အင
ို အ
် ဝ
ို ါ ပြည်နယ်သ ူ
ပြည်နယ်သ ားမ ားအတွက်
ကယ
ို တ
် င
ို သ
် ားပခ ားခွွဲ၍
နနထင
ို ပ် ခင်ား လမ်ားညွှန်
ပြြုပြင်မွမ််းမံခဲ့သညဲ့်ရက် ၀၃/၂၂/၂၀၂၀

COVID-19 သည် အိုငအ
် ိုဝါ ပြည်သလ
ူ ူထအ
ို သင
ို ်း် အဝိုင်း် ထတွင် ြ ံျံ့ နနေပြြီ
ံ ဲ့
ပြစ်ပြြီ်း လာမညဲ့် သတင််းြတ်မ ာ်းအတွင်း်
နောက်ထြ် အိုငအ
် ိုဝါ ပြည်ေယ်သူ ပြည်ေယ်သာ်းမ ာ်း ြ ာ်းောနင
ို န
် ပခ ရြါသည်။ ဤလမ််းညွှေတ
် င
ွ ် COVID-19
နရာဂါနင်ဲ့ ထနတွျံ့ ြူ်းသညဲ့် အလာ်းအလာရနသာ က ေ််းမာလ က်ရသညဲ့် အိုငအ
် ိုဝါ ပြည်ေယ်သူ ပြည်ေယ်သာ်းမ ာ်း၊
ောမက ေ််းပြစ်နေနသာ သမဟို
ို ဲ့ တ် (နခ ာင််းဆ်းို ပခင််း သမဟို
ို ဲ့ တ် အသက်ရှူရ ခက်ခပခင််းကသ
ဲ့ )ို ဲ့
အသက်ရှူလမ််းန ကာင််းဆင
ို ရ
် ာ နရာဂါလကခဏာမ ာ်း ခံစာ်းနေရနသာ အိုငအ
် ိုဝါ ပြည်ေယ်သူ ပြည်ေယ်သာ်းအနေပြင်ဲ့
မည်သို သြီ
ို သ
် ငန
်ဲ့ ကာင််း အ ကံပြြုခ က်မ ာ်းကို နြာ်ပြနြ်းထာ်းြါသည်။
ဲ့ ်းပခာ်းခွ၍ နေထင
COVID-19 န

ဂါနှင် ထနတွွေ့ ဖူားသည် အလ ားအလ ရှသူ က န်ားမ လ က်ရှနသ အင
ို အ
် ဝ
ို ါ ပြည်နယ်သ ူ

ပြည်နယ်သ ားမ ားအတွက် သြီ်းပခာ်းခွ၍ နေထင
ို ရ
် ေ် အ ကံပြြုခ က်မ ာ်း
နအာက်ြါ အနပခအနေမ ာ်းတွင် အိုငအ
် ိုဝါ ပြည်ေယ်သူ ပြည်ေယ်သာ်းမ ာ်းအနေပြင်ဲ့ အမ်တင
ွ န
် ေထင
ို က
် ာ မမကိုယ်ကို
အပခာ်းသူမ ာ်း၊ အမ်ရ တရ စဆာေ်မ ာ်းနင်ဲ့ မထမနအာင် သြီ်းပခာ်း ခွ၍ နေထင
ို သ
် ငြ
်ဲ့ ါသည်။ နောက်ဆ်းံို ထနတွျံ့ ခခ
ဲ့ ေ်မစ၍
၁၄ ရက် ကာနအာင် သြီ်းပခာ်းခွ၍ နေထင
ို သ
် ငြ
်ဲ့ ါသည်။



လွေခ
် ဲ့သညဲ့် ၁၄ ရက်အတွင်း် အိုငအ
် ိုဝါပြည်ေယ်ပြင်ြသို စြီ
ို ဲ့ တ် အြေ််းနပြရေ်အတွက်
ဲ့ ်းြွာ်းနရ်းကစစ သမဟို
ခရြီ်းသွာ်းခဲ့လျှင။်
လွေခ
် ဲ့နသာ ၁၄ ရက်အတွင်း် ကမဘာနြေါ် ရ မည်သညဲ့န
် ေရာသမဆ
ို ဲ့ ို အနြ ာ်စြီ်းသန္ဘာပြင်ဲ့ ခရြီ်းသွာ်းခဲ့လျှင။်



