
                  နိုင်ငံတစ်ဝန်း ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကူးစက်မှုနှုန်းမမင့်တက်မှုရတေနဲ့အတူ မမို့ေွာအသီးသီး မှာ 
အသေားအလာကန့်သတ်မှုရတေနဲ့ေင်ဆိုင်ရနေတဲ့ မြည်သူလူထုက စီးြေားရေးလူမှုရေးအခက်
အခဲများနှင့် ေင်ဆိုင်ရနေြါတယ်။ အရြကာင်းအမျ ိုးမျ ိုးရြကာင့် ေှမ်းမြည်နယ် (ရမမာက်ြိုင်း)၊ 
လားေှိုးမမို့နယ်ေှိ ရနေြ်စေန့်ခောစခန်းရတေမှာ ရောက်ေှိရနတဲ့ မြည်သူရတေအတေက် အစား 
အစာ အခက်အခဲအမြင် ထုံးဓါတ်ရြကာင့် ရသာက်သုံးရေေေှိေန်လဲ အခက်အခဲေှိရနြါတယ်။ 
ဒီလိုအခက်အခဲကို တဖက်တလမ်းက ရမဖေှင်းရြးနိုင်ဖို့အတေက် မြည်နယ်ြကက်ရမခနီကကီး
ြကြ်မှုရကာ်မတီ၏ ဦးရဆာင်မှုမဖင့် ရဒသတေင်းေှိ စခန်းရတေမှာ ရေသန့်မဖန့်ရဝရနတာ 
အခုဆိုေင် ဂါလံ (၁၀,၀၀၀) နီးြါးေှိမြီမဖစ်ြါတယ်။ ဒါ့အမြင် ကိုဗစ်-၁၉ ရြကာင့် အသေား 
အလာကန့်သတ်ခံေတဲ့ အိမ်ရထာင်စုရတေအတေက်လည်း အရမခခံစားရသာက်ကုန်များ အ 
မြင် ြကက်သား၊ငါးရသတ္တာဗူးနဲ့ဟင်းသီးဟင်းေွက်ရတေလို စားရသာက်ကုန်များလဲမဖန့် ရဝ 
ရြးခဲ့ြါတယ်။ သေားလာတဲ့အခါမှာ လမ်းြန်းဆက်သေယ်ရေး အခက်အခဲရတာ့ေှိြါတယ်။ 
ဒါရြမဲ့အကူအညီလိုအြ်တဲ့သူရတေဆီက အပြုံးရတေမမင်လိုက်ေချနိ်က ကျွန်ရတာ်လို ြကက် 
ရမခနီရစတနာလုြ်အားေှင်ရတေအတေက် ခေန်အားမဖစ်ရစြါတယ်။ ဆက်လက်မြီးလဲ လူမှုကရု 
ဏာလုြ်ငန်းရတေနဲ့ မြည်သူလူထုကို အကျ ိုးမြုချင်ြါတယ်။
ဦးရကာင်းမင်းရထေး၊ ြကက်ရမခနီရစတနာလုြ်အားေှင်၊ ေှမ်းမြည်နယ်(ရမမာက်ြိုင်း)။

    ကျွန်တော်ေို့ ောချလီိေ်မြို့က နယ်စပ်မြို့ဖြစ်ေဲ့အေွက် အဝင်အထွက်ြျားပါေယ်။ အခုတလာတလာ 

ဆယ် ကိုဗစ်-၁၉ တောဂါကူးစက်ြှုနှုန်းက ပိုြိုြျားဖပားလာေဲ့အေွက် မြို့နယ်အေွင်းြှာ ကွာေင်ေင်းစင်ော 

တေွနဲ့ Postivie ဖြစ်လို့ တဆးရုံေက်ေေဲ့သူတေွြျားလာပါေယ်။ ကျွန်တော်ေို့ ကကက်တဖခနီတေွက လူစည် 

ကားောတနောတေွြှာ နှာတခါင်းစည်းတေွ ဖြန့်တဝတပးတနသလို တောဂါအန္တောယ် အသိပညာတပးနှိုးတဆာ်ြှုတေွ 

