
မွနပ်ြည်နယ် 

 
 

န ိုဗယ်က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရြ်စ် (COVID-19) နငှ စ်ြ်လျဉ်းသည  ်နနာက်ဆ ို်းရသတင််းအချက်အလက်မျာ်း 

ပမနမ်ာန ိုငင် ရှ  ကကက်နပခနနီငှ  ်လပခမ််းနလီှုြ်ရှာ်းမှု မ တဖ်က်မျာ်း၏ ြ  ြ ို်းကူညီမှုပဖင  ်နဆာငရွ်က်နသာ ပမနမ်ာန ိုငင် ကကက်နပခနအီသင််း၏ လှုြ်ရှာ်းနဆာငရွ်က်မှုမျာ်း 

 

 

    

    

                

 

  

  

 
    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(၂၀၂၀ ပြည ့်နစှ့် ဧပြြီလ ၂၇ ရက့်၊ 

ည ၇ နာရြီ အထ)ိ ကျန့််းမာရရ်းနငှ ့် 

အာ်းကစာ်းဝန့်ကကြီ်းဌာန (MoHS) 

မှ ရနာက့်ဆ  ်းရ စာရင့််းမျာ်း 

 

 

နစာင က်ကည လ်ူနာ/သ သယလနူာ 

(PUI) စိုစိုနြေါင််း ၂,၈၅၀ ဦ်း 

နရာဂေါရှ နကကာင််း အတည်ပြြုလူနာ 

၁၄၆ ဦ်း 

နသဆ ို်းလူနာ ၅ ဦ်း 

ပြနလ်ည်သက်သာလာသူဦ်းနရ ၁၆ 

ဦ်း 

 

သတင််းရင််းပမစ်  - 

Surveillance Dashboard. 

ကမဘာလ ို်းဆ ိုငရ်ာ 

က န််းဂဏန််းမျာ်း here. 

 

ရေသခ လိ အြ့်ချက့်မျာ်းကိ နာ်းရထာင့်၍ ရေသတငွ့််း ရပြေရငှ့််းချက့်မျာ်းကိ  

ရြော့်ထ တ့်ပခင့််း 

 

 

ရရာဂါြိ ်းြျ ျံ့ နှ  မှုကိ  တာ်းဆြီ်းကာကွယ့်ပခင့််း 

  

ထခိိ က့်လွယ့်ဆ  ်းသမူျာ်းနငှ ့် ၎င့််းတိ  ၏ လိ အြ့်ချက့်မျာ်းကိ  

ဂရ စိ က့်ပြြုစ ရစာင ့်ရရာှက့်ပခင့််း 

 

 

#COVID19 ဆ ိုငရ်ာ နေသတွင််း လှုြ်ရှာ်းနဆာငရွ်က်မှုမျာ်းပဖင  ်ပမနမ်ာန ိုငင် နငှ  ်ကမဘာအနှ  တွင ်ထ ခ ိုက်အလွယ်ဆ ို်းသူမျာ်းက ို ကူညီြ  ြ ို်းပခင််း 

 

 

 ကျွနန်တာက် ို မတလ် ၁၉ ရက်နန  ညနနြ ိုင််းက နမာလ်မမ ြုငတ်ကကသ ိုလ်ရှ  

အနဆာကအ်ဦက ို ြ ို်းသတန်ဆ်းပဖန််းနြ်းြေါလ ို   ဖိုန််းဆကန်ပြာြေါတယ်။ ယင််းအနဆာကအ်ဦမာှ 

ထ ိုင််းန ိုငင် မှ နနရြ်နရ ွှေ့နပြာင််းလိုြက် ိုငသူ်မျာ်းအတကွ် အသွာ်းအလာကန  သ်တန်စာင က်ကြ်ကကည ်ရှုနရ်း 

စငတ်ာတစ်ခို ပဖစလ်ာမည်ပဖစန်ကကာင််း ကျွနန်တာ်အာ်းနပြာခ  ြေါတယ်။ ထ ိုအချ နမ်ှစ၍ လူနြေါင််း ၁,၀၀၀ 

