ကိုရို နာဗိုင်း် ရပ် စက
် ်းစက်ပပန်ပာ်းမှုကို ပပန်လည်ဖပြေရှ င်း် ပြင််း
ဖနာက်ြံအဖ ကာင််းအရာ
အအအေးမိခြငေး

သိမဟု
ု ို့ တ

တုပအကေးအ ောဂါခြစခြငေးကို

တစြ ိနြ ိနတင

ြံစောေးကက ပါမည။

တုပအကေး ောသီ အ ောကလောလျှင အိမအတမော၊ လုပငနေးြငအတမော တုပအကေးအ ောဂါကကိြိုတငကောကယမှုမ ောေးကို
လုပအ

ောငကကပါ

သည။သိအသော
ု ို့

အသအသြ ောြ ောစီမံပပီေး ကောကယ တောေး

ကေးစကခပနပို့ ောေးတတအသော

ကပအ ောဂါတစြုြု

ခြစလောလျှင

ီေး ပါမည။ အထေးသခြင ို့ ကိုရု ိနောဗိင
ု ေး ပစကသ
ို့ ို ို့ ဗိင
ု ေး ပစမတ

ကေးစကတတအသော အ ောဂါအန္တ ောယမ ြိုိ ေးကို ပိုပပီေး ကကပမတအ

င ို့

ောင က ကောကယထောေး ပါမည။

ဗိုင်း် ရပ် စ် ဆိုသည်မှာ
ဗိုငေး ပစ

ိုသညမော ကေးစကခပနပို့ ောေးမှုကို ခြစအစအသော ပိုေးမောေးတစမ ြိုိ ေးခြစပပီေး ၎ငေးကို လကြံထောေးရိအသော သကရိ

သတတဝါ အတငေးထမော ၎ငေးကိယ
ု တိုင ခပနလညတိုေးပောေးအနတတပါသည။ ဗိုငေး ပစပိုေးမ ောေးသည တိ စဆောနမ ောေးန္င ို့
အပငမ ောေး

အပါအဝင

ဇီ ဝသကရိ

အမ ြိုိ ေးမ ိြိုေးထတင

ခပနပို့ ောေးရငသနအနတတပါသည။

ဗိုငေး ပစမ ောေးသည

အလနအသေး ငယအသောအကကောင ို့ ၎ငေးတိကိ
ု ို့ ု ခမငအတွေ့ န္ိင
ု န မိုကြရိုစကုပကို အသံုေးခပြို ပါသည။ ၎ငေးတို ို့
ြွေ့စညေးထောေးပံုသည အလန ရိုေးရငေးပါသည။
ရငသနအနထိင
ု နန ို့ မ ိြိုေး

ကပောေး နအတက ဗိုငေး ပစမ ောေးသည အခြောေးသကရိမ ောေး၏

မီြိုအန ပါသည။ သတိအသက
ု ို့
ရငန္ိင
ု ြို ို့ စမေးအငမ ောေးကို ကိုယတိင
ု မစုအ
တစနညေးအောေးခြင ို့

ိုလျှင

သတိကိ
ု ို့ ု

လကြံထောေးအသော

သကရိမ ောေး၏

ောငေးန္ိင
ု သလို မြမေး

ုပထောေးန္ိင
ု ပါ။

အခပငဘကတင

သတိဘောသော
ု ို့

ရငသနလှုပရောေး န္ိင
ု စမေးမရိပါ။

ကိုရု ိနောဗိုငေး ပစသည သ ြသဏ္ဌောနရိပါသည။

1

လအတကိုသော

ကိုဗစ-၁၉ သည အ

တ
ု ကို တိုကြိက
ု အသော အသကရှု လမေးအကကောငေး

ိုင ောအ ောဂါတစမ ိြိုေးခြစပါသည။

ကရ
ို ို နာဗိုင်း် ရပ် စ် ဆိုသည်မှာ
ကိုရု ိနောဗိုငေး ပစသည ပိုေးတစမ ိြိုေးတညေးမဟုတပါ။ အလနအက ံခပငေးထနအသော အသကရှု လမေးအကကောငေး
အ ောဂါ(

ောေးစ)၊

ဗိုငေး ပစပိုေးမ ောေး

အအရ ွေ့အလယပိုငေးအေသရိ

အသကရှု လမေးအကကောငေးအ ောဂါ(မောေးစ)န္င ို့

တစမိသောေးစုလံုေးခြစပါသည။

ကိုရု ိနောဗိုငေး ပစမ ောေးသည

ိုလိုသညမော တိ စဆောနမ ောေးတင အစခပြိုခြစပောေးလောပပီေး လသောေးမ ောေးထံသို ို့ တ

ကိုဗစ-၁၉

စအသော

သတတဝါအစခပြိုအ ောဂါခြစပါသည။
ငအ
ို့ ောကရိလောခြငေးခြစပါသည။

ောေးစ(SARS)က အကကောငနအကကောင
ကတိုေးအတမ လောပပီေး၊ မောေးစ(MERS)ကမ ကုလောေးအုတအတမ လောပါသည။
ို့
ကိုဗစ-၁၉သည
ယ

တရုတန္ိင
ု ငံ၊

ဝဟနပမိြို ွေ့ မ

စတငခြစပောေးပပီေး

လငေးန္ိမ
ု ို့ ောေးကအန

အစခပြိုလောသညဟု

ထောေးပါသည။
မိုကြရိုစကုပခြင ို့ ကကညို့လျှင သ ြတစြုအလောေး ပံုတအနအသောအကကောင ို့ ထိဗ
ု ိုငေး ပစကို ကိရ
ု ု ိနောဗိုငေး

ပစဟု အမညအပေးထောေးခြငေးခြစသည။ (လကတငဘောသောစကောေးတင “သ ြ” ကို “ကိုရု ိနော” ဟု
အစတငအခပောြို့သညအ
ို့ တိင
ု ေး

ကိုရု ိနောဗိုငေး ပစသည

ိုပါသည။)

လကိ
ု ထက
ို့ ုယြန္ဓောကိယ

လတစြုထသို ို့

အ ောကသောေးသညန္င ို့ သတိ၏
ု ို့
ပံုတကို မ ိြိုေးပောေးန္ိင
ု စမေး ရိကကပါသည။ လြန္ဓ
ို့ ောကိုယထက
ဝငအ ောကပပီေး

သတို ို့ ပံုတမ ြိုိ ေးပောေးြို ို့ အေီ လကို

၁၉ဗိုငေး ပစမ ောေးသည

အသံုေးခပြိုလက
ို ပါသည။

အသကရှု လမေးအကကောငေး

ိုင ောအ ောဂါကို

ောေးစ၊

ခြစအစပပီေး

လတစြုထကို
မောေးစန ို့ ကိုဗစအ

ုတထအထိ

အ ောကအအောငဝငသောေးအလို့ရိပါသည။
ဗိုင်း် ရပ် စ်မ ာ်းနှင် မည်သ ို ထဖ

ွေ့သာ်းပါသနည််း။

ဗိုငေး ပစမ ောေးသည နညေးလမေးမ ိြိုေးစံုပ ံွေ့ န္အနန္ိ
ံ ို့ င
ု ပါသည။ က နအတောတိုအနောေးမ
ော အ ောဂါပိုေးရိသက န္ောအြ
ို့
လိုကတအ
ို့ ြါ၊

