ပဲခူဵတိုင်ဵေဒသကြီဵ၊ လြ်ပဳတန်ဵမြို့နယ်နှငဴ် ရန်ြုန်တိုင်ဵေဒသကြီဵ၊ လှည်ဵြူဵမြို့နယ်၊
ြေော်သဓာြိုယ်ပိုင်အထြ်တန်ဵေြျောင်ဵတို့တွင် COVID-19 ေရာဂါ အစုလိုြ်ဖဖစ်ပွာဵခဲဴမပီဵ
ေရာဂါြာြွယ်၊ ထိန်ဵချေုပ်၊ ြုသေရဵလုပ်ငန်ဵြျောဵေဆာင်ရွြ်လျေြ်ရှိ
ဇွန် (၁၆)ရြ်
ပဲခူဵတိုင်ဵေဒသကြီဵ၊ လြ်ပဳတန်ဵမြို့၊ ေပါြ်ြုန်ဵရပ်ြွြ်၊ သီတာလြ်ဵေန အသြ် (၅၃)နှစ်
အြျုဵသာဵတစ်
ိ
ဦဵသည် လွန်ခဲဴေသာ (၇)ရြ်အတွင်ဵ ဖျာဵြခင်ဵ၊ အသြ်ရှုကြပ်ြခင်ဵ၊ ြိုယ်လြ်ြအီြသာ
ြဖစ်ြခင်ဵ လြ္ခဏာြျာဵ ခဳစာဵခဲဴရသြဖငဴ် လြ်ပဳတန်ဵမြို့နယ် ြပည်သူ့ေဆဵရုဳသို့ (၅-၆-၂၀၂၁) ရြ်ေန့တွင်
ေဆဵရုဳတြ်ေရာြ်ြုသြှု ခဳယူခဲဴပါသည်။ (၇-၆-၂၀၂၁) ရြ်ေန့တွင် COVID-19 Rapid Antigen
Diagnostic Test (RDT) ြဖငဴ် စစ်ေဆဵခဲဴရာ COVID-19 ေရာဂါပိုဵေတွ့ရှိခဲဴရသြဖငဴ် ၎င်ဵ၏ အတူေနြိသာဵစုဝင်
(၆) ဦဵအာဵ Rapid Antigen Diagnostic Test (RDT) ြဖငဴ် ဆြ်လြ်စစ်ေဆဵခဲဴရာ (၅) ဦဵတွင် COVID-19
ေရာဂါပိုဵေတွ့ရှိခဲဴရပါသည်။

အဆိုပါ

လူနာြျာဵအာဵ

လြ်ပဳတန်ဵမြို့နယ်

ြပည်သူ့ေဆဵရုဳ၊

သီဵသန့်

လူနာေဆာင် (Isolation Ward) တွင် သီဵြခာဵထာဵရှိ၍ ြျန်ဵြာေရဵေစာငဴ်ေရှာြ်ြှု ေပဵလျြ်ရှိပါသည်။
အဆိုပါြဖစ်စဉ်နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ လူနာနှငဴ်အနီဵြပ်ထိေတွ့ခဲဴသူြျာဵအာဵ အသွာဵအလာြန့်သတ်ြခင်ဵ
(Quarantine) ေဆာင်ရွြ်ထာဵရှိမပီဵ COVID-19 ေရာဂါလြ္ခဏာ ရှ/ိ ြရှိ ေစာငဴ်ကြပ်ကြညဴ်ရှုြခင်ဵနှငဴ်
သတ်ြှတ်ရြ်ြျာဵအတိုင်ဵ

ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆဵြခင်ဵြျာဵ

ေဆာင်ရွြ်ခဲဴပါသည်။

(၈-၆-၂၀၂၁)ရြ်ေန့တွင်

ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆဵသူ (၃၆)ဦဵနှငဴ် ပိုဵေတွ့ဦဵေရ (၁၁)ဦဵ၊ (၉-၆-၂၀၂၁)ရြ်ေန့တွင် ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆဵသူ (၅၅)ဦဵ
နှငဴ် ပိုဵေတွ့ဦဵေရ (၁၆)ဦဵတို့ စစ်ေဆဵေတွ့ရှိခဲဴသြဖငဴ် ေပါြ်ြုန်ဵရပ်ြွြ်၊ သီတာလြ်ဵနှငဴ် အုတ်တွင်ဵြုန်ဵ
ေြျဵရွာတိုြ
့ ို (၉-၆-၂၀၂၁)ရြ်ေန့ြှစတင်၍ အသွာဵအလာြန့်သတ်ပိတ်ပင်ထာဵရှိခဲဴပါသည်။
အနီဵြပ်ထိေတွ့သူြျာဵအာဵ ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ြခင်ဵနှငဴ် ေရာဂါေစာငဴ်ကြပ်ကြညဴ်ရှုြခင်ဵလုပ်ငန်ဵအာဵ
ဆြ်လြ်ေဆာင်ရွြ်ခဲဴရာ (၁၁-၆-၂၀၂၁)ရြ်ေန့တွင် ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆဵသူ (၃၃)ဦဵနှငဴ် ပိုဵေတွ့ဦဵေရ (၉)ဦဵ၊
(၁၂-၆-၂၀၂၁)ရြ်ေန့တွင် ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆဵသူ (၈၀)ဦဵနှငဴ် ပိုဵေတွ့ဦဵေရ (၂၉)ဦဵ၊ (၁၃-၆-၂၀၂၁) ရြ်ေန့တွင်
ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆဵသူ (၈၀) ဦဵနှငဴ် ပိုဵေတွ့ဦဵေရ (၁၉)ဦဵ၊ (၁၄-၆-၂၀၂၁)ရြ်ေန့တွင် ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆဵသူ (၄၀)
ဦဵနှငဴ် ပိုဵေတွ့ဦဵေရ (၁၀)ဦဵ စစ်ေဆဵေတွ့ရှိခဲဴပါသည်။ အဆိုပါလူနာြျာဵအာဵ လြ်ပဳတန်ဵမြို့နယ် ြပည်သူ့
ေဆဵရုဳ (Isolation Ward) နှငဴ် GTI ေြျာင်ဵ သီဵသန့်ေဆာင်တို့တွင် ထာဵရှိ၍ ြျန်ဵြာေရဵေစာင်ဴေရှာြ်ြှု
ေပဵလျြ်ရှိပါသည်။

ပိုဵေတွ့လူနာြျာဵနှငဴ်ဆြ်စပ်ြှုရှိသည်ဴ

လြ်ပဳတန်ဵမြို့၊

မြို့ြေေဵြို

(၁၄-၆-၂၀၂၁)ရြ်ေန့ြှ

စတင်၍ အသွာဵအလာပိတ်ပင် ထာဵရှိခဲဴပါသည်။ လြ်ပဳတန်ဵမြို့နယ်အတွင်ဵရှိ အေြခခဳပညာေြျာင်ဵြျာဵ
အာဵလုဳဵြိုလည်ဵ (၁၄-၆-၂၀၂၁) ရြ်ေန့ြှ စတင်၍ ယာယီပိတ်ထာဵခဲဴပါသည်။
လြ်ပဳတန်ဵမြို့၊ မြို့ြေေဵရှိ အနီဵြပ်ထိေတွ့ခဲဴသူြျာဵအာဵ ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆဵြခင်ဵြို ဆြ်လြ်
ေဆာင်ရွြ်ခဲဴရာ (၁၅-၆-၂၀၂၁) ရြ်ေန့တွင် ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆဵသူ (၁၄၂) ဦဵနှငဴ် ပိုဵေတွ့ဦဵေရ (၁၉) ဦဵနှငဴ်
(၁၆-၆-၂၀၂၁)ရြ်ေန့တွင် ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆဵသူ (၂၉)ဦဵနှငဴ် ပိုဵေတွ့ဦဵေရ (၇)ဦဵ ထပ်ြဳစစ်ေဆဵေတွ့ရှိခဲဴ
သြဖငဴ် (၇-၆-၂၀၂၁)ရြ်ေန့ြှ (၁၆-၆-၂၀၂၁)ရြ်ေန့အထိ စုစုေပါင်ဵ (၅၀၂)ဦဵအာဵ စစ်ေဆဵခဲဴမပီဵ ပိုဵေတွ့သူ
စုစုေပါင်ဵ

