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COVID-19 က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ် နငှ စ်ပ်လျဉ်းသည  ်နနာကဆ် ို်းရသတင််းအချကအ်လကမ်ျာ်း  

 ပမနမ်ြောန ိုငင်ရံှ  ကကက်မပခနနီငှံ့ ်လပခမ််းနလီှုြ်ရှြော်းမှု မ တဖ်က်မ ြော်း၏ ြံံ့ြ ို်းကူညီမှုပဖငံ့ ်မ ြောငရွ်က်မသြော ပမနမ်ြောန ိုငင်ကံကကမ်ပခနအီသင််း၏ လှုြ်ရှြော်းမ ြောငရွ်က်မှုမ ြော်း 

    

 

              

 

  

  

\ 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#COVID19 မရြောဂါ  ိုငရ်ြော မေသတွင််း လှုြ်ရှြော်းမ ြောငရွ်က်မှုမ ြော်းပဖငံ့ ်ပမနမ်ြောန ိုငင်တံွင ်ထ ခ ိုကအ်လွယ် ံို်းသူမ ြော်းက ို ကူညီြံံ့ြ ို်းပခင််း 

 

မေသခံမ ြော်း၏ လ ိုအြခ် က်မ ြော်းက ို နြော်းမထြောငပ်ြီ်း၊ မေသတွင််းမပဖရှင််းခ က်မ ြော်းက ို ရှြောမဖွသည်။ 

 

ထ ခ ိုက်အလယွ် ံို်းသူမ ြော်းနငှံ့ ်၎င််းတ ို ံ့၏ စ တ်နလှံို်းတ ို ံ့ ထ ခ ိုက်မှုမရှ မစရန ်ဂရိုစ ိုက်သည်။ 

 

မရြောဂါပြန ံ့ြွ်ြော်းမှုက ို  ကြောကွယတ်ြော်း ီ်းသည်။ 

ဦ်းစြော်းမြ်းနယ်ြယ် ၁။ 

ထ ခ ိုက် ံို်းရှု ံ်းန ိုငမ်ပခက ို အသ မြ်းပခင််း နငှံ့ ်ရြ်ရွြောနငှံ့ ်ထ မတွွေ့ က် ံပခင််း 

• သတင််းအခ ကအ်လက်မ ြော်း၊ က န််းမြောမရ်းအသ ြညြော နငှံ့ ် ကသွ်ယ်မရ်း (IEC)  

က ရ ယြော မ ြော်းက ို ပဖန ံ့မ်ဝပခင််း 

• နည််းစနစ်မှန ်လက်မ ်းပခင််း၊ ြ ို၍စ တ်ခ ရမသြော မခ ြောင််း  ို်းနည််း၊ တစ်ဦ်းနငှံ့တ်စ်ဦ်း 

အကွြောအမဝ်းပခြော်းနြော်း မနရြောယူပခင််းစသညံ့ ်ကြောကယွ်မရ်းအစီအမံမ ြော်းနငှံ့စ်ြ်လ ဉ်း၍ 

အသ ြညြောမြ်းပခင််း 

• ကကက်မပခနမီစတနြောလိုြ်အြော်းရှငမ် ြော်းအတကွ် RCCE  နည််းပြသငတ်န််းမ ြော်း (ToT)  နငှံ့်  

ရြ်ရွြောမ ြော်းအတွင််း  ငံ့ြွ်ြော်း သငတ်န််းမ ြော်းမြ်းပခင််း 

ဦ်းစြော်းမြ်းနယ်ြယ် ၂။ 

က န််းမြောမရ်းနငှံ့ ်အြော်းကစြော်းဝနက်ကီ်းဌြောနက ို ြံံ့ြ ို်းကြော စစ်မ ်းမှု၊ မစြောငံ့က်ကြ်မှုတ ို ံ့ 

မ ြောငရွ်က်ပခင််း 

• MOHS နငှံ့ ်MRCS ရံို်းခ ျုြ်တ ို ံ့၏ လမ််းညွှနမ်ှုပဖငံ့ ်နယ်စြ်မေသအြါအဝင ်န ိုငင်အံနှံ ံ့ 

