ဒီက ေ့အတက် သိကကြောင််းစရြောမ ြော်း
(Updated as of 1-7-2020)

စဉ်

ရက်စွဲ

အက ကြောင််းအရြော

ဒီက ေ့အတက်
သိကကြောင််းစရြော
မ ြော်း အမှတ်စဉ်

၁

၃၀.၆.၂၀၂၀

လက်ပ်တိုစပိုငရ
် ိုးို စစ်(Leptospirosis)ရ ောဂါဆိုတော

ဘောလဲ?

၃၈

ပပင်ိုးထန်ဝမ်ိုးပျက်

၃၇

ဘောရ ကောင့််သတပပြု ပါမလဲ
၂

၂၉.၆.၂၀၂၀

မိုိုးဦိုးကျကောလတွင်ပြစ်ပွောိုးတတ်ရသော

ဝမ်ိုးရလ ောရ ောဂါနှင့်် ပတ်သက်ပပိုး ဘောရတွသထောိုးသင့််သလဲ?
၃

၂၈.၆.၂၀၂၀

နှှာရ ျ၊ ရ ျောင်ိုးဆိုိုးတဲ့်အ ါ ပါိုးစပ်နှင့််နှှာရ ါင်ိုးကို ဘောရ ကောင့််

၃၆

လခို ြုရအောင်ြိုိုးအပ
ို ်ြိုို့လိုအပ်တောလဲ?
၄

၂၇.၆.၂၀၂၀

၅

၂၆.၆.၂၀၂၀

ောသရသွိုးရပေါ်ပ င်ိုးနှင့်ပ
် တ်သက်ပပိုး ဘောရတွသထောိုးသင့််သလဲ?
မမကိုယ်တိုင် င်သောိုးစစ်ရဆိုးမှုပပြုလိုပ်ပ င်ိုး(Breast

Self-

၃၅
၃၄

Examination)
၆

၂၅.၆.၂၀၂၀

လသောိုးအ ွယ် နိုို့စိုို့ကရလိုးငယ်ရတွမှော သူငယ်နှာရ ောဂါ(ဘယ်

၃၃

ဘယ် )ဘောရ ကောင့််ပြစ်တောလဲ?
၇

၂၄.၆.၂၀၂၀

ကရလိုးငယ်မျောိုး ဲဲ့အသက်အ ွယ်အလက
ို ် ြွဲ့ပြြုိုးတိုိုးတက်မှုရတွ

၃၂

နဲို့ပတ်သက်ပပိုး ဂရိုပပြု မယ့််အ ျက်ရတွကဘောရတွဘဲ?
၈

၂၃.၆.၂၀၂၀

COVID-19 ပြစ်ပွောိုးစဉ်ကောလမှော

ောသတိုပ်ရကွိုးရ ောဂါ ဘယ်လို

၃၁

ကောကွယ် မလဲ?
၉

၂၂.၆.၂၀၂၀

တဘရ ောဂါကူိုးစက်ပ င်ိုးနှငပ
့်် တ်သက်ပပိုး

ဘောရတွသထောိုးသင့််

၃၀

သလဲ?
၁၀ ၁၉.၆.၂၀၂၀

မျက်စရ တမ်ရ ောဂါနဲို့ ပတ်သက်ပပိုးဘောရတွသထောိုး မှောလဲ?

၂၉

၁၁ ၁၈.၆.၂၀၂၀

ရမွိုးကင်ိုးစကရလိုးရတွကို မ င်နဦ
ိုို့ ိုး ည် မပြစ်မရနတိုက်ရက ိုးြိုို့

၂၈

ဘောရ ကောင့််အရ ိုးကကိုးတောလဲ?
၁၂

၁၇.၆.၂၀၂၀

ကရလိုးသယ်ရတွမှော

ဘဝအစ က်ရပါင်ိုးတစ်ရထောင်က

၂၇

ဘောရ ကောင့်် အရ ိုးကကိုးတောလဲ?
၁၃ ၁၆.၆.၂၀၂၀

ကိုရိုနှာဗိုငိုး် ပ်စ်ရ ောဂါ(COVID-19)၊

ောသတိုပ်ရကွိုးနဲို့အရအိုး

၂၆

မပ င်ိုးတမ
ိုို့ ှောရ ောဂါလကခဏော ကွောပ ောိုးတောဘောရတွလဲ?
၁၄ ၁၅.၆.၂၀၂၀

ပလတ်စတစ်နှင့််ပပြုလိုပ်ရသော

အစောိုးအရသောက်ထပ
ို ်ပိုိုးပစစည်ိုး

၂၅

မျောိုးနှင့််ပတ်သက်ပပိုးဘောရတွသထောိုးသင့််သလဲ?
၁၅ ၁၄.၆.၂၀၂၀

ရသွိုးလှှူ ှင်ရတွအရနနဲို့ ဘောရတွသထောိုးသင့််တောလဲ ?

