
ေျခလက္အဂၤါ ဆုံးရႈံးသြားသူေတြအတြက္ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕ 
မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၾကက္ေျခနီအသင္းႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၾကက္ေျခနီ 
ေကာ္မတီတို႔ ပူးေပါင္းဖြင့္ လွစ္ထားတဲ့ ဘားအံေျခတုလက္တုဆိုင္ရာ 
ျပန္လည္သန္စြမ္းေရးစင္တာ (Hpa_An Orthopaedic Rehabilitation 
Center – HORC) ကို ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ေျခလက္ 
အဂၤါ ဆုံးရႈံးသြားသူမ်ားအတြက္ လိုအပ္တဲ့ ေျခတု၊ လက္တုမ်ား၊ အားျပဳ 
ကိရိယာ (သို႔) ဘီးတပ္ကုလားထိုင္မ်ားကို အခမဲ့ေထာက္ပံ့ေပးလွ်က္ရွိၿပီး 
အရည္အေသြးျပည့္မီတဲ့ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးႏိုင္ဖို႔ ကြၽမ္းက်င္ဝန္ထမ္းေတြ၊ 
အေၾကာအဆစ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပညာရွင္ေတြနဲ႔ ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးေနၾက 
ပါတယ္။ ဝန္ေဆာင္မႈ စတင္သည့္ အခ်ိန္ (၂၀၀၃)ခုႏွစ္မွ ၂၀၂၁
 ခုႏွစ္၊ ေမလ (၃၁)ရက္ေန႔အထိ စီမံခ်က္ ဧရိယာအတြင္းမွာရွိတဲ့ 
ေျခလက္အဂၤါ မသန္စြမ္းသူေပါင္း (၈၁၅၇) ဦးကို ေျခတု (၁၁၅၆၀)ခု၊ 
လက္တု(၂၅၅) ခု၊ အားျပဳကိရိယာ(၇၂၂)ခု၊ ခ်ိဳင္းေထာက္/ လက္ေထာက္ 
(၁၈၂၃၇)ခု၊ ဘီးတပ္ကုလားထိုင္(၅၁၉)ခု၊ ေျခဖဝါးတု(၂၀၇၆၆)
ခု တို႔ကို အခမဲ့ေထာက္ပံ့ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

  ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က Covid-19 ေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားမွာ 
အလြန္ႀကီးမားတဲ့ စီးပြားေရးအခက္အခဲနဲ႔ ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။ ယခုလက္ရွိ အေျခ 
အေနက လူမႈေရးနဲ႔ စီးပြားေရး အေျခအေနေတြကို ပိုၿပီး ခက္ခဲၾကပ္တည္းေစဖို႔ 
ဦးတည္ေနပါတယ္။ လူအမ်ားစုဟာ ဝင္ေငြရဖို႔  ႐ုန္းကန္ေနရၿပီး က်န္းမာေရးေစာင့္ 
ေရွာက္မႈကဲ့သို႔ေသာ အေျခခံ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို အကန႔္အသတ္ျဖင့္သာ ရရွိေန 
ပါတယ္။ ပိုမိုဆိုးဝါးလာေနတဲ့ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ 
သူမ်ားအတြက္ အေရးေပၚစားနပ္ရိကၡာႏွင့္ ေဒသတြင္းထုတ္ ကုန္မ်ား ဝယ္ယူႏိုင္ရန္ 
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ား အပါအဝင္ေဒသစီးပြားေရးကို ႏွဳိးဆြႏိုင္ရန္ ကၽြန္ေတာ္တို႔      
ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းက ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိပါတယ္။

“

ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔ရွိ ၾကက္ေျခနီအသင္းခြဲမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာအေျချပဳၾကက္ေျခနီ ေစနာလုပ္အားရွင္မ်ား၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေသာ 
ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း၏ လွဳပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား
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ေဒသတြင္း လွဳပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္မႈအလြယ္ကူဆုံးသူမ်ားအား ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္း

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ 
ျမဳိ႕နယ္ေပါင္း - ၁၉၅ ျမဳိ႕နယ္ 
အတြင္း အသင္းမွ လူမႈက႐ုဏာ 
အကူအညီမ်ား ေပးႏိုင္ 
ခဲ့သည့္အေျခအေန - 

