
 
 

က ိုဗစ-်၁၉ နေောကဆ် ိုုံးအနပြေအနေနငှ ပ်တသ်ကန်သောထိုတပ်ပေ်န ကညောြေျက ်(၂) 

၂၀၂၁ခုနစ်ှ ဩဂုတ်လ ၅ရက်န ေ့ 

 

န ောကခံ်အန ကောင််းအရင််း 

လတ်တနလောကောလတွင်မြ ်ြောန ုင်ငံနှငေ့်ထ ုင််းန ုင်ငံနှစ်န ုင်ငံလံု်းသည် က ုဗစ်-၁၉ကပ်နရောဂါက ုဆ ု်းဝါ်းမပင််းထ ်စွောခံစော်း  

န ရလျက် ရှ ပပ ်းအထ ်းသမြငေ့် Delta ြျ  ်းက ေ့သ ု ေ့အလွ ်မပင််းထ ်နသော ဆငေ့်ပွော်းက ်းစက်ြှုြျ  ်းကွ အသစ်က ုခံစော်းန ရပါသည်။ 

မြ ြ်ောန ငုင်နံငှေ့ ် ယ်စပ်မခင််းထ စပ်န နသောထ ုင််းန ငု်ငတံောေ့ခ်ခရ ုင်အတွင််း၌ ပ ု်းက ်းစက်ခံရနသောလ  ောြျော်းလည််းန ေ့စဉ်နှငေ့်အြျှ 

တ ု်းပွော်းလျက်ရှ န ကောင််းမြင်နတွွေ့န ရပါသည်။ ြ နဆောက်ပြ  ွေ့ ယ်တွင် က ုဗစ်-၁၉လှု င််းက ု ဇွ ်လ၏အနစောပ ုင််းရက်ြျော်းြှ 

စတငက်ောခံစော်းခ ေ့ရပပ ်း နေသအတွင််းရှ စက်ရံုြျော်းတွင်က ်းစက်ခံရသ ြျော်းအလွ ်ြျော်းမပော်းစွောမြစ်နပေါ်သည်က ုရှောနြွနတွွေ့ ရှ ခ ေ့ရ 

ပါသည်။ လတ်တနလောတွင်က ်းစက်ခံရသ နပါင််း(၃၀၀၀)ဦ်းနကျော်က ု နဆ်းကုသြှုြျော်းမပ လုပ်နပ်းန ရသညေ့်အတွက်  

နဆ်းကုသြှုဆ ုင်ရောဌော ြြျော်းတွင်မပင််းထ ်စွောအော်းစ ုက်ြှုဆက်လက်လုပ်နဆောင်န ရပါသည်။  ဩဂုတ်လ  ၄ရက်  

ဗုေဓဟ ်းန ေ့တွင် တောေ့(ခ်)ခရ ုင်အတွင််းနရောဂါက ်းစက်ခံရသ အသစ်(၂၇၉)ဦ်းရှ န ကောင််းနတွွေ့ ရှ ခ ေ့ရသညေ့်အ က်၊ ြ နဆောက်ပြ  ွေ့ 

အတွင််း၊ ြယ်နတေ်ာနဆ်းခ ််းြ သော်းစုန အ ြ်ြျော်းနငှေ့ ်  ်းစပ်ပြ  ွေ့ ယ်ြျော်းမြစ်သညေ့် ြုတ်ြရောေ့၊ ြယ်ရြ၊ နငှေ့ ်ထနဆောင််းရ ််းတ ု ေ့တွင ်

ပ ု်းနတွွေ့အတည်မပ လ  ောနပါင််း (၁၈၀)ဦ်းနကျော်ရှ န ပါသည်။ ၂၀၂၁ ခုနစ်ှ ဧပပ လ ၁ရက်န ေ့ြှစတငထ်တု်မပ ခ် ေ့နသော စောရင််းြျော်း 

အရ၊ တောေ့(ခ်)ခရ ုငအ်တွင််း၌ ပ ု်းနတွွေ့အတည်မပ လ  ောစုစုနပါင််း (၅,၃၈၃)ဦ်းရှ န ကောင််းသတင််းရရှ ပါသည်။  

(တောေ့(ခ်)ခရ ုငမ်ပည်သ ေ့ဆက်ဆနံရ်းရံု်းန ကေ်ာညောစောြျက်နေှာ) 

ဇွ လ် ၂၈ ရက်န ေ့တွငြ်ယ်နတေ်ာနဆ်းခ ််းအော်း က ုဗစ-်၁၉ ယောယ ကုသနရ်းနဆ်းရံုအမြစ် (ြ နဆောက်ပြ  ွေ့ ယ်လ ထကုျ ််းြောနရ်း 

ဌော ြှတရော်းဝငအ်သ အြှတ်မပ ထော်းရှ ကော၊ မပင််းထ န်သောန ောက်ဆက်တွ နရောဂါြျော်းမြစ်နပေါ် န ငုရ် အ်နတရောယ် ည််းပါ်းသည်ဟု 

ယ ဆရနသောက ်းစက်လ  ော (၆၀) ြှ (၇၀) နစောငေ့် ကညေ့်လက်ခံက ည နပ်းန ပါသည်။ြယ်နတော်နဆ်းခ ််းဝ ်ထြ််းြျော်းသည် 

