COVID-19 ရ ောဂါ ရ ောင့်ကြပ့်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ့်သြ့်၍ သတင့််းထုတ့်ပပန့်ပြင့််း
(၂၄-၁၀-၂၀၂၁) ြ့်ရနေ့၊ ည (၈:၀၀) နာ ီ
ကျန််းမာရ ်းဝန်ကက်းဌာနအရနဖြင် နိုငင
် ံအတွင််း က်းစက်ဖြစ်ပွာ်းရနရ
ကာကွယ်၊ ကို ၊ ထန််းချျုပရ
် ်းလိုပ်ငန််းမျာ်းကို အ န်အဟိုန်ဖမြှင်ရ

ာ COVID-19 ရ ာဂါ

ာင် ွက်လျက်

ာ ရ ာဂါ

ထန််းချျုပ်ရ ်းလိုပ်ငန််းမျာ်း ရအာင်ဖမင်နိုငရ
် ်းအတွက် ပပည့်သူလူထုအရနပြင့် ြျန့််းမောရ ်းဝန့်ကြီ်း
ဌောနမှ ထုတ့်ပပန့်ထော်းရသော COVID-19 ရ ောဂါြောြွယ့်ထိန့််းြျျုပ့်ရ ်းဆိုင့် ော

ည့််းြမ့််းမျော်းြို

န ့်တြျ လိြ
ု ့်နာရဆောင့် ွြ့် န့်လအ
ို ပ့်ပပီ်း COVID-19 ြောြွယ့်ရဆ်းထိ်းု နှှံမှုြှံယူပြင့််းအော်း အထူ်း
ဂရုပပျု ပူ်းရပါင့််းရဆောင့် ွြ့်ကြ န့် လိုအပ်ပါ
COVID-19

ံ ယလနာမျာ်း၊

အ ွာ်းအလာကန် တ်ထာ်း
ပံိုမန်ရ

ာင် ွက်လျက်

ည်။

ဓာတ်ခွွဲအတည်ဖပျုလနာနင်

မျာ်းအာ်း COVID-19 ရ ာဂါ ၊ မ

ာ (၂၃-၁၀-၂၀၂၁)

ဓာတ်ခွွဲစမ််း ပ်စစ်ရ

မျာ်းနင်
်းဖခင််းအာ်း

က်ရန၊ ည (၈:၀၀) နာ မ (၂၄-၁၀-၂၀၂၁) က်ရန၊ ည

(၈:၀၀)နာ အတွင််း ဓာတ်ခွွဲနမနာစိုစိုရပါင််း (၁၄,၂၁၃) ခိုအာ်း စစ်ရ
ဓာတ်ခွွဲအတည်ဖပျု လနာ စ် (၆၈၇) ဦ်း ရတွွေ့

အန်းကပ်ထရတွွေ့ခွဲ

်းပပ်းစ်းခွဲ ာ COVID-19 ရ ာဂါ

ပါ ည်။ ထရ
ို ကာင် ယရနအတွက် ရ ာဂါပို်းရတွွေ့ မှု

ာခိုင်နှုန််းမာ (၄.၈၃) ာခိုင်နှုန််း ပါ ည်။
ဖြစ်
ို ပါ၍ ယရနအထ ဓာတ်ခွွဲနမနာစိုစိုရပါင််း (၄,၇၃၄,၈၁၄) ခိုအာ်း စစ်ရ

်းခွဲပပ်း COVID-19

ဓာတ်ခွွဲအတည်ဖပျုလနာ စိုစိုရပါင််း (၄၉၄,၂၆၃) ဦ်း ပပ ဖြစ်ပါ ည်။
ယရနတွင် ရ
ရ

်းရံမ
ို

်းရံို

င််းခွင်

ယရနအထ ရ

င််းခွင်

(၁,၆၀၅) ဦ်း ဖြစ် ဖြင် ယရနအထ စိုစိုရပါင််း (၄၅၆,၇၈၁) ဦ်း

ပပ်း ဖြစ်ပါ ည်။ COVID-19 ရ ာဂါဖြင် ထပ်မရ
ံ

ံို်း

(၂၇) ဦ်း

ဖြင်

ံို်း စိုစိုရပါင််း (၁၈,၅၃၈) ဦ်း ပါ ည်။

COVID-19 ရ ာဂါ ကာကွယ်ထန််းချျုပ်ရ ်းအတွက် တိုင််းရေ ကက်း/ဖပည်နယ်မျာ်းတွင် COVID19 ရ ာဂါကာကွယ်ရ
ရနအထ လဦ်းရ
အဖပည် ထ်းို နံပပ်းစ်း
ည်။

်းကို ဦ်းတည်အပ
ို ်စိုမျာ်း တ်မတ်၍ ထ်းို နံရပ်းလျက်

ာ (၂၃-၁၀-၂၀၂၁)

စိုစိုရပါင််း (၁၂,၃၈၇,၅၇၃) ဦ်းအာ်း ထ်းို နံရပ်းပပ်းဖြစ်၍ ကာကွယ်ရ
(၅,၇၀၁,၅၃၆) ဦ်း နင် ပထမအကကမ်ထ်းို နံပပ်းစ်း