ၾကက္ေျခနီ ေစတနာလုပ္အားရွင္ 
စုစုေပါင္း - ၂,၀၀၂

ေရွးဦးျပဳစုျခင္း စခန္းေပါင္း - ၃၂၇ ခု 

နီးစပ္ရာ ေဆး႐ုံေဆးခန္းမ်ားသို႔ 
ၾကက္ေျခနီ လူနာတင္ယာဥ္ျဖင့္ 
ၫႊန္းပို႔ႏိုင္မႈ - ၈၆၃ ႀကိမ္

အေရးေပၚ ေမြးလူနာ ပို႔ေဆာင္ 
ေပးႏိုင္မႈ - ၈၆ ႀကိမ္

အျပင္းစား ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူ
- ၈၂ ဦး

သာမာန္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူ 
 - ၂,၁၆၁ ဦး

(၂၀၂၁ ခုႏွစ၊္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ 
ရက္မွ ဇြန္လ ၁၁ ရက္အထိ) 
သတင္းရင္းျမစ္ - MRCS Dashboard

ေျခလက္အဂၤါ ဆုံးရႈံးသြားသူမ်ားကို အကူအညီေပးေနတဲ့ HORC

ၾကက္ေျခနီ သတင္းလႊာ
“

ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ထင္ေဇာ္စိုး၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ထင္ေဇာ္စိုး၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ ၾကက္ေျခနီအသင္း။ျမန္မာႏိုင္ငံ ၾကက္ေျခနီအသင္း။

စာမျက်နှာ - ၁

အပတ္စဥ္ ေသာၾကာေန႔တိုင္း ထုတ္ေဝသည္။

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTE1OGE1ZDktZjNiNy00MWVlLWE2YTUtNDVhMTRmN2EzZGQxIiwidCI6IjIyMzRjZDliLWZkYWEtNDVmYS1hMDM1LTQ1NGUyOWY5MmJjOCIsImMiOjEwfQ%3D%3D&fbclid=IwAR11V6uP-WO3KaLdkRJ8a3gc7ASXmwmQuXRcC5L9BnrfwoZxM3gfvLXWS9A


အေရးေပၚ ခြဲစိတ္ကုသတဲ့ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ေရာဂါေၾကာင့္ ေသြးသြင္းရမယ့္ 
အခ်ိန္ေတြမွာ ေသြးလိုအပ္ပါတယ္။  ေသြးအစား အစားထိုးႏိုင္တဲ့ 
ပစၥည္းမရွိေသးပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေသြးလိုအပ္သူမ်ားအတြက္ 
ေသြးအလႉရွင္မ်ား လုိအပ္ၿပီး ေသြးလႉဒါန္းျခင္းသည္  အသက္ကယ္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ခြဲစိတ္ကုသမႈမ်ားႏွင့္ ေသြးသြင္းရန္လိုသည့္လူနာမ်ား၏ ေသြးလိုအပ္မႈမ်ားတြင္ ၾကက္ေျခနီ 
ေစတနာလုပ္အားရွင္မ်ားဟာ အေရးေပၚေသြးလိုအပ္မႈမ်ားကို တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ 
ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္ ေစတနာအေလ်ာက္အခမဲ့ေသြးလႉဒါန္းျခင္းႏွင့္ ေသြးအလႉရွင္မ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ 
ရွာေဖြေပးျခင္းအားျဖင့္ ေသြးလိုအပ္ခ်က္ကုိ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္႐ြက္ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။

