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က ိုဗစ-်၁၉နငှ ့်ပတ့်သက့်သသောနေောကဆ် ိုုံးအနပြေအနေထိုတပ်ြေ်န ကညောြေျက် (၁၆) 

၂၀၂၁ခုနစှ့် န ဝုင့်ဘောလ (၂၉) ရက့်သ   

 

နေောကြ်ေ အန ကောငု်ံးအရငု်ံး 

လက်ရ ှိအခ ှိန၌်ထှိိုင််းနှိိုငင်သံည်ကမ္ဘာ့နှိိုငင်အံမ ဘ်းစိုနည််းတူ အပြင််းထနဆ်ံို်းသသဘကူ်းစက်ပြန ာ့ြွ်ဘ်းလွယ်သညာ့်ကှိိုဗစ်-

၁၉ဒယ်လ်တဘမ ှိ ်းကွွဲတတှိယလ ှိင််းကှိိုခံစဘ်းသနရြါသည်။တဘာ့(ခ်)ခရှိို က်တွင်ကြ်သရဘဂါကူ်းစက်ပြန ာ့်ြွဘ်းမ မ ဘ 

ဇွနလ်သနဘက်ဆံို်းရက်မ ဘ်းအတွင််းက ပမနမ်ဘနှိိုငင်သံရွ ွေ့သပြဘင််းအလိုြ်သမဘ်းမ ဘ်းရ ှိရဘစက်ရံိုမ ဘ်းမ စတငပ်ြစ်ြွဘ်းခွဲာ့ပခင််း 

ပြစ်သည်။ယခိုန စ်အတွင််းလွန်ခွဲာ့သသဘ  (၆ ) လမ စ၍ခရှိို င်အတွင််းရ ှိလူဦ်းသရ  ၂၅ ,၀၀၀  ခန ာ့်မ ဘကှိိုဗစ်-၁၉ 

ကူ်းစက်ခံခွဲာ့ရ ပြ ်းလူဦ်းသရ  ၃၅၀ ခန ာ့်သသဆံို်းခွဲာ့သ ကဘင််းမ တ်တမ််းမ ဘ်းအရသှိရ ှိရြါသည်။ ယခိုအခ ှိန်တွင် 

ကြ်သရဘဂါကူ်းစက်န န််း သလ ဘာ့က သွဘ်းသ ကဘင််းအသထဘက်အထဘ်းမ ဘ်းသတွ ွေ့ရပြ ်း ထှိိုင််းနှိိုင်ငံအန ံ ာ့ကှိိုဗစ်-၁၉ 

န ငာ့်ြတ်သက်သသဘကန ာ့်သတ်ထဘ်း  ခ က်မ ဘ ်းကှိိုသ ပြသလ ဘာ့သြ်းမ မ  ဘ်းရ ှိခွဲာ့သသဘ်လည််းသရဘဂါကူ်းစက်မ  

ဆက်လက်ရ ှိသနသသ်းသညာ့်အတွက်တဘာ့ ခ်ခရှိို င် သည်ထှိိုင််း နှိိုင်ငံတွင် ်းရ ှိ ခရှိို င်  (၇၇ )ခိုအနက်  အပမငာ့်ဆံို ်း  

ထှိန််းခ  ြ်ကန ာ့သ်တ်ထဘ်းသသဘနယ်သပမ ၂၃ ခိုတွင ်တစ်ခိုအြါအဝငပ်ြစ်သနဆွဲပြစ်ြါသည်။  

လွနခ်ွဲာ့သသဘန စ်ြတ်အတွင််း မွဲသဆဘက်ပမှိ ွေ့ န ငာ့ ်န ်းစြ်ပမှိ ွေ့နယ်မ ဘ်းပြစ်သညာ့် ြိုတ်ြရ၊မယ်ရမန ငာ့ ်ထဘာ့သဆဘင််းယန််းတှိို ာ့ 

တွင ်သန ာ့စဉ်ြှိို်းကူ်းစက်ခံလူနဘြ မ််းမျှ ၅၀ ဝန််းက ငရ် ှိခွဲာ့ြါသည်။(တဘာ့(ခ်)ခရှိိုငပ်ြည်သူ ာ့ဆက်ဆသံရ်းရံို်းသ ကဘ်ညဘစဘမ က်န ဘ)   

ထှိိုင််းက န််းမဘသရ်းဝနက်က ်းဌဘန၏တရဘ်းဝငက်ိုသသရ်းသဆ်းရံိုတစ်ခိုအပြစ်သဆဘငရွ်က်ခွဲာ့သသဘမယ်သတဘ်သဆ်းခန််း 

၌ကူ်းစက်ခံရသူလူနဘမ ဘ်းသှိသဘထင်ရ ဘ်းသသဘသလ ဘာ့နည််းမ မ ဘ်းကှိိုသတွွေ့ ခွဲာ့ရပြ ်း လက်ရ ှိအခ ှိန်တွင် ကှိိုဗစ်-၁၉ 