အြ ောငေး

ိုေးလိုကတအ
ို့ ြါ

ဗိုငေး ပစပိုေးကေးအနအသော

မသိလိုကဘ ရှူရှု ိကလိုကန္ိင
ု ပါသည ။

2

အမှုနအမောေးအလေးမ ောေးကို

က နအတောတို ို့

အ ောဂါပိုေးကေးထောေးအသော
ထိမိလိုကအသောအြါ

တံြါေးလကကိုင၊

အ ောဂါပိုေးကို

တြ ိြို ွေ့မ ကန္ောခပငမ ောေးအပေါ်မော

(၇၂)

ပိုေးရိအနအသောမ ကန္ောခပငတစြုကို

ြံုတနေး၊

စောေးပမ ောေးကသ
ို့ ို.

အကောကယမိသောေးပါသည။

နော ီကကော

အထိ

မ ကန္ောခပငမ ောေးကို

ကိုဗစ-၁၉

ဗိုငေး ပစသည

အသကရငလှုပရောေးအနန္ိင
ု သညဟု

က နအတောတိလက
ု ို့
န ို့

ထိလိုကမိပပီေး

အနောကထပ

အတွေ့ ရိ ပါသည။

မ ကန္ောခပငတစြုကို

ထိမိသောေးအသောအြါ ဗိုငေး ပစပိုေးမ ောေး ကေးစကသောေးပါသည။ အနောကတြါ က နအတောတိလက
ု ို့
က မ ကန္ောကို
ထိမိ၊ကိုငမိသောေးအသောအြါ ဗိုငေး ပစမ ောေးသည မ ကန္ောအပေါ်မောအ ောကသောေးပပီေး ကိုယြန္ဓောထသို ို့ ရှူသငေးမိ န
အစောငအနပါလိ
မ.မည။ အ ောဂါပိုေးရိအနသန ို့ ထိအတွေ့
ို့

က

ံမိြို့လျှငလညေး ကိုဗစ-၁၉ပိုေး ကေးစကသောေးပါသည။

တစဦေးတညေး သီေးခြောေးအန န လိုအပပါပပီ။
ီ (T) ဇံို / သဏ္ဌာန်ဖနရာ
ထိဗ
ု ိုငေး ပစမ ောေးသည
ြကြအသောလညေး

အအ ခပောေးကအန

တီ(T)ဇံုဟု

ထိေးု အြောကပပီေး

ိုအသော

အန ောမတ

လြန္ဓ
ို့ ောကိုယထသို.

ဝငအ ောကသောေး န

င ို့

ဝငအ ောကသောေးန္ိင
ု ပါသည။
တီ(T) ဇံု

ိုသညမော မ ကလံုေးမ ောေး၊ န္ောအြါငေးန ို့ ပါေးစပရိအသော

မ ကန္ောအစိတအပိုငေးကို

ိုလိုပါသည။ အကယ၍ လတစအယောကသည

ဗိုငေး ပစရိအနတို့ လကန ို့သ၏ တီ(T) ဇံု ကိုထမ
ိ ိလိုကအသောအြါ သိမဟု
ု ို့ တ
အ ောဂါပိုေးရိထောေးသတစဦေး၏

အြ ောငေး

ိုေး

သိမဟု
ု ို့ တ

န္ောအြ ထောေးအသော

အန ောမော လမေးခြတအလျှောကသောေးအသောအြါ၊ ဗိုငေး ပစအတကို န္ောအြါငေး
သိမဟု
ု ို့ တ ပါေးစပမ ရှူသငေးလိက
ု မိပါသည။ သိမဟု
ု ို့ တ မ ကစိမ ောေးကအန စုပယမိ သောေးပါသည။
အကယ၍ ကိုဗစ-၁၉သည မ ကစိမ ကေးစကပါက ဗိုငေး ပစအကကောငခြစ
ို့ အသော မ ကစိအခမေးအ ောငနော
ခြငေးန္ငအတ
ို့

အထကပိုငေး

အသကရှူလမေးအကကောငေး

ိုင ော

အ ောဂါကေးစကမှုခြစသောေးပါသည။

(ဥပမော

-

အအအေးမိခြငေး၊ တုပအကေး ြ ောေးခြငေး)
ကဗ
ို စ်-၁၉ ဖရာဂါလကခဏာမ ာ်း
ကိုဗစ-၁၉
အ

အ ောဂါလကခဏောမ ောေးသည

ုတအအအေးမိခြငေးအထိ

တုပအကေးအ ောဂါန္င ို့

လကခဏောအမ ိြိုေးမ ိြိုေးအပေါ်လောန္ိင
ု ပါသည။

3

ငတပါသည။

သောမနြ ောေးနောခြငေးမစ၍

အြ ိြို ွေ့အသောလမ ောေးသည

အလယတက

ခပနအနအကောငေးသောေးန္ိင
ု ပါသည။ သိအသော
ု ို့
တြ ိြိုလ
ွေ့ အတကမ အြ ိနအတိုအတငေးမော အခပငေးြ ောေးနောန္ိင
ု ပါသည။
ကိုရု ိနော ဗိုငေး ပစရိသမ ောေး ြံစောေး သညမော
-

ကိုယအပြ ိနခမငတက
ခြငေး
ို့

-

အြ ောငေး

-

အသကရှု မဝခြငေး

ိုေးခြငေး၊ လညအြ ောငေးနောခြငေးန္င ို့ အလနအမောပနေးန္မေးနယခြငေး

အ ောဂါခပငေးထနစော
အ ညမ ောေး စုလောပပီေး အ

ြံစောေး သမ ောေးတင

ကိုဗစ-၁၉အကကောင ို့

အ

ုတ၏

အအောကဘကအန ောမ ောေးမော

ေးကုသမှု လံုအလောကစောမ ရိပါက ထိသ
ု လ
ို ို့ နောမ ောေးသည အသ

အ ောဂါလကခဏောမ ောေး

အအကကောငေးရငေးခပထောေးအသော

ဗီေယ
ီ ိုြိုငကို

ံုေးန္ိင
ု အခြရိပါသည။

ဤလငြ
ို့

တင

https://youtu.be/vpALWJBQq2M ကကညို့ရှု န္င
ို ပါသည။
အကယ၍ ကိုဗစ-၁၉ အ ောဂါလကခဏောမ ောေးကို ခမငလောပါက၊ (၁၄) ကကကော တစဦေးတညေးသီေးခြောေး
အနထိင
ု ပါမည။ အကယ၍ အ ောဂါလကခဏောမ ောေး ပိုမို

