ကျန့််းမာရ ်းနှငအ
့် ာ်းကစာ်းဝန့်ကက်းဌာန၊ ပြည့်ရ

ာင့်စဝ
ု န့်ကက်း ရ ေါကတ
့် ာပမငရ
့်

“မိမ၏
ိ လုြရ
့် ာ့်ကင
ို ဘ
့် က့် ကျန့််းမာရ ်းြညာ င
ှ ဝ
့် န့်
နှစသ
့် စ့်ကေးဆပ

မ့််းမျာ်း

်း၏

ံ ပပေးပို့သည့်

ောင့်ေးစကောေး ‘’

(၃၁-၁၂-၂၀၂၀)

၁။

ကျန့််းမာရ ်းနှင့်အာ်းကစာ်းဝန့်ကက်းဌာန၊

မမ ြို့နယ့် အသသ်း ှ ပြည်သူ့ဆ
ဆနကကတဲ့ ကျွန့်ရတာ့် ြို့ လုံြ်ဆ

ဝန့်ကက်းရ်း၊

ဦ်းစ်းဌာနအာ်းလ်း၊

တင့််းရေသကက်း/ပြည့်နယ့်၊

ေးရုံမ ေး၊ က န်ေးမ ဆ ေးဌ နမျာ်း၊ ရ်းဌာနမျာ်း အသေးသေးမ တ ဝန်ထမ်ေးဆ

င်

က
် ုံင်ဘက်မျာ်းပြစ့်တ က န်ေးမ ဆ ေးဝန်ထမ်ေးမ ေး တစ့်ဦ်းတစ့်ရယာက့်မက န်

အ ေးလုံေးထသုံို့ ကျွန်ဆတ ် နှစ့်သစ့်က်းဆရတာင့််းစကာ်းြါ်းလြါတယ်။
၂။

မကကာခင့် ကန့်လွန့်ရတာမယ့် (၂၀၂၀) ပြည့်နှစ့်အတွင့််းမှာရတာ ကျွန့်ရတာ့်တန
ို့ င့်င အြါအဝင့်

ကမ္ာနင့်ငရတွမှာ သက့်တမ့််းတစ့်ခအတွင့််း မကက စြ်းပြစ့်တ ကမ္ာကြ့်ရ ာဂါ COVID-19 ရကကာင့် ထခက့်
ဆ်းရှု်းမှုရတွမျာ်းခြါတယ့်။
၃။

ဆ ာတို့၊ ဆ ာမတဟ
ို့ ာ ေတစ့်နှစ့်တာကာလြတ့်လ်း COVID-19 ရ ာဂါ က ကွယ်၊ ထန်ေးခ ျုြ်ဆ ေး

လုံြ်ငန်ေးမ ေး၊ ဆ
မျာ်းကြါ

ဂါဆ

ဆနို့ဆ

ငဲ့်ကကြ်ကကညဲ့်ရှုဆ ေးလုံြ်ငန်ေးမ ေးနို့ ကသရ ်းလြ့်ငန့််းမျာ်းအပြင့် စမခနို့့်ခွရ ်းတာဝန့်

