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က ိုဗစ-်၁၉နငှ ့်ပတ့်သက့်သသောနေောကဆ် ိုုံးအနပြေအနေထိုတပ်ြေ်န ကညောြေျက် (၁၅) 

၂၀၂၁ခုနစှ့် န ဝုင့်ဘောလ (၁၅) ရက့်သ   

 

နေောကြ်ေ အန ကောငု်ံးအရငု်ံး 

မြနြ်ာနိိုငင်နံငှာ့န်ယ်စပ်မြင််းထစိပ်နနန ာထိိုင််းနိိုငင်တံာာ့(ြ်)ြရိိုငအ်တွင််းစက်ရံိုြျာ်းြှအကက ်းအကျယ်စတငမ်ြစ်ပွာ်း

ြ ာ့န ာ ကိိုဗစ်-၁၉ကပ်လ ိင််းကိိုြံစာ်းြ ာ့ရ ည်ြှာ (၄)လနကျာ်ရှိနနပပ မြစ် ည်။ထိိုင််းအစိို်းရြှနိိုငင်တံစ်ဝှြ််းလံို်း 

ကိိုဗစ်-၁၉ထိန််းြျျုပ်ကန ာ့် တ်ြ ြျာ်းကိို နမြနလျာာ့နပ်းလိိုက်မြင််းက ာ့ ိို ာ့အနမြအနနတိို်းတက်ြ ြျာ်းရှိလာြ ာ့ 

န ာ်လည််း၊ တာာ့(ြ်)ြရိိုင ်ည် ထိိုင််းနိိုငင်အံတွင််းလူထိုအတွင််းနရာဂါကူ်းစက်မပန ာ့ပွ်ာ်းြ ကိိုြံစာ်းနနရန ာြရိိုင ်

(၇၇)ြိုအနက်၊ အမြငာ့်ဆံို်းအဆငာ့်မြငာ့်ထိန််းြျျုပ် ထာ်းန ာနယ်နမြ (၇) ြိုထ တွင်တစ်ြိုမြစ်နနဆ မြစ်ပါ ည်။ 

တာာ့(ြ်)ြရိို င်၏အကက ်းဆံို ်း ပြိ ျု ြို့နယ်မြစ် ညာ့်  ြ နဆာက်ပြိ ျုြို့  (ြယ်နတာ်နဆ်းြန််းတည်ရှိရာနနရာ )နှငာ့်တကွ၊ 

အန ်းပတ်ဝန််းကျင် ပြိ ျု ြို့ နယ်ြ ျာ ်းတွင်နန ာ့စဉ်  ပျြ် ်းြ ျှလူနာအ စ်  ၁၀၀နကျာ်အထိဆက်လက်ရှိနနဆ  

မြစ်န ာန ကာငာ့န်ေ အတွင််းနဆ်းကို ြ ဆိိုငရ်ာနည််းစနစ်အနပေါ် မပင််းထနစွ်ာ ဝနပိ်နစလျက်ရှိနနဆ မြစ် ည်။ 

တ ာ့(ခ်)ခရ ိုငအ်တွင််း၌လက်ရ  တွင ်လူန ပ ေါင််း ၂၂၉၄ ဦ်းပ ြုစိုပစ ငာ့ပ်ရ  က်မှုခံယူပနဆ ဲပြစ်သည်။ ယခိုန စ် ဧပ ြီလ 

(၁)ရက်ပန ာ့မ စတင်ပတွွေ့ ရ  ခဲာ့ရပသ   ို်းပတွွေ့လူန စိုစိုပ ေါင််း ၂၃၂၉၆ ဦ်းရ  ပ ြီ်းယခင်အ တ်စဉ် ပအ က်တ ိုဘ လ 

(၂၅)ရက်ပန ာ့ထိုတ်ပ န်ခဲာ့ပသ စ ်းရင််းထက် ၁၅၃၄  ဦ်းထ ်တ ို်းလ  ေါသည်။ ပအ က်တ ိုဘ လ ၃၁  ရက် 

တနဂဂနနပွန ာ့၏ထိုတ်ပ န်ပ ကည  ချက်အရ တ ာ့(ခ်)ခရ ိုင်အတွင််း  ို်းပတွွေ့လူန အသစ် ၉၆ ဦ်းရ  ပ ြီ်းယင််းအနက် 

၄၁ဦ်းမ  မယ်ပတ ်ပဆ်းခန််းတည်ရ  ရ  မဲပဆ က်ပမ ြု ွေ့ န ငာ့တ်ကွ နြီ်းစ ်လျက်ရ  ပသ ပမ ြု ွေ့နယ်မျ ်းပြစ်သညာ့် ြိုတ်ြရ၊ 

မယ်လမ န ငာ့ထ် ာ့ပဆ ငယ်န််းတ ို ာ့မ ပြစ်ပ က င််း သတင််းရရ   ေါသည်။  

(တာာ့(ြ်)ြရိိုငမ်ပည် ူ ာ့ဆက်ဆနံရ်းရံို်းန ကာ်ညာစာြျက်နာှ) 

ကပ်နရာဂါ မပန်လည်စတင်လာြ ာ့ ညာ့် ဇွန်လ ၂၈ ရက်ပန ာ့မ စ၍မယ်ပတ ်ပဆ်းခန် ်းအ ်း  က ိုဗစ် -၁၉ 

ယ ယြီကိုသပရ်းပဆ်းရံိုအပြစ် မဲပဆ က်ပမ ြု ွေ့နယ်လူထို ကျန််းမ ပရ်း ဌ နမ တရ ်းဝငအ်သ အမ တ်ပ ြုထ ်းရ  ချက် 

ပြငာ့် ၊  ပ င််းထန်ပသ ပန က်ဆက်တွဲပရ ဂေါမျ ်းပြစ်ပ ေါ်  န ိုင်ရန်အနတရ ယ်နည််း ေါ်းသည်ဟိုယူဆရပသ  

ကူ်းစက်လူန မျ ်းက ိုလက်ခံပစ ငာ့ ်ကညာ့်ကူညြီပ ်းပန ေါသည်။ လက်ရ  တွင ်မယ်ပတ ်ပဆ်းခန််း၏ ပစ ငာ့ ်ကညာ့် 

ကကြီ်း က ်မှုပအ က်တွင်ပရ ဂေါ  ို်းကူ်းစက် ခံပနရပသ လူန  ၉ ဦ်း ရ  ပ ြီ်းယခင်အ တ်စဉ် ထိုတ်မပန်ြ ာ့န ာ 

