
    ကျွန်မတို့ကို မမို့နယ်ကကက်ခြေနီတပ်ဖွဲ့မှူးက ငလျင်ခေးအန္တရာယ် 
ဆိုင်ရာကကိုတင်ြပင်ဆင်ခရးအတွက် ဇတ်တိုက်ခလ့ကျင့်ြေင်းနှင့်သရုပ် 
ြပသြေင်းကို မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ ဌာနဆိုင်ရာများနှင့် လူမှုခရးအသင်း 
ခတွပါဝင် ြပုလုပ်မယ်လို့ ခြပာကကားေဲ့ပါတယ်။ ခလ့ကျင့်ေန်းခတွမှာ 
ကကက်ခြေနီခတွက ထိေိုက်ေံစားရသူခတွကို ခရှးဦးြပုစုခပးြေင်းနှင့်လူနာ 
တင်ယာဉ်ခတွနဲ့ နီးစပ်ရာခဆးရုံခတွကို ပို့ခဆာင်ြေင်းခတွ ြပုလုပ်ေဲ့ပါ 
တယ်။ ယေုလို ကိုဗစ်-၁၉ကာလမှာ ခေးအန္တရာယ်ခတွကို အေျနိ်နဲ့ 
တခြပးညီ စနစ်တကျ ရင်ဆိုင်တုံ့ြပန်ရန်မှာ အလွန်အခရးကကီးပါတယ်။ 
ဒါ့အြပင် ကကက်ခြေနီခတွက မမို့နယ်မှာရှိတဲ့ ခနရပ်စွန့်ေွာစေန်းခတွနဲ့ 
ရပ်ရွာခတွမှာ နှာခေါင်းစည်းခတွြဖန့်ခဝြေင်း၊ ကိုဗစ်-၁၉ ခရာဂါကာကွယ် 
ခရးအသိပညာခပးြေင်း၊ ဝမ်းပျက်ဝမ်းခလျာ အသိပညာ ခပးြေင်း၊ မိုင်း 
အန္တရာယ် အသိပညာခပးတာခတွ လုပ်ခဆာင်လျက်ရှိပါတယ်။
ခဒါ်ခအးမူခဌး၊ ကကက်ခြေနီခစတနာလုပ်အားရှင်၊ 
ခြမာက်ဦးမမို့နယ်ကကက်ခြေနီအသင်းေွဲ၊ ရေိုင်ြပည်နယ်။

မြန်ြာနိုင်ငံအနှံ့ရှိ ကြြ်ခမေနီအသင်းေွဲြျားနှင့် ရပ်ရွာအခမေမပုကြြ်ခမေနီခေတနာလုပ်အားရှင်ြျား၏ ပံ့ပိုးြူညီြှုမြင့် ခောင်ရွြ်ခသာ 

မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမေနီအသင်း၏ လှုပ်ရှားခောင်ရွြ်ေျြ်ြျား
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#ြိုဗေ်-၁၉ ေိုင်ရာ ခေသတွင်း လှုပ်ရှားခောင်ရွြ်ြှုြျားမြင့် မြန်ြာနိုင်ငံနှင့် ြြ္ဘာ့အနှံ့တွင် ထိေိုြ်အလွယ်ေုံးသူြျားြို ြူညီပံ့ပိုးမေင်း

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၈) ရက်။ 
ည ၈ နာရီအထိ 
ကျန်မာရရးနှင့် အားကစားဝန်ကကီး 
ဌာန (MOHS)မှ ရနာက်ဆုံးရ 
စာရင်းများ

ခောင့်ကြည့်လူနာ/သံသယ လူနာ 
(PUI) ေုေုခပါင်း (၁၅,၅၈၁) ဦး

အတည်မပုလူနာ(၁၃၉,၁၅၂) ဦး
ခသေုံးလူနာ (၃,၁၀၃) ဦး

မပန်လည်သြ်သာလာသူ   
(၁၂၃,၅၅၆) ဦး

သတင်းရင်းမြေ် Surveilance Dash-
board 
ြြ္ဘာ့လုံး ေိုင်ရာ ြိန်းဂဏန်းြျား 
ြို ခလ့လာရန် ယေုလင့်ေ်ြိုနှိပ်ပါ။

