COVID-19 ေရာဂါေောငဴ်ကြပ်ကြညဴ်ရှုမှုနှငဴ်ပတ်သြ်၍ သတင်ဵထုတ်ြပန်ြြင်ဵ
(၂၇-၁၀-၂၀၂၁) ရြ်ေန့၊ ည (၈:၀၀) နာရီ
ကျန်ဵမာေရဵဝန်ကကီဵဌာနအေနြဖငဴ် နိုင်ငဳအတွင်ဵ ကူဵစက်ြဖစ်ပွာဵေနေသာ COVID-19 ေရာဂါ
ကာကွယ်၊ ကုသ၊ ထိန်ဵချုပ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကို အရှိန်အဟုန်ြမှငဴ်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိရာ ေရာဂါ
ထိန်ဵချုပ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေအာင်ြမင်နိုငေ
် ရဵအတွက် ြပည်သူလူထုအေနြဖငဴ် ြျန်ဵမာေရဵဝန်ကြီဵ
ဌာနမှထုတ်ြပန်ထာဵေသာ COVID-19 ေရာဂါြာြွယ်ထိန်ဵြျုပ်ေရဵဆိုင်ရာေည်ဵြမ်ဵမျာဵြို ေနေ်
တြျ လိုြ်နာေဆာင်ရွြ်ရန်လိုအပ်ပပီဵ COVID-19 ြာြွယ်ေဆဵထိုဵနှဳမြ
ှု ဳယူြြင်ဵအာဵ အထူဵ
ဂရုြပု ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွြ်ကြရန် လိုအပ်ပါသည်။
COVID-19

သဳသယလူနာမျာဵ၊

ဓာတ်ခွဲအတည်ြပုလူနာနှငဴ်

အနီဵကပ်ထိေတွ့ခဲဴသူမျာဵနှငဴ်

အသွာဵအလာကန့်သတ်ထာဵရှိသူမျာဵအာဵ COVID-19 ေရာဂါ ရှိ၊ မရှိ ဓာတ်ခွဲစမ်ဵသပ်စစ်ေဆဵြခင်ဵအာဵ
ပုဳမှန်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပပီဵ (၂၆-၁၀-၂၀၂၁) ရက်ေန့၊ ည (၈:၀၀) နာရီမှ (၂၇-၁၀-၂၀၂၁) ရက်ေန့၊ ည
(၈:၀၀) နာရီအတွင်ဵ ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုေပါင်ဵ (၂၀,၅၉၄) ခုအာဵ စစ်ေဆဵပပီဵစီဵခဲဴရာ COVID-19 ေရာဂါ
ဓာတ်ခွဲအတည်ြပုလူနာသစ် (၁,၀၀၃) ဦဵ ေတွ့ရှိရပါသည်။ ထို့ေ ကာငဴ် ယေန့အတွက် ေရာဂါပိုဵေတွ့ရှိမှု
ရာခိုင်နှုန်ဵမှာ (၄.၈၇) ရာခိုင်နှုန်ဵရှိပါသည်။
သို့ြဖစ်ပါ၍ ယေန့အထိ ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုေပါင်ဵ (၄,၇၉၁,၈၄၇)ခုအာဵ စစ်ေဆဵခဲဴပပီဵ COVID-19
ဓာတ်ခွဲ အတည်ြပုလူနာ စုစုေပါင်ဵ (၄၉၆,၉၀၁) ဦဵ ရှိပပီ ြဖစ်ပါသည်။
ယေန့တွင် ေဆဵရုဳဆင်ဵခွငဴ်ရရှိသူ (၁,၆၅၉) ဦဵ ြဖစ်သြဖငဴ် ယေန့အထိ စုစုေပါင်ဵ (၄၆၁,၈၈၃) ဦဵ
ေဆဵရုဳမှ ဆင်ဵခွငဴ်ရရှိပပီဵ ြဖစ်ပါသည်။ COVID-19 ေရာဂါြဖငဴ် ထပ်မဳေသဆုဳဵသူ (၂၁)ဦဵ ရှိသြဖငဴ် ယေန့
အထိ ေသဆုဳဵသူစုစုေပါင်ဵ (၁၈,၆၀၃) ဦဵ ရှိပါသည်။
COVID-19 ေရာဂါ ကာကွယ်ထိန်ဵချုပ်ေရဵအတွက် တိုင်ဵေဒသကကီဵ/ြပည်နယ်မျာဵတွင် COVID-19
ေရာဂါကာကွယ်ေဆဵကို ဦဵတည်အုပ်စုမျာဵသတ်မှတ်၍ ထိဵု နှဳေပဵလျက်ရှိရာ (၂၆-၁၀-၂၀၂၁) ရက်
ေန့အထိ လူဦဵေရ စုစုေပါင်ဵ (12,798,322) ဦးအား ထိးု နှံေေးပေီးဖြစ်၍ ကာကွယ်ေဆးနှစ်ကကိမ်
အဖေည့် ထိးု နှံပေီးစီးသူ (6,429,059) ဦး နှင့် ေထမအကကိမ်ထးို နှံပေီးစီးသူ (6,369,263) ဦး ရှိပေီဖြစ်
ေါသည်။ သို့ဖြစ်ေါ၍ (၂၆-၁၀-၂၀၂၁) ရက်ေေ့အထိ ဖမေ်မာနိုင်ငတ
ံ ွင် COVID-19 ေရာဂါကာကွယ်
ေဆးအကကိမေ
် ရ စုစုေေါင်း (19,227,381) ကကိမ် ထိးု နှံပေီး ဖြစ်ေါသည်။

