ပြည်သမ
ူ ျားအတွက် ကရ
ို န
ို ာဗင
ို ်ျားရြ်စ်ရရ ဂါ COVID-19 က ကွယထ
် န်ျားခ ျုြ်ရရျား
က န်ျားမ ရရျားအသြည ရြျားမ ျားနှငလ
် ြ
ို ်ငန်ျားလမ်ျားညွနမ
် ျား
(Updated as of 1-7-2020)

စဉ်

အက

ြောင််းအရြော

Released
date

၁

Coronavirus Disease (2019)

၂

COVID-19 ကရြောဂါ

ိုံင်ရြော

၃

COVID-19 ကရြောဂါ

ြော

၄

အစြော်းကသြော

၅

COVID-19 ကရြောဂါ

လိုံ

်နာက

ြောင်ရွ
်

ြော

်ရ၊ုံ

(26-6-2020)

်လပ
ုံ ်ကရ်း

်(Version 4.0)

န််းမြောကရ်းပညြောကပ်း Animation GIF ဖိုံင်မ ြော်း
ွယ်ထန
ိ ််းခ ျုပ်ကရ်းနှင့််ပတ်သ

်ရမည့်် လမ််းညွှန်ခ

်ပပ်း

ယ်

(15-6-2020)

ယ်ကရ်းစခန််းမ ြော်း၌

(15-6-2020)

်မ ြော်း(Version 1.0)

ိုံင်မ ြော်း ပပန်လှည်ဖွင့််လှစ်ရြောတွင် လိုံ

်နာက

ြောင်ရွ

်ရမည့််အခ

်

(11-6-2020)

ိုံင်ရြော

န််းမြောကရ်းပညြောကပ်း Animation GIF ဖိုံင်မ ြော်း

(10-6-2020)

ိုံရိုံနာဗိုံင််းရပ်စ်ကရြောဂါ(COVID-19)ပဖစ်ပွြော်းကနစဉ် ြောလအတွင််း လိုံ ်နာက ြောင်
ရွ

် သင့််သည့်် အြောဟြောရ

(COVID-19)
သည့််

ြော

က

ြော

က

ြောင်ရွ

ိုံင်ရြောအက

ပပျုခ

မိုံတယ်နှင့််

(5-6-2020)

်မ ြော်း(Version 1.0)

ွယ်ထိန််းခ ျုပ်ကရ်းနှင့််ပတ်သ

ဟိုံတယ်၊

လမ််းညွှန်ခ

်ပပ်း

ွြောရန်တင််းစင်တြော မဟုံတ်

တည််းခိုံခန််းမ ြော်းတွင်

လိုံ

်နာက

ြောင်ရွ

(3-6-2020)

်ရမည့််

် (version-1.0)

်လုံပ်ကရ်းလုံပ်ငန််းခွင်မ ြော်းမှ
်ကနကသြော

မ ြော်းတွင် စုံက ်းစြော်းကသြော
၉

်၍ စ

မ ြော်း(Version 1.1)

၆

၈

ွယ်၊ ထိန််းခ ျုပ်ကရ်းနှင့််ပတ်သ

အလုံပ်ရမ
ုံ ြော်း၊ လုံပ်ရုံမ ြော်း၊ လုံပ်ငန််းခွင်မ ြော်း၊ အလုံပ်ဌြောနမ ြော်းနှင့်် က
လုံပ်ငန််းခွင်မ ြော်းသိုံို့ လမ််းညွှန်ခ

၇

ြော

အလုံပ်သမြော်းမ ြော်းနှင့််

ကတြောင်သူလယ်သမြော်းမ ြော်း
်မှုမပပျုကစကရ်းလမ််းညွှန်ခ

စိုံ

်ပ ျုိ ်းကရ်းလုံပ်ငန််း

နာ်းကနခ န
ိ ်နှင့််

ထမင််းစြော်းခ န
ိ ်

်

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ပဖစ်ပွြော်းကနစဉ်
ပပည်သူနှင့််သ

်

ိုံငက
် သြောကနရြောမ ြော်းတွင်

(3-6-2020)

ြောလအတွင််း အမ ြော်း

ပိုံ်းသတ်သန်ို့စင်ပခင််း

ိုံငရ
် ြော

သိက

(2-6-2020)

ြောင််း

စရြောမ ြော်း (version-2.0)
၁၀
၁၁

ရ်းုံ လုံပ်ငန််းမ ြော်းတွင် (COVID-19) ကရြောဂါ
ကစရန် လုံပ်က

ြော

ွယ်ရန်အတွ

်အ

င်သင့််ပဖစ်ကန

(2-6-2020)

ြောင်ရမည့််နည််းလမ််းမ ြော်း (version-1.0)

ိုံရုံန
ိ ာဗိုံင်း် ရပ်စ်ကရြောဂါ (COVID-19) ပဖစ်ပွြော်းကသ
လြောသူမ ြော်းအကနပဖင့်် မပဖစ်မကနလိုံ

်နာက

ြောင်ရွ

ုံ်းမှုမရှိကစကရ်း ပပန်လည် င်ကရြော
်ရန်အခ

်မ ြော်း

်

(24-5-2020)

၁၂

COVID-19

ြောလတွင် လူခနဓာ

၁၃

ကစတနာ့် န်ထမ််းသင်တန််း လ

၁၄

စြော်းကသြော

၁၅

COVID-19 ကရြောဂါ

ိုံင်ရြော

၁၆

COVID-19 ကရြောဂါ

ူ်းစ

မ ြော်း ိုံအသုံ်းပပျု၍ ပိုံ်းသန်စ
ို့ င်ပခင််းအတွ

်

်ရိုံ

် သတိကပ်းခ

်က

်းဖ န််းပခင််းနှင့်် အလခ
ုံ န််းငယ်

(19-5-2020)

