တနှာက်ဆံွားသတင်ွားလ ှာ အမတ် - ၁၆ - ၂၀၂၀ ပပညို့်န ် န်လ ၂ က်

နှိဗယ်ကှိရှိနှာဗှိင်ွား ပ် ် (COVID-19) နငို့် ပ်လ ဉွားသညို့် တနှာက်ဆံွား သတင်ွားအခ က်အ လက်မ ှာွား
ပမန်မှာနှိင်ငံအနရ
ံ ို့ ှိ ကကက်တပခနအသင်ွားခမ ှာွားနငို့် ပ် ှာအတပခပပ ကကက်တပခန တ တနှာို့လပ်အှာွားရင်မ ှာွား၏ ပံို့ပှိွားကူညမှုပြငို့် တဆှာင် က်တသှာ ပမန်မှာနှိင်ငံ ကကက်တပခနအသင်ွား၏ လှုပ်ရှာွားတဆှာင် က်မှုမ ှာွား

#COVID19

ဆှိင် ှာ တဒသတင်ွား လှုပ်ရှာွားတဆှာင် က်မှုမ ှာွားပြငို့် ပမန်မှာနှိင်ငံနငို့် ကမဘှာအနတ
ံ ို့ င် ထှိခှိက်အလယ်ဆံွားသူမ ှာွားကှိ ကူညပံို့ပှိွားပခင်ွား
မှိမ ှိတှိဆက်
ို့
လက်ပ ပ လပ်တနသညို့် တ ှာဂါကှာကယ်တ ွား လှုပ ်ရှာွားတဆှာင် က်ခ က်မ ှာွား ...

၂၀၂၀ ပညော်နှေ ော် ွနော်လ ၂ ရြော်၊ မနြော် ၇
န ရီ အထ ြျနော််းမ ဇရ်းနှငော်

ပမန်မ ှာနှိင်ငံက ကက်တပခန အသင်ွား အပါအဝင် ကမဘှာအန ရ
ံ ို့ ှိ ကကက်တပခနန ငို့် လပခမ်ွားန အသင်ွား မ ှာွားသည်

အ ်းြေ ်းဝနော်ကြီ်းဌ န (MOHS) မှ

တအှာက်တြှာ်ပ ပပါ

ထိုတော် ပနော်ထ ်းသညော် ဇန ြော်ဆို်းရ

အတ ွားကကွားလပ်ငန်ွား ဉ

(၃)

ပ်ပ ြငို့်

တ ှာဂါ

COVID-19

ေ ရငော််းမျ ်း

ကှာကယ်တ ွားလပ်ငန်ွားမ ှာွားကှိ အရှိန ်အဟန်ပမ ငို့် လပ်တဆှာင် လ က်ရှိသည်။ -

တ ှာငို့်ကကညို့်လ ူန ှာ (PUI)

ပထမအခ က် - ထှိခှိက်ခံ ှာွား သူမ ှာွားအတက်က န်ွားမ ှာတ ွား၊ တသှာက်သံွားတ န ငို့်
တ ်ကှိယ် ည်သန ်ရို့ င်ွား တ ွား တထှာက်ပမ
ံို့ ှုမ ှာွား ရှိတ

တပါင်ွား

၄,၉၉၃ ဉွား

န်။

တ ှာဂါရှိတကကှာင်ွား အတည်ပပ လူန ှာ
၂၂၈ ဦွား

ဒတှိယအခ က် -

ပ် ှာလူထ အတပေါ် တ ှာဂါကူွား က်ပ ံြို့ ပ ှာွားမ ှုတကကှာငို့် ပြ ်တပေါ်လှာသညို့် လူမ ှုတ ွား

န ငို့် ွားပ ှာွားတ ွားဆှိင် ှာ သက်တ ှာက်မ ှုမ ှာွားကှိ တလျှှာို့ခ န်။

ပပန်လ ည်သက်သ ှာလှာသူ ဦွားတ

တတှိယ အခ က် - ယခလ ပ်တဆှာင်တနတသှာ အတ ွားကက ွားလ ပ်ငန်ွားမ ှာွားက ှိ ဆက်လ က် လ ပ်တဆှာင်နှိင်တ