ကိုဗစ်-၁၉ ကာလအတွင်း ရေးအန္တရာယ်ကကိုတင်ပြင်ဆင်ပခင်း

အရပခခံြညာရကျာင်းများတွင် လက်ရဆး ရေစင်များ တြ်ဆင်ပခင်း ရန်ကုန်တိုင်းရေသကကီးသို့ ရြ်ရဝးမှ ကကက်ရပခနီများက အားပြည့်ကူညီပခင်း

“

“

ကကက်ရပခနီသတင်းလွှာ

တနင်္သာရီတိုင်းဒေင်္ကြီး

မွန်ပြည်နယ်

နေပြည်နော်

ကရင်ပြည်နယ်

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး

ရခိုင်ပြည်နယ်

ကချင်ပြည်နယ် မန္တလေးတိုင်းလေသကြီး

အသင်းသည် မကကာရသးမီကာလများအတွင်း နိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ အရပခခံြညာသင်ရကျာင်းများ 
တွင် လက်ရဆးရေစင်များတြ်ဆင်လျက်ရှိြါသည်။ ထို့အပြင် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်မှစတင်ကာ 
ရကျာင်းများနှင့် လူစည်ကားရာရနရာများတွင် အသိြညာရြးြိုစတာများကြ်ပခင်း၊ နှာရခါင်း 
စည်းများ ပြန့်ရဝပခင်း၊ ြိုးသတ်ရဆးပြန်းပခင်းများကို စဉ်ဆက်မပြတ် ပြုလုြ်လျက် ရှိြါသည်။

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကကီးတွင် ကိုဗစ်-၁၉ဒရာဂါ ကူးစက်မှု မမင့်မားချနိ်တွင် လှိုင်ကိုဗစ်ကုသ 
ဒရးစင်တာနှင့် ရန်ကုန်အဒွွဒွွဒရာဂါကုဒေးရုံကကီးတို့၌ ကိုဗစ်-၁၉ ကုသဒရးလုပ်ငန်းများ 
တွင် ကျန်းမာဒရးဝန်ွမ်းများကို ကူညီဒောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ၂၀၂၀ မပည့်နှစ်၊ စက်တင် 
ဘာလမှ စတင်ကာ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကကီးမှ ကကက်ဒမခနီဒစတနာလုပ်အားရှင် (၄၉) ဦး၊ 
ဒနမပည်ဒတာ်တိုင်းမှ ကကက် ဒမခနီဒစတနာလုပ်အားရှင် (၃၅) ဦး၊ မွန်မပည်နယ်မှ ကကက်ဒမခနီ 
ဒစတနာလုပ်အားရှင်(၄၁)ဦး၊ မဒကွးတိုင်းဒေသကကီးမှ ကကက်ဒမခနီဒစတနာလုပ်အားရှင် (၃၉)
ဦး၊ ရှမ်းမပည်နယ် (ဒတာင်ပိုင်း)မှ ကကက်ဒမခနီဒစတနာလုပ်အားရှင် (၃၅) ဦး၊  ရှမ်းမပည် နယ် 
(ဒမမာက်ပိုင်း)မှ ကကက်ဒမခနီဒစတနာလုပ်အားရှင်(၃၁)ဦး၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကကီးမှ ကကက်ဒမခနီ 
ဒစတနာလုပ်အားရှင် (၃၅)ဦးနှင့် တနသသာရီတိုင်းဒေသကကီးမှ ကကက်ဒမခနီဒစတနာလုပ်အား 
ရှင် (၂၈)ဦး တို့က အလှည့်ကျ လာဒရာက် အားမြည့်ကူညီ ဒောင်ရွက်ဒပးလျက် ရှိပါသည်။

https://mohs.gov.mm/Main/content/publication/2019-ncov
https://mohs.gov.mm/Main/content/publication/2019-ncov
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
https://business.facebook.com/180285055338514/posts/4036237653076549/
https://business.facebook.com/180285055338514/posts/4087746541258993/
https://business.facebook.com/180285055338514/posts/4051710491529265/
https://business.facebook.com/180285055338514/posts/4084232448277069/
https://business.facebook.com/180285055338514/posts/4026558624044452/
https://business.facebook.com/180285055338514/posts/4057564410943873/
https://business.facebook.com/180285055338514/posts/4024351277598520/
https://business.facebook.com/180285055338514/posts/4035955033104811/
https://business.facebook.com/180285055338514/posts/4085436128156701/


