COVID-19 ေရာဂါေောငဴ်ကြပ်ကြညဴ်ရှုမှုနှငဴ်ပတ်သြ်၍ သတင်ဵထုတ်ြပန်ြြင်ဵ
(၄-၂-၂၀၂၁) ရြ်ေန့၊ ည (၈:၀၀)နာရီ
(၃-၂-၂၀၂၁)ရက်ေန့၊

ည

(၈:၀၀)နာရီမှ

(၄-၂-၂၀၂၁)ရက်ေန့၊

ည

(၈:၀၀)နာရီအတွင်ဵ

ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုေပါင်ဵ (၁၃,၈၄၆) ခုအာဵ စစ်ေဆဵပပီဵစီဵခဲဴရာ COVID-19 ေရာဂါဓာတ်ခွဲအတည် ြပု
လူနာသစ် (၁၇၇) ဦဵ ေတွ့ရှိရပါသည်။
ဓာတ်ြွဲြန်ဵမျာဵနှငဴ် တိုင်ဵေဒသကြီဵ/ ြပည်နယ်မျာဵတွင် ဓာတ်ြွဲေမ်ဵသပ်မှုအေြြအေန
(၄-၂-၂၀၂၁) ရြ်ေန့၊ ည (၈:၀၀) နာရီ
ေေ်ေေဵြဲဴသညဴ်
ဓာတ်ြဌ
ွဲ ာနအမည်

ဓာတ်ြန
ွဲ မူနာ
ေုေုေပါင်ဵ

အမျိုဵသာဵကျန်ဵမာေရဵဓာတ်ခမ
ွဲ ှုဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်)

ပိဵု ေတွ့
လူနာသေ်

(၁,၃၀၆) ခု

(၂၂) ဦဵ

ေဆဵသုေတသနဦဵစီဵဌာန (ရန်ကုန်)

(၅၀၁) ခု

(၇) ဦဵ

ြပည်သူ့ကျန်ဵမာေရဵဓာတ်ခွဲမဆ
ှု ိုင်ရာဌာန (ေမာ်လပမိုင်)

(၅၅) ခု

(၂) ဦဵ

ြပည်သူ့ကျန်ဵမာေရဵဓာတ်ခွဲမဆ
ှု ိုင်ရာဌာန (ေတာင်ကကီဵ)

(၂၆၅) ခု

(၄) ဦဵ

ြပည်သူ့ကျန်ဵမာေရဵဓာတ်ခွဲမဆ
ှု ိုင်ရာဌာန (မူဆယ်)

(၈၀) ခု

(၁) ဦဵ

(၈) ခု

(၃) ဦဵ

(၃၈၆) ခု

(၃) ဦဵ

(၃၅၃)

(၃)

ေဆဵတက္ကသိုလ် (၁) (ရန်ကုန်)
ရန်ကုန်ပမို့၊ အမှတ် (၁) တပ်မေတာ်ေဆဵရုဳကကီဵ (ခုတင် ၁၀၀၀)
၊

(၂) တပ်မေတာ်ေဆဵရုဳကကီဵ (ခုတင် ၁၀၀၀)

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ၊ တိုင်ဵေဒသကကီဵနှငဴ် ြပည်နယ်မျာဵတွင်
GeneXpert စက်မျာဵြဖငဴ် ဓာတ်ခွဲစမ်ဵသပ်မှုအေြခအေန

(၂၅) ခု

(၂) ဦဵ

(၃၃၂) ခု

(၁၈) ဦဵ

(၁၀,၅၃၅) ခု

(၁၁၂) ဦဵ

(၁၃,၈၄၆) ြု

(၁၇၇) ဦဵ

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ၊ တိုင်ဵေဒသကကီဵနှငဴ် ြပည်နယ်မျာဵရှိ
ေဆဵရုဳမျာဵတွင် COVID-19 Rapid Antigen Diagnostic Test
စစ်ေဆဵမှုအေြခအေန
ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ၊ တိုင်ဵေဒသကကီဵနှငဴ် ြပည်နယ်
ြပည်သူ့ကျန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာနမျာဵတွင် COVID-19 Rapid Antigen
Diagnostic Test စစ်ေဆဵမှုအေြခအေန
ေုေုေပါင်ဵ

COVID-19 ေန့စဉ် စမ်ဵသပ်ေတွ့ရှိရမှုနှုန်ဵ (test positivity rate) မှာ ေအာက်ပါအတိုင်ဵ
ြဖစ်ပါသည် -