အပပခအပနထက်၁၃ ဦ်း နလျာာ့နည််း ွာ်း ေါသည်။ လက်ရ  ခံစ ်းပနရပသ  က ိုဗစ်-၁၉ လှု င််းမ အစပ ြု၍ 

မယ်ပတ ်ပဆ်းခန််းသည် ထ ိုင််းကျန််းမ ပရ်းဌ နမျ ်းမ  လ ဲပပ  င််း  ပ ်းလ ပသ ကူ်းစက်လူန မျ ်း ၊ 

https://www.facebook.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81-1862315013985625/
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မယ်ပတ ်ပဆ်းခန််းဝန်ထမ််းမျ ်း ၊  မ တ်ြက် အြဲွ ွေ့အစည််းမျ ်းန ငာ့်  တ်ဝန််းကျင် လူထိုအသ ိုင််းအဝ ိုင််းမ  

ကူ်းစက်ခံရပသ သူမျ ်း၊ စိုစိုပ ေါင််း (၇၂၄)ဦ်းက ို ပ ြုစို ကညာ့်ရှု ပ ်းခဲာ့  ေါသည်။ 

နိိုဝင်ဘာလ (၁)ရက်နန ာ့ြှစတင်ြ ာ့ ညာ့်နရာဂါမြစ်ပွာ်းြ နည််းန ာနိိုင်ငံြျာ်း(မြန်ြာနိိုင်ငံအပါအဝင် (၆၄)နိိုင်ငံ) 

ြှဝင်နရာက်လာ ညာ့်ကာကွယ်နဆ်း  ထိို်း ပပ ်း ွာ်းန ာ  နိိုင်ငံမြာ်း ာ်းြျာ်းအာ်းနရာဂါနမြြျျုပ်ထာ်းရှိြ  

(quarantine) ကိို န မြ န လ ျ ာာ့ န ပ ်း မြ င် ်း အ ပ ါ အ ဝ င် ၊ ထိို င် ်း အ စိို ်း ရ ၏ ကိို ဗ စ် -၁ ၉ ထိ န် ်း ြ ျ ျု ပ်  

ကန ာ့် တ်ြျက်ြျာ်းကိိုနလျာာ့ြျရန် အစ အစဉ်ြျာ်းဆက်လက်  မပျုလိုပ်နနပါ ည်။တစ်ြျိန်တည််းြှာပင် 

တစ်နိိုင်ငံလံို ်းအတိို င် ်းအတာအရကိိုဗစ် -၁၉  ကာကွယ်နဆ်းထိို ်း မြင် ်းလို ပ်ငန် ်းစဉ် ည်   လည််း  ပံို ြှ န်  

လည်ပတ်လိုပ်နဆာငန်နပပ မြစ် ည်။နိိုဝငဘ်ာလ ၁၄ ရက်နန ာ့အထိလူဦ်းနရ၏ ၅၅.၁၅% ည် ကာကွယ်နဆ်းကိို 

အမပညာ့်ထိို်းနှံပပ ်းမြစ်ပါ ည်။ြည် ိို ာ့ပင်မြစ်နစ တာာ့(ြ်)ြရိိုင်အတွင််းန ာင််းနမပာင််းနထွလာနရာနနာှနနန ာ 

ကာကွယ်နဆ်းထိို်းနှြံ န န််းြှအတန်အ ငာ့ြ်ျာ်း န ာ်လည််း တနိိုငင်လံံို်းဆိိုငရ်ာစံန န််းနငှာ့ကိ်ိုက်လျှငန်လျာာ့နည််းနန 

န ်း ည်။  ြ နဆာက်နေ အတွင််း ပိို ်းကူ ်းစက်  ြံရန ာ  လူနာအ စ်ြျာ်း၏ဦ်းနရ ည်ပံို ြှန်တိို ်း မြြှငာ့် 

နနဆ မြစ် မြငာ့န်ေ နတရကျန််းြာနရ်းစနစ်အာ်း မပင််းထနပ်ပ ်းရှည် ကာ ညာ့်ပငပ်န််းနြွ််းနယ်နစြ ကိိုမြစ်နပေါ်နစ 

ပါ ည်။ 

ြ နဆာက်လူထိုကျန််းြာနရ်းစနစ်အနပေါ် ြိစ ်းနနန ာ ဝန်ထိုတ်ဝန်ပိို်း ကိိုကူည နမြနလျာာ့နပ်းရန်အတွက်၊ 

ဩဂိုတ်လ  အနစ ာ ပိို င် ်း အတွ င် ်း တွ င်  ြ နဆ ာက် နဆ ်း ြ န် ်း  ည်  ြ နဆ ာက်  နဆ ်း ရံို ကက ်း နှ ငာ့်  

ြိတ်ြက်ပူ်းနပါင််း၍နေ ဆိိုငရ်ာကိိုဗစ်-၁၉ ထိန််းြျျုပ်နရ်းနကာ်ြတ ကိိုြွ ြို့စည််းြ ာ့ ည်။ နကာ်ြတ   ည်နရာဂါ 

ြမပင််းထနန် ာလူနာြျာ်း ( ိို ာ့ြဟိုတ်) နရာဂါလကခဏာြမပန ာ ူနာြျာ်းအတွက်   ်း န ာ့ြွ် ထိုတ် ထာ်းန ာ 

နစ ာ ငာ့်  ကညာ့် န ပ ်း ညာ့် န ည် ်း စ န စ် ကိို  ြွ ြို့ စ ည် ်းလို ပ် နဆာင် နပ ်း ြ ာ့ ပ ါ ည် ။တစ် ြ ျိ န်  တည် ်း ြှ ာ ပင်  

လူနာြျာ်းကိိုလည််းအန ်းကပ်  နစာငာ့် ကပ် ကညာ့်ရ ကာ လိိုအပ် ညာ့်အြါလူနာြျာ်းကိိုအြျိန်ြ  လွ နမပာင််း  

နပ်းနိိုင်ရန်လိုပ်နဆာင်ြ ာ့ပါ ည်။ ြယ်နတာ်နဆ်းြန််း အနနမြငာ့်၊ အမြာ်းနကာ်ြတ အြွ ြို့ဝင်ြျာ်း နှငာ့်အတူန ်း 

ကပ်စွာပူ်းနပါင််း၍ မြနြ်ာနိိုငင်နံငှာ့ ်နယ်စပ်ြျင််းထိနနန ာ ြ နဆာက်ပြိျု ြို့အနနာက်ဘက်ရှိ ထာာ့ဆိိုငလွ်တ်နယ်နမြ 