န် မှိမှိတ ှိ ို့၏

ဝန်ထ မ်ွားမ ှာွားနငို့် ကကက်တပခနတ တနှာလ ပ်အ ှာွားရင် မ ှာွားက ှိ တကှာင်ွား ှာ တထှာက်ပံို့က ူည၍ ကှာက ယ်တပွား န်။

မန်ပပည်နယ် - ထှိင်ွားနှိင်င ံမ တန ပ်ပပန်လှာသညို့် သူမ ှာွားအှာွား ကှိယ်အပူခ ှိန်တှိင်ွားတှာပခင်ွား နငို့် ှာ င်ွားသင်ွားပခင်ွား။

တသဆံွားလ ူနှာ ၆ ဦွား

၁၃၈ ဦွား
သတင်ွား င်ွားပမ ် - Surveillance

Dashboard.

၂၀၂၀ ပပညို့်န ် တမလ ၂၈ က်တန တ
ို့ င် ပပန်လည်ပ ပင်ဆင်ထှာွားသညို့် အတ ွားတပေါ်တထှာက်ပ ံို့တင CHF

ကမဘှာလံွားဆှိင် ှာကှိန်ွား ဂဏန်ွားမ ှာွားက ှိ

၂.၉ ဘလယမ် အတက် ပှိမှိတလို့လှာနှိင်ပါသည်။

တလို့လ ှာ န်

here. ကှိနှိပ် ပါ။

ယခအခါ ပှိမှိအှာွားတကှာင်ွားသညို့် ကကက်တပခနနငို့် လပခမ်ွားနအသင်ွားမ ှာွား၏ လှုပ်ရှာွားမှုသည် တဒသတင် ွား လူသှာွားခ င်ွား ှာနှာတထှာက်ထှာွားမှု ဆှိင် ှာ တံပပန်
ို့ တဆှာင် က်သူမ ှာွားအပြ ် အတ ွားပါလှာခို့ပါသည်။

ြရငော် ပညော်နယော်

ေေော်ြ ိုငော််းတိုငော််းဇေသ

မွနော် ပညော်နယော်

ပွဲြေ်းတိုငော််းဇေသကြီ်း

ကြီ်း

ကင်ွား ဆင်ွား တလို့လှာမှုမ ှာွားမ ကကက်တပခန တှိ၏
ို့ အသံမ ှာွား
အသှာွားအလှာကနသ
ို့် တ်တ ှာငို့်ကကပ်ကကညို့်ရှုတ ွား င်တှာမ ှာွားတင် အတ ွားကကွားလှိအပ်ခ က်မ ှာွားကှိ တပြရင်ွား ပခင်ွား

ကျွန်တတှာ်တှိမို့ ှာရှိတ ို့ အသှာွားအလှာကန်သ
ို့ တ်တ ှာငို့်ကကပ်ကကညို့်ရှုတ ွား ခန်ွားရှိ လူအမ ှာွား မ ှာ တရတ်နှိင်ငံမ
တန ပ်ပပန်မ ှာွားပြ ်ကကသလှိ၊ န်က န်နငို့် မနတတလွားမမှိ ြို့ ကက ွားမ ှာွားမ လည်ွား ပပန်လ ှာကကသူမ ှာွား ပြ ်ကကပါတယ်။ သူတှိတတ
ို့ က
COVID-19 တကကှာငို့် အလ ပ်အကှိင်မ ှာွား ယှာယ ပ်နှာွားထှာွားပခင်ွား သှိမဟ
ို့
တ် ပှိတ ်သှိမ ်ွား ပခင်ွား ခံ သူမ ှာွား ပြ ်ကကပါတယ်။
ဒတန ှာကလူတတ က အ ှာွားအတသှာက်အတက် သူတ ှိမှိို့ သှာွား တတ ကှိ မ ခှိတန ပါတယ်။ အခ ှိ ြို့တသှာ သူတတ

