COVID-19 ေရာဂါေောငဴ်ကြပ်ကြညဴ်ရှုမှုနှငဴ်ပတ်သြ်၍ သတင်ဵထုတ်ြပန်ြြင်ဵ
(၅-၉-၂၀၂၁) ရြ်ေန့၊ ည (၈:၀၀)နာရီ
ကျန်ဵမာေရဵဝန်ကကီဵဌာနအေနြဖငဴ် နိုင်ငဳအတွင်ဵ ကူဵစက်ြဖစ်ပွာဵေနေသာ COVID-19 ေရာဂါ
ကာကွယ်၊

ကုသ၊

ထိန်ဵချုပ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကို

အရှိန်အဟုန်ြမှငဴ်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိရာ

ေရာဂါ

ထိန်ဵချုပ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေအာင်ြမင်နိုင်ေရဵအတွက် ြပည်သူလူထုအေနြဖငဴ်  တတ်နိုင်သမျှ အိမ်တွင်ဵ၌သာ ေနထိုင်ြခင်ဵ၊
 ေနအိမ်ြပင်ပသို့ သွာဵေရာက်ရန်ရှိပါက ပါဵစပ်နှင်ဴနှာေခါင်ဵစည်ဵ (Mask)ကို မြဖစ်မေန စနစ်တကျ
တပ်ဆင်ြခင်ဵ၊
 လက်ကို မကကာခဏေဆဵေကကာြခင်ဵ၊
 တစ်ဦဵနှင်ဴတစ်ဦဵ ခပ်ခွာခွာေနထိုင်ြခင်ဵ၊
 မိမိတို့ ေနအိမ်တွင် အသက် (၆၅)နှစန
် ှငဴ်အထက်

အသက်အရွယ်ကကီဵရငဴ်သူ၊ ဆီဵချို၊ ေသွဵတိုဵ၊

နှလုဳဵစသညဴ် နာတာရှည်ေရာဂါတစ်ခုခု ခဳစာဵေနရသူရှိပါက ထိုသူအာဵ ပါဵစပ်နှငဴ်နှာေခါင်ဵစည်ဵ
ကို တပ်ဆင်ထာဵေစြခင်ဵ၊
 COVID-19 ကာကွယ်ေဆဵထိုဵနှဳမှုခဳယူြခင်ဵတို့ကို အထူဵဂရုြပု ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ကကရန် လိုအပ်
ပါသည်။
COVID-19

သဳသယလူနာမျာဵ၊

ဓာတ်ခွဲအတည်ြပုလူနာနှငဴ်

အနီဵကပ်ထိေတွ့ခဲဴသူမျာဵနှငဴ်

အသွာဵအလာကန့်သတ်ထာဵရှိသူမျာဵအာဵ COVID-19 ေရာဂါ ရှိ၊ မရှိ ဓာတ်ခွဲစမ်ဵသပ်စစ်ေဆဵြခင်ဵအာဵ
ပုဳမှန်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိရာ (၄-၉-၂၀၂၁)ရက်ေန့၊ ည (၈:၀၀) နာရီမှ (၅-၉-၂၀၂၁) ရက်ေန့၊ ည (၈:၀၀)
နာရီ အတွင်ဵ ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုေပါင်ဵ (၂၇,၀၄၂)ခုအာဵ စစ်ေဆဵပပီဵစီဵခဲဴရာ COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲ
အတည်ြပု လူနာသစ် (၂,၈၂၉)ဦဵ ေတွ့ရှိရပါသည်။
သို့ြဖစ်ပါ၍ ယေန့အထိ ဓာတ်ခွဲနမူနာ စုစုေပါင်ဵ (၃,၇၈၁,၁၈၆)ခုအာဵ စစ်ေဆဵခဲဴပပီဵ COVID-19
ဓာတ်ခွဲ အတည်ြပုလူနာ စုစုေပါင်ဵ (၄၁၅,၄၁၆) ဦဵ ရှိပပီ ြဖစ်ပါသည်။
ယေန့တွင် ေဆဵရုဳဆင်ဵခွငဴ်ရရှိသူ (၂,၄၆၂) ဦဵ ြဖစ်သြဖငဴ် ယေန့အထိ စုစုေပါင်ဵ (၃၆၂,၉၅၆)ဦဵ
ေဆဵရုဳမှ ဆင်ဵခွငဴ်ရရှိပပီဵ ြဖစ်ပါသည်။ COVID-19 ေရာဂါြဖငဴ် ထပ်မဳေသဆုဳဵသူ (၉၆) ဦဵ ရှိသြဖငဴ်
ယေန့အထိ ေသဆုဳဵသူစုစုေပါင်ဵ (၁၅,၈၉၁) ဦဵ ရှိပါသည်။