လ  ောြျော်းအော်းန ေ့စဉ်မပ စုနပ်းရ ်တောဝ ်ယ ရသညေ့်အမပင်၊ ြ နဆောက်မပည်သ ေ့နဆ်းရံု ကက ်းရှ နဆ်းဝ ်ထြ််းြျော်း၊အမခော်းနသော 

ထ ုင််းလ ထုကျ ််းြောနရ်းဌော ြျော်းနှငေ့်အတ တကွပ ်းနပါင််း၍နရောဂါက ်းစက်ခံန ရနသောလ  ောြျော်းနရောဂါပ ုြ ုဆ ု်းဝါ်းလောမခင််း 

ရှ ြရှ က ုအ  ်းကပ်နစောငေ့်  ကပ် ကညေ့်ရှု ရပပ ်း ၊  အကယ်၍လ ုအပ်ပါကအချ  ်ြ လ  နမပောင််းပ ု ေ့နဆောင်နပ်းန ုင်ရ ်အတွက်  

စ ြံနဆောင်ရွက်နပ်း  ကရပါသည်။  လက်ရှ တွင်ြယ်နတော်နဆ်းခ ််းသည်  ထ ုင််းကျ ််းြောနရ်းဌော ြျော်းြှလ  န မပောင််း  

နပ်းလောနသောက ်းစက်လ  ောြျော်း ၊ ြယ်နတော်နဆ်းခ ််းဝ ်ထြ််းြျော်း၊  ြ တ်ြက်အြွ ွေ့အစည််းြျော်းနှငေ့်ပတ်ဝ ််းကျင်လ ထု 

အသ ုင််းအဝ ုင််း ြှ က ်းစက်ခံရနသောသ ြျော်း၊ စုစုနပါင််း (၄၄၂)ဦ်းက ုမပ စု ကညေ့်ရှုလက်ခံနပ်းန ပါသည်။  

ဇ လ ုငလ် ၉ ရက်န ေ့တွင ်က ုဗစ်-၁၉ နရောဂါပ ု်းက ု က ်းစက်ခံသညေ့်ပထြဆံု်းကျ ််းြောနရ်းဝ ်ထြ််းက ု ရှောနြွနတွွေ့ ရှ ခ ေ့ပါသည်။ 

ဤက ေ့သ ု ေ့နသောအန ကောင််းန ကောငေ့် ြယ်နတော်နဆ်းခ ််းသည်နေသဆ ုင်ရော ကျ ််းြောနရ်းအြွ ွေ့ြျော်းနှငေ့်ပ ်းနပါင််း၍ ဝ ်ထြ််း 

အြွ ွေ့ဝငြ်ျော်းအော်းလံု်းအမပငန်ရောဂါက ်းစက်ခံရန ငုြ်ွယ်အနမခအန ရှ သညေ့်ဝ ထ်ြ််း၏ထ နတွွေ့ြ သော်းစုြျော်း၊ အ  ်းပတ်ဝ ််းကျငရ်ှ  

လ ထအုသ ုင််းအဝ ုင််းြျော်းအော်းထ နတွွေ့ ြှုနမခရောခံမခင််းနငှေ့ ်က ုဗစ်-၁၉စစ်နဆ်းမခင််းလုပ်င ််းြျော်းက ုလျငမ်ြ စွ်ောတံု ေ့မပ လ်ုပ်နဆောင ်

ခ ေ့ပါသည်။  ဤက ေ့သ ု ေ့စစ်နဆ်းမခင််း၏ရလောေြ်ျော်းက ုနအောက်ပါဇယော်းတွငန်တွွေ့ ရှ န ငုပ်ါသည်။  

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/


 
 

 

 

 

စစ်န ်းမှုပ ြုသည ်လအူနရအတကွ် က ိုဗစ်-၁၉ အတည်ပ ြုလ ူော % 

၇၇၄ ၂၀၉ ၂၇% 

* ၂၀၂၁ ခိုနှစ် ဩဂိုတ်လ ၄ ရက်န   န ောက် ံို်းရရှ ထော်းသည ်က  ််းဂဏ ််းမ ော်း: အထက်ပါက  ််းဂဏ ််းြျော်းသည်လ ထုအသ ုင််းအဝ ုင််း 

သ ု ေ့ြဟုတ်  နဆ်းခ ််းနှငေ့်ယင််း၏ြ တ်ြက်အြွ ွေ့အစည် ်းြ ျော်းအတွင််း မြစ်နပေါ်န သညေ့်က ုဗစ်-၁၉  က ်းစက်နရောဂါပျံ ွေ့ ပွော ်း မခင် ်းနှငေ့်  

ကောကွယ် မခင် ်းဆ ု င်ရော  တ ု ေ့က ု နြော် မပသညေ့်က  ် ်းဂဏ ််းြ ျ ော ်းြဟုတ်န  ကောင် ်းသတ မပ  ပ ါ ။  ယင််းတ ု ေ့ြှ ော  နရောဂါပ ု ်းထ နတွ ွေ့ ခံရြှု  