နကျာက် ို ယင််းအသွာ်းအလာကန  သ်တ် နစာင က်ကြ်ကကည ်ရှုနရ်းစငတ်ာတငွ ်လကခ် ခ  ြေါသည်။ 

၃ ြတ်ကကာ နစာင က်ကြ်ကကည ်ရှုမြီ်းချ နတ်ငွ ် လတူ ိုင််း မ မ တ ို  ၏ အ မ်သ ို   ပြနရ်န ်

စ တအ်ာ်းထက်သနန်နကကတယ်။ အသွာ်းအလာကန  သ်တ ် နစာင က်ကြ်ကကည ်ရှုနရ်းစငတ်ာမ ှ

ထွကခ်ွာချ နတ်ငွ ် စငတ်ာတငွ ် နနထ ိုငမ်ြီ်းပဖစန်ကကာင််း အသ အမတှ်ပြြုလကမ်ှတတ်စ်နစာငက် ို 

ထိုတန်ြ်းြေါတယ်။ ေလီကမ်တှက် ို မ မ အ မ်သ ို  နရာကန်သာအခေါတငွ ် နေသခ အိုြ်ချြုြ်နရ်းအဖွ ွှေ့မျာ်းက ို 

ပြသရသည်။ သ ို  မသှာ ထ ိုသူမျာ်းသည် အသွာ်းအလာကန  သ်တန်စာင က်ကည ်နရ်းစငတ်ာတွင ်

နနထ ိုငမ်ြီ်းပဖစန်ကကာင််း သ ရှ မြီ်း ၎င််းတ ို  အာ်း “နရာဂေါြ ို်းမရရှ သူမျာ်း” အပဖစ်သတ်မတှ်ကကြေါတယ်။ 

အသွာ်းအလာကန  သ်တန်စာင  ် ကကြ်ကကည ်ရှုနရ်း စငတ်ာက ို နရှာငရှ်ာ်းခ  တ   နနရြ်ပြနသူ်အချ ြုွှေ့အတကွ်မ ူ

အပခာ်းနည််းပဖင  ်စီစဉရြေါတယ်။ အ မ်န်ီးချင််းမျာ်းမှ ၎င််းတ ို  က ို သ ရှ သည်နငှ  ်နေသခ အိုြ်ချြုြ်နရ်းအဖွ ွှေ့မျာ်းသ ို   

အသ နြ်းအနကကာင််းကကာ်းြေါတယ်။  

ကျွနန်တာ် အသွာ်းအလာကန  သ်တ်နစာင က်ကြ်ကကည ်ရှုနရ်းစငတ်ာတွင ် လိုြင်န််းမျာ်း 

နဆာငရွ်က်ရတ  အခေါမှာ နာှနခေါင််းစည််းမျာ်းနငှ  ် တစက် ိုယ်ရည်ကာကယွ်နရ်းသ ို်းြစစည််းမျာ်း (PPE) က ို  

နထာက်ြ  နြ်းနနနသာလ်ည််း အလ ိုအနလာက်မရှ နသ်းြေါ။ သ ို  နသာလ်ည််း 

နရာဂေါကူ်းစက်မှုကာကယွ်န ိုငန်ရ်းနည််းလမ််းမျာ်းက ို က ိုယတ် ိုင ် လ ိုကန်ာကျင သ် ို်းနသာနကကာင  ်

ယခိုအချ နထ်  န ်းကင ််းတယ်လ ို   ခ ရြေါတယ်။ တစက် ိုယ်ရည်ကာကယွ်နရ်းသ ို်းြစစည််းမျာ်း (PPE) သည် 

