
 

 

 

ပြည်သ ူ့ကျန််းမာရ ်းဦ်းစ ်းဌာန၊ က ျန ််းမ ာရ ်းအသိပည ာမမြှ င့််တ င် ရ ်းဌာန ခ  ွဲ 

 

 

 

၁။ ရ ာဂါြှိ ်း  ှိ/မ  ှိ အပမင်ပြင ် မသှိနှိ င်ြါ  

(၂၅-၁၂-၂၀၂၀) ရက်န ေ့အထိ မြန်ြာ န ိုင်ငံတင်ွ  ကိိုရိို ာဗိိုင််းရပစ််နရောဂါ (ကိိုဗစ်-၁၉) ပိို်းန  ွေ့ရ သူိ (၁၂၀,၅၄၆)ဦ်း 

အ က် (၆၅)ရောခိိုင်နှု ််းခ ေ့်ဖြစ်သည ် (၇၈,၃၅၅)ဦ်းခ ေ့်သည် နရောဂါလကခဏော  စ်စ ို စ်ရော မဖပသဘဲ သောမ ်အ ိိုင််း 

န နကောင််းကျ ််းမောစ ောန  ွေ့ရ ခိဲ ရသဖြင ် အဖမင်အော်းဖြင ် မည်သူူ့ထ   င် နရောဂါပိို်းရ ိသညကိ်ိုမသိနိိုင်ပါ၊ နရောဂါရ ိသူမျော်း 

ကလည််း မိမိထ   င် နရောဂါရ ိန သည်ကိို မသိနိိုင်ပါ။ 

၂။ ကှိ ဗစ်-၁၉ ရ ာဂါြှိ ်း အဓှိကြျ ျံ့န  ှံ့က ်းစက်ြ   

ကိိုရိို ာဗိိုင််းရပ်စပ်ိို်း ပါဝင်နိိုင်သည ် အစက်အမှု ် (Drop le ts)မျော်းသည် အသက်ရ ှူထို ဖ်ခင််းမ  စ်ဆင  ် အ  ်း 

ပ ်ဝ ််းကျင် (၅)နပခ ေ့်အထိန င ် စကော်းကိိုကျယ ်နလောင်စ ော နဖပောကကော်းဖခင််း၊ သ ချင််းဆိိုဖခင််းဖြင ် ပိိုမိိုက ောနဝ်းသည ် 

အက ောအနဝ်းအထိနရောက်ရ နိိိုင်ပါသည။် နချောင််းဆိို်းဖခင််းမ  ဆင်   စ်စကက ေ့်လျှင်(၃၃)နပနှု ််း အရ ိ ်ဖြင ်(၆)နပခ ဲခ ေ့် 

အထိ၊ န ာနချဖခင််းမ  ဆင ်  စ်စကက ေ့်လျှင်(၁၆၄)နပနှု ််း အရ ိ ဖ်ြင ်(၁၉)နပခ ခဲ ေ့် အထိပျ ွေ့န  ေ့နရောက်ရ ိနိိုင်ပါသည်။ 

အထူ်းသဖြင ် အလ ိုပ ိ်အခ ််းမျော်း၊ အဲယော်းက  ််းအခ ််းမျော်း၊ နလဝင်/နလထ က် မနကောင််းနသောအခ ််းမျော်း  င် နရောဂါပိို်း 

သည ်ပိိုမိို၍လ ယ်ကူစ ော ပျ ွေ့န  ေ့ကူ်းစက်နိိုင်ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၃။ ကှိ ဗစ်-၁၉ရ ာဂါ အလွယ်တက  က ်းစက်ရစရသာ အရပြေအရနမျာ်းသည-် 

ပေါါးစပ်နှင ်နှှာခ ေါင်ါးစည် ါး(m ask) ပ်ဆင်ဖခင််းမရ ိဘဲ တစ်ဦါးနှင ်တစ်ဦ ါး(၆) ခပအ တွင်ါး န ါးက ပ်စာွနဖပောဆိိုဆက်ဆ  

ဖခင််း/ အ တူစိုခ ါးစာ ါးခ ာ က်မ င်ါး/ ြ ျက်နှှာ  ျင် ါးဆ  ိုင် စာ ါးခ ာ က်မ င်ါး၊  အလ ိုပ ိ်အခ ််းမျော်း၊ နလဝင်/နလထ က် 

မနကောင််းနသောအခ ််းမျော်း  င် အဖခော်းသူမျော်းန င ် န ထိိုင်ဖခင််းန င်  လူစိုလူနဝ်းရ ိရောသိိုေ့ သ ော်းနရောက်ဖခင််း ိိုေ့ဖြစ်ပါသည်။ 

