COVID-19 ရောဂါရောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သြ်၍သတင်းထုတ်ပပန်ပြင်း
(၁၈-၁၀-၂၀၂၁) ေြ်ရန့၊ ည (၈:၀၀)နာေီ

ကျန်းမာရေးဝန်ကကီးဌာနအရနဖြင့် နိုငင
် ံအတွငး် ကူးစက်ဖြစ်ပွားရနရော COVID-19 ရောဂါ
ကာကွယ်၊ ကုေ၊ ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများကို အေှိန်အဟုန်ဖမှင့်ရောင်ေွက်လျက်ေှိော ရောဂါ
ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ ရအာင်ဖမင်နိုငရ
် ေးအတွက် ပပည်သူလူထအ
ု ရနပြင့် ြျန်းမာရေးဝန်ကြီး
ဌာနမှထုတ်ပပန်ထားရသာ COVID-19 ရောဂါြာြွယ်ထိန်းြျုပ်ရေးဆိုင်ောေည်းြမ်းများြို ေနေ်
တြျ လိြ
ု ်နာရဆာင်ေွြ်ေန်လိုအပ်ပပီး COVID-19 ြာြွယ်ရဆးထိုးနှံမြ
ှု ံယူပြင်းအား အထူး
ဂရုပပု ပူးရပါင်းရဆာင်ေြ
ွ ်ကြေန် လိအ
ု ပ်ပါေည်။
COVID-19 ေံေယလူနာများ၊ ဓာတ်ခွဲအတည်ဖပုလူနာနှင့် အနီးကပ်ထိရတွ့ခဲ့ေူများနှင့်
အေွားအလာကန့်ေတ်ထားေှိေူများအား COVID-19 ရောဂါ ေှိ၊ မေှိ ဓာတ်ခွဲစမ်းေပ်စစ်ရေးဖခင်းအား
ပုံမှန်ရောင်ေွက်လျက်ေှိော (၁၇-၁၀-၂၀၂၁) ေက်ရန့၊ ည (၈:၀၀) နာေီမှ (၁၈-၁၀-၂၀၂၁) ေက်ရန့၊ ည
(၈:၀၀) နာေီအတွင်း ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုရပါင်း (၁၆,၄၅၃) ခုအား စစ်ရေးပပီးစီးခဲ့ော COVID-19 ရောဂါ
ဓာတ်ခွဲအတည်ဖပုလူနာေစ် (၁,၀၂၂) ဦးရတွ့ေှေ
ိ ပါေည်။ ထိ့က
ု ြောင့် ယနေ့အတွက် နောဂါပိုး
နတွ့ေှိမေ
ှု ာခိုင်နှုေ်းမှာ (၆.၂၁) ောခိုငန
် ှုေ်း ရှိပါသည်။
ေို့ဖြစ်ပါ၍ ယရန့အထိ ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုရပါင်း (၄,၆၄၁,၆၃၂) ခုအားစစ်ရေးခဲ့ပပီး COVID-19
ဓာတ်ခွဲအတည်ဖပုလူနာ စုစုရပါင်း (၄၈၈,၈၇၅) ဦး ေှိပပီ ဖြစ်ပါေည်။
ယရန့တွင် ရေးရုံေင်းခွင့်ေေှိေူ (၁,၁၁၂) ဦး ဖြစ်ေဖြင့် ယရန့အထိ စုစုရပါင်း (၄၄၁,၃၇၁) ဦး
ရေးရုံမှ ေင်းခွင့်ေေှိပပီး ဖြစ်ပါေည်။ COVID-19 ရောဂါဖြင့် ထပ်မရ
ံ ေေုံးေူ (၂၉) ဦး ေှိေဖြင့်
ယရန့အထိ ရေေုံးေူစုစုရပါင်း (၁၈,၃၈၈) ဦး ေှိပါေည်။

ဓာတ်ြွဲြန်းများနှင့် တိုင်းရေသကြီး/ ပပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ြွဲေမ်းသပ်မှုအရပြအရန
(၁၈-၁၀-၂၀၂၁) ေြ်ရန့၊ ည (၈:၀၀) နာေီ
စစ်နေးခဲ့သည့်
ဓာတ်ခွဲဌာေအမည်

ပိုးနတွ့

ဓာတ်ခွဲေမူော

လူောသစ်

စုစုနပါင်း
ြေျန်းမာကရးဝန်ကြေီးဌာန၊ ဓာတ်ခွဲခန်းများ

(၇၈၉) ခု

(၃၃) ဦး

(၉၂) ခု

(၁၂) ဦး

ရန်ြေုနမ် မို့၊ အမှတ် (၁) တပ်မကတာ်ကေးရုံကြေီး (ခုတင် ၁၀၀၀)

