၁။

ကမ္ဘာနိုင်ငမ
ဳ ျာဵ၏ COVID-19 ေရာဂါြဖစ်ပွာဵမှုအေြြေအေန

(ကမ္ဘာဴကျန်ဵမာေရဵအဖွဲ့၏ (၁၃-၃-၂၀၂၀) ရက်ေန့ ြမန်မာစဳေော်ချန်ိ (၁၅:၃၀) နာရီအချန်ိ ထုေ်ြပန်ချက်)

 ကမ္ဘာေပါ်ေွင် ေရာဂါြဖစ်ပွာဵေနသည်ဴနိုငင
် စ
ဳ ုစုေပါင်ဵ

-

(၁၂၃) နိုငင
် ဳ

 ကမ္ဘာနိုင်ငမ
ဳ ျာဵေွင် ဓာေ်ခွဲအေည်ြပုလူနာ စုစုေပါင်ဵ

-

(၁၃၂,၇၅၈) ဦဵ

 ကမ္ဘာဴနိုင်ငမ
ဳ ျာဵေွင် ေသဆုဳဵသူ စုစုေပါင်ဵ

-

(၄,၉၅၅) ဦဵ

 ကမ္ဘာေပါ်ေွင် ေသဆုဳဵမှုရာခိုငန
် ှုန်ဵ

-

(၃.၇) %

 ကမ္ဘာေပါ်တွင်(တရုတ်နိုငင
် ြဳ ပင်ပ) ြဖစ်ပွာဵ/ ေေဆုဳဵမှုမျာဵေော နိုငင
် မ
ဳ ျာဵမှာစြဖစ်ေည်မှ ယြေုအြေျန်ိ ထိ
စဉ်

နိုင်ငဳ

ဓာတ်ြေွဲအတည်ြပု ြဖစ်ပွာဵေူ

ေေဆုဳဵေူ စုစုေပါင်ဵ

စုစုေပါင်ဵ
၁

အီေလီ

၁၅,၁၁၃

၁,၀၁၆

၂

အီရန်

၁၀,၀၇၅

၄၂၉

၃

ကိုရီဵယာဵသမ္မေနိုင်ငဳ

၇,၉၇၉

၆၆

၄

စပိန်

၂,၉၆၅

၈၄

၅

ြပင်သစ်

၂,၈၆၀

၆၁

(၅) နိုငင
် ဳ စုစုေပါင်ဵ

၃၈,၉၉၂

၁,၆၅၆

 ကမ္ဘာဴေေသအသီဵသီဵေွင်

ေရာဂါကူဵစက်ြဖစ်ပွာဵေသာနိုငင
် မ
ဳ ျာဵ

ဆက်ေိုက်မျာဵြပာဵလာခဲဴ

ေ ကာင်ဵနှင်ဴ နိုငင
် ြဳ ပင်ပမှေရာဂါကူဵစက်မှု (Imported case) မျာဵသာမက နိုငင
် ေ
ဳ ွင်ဵ၌ပါ
ေရာဂါကူဵစက်မှု (Local transmission) မျာဵရှိလာပါေ ကာင်ဵ ေေွ့ရှရ
ိ ပါသည်။
 ေရုေ်ြပည်သူ့သမ္မေနိုငင
် ြဳ ပင်ပေွင် နိုငင
် ေ
ဳ ွငဵ် ကူဵစက်မှုြဖစ်ပွာဵေသာ နိုငင
် ဳ(၆၁) နိုငင
် မ
ဳ ှာ စဉ်

ကမ္ဘာဴကျန်ဵမာေရဵအဖွဲ့၏
ေတ်မှတ်ထာဵေော ေဒေကကီဵမျာဵ

၁။

အေနာက်ပစိဖိေ်ေေသ

နိုင်ငဳ
- ကိုရီဵယာဵသမ္မေနိုင်င၊ဳ ဂျပန်၊ စကောပူ၊
သစေေဵလျ၊ မေလဵရှာဵ၊ ဗီယက်နမ်၊ ဖိလစ်ပိုင်၊
နယူဵဇီလန်၊ ကေမ္ဘာေီဵယာဵ
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စဉ်