ကူ်းစက်ခံရသသဘလူနဘ ၁၂ ဦ်းသည် မယ်သတဘ်သဆ်းခန််း၏ ကညာ့်ရ သစဘငာ့်သရ ဘက်မ သအဘက်တွင်ရ ှိသနြါသည်။ 

ကြ်သရဘဂါလ ှိင််းစတင်ခံစဘ်းခွဲာ့ရသညာ့်အခ ှိန်မ စ၍မယ်သတဘ်သဆ်းခန််းသည်  ထှိိုင််းက န််းမဘသရ်းဌဘနမ  

လ ွဲသပြဘင််းသြ်းလဘသညာ့် လူနဘပြစ်သစ၊ မယ်သတဘ်သဆ်းခန််းအဝန််းအဝှိိုင််းအတွင််းမ ပြစ်သစ၊ ကှိိုဗစ-်၁၉ ြှိို်းကူ်းစက်ခံ 

ရသသဘလူနဘစိုစိုသြါင််း (၇၃၈)ဦ်းကှိို  ကညာ့်ရ သစဘငာ့သ်ရ ဘက်သြ်းခွဲာ့ြါသည်။ ကှိိုဗစ-်၁၉ လူနဘမ ဘ်းအပြင ်မွဲသဆဘက်ပမှိ ွေ့ 

ပြည်သူသဆ်းရံိုတွင် ကှိိုဗစ်-၁၉ကူ်းစက်ခံရပခင််းသ ကဘငာ့် တက်သရဘက်ကိုသမ ခံယူသနသသဘမ ်းြွဘ်းမှိခင်မ ဘ်း၏ 

သမွ်းကင််းစကသလ်း ဦ်း ၃၀ ကှိိုလည််းသဆ်းရံိုမ  ဆင််းလဘသညာ့်အထှိလက်ခံ ကညာ့်ရ ပြ စိုသြ်းသနြါသည်။  

ထှိိုင််းအစှိို်းရသည် နှိိုဝငဘ်ဘလ ၁ ရက်သန ာ့မ စတင၍်သရဘဂါပြစ်ြွဘ်းမ နှိမာ့်သသဘနှိိုငင်မံ ဘ်း (ပမနမ်ဘနှိိုငင်အံြါအဝင ်၆၃ 

နှိိုငင်)ံ မ ဝငသ်ရဘက်လဘသသဘ ကဘကွယ်သဆ်း အပြညာ့်အ၀ထှိိုင််းပြ ်းသွဘ်းသညာ့် နှိိုငင်ပံခဘ်းသဘ်းမ ဘ်းအဘ်းသရဘဂါသပခခ  ြ် 

ထဘ်းရ ှိမ ကှိိုသပြသလ ဘာ့သြ်းပခင််းမ ဘ်းအြါအဝင ်ကှိိုဗစ်-၁၉ကန ာ့်သတ်ထှိန််းခ  ြ်မ အခ ှိ ွေ့ကှိိုသလ ဘာ့ခ သြ်းခွဲာ့ြါသည်။ 

တစ်ခ ှိန်တည််းတွင် တစ်နှိိုင်ငံလံို်း၏အတှိိုင််းအတဘအရ ကှိိုဗစ်-၁၉ ကဘကွယ်သဆ်းထှိို်းမ န န််းမ တစ်ပြည််းပြည််း 

တှိို်းတက်လဘသနပြ ်း နှိိုင်ဝင်ဘဘလ ၂၈ရက်သန ာ့အထှိတစ်နှိိုငင်ံလံို်းလူဦ်းသရ၏ ၆၁.၈၉%သည် ကဘကွယ်သဆ်းထှိို်း 

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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အပြညာ့်အဝထှိို်းပြ ်းခွဲာ့ပြ ပြစ်သည်။ မည်သှိို ာ့ြငပ်ြစ်သစ တဘာ့(ခ်)ခရှိိုင၏်ကဘကွယ်သဆ်းထှိို်းန မံ န န််းမ ဘ တစ်နှိိုငင်လံံို်းန န််း 

ထဘ်းအတှိိုင််းအတဘအရသလ ဘာ့နည််းသနြါသသ်းသည်။ ဤပြစ်ရြ်အမ နမ် ဘ ပမနမ်ဘနှိိုငင်တံွင ်ြဋှိြကခမ ဘ်း ၊ညင််းြန််း 

န ှိြ်စက်မ မ ဘ်း၊ စ ်းြွဘ်းသရ်းြ က်စ ်းဆံို်းရ ံ်းမ မ ဘ်းကှိိုပြစ်သြေါ်သစခွဲာ့သသဘစစ်အဘဏဘသှိမ််းမ သ ကဘငာ့ ်ထှိိုင််းနှိိုငင်အံတွင််းသှိို ာ့ 