စစ်မ ်းပခင််း နငှံ့ ်ရညည်ွှန််းလွှွှဲမပြြောင််းမြ်းပခင််း 

• ရြ်ရွြောအမပခပြျု မစြောငံ့က်ကြ်မှုမ ြော်းပြျုလိုြ်ကြော သံသယလူနြောမ ြော်းက ို ရှြောမဖွပခင််း နငှံ့ ်

အစီရငခံ်တငပ်ြပခင််း 

• COVID -19 ြ ံွေ့ နှံ ံ့မှုမ  ျု်းပဖစ်လြောြါက လူမှုဖူလံိုမရ်းလိုြ်မ ြောငမ်ှုမ ြော်းပြျုလိုြ်ရန ်အသငံ့ ်

ပြင ်ငထ်ြော်းပခင််း မငလွွွှဲပခင််း သ ို ံ့မဟိုတ် မရ-ြတ်ဝန််းက ငသ်န ံ့ရ်ငှ််းမရ်းနငှံ့ ်တစ်က ိုယ ်

သန ံ့ရ်ှင််းမှုပမြှငံ့တ်ငပ်ခင််း (WASH) 

ဦ်းစြော်းမြ်းနယ်ြယ် ၃။ 

စ တ်ြ ိုင််းလူမှုြ ိုင််း  ိုငရ်ြော အြော်းမြ်းကူညီပခင််း 

• ယြောယီခ ိုလှုံရြောစခန််းမ ြော်းနငှံ့ ်ရြ်ရွြောမ ြော်းရှ  မစြောငံ့က်ကြ်ကကညံ့်ရှုမရ်းစငတ်ြောမ ြော်းအြါအဝင ်

မရြောဂါပဖစ်ြွြော်းမသြော၊ ပဖစ်ြွြော်းန ိုငမ်ပခရှ မသြော ရြ်ရွြောမ ြော်းတွင ်လ ိုအြ်ြါက စ တ်ြ ိုင််းလူမှု 

ြ ိုင််း  ိုငရ်ြော  အြော်းမြ်းကညူီမြ်းပခင််း 

• အထူ်းသပဖငံ့ ်ထ ခ ိုကလ်ယွ်လူဦ်းမရတ ို ံ့အတကွ် အမရ်းမြေါ် ကသွ်ယ်ရန ်

ဖိုန််းနြံါတ်မ ြော်း မှတ ငံ့ ်စ တ်ြ ိုင််းလူမှုြ ိုင််း  ိုငရ်ြော အြော်းမြ်းကညူမီြ်းပခင််း 

• COVID – 19   ိုငရ်ြော လှုြ်ရှြော်းမ ြောငရွ်က်မှုအြော်းလံို်းတွင ်

စ တ်ဖ စီ်းမှုမလ ြောံ့က ခ မြ်းပခင််း နငှံ့ ်စ တ်ြ ိုင််းလူမှုြ ိုင််း  ိုငရ်ြော အြော်းမြ်းကညူီမှု 

(MHPSS  (က ို မပဖစ်မမနမ ြောငရွ်က်ပခင််း  

 

 

 သီခ င််းသီ  ိုပခင််း၊ ကခိုနပ်ခင််းတ ို ံ့ပဖငံ့ ် စ တ်ြ ိုင််းလူမှုြ ိုင််း  ိုငရ်ြော အြော်းမြ်းကညူီရန ် အသင််းခွွှဲ မခါင််းမ ြောငက် 

အကကံပြျုခွှဲံ့ပခင််းပဖစ်ြါတယ်။ ေရီက်ြ ိုင််းအတွင််း အွနလ် ိုင််းမှြော အလနွမ်ခတ်စြော်းမနမသြော ‘အမဝ်းထွက်သွြော်းြါ က ိုရ ိုနြော’ သီခ င််းက ို 

ကျွနမ်တြော်တ ို ံ့ မရွ်းခ ယ်ခွှဲံ့ြါတယ်။ ပြီ်းခွှဲံ့တွှဲံ့ တနဂဂမနမွန ံ့ ဧပြီလ(၅(ရက် မန ံ့က ကခ ငပ်ြည်နယ်ရှ  ယြောယီခ ိုလှုံရြော စခန််းက ို 