ကမ္ဘာဴကျန်ဵမာေရဵအဖွဲ့၏
ေတ်မှတ်ထာဵေော ေဒေကကီဵမျာဵ

၂။

ဉေရာပေေသ

နိုင်ငဳ
- အီေလီ၊ ဂျာမနီ၊ ြပင်သစ်၊ စပိန်၊ ဆွစ်ဇာလန်၊
ေိန်ဵမေ်၊ ဆွီေင်၊ နယ်သာလန်၊ အဂေလန်၊
သစတေီဵယာဵ၊ ဘယ်လဂ
် ျယဳ
ီ ၊ ေနာ်ေဝဵ၊
ချက်သမ္မေနိုင်င၊ဳ ဖင်လန်၊ ဂရိ၊ အစ္စေရဵ၊
အိုင်ယာလန်၊ ဆန်မာရီနို၊ အိုက်စလန်၊
ဆလိုေဗဵနီဵယာဵ၊ ပိုလန်၊ ရိုေမဵနီဵယာဵ၊
ေပါ်ေူဂီ၊ ဆလိုေဗဵကီဵယာဵ၊ ခရိုေအဵရှာဵ၊
ဟန်ေဂရီ၊ ဘယ်လာရုစ်၊ ဘူေဂဵရီဵယာဵ၊
ေြမာက်မက်စီေိုဵနီဵယာဵ၊ ေဘာဴစနီဵယာဵ
နှငဟ
်ဴ ာဇီဂိုဗီဵနာဵ

