
 
 

က ိုဗစ-်၁၉နငှ ့်ပတ့်သက့်သသောနေောကဆ် ိုုံးအနပြေအနေထိုတပ်ြေ်န ကညောြေျက ်(၄) 

၂၀၂၁ခုနစှ့် ဩဂုတ့်လ ၂၁ ရက့်သ   

သ ောက့်ခံအသ ကောင့််းအရင့််း 

မြနြ်ာနိိုငင်နံငှာ့န်ယ်စပ်မြင််းထိစပ်နနန ာထိိုင််းနိိုငင်တံာာ့(ြ်)ြရိိုငအ်တွင််း၌လက်တနလာကိိုဗစ်-၁၉ လ ိင််းကိို ဇွနလ်အနစာပိိုင််း 

ရက်ြ ာ်းြှစတငြ်ံစာ်းြ ာ့ရပပ ်းနေ အတွင််းရှိစက်ရံိုြ ာ်းတွငက် ်းစက်ြံရြ ြ ာ်းမပာ်းစွာမြစ်နပေါ် ြ ာ့န ကာင််းနတွွေ့ ရှိြ ာ့ရပါ  ည်။ 

က ်းစက်ြံရ  အ စ်ြ ာ်းပိိုြိိုြ ာ်းမပာ်းလာန ကာင််းစဉ်ဆက်ြမပတ် တင််းရရှိနနပပ ်း  လက်ရှိတွင်လ နာနပါင််း (၅၅၃၄)ဦ်း 

(ယြင်အပတ်စဉ်ကထိုတ်မပန်ြ ာ့န ာနနာက်ဆံို ်းအနမြအနနနှငာ့်န ိင််းယှဉ်ပါက   ၁၃၇၄ဦ်းတိို်းလာမြင််း) ကိိုဆက်လက်  

မပြုစိုကို နနရ ညာ့်အတွက် နဆ်းကို ြ ဆိိုငရ်ာနည််းစနစ်ကိိုမပင််းထနစ်ွာအာ်းစိိုက်ြ ဆက်လက် လိုပ်နဆာငန်နရပါ ည်။ 

ဩဂိုတ်လ  ၂၀ ရက် ၊ န ာ  ကာနန ာ့တွ င်  တာာ့ (ြ် )ြ ရိို င်အတွ င် ်း န ရ ာဂ ါက ်း စက် ြံ ရ  အ စ်  (၂၆၁)ဦ ်း ရှိ ြ ာ့ ပပ ်း  

ြယ်နတာ်နဆ်းြန််းတစ်ဝိိုက်ရှိနဆ်းြန််းဝန်ထြ််းြိ ာ်းစို နနအိြ်ြ ာ်းအန ်းစပ်ပြိြု ွေ့နယ်ြ ာ်းမြစ် ညာ့်ြိုတ်ြရ၊  ြယ်လြ၊ 

ထာာ့နဆာင််းလွတ်တိို ာ့တွင် ပိို ်းနတွ ွေ့အတည်မပြုလ နာနပါင််း  (၂၄၃)ဦ်းရှိန ကာင််းနတွ ွေ့ ရှိရပါ ည်။  ၂၀၂၁ြိုနှစ် ဧပပ လ၊ 

၁ရက်ြှစ၍ထိုတ်မပန်န ကညာြ ာ့န ာစာရင််းြ ာ်းအရ တာာ့(ြ်)ြရိိုင် အတွင််းပိို်းက ်းစက်ြံရ ညာ့်လ နာစိုစိုနပါင််း (၈၃၈၂)ဦ်း 

(ယြင်အပတ်စဉ်ကထိုတ်မပန်ြ ာ့န ာနနာက်ဆံို်းအနမြအနနနှငာ့်န ိင််းယှဉ်ပါက ၁၆၃၄ ဦ်းတိို်းလာမြင််း) ရှိန ကာင််း တင််း 

ရရှိပါ ည။် (တာာ့(ြ်)ြရိိုငမ်ပည ် ာ့ဆက်ဆနံရ်းရံို်းန ကာ်ညာစာြ က်နာှ) 

ဇွန်လ ၂၈ ရက်နန ာ့ြှစ၍ြယ်နတာ်နဆ်းြန််းအာ်း  ကိိုဗစ်-၁၉ ယာယ ကို နရ်းနဆ်းရံိုအမြစ် (ြ နဆာက်ပြိ ြု ွေ့နယ်လ ထို  

က န််းြာနရ်း ဌာနြှတရာ်းဝငအ် ိအြှတ်မပြုထာ်းရှိကာ၊ မပင််းထနန် ာနနာက်ဆက်တွ နရာဂါြ ာ်းမြစ်နပေါ် နိိုငရ်နအ်နတရာယ် 

နည််းပါ်း ညဟ်ိုယ ဆရန ာက ်းစက်လ နာြ ာ်းကိို လက်ြံနစာငာ့ ်ကညာ့က် ည နပ်းနနပါ ည။်  

 ြယ်နတာ်နဆ်းြန််း ဝန်ထြ််းြ ာ်း ည် လ နာြ ာ်းအာ်းနန ာ့စဉ်မပြုစိုနပ်းရန်တာဝန်ယ ရ ညာ့်အမပင်၊ ြ နဆာက်မပည်  ာ့ 

နဆ်းရံို ကက ်းရှိ နဆ်းဝန်ထြ််းြ ာ်း၊အမြာ်းန ာ ထိိုင််းလ ထိုက န််းြာနရ်းဌာနြ ာ်းနငှာ့်အတ တကွပ ်းနပါင််း၍နရာဂါက ်းစက်ြံ 

