ှ ်
် စ
နနာက်ဆ်းို သတင််းလာအမှတ် ၁၁ - ဧပပီလ ၂၁ ရက်၊ ၂၀၂၀ မပညန

နဗ
ို ယ်ကိုရို နာဗိုင်း် ရပ်စ် (COVID-19) နှငစ
် ပ်လျဉ်းသည် နနာက်ဆို်းရသတင််းအချက်အလက်မျာ်း
မမန်မာနင
ို င
် ရှ ကကက်နမခနီနင
ှ ် လမခမ််းနီလှုပ်ရှာ်းမှု မတ်ဖက်မျာ်း၏ ပပို်းကူညီမှုမဖင ် နဆာင်ရွက်နသာ မမန်မာနင
ို င
် ကကက်နမခနီအသင််း၏
လှုပ်ရှာ်းနဆာင်ရွက်မှုမျာ်း

#COVID19 ဆိုငရ် ာ နေသတွင်း် လှုပ်ရှာ်းနဆာင်ရွက်မှုမျာ်းမဖင် မမန်မာနငို င် နှင် ကမဘာအနှတွင် ထခိုက်အလွယ်ဆို်းသူမျာ်းကို ကူညီပပို်းမခင််း
၂၀၂၀ မပည်နစ
ှ ် မတ်လ ၂၃ ရက်နန မမန်မာနင
ို င
် တွင် ပထမဆို်း

၂၀၂၀ ပြည့်နစ
ှ ့် ဧပြြီလ ၂၀ ရက့်၊
ည ၁၁:၀၀ နာရြီ အထိ

အတည်မပြုလူနာနတွွေ့ ရှပပီ်း တစ်လအကကာ

ကျန့််းမာရရ်းနှင့် အာ်းကစာ်း

အသင််း ဝန်ထမ််း နှင် နစတနာလိုပ်အာ်းရှငမ
် ျာ်းသည် ဇန်နဝါရီလမှစတင်၍ နရာဂါပို်း
ပျွေ့ ပွာ်းနင
ို န
် မခ အလာ်းအလာအတွက် ရပ်ရွာလူထိုကို မပင်ဆင်နပ်းခကကပပီ်း၊ နအာက်ပါ
လိုပ်ငန််းမျာ်းမှတဆင် အနရ်းနပေါ်အနမခအနနတမပန်
ို နဆာင်ရွက်နရ်း အဆငသ
် ို လျှင်မမန်စာွ

စိုစည််းမခင််း
ရပ်ရွာ နစာငက် ကပ်ကကည်ရှုနရ်းစင်တာမျာ်း၊ စစ်နဆ်းနရ်းဂတ်မျာ်း၊ နှင် ရပ်ရွာမျာ်း အတွင်း်
ပပို်းကူညီမှုမျာ်းကို ပိုမို လိုပ်နဆာင်နပ်းမခင််းသာမက အမျာ်းမပည်သူနင
ှ ်

•

အတည်မပြုလူနာ ၁၁၉ ဦ်း
နသဆို်းလူနာ ၅ ဦ်း
မပန်လည်ကျန််းမာလာနသာလူ
နာ - ၂ ဦ်း

ထခိုက်လွယ်သူမျာ်းအတွက် စတ်ပိုင်း် လူမှုပိုင်း် ဆိုငရ
် ာ အာ်းနပ်းကူညန
ီ ပ်းမခင််း

သတင််းရင််းမမစ် -

လျှငမ် မန်စွာနမပာင််းလလာသည် အနမခအနနအရ ပို၍တ်းို ပွာ်းလာမည် နနရပ်မပန်

Surveillance Dashboard.

နမပာင််းနရ ွေ့လိုပ်ကိုငသ
် ူမျာ်း နှင် နနရပ်စွနခ
် ွာလာသူမျာ်းအတွက် တို်းမမြှင် ကူညီ
ရန်ကိုနတ
် ိုင်း် နေသကကီ်း

နစာငက် ကည်လူနာ (PUI)

နရာဂါရှနကကာင််း

အနရ်းနပေါ်ကွပ်ကနရ်းစင်တာမျာ်းကို မတ်လ ၂၄ ရက်နနတွင် ဖွငလ
် ှစ်မခင််း နှင်
ရပ်ရွာအနမခမပြု ကကက်နမခနီ နစတနာလိုပ်အာ်းရှင် နထာင်နပါင််းမျာ်းစွာကို ချက်ချင််း

•

ရနာက့်ဆ်းရ စာရင့််းမျာ်း

စိုစိုနပါင််း ၂,၀၈၉ ဦ်း

ကူ်းနမပာင််းခသည်။ •

ဝန့်ကကြီ်းဌာန (MoHS) မှ

ကမဘာလ်းို ဆိုငရ
် ာ
ကန််းဂဏန််းမျာ်း here.

