
 
 

န ိုဗယ်က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ် (COVID-19) နငှ စ်ပ်လျဉ်းသည  ်နနာက်ဆ ို်းရသတင််းအချက်အလက်မျာ်း 

မမနမ်ာန ိုငင် ရှ  ကကက်နမခနနီငှ  ်လမခမ််းနလီှုပ်ရှာ်းမှု မ တ်ဖက်မျာ်း၏ ပ  ပ ို်းကူညီမှုမဖင  ်နဆာငရွ်က်နသာ မမနမ်ာန ိုငင် ကကက်နမခနအီသင််း၏ 

လှုပ်ရှာ်းနဆာငရွ်က်မှုမျာ်း 

 

    

 

              

 

 

  

 

    

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

၂၀၂၀ မပည ်နစှ် မတ်လ ၂၃ ရက်နန   မမနမ်ာန ိုငင် တွင ်ပထမဆ ို်း 

အတည်မပြုလူနာနတွွေ့ ရှ ပပီ်း တစ်လအကကာ 

 

အသင််း ဝနထ်မ််း နငှ  ်နစတနာလိုပ်အာ်းရှငမ်ျာ်းသည် ဇနန်ဝါရီလမှစတင၍် နရာဂါပ ို်း 

ပျ ွေ့ ပွာ်းန ိုငန်မခ အလာ်းအလာအတွက် ရပ်ရွာလူထိုက ို မပငဆ်ငန်ပ်းခ  ကကပပီ်း၊ နအာက်ပါ 

လိုပ်ငန််းမျာ်းမှတဆင  ်အနရ်းနပေါ်အနမခအနနတ ို  မပနန်ဆာငရွ်က်နရ်း အဆင သ် ို   လျှငမ်မနစွ်ာ 

ကူ်းနမပာင််းခ  သည။် - 

• အနရ်းနပေါ်ကွပ်က နရ်းစငတ်ာမျာ်းက ို မတ်လ ၂၄ ရက်နန  တွင ်ဖွင လှ်စ်မခင််း နငှ  ်

ရပ်ရွာအနမခမပြု ကကက်နမခန ီနစတနာလိုပ်အာ်းရှင ်နထာငန်ပါင််းမျာ်းစွာက ို ချက်ချင််း 

စိုစည််းမခင််း 

• ရပ်ရွာ နစာင က်ကပ်ကကည ်ရှုနရ်းစငတ်ာမျာ်း၊ စစ်နဆ်းနရ်းဂ တ်မျာ်း၊ နငှ  ်ရပ်ရွာမျာ်း အတွင််း 

ပ  ပ ို်းကူညမီှုမျာ်းက ို ပ ိုမ ို လိုပ်နဆာငန်ပ်းမခင််းသာမက အမျာ်းမပည်သူနငှ  ်

ထ ခ ိုက်လွယ်သူမျာ်းအတကွ် စ တ်ပ ိုင််းလူမှုပ ိုင််းဆ ိုငရ်ာ အာ်းနပ်းကူညနီပ်းမခင််း 

• လျှငမ်မနစ်ွာနမပာင််းလ လာသည ် အနမခအနနအရ ပ ို၍တ ို်းပာွ်းလာမည ် နနရပ်မပန ်

နမပာင််းနရ ွေ့လိုပ်က ိုငသူ်မျာ်း နငှ  ်နနရပ်စွန  ခ်ွာလာသူမျာ်းအတွက် တ ို်းမမြှင  ်ကညူီ 

နဆာငရွ်က်နပ်းမခင််း 

 

၂၀၂၀ ပြည ့်နစှ့် ဧပြြီလ   ၂၀ ရက့်၊ 

ည ၁၁:၀၀ နာရြီ အထ ိ

ကျန့််းမာရရ်းနငှ ့် အာ်းကစာ်း 

ဝန့်ကကြီ်းဌာန (MoHS) မှ 

ရနာက့်ဆ  ်းရ စာရင့််းမျာ်း 
 

 

နစာင က်ကည ်လူနာ (PUI) 

စိုစိုနပါင််း ၂,၀၈၉ ဦ်း 

နရာဂါရှ နကကာင််း 

အတည်မပြုလူနာ ၁၁၉ ဦ်း 

နသဆ ို်းလူနာ ၅ ဦ်း 

မပနလ်ညက်ျန််းမာလာနသာလူ

နာ - ၂ ဦ်း  

သတင််းရင််းမမစ် - 

Surveillance Dashboard. 