ိုေးဝါေးလောလျှင အ

ေးစစခြငေးန္င ို့ အ

ေးကုသခြငေးကို

ြံယ ပါမည။

အဆို

ထ
် ၌
ဲ အလန်အက ံပပင််းထန်ဖသာ လကခဏာမ ာ်း
ပထမဦေး

လြန္ဓ
ို့ ောကိုယ ထရိ
လုပအ

ောင

ံုေးအအနခြင ို့

လမ ောေးအတငေး အ

ခြငေးသည

သောေးအ ောကလှုံွေ့အ

သိထောေး မညို့အြ ကမော

တစြကတင

ြန္ဓော၏ကိယ
ု ြံအောေး

ောပါသည။

အောေးစနစကို ြ ြိုပကိုငသောေးန္ိင
ု ပပီေး အ ောင မေးနောက ငမှုမ ောေးသည
ေးဝါေးခြင ို့ ထိနေးထောေး၍ မ န္ိင
ု အအောင အလနအက ံ နောက င

ြံစောေး န္ိင
ု ပါသည။

ထိမ
ု တ

င ို့

အ

ုတထရိ

အလအိတငယမ ောေးအတငေး အ ညမ ောေး ခပညို့လောအသောအကကောင ို့
ဗိုငေး ပစပိုေးကေးအ ောဂါတစမ ိြိုေး

သတိပံ
ု ို့ တ
ု ပောေးမ ောေးလော န

ောင ကလှုပရောေးအနအသော ယန္တ ောေးမ ောေးကို လုယကြိုငေးအစပါသည။ ထိသ
ု ို ို့

သိအသော
ု ို့
ဗိုငေး ပစပိုေးမ ောေးစော ကေးစကအနပါက ကိုယြံ

အ

ဗိုငေး ပစမ ောေးသည

ခြစသညို့
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(အ ောဂါြုြံတနေးလနအသော)

စနစကို

အ

ုတအ ောငအ ောဂါကို ခြစအစပါတယ။ တအခြေးအခြေးန္င ို့ အသကရှု န အလန ြကြလောပပီေး ရုတတ က

စိုေး ိမြယအသကရှု လမေးအကကောငေး ပိတ
အ

ိုအသော
လကခဏောမ ောေး (ARDS) ခြစလောပါမည။
ို့

ုတအတငေး အန ောခပညို့အ ောင မေးအနခြငေးသည ရုတတ ကခပငေးထနလောအသောအကကောင ို့ အသကရှု ပ

သောေးတတအသော အ ောဂါတမ ိြိုေးခြစပါသည။ ခမငသောအသောအ ောဂါလကခဏောမ ောေးမော အသကရှု မဝခြငေး၊ အသကရှု
အလနခမနလောခြငေးန္င ို့ အသောေးအအ ောင ခပောန္မေးသောေးခြငေးတိခြစ
ု ို့ ပါသည။ (ARDS)သည အသက
ထိသ
ု ို လကခ
ဏောခပအနအသော လနောမ ောေးသည အသကမ
ို့
ကိုရု ိနောဗိုငေး ပစ

ကေးစကခြငေးသည

ဘကတီေး ီေးယောေးမ ောေးကိုလညေး
သိမဟု
ု ို့ တ

အလယတက

ဘကတီေး ီေးယောေးပိုေးမတစ

ဤအ ောဂါကို

ပိုေးသတအ

င ို့

ံုေးရှု ံေး န အထေးအ
အ

ေးဝါေးကုသမှုကို လိုအပပါသည။

ုတ၏အနောေးသတမ ောေးကိုလညေး

ဝငအ ောကလောအစန္ိင
ု အသောအကကောင၊ို့

ကေးစကတတအသော

အ

ံုေးရှု ံေးန္ိင
ု ပါ၍

တ

ုတအ ောငအ ောဂါကို

ပ ကစီေးအစပပီေး
ငထပ
မံကေးစကခြငေး
ို့
ခြစအပေါ်အစသည။

ေးဝါေး (အနတီေးဘိုငအိုေးတစ)မ ောေးခြင ို့ ခပနလည ကုသအပေးန္ိင
ု အသောလညေး အသက

ံုေးရှု ံေးခြငေးလညေး ခြစန္ိင
ု ပါသည။
ထိအခပင
ု ို့
အသေးထရိ အအောက

ီဂ ငပမောဏ က

ငေးသောေးခြငေးအကကောင ို့ န္လံုေးကသ
ို့ အသော
ို ို့
အဂါၤအစိတ

အပိုငေးမ ောေးအပေါ်တင ြိအောေးမ ောေးစော သကအ ောကသောေးတတသည။ အလနစိုေး ိမြယ အအနအထောေးတင ဗိုငေး ပစပိုေး
သိမဟု
ု ို့ တ တစ

ငက
ို့ ေး ဘကတီေး ီေးယောေးပိုေး ကေးစကခပနပို့ ောေးမှုသည အသေးလမေးအကကောငေးထသို ို့ ဝငအ ောကသောေးပပီေး

အသေးြိအောေး

ရုတတ က

အဂါၤမ ောေး၏လုပငနေးအ

ောငတောမ ောေးကို ပိတ

စို်းရမ်ြေယ်အဖနအထာ်း

က

ငေးအစအသောအကကောင ို့

လိ
ို ို့ က
ု န္ိင
ု ပါသည။

င်ရှသ

လတိုငေးသည ဗိုငေး ပစပိုေး ကေးစကြံ

န စိုေး ိမြယ

အအနအထောေးတင ရိပါသည။ သိအသော
ု ို့
အသက (၆၀) အက ော
သကကကီေး ယအိုမ ောေး၊
(အ ောဂါ

ြုြံအောေးအလနနညေးအနအသောသမ ောေး

ေဏြံန္င
ို အောေးမရိသ)န္င ို့

န္ုနယအသော
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အက ောကကပကသ
ို့ အသော
ို ို့

ကအလေးသငယမ ောေးသည အထေး စိုေး ိမြယအအနအထောေးတင ရိပါသည။

ကပ် ဖရာဂါဆ်းို မ ာ်းနှင ် ကမဘာ
အန ောအေသတစြုတင

စ်ဝှမ််းက်းစက်ပြေစ်ပာ်းဖသာဖရာဂါမ ာ်း
ိုေး

ိုေးဝါေးဝါေး ခြစပောေးအနအသော ကေးစကအ ောဂါကို ‘ကပအဘေးအ ောဂါ’ ဟုအြေါ်ပါ

သည။ အကယ၍ ကေးစကအ ောဂါ

ိုေးတစမ ိြိုေးသည ကမ္ောို့အေသ အမ ောေးအခပောေးရိ လဦေးအ အပါငေး မ ောေးစောကို

ကေးစကခပနပို့ ောေးအနပါက
က နေးမောအ ေး

‘ကမ္ောတစဝမေး

ကေးစကခြစပောေးအသောအ ောဂါ’