်ထုံတ်ပပန်ပခင််း(version-1.0)

်စွွဲစြောအုံပ်

May, 2020

ိုံင်မ ြော်း ပပန်လည်ဖွင့််လှစ်ရြောတွင် လိုံ

်နာက

ြောင်ရွ

်ရမည့််အခ

်မ ြော်း

(18-5-2020)

(version-1.0)

လူမှုကရ်းပိုံင််း
ကစြောင့််ကရှြော

၁၇

ိုံယ်အြော်း တိုံ

န််းမြောကရ်းပညြောကပ်း Animation GIF ဖိုံင်မ ြော်း
်ပပန်ို့ပွြော်းမှု

ြောလအတွင်း် စိတ်

ိုံငရ
် ြောတိုံို့နှင့််စပ်လ ဉ််း၍
်ကနသူမ ြော်းအတွ

COVID-19 ကရြောဂါ
လူမှုကရ်းပိုံင််း

ူ်းစ

်ပပန်ို့ပွြော်းမှု

ကလ်းမ ြော်း

ိုံ

ြော်းမ ြော်း (version-1.0)
ြောလအတွင််း စိတ်

ိုံငရ
် ြောတိုံို့နှင့်စ
် ပ်လ ဉ််း၍

(11-5-2020)

န််းမြောကရ်းနှင့််စိတ်ပင
ိုံ ်း်

ကလ်းမိဘမ ြော်းနှင့််

် သတင််းစ

(12-5-2020)

န််းမြောကရ်းနှငစ
့်် ိတ်ပင
ိုံ ််း

ပပည်သူမ ြော်းအတွ

်

သတင််းစ

(11-5-2020)

ြော်းမ ြော်း

(version-1.0)
၁၈

COVID-19 ကရြောဂါ
လူမှုကရ်းပိုံင််း
သတင််းစ

၁၉

ူ်းစ

်ပပန်ို့ပွြော်းမှု

ြောလအတွင််း စိတ်

ိုံငရ
် ြောတိုံို့နှင့်စ
် ပ်လ ဉ််း၍

န််းမြောကရ်းနှငစ
့်် ိတ်ပင
ိုံ ််း

န််းမြောကရ်းလုံပ်သြော်း/ န်ထမ််းမ ြော်းအတွ

(11-5-2020)
်

ြော်းမ ြော်း (version-1.0)

COVID-19 ကရြောဂါ
လူမှုကရ်းပိုံင််း

ူ်းစ

်ပပန်ို့ပွြော်းမှု

ြောလအတွင််း စိတ်

ိုံငရ
် ြောတိုံို့နှင့်စ
် ပ်လ ဉ််း၍ အသ

ရှိကနသူမ ြော်းနှင့််

ထိုံသူမ ြော်း

ိုံကစြောင့််ကရှြော

န််းမြောကရ်းနှငစ
့်် ိတ်ပင
ိုံ ််း

်(၆၀)နှစ်နှင့််အထ

်၊ ပင်

်သူမ ြော်းအတွ

သတင််းစ

်

(11-5-2020)

ိုံယ်ကရြောဂါ
ြော်းမ ြော်း

(version-1.0)
၂၀

COVID-19 ကရြောဂါ
လူမှုကရ်းပိုံင််း

ူ်းစ

ိုံငရ
် ြောတိုံို့နှင့်စ
် ပ်လ ဉ််း၍

ပခင််းခထြော်းရသူမ ြော်းအတွ
၂၁

COVID-19 ကရြောဂါ
လူမှုကရ်းပိုံင််း

် သတင််းစ
ူ်းစ

န််းမြောကရ်းနှငစ
့်် ိတ်ပင
ိုံ ််း

န်ို့သတ်ကစြောင့််

ပ်

(11-5-2020)

ည့််ရှု

ြော်းမ ြော်း (version-1.0)

်ပပန်ို့ပွြော်းမှု

ြောလအတွင််း စိတ်
န််းမြောကရ်းအတွ

ြောင်မ ြော်းနှင့်် မန်ကနဂ ြောမ ြော်းအတွ

ိုံရုံန
ိ ာဗိုံင်း် ရပ်စ်ကရြောဂါ
နိုံို့တိုံ

ြောလအတွင််း စိတ်
အသွြော်းအလြော

ိုံငရ
် ြောတိုံို့နှင့်စ
် ပ်လ ဉ််း၍

မ ြော်း၏ ကခါင််းက
၂၂

်ပပန်ို့ပွြော်းမှု

COVID-19

်က

ြောင်ရွ

် သတင််းစ

နှငပ
့်် တ်သ

်၍

်မိခင်မ ြော်း၊ ရင်ကသွ်းငယ်မ ြော်း၏မိဘမ ြော်းနှင့်် အြောဟြောရ

န််းမြောကရ်းနှငစ
့်် ိတ်ပင
ိုံ ််း

(11-5-2020)

်ကနကသြော အဖွွဲွဲ့

ြော်းမ ြော်း (version-1.0)
ိုံယ် န်က

ြောင်မိခင်မ ြော်း၊

(11-5-2020)