ို့

မှိသှာွား ဝင်မ ှာွားက တဝွားက ှာတသှာတန ှာတတ မ ှာ တနထှိင်ကကသူမ ှာွားရှိသလှိ အခ ှိ ြို့က အ ှာွားအတသှာက် ပံမ န် တပွားပှိ ို့ န်
အခက်အခရှိတနပါတယ်။ ထှိအတ
ို့
က် ဒကကက်တပခနအသင်ွား ခမ ကကက်တပခနတ တနှာလ ပ်အှာွားရင်မ ှာွားက
ဒလှိတန ှာတတ မ ှာ အလှိအပ်ဆံွားပြ တ
် ို့ ှာွားနပ် ှိက ခှာန ို့တသှာက်တ သန်က
ို့ ှိ ပံို့ပ ှိွားကူညတပွားနှိင် န်
တဒသခံအလှူရင်မ ှာွားထံမ န်ပ ံတငရှာတြပခင်ွား နငို့် မှိမ ှိတ ှိ ို့ကကက်တပခနတ တနှာလ ပ်အှာွားရင်မ ှာွား၏ ကှိယ်ပ ှိင်တငမ ှာွားပြငို့်
ပံို့ပ ှိွားပခင်ွား တှိကှိ
ို့ ပပ လ ပ်တနကကပါတယ်။ ဒါ ို့အပပင် ဆပ်ပပှာမ ှာွားန ို့ အဝတ် နှာတခါင်ွား ည်ွား မ ှာွားကှိလည်ွား လူတ ်ဦွားလျှင် (၂)
ခနှုန်ွား ပြန်တို့ ဝတပွားခို့ပ ါတယ်။ သှိမို့ သှာ တလ ှာ်ြတ်မပ ွား အလ အလယ်အပြ ် အသံွားပပ နှိင်မ ှာပါ။

ကျွန်တတှာ်တက
ှိ ို့ အသှာွားအလှာကန်သ
ို့ တ် တ ှာငို့်ကကပ်ကကညို့်ရှုတ ွား ခန်ွား အတ င်ွား ပှိွားသတ်တဆွားပြန်ွားပခင်ွား အပါအဝင်
လှုပ ်ရှာွားမ ှု အမ ှိ ွားမ ှိ ွားက ှိ ပပ လ ပ် ပါတယ်။ ခန်ွား တ င်တနထှိင်တသှာ လူမ ှာွားအတနပြငို့် ကှိယ်လ က်လ ှုပ်ရှာွားမ ှု
မရှိတသှာတကကှာငို့် ကှိယ်လ က်လ ှုပ ်ရှာွားမှု တလို့က ငို့်ခန်ွား ပပ လ ပ် န် တှိက်တ န်ွား ခို့ပ ါတယ်။ ကျွန်တတှာ်က အခ ှိန်ကှိ
အက ှိ ွားရှိရှိအသံွားခ နှိင်တ

န် ည် ယ်မပ ွား တပမပမ ပ်မှိင်ွား အနတ ှာယ်နငို့် တရွားဦွားပပ ပခင်ွား သင်ခန်ွား ှာမ ှာွား

ကကက်တပခနတ တလ ပ်အှာွားရင်မ ှာွား၏ လှုပ်ရှာွားမှု ဓါတ်ပံမ ှာွား- က ပပှာွား ှာတဆှာင် က်ခ က်မ ှာွား