နနရန ာ  လ နာြ ာ်းနရာဂါပိိုြိိုဆိို ်းဝါ်းလာမြင််းရှိြရှိကိိုအန ်းကပ်နစာငာ့် ကပ် ကညာ့်ရ ရပပ ်း ၊  အကယ်၍လိိုအပ်ပါက 

အြ ိန်ြ လ  နမပာင််းပိို ာ့နဆာင်နပ်းနိိုင်ရန်အတွက်စ ြံနဆာင်ရွက်နပ်း ကရပါ ည်။ လက်ရှိတွင်ြယ်နတာ်နဆ်းြန််း ည် 

ထိိုင််းက န််းြာနရ်းဌာနြ ာ်းြှလ  နမပာင််း  နပ်းလာန ာက ်းစက်လ နာြ ာ်း ၊ ြယ်နတာ်နဆ်းြန််းဝန်ထြ််းြ ာ်း၊  ြိတ်ြက် 

အြွ ွေ့အစည် ်းြ  ာ ်း နှငာ့်ပတ်ဝန် ်းက  င်လ ထိုအ ိို င် ်းအ ဝိို င် ်း ြှက ်း စက်ြံ ရန ာ  ြ  ာ ်း ၊  စိုစို နပ ါင် ်း  (၄၉၅)ဦ ်းကိို  

မပြုစို ကညာ့်ရ လက်ြံနပ်းြ ာ့ပါ ည်။ ယင််းတိို ာ့အနက် ဩဂိုတ်လ ၁၈ ရက်နန ာ့တွင ်ကိိုဗစ်-၁၉ပိို်းက ်းစက်ြံရ ညာ့်လ နာ(၁၁၈)ဦ်း 

 ညြ်ယ်နတာ်နဆ်းြန််း၏နစာငာ့ ်ကညာ့က်က ်း ကပ်ြ နအာက်တွငရ်ှိနနပါ ည။်  

ဇ လိိုငလ် ၁၀ ရက်နန ာ့တွင ်ကိိုဗစ်-၁၉ နရာဂါပိို်းကိို က ်းစက်ြံ ညာ့်ပထြဆံို်းက န််းြာနရ်းဝနထ်ြ််းကိို ရှာနြွနတွွေ့ ရှိြ ာ့ပါ ည။် 

ဤက ာ့ ိို ာ့န ာအန ကာင််းန ကာငာ့် ြယ်နတာ်နဆ်းြန််း ည်နေ ဆိိုင်ရာ က န််းြာနရ်းအြွ ွေ့ြ ာ်းနှငာ့်ပ ်းနပါင််း၍ ဝန်ထြ််း 

အြွ ွေ့ဝငြ် ာ်းအာ်းလံို်းအမပငန်ရာဂါက ်းစက်ြံရနိိုငြ်ွယ်အနမြအနနရှိ ညာ့်ဝနထ်ြ််း၏ထိနတွွေ့ြိ ာ်းစိုြ ာ်း၊ အန ်းပတ်ဝန််းက ငရ်ှိ 

လ ထိုအ ိိုင််းအဝိိုင််းြ ာ်းအာ်းထနိတွွေ့ ြ နမြရာြံမြင််းနငှာ့ ်ကိိုဗစ-်၁၉စစန်ဆ်းမြင််းလိုပ်ငန််းြ ာ်းကိိုလ ငမ်ြနစ်ွာတံို ာ့မပနလ်ိုပ်နဆာင ်

ြ ာ့ပါ ည်။  ကကိြုတငက်ာကွယ် ညာ့်အနနမြငာ့ ်ကျွန်ိုပ်တိို ာ့၏ဝနထ်ြ််းြ ာ်း၊  တိို ာ့၏ြိ ာ်းစိုြ ာ်းနငှာ့ ်ြိြိတိို ာ့ဝနန်ဆာငြ် နပ်းန ာ 
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လ ထိုအ ိိုင််းအဝိိုင််းတိို ာ့၏က န််းြာနရ်းနငှာ့န် ်းကင််းလံိုမြံြုနရ်းအတွက် ဇွနလ်ိိုငလ် ၁၅ ရက်နန ာ့ြှစ၍ ြယ်နတာ်နဆ်းြန််းရှိ 

က န််းြာနရ်းဆိိုငရ်ာဝနန်ဆာငြ် အြ ာ်းစိုကိိုရက်အကန ာ့အ် တ်ြရှိရပ်ဆိိုင််းထာ်းပါ ည်။ ဤက ာ့ ိို ာ့ဆိိုင််းငံာ့ထာ်းမြင််းအာ်းမြငာ့ ်

နရာဂါက ်းစက်ြံနနရန ာြယ်နတာ်နဆ်းြန််း၏ြိ ာ်းစိုဝင်ြ ာ်း၊  လ ထိုအ ိိုင််းအဝိိုင််းအြွ ွေ့ဝင်ြ ာ်းအာ်းနကာင််းစွာမပြုစို 

နစာငာ့န်ရှာက်နပ်းနရ်းကိိုအာရံိုစိိုက်လိုပ်နဆာငန်ပ်းြွငာ့ရ်ရှိြညမ်ြစ ်ည။်  

ဩဂိုတ်လပထြပတ်အတွင််း၌ ြ နဆာက်လ ထိုက န််းြာနရ်းစနစ်အနပေါ်က နရာက်လာန ာဝနထ်ိုပ်ဝနပိ်ို်းကိိုနလ ာာ့ြ နိိုငရ်န ်

အတွက်နေ ဆိိုငရ်ာကိိုဗစ်-၁၉ထိန််းြ ြုပ်နရ်းနကာ်ြတ ကိိုြွ ွေ့စည််းြ ာ့ပပ ်းြ နဆာက်နဆ်းရံို ကက ်းနငှာ့်ပ ်းနပါင််းကာ နစာငာ့ ်ကညာ့် 

