COVID-19 ရောဂါရောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သြ်၍ သတင်းထုတ်ပပန်ပြင်း
(၁၂-၉-၂၀၂၁) ေြ်ရန့၊ ည (၈:၀၀)နာေီ
ကျန်းမာရေးဝန်ကကီးဌာနအရနဖြင့် နိုင်ငံအတွင်း ကူးစက်ဖြစ်ပွားရနရော COVID-19 ရောဂါ
ကာကွယ်၊ ကုေ၊ ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများကို အေှိန်အဟုန်ဖမှင့်ရောင်ေွက်လျက်ေှိော ရောဂါထိန်းချုပ်
ရေးလုပ်ငန်းများ ရအာင်ဖမင်နိုင်ရေးအတွက် ဖပည်ေူလူထုအရနဖြင့်  တတ်နိုင်ေမျှ အိမ်တွင်း၌ော ရနထိုင်ဖခင်း၊
 ရနအိမ်ဖပင်ပေို့ ေွားရောက်ေန်ေှိပါက ပါးစပ်နှင့်နှာရခါင်းစည်း (Mask)ကို မဖြစ်မရန စနစ်တကျ
တပ်ေင်ဖခင်း၊
 လက်ကို မကကာခဏရေးရကကာဖခင်း၊
 တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ခပ်ခွာခွာရနထိုင်ဖခင်း၊
 မိမိတို့ ရနအိမ်တွင် အေက် (၆၅)နှစန
် ှင့်အထက်

အေက်အေွယ်ကကီးေင့်ေူ၊ ေီးချို၊ ရေွးတိုး၊

နှလုံးစေည့် နာတာေှည်ရောဂါတစ်ခုခု ခံစားရနေေူေှိပါက ထိုေူအား ပါးစပ်နှင့်နှာရခါင်းစည်းကို
တပ်ေင်ထားရစဖခင်း၊
 COVID-19 ကာကွယ်ရေးထိုးနှံမှုခံယူဖခင်းတို့ကို အထူးဂရုဖပု ပူးရပါင်းရောင်ေွက်ကကေန် လိုအပ်
ပါေည်။
COVID-19

ေံေယလူနာများ၊

ဓာတ်ခွဲအတည်ဖပုလူနာနှင့်

အနီးကပ်ထိရတွ့ခဲ့ေူများနှင့်

အေွားအလာကန့်ေတ်ထားေှိေူများအား COVID-19 ရောဂါ ေှ၊ိ မေှိ ဓာတ်ခွဲစမ်းေပ်စစ်ရေးဖခင်းအား
ပုံမှန်ရောင်ေွက်လျက်ေှိော (၁၁-၉-၂၀၂၁)ေက်ရန့၊ ည (၈:၀၀) နာေီမှ (၁၂-၉-၂၀၂၁)ေက်ရန့၊ ည
(၈:၀၀) နာေီအတွင်း ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုရပါင်း (၂၁,၂၃၀)ခုအား စစ်ရေးပပီးစီးခဲ့ော COVID-19 ရောဂါ
ဓာတ်ခွဲ အတည်ဖပု လူနာေစ် (၁,၉၅၃)ဦး ရတွ့ေှိေပါေည်။
ေို့ဖြစ်ပါ၍ ယရန့အထိ ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုရပါင်း (၃,၉၅၄,၆၀၀)ခုအား စစ်ရေးခဲ့ပပီး COVID-19
ဓာတ်ခွဲ အတည်ဖပုလူနာ စုစုရပါင်း (၄၃၁,၈၃၃) ဦး ေှိပပီ ဖြစ်ပါေည်။
ယရန့တွင် ရေးရုံေင်းခွင့်ေေှိေူ (၂,၂၀၉) ဦး ဖြစ်ေဖြင့် ယရန့အထိ စုစုရပါင်း (၃၈၀,၄၇၄)ဦး
ရေးရုံမှ ေင်းခွင့်ေေှိပပီး ဖြစ်ပါေည်။ COVID-19 ရောဂါဖြင့် ထပ်မံရေေုံးေူ (၇၉) ဦး ေှိေဖြင့်
ယရန့အထိ ရေေုံးေူစုစုရပါင်း (၁၆,၅၃၀) ဦး ေှိပါေည်။

COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် တိုင်းရေေကကီး/ဖပည်နယ်များတွင် COVID-19
ရောဂါကာကွယ်ရေးကို ဦးတည်အုပ်စုများေတ်မှတ်၍ ထိးု နှံရပးလျက်ေှိော (၁၁-၉-၂၀၂၁) ေက်ရန့
အထိ လူဦးရေ စုစုရပါင်း (၄,၉၄၄,၆၅၄) ဦးအား ထိးု နှံရပးပပီးဖြစ်၍ ကာကွယ်ရေးနှစ်ကကိမ်အဖပည့်
ထိးု နှံပပီးစီးေူ (၃,၂၃၉,၇၆၄) ဦး နှင့် ပထမအကကိမ်ထိုးနှံပပီးစီးေူ (၁,၇၀၄,၈၉၀) ဦး ေှိပပီဖြစ်ပါေည်။
ေို့ဖြစ်ပါ၍ (၁၁-၉-၂၀၂၁) ေက်ရန့အထိ ဖမန်မာနိုင်ငတ
ံ ွင် COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ရေး
အကကိမရ
် ေ စုစုရပါင်း (၈,၁၈၄,၄၁၈) ကကိမ် ထိးု နှံပပီး ဖြစ်ပါေည်။