(၁၂၆)ဦဵရှိမပီြဖစ်ပါသည်။

အနီဵြပ်ထိေတွ့သူြျာဵအာဵ

ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ြခင်ဵနှငဴ်

ေရာဂါ

ေစာငဴ်ကြပ်ကြညဴ်ရှုြခင်ဵလုပ်ငန်ဵအာဵ အရှိန်အဟုန်ြြှငဴ်တင် ဆြ်လြ်ေဆာင်ရွြ်လျြ်ရှိပါသည်။
ရန်ြုန်တိုင်ဵေဒသကြီဵ၊ လှည်ဵြူဵမြို့နယ်၊ ေငွနဳ့သာေြျဵရွာ၊ ြေဟာ်သဓာြိုယ်ပိုင်အထြ်တန်ဵ
ေြျာင်ဵတွင် (၉-၆-၂၀၂၁)ရြ်ေန့၌ ေြျာင်ဵေနထိုင်သူ အသြ်(၁၆)နှစ်အရွယ် ေြျာင်ဵသူတစ်ဦဵ၌
COVID-19 ေရာဂါ သဳသယ လြ္ခဏာြျာဵ ေတွ့ရှိရသြဖငဴ် ဓာတ်ခွဲနြူနာရယူ စစ်ေဆဵခဲဴရာတွင် COVID-19
ေရာဂါ အတည်ြပုေတွ့ရှိခဲဴရသြဖငဴ် လှည်ဵြူဵမြို့နယ် ြပည်သူ့ေဆဵရုဳ၌ သီဵြခာဵထာဵရှိ ြုသြှုေပဵခဲဴ
ပါသည်။ အဆိုပါလူနာေတွ့ရှိြှု နှငဴ်ပတ်သြ်၍ လှည်ဵြူဵမြို့နယ် ေဆဵရုဳအုပ်ကြီဵဦဵေဆာင်၍ မြို့နယ်စီြဳ
အုပ်ချုပ်ြှုေြာင်စီ၊ မြိို့နယ် အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရဵဌာန၊ ပညာေရဵဌာနနှငဴ် ေြျဵလြ် ြျန်ဵြာေရဵဌာနြှ
ြျန်ဵြာေရဵဝန်ထြ်ဵြျာဵနှငဴ် တာဝန်ရှိသူြျာဵလိုြ်ပါ၍ အဆိုပါ ေြျာင်ဵသို့ သွာဵေရာြ်ြာ အနီဵြပ်
ထိေတွ့သူြျာဵအာဵ ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ြခင်ဵနှငဴ် ေြျာင်ဵရှိ ေြျာင်ဵသာဵ၊ ေြျာင်ဵသူနှငဴ် ဝန်ထြ်ဵြျာဵအာဵ
ေြျာင်ဵ၌ပင် အသွာဵအလာ ထိန်ဵချုပ်ြန့်သတ်ထာဵရှိြခင်ဵ၊ COVID-19 ေရာဂါြာြွယ်ေရဵ ြျန်ဵြာေရဵ
အသိပညာ ြြှငဴ်တင်ေရဵ လုပ်ငန်ဵြျာဵ ေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵနှငဴ် သဳသယလြ္ခဏာြျာဵေတွ့ရှိပါြ ချြ်ြခင်ဵ
သတင်ဵပို့၍ သငဴ်ေတာ်ေသာ ေဆဵြုသြှုြျာဵေပဵနိုင်ေစေရဵ စီစဉ်ေဆာင်ရွြ်ခဲဴပါသည်။
(၁၁-၆-၂၀၂၁)ရြ်ေန့တွင်

အဆိုပါေြျာင်ဵြှ အသြ် (၁၄)နှစ်အရွယ် ေြျာင်ဵသူတစ်ဦဵနှငဴ်

အသြ် (၁၅)နှစ်အရွယ် ေြျာင်ဵသူတစ်ဦဵတို့သည် အနဳ့ေပျာြ်ြခင်ဵခဳစာဵရသြဖငဴ် စစ်ေဆဵခဲဴရာ ေရာဂါ
စစ်ေဆဵေတွ့ရှိရသြဖငဴ် လှည်ဵြူဵမြို့နယ် ြပည်သူ့ေဆဵရုဳသို့လွှဲေြပာင်ဵ၍ သီဵသန့်ထာဵရှိြာ လိုအပ်ေသာ
ေဆဵြုသြှုြျာဵေပဵခဲဴပါသည်။