သွြော်းခွှဲံ့ပြီ်း မရ်ှးဦ်းပြျုစိုပခင််းသငတ်န််းမတွ မြ်းခွှဲံ့ြါတယ၊် ယြောယီခ ိုလံိုမရ်းစခန််းက လူအမ ြော်းကလည််း က န််းမြောမရ်းအသ  

အြော်းနည််းကကတယ။် အထူ်းသပဖငံ့ ်ကြ်မရြောဂါ ပဖစ်ြါက ြ ိုပြီ်း ထ ခ ိုက်လွယတ်ြောက ို သ ထြော်းတွှဲံ့အတွက ်  ကျွနမ်တြောတ် ို ံ့ စပြီ်း 

ကခိုန ် သီ  ိုခ  နမှ်ြောြင ် ကမလ်းမတ ွ လူကက်ီးမတ ွ စိုမဝ်းလြောကကတြော လ ူ ၁၀၀ မလြောက်န်ီးြါ်း လြောကကညံ့်ကကတယ။် သီခ င််း 

အပြီ်းမှြော ကျွနမ်တြောတ် ို ံ့က ို  ြ်ပြြောလ ိုခ ငမ်ကကြောင််း၊ ကခ ငပ်ြည်နယ်မှြော လဘူယ်မလြောက် ကူ်းစက်ခံမနကကမကကြောင််းနငှံ့ ်

အသွြော်းအလြော ကန ံ့သ်တ်ပခင််း (lockdown)  ရှ မရှ  အစီအစဉ ပြျုလိုြ်န ိုငမ်ပခ မတကွ ို မမ်းပမန််းကကတယ။် ထ ိုအစီအစဉ 

ပြျုလိုြ်လြောြါက အစြော်း အမသြောက် မ ်းနှုန််းမ ြော်း ပမငံ့တ်ကလ်ြောမည်က ို သူတ ို ံ့က စ ို်းရ မ်မနကကတယ်။” 

ဦ်းမအြောင ်န ံ့၊် ကကက်မပခနမီစတနြောလိုြ်အြော်းရှင၊် မနစ်ီပမ ျုွေ့နယ်၊ ကခ ငပ်ြည်နယ်။ 

ကွင််း င််းမလံ့လြောမှုမှ ကကက်မပခနတီ ို ံ့၏ အသံမ ြော်း အြော်းလံို်းအတူ လကတ်ွွှဲမခေါ်ြါ 

How to include marginalized and vulnerable people 

during COVID-19 response 

Readiness and response operations incl. in camps and 

camp-like settings 

Psychological coping during disease outbreak – elderly 

and people with chronic conditions  

Guidance on Trafficking in Persons (TIP) considerations 

during the COVID-19 response 

ဝက်ေ ် ိုက်မ ွ်းမန်ွးြွွှဲ အသံသွင််းခ က် –အြောရှြစ ဖ တ်မေသ CEA 

ညြှ နှု င််းမရ်းမှုက ို ဖ တ်မခေါ်လ က် CCCM ကမဘြောလံို်း  ိုငရ်ြောအစိုအဖွွှဲွေ့ မ ှ

က င််းြသညံ့် ခ ိုလှုံရြောစခန််းမ ြော်းနငှံ့ ် အလြော်းတူမနရြောမ ြော်း၌ COVID – 19 

တံို ံ့ပြနမ်ရ်းလှုြ်ရှြော်းမှု မ ြော်းအတွင််း ရြရွ်ြောနငှံ့ထ် မတွွေ့ က် ံပခင််းနငှံ့ ်ရြ်ရွြောမ ှ

ြါဝငလ်ှုြ်ရှြော်းမစပခင််း။ အသံသွင််းမှုက ို အ ငသ်ငံ့ပ်ဖစလ်ျှင ်ပဖန ံ့မ်ဝရန။် 

 

 

 ကချငပ်ပည်နယ် 

 

