ကိုရိုနာဗိုင််းရပ်စ်ရရောဂါ (COVID-19) တတယလင
ှို ််းအဖြစ် က်းစက်ဖပန်ပော်းမှိုမရရစရရ်း
အသရပ်း/သတရပ်းနှို်းရ

ော်ချက်
ရက်စွဲ (၂၀.၄.၂၀၂၁)

(၂၀.၄.၂၀၂၁)ရက်နနေ့၊ နံနက်ပိိုင််းအထိ ကမ္ဘာ့တစ်ဝှမ််းလံ်းို တင် ကိိုရိိုနာဗိိုင််းရပ်စ်(COVID-19)
ကပ်နရဘဂါဖြစ်ပဘ်းသူဦ်းနရ (၁၄၂)သန််းနက ဘ်၊ နရဘဂါန ကဘငာ့န
် သဆံို်းသူဦ်းနရ (၃)သန််းနက ဘ်ရှိနန
ပပြီဖြစ်ပပြီ်း နရဘဂါသည် အရှန
ိ ်အဟိုန်ဖြငာ့် ဆက်လက်ကူ်းစက်ဖပနေ့်ပဘ်းလ က်ရှိနနပါသည်။
ထိသ
ို ိက
ိုေ့ ူ်းစက်ဖပနေ့်ပဘ်းရဖြင််းအန ကဘင််းမ ဘ်းအနက်• ကိိုရိိုနာဗိိုင််းရပ်စ်နရဘဂါပိို်း၏ မ ိ ်းရိို်းဗြီဇမ ဘ်း နဖပဘင််းလွဲလဘဖြင််း၊
• အန ကဘင််းအမ ိ ်းမ ိ ်းန ကဘငာ့် လူစိုလန
ူ ဝ်းမ ဘ်းဖြစ်နပေါ်ဖြင််း၊
• နရဘဂါဖြစ်ပဘ်းမှုက ဆင််းလ က်ရှိသညာ့်နင
ိို ်ငမ
ံ ဘ်းတင် နဖြနလ ဘာ့မှုမ ဘ်း နဆဘင်ရက
ွ ်နပ်းလဘဖြင််း၊
• လူအမ ဘ်းစိုမှ နရဘဂါကဘကယ်နရ်းနည််းလမ််းမ ဘ်းကိို လိက
ို ်နာမှုအဘ်းနည််းလဘဖြင််း၊
• ကဘကယ်နဆ်းထိို်းနှံပပြီ်းသူမ ဘ်းမှလည််း