တရဘ်းမဝင်သရွ ွေ့သပြဘင််းလဘမ မ ဘ်းအကက ်းအက ယ်ဆက်လက်ရ ှိသနဆွဲပြစ်သသဘသ ကဘငာ့ ်အထူ်းသပြငာ့်သရွ ွေ့သပြဘင််း 

လူထိုအမ ဘ်းစိုမ ဘထှိိုင််းနှိိုင်ငံအတွင််း၌သနထှိိုင်မ အခက်အခွဲအသပခအသနမ ှိ ်းကှိိုဆက်လက်ရင်ဆှိိုင်သနရသပြငာ့်၊ 

တစ်ဦ်း န ငာ့တ်စ်ဦ်းခွဘ၍သနပခင််း၊ သ ်းပခဘ်းခွွဲသနပခင််းကွဲာ့သှိို ာ့သသဘကှိိုဗစ်-၁၉ကဘကွယ်တဘ်းဆ ်းသရ်းနည််းလမ််းမ ဘ်းအသြေါ် 

အခက်အခွဲပြစ်သစသပြငာ့၊် တဘာ့(ခ်)ခရှိိုငသ်ည် ကှိိုဗစ်-၁၉ကဘကွယ်တဘ်းဆ ်းသရ်းနည််းလမ််းမ ဘ်းအသြေါ် အခက်အခွဲ 

ပြစ်သစသပြငာ့ ်တဘာ့(ခ်)ခရှိိုငသ်ည်ကှိိုဗစ်-၁၉ ကြ်သရဘဂါကူ်းစက်ြ ံွေ့ ြွဘ်းမ ကှိိုဆက်လက်ခံစဘ်းသနရဆွဲပြစ်သည်။  

ကြ်သရဘဂါပြစ်ြွဘ်းမ ပမငာ့်တက်သနသညာ့်အခ ှိန်တွင် မယ်သတဘ်သဆ်းခန််းသည် ကှိိုဗစ်-၁၉ကဘကွယ်တဘ်းဆ ်းသရ်း 

လိုြ်ငန််းမ ဘ်းလိုြ်သဆဘငရ်နန် ငာ့ ်မှိမှိ၏ဝနထ်မ််းမ ဘ်းကှိို ကညာ့်ရ ပြ စိုရနအ်တွက်သဆ်းခန််း အတွင််းရ ှိဝနသ်ဆဘငမ် မ ဘ်း 

အဘ်းလံို်းကှိို ယဘယ ရြ်ဆှိိုင််းထဘ်းခွဲာ့ရြါသည်။ မည်သှိို ာ့ြင်ပြစ်သစ လက်ရ ှိအခ ှိန်တွင် မယ်သတဘ်သဆ်းခန််းသည် 

ဝနသ်ဆဘငမ် အဘ်းလံို်းကှိိုသတ်မ တ်ထဘ်းသသဘအခ ှိနအ်တွင််းသစဘငာ့ဆ်ှိိုင််းလူနဘဦ်းသရကှိိုကန ာ့သ်တ်ထဘ်းပခင််းအြါအဝင ်

တင််း ကြ်သသဘကှိိုဗစ်-၁၉ ကဘကွယ်တဘ်းဆ ်းသရ်းလမ််းည န်ခ က်မ ဘ်းန ငာ့်စည််းမ ဉ််းစည််းကမ််းမ ဘ်းန ငာ့်အည  

ဝနသ်ဆဘငမ် အဘ်းလံို်းကှိိုပြနလ်ည်လိုြ်သဆဘငန်ှိိုငခ်ွဲာ့ြါသည်။  

  

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 

သဆ်းကိုသသရ်းဆှိိုငရ်ဘဝနထ်မ််း ၆၇ 0 ၅ ၀ ၆၇ 

ကိုသသရ်းဆှိိုငရ်ဘမဟိုတ်သညာ့်အပခဘ်း

ဝနထ်မ််း 

၁၀၀ ၀ ၁၂ ၀ ၁၀၀ 

အှိမ်သထဘငစ်ိုအတွင််းထှိသတွွေ့ မ  ၁၁၁ ၀ ၂ ၀ ၁၁၁ 

အ န ်း ြ တ် ဝ န် ်း က  င် ရ ှိ လူ ထို  

အသှိိုင််းအဝှိိုင််း 

၈၅ ၀ ၅ ၀ ၈၅ 

လူနဘမ ဘ်း ၁၃၃ ၃ ၁၆ ၁၀ ၁၂၀ 

သွဘ်းြွဘ်းမှိခငန် ငာ့မ်ှိသဘ်းစို ၂၈ ၁ ၈ ၁ ၂၄ 

ယာယီကုသရ ေးရ ေးရ ု (၄) ၂၁၄ ၀ ၆ ၁ ၂၁၃ 

စုစုသပေါင့်ျိုး ၇၃၈ ၄ ၅၄ ၁၂ ၇၂၀ 

* ၂၀၂၁ ခုနစှ့် န ဝုင့်ဘောလ ၂၄ရက့်သ   သ ောက့်  ျုိုးရရှ ထောျိုးသည ့်အသပခအသ မ ောျိုး 
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နှိိုဝငဘ်ဘလ ၂၄ရက်သန ာ့တွငက်ှိိုဗစ်-၁၉ ြှိို်းကူ်းစက်ခံရသညာ့်အတည်ပြ လူနဘစိုစိုသြါင််း (၁၂) ဦေး (လူနဘန ငာ့သ်ူတှိို ာ့၏ 