နရာဂေါကူ်းစက်မှုက ိုနလျာ ချန ိုငန်သာလ်ည််း မ မ က ိုယက် ို အပြည ်အဝ ကာကယွ်ရနမ်ှာ 

နရာဂေါကူ်းစက်မှုကာကယွ်နရ်းလမ််းည နခ်ျကမ်ျာ်းက ို အပြည အ်ဝ လ ိုက်နာရနလ် ိုအြ်ြေါတယ်။" 

ရ ထက်န ိုင၊် ကကက်နပခနနီစတနာလိုြ်အာ်းရှင၊် နမာ်လမမ ြုငမ်မ ြုွှေ့နယ၊် မွနပ်ြည်နယ်။ 

 

၁၆,၀၄၆ +  အမျ ြု်းသမီ်း 

ကကက်နပခနနီစတနာလိုြအ်ာ်းရှငမ်ျာ်းြေါဝငန်သာ 

လှုြ်ရှာ်းမှုမျာ်း 

၁,၀၉၃,၄၅၆ + အမျ ြု်းသမီ်း အကျ ြု်းခ စာ်းရသူမျာ်း 

 

၃၀,၁၅၉ + အမျ ြု်းသာ်း 

ကကက်နပခနနီစတနာလိုြအ်ာ်းရှငမ်ျာ်းြေါဝငန်သာ 

လှုြ်ရှာ်းမှုမျာ်း 

၁,၀၃၈,၂၇၅ + အမျ ြု်းသာ်း အကျ ြု်းခ စာ်းရသူမျာ်း 

 

 

မ ကျာ်း 

၈,၇၉၉ အသွာ်းအလာကန  သ်တ်နစာင က်ကြ် 

ကကည ရ်ှုနရ်းစငတ်ာမျာ်းတွင ်လှုြ်ရာှ်းမှုမျာ်း 

၅,၃၈၄ + လအူဝငအ်ထွက်နနရာမျာ်းတွင ်

က ိုယ်အြူချ နတ် ိုင််းတာပခင််း 

 

၂၀၂၀ ပြည ်နစ်ှ ဧမြီလ ၂၁ 

ရက်နန   မှတတ်မ််းမျာ်းအရ 

MRCS COVID-19 

တ ို  ပြနန်ဆာငရွ်က်မှုမျာ်း 

ဆ ိုငရ်ာ အချက်အလက်မျာ်းနငှ  ်

က န််းဂဏန််းမျာ်း  - MRCS 

 

၅,၄၉၈+ ထ ခ ိုက်ဆ ို်းရှု  ်းန ိုငန်ပခ 

အသ နြ်းပခင််း 

 

၁,၂၅၆ + အနထွနထွလူဦ်းနရ နငှ  ်

ထ ခ ိုက်လွယ်သူမျာ်းအတကွ် 

စ တ်ြ ိုင််းလူမှုြ ိုင််းဆ ိုငရ်ာ အာ်းနြ်းကညူီမှု 

လှုြ်ရှာ်းနဆာင်ရွက်မှုမျာ်းတွင် ြ ို်းသတ်နဆ်းပဖန််းပခင််း၊ က ိုယ်အြူချ နတ် ိုင််းတာပခင််း၊ လက်သန  ်နဆ်းရည်မျာ်း၊ နာှနခေါင််းစည််းမျာ်း၊ 

အသ ြညာနြ်းလက်ကမ််းစာနစာင်မျာ်း ပဖန  ်နဝပခင််း၊ စ တ်ြ ိုင််းလူမှုြ ိုင််းဆ ိုင်ရာ အာ်းနြ်းကူညီပခင််း၊  

ကန  သ်တ်နစာင ်ကကြ်ကကည ်ရှုရနန်ရာက်ရှ လာမည ် သူမျာ်း အတွက် နနရာထ ိုင်ခင််း ပြင်ဆင်ပခင််း နငှ ် နစာင ်ကကြ်ကကည ်ရှု ွှေ့အမြီ်း 