ကမဘာလ ို်းဆ ိုငရ်ာ 

က န််းဂဏန််းမျာ်း here. 

 ၂၀၂၀ မပည ်နစှ ်ဧပပီ ၁၃ 

ရက်နန  အထ  မှတ်တမ််းမျာ်း 

အရ MRCS ၏ COVID-19 

တ ို  မပနန်ဆာငရွ်က်နရ်းဆ ိုငရ်ာ 

အချက်မျာ်းနငှ  ်

က န််းဂဏန််းမျာ်း  

(သတင််းရင််းမမစ် - MRCS) 

ရနက်ိုနတ် ိုင််းနေသကကီ်း 

 

#COVID19 ဆ ိုငရ်ာ နေသတွင််း လှုပ်ရှာ်းနဆာငရွ်က်မှုမျာ်းမဖင  ်မမနမ်ာန ိုငင် နငှ  ်ကမဘာအနှ  တွင ်ထ ခ ိုက်အလွယ်ဆ ို်းသူမျာ်းက ို ကူညီပ  ပ ို်းမခင််း 

 

ကွင််းဆင််းနလ လာမှုမှ ကကက်နမခနတီ ို  ၏ အသ မျာ်း 

   

၄၉၇၀+ ရပ်ရွာနစာင က်ကပ်ကကည ရ်ှုနရ်း 

စငတ်ာမျာ်းရှ  ဝနန်ဆာငမ်ှုမျာ်း 

 

၃၈၁၂+ စစ်နဆ်းနရ်းဂ တ်မျာ်း နငှ  ်ရပ်ရွာမျာ်းတငွ ်

က ိုယ်အပူချ န ်တ ိုင််းတာမခင််း 

 

၃၅၄၀+ ထ ခ ိုက်ဆ ို်းရှု  ်းန ိုငန်မခ အသ နပ်းမခင််း နငှ  ်

ရပ်ရွာနငှ  ်ထ နတွွေ့နဆာငရွ်က်မှု 

 

၇၉၆+ အနထွနထွ  လူဦ်းနရ နငှ  ်ထ ခ ိုကလ်ွယ်သူ 

မျာ်းအတွက ်စ တ်ပ ိုင််းဆ ိုငရ်ာ အာ်းနပ်းကညူီမခင််း 

population  

ကျွနမ်အနနန   တရိုတ်န ိုငင် မှ မပနလ်ာနသာ ကျွနမ်တ ို   အ မ်န်ီးချင််းမျာ်း၏ 

မ သာ်းစိုဝငမ်ျာ်းအနကကာင််းက ို မကကာနသ်းမီအချ နက် စတငက်ကာ်းသ  

ခ  ရပါတယ်။ COVID-19 နကကာင  ် တရိုတ်န ိုငင် ရှ  စီ်းပွာ်းနရ်းမျာ်းစွာ 

ပ တ်သ မ််းခ  ပပီ်း၊ အချ ြုွေ့နသာ ပမ ြုွေ့နတာ်မျာ်းက ိုလည််း အမပငထွ်က်ခွင  ်

ပ တ်သ မ််းထာ်းသည်။ ရက်အနည််းငယအ်ကကာတွင ်ကျွနမ်သည ်နနရပ်မပန ်  

နရ ွေ့နမပာင််းလိုပ်သာ်းမျာ်း ပ ိုငဆ် ိုငပ်စစည််းမျာ်းက ို ပ ို်းသတ်နပ်းမခင််း၊ က ိုယ်ပူချ န ်တ ိုင််းတာမခင််း၊ နငှ  ် ၎င််းတ ို  ၏ အမည်မျာ်း၊ လ ပ်စာမျာ်းက ို စာရင််းသွင််းမခင််းတ ို  မဖင  ်

၎င််းတ ို  က ို ကညူီနပ်းခ  သည်။ နည််းမှနလ်မ််းမှန ် လက်နဆ်းမခင််းက ိုလည််း အသ ပညာနပ်းခ  သည်။ စစ်နဆ်းနရ်းဂ တ်မျာ်းမှ ၎င််းတ ို  က ို ထွက်ခွာခွင မ်ပြုသည်နငှ  ်