#ြိုဗေ်-၁၉ ြာလအတွင်း ရပ်ရွာလူထုအား ကြိုတင်မပင်ေင်မေင်းနှင့် မြန်ြာနိုင်ငံရှိ ခမပာင်းလဲ ခနခသာ အခမေအခနြျားြို ရင်ေိုင်ရန် အသင့်မပင်ေင်မေင်း

ထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်ရပခ အသိြညာရြးပခင်းနှင့် 
ရြ်ရွာနှင့် ထိရတွ့ဆက်ဆံမှု

အစိုးရကို ြံ့ြိုးကူညီသည့် လှုြ်ရှားမှုများ စိတ်ြိုင်းလူမှုြိုင်း အားရြးကူညီပခင်း အရပခခံလိုအြ်ချက်များကို တိုးပမှင့်ရြးအြ်ပခင်း

မွန်ပြည်နယ်

ကရင်ပြည်နယ်

အသိြညာရြးပခင်းနှင့် ရရာဂါကာကွယ်ရရး 

အချက်အလက်များ ပြန့်ရဝပခင်းတို့ကို မမိုနယ်ရြါင်း 

၂၃၅ မမို့နယ်တွင် လှုြ်ရှားမှုရြါင်း ၁၉,၆၉၃ ရကျာ် 

ပြုလုြ်ခဲ့ြါသည်။

(၁.၁.၂၀၂၀ - ၃.၁၁.၂၀၂၀)

နယ်စြ်ရေသနှင့် ရြ်ရွာအတွင်း 

ကိုယ်အြူချနိ်တိုင်းတာပခင်း၊ ြိုးသတ်ရဆးပြန်းပခင်း၊ 

လူနာတင်ယာဉ်စီစဉ်ရြးပခင်းနှင့် အသွား

အလာကန့်သတ်ရစာင့်ကကြ်ကကည့်ရှုရရး 

ရဆာင်ရွက်ရြးပခင်းတို့ကို မမို့နယ်ရြါင်း ၂၈၁ 

မမို့နယ်ခန့်တွင် လှုြ်ရှားမှုရြါင်း ၈၅,၂၁၆ ရကျာ် 

ပြုလုြ်ခဲ့ြါသည်။

အသွားအလာကန့်သတ်ရစာင့်ကကြ်ကကည့်ရှု

ရရး စခန်းများနှင့် ရြ်ရွာများရှိ ကိုဗစ်-၁၉ 

ရကကာင့် စိတ်ထိခိုက်ခံစားရနကကသူများအား  

စိတ်ြိုင်းလူမှုြိုင်းဆိုင်ရာ အားရြး ကူညီပခင်းတို့ကို 

မမို့နယ် ရြါင်း ၈၀ မမို့နယ်ခန့်တွင် 

လှုြ်ရှားမှုရြါင်း ၃,၅၄၇ ရကျာ် ပြုလုြ်ခဲ့ြါသည်။

(၁.၁.၂၀၂၀ - ၃.၁၁.၂၀၂၀)

အစိုးရကို ြံ့ြိုးကူညီသည့်အရနပြင့် ရငွရကကး 

ရထာက့်ြံ့ရြးပခင်း၊ ကကက်ရပခနီရစတနာလုြ်အားရှင် 

များ၏ ကိုယ်ြိုင်ရငွရကကးရထာက်ြံ့ပခင်းနှင့် 

အစားအစာများကို ပြန့်ရဝရြးပခင်း။

ရှမ်းပြည်နယ် (မပမာက်ြိုင်း)

ရှမ်းပြည်နယ် (မပမာက်ြိုင်း)

စစ်ကိုင်းဒေသကကီး

ရှမ်းပြည်နယ် (အရရှ့ြိုင်း)

ရှမ်းပြည်နယ် (အရရှ့ြိုင်း)

ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်ြိုင်း)