စစ်နဆ်းမြင််း၊ က န််းြာနရ်းဆိိုငရ်ာအက မြတ်မြင််း၊ လ  နမပာင််းနပ်းမြင််းတိို ာ့ပါဝငန် ာ   ်း န် ာ့ြွ မြာ်း ထာ်းမြင််းနည််းစနစ်ကိို 

ြွ ွေ့ စည််းလို ပ်နဆာင်ြ ာ့ပ ါ ည်။  နနအိြ်ြ  ာ ်း ၊  စက်ရံို ြ  ာ ်းနှငာ့် လ ထို  အ ိိုင််းအဝိိုင််းရှိ နနရာြ ာ်းတွင်  ်း မြာ ်းြွ နန  

ပပ ်းကို ြ ြံယ   ြ ာ်းအတွက်   ်းမြာ်းြွ နနမြင််းဆိိုငရ်ာလြ််းည နြ် က်ြ ာ်း ကိို နရ်းဆွ ပပ ်းထိုတ်နဝမြန ာ့မ်ြ ်းနပ်းြ ာ့ ပါ ည်။ 

ြယ်နတာ်နဆ်းြန််း ည် နကာ်ြတ နှငာ့်ပ ်းနပါင််း၍ ကိိုဗစ်-၁၉စစ်နဆ်းနပ်းြ ၊ နစာငာ့် ကညာ့်နပ်းြ ၊ စွန ာ့်ပစ်ပစစည််းြ ာ်း 

စ ြံြန ာ့ြ်ွ ြ နငှာ့အ်စာ်းအစာနထာက်ပံာ့နပ်းြ ြ ာ်းအပါအဝင၊် ထာာ့ဆိိုငလ်ွတ်နယ်နမြအတွင််း ရှိ  ်းမြာ်းြွ ထာ်းန ာ  ြ ာ်းအာ်း 

မပြုစိုနစာငာ့န်ရှာက်နပ်းနနပါ ည်။ ဤြွ ွေ့စည််းထာ်းန ာနည််းစနစ် စ်မြငာ့ြ်ယ်နတာ်နဆ်းြန််း ိို ာ့လ  နမပာင််းကို နပ်းြ အနရ 

အတွက်ကိိုနလ ာာ့ြ နိိုငြ် ာ့ပါ ည။်  

ကပ်နရာဂါ ည်နေ ြံလ ထိုက န််းြာနရ်းစနစ်ကိိုတိိုက်ရိိုက်ထိြိိုင ်ညာ့်အမပင၊် က န််းြာနရ်းစနစက်ိို တိိုက်ရိိုက်ြဟိုတ် ညာ့် 

ထိြိိုက်ြ ြ ာ်း မပင််းထန်စွာလည််းမြစ်နပေါ်နစြ ာ့ပ ါ ည်။  ကပ်နရာဂါန ကာငာ့်က န််းြာနရ်းနရ်းဝန်နဆာင်ြ  ဆိိုင်ရာ  

အနဆာက်အဦ်းြ ာ်းကိို  ပိတ်လိိုက်ရန် ( ိို ာ့ြဟိုတ်) နလ ာာ့ြ လိိုက်ရန်တွန််းအာ်းမြစ်နပေါ်လာြ ာ့ ညာ့်အတွက်လည်ပတ် 

နနဆ မြစ်နန ညာ့် ကိိုဗစ်-၁၉နှငာ့်ြ က်ဆိိုင်န ာဝန်နဆာင်ြ ြ ာ်းအထ ်း မြငာ့် အြ ိြု်း ြ ်းနှငာ့်ဆိိုင်န ာ ာ်းြွာ်း  

ဌာနနငှာ့ပ်တ် က် ညာ့်လိိုအပ်ြ က်ြ ာ်းနငှာ့ရ်ငဆ်ိိုငြ် ာ့ရပါ ည်။ ထိို ာ့န ကာငာ့ြ်ယ်နတာ်နဆ်းြန််း ည် ြရှိြမြစ်လိိုအပ်န ာ 

ြိြငန်ငှာ့က်နလ်းက န််းြာနရ်းနစာငာ့န်ရှာက်ြ ရပိိုငြ်ွငာ့အ်တွက် စနိန်ြေါ်ြ နပါင််းစံိုကိိုရငဆ်ိိုငန်ိိုင ်ညာ့် ကိိုယ်ဝနန်ဆာငြိ်ြငအ်ြ ာ်း 

အမပာ်းအတွက်၊အြ ိြု်း ြ ်းဆိိုငရ်ာ ာ်းြွာ်းဌာနအာ်းမပနလ်ည်ြွငာ့လ်ှစ်ရနဆ်ံို်းမြတ်ြ ာ့ပါ ည်။ ထိို ာ့အမပငအ်ြ ိြု်း ြ ်းဆိိုင်ရာ 

 ာ်းြွာ်းဌာနဝန်နဆာင်ြ လိုပ်ငန််းကိိုန ်းကင််းလံို မြံ ြုစွာလိုပ်နဆာင် ွာ်းနစနရ်းအတွက်  ကိိုဗစ်-၁၉ နှငာ့်ဆိိုင်န ာ  

လြ််းည န်ြ က်ြ ာ်းနှငာ့် လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််းက ငာ့်ဝတ်ြ ာ်းအတိိုင််းတင််း ကပ်စွာ လိိုက်နာလိုပ်နဆာင် ွာ်းြည်မြစ်ပါ ည်။ 