MRCS မှ ဦ်းမ ြောင၍် ‘အမဝ်းထွက်သွြော်းြါ က ိုရ ိုနြော’ သီခ င််းက ို 

သီ  ိုကြော စ တ်ြ ိုင််း  ိုငရ်ြောအြော်းမြ်းကညူီမှု မ ြောငရွ်က်ခ က ်

နမူနြောမ ြော်းက ို မအြောက်ြါလငံ့ခ််မ ြော်းတွင ်ကကညံ့်ရှုြါ။  

ကခ ငပ်ြည်နယရ်ှ  ယြောယီခ ိုလှုရံြောစခနမ် ြော်း 

ရှမ််းပြညန်ယ်မတြောငြ် ိုင််းရှ  ရြ်ရွြောမစြောငံ့က်ကြ်ကကညံ့ရ်ှုမရ်း  

စငတ်ြောမ ြော်း 

ကမလ်းသူငယ်မ ြော်းနငှံ့ ်မ ဘမ ြော်းအတွကလ်ငံ့ခ်် 

အွနလ် ိုင််းရှ  အမထွမထွဖတ်ရှုသူမ ြော်းအတကွ်လငံ့ခ်် 
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https://www.communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/COVID-19_CommunityEngagement_1303201.pdf
https://www.communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/COVID-19_CommunityEngagement_1303201.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/other/interim-guidance-scaling-covid-19-outbreak-readiness-and-response-operations-camps-and-camp
https://interagencystandingcommittee.org/other/interim-guidance-scaling-covid-19-outbreak-readiness-and-response-operations-camps-and-camp
https://www.communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/MHPSS-during-disease-outbreak_elderly_ENG_final.pdf
https://www.communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/MHPSS-during-disease-outbreak_elderly_ENG_final.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/GPC-Task-Team-on-Anti-Trafficking_COVID-guidance_final_SM.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/GPC-Task-Team-on-Anti-Trafficking_COVID-guidance_final_SM.pdf
https://www.facebook.com/watch/?v=637185887132240
https://twitter.com/MyanmarRedCross/status/1246304227841806336?s=20
https://twitter.com/MyanmarRedCross/status/1246304227841806336?s=20
https://www.facebook.com/watch/?v=262723878078664
https://www.facebook.com/watch/?v=208936023870747


ရခ ိုငပ်ြည်နယ်အတွင််း MRCS ၏ COVID-19   ိုငရ်ြော စီစဉလိုြ်မ ြောငမ်ှုမ ြော်း 

ရခ ိုငပ်ြည်နယ်အတွင််း MRCS ၏ COVID – 19   ိုငရ်ြော စီစဉလိုြ်မ ြောငမ်ှုမ ြော်းမှြော လက်ကမ််းစြောမစြောင ် မဝငပှခင််း၊ 

က န််းမြောမရ်းနငှံ့ ် အြော်းကစြော်းဝနက်ကီ်းဌြောန သတင််းစကြော်းမ ြော်းက ို မဖြ်ောပြရန ် ပမ ျုွေ့နယ်အခ က်အခ ြောက မနရြောမ ြော်းတွင ်

မကကပငြော  ိုင််းဘိုတ်မထြောငပ်ခင််း၊ နငှံ့ ်အသံခ ွှဲွေ့စက်မ ြော်းအသံို်းပြျုပခင််း စသည်တ ို ံ့အြါအဝင ်အနတရြောယ်က ို အသ မြ်းပခင််း နငှံ့ ်

ရြ်ရွြောနငှံ့ ် ထ မတွွေ့ က် ံပခင််း (RCCE) လိုြ်ငန််းမ ြော်းက ို  က်လက်မ ြောငရွ်က်လ က်ရှ သည်။ ကကက်မပခန ီ မစတနြော 

လိုြ်အြော်းရှငမ် ြော်းအမနပဖငံ့ ်မ ်းပဖန််း၍ ြ ို်းသတ်ပခင််း၊ ဂ တ်မြါက်မ ြော်းတွင ်က ိုယ်အြူခ  နတ် ိုင််းတြောပခင််းနငှံ့ ်ရခ ိုငပ်ြည်နယ် 

ပြငြ်မှ ၎င််းတ ို ံ့မက ်းရွြောမ ြော်းသ ို ံ့ ပြနလ်ြောသူမ ြော်းအြော်း မစြောငံ့က်ကြ်ကကညံ့်ရှုပခင််း စသညံ့်လိုြ်ငန််းမ ြော်းတွင ် ကူညမီြ်းလ က် 