မှိသဘ်းစိုဝင် (၁၁)ဦ်း၊မွဲသဆဘက်အသထွသထွသဆ်းရံို ကက ်းမ လွွဲသပြဘင််းသြ်းသသဘလူနဘ (၁)ဦ်း) ကှိိုသဆ်းခန််းဝင််း 

အတွင််းရ ှိသ ်းပခဘ်းခွွဲထိုတ်ထဘ်းရ ှိသညာ့်သနရဘတွငပ်ြ စိုသစဘငာ့သ်ရ ဘက်သြ်းလ က်ရ ှိသည်။ ကှိိုဗစ်-၁၉အတည်ပြ လူနဘ 

န ငာ့ ်အန ်းကြ်ထှိသတွွေ့ ခွဲာ့သညာ့်သူမ ဘ်းကှိိုလည််းမယ်သတဘ်သဆ်းခန််းဝနထ်မ််းန ငာ့မ်ှိတ်ြက်အြွွဲွေ့ အစည််းဝနထ်မ််းမ ဘ်း၏ 

သစဘငာ့ ်ကညာ့်မ ပြငာ့သ်ရဘဂါသပခခ  ြ်ထဘ်းရ ှိ (quarantine)ကဘသစဘငာ့ ်ကညာ့်ပြ စိုသြ်းသနြါသည်။ သတ်မ တ်ထဘ်းသညာ့် 

(၁၄)ရက်သ ်းပခဘ်းခွွဲထဘ်းသစဘငာ့ ်ကညာ့်မ ခံယူပြ ်းသနဘက်ပြနလ်ည်က န််းမဘလဘသသဘသူသြါင််း ၇၂၀ဦ်းကှိိုသဆ်းခန််းမ  

ဆင််းခွငာ့ပ်ြ လှိိုက်ြါသည်။  

 

က ဗုစ့်-၁၉ ကောကယွ့်သ ျိုးထ ျုိုးနှ မှု 

ထှိိုင််းနှိိုငင်အံမ ှိ ်းသဘ်း၏ကှိိုဗစ်-၁၉ ကဘကွယ်သဆ်းထှိို်းပခင််းအစ အစဉ်မ ဘ်းအရ မယ်သတဘ်သဆ်းခန််းဝနထ်မ််းမ ဘ်း 

အြါအဝင်၊ သရ ွေ့တန််းမ  ဦ်းသဆဘင်သနသသဘက န််းမဘသရ်းလိုြ်သဘ်းမ ဘ်းအဘ်း ယခိုန စ်တွင်ကဘကွယ်သဆ်းထှိို်းသြ်း 

ပြ ်းပြစ်ြါသည်။ လက်ရ ှိတွင် မယ်သတဘ်သဆ်းခန််း ဝန်ထမ််းဦ်းသရ (၃၂၅)ဦ်းကှိိုကဘကွယ်သဆ်းကှိို(Sinovac,Sino-

pharm, Pfizer သှိို ာ့မဟိုတ် Astra Zeneca 2ကကှိမ်)အပြညာ့်အဝထှိို်းန သံြ်းခွဲာ့ပြ ်းပြစ်သည်။ထှိိုင််းနှိိုငင် ံကဘကွယ်သဆ်း 

ထှိို်းန ံပခင််းမူအရ Sinovac ၂ ကကှိမ်ထှိို်းန ံပြ ်းစ ်းခွဲာ့သသဘ ဝန်ထမ််း(၂၇)ဦ်းမ ကှိိုယ်ခံအဘ်းတှိို်းပမငာ့်သဆ်း AstraZeneca 

တတှိယအကကှိမ် ထှိို်းန သံြ်းခွဲာ့ြါသည်။ ကှိိုဗစ် (၁၉) ကူ်းစက်ခံခွဲာ့ရပြ ်းပြနလ်ည်သကဘင််းမွနလ်ဘသသဘဝနထ်မ််း ၂၆ ဦ်း 

မ ဘ ကှိိုဗစ်ကဘကွယ်သဆ်းထှိို်းရနစ်ဘ်းရင််းသွင််းထဘ်းပြ ်းမ ကဘမ အခ ှိနတ်ွငက်ဘကွယ်သဆ်းထှိို်းသြ်းမ ရရ ှိသတဘာ့မည်ပြစ် 

