ံို်းသတင််းလွှြော အမှတ် - ၁၀ - ၂၀၂၀ ခိုနစ
ှ ် ဧပြီလ ၇ ရက်
မနြောက်

COVID-19 ကရ
ို ို နာဗိုင်း် ရပ်စ် နှငစ
် ပ်လျဉ်းသည် နနာက်ဆ်းို ရသတင််းအချက်အလက်မျာ်း
ပမန်မြောနင
ို င
် ရ
ံ ှ ကကက်မပခနီနင
ှ ံ့် လပခမ််းနီလှုြ်ရှြော်းမှု မတ်ဖက်မ ြော်း၏ ြံံ့ြို်းကူညီမှုပဖငံ့် မ

ြောင်ရွက်မသြော ပမန်မြောနင
ို င
် ကံ ကက်မပခနီအသင််း၏ လှုြရ
် ှြော်းမ

ြောင်ရွက်မှုမ ြော်း

#COVID19 မရြောဂါ ိုငရ် ြော မေသတွင်း် လှုြ်ရှြော်းမ ြောင်ရွက်မှုမ ြော်းပဖငံ့် ပမန်မြောနငို င် တ
ံ ွင ် ထခိုကအ
် လွယ် ံို်းသူမ ြော်းကို ကူညီြံံ့ြို်းပခင််း

ရှမ််းပြည်နယ်မပမြောက်ြိုင်း်

မွနပ် ြည်နယ်

\

မေသခံမ ြော်း၏ လအ
ို ြ်ခ က်မ ြော်းကို နြော်းမထြောင်ပြီ်း၊ မေသတွင်း် မပဖရှင်း် ခ က်မ ြော်းကို ရှြောမဖွသည်။

မရြောဂါပြနြ
် ံ့ ွြော်းမှုကို ကြောကွယတ
် ြော်း

ီ်းသည်။

ရခိုငပ် ြည်နယ်

က်

ံပခင််း

သတင််းအခ က်အလက်မ ြော်း၊ က န််းမြောမရ်းအသြညြော နှငံ့်

နည််းစနစ်မှန် လက်မ

က်သွယ်မရ်း (IEC)

•

ို်းနည််း၊ တစ်ဦ်းနှငတ
ံ့် စ်ဦ်း

•

အကွြောအမဝ်းပခြော်းနြော်း မနရြောယူပခင််းစသညံ့် ကြောကွယ်မရ်းအစီအမံမ ြော်းနှငစ
ံ့် ြ်လ ဉ်း၍
•

ကကက်မပခနီမစတနြောလိုြ်အြော်းရှငမ
် ြော်းအတွက် RCCE နည််းပြသင်တန််းမ ြော်း (ToT) နှငံ့်
ရြ်ရွြောမ ြော်းအတွင်း်

ြောင်ရွက်ပခင််း

စတ်ြိုင်း် လူမှုြင
ို ်း်
•

်းပခင််း နှငံ့် ရည်ညွှန်း် လွှွှဲမပြြောင််းမြ်းပခင််း

ြိုင်း်

ရြ်ရွြောအမပခပြျု မစြောငံ့က် ကြ်မှုမ ြော်းပြျုလိုြ်ကြော သံသယလူနြောမ ြော်းကို ရှြောမဖွပခင််း နှငံ့်

•

ပြင်

ငံ့ြ
် ွြော်း သင်တန််းမ ြော်းမြ်းပခင််း

ြောင်မှုမ ြော်းပြျုလိုြရ
် န် အသငံ့်

င်ထြော်းပခင််း မငွလွွှဲပခင််း သမဟို
ို ံ့ တ် မရ-ြတ်ဝန််းက င်သနရ
် ံ့ င
ှ ်း် မရ်းနှငံ့် တစ်ကယ
ို ်

သနရ
် ံ့ ှင်း် မှုပမြှငံ့တ
် င်ပခင််း (WASH)