ရှ သည်။ မက ်းရွြောမခါင််းမ ြောငမ် ြော်းနငှံ့ ် ခ  တ် က်ပြီ်းသြော်းကွနယ်က်မ ြော်းရှ ပခင််း၊နငှံ့ ် အ  ိုြါ ပမ ျုွေ့နယ်မ ြော်းစွြောတွင ်

မ ြောငရွ်က် ွှဲစီမံက န််းမ ြော်းရှ ပခင််းတ ို ံ့မကကြောငံ့ ်အထက်ြါလိုြ်ငန််းမ ြော်း မ ြောငရွ်က်ရြောတွင ်လွယ်ကူ မခ ြောမမွွေ့ ခွှဲံ့ြါသည်။ 

ရခ ိုငပ်ြည်နယ်အတွင််း MRCS ၏ COVID – 19   ိုငရ်ြော စီစဉလိုြ်မ ြောငမ်ှု နမူနြောမလံ့လြောရန ် ရခ ိုငပ်ြည်နယ်၊ 

သံတွွှဲပမ ျုွေ့နယ်ရှ  မကကြောမသ်းမီကြောလမှ RCCE နငှံ့ ်မစြောငံ့က်ကြ်မရ်းလိုြ်မ ြောငမ်ှုမ ြော်းက ို မလံ့လြောြါ။ 

PPE ပဖန ံ့မ်ဝပခင််း နငှံ့ ်အသ ြညြောမြ်းပခင််း 

ဓါတ်ြံို - အမမရ ကနက်ကက်မပခနအီသင််း၏ ြံံ့ြ ို်းကူညီမှုပဖငံ့်  

ပမနမ်ြောန ိုငင်ကံကက်မပခနအီသင််းသည် လက်သန ံ့မ် ်းရည်မ ြော်း၊ 

အြါအဝင ် တစက် ိုယ်ရည် အသ ြညြောမြ်းြ ိုစတြောမ ြော်း  

ကြောကွယ်မရ်း က ရ ယြော (PPE) တ ို ံ့က ို လ ိုအြ်မနမသြော ရြ်ရွြောမ ြော်း 

သ ို ံ့ ပဖန ံ့မ်ဝမြ်းခွှဲံ့သည်။ ြွှဲခူ်းတ ိုင််းမေသကကီ်း၊ ဧရြောဝတီတ ိုင််း 

မေသကကီ်း၊ ရခ ိုငပ်ြည်နယ်၊ ရနက်ိုနတ် ိုင််းမေသကကီ်း၊ ကယြော်း 

ပြည်နယ်၊ မွနပ်ြည်နယ် စသညံ့ ်ပြည်နယ်နငှံ့ ်တ ိုင််းမေသကကီ်းအနှံ ံ့ 

ပမ ျုွေ့နယ် ၁၉ ပမ ျုွေ့နယ်သ ို ံ့ မရြောက်ရှ  ပဖန ံ့ပ်ဖ ်းခွှဲံ့ပြီ်း၊  က်လက်တ ို်းပမြှငံ့ ်

မ ြောငရွ်က်သွြော်းမည်ပဖစသ်ည်။ 

မွနပ်ြည်နယ ်

 

ဧရြောဝတီတ ိုင််းမေသကက်ီး 

 

ဧပြီလ ၆ ရကထ်  တငပ်ြခွှဲံ့မသြော COVID-19 တံို ံ့ပြနမ် ြောငရွ်က်ခ က်မ ြော်း  ိုငရ်ြော က န််းဂဏန််းမ ြော်း  အခ က်အလကရ်င််းပမစ်( - MRCS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မေါက်တြော မနထက်လင််း 

က န််းမြောမရ်းဌြောန၊ ေို -ညွှနမ် ်း  

ပမနမ်ြောန ိုငင်ကံကက်မပခနအီသင််း 

nayhtetlin@redcross.org.mm   

+95 9 799 531 565 

 

အရင််းအပမစ်မ ြော်းနငှံ့ ် က်သွယ်ရနလ် ြ်စြောမ ြော်း 

Daily MoHS update on COVID-19 

WHO global webpage on COVID-19 

Daily MIMU update on COVID-19 

INGO Forum COVID-19 resource collection 

IFRC Asia Pacific COVID-19 Dashboard 

MRCS social media (Facebook/Twitter)     

 

 

