ပြည်သူ့ကျန််းမာရ ်းဦ်းစ်းဌာန၊ ကျန််းမာရ ်းအသိပညာမမြှင့််တင်ရ ်းဌာနခွဲ

ကှိဗစ်-၁၉ ရ ာဂါကာကွယ်ရ ်း မှိသာ်းစဝင်မျာ်းအြေျင််းြေျင််း
အသှိရြ်း/သတှိရြ်း ရပြာကကာ်း မညအ
် ြေျက်မျာ်း (၆-၁-၂၀၂၁)
၁။ ရ ာဂါြှိ်း /ှိ မ ှိ အပမင်ပြင် မသှိနှိင်ြါ
(၂၅-၁၂-၂၀၂၀) ရက်န အ
ေ့ ထိ မြန်ြာနိုင်ငံတင
ွ ် ကိိုရိို ာဗိင
ို ််းရပ်စ်နရောဂါ (ကိိုဗစ်-၁၉) ပိ်းို န
အ က် (၆၅)ရောခိိုင်နှု ််းခ ေ့်ဖြစ်သည် (၇၈,၃၅၅)ဦ်းခ ေ့်သည် နရောဂါလကခဏော
န နကောင််းကျ ််းမောစောန
ကလည််း မိမိထ

ွေ့ရခ
ိ ဲရသဖြင် အဖမင်အော်းဖြင် မည်သူူ့ထ

စ်စို

ွေ့ရသ
ိ ူ (၁၂၀,၅၄၆)ဦ်း

စ်ရော မဖပသဘဲ သောမ ်အ

ိိုင််း

င် နရောဂါပိ်းို ရိသည်ကိိုမသိနိိုင်ပါ၊ နရောဂါရိသူမျော်း

င် နရောဂါရိန သည်ကိို မသိနိိုင်ပါ။

၂။ ကှိဗစ်-၁၉ ရ ာဂါြှိ်း အဓှိကြျျံ့နှံ့က်းစက်ြ
ကိိုရိို ာဗိင
ို ််းရပ်စပ
် ်းိို ပါဝင်နိိုင်သည် အစက်အမှု ် (Droplets)မျော်းသည် အသက်ရှူထို
ပ

ဖ် ခင််းမ

စ်ဆင် အ ်း

်ဝ ််းကျင် (၅)နပခ ေ့်အထိနင် စကော်းကိိုကျယ်နလောင်စော နဖပောကကော်းဖခင််း၊ သချင််းဆိိုဖခင််းဖြင် ပိမ
ို ိိုကောနဝ်းသည်

အကောအနဝ်းအထိနရောက်ရန
ိ ိိုင်ပါသည်။ နချောင််းဆိို်းဖခင််းမ
အထိ၊ နာနချဖခင််းမ
အထူ်းသဖြင် အလိုပိ

ဆင်

ဆင်

စ်စကက ေ့်လျှင်(၃၃)နပနှု ််း အရိ ်ဖြင်(၆)နပခဲခ ေ့်

စ်စကက ေ့်လျှင်(၁၆၄)နပနှု ််း အရိ ်ဖြင်(၁၉)နပခခ
ဲ ေ့် အထိပျွေ့နန
ေ့ ရောက်ရိနိုင
ိ ်ပါသည်။

်အခ ််းမျော်း၊ အဲယော်းက ််းအခ ််းမျော်း၊ နလဝင်/နလထက် မနကောင််းနသောအခ ််းမျော်း

င် နရောဂါပိို်း

သည် ပိမ
ို ၍
ိို လယ်ကူစော ပျွေ့နက
ေ့ ူ်းစက်နိိုင်ပါသည်။

ကှိရှိနာဗှိင််း ြ်စ်ြှိ်းြါရသာ အစက်အမှုန်မျာ်းြျျံ့နှံ့ြ

၃။ ကှိဗစ်-၁၉ရ ာဂါ အလွယ်တက က်းစက်ရစရသာ အရပြေအရနမျာ်းသည်ပေါါးစပ်နှင်နှှာခ ေါင်ါးစည်ါး(mask)
ဖခင််း/ အတူစိုခ ါးစာါးခ
မနကောင််းနသောအခ ််းမျော်း