ကွင်း်

ိုငရ
် ြော အြော်းမြ်းကူညီမြ်းပခင််း

အထူ်းသပဖငံ့် ထခိုကလ
် ယ
ွ ်လူဦ်းမရတအတွ
ို ံ့
က် အမရ်းမြေါ်
ဖိုန်း် နံြါတ်မ ြော်း မှတ

COVID -19 ြ ံွေ့ နှမှု
ံ ံ့ မ ျု်းပဖစ်လြောြါက လူမဖ
ှု ူလံိုမရ်းလိုြ်မ

ိုငရ
် ြော အြော်းမြ်းကူညီပခင််း

ယြောယီခလ
ို ှုံရြောစခန််းမ ြော်းနှငံ့် ရြ်ရွြောမ ြော်းရှ မစြောငံ့က် ကြ်ကကညံ့်ရှုမရ်းစင်တြောမ ြော်းအြါအဝင်
မရြောဂါပဖစ်ြွြော်းမသြော၊ ပဖစ်ြွြော်းနင
ို မ
် ပခရှမသြော ရြ်ရွြောမ ြော်းတွင် လအ
ို ြ်ြါက စတ်ြိုင်း် လူမှု

အစီရင်ခံတင်ပြပခင််း

အသြညြောမြ်းပခင််း
•

်းမှု၊ မစြောငံ့က် ကြ်မှုတို ံ့

MOHS နှငံ့် MRCS ရံို်းခ ျုြ်တ၏
ို ံ့ လမ််းညွှနမ
် ှုပဖငံ့် နယ်စြ်မေသအြါအဝင် နင
ို င
် အ
ံ နှံ ံ့
စစ်မ

်းပခင််း၊ ြို၍စတ်ခ ရမသြော မခ ြောင််း

ကရင်ပြည်နယ်

ဦ်းစြော်းမြ်းနယ်ြယ် ၃။

က န််းမြောမရ်းနှငံ့် အြော်းကစြော်းဝန်ကကီ်းဌြောနကို ြံံ့ြို်းကြော စစ်မ

ကရယြော မ ြော်းကို ပဖနမ
် ံ့ ဝပခင််း
•

ံို်းသူမ ြော်းနှင်ံ့ ၎င််းတ၏
ို ံ့ စတ်နလ
ှ ံို်းတို ထ
ို ်မှုမရှမစရန် ဂရိုစိုက်သည်။
ံ့ ခက

ဦ်းစြော်းမြ်းနယ်ြယ် ၂။

ံို်းရှု ံ်းနင
ို မ
် ပခကို အသမြ်းပခင််း နှငံ့် ရြ်ရွြောနှငံ့် ထမတွွေ့

မ
•

ထခိုက်အလွယ်

ဧရြောဝတီတိုင်း် မေသကကီ်း

ဦ်းစြော်းမြ်းနယ်ြယ် ၁။
ထခိုက်

ကချင်ပပည်နယ်

•

COVID – 19

ငံ့် စတ်ြိုင်း် လူမှုြိုင်း်

ိုငရ
် ြော လှုြ်ရှြော်းမ

ိုငရ
် ြော အြော်းမြ်းကူညမ
ီ ြ်းပခင််း

ြောင်ရွက်မှုအြော်းလံို်းတွင်

စတ်ဖစီ်းမှုမလ ြောံ့က ခ မြ်းပခင််း နှငံ့် စတ်ြိုင်း် လူမှုြိုင်း်
(MHPSSကို မပဖစ်မမနမ

င််းမလံ့လြောမှုမှ ကကက်မပခနီတ၏
ို ံ့ အသံမ ြော်း

က်သွယ်ရန်

ိုငရ
် ြော အြော်းမြ်းကူညီမှု

ြောင်ရွက်ပခင််း (

အြော်းလံို်းအတူ လက်တွွှဲမခေါ်ြါ
How to include marginalized and vulnerable people
during COVID-19 response

