Ultrasound) အလ��အ�လ��က�
အသက�ရ�စက� (Ventilator) အစရ��သည�� စက�ပစည��မ���က�� �ဆ���က��မ���သ��
ပ��ပ���ပ�လ�က�ရ�ပ�သည�။

15.

ရန�က�န�တ�င���ဒသက��၌ �ပည�သ�က�န��မ��ရ��င� က�သ�ရ�ဆ��င�ရ�လ�ပ�ငန��မ���
အခ��န��င�တစ���ပ�ည� အဆင���ပစ�� စ�မ�ခန��ခ��င�ရန�အတ�က� ဗဟ��မ� ဒ�တ�ယ
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ညွှနက့် ကာ်းရ ်းမှှူ်းချျုပ့် (ကုသရ ်းနှင့် ရဆ်းရုမျာ်းတာဝန့်ခ)၊ ေုတိယညွှန့်ကကာ်းရ ်း
မှှူ်းချျုပ့်(ရ ာဂါနှိမ့်နင့််းရ ်း)၊

ညွှနက့် ကာ်းရ ်းမှှူ်း

(ရ ာဂါနှမ
ိ ့်နင့််းရ ်း)အဖွွဲ့တှံ့ိအ
ု ာ်း

(၁၅-၉-၂၀၂၀) က့်ရနေ့မှ စတင့်တာဝန့်ချထာ်းပပ်း ၎င့််းတိှံ့မ
ု ှ ရနေ့စဉ့်ရဆာင့် ွက့်ချက့်
အရဖခအရနနှင့် အကကဖပျုချက့်မျာ်းကို ဖပည့်ရထာင့်စုဝန့်ကက်းထ ရနေ့စဉ့် သတင့််း
ရပ်းပိလ
ုှံ့ ျက့် ှိပပ်း လိုအပ့်ချက့်မျာ်းကို ဝန့်ကက်းဌာန (ဗဟို)မှ ချက့်ချင့််း ဖပန့်လည့်
တုှံ့ဖပန့် ရဆာင့် ွက့်လျက့် ှိပါသည့်။
16.

လူနာညွှန်း့် ပိုှံ့မှုစနစ့်နင
ှ ့် Quarantine center အရဖခအရနမျာ်းကို အပမသု်းသပ့်၍
အရကာင့််းဆု်းနှင့် အဆင့်အရဖပဆု်းဖဖစ့်ရစ န့် အတတ့်နိုင့်ဆ်းု ရဆာင့် ွက့်ရပ်း
လျက့် ှိပါသည့်။

17.

ရ ်းမျာ်း၌ ရဆာင့် က
ွ ့် န့်ကိစစ ပ့်မျာ်းနှင့် ပမိျုွဲ့နယ့်၊

ပ့်ကွက၊့် ရကျ်း ွာအတွင့််း

လက့်ကိုငအ
့် သချွဲ့စက့်အသု်းဖပျု၍ ရဖပာကကာ်း မည့်အချက့်မျာ်းကို စစဉ့်ရဆာင့် ွက့်
ရပ်း န့်

တိင
ု ့််းရေသကက်း/ဖပည့်နယ့်

တိက
ု ့်ရိုက့်ရမတတာ ပ့်ခ

ဝန့်ကက်းချျုပ့်မျာ်းထ

အရကကာင့််းကကာ်းထာ်းပပ်း

ဖပည့်ရထာင့်စုဝန့်ကက်းမှ

အာ်းဖဖည့်ရဆာင့် ွကလ
့် ျက့်

ှိပါသည့်။
18.

ဝန့်ကက်းဌာနအရနဖဖငလ
့် ည့််း

ကူ်းစက့်ပျွဲ့နှှံ့မှုနန
ှု ်း့် ကို

ရလျာကျနိုင့်ရစ န့်အတွက့်

Stay at Home အမိနေ့့်ရကကာ့်ဖငာမျာ်းကိုလည့််း ထုတဖ့် ပန့်ရကကဖငာထာ်းပပ်း ဖဖစ့်ပါ
သည့်။ ဖပည့်သမ
ူ ျာ်း တိကျစွာ လိုက့်နာဖခင့််းဖဖင့် ရ ာဂါထပ့်မကူ်းစက့်မှုကို ပ့်တနေ့့်
ရစမည့် ဖဖစ့်ပါသည့်။
19.