ဤဝန်နဆာင်ြ လိုပ်ငန််းကိို  ဩဂိုတ်လ  ၁၇ ရက်တွင်မပန်လည်ြွငာ့်လှစ်ြ ာ့ ပပ ်း  ဩဂိုတ်လ  ၂၀ရက်နန ာ့တွင် အြ ိြု်း ြ ်း  

ကိိုယ်ဝနန်ဆာင ်ည ်(၁၅) ဦ်းြဝှနန်ဆာငြ် ကိိုလက်ြံရရှိြ ာ့ပပ ်းမြစပ်ါ ည။် 

အပု့်စုအမ   ်းအစော်း အတည့်

ပပ လ ူော

စုစုသပေါင့််း 

အတည့်ပပ 

လ ူောအသစ့် 

မဲသ ောက့်ပပည့်သူ  သ ်း

ရုံကက ်းသ ု  လ သဲပပောင့််း

သပ်းသည ့်ဦ်းသရ 

လက့်ရှ သစောင ့် ကပ့် 

 ကည ့်ခသံ ရသည ့် 

ဦ်းသရ 

ပပ ့်လည့်သက့်သောလော

ပပ ်းအ မ့်ပပ ့်ခငွ ့်ပပ လ ကု့်

သည ့်ဦ်းသရ 

နဆ်းကို နရ်းဆိိုငရ်ာဝနထ်ြ််း ၆၂ ၈ ၄ ၁၂ ၅၀ 

ကို နရ်းဆိိုငရ်ာြဟိုတ ်ညာ့အ်မြာ်း

ဝနထ်ြ််း 

၈၆ ၆ ၁၁ ၁၉ ၇၀ 

အြိန်ထာငစ်ိုအတငွ််းထနိတွွေ့ ြ  ၁၀၃ ၂၁ ၂ ၂၉ ၇၂ 

အန ်းပတဝ်န််းက ငရ်ှိလ ထို 

အ ိိုင််းအဝိိုင််း 

၅၉ ၁၃ ၂ ၃၂ ၂၅ 



 
 

လ နာြ ာ်း ၂၁ ၂ ၂ ၄ ၁၅ 

ြြိငန်ငှာ့ြ် ိာ်းစို ၁ ၁ ၀ ၁ ၀ 

ယာယကီသုရ ေးရ ေးရ ု (၄) ၁၆၃ ၂၁ ၆ ၂၁ ၁၄၂ 

စုစုသပေါင့််း      ၄၉၅ ၇၂ ၂၇ ၁၁၈ ၃၇၄ 

* ၂၀၂၁ ခနုစှ့် ဩဂုတ့်လ ၁၈ ရက့်သ   သ ောက့် ံ်ုးရရှ ထော်းသည ့်က  ့််းဂဏ ့််းမ ော်း 

ဩဂိုတ်လ ၁၈ရက်နန ာ့တွင်ကိိုဗစ်-၁၉ ပိို်းက ်းစက်ြံရ ညာ့်အတည်မပြုလ နာစိုစိုနပါင််း (၁၁၈) ဦေး (ဝန်ထြ််းြ ာ်း၊ ြိ ာ်းစို 

အတွင် ်း  ထိနတွ ွေ့က ်းစက်ြံ ရ  ြ  ာ ်း  နှငာ့်အန ်းဝန် ်းက  င်ရှိလ ထိုအ ိို င် ်းအဝိို င် ်း ြှလ ြ  ာ ်း ၊ ြိြင်နှငာ့် ြိ ာ ်းစို (၉၇) 

ဦ်း၊ထိိုင််းက န််းြာနရ်း  အစ အစဉ်အရြယ်နတာ်နဆ်းြန််း ိို ာ့လ  နမပာင််း  လာန ာလ နာ  (၂၁)ဦ်း  တိို ာ့အာ်းလက်ရှိတွင် 

ြယ်နတာ်နဆ်းြန််းဝင််းအတွင််း၌ (isolation1)နနရာ၌   ်း န ာ့ြ်ွ ထိုတ်ထာ်းရှိ၍ အတည်မပြုလ နာနငှာ့ ်အန ်းကပ်ထိနတွွေ့ရ ညာ့် 

ဝန်ထြ် ်းြ  ာ ်း ၊    တိို ာ့နှငာ့်ထိနတွ ွေ့  ြံရ  ြိ ာ်းစိုဝင်ြ  ာ ်း ၊လ ထိုအ ိို င် ်း  အဝိိုင် ်းရှိလ ြ  ာ ်းကိိုလည် ်း  Quarantine 

  ်း န ာ့်ထာ်းရှိ၍အန ်းကပ်နစာငာ့် ကညာ့် နနပါ ည်။  တ်ြှတ်ထာ်း ညာ့်အတိိုင််း အနည််းဆံို်း ၁၄ရက်  ်းမြာ်းြွ ထာ်း၍ 

နစာငာ့် ကညာ့်ြ ြံယ ပပ ်းနနာက်  ကိိုဗစ်-၁၉ ပိို ်းက ်းစက်ြံြ ာ့ရ ညာ့်လ နပါင််း  (၃၇၄)ဦ်းြှာမပန်လည်  က န််းြာလာ ကပပ ်း  

အိြ် မပန်ြွ ငာ့် မပ ြုလိိုက် ပ ါ ည်။ နရာဂ ါက ်းစက်ြံ ြ ာ့ ရ ပပ ်း  နဆ်း ရံို ဆင် ်းြွ ငာ့်ရကာ မပန်လည်နကာင် ်း ြွ န်လာန ာ  