ဖြစ်
ို ပါ၍ (၂၃-၁၀-၂၀၂၁)

်းနစ်ကကမ်

(၆,၆၈၆,၀၃၇) ဦ်း ပပဖြစ်ပါ

က်ရနအထ ဖမန်မာနိုငင
် တ
ံ ွင် COVID-19 ရ ာဂါကာကွယ်ရ

အကကမ်ရ စိုစိုရပါင််း (၁၈,၀၈၉,၁၀၉) ကကမ် ထ်းို နံပပ်း ဖြစ်ပါ

ည်။

က်

်း

ဓောတ့်ြွွဲြန့််းမျော်းနှင့် တိုင့််းရေသကြီ်း/ ပပည့်နယ့်မျော်းတွင့် ဓောတ့်ြွွဲ မ့််းသပ့်မှုအရပြအရန
(၂၄-၁၀-၂၀၂၁) ြ့်ရနေ့၊ ည (၈:၀၀) နာ ီ
့်ရဆ်းြွဲသည့်
ဓောတ့်ြွွဲဌောနအမည့်

ဓောတ့်ြွွဲနမူနာ
ု ုရပါင့််း

ကျန််းမာရ ်းဝန်ကက်းဌာန၊ ဓာတ်ခွွဲခန််းမျာ်း

ပို်းရတွွေ့
လူနာသ ့်

(၄၅၇)ခို

(၃၀)ဦ်း

(၆၈)ခို

(၄)ဦ်း

(၅၅၃)ခို

(၁၂)ဦ်း

(၇၈)ခို

(၁)ဦ်း

(၂၄)ခို

(၅)ဦ်း

(၂၂)ခို

-

(၅၀၄)ခို

(၂)ဦ်း

(၅၉၅)ခို

(၅၀)ဦ်း

(၁၁,၉၁၂)ခို

(၅၈၃)ဦ်း

(၁၄,၂၁၃)ြု

(၆၈၇)ဦ်း

ရနဖပည်ရတာ်ရကာင်စ၊ တိုင််းရေ ကက်းနငဖ် ပည်နယ်မျာ်း
ရ

်းရံမ
ို ျာ်းတွင် GeneXpert စက်မျာ်းဖြင်
ဓာတ်ခွွဲစမ််း ပ်မှုအရဖခအရန

န်ကိုန်ပမျုွေ့၊ အမတ် (၁) တပ်မရတာ်ရ

်းရံကို က်း (ခိုတင် ၁၀၀၀)

ရနဖပည်ရတာ်၊ အမတ် (၂) တပ်မရတာ်ရ

်းရံကို က်း (ခိုတင် ၁၀၀၀)

လာ်းရှု်းပမျုွေ့၊ အမတ် (၉) တပ်မရတာ်ရ

်းရံို (ခိုတင် ၁၀၀)

စစ်ရတွပမျုွေ့၊ အမတ် (၁၇) တပ်မရတာ်ရ
ပိုဂဂလကရ

်းရံို (ခိုတင် ၁၀၀)

်းရံန
ို င် ဓာတ်ခွွဲခန််းမျာ်း

ရနဖပည်ရတာ်ရကာင်စ၊ တိုင််းရေ ကက်းနင် ဖပည်နယ်မျာ်း
ရ

်းရံမ
ို ျာ်းတွင် COVID-19 Rapid Antigen Diagnostic Test
စစ်ရ

်းမှုအရဖခအရန

ရနဖပည်ရတာ်ရကာင်စ၊ တိုင််းရေ ကက်းနင် ဖပည်နယ်
ဖပည်

ူ့ကျန််းမာရ ်းဦ်းစ်းဌာနမျာ်းတွင် COVID-19 Rapid

Antigen Diagnostic Test စစ်ရ
ု ုရပါင့််း

်းမှုအရဖခအရန

COVID-19 ရ ောဂါ ြောြွယ့်ရဆ်းထို်းနှှံနိုငမ
့် ှုအရပြအရန
(၂၃-၁၀-၂၀၂၁) ြ့်ရနေ့
ြောြွယ့်ရဆ်းထိ်းု နှှံမှု

အရ အတွြ့်

ပထမအကကမ်ထို်းနံပပ်း လဦ်းရ

(၆,၆၈၆,၀၃၇) ဦ်း

ကာကွယ်ရ

(၅,၇၀၁,၅၃၆) ဦ်း

်း (၂)ကကမ်အဖပည် ထို်းနံပပ်း လဦ်းရ

ပထမအကကမ်ထို်းနံပပ်း လဦ်းရ နင် (၂)ကကမ်အဖပည် ထို်းနံပပ်း

(၁၂,၃၈၇,၅၇၃) ဦ်း

လဦ်းရ စိုစိုရပါင််း
စိုစိုရပါင််း ထို်းနံပပ်းရ

ာ ကာကွယ်ရ

်း အကကမ်ရပါင််း

(၁၈,၀၈၉,၁၀၉) ကကမ်

(Vaccine Doses)