တ ှာဂါကှာကယ်တ ွားအတက် အသှာွားအလှာကန်သ
ို့ တ်ထ ှာွားသညို့်အခ ှိန်မ ှာွားတင် ပ် ှာလူထ ကှိ အသှိပညှာတပွားပခင်ွားနင် လူသှာွားခ င်ွား ှာနှာတထှာက်ထ ှာွားသညို့် လှုပ်ရှာွားတ ဆှာင် က်မှုမ ှာွားပပ လပ်တ နသညို့် ကကက်တ ပခနတ တနှာလပ်အှာွားရင်မ ှာွားအှာွား တက ွား ူွားတင်ရှိပါသည်။
အတကကှာင်ွားအ ှာ - အဝတ်နှာတခါင်ွား ည်ွားမ ှာွားခ ပ်လ ပ်တန ဉ။

အတကကှာင်ွားအ ှာ - ခ ွားတဆှာင်အှိတ ်မ ှာွားအှာွားပှိွားသတ်တန ဉ။

်တတ မမှိ ြို့နယ်၊ ခှိင်ပပည်နယ်။

တကှာို့တသှာင်ွားမ မှိ ြို့နယ်၊ တနသသှာ တှိင်ွားတဒသကက ွား။

ကှိတပပှာကကှာွားတပွားခို့ပ ါတယ်။ အက ှိ ွားဆက်အတနပြငို့် ခန်ွား မ ှာ (၃) ပတ်ကကှာ

S
ပ် ှာအတပခပပ တ ှာငို့်ကကပ်က ကညို့်ရှုတ ွား င်တှာမ ှာွားတ င် တန ပ်ပ ပန်
တရြို့တပပှာင်ွားလ ပ်သှာွားမ ှာွားက ှိ ကူညပံို့ပှိွားတပွားတနတသှာ တ ှာ်နှိင်ထန်ွား။

အသှာွားအလှာကန်သ
ို့ တ်တ ှာငို့်ကကပ်ကကညို့်ရှုြို့ ပခင်ွား ခံယ ူမပ ွားသညို့်သူမ ှာွားထ မ အမ ှိ ွားသမ ွား (၃) ဦွား နငို့် အမ ှိ ွားသှာွား(၁) ဦွား
တပါင်ွား (၄) ဦွားတှိသည်
ို့
ကကက်တပခနတ တနှာလ ပ်အှာွားရင်အပြ ် ပူွား တပါင်ွားပ ါဝင်တနမပ ပြ ်ပါတယ်၊

ဇ

ော်နိုငော်ထွနော််း၊ ကြြော်ဇ ြေနီဇေတန လိုပော်အ ်းရှငော်၊ မ ို်းညှငော််းမမ ြို့နယော်ကြြော်ဇ ြေနီအ သငော််းြေွွဲ၊ ြြေျငော် ပညော်နယော်။

အသင်ွား၏ ကကက်တပခနတ တနှာလ ပ်အှာွားရင်မ ှာွား၏ COVID – 19 ကှာက ယ်တ ွား လ ပ်တဆှာင်တနသညို့် ဓါတ်ပံမ ှာွား
သငို့်ထံတ င် ရှိပါသလှာွား။ ရှိပါက ကျွန်ပ်တ ကှိ
ှိ ို့ ဆက်သယ်တပွားပှိ ို့နှိင်ပါတယ်။

MRCS Facebook.

#COVID19

ပ် ှာလူထအှာွား ကကှိ တင်ပပင်ဆင်ပခင်ွား နငို့် ပမန်မှာနှိင်ငံရှိ တပပှာင်ွားလတနတသှာအတပခအတနမ ှာွားကှိ င်ဆင်
ှိ န် အသငို့်ပပင်ဆင်ပခင်ွား

ခှိင်ပပည်နယ်
ကှိဗ ်-၁ ၉ ဆှိင် ှာ သတင် ွားအခ က်အ လက် မ ှာွားနငို့် အ က ှိ ွားသက် တ ှာ က်နှိင်မှုမ ှာွားကှိ
ပပည်သူလူထအှာ ွား အသှိတပွား တဝမျှပ ခင်ွားနငို့် လူထ ပူွားတ ပါင်ွား ပါဝင်လှာ တအှာင်