ဝနထ်ြ််းြ ာ်းကိိုြ လအလိုပ်ြွင ်ိို ာ့မပနလ်ည်ဝငန်ရာက်နိိုငရ်န ်ငာ့ြ် ငာ့က်ိိုလည််း နစာငာ့ ်ကညာ့န်နဆ မြစ ်ည။် 

ထိိုင််းနိိုငင်အံြ ိြု်း ာ်း၏ကိိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်နဆ်းထိို်းမြင််းအစ အစဉ်ြ ာ်းအရ ြယ်နတာ်နဆ်းြန််းဝနထ်ြ််းြ ာ်းအပါအဝင်၊ 

နရှ ွေ့တန််းြှ ဦ်းနဆာငန်နန ာက န််းြာနရ်းလိုပ် ာ်းြ ာ်းအာ်း ယြိုနစှ်တွငက်ာကွယ်နဆ်းထိို်းနပ်းပပ ်းမြစ်ပါ ည်။ လက်ရှိတွင ်

ြယ်နတာ်နဆ်းြန််းနှငာ့်ယင််း၏ြိတ်ြက်အြွ ွေ့အစည််းြ ာ်းြှ ဝန်ထြ််းဦ်းနရ  (၁၅၈) ဦ်းကိိုကာကွယ်နဆ်းထိို်းနပ်းပပ ်း  

ယင််းတိို ာ့အနက် (၂၇)ဦ ်းြှ ာကာကွယ်နဆ်းအမပညာ့်အဝ(Sinovac ကာကွယ်နဆ်း  နှစ် ကကိ ြ် ) ထိို ်း ပပ ်း ပပ မြစ်ပါ ည် ။ 

ကာကွယ်နဆ်းထိို်းနှံ ာ့မြင််းအာ်းအတွင််းလ နာဌာနဝန်ထြ််းြ ာ်းက ာ့ ိို ာ့ နရာဂါပိို်းက ်းစက်ြံရြ အနတရာယ်  ( ိို ာ့ြဟိုတ် ) 

ယင််း၏နနာက်တွ အနတရ ာယ် မြငာ့် နိိုင် ညာ့်အ မြ ာ ်းန ာ  ြ  ာ ်း မြစ် ညာ့်  အ က်  (၅၅) နှစ်အထက်ရှိ  ြ  ာ ်း ၊ 

န ာတ ာရှည် န ရ ာ ဂ ါအြံ  ရှိ  ညာ့်  ြ  ာ ်းအ ာ ်းထိို ်း နှံ ာ့န ပ ်း ရ န် ကကိ ြု ်း ပ ြ် ်းအ ာ ်းထိုတ် ြ ာ့ ပ ါ ည် ။  ပထြအ ကကိ ြ်  

ကာကွယ်နဆ်းထိို်းနှံနပ်းမြင််းြံရ ညာ့် ဝန်ထြ််း (၁၅၈) ဦ်းအမပင်၊ ြယ်နတာ်နဆ်းြန််းဝန်ထြ််းနှငာ့်နဆ်းြန််း၏ြိတ်ြက် 

အြွ ွေ့အစည််းြ ာ်းြ ှဝနထ်ြ််း (၈၄)ဦ်း ည ်ဩဂိုတ်လ ၂၀ရက်နန ာ့၊ န ာ ကာနန ာ့တွင ်ပထြအကကိြ်ကာကွယ်နဆ်းထိို်းနှြံ ရရှိြ ာ့ 

 ည်။  ဤကာကွယ်နဆ်းထိို ်း နှံ မြင် ်းအစ အစဉ်ကိို ြယ်နတာ်နဆ်းြန််း နှငာ့်အတ  Suwannimit Foundationြှစ စဉ်  

နပ်းြ ာ့ပါ ည။် 

သ ်းကသုမှု  ငု့်ရောဝ ့်သ ောင့်မှုမ ော်း 

ဤကာလအတွင််းနရာဂါက ်းစက်မပန ာ့ပ်ွာ်းြ ကိိုကာကွယ် ထနိ််းြ ြုပ်နပ်းရနအ်တွက် နဆ်းကို ြ ဆိိုငရ်ာဝနန်ဆာငြ်  အာ်းလံို်းကိို 

ပိတ်ထာ်းပါ ည။် နက ်းဇ ်းမပြု၍ြယ်နတာ်နဆ်းြန််း၏ Facebook တွင(်မြနြ်ာ ာ ာ/အဂဂလိပ် ာ ာမြငာ့)် တငထ်ာ်းန ာ 

နနာက်ဆံို်းရ ညာ့်  တင််းအြ က်အလက်ြ ာ်းအထ ်း မြငာ့်ကကိြုတင်ြန ာ့်ြှန််းရန်ြမပြုနိိုင်န ာ အနမြအနနရှိ ညာ့် ကာလ 

ြ ာ်းအတွင််း တတ်နိိုင ်ြျှရရှိစိုနဆာင််းထာ်း ညာ့ ်တင််းအြ က်အလက်ြ ာ်းကိို ြ ကာြဏြတ်ရ နပ်းနစလိိုပါ ည။်  

                                                           
1    ်းမြာ်းြွ ထာ်းမြင််း (Isolation) ဆိို ညြ်ာှ ကိိုဗစ-်၁၉ နရာဂါလကခဏာြ ာ်းရှိနန   ( ိို ာ့ြဟိုတ)် နရာဂါပိို်းရှိန ကာင််း စစန်ဆ်းနတွွေ့ ရှိ 

ပပ ်း  ်း န ာ့ြ်ွ ထာ်း၍နနမြင််းကိိုဆိိုလိိုပါ ည။် 

https://www.facebook.com/MaeTaoClinicMM
https://www.facebook.com/MaeTaoClinic/


 
 

 