အလော်းအလောရှ နသောသ ြ ျော ်း ၊  က ်းစက်ခံရြှုအနတရောယ်ရှ နသောသ ြျော ်းက ုအနမခခံအော ်း မြငေ့်စ စ်နဆ်းနပ်းသညေ့်  ရလောေ်အနပေါ်  

ရည်ည  ််းထော်းပါသည်။  

 

ကက  တင်ကောကွယ်သညေ့်အန မြငေ့် ကျွန်ုပ်တ ု ေ့၏ဝ ်ထြ််းြျော်း ၊သ တ ု ေ့၏ြ သော်းစုြျော်းနှငေ့် ြ ြ တ ု ေ့ဝ ်နဆောင်ြှုနပ်းနသော  

လ ထုအသ ုင််းအဝ ုင််းတ ု ေ့၏ကျ ််းြောနရ်းနှငေ့်န ်းကင််းလံုမခံ နရ်းအတွက် ဇွ ်လ ုင်လ ၁၅ ရက်န ေ့ြှစ၍ ြယ်နတော်နဆ်းခ ််းရှ  

ကျ ််းြောနရ်းဆ ုငရ်ောဝ န်ဆောငြ်ှုအြျော်းစုက ုရက်အက ေ့်အသတ်ြရှ ရပ်ဆ ုင််းထော်းပါသည်။ ဤက ေ့သ ု ေ့ဆ ုင််းငံေ့ထော်းမခင််းအော်းမြငေ့် 

နရောဂါက ်းစက်ခံန ရနသောြယ်နတော်နဆ်းခ ််း၏ြ သော်းစုဝင်ြျော်း၊  လ ထုအသ ုင််းအဝ ုင််းအြွ ွေ့ဝင်ြျော်းအော်းနကောင််းစွောမပ စု  

နစောငေ့န်ရှောက်နပ်းနရ်းက ုအောရံုစ ုက်လုပ်နဆောငန်ပ်းခွငေ့ရ်ရှ ြည်မြစ်သည်။ ဩဂုတ်လ ၄ ရက်န ေ့တွင ်သ ်းမခော်းခွ ၍ထော်းရှ နသော 

(Isolation) (သ ု ေ့ြဟုတ်) သ ်းမခော်းနစောငေ့ ်ကပ် ကညေ့်ရှုထော်းနသော(Quarantine) အတည်မပ လ  ောနပါင််း (၁၉၂) ဦ်းရှ ပါသည်။  

 

အို ်စိုအမ  ြု်းအစော်း အတည်

ပ ြုလ ူော

စိုစိုန ေါင််း 

အတည် ပ ြု

လ ူောအသစ် 

မဲန ောက်ပ ည်သူ  န ်း

ရံို ကက ်းသ ို  လ နဲပ ောင််းန ်း

သည ်ဦ်းနရ 

လက်ရှ နစောင  ်က ် 

 ကည ်ခံန ရသည ် 

ဦ်းနရ 

ပ  ်လည်သက်သောလောပ  ်း

အ မ်ပ  ်ခွင ပ် ြုလ ိုက်သည ်

ဦ်းနရ 

နဆ်းကုသနရ်းဆ ုငရ်ောဝ ထ်ြ််း ၄၃ ၅ ၄ ၃၄ ၇ 

ကုသနရ်းဆ ုငရ်ောြဟုတ်သညေ့်အမခော်း

ဝ ထ်ြ််း 

၇၇ ၁၂ ၉ ၆၁ ၁၀ 

အ ြ်နထောငစု်အတွင််းထ နတွွေ့ ြှု ၆၇ ၆ ၀ ၄၄ ၂၁ 

အ  ်းပတ်ဝ ််းကျငရ်ှ လ ထု 

အသ ုင််းအဝ ုင််း 

၂၁ ၀ ၁ ၂၀ ၀ 

လ  ောြျော်း ၃ ၀ ၀ ၁ ၁ 

စိုစိုန ေါင််း ၂၁၁ ၂၃ ၁၄ ၁၆၀ ၃၉ 

CDC၌သ ်းမခော်းထော်းရှ ကော 

နစောငေ့ ်ကပ် ကညေ့်ခံရသ  

၅၇ ၃ ၀ ၃၂ ၂၅ 

အော်းလံို်းစိုစိုန ေါင််း ၂၆၈ ၂၆ ၁၄ ၁၉၂ ၆၄ 

 



 
 

သ ်းမခော်းခွ ထော်းမခင််း (Isolation) ဆ ုသည်ြှော က ုဗစ-်၁၉ နရောဂါလကခဏောြျော်းရှ န သ  (သ ု ေ့ြဟုတ်) နရောဂါပ ု်းရှ န ကောင််းစစ်နဆ်း 

နတွ ွေ့ ရှ ပပ ်းသ ်းသ ေ့်ခွ ထော်း၍န မခင် ်းက ုဆ ုလ ု ပ ါသည်။  သ ်း မခော်းနစောငေ့်  ကပ်  ကညေ့်ရှု မခင် ်း  (Quarantine)ဆ ုသည် ြှ ော  