ကခ င်ပပည်နယ်

မတက ွားတ ှိင်ွားတဒသကက ွား

ည်ွားရံွားတပပှာ ဆပခင်ွား

အ ှိွား ကှိ ပံို့ပ ှိွားကူညသညို့် လှုပ ်ရှာွားတဆှာင် က်မ ှုမ ှာွား

အတပခခံလှိအပ်ခ က်မ ှာွားကှိ တှိွားပမ ငို့်တပွားအပ်ပ ခင်ွား

ှိတ်ပ ှိင်ွား လူမ ှုပ ှိင်ွား ဆှိင် ှာ အှာွားတပွားကူညပခင်ွား

လူတန ှာအက ှာအတဝွားပခှာွားနှာွားတန ှာယူပခင်ွား ၊

နယ် ပ်တဒသနငို့် ပ် ှာအတ င်ွား ကှိယ်အပူခ ှိန်တ ှိင်ွားတ ှာပခင်ွား၊

အသှိပ ညှာပမ ငို့်တ င်ပခင်ွား နငို့် တ ှာဂါကှာက ယ်တ ွား အခ က်အလက်မ ှာွား

ပှိွားသတ်တဆွားပြန်ွားပခင်ွား နငို့် တ ှာငို့်ကကပ် ကကညို့်ရှုတ ွား

ပြန်တို့ ဝတပွားပခင်ွား တှိကှိ
ို့ မမှိ ြို့နယ် ၂၃၅ မမှိ ြို့နယ်တ င်

တဆှာင် က်တပွားပခင်ွားတ ှိ ို့ကှိ မမှိ ြို့ နယ် ၂၈၁ မမှိ ြို့နယ်တ င်

အှာွားတပွားက ူညပခင်ွားတ ှိ ို့ကှိ မမှိ ြို့နယ် ၈၀ မမှိ ြို့ နယ်တ င် လှုပ်ရှာွားမှုတပါင်ွား

လှုပ်ရှာွားမှုတပါင်ွား ၂၇,၈၃၁ တက ှာ်ပပ လ ပ်ခို့ ပါသည်။

၂,၀၆၁ တက ှာ်ပပ လ ပ်ခို့ပါသည်။

``

လှုပ ်ရှာွားတဆှာင် က်မ ှုတပါင်ွား ၁၂,၃၉၆ တက ှာ်ပပ လ ပ်ခို့ပ ါသည်။

ပခူွားတ ှိင်ွားတဒသကက ွား

တ ှာငို့်ကကပ်ကကညို့် ရှုတ ွား ခန်ွား မ ှာွား နငို့် ပ် ှာမ ှာွားရှိ COVID-19
ှိတ ်အှာွားငယ်တနသူမ ှာွားက ှိ ှိတ ်ပှိင်ွားလူမှုပှိင်ွား ဆှိင် ှာ

နှိင်င ံအနရ
ံ ို့ ှိ

ပမန်မှာနှိင်င ံကကက်တ ပခန အသင်ွား၏ မတ်သန် ှာသ ကကှိ တင်ပပင်ဆင်မှု အ အမံမ ှာွား

လှုပ်ရှာွားမှုမ ှာွား

မမှိ ြို့နယ်ကကက်တ ပခနအသင်ွားခ မ ှာွားသည်
နငို့်

ပမန်မှာနှိင်င ံတင်

ပှိမှိမ ှာွားပပှာွားတ လို့ရှိသညို့်

မတ်သန် ှာသတင်

တသွားလန်တပ်တ ကွား

တ ှာဂါကှာကယ်တ ွား

ပါတမှာကခတ ဒါက်တှာ

လှိက်လံနှုှိွားတ ဆှာ်လ က်

ထင်တ ှာ် ှိွားမ

ရင်ွားလင်ွားတင်ပပခ ို့သည်။

IFRC

နငို့်

ပူွားတပပင်ဆင်ခ ို့တ သှာ ထှိရင်ွားလင်ွားတင်ပပခ က်ကှိ here. တင်တ လို့လှာနှိင်ပါသည်။

