
 
 

က ိုဗစ-်၁၉နငှ ပ်တသ်ကသ်သောသေောကဆ် ိုုံးအသပြေအသေထိုတပ်ပေ်သ ကညောြေျက ်(၉) 

၂၀၂၁ြေိုနစှ် စကတ်ငဘ်ောလ (၂၇) ရကသ်ေ   

သေောကြ်ေ အသ ကောငု်ံးအရငု်ံး 

မြနြ်ာန ိုင်ငံနငှ န်ယ်စပ်ချင််းထ စပ်နနန ာထ ိုင််းန ိုင်ငတံာ (ခ်)ခရ ိုငအ်တွင််းစက်ရံိုြျာ်းြှအကက ်းအကျယ်စတငမ်ြစ်ပွာ်းခ  န ာ 

က ိုဗစ်-၁၉ကပ်လ  င််းက ိုခံစာ်းခ  ရ ည်ြှာ (၃)လကကာမြြှင ်ခ  ပပ ်း မြစ် ည်။ တာ (ခ်)ခရ ို င်၏အကက ်းဆံို ်း ပြ  ြို့နယ်မြစ် ည ်  

ြ နဆာက်ပြ  ြို့ (ြယ်နတာ်နဆ်းခန််းတည်ရှ ရာနနရာ)နငှ တ်ကွ၊ အန ်းပတ်ဝန််းကျငပ်ြ  ြို့နယ်ြျာ်းတွငန်န  စဉ် ပျြ််းြျှလူနာအ စ် 

၁၀၀နကျာ်အထ ဆက်လက်မြင တ်က်လာနနဆ မြစ်န ာနကကာင  ်နေ အတွင််းနဆ်းကို ြ ဆ ိုငရ်ာနည််းစနစ်အနပေါ် မပင််းထန ်

စွာဝနပ် နစလျက်ရှ နနဆ မြစ် ည်။ တာ (ခ်)ခရ ိုငအ်တွင််း၌လက်ရှ တွင ်လူနာနပေါင််း ၃၁၇၉ ဦ်းမပ စိုနစာင န်ရှာက်ြ ခံယူနနဆ  

မြစ် ည်။ ယခိုနှစ် ဧပပ လ (၁)ရက်နန  ြှစတင်နတွြို့ ရှ ခ  ရန ာပ ို်းနတွြို့လူနာစိုစိုနပေါင််း ၁၅,၁၆၈ ဦ်းရှ ပပ ်းယခင်အပတ်စဉ် 

ထိုတ်မပနခ်  န ာစာ်းရင််းထက် ၁,၄၆၆ ဦ်းထပ်တ ို်းလာပေါ ည်။ စက်တငဘ်ာလ ၂၇ ရက် တနလလာနန  တွငထ်ိုတ်မပနန်ကကညာ 

ချက်အရ တာ (ခ်)ခရ ိုငအ်တွင််းပ ို်းနတွြို့လူနာအ စ် ၁၇၂ ဦ်းရှ ပပ ်းယင််းအနက် ြ နဆာက်ပြ  ြို့တွင််း၊ ြယ်နတာ်နဆ်းခန််းဝနထ်ြ််း 

အ ြ်ြျာ ်း ၊  န ်းစပ်လျက်ရှ န ာပြ  ြို့ နယ်ြ ျာ ်း မြစ် ည ်  ြိုတ်ြရ၊  ြယ်လြ  နှင ်ထာ နဆာင်ယန််းတ ို  တွင် လူနာ  ၁၄၄ 

ဦ်းရှ နကကာင််း တင််းရရှ ပေါ ည။် (တာ (ခ်)ခရ ိုငမ်ပည ်ူ  ဆက်ဆနံရ်းရံို်းနကကာ်ညာစာြျက်နာှ) 

ဇွန်လ ၂၈ ရက်နန  ြှစ၍ြယ်နတာ်နဆ်းခန််းအာ်း  က ိုဗစ်-၁၉ ယာယ ကို နရ်းနဆ်းရံိုအမြစ် ြ နဆာက်ပြ  ြို့နယ်လူထို  

ကျန််းြာနရ်း ဌာနြှတရာ်းဝငအ်  အြှတ်မပ ထာ်းရှ ကာ၊ မပင််းထနန် ာနနာက်ဆက်တွ နရာဂေါြျာ်းမြစ်နပေါ် န ိုငရ်နအ်နတရာယ် 

နည််းပေါ်း ည်ဟိုယူဆရန ာကူ်းစက်လူနာြျာ်းက ိုလက်ခံနစာင ်ကကည ်ကူည နပ်းနနပေါ ည်။  ြယ်နတာ်နဆ်းခန််း  

ဝန်ထြ််းြျာ ်း ည်  လူနာြျာ ်းအာ်းနန  စဉ်မပ စိုနပ်းရန်တာဝန်ယူရ ည ်အမပင်၊  ြ နဆာက် မပည် ူ   နဆ်းရံို ကက ်းရှ  

နဆ်းဝန်ထြ််းြျာ်း၊အမခာ်းန ာ ထ ိုင််းလူထိုကျန််းြာနရ်းဌာနြျာ်းနှင ်အတူတကွပူ်းနပေါင််း၍နရာဂေါကူ်းစက်ခံ နနရန ာ 

လူ န ာြ ျ ာ ်း န ရ ာဂ ေါ ပ ို ြ ိုဆ ို ်း ဝ ေါ ်းလ ာ မခင် ်း ရှ ြ ရှ က ိုအ န ်းက ပ်နစ ာ င ် ကက ပ် ကကည ် ရ ရ ပပ ်း ၊  အကယ်၍လ ိုအ ပ်ပ ေါက 

အချ န်ြ လ  နမပာင််းပ ို  နဆာင်နပ်းန ိုင်ရန်အတွက်စ ြံနဆာင်ရွက်နပ်းကကရပေါ ည်။ လက်ရှ တွင်ြယ်နတာ်နဆ်းခန််း၏ 

နစာင က်ကည က်က ်းကကပ်ြ နအာက်တွငန်ရာဂေါပ ို်းကူ်းစက်ခံနနရန ာလူနာ ၂၆ ဦ်းရှ ပပ ်းယခငအ်ပတ်၌ရရှ န ာပ ို်းနတွြို့လူနာဦ်းနရ 