ိုံင်ရြော အကမ်းမ ြော်းကသြော

ကမ်းခွန််းမ ြော်းနှင့်် အကပဖမ ြော်း (version-1.0)
၂၃

COVID-19

ကရြောဂါပဖစ်ပွြော်းကနစဉ်

ယြောဉ်ငယ်နှင့်် အက ်းကပပ်း
(version-1.0)

ြောလအတွင်း်

ြော်းဂိတ်မ ြော်းတွင် လိုံ

အမ ြော်းပပည်သူသုံ်း
်နာက

ြောင်ရွ

ယြောဉ်က

်ရမည့််အခ

်း၊
်မ ြော်း

(11-5-2020)

၂၄

ိုံရုံန
ိ ာဗိုံင်း် ရပ်စ်ကရြောဂါ (COVID-19)
ကရှြော့်ပင််းကမြောလ်နှင့်် စူပါမြော်း
ရြောကရြော

် န်က

ြော

တ်၊ ပါ

ွယ်၊ ထိန််းခ ျုပ်ကရ်းနှင့််ပတ်သ

ယ်ကရြောင််းခ သည့််

ြောင်မှုကပ်းသည့််လုံပ်ငန််းမ ြော်းတွင် က

်၍

(4-5-2020)

ိုံငမ
် ြော်းနှင့်် အိမ်တိုံင်

ြောင်ရွ

်ထြော်းရမည့််အခ

်မ ြော်း

(Version 1.0)
၂၅
၂၆

Infrared (Non-Touch) အပူခ န
ိ ်တိုံင်း်

ိရိယြော

ိုံအသုံ်းပပျု၍ အပူခ န
ိ ်တိုံင််းတြောပခင််း

(4-5-2020)

လမ််းညွှန်
ိုံရုံန
ိ ာဗိုံင်း် ရပ်စ်ကရြောဂါ COVID-19
(၁၀)ခ

ိုံ မိမိ

စ၍

ြော

ွယ်ပါ အဓိ

သတင််းစ

ြော်း

(30-4-2020)

န််းမြောစွြောကနထိုံင်နိုံင်ကရ်း

(30-4-2020)

်

၂၇

ကနအိမ်တွင်ကနထိင
ုံ ပ် ခင််း (Stay at Home)

၂၈

ပါ်းစပ်နှင့််နှာကခါင််းစည််း Mask စနစ်တ

တ်

၂၉

အသ

ိုံရုံန
ိ ာဗိုံင်း် ရပ်စ်

၃၀

Ethnic language poster Kachin -Jinghpaw

(27-4-2020)

၃၁

Ethnic language poster Kachin -Lachid

(27-4-2020)

၃၂

Ethnic language poster Kachin -Lhaovo

(27-4-2020)

၃၃

Ethnic language poster Kachin -Rvwang

(27-4-2020)

၃၄

Ethnic language poster Kachin -Zaiwar

(27-4-2020)

၃၅

Ethnic language poster Shan -Tai Leng

(27-4-2020)

၃၆

Ethnic language poster Shan -Tai Zar

(27-4-2020)

၃၇

COVID-19

အတွ

် လိုံ

်နာက

်အရွယ်က

စပ်လ ဉ််း၍ အက

ြောင်ရွ

်ရန်အခ

်းရင့််သူမ ြော်းအတွ
ပပျုခ

်မ ြော်း

်

င်ပခင််း (Poster)

(30-4-2020)

COVID-19

ကရြောဂါနှင့််

(28-4-2020)

်မ ြော်း (Poster)

ိုံရုံန
ိ ာဗိုံင်း် ရပ်စ်ကရြောဂါထိကရြော

တကတွ်းသလိပ်ကထွ်းပခင််း၊
ကရှြောင်

ြောလအတွင််း

စ
် ွြော

ြော

ွယ်ထန
ိ ််းခ ျုပ်ရန် စည််း

ွမ််းတကတွ်းွေးကထွ်းပခင််း၊ အမိှု

်ပစ်ပခင််းတိုံို့

မ််းမွဲ့်

(27-4-2020)

ိုံ လ်းုံ (လ်းုံ )

ဉ်ပါ

၃၈

ပမန်မြောနိုံင်ငအတွင်း် သိို့ုံ

၃၉

Ethnic language poster Chin -Hakha

(24-4-2020)

၄၀

Ethnic language poster Chin -Tedim

(24-4-2020)

၄၁

Ethnic language poster Chin -Hualango

(24-4-2020)

၄၂

Ethnic language poster Chin -Uppu

(24-4-2020)

ပတ်သ

်ကသြော

င်ကရြော

န််းမြောကရ်း

်လြောသူမ ြော်းအတွ

ိုံင်ရြောသတိကပ်းအခ

်
်အလ

COVID-19

ကရြောဂါနှင့််

(24-4-2020)

်မ ြော်း (Poster)

၄၃

Ethnic language poster Chin -Khong So

(24-4-2020)

၄၄

Ethnic language poster Chin -Mara

(24-4-2020)

၄၅

Ethnic language poster Chin -Ngawn

(24-4-2020)

၄၆

Ethnic language poster Chin -Dai

(24-4-2020)

၄၇

Ethnic language poster Shan - Danu

(24-4-2020)

၄၈

Ethnic language poster Kachin -Lisue

(24-4-2020)

၄၉

Ethnic language poster Kachin -Rawen

(24-4-2020)

၅၀

Ethnic language poster Kayah - Kayan

(24-4-2020)

၅၁

COVID-19:ွေး အသွြော်းအလြော

န်ို့သတ်မှုခယူပခင််းွေး (၂၁)ွေး ရ

အတွ

်မ ြော်းွေးွေး(Poster)

