COVID-19 ရောဂါရောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သြ်၍ သတင်းထုတ်ပပန်ပြင်း
(၁၉-၁၀-၂၀၂၁) ေြ်ရန့၊ ည (၈:၀၀)နာေီ
ကျန်းမာရေးဝန်ကကီးဌာနအရနဖြင့် နိုင်ငံအတွင်း ကူးစက်ဖြစ်ပွားရနရော COVID-19 ရောဂါ
ကာကွယ်၊ ကုေ၊ ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများကို အေှိန်အဟုန်ဖမှင့်ရောင်ေွက်လျက်ေှိော ရောဂါ
ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ ရအာင်ဖမင်နိုငရ
် ေးအတွက် ပပည်သူလူထုအရနပြင့် ြျန်းမာရေးဝန်ကြီး
ဌာနမှထုတ်ပပန်ထားရသာ COVID-19 ရောဂါြာြွယ်ထိန်းြျုပ်ရေးဆိုင်ောေည်းြမ်းများြို ေနေ်တြျ
လိုြ်နာရဆာင်ေွြ်ေန်လိုအပ်ပပီး COVID-19 ြာြွယ်ရဆးထိုးနှံမှုြံယူပြင်းအား အထူးဂရုပပုပူးရပါင်း
ရဆာင်ေွြ်ကြေန်လိုအပ်ပါေည်။
COVID-19 ေံေယလူနာများ၊ ဓာတ်ခွဲအတည်ဖပုလူနာနှင့် အနီးကပ်ထိရတွ့ခဲ့ေူများနှင့်အေွား
အလာကန့်ေတ်ထားေှိေူများအား COVID-19 ရောဂါ ေှိ၊ မေှိ ဓာတ်ခွဲစမ်းေပ်စစ်ရေးဖခင်းအား ပုံမှန်
ရောင်ေွက်လျက်ေှိော (၁၈-၁၀-၂၀၂၁) ေက်ရန့၊ ည (၈:၀၀) နာေီမှ (၁၉-၁၀-၂၀၂၁) ေက်ရန့၊

ည

(၈:၀၀) နာေီအတွင်း ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုရပါင်း (၁၉,၆၂၄) ခုအား စစ်ရေးပပီးစီးခဲ့ော COVID-19
ရောဂါဓာတ်ခွဲအတည်ဖပုလူနာေစ် (၁,၁၃၃) ဦးရတွ့ေှိေပါေည်။ ထို့ရ ကာင့် ယရန့အတွြ် ရောဂါပိုး
ရတွ့ေှိမှုောြိုင်နှုန်းမှာ (၅.၇၇) ောြိုင်နှုန်း ေှိပါေည်။
ေို့ဖြစ်ပါ၍ ယရန့အထိ ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုရပါင်း (၄,၆၆၁,၂၅၆) ခုအားစစ်ရေးခဲ့ပပီး COVID-19
ဓာတ်ခွဲအတည်ဖပုလူနာ စုစုရပါင်း (၄၉၀,၀၀၈) ဦး ေှိပပီ ဖြစ်ပါေည်။
ယရန့တွင် ရေးရုံေင်းခွင့်ေေှိေူ (၁,၂၃၉) ဦး ဖြစ်ေဖြင့် ယရန့အထိ စုစုရပါင်း (၄၄၂,၆၁၀) ဦး
ရေးရုံမှ ေင်းခွင့်ေေှိပပီး ဖြစ်ပါေည်။ COVID-19 ရောဂါဖြင့် ထပ်မရ
ံ ေေုံးေူ (၂၈) ဦး ေှိေဖြင့်
ယရန့အထိ ရေေုံးေူစုစုရပါင်း (၁၈,၄၁၆) ဦး ေှိပါေည်။
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ဓာတ်ခွဲစမ်းေပ်မှုအရဖခအရန

တိုင်းရေေကကီးနှင့်ဖပည်နယ်များေှိ ရေးရုံများတွင် COVID-19
Rapid Antigen Diagnostic Test စစ်ရေးမှုအရဖခအရန
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ပမန်မာနိုင်ငတ
ံ ွင် COVID-19 ရောဂါ တတိယလှိုင်း အတွင်းရောဂါပြေ်ပွားမှု အရပြအရန
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 ကျန်းမာရေးဝန်ကကီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများ၏ အားတက်ေရော ကကိုးပမ်းရောင်ေွက်မှု၊ ဖပည်ေူ
လူထုမှ စနစ်တကျ စည်းကမ်းလိုက်နာမှု၊ ဌာနေိုင်ောအေီးေီးမှ ဟန်ချက်ညီ ပူးရပါင်း
ရောင်ေွက်မှုနှင့် လူမှုရေးအေင်းအြွဲ့အစည်းများမှ တက်ကကစွာ ပံ့ပိုးပူးရပါင်းရောင်ေွက်မှု
တို့ရ ကာင့် ရောဂါရစာင့် ကပ် ကည့်ရှုရေးေိုငေ
် ာ ေက်ေတ္တပတ်အလိက
ု ် ေုံးေပ်ချက်များအေ
ဓာတ်ခွဲအတည်ဖပုလူနာရတွ့ေှေ
ိ မှုနှင့်

ရောဂါပိုးရတွ့ေှမ
ိ ှုောခိုငန
် ှုန်းတို့မှာ

တဖြည်းဖြည်း

ရလျာ့နည်းလာခဲ့ရော်လည်း လွန်ခဲ့ရော (၁၄) ေက်အတွငး် ေိောစွာ ရဖပာင်းလဲမှုမေှိရ ကာင်း
နှင့် ေှမ်းဖပည်နယ်၊ မရကွးတိုင်းရေေကကီး၊ မန္တရလးတိုင်းရေေကကီးအတွငး် ေှိ အချု့ပမိ
ိ ု့နယ်များ
တွင် ရောဂါကူးစက်မှုများ ေက်လက်ဖြစ်ပွားရနရ ကာင်း ရတွ့ေှိေပါ၍ ရောဂါကူးစက်မှုအား
ယခုထက်

ပိုမိုရလျာ့နည်းလာရစရေးအတွက်

ကျန်းမာရေးဝန်ကကီးဌာနမှ

ရောင်ေွက်လျက်

ေှိရော ရောဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုေရေး လုပ်ငန်းများတွင် ဖပည်ေူလူထု အရနဖြင့် မိမတ
ိ ို့
ကဏ္ဍအလိက
ု ် ယခုထက် ပိုမိုပးူ ရပါင်းပါဝင်ရောင်ေွက် ကေန် တိုက်တွန်း နှိုးရော်အပ်ပါေည်။
 COVID-19
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တေားဝင် အင်တာနက်စာမျက်နှာ www.mohs.gov.mm တွင် ဝင်ရောက် ကည့်ရှုနိုငပ
် ါေည်။