အတွင််းတွင်  ်းမြာ်းြွ နနမြင််း အစ အစဉ်အရထာ်းရှိ ညာ့် လူနာြျာ်းအတွက် ဝန်နဆာင်ြ  နပ်းနနြ ာ့ပါ ည်။ 

ယင််းဝနန်ဆာငြ် တွငန်စာငာ့ ်ကပ် စစ်နဆ်းနပ်းမြင််းနငှာ့ ်အက မြတ်မြင််းြျာ်းပါဝင ်ည် ာြက အစွနအ်ြျာ်းကျ 

န ာနေ ြျာ်းတွငန်နထိိုင ်ညာ့် လူနာြျာ်းအာ်း လွ နမပာင််းနပ်းမြင််းြျာ်းအမပင၊် ကိိုဗစ်-၁၉ ပိို်းစစ်နဆ်းနပ်းမြင််း၊ 

နဆ်းဘက်ဆိိုငရ်ာ စွန ာ့ပ်စ်ပစစည််းြျာ်းနငှာ့ ်အစာ်းအန ာက်ပံာ့ပိို်းနပ်းမြင််းြျာ်း လည််းပါဝငပ်ါ ည်။  

 

ယြိုြျိန်၌ ြယ်နတာ်နဆ်းြန််း ည် တ်ြှတ်နပ်းထာ်းန ာအြျိနအ်တွင််းနဆ်းကို ရန်နစာငာ့ဆ်ိိုင််းနနရ ညာ့် 

လူဦ်းနရအာ်းကန ာ့ ်တ်ထာ်းမြင််းအပါအဝင၊် တင််း ကပ်န ာကိိုဗစ်-၁၉ကာကွယ်ထနိ််းြျျုပ်နရ်းလြ််းညွှနြ်ျက်ြျာ်း 
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နှငာ့်စည််းကြ််းြျက်ြျာ်းအတိိုင််း ၊ ဝန်နဆာင်ြ ြျာ်းအာ်းလံို ်းကိို မပန်လည်၍လိုပ်နဆာင်နနပပ မြစ်ပါ ည်။ 

လူထိုအ ိိုင််းအဝိိုင််းအတွင််း  ကိိုဗစ်-၁၉ ဆက်လက်ကူ်းစက်မပန ာ့်ပွာ်းနန ည်ကိိုမြင်နတွ ြို့နနရဆ မြစ် ညာ့်  

အနလျာက်လူနာစ ်းဝငလ်ာြ ြျာ်းကိိုအန ်းကပ်နစာငာ့ ်ကပ်စစ်နဆ်းနနြည်မြစ်ပပ ်း၊ ဝနန်ဆာငြ် ြျာ်းကိိုလိိုအပ်ြျက် 

အနမြအနနအရ ငာ့န်လျာ်စွာနပ်း ွာ်းြည်မြစ်ပါ ည်။  

အပု့်စုအမ   ျိုးအစောျိုး အ တ ည့်

ပပ  လူ ော

စုစုသပေါင့်ျိုး 

အတည့် ပပ  

လ ူောအသစ့် 

မဲသ ောက့်ပပည့်သူ  သ ျိုး

ရ ု ကက ျိုးသ ု  လ သဲပပောင့်ျိုးသပျိုး

သည ့်ဦျိုးသရ 

လက့်ရှ သစောင ့်ကကပ့် 

ကကည ့် ခ သ  ရသည ့်  

ဦျိုးသရ 

ပပ ့်လည့်သက့်သောလောပပ ျိုး

အ မ့်ပပ ့်ခွင ့်ပပ လ ုက့်သည ့်

ဦျိုးသရ 

နဆ်းကို နရ်းဆိိုငရ်ာဝနထ်ြ််း ၆၇ 0 ၀ ၀ ၆၇ 

ကို နရ်းဆိိုငရ်ာြဟိုတ် ညာ့်အမြာ်း

ဝနထ်ြ််း 

၁၀၀ ၀ ၁၂ ၀ ၁၀၀ 

အြ်ိနထာငစ်ိုအတွင််းထိနတွြို့ ြ  ၁၁၁ ၀ ၂ ၀ ၁၁၁ 

အ န ်း ပ တ် ဝ န် ်း က ျ င် ရှိ လူ ထို  

အ ိိုင််းအဝိိုင််း 

၈၅ ၀ ၅ ၀ ၈၅ 

လူနာြျာ်း ၁၂၂ ၃ ၁၄ ၇ ၁၁၄ 

 ွာ်းြွာ်းြိြငန်ငှာ့ြိ် ာ်းစို ၂၇ ၁၂ ၈ ၁ ၂၃ 

ယ ယြီကိုသပရ်းပဆ်းရံို (၄) ၂၁၂ ၂ ၆ ၁ ၂၁၁ 

စုစုသပေါင့်ျိုး ၇၂၄ ၅ ၅၂ ၉ ၇၁၁ 

* ၂၀၂၁ ခုနစှ့် သအောက့်တ ဘုောလ ၂ ၇ ရက့်သ   သ ောက့်  ျုိုးရရှ ထောျိုးသည ့်အသပခအသ မ ောျိုး 

 

နိိုဝငဘ်ာလ ၁၀ရက်နန ာ့တွငကိ်ိုဗစ်-၁၉ ပိို်းကူ်းစက်ြံရ ညာ့်အတည်မပျုလူနာစိုစိုနပါင််း (၉) ဦ်း (ဝနထ်ြ််း၊ြိ ာ်းစို 

အတွင််း  ထိနတွ ြို့ကူ်းစက်ြံရ ူြျာ်း၊  ထိိုင််းကျန််းြာနရ်း  အစ အစဉ်အရြယ်နတာ်နဆ်းြန််း ိို ာ့လွှ နမပာင််း  

လာန ာလူနာ  (၁ )ဦ ်း  တိို ာ့အာ ်းလက်ရှိ တွင်  ြယ်နတာ် နဆ်းြန် ်း ဝင် ်းအတွင် ်း၌  (isolation )နနရာ၌ 

  ်း န ာ့်ြွ ထိုတ်ထာ်းရှိ၍နစာငာ့် ကညာ့် ကညာ့်ရ နပ်းနနပါ ည်။ အတည်မပျုလူနာနှငာ့် အန ်းကပ်ထိနတွြို့ရ  ညာ့် 

 ူြျာ်းကိိုလည််း  Quarantine   ်း န ာ့်ထာ်းရှိ၍အန ်းကပ် နစာငာ့်  ကညာ့်  နနပါ ည်။   တ်ြှတ်ထာ်း ညာ့်  