်ွေး (23-4-2020)
သတ်မှတ်ကနရြောွေး (Quarantineွေး Centre)ွေး မ ြော်းမှွေး မိမက
ိ နအိမ်မ ြော်းသိုံို့ွေး ပပန်မည့််သူမ ြော်း
်ွေးလိုံ

်နာရမည့််အခ

၅၂

ကနို့စဉ်ဘ မှြော ခပ်ခွြောခွြောကနပါ (Poster)

၅၃

COVID-19 ကရြောဂါ

၅၅

ွယ်ရန် ပမိျုွဲ့နယ်၊ ရပ်
်း

ွ

် နှင့်် က

ပ်ကရ်းက

ြော်မတမ ြော်း

ိုံ မိမိ စ၍

ြော ွယ်ပါ အဓိ

(21-4-2020)

ြော်း

(17-4-2020)

န််းမြော

(20-4-2020)

်ွေး လိုံ

်နာက

ြောင်ရွ

်ရန်

်မ ြော်းွေး(versionွေး1.1)
်နာက

ြောင်ရွ

်ရမည့််အခ

င်ပခင််း

အသွြော်းအလြော
လမ််းညွှန်ခ

်နာက

ြောင်ရွ

်ရမည့််အခ

(အနှစ်ခ ျုပ်)ွေး

(Guidelineွေး

forွေး

Homeွေး

(လတ်တကလြော အကပခအကနအရွေး Diplomatွေး andွေး UNွေး passportွေး
သူမ ြော်းအတွ

်သြော)ွေး(Versionွေး3.0)

င်ွေး (20-4-2020)

်မ ြော်းွေး(Versionွေး2.0)

န်ို့သတ်ပခင််းခရပပ်းွေး မိမအ
ိ မ
ိ ်တွင်သြောွေး ကနထိုံငရ
် မည့််သူမ ြော်းအတွ
်မ ြော်းွေး

(20-4-2020)

်မ ြော်းွေး(Versionွေး2.1)

ဟိုံတယ်/တည််းခိုံခန််းွေး (Hotel/Guestွေး House)ွေး Quarantineွေး Centreွေး မ ြော်းွေး ပပင်
ပခင််းနှငွေး့်် လိုံ

၅၈

သတင််းစ

သတ်မှတ်ွေး (Communityွေး Basedွေး Facilityွေး Quarantineွေး Centre)ွေး မ ြော်းွေး ပပင်
နှငွေး့်် လိုံ

၅၇

်နာရမည့််

ြောလွေး မိမိကနအိမ်တွင်ကနထိင
ုံ စ
် ဉ်အတွင််းွေး

စွြောကနထိုံင်နိုံငက
် ရ်းွေး (Healthyွေး Stayွေး atွေး home)အတွ
၅၆

လိုံ

ိုံင်

် (10 Key Messages)

COVID-19ွေး ကရြောဂါပဖစ်ပွြော်းသည့််
အခ

်းရွြောအတွင််းရှိ ကစ ်း

်မ ြော်း (Version 1.0)

ိုံရိုံနာဗိုံင််းရပ်စ်ကရြောဂါ (COVID-19)
(၁၀)ခ

်ပပ်းကနာ

(22-4-2020)

မ ြော်း၊ ကစ ်းမ ြော်း၊ ကစ ်း ယ်သူမ ြော်းနှင့်် ကစ ်းက
အခ

၅၄

ြော

်ပပည့််ကပမြော

်ွေး (16-4-2020)

Quarantine)ွေး
ိုံင်က

ြောင်ထြော်း

၅၉

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

ြော

ွယ်ထန
ိ ််းခ ျုပ်ကရ်းနှင့်ပ
် တ်သ

စ

က

ြော

ြော

ွယ်ထန
ိ ််းခ ျုပ်ကရ်းနှင့်ပ
် တ်သ

်ရုံ၊

အလုံပ်ရုံမ ြော်း၊

လမ််းညွှန်ခ
၆၀

်ရုံ၊ အလုံပ်ရုံမ ြော်း၊ လုံပ်ငန််းခွင်မ ြော်းတွင် က

်လပ
ုံ က
် ရ်းလုံပ်ငန််းခွင်မ ြော်းသိုံို့

ြောင်ရွ

်ထြော်းရမည့််အခ

်၍

(19-4-2020)

်မ ြော်း

COVID-19:ွေး အ တ်ပဖင်ွေး့် ပပျုလုံပ်ကသြောွေး နှာကခါင််းစည််းွေး (Clothွေး Faceွေး Covering)ွေး နှင့််ွေး (15-4-2020)
ပတ်သ

၆၂

(19-4-2020)

်

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
စ

၆၁

လုံပ်ငန််းခွင်မ ြော်းနှင့််

်၍

်၍ွေးသိက

ြောင််းစရြောမ ြော်း

COVID-19:Facilityွေး Quarantineွေး (၂၁)ရ

်နှငွေး့်် မိမိကနအိမတ
် ွငွေး် သ်းပခြော်းကနထိုံင်ပခင််းွေး (11-4-2020)

Homeွေး Quarantineွေး

ြောင်ရွ

ြောလ(၇)ရ

်ွေး က

်သွြော်းကရ်းွေး လိုံ

်နာက

ြောင်ရွ

်ရန်ွေး

အသိကပ်းွေးထုံတ်ပပန်ပခင််း
၆၃

COVID-19:ွေး အသွြော်းအလြော

န်ို့သတ်မှုခယူပခင််းွေး (၂၁)ွေး ရ

်ပပည့််ကပမြော

်ပပ်းကနာ

်ွေး (11-4-2020)