COVID-19 ေရာဂါ ကာကွယ်ထိန်ဵချုပ်ေရဵအတွက် တိုင်ဵေဒသကကီဵ/ြပည်နယ်မျာဵတွင် COVID-19
ေရာဂါကာကွယ်ေဆဵကို ဦဵတည်အုပ်စုမျာဵသတ်မှတ်၍ ထိဵု နှဳေပဵလျက်ရှိရာ (၄-၉-၂၀၂၁) ရက်ေန့
အထိ လူဦဵေရ စုစုေပါင်ဵ (၄,၈၆၀,၂၆၄) ဦဵအာဵ ထိဵု နှဳေပဵပပီဵြဖစ်၍ ကာကွယ်ေဆဵနှစ်ကကိမ်အြပညဴ်
ထိဵု နှဳပပီဵစီဵသူ (၂,၆၇၀,၃၃၃) ဦဵ နှင်ဴ ပထမအကကိမ်ထိုဵနှဳပပီဵစီဵသူ (၂,၁၈၉,၉၃၁) ဦဵ ရှိပပီြဖစ်ပါသည်။
သို့ြဖစ်ပါ၍ (၄-၉-၂၀၂၁) ရက်ေန့အထိ ြမန်မာနိုင်ငတ
ဳ ွင် COVID-19 ေရာဂါကာကွယ်ေဆဵ အကကိမ်ေရ
စုစုေပါင်ဵ (၇,၅၃၀,၅၉၇) ကကိမ် ထိဵု နှဳပပီဵ ြဖစ်ပါသည်။

ဓာတ်ြွဲြန်ဵမျာဵနှငဴ် တိုင်ဵေဒသကြီဵ/ ြပည်နယ်မျာဵတွင် ဓာတ်ြွဲေမ်ဵသပ်မှုအေြြအေန
(၅-၉-၂၀၂၁) ရြ်ေန့၊ ည (၈:၀၀) နာရီ
ေေ်ေေဵြဲဴသညဴ်
ဓာတ်ြွဲဌာနအမည်

ဓာတ်ြွဲနမူနာ
ေုေုေပါင်ဵ

ပိုဵေတွ့
လူနာသေ်

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ၊ တိုင်ဵေဒသကကီဵနှငဴ်ြပည်နယ်မျာဵရှိ
ေဆဵရုဳမျာဵတွင် GeneXpert စက်မျာဵြဖငဴ်

(၄)ခု

(၂)ဦဵ

ရန်ကုန်ပမို့၊ အမှတ် (၁) တပ်မေတာ်ေဆဵရုဳကကီဵ (ခုတင် ၁၀၀၀)

(၄၁၃)ခု

(၁၀)ဦဵ

ေနြပည်ေတာ်၊ အမှတ် (၂) တပ်မေတာ်ေဆဵရုဳကကီဵ (ခုတင် ၁၀၀၀)

(၃၇၃)ခု

(၁၅၃)ဦဵ

လာဵရှိုဵပမို့၊ အမှတ် (၉) တပ်မေတာ်ေဆဵရုဳ (ခုတင် ၁၀၀)

(၁၂၉)ခု

(၁၇)ဦဵ

ပုဂ္ဂလိကေဆဵရုဳနှငဴ် ဓာတ်ခွဲခန်ဵမျာဵ

(၄၈၅)ခု

(၁၇)ဦဵ

(၉၂၃)ခု

(၃၁၅)ဦဵ

(၂၄,၇၁၅)ခု

(၂,၃၁၅)ဦဵ

(၂၇,၀၄၂)ြု

(၂,၈၂၉)ဦဵ

ဓာတ်ခွဲစမ်ဵသပ်မှုအေြခအေန

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ၊ တိုင်ဵေဒသကကီဵနှငဴ်ြပည်နယ်မျာဵရှိ
ေဆဵရုဳမျာဵတွင် COVID-19 Rapid Antigen Diagnostic Test
စစ်ေဆဵမှုအေြခအေန
ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ၊ တိုင်ဵေဒသကကီဵနှငဴ် ြပည်နယ်
ြပည်သူ့ကျန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာနမျာဵတွင် COVID-19 Rapid
Antigen Diagnostic Test စစ်ေဆဵမှုအေြခအေန
စုစုေပါင်ဵ

COVID-19 ေရာဂါ ြာြွယ်ေေဵထိုဵနှဳနိုင်မှုအေြြအေန
(၄-၉-၂၀၂၁) ရြ်ေန့
ြာြွယ်ေေဵထိုဵနှဳမှု

အေရအတွြ်

ပထမအကကိမ်ထိုဵနှဳပပီဵ လူဦဵေရ

(၂,၁၈၉,၉၃၁) ဦဵ

ကာကွယ်ေဆဵ (၂)ကကိမ်အြပညဴ် ထိုဵနှဳပပီဵ လူဦဵေရ

(၂,၆၇၀,၃၃၃) ဦဵ

ပထမအကကိမ်ထိုဵနှဳပပီဵ လူဦဵေရနှငဴ် (၂)ကကိမ်အြပညဴ် ထိုဵနှဳပပီဵ

(၄,၈၆၀,၂၆၄) ဦဵ

လူဦဵေရစုစုေပါင်ဵ
စုစုေပါင်ဵ ထိုဵနှဳပပီဵေသာ ကာကွယ်ေဆဵ အကကိမ်ေပါင်ဵ

(၇,၅၃၀,၅၉၇) ကကိမ်

(Vaccine Doses)

 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
ေဆာင်ရွက်ကကပါရန် ေမတ္တာရပ်ခဳပါသည်။
 COVID-19 ေရာဂါဆိုင်ရာ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကို ကျန်ဵမာေရဵဝန်ကကီဵဌာန၏ တရာဵဝင်
အင်တာနက်စာမျက်နှာ www.mohs.gov.mm တွင် ဝင်ေရာက်ကကညဴ်ရှုနိုင်ပါသည်။