ဘယ္သူေတြက ေသြးအလႉရွင္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသလဲ

၁။ အသက္(၁၈) ႏွစ္မွ (၅၅) ႏွစ္အတြင္းရွိသူ ျဖစ္ရမည္။
၂။ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေပါင္ (၁၃၀) အထက္ ရွိရမည္။
၃။ အိပ္ေရးဝစြာ အိပ္စက္ထားသူျဖစ္ရပါမည္။
၄။ အရက္ေသစာေသာက္စားထားျခင္းမရွိသူ ျဖစ္ရပါမည္။
၅။ လတ္တေလာ ေရာဂါေဝဒနာမရွိသူ ျဖစ္ရပါမည္။ ကူးစက္ေရာဂါ ကင္းရွင္းရမည္။
၆။ လြန္ခဲ့ေသာ ၆ လအတြင္းက ေဆးမင္ေၾကာင္ ထိုးျခင္း၊ နားေဖာက္ခဲ့ျခင္း၊ ေဆးအပ္စိုက္ခဲ့ျခင္းတို႔     
မရွိသူ ျဖစ္ရပါမည္။
၇။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္း၊ ႏို႔တိုက္ျခင္း၊  လတ္တေလာ ဓမၼတာလာျခင္းတို႔ မရွိသူျဖစ္ရပါမည္။
အထက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံပါက (၄) လ လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ ေသြးလႉဒါန္းႏိုင္ပါတယ္။

 နီးစပ္ရာ ေသြးလႉဘဏ္မ်ားႏွင့္ ေဆး႐ုံမ်ားတြင္ ေစတနာအေလ်ာက္ ေသြးလႉဒါန္းျခင္းျဖင့္ 
မိမိေမတၱာကို မွ်ေဝၿပီး ေသြးလွဴဒါန္းသူမ်ားအျဖစ္ ဂုဏ္ယူလိုက္ၾကပါစို႔ .....

ဇြန္လ(၇) ရက္က ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) 
ကြမ္းလုံၿမိဳ႕၌ သစ္ပင္ေပၚမွ ျပဳတ္က်၍ အ႐ိုး 
က်ိဳးသြားေသာ  အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကို ကြမ္းလုံ   
ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီးမွ လားရႈိးေဆး႐ံုသို႔  
ကြမ္းလုံ ၿမိဳ႕နယ္မွၾကက္ေျခနီေစတနာ
လုပ္အားရွင္ မ်ားက ကူညီ ပို႔ေဆာင္ ေပး 
ခဲ့ပါတယ္။

ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းရွိ ေနရပ္စြန္႔ခြာ မိသားစုမ်ားအတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံ ၾကက္ေျခနီအသင္း ေစတနာလုပ္အားရွင္မ်ား၏ လူမႈက႐ုဏာေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

စာမျက်နှာ - ၃

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း)

ဇြန္လ(၆)ရက္ေန႔က ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ 
ပိုင္း)၊ ကြမ္းလုံၿမိဳ႕နယ္ ဟိုလီေက်း႐ြာတြင္ 
ဂတ္(စ္)အိုး ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေျခႏွစ္ 
ဖက္ ဆုံးရႈံးကာ ျပင္းထန္စြာဒဏ္ရာရရွိ ခဲ့သူ 
အမ်ိဳးသား တစ္ဦးကို ကြမ္းလုံ ၾကက္ေျခနီသူ
နာျပဳတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ ေရွးဦး ျပဳေပးခဲ့ၾကၿပီး 
ကြမ္းလုံ ျပည္သူ႔ ေဆး႐ုံသို႔ အသင္းခြဲပိုင္ 
လူနာတင္ယာဥ္ျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ပါတယ္။

ဇြန္လ (၈) ရက္ေန႔က တာခ်ီလိတ္ေဆး႐ုံ 
ႀကီးတြင္ ေဆးကုသမႈခံယူၿပီး ေနထိုင္ရာ 
အိမ္သို႔ ျပန္ရန္ အခက္အခဲျဖစ္ေပၚေနသည့္ 
လူနာတစ္ဦးအား ၎ေနထိုင္ရာ ဝမ္ 
ေက်ာက္လုံေက်းရြာရွိ ေနအိမ္သို႔  
ၾကက္ေျခနီက ကူညီ ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ပါသည္။

ဇြန္လ (၄) ရက္က ထားဝယ္ျမဳိ႕ ဆန္းခ်ီ 
ရပ္ကြက္မွ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္ တစ္ဦး 
သည္ အေရးေပၚ ေဆး႐ုံ တက္ရန္ လိုအပ္ 
သျဖင့္ ထားဝယ္္ျမဳိ႕နယ္ၾကက္ေျခနီ အသင္း 
ခြဲမွ ေစတနာ လုပ္အားရွင္မ်ားသည္ အသင္း 
ခြဲပိုင္ အေရးေပၚလူနာတင္ယာဥ္ျဖင့္ ေဆး႐ုံ 
သို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ပါသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း)