သတ်မှတ်ကနရြောွေး (Quarantineွေး Centre)ွေး မ ြော်းမှွေး မိမက
ိ နအိမ်မ ြော်းသိွေးုံို့ ပပန်မည့််သူမ ြော်း
အတွ
၆၄

်ွေးလိုံ

်နာရမည့််အခ

အသွြော်းအလြော

န်ို့သတ်

်မ ြော်းွေး(Versionွေး2.0)ွေး

ြောွေး

သတ်မှတ်ကနရြောမ ြော်း၌ွေး

ကစြောင့််

ပ်

(quarantine)ွေးလုံပ်ငန််းမ ြော်းနှငွေး့်် စပ်လ ဉ််း၍ွေးပပည်သူမ ြော်းထအသိကပ်းကပပြော
၆၅

ကရြောဂါ

ြော

ွယ်ထိန််းခ ျုပ်ကရ်းအတွ

အသုံ်းပပျုပခင််းနှင့််ပတ်သ
၆၆

ကလက

ြောင််း၊ွေး ကရက

င်ကရြော

ည့််ရှုပခင််းွေး

(9-4-2020)

ြော်းပခင််းွေး

် ပါ်းစပ်နှင့််နှာကခါင််းစည််း (Masks) အမ ျုိ ်းမ ျုိ ်း

(7-4-2020)

်၍ အကမ်းမ ြော်းကသြော ကမ်းခွန််းမ ြော်း
ြောင််းနှင့််ွေး နယ်စပ်ကေသမ ြော်းမှတစ်

်လြောသူမ ြော်းအတွ

င့််ွေး ပမန်မြောနိုံငင
် အတွင််းသိုံို့ွေး

်ွေး COVID-19ွေး ကရြောဂါွေး သတိကပ်းအခ

်အလ

(3-4-2020)

်မ ြော်း

(Poster)
၆၇

ကနို့စဉ်ဘ မှြော ခပ်ခွြောခွြောကနပါ (Poster)

၆၈

COVID-19ွေး ကရြောဂါွေးပမန်မြောနိုံင်ငတွငွေး် လ

(1-4-2020)
်ရှိပဖစ်ပွြော်းကနကသြောွေးအ

င့််အြော်းွေးထိကရြော

်စွြောွေး (29-3-2020)

ထိန််းခ ျုပ်ရပ်တန်န
ို့ ိုံငရ
် န်ွေး မိမတ
ိ ပိုံို့ ပည်သူမ ြော်းအြော်းလုံ်းမှွေး လတ်တကလြောွေး ဦ်းစြော်းကပ်း
ပူ်းကပါင််းွေးက
၆၉

်မ ြော်းွေး

င်ပခင််းွေးနှငွေး့်် လိုံ

်နာက

ြောင်ရွ

်ရမည့််အခ

်မ ြော်းွေး(Versionွေး1.0)ွေး

သတ်မှတ်ွေး CommunityွေးBasedွေးFacilityွေးQuarantineွေးCentreွေး မ ြော်းွေးပပင်
လိုံ

၇၁

်ရမည့််အခ

ဟိုံတယ်/တည််းခိုံခန််းွေး (Hotel/ွေး Guestွေး Houseွေး Quarantineွေး Centre)ွေး မ ြော်းွေး (26-3-2020)
ပပင်

၇၀

ြောင်ရွ

်နာက

ြောင်ရွ

်ရမည့််ွေးအခ

င်ပခင််းနှင့််ွေး (26-3-2020)

်မ ြော်း

Guidelineွေး forွေး Homeွေး Quarantineွေး အသွြော်းအလြော
တွင်သြောွေးကနထိင
ုံ ရ
် မည့််သူမ ြော်းအတွ

်ွေးလမ််းညွှန်ခ

န်ို့သတ်ပခင််းခရပပ်းွေး မိမအ
ိ ိမ်ွေး (26-3-2020)

်မ ြော်းွေး(အနှစ်ခ ျုပ်)ွေး

၇၂

ကလက

ြောင််း၊ွေး ကရက

င်ကရြော

ြောင််းနှင့််ွေး နယ်စပ်ကေသမ ြော်းမှတစ်

်လြောသူမ ြော်းအတွ

င့််ွေး ပမန်မြောနိုံငင
် အတွင််းသိုံို့ွေး (22-3-2020)

်ွေး COVID-19ွေး ကရြောဂါွေး သတိကပ်းအခ

်အလ

်မ ြော်းွေး

(Poster)
၇၃

2019-nCoVွေး

လတ်တကလြောအသ

်ရှှူလမ််းက

ြောင််း

ိုံငရ
် ြောကရြောဂါွေး

ကေသမှွေးပပန်လြောသူမ ြော်းွေးခွင့်သ
် ွြော်းစဉ်/ွေးအမ
ိ ်တွင်ွေးကနထိင
ုံ စ
် ဉ်ွေးလိုံ
၇၄

2019-nCoVွေး

လတ်တကလြောအသ

်ရှှူလမ််းက

ြောင််း

်နာရမည့််ွေးအခ

်မ ြော်းွေး
(7-2-2020)

Coronavirus Diseaseွေး 2019ွေး (COVID-19)ွေး ပဖစ်ပွြော်းကနစဉ်

ြောလအတွင််းွေး အမ ြော်းွေး

(6-4-2020)

ပပည်သူနှင့််သ

ိုံငရ
် ြောွေးသိက

်

ိုံငရ
် ြောကရြောဂါွေး

(22-3-2020)