၂၄

၁၆ ၁၃.၆.၂၀၂၀

သတပပြု မည့်် ရ

ျြု ရိုမှတစ်ဆင့်် ကူိုးစက်တတ်ရသော သပပောိုး

၂၃

ရကောင်ရ ောဂါ (Schistosomias)
၁၇ ၁၂.၆.၂၀၂၀

အိုင်အိုဒင်ိုးဆောိုးကို

ရနို့စဉ်ထည့််သွင်ိုးစောိုးသိုိုးြိုို့က

ဘောရ ကောင့််

၂၂

တတ်နိုငသ
် မ ရလျော့်စောိုးြိုို့ ဘောရ ကောင့်် လိုအပ်

၂၁

အလွန်အရ ိုးကကိုးတောလဲ ?
၁၈ ၁၁.၆.၂၀၂၀

စောိုးသိုးို ဆကို
သလဲ ?

၁၉ ၁၀.၆.၂၀၂၀

သ ကောိုးကို ဘောရ ကောင့်် ရလ ော့်စောိုးြိုို့ လအ
ို ပ်သလဲ ?

၂၀

၂၀

ပါိုးစပ်နှင့်် နှှာရ ါင်ိုးစည်ိုး (Mask)ကို ဘောရ ကောင့်် စနစ်တကျ

၁၉

၉.၆.၂၀၂၀

လခို ြုရအောင်တပ်ဆင်ြိုို့ လအ
ို ပ်တောလဲ ?
၂၁

၈.၆.၂၀၂၀

ကိုရိုနှာဗိုငိုး် ပ်စ်ရ ောဂါ (COVID-19) ပြစ်ပွောိုးရနစဉ်ကောလတွင်
ကိုယ်ဝန်ရဆောင်မ င်မျောိုးနှင့််

မိုးြွောိုးပပိုးစ

မ င်မျောိုး

၁၈

ဘောရတွ

သထောိုးသင့််ပါသလဲ ?
၂၂

၇.၆.၂၀၂၀

လူငယ်မျောိုးနှင့်် စတ်ကကွမူိုးယစ်ရဆိုးမျောိုးအနတ ောယ်

၁၇

၂၃

၆.၆.၂၀၂၀

မိုိုးတွင်ိုးကောလအတွင်ိုး

ဘယ်လိုကောကွယ

၁၆

(COVID-19)ရ ောဂါ

၁၅

မိုိုးကကြုိုးအနတ ောယ်

ကမလဲ ?
၂၄

၅.၆.၂၀၂၀

ရကျောင်ိုးသောိုး/သူမျောိုး

ကိုရိုနှာဗိုငိုး် ပ်စ်

ပြစ်ပွောိုးမှု ကောကွယ်ြိုို့ ရကျောင်ိုးသို့ို မလောမ မဘအိုပ်ထန်ိုး သူမျောိုး
ဘောရတွရဆောင် ွက် မလဲ ?
၂၅

၄.၆.၂၀၂၀

ရမော်ရတော်ဆိုငက
် ယ် စိုးနင်ိုးစဉ် ဘောရတွကို သတပပြု မှောလဲ ?