လဲလုပ်တဆာင်တနပါေယ်။ Fever Clinic တေွ၊ မြို့အဝင်အထွက်တနောတေွြှာ ကိုယ်အပူချနိ်ေိုင်းောတေွ၊ 

နှာတခါင်းစည်းတဝောတေွအဖပင် ကိုဗစ်-၁၉ လူနာထိတေွ့ခဲ့ေဲ့တနောတေွကို ပိုးသေ်တဆးဖြန်းောတေွနဲ့ ကွာ 

ေင်ေင်းစင်ောတေွြှာပါ ကိုယ်အပူချနိ်ေိုင်းောတေွ၊ စိေ်ပိုင်းလူြှုပိုင်းဆိုင်ော အားတပးကူညီောတေွနဲ့ လို 

အပ်သည်ြျားကို ကူညီောတေွလုပ်တနပါေယ်။ ဖပည်သူတေွအေွက်ဆိုေင် တောဂါကာကွယ်တေးပစ္စည်းတေွ 

ဖြစ်ေဲ့ နှာတခါင်းစည်း၊ လက်သန့်တဆးေည်၊ ေစ်ခါသုံးလက်အိေ်တေွအဖပင် ပိုးတေွ့လူနာတေွအေွက် 

တအာက်ဆီဂျင် အတထာက်အကူဖပုစက်တေွ လုံလုံတလာက်တလာက်ေှိြို့လိုပါေယ်။ ကကက်တဖခနီတေွက တြေ္တာ၊ 

ဝါသနာ၊ ကရုဏာကို အတဖခခံမပီး တစေနာအတလျာက် လူသားချင်းစာနာတထာက်ထားြှု လုပ်ငန်းတေွကို 

ြိြိေို့ေေ်နိုင်သြျှ လုပ်တဆာင်တနသူတေွပါ။ ဆက်လက်မပီး တသွးလွန်ေုေ်တကွးကာကွယ်တေးအေွက် 

တဆးဖြန်းောတေွအဖပင် ထိခိုက်ဒဏ်ောေသူြျားကို အတေးတပါ်တေှးဦးဖပုစုတပးနိုင်ြို့အေွက်လည်း ဖပင်ဆင် 

လျက်ေှိပါေယ်။

ဦးဉာဏ်ဖြင့်ဦး၊ ောချလီိေ်မြို့နယ်ကကက်တဖခနီေပ်ြွဲ့ြှူး၊ ေှြ်းဖပည်နယ် (အတေှ့ပိုင်း)။

မြန်ြာနိုင်ငံအနှံ့ရှိ ကြြ်ခမေနီအသင်းေွဲြျားနှင့် ရပ်ရွာအခမေမပုကြြ်ခမေနီခေတနာလုပ်အားရှင်ြျား၏ ပံ့ပိုးြူညီြှုမြင့် ခောင်ရွြ်ခသာ 

မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမေနီအသင်း၏ လှုပ်ရှားခောင်ရွြ်ေျြ်ြျားသ
တ
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ခေသတွင်း လှုပ်ရှားခောင်ရွြ်ြှုြျားနှင့် ထိေိုြ်အလွယ်ြူေုံးသူြျားအား ြူညီပံ့ပိုးမေင်း

မပည်နယ်နှင့် တိုင်းခေသကြီးြျားရှိ 
မြို့နယ်ခပါင်း - ၃၃၀ မြို့နယ်တွင်  
အသင်းြှ ခောင်ရွြ်ေဲ့သည့် 
လူြှုြရုဏာ အြူအညီြျား 
ခပးနိုင်ေဲ့ြှု အခမေအခန -

ကြြ်ခမေနီခေတနာလုပ်အားရှင် 
ေုေုခပါင်း - ၂,၀၀၂

ခရှးဦးမပုေုခပးနိုင်ေဲ့ြှု - ၄,၇၈၅ ဦး 

နီးေပ်ရာ ခေးရုံခေးေန်းြျားသို့ 
ကြြ်ခမေနီလူနာတင်ယာဉ်မြင့် ညွှန်း 
ပို့နိုင်ြှု -  ၁,၈၉၀ ကြိြ်

