COVID-19 ရောဂါရောင့်ကြပ်ကြည့ရ
် ှုမှုနှင့်ပတ်သြ်၍ သတင်းထုတ်ပပန်ပြင်း
(၇-၂-၂၀၂၁) ေြ်ရန့၊ ည (၈:၀၀)နာေီ
(၆-၂-၂၀၂၁)ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀)ောရီမှ (၇-၂-၂၀၂၁)ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀)ောရီအတွင်း ဓာတ်ခွဲ
ေမူောစုစုနေါင်း (၇,၁၁၂) ခုအား စစ်နေးပေီးစီးခဲ့ရာ COVID-19 နရာဂါဓာတ်ခွဲအတည်ပေု လူောသစ်
(၅၄) ဦး နတွ့ရှရ
ိ ေါသည်။
ဓာတ်ြွဲြန်းများနှင့် တိုင်းရေသကြီး/ ပပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ြွဲေမ်းသပ်မှုအရပြအရန
(၇-၂-၂၀၂၁) ေြ်ရန့၊ ည (၈:၀၀) နာေီ
ေေ်ရေးြဲ့သည့်
ဓာတ်ြွဲဌာနအမည်

ဓာတ်ြွဲနမူနာ
ေုေုရပါင်း

ပိုးရတွ့
လူနာသေ်

အမျိုးသားကျေ်းမာနရးဓာတ်ခွဲမှုေိုင်ရာဌာေ (ရေ်ကုေ်)

(၇၆၁) ခု

(၁၆) ဦး

နေးသုနတသေဦးစီးဌာေ (ရေ်ကုေ်)

(၁၈၂) ခု

(၃) ဦး

ပေည်သူ့ကျေ်းမာနရးဓာတ်ခွဲမှုေိုင်ရာဌာေ (မူေယ်)

(၃၅၀) ခု

(၄) ဦး

ရေ်ကုေ်ပမို့၊ အမှတ် (၁) တေ်မနတာ်နေးရုံကကီး (ခုတင် ၁၀၀၀)

(၃၂၉) ခု

(၅) ဦး

ပေင်ဦးလွင်ပမို့၊ အမှတ် (၁) တေ်မနတာ်နေးရုံကကီး (ခုတင် ၇၀၀)

(၂၁) ခု

-

ပုဂလ
္ဂ ိကဆေးရုံနှင့် ဓာတ်ခွဲခန်းများ

(၁) ခု

-

(၃၆) ခု

(၅) ဦး

(၅,၄၃၂) ခု

(၂၁) ဦး

(၇,၁၁၂) ြု

(၅၄) ဦး

နေပေည်နတာ်နကာင်စီ၊ တိုင်းနေသကကီးနှင့် ပေည်ေယ်များရှိ
နေးရုံများတွင် COVID-19 Rapid Antigen Diagnostic Test
စစ်နေးမှုအနပခအနေ
နေပေည်နတာ်နကာင်စီ၊ တိုင်းနေသကကီးနှင့် ပေည်ေယ်
ပေည်သူ့ကျေ်းမာနရးဦးစီးဌာေများတွင် COVID-19 Rapid Antigen
Diagnostic Test စစ်နေးမှုအနပခအနေ
ေုေုရပါင်း

COVID-19 နေ့စဉ် စမ်းသေ်နတွ့ရှိရမှုနှုေ်း (test positivity rate) မှာ နအာက်ေါအတိုင်း
ပြစ်ေါသည် -

ဓာတ်ခွဲေမူော
စုစုနေါင်း
ေိုးနတွ့လူော
ေိုးနတွ့ရှိမှု
ရာခိင
ု ်နှုေ်း

မှတ်ချက်။
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COVID-19 စမ်းသေ်နတွ့ရှိရမှုနှုေ်းမှာ ဓာတ်ခွဲစစ်နေးသည့် အနရအတွက်နေါ်၌ လည်း
မူတည်နေေါသည်။
(၂၉-၁-၂၀၂၁)ရက်နေ့မှ (၇-၂-၂၀၂၁)ရက်နေ့အထိ နေ့စဉ်စစ်နေးနသာ ဓာတ်ခွဲ
ေမူောများ၏ ေျှမ်းမျှအနရအတွက်မှာ (၁၂,၃၃၄) ခု ပြစ်ေါသည်။