ကရင်ပြည်နယ်

မွန်ပြည်နယ်

ချင်းပြည်နယ်

အရတွ့အကကုံများကို သုံးသြ်မြီး ရရှ့သို့ဆက်လက်ချတီက်ပခင်း - ပမန်မာနိုင်ငံကကက်ရပခနီအသင်းမှ ကကက်ရပခနီရစတနာလုြ်အားရှင်များ၏ ရနရာရေသအသီးသီးတွင် ကွဲပြားစွာ ရဆာင်ရွက်ချက်များ။ 

ြို၍ ြတ်ရှုနိုင်ရန် ရုြ်ြုံရအာက်က စာတန်းကိုနှိြ်ြါ။

ဇန်နဝါရီလ (၆) ရက်ရန့က ရခိုင်ပြည်နယ် 
အတွင်းရှိ မမို့နယ်များအတွက် နိုင်ငံရတာ်အ 
တိုင်ြင်ခံရုံးဝန်ကကီးဌာန၊ ပမန်မာနိုင်ငံ ကကက် 
ရပခနီအသင်းနှင့် CDNH တို့ြူးရြါင်းစီစဉ် 
သည့် အားလုံးအတွက် ရရှးဦးပြုစုပခင်း သင် 
တန်း ြွင့်လှစ်ရြးခဲ့ြါသည်။

ဇန်နဝါရီလ (၁) ရက်ရန့က ကကက်ရပခနီရစတ 
နာလုြ်အားရှင်များသည် ရကာ့ကရိတ်မမို့ 
နယ် အတွင်း ကရလးငယ်များ ြုံမှန်ကာကွယ် 
ရဆးထိုးရာတွင် ကျန်းမာရရးဝန်ထမ်းများ 
နှင့် အတူ ြူးရြါင်းလုြ်ရဆာင်ခဲ့ြါသည်။

ဇန်နဝါရီလ (၁၉) ရက်ရန့က အရိုးကျ ိုးလူနာ 
ကို ရရးမမို့နယ်ရှိ ရဆးရုံမှ ရနအိမ်သို့ အသင်း 
ခွဲြိုင် လူနာတင်ယာဉ်ပြင့် ြို့ရဆာင် ရြးခဲ့ြါ 
သည်။

ဇန်နဝါရီလ (၁၀) ရက်ရန့က ဟားခါးမမို့နယ်၊ 
မမို့သစ်ရြ်ကွက်မှ မီးရေးသင့် အိမ်ရထာင်စု  
(၄) စုအတွက် မိသားစုသုံးြစ္စည်းများ၊ တစ် 
ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရရးသုံးြစ္စည်းများနှင့် ရရ 
ြုံးများကို ရြးအြ်ခဲ့ြါသည်။

ဇန်နဝါရီလ (၁၀) ရက်ရန့က တာချလီိတ်မမို့ 
နယ်၊ မိုင်းကိုး အရပခခံြညာသင်ရကျာင်းရှိ
ကွာရင်တင်းစင်တာသို့ ရရာက်ရှိလာသည့် 
ရနရြ်ပြန်(၁၀၂)ဦးအားလိုအြ်သည့်ရထာက် 
ြံ့မှုများ ရြးအြ်ခဲ့ြါသည်။

ဇန်နဝါရီလ (၁၄) ရက်ရန့က ရတာင်ကကီးမမို့ 
နယ်၊ နားရောင်ရကျးရွာတွင် ကကက်ရပခနီ 
ရစတနာလုြ်အားရှင်များက နှာရခါင်းစည်း 
များ ပြန့်ရဝပခင်းနှင့် ကျန်းမာရရး အသိြညာ 
ရြးပခင်းတို့ကို ပြုလုြ်ခဲ့ြါသည်။

ဇန်နဝါရီလ(၁)ရက်ရန့က နမ့်ခမ်းမမို့ဝင်ဂိတ် 
တွင် ခရီးသွားပြည်သူများအား ကိုယ်အြူချနိ် 
တိုင်းတာပခင်း၊ ခရီးသွားရာဇဝင်ရကာက်ယူ 
ပခင်း၊ ကျန်းမာရရး အသိြညာရြးပခင်းတို့ကို 
ကကက်ရပခနီရစတနာလုြ်အားရှင် (၇) ဦးတို့ 
က လုြ်ရဆာင်ခဲ့ြါသည်။