အခရးခပါ်ခြွးလူနာပို့ခောင်ခပးနိုင်
ြှု - ၁၀၀ ကြိြ်

အမပင်းေားထိေိုြ်ေဏ်ရာရသူ 
- ၁၂၇ ဦး

(၂၀၂၁ ေုနှေ်၊ ခြခြာ်ဝါရီလ 
(၁၆) ရြ် ြှ ဇူလိုင်လ (၅) ရြ်အထိ)
သတင်းရင်းမြေ် Dashboard

ရပ်ရွာလူထုအတွက် အကူအညီပပးနိုင်ခြင်း

ရပ်ရွာအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်တားဆီးပရးတွင် တစ်ဖက်တစ်လမ်းကပါဝင်ခြင်း

“

“

ကကက်ပခြနီသတင်းလွှာ

ချင်းပြည်နယ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကကီး ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်ြိုင်း)

ရှမ်းပြည်နယ် (မပမာက်ြိုင်း)

ဇူလိုင်လ (၈) ရက်ပန့က ကန်ပက်လက်မမို့နယ်အ 
တွင်း အဘိုးအဘွားများအား ပဆးနှင့် အစားအ 
ပသာက်များခဖန့်ပဝပပးြဲ့ပါသည်။ ထို့အခပင် ဇူလိုင် 
လ(၆)ရက်ပန့ကလည်း ပြမကိုက်ြံရသည့် ကပလး 
ငယ် (၁) ဦးကို ပရှးဦးခပုစုပပးမပီး ပဆးရုံသို့ အြျနိ်မီ 
ပို့ပဆာင်ပပးနိုင်ြဲ့ပါသည်။

ဇူလိုင်လ (၇) ရက်ပန့က ပုဇွန်ပတာင်မမို့နယ်၊ အ 
မှတ် (၂) ရပ်ကွက်၊ (၅၄) လမ်းနှင့် (၅၅) လမ်းကကား 
တွင် မီးပလာင်မှုခဖစ်ပွားြဲ့ရာ ထိြိုက်ဒဏ်ရာရရှိ 
သည့်သူများကို ပရှးဦးခပုစုပပးခြင်းနှင့် စိတ်ပိုင်း 
လူမှုပိုင်းဆိုင်ရာ အားပပးကူညီခြင်းများ ပဆာင် 
ရွက်ြဲ့ပါသည်။

ဇူလိုင်လ (၅) ရက်ပန့က ပညာင်ပရှေမမို့နယ်၊ မိုင်း 
ပသာက်ပကျးရွာပေးတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ပရာဂါကာ 
ကွယ်ပရးအတွက် နှာပြါင်းစည်များ ခဖန့်ပဝခြင်း၊ 
ပရာဂါကာကွယ်ပရးအသိပညာများပပးခြင်းများကို 
ခပုလုပ်ြဲ့ပါသည်။

“

“

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTE5NjNhYmUtNGRmZS00ZTlhLWE2YjktMGQ3MzdkNTk1OGM4IiwidCI6IjIyMzRjZDliLWZkYWEtNDVmYS1hMDM1LTQ1NGUyOWY5MmJjOCIsImMiOjEwfQ%3D%3D


#ြိုဗေ်-၁၉ ြာလအတွင်း ရပ်ရွာလူထုအား ကြိုတင်မပင်ေင်မေင်းနှင့် မြန်ြာနိုင်ငံရှိ လြ်ရှိမြေ်ပွားလျြ်ရှိခသာ အခမေအခနြျားြို တုံ့မပန်ရန် အသင့်မပင်ေင်မေင်း

ထိြိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်ပခြ အသိပညာပပးခြင်းနှင့် 
ရပ်ရွာနှင့် ထိပတွ့ဆက်ဆံမှုဆိုသည်မှာ