ပဖစ်ပွြော်းကသြော

ကေသ မှွေးပပန်လြောသူမ ြော်း၏ွေးအတူကနမိသြော်းစုံ င်မ ြော်းွေးလိုံ
၇၅

ပဖစ်ပွြော်းကသြော

်နာရန်ွေး

ိုံငက
် သြောကနရြောမ ြော်းတွင်ွေး ပိုံ်းသတ်သန်ို့စင်ပခင််း

ြောင််းစရြော

မ ြော်းွေး(Versionွေး1.1)ွေး
၇၆

ကနို့စဉ်ဘ မှြောွေးခပ်ခွြောခွြောကနပါ (Poster)

၇၇

COVID-19ွေး ကရြောဂါ

ြော

ွယ်ထိန််းခ ျုပက
် ရ်းွေး

(25-3-2020)
န််းမြောကရ်းအသိပညြောကပ်းနိှု်းက

ြော်ခ

်

(6-4-2020)

ွယ်ထိန််းခ ျုပ်ကရ်းွေး

န််းမြောကရ်းအသိပညြောကပ်းနိှု်းက

ြော်ခ

ြော

ွယ်ထိန််းခ ျုပ်ကရ်းွေး

န််းမြောကရ်းအသိပညြောကပ်းနိှု်းက

ြော်ခ

ြော

ွယ်ထိန််းခ ျုပ်ကရ်းွေး

န််းမြောကရ်းအသိပညြောကပ်းနိှု်းက

ြော်ခ

်

(3-4-2020)

ြော

ွယ်ထိန််းခ ျုပ်ကရ်းွေး

န််းမြောကရ်းအသိပညြောကပ်းနိှု်းက

ြော်ခ

်

(2-4-2020)

ြော

ွယ်ထိန််းခ ျုပ်ကရ်းွေး

န််းမြောကရ်းအသိပညြောကပ်းနိှု်းက

ြော်ခ

ွယ်ထိန််းခ ျုပ်ကရ်းွေး

န််းမြောကရ်းအသိပညြောကပ်းနိှု်းက

ြော်ခ

်

(24-3-2020)

ြော

ွယ်ထိန််းခ ျုပ်ကရ်းွေး

န််းမြောကရ်းအသိပညြောကပ်းနိှု်းက

ြော်ခ

်

(24-3-2020)

ြော

ွယ်ထိန််းခ ျုပ်ကရ်းွေး

န််းမြောကရ်းအသိပညြောကပ်းနိှု်းက

ြော်ခ

မ ြော်းွေး(ChineseွေးLanguage)
၇၈

COVID-19ွေး ကရြောဂါ

ြော

်

(5-4-2020)

မ ြော်းွေး(လြော်းဟူွေးဘြောသြော)ွေး
၇၉

COVID-19ွေး ကရြောဂါ

်

(3-4-2020)

မ ြော်းွေး(မွန်ွေးဘြောသြော)ွေး
၈၀

COVID-19ွေး ကရြောဂါ
မ ြော်းွေး(ပအိုံို့ ်ွေးဘြောသြော)

၈၁

COVID-19 ကရြောဂါ
မ ြော်းွေး(အခါွေးဘြောသြော)

၈၂

COVID-19ွေး ကရြောဂါ
မ ြော်းွေး(

၈၃

်

(31-3-2020)

ယန််းွေးဘြောသြော)ွေး

COVID-19ွေး ကရြောဂါ

ြော

မ ြော်းွေး(တ်းတိန်ွေးဘြောသြော)ွေး
၈၄

COVID-19ွေး ကရြောဂါ
မ ြော်းွေး(ရခိုံင်ွေးဘြောသြော)ွေး

၈၅

COVID-19ွေး ကရြောဂါ
မ ြော်းွေး(စက

ြော

ရင်ွေးဘြောသြော)ွေး

်

(24-3-2020)

၈၆

COVID-19ွေး ကရြောဂါ
မ ြော်းွေး(ပိုံ်း

၈၇

ြော

ွယ်ထိန််းခ ျုပ်ကရ်းွေး

န််းမြောကရ်းအသိပညြောကပ်းနိှု်းက

်ရုံ၊ အလုံပ်ရုံမ ြော်းသိုံို့ လမ််းညွှန်ခ

၈၈

COVID-19ွေး

၈၉

စြော်းကသြော

ြော
်

ိုံင်မ ြော်း၊ွေး

ွယ်ထန
ိ ််းခ ျုပ်ကရ်းနှင့်ပ
် တ်သ

်၍

(19-3-2020)

်နာစိုံို့ (Poster)

ဟိုံတယ်စြော်းကသြော

ြော

ြော

်ွေး

ိုံရုံန
ိ ာဗိုံင်း် ရပ်စ်ွေး (24-3-2020)

ွယ်ကရ်းနည််းလမ််းမ ြော်းွေး(Poster)

COVID-19ွေး

၉၁

ဟိုံတယ်နှင့်ွေး် Facilityွေး Quarantineွေး Centreွေးမ ြော်းတွင်ွေး
ူ်းစ

(24-3-2020)

်ခန််းမမ ြော်းအတွ

၉၀

၉၂

(24-3-2020)

်

ွယ်ဖို့ွေးိုံ ကမြောင်တမ
ိုံို့ ယ်တိုံို့ွေးလိုံ

COVID-19ွေးကရြောဂါ

19)ွေး

်

ရင်ွေးဘြောသြော)ွေး

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
စ

ြော်ခ

ပ်ပပြောနှငွေး့်် ကရွေး
်ပပန်ို့ပွြော်းမှုမှွေး

ိုံွေးအသုံ်းပပျုွေးလ

ြော

ွယ်ရန်ွေးလိုံ

်က

်းပခင််းပဖင့််ွေး

်နာက

ွယ်ပါွေး(Poster)