ထက် ၁၈ ဦ်းနလျာ နည််း ွာ်းပေါ ည်။ လက်ရှ ခံစာ်းနနရန ာက ိုဗစ်-၁၉ လ  င််းြှအစမပ ၍ြယ်နတာ်နဆ်းခန််း ည်  

ထ ိုင််းကျန််းြာနရ်းဌာနြျာ်းြှလ  နမပာင််း  နပ်းလာန ာကူ်းစက်လူနာြျာ်း၊ ြယ်နတာ်နဆ်းခန််းဝန်ထြ််းြျာ်း၊  ြ တ်ြက် 

အြွ ြို့အစည််းြျာ်းနှင ်ပတ်ဝန််းကျင်လူထိုအ  ိုင််းအဝ ိုင််းြှကူ်းစက်ခံရန ာ ူြျာ်း၊ စိုစိုနပေါင််း (၆၆၀)ဦုံးက ို မပ စိုကကည ်ရ  

နပ်းခ  ပေါ ည။်  

ြ နဆာက်နေ ပတ်ဝန််းကျငအ်တွင််းပ ို်းကူ်းစက်ခံရန ာ ူြျာ်းပံိုြှနမ်ြင တ်က်လာနန ည အ်နလျာက်နေ ဆ ိုငရ်ာကျန််းြာ

နရ်းနည််းစနစ် က ိုလည််းပ ိုြ ိုအာ်းစ ိုက်လိုပ်နဆာငရ်ပေါ ည။် ထ ို  နကကာင  ်ြ နဆာက်လူထိုကျန််းြာနရ်းစနစ်အနပေါ် ြ စ ်းနနန ာ 

ဝနထ်ိုတ်ဝနပ် ို်း က ိုကူည နမြနလျာ နပ်းရနအ်တွက်၊ ဩဂိုတ်လအနစာပ ိုင််းအတွင််းတွင် ြ နဆာက်နဆ်းခန််း ည် ြ နဆာက် 

နဆ်းရံို ကက ်းနငှ  ်ြ တ်ြက်ပ်ူးနပေါင််း၍နေ ဆ ိုငရ်ာက ိုဗစ်-၁၉ ထ န််းချ ပ်နရ်းနကာ်ြတ က ိုြွ ြို့စည််းခ   ည။် နကာ်ြတ   ညန်ရာဂေါ 

ြမပင််းထန်န ာလူနာြျာ ်း  (  ို  ြဟိုတ် ) နရာဂေါလကခဏာြမပန ာ ူနာြျာ်းအတွက်    ်း န  ်ခွ ထိုတ်  ထာ်းန ာ  

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/


 
 

နစာင ်ကကည ်နပ်း ည ်နည််းစနစ်က ိုြွ ြို့စည််းလိုပ်နဆာင်နပ်းမခင််းမြင ်၊ ကျန််းြာနရ်းဆ ိုင်ရာပံ ပ ို်းြ  အနဆာက်အအံိုြျာ်း   

(က ျ န် ်း ြ ာ န ရ ်း န ဆ ်း ခ န် ်း )တွ င် န ရ ာ ဂ ေါ မပ င် ်း ထ န် န  ာ လူ န ာ  ပွ ာ ်း ြ ျ ာ ်း ြ  က ို ပ ို ြ ို လ က် ခံ ကက ည ် ရ  

နစာင ်နရှာက်နပ်းန ိုင်ခ   ည ်အမပင်၊တစ်ခ ျ န် တည််းြှာပင် လူနာြျာ်းက ိုလည််းအန ်းကပ်  နစာင ် ကကပ်ကကည ်ရ ကာ  

လ ိုအပ် ည ်အခေါလူနာြ ျာ ်းက ိုအခ ျ န်ြ လွ န မပာင််း  နပ်းန ိုင်ရန်လို ပ်နဆာင်ခ  ပ ေါ ည်။ဤက    ို   န ာနည် ်းလြ််း  

ြျာ်း ည်လူထိုအတွင််းနရာဂေါပ ျံ ြို့ နှံ  လာြ က ိုထ န််းခ ျ  ပ်ရာတွင်အနထာက်အပံ မြစ်နစြည ်  ်း မခာ်းခွ ထိုတ် မခင််းနှင ် 

  မခာ်းထာ်းရှ နစာင က်ကပ်မခင််းနည််းစနစ်ြျာ်း၏အရင််းအမြစ်တစ်ခိုမြစ်နစခ  ပေါ ည။်နနအ ြ်ြျာ်း၊စက်ရံိုြျာ်းနငှ လ်ူထိုအ  ိုင််းရှ 

န နရ ာြ ျ ာ ်းတွ င်    ်း န  ် ခွ ထိုတ်ထာ ်းရှ  ကာနစာင ် ကက ပ် ကကည ် ရ ကို နပ ်းနနရ ူ ြ ျ ာ ်း  အတွက်  အ ြ်တွ င် ်း  

  ်းမခာ်းခွ နနမခင််းဆ ိုရာလြ််းည န်ချက်ြျာ်းက ို  နရ်းဆွ ပပ ်းထိုတ်နဝမြန  ်မြ ်းနပ်းခ  ပေါ ည်။ ြယ်နတာ်နဆ်းခန််း အနနမြင ်၊ 

အမခ ာ ်း နက ာ်ြတ အြွ ြို့ ဝ င် ြ ျ ာ ်း နှင ်အတူ န ်း  ကပ်စွ ာ ပူ ်း နပ ေါ င် ်း၍  မြ န်ြ ာ န ို င် ငံ နှ င ်  နယ် စ ပ် ခ ျ င် ်းထ န န န ာ  

ြ နဆာက် ပြ  ြို့အနနာက်ဘက်ရှ ထာ ဆ ိုင်လွတ်နယ်နမြ  အတွင််းတွင်  ်း မခာ်းခွ နနမခင််း  အစ အစဉ်အရထာ်းရှ  ည ်  

လူနာြ ျ ာ ်းအတွက်  ဝန်နဆာင်ြ နပ ်းနနခ  ပ ေါ ည်။  ယင််းဝန်နဆာင်ြ တွ င်နစာင ် ကက ပ်  စစ်နဆ်းနပ်း မခင် ်း နှင ်  

အက မြတ် မခင် ်းြ ျ ာ ်းပ ေါဝင် ည် ာြက  အစွန်အြ ျာ ်းက ျ  န ာနေ ြျာ ်းတွင်နနထ ို င် ည ်  လူနာြ ျ ာ ်းအာ ်း  