ဓာတ်ခွဲနမူနာ
စုစုေပါင်ဵ
ပိုဵေတွ့လူနာ
ပိုဵေတွ့ရှိမှု
ရာခိုင်နှုန်ဵ

မှတ်ချက်။

၂၆-၁-၂၁ ၂၇-၁-၂၁ ၂၈-၁-၂၁ ၂၉-၁-၂၁ ၃၀-၁-၂၁ ၃၁-၁-၂၁ ၁-၂-၂၁

၂-၂-၂၁

၃-၂-၂၁

၄-၂-၂၁

၁၉,၆၆၇ ၁၆,၅၅၆ ၁၆,၃၇၈

၁၈,၂၇၁

၁၆,၃၂၅

၁၆၂၇၉

၉,၀၁၉

၁၂,၃၇၇

၁၁,၁၉၆

၁၃,၈၄၆

၄၁၁

၄၃၄

၃၅၀

၃၆၃

၃၄၉

၂၈၁

၂၀၉

၃၁၀

၂၆၃

၁၇၇

၂.၁

၂.၆

၂.၁

၂.၀

၂.၁

၁.၇

၂.၃

၂.၅

၂.၄

၁.၃

COVID-19 စမ်ဵသပ်ေတွ့ရှိရမှုနှုန်ဵမှာ ဓာတ်ခွစ
ဲ စ်ေဆဵသညဴ် အေရအတွက်ေပါ်၌ လည်ဵ
မူတည်ေနပါသည်။
(၂၆-၁-၂၀၂၁)ရက်ေန့မှ (၄-၂-၂၀၂၁)ရက်ေန့အထိ ေန့စဉ်စစ်ေဆဵေသာ ဓာတ်ခွဲ
နမူနာမျာဵ၏ ပျှမ်ဵမျှအေရအတွက်မာှ (၁၄,၉၉၁) ခု ြဖစ်ပါသည်။

* ြပည်သူလူထုအေနြဖငဴ် ြျန်ဵမာေရဵနှငဴ်အာဵြောဵဝန်ကြီဵဌာနမှ တေ်ြပည်လုဳဵအတိုငဵ် အတာြဖငဴ်
ေောင်ရွြ်ေနသညဴ် “ပါဵေပ်နှင်ဴ နှာေြါင်ဵေည်ဵ မြဖေ်မေန တပ်ေင်ေရဵ လူထုလှုပ်ရှာဵမှုေီမဳြျြ်
(mask and face shield campaign)” ၌ ပါဝင်ေသာ ေောင်ရွြ်ရမညဴ်အြျြ်မျာဵြို တြ်ကြေွာ
ပူဵေပါင်ဵ ပါဝင်ေောင်ရွြ်ြြင်ဵနှင်ဴ “တေ်ဦဵြိုတေ်ဦဵ အသိေပဵြြင်ဵ/ သတိေပဵြြင်ဵ မိသာဵေု
ေီမဳြျြ်” အတိုငဵ် COVID-19 ေရာဂါ ြာြွယ်ေရဵနည်ဵလမ်ဵမျာဵအာဵ အသိေပဵြြင်ဵနှင်ဴ သတိေပဵ
ြြင်ဵတို့ ေောင်ရွြ်မှသာလျှင် ေရာဂါြူဵေြ်ြပန့်ပွာဵမှုြို အြမန်ေုဳဵထိန်ဵြျုပ်နိုင်မည်ြဖေ်ပါသည်။

ြမန်မာနိုင်ငဳတွင် COVID-19 လူနာြဖေ်ပွာဵ၊ ေသေုဳဵမှုအေြြအေန
(၄-၂-၂၀၂၁) ရြ်ေန့၊ ည (၈:၀၀) နာရီ
အသေ်
(လွန်ြဲဴေသာ ၂၄ နာရီအတွင်ဵ)

ယြုအထိ ေုေေ
ု ပါင်ဵ

စစ်ေဆဵခဲဴသညဴ် ဓာတ်ခွဲနမူနာ စုစုေပါင်ဵ

(၁၃,၈၄၆) ဦဵ

(၂,၄၃၆,၇၈၅) ဦဵ

COVID-19 ဓာတ်ခွဲအတည်ြပုလူနာ စုစုေပါင်ဵ

(၁၇၇) ဦဵ

(၁၄၁,၁၀၄) ဦဵ

ေဆဵရုဳဆင်ဵခွငဴ်ရရှိသူ

(၄၈၅) ဦဵ

(၁၂၆,၈၆၉) ဦဵ

ေသဆုဳဵလူနာ

(၃) ဦဵ

(၃,၁၆၃) ဦဵ

 ယေန့ ေသဆုဳဵသူ (၃) ဦဵအနက် ေရာဂါအခဳရှိသူ (၂) ဦဵ ပါဝင်ပါသည်။
 တိုင်ဵေဒသကကီဵ/ ြပည်နယ်မျာဵရှိ ေဆဵရုဳမျာဵနှငဴ် ရန်ကုန်ပမို့ရှိ COVID-19 ေရာဂါကုသေရဵ
ဌာနမျာဵ၊ တပ်မေတာ်ေဆဵရုဳမျာဵမှ ေဆဵရုဳဆင်ဵခွငဴ်ရရှိသူ စုစုေပါင်ဵ (၄၈၅) ဦဵတွင် o ေဆဵရုဳမျာဵ

-

(၃၈၂) ဦဵ

o COVID-19 ေရာဂါကုသေရဵဌာနမျာဵ (ရန်ကုန်ပမို့)

-

(၁၀၃) ဦဵ ပါဝင်ပါသည်။

 ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵအတွင်ဵ

ဓာတ်ခွဲအတည်ြပုလူနာမျာဵနှငဴ်

အနက်မှ ဓာတ်ခွဲအေြဖ Negative ထွကရ
် ှိခဲဴ
အလာကန့်သတ်ထာဵရှိ

။

အနီဵကပ်ထိေတွ့ခဲဴသူမျာဵ

ေနအိမ်မျာဵတွင် ဆက်လက်၍ အသွာဵ