နဆာင်ရွက်နပ်းမခင််း

၂၀၂၀ မပည်နစ
ှ ် ဧပပီ ၁၃
ရက်နနအထ မှတ်တမ််းမျာ်း
အရ MRCS ၏ COVID-19
တိုမပန်နဆာင်ရွက်နရ်းဆိုငရ
် ာ
အချက်မျာ်းနှင်
ကန််းဂဏန််းမျာ်း
(သတင််းရင််းမမစ် - MRCS)

MRCS ၏ COVID-19 ဆိုငရ
် ာ
လိုပ်ငန််းမျာ်း နှင် အချန်တိုင်း်
လမ််းညန်မှု နပ်းနသာ အနမခခ
စည််းမျဉ်း ၇ ချက်

၄၉၇၀+ ရပ်ရွာနစာငက် ကပ်ကကညရ
် ှု နရ်း

၃၈၁၂+ စစ်နဆ်းနရ်းဂတ်မျာ်း နှင် ရပ်ရွာမျာ်းတွင်

၃၅၄၀+ ထခိုက်ဆို်းရှု ်းနင
ို န
် မခ အသနပ်းမခင််း နှင်

၇၉၆+ အနထွနထွ လူဦ်းနရ နှင် ထခိုကလ
် ွယ်သူ

စင်တာမျာ်းရှ ဝန်နဆာင်မှုမျာ်း

ကိုယ်အပူချန် တိုင်း် တာမခင််း

ရပ်ရွာနှင် ထနတွွေ့နဆာင်ရွက်မှု

မျာ်းအတွက် စတ်ပိုင်း် ဆိုငရ
် ာ အာ်းနပ်းကူညီမခင််း

ကချင်မပည်နယ်

population

နနရပ်မပန် နရ ွေ့နမပာင််းလိုပ်သာ်းမျာ်းကို လက်တွနခေါ် မခင််း

မမန်မာနင
ို င
် ကကက်နမခနီအသင််း အပါအဝင် ကမဘာအနှရှ ကကက်နမခနီ နှင် လမခမ််းနီအသင််းမျာ်းသည် ဖအာ်းအမျာ်းဆို်း အနမခအနန မျာ်း၌
နရ န
ွေ့ မပာင််းလိုပ်သာ်းမျာ်းနှင် နနရပ်စွနခ
် ွာလာသူမျာ်းအာ်း ပပို်းကူညီနပ်းလျက်ရှသည်။ မမန်မာနင
ို င
် ရှ MRCS နှင် ကကက်နမခနီနင
ှ ် လမခမ််းနီ
လှုပ်ရှာ်းမှု မတ်ဖက်မျာ်းသည် COVID-19 နရာဂါပို်းပျွေ့ နှသည် အချန်အတွင်း် ၌လည််း တရိုတ်နင
ို င
် နှင် ထိုင်း် နင
ို င
် မှ နနရပ်မပန် နရ န
ွေ့ မပာင််းလိုပ်သာ်း

လူသာ်းချင််းစာနာနထာက်ထာ်းမခင််း

၆၅,၀၀၀+ အပါအဝင် ထခိုကအ
် လွယ်ဆ်းို လူဦ်းနရမျာ်းကို ဆက်လက် ပပ်းို နပ်းလျက်ရှသည်။

ခွမခာ်းမှု မရှမခင််း
ကကာ်းနနမခင််း

ကွင်း် ဆင််းနလလာမှုမှ ကကက်နမခနီတို၏ အသမျာ်း

လွတလ
် ပ်မခင််း
နစတနာဝန်ထမ််းအကျြု်းနဆာင်မခင််း
စည််းလို်းညီညတ
ွ ်မခင််း
ကမဘာတစ်ဝမ
ှ ််း ပျွေ့ နှမခင််း
အသက်ကယ်တင်မခင််းနှင ်
နနထင
ို မ
် ဘ
ှု ဝ နမပာင််းလနစမည်
အလိုပ်မျာ်းကို အသင််း သည်
ကကက်နမခနီနင
ှ ် လမခမ််းနီ အနမခခ
စည််းမျဉ်းမျာ်းနှငအ
် ညီ အချန်တင
ို ်း်
မမြှငတ
် င်၍ လက
ို ်နာလျက်ရှပပီ်း၊
စီမကန််းအနကာင်အထည်နဖာ်မှု