၎င််းတ ို  က ို ကျွနမ်တ ို  ပမ ြုွေ့နယရ်ှ  ရပ်ရွာနစာင က်ကပ်ကကည ရ်ှုနရ်း စငတ်ာ ၇ နနရာသ ို   နမပာင််းနရ ွေ့ ကကပါတယ်။ ထ ိုလအူမျာ်းစိုထ မှာ တစ်က ိုယရ်ည်သန  ရ်ှင််းနရ်း 

အသ ို်းအနဆာငမ်ျာ်းမရှ ကကပါဘူ်း။ ကျွနမ်တ ို  အနနမဖင  ် သူတ ို  တစ်ဦ်းချင််းစီက ို ဆပ်မပာန   တစ်က ိုယရ်ည်သန  ရ်ှင််းနရ်း ပစစည််းမျာ်းနပ်းလ ိုနသာ်လည််း၊ 

နနရပ်မပနသူ်မျာ်းစွာအတကွ် ပစစည််းလ ိုနလာက်မှု မရှ နသ်းပါ ... 

ယခိုအချ နမှ်ာ ကျွနမ်က နစာင က်ကပ်ကကည ်ရှုနရ်းစငတ်ာမျာ်းသ ို   သွာ်းနရာကက်ာ စ တ်ပ ိုင််းဆ ိုငရ်ာ အာ်းနပ်းကူညီမှုနပ်းနနပါတယ။် စငတ်ာတွင််းရှ လူအမျာ်းစိုဟာ 

အစာ်းအနသာကအ်တကွ် ၎င််းတ ို   မ သာ်းစိုက ို မီှခ ိုနနရပါတယ။် ၎င််းတ ို  အတကွ် ပ ို၍ မျာ်းမပာ်းနသာ စာ်းနပ်ရ ကခာမျာ်း၊ နသာက်နရမျာ်း လ ိုအပ်ပါတယ်။ 

စငတ်ာမှာရှ တ   လူမျာ်းဟာ COVID-19 နရာဂါထက ် ဝငန်ငမွရှ မှာ ပ ိုစ ို်းရ မ်နနကကပါတယ်။ လူအမျာ်းအကူအညလီ ိုအပ်နနချ နမှ်ာ ကညူီနပ်းန ိုငတ်ာ 

ကျွနမ်အနနမဖင  ် အလနွဝ်မ််းသာ ဂိုဏယ်ူမ ပါတယ်။ ကျွနမ်အနနန  ကနတာ  ကျွနမ်န   အမခာ်း ကကက်နမခန ီ နစတနာလိုပ်အာ်းရှငန်တွအတကွ် လကအ် တ်နတွ၊ 

နာှနခါင််းစည််းနတွ၊ မျကန်ာှကာ နတ ွမျာ်းမျာ်း ပ ိုလ ိုအပ်တာပါပ ။ နည််းမှနလ်မ််းမှန ်ကာကယွ်မှုရှ ပါက ပ ို၍ နကာင််းမွန်ပပီ်း  စ တ်ချလက်ချ ကညူီနပ်းန ိုငတ်ာနပါ  ။  

 

ဒါရှြီရွယ့်ဆန့််းရမ (ဓါတ်ပ ိုမှ)၊ ကကက့်ရပြေနြီ ရစတနာလ ြ့်အာ်းရငှ့်၊ မိ ်းရမာက့်ပမိ ြို့နယ့်၊ ကြေျင့်ပြည့်နယ့်။ 
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နနရပ်မပန ်နရ ွေ့နမပာင််းလိုပ်သာ်းမျာ်းက ို လက်တွ နခေါ် မခင််း 
 

မမနမ်ာန ိုငင် ကကက်နမခနအီသင််း အပါအဝင ် ကမဘာအနှ  ရှ  ကကက်နမခန ီ နငှ  ် လမခမ််းနအီသင််းမျာ်းသည် ဖ အာ်းအမျာ်းဆ ို်း အနမခအနန မျာ်း၌ 

နရ ွေ့နမပာင််းလိုပ်သာ်းမျာ်းနငှ  ် နနရပ်စွနခ်ွာလာသူမျာ်းအာ်း ပ  ပ ို်းကူညီနပ်းလျက်ရှ သည။် မမနမ်ာန ိုငင် ရှ  MRCS နငှ  ် ကကက်နမခနနီငှ  ် လမခမ််းန ီ