ျမန္မာႏုိင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း(MRCS) ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
ၾကက္ေျခနီေကာ္မတီ (ICRC) တုိ႔သည္ ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း 
ဆမီးႏွင့္ ပလက္ဝတို႔တြင္ လာေရာက္ ခိုလႈံေနၾကသည့္ အိမ္ေထာင္စု 
၂၀၀၀နီးပါးအတြက္ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ ပံ့ပိုးေပးခဲ့ၿပီး ေနထုိင္ရန္ 
အမိုးအကာ(ယာယီတဲ) ၁၈၀၀လုံးအား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ 
ႏွင့္ ျပန္လည္ ေဆာက္လုပ္ႏိုင္ရန္ လုိအပ္သည့္ ပစၥည္းမ်ားကုိလည္း ပံ့ပိုးေပးခဲ့ပါသည္။
ထုိ႔အတူ ဆမီးရွိ ေနရပ္စြန္႔ခြာ လာေသာ ရပ္႐ြာလူထုအတြက္ ေရရရွိမႈ 
ေသခ်ာေစရန္ ေရစုပ္စက္ႏွင့္  ေလာင္စာဆီကုိလည္း လႉဒါန္းခဲ့ပါသည္။ 
မိုင္းဧရိယာတြင္ ျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကုိ ရပ္႐ြာလူထုအား 
သတိေပးရန္ ေျမစိုက္ပိုစတာႀကီးမ်ား စိုက္ထူေပးျခင္းႏွင့္ အတူ 
လူေပါင္း ၇၀၀ အတြက္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေဘးအႏၲရာယ္ 
မ်ားဆုိင္ရာ အသိပညာ ေဟာေျပာပြဲမ်ားလည္း က်င္းပခဲ့ပါသည္။ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ ၾကက္ေျခနီအသင္းႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ၾကက္ေျခနီေကာ္မတီ (ICRC) 
တုိ႔သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မွစတင္ကာ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ ေနရပ္စြန္႔ခြာ မိသားစုမ်ားအတြက္ 
လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ားကုိ ပံ့ပိုးလ်က္ရွိပါသည္။ 

ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ေရာဂါသည္ 
ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး 
(Dengue Virus) သယ္ေဆာင္ ထားေသာ 
ေန႔အခ်ိန္တြင္ ကိုက္ေလ့ရွိသည့္ ျခင္က်ား 
အကိုက္ ခံရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားျခင္း ျဖစ္သည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေသြးလြန္ တုပ္ေကြး 
ေရာဂါသည္ မိုးရာသီ၌  ျဖစ္ပြားမႈ 
အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး ၾကက္ေျခနီ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ 
ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ေရာဂါ ကာကြယ္ရန္ 
ေနအိမ္မ်ားရွိ ေရသိုေလွာင္ 

ကန္မ်ားတြင္ အဘိတ္ေဆး ထည့္ျခင္း၊ 
ျခင္က်ား  ေလာက္လမ္း ႏွိမ္္နင္း ျခင္းႏွင့္  
ပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔ရွင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို 
ေဆာင္႐ြက္ လုပ္ကိုင္ လ်က္ရွိပါသည္။
အမ်ားျပည္သူ မ်ားအေနျဖင့္ ေနအိမ္ႏွင့္ 
ပတဝ္န္းက်င္မ်ားတြင္  ရက္သတၱပတ္  တစ္ပတလွ္်င္
(၁) ႀကိမ္ ပိုးေလာက္လမ္း ရွာေဖြၿပီး 
ေလာက္လမ္းေပါက္ဖြားမႈ လံုးဝမရွိေအာင္ 
ေရမ်ားကို “ဖုံး၊သြန္၊လဲ၊စစ္” ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ 
ေသြးလြန္ တုပ္ေကြးေရာဂါ 

ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါ ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ရွမ္းျပည္နယ္ (အေရွ႕ပိုင္း) တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