အနည််းဆံို်း ၁၄ရက်  ်းမြာ်းြွ ထာ်း၍ နစာငာ့် ကညာ့်ြ ြံယူပပ ်းနနာက် ကိိုဗစ်-၁၉ ပိို်းကူ်းစက်ြံ ြ ာ့ရ ညာ့်လူနပါင််း 

(၇၁၁ )ဦ ်း  ြှ ာ မပန်လည်  ကျန် ်း ြ ာလာ  ကပပ ်း  အိ ြ် မပန် ြွ ငာ့် မပ ျု လိို က်ပ ါ ည်။  နရာဂ ါ ကူ ်းစက် ြံြ ာ့ ရ ပပ ်း  

နဆ်းရံို ဆင် ်း ြွ ငာ့် ရကာ  မပ န်လည်  နကာင် ်း ြွ န်လာန ာ  ဝန်ထြ် ်း ြ ျ ာ ်းကိို  နရရည်ကာလအတွင် ်း  

နဘ်းထွ က်ဆိို ်းက ျိ ျု ်း ြ ျ ာ ်း ြံ စ ာ ်း ရြ ရှိ ြ ရှိ နှငာ့်  ြိ ြိ တိို ာ့ြူလအလို ပ် ြွ င် ိို ာ့ မပ န်လည်ဝင်နရ ာက် နိို င်ရ န်  

 ငာ့ြ် ငာ့န်စာငာ့ ်ကညာ့်နနဆ  မြစ် ည်။ 
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ထိိုင််းနိိုငင်အံြျိျု်း ာ်း၏ကိိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်နဆ်းထိို်းမြင််းအစ အစဉ်ြျာ်းအရ ြယ်နတာ်နဆ်းြန််းဝနထ်ြ််းြျာ်း 

အပါအဝင်၊ နရှ ြို့တန််းြှ ဦ်းနဆာင်နနန ာကျန််းြာနရ်းလိုပ် ာ်းြျာ်းအာ်း ယြိုနစှ်တွင်ကာကွယ်နဆ်းထိို်းနပ်း 

ပပ ်းမြစ်ပါ ည်။ လက်ရှိတွင် ြယ်နတာ်နဆ်းြန််း ဝန်ထြ််းဦ်းနရ (၃၀၉) ြှာကာကွယ်နဆ်းကိိုပထြအကကိြ်၊ 

 ိို ာ့ြ ဟို တ်  ေို တိ ယအ ကကိ ြ် ထိို ်း နှံ န ပ ်း ြ ာ့ ပပ ်း မြ စ်  ည် ။ ထိို  ူ ြ ျ ာ ်း အ န က်  ၂ ၆ ၇  ဦ ျိုး မှ (Sinovac 

ကာကွယ် နဆ ်း ၊ Sinopharm ၊  Pfizer( ိို ာ့ြဟို တ် ) AstraZeneca နှ စ် ကကိ ြ် )ထိို ်း နှံ န ပ ်း ပပ ်းထိို င် ်း နိို င် ငံ  

ကာကွယ်နဆ်းထိို်းနှံမြင််းြူအရ Sinovac ၂ ကကိြ်ထိို်းနှံပပ ်းစ ်းြ ာ့န ာ ဝန်ထြ််း(၂၇)ဦ်းြှကိိုယ်ြံအာ်းတိို်းမြငာ့်နဆ်း 

AstraZeneca တတိယအကကိြ်  ထိို ်းနှံနပ်းြ ာ့ပ ါ ည်။  ကိိုဗစ်  (၁၉ ) ကူ်းစက်ြံြ ာ့ရန ာဝန်ထြ််း  ၄၂ဦ်းြှာ  

ကိိုဗစ်ကာကွယ်နဆ်းထိို်းရနန်စာငာ့ဆ်ိိုင််းနနဆ မြစ် ည်။ 

 

 

ရိုပ်ပံို ၁ ြ နဆာက်ပြိျုြို့နယ်လူထိုကျန််းြာနရ်းဌာနြှနရွှြို့နမပာင််းလူထိုတိို ာ့အာ်း ကိိုဗစ်-၁၉ကာကွယ်နဆ်းထိို်းနပ်းမြင််း၊ ြ နဆာက်ပြိျုြို့နယ်ရံို ်း 
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ရိုပ်ပံို ၂ ြယ်နတာ်နဆ်းြန််းရှိကာကွယ်နဆ်းထိို်းအြွ ြို့ ြှ ြ နဆာက်နဆ်းရံို ကက ်းအာ်းလူထိုကာကွယ်နဆ်းထိို်းနပ်းမြင််းတွငပ်ါဝငက်ူည နပ်းမြင််း 

ြယ်နတာ်နဆ်းြန််းအာ်းထိိုင််းနိိုင်ငံကာကွယ်နဆ်း  ထိို်းနှံမြင််း အစ အစဉ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိိုင််းအမြစ် ပူ်းနပါင််း 

ပါဝငန်စ၍ ြ နဆာက်ရှိနရွြို့နမပာင််းလူထိုြျာ်းအတွက် ကာကွယ်နဆ်းထိို်းဌာနအမြစ် တ်ြှတ်ထာ်းပပ ်းမြစ်ပါ ည်။ 

ဤက ာ့ ိို ာ့န ာပြာဏ နမြလှြ််း၏အစအမြစ် ြယ်နတာ်ဝနထ်ြ််းြျာ်း၊ြိတ်ြက်အြွ ြို့အစည််း၏ဝနထ်ြ််းြျာ်းနငှာ့် 

ကိိုဗစ်-၁၉ နရာဂါကူ်းစက်နိိုင်နမြ မြငာ့်ြာ်းန ာ လူထိုအ ိိုင််းအဝိိုင််းရှိလူြျာ်းဦ်းနရစိုစိုနပါင််း  (၆၇၈) ဦ်းကိို 

ြယ်နတာ်နဆ်းြန််းနငှာ့ြိ်တ်ြက်အြွ ြို့အစည််းြျာ်း၏ ကျွြ််းကျငန်ဆ်းဝနထ်ြ််းြျာ်းြှ Sinopharm ကာကွယ်နဆ်း 

ေိုတိယအကကိြ်ထိို်းနှနံပ်းြ ာ့ ည်။ ြယ်နတာ်နဆ်းြန််းအနနမြငာ့၊် နဆ်းြန််းဝင််းအတွင််းရှိဝနထ်ြ််းြျာ်းအာ်းလံို်းနငှာ့ ်

