ှ ် ဧမြီလ ၂၈ ရက်
နနာက်ဆ်းို သတင််းလာ အမှတ် - ၁၃ - ၂၀၂၀ ခိုနစ

နဗ
ို ယ်ကိုရို နာဗိုင်း် ရြ်စ် (COVID-19) နှငစ
် ြ်လျဉ်းသည် နနာက်ဆို်းရသတင််းအချက်အလက်မျာ်း
ပမန်မာနင
ို င
် ရှ ကကက်နပခနီနင
ှ ် လပခမ််းနီလြ
ှု ်ရှာ်းမှု မတ်ဖက်မျာ်း၏ ြြို်းကူညီမှုပဖင ် နဆာင်ရွက်နသာ ပမန်မာနင
ို င
် ကကက်နပခနီအသင််း၏ လှုြရ
် ှာ်းနဆာင်ရွက်မှုမျာ်း

#COVID19 ဆိုငရ် ာ နေသတွင်း် လှုြ်ရှာ်းနဆာင်ရွက်မှုမျာ်းပဖင် ပမန်မာနငို င် နှင် ကမဘာအနှတွင် ထခိုက်အလွယ်ဆို်းသူမျာ်းကို ကူညီြြို်းပခင််း
(၂၀၂၀ ပြည့်နစ
ှ ့် ဧပြြီလ ၂၇ ရက့်၊
ည ၇ နာရြီ အထိ) ကျန့််းမာရရ်းနှင့်
အာ်းကစာ်းဝန့်ကကြီ်းဌာန (MoHS)
မှ ရနာက့်ဆ်းရ စာရင့််းမျာ်း
နစာငက် ကညလ
် ူနာ/သသယလူနာ
(PUI) စိုစန
ို ြေါင််း ၂,၈၅၀ ဦ်း
နရာဂေါရှနကကာင််း အတည်ပြြုလူနာ
၁၄၆ ဦ်း
နသဆို်းလူနာ ၅ ဦ်း
ပြန်လည်သက်သာလာသူဦ်းနရ ၁၆
ဦ်း

သတင််းရင််းပမစ် Surveillance Dashboard.
ကမဘာလ်းို ဆိုငရ
် ာ
ရေသခလိအြ့်ချက့်မျာ်းကိနာ်းရထာင့်၍ ရေသတွင်း့် ရပြေရှင်း့် ချက့်မျာ်းကိ

ထိခိက့်လွယ့်ဆ်းသူမျာ်းနှင့် ၎င့််းတိ၏ လိအြ့်ချက့်မျာ်းကိ

ရရာဂါြိ်းြျျံ့ နှမှုကိ တာ်းဆြီ်းကာကွယ့်ပခင့််း

ရြော့်ထတ့်ပခင့််း

၈,၇၉၉ အသွာ်းအလာကနသ
် တ်နစာငက် ကြ်

ပဖနန
် ဝမြီ်းနသာ နရာဂေါကာကွယ်နရ်းနှင် အသြညာနြ်းြစစည််းမျာ်း

ကကညရ
် ှု နရ်းစင်တာမျာ်းတွင် လှုြ်ရာှ ်းမှုမျာ်း

၂၀၂၀ ပြည်နစ
ှ ် ဧမြီလ ၂၁

၅,၄၉၈+ ထခိုက်ဆ်းို ရှု်းနင
ို န
် ပခ

ရက်နန မှတတ
် မ််းမျာ်းအရ

အသနြ်းပခင််း

MRCS COVID-19

၅,၃၈၄ +လူအဝင်အထွက်နနရာမျာ်းတွင်

တိုပြန်နဆာင်ရွက်မှုမျာ်း
၁၆,၀၄၆ +အမျြု်းသမီ်း

၃၀,၁၅၉ +အမျြု်းသာ်း

ကကက်နပခနီနစတနာလိုြအ
် ာ်းရှငမ
် ျာ်းြေါဝင်နသာ

ကကက်နပခနီနစတနာလိုြအ
် ာ်းရှငမ
် ျာ်းြေါဝင်နသာ

လှုြ်ရာှ ်းမှုမျာ်း

လှုြ်ရာှ ်းမှုမျာ်း

၁,၀၉၃,၄၅၆ +အမျြု်းသမီ်း အကျြု်းခစာ်းရသူမျာ်း

၁,၀၃၈,၂၇၅ +အမျြု်းသာ်း အကျြု်းခစာ်းရသူမျာ်း

ဆိုငရ
် ာ အချက်အလက်မျာ်းနှင်
ကန််းဂဏန််းမျာ်း - MRCS

ကန််းဂဏန််းမျာ်း here.