နနရြ်ပြနမ်ည ်သူမျာ်းအတွက် မ မ တ ို  နနအ မ်တွင် နနထ ိုင်စဉ သတ ထာ်းရမည  ်အချက်မျာ်းက ို အသ ြညာနြ်းပခင််း တ ို   ြေါဝင်သည်။ 
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ပဖန  န်ဝမြီ်းနသာ နရာဂေါကာကွယ်နရ်းနငှ  ်အသ ြညာနြ်းြစစည််းမျာ်း 

 

၂၀၀,၇၇၀ + 

 

၅၆,၃၀၀ + 

 

၂၇,၂၀၀ + 

 

၃၂,၂၅၀+ ၁၆,၀၀၀ + 

 

၅,၁၈၀ + 

 

၂၃၂ + 

 
အသွာ်းအလာနစာင က်ကြ်ကကည ရ်ှုနရ်း စငတ်ာမျာ်းရှ  MRCS ၏ လှုြ်ရှာ်းနဆာငရွ်က်မှုမျာ်း 

 

၂၀၂၀ ပြည ်နစှ် 

ဧမြီလ ၂၁ 

ရက်နန  တွင ်

၈,၇၉၉ +

ဝနန်ဆာငမ်ှုမျာ်းက ို 

၁၇၉ မမ ြု ွှေ့နယ်  

မျာ်းတွင ်လူနြေါင််း 

၉၅,၀၀၀ ဦ်းအတွက် 

နဖာ်နဆာငလ်ျက်ရှ 

သည်။ 

 

ကကက့်ရပခနြီ အရပခခ မူ (၇) ချက့် 

 

လူသာ်းချင််းစာနာနထာက်ထာ်းပခင််း 

ခွ ပခာ်းမှု မရှ ပခင််း 

ကကာ်းနနပခင််း 

လွတလ်ြ်ပခင််း 

နစတနာ ဝနထ်မ််းအကျ ြု်းနဆာငပ်ခင််း 

စည််းလ ို်းညညီွတ်ပခင််း 

ကမဘာတစ်ဝန််း ြျ ွှေ့ နှ  ပခင််း 

 
 
 

MRCS သည် ကကက်နပခနနီငှ  ်

လပခမ််းန ီအနပခခ  စည််းမျဉ်းမျာ်းက ို 

အချ နတ် ိုင််း ပမြှင တ်င၍် လ ိုက်နာ 

လျက်ရှ မြီ်း၊ စီမ က န််း 

အနကာငအ်ထညန်ဖာ်မှုတ ိုင််းတွင်

လည််း အပြနအ်လှန ်နလ်းစာ်းမှု 

နငှ  ်နာ်းလည်မှု ရှ နသာ ဓနလ က ို 

လ ိုက်နာကျင သ် ို်းလျက် ရှ သည်။ 

 
 

 

  ကွင့််းဆင့််းရလ လာမှုမ ှကကက့်ရပခနြီတိ  ၏ အသ မျာ်း 

   

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/


ကရငပ်ြည်နယ ်

 

ရှမ််းပြညန်ယ ်နပမာက်ြ ိုင််း 

 

ရှမ််းပြညန်ယ်နတာငြ် ိုင််း 

 

မွနပ်ြည်နယ ်

 

ကချငပ်ြည်နယ ်

 

 ဧရာဝတီတ ိုင််းနေသကက်ီး 
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# COVID-19 ရြ်ရွာလူထိုအာ်း ကက ြုတငပ်ြငဆ်ငပ်ခင််း နငှ  ်ပမနမ်ာန ိုငင် ရှ  နပြာင််းလ နနနသာ န ်းအနတရာယ်မျာ်းအတွက် အသင ပ်ြငဆ်ငပ်ခင််း 

 

အရင််းအပမစ်မျာ်းနငှ  ်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)     

 

ရနြ် ိုနင ွလ ိုအြ်ချက် - ပမနမ်ာကျြ်နင ွ၃,၀၅၇,၁၀၀,၅၀၀ 

(ခန  မ်ှန််းနပခ အနမရ ကနန်ေေါ်လာ ၂,၁၉၀,၀၆၀) 