လူနာ၏နဘ်းကင််းလံို မြံ ျုနရ်းနှငာ့် ငာ့်နလျာ်န ာကာကွယ်နစာငာ့်နရှာက်ြ ကိို  ရရှိရန်နြျှာ်လငာ့်ပါ ည်။ 

ထိို ာ့အတွက်ြယ်နတာ်နဆ်းြန််းဝန်ထြ််းအာ်းလံို်းကိိုဤနှစ်ကိုန် နလာက်တွင်ကာကွယ်နဆ်းထိို်း ပပ ်းမြစ်ရန် 

အာ်းနပ်းတိိုက်တွန််းရမြင််းမြစ်ပပ ်း လက်ရှိတွင်လိုပ်ငန််းြွင်ဆိိုင်ရာကျန််းြာနရ်းနှငာ့် နဘ်းကင််းလံိုမြံျုနရ်းဆိိုင် 

ရာြူဝါေြျာ်းကိိုလည််းမပနလ်ည်ဆန််းစစ်လျက်ရှိပါ ည်။  

ြယ်နတာ်နဆ်းြန််းနငှာ့်တကွCBOs ြျာ်းနငှာ့ ်EHO ြျာ်း ည်နိိုင်ငံတကာ NGO ြျာ်းနငှာ့်ပူ်းနပါင််း၍ထိိုင််း၊ မြန်ြာ 

နယ်စပ် တစ်နလျာက် နနထိိုင်နန က ညာ့်အြွငာ့်အနရ်းနည််းန ာ  ူြျာ်းအတွက်ကာကွယ်နဆ်းထိို်းနိိုင်ြွငာ့် 

တန် ်းတူ ရရှိ နရ ်းကိို  ဆက်လက်တိို ်း ြ ျ ြို့လို ပ် နဆာင် ွ ာ ်း ြည် မြစ် ပ ါ ည်။  ဤလို ပ်ငန် ်းအာ ်းတိို ်း ြ ျ ြို့  

လို ပ် နဆာ င် မြ င် ်း န  က ာ ငာ့် န ေ အတွင် ်း  ရှိ နဘ ်း ြ ယ်ထာ ်း ြံ ရ န ာ ူ ြ ျ ာ ်း၏အ က်ြ ျ ာ ်း နှ ငာ့်  

အ က်နြွ ်းဝြ် ်းန  ကာင််းရ ပ်တည်ြ  ြျာ ်းကိိုဝိို င် ်းဝန် ်းကာကွယ်  နစာငာ့်နရှ ာက်နပ်းနိိုင်ြည် ာြက၊ 

မြန်ြာနိိုင်ငံအတွင််းကက ်းထွာ်းလာနန ညာ့် ပဋ ပကခြျာ်း၊ လူ ာ့အြွငာ့်အနရ်းြျိျု်းနြာက်ြ ြျာ်း၊ နနထိိုင်ရာနေ ြှ 
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ြယ်ရှာ်းပစ်မြင််းြံရြ ြျာ်းနှငာ့် တစ်နနရာြှတစ်နနရာ ိို ာ့အတင််းအ ကပ် နရွ ြို့နမပာင််းနနထိိုင်ရမြင််းန ကာငာ့် 

ထိိုင််းနိိုင်ငံအနပေါ် ကိိုဗစ်-၁၉န ကာငာ့်မြစ်နပေါ်လာနိိုင် ညာ့် ကျန််းြာနရ်းဆိိုင်ရာလံိုမြံ ျုနရ်း အနတရာယ်ြျာ်းကိို 

ကူည နမြရှင််း နပ်းနိိုငြ်ည်မြစ် ည်။  

 

ပညောသရျိုး 

ဩဂိုတ်လ(၄)ရက်နန ာ့ြှစ၍ CDC နကျာင််း ည် ၂၀၂၁-၂၀၂၂စာ ငန်စှ်အတွက်နကျာင််း ာ်း၄၂၉ဦ်းအာ်းတိိုကရ်ိိုက် 

ထနိတွြို့ ြ ြရှိ ညာ့်နည််းအ ံို်းမပျုကာပညာနရ်းကိိုပံာ့ပိို်းနပ်းြ ာ့ပါ ည်။ ထိိုင််းနိိုငင်လံူထိုကျန််းြာနရ်းဝနက်က ်းဌာန ည် 

နိိုဝင်ဘာလနကျာင််းြွငာ့်ရက်ြတိိုင်ြ ၊တစ်နိိုင်ငံလံို်းအတိိုင််းအတာမြငာ့်ကိိုဗစ်-၁၉ကာကွယ်နဆ်းထိို်းနှံနပ်းမြင််း 

အစ အစဉ်မြငာ့အ်ထက်တန််းနကျာင််း ာ်းြျာ်းအာ်း ကိိုဗစ်-၁၉ကာကွယ်နဆ်း (Pfizer) ကိိုနအာက်တိိုဘာလ ၄ရက် 

နန ာ့ြှစတင်ကာထိို ်း နှံနပ ်းြ ာ့ ပ ါ ည်။  ဤပြာဏနမြလှြ် ်း၏အစိတ်အပိိုင် ်းတစ်ြိုအနနမြငာ့်  (အ က်  

၁၈နှစ်နအာက်ရှိ) CDC နကျာင််း ာ်း၊နကျာင််း ူဦ်းနရ  (၄၅)ဦ်း ည်နအာက်တိိုဘာလ  (၂၇)ရက်နန ာ့တွင် 

(Pfizer)ကာကွယ်နဆ်းပထြအကကိြ်ထိို်းနှနံပ်းြ ကိိုလက်ြံရရှိြ ာ့ပါ ည်။ နကျာင််းမပငပ်ပညာနရ်းအစ ်းအစဉ် NFE 

အတွင််းရှိအ က် ၁၂ ြှ ၁၈ နှစ်အ ကာ်းနကျာင််း ာ်း၊  နကျာင််း ူ (၅၀)ဦ်း ည်လည််းြ ကာြ အြျိန်တွင် 

ပထြအကကိြ ်Covid-19 ကာကွယ်နဆ်းထိို်းနှနံပ်းြ ကိိုရရှိြည်မြစ်ပါ ည်။ 

သ ျိုးကသုမှု  ငု့်ရောဝ ့်သ ောင့်မှုမ ောျိုး 

ကျွန်ိုပ်တိို ာ့အနနမြငာ့် ကိိုယ်ြနဓာပိိုင််းဆိိုင်ရာကိုထံို်း  (Physiotherapy)ဌာနနှငာ့် အပ်စိိုက်ကိုထံို်းဌာနြျာ်းြှလွ ၍ 