MRCS နငှံ့ ်ကကက်မပခနနီငှံ့လ်ပခမ််းနလီှုြ်ရှြော်းမှု  ိုငရ်ြော မ တ်ဖက်အဖွွှဲွေ့မ ြော်းစီစဉမသြော အြတ်စဉ COVID -19 မနြောက် ံို်းရအခ က်အလက်မ ြော်းစြောမစြောင၏် ပြီ်းခွှဲံ့သညံ့် အြတ်စဉစြောမစြောငမ် ြော်းက ို မလံ့လြောလ ိုြါက ယခိုလငံ့ခ််က ို နှ ြ်ြါ။ 

ဂ  ျု်းဇက်မူရမ်ဘ ို 

စီမံက န််းညြှ နှု င််းမရ်းမ ်း 

IFRC ပမနမ်ြောန ိုငင် ံဌြောမနရံို်း 

joseph.muyambo@ifrc.org   

+95 9 450 719 453  

 

      IFRC မှ အမရ်းမြေါ်မတြောင််း  ိုခ က်ြါ အဓ ကအခ က်မ ြော်းက ို ပြနလ်ည် န််းစစ်ပခင််း 

၂၀၂၀ ခိုနစှ ်မတ်လ ၂၆ ရက်မန ံ့တွင ်IFRC သည် COVID – 19 မရြောဂါပြန ံ့ြ်ွြော်းမှုအမြေါ် တံို ံ့ပြနမ် ြောငရွ်က်ပခင််း  ိုငရ်ြော 

ပြနလ်ည် န််းစစ်ထြော်းမသြော အမရ်းမြေါ်မတြောင််း  ိုခ က်က ို ထိုတ်ပြနခ်ွှဲံ့သည်။ ထ ိုအမရ်းမြေါ် မတြောင််း  ိုခ က်တွင ်

IFRC အမနပဖငံ့ ်COVID – 19 ကူ်းစက်ခံ ရြ်ရွြောမ ြော်း သ ို ံ့မဟိုတ် ကူ်းစက်ခံရန ိုငမ်ပခရှ သညံ့် ရြ်ရွြောမ ြော်းအြော်း ၎င််း၏ 

အဖွွှဲွေ့ဝငမ် ြော်းမ ှအကူအညီ၊ အမထြောက်အြံံ့မ ြော်းမြ်းန ိုငမ်စရန ်ြံံ့ြ ို်းမြ်းမှုအတွက် ပြနလ်ည် န််းစစ်ထြော်းသညံ့ ်CHF 

သန််း ၁၅၀ မြ်းအြ်ရနပ်ဖစ်သည်။ လက်ရှ တွင ်CHF စိုစိုမြါင််း ၈,၆၅၆,၉၇၀ ခန ံ့ ်လက်ခံရရှ ပြီ်းပဖစ်သည်။ (IFRC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၂၀၂၀ ခိုနစ်ှ၊ ဧပြီလ ၆ရက် (ည ၈ နြောရီထ )  

က န််းမြောမရ်းနငှံ့ ်

အြော်းကစြော်းဝနက်ကီ်းဌြောနမှ 

မနြောက် ံို်းရ စြောရင််းမ ြော်း 

 