အြွေ့အစညေး(WHO)သည

ကမ္ောတစဝမေး

ဟု

အြေါ်ပါသည။

သိအသော
ု ို့

ကမ္ောို့

ကေးစကခြစပောေးအသောအ ောဂါအတက

အအသေးစိတတိက အသြ ောအသော ြင ို့ သ
ို တမတြ ကရိပါသည။ (WHO)မ သတမတထောေးသညမော မအမျှောလငဘ
ို့
(ခပနလညြုြံန္င
ို စမေးမရိဘ) ကမ္ောတစဝမေးရိ လမ ောေးစောထံသို ို့ ကေးစကပ ံွေ့ န္လောအသော
ံ ို့
အ ောဂါအသစတစမ ြိုိ ေးကို
“ကမ္ောတစဝမေး
က နေးမောအ ေး

ကေးစကခြစပောေးအသော

ိုင ော

ခပင

ငအ

အ ောဂါ”

ောင ကမှု

ဟုအကကခငောပါသည။

ရိအနပပီေးမသော

န္ိင
ု ငံတိုငေးသည

ကပအဘေးအ ောဂါ

မိမိတန္ိ
ို ို့ င
ု ငံအလိက
ု

သိမဟု
ု ို့ တ

ကမ္ောတစဝမေး

ကေးစကခြစပောေးအသော အ ောဂါ ခြစအနခြငေးကို အသိအပေးအကကခငောသငသည
။ န္ိင
ု ငံသောေးတိုငေးသည မိမိတန္ိ
ို ို့ င
ု ငံ၏
ို့
က နေးမောအ ေး

ိုင ော

လုပထံေးု လုပနညေးမ ောေးကို

ထိသ
ု အ
ို ို့ ောဂါမ ောေး

မခြစပောေးမီကပင

သိရိထောေးသငပါသည
။
ို့

https://www.who.int/emergencies/diseases/managing-epidemics-interactive.pdf
ထိအတ
ု ို့
ကိုဗစ-၁၉ အပါအဝင အခြောေးအသော ကပအ ောဂါ
အ ောဂါမ ောေးန္င ို့ သက

ိုေးမ ောေးန္င ို့ ကမ္ောတစဝမေး ပ ံွေ့ န္က
ံ ို့ ေးစကအသော

င
ို အသော အြမို့ အနလိင
ု ေးသငတနေးမ ောေးကို (WHO)၏ https://openwho.org/ တင

ကသယတကအ ောက န္ိင
ု ပါသည။

ဗိုင်း် ရပ် စပ
် ို်း မ ာ်းပ ံွေ့ နှက
ံ ်းစက်ပြင််းမှ ကာကယ်ပြင််း
ဗိုငေး ပစပိုေးမ ောေး ပ ံွေ့ န္သ
ံ ို့ ောေးခြငေးကို ကောကယတောေး
မအ ောကလော န စနစတက စီစဉ်အ

ီေး န၊ က နအတောတို ို့ အနီေးဝနေးက ငသို ို့ ထိအ
ု ောဂါ

ောင က မည။ ြကြကြြ ကကိြိုေးစောေးလ က မခြစမအန လုပအ
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ောင ပါမည။

ကိုရု ိနောဗိုငေး ပစကို ခပနလည တနေးလနန္ိင
ု န (WHO) မ တိုကတနေး ညနကကောေးထောေးသညမော
-

ပခပောန္င ို့ အ ခြင ို့ လကကို မနမနအ
ပိုေးသတအ
အ အ

-

ေး မည။

ေးမ ောေးခြင ို့ မ ကန္ောခပငမ ောေးကို ပံမ
ု န

ေးြ မည။

မိမိမ ကန္ောကို

မထိ၊

ကိုငမိ န

သတိထောေး မည။
-

တံအတောင

စ သိမဟု
ု ို့ တ ပုြံုေးအပေါ်တငသော န္ောအြ ၊ အြ ောငေး

န္ောအြ အြ ောငေး
-

ိုေးခြငေး မခပြိုသငပါ။
ို့

အ ောဂါပိုေးရိမရိ စစအ
ကကကော
အ

ိုေး မည။ လမ ောေးစောရိအသော အြနေး၊ အန ော တင

ေးြံယသငပါသည
။ အကယ၍ အ ောဂါပိုေး ရိအနပါက အ
ို့

သီေးခြောေးအနထိင
ု မည။

အ ောဂါလကခဏောမ ောေး

ပိုမို

ေးဝါေးကုသမှုြံယလ က (၁၄)

ိုေးဝါေးလောပါက

အ

ေးရံုတကကော

ေးကုသြံယ န လိုအပပါသည။

-

တုပအကေးအ ောဂါ လကခဏောရိသမ ောေးသညလညေး (၁၄) ကကကော တစဦေးတညေး သီေးခြောေးအန မည။

-

လစုလအဝေးခြငေးန္င ို့ ြ ီေးသောေးလောခြငေးတိကိ
ု ို့ ုလညေး ကနသတ
ထောေးသငသည
။
ို့
ို့

လက်ဖဆ်းပြင််း၊ လက်ကို သန်စင်ပြင််း
လကကို

ပခပောခြင ို့

အ အပြ ိန

မညမျှရိ မညမော

အနညေး

စကကန ို့ (၄၀)ကကော

ံုေး

မနကနစော အသအသြ ောြ ော အ
ဗီေယ
ီ ိုြိုငတစြုကို

ပံမ
ု နအ

ေး မည။

အအ ေးမကကီေးအသောလညေး
ပခပောခြင ို့

လကကို

ေးအကကော န အလန အအ ေးကကီေးပါသည။ မန ကနစောလကအ
အအောကပါလငတ
ို့ င

https://www.youtube.com/watch?v=IisgnbMfKvI&t=21s
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ေးတတ န (WHO)မ
အတွေ့ န္ိင
ု ပါသည။

အအောကပါလငတ
ု ပါသည။
ို့ ငလညေးပိုစတောမ ောေးကိုကေးယထုတယန္ိင
https://www.who.int/gpsc/5may/How_To_HandWash_Poster.pdf?ua=1
အိမသော၊ သနစင
ို့ ြနေးမ ောေးကို အသံုေးခပြိုပပီေးမ လကအ

ေး

ခြငေးမဟုတဘ ပိုေးရိအနတတအသော မ ကန္ောခပငမ ောေး န္င ို့ ထိအတွေ့
မိအသောအြါမ ောေးတငလညေး လကအ

ေး မည

ိုအသော လကကို

သနရို့ ငေးစောထောေး မညကို လတိင
ု ေးသိထောေး ပါမည။
တံြါေးလကကိုငမ ောေး၊

ဓါတ

ီပက
ို မ ောေး၊

အလကောေး

လက နေးမ ောေး၊ အငရငေးအကောငတောမ ောေး န္င ို့ အစောေးအအသောက အိတ အထုပမ ောေးပငလျှင ကိုရု ိနောဗိုငေး ပစ
ရိအနန္ိင
ု အသော အန ောမ ောေးခြစပါသည။ အကယ၍ ထိုအန ောမ ောေးကို ထိ၊ ကိုငမိပါက အခမန
လကကို

