မေယု FM နှင့် မေသတွင့််းေီေယ
ီ ာေ ာ်းေှတစ့်ဆင့် ရခုင့်၊ ဘင်္ဂါလီ ဘာသာစကာ်းေ ာ်း
ဖြင့်ထတ
ု ့်လွှင့်နုငေ
့် ည့် (COVID-19)မရာင်္ါကာကွယ့်မရ်း သတင့််းစကာ်းေ ာ်း
န ေ့စွဲ- ၂၉.၆.၂၀၂၀
(က) (၂၉.၆.၂၀၂၀) န ေ့၊ ံ က်ပိိုင််းအထိ ကမ္ဘာတင် COVID-19 န ာဂါဖြစ်ပာ်းသူ (၁၀) သ ််း (၂) သိ ််း
နက ာ် ိ၍ နသဆံို်းသူ (၅)သိ ််း (၄)နထာင်နက ာ်
အတက်မ္ာ

န ေ့စဉ်တက်လ က် ိန ပါသည်။

ိန ပပြီဖြစ်ကာ ဖြစ်ပာ်းသူနင် နသဆံို်းသူအန

မ္ိမ္တ
ိ ိန
ိုေ့ ိိုငင
် န
ံ င်

ယ် မ္ိတ်ခ င််းထိစပ်လ က် ိသည်

အိနဒိယနိိုငင
် တ
ံ င် ဖြစ်ပာ်းသူ (၅)သိ ််း (၄)နသာင််းနက ာ်ခ ေ့်၊ နသဆံို်းသူ (၁)နသာင််း (၆)နထာင် နက ာ်
ခ ေ့်၊ ဘဂဂလာ်းန

်နိိုင်ငံတင် ဖြစ်ပာ်းသူ (၁)သိ ််း (၃)နသာင််း နက ာ်ခ ေ့်၊ နသဆံ်းို သူ (၁,၇၃၈) ဦ်း

ိန ပပြီ်း အဆိပ
ို ါ နိိုငင
် မ္
ံ ာ်းတင် ဖြစ်ပာ်း/ နသဆံို်းသူဦ်းန မ္ာလည််း အ ိ ်အဟို ်ဖြင် ဆက်လက်
ဖမ္င်တက်လ က် ိကာ န ာဂါကိိုထိ ််းခ ျုပ်
(ခ)

် ခက်ခွဲလ က် ိသည်ကိိုနတွေ့ ိ ပါသည်။

ယန ေ့ ံ က်ပိိုင်း် အထိ မ္ိမ္တ
ိ ိိုန
ေ့ ိိုငင
် တ
ံ င် COVID-19 န ာဂါဖြစ်ပာ်းသူ (၂၉၉)ဦ်း

ိကာ ၎င််းတိိုေ့

အထွဲမ္ (၆) ဦ်း နသဆံ်းို ခွဲပပြီ်း န ာဂါပိို်းကင််းစင်သူ (၂၂၁)ဦ်း ိပပြီဖြစ်ပါသည်။ (၁၇.၅.၂၀၂၀)န ေ့ န ောက်
ပိိုင််း ပိို်းနတွေ့ ိသူ အာ်းလံို်း ြီ်းပါ်းသည် ဖပည်တင််းကူ်းစက်မ္ှုမ္ဟိုတ်ဘွဲ နိိုင်ငဖံ ခာ်းမ္ ဖပ ်လည်ဝင်န ာက်
လာသူမ္ ာ်းတင်သာ ပိို်းနတွေ့ ိ ဖခင််းဖြစ်ပါသည်။ သိဖိုေ့ ြစ်ပါ၍ မ္ိမ္ိတိန
ိုေ့ ိိုင်ငံတင် COVID-19 န ာဂါဖြစ်ပာ်း
မ္ှုကိို ဖမ္င်မ္ာ်းသည် အတိိုင််းအတာတစ်ခိုအထိ နကာင််းစာကာကယ်ထိ ််းခ ျုပ်ထာ်းနိိုငပ် ပြီဖြစ်ပါသည်။
န ာဂါပိို်းနတွေ့ ိ သူမ္ ာ်းအ က် ထက်ဝက်နက ာ်ဖြစ်သည် (၅၆%)ခ ေ့်သည် အဖမ္င်အာ်းဖြင် န နကာင််း
က ််းမ္ာစာ န ာဂါလကခဏာ တစ်စံိုတစ် ာဖပသဖခင််းမ္ ိနသာ်လည််း န ာဂါပိို်းမ္ ာ်း