 

ကှိ ဗစ်-၁၉ ရ ာဂါကာကွယ်ရ ်း မှိသာ်းစ ဝငမ်ျာ်းအြေျင််းြေျင််း  

အသှိရြ်း/သတှိရြ်း ရပြာကကာ်း မည အ်ြေျက်မျာ်း (၆-၁-၂၀၂၁) 

ကှိ ရှိ နာဗှိ င််း ြ်စ်ြှိ ်းြါရသာ အစကအ်မှုန်မျာ်းြျ ျံ့န  ှံ့ြ   



 

၄။ ကှိ ဗစ်-၁၉ ရ ာဂါ ပြင််းထန်စွာ ြေ စာ်း နှိ င်သ မျာ်း 

(၂၅-၁၂-၂၀၂၀)ရက်န ေ့အထိ မြန်ြာ န ိုင် ငံတင်ွ  က ို ဗစ-်၁၉ခရာဂေါကူါးစက်မ င်ါး ံရဖခင််းနကကောင ် နသဆ ို်းသူ (၂,၅၅၂)ဦ်း 

ရ ိသည ်အ က် (၂,၁၇၄)ဦ်းဖြစ်သည ် (၈၅.၂)ရာ   ိုင်နှု န်ါး န ် ည် ဆ  ါး ျ  ျို၊ ခ ွ ါး တ ိုါး၊  နှလံိုါး၊  အ  ည် ါး၊  ခ ကျာက်ကပ်၊  

အ ဆ ိုတ၊်  ကင်ဆာ စ ည  ် နှာ တာ ရှညခ်ရာဂေါ  အ  ရံှ  ူြျာ ါးဖြစ်သညကိ်ို န  ွေ့ရ ိရပါသည။် နရောဂါကူ်းစက်ခ ရဖခင််း 

နကကောင ် နသဆ ို်းပပ ်းမ  နဆ်းရ ိုနရောက်လောသူ(၂၇၂)ဦ်းဖြစ်သည ် (၁၁)ရောခိိုင်နှု ််းရ ိပပ ်း နဆ်းရ ိုသိိုေ့ နရောက်ပပ ်း (၂၄) ာရ  

အ  င််း နသဆ ို်းသူ(၅၆၀)ဦ်းဖြစ်သည ် (၂၂)ရောခိိုင်နှု ််းရ ိသည ်အ  က် နသဆ ို်းသူ (၈၃၂)ဦ်းဖြစ်သည ် (၃၃)ရောခိိုင်နှု ််းမ ော 

နဆ်းရ ိုသိိုေ့ အချ ိ်မ နရောက်ရ ိဖခင််း မရ ိသညကိ်ို န  ွေ့ရပါသည။် 

၅။ ကှိ ဗစ်-၁၉ ရ ာဂါ ပြင််းထန်စွာြေ စာ်း ြ   

ကိိုဗစ်-၁၉ ကူ်းစက်ခ ရသူမျော်းအ က် အချ ိွေ့သည် အ  က်ရှှူရအ လွန် က ်ဲနသောနကကောင ် အထူ်း ကကပ်မ ်ကိုသ 

နဆောင်  င်ကိုသမှုအမျ ိ်းမျ ိ်း (နအောက်စ ဂျင်နပ်းဖခင််း၊ အသက်ရ ှူကစူက်  ပ်ရဖခင််း၊ နသ ်းရညက်ကည်ကိုထ ို်းဖြင ် 

ကိုဖခင််းစသည်....)ခ ယူပပ ်း ခရာဂေါ မပင်ါးထန်စွာ  ံစာ ါးရကော အသက်နသဆ ို်းသည်အထိ ဖြစ်နိိုင်ပါသည်။  

၆။ ကှိ ဗစ်-၁၉ ရ ာဂါ၏ရနာက်ဆကတ်ွွဲဆှိ ်းကျ ှိ ်းမျာ်း 

က ိုဗစ်-၁၉ ကူါးစ က် ံရ ူြျ ာ ါးအ က် အချ ိွေ့မ ောခရာဂေါ မပန်လညခ်ကာ င်ါးြွန်  က်  ာ လာ ခ ာ ်လည်ါး ခနှာ က်ဆက် 

တဲွ ခရရညှဆ်  ိုါးကျ  ျို ါးြျာ ါးဖြစ်သည ် နှလံိုါး၊ အ ဆ ိုတ၊် ဦါးခနှှာက်နှင်  အ ာ ရံိုခ ကာနရောဂါ၊ ခ ွါးခ ကာ ြျာ ါးအ တွင်ါး  