မနတတလွားတ ှိင်ွားတဒသကက ွား

ကတလွားသူငယ်မ ှာွားအှာွား ကှာကယ်တဆွားတှိက်တကျွွားပခင်ွား

ရှိပါသည်။

ပ် ှာအတင်ွား

COVID-19

မတကွားတှိင်ွားတ ဒသကကွား၊

တသွားလန်တပ်တ ကွားတ ှာဂါပြ ်ပှာွားမှု နန
ှု ွား်

Country Team (HCT) အ ည်ွားအတဝွား၌ အသင်ွား၏ အတထ တထ အတင်ွားတ ွားမှူွား

က်တ နတ
ို့ င် ပပလပ်တ သှာ Humanitarian

န် ည် ယ်၍

အဟှာ ပပညို့်အ ှာွားအ ှာမ ှာွားက ှိ ပြနတို့် ဝတပွားခို့ပါသည်။

မန်ပပည် နယ်

တသွားလန်တပ်တကွားတ ှာဂါအတက် ကကှိ တင်ပပင်ဆင်ပ ခင်ွား

COVID – 19 တ ှာဂါကှာကယ်တ ွား လှုပ်ရှာွားတ ဆှာင် က်တ နသညို့် ကှာလအတင်ွား
အတကကှာင်ွားကှိ ၂၀၂၀ ပပညို့်န ် တမလ ၂၉

ပ် ှာလူထ အှာဟှာ ပပညို့်ဝတ

က င်ပပည်နယ်

၂၀၂၀ ပပညို့်န ် မှိွား ှာသအတက် ကကှိ တင်ပပင်ဆင်ပခင် ွား

ဧ ှာဝတ တှိင်ွားတဒသကက ွား

ထှိအပပင်
ို့

မမှိ ြို့သ ်မမှိ ြို့နယ်ကကက်တ ပခနအသင်ွားခ မ

ဒှိန်ွားမတ်

ကကက်တ ပခနအသင်ွား၏ တထှာက်ပံို့မှုပြငို့် ယခ ကို့သှိ ို့ COVID-19 ပြ ်ပှာွားတ နခ ှိန်တင်

ကကှိ တင်ပပင်ဆင်မှုမ ှာွားအပြ ်

ကတလွားသူင ယ်မ ှာွားအှာွား ကှာကယ်တ ဆွားမထှိွားခင် COVID-19 တ ှာဂါကူွား က်မှုမ

သတှိတ ပွား ကှာွားမ ှာွားကှိ

တှာွားဆွား

ြေငော်ဇဆ်း ြနော််း ြေငော််းကှိလည်ွား

တ ွားအတက်

ကကှိ တင်ပပင်ဆင်မှုတ ် ပ်အတနပြငို့်

မမှိ ြို့နယ်အတင်ွားရှိ

ကတလွားသူင ယ်မ ှာွား အှာွားလံွားကှိ ပြန်တို့ ဝတပွားနှိင် န် လက်လပ် မ က်နှာအကှာ ၂,၅၀၀

ပပည်သက
ူ ို့ န်ွားမှာတ ွားဉ ွား ွားဌ ှာနနငို့် ပူွားတ ပါင်ွားတ ဆှာင် က်လ က်ရှိသည်။

ခ ကှိ ပပ လပ်လ က်ရှိ ပါသည်။

သှိတလ ှာင်ရံမ ှာွားနငို့်

အသံွားဝင်တသှာ လမ်ွားည န်ခ က်မ ှာွား

ကကက်တပခနနငို့် လပခမ်ွားန လှုပ်ရှာွားမှု မ ှာွားတ င်

IFRC ၏ ပပန်လည် ှိ

ဗှိင်ွား ပ် ် နငို့် ၎င်ွား၏ ဆက် ပ်မှုတကကှာငို့်

IFRC

ပြ ်တပေါ်လ ှာသညို့် အက ှိ ွားဆက်က ှိ ထှိခှိက် ခံ ှာွား
သညို့် တန ပ် နခို့် ှာပပည်သူ မ ှာွား အတ က်