ံုေး လကအ

ေးပါ။

ပခပောခြင ို့ သနစင
ို့ ပါ။
အကယ၍ စကကှူပုဝါမ ောေးကို လကမ ောေးသုတ န အသံုေးမခပြိုန္င
ို ပါက အဝတပုဝါမ ောေးကို အသံုေးခပြိုပါ။

သိအသော
ု ို့
ထိပ
ု ုဝါမ ောေးကို

ပခပောမှုနခြင
ု န
ို့ ို့ အသြ ောစောအလျှောြတ အအခြောကြံပပီေးမ ခပနလညအသံုေးခပြို မည။ ပံမ

လလယ၊ အလျှောြတအပေး မည။
အ န္င ို့
ပါသည။

ပခပောကို အသံုေးမခပြိုန္င
ို ပါက အ မပါဝငအသော လကအ

ပခပောန္င ို့ အ သည လကမ ောေးမ ပိုေးမောေးမ ောေးကို သနစင
ို့ အ

အလို့လောအတွေ့ ရိ ပါသည။ အ

ေး

ပခပောခြစ န မလိုပါ။ မညသညို့

မ က်နာှ ပပင်မ ာ်းကို သို ဖ
် ပ်းပြင််း၊ ဖဆ်းဖပ်းပြင််း
စောကကညို့စောေးပ၊

အငရငေးအကောငတော၊

စောေးပြံု၊

တံြါေး၊

ထိင
ု ြံုမ ောေးသည ဗိုငေး ပစ ထိအတွေ့ထောေး လကြံထောေးအသော မ ကန္ော
ခပငမ ောေးခြစအနန္ိင
ု သည။ န္ောအြ ခြငေး သိမဟု
ု ို့ တ အြ ောငေး

ိုေးခြငေးမ

ပျှမေးမျှ (၁၀၀,၀၀၀) ကေးစကအ ောဂါပိုေးမောေးမ ောေးသည တစနော ီလျှင
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ေး

ပခပော ညမ ောေးကိုလညေး အသံေးု ခပြိုန္င
ို

ေးအကကော ောတင အအကောငေး
ပခပောမ

ို အသံုေးဝငပါသည။

ံုေးခြစအကကောငေး

(၁၀၀) ကီလမ
ို ီတော န္ှုနေးခြင ို့ အလထုထတင သောေးန္ိင
ု အကကောငေး ဘ စစတိလ
ု
တကကသိုလ သုအတသီမ ောေးက
ရောအြအတွေ့ ရိြို့ပါသည။ တစနညေးအောေးခြင ို့ န္ောတစြါအြ ခြငေးသည ပိုေးမောေးမ ောေးကို န္ောအြ သထံမ (၁၀)မီတော
အကောအအဝေးထိ ြ ီေး အ ောကအစပါသည။
ထိအ
ု ကကောင ို့ န္ောအြ သမ (၁၀)မီတော အတငေးရိ မ ကန္ောခပငတစြုစီတိုငေးသို ို့ ပိုေးမောေးမ ောေးအ ောကသောေးပါသည။
စောေးပ၊ ထိင
ု ြံု၊ ကနပ ှူတော၊ ြုနေး၊ အ ောအောေးလံုေး ကေးစကြံ ပါသည။ န္ောအြ လိုကသ သယအ
မညသညို့ ကေးစကပိုေးမ ိြိုေးမ
အ ောဂါပိုေးရိသ

ောငလောအသော

ို ပ ံွေ့ န္ ံ က
ို့ ေးစကသောေးပါသည။

ထိလိုကအသော

မ ကန္ောခပငမ ောေးသညလညေး

မ ကန္ောခပင မ ောေးကို တစ ကတညေးမဟုတ အနတိ
ို့ ုငေး ပံုမန အ

ပိုေးကေးစကသောေးပါသည။

ထိအ
ု ကကောင ို့

ေးအကကော န၊ သုတအပေး န လိုအပပါသည။ ကိုဗစ-

၁၉ သည မ ကန္ောခပငမ ောေးအပေါ်တင (၇၂) နော ီကကော ရငသနအနထိင
ု န္ိင
ု အကကောငေး သတိ ပါ။

မ က်နာှ ကို ထမ၊ ကိုငမ
် ပြင််း
မညသမ

ို အစောစောေးအသောအြါ (သိမဟု
ု ို့ တ) မ ကန္ော အလခပငအသောအြါ တြ ိနြ ိနတင အမေးအစို့

သိမဟု
ု ို့ တ န္ောအြါငေးကို ကုတမိ၊ ပတမိတတပါသည။ မ ကန္ောကိုထိ အတောို့မည
အသြ ော

အ

ေးထောေးပါ။

ခြနခြှူေးလိ
ုကခြငေးပငခြစသည။
ို့

ပိုေးရိအနအသောလကခြင ို့
မ ကန္ောကို

မ ကန္ောကို

ပတလို၊

ကုတလိပ
ု ါက

လ
ို ျှင လကကို အ င

ထိလိုကခြငေးသည
မသနရို့ ငေး၊

မအ

ံုေး

ပိုေးမောေးမ ောေးကို

ေးအကကော အသေးအသော

လကခြင ို့ မလုပဘ သနရို့ ငေးအသော တစရှူေးကိုသော အသံုေးခပြိုလိုကပါ။
မ ကန္ောကို

မထိမိ၊

တစနော ီအတငေး

မကိင
ု မိ န

မိမိတမ
ို ို့ ကန္ောကို

မိမိကိုယကို
အြါ

ကကိြိုေးစောေး၍သတိထောေးပါ။
(၆၀)

ထကမက

ရံုေးဝနထမေးမ ောေးသည
ထိမိကကအကကောငေး

အြ ိြို ွေ့အလို့လောအတွေ့ ရိြ ကမ ောေးတငအြောခပပါသည။ ပိုေးမောေးမ ောေးကို က နအတောတိ၏
ု ို့ တီဇံု (T) သိမအ
ု ို့
ောကသောေး န
ကောကယတောေး

ီေး မည။

အနတရာယ်ကင််းစာ ဖြ ာင််းဆ်းို ပြင််းနှင ် နှာဖြ ပြင််း
န္ောအြ လိုကအသောအြါ ပါေးစပမ သလိပန္င ို့ တံအတေး အမှုန
အစအနမ ောေးသည

အလနခမနအသော

အရိနန္ှုနေးခြင ို့

ထကအပေါ်လော
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ပါသည။

အကယ၍ြ ောေးနောအနပါက

သလိပန္င ို့

တံအထေးမ ောေးတင

ပိုေးမောေး

မ ောေး

အခပညို့ရိအနပါသည။

(၁၀)မီတောအတငေး အတိုငေးအတောကို န္ော တစြါအြ ခြငေးက အ ောဂါကေးစကအစန္ိင
ု အကကောငေး အခပောခပြို့ပပီေးပါပပီ။
ထိအကကောင
ု ို့
ို့ တံအတောငတငေးသို အြ
ို့ ောငေး