ဓာတ်ြွဲြန်းများနှင့် တိုင်းရေသကြီး/ ပပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ြွဲေမ်းသပ်မှုအရပြအရန
(၁၂-၉-၂၀၂၁) ေြ်ရန့၊ ည (၈:၀၀) နာေီ
ေေ်ရေးြဲ့သည့်
ဓာတ်ြွဲဌာနအမည်

ဓာတ်ြွဲနမူနာ
ေုေုရပါင်း

ကျန်းမာရေးဝန်ကကီးဌာန ဓာတ်ခွဲခန်းများ

ပိုးရတွ့
လူနာသေ်

(၄၉၃)ခု

(၉၂)ဦး

(၂၉)ခု

(၅)ဦး

ေန်ကုန်ပမို့၊ အမှတ် (၁) တပ်မရတာ်ရေးရုံကကီး (ခုတင် ၁၀၀၀)

(၄၃၆)ခု

(၃)ဦး

ရနဖပည်ရတာ်၊ အမှတ် (၂) တပ်မရတာ်ရေးရုံကကီး (ခုတင် ၁၀၀၀)

(၁၀၇)ခု

(၅)ဦး

လားရှိုးပမို့၊ အမှတ် (၉) တပ်မရတာ်ရေးရုံ (ခုတင် ၁၀၀)

(၃၆၁)ခု

(၂၆)ဦး

ပုဂ္ဂလိကရေးရုံနှင့် ဓာတ်ခွဲခန်းများ

(၄၄၃)ခု

(၂၀)ဦး

(၁,၀၄၀)ခု

(၂၂၇)ဦး

(၁၈,၃၂၁)ခု

(၁,၅၇၅)ဦး

(၂၁,၂၃၀)ြု

(၁,၉၅၃)ဦး

ရနဖပည်ရတာ်ရကာင်စီ၊ တိုင်းရေေကကီးနှင့်ဖပည်နယ်များေှိ
ရေးရုံများတွင် GeneXpert စက်များဖြင့်
ဓာတ်ခွဲစမ်းေပ်မှုအရဖခအရန

ရနဖပည်ရတာ်ရကာင်စီ၊ တိုင်းရေေကကီးနှင့်ဖပည်နယ်များေှိ
ရေးရုံများတွင် COVID-19 Rapid Antigen Diagnostic Test
စစ်ရေးမှုအရဖခအရန
ရနဖပည်ရတာ်ရကာင်စီ၊ တိုင်းရေေကကီးနှင့် ဖပည်နယ်
ဖပည်ေူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနများတွင် COVID-19 Rapid Antigen
Diagnostic Test စစ်ရေးမှုအရဖခအရန
ေုေုရပါင်း

COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ရေးထိုးနှံနိုင်မှုအရခြေအရေ
(၁၁-၉-၂၀၂၁) ေက်ရေ့
ကာကွယ်ရေးထိုးနှံမှု

အရေအတွက်

ပထမအကြိမ်ထိုးနှံပပီး လူဦးရေ

(၁,၇၀၄,၈၉၀) ဦး

ြာြွယ်ရေး (၂)ကြိမ်အပပည့် ထိုးနှံပပီး လူဦးရေ

(၃,၂၃၉,၇၆၄) ဦး

ပထမအကြိမ်ထိုးနှံပပီး လူဦးရေနှင့် (၂)ကြိမ်အပပည့် ထိုးနှံပပီး

(၄,၉၄၄,၆၅၄) ဦး

လူဦးရေစုစုရပါင်း
စုစုရပါင်း ထိုးနှံပပီးရော ြာြွယ်ရေး အကြိမ်ရပါင်း

(၈,၁၈၄,၄၁၈) ကကိမ်

(Vaccine Doses)

 ကျန်းမာရေးဝန်ကကီးဌာနမှ ထုတ်ဖပန်ထားေည့် “ရုံးလုပ်ငန်းဌာနများတွင် COVID-19 ရောဂါ
ကာကွယ်ေန်အတွက် ရောင်ေွက်ေမည့် လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်” နှင့် “တစ်ဦးကိုတစ်ဦး အေိရပး
ဖခင်း/ ေတိရပးဖခင်း မိေားစုစီမံချက်” အတိုင်း COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းများ
အား အေိရပးဖခင်းနှင့် ေတိရပးဖခင်းတို့ကို လူတိုင်း၊ မိေားစုတိုင်းမှ တက်ကကစွာ ပူးရပါင်းပါဝင်
ရောင်ေွက်ကကပါေန် ရမတ္တာေပ်ခံပါေည်။
 COVID-19 ရောဂါေိုင်ော ေတင်းအချက်အလက်များကို ကျန်းမာရေးဝန်ကကီးဌာန၏ တေားဝင်
အင်တာနက်စာမျက်နှာ www.mohs.gov.mm တွင် ဝင်ရောက်ကကည့်ရှုနိုင်ပါေည်။