ဆက့်လက့် ဖွငလ
့် ှစ့်ခင
ွ ့်
အာ်းကစာ်းဝန့်ကက်းဌာနမှ

ှိထာ်းသည့် စက့်ရ၊ု အလုပ့်ရမျာ်းသည့်
ု
ကျန့််းမာရ ်းနှင့်
ထုတဖ့် ပန့်ထာ်းရသာ

လုပင
့် န့််းလမ့််းညွှနမ
့် ျာ်းအတိုင့််း

ရဆာင့် ွကရ
့် စ န့် အလုပ့်သမာ်း၊ လူဝင့်မကှု က်းကကပ့်ရ ်းနှင့် ဖပည့်သေ့ူ အင့်အာ်းဝန့်ကက်း
ဌာနနှင့် ပူ်းရပါင့််းညိနင
ှို ့််းကာ ဆန့််းစစ့်ချက့်ပုစကို အသု်းဖပျု၍ COVID19 ရ ာဂါ
ကူ်းစက့်မှု ကာကွယ့်ရပ်းနိုင့်သည့် စက့်ရု၊ အလုပ့်ရုဖဖစ့်ရစ န့် ရဆာင့် ွကလ
့် ျက့်
ှိပါသည့်။
20. COVID19 ရ ာဂါ ကူ်းစက့်ဖဖစ့်ပွာ်းမှုနည့််းရနရသ်းရသာ၊ ဦ်းရမာလာမှု မ ိရ
ှ သ်းရသာ
တိင
ု ့််းရေသကက်း/ဖပည့်နယ့်မျာ်းတွင့် ဖပည့်သေ့ူ ကျန့််းမာရ ်းနှင့် ကုသရ ်းဦ်းစ်းဌာနမှှူ်း
မျာ်းအရနဖဖင့် န့်ကုနတ
့် င
ို ့််းရေသကက်း၏ အရတွွဲ့အကကျုကို ရလလာသု်းသပ့်ထာ်းပပ်း
၎င့််းတိှံ့ု တိင
ု ့််းရေသကက်း/ ဖပည့်နယ့်မျာ်း၌ ကကိျုတင့်ဖပင့်ဆင့်မှုမျာ်း ဖပျုလုပထ
့် ာ်း န့်
ညွှနက့် ကာ်းထာ်းပပ်း ဖပင့်ဆင့်ရဆာင့် ွကလ
့် ျက့် ှိပါသည့်။
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21.

ဗဟိုကူ်းစက့်ရ ာဂါတိက
ု ့်ဖျက့်ရ ်းဌာနမှလည့််း COVID-19 ရ ာဂါနှင့်ပတ့်သက့်၍
န့်ကုန့်တုင
ိ ့််းရေသကက်း၊ ခိုင့်ဖပည့်နယ့်နင
ှ ့် ကျန့်တင
ို ့််းရေသကက်း/ ဖပည့်နယ့်မျာ်း ပျွဲ့နှှံ့
ကူ်းစက့်မှု ပုသဏ္ဍာန့်နင
ှ ့် ကပ့်ရ ာဂါရဗေဆိင
ု ့် ာ အညွှန့််းကိန့််းမျာ်းကို ရနေ့စဉ့်
သု်းသပ့်ပပ်း အချိနန
့် င
ှ တ
့် စ့်ရဖပ်းည လိုအပ့်သည့် ညွှနက့် ကာ်းချက့်မျာ်း ထုတဖ့် ပန့်ဖခင့််း၊
လုပင
့် န့််းမျာ်း အာ်းဖဖညရ
့် ဆာင့် ွက့်ဖခင့််းတိှံ့ု ဖပျုလုပလ
့် ျက့် ပ
ှိ ါသည့်။