လွ နမပာင််းနပ်းမခင််းြျာ်းအမပင၊် က ိုဗစ်-၁၉ ပ ို်းစစ်နဆ်းနပ်းမခင််း၊ နဆ်းဘက်ဆ ိုငရ်ာ စွန  ပ်စ်ပစစည််းြျာ်းနငှ  ်အစာ်းအန ာက် 

ပံ ပ ို်းနပ်းမခင််းြျာ်းလည််းပေါဝငပ်ေါ ည။်  

က ိုဗစ်-၁၉ ကပ်နရာဂေါဆက်လက်မပန  ်ပွာ်းနနြ  ည်နေ ခံလူထိုကျန််းြာနရ်းစနစ်က ိုတ ိုက်ရ ိုက်ထ ခ ိုက် ည ်အမပင်၊ 

ကျန််းြာနရ်းစနစ်က ို တ ိုက်ရ ိုက်ြဟိုတ် ည ် ထ ခ ိုက်ြ ြျာ်းမပင််းထန်စွာလည််းမြစ်နပေါ်နစခ  ပေါ ည်။ ကပ်နရာဂေါနကကာင ် 

ကျန််းြာနရ်းနရ်းဝန်နဆာင်ြ  ဆ ိုင်ရာ အနဆာက်အဦ်းြျာ်းက ို ပ တ်လ ိုက်ရန် (  ို  ြဟိုတ်) နလျာ ချလ ိုက်ရန်တွန််းအာ်း 

မြစ်နပေါ်လာခ   ည ်အတွက်လည်ပတ် နနဆ မြစ်နန ည ် က ိုဗစ်-၁၉နှင ်ြ က်ဆ ိုင်န ာဝန်နဆာင်ြ ြျာ်းအထူ်း မြင ် 

အြျ  ်း ြ ်း ာ်းြွာ်းနငှ ်ဆ ိုငန် ာကျန််းြာနရ်းနငှ က်နလ်း ကျန််းြာနရ်းဌာနနငှ ်ပတ် က် ည ်လ ိုအပ်ချက်ြျာ်းက ိုရင်ဆ ိုင် 

ခ  ရပေါ ည်။ ထ ို  နကကာင ်ြယ်နတာ်နဆ်းခန််း ည် ြရှ ြမြစ်လ ိုအပ်န ာ ြ ခင်နှင ်ကနလ်းကျန််းြာနရ်းနစာင ်နရှာက်ြ  

ရပ ို င်ခွ င ်အတွက်  စ န်နခ ေါ်ြ နပ ေါင် ်း စံိုက ို ရင်ဆ ို င် ရန ိုင်န ာအလာ်းအလာရှ  ည ်  က ိုယ်ဝန်နဆာင်ြ ခင်အြ ျ ာ ်း  

အမပာ်းအတွက်၊အြျ  ်း ြ ်းဆ ိုင်ရာ ာ်းြွာ်းနှင ် ကနလ်းကျန််းြာနရ်းဌာနအာ်း မပန်လည်ြွင ်လှစ်ရန်ဆံို်းမြတ်ခ  ပေါ ည်။ 

ဤဝန်နဆာင်ြ  လိုပ်ငန််းြျာ်းက ို ဩဂိုတ်လ ၁၇ ရက်တွင် မပန်လည်ြွင ်လှစ်ခ  ပေါ ည်။ထ ို  အမပင် ြရှ ြမြစ်လ ိုအပ်န ာ 

ကနလ်းကျန််းြာနရ်းနစာင ်နရှာက်ြ ဝန်နဆာင်ြ နပ်းမခင််းအနပေါ် တံို  ဆ ိုင််းနနှာက်ယှက်နစြ က ိုနလျာ ချနပ်းန ိုင်ရန် 

ြ ခင်နှင ်ကနလ်းြျာ်းအတွက်ကာကွယ်နဆ်းထ ို်းနပ်းမခင််းက ို  ဩဂိုတ်လ  ၃၀ရက်နန  တွင် မပန်လည်စတင်ခ  ပေါ ည်။ 

နဆ်းခန််းအနနမြင ်က ိုယ်ဝန်နဆာင်စဉ်အနတရာယ်ရှ ြ မြင ်ြာ်းန ာ နရွ ြို့နမပာင််း အြျ  ်း ြ ်းြျာ်းအတွက် ြျ  ်းဆက်ပွာ်း 

က ျ န် ်း ြ ာ န ရ ်း  (အ မပ င်လူ န ာ ဌ ာ န )က ို  စက်တင်ဘ ာလ  ၆  ရက် န န  တွ င် မပ န်လည် ြွ င ်လှ စ်  န ပ ်း ခ  ပ ေါ ည် ။ 

ယင််းဝန်နဆာင်ြ ြျာ်း မပန်လည်ြစတင်ြ ၊  တင််းကျပ်န ာ  က ိုဗစ်-၁၉ကာကွယ်တာ်းဆ ်းနရ်းလြ််းည န်ခ ျက်ြ ျာ်း ၊ 

လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််းြျာ်းနှင ်ကျင ်ဝတ်ြျာ်းက ိုချြှတ်ထာ်းရှ မခင််းမြင ် တ်ြှတ်ထာ်း န ာအချ န်အတွင််း ဝန်နဆာင်ြ ရရှ ရန် 

နစာင ်ဆ ိုင််းနန ည ်လူနာဦ်းနရက ိုကန  ် တ်တာ်းမခင််းအပေါအဝင်၊ ဝန်နဆာင်ြ လိုပ်ငန််း  ြျာ်းက ိုနဘ်းကင််းလံို မခံ  စွာ  

နပ်းန ိုင်ရန်စ စဉ်ထာ်းပပ ်း မြစ်ပေါ ည်။  ဝန်နဆာင်ြ လို ပ်ငန််းြျာ်းက ိုဝန်ထြ််းကန  ် တ်ချက်၊အနဆာက်အဦ်းနနရာ  

ကန  ် တ်ချက်ြျာ်း  အနပေါ်အနမခမပ ပပ ်း ၊  အကန  ်အ တ်အတ ိုင််း ာမပန်လည်စတင်ခ  ပေါ ည်။  ြည်  ို  ပင်မြစ်နစ၊ 



 
 

ပ ိုြ ိုမြြှင တ်က်လာန ာ နတာင််းဆ ိုြ ြျာ်းအရ၊နဆ်းခန််းြွင ရ်က်တစ်ပတ်တွငတ်စ်ရက်ထပ်တ ို်းနပ်းလ ိုက်ပေါ  ည။်နဆ်းကို ြ  