၊ ညြါ အလွန်ြင်ြန်ေး ွ

ကျန့််းမာရ ်းဝန့်ရဆာင့်မှု၊
ရဆာင့် ွက့်ရနကကတယ့်

ဝန်နအ
ို့ ေးမမျှတ ွ

ပြည့်သူ့ကျန့််းမာရ ်းစမချက့်

ဝန်ဆ

င်မှုဆြေးဆနခ သလ အပခာ်း

လြ့်ငန့််းတာဝန့်ရတွကြါ

ုံတ ကုံ ကျွန်ဆတ ် ဆက င်ေးဆက င်ေးသ ှမြ်း အသအမှတ့်ပြ

မလစ့်ဟင့််းရအာင့်
ချ်းကျ ်းတအပြင့်

ဂဏ့်လည့််းယမြါတယ်။
၄။

အခအချန့်မှာ

ြ်းရတွြို့ ှမှုနှုန့််း

ရတာ့်ရတာ့်ရလ်း န်းလာမြပြစ့်တအတွက့်

ဆက့်တက့်ကျဆင့််းစပြ လာမြ်း
တ၊ုံို့

ကာကွယ့်ရဆ်း

ှြို့လည့််း

မတုံို့ ဆက့်လက့်အာ်းတင့််းသည့််းခရြ်းကကြါ။

လာမယ့် (၂၀၂၁) နှစ့်သစ့်မှာ COVID-19 ကြ့်ရ ာဂါက အတတကွ ရကျာ့်လာ်းအနင့်ယမြ်း ြမခင့်မာ
ရတာင့်တင့််းရကာင့််းမွန့်တ ကျန့််းမာရ ်းစနစ့်က အတတကွတည့်ရဆာက့်ကကြါမယ့်။
၅။

(၂၀၂၁) နှစ့်သစ့်မှာ မမတို့ ကယ့်တင့်ရ ာ၊ မသာ်းစနို့ ြတ့်ဝန့််းကျင့်မှာြါ ကျန့််းမာရ ်းနို့ ညညွတ့်တ

ဘဝရနထင့်မှုြစနို့ ရ ာဂါကင့််း ှင့််းရစြို့ ‘ကယ့်လက့်လှုြ့် ှာ်း၊ ရဆ်းတစ့်ြါ်း’ (Exercise is Medicine)
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ရဆာင့်ြေ့်နို့အည ကယ့်လက့်လှုြ့် ှာ်းမှုမျာ်းက ရနို့စဉ့်ပြ လြ့်ကကြါ။ COVID-19 ကာကွယ့်ရ ်း စည့််းမျဉ့််း
စည့််းကမ့််းရတွက ရတာ ကာကွယ့်ရဆ်း

ှထ်းနှမြ်းတ အချန့်မှာလည့််း ကျင့်သ်းကကြို့ အသရြ်းပခင့််း၊ သတ

ရြ်းပခင့််းရတွ ဆက့်လက့် ရဆာင့် ွက့်ရနကက မှာ ပြစ့်ြါတယ့်။
၆။

(၂၀၂၁) နှစ့်သစ့်မှာ ကျွန့်ရတာ့် ြို့ လုံြ်ဆ

်ကုံင်ဘက်မျာ်းပြစ့်တ ဆ ာ၊ ဆ ာမမျာ်းနို့ အပခာ်း

က န်ေးမ ဆ ေးဝန်ထမ်ေးမ ေး၊ မသ ေး ုံဝင့်မ ေး COVID-19 ရ ာဂါ ဆဘေးကင်ေးကကြါဆ ၊ ကယ့်၏ကျန့််းမာပခင့််း၊
စတ့်၏ချမ့််းသာပခင့််းနို့ ပြည့်စကကြါရစ၊ တ်းတက့်ရအာင့်ပမင့်ကကြါရစ၊ ပမန့်မာပြည့်သမျာ်း ြို့ ကျန့််းမာရ ်းက
ဆက့်လက့် ရစာင့်ရ ှာက့်ရြ်းနင့်ကကြါရစ၊ COVID-19 ဆ
အပမန်

ဂါြုံေး ကေး က်ခထ ေး တဲ့ က န်ေးမ ဆ ေးဝန်ထမ်ေးဆတွ

ုံေးက န်ေးမ လ ြါဆ လို့ုံ နှစ့်သစ့်က်းမယ့်ကာလမှာ လက
ှု ်လက
ှု ်လလ ဆရတာင့််းဆမတတ ြုံို့သလုံက်

ြါတယ်။

ပ ေါက့်
မပည့်ပ

ောမြငပ
့်

ေး

ောင့်စဝန့်ကကေး

ကျန့်ေးြောပ ေးနှငအ
့် ောေးကစောေးဝန့်ကကေးဌောန

