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ို ််းရြ်စ်ကရြောဂါ COVID-19 ဆင
ို ်ရြော
ြညြောကြ်း video မ ြော်း
(Updated as of 1-7-2020)

စဉ်
၁

အက

date

ကိုရိုနာဗိုင်း် ရပ်စ်(COVID-19) ရရောဂါ ကောကွယ်နိုငဖ
် အ
ိုို့ တွက် စိုင်း် စိုင််းခမ််းလှိုင်၏
တိုက်တွန််းချက် (MP4)
“ကိုရိုနာဗိုင််းရပ်စ်ရရောဂါ

၂

Released

ြောင််းအရြော

နိုငင
် ရ
ံ တော်၏

(COVID-19)

အတိုငပ
် င်ခံပိုဂ္ိုလ်

က်းစက်မှိုအနတရောယ်မှ

(5/2020)

ကောကွယ်ဖို့ို

ရ ေါ်ရအောင်ဆန််းစိုကကည်နှင့််အတ

စနစ်တကျ

(21-3-2020)

လက်ရဆ်းကကပါစိုို့” (MRTV နှငပ
့်် ်းရပါင််းရဆောင်ရွက်)
၃
၄
၅
၆
၇

“တိုို့ အလိုပ်လိုပ်စိုို့ ရ
COVID-19

ရရောဂါ

်းကင််းစွော” (Safety and Health at Work)
ကောကွယ်ကိုသရရ်းလိုပ်ငန််းမျော်း

(4-5-2020)

ရဆောင်ရွက်လျက်ရှသည့််

ဆရောဝန်မျော်း၊ ဆရောမမျော်းနှင့်် ကျန််းမောရရ်းဝန်ထမ််းမျော်းကို ဂိုဏ်ပပိုပခင််း
COVID-19 ရရောဂါ ကောကွယ်ရရ်းဆိုင်ရော “သံချပ်” (သရိုပ်ရဆောင် ရ ါင််း) (BBC
Media Action နှင့်် ပ်းရပါင််းရဆောင်ရွက်)
“အမ်မှောရနပါ၊ ီအချန်ခါ”(Stay at Home) (သန််းသန််းစို်း) ဇောတ်လမ််းတို (Kyaw
Aaron Media နှင့်် ပ်းရပါင််းရဆောင်ရွက်)
Myanmar National COVID-19 Call Centre (MRTV နှငပ
့်် ်းရပါင််းရဆောင်ရွက်)

(29-4-2020)
(29-4-2020)
(24-4-2020)
(23-4-2020)

ယခိုအချန်မှော မသော်းစိုနှင်အ
့် တ အမ်မှောရနပခင််း (Stay at Home)ကိုပဲ ရရွ်းချယ်
၈

လက
ို ်ပါ။ “ရရွ်းချယ်လက
ို ်ပါ က”ို (ညီနနဒ၊ ဖ်းစံို) ဇောတ်လမ််းတို (Kyaw Aaron Media

(21-4-2020)

နှင့်် ပ်းရပါင််းရဆောင်ရွက်)
၉
၁၀
၁၁
၁၂
၁၃
၁၄

“တအ
ိုို့ ော်းလံို်းနဲို့ဆိုင်တယ်”

(ဂွမ််းပံို) ဇောတ်လမ််းတို (Kyaw Aaron Media နှင့််

ပ်းရပါင််းရဆောင်ရွက်)
ကိုရိုနာဗိုင်း် ရပ်စ်ရရောဂါ

(COVID-19)

ကောကွယ်ရရ်း

“ချင့််ယံိုကကည့််ရှဲ”

ဇောတ်လမ််းတို(Kyaw Aaron Media နှင့်် ပ်းရပါင််းရဆောင်ရွက်)
“COVID-19

ကောကွယ်ဖို့၊ို

ဆပ်ပပောနှင်ရ
့် ရအသံို်းပပိုလို့၊ို

စကကနို့်(၂၀)စနစ်တကျ

လက်ရဆ်းကကစို...” ပညောရပ်းဇောတ်လမ််းတို
က်းစက်ရရောဂါကောကွယ်ရရ်းဝတ်စံို PPE ဝတ်ဆင်ပခင််း/ချွတ်ပခင််း 4 video files
(NHL နှင့်် ပ်းရပါင််းရဆောင်ရွက်)
COVID-19