COVID-19 နရာဂါလကခဏာမ ာ်းပြသနေသူ သမဟို
ို ဲ့ တ် COVID-19 နရာဂါရသည်ဟို



စမ််းသြ်အနပြနြေါ်ထာ်းသူနင်ဲ့ အတူနေထင
ို သ
် ပူ ြစ်လျှင။်

န မက န်ားပဖစ်နနနသ

သမဟို
ို
တ်

အသက်ရှှူလမ်ားန က င်ားဆင
ို ်

န

(နခ င်ားဆားို ပခင်ား
ဂါ

သမဟို
ို
တ်

လကခဏ မ ား

အသက်ရှှူ

ခံစ ားနန သ

ပြည်ေယ်သာ်းမ ာ်းအတွက် သြီ်းပခာ်းခွ၍ နေထင
ို ရ
် ေ် အ ကံပြြုခ က်မ ာ်း

ခက်ခွဲပခင်ားကွဲသ)ို

အိုငအ
် ိုဝါ

ပြည်ေယ်သူ

COVID-19 ကူ်းစက်ပခင််းခံရသူ အိုငအ
် ိုဝါ ပြည်ေယ်သူ ပြည်ေယ်သာ်းမ ာ်းအေက် ခေမ
် ဲ့ ေ််းနပခ 80% သည်
အြ ာ်းအနြ ာစ
် ိုဝါ ပြည်ေယ်သူ
ဲ့ ာ်းမ သာမေ်ြ ာ်းောမှုကိုသာ နတွျံ့ ကံြုရမည် ပြစ်ြါသည်။ အနြ ာစ
ဲ့ ာ်းြ ာ်းောသူ အိုငအ
ပြည်ေယ်သာ်းမ ာ်းသည် ၎င််းတ၏
ို ဲ့ က ေ််းမာနရ်းနစာငန
်ဲ့ ရာက်သမ
ူ ာ်းထံ သွာ်းနရာက်ပြသရေ် သမဟို
ို ဲ့ တ် ၎င််းတတွ
ို ဲ့ င်
COVID-19

ရန ကာင််း

စမ််းသြ်စစ်နဆ်းမှု

ခံယူရေ်

မလိုအြ်ြါ။

ြ ာ်းောသူ

အိုငအ
် ိုဝါ

ပြည်ေယ်သူ

ပြည်ေယ်သာ်းမ ာ်းအနေပြင်ဲ့ အမ်တွငသ
် ာနေထင
ို ပ် ြြီ်း ၎င််းတအ
ို ဲ့ မ်ရ အပခာ်းသူမ ာ်းနင်ဲ့ သြီ်းပခာ်းခွပခာ်းကာ နေရြါမည်။
နအာက်ြါ အနပခအနေ မရရမြီအထ အမ်တင
ွ သ
် ာနေြါ။ အပခာ်းသူမ ာ်းနင်ဲ့ ခွ၍ သြီ်းပခာ်းနေြါ

အေည််းဆံ်းို ၂၂ ောရြီ ကာ ြ ာ်းောပခင််းမရနတာလ
ဲ့ ျှင် (ဤသည်မာ အြ ာ်းက နစသညဲ့်
နဆ်းဝါ်းမ ာ်းသံ်းို စွပခင််းမပြြု္ ၂၂၂ရက်တတ အြ ာ်းမရနတာပဲ့ ခင််းကို ဆလ
ို ိုြါသည်)





နှင်
အပခာ်းနရာဂါလကခဏာမ ာ်း သက်သာနသာအခါ (ဥြမာ နခ ာင််းဆ်းို ပခင််းနင်ဲ့ အသက်ရှူရခက်ပခင််းတို ဲ့
နြ ာက်ကင််းနသာအခါ)
နှင်
ြထမဆံ်းို နရာဂါလကခဏာပြသညဲ့်ရက်မစ၍ အေည််းဆံ်းို ၇ ရက်နက ာ်လွေပ် ြြီ်းနသာအခါ။

က ေ််းမာနရ်းနစာငန
်ဲ့ ရာက်မှုလိုအြ်သည်ထင်ြါက ြိုေ်း် အရင်နခေါ်ဆြ
ို ါ။ သငက
်ဲ့ ေ််းမာနရ်းနစာငန
်ဲ့ ရာက်သက
ူ သငက
်ဲ့ ို
နဆ်းခေ််း/နဆ်းရံိုသို နခေါ်
ို ပ် ခင််း ရမရကို
ဲ့ နဆာင် ကညဲ့်ရှုရေ် လိုမလို၊ နေအမ်တွင် သက်သာနြ ာက်ကင််းနင
ဆံ်းို ပြတ်နင
ို ြ
် ါသည်။ ေည််းြညာကို အသံ်းို ပြြုကာ က ေ််းမာနရ်းနစာငန
်ဲ့ ရာက်မှုနြ်းသူကို အမ်မနေ၍
ဆက်သယ
ွ ်နပြာဆ နင
ို မ
် ညဲ့် ေည််းလမ််းမ ာ်းလည််း ရြါနသ်းသည်။