ကိိုဗစ်-၁၉ပိို်းစစ်နဆ်းနပ်းမြင််းနငှာ့က်ာကွယ်နဆ်းထိို်းနပ်းမြင််းြ ာ်းနငှာ့ပ်တ် က် ညာ့်နြ်းမြန််းစံိုစြ််းြ အြ ာ်းအမပာ်းကိိုနတွွေ့နန 

ရပါ ည်။ ြယ်နတာ်နဆ်းြန််းအနနမြငာ့လ်က်ရှိတွငယ်င််းဝနန်ဆာငြ် ြ ာ်းကိို ြမပြုလိုပ်နိိုငန် ်းပါ။ အ ယ်န ကာငာ့ဆ်ိိုန ာ် 

ထိိုင််းက န််းြာနရ်းဌာနြှ ယင််းတိို ာ့ကိိုတာဝနယ် ကိိုငတ်ွယ်လိုပ်နဆာငန်ပ်းနနပါ ည်။  ငာ့အ်နနမြငာ့န်ရာဂါက ်းစက်ြ ြံနနပပ ်း 

ကိိုဗစ်-၁၉ စစ်နဆ်းြ လိိုအပ်နန ည်ဟိုထငပ်ါက ြ နဆာက်မပည်  ာ့ နဆ်းရံို ကက ်း ၏ြိုန််းနပံါတ် ၀၆၅-၄၆၁-၁၁၂၀  ိို ာ့ြဟိုတ် 

ကိိုဗစ်-၁၉ ြိုန််းနြေါ်ဆိိုြ စငတ်ာ ၁၃၃၀  ိို ာ့ဆက် ွယ်နိိုငပ်ါ ည်။ ကို ြ ြံယ ြွငာ့ရ်ရှိနရ်းအတွက်ထိိုင််းက န််းြာနရ်းဌာန၏ 

ဆက် ွယ်ရနြ်ိုန််း ၁၁၃၀ နငှာ့တ်ိို်းြ  ွေ့ နပံါတ် ၁၄  ိို ာ့ြဟိုတ် လိိုင််းအနကာငာ့ ်(Line) @sabaideebot  ိို ာ့ဆက် ွယ်စာရင််းနပ်း 

နိိုင်ပါ ည်။ ကိိုဗစ်-၁၉လျှင်မြန်စွာစစ်နဆ်း ညာ့်ကိရိယာ  (Antigen Test Kit) အ ံို်းမပြု၍စစ်နဆ်း ကညာ့်ပပ ်း  Positive 

မြစ်ပါက နက ်းဇ ်းမပြု၍ သရ ွှေ့သပပောင့််းမ ော်းအတကွ့်အ မ့်တငွ့််းသ ်းပခော်းခဲွသ ပခင့််းစင့်တော (Migrant Home Isolation Center) 

တွင့်ပေါ ရှ သသော က့်သွယ့်ရမည ့် ဖု ့် ်း  ံပေါတ့်  ၀၆၅-၄၇၆-၉၂၉၅ (သ ု  မဟုတ့်) ၀၆၅-၄၇၆-၆၅၆၀ ထံ ိို ာ့ဆက် ွယ်ပါ။ 

ဝန်နဆာင် ြ အာ်းလံို ်းကိို မြန်ြာ ာ ာစကာ်းမြငာ့်ဆက် ွယ်နိိုင်ပပ ်းစင်တာြှတစ်ဆငာ့် လ နာြ ာ်း၏အနမြအနနကိို  

နစာငာ့် ကညာ့်စစ်နဆ်းနပ်းမြင််း၊ အစာ်းအစာြ ာ်းနှငာ့်နဆ်းဝါ်းြ ာ်းနထာက်ပံာ့နပ်းမြင််းနှငာ့် လိိုအပ်ပါက ကာ်းအကကိြုအပိို ာ့ 

အစ အစဉ်ြ ာ်းစ စဉ်နပ်းရန ်ဝနန်ဆာငြ် ြ ာ်းရှိပါ ည။်  

ကိိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်နဆ်းထိို်းမြင််းနငှာ့ပ်တ် က် ညာ့်နနာက်ဆံို်းရ တင််းအြ က်အလက်ြ ာ်းကိို ိရှိလိိုပါက ထိိုင််းအစိို်းရ 

လ ြ ဆက်ဆနံရ်းဌာန ၏တရာ်းဝင ်Facebook စာြ က်နာှတွင ်ရှာနြွနိိုငပ်ါ ည။်  

အကယ်၍ င ်ည်ကိိုယ်ဝနန်ဆာငြိ်ြငက် န််းြာနရ်း (ြ ်းြြွာ်းြ ၊ြ ်းြွာ်းစဉ်နငှာ့ြ် ်းြွာ်းပပ ်းနနာက်နစာငာ့န်ရှာက် နပ်းမြင််း)နငှာ့ ်

ပတ် က်၍အက အည လိိုအပ်ပါကြ နဆာက်နဆ်းရံို ကက ်း ( ိို ာ့ြဟိုတ်) အန ်းစပ်ဆံို်းနဆ်းြန််းြ ာ်း ိို ာ့ ဆက် ွယ်နိိုငပ်ါ ည်။ 

ြက ်းစက်  နိိုင်န ာ(နာတာရှည်)နရာဂါြ ာ်း ိို ာ့ြဟိုတ်  (HIV/AIDS နှငာ့်ပတ် က်၍  အက အည လိိုအပ် ညာ့်    ြ ာ်း  

အတွက် ရောမ    ုဖ ယောလှ  (အဂဂလ ပ့် ၊  ပမ ့် မော ၊  ကရင့်ဘောသော ပဖင ့်) ဖု ့် ်း  ံပ ေါတ့်  ၀၈၁-၀၃၇-၅၈၀၀  ိို ာ့ြဟိုတ်  