ိန သည်ကိို

နတွေ့ ပါသည်။
(ဂ)

ယခိုအခါ

ခိိုင်ဖပည် ယ်တင် အိမ္် ြီ်းခ င််းနိိုငင
် မ္
ံ ာ်းမ္ တ ာ်းမ္ဝင်လမ္််းန ကာင််းမ္ ာ်းမ္တစ်ဆင်

ဝင်န ာက်လာနသာ န ာဂါလကခဏာမ္ဖပပိို်း ိသူမ္ ာ်းန ကာင် ထိိုသူတိိုေ့လာန ာက်သည်လမ္််းတစ်နလ ာက်
တင် ထိနတွေ့ခွဲသူမ္ ာ်းသည် န ာဂါကူ်းစက်ခံ မ္ှုဖြစ်ပာ်းနိိုင်ကာ လာ ာလမ္််း ိ ာမ္ ာ်း၊ ပမ္ိျုွေ့မ္ ာ်း၊ ပမ္ိျုွေ့ ယ်

မ္ ာ်း၌ COVID-19 န ာဂါဖြစ်ပာ်းသူ မ္ ာ်းဖပာ်းစာ ဆက်တိိုက်နပေါ်လာနိိုင်ပါသည်။ ထိိုမ္တစ်ဆင် န သ
တင််း ကူ်းစက်မ္ှုမ္ ာ်းစာ ဆက်လက်ဖြစ်ပာ်းနိိုင၍
် န သတင််းန ထိင
ို ်သူအာ်းလံို်းအတက် ကကြီ်းမ္ာ်းနသာ
COVID-19 န ာဂါကူ်းစက်မ္ှု အနတ ာယ် ိန ပါသည်။
(ဃ) သိဖိုေ့ ြစ်ပါ၍ က ််းမ္ာန ်းနငအ
် ာ်းကစာ်းဝ ်ကကြီ်းဌာ မ္ လမ္််းညွှ ်ထာ်းသည် နအာက်ပါန ာဂါ
ကာကယ်ထိ ််းခ ျုပ်န ်း အဓိကသတင််းစကာ်းမ္ ာ်းကိို န သတင််းန ထိိုင်သူ အာ်းလံို်းအန ဖြင် တိတိ
က က လိက
ို ် ော မ္ည်ဖြစ်ပါသည်(၁)

နိိုငင
် ဖံ ခာ်းမ္ဖပ ်န ာက်လာသူမ္ ာ်းအာ်း

အသာ်းအလာ

တာ်းဖမ္စ်ပိတ်ပင်၍

သြီ်းသ ်ေ့ခွဲဖခာ်း

န ထိင
ို န
် စဖခင််း (Quarantine) လိုပ်င ််းစဉ်မ္ ာ်းတင် အဖပည်အဝပူ်းနပါင််းပါဝင်နစပါ၊ တ ာ်း
မ္ဝင် ဖပ ်လည်ဝင်န ာက်လာသူမ္ ာ်း ိက မ္ဖြစ်မ္န

သတင််းပိပ
ိုေ့ ါ၊ ထိိုသိအ
ိုေ့ ခ ိ ်မ္ြီ သတင််းပိိုေ့

ဖခင််းဖြင် ထိိုသူတင် ပိို်း ိ/မ္ ိ ဦ်းစာစစ်နဆ်းနပ်းနိိုင်မ္ည်ဖြစ်ပါသည်၊ အကယ်၍ ထိိုသူတင်
ပိို်းနတွေ့ ိခွဲပါက ထိသ
ို ူနင် ထိနတွေ့ခွဲသူအာ်းလံ်းို အာ်း ာနြနြာ်ထတ
ို ်ပပြီ်း န ာဂါပိို်းကူ်းစက်ခံ မ္ှု
ိ/မ္ ိ စစ်နဆ်းနပ်းနိိုငမ္
် ည်ဖြစ်ပပြီ်း န သတင််း ဆက်လက်က်းူ စက်မ္ှုမ္ ာ်း ကကြီ်းမ္ာ်းစာ မ္ဖြစ်နပေါ်
လာနစန ်းအတက် နကာင််းစာ အဟ ေ့်အတာ်းဖြစ်နစပပြီ်း