COVID - 19 ထိန္းခ်ဳပ္ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ျပည္သူလူထုအား အသိပညာေပးျခင္း 

ဇြန္လ (၄) ရက္က တာခ်ီလိတ္ခ႐ုိင္ 
အားကစားခန္းမ၌ Quarantine  Center ဖြင့္လွစ္ရန္ 
ျပင္ဆင္ရာတြင္  တာခ်ီလိတ္ျမဳိ႕နယ္ ၾကက္ေျခနီ 
အသင္းခြဲ ေစတနာ လုပ္အားရွင္မ်ားမွ ခန္းမ 
အတြင္းအျပင္ ပိုးသတ္ေဆး ျဖန္းျခင္းႏွင့္ 
ျခင္ေဆးျဖန္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား  ကူညီ 
ေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့ၾကပါသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ (အေရွ႕ပိုင္း)

ဇြန္လ (၆) ရက္က မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး 
မိုးကုတ္ျမဳိ႕တြင္ သက္ဆိုင္ရာႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ 
COVID - 19 ေရာဂါ ကာကြယ္ရန္ Mask မ်ား
ေပးေဝျခင္း၊ အပူခ်ိန္တုိင္းတာေပးျခင္း၊ Hand 
Sanitizer ေပးျခင္းႏွင့္ အသိပညာေပးျခင္းတို႔ကုိ 
ျမဳိ႕နယ္ ၾကက္ေျခနီအသင္းခြဲ ေစတနာလုပ္အားရွင္ 
(၇) ဦးတို႔က ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

ဇြန္လ (၄) ရက္ေန႔က ခ်င္းျပည္နယ္ ဖလမ္းျမဳိ႕နယ္ 
ၾကက္ေျခနီအသင္းခြဲ ဥကၠဌ ႏွင့္ တပ္ဖြဲ႕မွဴးတို႔၏ 
ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ၾကက္ေျခနီတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ 
COVID-19 ကာကြယ္တုန္႔ျပန္ေရးအတြက္ 
ႏွာေခါင္းစည္း Mask တပ္ဆင္ေရး ကမ္ပိန္းကုိ 
လမ္းဆုံ လမ္းခြမ်ား၊ ေဈးဆိုင္မ်ားတြင္ 
သြားေရာက္ လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ၾကပါသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္

ဇြန္လ(၇)ရက္ေန႔က ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ 
ၾကက္ေျခနီ အသင္းခြဲမွ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္
ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္၊ နတ္ေမွာ္ေက်း႐ြာရွိ သံဃာ 
ေတာ္ေက်ာင္းတိုက္မ်ားသို႔ COVID-19 
ေရာဂါ ကာကြယ္ေရး ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း 
ပိုးသတ္ေဆး ျဖန္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကသည္။

ဇြန္လ (၃)ရက္က က်ိဳက္ခမီၿမိဳ႕၊ ကဒါတ္ ေ
ထာက္ေက်း႐ြာရွိမိသားစုဝင္(၅)ဦးရွိေသာ 
မိသားစုတစ္စုသည္ မႈိျဖင့္ထမင္း စားၿပီး 
အစာအဆိပ္သင့္ျခင္း လကၡဏာမ်ား ျဖစ္ 
ပြား၍ အေရးေပၚ ကုသမႈခံယူရန္ လိုအပ္ 
သျဖင့္ က်ိဳက္ခမီၿမိဳ႕နယ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ၾကက္ေျခနီအသင္းခြဲငယ္ ေစတနာလုပ္ 
အားရွင္မ်ားမွ ေရွးဦးျပဳစု ေပးခဲ့ၾကၿပီး 
အသင္းခြဲငယ္ပုိင္လူနာတင္ယာဥ္(၂)စီးျဖင့္ 
ေဆး႐ုံသို႔ ပို႔ေဆာင္ ကူညီေပးခဲ့ၾကသည္။