 သီတင််းကျွတ်ရု်းပိတ်ရက်ကာလအတွင််း ခရီ်းသွာ်းလာသူမ ာ်းခခင််းနှင် အခ ိ ျို့နေရာမ ာ်းတွင် လူစု
လူန ်းမ ာ်းခပာ်းခခင််းမ ာ်းရှိခပါသည်။ COVID-19 ရ ောဂါြူ်း ြ့်ပြ ့်ပွော်းမှု ပပန့်လည့်ပမင့်တြ့်
လောမှု မ ှိရ

န့်နှင့် ရ ောဂါြူ်း ြ့် ပြ ့်ပွော်းမှု ဆြ့်လြ့်ရလျောြျလောရ

န့်အတွြ့် ပပည့်သူ

လူထုအရနပြင့် ရအောြ့်ပါအြျြ့်မျော်းြို တိြျ ွော လိုြ့်နာကြ န့် ပြ ့်ပါသည့်။
-

အတတ်နိုင်ဆု်း မိမိတိုို့၏ နေအိမ်မ ာ်းတွင်သာ နေထိုင်ခခင််းနှင် လူစုလူန ်းကို တတ်
နိုင်သမျှ နရှာင်က ဉ်ခခင််း၊

-

ရနအိမ့်ပပင့်ပသိုေ့ သွော်းရ ောြ့် န့်နှင့် လူအမျော်း ုရဝ်း ောသိုေ့ သွော်းရ ောြ့် န့်မျော်း ှိပါြ
ပါ်း ပ့်နှင့်နှာရြါင့််း ည့််း (Mask)ြို မပြ ့်မရန န ့်တြျ တပ့်ဆင့်ပြင့််း၊

-

လြ့်ြို မကြောြဏရဆ်းရကြောပြင့််း၊

-

တ ့်ဦ်းနှငတ
့်
့်ဦ်း တတ်နိုင်သမျှ ြပ့်ြွောြွောရနထိင
ု ပ့် ြင့််း၊

-

အလှည့်ြျ

ှိလောသည့်

ြောြွယ့်ရဆ်းထို်းနှှံမှုြို

အကြိမ့်ပပည့်

မပျြ့်မြွြ့်

ြှံယူပြင့််း၊
-

သသယနရာဂါလကခဏာ တစ်စုတစ်ရာရှိပါက မိမိဘာသာ ကုသခခင််းမ ိ ်း မနဆာင်
ရွက်ဘ ေီ်းစပ်ရာ က ေ််းမာနရ်းဌာေသိုို့ အခမေ်ဆု်း ဆက်သွယ်သတင််းနပ်းပိုို့၍ မိမိနှင်

အေီ်းကပ်ထိနတွျို့သူမ ာ်းအာ်း

က ေ််းမာနရ်းဌာေက

စုစမ််းရှာန ွန ာ်ထုတ်ရာတွင်

သတင််းနပ်းပိခုို့ ခင််းခ င် ပူ်းနပါင််းနဆာင်ရွက်ခခင််း၊
-

ဓောတ့်ြွွဲအတည့်ပပျုလူနာနှင့် အနီ်းြပ့်ထိရတွွေ့ဆြ့် ပ့်ြွဲသူမျော်းသည့်လည့််း ြျန့််းမော
ရ ်းဌောနသိုေ့ သတင့််းရပ်းပိ၍
ုေ့ အသွော်းအလောြနေ့့်သတ့်ပြင့််းနှင့် ဓောတ့်ြွွဲ

့်ရဆ်းပြင့််း

လုပ့်ငန့််းမျော်းြို ပူ်းရပါင့််းပါဝင့်ရဆောင့် ွြ့်ပြင့််း၊
 ကျန််းမာရ ်းဝန်ကက်းဌာနမ ထိုတ်ဖပန်ထာ်း ည် “ရံ်းို လိုပ်ငန််းဌာနမျာ်းတွင် COVID-19 ရ ာဂါ
ကာကွယ် န်အတွက် ရ
ဖခင််း/

တရပ်းဖခင််း မ

အာ်း

အ ရပ်းဖခင််းနင်

ပ်းရပါင််းပါဝင် ရ
 COVID-19 ရ ာဂါ

ာင် ွက် မည် လိုပ်ငန််းလမ််းညွှန်” နင် “တစ်ဦ်းကိုတစ်ဦ်း အ ရပ်း
ာ်းစိုစမံချက်” အတိုင််း COVID-19 ရ ာဂါ ကာကွယ်ရ ်း နည််းလမ််းမျာ်း
တရပ်းဖခင််းတက
ို ို

လတိုင််း၊

မ

ာ်းစိုတိုင််းမ

တက်ကကွစွာ

ာင် ွက် ကပါ န် ရမတတာ ပ်ခံပါ ည်။
ိုင် ာ

တင််းအချက်အလက်မျာ်းကို ကျန််းမာရ ်းဝန်ကက်းဌာန၏ တ ာ်းဝင်

အင်တာနက်စာမျက်နာ www.mohs.gov.mm တွင် ဝင်ရ ာက် ကည်ရှုနိုင်ပါ ည်။