အသိပညာပပးခြင်းနှင့် ပရာဂါကာကွယ်ပရး 

အြျက်အလက်များ ခဖန့်ပဝခြင်းတို့ပါဝင်ပါသည်။

ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်မှုမှ ကာကွယ်ပရး 

ဆိုသည်မှာ နယ်စပ်ပဒသနှင့် ရပ်ရွာအတွင်း 

ကိုယ်အပူြျနိ်တိုင်းတာခြင်း၊ ပိုးသတ်ပဆးခဖန်းခြင်း၊ 

လူနာတင်ယာဉ်စီစဉ်ပပးခြင်းနှင့် 

အသွားအလာကန့်သတ်ပစာင့်ကကပ်ကကည့်ရှုပရး 

ပဆာင်ရွက်ပပးခြင်းတို့ ပါဝင်ပါသည်။

စိတ်ပိုင်းလူမှုပိုင်းဆိုင်ရာ အားပပး ကူညီခြင်း 

ဆိုသည်မှာ အသွားအလာကန့်သတ်ပစာင့်ကကပ်

ကကည့်ရှုပရး စြန်းများနှင့် ရပ်ရွာများရှိ ကိုဗစ်-

၁၉ ပကကာင့် စိတ်ထိြိုက်ြံစားပနကကသူများအား  

စိတ်ပိုင်းလူမှုပိုင်းဆိုင်ရာ အားပပး 

ကူညီခြင်းတို့ပါဝင်ပါသည်။

အပခြြံလိုအပ်ြျက်များကို တိုးခမှင့်ပပးအပ်ခြင်း

ဆိုသည်မှာ ရပ်ရွာလူထုအတွက်

 ပရာဂါကာကွယ်ပရးသုံးပစ္စည်းများကို

ခဖန့်ပဝပပးခြင်းအခပင် ကွာရင်တင်းစင်တာများတွင် 

လိုအပ်ပသာ အကူအညီများနှင့် 

အစားအပသာက်များပပးပဝခြင်းတို့ ပါဝင်ပါသည်။

ချင်းပြည်နယ်

ကချင်ပြည်နယ်

ကရင်ပြည်နယ်

ရခိုင်ပြည်နယ်

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး

ရှမ်းပြည်နယ် (မပမာက်ြိုင်း)

မွန်ပြည်နယ်

ကယားပြည်နယ် 

နေပြည်နော်

နေပြည်နော်

ကရင်ပြည်နယ်

အပတွ့အကကုံများကို သုံးသပ်မပီး ပရှ့သို့ဆက်လက်ြျတီက်ခြင်း - ခမန်မာနိုင်ငံကကက်ပခြနီအသင်းမှ ကကက်ပခြနီပစတနာလုပ်အားရှင်များ၏ ပနရာပဒသအသီးသီးက လူမှုကရုဏာလုပ်ငန်း ပဆာင်ရွက်ြျက်များ။ 

ဇူလိုင်လ (၂) ရက်ပန့က ထားဝယ်ခပည်သူ့ 
ပဆးရုံကကီးတွင် အပရးပပါ်ပသွးလိုအပ်သည့်
လူနာအတွက် ကကက်ပခြနီပစတနာလုပ်အား 
ရှင်များမှ (A+) နှင့် (B) ပသွး (၂) လုံး တို့ကို 
လှူဒါန်းြဲ့ပါသည်။

ဇူလိုင်လ (၂) ရက်ပန့က ဖားကန့်မမို့နယ်၊ 
ဆိပ်မူပကျးရွာအုပ်စု၊ ကိုဗစ်-၁၉ ကွာရင် 
တင်းစင်တာရှိ ခပည်သူများအတွက် အစား 
အပသာက်များ ခဖန့်ပဝပပးြဲ့မပီး ပရာဂါအသိ 
ပညာပပးခြင်းနှင့် စိတ်ပိုင်းလူမှုပိုင်း အားပပး 
ကူညီခြင်းများ ခပုလုပ်ြဲ့ပါသည်။

ဇူလိုင်လ (၇) ရက်ပန့က ဇမ္ဗူသီရိမမို့နယ်၊ 
ကံ့ပကာ်အိမ်ရာမှ ပိုးပတွ့လူနာနှင့် ထိပတွ့မိ 
သူတစ်ဦးကို ပနခပည်ပတာ်စည်ပင် ဧည့်ရိပ် 
သာ ကွာရင်တင်းစင်တာသို့ ကကက်ပခြနီလူနာ 
တင်ယာဉ်ခဖင့် ပို့ပဆာင်ပပးြဲ့ပါသည်။