COVID-19 န ာဂါကိို ထိန
ို

ာ ိ

ာမ္ ာ်း၊ ပမ္ိျုွေ့မ္ ာ်း၊ ပမ္ိျုွေ့ ယ်မ္ ာ်း၌ ထိ ််းခ ျုပ်ကာကယ်ထာ်းနိိုငမ္
် ည်ဖြစ်ပါသည်၊
(၂)

တတ်နိိုင်သမ္ မ္ိမ္န
ိ အိမ္်တင်သာ န ထိင
ို ပ
် ါ လူစိုလူနဝ်း ိ ာ န
န ာက်

(၃)

ာသိိုေ့ မ္သာ်းပါနင်၊ သာ်း

် မ္ဖြစ်မ္န လိိုအပ်ပါက ပါ်းစပ်နင်နောနခါင််းစည််း (Mask) တပ်ဆင်ပါ၊

ပါ်းစပ်နင်နောနခါင််းစည််း (Mask) ကိို အဖပင်သိိုေ့ ထက်သည်အခါတိိုင််း အဖခာ်းသူမ္ ာ်းနင် (၆)နပ
အကာအတင််းတင် နဖပာဆိိုဆက်ဆံ သည် အခါတိိုင််းတင် စ စ်တက အသံို်းဖပျုပါ၊

(၄)

အဖခာ်းသူမ္ ာ်းနင် အပမ္ွဲတမ္််း အ ည််းဆံို်း(၆)နပအကာမ္သာ နဖပာဆိဆ
ို က်ဆံပါ၊ တတ်နိိုင်သမ္
အဖခာ်းသူမ္ ာ်းနင် ြီ်း ြီ်းကပ်ကပ်မ္န ပါနင၊်

(၅)

ကိိုရိုိ ောဗိိုင်း် ပ်စ်အာ်း အနပေါ်ယံအဆြီမ္ က်နောဖပင်အလွှာနင် ြံို်းအိုပ်ထာ်း၍ ဆပ်ဖပာနမ္ာ်လြီက ်း
သည် ထိိုအဆြီမ္ က်နောဖပင်ကိို ပ က်စြီ်းနစပပြီ်း စကက ေ့်(၂၀)ခ ေ့်အ ကာတင် ကိိုရိုိ ောဗိိုင််း ပ်စ်ကိို

အပိိုင််းပိိုင်း် ပ က်စြီ်းနစသည်ဖြစ်၍ လူူ့ခနဓောကိိုယ် ကလာပ်စည််းထွဲသိိုေ့ ဝင်န ာက်၍ ဖပ ေ့်ပာ်းဖခင််း
မ္ဖြစ်နိိုင်နတာပါ၊ သိဖိုေ့ ြစ်ပါ၍ ဆပ်ဖပာနင် န ကိို အသံို်းဖပျုကာ အ ည််းဆံို်း စကက ေ့်(၂၀) ကာ
နအာင် စ စ်တက မ္ ကာခဏ လက်နဆ်းပါ၊
(၆)

နောနခ ၊ နခ ာင််းဆိို်းသည် အခါတိိုင််း ပါ်းစပ်နင် နောနခါင််းကိို စ စ်တက လံခို ခံျုစာ ြံို်းအိုပ်ပါ၊
တစ်ရ ်းအသံို်းဖပျုပါက အသံို်းဖပျုပပြီ်းတစ်ရ ်းကိို အြံို်းပါနသာ အမ္ိှုက်ပံို်းထွဲသိိုေ့ စ ်ပ
ေ့ စ်ပါ၊ စကက ်ေ့
(၂၀) ကာနအာင် စ စ်တက လက်ဖပ ်နဆ်းပါ၊

(၇)

က ််းမ္ာန ်းနင်အာ်းကစာ်းဝ ်ကကြီ်းဌာ မ္ ထိုတ်ဖပ ်ထာ်းနသာ အနဖခအန မ္ ာ်းမ္ လ၍
ွဲ လူ(၅)
ဦ်း အထက်စိုနဝ်းဖခင််းကိို တတ်နိိုင်သမ္ လံ်းို ဝန ာင် ကဉ်ပါ။

(၈)

မ္ဖပင််းထ ်နသာ

ကိိုယ်လက်လှုပ် ာ်းမ္ှု

အာ်းကစာ်းဖပျုလိုပ်ပါ၊

အိပ်န ်းဝ

နအာင်အပ
ိ ်ပါ၊

အာဟာ ဖပည်ဝစာစာ်းသံို်းပါ၊
(၉)