22. ရဆ်းဘက့်ဆုင
ိ ့် ာ ပါရမာကခဆ ာဝန့်ကက်းမျာ်းသည့် Webinar မျာ်း viber, email
မျာ်းအသု်းဖပျုကာ ကမ္ာ၌ ရနာက့်ဆ်းကျင
ု
့်သု်းလျက့် ှိရသာ ကုသမှုပုစမျာ်းတိှံ့က
ု ို
ရနေ့စဉ့်န်းပါ်း ရဆွ်းရနွ်းလျက့် ှိပပ်း COVID-19 ရ ာဂါ အဓိက ကုသသည့် ရဝဘာဂ
အထူ်းကုရဆ်းရု၊ ရတာင့်ဥကကလာပရဆ်းရု၊ COVID-19 ကုသရ ်းဌာန (ရဖာင့်ကက်း)
နှင့် အဖခာ်းရဆ်းရုကက်းမျာ်း ှိ ဆ ာဝန့်မျာ်းထ ဖဖနေ့့်ရဝအသိရပ်း လျက့် ှိပါသည့်။
23. တစ့်နင
ို ့်ငလု်း၏ COVID-19 အရဖခအရန ခချုငုသု်းသပ့်ချက့်ကို ဝန့်ကက်းဌာန (ဗဟို)၌
က့်သတတပတ့် တစ့်ပတ့်လ င့် တစ့်ကကိမ့် အနည့််းဆု်းဖပျုလပ
ု ့်လျက့် ှိပပ်း အဖခာ်း
လုပင
့် န့််းရဆွ်းရနွ်းချက့်မျာ်းကို

ရနေ့စဉ့်ရဆာင့် ွကလ
့် ျက့် ှိပပ်း

ကျန့််းမာရ ်းနှင့်

အာ်းကစာ်းဝန့်ကက်းဌာနအဆင့် စမခနေ့့်ခွမှုရကာ့်မတ၌ COVID-19 နှင့်ပတ့်သက့်၍
ဆု်းဖဖတ့်ချက့်မျာ်း ချမှတက
့် ာ ရဆာင့် ွကလ
့် ျက့် ှိပါသည့်။
24. ကျန့််းမာရ ်းအသိပညာဖမင့်တင့်ရပ်းရ ်းဌာနမှလည့််း COVID-19 နှင့်ပတ့်သက့်၍
လုပထ
့် ု်း လုပ့်နည့််းမျာ်း၊ လုပ့်ငန့််းလမ့််းညွှနမ
့် ျာ်း အမျိျု်းအစာ်း (၄၀)မျိျု်းကို ဝန့်ကက်း
ဌာန၏ အင့်တာနက့်စာမျက့်နှာ၌ တင့်ထာ်းပပ်း ရဖမာက့်မျာ်းစွာရသာ လက့်ကမ့််း
စာရစာင့်မျာ်းကို ထုတရ
့် ဝဖဖနေ့့်ဖဖှူ်းလျက့် ှိပါသည့်။
25. ကျန့််းမာရ ်းနှင့်

အာ်းကစာ်းဝန့်ကက်းဌာနမှ

လက့်ကင
ို ့်အသချွဲ့စက့်

စုစရ
ု ပါင့််း

(၂,၅၀၀၀)ခနေ့့် ဖဖနေ့့်ရဝပပ်း အရထွရထွအုပ့်ချျုပရ
့် ်းဦ်းစ်းဌာန၊ လူမရ
ှု ်းအဖွွဲ့အစည့််း
မျာ်းနှင့် ပူ်းရပါင့််းကာ ဖပည့်သမ
ူ ျာ်းအာ်း ကျန့််းမာရ ်းအသိပညာရပ်းလုပင
့် န့််းမျာ်းကို
ပမိျုွဲ့နယ့်အဆငထ
့် ိ ကျန့််းမာရ ်း

အသိပညာရပ်းလျက့် ပ
ှိ ါသည့်။

ယခုထက့်ပမ
ို ို

အာ်းဖဖည့်ရဆာင့် ွက့် န့် လိုအပ့်ပါမည့်။
26. ဝန့်ကက်းဌာနမှ COVID-19 နှငပ
့် တ့်သက့်သည့် ရဆာင့် ွက့်ချက့် အရသ်းစိတ့်မျာ်းကို
ဝန့်ကက်းဌာန၏ အင့်တာနက့်စာမျက့်နှာနှင့် လူမှုကန
ွ ့် က့်စာမျက့်နှာတိှံ့တ
ု င
ွ ့် တင့်ဖပ
ထာ်းပါသည့်။ ဖပည့်သမ
ူ ျာ်း၏ အသကို နာ်းရထာင့်လျက့် မိမတ
ိ လ
ှံ့ို ုပင
့် န့််းမျာ်း၏
လိုအပ့်ချက့်မျာ်းကို ဖပင့်ဆင့်၍ အာ်းဖဖည့်ရဆာင့် ွကလ
့် ျက့် ပ
ှိ ါသည့်။
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27. ဖပည့်သမ
ူ ျာ်းသိ ှိလိုသည့် အချက့်မျာ်းကို ရဖဖကကာ်းနိုင့် န့်အတွက့် (၉-၄-၂၀၂၀)
က့်ရနေ့မှစ၍ ရဆ်းသုရတသနဦ်းစ်းဌာန၌ (၂၄)နာ
ဖွငထ
့် ာ်းခပပ်း