(၃၃၄) ခု

(၂) ဦး

ကနပပည်ကတာ်၊ အမှတ် (၂) တပ်မကတာ်ကေးရုံကြေီး (ခုတင် ၁၀၀၀)

(၄၆) ခု

(၁၂) ဦး

လားရှိုးမမို့၊ အမှတ် (၉) တပ်မကတာ်ကေးရုံ (ခုတင် ၁၀၀)

(၈၅) ခု

(၃၂) ဦး

(၁,၀၂၂) ခု

(၅) ဦး

(၈၄၅) ခု

(၄၆) ဦး

(၁၃,၂၄၀) ခု

(၈၈၀) ဦး

(၁၆,၄၅၃) ခု

(၁,၀၂၂) ဦး

ရနဖပည်ရတာ်ရကာင်စီ၊ တိုင်းရေေကကီးနှင့်ဖပည်နယ်များေှိ
ရေးရုံများတွင် GeneXpert စက်များဖြင့်
ဓာတ်ခွဲစမ်းေပ်မှုအရဖခအရန

ပုဂ္ဂလိြေကေးရုံနှင့် ဓာတ်ခဲခ
ွ န်းများ
ရနဖပည်ရတာ်ရကာင်စီ၊ တိုင်းရေေကကီးနှင့်ဖပည်နယ်များေှိ
ရေးရုံများတွင် COVID-19 Rapid Antigen Diagnostic Test
စစ်ရေးမှုအရဖခအရန
ရနဖပည်ရတာ်ရကာင်စီ၊ တိုင်းရေေကကီးနှင့် ဖပည်နယ်
ဖပည်ေူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနများတွင် COVID-19 Rapid Antigen
Diagnostic Test စစ်ရေးမှုအရဖခအရန
စုစုနပါင်း

လွန်ြဲ့ရသာ(၂၁) ေြ်အတွင်း COVID-19 ဓာတ်ြွဲေေ်ရဆးမှုနှင့်
အတည်ပပုလူနာသေ်ရတွ့ေှိမှုအရပြအရန (၂၆-၉-၂၀၂၁ မှ ၁၆-၁၀-၂၀၂၁) ေြ်ရန့အထိ
ေြ်ေွဲ
(၂၆-၉-၂၀၂၁ မှ ၂-၁၀-၂၀၂၁)
(Epi Week-39)
(၃-၁၀-၂၀၂၁ မှ ၉-၁၀-၂၀၂၁)
(Epi Week-40)
(၁၀-၁၀-၂၀၂၁ မှ ၁၆-၁၀-၂၀၂၁)
(Epi Week-41)
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 ကျန်းမာရေးဝန်ကကီးဌာနအရနဖြင့် COVID-19 ရောဂါကူးစက်ဖြစ်ပွားမှု အရဖခအရနများအား
ကူးစက်ရောဂါရစာင့်ကကပ်ကကည့်ရှုရေး

ေက်ေတ္တပတ်အလိုက်

ဓာတ်ခွဲနမူနာေယူစစ်ရေးမှု၊

ဓာတ်ခွဲအတည်ဖပုလူနာရတွ့ေှေ
ိ မှုနှင့် ရောဂါပိးု ရတွ့ေှမ
ိ ှုနှုန်း အရဖခအရနများအား ရစာင့်ကကပ်
ကကည့်ရှုလျက်ေှိော အပတ်စဉ် (၃၉)၊ အပတ်စဉ် (၄၀) နှင့် အပတ်စဉ် (၄၁) တို့ကုိ နှိုငး် ယှဉ်ချက်
အေ

ပျမ်းမျှရောဂါပိုးရတွ့ေှိမှုနှုန်းများမှာ အပတ်စဉ်အလိုက် ေိောစွာ ရဖပာင်းလဲမှုမေှိေဖြင့်

ရောဂါကူးစက်မှုအား ယခုထက် ပိုမို ရလျာ့နည်းလာရစရေးအတွက် ကျန်းမာရေးဝန်ကကီးဌာနမှ
ရောင်ေွက်လျက်ေှိရော ရောဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုေရေးလုပ်ငန်းများတွင် ဖပည်ေူလူထု
အရနဖြင့် မိမတ
ိ ို့ ကဏ္ဍအလိုက် ယခုထက် ပိမ
ု ိုပူးရပါင်းပါဝင်ရောင်ေွက်ကကေန် တိုက်တွန်း
နှိုးရော်အပ်ပါေည်။
 COVID-19 ရောဂါေိုင်ော ေတင်းအချက်အလက်များကို ကျန်းမာရေးဝန်ကကီးဌာန၏ တေားဝင်
အင်တာနက်စာမျက်နှာ www.mohs.gov.mm တွင် ဝင်ရောက်ကကည့်ရှုနိုငပ
် ါေည်။