ဇန်နဝါရီလ (၁၇) ရက်ရန့က ရပမာင်မမို့နယ် 
အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ရရာဂါကာကွယ်ရရး 
အသိြညာရြးပခင်း၊ စနစ်တကျလက်ရဆး 
ရန်တိုက်တွန်းနှိုးရဆာ်ပခင်းနှင့် နှာရခါင်း 
စည်းများ ပြန့်ရဝပခင်းများကို ပြုလုြ်ခဲ့ြါ 
သည်။

အသင်းမှ ရဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့် လူမှုကရုဏာ
လုြ်ငန်းများအတွက် လှူေါန်းမည်ဆိုြါက -

ရေါ်ရမစန္ဒာမျ ိုး
ဌာနြှူး၊ အရင်းအမြေ်ေုေည်းအသုံးေျခရးဌာန။
ြုန်း - ၀၉ ၄၂၁ ၁၆၉၅ ၈၉

  www.redcross.org.mm     www.facebook.com/info.mrcs   https://twitter.com/MyanmarRedCross

ခြျးဇူးတင်မေင်း - မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမေနီအသင်း၏ လှုပ်ရှားခောင်ရွြ်ြှုြျားြို 

မြို့နယ်ကြြ်ခမေနီအသင်းေွဲြျား၊ အမပည်မပည်ေိုင်ရာကြြ်ခမေနီ ခြာ်ြတီ၊ အမပည် 

မပည်ေိုင်ရာ ကြြ်ခမေနီနှင့် လမေြ်းနီအသင်းြျား ြြ်ေခရးရှင်း၊ ကြြ်ခမေနီနှင့်လမေြ်း 

နီလှုပ်ရှားြှုြိတ်ြြ်အသင်းြျား၊ ခေသတွင်း၊ နိုင်ငံအေင့်နှင့် အမပည်မပည်ေိုင်ရာြှ 

အလှူရှင်ြျား သာြြ၊ လူသားေျင်းောနာြှုေိုင်ရာ အြွဲ့အေည်းြျား၊ ပုဂ္ဂလိ ြဏ္ဍရှိ 

ြိတ်ြြ်ြျား၊ တေ်သီးပုဂ္ဂလြျား ေသည်တို့ြှပံ့ပိုးြူညီခပးမေင်းမြေ်သည့် အတွြ် 

အထူးခြျးဇူးတင်ရှိပါသည်။

စာမျက်နှာ - ၂

ဌာနချုပ်

https://business.facebook.com/180285055338514/posts/4070301879670126/
https://www.facebook.com/info.mrcs/posts/4020717074628607
https://business.facebook.com/180285055338514/posts/4089175074449473/
https://www.facebook.com/info.mrcs/posts/4012361092130872
https://www.facebook.com/info.mrcs/posts/4060940637272917
https://business.facebook.com/180285055338514/posts/4088424591191188/
https://www.facebook.com/info.mrcs/posts/4035658293134485
https://www.facebook.com/info.mrcs/posts/4047486821951632
https://business.facebook.com/180285055338514/posts/4018232251543756/
https://business.facebook.com/180285055338514/posts/4063133507053630/
https://business.facebook.com/180285055338514/posts/4038425706191077/
http://www.facebook.com/info.mrcs
https://twitter.com/MyanmarRedCross
https://redcross.2c2p.com/
https://www.facebook.com/info.mrcs/posts/4020499771317004


နေပြည်နော်

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ကချင်ပြည်နယ်

တနင်္သာရီတိုင်းဒေင်္ကြီး

ရခိုင်ပြည်နယ်

ရန်ကုန်တိုင်း

ရလ့လာစရာ အခန်းကဏ္ဍ

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး

အရတွ့အကကုံများကို သုံးသြ်မြီး ရရှ့သို့ဆက်လက်ချတီက်ပခင်း - ပမန်မာနိုင်ငံကကက်ရပခနီအသင်းမှ ကကက်ရပခနီရစတနာလုြ်အားရှင်များ၏ ရနရာရေသအသီးသီးတွင် 