၃။

အေရှ့ေောင်အာရှေေသ

- ထိင
ု ဵ် ၊ အိန္ဒိယ၊ အင်ေိုနီဵရှာဵ၊ ေမာ်လေ
် ိုက်၊
ဘဂေလာဵေေဴရှ်

၄။

အေရှ့အလယ်ပိုငဵ် ေေသ

- အီရန်၊ ဘာရိန်ဵ၊ယူေအအီဵ၊ အီရေ်၊ အီဂျစ်၊
လက်ဘနွန်၊ ပါကစ်စေန်၊

၅။

အေမရိကေေသ

- အေမရိကန်၊ ကေနေါ၊ ဘရာဇီဵ၊ အီေကွေေါ၊
ချလီ
ီ ၊ ေကာ်စောရီကာ၊ ပီရူဵ၊

၆။

အာဖရိကေေသ

- အယ်လ်ဂျဵရီ
ီ ဵယာဵ၊ ကမ်မရွန်ဵ

၇။

နယ်ေြမေေသ

- ပါလက်စေိုငဵ် နယ်ေြမ

 အီေလီနိုင်ငဳ၊ အီရန်နိုင်ငဳနှင်ဴ ကိုရီဵယာဵသမ္မေနိုငင
် ေ
ဳ ို့၏ေရာဂါြဖစ်ပွာဵမှု၊ ေသဆုဳဵမှုသည်
ေရုေ်ြပည်သူ့သမ္မေနိုငင
် ြဳ ပင်ပ အြခာဵနိုငင
် ဳမျာဵေွင် ေရာဂါြဖစ်ပွာဵမှုအာဵလုဳဵ၏ (၆၄ %)
ခန့်နှင်ဴ ေသဆုဳဵမှုအာဵလုဵဳ ၏ (၈၅ %) ခန့်ရှိပါသည်။
 ကမ္ဘာဴကျန်ဵမာေရဵအဖွဲ့၏ ထုေ်ြပန်ချက်မျာဵအရ လွန်ခဲဴေသာ (၂) ပေ်အေွင်ဵ၌ ေရုေ်
ြပည်သူ့သမ္မေနိုင်ငဳေွင် ေရာဂါကူဵစက်ြဖစ်ပွာဵမှုနှုန်ဵ ကျဆင်ဵလာေသာ်လည်ဵ အြခာဵကမ္ဘာဴ
နိုငင
် မ
ဳ ျာဵေွင် ေရာဂါကူဵစက်သူဉီဵေရ (၁၃)ဆ မျာဵြပာဵလာခဲဴပပီဵ ေရာဂါကူဵစက်ြဖစ်ပွာဵသည်ဴ
နိုငင
် ဳ အေရအေွက်မှာလည်ဵ (၃) ဆ မျာဵြပာဵလာခဲဴေ ကာင်ဵ သိရှိရပါသည်။
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 လက်ရှိအချန်ိ ၌ ကမ္ဘာေပါ်ေွင် COVID-19 ေရာဂါအေည်ြပုလူနာ မေေွ့ရှိရေသဵေသာ ကမ္ဘာဴ
ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငဳ စုစုေပါင်ဵ (၇၁) နိုငင
် ဳရှိပပီဵ ထိန
ု ိုင်ငမ
ဳ ျာဵထဲေွင် ြမန်မာနိုငင
် ဳလည်ဵ
ပါဝင်ပါသည်။
၂။ ြမန်မာနိုင်ငဳ၏ COVID-19 ေရာဂါြဖစ်ပွာဵမှုအေြြေအေန (၁၄-၃-၂၀၂၀) ရက်ေနန၊ ညေန (၄:၀၀)
နာရီအြေျန်ိ ထိ)
ဓာေ်ခွဲစစ်ေဆဵမှု အေြခအေန
ဓာတ်ြေွဲ နမူနာ

လူနာဦဵေရ

ပိုဵေတွ့

ပိုဵမေတွ့

ေစာင်ဴ ကည်ဴလူနာ

-

၁၁၆

၄

၁၂၀

သဳသယလူနာ

-

၂

-

၂

စုစုေပါင်ဵ

-

၁၁၈

၄

၁၂၂

၃။

ေပဵပို့ရန် စီစဉ်ဆဲ

စုစုေပါင်ဵ

ေိုင်ဵေေသတကီဵ/ ြပည်နယ်အသီဵသီဵရှေ
ိ ဆဵရုဳမျာဵေွင် (၃၁-၁-၂၀၂၀) ရက်ေန့မှ (၁၄-၃-

၂၀၂၀) ရက်ေန့အထိ ေစာင်ဴ ကည်ဴလူနာ/ သဳသယလူနာ ေေွ့ရှရ
ိ မှု အေြခအေနမျာဵမှာ ရန်ကုန်ေိုငဵ်
ေေသတကီဵေွင် (၄၇) ဦဵ၊ ရှမ်ဵြပည်နယ်ေွင် (၂၁) ဦဵ၊ မန္တေလဵေိုင်ဵေေသတကီဵေွင် (၂၃) ဦဵနှင်ဴ အြခာဵ
ေိုင်ဵေေသတကီဵ/ ြပည်နယ်မျာဵေွင် (၃၁) ဦဵ စုစုေပါင်ဵ (၁၂၂) ဦဵေို့ြဖစ်ပါသည်။
၄။

ကျန်ဵမာေရဵနှငဴအ
် ာဵကစာဵဝန်တကီဵဌာနသည် COVID-19 ေရာဂါကာကွယ်နှိမ်နင်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵ

မျာဵအာဵ ေဆာင်ရွက်ရာေွင်(က)

သဳသယလူနာနှငဴ် ေစာင်ဴ ကည်ဴလူနာမျာဵအာဵ ေစာစီဵစွာရှာေဖွေဖာ်ထုေ်ြခင်ဵ၊ သီဵြခာဵ
ထာဵရှိကုသြခင်ဵနှင်ဴ ထိေရာက်ေကာင်ဵမွန်သည်ဴကုသမှုမျာဵေပဵလျက်ရှိြခင်ဵ၊

(ခ)