ကျနန် ာ မပငပ်လူနာဌာနြျာ်းအာ်းလံို်းကိို၊ ကန ာ့ ်န ာ့ြ်ျက်အတိိုင််းအတာြျာ်းအရနငှာ့ ်ကကိျုတငစ်ာရင််း ွင််းထာ်းမြင််း 

စနစ်ြ ျာ ်းအရ  မပန်လည်ြွငာ့်လှ စ်လိိုက် ပပ မြစ် ပပ ်း ၊  အတွင််းလူနာဌာနြျာ်းအာ်းလံို ်းကိိုနအာက်တိိုဘာလ 

(၄)ရက်နန ာ့တွငအ်မပညာ့်အဝမပနလ်ည် စတငလ်ိိုက်ပပ မြစ်ပါ ည်။ နကျ်းဇူ်းမပျု၍ြယ်နတာ်နဆ်းြန််း၏ Facebook 

တွင်(မြန်ြာဘာ ာ/အဂဂလိပ်ဘာ ာမြငာ့်) တင်ထာ်းန ာ နနာက်ဆံို်းရ ညာ့် တင််းအြျက်အလက်ြျာ်း 

အထူ ်း မြ ငာ့် ကကိ ျု တ င် ြ န ာ့် ြှ န် ်း ရ န် ြ မပ ျု နိို င် န ာ  အန မြအ န န ရှိ   ညာ့်  ကာလ  ြ ျ ာ ်း အတွ င် ်း  

တတ်နိိုင ်ြျှရရှိစိုနဆာင််းထာ်း ညာ့်  တင််းအြျက်အလက်ြျာ်းကိို ြ ကာြဏြတ်ရ နပ်းနစလိို ပါ ည်။  

ကိိုဗစ်-၁၉ပိို်းစစ်နဆ်းနပ်းမြင််းနှငာ့်ကာကွယ်နဆ်းထိို်းနပ်းမြင််းြျာ်းနှငာ့်ပတ် က် ညာ့်နြ်းမြန််းစံိုစြ််းြ  အြျာ်း 

အမပာ်းကိိုနတွ ြို့နန ရပါ ည်။ ြယ်နတာ်နဆ်းြန််းအနနမြငာ့်လက်ရှိတွင်ယင််းဝန်နဆာင်ြ ြျိျု်းကိို ြမပျုလိုပ် 

နိိုငန် ်းပါ။ အဘယ်န ကာငာ့ဆ်ိိုန ာ် ထိိုင််းကျန််းြာနရ်းဌာနြှ ယင််းတိို ာ့ကိိုတာဝနယူ်ကိိုငတွ်ယ်လိုပ်နဆာငန်ပ်းနန 

ပါ ည်။   ငာ့်အနနမြငာ့်နရာဂ ါကူ ်းစက်ြ ြံနနပပ ်း  ကိိုဗစ် -၁၉  စစ်နဆ်းြ လိိုအပ်နန ည်ဟိုထင်ပ ါက 

ြ နဆာက်မပည် ူ ာ့ နဆ်းရံို ကက ်း ၏ြိုန််းနပံါတ် ၀၆၅-၄၆၁-၁၁၂၀  ိို ာ့ြဟိုတ် ကိိုဗစ်-၁၉ ြိုန််းနြေါ်ဆိိုြ စငတ်ာ ၁၃၃၀ 

https://www.facebook.com/MaeTaoClinicMM
https://www.facebook.com/MaeTaoClinic/
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 ိို ာ့ဆက် ွယ်နိိုင်ပါ ည်။ ကို ြ ြံယူြွငာ့်ရရှိနရ်းအတွက်ထိိုင််းကျန််းြာနရ်းဌာန၏ ဆက် ွယ်ရန်ြိုန််း ၁၁၃၀ 

နငှာ့်တိို်းြျ ြို့ နံပါတ် ၁၄  ိို ာ့ြဟိုတ် လိိုင််းအနကာငာ့ ်(Line) @sabaideebot  ိို ာ့ဆက် ွယ်စာရင််းနပ်း နိိုင်ပါ ည်။ 

ကိိုဗစ်-၁၉လျှင်မြန်စွာစစ်နဆ်း ညာ့်ကိရိယာ  (Antigen Test Kit) အ ံို်း မပျု၍စစ်နဆ်း ကညာ့် ပပ ်း  Positive 

မြစ်ပါက နကျ်းဇူ်းမပျု၍ သရ ွှေ့သပပောင့်ျိုးမ ောျိုးအတကွ့်အ မ့်တငွ့်ျိုးသ ျိုးပခောျိုးခွဲသ ပခင့်ျိုးစင့်တော (Migrant Home Isolation 

Center) တွင့်ပေါရှ သသော က့်သွယ့်ရမည ့်ဖု ့်ျိုး  ပေါတ့် ၀၆၅-၄၇၆-၉၂၉၅ (သ ု  မဟုတ့်) ၀၆၅-၄၇၆-၆၅၆၀ 

ထံ ိို ာ့ဆက် ွယ်ပါ။ ဝန်နဆာင် ြ အာ်းလံို်းကိို မြန်ြာဘာ ာစကာ်းမြငာ့်ဆက် ွယ်နိိုင်ပပ ်းစင်တာြှတစ်ဆငာ့် 

လူနာြျာ်း၏အနမြအနနကိို နစာငာ့ ်ကညာ့်စစ်နဆ်း နပ်းမြင််း၊ အစာ်းအစာြျာ်းနငှာ့န်ဆ်းဝါ်းြျာ်းနထာက်ပံာ့နပ်းမြင််းနငှာ့ ်

လိိုအပ်ပါက ကာ်းအကကိျုအပိို ာ့ အစ အစဉ်ြျာ်းစ စဉ်နပ်းရန ်ဝနန်ဆာငြ် ြျာ်းရှိပါ ည်။  

ကိိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်နဆ်းထိို်းမြင််းနငှာ့်ပတ် က် ညာ့်နနာက်ဆံို်းရ တင််းအြျက်အလက်ြျာ်းကိို ိရှိလိိုပါက 

ထိိုင််းအစိို်းရ လူြ ဆက်ဆနံရ်းဌာန ၏တရာ်းဝင ်Facebook စာြျက်နာှတွင ်ရှာနြွနိိုငပ်ါ ည်။  

