COVID-19 ေရာဂါေောင့်ကြပ်ကြည့်ရမ
ှု ှုနင
ှ ့်ပတ်သြ်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြြင်း
(၂၁-၉-၂၀၂၂) ရြ်ေန့၊ ည (၈:၀၀) နာရီ
ကျန်ဵမာေရဵဝန်ကကီဵဌာနအေနြဖငဴ် နိုင်ငဳအတွငဵ် ကူဵစက်ြဖစ်ပွာဵေနေသာ COVID-19 ေရာဂါ
ကာကွယ်၊ ကုသ၊ ထိန်ဵချုပ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကို အရှိနအ
် ဟုန်မြပတ် ေဆာင်ရွက်လျက်ရိရ
ှ ာ ေရာဂါ
ထိန်ဵချုပ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေအာင်ြမင်နုင
ိ ်ေရဵအတွက် ြပည်သူလူထအ
ု ေနြဖင့် ြျန်းမာေရးဝန်ကြီး
ဌာနမှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ COVID-19 ေရာဂါြာြွယ်ထိန်းြျုပ်ေရးဆိုင်ရာ ေည်းြမ်းများြို ေနေ်
တြျ လိြ
ု ်နာေဆာင်ရွြ်ရန် လိအ
ု ပ်ပပီး COVID-19 ြာြွယ်ေဆးထိုးနှံမှုြယ
ံ ူြြင်းအား အထူး
ဂရုြပု ပူးေပါင်းေဆာင်ရွြ်ကြရန် လိအ
ု ပ်ပါသည်။
COVID-19 သဳသယလူနာမျာဵ၊ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပုလူနာနှင်ဴ အနီဵကပ်ထိေတွ့ခဲဴသူမျာဵနှင်ဴ
အသွာဵအလာကန့်သတ်ထာဵရှိသူမျာဵအာဵ COVID-19 ေရာဂါ ရှ၊ိ မရှိ ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆဵြခင်ဵ ပုဳမှန်
ေဆာင်ရွက်လျက်ရိပှ ပီဵ (၂၀-၉-၂၀၂၂) ရက်ေန့၊ ည (၈:၀၀) နာရီမှ (၂၁-၉-၂၀၂၂) ရက်ေန့၊ ည (၈:၀၀)
နာရီအတွငဵ် ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုေပါင်ဵ (၁၃,၁၉၇) ခုအာဵ စစ်ေဆဵပပီဵစီဵခဲဴရာ COVID-19 ေရာဂါ
ဓာတ်ခွဲအတည်ြပုလူနာသစ် (၄၆၉) ဦဵ ေတွ့ရှိရပါသည်။ ထိ့ေ
ု ကာငဴ် ယေန့အတွက် ေရာဂါပိုဵေတွ့ရှိမှု
ရာခိုငန
် ှုနဵ် မှာ (၃.၅၅) ရာခိုင်နှုန်ဵ ရှပ
ိ ါသည်။
သို့ြဖစ်ပါ၍ ယေန့အထိ ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုေပါင်ဵ (၈,၉၆၀,၀၄၅) ခုအာဵ စစ်ေဆဵခဲဴပပီဵ COVID-19
ဓာတ်ခွဲအတည်ြပုလူနာ စုစုေပါင်ဵ (၆၂၀,၀၃၅) ဦဵ ရှိပပီြဖစ်ပါသည်။
ဓာတ်ခွဲအတည်ြပုလူနာမျာဵအာဵ ေနအိမ်တင
ွ ်သီဵြခာဵထာဵရှိြခင်ဵနှငဴ် ေဆဵရုဳမျာဵတွင် သီဵ
ြခာဵထာဵရှိကုသမှုေပဵြခင်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွကခ
် ဲဴရာ ယေန့တွင် ြပန်လည်ေကာင်ဵမွန်လာသူ (၂၅၇) ဦဵ
ရှသ
ိ ြဖငဴ် ယေန့အထိ ြပန်လည်ေကာင်ဵမွန်လာသူ စုစုေပါင်ဵ (၅၉၆,၁၀၅) ဦဵရှပိ ပီြဖစ် ပါသည်။
ယေန့တင
ွ ် COVID-19 ေရာဂါြဖငဴ် ေသဆုဳဵသူ (၁) ဦဵရှပ
ိ ါသြဖငဴ် ယေန့အထိ ေသဆုဳဵသူ စုစေ
ု ပါင်ဵ
(၁၉,၄၅၁) ဦဵ ရှပ
ိ ါသည်။
COVID-19 ေရာဂါ ကာကွယ်ထိန်ဵချုပ်ေရဵအတွက် တိုင်ဵေဒသကကီဵ/ြပည်နယ်မျာဵတွင် COVID-19
ေရာဂါကာကွယ်ေဆဵကို ဦဵတည်အုပ်စုမျာဵသတ်မှတ၍
် ထိဵု နှဳေပဵလျက်ရိရ
ှ ာ (၂၀-၉-၂၀၂၂) ရက်ေန့
အထိ အသက် (၁၈) နှစ်နှငဴ်အထက် လူဦဵေရစုစုေပါင်ဵ (၃၀,၅၀၅,၃၄၄) ဦဵ နှင်ဴ အသက် (၁၈) နှစ်
ေအာက် လူဦဵေရစုစုေပါင်ဵ (6,569,595) ဦဵ တိ့ုအာဵ ထိုဵနှထ
ဳ ာဵရှိပပီဵ ြဖစ်ပါသည်။