လှုပ်ရှာ်းမှု မ တ်ဖက်မျာ်းသည ်COVID-19 နရာဂါပ ို်းပျ ွေ့ နှ  သည ် အချ နအ်တွင််း၌လည််း တရိုတ်န ိုငင် နငှ  ်ထ ိုင််းန ိုငင် မှ နနရပ်မပန ်နရ ွေ့နမပာင််းလိုပ်သာ်း 

၆၅,၀၀၀+ အပါအဝင ်ထ ခ ိုက်အလွယ်ဆ ို်း လူဦ်းနရမျာ်းက ို ဆက်လက် ပ  ပ ို်းနပ်းလျက်ရှ သည။်  

 

ကချငမ်ပည်နယ် 

 

MRCS ၏ COVID-19 ဆ ိုငရ်ာ 

လိုပ်ငန််းမျာ်း နငှ  ်အချ နတ် ိုင််း 

လမ််းည နမ်ှု နပ်းနသာ အနမခခ  

စည််းမျဉ်း ၇ ချက ်

 

 

လူသာ်းချင််းစာနာနထာက်ထာ်းမခင််း 

ခွ မခာ်းမှု မရှ မခင််း 

ကကာ်းနနမခင််း 

လတွလ်ပ်မခင််း 

နစတနာ ဝနထ်မ််းအကျ ြု်းနဆာငမ်ခင််း 

စည််းလ ို်းညီညွတ်မခင််း 

ကမဘာတစ်ဝမှ််း ပျ ွေ့ နှ  မခင််း 

 

 

အသကက်ယတ်ငမ်ခင််းနငှ  ်

နနထ ိုငမ်ှုဘဝ နမပာင််းလ နစ မည ်  

အလိုပ်မျာ်းက ို အသင််း သည် 

ကကက်နမခနနီငှ  ်လမခမ််းန ီအနမခခ  

စည််းမျဉ်းမျာ်းနငှ အ်ညီ  အချ နတ် ိုင််း 

မမြှင တ်င၍် လ ိုက်နာလျက်ရှ ပပီ်း၊ 

စီမ က န််းအနကာငအ်ထည်နဖာ်မှု 

တ ိုင််းတငွအ်မပနအ်လှန ်

နလ်းစာ်းမှုနငှ  ်နာ်းလည်မှုရှ နသာ 

အ နလ အကျင က် ိုလ ိုကန်ာကျင သ် ို်း

လျက်ရှ သည်။ အနသ်းစ တက် ို 

သ လ ိုပါက ယခိုလင ခ်က် ို နှ ပပ်ါ 

here.   

 

 

https://mohs.gov.mm/Main/content/publication/2019-ncov
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
https://www.redcross.org.mm/en_US/mrcs-covid-19-dashboard/
https://www.redcross.org.mm/en_US/who-we-are/vision-mission-and-values/


MRCS ၏ အနဝ်းသ ို  သွာ်းပါ က ိုရ ိုနာ စ နန်ခေါ်မှုက ို ကကည ်ရှုသူ ၁.၃ သန််း ရှ ခ  သည် 

အမျာ်းမပည်သမူျာ်း နငှ  ်စ တ်ခ စာ်းလွယ်သူမျာ်းအတွက်  စ တ်ပ ိုင််းဆ ိုငရ်ာ အာ်းနပ်းကူညီနပ်းရန ်နငှ  ်လက်နဆ်းမခင််း၊ 

တ နတာငဆ်စ်မဖင  ်နချာင််းဆ ို်းမခင််းစသည ် ကာကွယ်နရ်းအနလ အကျင မ်ျာ်းက ို လူအမျာ်းအာ်း အသ နပ်းရန ်

ဦ်းတည်နသာ MRCS ၏ ‘အနဝ်းသ ို  သွာ်းပါ က ိုရ ိုနာ စ နန်ခေါ်မှု’ က ို ကကည ့်ရှုသရူြါင့််း ၁. ၃ သန့််း ရှ ခ  ပပီ်း၊ 

လူမှုကွနယ်က်စာမျက်နာှနပေါ်တွင ်ပြန့်လည့်မျှရဝမှုရြါင့််း ၂၀,၀၀၀ ရကျာ့် ရှ ခ  သည်။ ထ ိုစ နန်ခေါ်မှုက ို ကကည ်ရန ်

ယခိုလင ခ််က ို နှ ပ်ပါ။ here.  