ြကူ်းစက် နိိုင်န ာ(နာတာရှည်)နရာဂါြျာ်း ိို ာ့ြဟိုတ် (HIV/AIDS နှငာ့်ပတ် က်၍ အကူအည လိိုအပ် ညာ့် 

 ူြျာ်းအတွက် ရောမ   ုဖ ယောလှထ  (အင်္ဂလ ပ့်၊ ပမ ့်မော၊ ကရင့်ဘောသောပဖင ့်) ဖု ့်ျိုး  ပေါတ့် ၀၈၁-၀၃၇-၅၈၀၀ 

 ိို ာ့ြဟို တ်   ရောမစပယ့် မ ု ျိုး  (ပမ  ့် မ ော ၊ နှ င ့်  ကရင့်ဘ ောသော ပဖ င ့် ) ဖု  ့် ျိုး   ပ ေါတ့်  ၀၆ ၂ -၉၄၅ -၆ ၂၀၈ 

ထံ ိို ာ့လည််းဆက် ွယ်နိိုင်ပါ ည်။ (ကိိုဗစ်-၁၉နှငာ့် ြပတ် က်န ာ)ကာကွယ်နဆ်းြျာ်းထိို်းနှံမြင််း (ဥပြာ-

အ ည််းနရာင်အ ာ ်းဝ ါ  B၊  TBကာကွယ် နဆ်း ) ရက်ြ ျိ န် ်း ြ ျ ာ ်း  မပ ျုလို ပ် မြင် ်း နှငာ့် ပ တ် တ် ညာ့်  

အန ကာင််းအရာြျာ်းကိို ိရှိလိိုပါက  ရောပ ုင့်စ ုျိုးမ ုျိုး (ပမ ့်မော၊ ကရင့်ဘောသောပဖင ့်) ဖု ့်ျိုး  ပေါတ့် ၀၉၄-၄၃၁-၄၉၈၄ 

ထဆံက် ွယ်နိိုငပ်ါ ည်။  

  

အလှူသင/ွသထောက့်ပ  မှုမ ောျိုး။ 

ကျွန်ိုပ်တိို ာ့၏ဝနန်ဆာငြ် ြျာ်းအနပေါ်နငှာ့က်ျွန်ိုပ်တိို ာ့ြှဝနန်ဆာငြ် ြျာ်းနပ်းနန ညာ့်လူထိုအ ိိုင််းအနပေါ်အနထာက်အပံာ့

ြျာ်းနပ်းြ ာ့ ညာ့်/နပ်းနနဆ မြစ် ညာ့် ပိုဂ္ိျုလ်ြျာ်းအာ်းလံို်းကိိုအထူ်းနကျ်းဇူ်းတင်ပါ ည်။ဤက ာ့ ိို ာ့ အကူအည  

နပ်းရန်စိတ်ဝင်စာ်း ညာ့်   ူြျာ်းအာ်းနမပာ ကာ်းလိို ည်ြှာ  ြိြိတိို ာ့ ည်ကိိုဗစ်-၁၉ ကွင််းဆင််းကို နရ်း  

ဌာနမြစ် ည်နငှာ့အ်ည ၊ လူအ  ်း  ်း၏ လံိုမြံျုနရ်းကိိုနထာက်ြျငာ့န် ာအာ်းမြငာ့ ်ြိြိတိို ာ့ ည် အကူအည ြျာ်းကိို 

အတိိုင််းအတာ မြငာ့ ်ာလက်ြံနိိုင ်ည်ဆိိုန ကာင််း ကိို ိရှိနာ်းလည်လက်ြံနပ်းပါရန် မြစ်ပါ ည်။ လက်ရှိတွင ်

ကျွန်ိုပ်တိို ာ့အနနမြငာ့ ်ြျက်မပျုတ်ထာ်းန ာအစာ်းအစာြျာ်း  ိို ာ့ြဟိုတ် တစ်ဦ်းြျင််းစ ြှဝယ်ယူနပ်းန ာ နဆ်းဝါ်းြျာ်း 

ကိိုလက်ြံနိိုငြ်ည်ြဟိုတ်ပါ။ အကယ်၍ ငာ့အ်နနမြငာ့အ်ဝတ်အထည် ( ိို ာ့ြဟိုတ်)အိပ်ယာအ ံို်းအနဆာငတိ်ို ာ့ကိို 

လှူေါန််းလိိုပါကယင််းပစစည််းြျာ်း ည်  အ ံို်းြမပျုရန ်းန ာပစစည််းအ စ်ြျာ်း  ကိို ာလှူေါန််းနပ်းပါရန် 

နြတတ ာရပ်ြံပါ ည်။  ကျွန်ိုပ်တိို ာ့အတွက်အလွန်လိိုအပ်န ာ ပစစည််းြျာ်းကိိုနအာက်ပါ စာ်းရင််းဇယာ်းတွင် 

နြာ်မပထာ်းပါ ည်။  

https://www.facebook.com/thailandprd/
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အသထသွထလွှုမှုသရျိုး  ငု့်ရောအသထောက့်အပ   

အစာနမြာက ်(ဆန၊်ငါ်းန တတ ာ၊ဆ ၊  ဲဆာ်း၊ငရိုတ်  ်းြ န ာ့၊် အသ ်းမှုန ာ့ ်စ မြငာ့ ်

အာဟာရမြညာ့်အစာ (နိို ာ့၊ြိိုငလိ်ို စ မြငာ့)် 

အပ်ိယာအ ံို်းအနဆာငပ်စစည််း (ြျာ၊နြါင််းအံို်း၊နစာင၊်မြငန်ထာငစ် မြငာ့)် 

သ ျိုးဝေါျိုးအသထောက့်အပ   

PPEs (ြွ စိတ်ြန််း ံို်းနာှနြါင််းစည််း၊ ြျက်နာှကာ၊ လက်အတိ်၊ နြါင််းစွပ်၊ နဆ်းရံို ံို်းအနပေါ် ရံိုအဝတ်) 

N95 နာှနြါင််းစည််း 

နရာငမ်ြည် ံို်းအပူတိိုင််းကိရိယာ 

န ွ်းြိအာ်းတိိုင််းနစာငာ့ ်ကညာ့်စက်နငှာ့ ်န ွ်းတွင််းနအာက်စ ဂျငတ်ိိုင််းစက် 

တစ်ကိိုယ်နရ်းကာကွယ်နရ်းပစစည််း (Surgical Scrubs) 

ပ ုျိုးသတ့်သ ျိုးရည့်မ ောျိုး 

အရက်ပျံ ၇၀ % + ဂလစ်ဆရင််း 1% 

အရက်ပျံဂျယ် (Alcohol Gel) 