     

ြေါဝငန်ဆာငရွ်ကန်နကကနသာ MRCS ဝနထ်မ််း - န ိုငင် အနှ   MRCS အသင််းခွ နြေါင််း 

၃၃၀ မှ MRCS ဝနထ်မ််း ၇၅၁ ဦ်း နငှ  ်ကကက်နပခနနီစတနာလိုြ်အာ်းရှင ်၄,၀၀၀ + ဦ်း) 

 

ဦ်းတည်ပြည်နယ်မျာ်းနငှ  ်တ ိုင််းနေသကကီ်းမျာ်း - ပြည်နယ်နငှ  ်တ ိုင််းနေသကကီ်း 

၁၇ ခိုလ ို်း 

က ိုဗစ်-၁၉ ဆ ိုငရ်ာ သတင််းအချက်အလက်မျာ်းနငှ  ်အကျ ြု်းသက်နရာက်န ိုငမ်ှုမျာ်းက ို 

ပြည်သူလူထိုအာ်း အသ နြ်းနဝမျှပခင််းနငှ  ်လူထိုြူ်းနြေါင််းြေါဝငလ်ာနအာင ်စည််းရ ို်းနပြာဆ ိုပခင််း 

 

တနသသာရီတ ိုင််းနေသကကီ်း 

 အစ ို်းရအာ်း ြ  ြ ို်းကညူီသည  ်လှုြ်ရာှ်းမှုမျာ်း 

 

စ တ်ြ ိုင််းလူမှုြ ိုင််းဆ ိုငရ်ာ အာ်းနြ်းကညူီပခင််း 

 

အနပခခ လ ိုအြ်ချက်မျာ်းက ို တ ို်းပမြှင န်ြ်းအြ်ပခင််း 
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COVID-19 အတွက် 

စ တ်ြ ိုင််းလူမှုြ ိုင််းဆ ိုငရ်ာ 

အာ်းနြ်းကူညီမှုနငှ  ်ကျန််းမာနရ်း  

ဝက်ဆ ိုေတ်ွင ်နဆွ်းနန်ွးပခင််း - ယခိုနဆွ်းနန်ွးမှုတွင ်

ကျွမ််းကျငြ်ညာရငှမ်ျာ်းသည ်နရာဂေါြ ို်းြျ ွှေ့ နှ  မှုမျာ်းတွင်  

MHPSS ပြဿနာမျာ်းက ို မည်သ ို   နပဖရှင််းန ိုငန်ကကာင််း 

အာဖရ ကအနနာက်ြ ိုင််း အီ  ိုလာ ြျ ွှေ့ နှ  မှုအြေါအဝင ်

COVID -19 နငှ  ်ယခင ်နရာဂေါြ ို်းြျ ွှေ့ နှ  မှုမျာ်းမှ နမူနာမျာ်းနြေါ် 

အနပခခ ၍ စူ်းစမ််းနလ လာခ  ကကသည။် .  

 

Webinar recording 

 

COVID-19 နငှ စ်ာ်းနြ်ရ ကခာဖူလ ိုမှု နငှ  ်

သက်နမွ်းဝမ််းနကျာင််းမျာ်းနြေါ် 

သက်နရာက်မှု 

နစာင က်ကြ်ကကည ်ရှုနရ်းစငတ်ာမျာ်း၊ ကိုနြ်စစည််းမျာ်း နငှ  ်

လူအမျာ်း၏ သွာ်းလာလှုြ်ရှာ်းမှုနြေါ် 

ကန  သ်တ်ထာ်းပခင််းတ ို  သည ်လအူမျာ်း၏ 

သက်နမွ်းဝမ််းနကျာင််းအလိုြ်မျာ်းအနြေါ် သ သာထငရ်ှာ်းနသာ 

လူမှုစီ်းြွာ်း ဂယကရ် ိုက်မှုမျာ်း ရှ သည်။ 

လက်ရှ အနပခအနနမျာ်းက ို ပခ ြုင ိုနလ လာမှု နငှ  ်COVID-19 ၏ 

ခန  မှ်န််းသက်နရာက်မှုမျာ်းက ို နအာက်ြေါလင ခ််တငွ ် 

နလ လာန ိုငသ်ည်။ here. 