ဓာတ်ြွဲြန်ဵမျာဵနှငဴ် တိုင်ဵေဒသကြီဵ/ ြပည်နယ်မျာဵတွင် ဓာတ်ြွဲေမ်ဵသပ်မှုအေြြအေန
(၂၇-၁၀-၂၀၂၁) ရြ်ေန့၊ ည (၈:၀၀) နာရီ
ေေ်ေဆဵြဲဴသညဴ်
ဓာတ်ြွဲဌာနအမည်

ဓာတ်ြွဲနမူနာ
ေုေုေပါင်ဵ

ပိုဵေတွ့
လူနာသေ်

(1,649

(244

(61

(8

(715

(25

ေနြပည်ေတာ်၊ အမှတ် (၂) တပ်မေတာ်ေဆဵရုဳကကီဵ (ခုတင် ၁၀၀၀)

(72

(9

ြပင်ဦဵလွင်ပမို့၊ အမှတ် (၁) တပ်မေတာ်ေဆဵရုဳ (ခုတင် ၇၀၀)

(15

(3

လာဵရှိုဵပမို့၊ အမှတ် (၉) တပ်မေတာ်ေဆဵရုဳ (ခုတင် ၁၀၀)

(48

(28

(851

(3

(1,035

(48

(16,148

(635

(20,594

(1,003

ကျန်ဵမာေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊ ဓာတ်ခွဲခန်ဵမျာဵ
ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ၊ တိုင်ဵေဒသကကီဵနှငဴ် ြပည်နယ်မျာဵရှိ
ေဆဵရုဳမျာဵတွင် GeneXpert စက်မျာဵြဖငဴ်
ဓာတ်ခွဲစမ်ဵသပ်မှုအေြခအေန
ရန်ကုနပ် မို့၊ အမှတ် (၁) တပ်မေတာ်ေဆဵရုဳကကီဵ (ခုတင် ၁၀၀၀)

ပုဂ္ဂလိကေဆဵရုဳနှငဴ် ဓာတ်ခဲခ
ွ န်ဵမျာဵ
တိုင်ဵေဒသကကီဵနှငဴ်ြပည်နယ်မျာဵရှိ
ေဆဵရုဳမျာဵတွင် COVID-19 Rapid Antigen Diagnostic Test
စစ်ေဆဵမှုအေြခအေန
ြပည်သူ့ကျန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာနမျာဵတွင် COVID-19 Rapid
Antigen Diagnostic Test စစ်ေဆဵမှုအေြခအေန

ေုေုေပါင်ဵ

COVID-19 ေရာဂါ ြာြွယ်ေဆဵထိုဵနှဳနိုင်မှုအေြြအေန
(၂၆-၁၀-၂၀၂၁) ရြ်ေန့
ြာြွယ်ေဆဵထိုဵနှဳမှု

အေရအတွြ်

ပထမအကကိမ်ထိုဵနှဳပပီဵ လူဦဵေရ

(6,369,263) ဦး

ကာကွယ်ေဆဵ (၂)ကကိမ်အြပညဴ် ထိုဵနှဳပပီဵ လူဦဵေရ

(6,429,059) ဦး

ပထမအကကိမ်ထိုဵနှဳပပီဵ လူဦဵေရနှငဴ် (၂)ကကိမ်အြပညဴ် ထိုဵနှဳပပီဵ

(12,798,322) ဦး

လူဦဵေရစုစုေပါင်ဵ
စုစုေပါင်ဵ ထိုဵနှဳပပီဵေသာ ကာကွယ်ေဆဵ အကကိမ်ေပါင်ဵ
(Vaccine Doses)