ဓောတ့်ခွဲခ ့်ျိုးသ ျုိုးအသထောက့်အကပူပ ပစစည့်ျိုး 

ကိိုဗစ-်၁၉ အငတ် ဂျင ်စစ်နဆ်းနရ်းကိရိယာ (Rapid Antigen Test Kit) 

(ထိိုင််းနိိုငင် ံFDA ြှနထာက်ြံြျက်ရှိထာ်းပပ ်း) 

ဂလူ်းကိို ာ့စ် စစ်နဆ်းမြင််း (၅၀ x box) 

 

တစ့်က ယု့်ရည့်သ  ့်ရှင့်ျိုးသရျိုးအသ ျုိုးအသ ောင့်ပစစည့်ျိုး 

တစ်ကိိုယ်ရည် န ာ့ရ်ှင််းနရ်းပစစည််း (ဆပ်မပာ၊နြါင််းနလျာ်ရည်၊ ွာ်းတိိုက်နဆ်း၊အြျိျု်း ြ ်းလစဉ် ံို်းပစစည််း၊ 

အြိ် ာ  ံို်းစကက ူ။ 

* နထာက်ြံြျက်ရရှိထာ်းန ာပစစည််းြျာ်းကိိုနအာက်ပါထိိုင််းနိိုငင် ံFDA ဝက်ဆိိုေတ်ွငရ်ှာနြွနိိုငပ်ါ ည်။ 

https://www.fda.moph.go.th/sites/Medical/SitePages/test_kit_covid19.aspx 

ဤစာ်းရင််းဇယာ်း ည်မြနဆ်နစွ်ာဆငာ့က် နမပာင််းလ မြစ်နပေါ်နနန ာအနမြအနနြျာ်းအရအနရ်းကက ်းလိိုအပ်ြျက်

ြျာ်းမြစ်ပပ ်း၊ ကျွန်ိုပ်တိို ာ့၏အနမပာင််းအလ ရှိပါကအြျိန်နှငာ့်တစ်နမပ်းည အန ကာင််း ကာ်း ွာ်းြည်မြစ်ပါ ည်။ 

လှူေါန််းလိို ညာ့်အြျက် အလက်နှငာ့်ပတ် တ်၍ နအာက်တွင်နြာ်မပထာ်း ညာ့်နရွ်းြျယ် တ်ြှတ်ထာ်း ညာ့်  

 ူထ ံိို ာ့ဆက် ွယ် နြ်းမြန််းနိိုငပ်ါ ည်။  

 

https://www.fda.moph.go.th/sites/Medical/SitePages/test_kit_covid19.aspx
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 က့်သယွ့်ရမည ့်အသကကောင့်ျိုးအရောမ ောျိုး 

 ိရှိလိို ညာ့်အနထွနထွအန ကာင််းအရာြျာ်းနငှာ့အ်လှူနငွနပ်းမြင််းနငှာ့ပ်တ် က်ပပ ်းနအာက်ပါပိုဂိ္ျုလ်ြျာ်းထံ ိို ာ့ 

ဆက် ွယ ်နြ်းမြန််းနိိုငပ်ါ ည်။  

• ဆရာြနယွ်န  (အဂဂလိပ်၊ မြနြ်ာ၊ထိိုင််းဘာ ာ) ၀၈၄-၈၂၀-၃၇၄၃ 

• ဆရာြအယ်န  (အဂဂလိပ်၊ မြနြ်ာ၊ကရငဘ်ာ ာ) ြိုန််းနပံါတ် ၀၈၉-၉၁၆-၅၈၅၅ 

• ဆရာြ ပတထ န  (Ms Pattinee Suanprasert) (အဂဂလိပ်နငှာ့ထ်ိိုင််းဘာ ာ) ြိုန််းနပံါတ် ၀၈၇-၆၇၇-၁၄၁၅ 

ြ ေ ယာြျာ်းအတွက်ဆက် ွယ်ရန။် 

• Fundraising@maetaoclinic.org (အဂဂလိပ်၊ မြနြ်ာ၊ ကရငဘ်ာ ာ) 

• ဆရာြ ပတထ န  (Ms Pattinee Suanprasert) (အဂဂလိပ်နငှာ့ထ်ိိုင််းဘာ ာ) ြိုန််းနပံါတ် ၀၈၇-၆၇၇-၁၄၁၅ 

နဆ်းဘက်ဆိိုငရ်ာစံိုစြ််းနြ်းမြန််းမြင််း။ 

• ဆရာြနနာ်ဆိိုြ ယာလှ (မြနြ်ာ၊ အဂဂလိပ်၊ကရငဘ်ာ ာမြငာ့)် ြိုန််းနပံါတ် ၀၈၁-၀၃၇-၅၈၀၀ 

• ဆရာြဝါ်းြူနြာ (မြနြ်ာ၊ကရငဘ်ာ ာမြငာ့)် ြိုန််းနပံါတ် ၀၈၉-၉၆၁-၇၃၁၆ 

 

ကိိုဗစ်-၁၉ အနမြအနနတိိုက်ရိိုက်အနရ်းနပေါ်တံို ာ့မပန်လိုပ်နဆာင်ြ အြွ ြို့အာ်းအကူအည နပ်းရန်စိတ်ဝင်စာ်းန ာ 

 ူြျာ်းအနနမြငာ့ ်online အာ်းမြငာ့အ်လ နငြွျာ်းလွ နပ်းနိိုငပ်ါ ည်။  

 

အနကာငာ့အ်ြည် (Suwannimit Foundation for Mae Tao Clinic) 

အနကာငာ့န်ပံါတ် : ၀၁၆ ၈ ၈၃၈၀၇၇ 

ဘဏန်ငှာ့ဘ်ဏြွ်  : Kasikorn Bank, Mae Sot 

Swift Code: KASITHBK 

ဘဏလ်ိပ်စာ : ၈၄/၉ Prasart Withi Rd, Mae Sot, Tak Province, 63110, Thailand 

အလ နငြွျာ်းနပ်းရနအ်တွက်ထပ်ြံ ရိှိရနလ်ိိုအပ်န ်းပါက နအာက်ပါ စာြျက်နာှ  ိို ာ့နှပ်ိ/ဝငပ်ါ။ 

 https://maetaoclinic.org/how-to-help/donate/or contact at fundraising@maetaoclinic.org  

mailto:Fundraising@maetaoclinic.org
about:blank
mailto:fundraising@maetaoclinic.org