(၁၂-၆-၂၀၂၁)ရြ်ေန့တွင်

အဆိုပါေြျာင်ဵြှ

အသြ်

(၆၃)နှစ်အရွယ်

ဆရာြတစ်ဦဵသည်

အသြ်ရှူကြပ်ြခင်ဵနှငဴ် ေသွဵတွင်ဵေအာြ်ဆီဂျင်ဓာတ်ြျဆင်ဵြခင်ဵ (SPO2 59%) တို့ခဳစာဵခဲဴရသြဖငဴ်
လှိုင်သာယာမြို့နယ် ြပည်သူ့ေဆဵရုဳသို့ လွှဲေြပာင်ဵြုသြှု ခဳယူခဲဴေသာ်လည်ဵ (၁၂-၆-၂၀၂၁) ရြ်ေန့၊ ည
(၉:၃၀) အချန်ိ တွင် ေသဆုဳဵခဲဴပါသည်။
အဆိုပါေြျာင်ဵရှိ ဆရာေတာ်အပါအဝင် ဆရာ၊ ဆရာြြျာဵ၊ ေြျာင်ဵသာဵ/ေြျာင်ဵသူြျာဵနှငဴ်
ဝန်ထြ်ဵြျာဵ၊ စုစုေပါင်ဵ (၄၆၅) ဦဵတို့အာဵ COVID-19 ေရာဂါ ရှ/ိ ြရှိြို Rapid Diagnostic Test Kit ြဖငဴ်
စစ်ေဆဵေပဵခဲဴရာ ဆရာ/ဆရာြ (၁၉)ဦဵ၊ ေြျာင်ဵဝန်ထြ်ဵ (၂)ဦဵနှငဴ် ေြျာင်ဵသာဵ/ေြျာင်ဵသူ (၂၂၅)ဦဵ၊
စုစုေပါင်ဵ (၂၄၆)ဦဵတို့တွင် ေရာဂါစစ်ေဆဵေတွ့ရှိခဲဴ၍ ေြျာင်ဵဝင်ဵအတွင်ဵရှိ သီဵြခာဵအေဆာင်၌ ခွဲြခာဵ
ထာဵရှိမပီဵ ြျန်ဵြာေရဵေစာငဴ်ေရှာြ်ြှုေပဵလျြ်ရှိပါသည်။
ဆရာေတာ်နှငဴ် ဆရာ/ဆရာြ (၂၀)ဦဵ၊ ေြျာင်ဵဝန်ထြ်ဵ (၂၁)ဦဵနှငဴ် ေြျာင်ဵသာဵ/သူ (၁၇၇)ဦဵ၊
စုစုေပါင်ဵ (၂၁၉)ဦဵတို့တွင် ေရာဂါပိုဵြေတွ့ရှိခဲဴရေသာ်လည်ဵ ေရာဂါပိုဵေတွ့ရှိသူြျာဵနှငဴ် အနီဵြပ်ထိေတွ့
သူြျာဵနှငဴ် တဆငဴ်ခဳထိေတွ့သူြျာဵအြဖစ် သီဵြခာဵစီ အသွာဵအလာြန့်သတ်၍ ေစာငဴ်ကြပ်ကြညဴ်ရှုလျြ်
ရှမိ ပီဵ အဆိုပါ ပုဂ္ဂိုလ်အာဵလုဳဵအာဵ (၁၅-၆-၂၀၂၁)ရြ်ေန့တွင် ဓာတ်ခွဲနြူနာရယူခဲဴမပီဵ၍ RT- PCR နည်ဵြဖငဴ်
ဆြ်လြ် စစ်ေဆဵလျြ်ရှိပါသည်။
အဆိုပါလူနာြျာဵတွင် ေရာဂါလြ္ခဏာ တစ်စုဳတစ်ရာ ြဖစ်ေပါ်စစ်ေဆဵေတွ့ရှိလာပါြ အသငဴ်
ြပင်ဆင်ထာဵရှိေသာ လှည်ဵြူဵမြို့နယ်ြပည်သူ့ေဆဵရုဳ၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်ြပည်သူ့ေဆဵရုဳကြီဵနှငဴ် COVID19 ြုသေရဵစင်တာ (ေဖာင်ကြီဵ)တို့သို့ စနစ်တြျ ညွှန်ဵပို့ြုသြှုခဳယူေစြည်ြဖစ်ပါသည်။
သို့ြဖစ်ပါ၍ အထြ်ေဖာ်ြပပါ လူအစုလိုြ်ေရာဂါပိုဵေတွ့ရှိခဲဴရေသာ ေဒသြျာဵတွင် လိုအပ်ေသာ
ေရာဂါြာြွယ်ေရဵပစ္စည်ဵြျာဵ၊ ေဆဵနှငဴ်ေဆဵပစ္စည်ဵြျာဵနှငဴ်အတူ တပ်ြေတာ်ေဆဵဝန်ထြ်ဵတပ်ဖွဲ့ဝင်ြျာဵ၊
တိုင်ဵေဒသကြီဵ/ခရိုင်/မြို့နယ် ြပည်သူ့ြျန်ဵြာေရဵနှငဴ်ြုသေရဵဦဵစီဵဌာနတို့ြှ ြျန်ဵြာေရဵ ဝန်ထြ်ဵြျာဵ
နှငဴ်ေစတနာဴဝန်ထြ်ဵြျာဵြ ေန့စဉ်ေရာဂါေစာငဴ်ကြပ်ကြညဴ်ရှုြခင်ဵ၊ လိုအပ်ေသာ ေဆဵြုသြှုေပဵြခင်ဵြျာဵ
ြို

ေဒသဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ေရဵအဖွဲ့အစည်ဵြျာဵ၏ အနီဵြပ်ကြီဵကြပ်ပဳဴပိုဵြှုြဖငဴ် ေဆာင်ရွြ်ေပဵလျြ်ရှိ

ပါေကြာင်ဵ အသိေပဵအပ်ပါသည်။
ြျန်ဵြာေရဵနှငဴ်အာဵြစာဵဝန်ကြီဵဌာန