ြိုဗေ်-၁၉ ေရာဂါြာြွယ်ေဆးထိးု နှံပပီးေီးမှု
(၂၀-၉-၂၀၂၂ ရြ်ေန့အထိ)
အသက် (၁၈) နှစ်နှငဴ်အထက် ထိဵု နှဳထာဵသညဴ် လူဦဵေရစုစုေပါင်ဵ

၃၀,၅၀၅,၃၄၄

အသက် (၁၈) နှစေ
် အာက် ထိဵု နှဳထာဵသညဴ် လူဦဵေရစုစေ
ု ပါင်ဵ

6,569,595

ြမန်မာနိုင်ငဳတွင် (၂၈-၁-၂၀၂၂) ရက်ေန့မှ (၁၉-၉-၂၀၂၂) ရက်ေန့အထိ ေတွ့ရှိရေသာ ကိုဗစ်-၁၉
ေရာဂါေ ကာငဴ် ေသဆုဳဵသူ စုစေ
ု ပါင်ဵ (၁၃၈) ဦဵရှရ
ိ ာ ၎င်ဵတိအ
ု့ နက် (၉၇) ဦဵ (၇၀ ရာခိုငန
် ှုနဵ် ) မှာ
ဆီဵချု၊ိ ေသွဵတိုဵ၊ နှလုဳဵ၊ အသည်ဵ၊ ေကျာက်ကပ်၊ အဆုတ၊် ကင်ဆာေရာဂါစသညဴ် နာတာရှည်
ေရာဂါအခဳတစ်ခုခု

ရှိသူမျာဵြဖစ် ကပါသည်။

နာတာရှည်ေရာဂါ

ေရာဂါအခဳရိသ
ှ ူမျာဵ၏

အဆိုပါ

ကိုဗစ်-၁၉

ကိုဗစ်-၁၉

ေရာဂါေ ကာငဴ်

ေရာဂါကာကွယ်ေဆဵ

ေသဆုဳဵသညဴ်
ထိုဵနှထ
ဳ ာဵရှိမှု

အေြခအေနမျာဵကို ဆန်ဵစစ်ချက်အရေသဆုဳဵသူမျာဵ၏ (၇၉.၄) ရာခိုင်နှုန်ဵမှာ ကာကွယ်ေဆဵ လုဵဳ ဝ
ထိဵု နှဳထာဵြခင်ဵ မရှသ
ိ ူမျာဵနှငဴ် ကာကွယ်ေဆဵအကကိမ်ြပညဴ် ထိဵု နှဳထာဵြခင်ဵမရှိသူမျာဵ ြဖစ် ကပပီဵ
(၁၈.၆) ရာခိုငန
် ှုနဵ် မှာ ကာကွယ်ေဆဵ အကကိမ်ြပညဴ်ထိုဵနှဳထာဵရှိသူမျာဵနှငဴ်