 ရောမစပယ့်မ ု်း (ပမ ့်မော၊နငှ ့် ကရင့်ဘောသောပဖင ့်) ဖု ့််း ံပေါတ့် ၀၆၂-၉၄၅-၆၂၀၈ ထ ံိို ာ့လည််းဆက် ွယ်နိိုငပ်ါ ည။်  

ပညောသရ်း 

CDC နက ာင််း ည် ဩဂိုတ်လ ၂ ရက်နန ာ့ြှစ၍ နက ာင််း  ၊နက ာင််း ာ်း (၄၁၀) ဦ်းြှနက ာင််းအပ်စာ်းရင််း ွင််းပပ ်း Online 

မြငာ့ ်ငယ် မြင််းအစ အစဉ်ြ ာ်းကိို စတငန်နပပ ်းမြစ် ည်။ Online မြငာ့စ်ာ ငမ်ြင််းအတွက် င်ြန််းစာမပငဆ်ငမ်ြင််းြ ာ်းကိို 

မပြုလိုပ်ြ ာ့ ကန ာ်လည််း အင်တာနက်ရရှိရန် အကန ာ့်အ တ်ရှိ နနန ာဆရာြ ာ်းအတွက် ဤက ာ့ ိို ာ့အိြ်တွင််း ငယ် ြ  ိို ာ့ 

နမပာင််းလ နရ်းအစ အစဉ် ည် စိန်နြေါ်ြ တစ်ရပ် မြစ်နနပါ ည်။ လက်ရှိ မြစ်နပေါ်နနန ာအနမြအနနြ ာ်း  ြည်က ာ့ ိို ာ့ 

ရှိနန ည်မြစ်နစ၊  ြယ်နတာ်နဆ်းြန််းနှငာ့် CDC တိို ာ့ ည် ဆရာ၊ဆရာြြ ာ်းအာ်းပံာ့ပိို ်းရန်နည််းလြ််းြ ာ်းဆက်လက်  

ရှာနြွနန ကပါ ည။်  

အလှူသင/ွသထောက့်ပံ မှုမ ော်း။ 

ဤက ာ့ ိို ာ့ အက အည နပ်းရနစ်ိတ်ဝငစ်ာ်း ညာ့်  ြ ာ်းအာ်းနမပာ ကာ်းလိို ည်ြှာ ြိြိတိို ာ့ ည်ကိိုဗစ်-၁၉ ကွင််းဆင််းကို နရ်း 

ဌာနမြစ် ည်နငှာ့အ်ည ၊ လ အ  ်း  ်း၏လံိုမြံြုနရ်းကိိုနထာက်ြ ငာ့န် ာအာ်းမြငာ့ ်ြိြိတိို ာ့ ည် အက အည ြ ာ်းကိိုအတိိုင််းအတာ 

မြငာ့် ာလက်ြံနိိုင် ည်ဆိိုန  ကာင််းကိို ိရှိ နာ ်းလည်လက်ြံနပ်းနစလိို ပ ါ ည်။  လက်ရှိတွင်  ကျွန်ိုပ်တိို ာ့အနနမြငာ့် 

ြ က်မပြုတ်ထာ်းန ာအစာ်းအစာြ ာ်း  ိို ာ့ြဟိုတ် တစ်ဦ်းြ င််းစ ြှဝယ်ယ နပ်းန ာ နဆ်းဝါ်းြ ာ်းကိိုလက်ြံနိိုငြ်ည်ြဟိုတ်ပါ။ 

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


 
 

အကယ်၍ ငာ့အ်နနမြငာ့်အဝတ်အထည် ( ိို ာ့ြဟိုတ်)အိပ်ယာအ ံို်းအနဆာင်တိို ာ့ကိို လှူေါန််းလိိုပါကယင််းပစစည််းြ ာ်း ည် 

အ ံို်းြမပြုရန ်းန ာပစစည််းအ စ်ြ ာ်းကိို ာလှူေါန််းနပ်းပါရနန်ြတတ ာရပ်ြံပါ ည။်  ကျွန်ိုပ်တိို ာ့အတွက်အလွနလ်ိိုအပ်န ာ 

ပစစည််းြ ာ်းကိိုနအာက်ပါစာ်းရင််းဇယာ်းတွင ်နြာ်မပထာ်းပါ ည။်  

အသထသွထလွှုမှုသရ်း  ငု့်ရောအသထောက့်အပံ  

အစာနမြာက် (ဆန၊်ငါ်းန တတ ာ၊ဆ ၊ ပဲဆာ်း၊ငရိုတ်  ်းြ န ာ့၊် အသာေးမှုန  ့် စ မြငာ့ ်

အာဟာရမြညာ့အ်စာ (နိို ာ့၊ြိိုငလ်ိို စ မြငာ့)် 

အပ်ိယာအ ံို်းအနဆာငပ်စစည််း (ြ ာ၊နြါင််းအံို်း၊နစာင၊်မြငန်ထာငစ် မြငာ့)် 

သ ်းဝေါ်းအသထောက့်အပံ  

PPEs (ြွ စတိ်ြန််း ံို်းနာှနြါင််းစည််း၊ ြ က်နာှကာ၊ လက်အတိ်၊ နြါင််းစပ်ွ၊ နဆ်းရံို ံို်းအနပေါ် ရံိုအဝတ်) 