သီခ င််းသီ

ိုပခင််း၊ ကခိုနပ် ခင််းတပဖငံ့
ို ံ့ ် စတ်ြိုင်း် လူမှုြိုင်း်

ိုငရ
် ြော အြော်းမြ်းကူညီရန် အသင််းခွွှဲ မခါင််းမ ြောင်က

အကကံပြျုခွှဲံ့ပခင််းပဖစ်ြါတယ်။ ေီရက်ြိုင်း် အတွင်း် အွနလ
် ိုင်း် မှြော အလွနမ
် ခတ်စြော်းမနမသြော ‘အမဝ်းထွက်သွြော်းြါ ကိုရို နြော’ သီခ င််းကို
ကျွနမ
် တြော်တို ံ့ မရွ ်းခ ယ်ခွှဲံ့ြါတယ်။ ပြီ်းခွှဲံ့တွှဲံ့ တနဂဂမနွမန ံ့ ဧပြီလ(၅(ရက်မနက
ို ှုံရြော စခန််းကို
ံ့ ကခ င်ပြည်နယ်ရှ ယြောယီခလ
MRCS မှ ဦ်းမ
သီ

ြောင်၍ ‘အမဝ်းထွက်သြောွ ်းြါ ကိုရိုနြော’ သီခ င််းကို

ိုကြော စတ်ြိုင်း်

ိုငရ
် ြောအြော်းမြ်းကူညီမှု မ

ြောင်ရွက်ခ က်

နမူနြောမ ြော်းကို မအြောက်ြါလငံ့ခ
် ်မ ြော်းတွင် ကကညံ့်ရှုြါ။
ကခ င်ပြည်နယ်ရှ ယြောယီခိုလရ
ှုံ ြောစခန်မ ြော်း
ရှမ််းပြည်နယ်မတြောင်ြိုင်း် ရှ ရြ်ရွြောမစြောငံ့က် ကြ်ကကညံ့ရ
် ှု မရ်း
စင်တြောမ ြော်း

သွြော်းခွှဲံ့ပြီ်း မရှ်းဦ်းပြျုစိုပခင််းသင်တန််းမတွ မြ်းခွှဲံ့ြါတယ်၊ ယြောယီခိုလံိုမရ်းစခန််းက လူအမ ြော်းကလည််း က န််းမြောမရ်းအသ
အြော်းနည််းကကတယ်။ အထူ်းသပဖငံ့် ကြ်မရြောဂါ ပဖစ်ြါက ြိုပြီ်း ထခိုက်လွယတ
် ြောကို သထြော်းတွှဲံ့အတွက် ကျွနမ
် တြော်တို ံ့ စပြီ်း
ကခိုန် သီ

ိုခ န်မှြောြင် ကမလ်းမတွ လူကကီ်းမတွ စိုမဝ်းလြောကကတြော လူ ၁၀၀ မလြောက်န်းီ ြါ်း လြောကကညံ့်ကကတယ်။ သီခ င််း

အပြီ်းမှြော ကျွနမ
် တြော်တက
ို ံ့ ို

ြ်ပြြောလိုခ င်မကကြောင််း၊ ကခ င်ပြည်နယ်မှြော လူဘယ်မလြောက် ကူ်းစက်ခံမနကကမကကြောင််းနှငံ့်

အသွြော်းအလြော ကနသ
် ံ့ တ်ပခင််း (lockdown)

အစီအစဉ ပြျုလိုြ်နင
ို မ
် ပခ ရှမရှ မတွကို မမ်းပမန််းကကတယ်။ ထိုအစီအစဉ

ပြျုလိုြ်လြောြါက အစြော်း အမသြောက် မ ်းနှုန်း် မ ြော်း ပမငံ့တ
် က်လြောမည်ကို သူတက
ို ံ့ စို်းရမ်မနကကတယ်။”