ဂရစိက့်ပြြုစရစာငရ
့် ရှာက့်ပခင့််း

မ

ကိုယ်အြူချန်တိုင်း် တာပခင််း
၁,၂၅၆ +အနထွနထွလူဦ်းနရ နှင်
၂၀၀,၇၇၀+

၂၇,၂၀၀+

၅၆,၃၀၀+

၃၂,၂၅၀+

၁၆,၀၀၀+

၅,၁၈၀+

ကျာ်း
ကွင်း့် ဆင့််းရလလာမှုမှ ကကက့်ရပခနြီတ၏
ိ အသမျာ်း

၂၃၂+

ထခိုက်လွယ်သူမျာ်းအတွက်
စတ်ြိုင်း် လူမှုြိုင်း် ဆိုငရ
် ာ အာ်းနြ်းကူညီမှု

အသွာ်းအလာနစာငက် ကြ်ကကညရ
် ှု နရ်း စင်တာမျာ်းရှ MRCS ၏ လှုြ်ရှာ်းနဆာင်ရွက်မှုမျာ်း

၂၀၂၀ ပြည်နစ
ှ ်

ကျွနန
် တာ်ကို
အနဆာက်အဦကို
ထိုင်း် နင
ို င
် မှ

မတ်လ

၁၉

ြို်းသတ်နဆ်းပဖန််းနြ်းြေါလို

ရက်နနညနနြင
ို ်း် က

နမာ်လမမြုင်တကက သလ
ို ်ရှ

ဖိုန်း် ဆက်နပြာြေါတယ်။

ယင််းအနဆာက်အဦမှာ

နနရြ်နရန
ွှေ့ ပြာင််းလိုြက
် င
ို သ
် ူမျာ်းအတွက်

အသွာ်းအလာကနသ
် တ်နစာငက် ကြ်ကကည်ရှုနရ်း

စင်တာတစ်ခို ပဖစ်လာမည်ပဖစ်နကကာင််း ကျွနန
် တာ်အာ်းနပြာခြေါတယ်။ ထိုအချန်မှစ၍ လူနြေါင််း ၁,၀၀၀
နကျာ်ကို ယင််းအသွာ်းအလာကနသ
် တ် နစာငက် ကြ်ကကည်ရှုနရ်းစင်တာတွင ် လက်ခခြေါသည်။

ဧမြီလ ၂၁
ရက်နနတွင ်
၈,၇၉၉ +
ဝန်နဆာင်မှုမျာ်းကို
မမြုွှေ့နယ် ၁၇၉
မျာ်းတွင ် လူနြေါင််း
၉၅,၀၀၀ ဦ်းအတွက်

၃

ြတ်ကကာ

နစာငက် ကြ်ကကည်ရှုမြီ်းချန်တင
ွ ်

စတ်အာ်းထက်သန်နနကကတယ်။
ထွကခ
် ွာချန်တင
ွ ်
ထိုတန
် ြ်းြေါတယ်။
ပြသရသည်။

လူတင
ို ်း်

မမတို၏

အသွာ်းအလာကနသ
် တ်
နနထင
ို မ် ြီ်းပဖစ်နကကာင််း

ေီလက်မတ
ှ က
် ို

မမအမ်သနရာက်
ို
နသာအခေါတင
ွ ်

နနထင
ို မ် ြီ်းပဖစ်နကကာင််း

ထသ
ို မ
ူ ျာ်းသည်

သရှမြီ်း

ပြန်ရန်

နစာငက် ကြ်ကကည်ရှုနရ်းစင်တာမှ

စင်တာတွင ်

သိုမှသာ

အမ်သို

နဖာ်နဆာင်လျက်ရှ
သည်။

အသအမှတ်ပြြုလက်မှတတ
် စ်နစာင်ကို
နေသခအိုြ်ချြုြ်နရ်းအဖွွှေ့မျာ်းကို

အသွာ်းအလာကနသ
် တ်နစာငက် ကည်နရ်းစင်တာတွင ်

၎င််းတအာ်း
ို

“နရာဂေါြို်းမရရှသူမျာ်း”