ြါသည်။  

မယ်သတဘ်သဆ်းခန််းအဘ်းထှိိုင််းနှိိုင်ငံကဘကွယ်သဆ်း  ထှိို်းန ံပခင််း အစ အစဉ်၏တစ်စှိတ်တစ်ြှိိုင််းအပြစ် ြူ်းသြါင််း 

ြါဝင်သစ၍ မွဲသဆဘက်ရ ှိသရွ ွေ့သပြဘင််းလူထိုအတွက် ကဘကွယ်သဆ်းထှိို်းဌဘနအပြစ်သတ်မ တ်ထဘ်းပြ ်းပြစ်ြါသည်။ 

ဤကွဲာ့သှိို ာ့သသဘြမဘဏ သပခလ မ််း၏အစအပြစ် မယ်သတဘ်ဝနထ်မ််းမ ဘ်း၊မှိတ်ြက်အြွွဲ ွေ့အစည််း၏ဝနထ်မ််းမ ဘ်းန ငာ့် 

ကှိိုဗစ်-၁၉ သရဘဂါကူ်းစက်နှိိုင်သပခ ပမငာ့်မဘ်းသသဘ လူထိုအသှိိုင််းအဝှိိုင််းရ ှိလူမ ဘ်းဦ်းသရစိုစိုသြါင််း (၆၇၈) ဦ်းကှိို 

မယ်သတဘ်သဆ်းခန််းန ငာ့မ်ှိတ်ြက်အြွွဲွေ့အစည််းမ ဘ်း၏ ကျွမ််းက ငသ်ဆ်းဝနထ်မ််းမ ဘ်းမ  Sinopharm ကဘကွယ်သဆ်း 

အပြညာ့်အ၀ထှိို်းန ံသြ်းခွဲာ့သည်။ ထှိို ာ့အပြင်မယ်သတဘ်သဆ်းခန််းသည်မှိတ်ြက်အြွွဲွေ့အစည််းတစ်ခိုပြစ်သညာ့် Shoklo 

ဌက်ြ ဘ်းသရဘဂါရ ဘသြွသလာ့လဘပခင််းဌဘန (SMRU)န ငာ့်ြူ်းသြါင််း၍ သနဘက်လဘမညာ့်လမ ဘ်းအတွင််း၌ ထှိိုင််း-ပမနမ်ဘ 

နယ်စြ်တစ်သလျှဘက်ရ ှိသရွွေ့သပြဘင််းလူထိုမ ဘ်း (မည်သညာ့်သက်သသခံအသထဘက်အထဘ်းမျှမရ ှိသညာ့်သူမ ဘ်းအြါ 

အဝင်)အဘ်း ကှိိုဗစ်-၁၉ကဘကွယ်သဆ်းအလံို်းသရ ၆,၅၂၀ ထှိို်းန ံသြ်းရန်အစ အစဉ်မ ဘ်းခ မ တ်ထဘ်းြါသည်။ 

ကဘကွယ်သဆ်းြံာ့ြှိို်းသြ်းသူအပြစ်မယ်သတဘ်သဆ်းခန််းသည် မှိမှိ၏မှိတ်ြက်အြွွဲ ွေ့အစည််းမ ဘ်းန ငာ့်အတူအန ်းကြ် 

ြူ်းသြါင််း၍ကဘကွယ်သဆ်းထှိို်းန သံြ်းပခင််းကှိို သဘ်းကင််းလံိုပခံ စွဘန ငာ့ထ်ှိသရဘက်စွဘလိုြ်သဆဘငရ်န ်အခ က်အလက်မ ဘ်း 
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စ မံခန ာ့်ခွွဲမ နည််းစနစ်မ ဘ်းခ မ တ်ပခင််း (Cold Chain Management) န ငာ့်ဝန်ထမ််းမ ဘ်းအဘ်းလံို်းအတွက်ကဘကွယ် 

သဆ်းမ ဘ်းန ငာ့ြ်တ်သက်သသဘ (သဘ်းထွက်ဆှိို်းက ှိ ်းမ ဘ်းကှိိုသစဘငာ့ ်ကညာ့်ပခင််းန ငာ့အ်ခ ှိနမ် လ ွဲသပြဘင််းသြ်းပခင််းစနစ်ကှိို 

ြွွဲွေ့စည််းသြ်းပခင််းမ ဘ်းအြါအဝင)် အခ ှိနမ် ၍အပြညာ့်စံိုလံိုသလဘက်သသဘသငတ်န််းမ ဘ်းကှိိုစ စဉ်သြ်းြါသည်။  

မယ်သတဘ်သဆ်းခန််းန ငာ့်တကွCBOs မ ဘ်းန ငာ့ ်EHO မ ဘ်းသည်နှိိုင်ငံတကဘ NGO မ ဘ်းန ငာ့်ြူ်းသြါင််း၍ထှိိုင််း၊ ပမန်မဘ 

နယ်စြ် တစ်သလ ဘက် သနထှိိုင်သန ကသညာ့်အခွငာ့်အသရ်းနည််းသသဘ သူမ ဘ်းအတွက်ကဘကွယ်သဆ်းထှိို်းနှိိုင်ခွငာ့် 