ကျွနမ
် အနနန တရိုတ်နင
ို င
် မှ မပန်လာနသာ ကျွနမ
် တို အမ်န်းီ ချင််းမျာ်း၏
မသာ်းစိုဝင်မျာ်းအနကကာင််းကို
ခရပါတယ်။
ပတ်သမ််းခပပီ်း၊

COVID-19
အချြုွေ့နသာ

မကကာနသ်းမီအချန်က
နကကာင်

တရိုတ်နင
ို င
် ရှ

ပမြုွေ့နတာ်မျာ်းကလ
ို ည််း

စတင်ကကာ်းသ
စီ်းပွာ်းနရ်းမျာ်းစွာ
အမပင်ထွက်ခွင်

ပတ်သမ််းထာ်းသည်။ ရက်အနည််းငယ်အကကာတွင် ကျွနမ
် သည် နနရပ်မပန်
နရ ွေ့နမပာင််းလိုပ်သာ်းမျာ်း ပိုငဆ
် ိုငပ
် စစည်း် မျာ်းကို ပို်းသတ်နပ်းမခင််း၊ ကယ
ို ်ပူချန် တင
ို ်း် တာမခင််း၊ နှင် ၎င််းတို၏ အမည်မျာ်း၊ လပ်စာမျာ်းကို စာရင််းသွင်း် မခင််းတိုမဖင်
၎င််းတက
ို ို ကူညီနပ်းခသည်။ နည််းမှနလ
် မ််းမှန် လက်နဆ်းမခင််းကိုလည််း အသပညာနပ်းခသည်။ စစ်နဆ်းနရ်းဂတ်မျာ်းမှ ၎င််းတိုကို ထွက်ခွာခွငမ် ပြုသည်နင
ှ ်
၎င််းတက
ို ို ကျွနမ
် တိုပမြုွေ့နယ်ရှ ရပ်ရွာနစာငက် ကပ်ကကညရ
် ှု နရ်း စင်တာ ၇ နနရာသို နမပာင််းနရွေ့ ကကပါတယ်။ ထိုလအ
ူ မျာ်းစိုထမှာ တစ်ကိုယရ
် ည်သနရ
် ှင်း် နရ်း
အသို်းအနဆာင်မျာ်းမရှကကပါဘူ်း။

ကျွနမ
် တအနနမဖင
ို
်

သူတိုတစ်ဦ်းချင််းစီကို

ဆပ်မပာန

တစ်ကိုယရ
် ည်သနရ
် ှင်း် နရ်း

ပစစည််းမျာ်းနပ်းလိုနသာ်လည််း၊

နနရပ်မပန်သူမျာ်းစွာအတွက် ပစစည််းလိုနလာက်မှု မရှနသ်းပါ ...

တင
ို ်း် တွငအ
် မပန်အလှန ်

ယခိုအချန်မှာ ကျွနမ
် က နစာငက် ကပ်ကကည်ရှုနရ်းစင်တာမျာ်းသို သွာ်းနရာက်ကာ စတ်ပိုင်း် ဆိုငရ
် ာ အာ်းနပ်းကူညီမှုနပ်းနနပါတယ်။ စင်တာတွင်း် ရှလူအမျာ်းစိုဟာ

နလ်းစာ်းမှုနင
ှ ် နာ်းလည်မှုရှနသာ

အစာ်းအနသာက်အတွက် ၎င််းတို မသာ်းစိုကို မှီခိုနနရပါတယ်။ ၎င််းတိုအတွက် ပို၍ မျာ်းမပာ်းနသာ စာ်းနပ်ရကခာမျာ်း၊ နသာက်နရမျာ်း လိုအပ်ပါတယ်။

အနလအကျငက
် လ
ို က
ို န
် ာကျငသ
် ို်း

စင်တာမှာရှတ

လျက်ရှသည်။ အနသ်းစတ်ကို

ကျွနမ
် အနနမဖင် အလွနဝ
် မ််းသာ ဂိုဏယ
် ူမပါတယ်။ ကျွနမ
် အနနနကနတာ ကျွနမ
် န အမခာ်း ကကက်နမခနီ နစတနာလိုပ်အာ်းရှငန
် တွအတွက် လက်အတ်နတွ၊