မ္ိမ္က
ိ ိိုယ်တိိုင်နင် မ္ိသာ်းစိုတင် ကိိုယ်ပူဖခင််း၊ နခ ာင််းဆိို်းဖခင််း၊ အသက်ရ ကပ်ဖခင််း၊ အာ်းအင်
ကို ်ခ ််းဖခင််း လကခဏာမ္ ာ်း နပေါ်နပါက်လာပါက

ြီ်းစပ် ာ က ််းမ္ာန ်းဌာ သိိုေ့ ခ က်ခ င််း

(ခ က်ခ င််း) ဆက်သယ်၍ နစာစြီ်းစာ ကိုသမ္ှု ခံယူပါ၊ ထိသ
ို ိက
ိုေ့ ိုသမ္ှုခံယူဖခင််းဖြင် အသက်နသ
ဆံို်းမ္ှု အလ ် ည််းပါ်းမ္ည်ဖြစ်ပါသည်၊ ယခိုအခ ိ ်အထိ တစ်နိိုင်ငံလ်းံို တင် (၆)ဦ်း သာ နသဆံို်း
ဖခင််းမ္ာ မ္ ာ်းစာနသာ လူ ောမ္ ာ်းက နစာစြီ်းစာ အန ကာင််း ကာ်းသဖြင် ခ က်ခ င််းကိုသမ္ှုမ္ ာ်း
နပ်းသည်အတက်ဖြစ်ပါသည်၊
(၁၀) နကာလဟလသတင််းအမ္ာ်းမ္ ာ်းကိို လံ်းို ဝမ္ယံိုပါနင်၊ က ််းမ္ာန ်းနင်အာ်းကစာ်းဝ ်ကကြီ်းဌာ
နင် နိိုငင
် ပ
ံ ိိုငမ္
် ြီ ြီယာမ္ ာ်းမ္ သတင််းမ္ ာ်း၊ လမ္််းညွှ ်ခ က်မ္ ာ်းကိိုသာ ယံို ကည်လက
ိို ် ောပါ။
(င)

ထိေ့အ
ို ဖပင်

ခိိုင်န သအတင််း န ထိင
ို ်သူအခ ျုိ ွေ့သည် ထိင
ို ်း် နိိုငင
် ၊ံ မ္နလ်း ာ်းနိိုင်ငံကွဲသိန
ိုေ့ သာ

အိမ္် ြီ်းခ င််းနိိုငင
် မ္
ံ ာ်းသိိုေ့ တ ာ်းမ္ဝင်လမ္််းန ကာင််းဖြစ်သည် လူပွဲစာ်းမ္ ာ်းနင်ဆက်သယ်၍ တ ာ်းမ္ဝင်
နလစြီ်းသာ်းန ာက်ဖခင််းစသည်ဖြင် ဖပျုလိုပ်နလ ိသည်ကိို နတွေ့ ိ ပါသည်။ အဆိိုပါ နိိုင်ငံမ္ ာ်းတင်လည််း
COVID-19 န ာဂါဖြစ်ပာ်း/နသဆံ်းို မ္ှုမ္ ာ်းစာ ိန ၍ တ ာ်းမ္ဝင်လမ္််းန ကာင််းမ္ လာန ာက်သူမ္ ာ်းကိို

လံ်းို ဝလက်မ္ခံန ကာင််း အသိနပ်းန ကညာထာ်းပါသည်။ သိဖိုေ့ ြစ်ပါ၍ ထိသ
ို ိိုေ့တ ာ်းမ္ဝင်လမ္််းန ကာင််းမ္
သာ်းန ာက်ဖခင််းအာ်းလည််း လံ်းို ဝ န ာင် ကဉ် မ္ည်ဖြစ်ပါသည်။
(စ)

အထက်ပါ ထိုတ်ဖပ ်ထာ်းနသာ က ််းမ္ာန ်းဆိိုင် ာသတိနပ်းခ က်မ္ ာ်းကိို တိက စာ လိက
ို ် ော

ဖခင််းမ္ ိပါက တည်ဆွဲဥပန မ္ ာ်းနင်အညြီ အန ်းယူခံ မ္ည်ဖြစ်ပါန ကာင််း အသိနပ်းအပ်ပါသည်။

က န့််းောမရ်းနှင့်အာ်းကစာ်းဝန့်ကကီ်းဌာန
(၂၉.၆.၂၀၂၀)