(19,227,381) ကကိမ်

 သီတင်ဵြျွတ်ရုဳဵပိတ်ရြ်ြာလအတွင်ဵ ြရီဵသွာဵလာသူမျာဵြြင်ဵနှငဴ် အြျို့ေနရာမျာဵတွင် လူေု
လူေဝဵမျာဵြပာဵြြင်ဵမျာဵရှိြဲဴပါသည်။ COVID-19 ေရာဂါြူဵေြ်ြဖေ်ပွာဵမှု ြပန်လည်ြမငဴ်တြ်
လာမှု မရှိေေရန်နှငဴ် ေရာဂါြူဵေြ် ြဖေ်ပွာဵမှု ဆြ်လြ်ေလျာဴြျလာေေရန်အတွြ် ြပည်သူ
လူထုအေနြဖငဴ် ေအာြ်ပါအြျြ်မျာဵြို တိြျေွာ လိုြ်နာကြရန် ြဖေ်ပါသည်။
-

အတတ်နိုင်ဆုဳဵ မိမိတို့၏ ေနအိမ်မျာဵတွင်သာ ေနထိုင်ြြင်ဵနှငဴ် လူေုလူေဝဵြို တတ်
နိုင်သမျှ ေရှာင်ြျဉ်ြြင်ဵ၊

-

ေနအိမ်ြပင်ပသို့ သွာဵေရာြ်ရန်နှငဴ် လူအမျာဵေုေဝဵရာသို့ သွာဵေရာြ်ရန်မျာဵ ရှိပါြ
ပါဵေပ်နှင်ဴနှာေြါင်ဵေည်ဵ (Mask)ြို မြဖေ်မေန ေနေ်တြျ တပ်ဆင်ြြင်ဵ၊

-

လြ်ြို မကြာြဏေဆဵေကြာြြင်ဵ၊

-

တေ်ဦဵနှင်ဴတေ်ဦဵ တတ်နိုင်သမျှ ြပ်ြွာြွာေနထိုင်ြြင်ဵ၊

-

အလှညဴ်ြျရရှိလာသညဴ် ြာြွယ်ေဆဵထိုဵနှဳမှုြို အကြိမ်ြပညဴ် မပျြ်မြွြ် ြဳယူ
ြြင်ဵ၊

-

သဳသယေရာဂါလြ္ခဏာ တေ်ေုဳတေ်ရာရှိပါြ မိမိဘာသာ ြုသြြင်ဵမျိုဵ မေဆာင်
ရွြ်ဘဲ နီဵေပ်ရာ ြျန်ဵမာေရဵဌာနသို့ အြမန်ဆုဳဵ ဆြ်သွယ်သတင်ဵေပဵပို့၍ မိမိနှငဴ်
အနီဵြပ်ထိေတွ့သူမျာဵအာဵ

ြျန်ဵမာေရဵဌာနြ

ေုဳေမ်ဵရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ရာတွင်

သတင်ဵေပဵပို့ြြင်ဵြဖငဴ် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွြ်ြြင်ဵ၊
-

ဓာတ်ြွဲအတည်ြပုလူနာနှငဴ် အနီဵြပ်ထိေတွ့ဆြ်ေပ်ြဲဴသူမျာဵသည်လည်ဵ ြျန်ဵမာ
ေရဵဌာနသို့ သတင်ဵေပဵပို့၍ အသွာဵအလာြန့်သတ်ြြင်ဵနှငဴ် ဓာတ်ြွဲေေ်ေဆဵြြင်ဵ
လုပ်ငန်ဵမျာဵြို ပူဵေပါင်ဵပါဝင်ေဆာင်ရွြ်ြြင်ဵ၊

 ကျန်ဵမာေရဵဝန်ကကီဵဌာနမှ ထုတ်ြပန်ထာဵသည်ဴ “ရုဳဵလုပ်ငန်ဵဌာနမျာဵတွင် COVID-19 ေရာဂါ
ကာကွယ်ရန်အတွက် ေဆာင်ရွက်ရမညဴ် လုပ်ငန်ဵလမ်ဵညွှန်” နှငဴ် “တစ်ဦဵကိုတစ်ဦဵ အသိေပဵ
ြခင်ဵ/ သတိေပဵြခင်ဵ မိသာဵစုစီမဳချက်” အတိုင်ဵ COVID-19 ေရာဂါ ကာကွယ်ေရဵနည်ဵလမ်ဵမျာဵ
အာဵ အသိေပဵြခင်ဵနှငဴ် သတိေပဵြခင်ဵတို့ကို လူတိုင်ဵ၊ မိသာဵစုတိုင်ဵမှ တက်ကကစွာ ပူဵေပါင်ဵပါဝင်
ေဆာင်ရွက် ကပါရန် ေမတ္တာရပ်ခဳပါသည်။
 COVID-19 ေရာဂါဆိုင်ရာ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကို ကျန်ဵမာေရဵဝန်ကကီဵဌာန၏ တရာဵဝင်
အင်တာနက်စာမျက်နှာ www.mohs.gov.mm တွင် ဝင်ေရာက် ကညဴ်ရှုနိုင်ပါသည်။