ပ်ဆင်ဖခင််းမရိဘဲ

တစ်ဦါးနှင်တစ်ဦါး(၆)ခပအတွင်ါး

ာက်မ င်ါး/ ြျက်နှှာ ျင်ါးဆိုင် စာါးခ ာက်မ င်ါး၊ အလိုပိ

နါးကပ်စာွ နဖပောဆိိုဆက်ဆ

်အခ ််းမျော်း၊ နလဝင်/နလထက်

င် အဖခော်းသူမျော်းနင် န ထိိုင်ဖခင််းနင် လူစိုလူနဝ်းရိရောသိိုေ့ သော်းနရောက်ဖခင််း

ေ့ိိုဖြစ်ပါသည်။

၄။ ကှိဗစ်-၁၉ ရ ာဂါ ပြင််းထန်စွာ ြေစာ်း နှိင်သမျာ်း
(၂၅-၁၂-၂၀၂၀)ရက်န ေ့အထိ မြန်ြာနိုင်ငံတင
ွ ် ကိုဗစ်-၁၉ခရာဂေါကူါးစက်မ င်ါး ံရဖခင််းနကကောင် နသဆို်းသူ (၂,၅၅၂)ဦ်း
ရိသည်အ က် (၂,၁၇၄)ဦ်းဖြစ်သည် (၈၅.၂)ရာ ိုင်နှုန်ါး န် ည် ဆါး ျျို၊ခ ွါးတါးို ၊ နှလံိုါး၊ အ
အဆိုတ၊် ကင်ဆာစ

ည် နှာတာရှညခ
် ရာဂေါ အ ရ
ံ ှ ူြျာါးဖြစ်သည်ကိို န

ည်ါး၊ ခကျာက်ကပ်၊

ွေ့ရိရပါသည်။ နရောဂါကူ်းစက်ခရဖခင််း

နကကောင် နသဆို်းပပ်းမ နဆ်းရိုနရောက်လောသူ(၂၇၂)ဦ်းဖြစ်သည် (၁၁)ရောခိိုင်နှု ််းရိပပ်း နဆ်းရိုသိိုေ့နရောက်ပပ်း (၂၄) ာရ
အ

င််း နသဆို်းသူ(၅၆၀)ဦ်းဖြစ်သည် (၂၂)ရောခိိုင်နှု ််းရိသည်အ

နဆ်းရိုသိိုေ့ အချိ ်မနရောက်ရိဖခင််း မရိသည်ကိို န

က် နသဆို်းသူ (၈၃၂)ဦ်းဖြစ်သည် (၃၃)ရောခိိုင်နှု ််းမော

ွေ့ရပါသည်။

၅။ ကှိဗစ်-၁၉ ရ ာဂါ ပြင််းထန်စွာြေစာ်း ြ
ကိိုဗစ်-၁၉ ကူ်းစက်ခရသူမျော်းအ က် အချိ ွေ့သည် အ
နဆောင်

င်ကိုသမှုအမျိ ်းမျိ ်း

(နအောက်စဂျင်နပ်းဖခင််း၊

က်ရှှူရအလွန် က် ဲနသောနကကောင် အထူ်း ကကပ်မ

အသက်ရှူကူစက်

ပ်ရဖခင််း၊

်ကိုသ

နသ်းရည်ကကည် ကိုထို်းဖြင်

ကိုဖခင််းစသည်....)ခယူပပ်း ခရာဂေါမပင်ါးထန်စွာ ံစာါးရကော အသက်နသဆို်းသည်အထိ ဖြစ်နင
ိို ်ပါသည်။
၆။ ကှိဗစ်-၁၉ ရ ာဂါ၏ရနာက်ဆက်တဆ
ွွဲ ှိ်းကျှိ ်းမျာ်း
ကိုဗစ်-၁၉ ကူါးစက် ံရ
တွဲ

ူြျာါးအ က် အချိ ွေ့မောခရာဂေါ မပန်လည်ခကာင်ါးြွန်

ခရရှညဆ
် ိုါးကျျိုါးြျာါးဖြစ်သည်

နှလံိုါး၊

အဆိုတ၊်

ဦါးခနှှာက်နှင်

က်

ာလာခ ာ်လည်ါး ခနှာက်ဆက်

အာရံိုခ ကာနရောဂါ၊

ခ ွါးခ ကာြျာါးအတွင်ါး

ခ ွါး ဲမ င်ါး၊ စတ်ပိုင်ါးဆိုင်ရာထ ိုက်ြှုကက်းမော်းစော ခစော်းရဖခင််း၊ အလွန်အြင်ါး ခြာပန်ါးမ င်ါး၊ ခ ျာင်ါးဆိုါးမ င်ါး
ာ