နရဘဂါကဘကယ်နရ်းနည််းလမ််းမ ဘ်းကိို

ဆက်လက်

လိက
ို ်နာနဆဘင်ရက
ွ ်မှုအဘ်းနည််းဖြင််းစသည်တေ့ိို...န ကဘငာ့်ဖြစ်သည်ကိို နတွေ့ရှိရပါသည်။
(၂၀.၄.၂၀၂၁) ရက်နနေ့၊ နံနက်ပိိုင််းအထိ သိရှိရနသဘ ကိန််းဂဏန််းမ ဘ်းအရ အိမ်နြီ်းြ င််းနိိုငင
် ံ
ဖြစ်သညာ့် အိနဒိယနိိုငင
် ံတင်ကိိုဗစ်-၁၉ နရဘဂါဖြစ်ပဘ်းသူဦ်းနရ(၁၅)သန််းနက ဘ်၊ နရဘဂါန ကဘငာ့် နသဆံို်း
သူဦ်းနရ တစ်သိန််းရှစန
် သဘင််းနက ဘ်ရှိနနပပြီဖြစ်ပပြီ်း ကမ္ဘတင်ဖြစ်ပဘ်းမှု ဒိုတိယအမ ဘ်းဆံို်းဖြစ်နနပါ
သည်။ နရဘဂါဖြစ်ပဘ်းမှု တတိယလိင
ှု ််းကိလ
ို ည််းြံစဘ်းရလ က်ရှိပပြီ်း (၁၈.၄.၂၀၂၁)တစ်နနေ့တဘအတင််း
တင် ဖြစ်ပဘ်းသူစိုစိုနပါင််း (၂၇၅,၃၀၆)ဦ်းအထိ စံြ န
ိ ်တင်က်းူ စက်ဖြစ်ပဘ်းလ က်ရသ
ှိ ည်ကိိုနတွေ့ရပါ
သည်။ ထိသ
ို ိိုေ့ကူ်းစက်မှုမ ဘ်းအတင််းတင် ကိိုရန
ိို ာဗိိုင််းရပ်စ်၏ မ ိ ်းရိို်းဗြီဇနဖပဘင််းလွဲမှုမ ဘ်းအနနဖြငာ့်
ကူ်းစက်မှုနှုန်း် (၇၀%)အထိ ပိိုမိိုဖမန်ဆန်နိိုင်သညာ့် UK Variant (B.1.1.7)နှငာ့် ကူ်းစက်မှုနန
ှု ််းဖမန်၍
အြ ိ ွေ့ကဘကယ်နဆ်းမ ဘ်း၏ထိနရဘက်မက
ှု ိို နလ ဘာ့က နစနိိုင်ြယ်ရှိ သညာ့် South Africa Variant
(B.1.351) တိက
ိုေ့ ိိုလည််း နလာ့လဘနတွေ့ရှိရန ကဘင််း သိရှိရပါသည်။ အလဘ်းတူ ဘဂဂလဘ်းနဒာ့ရှ်နိိုင်ငံတင်
ကိဗ
ို စ်-၁၉ နရဘဂါဖြစ်ပဘ်းသူဦ်းနရ (၇)သိန််းနက ဘ်၊ နရဘဂါန ကဘငာ့် နသဆံို်းသူဦ်းနရတစ်နသဘင််း
နက ဘ်ရှိနနပပြီဖြစ်ပါသည်။ ယြိုအြါနရဘဂါဖြစ်ပဘ်းမှု တတိယလိင
ှု ််းကိိုြံစဘ်းရလ က်ရှိပပြီ်း (၇.၄.၂၀၂၁)
တစ်နနေ့တဘအတင််းတင် ဖြစ်ပဘ်းသူ(၇,၆၂၆)ဦ်းအထိ ကူ်းစက်မှုမ ဘ်း ဖပန်လည်ဖမငာ့်တက်လ က်ရှိ
သည်ကိိုနတွေ့ရပါသည်။ ထိင
ို ််းနိိုင်ငံတင် ကိိုရိိုနာဗိိုင််းရပ်စ်နရဘဂါ (COVID-19)နရဘဂါဖြစ်ပဘ်းသူဦ်းနရ
(၄)နသဘင််းနက ဘ်၊ နရဘဂါန ကဘငာ့် နသဆံို်းသူဦ်းနရ တစ်ရဘနက ဘ်ရှိနနပပြီဖြစ်ပါသည်။ (၂၀၂၁)ြိုနှစ်၊
ဧပပြီလဆန််းမှစတင်၍ နရဘဂါကူ်းစက်မှု တတိယလိင
ှု ််းအဖြစ် ကူ်းစက်ဖြစ်ပဘ်းသူဦ်းနရ သိသဘစဘ

ဖမငာ့်တက်လဘြွဲာ့ပပြီ်း (၁၈.၄.၂၀၂၁)နနေ့တင် တစ်နနေ့တဘအတင််း ကူ်းစက်သူဦ်းနရ (၁၇၆၇)ဦ်းရှိြွဲာ့ကဘ
နနေ့စဉ်ကူ်းစက်မဦ
ှု ်းနရ တစ်နထဘင်နက ဘ် ဆက်လက်ဖြစ်ပဘ်းလ က်ရှိပါသည်။
အထက်နြဘ်ဖပပါ အိမ်နြီ်းြ င််းနိင
ို ်ငံမ ဘ်းတင် လက်ရှိဖြစ်ပဘ်းကူ်းစက်နနနသဘ ကိိုဗစ်-၁၉ နရဘဂါ
တတိယလိင
ှု ််းနှငာ့် မ ိ ်းရိ်းို ဗြီဇနဖပဘင််းလွဲနနနသဘ ကိိုဗစ်-၁၉ နရဘဂါပိို်းမ ဘ်း မိမိတန
ိိုေ့ ိိုင်ငံအတင််းသိိုေ့
ဝင်နရဘက်၍ ကူ်းစက်ဖပနေ့်ပဘ်းဖြင််းမရှိနစရန် မိမိတိိုေ့ဖပည်သူအဘ်းလံ်းို မှ က န််းမဘနရ်းအသိ၊ က န််းမဘနရ်း
သတိဖြငာ့် နအဘက်နြဘ်ဖပပါ ရိ်းို ရှင််းလယ်ကူ၍ အနဖြြံက သညာ့် ကိဗ
ို စ်-၁၉ နရဘဂါကဘကယ်နရ်း
နည််းလမ််းမ ဘ်းကိို “ကိုရိုနာဗိုင််းရပ်စ်ရရောဂါ မမကစ၍ ကောကယ်ပါ” ဟူသညာ့န
် ဆဘင်ပိုဒ်အတိိုင််း
အဘ်းလံို်းကိိုယ်စြီ မဖြစ်မနန လိက
ို ်နာနဆဘင်ရွက် ကပါရန် အသိနပ်း/သတိနပ်း နိှု်းနဆဘ်ပန် ကဘ်းအပ်
ပါသည်။
(၁)