ဆင်ပ
ဴ ွာဵကူဵစက်ပျ ဳ့နှဳ့မှုမျာဵအာဵ ကာကွယ်နိုင်ေရဵအေွက် လူနာနှငဴ်အနီဵကပ် ထိေေွ့
သူမျာဵ (အေူေနမိသာဵစုမျာဵနှင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵစသည်) ေို့အာဵေရာဂါ
ေစာင်ဴ ကပ် ကည်ဴရှုြခင်ဵနှငဴ် ေဆဵရုဳ၊ ေဆဵခန်ဵမျာဵေွင် ေရာဂါပိုဵကူဵစက်မှု ကာကွယ်
ထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵ အစဉ်ေစိုက် ဆက်လက်အာဵြဖည်ဴေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊
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(ဂ)

ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵအာဵ

မှန်ကန်ထိေရာက်သည်ဴ ေရာဂါကာကွယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵ

မျာဵအာဵေိကျစွာေဆာင်ရွက်နိုငရ
် န် လုပ်ငန်ဵလမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵအာဵ ေရဵသာဵြဖန့်ေဝ
ြခင်ဵနှင်ဴ ြပည်သူလူထုမှ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်ဴလမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵအာဵ ြဖန့်ေဝြခင်ဵ၊
(ဃ)

ကမ္ဘာဴနိုင်ငမ
ဳ ျာဵအပါအဝင် ြမန်မာနိုငင
် ၌
ဳ လေ်ေေလာြဖစ်ပွာဵေနေသာ အေြခအေန
မျာဵ၊

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မှု အေြခအေနမျာဵအာဵ နိုငင
် ပ
ဳ ိုင်သေင်ဵစာမျက်နှာမျာဵနှင်ဴ

ကျန်ဵမာေရဵနှငဴအ
် ာဵကစာဵဝန်တကီဵဌာန၏ အင်ောနက်စာမျက်နှာ (www.mohs.gov.
mm) နှငဴ် လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမျာဵ (https://www.facebook.com/ MinistryOf
HealthAndSportsMyanmar နှင်ဴ https://www.facebook.com/ MyanmarCDC)
ေို့ေွင် ေဖာ်ြပြခင်ဵနှငဴ် ေစ်ပပိုင်ေည်ဵမှာပင် ြပည်သူလူထုအ ကာဵ ပျ ဳ့နှဳ့ေလဴရှိသည်ဴ
သေင်ဵအမှာဵမျာဵအာဵ သေင်ဵအမှန်မျာဵြဖင်ဴအချန်ိ နှင်ဴေစ်ေြပဵညီ ေုဳ့ြပန်ေဆာင်ရွက်
ြခင်ဵ၊
(င)

ကျန်ဵမာေရဵအသိပညာေပဵလုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵြမန်မာနိုငင
် ဳ ကက်ေြခနီအသင်ဵ၊ လူမှုေရဵ
အသင်ဵအဖွဲ့မျာဵ (Civil Society Organizations)နှငဴ် ြပည်သူလူထုအေြခြပု အသင်ဵ
အဖွဲ့မျာဵ (Community Based Organizations) ေို့မှပူဵေပါင်ဵ၍ ေိုင်ဵေေသတကီဵ/
ြပည်နယ်မျာဵရှိ လူစည်ကာဵသညဴ် ေနရာမျာဵြဖစ်သညဴ် ကာဵဂိေ်မျာဵ၊ ေဈဵမျာဵစသညဴ်
ေနရာမျာဵေွင် COVID-19 ကျန်ဵမာေရဵအသိပညာေပဵလုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵ Hand Held
Loud Speaker မျာဵြဖငဴ် ပိုမိုေဆာင်ရွက်ေစြခင်ဵ၊

(စ)

COVID – 19 ေရာဂါေ ကာင်ဴ ြပည်သူလူထု၏ လူမှုစီဵပွာဵထိခိုက်မှုမျာဵ နည်ဵပါဵေစရန်
သက်ဆိုငရ
် ာ နှီဵနွှယ်ဌာနမျာဵြဖင်ဴ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊

၅။

ေရာဂါကူဵစက်ြဖစ်ပွာဵမှုနှုန်ဵြမင်ဴေက်လျက်ရှိသည်ဴ နိုင်ငဳမျာဵမှ ခရီဵသည်မျာဵသည် ေလေ ကာင်ဵ

ခရီဵြဖင်ေ
ဴ ိုက်ရိုက်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ အြခာဵနိုငင
် မ
ဳ ျာဵေွင် ရပ်နာဵြဖေ်သန်ဵပပီဵေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊
ြမန်မာနိုင်ငဳသို့ ဝင်ေရာက်နိုင်သည်ဴ အေြခအေနမျာဵစွာရှိေနပါသည်။
-

ကျန်ဵမာေရဵနှငဴအ
် ာဵကစာဵဝန်တကီဵဌာနသည်

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်မျာဵ၌

ကာကွယ်ထိန်ဵချုပ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵြဖစ်ေသာ

အဖျာဵေရာဂါေစာငဴ် ကပ် ကညဴ်ရှုြခင်ဵ၊

ေရာဂါ
နိုငင
် ဳ

ေကာမှ ခရီဵသည်မျာဵအာဵ COVID-19 ေရာဂါကင်ဵရှငဵ် ေ ကာင်ဵ လက်မှေ်နှင်ဴ ကျန်ဵမာ
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ေ ကာင်ဵေဆဵေထာက်ခဳချက် (Medical

Certificate) ပါရှိမှသာ ြမန်မာနိုင်ငအ
ဳ ေွငဵ် သို့

ဝင်ေရာက်ခွင်ဴြပုမည်ြဖစ်ေ ကာင်ဵ၊ ေလယာဉ်ေပါ်ေွင် Health Declaration Card မျာဵ ြဖည်ဴ
စွက်ြခင်ဵအာဵ အထူဵ ကပ်မေ်ြခင်ဵမျာဵအာဵ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
-

ေရာဂါလက္ခဏာမြပေသဵေသာ်လည်ဵ ေရာဂါရှိသူ (Asymptomatic carrier) ေစ်ဦဵထဳမှ
အြခာဵသူမျာဵထဳသို့ ေရာဂါကူဵစက်ြပန့်ပွာဵရာေွင် အလုဳပေ
ိ ်အခန်ဵ (သို့မဟုေ်) ေလယာဉ်၊
သေဘော၊ အေဝဵေြပဵဘေ်စ်ကာဵကဲဴသို့ေသာ ေနရာမျာဵေွင် ေရာဂါကူဵစက်မှုမျာဵြပာဵနိုင်
ေ ကာင်ဵ ေေွ့ရှရ
ိ ၍ ြပည်သူလူထမ
ု ျာဵအေနြဖင်ဴ သေိြပုရန် လိုအပ်ပါသည်။

၆။

ြမန်မာနိုင်ငေ
ဳ ွင်လည်ဵ ေရာဂါြဖစ်ပွာဵသူအမျာဵအြပာဵ ရုေ်ေရက်ေစ်ပပိုင်နက် ေေွ့ရှလ
ိ ာ

နိုငပ် ပီဵ ြပည်သူမျာဵအေွငဵ် ၌ ကူဵစက်ြဖစ်ပွာဵနိုင်ြခင်ဵေို့ေ ကာင်ဴ ြပည်သူမျာဵနှင်ဴ လူမှုေရဵအဖွဲ့အစည်ဵ
မျာဵအေနြဖင်ဴ (က)

ယခုကာလအေွငဵ် လူစုလူေဝဵမျာဵြပာဵရာေနရာမျာဵနှင်ဴ ပွဲလမ်ဵသဘင်ရှိရာေနရာမျာဵ
ကို အေေ်နိုင်ဆုဳဵေရှာင် ကဉ် ကပါရန်၊

(ခ)