 

အ မ်အပြငမ်ှ အ မ်အတွင််းသ ို   ပြနန်ရာက်သည်နငှ  ်

မ မ က ိုယ်တ ိုငန်ငှ  ်မ မ ချစ်ခငန်စှ်သက်သမူျာ်းက ို 

န ်းကင််းကျန််းမာနစသည ် နည််းလမ််း ငေါ်းသွယ်။ 

 

သတ ပြြုြေါ။ ရိုြ်ြ ိုင််းဆ ိုငရ်ာ နဝ်းကွာ၍ 

စ တ်ချင််းန်ီးစြ်ြေါနစ။ ❤️ 

အ မ်ဝင်နြေါက်တွင် မ မ ၏ အ တ်၊ ဖ နြ်၊ နသာ  နငှ ် န ်းဝယ်ြစစည််းမျာ်းက ို 

ချထာ်းြေါ။ 

 

#COVID19 ရြ်ရွာလူထိုအာ်း ကက ြုတငပ်ြငဆ်ငပ်ခင််း နငှ  ်ပမနမ်ာန ိုငင် ရှ  နပြာင််းလ နနနသာအနပခအနနမျာ်းအတွက် အသင ပ်ြငဆ်ငထ်ာ်းပခင််း 

IFRC ၏ ပြနလ်ည်စ စစ်ထာ်းနသာ အနရ်းနြေါ် နထာက်ြ  နင ွအနပခအနနမျာ်း 

၂၀၂၀ ပြည ်နစ်ှ မတ်လ ၂၆ ရက်နန  တွင ် IFRC သည် COVID-19 ြျ ွှေ့ နှ  မှုက ို တ ို  ပြနန်ဆာငရွ်က်စ မ ်နသာငာှ ပြနလ်ည်စ စစ်ထာ်းနသာ ၎င််း၏ 

အနရ်းနြေါ် နထာက်ြ  နင ွက ို launched အသ နြ်းခ  သည်။ ယခို အနရ်းနြေါ် နထာက်ြ  နငသွည် ပြနလ်ည်စ စစ်ထာ်းနသာ စ စ ရြါင့််း CHF 

၁၅၀ သန့််း ြေါဝငမ်ြီ်း၊ IFRC အနနပဖင  ် COVID-19 ေဏခ် ရနသာ ရြ်ရွာမျာ်း သ ို  မဟိုတ ် သက်နရာက်ခ ရန ိုငန်ပခရှ နသာ ရြ်ရွာမျာ်းထ  

အကူအညီနငှ  ် ြ  ြ ို်းကညူီမှုနြ်းရန ် ၎င််း၏ အဖွ ွှေ့ဝငမ်ျာ်းက ို ြ  ြ ို်းကူညီနြ်းခ  သည်။ လက့်ရှိကာလတငွ့် CHF ၃၉ ,၁၁၃,၄၇၁ ခန  ့် 

လက့်ခ ရရှိပြြီ်းပဖစ်သည်။ IFRC Go) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  MRCS နငှ  ်ကကက်နပခနနီငှ လ်ပခမ််းနလီှုြ်ရှာ်းမှုဆ ိုငရ်ာ မ တ်ဖက်အဖွ ွှေ့မျာ်းမှ ထိုတ်နဝသည ် ယခငအ်ြတ်စဉ COVID-19 နနာက်ဆ ို်းရ အချက်အလက်မျာ်း စာနစာငမ်ျာ်းက ို ယခိုလင ခ််က ို နှ ြ်မြီ်း ကကည ်ရှုြေါရန။် 