အိမ်အဖပင်ထက်လျှင်

ပါ်းစပ်နှငာ့်နှာနြါင််းစည််း(mask)ကိို

စနစ်တက တပ်ဆင်ထဘ်းပါ၊

လူအမ ဘ်းနှငာ့်ထိနတွေ့ဆက်ဆံရပါက မ က်နှာအကဘ (Face Shield) ကိို တြ
ွဲ က်တပ်ဆင်ပါ။
(၂)

တစ်ဦ်းနှငတ
ာ့် စ်ဦ်း တတ်နိိုင်သမျှ ြပ်ြဘြဘ နနထိင
ို ်လပ
ို ်ကင
ိို ်ပါ။

(၃)

လက်ကိို စကကန(ေ့် ၂၀) ကဘ မ ကဘြဏ စနစ်တက နဆ်းန ကဘပါ။

(၄)

အလံိုပိတ်အြန််းမ ဘ်း၊ အွဲယဘ်းကန််းအြန််းမ ဘ်း၊ နလဝင်/နလထက်မနကဘင််းနသဘ အြန််းမ ဘ်း
သိိုေ့ သဘ်းနရဘက်ဖြင််းမှ အတတ်နိိုင်ဆံို်းနရှဘင် ကဉ်ပါ။

(၅)

အိမ်ဖပင်သိိုေ့ ထက်နလာ့ရသ
ှိ ူမ ဘ်းအနနဖြငာ့်အမ
ိ ်ရှိ အသက်(၆၀)နှစ်အထက် အသက်အရွယ်ကကြီ်း
ရငာ့်သူ၊ ဆြီ်းြ ိ /နသ်းတိို်း/နှလို်းံ စသညာ့.် ..နာတဘရှညန
် ရဘဂါအြံရိသ
ှ ူမ ဘ်းနှငာ့် အနြီ်းကပ်နနထိင
ို ်
ဖြင််း၊ အတူစဘ်းနသဘက်ဖြင််းတိမ
ိုေ့ ှ နရှဘင် ကဉ်ပါ။

(၆)

အသဘ်းအလဘတဘ်းဖမစ်ပိတ်ပင်၍ သြီ်းသနေ့်ြွဲဖြဘ်းနနထိင
ို ်နစဖြင််း (Quarantine) လိုပ်ငန််းစဉ်
မ ဘ်းတင် အဖပညာ့အ
် ဝပူ်းနပါင််းပါဝင်ပါ။

(၇)

ပါ်းစပ်နှငန
ာ့် ှာနြါင််းစည််း(Mask)မတပ်ဆင်ထဘ်းနသဘ နစ ်းနရဘင််းသူမ ဘ်းထံမှ နစ ်းမဝယ်ပါနှငာ့်။

(၈)

တစ်ဦ်းနှငတ
ာ့် စ်ဦ်း အြ င််းြ င််း အသိနပ်း၊ သတိနပ်းပါ။

(၉)

ကဘကယ်နဆ်းထိ်းို နှံပပြီ်းနသဘ်လည််း ကဘကယ်နရ်းနည််းလမ််းမ ဘ်းကိို ဆက်လက်လိုက
ိ ်နာပါ။

(၁၀) ကိိုယ်ပူဖြင််း၊ နြ ဘင််းဆိို်းဖြင််း၊ အသက်ရှှူ ကပ်ဖြင််း၊ အဘ်းအင်ကိုန်ြမ််းဖြင််း ရိုတ်တရက်
အနံအ
ေ့ ရသဘနပ ဘက်ဆံို်းဖြင််း

လကခဏဘမ ဘ်းနပေါ်နပါက်ပါက

နြီ်းစပ်ရဘက န််းမဘနရ်းဌဘနသိိုေ့

ြ က်ြ င််းဆက်သယ်၍ နစဘစြီ်းစဘ ကိုသမှုြံယူပါ။
(ကျန််းမောရရ်းနင်အော်းကစော်းဝန်ကက်းဌောန)