မြန္ျပည္နယ္ မြန္ျပည္နယ္ ကရင္ျပည္နယ္

ဇြန္လ (၈)ရက္က ေရးျမဳိ႕နယ္ ၾကက္ေျခနီ 
အသင္းခြဲ ေစတနာ လုပ္အားရွင္မ်ားသည္ 
ေရးျမဳိ႕နယ္မွ အမ်ဳိးသားတစ္ဦး ေသြးအန္         
ျခင္းေၾကာင့္ အေရးေပၚ ေဆးကုသမႈ ခံယူ 
ရန္ လိုအပ္သျဖင့္ ေနအိမ္မွေရးၿမိဳ႕နယ္ 
ေဆး႐ုံသို႔ အသင္းခြဲပိုင္ လူနာတင္ 
ယာဥ္ျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ကူညီခဲ့ပါသည္။

ဇြန္လ (၈)ရက္ေန႔ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္မွ 
သက္ႀကီး အဖြား တစ္ဦးသည္ အေရးေပၚ 
ေဆးကုသရန္ လိုအပ္သျဖင့္ဘားအံ 
ၿမိဳ႕နယ္ ၾကက္ေျခနီ အသင္းခြဲ ေစတနာ 
လုပ္အားရွင္မ်ားမွ အသင္းခြဲပိုင္ လူနာတင္ 
ယာဥ္ျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ကူညီခဲ့ပါသည္။

ကမၻာ့ေသြးအလွဴရွင္မ်ားေန႔ - ဇြန္လ ၁၄ ရက္

စာမျက်နှာ - ၂

မြန္ျပည္နယ္

မျဖစ္ပြားေအာင္ ကာကြယ္ ႏိုင္ပါသည္။
ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇန္နဝါရီလ ပထမပတ္ႏွင့္ ဒုတိယ 
ပတ္မ်ားတြင္ ကရင္ျပည္နယ္နဲ႔ မြန္ျပည္နယ္မွ 
ၾကက္ေျခနီေစတနာ လုပ္အားရွင္ 
မ်ားသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ သန႔္ရွင္ေရးနဲ႔ 
ျခင္နဲ႔ ျခင္ေလာက္လမ္း ႏွိမ္နင္းေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားကို ကူညီေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကပါသည္။ 

http://မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး


စာမျက်နှာ - ၄

သတင္းအခ်က္အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ား
Daily MIMU update on COVID-19
INGO Forum COVID-19 resource collection
IFRC Asia Pacific COVID-19 Dashboard
MRCS Social Media 
(Facebook/Twitter/Viber/Website/Youtube)

၂၀၂၁ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၁၀)ရက္ေန႔  နံနက္ပိုင္းက ထိခိုက္ဒဏ္ရာ 
ေရွးဦးျပဳစုျခင္း သင္တန္း (Trauma First
 Aid Training) ဖြင့္ပြဲကို အသင္းရန္ကုန္႐ုံးခြဲ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
ထိုသင္တန္းကို အေမရိကန္ၾကက္ေျခနီ အသင္း၏ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ 
အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈ အမ်ိဳးအစားအလိုက္ 
ေရွးဦးျပဳစုေပးႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္၍ ဖြင့္လွစ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
အဆိုပါသင္တန္းကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွ ၾကက္ေျခနီ 
ေစတနာလုပ္အားရွင္ (၁၂၀)ဦးအတြက္ ဇြန္လ(၁၀)
ရက္ေန႔မွ ဇြန္လ(၂၀)ရက္ ေန႔ထိ သင္တန္းတစ္ႀကိမ္လွ်င္ (၂)
ရက္တာျဖင့္ ခ႐ိုင္အလိုက္ ဖြင့္လွစ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း၏ ႏိုင္ငံအတြင္း ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ား၊ 
သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ COVID-19 အပါအဝင္ 
ကပ္ေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားခဲ့ရတဲ့ ရပ္႐ြာလူထုကို ကူညီေပးလ်က္
ယခု ဗီဒီယိုတြင္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ေမလအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးမွာ 
အေၾကာင္းလအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသည့္ အေရးေပၚလူနာ (၇၉)ဦး အပါအဝင္ 
ေဆး႐ုံၫႊန္းပို႔ျခင္း (၇၂၉) ႀကိမ္ ၊ ေရွးဦးျပဳစုျခင္း (၄၂၈) ႀကိမ္၊ ေမြးလူနာပို႔ေဆာင္ေပးျခင္း(၇၇) 
ႀကိမ္နဲ႔ စုစုေပါင္းလူနာ (၁၉၆၃) ဦးကို ၾကက္ေျခနီလူနာတင္ယာဥ္ (၁၁၆) စီးျဖင့္ 
ကူညီခဲ့ႏိုင္မႈပုံရိပ္မ်ား အျပင္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း လူမႈက႐ုဏာ အကူအညီမ်ားေပးေနသည့္ 
ၾကက္ေျခနီေစတနာလုပ္အားရွင္မ်ား၏ မွတ္တမ္းမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