* ပပည်သူလထ
ူ ုအရနပြင့် ြျန်းမာရေးနှင့်အားြေားဝန်ကြီးဌာနမှ တေ်ပပည်လံးု အတိင
ု ်းအတာပြင့်
ရောင်ေွြ်ရနသည့် “ပါးေပ်နှင့် နှာရြါင်းေည်း မပြေ်မရန တပ်ေင်ရေး လူထုလပ
ှု ်ေှားမှုေီမံြျြ်
(mask and face shield campaign)” ၌ ပါဝင်ရသာ ရောင်ေွြ်ေမည့်အြျြ်များြို တြ်ကြေွာ
ပူးရပါင်း ပါဝင်ရောင်ေွြ်ပြင်းနှင့် “တေ်ဦးြိုတေ်ဦး အသိရပးပြင်း/ သတိရပးပြင်း မိသားေု
ေီမံြျြ်” အတိုင်း COVID-19 ရောဂါ ြာြွယ်ရေးနည်းလမ်းများအား အသိရပးပြင်းနှင့် သတိရပး
ပြင်းတို့ ရောင်ေွြ်မှသာလျှင် ရောဂါြူးေြ်ပပန့်ပွားမှုြို အပမန်ေုံးထိန်းြျုပ်နိုင်မည်ပြေ်ပါသည်။

ပမန်မာနိုင်ငံတွင် COVID-19 လူနာပြေ်ပွား၊ ရသေုံးမှုအရပြအရန
(၇-၂-၂၀၂၁) ေြ်ရန့၊ ည (၈:၀၀) နာေီ
အသေ်
(လွန်ြဲ့ရသာ ၂၄ နာေီအတွင်း)

ယြုအထိ ေုေုရပါင်း

စစ်နေးခဲ့သည့် ဓာတ်ခွဲေမူော စုစုနေါင်း

(၇,၁၁၂) ဦး

(၂,၄၆၂,၈၁၁) ဦး

COVID-19 ဓာတ်ခွဲအတည်ပေုလူော စုစုနေါင်း

(၅၄) ဦး

(၁၄၁,၄၂၃) ဦး

နေးရုံေင်းခွင့်ရရှိသူ

(၁၄၁) ဦး

(၁၂၇,၆၈၄) ဦး

နသေုံးလူော

(၅) ဦး

(၃,၁၇၅) ဦး

 ယနေ့ နသေုံးသူ (၅) ဦးအေက် နရာဂါအခံရှိသူ (၄)ဦး ေါဝင်ေါသည်။
 တိုင်းနေသကကီး/ ပေည်ေယ်များရှိ နေးရုံများနှင့် ရေ်ကုေ်ပမို့ရှိ COVID-19 နရာဂါကုသနရး
ဌာေများ၊ တေ်မနတာ်နေးရုံများမှ နေးရုံေင်းခွင့်ရရှိသူ စုစုနေါင်း (၁၄၁) ဦးတွင် o နေးရုံများ

-

(၈၀) ဦး

o COVID-19 နရာဂါကုသနရးဌာေများ (ရေ်ကုေ်ပမို့)

-

(၆၁) ဦး ေါဝင်ေါသည်။

 ရေ်ကုေ်တိုင်းနေသကကီးအတွင်း

ဓာတ်ခွဲအတည်ပေုလူောများနှင့်

အေီးကေ်ထန
ိ တွ့ခဲ့သူများ

အေက်မှ ဓာတ်ခွဲအနပြ Negative ထွက်ရှိခဲသ
့ ူများအား နေအိမ်များတွင် ေက်လက်၍ အသွား
အလာကေ့်သတ်ထားရှိေါသည်။