(24-3-2020)

ိုံရုံန
ိ ာဗိုံင််းရပ်စ်ကရြောဂါွေး(COVID-

ြောင်ရွ

ိုံရုံန
ိ ာဗိုံင်း် ရပ်စ်ကရြောဂါွေး (COVID-19)ွေး နှငပ
့်် တ်သ

ြော

်ရမည့််အခ

(24-3-2020)

်မ ြော်း

်၍ွေး အကမ်းမ ြော်းကသြောကမ်းခွန််းမ ြော်းွေး (17-3-2020)

နှငအ
့်် ကပဖမ ြော်းွေး
၉၃

COVID-19:ွေး

ိုံရုံန
ိ ာဗိုံင််းရပ်စ်ကရြောဂါွေး မိမိ

စ၍

ြော

ွယ်ပါွေး (ပပည်သူမ ြော်းအတွ

်)ွေး (10-3-2020)

(Poster)
၉၄

COVID-19:ွေး

ိုံရုံန
ိ ာဗိုံင််းရပ်စ်ကရြောဂါွေး မိမိ

စ၍

ြော

ွယ်ပါွေး (ဟိုံတယ်နှင့်ွေး် ခရ်းသွြော်းွေး (10-3-2020)

လုံပ်ငန််းရှင်မ ြော်း၊ွေးပပည်တွင်း် /ပပည်ပွေးခရ်းသွြော်းမ ြော်းအတွ
၉၅

COVID-19ွေး

ကရြောဂါနှင့််ွေး

ပတ်သ

်၍ွေး

်)ွေး(Poster)

ပပည်သူမ ြော်းသိွေးုံို့

အသိကပ်းနိှု်းက

ြော်ခ

်ွေး

(3-3-2020)

ကနပပည်ကတြော်၊ွေး
၉၆
၉၇

ိုံရုံန
ိ ာဗိုံင်း် ရပ်စ်ကရြောဂါွေး(COVID-19)ွေး

ွယ်ပါွေးပိုံစတြောွေး(Versionွေး1.3)ွေး(Poster)

Coronavirusွေး Diseaseွေး (COVID-19)ွေး လတ်တကလြောွေး အသ
ိုံင်ရြောကရြောဂါနှင့်ွေး် ပတ်သ

၉၈

ြော

်၍ွေးပပည်သူမ ြော်းထွေးပန်

်ရှှူလမ််းက

(1-3-2020)

ြောင််းွေး (28-2-2020)

ြော်းပခင််းွေးကနပပည်ကတြော်၊ွေး

COVID-19: Health Declaration Card with Health Advice for Travellers

(26-2-2020)

(Myanmar, English & Chinese Languages)
၉၉

COVID-19:ွေး Healthွေး Adviceွေး forွေး Travellersွေး -ွေး ခရ်းသွြော်းမ ြော်းအတွ
ိုံင်ရြောွေးသတိကပ်းခ

်ွေး

န််းမြောကရ်းွေး (26-2-2020)

်ွေး

၁၀၀ Cabinွေး Announcementွေး forွေး Preventionွေး ofွေး Coronavirusွေး (COVID-19)ွေး -ွေး (25-2-2020)
ကလယြောဉ်ကပေါ်တွင်ွေး
ကပပြော

ြော်းခ

်ွေး

ိုံရုံိနာဗိင
ုံ ်း် ရပ်စ်ကရြောဂါွေး (COVID-19)ွေး

ြော

ွယ်ကရ်းွေး အသိကပ်းွေး

၁၀၁ Coronavirusွေး Diseaseွေး 2019ွေး (COVID-19)ွေး လတ်တကလြောွေး အသ
ိုံင်ရြောကရြောဂါနှင့်ွေး် ပတ်သ
၁၀၂

်၍ွေးပပည်သူမ ြော်းထွေးပန်

်ရှှူလမ််းက

ြောင််းွေး (23-2-2020,

ြော်းပခင််းွေးကနပပည်ကတြော်၊ွေး

22:30 p.m)

COVID-19 IECs in Kachin Language

(18-2-2020)

၁၀၃ COVID-19 IECs in Shan Language

(17-2-2020)

၁၀၄ Health warning and awareness on bus and airplanes before departure

(17-2-2020)

၁၀၅ Q&A for COVID-19

(17-2-2020)

၁၀၆ ပပည်သူူ့က

်းရမ
ုံ ြော်းတွငွေး် 2019-nCoVွေး လတ်တကလြောွေး အသ

ကရြောဂါလူနာနှင့််ပတ်သ

်၍ွေး က

်းရုံ

်ရှှူလမ််းက

ြောင််း

ိုံငရ
် ြောွေး (11-2-2020)

င််းလူနာမ ြော်းအြော်းွေး လမ််းညွှန်မှြော

ြော်းခ

်မ ြော်းွေး

်ရှှူလမ််းက

ြောင််း

ိုံငရ
် ြောွေး (11-2-2020)

င််းလူနာမ ြော်းအြော်းွေး လမ််းညွှန်မှြော

ြော်းခ

်မ ြော်းွေး

(ပိုံ်းမကတွွဲ့လူနာ)ွေး
၁၀၇ ပပည်သူူ့က

်းရမ
ုံ ြော်းတွငွေး် 2019-nCoVွေး လတ်တကလြောွေး အသ

ကရြောဂါလူနာနှင့််ပတ်သ

်၍ွေး က

်းရုံ

(ပိုံ်းကတွွဲ့လူနာ)ွေး
၁၀၈ 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV): Health Education & Traveller Advice