အဆက်မပတ်နနန ာ  HIV/AIDS   ို  ြဟိုတ်  ြကူ်းစက်န ိုင်န ာနရာဂေါြျာ်း မြစ်နန ည ်  လူနာြျာ်းအာ်း မပန်လည်  

ဝန်နဆာင်ြ ြျာ်းနပ်းန ိုင်ရန်အတွက်  လူကက ်း မပင်ပလူနာဌာနြျာ်းက ို  စက်တင်ဘာလ  (၂၂) ရက်နန  တွင်မပန်လည်ြွင ် 

လှစ်နပ်းခ  ပေါ ည်။ နဆ်းခန််းအနနမြင ်ဝင်လာ ည ် လူနာဦ်းနရက ို အန ်းကပ်နစာင ်ကကပ်စစ်နဆ်းနပ်း နနြည်မြစ်ပပ ်း၊ 

အမခာ ်းြရှ ြ မြ စ်  လ ိုအပ်န ာ မပင်ပလူ နာဌာနြ ျ ာ ်းက ိုလည် ်း  နဘ်းအနတရာယ်ကင် ်း စွ ာလို ပ်နဆာင်န ိုင်ြည် နှင ်  

တပပ  ငတ်ည််းမပနလ်ညလ်ိုပ်နဆာင ်ွာ်းြညမ်ြစ်ပေါ ည။်  

အိုပ်စိုအမျ  ုံးအစောုံး အတည်

ပပ လေူော

စိုစိုသပေါငု်ံး 

အတည်ပပ  

လေူောအသစ ်

မဲသဆောကပ်ပညသ်ူ  သဆုံး

ရ ို ကက ုံးသ ို  လ သဲပပောငု်ံးသပုံး

သည ဦ်ုံးသရ 

လကရှ် သစောင  ်ကပ် 

 ကည ြ်ေ သေရသည ် 

ဦုံးသရ 

ပပေ်လညသ်ကသ်ောလောပပ ုံး

အ မ်ပပေ်ြေငွ ပ်ပ လ ိုကသ်ည ်

ဦုံးသရ 

နဆ်းကို နရ်းဆ ိုငရ်ာဝနထ်ြ််း ၆၆ 0 ၅ ၀ ၆၆ 

ကို နရ်းဆ ိုငရ်ာြဟိုတ ်ည အ်မခာ်း

ဝနထ်ြ််း 

၁၀၀ ၀ ၁၂ ၀ ၁၀၀ 

အ ြန်ထာငစ်ိုအတငွ််းထ နတွြို့ ြ  ၁၁၀ ၀ ၂ ၀ ၁၁၀ 

အန ်းပတဝ်န််းကျငရ်ှ လထူို 

အ  ိုင််းအဝ ိုင််း 

၈၅ ၀ ၅ ၂ ၈၃ 

လနူာြျာ်း ၉၁ ၅ ၁၃ ၂၁ ၆၃ 

 ာွ်းြွာ်းြ ခငန်ငှ ြ်  ာ်းစို ၉ ၂ ၄ ၂ ၆ 

ယာယ ကို နရ်းနဆ်းရံို (၄) ၁၉၉ ၁ ၆ ၃ ၁၉၈ 

စိုစိုသပေါငု်ံး      ၆၆၀ ၈ ၄၇ ၂၆ ၆၂၆ 

* ၂၀၂၁ ြေိုနစှ ်စကတ်ငဘ်ောလ ၂၂ ရကသ်ေ   သေောကဆ် ိုုံးရရှ ထောုံးသည က် ေ်ုံးဂဏေ်ုံးမျောုံး 

စက်တငဘ်ာလ ၂၂ ရက်နန  တွငက် ိုဗစ်-၁၉ ပ ို်းကူ်းစက်ခံရ ည ်အတည်မပ လူနာစိုစိုနပေါင််း (၂၆) ဦ်း (ဝနထ်ြ််းြျာ်း၊ ြ  ာ်းစို 

အတွင််း ထ နတွြို့ကူ်းစက်ခံရ ူြျာ်း၊ ပ ို်းကူ်းစက်ခံရန ာနြွ်းလူနာနှင ် ူတ ို  ၏ြ  ာ်းစိုြျာ်း (၂၅)ဦ်း ၊ ထ ိုင််းကျန််းြာနရ်း 

အစ အစဉ်အရြယ်နတာ်နဆ်းခန််း  ို  လ  နမပာင််း လာန ာလူနာ (၁)ဦ်း တ ို  အာ်းလက်ရှ တွင ်ြယ်နတာ်နဆ်းခန််းဝင််းအတွင််း၌ 

(isolation1)နနရာ၌    ်း န  ်ခွ ထိုတ်ထာ်းရှ ၍နစာင ် ကကည ် ကကည ်ရ နပ်းနနပေါ ည်။  အတည်မပ လူနာနှင ် အန ်းကပ်  

ထ နတွြို့ရ ည ်  ူြျာ်းက ိုလည််း Quarantine   ်း န  ်ထာ်းရှ ၍အန ်းကပ်နစာင ်ကကည ် နနပေါ ည်။  တ်ြှတ်ထာ်း ည ် 

အနည််းဆံို်း ၁၄ရက်  ်းမခာ်းခွ ထာ်း၍ နစာင ်ကကည ်ြ ခံယူပပ ်းနနာက် က ိုဗစ်-၁၉ ပ ို်းကူ်းစက်ခံ ခ  ရ ည ်လူနပေါင််း (၆၂၆)ဦ်း 

ြှာမပန်လည်ကျန််းြာလာကကပပ ်း  အ ြ်မပန်ခွင ်မပ လ ိုက်ပေါ ည်။ နရာဂေါကူ်းစက်ခံခ  ရပပ ်း နဆ်းရံိုဆင််းခွင ်ရကာ မပန်လည် 

နကာင််းြွန်လာန ာ  ဝန်ထြ််းြျာ်းက ိုနရရည်ကာလအတွင််းနဘ်းထွက်ဆ ို ်းကျ  ်းြျာ်းခံစာ်းရြ ရှ ြရှ နှင ် ြ ြ တ ို  ြူလ 