နရောဂ ါ မြ စ်န ုင်န မခရှ မခင် ်း န  ကောငေ့်လ အြ ျ ော ်းထံ ြှသ ်း မခ ော ်းခွ ထော ်း၍အနမခအန  လကခဏောြ ျော ်းက ု နစောငေ့်  ကညေ့်  

ရ ထ်ော်းရှ နသောန ရောက ုဆ ုလ ုပါသည်။ က ုဗစ်-၁၉အတွက်သ ်းမခော်းနစောငေ့ ်ကညေ့် န ရောတစ်ခု၌ (၁၄)ရက်တောန မခင််း က ုဆ ုလ ု 

ပါသည်။ လက်ရှ တွင် က ုဗစ်-၁၉နရောဂါပ ု်းက ်းစက်ခံန ရနသောသ အတည်မပ လ  ော(၁၆၀)ဦ်းက ုြယ်နတော်နဆ်းခ ််း ဝင််း 

အတွင််း၌သ ်းသ ေ့် ခွ မခော်းထော်းရှ ပပ ်း  (Isolation)ဝ ်ထြ််း  (၂၅ )ဦ်းနှငေ့်သ တ ု ေ့၏ထ နတွ ွေ့ခံရသ ြ သော်းစုဝင် ြျော်းနှငေ့်လ ထု  

အသ ု င် ်းအဝ ု င် ်းအြွ ွေ့ ဝင်ြ ျ ော ်းအော ်း  သ ်း မခော ်းနစောငေ့်  ကပ်  ကညေ့် ရှု မခင် ်း  (Quarantine) ဝင်န ပ ါသည် ။  ၁၄ရက်တော  

သ ်း မခော်းခွ ထုတ်ထော်း မခင််း (Isolation) (သ ု ေ့ြဟုတ် )သ ်း မခော်းနစောငေ့်  ကပ်  ကညေ့်ထော်း မခင််း (Quarantine) ခံရ ပပ ်းနနှောက်  

(၆၄)ဦ်းအော်းအ ြ်သ ု ေ့မပ ်ခွငေ့်မပ လ ုက်ပါသည်။ အ ြ်မပ ်ခွငေ့်မပ လ ုက်နသောသ ြျော်းသည် ကက  တင်ကောကွယ်သညေ့်အန မြငေ့် 

ြ ြ ၏န အ ြ်တွငသ် ်းသ ် ေ့န ထ ုငမ်ခင််းဆ ုငရ်ောလြ််းည  ်ချက်ြျော်း(Quarantine Guideline) အတ ုင််းအတ အကျလ ုက် ောကော 

(၁၄)ရက်န ထ ငု ်ရြည်မြစ်သည်။  

ထ ုင််းန ုင်ငံအြျ  ်းသော်းကောကွယ်နဆ်းထ ု်းမခင််းအစ အစဉ်ြျော်းအရ  ြယ်နတော်နဆ်းခ ််းဝ ်ထြ််းြျော်းအပါအဝင်၊ နရှ ွေ့တ ််းြှ 

ဦ်းနဆောင်န နသောကျ ််းြောနရ်းလုပ်သော်းြျော်းအော်း  ယခုနှစ်တွင်ကောကွယ်နဆ်းထ ု်းနပ်းပပ ်း မြစ်ပါသည်။  လက်ရှ တွင် 

ြယ်နတေ်ာနဆ်းခ ််းနှငေ့်ယင််း၏ြ တ်ြက်အြွ ွေ့အစည််းြျော်းြှ  ဝ ်ထြ််းဦ်းနရ  (၁၅၈) ဦ်းက ုကောကွယ်နဆ်းထ ု်းနပ်းပပ ်း  

ယင် ်းတ ု ေ့အ က် (၂၇ )ဦ ်း ြှ ောကောကွယ်နဆ်းအမပညေ့်အဝ (Sinovac ကောကွယ်နဆ်း  နှ စ် ကက ြ် ) ထ ု ်း ပပ ်း ပပ မြ စ်သည် ။ 

ကောကွယ်နဆ်းထ ု်းနှံ ေ့မခင််းအော်းအတွင််းလ  ောဌော ဝ ်ထြ််းြျော်းက ေ့သ ု ေ့ နရောဂါပ ု ်းက ်းစက်ခံရြှုအနတရောယ်  (သ ု ေ့ြဟုတ် ) 

ယင််း၏န ောက်တွ အနတရ ောယ် မြငေ့် န ု င်သညေ့်အ မခ ော ်းနသောသ ြ ျ ော ်း မြ စ်သညေ့်  အသက်  (၅၅ ) နှ စ်အထက်ရှ သ ြ ျ ော ်း ၊ 

 ောတ ောရှည် န ရ ော ဂ ါအခံ  ရှ သညေ့်သ ြ ျ ော ်းအ ော ်းထ ု ်း နှံ ေ့န ပ ်း ရ  ် ကက  ်း ပ ြ် ်းအ ော ်းထုတ် ခ ေ့ ပ ါသည် ။  ပထြအ ကက ြ်  