မစြောငံ့က်ကညံ့်လနူြော/ သံသယလနူြော  

စိုစိုမြါင််း  ၈၁၈ ဦ်း 

မရြောဂါရှ မကကြောင််း အတည်ပြျုလနူြော ၂၂ ဦ်း 

မသ ံို်းလူနြော ၁ ဦ်း 

ဓါတ်ခွွှဲအတည်ပြျုြ ို်းမမတွွေ့လူနြော ၇၁၃ ဦ်း 

ဓါတ်ခွွှဲအမပဖမစြောငံ့ ် ိုင််း ွှဲလနူြော ၈၃ ဦ်း 

သတင််းရင််းပမစ်  -Surveillance 

Dashboard. ကမဘြောလံို်း  ိုငရ်ြော 

က န််းဂဏန််းမ ြော်းက ို မလံ့လြောရန ်

ယခိုလငံ့ခ််က ိုနှ ြ်ြါ။ 

 မစြောငံ့က်ကြ်ကကညံ့်ရှုမရ်းစငတ်ြောတွင််း 

လှုြ်ရှြော်းမှုမ ြော်း 
 

ရြ်ရွြော မစြောငံ့က်ကြက်ကညံ့်ရှုမရ်းစငတ်ြော၌ 

စိုစိုမြါင််း ထ မတွွေ့ က် ံမှု ၁၆၈၁ 

# ြါဝငသ်ညံ့် မစတနြောလိုြ်အြော်းရှငမ် ြော်း  

အမ  ျု်းသြော်း ၄၂၃ ဦ်း  အမ  ျု်းသမီ်း ၁၇၄ ဦ်း 

# ထ ခ ိုက်ခံစြော်းရသမူ ြော်း  

အမ  ျု်းသြော်း ၇,၈၂၇ ဦ်း  

အမ  ျု်းသမီ်း ၅,၇၅၉ ဦ်း 

 

မ ်းပဖန််း၍ ြ ို်းသတ်ပခင််း 

 

စိုစိုမြါင််း ထ မတွွေ့ က် ံမှု ၁၇၇ 

# ြါဝငသ်ညံ့် မစတနြောလိုြ်အြော်းရှငမ် ြော်း  

အမ  ျု်းသြော်း ၆၆၄ ဦ်း  အမ  ျု်းသမ်ီး ၁၅၃ ဦ်း 

# ထ ခ ိုက်ခံစြော်းရသမူ ြော်း 

အမ  ျု်းသြော်း ၄၆,၃၃၂ ဦ်း    

အမ  ျု်းသမီ်း ၅၉,၃၇၉ ဦ်း 

 

 

ထ ခ ိုက် ံို်းရှု ံ်းန ိုငမ်ပခက ို အသ မြ်းပခင််း နငှံ့ ်

ရြ်ရွြောနငှံ့ ်ထ မတွွေ့ က် ံပခင််း 

စိုစိုမြါင််း ထ မတွွေ့ က် ံမှု ၁၉၀ 

# ြါဝငသ်ညံ့် မစတနြောလိုြ်အြော်းရှငမ် ြော်း  

အမ  ျု်းသြော်း ၂၇၇ ဦ်း  အမ  ျု်းသမီ်း ၉၉ ဦ်း 

# ထ ခ ိုက်ခံစြော်းရသမူ ြော်း 

အမ  ျု်းသြော်း ၃၅,၅၃၂ ဦ်း   အမ  ျု်းသမီ်း ၃၈,၁၈၅ ဦ်း 

စ တ်ြ ိုင််းလူမှုြ ိုင််း  ိုငရ်ြော အြော်းမြ်းကူညီပခင််း 

 

စိုစိုမြါင််း ထ မတွွေ့ က် ံမှု ၄၀ 

# ြါဝငသ်ညံ့် မစတနြောလိုြ်အြော်းရှငမ် ြော်း  

အမ  ျု်းသြော်း ၈၆ ဦ်း    အမ  ျု်းသမီ်း ၅၆ ဦ်း 

# ထ ခ ိုက်ခံစြော်းရသမူ ြော်း 

အမ  ျု်းသြော်း ၁,၁၈၉ ဦ်း  အမ  ျု်းသမီ်း ၆၆၆ ဦ်း 

 

MOHS က ိုြံံ့ြ ို်းကူညီ၍ စစ်မ ်းပခင််း နငှံ့ ်

မစြောငံ့က်ကြ်ကကညံ့်ရှုပခင််း ၂ 

 

အမ ြော်းြ ိုငမ်နရြောမ ြော်း၌ စိုစိုမြါင််းထ မတွွေ့ က် ံမှု 

၁၁၈၂ 

 

# ြါဝငသ်ညံ့် မစတနြောလိုြ်အြော်းရှငမ် ြော်း  

အမ  ျု်းသြော်း ၈၃ ဦ်း   အမ  ျု်းသမီ်း ၃၁ ဦ်း 

# ထ ခ ိုက်ခံစြော်းရသမူ ြော်း 

အမ  ျု်းသြော်း ၁,၉၁၂ ဦ်း   အမ  ျု်းသမီ်း ၁,၉၆၇ ဦ်း 

 