တန််းတူရရ ှိသရ်းကှိို ဆက်လက်တှိို်းခ ွဲွေ့လိုြ်သဆဘငသ်ွဘ်းမည်ပြစ်ြါသည်။ ဤလိုြ်ငန််းအဘ်းတှိို်းခ ွဲွေ့ လိုြ်သဆဘငပ်ခင််း 

သ ကဘငာ့သ်ဒသအတွင််း ရ ှိသဘ်းြယ်ထဘ်းခံရသသဘသူမ ဘ်း၏အသက်မ ဘ်းန ငာ့ ်အသက်သမွ်းဝမ််းသ ကဘင််းရြ်တည်မ  

မ ဘ်းကှိိုဝှိိုင််းဝန််းကဘကွယ် သစဘငာ့်သရ ဘက်သြ်းနှိိုင်မည်သဘမက၊ ပမန်မဘနှိိုင်ငံအတွင််း ကက ်းထွဘ်းလဘသနသညာ့်  

ြဋိြကခမ ဘ်း၊ လူ ာ့အခွငာ့်အသရ်းခ ှိ ်းသြဘက်မ မ ဘ်း၊ သနထှိိုင်ရဘသဒသမ  ြယ်ရ ဘ်းြစ်ပခင််းခံရမ မ ဘ်းန ငာ့် တစ်သနရဘမ  

တစ်သနရဘသှိို ာ့အတင််းအ ကြ် သရွ ွေ့သပြဘင််းသနထှိိုင်ရပခင််းသ ကဘငာ့် ထှိိုင််းနှိိုင်ငံအသြေါ် ကှိိုဗစ်-၁၉သ ကဘငာ့်ပြစ်သြေါ် 

လဘနှိိုငသ်ညာ့် က န််းမဘသရ်းဆှိိုငရ်ဘလံိုပခံ သရ်း အနတရဘယ်မ ဘ်းကှိို ကူည သပြရ င််း သြ်းနှိိုငမ်ည်ပြစ်သည်။  

 

ပညောသရျိုး 

ဩဂိုတ်လ(၄)ရက်သန ာ့မ စ၍ CDC သက ဘင််းသည် ၂၀၂၁-၂၀၂၂စဘသငန် စ်အတွက်သက ဘင််းသဘ်း၄၂၉ဦ်းအဘ်းတှိိုကရ်ှိိုက် 

ထှိသတွွေ့ မ မရ ှိသညာ့်နည််းအသံို်းပြ ကဘြညဘသရ်းကှိိုြံာ့ြှိို်းသြ်းခွဲာ့ြါသည်။ ထှိိုင််းနှိိုငင်လံူထိုက န််းမဘသရ်းဝနက်က ်းဌဘနသည် 

နှိိုဝင်ဘဘလသက ဘင််းြွငာ့်ရက်မတှိိုင်မ ၊တစ်နှိိုင်ငံလံို်းအတှိိုင််းအတဘပြငာ့်ကှိိုဗစ်-၁၉ကဘကွယ်သဆ်းထှိို်းန ံသြ်းပခင််း 

အစ အစဉ်ပြငာ့(်အသက် ၁၂န စ်မ  ၁၈န စ်အ ကဘ်း)အထက်တန််းသက ဘင််းသဘ်းမ ဘ်းအဘ်း ကှိိုဗစ်-၁၉ကဘကွယ်သဆ်း 

(Pfizer) ကှိိုသအဘက်တှိိုဘဘလ ၄ရက် သန ာ့မ စတင်ကဘထှိို်းန ံသြ်းခွဲာ့ြါသည်။ ဤြမဘဏသပခလ မ််း၏အစှိတ်အြှိိုင််း 

တစ်ခိုအသနပြငာ့ ်(အသက် ၁၈န စ်သအဘက်ရ ှိ) CDC သက ဘင််းသဘ်း၊သက ဘင််းသူဦ်းသရ (၆၉)ဦ်းသည်သအဘက်တှိိုဘဘလ 

(၂၇)ရက်သန ာ့တွင ်(Pfizer)ကဘကွယ်သဆ်းြထမအကကှိမ်ထှိို်းန သံြ်းမ ကှိိုလက်ခံရရ ှိခွဲာ့ြါသည်။  

သ ျိုးကသုမှု  ငု့်ရောဝ ့်သ ောင့်မှုမ ောျိုး 

ကျွန်ိုြ်တှိို ာ့အသနပြငာ့် ကှိိုယ်ခနဓဘြှိိုင််းဆှိိုင်ရဘကိုထံို်း  (Physiotherapy)ဌဘနန ငာ့် အြ်စှိိုက်ကိုထံို်းဌဘနမ ဘ်းမ လွွဲ၍ 