ကောကွယ်နဆ်းထ ု်းနှံနပ်းမခင််းခံရသညေ့် ဝ ်ထြ််း (၁၅၈) ဦ်းအမပင်၊ ကောကွယ်နဆ်းထ ု်းမခင််းအစ အစဉ်တွင်ပါဝင်ရ ် ဝ ်ထြ််း 

(၁၂၀) ဦ်းက ုထပ်ြံစော်းရင််းသွင််းထော်းပါသည်။  

 

န ်းကိုသမှု  ိုငရ်ောဝ ်န ောငမ်ှုမ ော်း 

ဤကောလအတွင််းနရောဂါက ်းစက်မပ ေ့်ပွော်းြှုက ုကောကွယ်၊ ထ  ််းချ ပ်နပ်းရ ်အတွက်  နဆ်းကုသြှုဆ ုင်ရောဝ ်နဆောင်ြှု  

အော်းလံု်းက ု ပ တ်ထော်းပါသည်။ နကျ်းဇ ်းမပ ၍ြယ်နတော်နဆ်းခ ််း၏ Facebook တွင်(မြ ်ြော ောသော/အဂဂလ ပ် ောသောမြငေ့်) 

တင်ထော်းနသော  န ောက်ဆံု ်းရသညေ့်  သတင််းအချက်အလက်ြ ျော ်းအထ ်းသမြငေ့် ကက  တင်ခ ေ့် ြှ  ် ်းရ ်ြ မပ  န ုင်နသော  

အနမခအန ရှ သညေ့်  ကောလ  ြျော်းအတွင််း  တတ်န ုင်သြျှရရှ စုနဆောင််းထော်းသညေ့်သတင််းအချက်အလက်ြ ျော ်းက ု  

ြ ကောခဏြတ်ရှုနပ်းနစလ ုပါသည်။  

က ုဗစ်-၁၉ပ ု်းစစ်နဆ်းနပ်းမခင််းနငှေ့က်ောကွယ်နဆ်းထ ု်းနပ်းမခင််းြျော်းနငှေ့ပ်တ်သက်သညေ့်နြ်းမြ ််းစုံစြ််းြှုအြျော်းအမပော်းက ုနတွွေ့န  

ရပါသည်။ ြယ်နတေ်ာနဆ်းခ ််းအန မြငေ့်လက်ရှ တွင်ယင််းဝ ်နဆောင်ြှုြျ  ်းက ု ြမပ လုပ်န ငု်နသ်းပါ။ အ ယ်န ကောငေ့်ဆ ုနသေ်ာ 

ထ ုင််းကျ ််းြောနရ်းဌော ြှ ယင််းတ ု ေ့က ုတောဝ ယ် က ုငတ်ွယ်လုပ်နဆောင်နပ်းန ပါသည်။ သငေ့အ်န မြငေ့န်ရောဂါက ်းစက်ြှုခံန ပပ ်း 

က ုဗစ်-၁၉ စစ်နဆ်းြှုလ ုအပ်န သည်ဟုထငပ်ါက ြ နဆောက်မပည်သ ေ့ နဆ်းရံု ကက ်း ၏ြု ််း ပံါတ် ၀၆၅-၄၆၁-၁၁၂၀ သ ု ေ့ြဟုတ် 

က ုဗစ်-၁၉ ြု ််းနခေါ်ဆ ုြှုစငတ်ော ၁၄၄၂ (သ ု ေ့ြဟုတ်) ၁၆၈၈ သ ု ေ့ ဆက်သွယ်န ငုပ်ါသည်။က ုဗစ်-၁၉ ကောကွယ်နဆ်းနငှေ့ပ်တ်သက် 

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


 
 

နသောသတင််းအချက်အလက်ြျော်းက ုသ ရှ လ ုပါက ထ ငု််းအစ ု်းရ လ ြှုဆက်ဆနံရ်းဌော  ၏တရော်းဝင ်Facebook စောြျက်နေှာတွင ်

ရှောနြွန ငုပ်ါသည်။  

အကယ်၍သင်သည်က ုယ်ဝ ်နဆောင်ြ ခင်ကျ ််းြောနရ်း (ြ ်းြြွော်းြ ၊ြ ်းြွော်းစဉ်နငှေ့်ြ ်းြွော်းပပ ်းန ောက်နစောငေ့်နရှောက် နပ်းမခင််း)နငှေ့် 

ပတ်သက်၍အက အည လ ုအပ်ပါကြ နဆောက်နဆ်းရံု ကက ်း (သ ု ေ့ြဟုတ်) အ  ်းစပ်ဆံု်းနဆ်းခ ််းြျော်းသ ု ေ့ ဆက်သွယ်ပါ။ ြက ်းစက် 

န ငု်နသော( ောတောရှည်)နရောဂါြျော်းက ုကုသနပ်းရ ် အက အည လ ုအပ်သညေ့်သ ြျော်းအတွက်ဆရောြ ဆ ုြ ယောလှထံ (အဂဂလ ပ်၊ 

မြ ြ်ော၊ ကရင ်ောသောမြငေ့)် ြု ််း ပံါတ် ၀၈၁-၀၃၇-၅၈၀၀ မြငေ့ဆ်က်သွယ်န ငုပ်ါသည်။ 

 