(7-2-2020)

in Chinese Language (Poster)
၁၀၉ 2019 Novel Coronavirusွေး (2019-nCoV):ွေး လတ်တကလြောွေး အသ
ကရြောဂါွေး

ြော

ွယ်ဖို့ွေးိုံ ကမြောင်တမ
ိုံို့ ယ်တိုံို့ွေးလိုံ

်ရှှူလမ််းက

ြောင််းွေး

(7-2-2020)

န််းမြောကရ်းွေး

(6-2-2020)

ိုံ်းသည့််အခါတိုံင်း် ွေး

(5-2-2020)

်နာစိုံွေးို့ (Poster)

၁၁၀ 2019ွေး Novelွေး Coronavirusွေး (2019-nCoV):ွေး သင်နှင့်ွေး် သင့််မိသြော်းစုံ
စနစ်တ

လ

်က

်းကပ်းွေး(Sticker)

၁၁၁ 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV): နှာကခ ၊ွေး ကခ ြောင််း
လိုံ
၁၁၂

်နာရမည့််

င့်် တ်မ ြော်းွေး(CoughွေးEtiquette)ွေး(Poster)

2019ွေး Novelွေး Coronavirusွေး (2019-nCoV)ွေး အ

စ၍ွေး

(4-2-2020)

၁၁၃ Poster for Hotel, Tourism & Travellers - ဟိုံတယ်နှင့်ွေး် ခရ်းသွြော်းလုံပ်ငန််းရှင်မ ြော်း၊ွေး

(3-2-2020)

ြော

ုံတ်ကရြောင်ကရြောဂါွေး မိမိ

ွယ်ပါွေးွေး(Billboard)

ခရ်းသွြော်းလြောသူမ ြော်းအတွ

်ွေး

န််းမြောကရ်းအသိပညြောကပ်းွေး(Poster) Version 1.2

၁၁၄ StickerွေးforွေးBusွေးandွေးPublicွေး-ွေးဘတ်(စ်)

ြော်းမ ြော်းတွင်ွေး

ပ်ထြော်းနိုံင်ရန်ွေး

န််းမြောကရ်းွေး

(3-2-2020)

အသိပညြောကပ်းွေး(Sticker) Version 1.2
၁၁၅ သင်နှင့်ွေး်
(Poster)

သင့််မိသြော်းစုံအြော်းွေး

ိုံရန
ိုံ ာဗိုံင်း် ရပ်စ်

ူ်းစ

်မှုအနတရြောယ်မှ

ြော

ွယ်ပါွေးွေး (26-1-2020)

၁၁၆ Health Declaration Card with Health Advice for Travelers (Myanmar,

(26-1-2020)

English & Chinese Languages)
၁၁၇ 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) Health Advice for Travelersွေး -ွေး (26-1-2020)
ခရ်းသွြော်းမ ြော်းအတွ

်ွေး

န််းမြောကရ်း

ိုံင်ရြောွေးသတိကပ်းခ

်ွေး

၁၁၈ 2019ွေး Novelွေး Coronavirusွေး (2019-nCoV)ွေး အ
ပတ်သ
၁၁၉ က

်၍ွေးသိက

ြောင််းရြောသ

ြောင််းစရြောမ ြော်းွေး
န််းမြောကရ်းွေး

(8-1-2020)

Travellerွေး Adviceွေး forွေး 2019ွေး Novelွေး Coronavirusွေး (2019-nCoV)ွေး -ွေး ခရ်းသွြော်းွေး

(7-1-2020)

အသိကပ်းနိှု်းက
၁၂၀

ုံတ်ကရြောင်ကရြောဂါပဖစ်ပွြော်းမှုနှင့်ွေး် (26-1-2020)

မ ြော်းအတွ

်ွေး

ြောလွေး
ြော်ခ

အသ

်ရှှူလမ််းက

ြောင််းကရြောဂါမ ြော်း

်ွေး

န််းမြောကရ်း

ိုံင်ရြောသတိကပ်းခ

်ွေး

န််းမြောကရ်းအသိပညြောကပ်းပိုံစတြော၊ွေး လ
နိှု်းက

ြော်ခ

ncov)

်

မ််းစြောကစြောင်၊ွေး လိုံ

်နာရမည်အ
့် ခ

မ
် ြော်း၊ွေး

မ
် ြော်း၊ွေးလပ
ုံ င
် န််းလမ််းညွှန်မ ြော်းစုံစက
ုံ ပါင််းွေး(၁၂၀)မ ျုိ ်းထုံတက
် ပပ်းပဖစ်ပါသည်။
န််းမြောကရ်းနှင့််အြော်း

ွန်ယ

ိုံင်ရြောွေး

် စြောမ
နှင့််

စြော်း န်က

်းဌြောန၏ အင်တြောန

်စြောမ

်နှာနှင့်် Facebook လူမှု

်နာှ (https://www.mohs.gov.mm/Main/content/publication/2019(https://www.facebook.com/MinistryOfHealthAndSportsMyanmar/)

တိို့ုံတင
ွ ် ရယူနင
ိုံ ်ပါသည်။
က န်ျားမ ရရျားနှင်အ ျားကစ ျားဝန်ကကျားဌ န
(၇.၁.၂၀၂၀)