N95 နာှနြါင််းစည််း 

နရာငမ်ြည ်ံို်းအပ တိိုင််းကိရိယာ 

န ွ်းြိအာ်းတိိုင််းနစာငာ့ ်ကညာ့စ်က်နငှာ့ ်န ွ်းတွင််းနအာက်စ ဂ ငတ်ိိုင််းစက် 

တစက်ိိုယ်နရ်းကာကွယ်နရ်းပစစည််း (Surgical Scrubs) 

ပ ု်းသတ့်သ ်းရည့်မ ော်း 

အရက်ပ ံ ၇၀ % + ဂလစဆ်ရင််း 1% 

အရက်ပ ံဂ ယ် (Alcohol Gel) 

ဓောတ့်ခဲွခ ့််းသံ်ုးအသထောက့်အကပူပ ပစစည့််း 

ကိိုဗစ-်၁၉ အငတ် ဂ င ်စစန်ဆ်းနရ်းကိရိယာ (Rapid Atigen Test Kit) 

(ထိိုင််းနိိုငင် ံFDA ြနှထာက်ြံြ က်ရှိထာ်းပပ ်း) 

ဂလ ်းကိို ာ့စ ်စစန်ဆ်းမြင််း (၅၀ x box) 

တစ့်က ယု့်ရည့်သ  ့်ရှင့််းသရ်းအသံ်ုးအသ ောင့်ပစစည့််း 

တစ်ကိိုယ်ရည် န ာ့်ရှင််းနရ်းပစစည််း (ဆပ်မပာ၊နြါင််းနလ ာ်ရည်၊ ွာ်းတိိုက်နဆ်း၊အြ ိြု်း ြ ်းလစဉ် ံို်းပစစည််း၊ အိြ် ာ 

 ံို်းစကက  ။ 

* နထာက်ြံြ က်ရရှိထာ်းန ာပစစည််းြ ာ်းကိိုနအာက်ပါထိိုင််းနိိုငင်ံ FDA ဝက်ဆိိုေတ်ွငရ်ှာနြွနိိုငပ်ါ ည။် 

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

ဤစာ်းရင််းဇယာ်း ည်မြနဆ်နစ်ွာဆငာ့က် နမပာင််းလ မြစ်နပေါ်နနန ာအနမြအနနြ ာ်းအရအနရ်းကက ်းလိိုအပ်ြ က်ြ ာ်းမြစ်ပပ ်း၊ 

ကျွန်ိုပ်တိို ာ့၏အနမပာင််းအလ ရှိပါကအြ ိန်နှငာ့်တစ်နမပ်းည အန ကာင််း ကာ်း ွာ်းြည်မြစ်ပါ ည်။ လှူေါန််းလိို ညာ့်အြ က် 

အလက်နှငာ့်ပတ် တ်၍  နအာက်တွင်နြာ် မပထာ်း ညာ့်န ရွ ်းြ  ယ် တ်ြှတ်ထာ်း ညာ့်  ြ  ာ ်းထံ ိို ာ့ဆက် ွယ်  

နြ်းမြန််းနိိုငပ်ါ ည။်  

 

 

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


 
 

 

 က့်သယွ့်ရမည ့်အသ ကောင့််းအရောမ ော်း 

 ိရှိလိို ညာ့်အနထွနထွအန ကာင််းအရာြ ာ်းနငှာ့အ်လှူနငနွပ်းမြင််းနငှာ့်ပတ် က်ပပ ်းနအာက်ပါပိုဂ္ိြုလ်ြ ာ်းထံ ိို ာ့ ဆက် ွယ် 

နြ်းမြန််းနိိုငပ်ါ ည။်  

 ဆရာြနယွ်န  (အဂဂလိပ်၊ မြနြ်ာ၊ထိိုင််း ာ ာ) ၀၈၄-၈၂၀-၃၇၄၃ 

 ဆရာြအယ်န  (အဂဂလိပ်၊ မြနြ်ာ၊ကရင ်ာ ာ) ြိုန််းနပံါတ် ၀၈၉-၉၁၆-၅၈၅၅ 

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

ြ ေ ယာြ ာ်းအတွက်ဆက် ွယ်ရန။် 

 Fundraising@maetaoclinic.org (အဂဂလပ်ိ၊ မြနြ်ာ၊ ကရင ်ာ ာ) 

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

နဆ်း က်ဆိိုငရ်ာစံိုစြ််းနြ်းမြန််းမြင််း။ 

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

 ဆရာြဝါ်းြ နြာ (မြနြ်ာ၊ကရင ်ာ ာမြငာ့)် ြိုန််းနပံါတ် ၀၈၉-၉၆၁-၇၃၁၆ 

 

ကိိုဗစ-်၁၉ အနမြအနနတိိုက်ရိိုက်အနရ်းနပေါ်တံို ာ့မပနလ်ိုပ်နဆာငြ် အြွ ွေ့အာ်းအက အည နပ်းရနစ်တိ်ဝငစ်ာ်းန ာ  ြ ာ်းအနနမြငာ့ ်

online အာ်းမြငာ့အ်လ နငြွ ာ်းလွ နပ်းနိိုငပ်ါ ည။်  

 

အနကာငာ့အ်ြည ်(Suwannimit Foundation for Mae Tao Clinic) 

အနကာငာ့န်ပံါတ ်: ၀၁၆ ၈ ၈၃၈၀၇၇ 

 ဏန်ငှာ့ ်ဏြ်ွ  : Kasikorn Bank, Mae Sot 

Swift Code: KASITHBK 

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

အလ နငြွ ာ်းနပ်းရနအ်တွက်ထပ်ြံ ရိှိရနလ်ိိုအပ်န ်းပါက နအာက်ပါ စာြ က်နာှ  ိို ာ့နှပ်ိ/ဝငပ်ါ။ 

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

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