ေ့ိိုကိို

ောရည် ခစော်းရနစနိိုင်ပါသည်။

၇။ ကိိုဗစ်-၁၉ ရ ာဂါ ထိရ ာက်စာ ကာကယ်နင
ိို ် န်အတက်ပါ်းစပ်နင်နာနခါင််းစည််း (Mask) ကိို မဖြစ်မန
အကော (Face Shield)မျော်းကိိုပါ

ြ
ဲ က်

စ စ်

ကျ

န
် ိိုင်သမျှ အိမမ
် ောန ပါ၊ အဖပင်ထက်

ပ်ဆင်ပါ၊ လူအမျော်းနင်ထိန

ွေ့ဆက်ဆရပါက မျက်နာ

ပ်ဆင်ပါ၊ ပါ်းစပ်နင်နာနခါင််းစည််း (Mask)

နစျ်းသည်မျော်းထမ နစျ်းဝယ်ယူဖခင််းကိို နရောင်ကကဉ်ပါ၊

စ်ဦ်းနင်

စ်ဦ်း

ိုင
ိ ််း

ပ်ဆင်ထော်းဖခင််းမရိနသော

်နင
ိို ်သမျှ (၆)နပအကော ခပ်ခောခော

န ထိိုင်ပါ၊ လူစိုလူနဝ်းနရောင်ကကဉ်ပါ၊ လက်ကိို စကက ေ့်(၂၀) ကကောနအောင် မကကောခဏ စ စ်

ကျနဆ်းနကကောပါ၊ အလိုပိ

်

အခ ််းမျော်း၊ အဲယော်းက ််းအခ ််းမျော်း၊ နလဝင်/နလထက်မနကောင််းနသောအခ ််းမျော်းသိိုေ့ သော်းနရောက်ဖခင််းမ နရောင်ကကဉ်ပါ၊
မိသော်းစိုဝင်အချင််းချင််း၊ မိ

်နဆအချင််းချင််း

စ်ဦ်းနင်

စ်ဦ်း အသိနပ်းပါ၊ သ

ိနပ်းပါ၊

၈။ ကာကွယ်ရ ်းနည််းလမ််းရတွကှိ လတှိင််း၊ မှိသာ်းစတှိင််းက ြါဝင်ရဆာင် ွက် န်လှိြါသည်
အထက်ပေါကောကယ်နရ်း ည််းလမ််းမျော်းကိို လူ

င
ိို ််း၊ မိသော်းစို

င
ိို ််းမ

ိကျစောလိိုက် ာနဆောင်ရွက်ဖခင််း မရိပါက

ထိ ််းချ ပ်ရ ်ခက်ခဲနသော လူအစိုလိိုက်အပပ လိိုက် ကိိုဗစ်-၁၉ ဖြစ်ပော်းမှုမျော်းစော ထပ်ခါထပ်ခါ ကက န
နိိုင်င၏ စ်းပော်းနရ်း၊ လူမှုနရ်းစသည် ြွေ့ပြိ ်း

ိို်း

ွေ့ရနိိုင်ပပ်း မိမိ

က်မှုမျော်းကိို ကက်းမော်းစောထိခိိုက်နိိုင်ပါသည်။

လတှိင််း၊ မှိသာ်းစတှိင််းအရနပြင် (၁) ြါ်းစြ်နင်နာရြေါင််းစည််း(Mask)ကှိ စနစ်တကျ တြ်ဆင်ြါ။
(၂)

တစ်ဦ်းနင် တစ်ဦ်း ြေြ်ြေွာြေွာ ရနထှိင်လြ်ကှိင်ြါ။

(၃) လက်ကှိ မကကာြေဏ ရဆ်းရကကာြါ။
(၄) တစ်ဦ်းနင်တစ်ဦ်း အသှိရြ်း၊ သတှိရြ်းြါ။
(၆-၁-၂၀၂၁)

ိုေ့ိ