ဇူလိုင်လ (၇) ရက်ပန့က ဘားအံမမို့နယ်ရှိ 
တန်-၉၀၀ ဂိတ်တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ပရာဂါ ကာ 
ကွယ်ပရးအတွက် အပူြျနိ်တိုင်းတာခြင်း၊ နှာ 
ပြါင်းစည်းများခဖန့်ပဝခြင်းနှင့် ပရာဂါအသိ 
ပညာပပးခြင်းများကို ခပုလုပ်ြဲ့ပါသည်။

ဇူလိုင်လ (၂) ရက်ပန့ ညပိုင်းက ပမာ်လမမိုင် 
မမို့နယ်၊ ဖက်ြင်းရပ်မှ ရုတ်တရက် ပလခဖန်း 
လူနာတစ်ဦးကို အပရးပပါ်ပဆးကုသမှု ြံယူ 
နိုင်ရန်အတွက် ကကက်ပခြနီလူနာတင်ယာဉ် 
ခဖင့် ပဆးရုံသို့ ပို့ပဆာင်ပပးြဲ့ပါသည်။

ဇူလိုင်လ (၆) ရက်ပန့က လွိုင်ပကာ်မမို့၊ သိရိ 
မဂဂလာပေးအနီးတွင် နှာပြါင်းစည်း အြုပရ 
၃,၀၀၀ ခဖန့်ပဝခြင်း၊ ကိုဗစ်-၁၉ ပရာဂါအသိ 
ပညာများခဖန့်ပဝခြင်းတို့ကို ပဆာင်ရွက်ြဲ့ပါ 
သည်။

ဇူလိုင်လ (၇) ရက်ပန့က ရပသ့ပတာင်မမို့ရှိ 
ရပ်ကွက်များ၊ ဘုန်းပတာ်ကကီးပကျာင်းများ 
နှင့် ပနရပ်စွန့်ြွာစြန်းများရှိ ပရတွင်းပရကန် 
များတွင် ပသွးလွန်တုတ်ပကွးကာကွယ်ပရး 
အတွက် အဘိတ်ပဆးြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းများ 
ပဆာင်ရွက်ြဲ့ပါသည်။

ခမန်မာနိုင်ငံကကက်ပခြနီအသင်း မိသားစုခပန်လည်ဆက်သွယ်ပပးပရးဌာနမှခပုလုပ် ပသာ ရပ်ရွာလူထု အပခြ 
ခပုပဘးအန္တရာယ်ပလျာ့ပါးပရး(နည်းခပ) သင်တန်းဖွင့်ပွဲကို ၂၀၂၁ြုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၅)ရက်ပန့ နံနက်ပိုင်းက 
အသင်းရန်ကုန်ရုံးြွဲတွင် ခပုလုပ်ြဲ့ရာ အသင်းဥက္ကဌ ပဒါက်တာပမာင်ပမာင်ခမင့်၊ ဒုတိယဥက္ကဌ ပဒါက်တာ 
ပဒါ်အမယာပမာ်နိုင်နှင့် အြျနိ်ခပည့်အလုပ်အမှုပဆာင်များ၊ ဝန်ထမ်းများ၊ သင်တန်းသား/သူများ တက် 
ပရာက်ြဲ့ပါသည်။

အြမ်းအနားအဖွင့်အမှာစကားကို အသင်းဥက္ကဌမှ ပခပာကကားြဲ့မပီး အြျနိ်ခပည့်အလုပ်အမှုပဆာင် ပါပမာက္ခ 
ပဒါက်တာပဒါ်ခမသူက နှုတ်ြွန်းဆက်စကား ပခပာကကားြဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ သင်တန်း ဖွင့်လှစ်ရခြင်း ရည် 
ရွယ်ြျက်မှာ ရပ်ရွာပဒသနှင့် လိုက်ပလျာညီပထွရှိပသာ အစီအစဉ်များ ပရးဆွဲခြင်းခဖင့် ပိုမိုလုံခြုံ စိတ်ြျရမပီး 
ပဘးဒဏ်ကကံ့ကကံ့ြံနိုင်စွမ်းရှိပသာ ရပ်ရွာလူထုများခဖစ်လာပစပရး အတွက် ရည်ရွယ်ကာ သင်တန်းကိုဖွ
င့်လှစ်ရခြင်းခဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါသင်တန်းကို UNHCR ၏ပံ့ပိုးမှုခဖင့် ဇူလိုင်လ (၅)ရက်ပန့မှ ဇူလိုင်လ(၉)
ရက်ပန့အထိ ဖွင့်လှစ်ြဲ့မပီး တိုင်းပဒသကကီး/ခပည်နယ်များမှ စီမံြျက်ညှိနှိုင်းပရးမှူးများ၊ ကွင်းဆင်း 
အရာရှိများနှင့် ကကီးကကပ်ပရးမှူးများ စုစုပပါင်း(၂၁)ဦးတက်ပရာက်ြဲ့ကကပါသည်။