စ တက်  ််းမောနရ်းနငှ  ်လမူှုနရ်းစ တ ် ိုင််း  ိုငရ်ောနထောက ံ် မှုအစ အစဉ် 

 ုတ်အြွ ွေ့ဝင်တစ်ဦ်း၏နထောက်ပံေ့ြှု မြငေ့် ြယ်နတော်နဆ်းခ ််းသည်  (Isolation) သ ်းမခော်းခွ ထုတ်ထော်းနသောလ  ောြျော်း ၊ 

(Quarantine) ဝင်န နသောနစောငေ့် ကညေ့်ခံရသ ြျော်းအတွက်ရည်ရွယ်ပပ ်း စ ု်းရ ြ်န ကောငေ့် က စ တ်ြ စ ်းြှုြျော်းက ုြည်က ေ့သ ု ေ့ 

က ုင်တွယ်ထ  ််းသ ြ််းရြည်နှငေ့်ြနြျှေ်ာလငေ့်ထော်းနသောအနမခအန ြျော်းက ု နကောင််းသညေ့်ြက်ြှ ြည်က ေ့သ ု ေ့နတွ်းနတော၍ 

နမပောင််းလ နပ်းရြည်ဆ ုသည်တ ု ေ့ပါဝင်နသောစ တ်ပ ုင််းဆ ုငရ်ောကျ ််းြောနရ်းနငှေ့ဆ်က်နယွ်လျှက်ရှ သညေ့် အန ကောင််းအရောြျော်းက ု 

ပ ုြ ုသ ရှ  ော်းလည်နစရ ်အတွက် နရေ ယ ုအသံလ ငေ့်အစ အစဉ်မြငေ့်တစ်န ေ့သံု်းကက ြ်စ စဉ်တင်ဆက်နပ်းန ပါသည်။ ယင််းအစ  

အစဉ်တွင် လ ြှုနရ်းစ တ်ပ ုင််းဆ ုင်ရောက ည နထောက်ပံေ့ြှုက ုြည်သညေ့်သငေ့်နလျေ်ာနသော ည််းမြငေ့်ရယ န ုင်သည်  ဆ ုသညေ့်  

အန ကောင််းက ုလည််းနြေ်ာမပနပ်းပါသည်။နှစ်သ ြေ့်နဆွ်းနနွ်းအ ကံ မပ နပ်းြှုက ုလ ုအပ်န သညေ့်သ ြျော်း အော်းလံု်းအတွက်  

ဆက်လက်က ည နပ်းန ငု် ြညေ့် စ တ်ကျ ််းြောနရ်းဆ ုငရ်ောအသ ပညော၊ သတင််းအချက်အလက်ြျော်းက ု လက်ကြ််းစောနစောင်ြျော်း 

မပ လုပ်ကောနဝဌနပ်းသွော်းရ အ်စ အစဉ်ရှ ပါသည်။  

 

 ညောနရ်း 

လွ ်ခ ေ့နသောနှစ်ြှစ၍ တောေ့(ခ်)ခရ ုင်အတွင််းရှ နရ ွေ့နမပောင််းနကျောင််း  (၆၆) နကျောင််းတ ု ေ့သည် က ုဗစ်-၁၉ ကပ်နရောဂါန ကောငေ့် 

ထ ခ ုက်သက်နရောက်ြှုြျော်း စွော မြစ်ခ ေ့  ကရပါသည်။  ယခင်စောသင်နှစ်အတွင််း၌နကျောင််းသော်းြျော်းအော်းစောသင်ခ ် ်း  

ြျော်းသ ု ေ့ဝင်နရောက်သင်ယ ရ ်ခွငေ့်ြရရှ ခ ေ့ပါ။ ၂၀၂၁/၂၀၂၂ ပညောသင်နှစ်အတွင််းလတ်တနလောမြစ်ပွော်းသညေ့်  က ုဗစ်-၁၉ 

လှု င််းန ကောငေ့်နကျောင််းြွငေ့်ရက်က ု အက ေ့်အသတ်ြရှ နရွ ွေ့ဆ ုင််းခ ေ့ရပါသည်။ CDC နကျောင််းတွင် တက်နရောက်ရ ်စောရင််း 

နပ်းသွင််းထော်းနသောနကျောင််းသော်းဦ်းနရ  (၄၂၀)ဦ်းရှ ပါသည်။  CDC နကျောင််းသည် ဩဂုတ်လ  ၂ ရက်န ေ့ြှစ၍ Online 

မြငေ့်သင်ယ မခင််းအစ အစဉ်ြျော်းက ု စတင်န ပပ ်း မြစ်သည်။ Online မြငေ့်စောသင်မခင််းအတွက်သင်ခ ််းစောမပင်ဆင်မခင််းြျော်းက ု 

မပ လုပ်ခ ေ့ ကနသေ်ာလည််း အင်တော က်ရရှ ရ ် အက ေ့်အသတ်ရှ န နသောဆရောြျော်းအတွက် ဤက ေ့သ ု ေ့အ ြ်တွင််းသင်ယ ြှုသ ု ေ့ 