#မရပ္မနားေရွ႕ဆက္သြားၾကက္ေျခနီရဲ႕စုေပါင္းအား
#togetherweareunstoppable

 ယခု ႐ုပ္သံကို ၾကည့္ရႈလိုပါက ယခုလင္က့ို ႏွိပ္ပါ။

ေဒၚေရႊစင္ေက်ာ္စိုး၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ 
လူမႈက႐ုဏာလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ျပန္ၾကားဆက္သြယ္ေရးဌာန။ ဖုန္း - ၀၉ ၉၇၇ ၁၁၅၆ ၀၁

MRCS ၏ လစဥ္သတင္းစာေဆာင္မ်ားကို ေလ့လာဖတ္ရႈလိုပါက ယခုလင္ ့ကိုႏွိပ္ပါ။

ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ အသင္းရဲ႕လုပ္ငန္းစဥ္ (၃)ရပ္နဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး 
မိတ္ဆက္ေဖၚျပေပးပါမယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းရဲ႕လုပ္ငန္း
စဥ္ေတြကေတာ့ (၁) က်န္းမာေရးျမႇင့္တင္ရန္ (၂) ေရာဂါေဘးတားဆီးရန္ 
(၃) ေဘးဒုကၡ က်ေရာက္လြယ္သူမ်ားကို ကူညီရန္တို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 
လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရာမွာ 
တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အသီးသီးရွိ ၿမိဳ႕နယ္ၾကက္ေျခနီအသင္းခြဲေပါင္း 
(၃၃၀) မွ ၾကက္ေျခနီေစတနာလုပ္အားရွင္ (၄၀၀၀၀) ေက်ာ္က 
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားတဲ့ စိတ္ဓာတ္အရင္းခံကာ ေစတနာ၊ 
ဝါသနာျဖင့္ ကိုယ္က်ိဳးမဖက္ အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ တက္ႂကြစြာပါဝင္
လႈပ္ရွားေနၾကပါတယ္။ ရပ္႐ြာလူထုေဘးဒဏ္ႀကံႀကံ့ခံႏိုင္ဖို႔နဲ႔ အသင္း၏ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ 
အသင္းခြဲအရင္းအျမစ္မ်ားနဲ႔ ေစတနာလုပ္အားရွင္ ကြန္ယက္တို႔ျဖင့္ 
လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္ၾကရပါတယ္။ လတ္တေလာႀကဳံေတြ႕ေနၾကရတဲ့ 
သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ေတြနဲ႔ ပဋိပကၡအေျခအေနေတြမွာလည္း 
ၾကက္ေျခနီအေျခခံမူ (၇) ခ်က္နဲ႔အညီ အကူအညီလိုအပ္ေနတဲ့ 
ျပည္သူေတြကို ေဒသအလိုက္ အားျဖည့္ ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္
ရွိေနပါတယ္။

လူမႈက႐ုဏာေရးအကူအညီမ်ား တိုးႁမွင့္ေပးအပ္ႏိုင္ေရး ၾကဳိတင္ျပင္ဆင္ျခင္း

ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းရွိ ေနရပ္စြန္႔ခြာ မိသားစုမ်ားအတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

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
https://vb.me/mm_redcrosscommunity_21
http://www.redcross.org.mm
https://www.youtube.com/channel/UCNuNcMKLtGYB72heF7b4K6g
https://fb.watch/62X7_X6gVw/
https://www.redcross.org.mm/my_MM/publications/