(၂) ရာခိုငန
် ှုနဵ် မှာ

ထပ်ေဆာင်ဵကာကွယ်ေဆဵ ထိဵု နှဳထာဵသူမျာဵြဖစ်ေ ကာင်ဵ ေတွ့ရှရ
ိ ပါသည်။
ြိုဗေ်-၁၉ ေရာဂါေကြာင့် ေသဆုးံ သည့် ေရာဂါအြံရှိသူများ၏
ြာြွယ်ေဆးထိုးနှံထားရှိမှုအေြြအေန
ြိုဗေ်-၁၉ ေရာဂါေကြာင့် ေသဆုံးသည့်ေရာဂါအြံရှိသူများ၏
၇၉.၄ ရာြိုင်နှုန်းသည်

၁၈.၆ ရာြိုင်နှုန်းသည်

ြာြွယ်ေဆး လုံးဝထိုးနှံထားြြင်း

၂ ရာြိုင်နှုန်းသည်

ထပ်ေဆာင်း ြာြွယ်ေဆး

မရှသ
ိ ူများနှင့် ြာြွယ်ေဆး

ြာြွယ်ေဆး အကြိမ်ြပည့်

ထိုးနှံထားသူများ

အကြိမ်ြပည့် ထိုးနှံထားြြင်းမရှိ

ထိုးနှံထားသူများြဖေ်ကြပါသည်။

ြဖေ်ကြပါသည်။

သူများ ြဖေ်ကြပါသည်။

သို့ြဖစ်ပါ၍ ြမန်မာနိုင်ငဳတင
ွ ် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေ ကာငဴ် ေသဆုဳဵသူမျာဵအတွင်ဵ နာတာရှည်
ေရာဂါ ေရာဂါအခဳရိသ
ှ ူမျာဵ၏ ကာကွယ်ေဆဵထိဵု နှဳမှုအေြခအေနကို

ေလဴလာသုဳဵသပ်ချက်အရ

အဆိပ
ု ါပုဂု္ဂိ လ်မျာဵအနက် ကာကွယ်ေဆဵအကကိမ်ြပညဴ်ထိုဵနှဳထာဵသူမျာဵနှငဴ် ထပ်ေဆာင်ဵ ကာကွယ်
ေဆဵ ထိဵု နှဳထာဵသူမျာဵတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေ ကာငဴ် ေသဆုဳဵမှုကို သိသာစွာေလျှောခ
ဴ ျ နိုင်ေ ကာင်ဵကို
ေတွ့ရှရ
ိ သည်ြဖစ်ရာ ဆီဵချု၊ိ ေသွဵတိုဵ၊ နှလုဳဵ၊ အသည်ဵ၊ ေကျာက်ကပ်၊ အဆုတ်၊ ကင်ဆာေရာဂါ
စသည်တုက
့ိ ဲဴသို့ေသာ နာတာရှည်ေရာဂါအခဳတစ်ခုခုရသ
ှိ ူ ြပည်သူမျာဵအေနြဖငဴ် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ
ကာကွယ်ေရဵစည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵမျာဵကို တိကျစွာ လိက
ု ်နာြခင်ဵ၊ ပါဵစပ်နှင်ဴ နှာေခါင်ဵစည်ဵ (Mask)
ကို စနစ်တကျတပ်ဆင်ြခင်ဵတို့အြပင် နီဵစပ်ရာ ကျန်ဵမာေရဵဌာနမျာဵ၊ ေကျဵရွာ/ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်
ေရဵမှူဵရုဳဵမျာဵနှငဴ် ဆက်သွယ်၍ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆဵထိဵု နှဳမှုနှငဴ် ထပ်ေဆာင်ဵကာကွယ်
ေဆဵမျာဵထိုဵနှြဳ ခင်ဵတိက
ု့ ို မပျက်မကွက် ေဆာင်ရွက် ကပါရန် အသိေပဵနှိုဵေဆာ်အပ်ပါသည်။
ကိုဗစ်-၁၉

ေရာဂါဆိုင်ရာ

သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကို

ကျန်ဵမာေရဵဝန်ကကီဵဌာန၏

အင်တာနက် စာမျက်နှာ moh.gov.mm တွင် ဝင်ေရာက် ကညဴ်ရန
ှု ိုင်ပါသည်။