အပဖစ်သတ်မတ
ှ ်ကကြေါတယ်။

အသွာ်းအလာကနသ
် တ်နစာင ် ကကြ်ကကည်ရှုနရ်း စင်တာကို နရှာင်ရှာ်းခတ နနရြ်ပြန်သအ
ူ ချြုွှေ့အတွက်မူ

မွနပ် ြည်နယ်

အပခာ်းနည််းပဖင ် စီစဉရြေါတယ်။ အမ်န်းီ ချင််းမျာ်းမှ ၎င််းတက
ို ို သရှသည်နင
ှ ် နေသခအိုြ်ချြုြ်နရ်းအဖွွှေ့မျာ်းသို
အသနြ်းအနကကာင််းကကာ်းြေါတယ်။

ကကက့်ရပခနြီ အရပခခမူ (၇) ချက့်
လူသာ်းချင််းစာနာနထာက်ထာ်းပခင််း
ခွပခာ်းမှု မရှပခင််း

MRCS သည် ကကက်နပခနီနင
ှ ်
လပခမ််းနီ အနပခခ စည််းမျဉ်းမျာ်းကို
အချန်တိုင်း် ပမြှငတ
် င်၍ လိုက်နာ

ကကာ်းနနပခင််း

လျက်ရှမြီ်း၊ စီမကန််း

လွတလ
် ြ်ပခင််း

အနကာင်အထည်နဖာ်မှုတိုင်း် တွင်

နစတနာဝန်ထမ််းအကျြု်းနဆာင်ပခင််း

လည််း အပြန်အလှန် နလ်းစာ်းမှု

စည််းလို်းညီညွတ်ပခင််း

နှင် နာ်းလည်မှု ရှနသာ ဓနလကို

ကမဘာတစ်ဝန််း ြျွှေ့ နှပခင််း

လိုက်နာကျငသ
် ို်းလျက် ရှသည်။

ကျွနန
် တာ်

အသွာ်းအလာကနသ
် တ်နစာငက် ကြ်ကကည်ရှုနရ်းစင်တာတွင ်

လိုြင
် န််းမျာ်း

နဆာင်ရွက်ရတအခေါမှာ နှာနခေါင််းစည််းမျာ်းနှင ် တစ်ကယ
ို ်ရည်ကာကွယ်နရ်းသို်းြစစည််းမျာ်း (PPE) ကို
နထာက်ြနြ်းနနနသာ်လည််း

အလိုအနလာက်မရှနသ်းြေါ။

နရာဂေါကူ်းစက်မက
ှု ာကွယ်နင
ို န
် ရ်းနည််းလမ််းမျာ်းကို
ယခိုအချန်ထ န

ကယ
ို တ
် င
ို ်

သိုနသာ်လည််း
လိုကန
် ာကျငသ
် ို်းနသာနကကာင ်

်းကင်း် တယ်လို ခရြေါတယ်။ တစ်ကယ
ို ်ရည်ကာကွယ်နရ်းသို်းြစစည််းမျာ်း (PPE) သည်

နရာဂေါကူ်းစက်မက
ှု န
ို လျာချနင
ို န
် သာ်လည််း

မမကယ
ို က
် ို

အပြည်အဝ

ကာကွယ်ရန်မှာ

နရာဂေါကူ်းစက်မက
ှု ာကွယ်နရ်းလမ််းညန်ချက်မျာ်းကို အပြညအ
် ဝ လက
ို ်နာရန်လိုအြ်ြေါတယ်။"
လှုြ်ရှာ်းနဆာင် ရွက်မှုမျာ်းတွင် ြို်းသတ်နဆ်းပဖန််းပခင််း၊ ကိုယ်အြူချန်တိုင််းတာပခင််း၊ လက်သန ်နဆ်းရည် မျာ်း၊ နှာနခေါင််းစည််းမျာ်း၊