 

ကမ္ာ ကကက့်ရပခနြီရန   (၂၀၂၀ ပြည ့်နစှ့် ရမလ ၈ ရက့်ရန  ) အတကွ့် ရဆာင့်ြ ေ့်ပြေစ့်သည ့် “လက့်ခ ြ့်တြီ်းလိ   

ဆက့်လက့်အာ်းရြ်း ဂ ဏ့်ပြြုကကြါစိ  ” အတိ င့််း ရရာဂါကူ်းစက့်နိ င့်ရချကိ  မမူြဲ ကျန့််းမာရရ်း 

ရစာင ့်ရရှာက့်မှုရြ်းရနသည ့် ကျန့််းမာရရ်းဝန့်ထမ့််းမျာ်း၊ ကကက့်ရပခနြီရစတနာလ ြ့်အာ်းရှင့်မျာ်းနငှ ့် ဝန့်ထမ့််းမျာ်းကိ  

လက့်ခ ြ့်သ ပြေင ့် ဆက့်လက့် အာ်းရြ်းကကြါစိ ။ 
 

ကျွန်ိုြ်တ ို  နငှ အ်တူြူ်းနြေါင််း၍ လက်ခိုြ်တီ်းလ ို   ဆက်လက်အာ်းနြ်း ဂိုဏပ်ြြုကကြေါစ ို  ။ 

 

ရေါက့်တာ ရနထက့်လင့််း 

ေိုတ ယည နက်ကာ်းနရ်းမ ်း၊ ကျန််းမာနရ်းဌာန၊ 

ပမနမ်ာန ိုငင် ကကက်နပခနအီသင််း 

nayhtetlin@redcross.org.mm   

+95 9 799 531 565 

 

COVID-19 အမိ့်ပြန့်ရရာက့်လျှင့် 

သင့်ဘာလ ြ့်သင ့်သနည့််း။ 

 
မ မ ၏ လက်က ို ဆြ်ပြာပဖင ် စနစတ်ကျမနဆ်းမီ မည်သည ်အရာက ိုမျှ 

မက ိုင်ြေါနငှ ်။ 

 အဝတ်အစာ်းမျာ်းနငှ ် အ တ်က ို မကကာခဏ နလျှာ်ဖတွ်ြေါ။ 

 
နရချ ြု်းချ န် တွင် ဆြ်ပြာပဖင ် က ိုယ်ခနဒာအနှ ြွတ်တ ိုက်ြေါ။ 

 
အ မ်သ ို   ပြန်လည်နရာက်ရှ မြီ်းတ ိုင််း ဖိုန််းနငှ  ်မျကမ်ှန်မျာ်းက ို 

သန  ်ရှင််းနရ်းပြြုလိုြ်ြေါ။ 

 

ဂျိြု်းဇက့်မူရမ့်ဘိ  

စီမ က န််းညြှ နှု င််းနရ်းမ ်း 

IFRC ပမနမ်ာန ိုငင်  ဌာနနရ ို်း 

joseph.muyambo@ifrc.org   

+95 9 450 719 453  

 

ရခ ိုငပ်ြည်နယ ်

 

ကချငပ်ြည်နယ ်

 

ကရငပ်ြည်နယ ်

 

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://www.ready-initiative.org/webinar-mental-health-and-psychosocial-support-for-covid-19/
https://www.livelihoodscentre.org/documents/114097690/181759481/FSL+Impact+and+COVID+19.pdf/1f4fc1c2-73d1-f756-5c1d-e8e33b94026d?t=1586863881452
https://www.facebook.com/IFRC/photos/a.411689139279/10158041460934280/?type=3&theater
https://www.facebook.com/IFRC/posts/10158056063564280
https://media.ifrc.org/ifrc/emergency/global-covid-19/
https://go.ifrc.org/emergencies/3972#details
https://www.rcrc-resilience-southeastasia.org/myanmar/covid-19-weekly-updates-myanmar/