က နသ်သဘ ပြငြ်လူနဘဌဘနမ ဘ်းအဘ်းလံို်းကှိို၊ ကန ာ့သ်န ာ့ခ် က်အတှိိုင််းအတဘမ ဘ်းအရန ငာ့ ်ကကှိ တငစ်ဘရင််းသွင််းထဘ်းပခင််း 

စနစ်မ  ဘ ်းအရ  ပြန်လည်ြွငာ့်လ စ်လှိို က် ပြ ပြစ် ပြ ်း ၊  အတွင််းလူနဘဌဘနမ ဘ်းအဘ်းလံို ်းကှိိုသအဘက်တှိိုဘဘလ 

(၄)ရက်သန ာ့တွငအ်ပြညာ့်အဝပြနလ်ည် စတငလ်ှိိုက်ပြ ပြစ်ြါသည်။ သက ်းဇူ်းပြ ၍မယ်သတဘ်သဆ်းခန််း၏ Facebook 

တွင်(ပမန်မဘဘဘသဘ/အဂဂလှိြ်ဘဘသဘပြငာ့်) တင်ထဘ်းသသဘ သနဘက်ဆံို်းရသညာ့်သတင််းအခ က်အလက်မ ဘ်း  

https://www.facebook.com/MaeTaoClinicMM
https://www.facebook.com/MaeTaoClinic/
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အထ်ူးသပြငာ့က်ကှိ တငခ်န ာ့မ် န််းရနမ်ပြ နှိိုငသ်သဘ အသပခအသနရ ှိ သညာ့် ကဘလ မ ဘ်းအတွင််း တတ်နှိိုငသ်မျှရရ ှိစိုသဆဘင််း 

ထဘ်းသညာ့် သတင််းအခ က်အလက်မ ဘ်းကှိို မ ကဘခဏြတ်ရ သြ်းသစလှိို ြါသည်။  

 

အလှူသင/ွသထောက့်ပ  မှုမ ောျိုး။ 

ကျွန်ိုြ်တှိို ာ့၏ဝနသ်ဆဘငမ် မ ဘ်းအသြေါ်န ငာ့က်ျွန်ိုြ်တှိို ာ့မ ဝနသ်ဆဘငမ် မ ဘ်းသြ်းသနသညာ့်လူထိုအသှိိုင််းအသြေါ်အသထဘက်အြံာ့

မ ဘ်းသြ်းခွဲာ့သညာ့်/သြ်းသနဆွဲပြစ်သညာ့် ြိုဂ္ှိ လ်မ ဘ်းအဘ်းလံို်းကှိိုအထူ်းသက ်းဇူ်းတငြ်ါသည်။ ကျွန်ိုြ်တှိို ာ့အတွက်အလွန ်

လှိိုအြ်သသဘ ြစစည််းမ ဘ်းကှိိုသအဘက်ြါ စဘ်းရင််းဇယဘ်းတွင ်သြဘပ်ြထဘ်းြါသည်။  

အသထသွထလွှုမှုသရျိုး  ငု့်ရောအသထောက့်အပ   

အစဘသပခဘက ်(ဆန၊်ငါ်းသသတတ ဘ၊ဆ ၊ ပဲဆဘ်း၊ငရိုတ်သ ်းမ န ာ့၊် အသာေးမှုန  ့် စသပြငာ့ ်

အဘဟဘရပြညာ့်အစဘ (နှိို ာ့၊မှိိုငလ်ှိို စသပြငာ့)် 

သ ျိုးဝေါျိုးအသထောက့်အပ   

PPEs (ခွွဲစှိတ်ခန််းသံို်းန ဘသခါင််းစည််း၊ မ က်န ဘကဘ၊ လက်အှိတ်၊ သခါင််းစွြ်၊ သဆ်းရံိုသံို်းအသြေါ် ရံိုအဝတ်) 

N95 န ဘသခါင််းစည််း 

ခွွဲစှိတ်ခန််းသံို်းတှိိုက်ချွတ်သဆ်းသ ကဘြစစည််းမ ဘ်း (Surgical Scrubs) 

ပ ုျိုးသတ့်သ ျိုးရည့်မ ောျိုး 

အရက်ြ ံ ၇၀ % + ဂလစ်ဆရင််း 1% 

အရက်ြ ံဂ ယ် (Alcohol Gel) 

တစ့်က ယု့်ရည့်သ  ့်ရှင့်ျိုးသရျိုးအသ ျုိုးအသ ောင့်ပစစည့်ျိုး 

တစ်ကှိိုယ်ရည်သန ာ့ရ် င််းသရ်းြစစည််း (ဆြ်ပြဘ၊သခါင််းသလ ဘ်ရည်၊သွဘ်းတှိိုက်သဆ်း၊အမ ှိ ်းသမ ်းလစဉ်သံို်းြစစည််း၊ 