ရထက်နင
ို ၊် ကကက်နပခနီနစတနာလိုြ်အာ်းရှင၊် နမာ်လမမြုငမ် မြုွှေ့နယ်၊ မွနပ် ြည်နယ်။

အသြညာနြ်းလက်ကမ််း စာနစာင်မျာ်း ပဖန ်နဝပခင််း၊ စတ် ြိုင််းလူမှုြိုင််းဆိုင်ရာ အာ်းနြ်းကူညီပခင််း၊
ကနသ
် တ်နစာင်ကကြ် ကကည် ရှုရန်နရာက် ရလာမည
ှ
် သူမျာ်း အတွက် နနရာထိုင်ခင််း ပြင်ဆင် ပခင််း နှင် နစာင်ကကြ်ကကည်ရှု ွှေ့အ မြီ်း
နနရြ် ပြန်မည်သူမျာ်းအတွက် မမတိုနနအ မ်တွင် နနထိုင်စဉ သတထာ်းရမည် အချက်မျာ်းကို အသြညာနြ်းပခင််း တို ြေါဝင်သည် ။

# COVID-19
ရြ်ရွာလူ
ို လူာ်း
င်ြုတင်
ပြင်ဆ
ပခင်
နှင
် ပမန်
မာန
င
ို င
် ငို င
ရှ
န ်းအနတရာယ်မျာ်းအတွ
က် ပ် ြင်
အသင
ပ် ြင်
ဆင််းပခင််း
#COVID19
ရြ်ထ
ရွာအ
ထကက
ိုအာ်းြုတ
ကက
ပြင်င်ဆ
င်ပ်းခင်
်း နှ
င ် ပမန်
မာန
် ရှနပြာင်
နပြာင််း်းလ
လနနနသာ
နနနသာအနပခအနနမျာ်းအတွ
က် အသင
ဆင်ထ
ာ်းပခင်

တနသသာရီတိုင်း် နေသကကီ်း

ဧရာဝတီတိုင်း် နေသကကီ်း
ကိုဗစ်-၁၉ ဆိုငရ
် ာ သတင််းအချက်အ လက်မျာ်းနှင ် အကျြု်းသက်န ရာက်နင
ို မ
် ှုမ ျာ်းကို

ရှမ််းပြည်နယ်နတာင်ြိုင်း်

အစို်းရအာ်း ြြို်းကူညီသည် လှုြ်ရာှ ်းမှုမျာ်း

ပြည်သူလူထိုအာ်း အသနြ်းနဝမျှပခင််းနှင ် လူထို ြူ်းနြေါင််းြေါဝင်လာနအာင် စည််းရို ်း နပြာဆိုပခင််း

ကရင်
ပြည်
နယ်
ကရင်
ပြည်
နယ်

မွနပ် ြည်နယ်
အနပခခလိုအြ်ချက်မျာ်းကို တ်းို ပမြှငန
် ြ်းအြ်ပခင််း

စတ်ြိုင်း် လူမှုြိုင်း် ဆိုငရ
် ာ အာ်းနြ်းကူညီပခင််း

ကချင်
ကချင်
ပြည်ပြည်
နယ်နယ်

ရခိုငပ် ြည်နယ်

ရှမ််းပြည်နယ် နပမာက်ြိုင်း်

ဦ်းတည်ပြည်နယ်မျာ်းနှင် တိုင်း် နေသကကီ်းမျာ်း - ပြည်နယ်နင
ှ ် တိုင်း် နေသကကီ်း

ရန်ြိုနငွ လိုအြ်ချက် - ပမန်မာကျြ်နငွ ၃,၀၅၇,၁၀၀,၅၀၀

ြေါဝင်နဆာင်ရွကန
် နကကနသာ MRCS ဝန်ထမ််း - နင
ို င
် အနှ MRCS အသင််းခွနြေါင််း

၁၇ ခိုလို်း

(ခနမ
် ှန်း် နပခ အနမရကန်နေေါ်လာ ၂,၁၉၀,၀၆၀)

၃၃၀ မှ MRCS ဝန်ထမ််း ၇၅၁ ဦ်း နှင် ကကက်နပခနီနစတနာလိုြ်အာ်းရှင် ၄,၀၀၀ + ဦ်း)