 

 
ပိုဂဂလ က ကဏ္ဍ ဆက်ဆ နရ်း - 

Nestle Myanmar 
 
၂၀၂၀ မပည ်နစ်ှ ဧပပီလ ၂၁ ရက်နန  တွင ်Nestle Myanmar သည် 

မမနမ်ာန ိုငင် ကကက်နမခနအီသင််းသ ို   လှူေါန််းနငနွငှ  ်နာှနခါင််းစည််း -

မျာ်းက ို လာနရာကလ်ှူေါန််းခ  သည။်  

လှူေါန််းခ  သည  ် နာှနခါင််းစည််းမျာ်းက ို ယနန   

လျှငမ်မနစ်ွာနမပာင််းလ နနနသာ အနမခအနနမျာ်းတွင ်တစက် ိုယ်ရည် 

ကာကွယ်နရ်းက ရ ယာမျာ်း (PPE) က ို  မမနမ်ာန ိုငင် အနှ ရှ  ကကက်နမခန ီ

နစတနာလိုပ်အာ်းရှင ်မျာ်းနငှ  ်လ ိုအပ်နနသူမျာ်း အတွက ်

ပ  ပ ို်းနပ်းသွာ်းမည်မဖစ်သည်။  (ယခိုလင ခ််က ို နှ ပ်ပါ။ here.) 

 

      

 

 

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ရဒါက့်တာ ရနထက့်လင့််း 

ကျန််းမာနရ်းဌာန၊ ေို -ည နမ်ှူ်း  

မမနမ်ာန ိုငင် ကကက်နမခနအီသင််း 

nayhtetlin@redcross.org.mm   

+95 9 799 531 565 

 

အရင််းအမမစ်မျာ်းနငှ  ်ဆကသွ်ယ်ရန ်လင ခ််မျာ်း 

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)     

 

ဂျိ ်းဇက့်မူရမ့်ဘိ  

စီမ က န််းညြှ နှု င််းနရ်းမှူ်း 

IFRC မမနမ်ာန ိုငင်  ဌာနနရ ို်း 

joseph.muyambo@ifrc.org   

+95 9 450 719 453  

 

IFRC ၏ မပနလ်ည်စ စစ်ထာ်းနသာ အနရ်းနပေါ် နထာက်ပ  နင ွအနမခအနနမျာ်း 

၂၀၂၀ မပည ်နစှ ်မတ်လ ၂၆ ရက်နန  တွင ်IFRC သည ်COVID-19 ပျ ွေ့ နှ  မှုက ို တ ို  မပနန်ဆာငရွ်က်ရနအ်လ ိုငာှ 

မပနလ်ည်စ စစ်ထာ်းနသာ ၎င််း၏ အနရ်းနပေါ် နထာက်ပ  နင ွက ို အသ နပ်းခ  သည်။ ယခို အနရ်းနပေါ် နထာက်ပ  နငသွည် 

မပနလ်ည်စ စစ်ထာ်းနသာ စ စ ရြါင့််း CHF ၁၅၀ သန့််း ပါဝငပ်ပီ်း၊ IFRC အနနမဖင  ်COVID-19 ေဏခ် ရနသာ ရပ်ရွာမျာ်း 

သ ို  မဟိုတ် သက်နရာက်ခ ရန ိုငန်မခရှ နသာ ရပ်ရွာမျာ်းထ  အကူအညီနငှ  ်ပ  ပ ို်းကူညမီှုနပ်းရန ်၎င််း၏ အဖွ ွေ့ဝငမ်ျာ်းက ို 

ပ  ပ ို်းကူညီနပ်းခ  သည်။ လက့်ရိှကာလတငွ့် CHF ၃၅,၄၈၆,၈၂၃ ြေန  ့် လက့်ြေ ရရိှပြြီ်းမဖစ်သည်။ (IFRC Go) 
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မနကွ်းတ ိုင််းနေသကကီ်း 

 

# COVID-19 ရပ်ရွာလူထိုအာ်း ကက ြုတငမ်ပငဆ်ငမ်ခင််း နငှ  ်မမနမ်ာန ိုငင် ရှ  နမပာင််းလ နနနသာအနမခအနနမျာ်းက ို ရငဆ် ိုငရ်န ်အသင မ်ပငဆ်ငမ်ခင််း 

Myanmar  

တနသသာရီတ ိုင််းနေသကကီ်း 

 