ဖပည့်သမ
ူ ျာ်း၏

ရမ်းဖမန့််းချက့်မျာ်းကို

Call Center 2019 ကို
ရဖဖဆို န့်အတွက့်

ဆနဒ

အရလျာက့် တာဝန့်ယရ
ူ ဆာင့် ွက့် န့် ဝန့်ထမ့််းဆ ာဝန့် (၄၅)ဦ်းနှင့် ဖမန့်မာနိင
ု ့်င
ဆ ာဝန့်အသင့််းမှ ဆ ာဝန့် (၁၅)ဦ်းမှ တာဝန့်ယူပပ်း ရနေ့စဉ့် နနက့် (၈:၀၀)နာ မှ
ည

(၈:၀၀)နာ အထိ ရဖဖကကာ်းခသည့်အဖပင့် (၂၄)နာ ပတ့်လု်း စက့်မှအလို

အရလျာက့် ရဖဖကကာ်းလျက့် ှိ ာ၊ စက့်တင့်ဘာလမှစ၍

ခိင
ု ့်ဘာသာနှင့် ရမ်းဖမန့််း

ဖခင့််းကို ရဖဖဆိန
ု ုင
ိ ့် န့် စစဉ့်ရဆာင့် ွက့် လျက့် ှိပါသည့်။ ဧပပလတွင့် တစ့်ရနေ့လ င့်
(၅၅၀)ကကိမ့်၊ ရမလတွင့် (၂၅၀)ကကိမ၊့် ဇွနလ
့် နှင့် ဇူလင
ို လ
့် တွင့် ၅၀ မှ ၁၀၀ ကကိမ့်ခနေ့့်
ထိ

ှိခပါသည့်။ စက့်မှအလိုအရလျာက့် ရဖဖကကာ်းမှုအရနဖဖင့် ဧပပနှင့် ရမလတွင့်

တစ့်ရနေ့လ င့် ပျမ့််းမ အကကိမ့် တစ့်သိန့််းခွမှ နှစသ
့် ိန့််း၊ ဇွန့်လနှင့် ဇူလိုငလ
့် တွင့်
၃ ရသာင့််းမှ ၆ ရသာင့််းခနေ့့် ှိပပ်း စက့်တင့်ဘာလတွင့် တစ့်ရနေ့လ င့် အကကိမ့်
၂ သိန့််းရကျာ့် ရဖဖကကာ်းလျက့် ှိပါသည့်။
28. COVID-19 ပထမလှိုင့််းတွင့် ဖုန့််းရခေါ်ဆမ
ု အ
ှု မျော်းဆု်းရေသမျော်းမှော
ရေသက
က

်း၊ ဧ ောဝတတင
ု ့််းရေသက

်းနှင့် မရ

ွ်းတင
ု ့််းရေသက

အမျော်းဆု်းရေသမျော်းမှော
ပပည့်နယ့်၊ စစ့်

်း၊ စစ့်

ုင့််းတင
ု ့််းရေသက

ုန့်တုင့််း

်း၊ မနတရလ်းတင
ု ့််းရေသ

်းတို့ု ပဖစ့်ပါသည့်။ ယခု ေုတယလှိုင့််းတွင့် ဖုန့််းရခေါ်ဆမ
ု ှု
န့်

ုန့်တုင့််းရေသက

ုင့််းတင
ု ့််းရေသက

်း၊ ဧ ောဝတတုင့််းရေသက

်းနှင့် မနတရလ်းတင
ု ့််းရေသက

်း၊

ခုင့်

်းတို့ု ပဖစ့်ပါသည့်။

COVID-19 လှိုင့််း နှစခ
့် ုလု်းတွင့် စုစရ
ု ပါင့််းရခေါ်ဆုမှု၏ ၄၃% မှော ရ
မျော်းမှပဖစ့်ပပ်း နောဂရေသ