ိုေး၊ န္ောအြ လိုကပါက ထိမ
ု ျှအလောက အကောအအဝေးကို မကေးစကန္ိင
ု အတောပ
ို့ ါ။

လကထကိုငထောေးအသော တစရှူေးသို ို့ န္ောအြ လိုကန္ိင
ု ပါသည။ သိုအသော
ထိတ
ု စရှူေးကို အဘေးကငေးစောစနပစ
ို့
ို့ ၍
လကကိုလညေးအ

ေးအကကော ပါမည။

ဗိုငေး ပစကေးစကခြငေးကို ခပနလည တနေးလန န မိမိကယ
ို န္င ို့ အနီေးဝနေးက ငရိလမ ောေးသည အန္တ ောယ
ကငေးကငေး အြ ောငေး

ိုေး န္ောအြ တတ န အလို့က ငယ
မည။ အကယ၍ ဝတထောေးအသော အဝတထသိအြ
ု ို့ ောငေး
ို့

ိုေး

လိုကပါက ထိအ
ု ဝတကိုလ၍ အနောကတစြါ ခပနမဝတမီ အသြ ောစောအလျှောြတ ပါမည။
အန္တ ောယကငေးကငေး

အြ ောငေး

ိုေး၊

န္ောအြ န

ရငေးခပ

ထောေးအသော

ဗီေယ
ီ ိုြိုငကို

https://www.youtube.com/watch?v=nz7z8L4tx1I တင ရောအြကကညို့ရှု န္င
ို ပါသည။

အဝ

အ
် စာ်းမ ာ်းဖလ ာ်ြေ

ပ် ြင််း

အဝတအစောေးသိအြ
ု ို့ ောငေး
ပပီေး

ိုေးလိုကပပီေး၊ န္ောအြ လိုက

ကိုရု ိနောဗိုငေး ပစပိုေးလညေးရိအနလျှင

(ပိုေးရိအကကောငေး

လကခဏော တစြုမ မအပေါ်လောအသေးအသောလညေး) န္ောအြ
အြ ောငေး

ိုေးလိုကအသော တံအတေး အစအနမ ောေးသည ယြု

အဝတအပေါ်သို ို့ အ ောကရိသောေးပါပပီဟု နောေးလညန္ိင
ု ပါသည။
ထိအ
ု ဝတကို

ပတတိက
ု အသော

မညသညို့

အ ောမ

ို

ပိုေးကေးစကသောေးန္ိင
ု ပါသည။
ထိအ
ု ကကောင ို့ အဝတအစောေးလ၍

ပခပောခြင ို့ အနတိ
ို့ ုငေးအလျှောပါ။ အနအ ောငထတင အခြောကအအောငလနေးပါ။

ပခပောက ဗိုငေး ပစပိုေးကို အသအစပပီေး အနအ ောငက အဝတမ ောေးကိုအကောငေးစော
အအ ခပောေး

ိုင ော ခြစန္ိင
ု အြ ခပသနောမ ောေးကိုလညေး ြယရောေးအပေးပါ သည။

ဖရာဂါပို်းစစ်ဖဆ်းြံပြင််း
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အခြောကအသွေ့အစအသောအကကောင ို့

တုပအကေးအ ောဂါလကခဏော ရိအသောသမ ောေးသည အလုပမသောေးသငပါ။
အခြောေးအသောသမ ောေးကို အ ောဂါကေး
ို့
န္ိင
ု ပါသည။ ကိုရု ိနောဗိုငေး ပစပိုေးသည တုပအကေးပိုေးန္င ို့ အလနတပါသည။ သိအသော
ု ို့
ပို၍ခပငေးထနအသောအကကောင ို့
အလနအန္တ ောယရိပါသည။

ထိအ
ု ကကောင ို့

တုပအကေးအ ောဂါလကခဏောရိသမ ောေးသည

အ ောဂါပိုေးစစအ

ေးြံယ န

အအ ေး ကကီေးပါသည။
အ ောဂါအပ ောကကငေးသောေးသအြ ိြိုသ
ွေ့ ည
အြ ိြို ွေ့ လမ ောေးသည အကကိမကကိမ အ
လုပငနေးြငတင

တုပအကေးလကခဏော

အနအသော

အခြစအပ ကမ ောေးရိအနအသောအကကောင ို့

ေးစစြံ နလိအ
ု ပပါမည။

သမ ောေးသည အစောေးအအသောကမ ောေး ခပင
မိမိဝယယစောေးသံုေး

ထပမံကေးစကြံ အသော

ြံစောေးအန သမ ောေး

ရိမအနသငပါ။
ို့

ငခြငေး သိမဟု
ု ို့ တ သယယပိအ
ု ို့

အစောေးအအသောကန္င ို့

ိုငအသော

တုပအကေးခြစအနအသော

ောငအပေးခြငေးမ ောေး မလုပသငပါ။
ို့

ဝနထမေးမ ောေးသည

တုပအကေးကသ
ို့ အသော
ို ို့

လကခဏောမ ောေး ြံစောေးအနခြငေး ရိ၊ မရိ သတိထောေးကကညို့ရှု ပါ။

ြရီ ်းသာ်းပြင််း
ဗိုငေး ပစကပအဘေးအ ောဂါ သိမဟု
ု ို့ တ ကမ္ောတစဝမေး ကေးစကအ ောဂါ
ခြစ

အနအသော

အြ ိနကောလတင

ကနသတ
ထောေးသငပါသည
။
ို့
ို့

အလယောဉ်၊

ြ ီေးသောေးခြငေးမ ောေးကို

ထောေး၊

ဘကစကောေး၊

တကကစီ

ကသ
ို့ အသော
ို ို့
အလံပ
ု ိတယောဉ်မ ောေးခြင ို့ ြ ီေးသောေးလောခြငေးကို အရောငသငပါသည
။
ို့
ထိယ
ု ောဉ်မ ောေးသည စနစတက

ပံုမန ပိုေး သတ သနရို့ ငေးအ ေးလုပထောေးပပီေး

ယောဉ်အတငေး ြ ီေးသည တစဦေးမ

တစဦေး ၁

(သိ)ု ို့

၂ မီတော

ြောကော

ထိင
ု န္ိင
ု အကကောငေးအသြ ောပါက ြ ီေးသောေး န စဉ်ေးစောေးသငပါသည
။
ို့
မိမိအနထိင
ု အသော န္ိင
ု ငံတငေး အခြောေးအေသသို ို့ ြ ီေးသောေး နရိအသောအြါ ထိအ
ု န ော၏ သတငေးကို ြ ီေးမစြင
ရောအြ ယထောေးပါ။

အကယ၍

ဝငအ ောကသောေးန္ိင
ု အသောလညေး ကနသတ
တောေး
ို့

အ ောဂါခပငေးထနအသောအန ောခြစအနပါက

ထိအ
ု န ောသို ို့

ေးီ မှုမ ောေး ြ မတလောပါက ထိအ
ု န ောမ ခပနလညထကြောြငမ
ို့ ဘ

အြ ိနကောလတစြုအထိ အနထိင
ု သောေး အပမည။
န္ိင
ု ငံခြောေးြ ီေးခပြို န ခပင

ငအနပါက ြ ီေးခပြိုမညို့န္ိင
ု ငံ၏ သတငေးအြ ကအလကမ ောေးကို စစအ

အောမြံ ကုမပဏမ
ီ ောေးမ ြ ီေးစဉ်အတက ကိုရု ိနောဗိုငေး ပစန္င ို့
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ိုင၍ အောမြံအပေးခြငေး ရိမရိလညေး စစအ