အှိမ်သဘ သံို်းစကက ူ။ 

* သထဘက်ခံခ က်ရရ ှိထဘ်းသသဘြစစည််းမ ဘ်းကှိိုသအဘက်ြါထှိိုင််းနှိိုငင် ံFDA ဝက်ဆှိိုဒတ်ွငရ် ဘသြွနှိိုငြ်ါသည်။ 

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

ဤစဘ်းရင််းဇယဘ်းသည်ပမနဆ်နစွ်ဘဆငာ့က်ွဲသပြဘင််းလွဲပြစ်သြေါ်သနသသဘအသပခအသနမ ဘ်းအရအသရ်းကက ်းလှိိုအြ်ခ က်

မ ဘ်းပြစ်ပြ ်း၊ ကျွန်ိုြ်တှိို ာ့၏အသပြဘင််းအလွဲရ ှိြါကအခ ှိန်န ငာ့်တစ်သပြ်းည အသ ကဘင််း ကဘ်းသွဘ်းမည်ပြစ်ြါသည်။ 

လှူဒါန််းလှိိုသညာ့်အခ က် အလက်န ငာ့်ြတ်သတ်၍ သအဘက်တွင်သြဘ်ပြထဘ်းသညာ့်သရွ်းခ ယ်သတ်မ တ်ထဘ်းသညာ့်  

သူထသံှိို ာ့ဆက်သွယ် သမ်းပမန််းနှိိုငြ်ါသည်။  

 

 

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

သှိရ ှိလှိိုသညာ့်အသထွသထွအသ ကဘင််းအရဘမ ဘ်းန ငာ့အ်လှူသငွသြ်းပခင််းန ငာ့ြ်တ်သက်ပြ ်းသအဘက်ြါြိုဂ္ှိ လ်မ ဘ်းထံသှိို ာ့ 

ဆက်သွယ ်သမ်းပမန််းနှိိုငြ်ါသည်။  

• ဆရဘမနယွ်န  (အဂဂလှိြ်၊ ပမနမ်ဘ၊ထှိိုင််းဘဘသဘ) ၀၈၄-၈၂၀-၃၇၄၃ 

• ဆရဘမအယ်န  (အဂဂလှိြ်၊ ပမနမ်ဘ၊ကရငဘ်ဘသဘ) ြိုန််းနြံါတ် ၀၈၉-၉၁၆-၅၈၅၅ 

• ဆရဘမ ြတထ န  (Ms Pattinee Suanprasert) (အဂဂလှိြ်န ငာ့ထ်ှိိုင််းဘဘသဘ) ြိုန််းနြံါတ် ၀၈၇-၆၇၇-၁၄၁၅ 

မ ဒ ယဘမ ဘ်းအတွက်ဆက်သွယ်ရန။် 

• Fundraising@maetaoclinic.org (အဂဂလှိြ်၊ ပမနမ်ဘ၊ ကရငဘ်ဘသဘ) 

• ဆရဘမ ြတထ န  (Ms Pattinee Suanprasert) (အဂဂလှိြ်န ငာ့ထ်ှိိုင််းဘဘသဘ) ြိုန််းနြံါတ် ၀၈၇-၆၇၇-၁၄၁၅ 

သဆ်းဘက်ဆှိိုငရ်ဘစံိုစမ််းသမ်းပမန််းပခင််း။ 

• ဆရဘမသနဘ်ဆှိိုြ ယဘလ  (ပမနမ်ဘ၊ အဂဂလှိြ်၊ကရငဘ်ဘသဘပြငာ့)် ြိုန််းနြံါတ် ၀၈၁-၀၃၇-၅၈၀၀ 

• ဆရဘမဝါ်းခူသြဘ (ပမနမ်ဘ၊ကရငဘ်ဘသဘပြငာ့)် ြိုန််းနြံါတ် ၀၈၉-၉၆၁-၇၃၁၆ 

 

ကှိိုဗစ်-၁၉ အသပခအသနတှိိုက်ရှိိုက်အသရ်းသြေါ်တံို ာ့ပြန်လိုြ်သဆဘင်မ အြွွဲ ွေ့အဘ်းအကူအည သြ်းရန်စှိတ်ဝင်စဘ်းသသဘ 

သူမ ဘ်းအသနပြငာ့ ်online အဘ်းပြငာ့အ်လ သငမွ ဘ်းလွွဲသြ်းနှိိုငြ်ါသည်။  

 

အသကဘငာ့အ်မည် (Suwannimit Foundation for Mae Tao Clinic) 

အသကဘငာ့န်ြံါတ် : ၀၁၆ ၈ ၈၃၈၀၇၇ 

ဘဏန် ငာ့ဘ်ဏခွ်ွဲ : Kasikorn Bank, Mae Sot 

Swift Code: KASITHBK 

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

အလ သငမွ ဘ်းသြ်းရနအ်တွက်ထြ်မံသှိရ ှိရနလ်ှိိုအြ်သသ်းြါက သအဘက်ြါ စဘမ က်န ဘ သှိို ာ့န ှိြ်/ဝငြ်ါ။ 

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

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