IFRC ၏ ပြန်လည်စစစ်ထာ်းနသာ အနရ်းနြေါ် နထာက်ြနငွ အနပခအနနမျာ်း

အသို်းဝင်နသာ လမ််းညန်ချက်မျာ်း

COVID-19 အိမ့်ပြန့်ရရာက့်လျှင့်
သင့်ဘာလြ့်သငသ
့် နည့််း။

၂၀၂၀ ပြည်နစ
ှ ် မတ်လ ၂၆ ရက်နနတွင် IFRC သည် COVID-19 ြျွှေ့ နှမှုကို တိုပြန်နဆာင်ရွက်စမ်နသာငှာ ပြန်လည်စစစ်ထာ်းနသာ ၎င််း၏

အမ်ဝင်နြေါက်တွင် မမ၏ အတ်၊ ဖနြ်၊ နသာ နှင် န ်းဝယ်ြစစည််းမျာ်းကို
ချထာ်းြေါ။

အနရ်းနြေါ် နထာက်ြနငွ ကို

မမ၏ လက်ကို ဆြ်ပြာပဖင် စနစ်တကျမနဆ်းမီ မည်သည်အရာကမ
ို ျှ

launched

အသနြ်းခသည်။ ယခို အနရ်းနြေါ် နထာက်ြနငွသည် ပြန်လည်စစစ်ထာ်းနသာ စစရြါင့််း CHF

၁၅၀ သန့််း ြေါဝင်မြီ်း၊ IFRC အနနပဖင် COVID-19 ေဏ်ခရနသာ ရြ်ရွာမျာ်း သိုမဟိုတ် သက်နရာက်ခရနင
ို န
် ပခရှနသာ ရြ်ရွာမျာ်းထ

မကိုင်ြေါနင
ှ ်။

အကူအညီနင
ှ ်
အဝတ်အစာ်းမျာ်းနှင် အတ်ကို မကကာခဏ နလျှာ်ဖတ
ွ ်ြေါ။

ြြို်းကူညီမှုနြ်းရန်

၎င််း၏

အဖွွှေ့ဝင်မျာ်းကို

ြြို်းကူညီနြ်းခသည်။

လက့်ရိက
ှ ာလတွင့်

CHF

၃၉ခန့်

၄၇၁,၁၁၃,

လက့်ခရရှိပြြီ်းပဖစ်သည်။ IFRC Go)

နရချြု်းချန် တွင် ဆြ်ပြာပဖင် ကယ
ို ်ခနဒာအနှြွတ်တက
ို ်ြေါ။

အမ်သို ပြန်လည်နရာက်ရှမြီ်းတိုင််း ဖိုန််းနှင် မျက်မှန်မျာ်းကို
သန်ရှင််းနရ်းပြြုလိုြ်ြေါ။

အမ်အပြင်မှ အမ်အတွင်း် သို ပြန်နရာက်သည်နင
ှ ်
မမကိုယ်တိုငန
် င
ှ ် မမချစ်ခင်နစ
ှ ်သက်သမ
ူ ျာ်းကို
န