ခ ွါး ဲမ င်ါး၊ စ တ်ပ ိုင်ါးဆ  ိုင်ရာ ထ   ိုက်ြှုကက ်းမော်းစ ော ခ စော်းရဖခင််း၊ အ လွန်အ ြင်ါး  ခြာ ပန်ါးမ င် ါး၊ ခ ျာငါ်း ဆ  ိုါးမ င်ါး ိိုေ့ကိို 

 ာ ောရ ည ်ခ စော်းရနစနိိုင်ပါသည။် 

၇။ ကိိုဗစ်-၁၉ ရ  ာ ဂါ  ထိရ  ာ က်စ ာ  ကာ က ယ်နိိုင် န်အ တ က်-   န်ိိုင်သမျှ အိမမ် ောန ပါ၊ အဖပင်ထ က် ိိုင််း 

ပါ်းစပ်န င ်န ာနခါင််းစည််း (Mask) ကိို မဖြစ်မန  စ စ် ကျ ပ်ဆငပ်ါ၊ လူအမျော်းန င ်ထိန  ွေ့ဆက်ဆ ရပါက မျက်န ာ 

အကော (Face  Shi e ld)မျော်းကိိုပါ   ြဲက် ပ်ဆင်ပါ၊ ပါ်းစပ်န င ်န ာနခါင််းစည််း (Mask)  ပ်ဆငထ်ော်းဖခင််းမရ ိနသော 

နစျ်းသညမ်ျော်းထ မ  နစျ်းဝယ်ယူဖခင််းကိို နရ ောင်ကကဉ်ပါ၊  စ်ဦ်းန င  ်စ်ဦ်း   ်နိိုင်သမျှ (၆)နပအက ော ခပ်ခ ောခ ော 

န ထိိုင်ပါ၊ လူစိုလူနဝ်းနရ ောင်ကကဉ်ပါ၊ လက်ကိို စကက ေ့်(၂၀) ကကောနအောင် မကကောခဏ စ စ် ကျနဆ်းနကကောပါ၊  အလ ိုပ ိ် 

အခ ််းမျော်း၊ အဲယော်းက  ််းအခ ််းမျော်း၊ နလဝင်/နလထ က်မနကောင််းနသောအခ ််းမျော်းသိိုေ့ သ ော်းနရောက်ဖခင််းမ  နရ ောင်ကကဉ်ပါ၊ 

မိသော်းစိုဝင်အချင််းချင််း၊ မိ ်နဆ အချင််းချင််း  စ်ဦ်းန င ်  စ်ဦ်း အသိနပ်းပါ၊ သ ိနပ်းပါ၊ 

၈ ။ ကာကွယ်ရ ်းနည််းလမ််းရတွကှိ  လ တှိ င််း၊ မှိသာ်းစ တှိ င််းက ြါဝင်ရဆာင် ွက် န်လှိ ြါသည် 

အ ထက်ပေါကောက ယ်နရ်း ည််းလမ််းမျော်းကိို လူ ိိုင််း၊ မိသော်းစို ိိုင််းမ   ိကျစ ောလိိုက် ာနဆောင်ရွက်ဖခင််း မရ ိပါက 

ထိ ််းချ ပ်ရ ်ခက်ခဲနသော လူအစိုလိိုက်အပပ  လိိုက် ကိိုဗစ်-၁၉ ဖြစ်ပ ော်းမှုမျော်းစ ော ထပ်ခါထပ်ခါ ကက  န  ွေ့ရနိိုင်ပပ ်း မိမိ ိိုေ့ 

နိိုင်င ၏ စ ်းပ ော်းနရ်း၊ လူမှုနရ်းစသည ် ြ  ွေ့ပြိ ်း ိို်း က်မှုမျော်းကိို ကက ်းမော်းစ ောထိခိိုက်နိိုင်ပါသည။် 

 

 

 

 (၆-၁-၂ ၀၂၁) 

လ တှိ င််း၊ မှိသာ်းစ တှိ င််းအရနပြင ် - 

(၁) ြါ်းစြ်န င ်န ာရြေါင််းစည််း(M ask)ကှိ  စနစ်တကျ တြ်ဆင်ြါ။  

(၂)  တစ်ဦ်းန င ် တစ်ဦ်း ြေြ်ြေွာြေွာ ရနထှိ င်လ ြက်ှိ င်ြါ။ 

(၃) လက်ကှိ  မကကာြေဏ ရဆ်းရကကာြါ။ 

(၄) တစ်ဦ်းန င ်တစ်ဦ်း အသှိရြ်း၊ သတှိရြ်းြါ။ 