ရခ ိုငမ်ပည်နယ် 

 

ရှမ််းမပည်နယ်နမမာက်ပ ိုင််း 

#COVID19 ရပ်ရွာလူထိုအာ်း ကက ြုတငမ်ပငဆ်ငမ်ခင််း နငှ  ်မမနမ်ာန ိုငင် ရှ  နမပာင််းလ နနနသာအနမခအနနမျာ်းအတွက် အသင မ်ပငဆ်ငထ်ာ်းမခင််း 

ကယာ်းမပည်နယ် 

 

ကရငမ်ပည်နယ် 

 

ရှမ််းမပည်နယ်အနရှွေ့ ပ ိုင််း စစ်က ိုင််းတ ိုင််းနေသကကီ်း 

 

နရာဂါကာကယွန်ရ်းဆ ိုငရ်ာသတင််းအချက်အလက်မျှနဝမခင််းနငှ  ်   မပည်သူ 

လူထိုပါဝငလ်ာနအာင ်စည််းရ ို်းလှု ွေ့နဆာ်မခင််း 
အစ ို်းရက ို ပ  ပ ို်းကူညီသည ် ဝနန်ဆာငမ်ှုမျာ်း 

 

စ တ်ပ ိုင််းဆ ိုငရ်ာ အာ်းနပ်းကူညီမခင််း 

 

အနမခခ လ ိုအပ်ချက်မျာ်းက ို တ ို်းမမြှင န်ပ်းအပ်မခင််း 

 

တိ က့်ရိ က့်ကူညြီရြ်းနိ င့်ြေ  သည ့် လူဦ်းရရ - ၁.၂ သန့််း (၅၀ % သည့် အမျိ ်းသမြီ်းမျာ်း နငှ ့် 

မိန့််းကရလ်းမျာ်းပြစ့်သည့်။ လူဦ်းရရ ၅ သန့််းကိ  လူမှု စာမျက့်မှာမှ အကူအညြီရြ်းနိ င့်ြေ  သည့်။ 

 

ရန့်ြ  ရင ွလိ အြ့်ြေျက့် - ပမန့်မာကျြ့်ရင ွ၃,၀၅၇,၁၀၀,၅၀၀ 

(အရမရိကန့်ရဒေါ်လာ ၂,၁၉၀,၀၆၀ ြေန  ့်မှန့််း) 

 

ြါဝင့်ထမ့််းရဆာင့်ရသာ MRCS ဝန့်ထမ့််း - နိ င့်င အနှ   MRCS အသင့််းြွေ ရြါင့််း ၃၃၀ မှ 

MRCS ဝန့်ထမ့််း ၇၅၁ ဦ်း နငှ ့် ရစတနာလ ြ့်အာ်းရှင့် ၄,၀၀၀+) 

       နေါင််းလိုပ်ဆွ ရန ်here 

 

 နေါင််းလိုပ်ဆွ ရန ်here 

 

MRCS နငှ  ်ကကက်နမခနီနငှ လ်မခမ််းနလီှုပ်ရှာ်းမှုဆ ိုင်ရာ မ တ်ဖက်အဖွ ွေ့မျာ်းမှ ထိုတ်နဝသည ် ယခင်အပတ်စဉ COVID -19 နနာက်ဆ ို်းရ အချက်အလက်မျာ်း စာနစာငမ်ျာ်းက ို ယခိုလင ခ််က ို နှ ပ်ပပီ်း ကကည ်ရှုပါရန။် 

 

https://bit.ly/2KgbYDf
https://www.facebook.com/info.mrcs/posts/3227515633948759?__tn__=-R
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=eyJrIjoiZTYyYTRlNjQtOWY1NS00MTFhLWJlZjMtNzlkNDExYmRjMzI2IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9
https://www.facebook.com/info.mrcs/
https://twitter.com/MyanmarRedCross?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://media.ifrc.org/ifrc/emergency/global-covid-19/
https://go.ifrc.org/emergencies/3972#details
https://www.who.int/who-documents-detail/disability-considerations-during-the-covid-19-outbreak
https://www.communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/Three-faces-we-must-be-alert-to-the-novel-coronavirus-A-guide-to-breaking-the-negative-spiral-.pdf
https://www.rcrc-resilience-southeastasia.org/myanmar/covid-19-weekly-updates-myanmar/