note

မတက ွားတ ှိင်ွားတဒသကက ွား

မန်ပပည်နယ်

တထှာက်ပံို့ပတဆှာင်
ှိ ို့
တ ွား

သည်

က န်ွား မှာတ ွား

ပံို့ပ ှိွားကူညပခင်ွား နငို့်

်ထှာွားတသှာ အတ ွားတပေါ် တထှာက်ပ ံို့တင အတပခအတနမ ှာွား

တ ှာငို့်တရှာက်မ ှုမ ှာွား၊ တသှာက်သံွားတ

ထှိခှိက်အလ ယ်ဆံွားလ ူမ ှာွားအတ က်

နငို့် တ ်က ှိယ် ည်
လူမှု ွားပ ှာွားတ ွား

သန်ရို့ င်ွား တ ွားတ င်

သက်တ ှာက်မ ှုမ ှာွားကှိ

အကှာအက ယ်တပွားပခင်ွားနငို့် တထှာက်ပံို့က ူညပခင်ွား

တလ ှာို့ခ တပွားပခင်ွား သှာမက အမ ှိ ွားသှာွားအသင်ွား မ ှာွား၏ ဝန်ထမ်ွား မ ှာွားနငို့် ကကက်တပခနတ တနှာလ ပ်အှာွားရင်မ ှာွား၏

ကှိ လမ်ွားညန်ခ က်က ှိ ဤလငို့်ခ်တ င်

တဘွားကင်ွား လံပခံ တ ွားအတ က် အမ ှိ ွားသှာွား ကကက်တပခနနငို့် လပခမ်ွား နအသင်ွား မ ှာွားက ှိ တထှာက်ပ ံို့က ူည န် ည် ယ်၍

တလို့လ ှာနှိင်သည်။

ဆွေ ော်ဇငွဇကြ်း ၁ ( ၉ ဘီလ ီယ .အ ဇမရြနော်ဇေေါ်လ

here

ဇထ ြော်ပဇငွ ဆွေ ော်ဇ ငွဇကြ်း ၁၉ ဘီလ ီယ မှ. ၄၅၀ သန်ွား ကှိ အမ ှိ ွားသှာွားအသင်ွား မ ှာွားက ှိ ပံို့ပ ှိွားတထှာက်က ူ ှာတ င်

၁ )၉၅ ဘီလ ီယ .ကှိ တထှာက်ပ ံို့တပွားလ က်ရှိသည်။ ထို

IFRC အတ င်ွား တ ွားမှူွား ဌှာနမတဆငို့် ပံို့ပ ှိွားကူညတပွားသှာွားမည်ပြ ်သည်။ လြော်ရှြ လတွငော် CHF ၁၄၀၄၂၇ ,၈၉၆,
ြေနော် လြော်ြေရရှမပီ်းပြ ်သည်။ (see IFRC Go တ င် ပှိ၍ ပပညို့် ံ ှာ တလို့လ ှာနှိင်သည်။)

COVID-19 ကကှိ တင်ပပင်ဆင်မှုမ ှာွား၊
တံ ို့ပပန်တဆှာင် က် တ ွား အ အ ဉမ ှာွား နငို့်
လှုပ်ရှာွားမှုမ ှာွားတ င် လူငယ်မ ှာွားကှိ ဉွားတ ည်မပွား
ငင်ွားတ ှိ ို့ပါဝင်သညို့် လှုပ်ရှာွားမှု မ ှာွားက ှိ ယခ
လမ်ွားညန်ခ က်တ င် ကကညို့်ရှုနှိင်သည်။
ဤလငို့်ခ်တ င် တလို့လ ှာနှိင်သည်။