ေးပါ။
ေးပါ။

ြ ီေးသောေး ကနသတ
ပ
ို့
မတစ

ိုငေးထောေးအသော အနစို့ အနောကပိုငေးမ ြ ီေးစဉ်ကို ခပင

ငပါက သိမဟု
ု ို့ တ အြ ိြို ွေ့ န္ိင
ု ငံမ ောေးသိ၊ု ို့

င ို့ ြ ီေးသောေးပါက အြ ြိုိ ွေ့အောမြံလုပငနေးမ ောေးက ထိြ
ု ီေးစဉ်ကို တောဝနယမည မဟုတပါ။
အြ ိြို ွေ့ န္ိင
ု ငံမ ောေးတင

န္ိင
ု ငံတငေး

လညပတသောေးလောခြငေးမခပြိုမီ

န္ိင
ု ငံခြောေးသောေး

ြ ီေးသောေးမ ောေးအောေး

(မိမိစ ိတခြင)ို့ (၂)ပတကကော သီေးခြောေးအနန္ိင
ု အစသည။ န္ိင
ု ငံမ ောေးစောသည နယစပဝငအပါကမ ောေးအောေး ပိတ

ိုထောေး
ို့

ကကပပီေးခြစသည။
မိမိအစိုေး ပိုင ြ ီေးသောေးဝက

ိုကစတင ြ ီေးခပြိုမညို့န္ိင
ု ငံ၏ ကိုရု ိနောဗိင
ု ေး ပစ အအခြအအနကို ရောအြြတရှု

ပါ။ မိမိသောေးလိုအသောအန ောသို ို့ သောေး န အ
နယစပဝငအပါကမ ောေးကို

ပိတ

လိ
ို ို့ ုကပါက

ငအခပန္ိင
ု အသောလညေး ကိုရု ိနောဗိုငေး ပစအကကောင ို့
အန ငေးသို ို့

ခပင

စိုဖဝ်းပြင််းနှင ် လအိုပ်စိုမ ာ်း (လမှုဆက်ဆဖ
ံ ရ်း ကန်သ

ပ် ြင််း)

င

မိမိန္င
ို ငံကကောေး

စီစဉ်ထောေးသညို့အြ ိနတင

ခပနလည

အ ောကရိလော န မအသြ ောအပ။

အ ောဂါပိုေးကေးစကြံထောေး သမ ောေးသည
လအမ ောေးရိအသောအန ောမ ောေး
ဗိုငေး ပစပိုေး

တင

အ ောဂါပိုေးမ ောေးကို

ကပအဘေးအ ောဂါ

ပ ံွေ့ န္အစပါသည
ံ ို့
။

သိမဟု
ု ို့ တ

ကမ္ောတစဝမေး

ပ ံွေ့ န္က
ံ ို့ ေးစကအ ောဂါမ ောေး ခြစအပေါ်လောအသောအြါ အ ောဂါပိုေးန္င ို့ မထိအတွေ့ န
အနထိင
ု ခြငေးသည

လမ ောေးစောရိအသောအန ောမ ောေးသို ို့

မသောေးခြငေးကို

ိုလိုပါသည။
ဗိုငေး ပစမ ောေး တစ

ငတစ
ို့

င ို့ ပ ံွေ့ န္သ
ံ ို့ ောေးခြငေးကို အလ ောို့ြ န

(WHO) န္င ို့ (CDC) တိက
ု ို့ လအုပစုလိုကစုအဝေးအနခြငေးကို အရောငရောေး န
လမေးညနထောေးပါသည။

အလန

ိုေးဝါေးအသော

ကပအ ောဂါ

ိုေးက အ ောကြ ိန

တင

အန္တ ောယအကငေး

ံုေး

စုအဝေးမှုသည လ (၁၀)ဦေးထက မပိုသငအပ။
ကိဗ
ု စ-၁၉ ကေးစကြံ အသော အြ ိြို ွေ့ န္ိင
ု ငံမ ောေးတင လန္စဦေးထကပို၍
ို့
စုအနြငမအပေးပါ။
ို့
လစုအဝေး သညို့ အအကကောငေး ငေးန္င ို့ ဗိုငေး ပစ အ ောဂါ
အကကောငေး ြ ငြ
။
ို့ ိနစဉ်ေးစောေးသငပါသည
ို့
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ိုေးခြစအပေါ်အနြ ိနတင လဦေးအ

မညမျှသောရိသင ို့

အခပငစောေးအသောက
စသညတိသည
ု ို့
အ

ိုငတင စောေးအသောက န၊ အောေးကစောေးပမ ောေးသောေး န၊ ကအလေးမ ောေးကို

လံခု ြံြိုန္င
ို ပါမညလောေးဟု

ေးအန္ေးလမေးညန

မှုမ ောေးကို

အကကံခပြိုြ ကမအြောခပထောေးပါက
ခပင

ငခြငစဉ်ေးစောေး မည။

အစိုေး ပိုင
လအုပစု

ဝက

ဤကိစမ
စ ောေးန္င ို့

အက ောငေးပို ို့ န
ပတသကအသော

ိုကေမ ောေးတငအြောခပထောေးသငသည
။
ို့

မ ောေးရိတတအသော

အန ောမ ောေးသို ို့

မသောေး န၊

အကယ၍
သောေးြိမလိ
ု ို့ ု န

ငထောေး မည။
လက

န္ှုတ

ကခြငေးကသ
ို့ ို ြန္ဓ
ို့ ောအစိတအပိုငေးမ ောေး ထိအတွေ့ ခြငေးကိုလညေး မခပြိုလုပသငပါ။
ို့

ဗိုငေး ပစ ခပနပို့ ောေးမှုကို ကကိြိုတငတောေး

ီေး န လတစဦေးမ တစဦေး (၁.၂) သိမဟု
ု ို့ တ (၂) မီတော အကောတင

အနကကမသော လံုခြံြိုန္င
ို သညဟု တိက
ု တနေးထောေးသည။ ထိအ
ု ကကောင ို့ လမ ောေးစော စုအဝေးအနအသော အောေးကစောေးပမ ောေး
သိမဟု
ု ို့ တ

အတွေ့

ံုအ

ေးအန္ေးပမ ောေးတင

အ ောဂါကေးစကမှုမ ောေး

တစစတစစ

မ ောေးသောေးန္ိင
ု အသောအကကောင ို့

ထိသ
ု အန
ို ို့ ောမ ောေး သို သ
။
ို့ ောေးအ ောက န သငမသင
ို့
ို့ ြ ငြ
ို့ ိနသငပါသည
ို့