ဇူလိုင်လ (၃) ရက်ပန့က နတ်တလင်းမမို့နယ်၊ 
အပနာက်စုအုပ်စုပကျးရွာတွင် ကိုဗစ်-၁၉ 
ကာကွယ်ပရးအတွက် ပိုးသတ်ပဆးခဖန်း 
ခြင်းခပုလုပ်ြဲ့ပါသည်။

စာမျက်နှာ - ၂

တနင်္သာရီတိုင်းဒေင်္ကြီး

ဌာနချုပ်



သိမှတ်ဖွယ်ရာကဏ္ဍ

အပတွ့အကကုံများကို သုံးသပ်မပီး ပရှ့သို့ဆက်လက်ြျတီက်ခြင်း - ခမန်မာနိုင်ငံကကက်ပခြနီအသင်းက ကကက်ပခြနီပစတနာလုပ်အားရှင်များ၏ ပနရာပဒသအသီးသီးမှ လူမှုကရုဏာလုပ်ငန်း ပဆာင်ရွက်ြျက်များ။ 

ပဒါ်ပရှေစင်ပကျာ်စိုး၊ ညွှန်ကြားခရးြှူး၊ 

လူြှုြရုဏာလုပ်ငန်းေိုင်ရာမပန်ကြားေြ်သွယ်ခရးဌာန။ ြုန်း - ၀၉ ၉၇၇ ၁၁၅၆ ၀၁

ကကက်ပခြနီပစတနာလုပ်အားရှင်အခဖစ်ပါဝင်လိုပါက 

ဖုန်း - ၀၉ ၂၆၁၀၇၈ ၈၇၈ သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။

သတင်းရင်းခမစ်များနှင့် ဆက်သွယ်ရန် အြျက်အလက်များ

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)

MRCS ၏ လစဉ်သတင်းစာပစာင်များကိုပလ့လာဖတ်ရှု့လိုပါက ယြုလင့်ြ် ကိုနှိပ်ပါ။
စာမျက်နှာ - ၃

အသင်းမှ ပဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့် 
လူမှုကရုဏာလုပ်ငန်းများအတွက် လှူဒါန်းမည်ဆိုပါက -

ပဒါ်ပမစန္ဒာမျ ိုး
ဌာနြှူး၊ အရင်းအမြေ်ေုေည်းအသုံးေျခရးဌာန။
ြုန်း - ၀၉ ၄၂၁ ၁၆၉၅ ၈၉

https://redcross.2c2p.com/

ခြျးဇူးတင်မေင်း - မြန်ြာနိုင်ငံ 
ကြြ်ခမေနီအသင်း၏ လှုပ်ရှားခောင်
ရွြ်ြှုြျားြို မြို့နယ်ကြြ်ခမေနီအ 
သင်းေွဲြျား၊ အမပည်မပည်ေိုင်ရာကြြ် 
ခမေနီခြာ်ြတီ၊ အမပည်မပည်ေိုင်ရာ 
ကြြ်ခမေနီနှင့် လမေြ်းနီအသင်းြျား 
ြြ်ေခရးရှင်း၊ ကြြ်ခမေနီနှင့်လမေြ်း 
နီလှုပ်ရှားြှုြိတ်ြြ် အသင်းြျား၊ ခေ 
သတွင်း၊ နိုင်ငံအေင့်နှင့် အမပည်မပည် 
ေိုင်ရာြှ အလှူရှင်ြျား သာြြ၊ 
လူသားေျင်းောနာ ခထာြ်ထားြှု 
ေိုင်ရာ အြွဲ့အေည်းြျား၊ ပုဂ္ဂလိြ 
ြဏ္ဍရှိြိတ်ြြ်ြျား၊ တေ်သီးပုဂ္ဂလ 
ြျားေသည်တို့ြှ ပံ့ပိုးြူညီခပးမေင်း 
မြေ်သည့် အတွြ်အထူးခြျးဇူးတင်
ရှိပါသည်။