သလပ
ို ါက ယခိုလငခ
် က
် ို နှပ်ပါ

နှာနခါင််းစည််းနတွ၊ မျက်နာှ ကာနတွ မျာ်းမျာ်း ပလ
ို ိုအပ်တာပါပ။ နည််းမှနလ
် မ််းမှန် ကာကွယ်မှုရှပါက ပို၍ နကာင််းမွန်ပပီ်း စတ်ချလက်ချ ကူညီနပ်းနင
ို တ
် ာနပါ။

လူမျာ်းဟာ

COVID-19

နရာဂါထက်

ဝင်နငွမရှမှာ

ပိုစို်းရမ်နနကကပါတယ်။

here.
ဒါရှြီရွယ့်ဆန့််းရမ (ဓါတ်ပိုမှ)၊ ကကက့်ရပြေနြီ ရစတနာလြ့်အာ်းရှင၊့် မိ်းရမာက့်ပမိ ြို့နယ့်၊ ကြေျင့်ပြည့်နယ့်။

လူအမျာ်းအကူအညီလိုအပ်နနချန်မှာ

ကူညီနပ်းနင
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မပည်သူ

လူထပ
ို ါဝင်လာနအာင် စည််းရို ်းလှုန
ွေ့ ဆာ်မခင််း

ရခိုငမ် ပည်နယ်

မနကွ်းတိုင်း် နေသကကီ်း

တနသသာရီတိုင်း် နေသကကီ်း
နရာဂါကာကွယန
် ရ်းဆိုငရ
် ာသတင််းအချက်အလက်မျှနဝမခင််းနှင ်

အစို်းရကို ပပို်းကူညီသည် ဝန်နဆာင်မှုမျာ်း

ကယာ်းမပည်နယ်

စတ်ပိုင်း် ဆိုငရ
် ာ အာ်းနပ်းကူညီမခင််း

ရှမ််းမပည်နယ်နမမာက်ပိုင်း်
အနမခခလိုအပ်ချက်မျာ်းကို တို်းမမြှငန
် ပ်းအပ်မခင််း

စစ်ကိုင်း် တိုင်း် နေသကကီ်း

ကရင်မပည်နယ်

ရှမ််းမပည်နယ်အနရှ ွေ့ ပိုင်း်

တိက့်ရိက့်ကည
ူ ြီရြ်းနိင့်ြေသည့် လူဦ်းရရ - ၁.၂ သန့််း (၅၀ % သည့် အမျိ ်းသမြီ်းမျာ်း နှင့်

ရန့်ြရငွ လိအြ့်ြေျက့် - ပမန့်မာကျြ့်ရငွ ၃,၀၅၇,၁၀၀,၅၀၀

ြါဝင့်ထမ့််းရဆာင့်ရသာ MRCS ဝန့်ထမ့််း - နိင့်ငအနှ MRCS အသင့််းြေွရြါင့််း ၃၃၀ မှ

မိန့််းကရလ်းမျာ်းပြစ့်သည့်။ လူဦ်းရရ ၅ သန့််းကိ လူမှု စာမျက့်မှာမှ အကူအညြီရြ်းနိင့်ြေသည့်။

(အရမရိကန့်ရဒေါ်လာ ၂,၁၉၀,၀၆၀ ြေနမ
့် ှန်း့် )

MRCS ဝန့်ထမ့််း ၇၅၁ ဦ်း နှင့် ရစတနာလြ့်အာ်းရှင့် ၄,၀၀၀+)

MRCS ၏ အနဝ်းသိုသွာ်းပါ ကိုရို နာ စန်နခေါ်မှုကို ကကည်ရှုသူ ၁.၃ သန််း ရှခသည်
အမျာ်းမပည်သမ
ူ ျာ်း နှင် စတ်ခစာ်းလွယ်သူမျာ်းအတွက် စတ်ပိုင်း် ဆိုငရ
် ာ အာ်းနပ်းကူညီနပ်းရန် နှင် လက်နဆ်းမခင််း၊
တနတာင်ဆစ်မဖင် နချာင််းဆို်းမခင််းစသည် ကာကွယ်နရ်းအနလအကျငမ
် ျာ်းကို လူအမျာ်းအာ်း အသနပ်းရန်
ဦ်းတည်နသာ MRCS ၏ ‘အနဝ်းသိုသွာ်းပါ ကိုရို နာ စန်နခေါ်မှု’ ကို ကကည့်ရှုသရ
ူ ြါင့််း ၁. ၃ သန့််း ရှခပပီ်း၊
လူမှုကွနယ
် က်စာမျက်နာှ နပေါ်တွင် ပြန့်လည့်မျှရဝမှုရြါင့််း ၂၀,၀၀၀ ရကျာ့် ရှခသည်။ ထစ
ို န်နခေါ်မှုကို ကကည်ရန်
ယခိုလငခ
် ်ကို နှပ်ပါ။ here.