အလိုပ်ခွင ် ို  မပနလ်ညဝ်ငန်ရာက်န ိုငရ်န ်င ြ် င န်စာင က်ကည န်နဆ  မြစ် ည။် 

ထ ိုင််းန ိုငင်အံြျ  ်း ာ်း၏က ိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်နဆ်းထ ို်းမခင််းအစ အစဉ်ြျာ်းအရ ြယ်နတာ်နဆ်းခန််းဝနထ်ြ််းြျာ်းအပေါအဝင်၊ 

နရှ ြို့တန််းြ ှဦ်းနဆာငန်နန ာကျန််းြာနရ်းလိုပ် ာ်းြျာ်းအာ်း ယခိုနစ်ှတွငက်ာကွယ်နဆ်းထ ို်းနပ်းပပ ်းမြစ်ပေါ ည။်  

                                                           
1    ်းမခာ်းခွ ထာ်းမခင််း (Isolation) ဆ ို ညြ်ာှ က ိုဗစ-်၁၉ နရာဂေါလကခဏာြျာ်းရှ နန  ူ(  ို  ြဟိုတ)် နရာဂေါပ ို်းရှ နကကာင််း စစန်ဆ်းနတွြို့ ရှ  

ပပ ်း  ်း န  ခ်ွ ထာ်း၍နနမခင််းက ိုဆ ိုလ ိုပေါ ည။် 



 
 

လက်ရှ တွင ်ြယ်နတာ်နဆ်းခန််းနငှ ယ်င််း၏ြ တ်ြက်အြွ ြို့အစည််းြျာ်းြှ ဝနထ်ြ််းဦ်းနရ (၂၆၂) ဦ်းက ိုကာကွယ်နဆ်းထ ို်းနပ်းပပ ်း 

ယင််းတ ို  အနက်(၁၁၆)ဦ်းြှာကာကွယ်နဆ်းအမပည ်အဝ(Sinovac ကာကွယ်နဆ်း၊Sinopharm ကာကွယ်နဆ်း(  ို  ြဟိုတ်) 

AstraZeneca နှစ် ကက ြ်)ရရှ ပပ ်း  (၁၀)ဦ်းြှက ိုယ်ခံအာ်းတ ို ်း မြင ်နဆ်း AstraZeneca တတ ယအက ိုလက်ခံရရှ ခ  ပေါ ည်။ 

စက်တင်ဘာလ  နနာက်ဆံို ်းအပတ် (  ို  ြဟိုတ်) နအာက်တ ိုဘာလအနစာပ ိုင််းရက်ြျာ်း၌နနာက်ထပ်  (၁၄၀)ဦ်းအာ်း  

ကာကွယ်နဆ်း ေိုတ ယအကက ြ်ထ ို်းနှနံပ်းမခင််းရရှ ြည်မြစ် ည်။ထ ို  အမပင ်ြယ်နတာ်နဆ်းခန််းအာ်းထ ိုင််းန ိုငင်ကံာကွယ်နဆ်း 

ထ ို်းနှံ မခင််းအစ အစဉ်၏တစ်စ တ်တစ်ပ ိုင််းအမြစ်ပူ်းနပေါင််းပ ေါဝင်နစ၍  ြ နဆာက်ရှ နရွ ြို့န မပာင််းလူထိုြ ျာ ်းအတွက်  

ကာကွယ်နဆ်းထ ို ်း ဌ ာနအမြ စ် တ်ြှတ်ထာ်း ပပ ်း မြ စ်ပ ေါ ည်။  ဤက    ို  န ာပြာဏ  န မခလှ ြ် ်း၏အစအမြ စ်  

ြယ်နတာ်ဝန်ထြ််းြျာ်း ၊ြ တ်ြက်အြွ ြို့အစည််း၏ဝန်ထြ််းြျာ်းနှင ် က ိုဗစ်-၁၉ နရာဂေါကူ်းစက်န ိုင်နမခမြင ်ြာ်းန ာ  

လူထိုအ  ိုင််းအဝ ိုင််းရှ လူြျာ်းဦ်းနရစိုစိုနပေါင််း (၄၃၇) ဦ်းက ိုစက်တငဘ်ာလ ေိုတ ယအပတ် တွင ်Sinopharm ကာကွယ်နဆ်းက ို 

ကျွြ််းကျင်နဆ်းဝန်ထြ််းြျာ ်းြှပထြအကက ြ်  ို  ြဟိုတ်ေိုတ ယအကက ြ်ထ ို ်းနှံနပ်းခ   ည်။  ြယ်နတာ်နဆ်းခန််း၏ 

နနာက်တစ်ကက ြ်ကာကွယ်နဆ်း ထ ို်းနှံနပ်းမခင််းက ို စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက်နှင ် ၂၅ရက်နန  တွင်မပ လိုပ်နပ်းြည်မြစ်ပပ ်း၊ 

 က်ကက ်းရွယ်အ ိုြျာ်း၊  နာတာရှည်နရာဂေါ  ရှ  ူြျာ်း  HIV/AIDS နရာဂေါရှ  ူြျာ်းနှင ်က ိုယ်ဝန်နဆာင်ြျာ်းအပေါအဝင်၊ 

ဦ်းစာ်းနပ်းစာ်းရင််းတွင်ရှ န ာလူဦ်းနရနပေါင််း  (၂၃၄) ဦ်းက ို Sinopharm ကာကွယ်နဆ်းပထြအကက ြ်ထ ို်းနှံနပ်းခ   ည်။ 

ြယ်နတာ်နဆ်းခန််း၏နနာက်အကက ြ်ကာကွယ်နဆ်းထ ို်းနပ်းမခင််းက ိုစက်တငဘ်ာလ ၂၈ ရက်၊၂၉ ရက်နန  နငှ န်အာက်တ ိုဘာလ 

၂ ရက်၊၁၂ရက်နှင ် ၁၅ရက်နန  တ ို  တွင်မပ လိုပ်ြည်မြစ်ပပ ်းလူဦ်းနရ ၅၉၄ ဦ်းြှ Sinophram ကာကွယ်နဆ်းေိုတ ယအကက ြ် 

ထ ို်းနှံနပ်းမခင််းခံရြည်။ ြယ်နတာ်နဆ်းခန််း၊ CBOs ြျာ်းနှင ် EHO ြျာ်း ည်န ိုင်ငံတကာ NGO ြျာ်းနှင ်ပူ်းနပေါင််း၍ထ ိုင််း၊ 

မြနြ်ာနယ်စပ်တစ်နလျာက် နနထ ိုငန်နကက ည ်အခွင အ်နရ်းနည််းန ာ  ူြျာ်းအတွက်ကာကွယ်နဆ်းထ ို်းန ိုငခ်ွင ရ်ရှ နရ်းက ို 