န့်

ျ်းလ

့်ရေသ

သုို့ ရဝ်းလရခါင့်ဖျော်းအ ပ့်မျော်းမှ ရခေါ်ဆမ
ု ှုမျော်းလည့််း

ပါဝင့်ပါသည့်။
29. COVID-19 ရ ာဂါနှငပ
့် တ့်သက့်၍ သိရကာင့််းစ ာ အရမ်း/အရဖဖ အစအစဉ့်ကို
ကျန့််းမာရ ်းနှင့်အာ်းကစာ်းဝန့်ကက်းဌာနနှင့် ဖပန့်ကကာ်းရ ်းဝန့်ကက်းဌာနတိုှံ့ ပူ်းရပါင့််းပပ်း
နည့််းပညာပိုင့််းဆိင
ု ့် ာ ကူညပပို်းအကကဖပျု အာ်းဖဖည့်ရဆာင့် ွက့်ရ ်းအဖွွဲ့ ပါဝင့်၍
ဖပည့်သမ
ူ ျာ်း သိ လ
ှိ ိုသည့်မျာ်းကို ရဖဖကကာ်းရပ်းမည့် အစအစဉ့်ကလ
ို ည့််း အပတ့်စဉ့်
အဂဂါ၊ ဗုေဓဟူ်း၊ ကကာသပရတ်းရနေ့မျာ်းတွင့် ထုတ့်လင
ွှ ့်ဖပသမည့်ဖဖစ့်သဖဖင့် ဖပည့်သူ
မျာ်းမှ မိမိတုှံ့သ
ိ ိ လ
ှိ ိုသည့်မျာ်းကို ရမ်းဖမန့်နုင
ိ ့် န့် စစဉ့်ရဆာင့် ွကထ
့် ာ်းပါသည့်။
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30. အထက့်ရဖာ့်ဖပပါ

အချက့်မျာ်းသည့်

ကျန့််းမာရ ်းနှင့်အာ်းကစာ်းဝန့်ကက်းဌာနမှ

ရဆာင့် ွကရ
့် နသည့် COVID-19 ကာကွယ၊့် ထိန့််းချျုပ့်၊ ကုသရ ်းလုပ့်ငန့််းမျာ်းထမှ
အရ ်းကက်းသည့် အချက့်မျာ်းကိုသာ ဖပည့်သမ
ူ ျာ်း သိ ှိ န့် တင့်ဖပဖခင့််းဖဖစ့်ပါသည့်။
31.

ဖပည့်သူမျာ်းသိုှံ့ ပန့်ကကာ်းရမတတာ ပ့်ခလိုသည့်မာှ မလိအ
ု ပ့်ဘ အိမ့်ဖပင့်မထွက့် န့်နှင့်
မဖဖစ့်မရန ထွက့် မည့်ဆပ
ို ါက ပါ်းစပ့်နှင့် နှာရခါင့််းစည့််းတပ့် န့်၊ ၆၅
၇၀

ာခိင
ု ့်နှုန်း့် မှ

ာခိင
ု ့်နှုန့််းခနေ့့်ရသာ ပို်းရတွွဲ့လူနာမျာ်းမှာ ရ ာဂါလကခဏာမဖပသဖဖင့် အကယ့်

၍ မိမိ၌ ရ ာဂါ ပ
ှိ ါက အဖခာ်းသူမျာ်းကို ကူ်းစက့်နိုင့်ဖခင့််း မ ိရ
ှ စ န့်နင
ှ ့် အဖခာ်းသူ
မျာ်းမှ မိမိအာ်း မကူ်းစက့်နိုင့်ရစ န့် ဝန့်ကက်းဌာနမှ ထုတဖ့် ပန့်ထာ်းရသာ ရဆာင့် န့်၊
ရ ှာင့် န့်မျာ်းကို တိတက
ိ ျကျ လိုက့်နာကက န့် ဖဖစ့်ပါသည့်။
32. ယခုအချိန၌
့် ရနအိမ့်အတွင့််း၌သာ ရနထိုင့်ဖခင့််း (Stay at Home) သည့် ရ ာဂါ
ကူ်းစက့်ဖပနေ့့်ပွာ်းမှုကို

ပ့်တနေ့့်ရစ န့်အတွက့် အထိရ ာက့်ဆ်းရသာ
ု
နည့််းဗျှူဟာ

ဖဖစ့်ပါသည့်။

ပြည်ထ

ောင်စုဝန်ကကြီး

ကျန်ြီးမောထ ြီးနှင်အောြီးကစောြီးဝန်ကကြီးဌောန
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