IFRC ၏ မပန်လည်စစစ်ထာ်းနသာ အနရ်းနပေါ် နထာက်ပနငွ အနမခအနနမျာ်း
၂၀၂၀ မပည်နစ
ှ ် မတ်လ ၂၆ ရက်နနတွင် IFRC သည် COVID-19 ပျွေ့ နှမှုကို တိုမပန်နဆာင်ရွက်ရန်အလိုငာှ
မပန်လည်စစစ်ထာ်းနသာ ၎င််း၏ အနရ်းနပေါ် နထာက်ပနငွ ကို အသနပ်းခသည်။ ယခို အနရ်းနပေါ် နထာက်ပနငွသည်
မပန်လည်စစစ်ထာ်းနသာ စစရြါင့််း CHF ၁၅၀ သန့််း ပါဝင်ပပီ်း၊ IFRC အနနမဖင် COVID-19 ေဏ်ခရနသာ ရပ်ရွာမျာ်း
သိုမဟိုတ် သက်နရာက်ခရနင
ို န
် မခရှနသာ ရပ်ရွာမျာ်းထ အကူအညီနင
ှ ် ပပို်းကူညမ
ီ ှုနပ်းရန် ၎င််း၏ အဖွွေ့ဝင်မျာ်းကို
ပပို်းကူညီနပ်းခသည်။ လက့်ရှိကာလတွင့် CHF ၃၅,၄၈၆,၈၂၃ ြေန့် လက့်ြေရရှိပြြီ်းမဖစ်သည်။ (IFRC Go)

အသို်းဝင်နသာအချက်မျာ်း

ပိုဂဂလက ကဏ္ဍ ဆက်ဆနရ်း Nestle Myanmar
၂၀၂၀ မပည်နစ
ှ ် ဧပပီလ ၂၁ ရက်နနတွင် Nestle Myanmar သည်
မမန်မာနင
ို င
် ကကက်နမခနီအသင််းသို လှူေါန််းနငွနင
ှ ် နှာနခါင််းစည််း မျာ်းကို လာနရာက်လှူေါန််းခသည်။
လှူေါန််းခသည် နှာနခါင််းစည််းမျာ်းကို ယနန
လျှငမ် မန်စွာနမပာင််းလနနနသာ အနမခအနနမျာ်းတွင် တစ်ကိုယ်ရည်
ကာကွယ်နရ်းကရယာမျာ်း (PPE) ကို မမန်မာနင
ို င
် အနှရှ ကကက်နမခနီ
နစတနာလိုပ်အာ်းရှင် မျာ်းနှင် လိုအပ်နနသူမျာ်း အတွက်
ပပို်းနပ်းသွာ်းမည်မဖစ်သည်။ (ယခိုလငခ
် ်ကို နှပ်ပါ။ here.)

နေါင််းလိုပ်ဆွရန် here

နေါင််းလိုပ်ဆွရန် here

အရင််းအမမစ်မျာ်းနှင ် ဆက်သွယ်ရန် လငခ
် ်မျာ်း

ရဒါက့်တာ ရနထက့်လင့််း

ဂျိ ်းဇက့်မူရမ့်ဘ ိ

Daily MoHS update on COVID-19

ကျန််းမာနရ်းဌာန၊ ေိုညန်မှူ်း-

ြှ င််းနရ်းမှူ်း
စီမကန််းညနှု

မမန်မာနင
ို င
် ကကက်နမခနီအသင််း

IFRC မမန်မာနင
ို င
် ဌာနနရို ်း

nayhtetlin@redcross.org.mm

joseph.muyambo@ifrc.org

+95 9 799 531 565

+95 9 450 719 453

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 နှင် ကကက်နမခနီနင
ှ လ
် မခမ််းနီလှုပ်ရှာ်းမှုဆိုင်ရာ မတ်ဖက်အဖွွေ့မျာ်းမှ ထိုတ်နဝသည် ယခင်အပတ်စဉ COVID -19 နနာက်ဆို်းရ အချက်အလက်မျာ်း စာနစာင်မျာ်းကို ယခိုလငခ
် က
် ို နှပ်ပပီ်း ကကည်ရှုပါရန်။