ဆက်လက်တ ို ်းချ ြို့လိုပ်နဆာင် ွာ်းြည်မြစ်ပေါ ည်။  ဤလိုပ်ငန််းအာ်းတ ို ်းချ ြို့  လိုပ်နဆာင်မခင််းနကကာင ်နေ အတွင််း  

ရှ နဘ်းြယ်ထာ်းခံရန ာ ူြျာ်း၏အ က်ြျာ်းနှင ်အ က်နြွ်းဝြ််းနကကာင််းရပ်တည်ြ  ြျာ်းက ိုဝ ိုင််းဝန််းကာကွယ်  

နစာင န်ရှာက်နပ်းန ိုငြ်ည် ာြက၊မြနြ်ာန ိုငင်အံတွင််းကက ်းထွာ်းလာနန ည ် ပဋ ပကခြျာ်း၊ လူ  အခွင အ်နရ်းချ  ်းနြာက်ြ ြျာ်း၊ 

နနထ ိုငရ်ာနေ ြှြယ်ရှာ်းပစ်မခင််းခံရြ ြျာ်းနငှ  ်တစ်နနရာြှတစ်နနရာ  ို  အတင််းအကကပ် နရွ ြို့နမပာင််းနနထ ိုငရ်မခင််းနကကာင  ်

ထ ိုင် ်း န ိုင်ငံအနပ ေါ်  က ိုဗ စ် -၁၉န ကကာင ် မြ စ်နပ ေါ်လာန ိုင် ည ်  ကျန် ်းြာနရ ်းဆ ို င်ရ ာလံို မခံ  နရ ်း  အနတရာယ်ြ ျ ာ ်းက ို  

ကူည နမြရှင််းနပ်းန ိုငြ်ညမ်ြစ် ည။်  

 

သဆုံးကိုသမှုဆ ိုငရ်ောဝေ်သဆောငမ်ှုမျောုံး 

ဤကာလအတွင််းနရာဂေါကူ ်းစက် မပန  ်ပွ ာ ်းြ က ိုကာကွယ် ၊  ထ န််းခ ျ  ပ်နပ်းရန်အတွက်ြ ျ  ်းဆက်ပွ ာ ်းကျန််းြာနရ်း  

ဌာန၊မပင်ပလူနာဌာနနှင ်ကာကွယ်နဆ်းထ ို်းဌာနြျာ်းြှလွ ၍ကျန်န ာနဆ်းကို နရ်းဌာနြျာ်းက ိုပ တ်ထာ်းပေါ ည်။ 

နကျ်းဇူ်းမပ ၍ြယ်နတာ်နဆ်းခန််း၏ Facebook တွင(်မြနြ်ာဘာ ာ/အဂလလ ပ်ဘာ ာမြင )် တငထ်ာ်းန ာ နနာက်ဆံို်းရ ည ် 

 တင််းအချက်အလက်ြျာ်း  အထူ်း မြင ်ကက  တင်ခန  ်ြှန််းရန်ြမပ န ိုင်န ာ အနမခအနနရှ  ည ် ကာလ ြျာ်းအတွင််း  

တတ်န ိုင ်ြျှရရှ စိုနဆာင််းထာ်း ည ်  တင််းအချက်အလက်ြျာ်းက ို ြကကာခဏြတ်ရ နပ်းနစလ ိုပေါ ည။်  

က ိုဗစ်-၁၉ပ ို်းစစ်နဆ်းနပ်းမခင််းနငှ က်ာကွယ်နဆ်းထ ို်းနပ်းမခင််းြျာ်းနငှ ပ်တ် က် ည ်နြ်းမြန််းစံိုစြ််းြ အြျာ်းအမပာ်းက ိုနတွြို့နန 

ရပေါ ည်။ ြယ်နတာ်နဆ်းခန််းအနနမြင လ်က်ရှ တွငယ်င််းဝနန်ဆာငြ် ြျ  ်းက ို ြမပ လိုပ်န ိုငန် ်းပေါ။ အဘယ်နကကာင ဆ် ိုန ာ် 

https://www.facebook.com/MaeTaoClinicMM
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ထ ိုင််းကျန််းြာနရ်းဌာနြှ ယင််းတ ို  က ိုတာဝနယ်ူက ိုငတ်ွယ်လိုပ်နဆာငန်ပ်းနနပေါ ည်။  င အ်နနမြင န်ရာဂေါကူ်းစက်ြ ခံနနပပ ်း 

က ိုဗစ်-၁၉ စစ်နဆ်းြ လ ိုအပ်နန ည်ဟိုထငပ်ေါက ြ နဆာက်မပည် ူ   နဆ်းရံို ကက ်း ၏ြိုန််းနပံေါတ် ၀၆၅-၄၆၁-၁၁၂၀   ို  ြဟိုတ် 

က ိုဗစ်-၁၉ ြိုန််းနခေါ်ဆ ိုြ စငတ်ာ ၁၃၃၀   ို  ဆက် ွယ်န ိုငပ်ေါ ည်။ ကို ြ ခံယူခွင ရ်ရှ နရ်းအတွက်ထ ိုင််းကျန််းြာနရ်းဌာန၏ 

ဆက် ွယ်ရနြ်ိုန််း ၁၁၃၀ နငှ တ် ို်းချ ြို့ နပံေါတ် ၁၄   ို  ြဟိုတ် လ ိုင််းအနကာင  ်(Line) @sabaideebot   ို  ဆက် ွယ်စာရင််းနပ်း 

န ိုင်ပေါ ည်။ က ိုဗစ်-၁၉လျှင်မြန်စွာစစ်နဆ်း ည ်က ရ ယာ (Antigen Test Kit) အ ံို်းမပ ၍စစ်နဆ်းကကည ်ပပ ်း  Positive 

မြစ်ပေါက နကျ်းဇူ်းမပ ၍ သရ ွှေ့သပပောငု်ံးမျောုံးအတကွ်အ မ်တငွု်ံးသ ုံးပြေောုံးြဲွေသေပြေငု်ံးစငတ်ော (Migrant Home Isolation Center) 

တွင်ပေါရှ သသောဆက်သွယ်ရမည ်ဖိုေ်ုံးေ ပေါတ် ၀၆၅-၄၇၆-၉၂၉၅ (သ ို  မဟိုတ်) ၀၆၅-၄၇၆-၆၅၆၀ ထံ  ို  ဆက် ွယ်ပေါ။ 