၁၄

၂၆

၃.၆.၂၀၂၀

အသက်အ ွယ်အလက
ို ်

၁၃

သင့််ရတော်တဲ့်

ကိုယ်လက်လပ
ှု ် ှောိုးမှုဲ့

အောိုးကစောိုး ပိုမှန်ပပြုလိုပ်လ င်ဘယ်လို အကျြုိုးရကျိုးဇူိုး ရတွ
မလဲ ?
၂၇

၂.၆.၂၀၂၀

ရစျိုး၊ လမ်ိုး၊ အရဆောက်အဦိုးအတွငိုး် နှင့်် လူရပေါ်သိုို့ ပိုိုးသတ်

၁၂

သန်ို့စင် ရဆိုးပြန်ိုးပ င်ိုးက (COVID-19)ရ ောဂါ ကောကွယ် ော တွင်
အကျြုိုး ှ ပါသလောိုး ?
၂၈

၁.၆.၂၀၂၀

အတွင်ိုးတမ်ရ ောဂါကို ဘောရ ကောင့်် ဂရိုပပြုသင့််တောလဲ ?

၁၁

၂၉

၃၁.၅.၂၀၂၀

ကမ္ော့်ရဆိုးလပ်မရသောက်ရ ိုးရနို့(၂၀၂၀)

၁၀

၃၀ ၃၀.၅.၂၀၂၀

ငါိုးစောိုးသိုိုးလ င်

ကျန်ိုးမောရ ိုးအတွက်

ဘယ်လိုအကျြုိုးရကျိုးဇူိုး

၉

ရတွ မလဲ ?
၃၁ ၂၉.၅.၂၀၂၀

ဆောိုးရလ ော့်စောိုးြိုို့ ဘောရ ကောင့်် လိုအပ်တောလဲ ?

၈

၃၂

ရသွိုးလွန်တိုပ်ရကွိုးရ ောဂါ

၇

၂၈.၅.၂၀၂၀

လိုးို ဝမပြစ် ရအောင်ကောကွယ်ြိုို့

ဘောရတွလပ
ို ် မှောလဲ ?
၃၃ ၂၇.၅.၂၀၂၀

ရဆိုးလပ်ပြတ် င် ဘောအကျြုိုးရကျိုးဇူိုးရတွ မှောလဲ ?

၃၄ ၂၆.၅.၂၀၂၀

ရသွိုးလွန်တိုပ်ရကွိုးရ ောဂါ
အပြစ်မျောိုးတောလဲ ?

နှစ်စဉ်မိုးို ောသမှော

၆
ဘောရ ကောင့််

၅

၃၅ ၂၅.၆.၂၀၂၀

ဘောရ ကောင့်် ကောကွယ်ရဆိုးထိုးို နှ/တိုက်ရက ိုးြိုို့ လသ
ို လဲ ?

၄

၃၆ ၂၄.၅.၂၀၂၀

အပပင်ထွကတ
် ဲ့်အ ါတိုင်ိုးဘောရ ကောင့်် ပါိုးစပ်နှင့်် နှှာရ ါင်ိုးစည်ိုး

၃

(Mask)တပ်ြိုို့လတ
ို ောလဲ ?
၃၇ ၂၃.၅.၂၀၂၀

ကိုရိုနှာဗိုငိုး် ပ်စ်

ရ ောဂါ

ကူိုးစက်ပ င်ိုးမ

ရအောင်

အပ ောိုး

၂

ဆပ်ပပောနဲို့ရ ကို အသိုိုးပပြုပပိုးစကကန်ို့(၂၀) ကောရအောင် လက်ရဆိုး ြိုို့

၁

သူရတွနဲို့ ဘောရ ကောင့်် (၆)ရပအကွောမှောရနသင့််တောလဲ ?
၃၈ ၂၂.၅.၂၀၂၀

ဘောရ ကောင့်် လအ
ို ပ်တောလဲ ?

ဒရနို့အတွက်သရကောင်ိုးစ ောမျောိုးစစ
ို ရ
ို ပါင်ိုး (၃၈)မျြုိုးထတ
ို ်ရဝပပိုးပြစ်ပါသည်။
ကျန်ိုးမောရ ိုးနင
ှ ့််အောိုးကစောိုးဝန်ကကိုးဌောန၏ အင်တောနက်စောမျက်နှှာနှင့်် Facebook လူမှု
ကွန်ယက် စောမျက်နှာှ (https://www.mohs.gov.mm/Main/content/publication/2019ncov)

နှင့််

(https://www.facebook.com/MinistryOfHealthAndSportsMyanmar/)

တို့ိုတင
ွ ် ယူနင
ို ်ပါသည်။
က ််းမြောကရ်းနှင်အြော်းကစြော်းဝ ်ကကီ်းဌြော
(၇.၁.၂၀၂၀)