ကွဲပြားစွာ ရဆာင်ရွက်ချက်များ။ ြို၍ ြတ်ရှုနိုင်ရန် ရုြ်ြုံရအာက်က စာတန်းကိုနှိြ်ြါ။

ဇန်နဝါရီလ (၁၅ ရက်ရန့က ရနပြည်ရတာ်မှ 
ကကက်ရပခနီရစတနာလုြ်အားရှင်များ သည် 
ရဆးကုသရန် လိုအြ်သည့် လူနာများကို 
ရဆးရုံများနှင့် ကွာရင်တင်း စင်တာများသို့ 
ြို့ရဆာင်ရြးခဲ့ကကြါသည်။

ဇန်နဝါရီလ (၂၇) ရက်ရန့က ြုသိမ်မမို့နယ်မှ
ကကက်ရပခနီရစတနာလုြ်အားရှင်များသည် 
ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ရဆး ထိုးနှံရာ တွင်  
ကျန်းမာရရးဝန်ထမ်းများနှင့် ြူးရြါင်းမြီး လို
အြ်သည့်အကူအညီများရြးခဲ့ြါသည်။

ဇန်နဝါရီလ (၁၆ ရက်ရန့က ရန်ကုန်ကရလး 
ရဆးရုံကကီးတွင် အရရးရြါ်ရသွးလိုအြ်ရန 
သည့် အတွက် ကကက်ရပခနီရစတနာလုြ်အား 
ရှင် (၁) ဦးမှ ရသွးလှူေါန်းခဲ့ြါသည်။

ဇန်နဝါရီလ (၂၃) ရက်ရန့က ရန်ကုန်အရထွ 
ရထွပြည်သူ့ရဆးရုံကကီးတွင် သွားရရာက် 
တာဝန် ထမ်းရဆာင်ခဲ့သည့် ကကက်ရပခနီ 
ရစတနာလုြ်အားရှင်များအား ဂုဏ်ပြုြွဲ 
အခမ်း အနား ပြုလုြ်ခဲ့ြါသည်။

အသင်းသည် နိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ ထိခိုက်လွယ် 
ရသာ ရြ်ရွာလူထုကို ထိရရာက်စွာ အကူ 
အညီရြးနိုင်ရန်အတွက် မဟာဗျူဟာ စီမံ 
ကိန်းကို (၅) နှစ်တစ်ကကိမ်ရရးဆွဲမြီး လုြ်ငန်း 
စဉ်များ ချမှတ်အရကာင်အထည် ရြာ်ရဆာင် 
ရွက်လျက်ရှိြါသည်။ လက်ရှိ ၂၀၂၁ ခုနှစ်မှ 
၂၀၂၅ အထိ ရြာ်ရဆာင်မည့် အသင်း၏ 
မဟာဗျူဟာ စီမံကိန်းကို ဤစာအုြ်တွင် 
ရရးသားထားြါသည်။

ဝင်ရရာက်ရလ့လာမည်ဆိုြါက ယခု လင့်ခ်ကို 
နှိြ်ြါ။

ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရရးအြွဲ့မှ ထုတ်ပြန်ထားသည့်  
ကင်ဆာ ရရာဂါများနှင့် ြတ်သက်သည့် သ 
တင်း အချက်အလက်များကို ရအာက်ရြာ်ပြြါ 
လခ်အတိုင်း ဝင်ရရာက်ြတ်ရှု့ရလ့လာ နိုင်ြါ 
သည်။

ဝင်ရရာက်ရလ့လာမည်ဆိုြါက ယခု လင့်ခ် 
ကိုနှိြ်ြါ။

ယခုစာအုြ်သည် ၂၀၂၁-၂၀၂၅ အထိ 
အသင်းမှအရကာင်အထည်ရြာ်  
ရဆာင်ရွက်မည့်မဟာဗျူဟာ ၂၀၂၅ 
စီမံကိန်း အရကကာင်းကို အကျဉ်း 
ချုြ်ရရးသားထားြါသည်။