ဝန်နဆာင် ြ အာ်းလံို ်းက ို မြန်ြာဘာ ာစကာ်းမြင ်ဆက် ွယ်န ိုင်ပပ ်းစင်တာြှတစ်ဆင ် လူနာြျာ်း၏အနမခအနနက ို  

နစာင ်ကကည ်စစ်နဆ်း နပ်းမခင််း၊ အစာ်းအစာြျာ်းနှင ်နဆ်းဝေါ်းြျာ်းနထာက်ပံ နပ်းမခင််းနှင ် လ ိုအပ်ပေါက ကာ်းအကက  အပ ို   

အစ အစဉ်ြျာ်းစ စဉ်နပ်းရန ်ဝနန်ဆာငြ် ြျာ်းရှ ပေါ ည။်  

က ိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်နဆ်းထ ို်းမခင််းနငှ ပ်တ် က် ည ်နနာက်ဆံို်းရ တင််းအချက်အလက်ြျာ်းက ို  ရှ လ ိုပေါက ထ ိုင််းအစ ို်းရ 

လူြ ဆက်ဆနံရ်းဌာန ၏တရာ်းဝင ်Facebook စာြျက်နာှတွင ်ရှာနြွန ိုငပ်ေါ ည။်  

ြကူ ်းစက်  န ိုင်န ာ (နာတာရှည် )နရာဂ ေါြ ျ ာ ်း  ို  ြဟိုတ်  (HIV/AIDS နှင ်ပတ် က်၍  အကူအည လ ိုအ ပ် ည ်  

 ူြျာ်းအတွက်ဆရောမ ဆ ိုဖ ယောလှထ  (အဂဂလ ပ်၊ ပမေ်မော၊ ကရင်ဘောသောပဖင ်) ဖိုေ်ုံးေ ပေါတ် ၀၈၁-၀၃၇-၅၈၀၀   ို  ြဟိုတ် 

ဆရောမစပယ်မ ိုုံး (ပမေ်မော၊နငှ  ်ကရငဘ်ောသောပဖင )် ဖိုေ်ုံးေ ပေါတ ်၀၆၂-၉၄၅-၆၂၀၈ ထံ  ို  လည််းဆက် ွယ်န ိုငပ်ေါ ည်။ (က ိုဗစ်-

၁၉နငှ  ်ြပတ် က်န ာ)ကာကွယ်နဆ်းြျာ်းထ ို်းနှမံခင််း (ဥပြာ-အ ည််းနရာငအ် ာ်းဝေါ B၊ TBကာကွယ်နဆ်း) ရက်ချ န််းြျာ်း 

မပ လိုပ်မခင််းနငှ ပ်တ် တ် ည ်အနကကာင််းအရာြျာ်းက ို  ရှ လ ိုပေါက ဆရောပ ိုငစ် ိုုံးမ ိုုံး (ပမေ်မော၊ ကရငဘ်ောသောပဖင )် ဖိုေ်ုံးေ ပေါတ ်

၀၉၄-၄၃၁-၄၉၈၄ ထဆံက် ွယ်န ိုငပ်ေါ ည။်  
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အလှူသင/ွသထောကပ်  မှုမျောုံး။ 

ဤက    ို   အကူအည နပ်းရနစ် တ်ဝငစ်ာ်း ည ် ူြျာ်းအာ်းနမပာကကာ်းလ ို ည်ြှာ ြ ြ တ ို   ည်က ိုဗစ်-၁၉ ကွင််းဆင််းကို နရ်း 

ဌာနမြစ် ည်နငှ အ်ည ၊ လူအ  ်း  ်း၏လံိုမခံ နရ်းက ိုနထာက်ချင န် ာအာ်းမြင  ်ြ ြ တ ို   ည် အကူအည ြျာ်းက ိုအတ ိုင််းအတာ 

မြင ် ာလက်ခံန ိုင် ည်ဆ ိုနကကာင််းက ို  ရှ နာ်းလည်လက်ခံနပ်းပေါရန်  မြစ်ပေါ ည်။  လက်ရှ တွင် ကျွန်ိုပ်တ ို  အနနမြင ် 

ချက်မပ တ်ထာ်းန ာအစာ်းအစာြျာ်း   ို  ြဟိုတ် တစ်ဦ်းချင််းစ ြှဝယ်ယူနပ်းန ာ နဆ်းဝေါ်းြျာ်းက ိုလက်ခံန ိုငြ်ည်ြဟိုတ်ပေါ။ 

အကယ်၍ င အ်နနမြင ်အဝတ်အထည် (  ို  ြဟိုတ်)အ ပ်ယာအ ံို်းအနဆာင်တ ို  က ို လှူေေါန််းလ ိုပေါကယင််းပစစည််းြျာ်း ည် 

အ ံို်းြမပ ရန ်းန ာပစစည််းအ စ်ြျာ်းက ို ာလှူေေါန််းနပ်းပေါရနန်ြတတ ာရပ်ခံပေါ ည။်  ကျွန်ိုပ်တ ို  အတွက်အလွနလ် ိုအပ်န ာ 

ပစစည််းြျာ်းက ိုနအာက်ပေါစာ်းရင််းဇယာ်းတွင ်နြာ်မပထာ်းပေါ ည။်  

 

အသထသွထလွှုမှုသရုံးဆ ိုငရ်ောအသထောကအ်ပ   

အစာနမခာက် (ဆန၊်ငေါ်းန တတ ာ၊ဆ ၊ ပ ဆာ်း၊ငရိုတ်  ်းြ န  ၊် အ ာ်းြ န   ်စ မြင  ်

အာဟာရမြည အ်စာ (န ို  ၊ြ ိုငလ် ို စ မြင )် 

အ ပ်ယာအ ံို်းအနဆာငပ်စစည််း (ြျာ၊နခေါင််းအံို်း၊နစာင၊်မခငန်ထာငစ် မြင )် 

သဆုံးဝေါုံးအသထောကအ်ပ   

PPEs (ခွ စ တ်ခန််း ံို်းနာှနခေါင််းစည််း၊ ြျက်နာှကာ၊ လက်အ တ်၊ နခေါင််းစပ်ွ၊ နဆ်းရံို ံို်းအနပေါ် ရံိုအဝတ်) 