MOHS က ိုြံံ့ြ ို်းကူညီ၍ စစ်မ ်းပခင််း နငှံ့ ်

မစြောငံ့က်ကြ်ကကညံ့်ရှုပခင််း ၁ 

 

စစ်မ ်းရြောမနရြောမ ြော်း၌ 

စိုစိုမြါင််းထ မတွွေ့ က် ံမှု ၁၃၅  

 

# ြါဝငသ်ညံ့် မစတနြောလိုြ်အြော်းရှငမ် ြော်း 

အမ  ျု်းသြော်း ၂၅၁ ဦ်း အမ  ျု်းသမ်ီး ၂၀၂ ဦ်း 

# ထ ခ ိုက်ခံစြော်းရသမူ ြော်း 

အမ  ျု်းသြော်း ၁၁,၆၆၆ ဦ်း  အမ  ျု်းသမီ်း ၁၄,၈၆၃ ဦ်း 
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မေါင််းလိုြ် ွွှဲရန ်here 

 

  မေါင််းလိုြ် ွွှဲရန ် here 

 

၂၀၂၀ ခိုနစ်ှ မဖမဖြော်ဝါရီလအမစြောြ ိုင််းမှစ၍ 

COVID-19 အတွက ်

၇၁၅+ မစတနြောလိုြ်အြော်းရှငမ် ြော်း 

၁၂၀,၈၁၉+ ထ ခ ိုက်ခံစြော်းရသူမ ြော်း 

၂၀၂၀ ခိုနစ်ှ မဖမဖြော်ဝါရီလ အမစြောြ ိုင််းမှစ၍ 

COVID-19 အတွက ်

၁,၇၈၄+ မစတနြောလိုြ်အြော်းရငှမ် ြော်း 

၁၀၄,၄၄၈+ ထ ခ ိုက်ခံစြော်းရသူမ ြော်း 

က ြော်း 

မ  

#COVID19 ရြ်ရွြောလူထိုအြော်း ကက ျုတငပ်ြင ်ငပ်ခင််း နငှံ့ ်ပမနမ်ြောန ိုငင်ရံှ  မပြြောင််းလွှဲမနမသြောအမပခအမနမ ြော်းက ို ရင ် ိုငရ်န ်အသငံ့ပ်ြင ်ငပ်ခင််း 

မှတ်ခ က ်- မအြောက်ြါက န််းဂဏန််းမ ြော်းသည် အဓ ကစီမံခ က်မ ြော်းက ိုသြော ထငဟ်ြ်မနပြီ်း၊ ရည်ညွှန််းလွှွှဲမပြြောင််းသူမ ြော်း၊ နည််းပြသငတ်န််းမြ်းပခင််း၊ အ မ်တွင််းမစြောငံ့က်ကြ်ကကညံ့်ရှုပခင််းစသညံ့ ်အပခြော်းမသြော လှုြ်ရှြော်းမ ြောငရွ်က်မှုမ ြော်း မြါဝငမ်ြ။ 

MRCS လှုြ်ရှြော်းမ ြောငရွ်က်မှုမ ြော်းတွင ်ကြောကယွမ်စြောငံ့မ်ရှြောက်မရ်း၊ က ြော်းမမရ်းရြောနငှံ့ ်လတူ ိုင််းအက ံျု်းဝငမ်ှု  ိုငရ်ြော (PGI( ရှုမထြောငံ့မ် ြော်းက ို ထညံ့်သွင််းစဉ်းစြော်းထြော်းပြီ်း၊ အခ က်အလကမ်ကြောကယ်ူရြောတငွမ်ူ က ြော်းမခွွှဲပခြော်း၍ မကြောကယ်ူထြော်းသည်။  

https://mohs.gov.mm/Main/content/publication/2019-ncov
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
https://themimu.info/emergencies/coronavirus-disease-2019-covid-19
https://drive.google.com/drive/folders/1Fu5zBUGm5yQPg0fqpa6B53uCxj3G4FlK
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjQxNWZjNGQtYTNmMy00NWFmLWIwZWYtNzA1ODkwZmY5YmM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9
https://www.facebook.com/info.mrcs/
https://twitter.com/MyanmarRedCross?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/FINAL-Community-action-guide-COVID19-ENG-3103-v2.pdf
https://www.communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/RCCE_Strategy_Brand_v.2.pdf