ဧရာတီတိုင်းဒေသကြီး မန္တလေးတိုင်းလေသကြီး စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကကီးမကွေးတိုင်းကေသကွီး

ဇူလိုင်လ (၅) ရက်ပန့က ပကျာင်းကုန်းမမို့ 
နယ်၊ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်မှ ကိုဗစ်-၁၉ လူနာ 
(၈) ဦးအား ပြျာင်းကကီးပဆးရုံသို့ ပို့ပဆာင် 
ပပးြဲ့ပါသည်။ ထို့အခပင် ပဆးကုသမှုြံယူမပီး 
သည့်လူနာများကို ပနအိမ်သို့ ပို့ပဆာင်ခြင်း 
များခပုလုပ်ပပးလျှက်ရှိပါသည်။

ဇူလိုင်လ (၈) ရက်ပန့က စပလမမို့နယ်မှ ဆီး 
ြျ ိုပရာဂါသည်လူနာတစ်ဦးကို ပြျာက်ခပည် 
သူ့ပဆးရုံကကီးသို့ ကကက်ပခြနီလူနာတင်ယာဉ် 
ခဖင့်ပို့ပဆာင်ပပးြဲ့ပါသည်။ ထို့အခပင် မမို့နယ် 
အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ပရာဂါကာကွယ်ပရး လှုပ် 
ရှားမှုများလည်း လုပ်ပဆာင်လျှက်ရှိပါသည်။

ဇူလိုင်လ (၆) ရက်ပန့က ခမစ်ငယ်မမို့နယ်၊ 
ပတာင်အင်းပခမာက်အင်း အမှိုက်ပုံမီးပလာင် 
မှုခဖစ်ပွားရာတွင် ထိြိုက်ဒဏ်ရာရသူများကို 
ပရှးဦးခပုစုခြင်းနှင့် စိတ်ပိုင်းလူမှုပိုင်း ဆိုင်ရာ 
အားပပးကူညီခြင်းများ ပဆာင်ရွက်ပပးြဲ့ပါ 
သည်။

ဇူလိုင်လ (၈) ရက်ပန့က အင်းပတာ်မမို့နယ် 
ကကက်ပခြနီအသင်းြွဲမှ အင်းပတာ်မမို့ မမို့မ 
ပေးအနီးတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ပရးအ 
တွက် နှာပြါင်းစည်းများ ခဖန့်ပဝခြင်းနှင့် အ 
သိပညာပပးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ပဆာင်ြဲ့ပါ 
သည်။

ဇွန်လအတွင်း အသင်း၏ လူမှုကရုဏာလုပ်ငန်း ပဆာင်ရွက်ြဲ့သည့် ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းအား 
ပလ့လာကကည့်ရှု့လိုပါက ယြုလင့်ြ်ကိုနှိပ်ပါ။

ခမန်မာနိုင်ငံကကက်ပခြနီအသင်းနှင့် ကုလသမဂ္ဂ ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအစီအစဉ်တို့ ပူးပပါင်းမပီး 
ရန်ကုန်တိုင်းပဒသကကီး၊ ဒဂုံမမို့သစ် (ဆိပ်ကမ်း)မမို့နယ်ရှိ ရပ်ကွက်များတွင် ဇူလိုင်လအတွင်း 
ဆန်ခဖန့်ပဝပနမှု ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းအား ကကည့်ရှု့လိုပါက ယြုလင့်ြ်ကိုနှိပ်ပါ။

ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း ကဏ္ဍ

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://www.redcross.org.mm/my_MM/publications/
https://redcross.2c2p.com/
https://redcross.2c2p.com/
https://www.facebook.com/info.mrcs/videos/990196598417227
https://www.facebook.com/info.mrcs/videos/516045122992897