နမပောင််းလ နရ်းအစ အစဉ်သည် စ  ်နခေါ်ြှုတစ်ရပ် မြစ်န ပါသည်။ လက်ရှ မြစ်နပေါ်န နသောအနမခအန ြျော်း  ြည်က ေ့သ ု ေ့ 

ရှ န သည်မြစ်နစ၊ CDC ရှ ဆရော၊ဆရောြြျော်းအော်းလံု်းသည် နကျောင််းသော်းနကျောင််းသ ြျော်းအော်း ပညောနရ်းက ုဆက်လက် 

ပံေ့ပ ု်းနပ်းသွော်းရ ခ် ုငြ်ောစွောဆံု်းမြတ်ထော်း ကပါသည်။  

 

 

 

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


 
 

အလှူနင/ွနထောက ံ် မှုမ ော်း။ 

ဤက ေ့သ ု ေ့ အက အည နပ်းရ ်စ တ်ဝင်စော်းသညေ့်သ ြျော်းအော်းနမပော ကော်းလ ုသည်ြှော ြ ြ တ ု ေ့သည်က ုဗစ်-၁၉ ကွင််းဆင််းကုသနရ်း 

ဌော မြစ်သည်နငှေ့အ်ည ၊ လ အသ ်းသ ်း၏လံုမခံ နရ်းက ုနထောက်ချငေ့န်သောအော်းမြငေ့ ်ြ ြ တ ု ေ့သည် အက အည ြျော်းက ုအတ ုင််းအတော 

မြငေ့်သောလက်ခံန ုင်သည်ဆ ုန ကောင််းက ုသ ရှ  ော်းလည်လက်ခံနပ်းပါရ ် မြစ်ပါသည်။ လက်ရှ တွင် ကျွန်ုပ်တ ု ေ့အန မြငေ့် 

ချက်မပ တ်ထော်းနသောအစော်းအစောြျော်း သ ု ေ့ြဟုတ် တစ်ဦ်းချင််းစ ြှဝယ်ယ နပ်းနသော နဆ်းဝါ်းြျော်းက ုလက်ခံန ငု်ြည်ြဟုတ်ပါ။ 

အကယ်၍သငေ့်အန မြငေ့်အဝတ်အထည် (သ ု ေ့ြဟုတ်)အ ပ်ယောအသံု်းအနဆောင်တ ု ေ့က ု လှူေါ ််းလ ုပါကယင််းပစစည််းြျော်းသည် 

အသံု်းြမပ ရနသ်းနသောပစစည််းအသစ်ြျော်းက ုသောလှူေါ ််းနပ်းပါရ န်ြတတ ောရပ်ခံပါသည်။   

ကျွန်ပ်ုတ ု ေ့အတွက်အလွ လ် ုအပ်နသောပစစည််းြျော်းက ုနအောက်ပါစော်းရင််းဇယော်းတွင ်နြော်မပထော်းပါသည်။  

အနထနွထလွှုမှုနရ်း  ိုငရ်ောအနထောကအ် ံ  

အစောနမခောက် (ဆ ၊်ငါ်းနသတတ ော၊ဆ ၊ ပဲဆော်း၊ငရုတ်သ ်းြှု ေ့၊် အသ ားမှုန  ့် စသမြငေ့ ်

အောဟောရမြညေ့်အစော (န ု ေ့၊ြ ုငလ် ု စသမြငေ့)် 

အ ပ်ယောအသံု်းအနဆောငပ်စစည််း (ြျော၊နခါင််းအံု်း၊နစောင၊်မခငန်ထောငစ်သမြငေ့)် 

န ်းဝေါ်းအနထောကအ် ံ  

PPEs (ခွ စ တ်ခ ််းသံု်းနေှာနခါင််းစည််း၊ ြျက်နေှာကော၊ လက်အ တ်၊ နခါင််းစွပ်၊ နဆ်းရံုသံု်းအနပေါ် ရံုအဝတ်) 

N95 နေှာနခါင််းစည််း 

နရောငမ်ခည်သံု်းအပ တ ုင််းက ရ ယော 

နသွ်းြ အော်းတ ုင််းနစောငေ့ ်ကညေ့်စက်နငှေ့ ်နသွ်းတွင််းနအောက်စ ဂျငတ် ုင််းစက် 

တစ်က ုယ်နရ်းကောကွယ်နရ်းပစစည််း (Surgical Scrubs) 

  ို်းသတန် ်းရည်မ ော်း 

အရက်ပျံ ၇၀ % + ဂလစ်ဆရင််း 1% 

အရက်ပျံဂျယ် (Alcohol Gel) 

ဓောတခဲွ်ခ ််းသံို်းအနထောက်အကပူ ြု စစည််း 

က ုဗစ-်၁၉ အငတ် ဂျင ်စစ်နဆ်းနရ်းက ရ ယော (Rapid Atigen Test Kit) 

(ထ ငု််းန ငုင် ံFDA ြှနထောက်ခံချက်ရှ ထော်းပပ ်း) 

ဂလ ်းက ု ေ့စ် စစ်နဆ်းမခင််း (၅၀ x box) 