ကမလ်းသူငယ်မ ြော်းနှငံ့် မဘမ ြော်းအတွကလ
် ငံ့ခ
် ်
အွနလ
် ိုင်း် ရှ အမထွမထွဖတ်ရှုသူမ ြော်းအတွက်လငံ့ခ
် ်

ဦ်းမအြောင်

န၊် ံ့ ကကက်မပခနီမစတနြောလိုြ်အြော်းရှင၊် မန်စီပမျုွေ့နယ်၊ ကခ င်ပြည်နယ်။

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
ညြှနှုင််းမရ်းမှုကို

ွ်းမနွ်းြွွှဲ

အသံသွင်း် ခ က်

ဖတ်မခေါ်လ က်

CCCM

–အြောရှြစဖတ်မေသ
ကမဘြောလံို်း

CEA

ိုငရ
် ြောအစိုအဖွွှဲွေ့ မှ

က င််းြသညံ့် ခိုလှုံရြောစခန််းမ ြော်းနှငံ့် အလြော်းတူမနရြောမ ြော်း၌ COVID – 19
တံပြန်
ို ံ့ မရ်းလှုြ်ရှြော်းမှု မ ြော်းအတွင်း် ရြ်ရွြောနှငထ
ံ့် မတွွေ့
ြါဝင်လှုြ်ရှြော်းမစပခင််း။ အသံသွင်း် မှုကို အ

က်

ံပခင််းနှငံ့် ရြ်ရွြောမှ

င်သငံ့ပ် ဖစ်လျှင် ပဖနမ
် ံ့ ဝရန်။

#COVID19 ရြ်ရွြောလူထိုအြော်း ကကျုတင်ပြင် င်ပခင််း နှငံ့် ပမန်မြောနင
ို င
် ရ
ံ ှ မပြြောင််းလွှဲမနမသြောအမပခအမနမ ြော်းကို ရင် င
ို ရ
် န် အသငံ့ပ် ြင် င်ပခင််း

ဧပြီလ ၆ ရက်ထ တင်ပြခွှဲံ့မသြော COVID-19 တံပြန်
ို ံ့ မ

ြောင်ရွက်ခ က်မ ြော်း

ိုငရ
် ြော ကန််းဂဏန််းမ ြော်း အခ က်အလက်ရင််းပမစ်( - MRCS)

မှတ်ခ က် - မအြောက်ြါကန််းဂဏန််းမ ြော်းသည် အဓကစီမံခ က်မ ြော်းကိုသြော ထင်ဟြ်မနပြီ်း၊ ရည်ညန
ွှ ်း် လွှွှဲမပြြောင််းသူမ ြော်း၊ နည််းပြသင်တန််းမြ်းပခင််း၊ အမ်တွင်း် မစြောငံ့က် ကြ်ကကညံ့်ရှုပခင််းစသညံ့် အပခြော်းမသြော လှုြရ
် ှြော်းမ