M

သတပြြုြေါ။ ရိုြ်ြိုင်း် ဆိုငရ
် ာ နဝ်းကွာ၍
စတ်ချင််းနီ်းစြ်ြေါနစ။ ❤️

်းကင််းကျန််းမာနစသည် နည််းလမ််း ငေါ်းသွယ်။

COVID-19 အတွက်

COVID-19 နှငစ
် ာ်းနြ်ရကခာဖူလိုမှု နှင်

စတ်ြိုင်း် လူမှုြိုင်း် ဆိုငရ
် ာ

သက်နမွ်းဝမ််းနကျာင််းမျာ်းနြေါ်

အာ်းနြ်းကူညီမှုနင
ှ ် ကျန််းမာနရ်း

သက်နရာက်မှု

ဝက်ဆိုေတ
် ွင် နဆွ်းနနွ်းပခင််း ယခိုနဆွ်းနနွ်းမှုတွင် -

နစာငက် ကြ်ကကည်ရှုနရ်းစင်တာမျာ်း၊ ကိုနြ
် စစည်း် မျာ်း နှင်

ကျွမ််းကျင်ြညာရှငမ
် ျာ်းသည် နရာဂေါြို်းြျွှေ့ နှမှုမျာ်းတွင်

လူအမျာ်း၏ သွာ်းလာလှုြရ
် ှာ်းမှုနြေါ်

MHPSS ပြဿနာမျာ်းကို မည်သို နပဖရှင်း် နင
ို န
် ကကာင််း

ကနသ
် တ်ထာ်းပခင််းတိုသည် လူအမျာ်း၏

အာဖရကအနနာက်ြိုင်း် အီ

သက်နမွ်းဝမ််းနကျာင််းအလိုြ်မျာ်းအနြေါ် သသာထင်ရှာ်းနသာ

လ
ို ာ ြျွှေ့ နှမှုအြေါအဝင်

COVID -19 နှင် ယခင် နရာဂေါြို်းြျွှေ့ နှမှုမျာ်းမှ နမူနာမျာ်းနြေါ်

လူမှုစီ်းြွာ်း ဂယက်ရို က်မှုမျာ်း ရှသည်။

အနပခခ၍ စူ်းစမ််းနလလာခကကသည်။ .

လက်ရအနပခအနနမျာ်းက
ှ
ို ပခြုငန
ို လလာမှု နှင် COVID-19 ၏

ကမ္ာကကက့်ရပခနြီရန (၂၀၂၀ ပြည့်နစ
ှ ့် ရမလ ၈ ရက့်ရန) အတွက့် ရဆာင့်ြေ့်ပြေစ့်သည့် “လက့်ခြ့်တ်းြီ လိ
ဆက့်လက့်အာ်းရြ်း ဂဏ့်ပြြုကကြါစိ” အတိင့််း ရရာဂါကူ်းစက့်နင့်
ိ ရချကိ မမူြဲ ကျန့််းမာရရ်း
ရစာငရ
့် ရှာက့်မရ
ှု ြ်းရနသည့် ကျန့််းမာရရ်းဝန့်ထမ့််းမျာ်း၊ ကကက့်ရပခနြီရစတနာလြ့်အာ်းရှငမ
့် ျာ်းနှင့် ဝန့်ထမ့််းမျာ်းကိ
လက့်ခြ့်သပြေင့် ဆက့်လက့် အာ်းရြ်းကကြါစိ။
ကျွနြ
်ို ်တိုနှငအ
် တူြူ်းနြေါင််း၍ လက်ခိုြ်တီ်းလို ဆက်လက်အာ်းနြ်း ဂိုဏပ် ြြုကကြေါစို။

ခနမ
် ှန်း် သက်နရာက်မှုမျာ်းကို နအာက်ြေါလငခ
် ်တင
ွ ်

Webinar recording

နလလာနင
ို သ
် ည်။ here.

အရင််းအပမစ်မျာ်းနှင ် ဆက်သွယ်ရန် လငခ
် ်မျာ်း

ရေါက့်တာ ရနထက့်လင့််း

ဂျိြု်းဇက့်မူရမ့်ဘ ိ

Daily MoHS update on COVID-19

ေိုတယညန်ကကာ်းနရ်းမ်း၊ ကျန််းမာနရ်းဌာန၊

ြှ င််းနရ်းမ်း
စီမကန််းညနှု

ပမန်မာနင
ို င
် ကကက်နပခနီအသင််း

IFRC ပမန်မာနင
ို င
် ဌာနနရို ်း

IFRC Asia Pacific COVID-19 Dashboard

nayhtetlin@redcross.org.mm

joseph.muyambo@ifrc.org

MRCS social media (Facebook/Twitter)

+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

MRCS နှင် ကကက်နပခနီနင
ှ လ
် ပခမ််းနီလှုြ်ရှာ်းမှုဆိုငရ
် ာ မတ်ဖက်အဖွွှေ့မျာ်းမှ ထိုတ်နဝသည် ယခင်အြတ်စဉ COVID-19 နနာက်ဆို်းရ အချက်အလက်မျာ်း စာနစာင်မျာ်းကို ယခိုလငခ
် ်ကို နှြ်မြီ်း ကကည်ရှုြေါရန်။