ကောကွယ်ရရ်း

ကျန််းမောရရ်းအသပညောရပ်းနှို်းရဆော်မှို

သီချင််း

(တိုင််းရင််းရဆ်းပညောဦ်းစီ်းဌောနနှင့်် ပ်းရပါင််းရဆောင်ရွက်)
“ Go Away Corona ကမ္ော့် အပပင်သွော်းပါ ကိုရိုနာ” သီချင််း - Phyo Pyae Sone &

(21-4-2020)
(13-4-2020)

(15-4-2020)
(14-4-2020)
(13-4-2020)
(2-4-2020)

Mi Sandi (ရန်ကိုန်တိုင်း် ကျန််းမောနှင့်် ပ်းရပါင််းရဆောင်ရွက်)
၁၅
၁၆
၁၇
၁၈
၁၉
၂၀

“မမကစ ကောကွယ်ပါ

COVID-19 ” MP4 Video file (397.14MB)(ရတ်းသံရှင်-

သွန််း)
COVID-19 Prevention Health Talk(2) (သရိုပ်ရဆောင်/ရတ်းသံရှင် ချစ်သိုရဝ)
(ရန်ကိုန်တိုင်း် ကျန််းမောနှင့်် ပ်းရပါင််းရဆောင်ရွက်)
COVID-19 Prevention Health Talk(1) (သရိုပ်ရဆောင်/ရတ်းသံရှင် ချစ်သိုရဝ)
(ရန်ကိုန်တိုင်း် ကျန််းမောနှင့်် ပ်းရပါင််းရဆောင်ရွက်)

(21-3-2020)
(19-3-2020)
(19-3-2020)

(19-3-2020)

GAD video on Community Strength to Prevent COVID-19 (MRTV)
COVID-19 ရရောဂါ ကောကွယ်ဖို့ို လက်ကို စနစ်တကျရဆ်းရကကောစိုို့ (သရိုပ်ရဆောင်/
ရတ်းသံရှင် ချစ်သိုရဝ) (ရန်ကိုန်တိုင်း် ကျန််းမောနှင့်် ပ်းရပါင််းရဆောင်ရွက်)

(17-3-2020)

ကျန််းမောရရ်းနှင့််အော်းကစော်းဝန်ကကီ်းဌောနမှ ပပည်သမျော်းထံသိုို့
ရမတတောရပ်ခံပန်ကကော်းချက် (MRTV)

၂၁
၂၂
၂၃
၂၄

ကိုရိုနာဗိုင်း် ရပ်စ်ရရောဂါ

(COVID-19)

ကောကွယ်ရရ်း

အသံလွှင့််နှို်းရဆော်ချက်

(ရတ်းသံရှင် မရနာ)
လတ်တရလောအသက်ရှှူလမ််းရကကောင််းဆိုင်ရောရရောဂါ Coronavirus Disease 2019
(COVID-19) (ရ ါက်တောရအ်းပမတ်မွန်)
2019 Novel Coronavirus (2019 nCov) လတ်တရလောအသက်ရှှူလမ််းရကကောင််း
ဆိုင်ရောရရောဂါအရကကောင််းသရကောင််းစရော (MRTV)
တရိုတ်ပပည်သူ့သမမတနိုငင
် ၊ံ

ဝဟန်ပမိုြို့မှ

စတင်ပဖစ်ပွော်းရသော

2019

Novel

Coronavirus ကောကွယ်ရန် စနစ်တကျလက်ရဆ်းပခင််း Video

(28-2-2020)
(27-2-2020)
(11-2-2020)
(4-2-2020)

ကျန််းမောရရ်းအသပညော Video File စိုစရ
ို ပါင််း (၂၄)မျို်းထိုတ်ရဝပပီ်းပဖစ်ပါသည်။
ကျန််းမောရရ်းနှင့််အော်းကစော်းဝန်ကကီ်းဌောန၏ အင်တောနက်စောမျက်နှာနှင့်် Facebook လမှို
ကွန်ယက် စောမျက်နာှ (https://www.mohs.gov.mm/Main/content/publication/2019ncov)

နှင့််

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

တို့ိုတင
ွ ် ရယနင
ို ်ပါသည်။
န််းမြောကရ်းနှင်အြော်း

စြော်းဝန်က

်းဌြောန

(၇.၁.၂၀၂၀)