ထခိုက်

မ

ံို်းရှု ံ်းနင
ို မ
် ပခကို အသမြ်းပခင််း နှငံ့်

ရြ်ရွြောနှငံ့် ထမတွွေ့

က်

ံပခင််း

စိုစိုမြါင််း ထမတွွေ့

က်

ံမှု ၁၉၀

စတ်ြိုင်း် လူမှုြင
ို ်း်
စိုစိုမြါင််း ထမတွွေ့

# ြါဝင်သညံ့် မစတနြောလိုြ်အြော်းရှငမ
် ြော်း
အမ ျု်းသြော်း ၂၇၇ ဦ်း အမ ျု်းသမီ်း ၉၉ ဦ်း

၂၀၂၀ ခိုနစ
ှ ် မဖမဖြော်ဝါရီလအမစြောြိုင်း် မှစ၍

# ထခိုက်ခံစြော်းရသူမ ြော်း

COVID-19 အတွက်
၇၁၅+ မစတနြောလိုြ်အြော်းရှငမ
် ြော်း

ိုငရ
် ြော အြော်းမြ်းကူညီပခင််း
က်

ံမှု ၄၀

MOHS ကိုြံံ့ြို်းကူညီ၍ စစ်မ

အမ ျု်းသြော်း ၈၆ ဦ်း

စိုစိုမြါင််း ထမတွွေ့

အမ ျု်းသမီ်း ၅၆ ဦ်း

က်

COVID-19 အတွက်

မစြောငံ့က် ကညံ့်လူနြော/ သံသယလူနြော

အမ ျု်းသြော်း ၄၂၃ ဦ်း အမ ျု်းသမီ်း ၁၇၄ ဦ်း

စိုစိုမြါင််း ၈၁၈ ဦ်း

အမ ျု်းသြော်း ၂၅၁ ဦ်း အမ ျု်းသမီ်း ၂၀၂ ဦ်း

# ထခိုက်ခံစြော်းရသူမ ြော်း

၁၀၄,၄၄၈+ ထခက
ို ်ခံစြော်းရသူမ ြော်း

အမ ျု်းသြော်း ၁၁,၆၆၆ ဦ်း အမ ျု်းသမီ်း ၁၄,၈၆၃ ဦ်း
MRCS လှုြ်ရြောှ ်းမ

IFRC မှ အမရ်းမြေါ်မတြောင််း

မ

ံမှု

ြောင်ရွက်မမ
ှု ြော်းတွင ် ကြောကွယမ
် စြောငံ့မ
် ရှြောက်မရ်း၊ က ြော်းမမရ်းရြောနှင ံ့် လူတင
ို ်း် အက ံျု်းဝင်မှု

ိုခ က်ြါ အဓကအခ က်မ ြော်းကို ပြန်လည်

န််းစစ်ထြော်းမသြော အမရ်းမြေါ်မတြောင််း

က်

ံမှု ၁၇၇

ြောင်ရွက်ပခင််း

ိုင်း်

ွှဲလန
ူ ြော ၈၃ ဦ်း

သတင််းရင််းပမစ် -Surveillance

# ြါဝင်သညံ့် မစတနြောလိုြ်အြော်းရှငမ
် ြော်း

Dashboard. ကမဘြောလံ်းို

အမ ျု်းသြော်း ၆၆၄ ဦ်း အမ ျု်းသမီ်း ၁၅၃ ဦ်း

ိုငရ
် ြော

# ထခိုက်ခံစြော်းရသူမ ြော်း

ကန််းဂဏန််းမ ြော်းကို မလံ့လြောရန်

အမ ျု်းသြော်း ၄၆,၃၃၂ ဦ်း

ယခိုလငံ့ခ
် က
် ိုနြ်
ှ ြါ။

အမ ျု်းသမီ်း ၅၉,၃၇၉ ဦ်း

ရခိုငပ် ြည်နယ်အတွင််း MRCS ၏ COVID-19
ိုငရ
် ြော

ိုခ က်တွင်

IFRC အမနပဖငံ့် COVID – 19 ကူ်းစက်ခံ ရြ်ရွြောမ ြော်း သမဟို
ို ံ့ တ် ကူ်းစက်ခံရနင
ို မ
် ပခရှသညံ့် ရြ်ရွြောမ ြော်းအြော်း ၎င််း၏
အဖွွှဲွေ့ဝင်မ ြော်းမှ အကူအညီ၊ အမထြောက်အြံမ
ို မ
် စရန် ြံြ
ံ့ ြော်းမြ်းနင
ံ့ ို်းမြ်းမှုအတွက် ပြန်လည်

ဓါတ်ခွွှဲအတည်ပြျုြို်းမမတွလ
ွေ့ ူနြော ၇၁၃ ဦ်း

်းပဖန််း၍ ြို်းသတ်ပခင််း

င
ို ရ
် ြော (PGI( ရှု မထြောငံ့မ
် ြော်းကို ထညံ့်သင
ွ ်း် စဉ်းစြော်းထြော်းပြီ်း၊ အခ က်အလက်မကြောက်ယူရြောတွငမ
် ူ က ြော်းမခွွှဲပခြော်း၍ မကြောက်ယူထြော်းသည်။