တစ်က ိုယရ်ည်သ  ်ရှင််းနရ်းအသံို်းအန ောင ်စစည််း 

တစ်က ုယ်ရည်သ ေ့်ရှင််းနရ်းပစစည််း (ဆပ်မပော၊နခါင််းနလျော်ရည်၊သွော်းတ ုက်နဆ်း၊အြျ  ်းသြ ်းလစဉ်သံု်းပစစည််း၊  အ ြ်သော 

သံု်းစကက ူ။ 

* နထောက်ခံချက်ရရှ ထော်းနသောပစစည််းြျော်းက ုနအောက်ပါထ ငု််းန ငုင်ံ FDA ဝက်ဆ ုေတ်ွငရ်ှောနြွန ငုပ်ါသည်။ 

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


 
 

ဤစော်းရင််းဇယော်းသည်မြ ဆ် စွ်ောဆငေ့က် နမပောင််းလ မြစ်နပေါ်န နသောအနမခအန ြျော်းအရအနရ်းကက ်းလ ုအပ်ချက်ြျော်းမြစ်ပပ ်း၊ 

ကျွန်ုပ်တ ု ေ့၏အနမပောင််းအလ ရှ ပါကအချ  ်နှငေ့်တစ်နမပ်းည အန ကောင််း ကော်းသွော်းြည်မြစ်ပါသည်။ လှူေါ ််းလ ုသညေ့်အချက် 

အလက်နငှေ့ပ်တ်သတ်၍ နအောက်တွငန်ြေ်ာမပထော်းသညေ့်နရွ်းချယ်သတ်ြှတ်ထော်းသညေ့်သ ထသံ ု ေ့ဆက်သွယ် နြ်းမြ ််းန ငုပ်ါသည်။  

 

 ကသ်ယွရ်မည ်အန ကောင််းအရောမ ော်း 

သ ရှ လ ုသညေ့်အနထွနထွအန ကောင််းအရောြျော်းနငှေ့်အလှူနငနွပ်းမခင််းနငှေ့်ပတ်သက်ပပ ်းနအောက်ပါပုဂ္  လ်ြျော်းထံသ ု ေ့ ဆက်သွယ် 

နြ်းမြ ််းန ငုပ်ါသည်။  

• ဆရောြနယွ်   (အဂဂလ ပ်၊ မြ ြ်ော၊ထ ငု််း ောသော) ၀၈၄-၈၂၀-၃၇၄၃ 

• ဆရောြအယ်   (အဂဂလ ပ်၊ မြ ြ်ော၊ကရင ်ောသော) ြု ််း ပံါတ် ၀၈၉-၉၁၆-၅၈၅၅ 

• ဆရောြ ပတထ    (Ms Pattinee Suanprasert) (အဂဂလ ပ်နငှေ့ထ် ငု််း ောသော) ြု ််း ပံါတ် ၀၈၇-၆၇၇-၁၄၁၅ 

ြ ေ ယောြျော်းအတွက်ဆက်သွယ်ရ ။် 

• Fundraising@maetaoclinic.org (အဂဂလ ပ်၊ မြ ြ်ော၊ ကရင ်ောသော) 

• ဆရောြ ပတထ    (Ms Pattinee Suanprasert) (အဂဂလ ပ်နငှေ့ထ် ငု််း ောသော) ြု ််း ပံါတ် ၀၈၇-၆၇၇-၁၄၁၅ 

နဆ်း က်ဆ ုငရ်ောစုံစြ််းနြ်းမြ ််းမခင််း။ 

• ဆရောြန ော်ဆ ုြ ယောလှ (မြ ြ်ော၊ အဂဂလ ပ်၊ကရင ်ောသောမြငေ့)် ြု ််း ပံါတ် ၀၈၁-၀၃၇-၅၈၀၀ 

• ဆရောြဝါ်းခ နြော (မြ ြ်ော၊ကရင ်ောသောမြငေ့)် ြု ််း ပံါတ် ၀၈၉-၉၆၁-၇၃၁၆ 

 

 

က ုဗစ-်၁၉ အနမခအန တ ုက်ရ ုက်အနရ်းနပေါ်တံု ေ့မပ လ်ုပ်နဆောငြ်ှုအြွ ွေ့အော်းအက အည နပ်းရ စ် တ်ဝငစ်ော်းနသောသ ြျော်းအန မြငေ့ ်

online အော်းမြငေ့အ်လှုနငြွျော်းလွ နပ်းန ငုပ်ါသည်။  

 

အနကောငေ့အ်ြည် (Suwannimit Foundation for Mae Tao Clinic) 

အနကောငေ့ ်ပံါတ ်: ၀၁၆ ၈ ၈၃၈၀၇၇ 

 ဏန်ငှေ့ ်ဏခ်ွ  : Kasikorn Bank, Mae Sot 

Swift Code: KASITHBK 

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

အလှုနငြွျော်းနပ်းရ အ်တွက်ထပ်ြံသ ရှ ရ လ် ုအပ်နသ်းပါက နအောက်ပါ စောြျက်နေှာ သ ု ေ့နှ ပ်/ဝငပ်ါ။ 

 https://maetaoclinic.org/how-to-help/donate/ သ ု ေ့ြဟုတ် Fundraising@maetaoclinic.orgသ ု ေ့ဆက်သွယ်ပါ။  
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