အေြခအေန

အေ ကာင်ဵေ ကာင်ဵေ ကာင်ဴ

မြဖစ်မေနကျင်ဵပရမည်ဴ

လူစုလူေဝဵနှင်ဴ

ပွဲလမ်ဵသဘင်မျာဵကိုသာ ြပုလုပ် ကပါရန်၊
(ဂ)

ေရာဂါြဖစ်ပွာဵေနသူ၏ ေချာင်ဵဆိုဵြခင်ဵ၊ နှာေချြခင်ဵေို့မှ ထွက်ရှိလာေသာ အမှုန်
အမွှာဵမျာဵမှေစ်ဆင်ဴ ေရာဂါကူဵစက်နိုင်သြဖင်ဴ လက်ကမ
ို ကာခဏ ဆပ်ြပာြဖင်ဴ ေဆဵ
ေ ကာေပဵရန်အေွက် ပွဲလမ်ဵသဘင်မျာဵေွင် ဆပ်ြပာနှငဴ် ေရ (သို့မဟုေ်) လက်
သန့်စင်ေဆဵရည် (Hand Sanitizer) မျာဵ စီစဉ်ထာဵရှိရန်၊

(ဃ)

ပွဲလမ်ဵသဘင်မျာဵ မကျင်ဵပမီ COVID-19 ေရာဂါနှငပ
်ဴ ေ်သက်သည်ဴ သေင်ဵအချက်
အလက်မျာဵအာဵ (၅) မိနစ်ခန့် အချန်ိ ယူေြပာ ကာဵရန်၊

(င)

အကယ်၍ ထိသ
ု ို့မလွှဲမေရှာင်သာကျင်ဵပရပါက ေက်ေရာက်သည်ဴလူအေရအေွက်
နည်ဵနိုင်သမျှနည်ဵပါဵေစရန်နှင်ဴ

ဖျာဵနာသူမျာဵနှငဴ်

အသက်ရှူလမ်ဵေ ကာင်ဵဆိုင်ရာ

ေရာဂါရှိသူမျာဵ မလာေရာက်ေစေရဵ အစီအမဳမျာဵ ေင်ဵကျပ်စွာြပုလုပ်ရန်၊
(စ)

COVID-19 ေရာဂါသည် အထူဵသြဖငဴ် သက်တကီဵရွယ်အိုမျာဵနှင်ဴ နာောရှည်ေရာဂါ၊
ကင်ဆာေရာဂါအခဳရှိသူမျာဵ၌ ပိုမိုြပင်ဵထန်စွာြဖစ်ပွာဵနိုငပ
် ါ၍ ၎င်ဵေို့အာဵ လူစုလူေဝဵ
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မှ အေေ်နိုင်ဆုဳဵေရှာင် ကဉ်ရန်နှင်ဴ ေရာဂါကာကွယ်ေရဵလမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵအာဵ စနစ်
ေကျလိက
ု ်နာရန် လိုအပ်ပါသည်။
၇။

ကမ္ဘာဴကပ်ေရာဂါ (Pandemic) အေနြဖငဴ် ြဖစ်ပွာဵလျက်ရှိေသာ COVID-19 ေရာဂါအာဵ

ေုဳ့ြပန်ေဆာင်ရွက်ရာေွင် ြပည်သူလူထုေစ်ရပ်လုဳဵအေနြဖင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵနှငဴ်အေူေကွ
ပူဵေပါင်ဵပါဝင်ေဆာင်ရွက်မှုသည် လွန်စွာအေရဵပါလှပါသြဖင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵနှငအ
်ဴ ာဵကစာဵဝန်တကီဵဌာန
မှ ထုေ်ြပန်ထာဵေသာ ေရာဂါကာကွယ်ေရဵ ကျန်ဵမာေရဵအသိပညာေပဵ နှိုဵေဆာ်ချက်မျာဵကိုလည်ဵ
ေိကျစွာ စနစ်ေကျလိုက်နာေဆာင်ရွက် ကရန် ေိုက်ေွန်ဵနှိုဵေဆာ်အပ်ပါသည်။

6