န််းစစ်ပခင််း

ိုခ က်ကို ထိုတ်ပြန်ခွှဲံ့သည်။ ထိုအမရ်းမြေါ် မတြောင််း

ံို်းလူနြော ၁ ဦ်း

ဓါတ်ခွွှဲအမပဖမစြောငံ့်

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

၂၀၂၀ ခိုနစ
ှ ် မတ်လ ၂၆ ရက်မနတွ
် ံ့ ွြော်းမှုအမြေါ် တံပြန်
ို ံ့ မ
ံ့ င် IFRC သည် COVID – 19 မရြောဂါပြနြ
ပြန်လည်

က်

ံမှု ၁၃၅
အမ ျု်းသြော်း ၈၃ ဦ်း အမ ျု်းသမီ်း ၃၁ ဦ်း

မသ

အမ ျု်းသမီ်း ၅,၇၅၉ ဦ်း

စိုစိုမြါင််း ထမတွွေ့

# ြါဝင်သညံ့် မစတနြောလိုြ်အြော်းရှငမ
် ြော်း

မရြောဂါရှမကကြောင််း အတည်ပြျုလူနြော ၂၂ ဦ်း

အမ ျု်းသြော်း ၇,၈၂၇ ဦ်း

်းပခင််း နှငံ့်

၁၁၈၂

၁,၇၈၄+ မစတနြောလိုြ်အြော်းရှငမ
် ြော်း

ံို်းရ စြောရင််းမ ြော်း

# ြါဝင်သညံ့် မစတနြောလိုြ်အြော်းရှငမ
် ြော်း

မစြောငံ့က် ကြ်ကကညံ့်ရှုပခင််း ၂

# ထခိုက်ခံစြော်းရသူမ ြော်း

မနြောက်

ံမှု ၁၆၈၁

အမ ျု်းသြော်း ၁,၁၈၉ ဦ်း အမ ျု်းသမီ်း ၆၆၆ ဦ်း

# ြါဝင်သညံ့် မစတနြောလိုြ်အြော်းရှငမ
် ြော်း

၂၀၂၀ ခိုနစ
ှ ် မဖမဖြော်ဝါရီလ အမစြောြိုင်း် မှစ၍

က်

အြော်းကစြော်းဝန်ကကီ်းဌြောနမှ

# ထခိုက်ခံစြော်းရသူမ ြော်း

MOHS ကိုြံံ့ြို်းကူညီ၍ စစ်မ

်းပခင််း နှငံ့်

်းရြောမနရြောမ ြော်း၌

စိုစိုမြါင််းထမတွွေ့

က န််းမြောမရ်းနှငံ့်

ရြ်ရွြော မစြောငံ့က် ကြ်ကကညံ့်ရှုမရ်းစင်တြော၌

အမ ြော်းြိုငမ
် နရြောမ ြော်း၌ စိုစိုမြါင််းထမတွွေ့

က ြော်း

၂၀၂၀ ခိုနစ
ှ ်၊ ဧပြီလ ၆ရက် (ည ၈ နြောရီထ)

# ထခိုက်ခံစြော်းရသူမ ြော်း

မစြောငံ့က် ကြ်ကကညံ့်ရှုပခင််း ၁
စစ်မ

မစြောငံ့က် ကြ်ကကညံ့်ရှုမရ်းစင်တြောတွင်း်
လှုြ်ရှြော်းမှုမ ြော်း

# ြါဝင်သညံ့် မစတနြောလိုြ်အြော်းရှငမ
် ြော်း

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

၁၂၀,၈၁၉+ ထခိုက်ခံစြော်းရသူမ ြော်း

ြောင်ရွက်မှုမ ြော်း မြါဝင်မြ။

န််းစစ်ထြော်းသညံ့် CHF

သန််း ၁၅၀ မြ်းအြ်ရန်ပဖစ်သည်။ လက်ရှတွင် CHF စိုစိုမြါင််း ၈,၆၅၆,၉၇၀ ခန် လက်
ခံရရှပြီ်းပဖစ်သည်။ (IFRC)
ံ့