here

တထှာက်ပံတငထ တ်ပပန်ခ ှိန် - ၂၀၂၀ ပပညို့်န ်၊ န်န ဝါ လ ၃၁ က်။

Revision n°3 တထှာက်ပံို့တင ပပန်လည်သံွားသပ်ခ က်ကှိ ၂၀၂၀

ပပညို့်န ် တမလ

၂၈ က်တန ို့တ င် ပပ လ ပ်သည်။
တထှာက်ပံို့တင မပွားဆံွားခ ှိန် - ၂၀၂၁ ခန ်၊ ဒ င်ဘှာလ ၃၁ က်။
ယခ ှာတမ်ွားသည် လူတန ှာ
အက ှာအတဝွားပခှာွားနှာွားတန ှာယူပခင်အတလို့အက ငို့်
မ ှာွားက ှိ အကကံပပ တင်ပပထှာွားသည်။ အထူွားသပြငို့်
COVID-19 ပြ ်ပ ှာွားခ ှိန် လူ လူတဝွားပခင်ွားဆှိင် ှာ

Daily MoHS update on COVID-19

ဒတှိယညန်က ကှာွားတ ွားမှူွား ၊ က န်ွားမ ှာတ ွားဌှာန၊

WHO global webpage on COVID-19

အက ပြတ်ဆန်ွား

Daily MIMU update on COVID-19

တလို့လ ှာနှိင်သည်။

်ခ က်မ ှာွားနငို့် ပ်လ ဉွား၍

here

ဉတသှာ အပတ် ဉ COVID-19 တနှာက်ဆံွား အခ က်အလက်မ ှာွား

ှာတ ှာင်၏ မပွားခို့သ ညို့် အပတ် ဉ ှာတ ှာင်မ ှာွားက ှိတလို့လ ှာလှိပါက ယခလငို့်ခ်က ှိ
နှိပ်ပါ။ here.

ဇေေါြော်တ ဇနထြော်လငော််း

ထှိခှိက်ဆံွားရှုံွားနှိင်တပခ
လမ်ွားညန်ထ ှာွားပခင်ွားပြ ်သည်။ ဤလငို့်ခ်တ င်

MRCS နငို့် IFRC

သတင်ွား င်ွား ပမ ်မ ှာွားန ငို့် ဆက်သယ် န် အခ က်အလက်မ ှာွား

INGO Forum COVID-19 resource collection
IFRC Asia Pacific COVID-19 Dashboard
MRCS social media (Facebook/Twitter)

ဂျ ်း ြော်မရမော်ဘို
မံကှိနွား် ညှိန ှုှိင်ွား တ ွားမှူွား

ပမန်မ ှာနှိင်ငံက ကက်တပခန အသင်ွား

IFRC ပမန်မ ှာနှိင်ငံ ဌှာတနရံွား

nayhtetlin@redcross.org.mm

joseph.muyambo@ifrc.org

+95 9 799 531 565

+95 9 450 719 453

တက ွား ူွား တင်ပခင်ွား - MRCS ၏ COVID-19 ဆက် ပ်လ ပ်ငန်ွား တဆှာင် က်မ ှုမ ှာွားကှိ MRCS အသင်ွား ခမ ှာွား၊ ကကက်တပခနနငို့် လပခမ်ွား န လှုပ ်ရှာွားမှု မှိတ်ြက်မ ှာွား၊ တဒသတ င်ွား ၊ နှိင်ငံအဆငို့်နငို့် အပပည်ပပည်ဆှိ င် ှာမ
အလှူရင်မ ှာွားသှာမက၊ လူသှာွားခ င်ွား ှာနှာမှုဆှိင် ှာ အြ ြို့အ ည်ွား မ ှာွား၊ ပ ဂဂလ ှိက ကဏ္ဍရှိ မှိတ ်ြက်မ ှာွား၊ တ ်သွားပ ဂဂလမ ှာွား သည်တ မ
ှိ ို့ ပံပှိ
ို့ ွားကူ ညတပွားပခင်ွား ပြ ်ပါသည်။