N95 နာှနခေါင််းစည််း 

နရာငမ်ခည ်ံို်းအပတူ ိုင််းက ရ ယာ 

န ွ်းြ အာ်းတ ိုင််းနစာင က်ကည စ်က်နငှ  ်န ွ်းတွင််းနအာက်စ ဂျငတ် ိုင််းစက် 

တစ်က ိုယ်နရ်းကာကွယ်နရ်းပစစည််း (Surgical Scrubs) 

ပ ိုုံးသတသ်ဆုံးရညမ်ျောုံး 

အရက်ပျံ ၇၀ % + ဂလစ်ဆရင််း 1% 

အရက်ပျံဂျယ် (Alcohol Gel) 

ဓောတြဲွ်ေြေေ်ုံးသ ိုုံးအသထောက်အကပူပ ပစစညု်ံး 

က ိုဗစ-်၁၉ အငတ် ဂျင ်စစ်နဆ်းနရ်းက ရ ယာ (Rapid Antigen Test Kit) 

(ထ ိုင််းန ိုငင် ံFDA ြနှထာက်ခံချက်ရှ ထာ်းပပ ်း) 

ဂလူ်းက ို  စ် စစ်နဆ်းမခင််း (၅၀ x box) 

 

တစ်က ိုယရ်ည်သေ  ်ရှငု်ံးသရုံးအသ ိုုံးအသဆောငပ်စစညု်ံး 

တစ်က ိုယ်ရည် န  ်ရှင််းနရ်းပစစည််း (ဆပ်မပာ၊နခေါင််းနလျာ်ရည်၊ ွာ်းတ ိုက်နဆ်း၊အြျ  ်း ြ ်းလစဉ် ံို်းပစစည််း၊  အ ြ် ာ 

 ံို်းစကက  ။ 

* နထာက်ခံချက်ရရှ ထာ်းန ာပစစည််းြျာ်းက ိုနအာက်ပေါထ ိုင််းန ိုငင်ံ FDA ဝက်ဆ ိုေတ်ွငရ်ှာနြွန ိုငပ်ေါ ည။် 

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

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


 
 

ဤစာ်းရင််းဇယာ်း ည်မြနဆ်နစ်ွာဆင က် နမပာင််းလ မြစ်နပေါ်နနန ာအနမခအနနြျာ်းအရအနရ်းကက ်းလ ိုအပ်ချက်ြျာ်းမြစ်ပပ ်း၊ 

ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏အနမပာင််းအလ ရှ ပေါကအချ န်နှင ်တစ်နမပ်းည အနကကာင််းကကာ်း ွာ်းြည်မြစ်ပေါ ည်။ လှူေေါန််းလ ို ည ်အချက် 

အလက်နငှ ပ်တ် တ်၍ နအာက်တွငန်ြာ်မပထာ်း ည န်ရွ်းချယ် တ်ြတှ်ထာ်း ည  ်ူထ ံ ို  ဆက် ွယ် နြ်းမြန််းန ိုငပ်ေါ ည။်  

 

ဆကသ်ယွရ်မည အ်သ ကောငု်ံးအရောမျောုံး 

  ရှ လ ို ည ်အနထွနထွအနကကာင််းအရာြျာ်းနငှ အ်လှူနငနွပ်းမခင််းနငှ ်ပတ် က်ပပ ်းနအာက်ပေါပိုဂ္  လ်ြျာ်းထံ  ို   ဆက် ွယ် 

နြ်းမြန််းန ိုငပ်ေါ ည။်  

 ဆရာြနယွ်န  (အဂလလ ပ်၊ မြနြ်ာ၊ထ ိုင််းဘာ ာ) ၀၈၄-၈၂၀-၃၇၄၃ 

 ဆရာြအယ်န  (အဂလလ ပ်၊ မြနြ်ာ၊ကရငဘ်ာ ာ) ြိုန််းနပံေါတ် ၀၈၉-၉၁၆-၅၈၅၅ 

 ဆရာြ ပတထ န  (Ms Pattinee Suanprasert) (အဂလလ ပ်နငှ ထ် ိုင််းဘာ ာ) ြိုန််းနပံေါတ် ၀၈၇-၆၇၇-၁၄၁၅ 

ြ ေ ယာြျာ်းအတွက်ဆက် ွယ်ရန။် 

 Fundraising@maetaoclinic.org (အဂလလ ပ်၊ မြနြ်ာ၊ ကရငဘ်ာ ာ) 

 ဆရာြ ပတထ န  (Ms Pattinee Suanprasert) (အဂလလ ပ်နငှ ထ် ိုင််းဘာ ာ) ြိုန််းနပံေါတ် ၀၈၇-၆၇၇-၁၄၁၅ 

နဆ်းဘက်ဆ ိုငရ်ာစံိုစြ််းနြ်းမြန််းမခင််း။ 

 ဆရာြနနာ်ဆ ိုြ ယာလှ (မြနြ်ာ၊ အဂလလ ပ်၊ကရငဘ်ာ ာမြင )် ြိုန််းနပံေါတ် ၀၈၁-၀၃၇-၅၈၀၀ 

 ဆရာြဝေါ်းခူနြာ (မြနြ်ာ၊ကရငဘ်ာ ာမြင )် ြိုန််းနပံေါတ် ၀၈၉-၉၆၁-၇၃၁၆ 

 

က ိုဗစ-်၁၉ အနမခအနနတ ိုက်ရ ိုက်အနရ်းနပေါ်တံို  မပနလ်ိုပ်နဆာငြ် အြွ ြို့အာ်းအကူအည နပ်းရနစ် တ်ဝငစ်ာ်းန ာ ူြျာ်းအနနမြင  ်

online အာ်းမြင အ်လ နငြွျာ်းလွ နပ်းန ိုငပ်ေါ ည။်  

 

အနကာင အ်ြည ်(Suwannimit Foundation for Mae Tao Clinic) 

အနကာင န်ပံေါတ ်: ၀၁၆ ၈ ၈၃၈၀၇၇ 

ဘဏန်ငှ ဘ်ဏခ်ွ  : Kasikorn Bank, Mae Sot 

Swift Code: KASITHBK 

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

အလ နငြွျာ်းနပ်းရနအ်တွက်ထပ်ြံ  ရှ ရနလ် ိုအပ်န ်းပေါက နအာက်ပေါ စာြျက်နာှ   ို  နှ ပ်/ဝငပ်ေါ။ 

 https://maetaoclinic.org/how-to-help/donate/   ို  ြဟိုတ် Fundraising@maetaoclinic.org  ို  ဆက် ွယ်ပေါ။  
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