ရခိုငပ် ြည်နယ်အတွင်း် MRCS ၏ COVID – 19

ိုငရ
် ြော စီစဉလိုြ်မ

ိုငရ
် ြော စီစဉလိုြ်မ

ြောင်မှုမ ြော်း

ြောင်မမ
ှု ြော်းမှြော လက်ကမ််းစြောမစြောင် မဝငှပခင််း၊

က န််းမြောမရ်းနှငံ့် အြော်းကစြော်းဝန်ကကီ်းဌြောန သတင််းစကြော်းမ ြော်းကို မဖြော်ပြရန် ပမျုွေ့နယ်အခ က်အခ ြောက မနရြောမ ြော်းတွင်
မကကပငြော

ိုင်း် ဘိုတ်မထြောင်ပခင််း၊ နှငံ့် အသံခ ွှဲွေ့စက်မ ြော်းအသံို်းပြျုပခင််း စသည်တအြါအဝင်
ို ံ့
အနတရြောယ်ကို အသမြ်းပခင််း နှငံ့်

ရြ်ရွြောနှငံ့် ထမတွွေ့

က်

ံပခင််း (RCCE) လိုြ်ငန််းမ ြော်းကို

လိုြ်အြော်းရှငမ
် ြော်းအမနပဖငံ့် မ

က်လက်မ

ြောင်ရွက်လ က်ရှသည်။ ကကက်မပခနီ မစတနြော

်းပဖန််း၍ ြို်းသတ်ပခင််း၊ ဂတ်မြါက်မ ြော်းတွင် ကိုယ်အြူခ န်တိုင်း် တြောပခင််းနှငံ့် ရခိုငပ် ြည်နယ်

ပြင်ြမှ ၎င််းတမက
ို ံ့
်းရွ ြောမ ြော်းသို ံ့ ပြန်လြောသူမ ြော်းအြော်း မစြောငံ့က် ကြ်ကကညံ့်ရှုပခင််း စသညံ့်လိုြ်ငန််းမ ြော်းတွင် ကူညမ
ီ ြ်းလ က်
ရှသည်။
မ

မက ်းရွ ြောမခါင််းမ

ြောင်ရွက်

ြောင်မ ြော်းနှငံ့်

ခ တ်

က်ပြီ်းသြော်းကွနယ
် က်မ ြော်းရှပခင််း၊နှငံ့်

ွှဲစီမံကန််းမ ြော်းရှပခင််းတမကကြောငံ့
ို ံ့
် အထက်ြါလိုြ်ငန််းမ ြော်း မ

ရခိုငပ် ြည်နယ်အတွင်း် MRCS ၏ COVID – 19

ိုငရ
် ြော စီစဉလိုြ်မ

သံတွွှဲပမျုွေ့နယ်ရှ မကကြောမသ်းမီကြောလမှ RCCE နှငံ့် မစြောငံ့က် ကြ်မရ်းလိုြ်မ

အ

ိုြါ

ပမျုွေ့နယ်မ ြော်းစွြောတွင်

ြောင်ရွက်ရြောတွင် လွယ်ကူ မခ ြောမမွွေ့ ခွှဲံ့ြါသည်။
ြောင်မှု နမူနြောမလံ့လြောရန် ရခိုငပ် ြည်နယ်၊

ြောင်မမ
ှု ြော်းကို မလံ့လြောြါ။

် က်မ ြော်း
အသံို်းဝင်မသြော လမ််းညွှနခ

PPE ပဖနမ
် ံ့ ဝပခင််း နှင်ံ့ အသြညြောမြ်းပခင််း
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