ဝ င် ရရာ က် ရလ့ လာ မ ည် ဆို ြါ က 
ယခု လင့်ခ်ကိုနှိြ်ြါ။

ဇန်နဝါရီလ (၁၂) ရက်ရန့က မမိတ်မမို့ရှိ 
ြျားနာအခမဲ့ကုသရဆးခန်းတွင် ကကက်ရပခနီ 
ရစတနာလုြ်အားရှင်များက ကျန်းမာရရး 
ဝန်ထမ်းများနှင့်အတူ ြူးရြါင်း ကူညီရဆာင် 
ရွက်ခဲ့ြါသည်။

ဇန်နဝါရီလ (၁၆) ရက်ရန့က ရပမာက်ဦးမမို့ 
နယ်ရှိ တိန်ညိုတိုက်ြွဲရရှာင်စခန်းနှင့် ြီြင် 
ရင်း တိုက်ြွဲရရှာင်စခန်းများတွင် ကိုဗစ်-၁၉ 
နှင့် မိုင်းအန္တရာယ်အသိြညာရြးပခင်းတို့ကို 
ပြုလုြ်ခဲ့ြါသည်။

ဇန်နဝါရီလ (၈) ရက်ရန့က မန္တရလးတိုင်း 
ရေသကကီး အမရြူရမမို့နယ်မှ ကကက်ရပခနီ 
ရစတနာလုြ်အားရှင် (၁၈) ဦးတို့သည် ပမစ် 
ငယ်မမို့ြတ်လမ်းတွင် စွန့်ြစ်နှာရခါင်းစည်း 
များနှင့် အမှိုက်များကို စုရြါင်း သိမ်းဆည်းခဲ့ 
ကကြါသည်။

ဇန်နဝါရီလ (၂၀) ရက်ရန့က မိုးရကာင်းမမို 
နယ်အတွင်းရှိ ကွာရင်တင်းစင်တာများတွင် 
လိုအြ်သည့်အကူအညီများနှင့် စိတ်ြိုင်းလူမှု 
ြိုင်းအားရြးကူညီမှုများ ပြုလုြ်ခဲြါသည်။

ရေါ်ရရှေစင်ရကျာ်စိုး၊ ညွှန်ကြားခရးြှူး၊ 

လူြှုြရုဏာလုပ်ငန်းေိုင်ရာမပန်ကြားေြ်သွယ်ခရးဌာန။

ြုန်း - ၀၉ ၉၇၇ ၁၁၅၆ ၀၁

သတင်းရင်းပမစ်များနှင့် ဆက်သွယ်ရန် အချက်အလက်များ

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)MRCS ၏ လစဉ်သတင်းစာရစာင်များကိုရလ့လာြတ်ရှု့လိုြါက ယခုလင့်ခ် ကိုနှိြ်ြါ။
စာမျက်နှာ - ၃

မန္တလေးတိုင်းလေသကြီး

https://business.facebook.com/180285055338514/posts/4050587154974932/
https://business.facebook.com/180285055338514/posts/4087533244613656/
https://business.facebook.com/180285055338514/posts/4063348097032171/
https://business.facebook.com/180285055338514/posts/4044415895592058/
https://www.facebook.com/info.mrcs/posts/4057551624278485
https://www.facebook.com/info.mrcs/posts/4051127484920899
https://business.facebook.com/180285055338514/posts/4076510252382622/
https://www.redcross.org.mm/wp-content/uploads/2021/01/MRCS-full-plan-2025_25.12.20_LR.pdf
https://www.redcross.org.mm/wp-content/uploads/2021/01/MRCS-full-plan-2025_25.12.20_LR.pdf
https://www.who.int/health-topics/cancer#tab=tab_1
https://www.who.int/health-topics/cancer#tab=tab_1
https://www.redcross.org.mm/wp-content/uploads/2021/01/MRCS-brochure-2025_Print.pdf
https://www.redcross.org.mm/wp-content/uploads/2021/01/MRCS-brochure-2025_Print.pdf
https://www.redcross.org.mm/wp-content/uploads/2021/01/MRCS-full-plan-2025_25.12.20_LR.pdf
https://www.redcross.org.mm/wp-content/uploads/2021/01/MRCS-brochure-2025_Print.pdf
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.redcross.org.mm/en_US/publications/
https://www.facebook.com/info.mrcs/posts/4029254593774855