သီ်းပြာ်းဖနထင
ို ပ် ြင််း
အခြောေးလမ ောေးန္ငအဝေး
ော ကနသတ
ထောေးအသောအန ောတစြုတင အခြောေးသမ ောေးန္င ို့ မိမိကိုယကို ြထုတကော
ို့
ို့
သပသပအနခြငေးကို သီေးခြောေးအနထိင
ု ခြငေးဟုအြေါ်ပါသည။ အစတင ရငေးခပထောေးသညို့ အတိုငေး ကိဗ
ု စ-၁၉ သည
တုပအကေးအ ောဂါန္င ို့ အစပိုငေးတင အလနတပပီေး ထိမ
ု တစ

င ို့

ကလက ခြစပောေးသောေးပါသည။ ကိုဗစ-၁၉

ကေးစကြံ အသော လအမ ောေးစုသည အပါအပါ
လကခဏောမ ောေးသော စခြစအပေါ် ပပီေး ကအနညေးငယ အတငေးမော
ို့ ပါေးပါေး
ို့
အပ ောကကငေးသောေးသလို ခြစအသောလညေး အြ ိြို ွေ့လမ ောေးသည ထိသ
ု မခြစ
ို ို့
ပါ။ ကေးစကခြငေး၏ ၁၃% သည
စိုေး ိမြယ ခပငေးထနလပါသည။ အအ ေးအပေါ် အ
သည အသက

စစအ

ယြို ို့ လိုအပပါသည။ ၃%နီေးပါေး

ံုေးရှု ံေး ပါသည။

ကိုဗစ-၁၉ ကေးအနအသောသန္င ို့ အတွေ့
ကကကော

ေးဝါေးကုသမှုကို တိတိက က

ံုထအ
ိ တွေ့ ြို့သ သိုမဟု
ို့ တ တုပအကေးအ ောဂါလကခဏော ရိ သသည (၁၄)

သီေးခြောေးအနထိင
ု န လိုအပပါသည။ (၁၄) က

အနောကပိုငေး အနအကောငေး

ိုလျှင

အ ောဂါပိုေး

ေးကကညို့၍ ပိုေးမရိပါက သီေးခြောေး အနထိင
ု ခြငေးကို ပနောေးန္ိင
ု ပါသည ။
အ ောဂါပိုေးစစကကညို့၍ ကိုဗစ-၁၉ ကေးစကအနအကကောငေး အအသအြ ောသိပပီေးပါက ကိုဗစ-၁၉ အတက

က နေးမောအ ေးဌောန လုပထံေးု လုပနညေးမ ောေးအ သီေးခြောေးကနသတ
အနထိင
ု ပါမည။
ို့
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လယ်ကစာက်းစက်ပြင််း
ကိုဗစ-၁၉ သည အလနလယကစော ကေးစကတတပါသည။
လယလငတက
ပ ံွေ့ န္န္ိ
ံ ို့ င
ု ပါသည။ အကယ၍ ကိဗ
ု စ-၁၉ ရိထောေးအသောသ
ို့
တစဦေးသည အ
လုပငနေးအ

ေးဝါေးကုသမှုကိုမြံယ၊ သီေးခြောေးြအနထိင
ု ခြငေးမရိ၊ အနစဉ်
ို့

ောငတောမ ောေးကို သောေးလောအ

ောင ကအနပါက ထိသ
ု သည

အ ောဂါပိုေး အနညေးငယသော ကေးစကထောေးအသောလညေး အနောကထပလ
(၁၀၀)

ထံသို ို့ အလယတက

ကေးစကြံ အသော
အသ

လ

အ ောဂါပိုေးကေးသောေးန္ိင
ု ပါသည။

(၁၀၀)အနက

(၁၃)

ဦေးသည

အ

ထို

ေးရံုသို ို့ သောေးတက မညခြစပပီေး

(၃)

ဦေးသည

ံုေးမညခြစသည။
အကယ၍ အ ောဂါပိုေးကေးစကသအသစ အအယောက (၁၀၀) သည ပံုမနသောေးလောအနထိင
ု ငေးမ တစဦေးလျှင

အနောကထပအသစ အအယောက (၁၀၀) ကို ကေးစကသောေးပါက လအပါငေး (၁၀,၀၀၀) ကို ကေးစကသောေး မညခြစပပီေး
အအယောက (၁,၃၀၀) သည အ
သီေးခြောေးြအနထိင
ု ခြငေးသည

ေးရံုတကအ ောက မည။ အသ

အလနအအ ေးကကီေးပါသည။

ံုေးသ (၃၀၀) ခြစသောေးအတောို့မည။ ထိအ
ု ကကောင ို့

အသကအပါငေးမ ောေးစောကို

ကယတငန္ိင
ု ပပီေး

အ ောဂါ

ခပနပို့ ောေးမှုကို ပတနသ
ု ပါသည။
ို့ ောေးအစန္ိင
အ ောဂါပိုေးကေးစကြံ အသောလမ ောေး

သီေးခြောေးကနသတ
အနထိင
ု ပါက
ို့

အခြောေးသမ ောေးထံအ ောဂါပိုေး

ပ ံွေ့ န္သ
ံ ို့ ောေးခြငေး ကို အလ ောို့ြ န္ိင
ု ပါသည။ အကယ၍ အ ောဂါြံစောေးအန သမ ောေး သီေးခြောေးြအနပါက အ ောဂါကေးစကမှုကို
အလ ောို့ြ န္ိင
ု ပါ

သည။

အ ောဂါပိုေးကေးန္ိင
ု အခြရိအသောလမ ောေး

သီေးသနြို့ အနပါက

အ ောဂါကေးစကြံ န္ိင
ု အြ

နညေးပါေးသောေးပါမည။ ထိအ
ု ကကောင ို့ သီေးခြောေးအနထိင
ု ခြငေးသည အလနပင အအ ေးပါလပါသည။

သီ်းပြာ်းြဲဖနသမ ာ်းအာ်းဖစာငဖ
် ရှ ာက်ပြင််း
သီေးခြောေးြအနထိင
ု သမ ောေးအတက မိသောေးစုန္င ို့ အိမနီေးနောေးြ ငေးမ ောေးမ စောေးစ ောမ ောေးန္င ို့ အ
သယလောအပေး၍
အသံုေးအအ

တံြါေးဝတင

ြ ထောေးအပေး မည။

ပခပောန္င ို့

အဝတအလျှော

ပခပောမှုနက
ို့ ို ို့
ို့ သ

ောငမ ောေးသည သတိကိ
ု ို့ ုယကိုန္င ို့ ပတဝနေးက ငကို သနရို့ ငေးအစ နန္င ို့ ပိုေးမ ောေး ကငေးစငအစအသောအကကောင ို့

အပေးပိထောေး
ု ို့
န လိုအပပါသည။ ပံုမန ြုနေး
မကကံြိုစြေး

ကိုယတိက
ု

ေးဝါေးမ ောေးကို

အလန

အန္တ ောယကကီေးအသော

ကစကောေးအခပောခြငေးခြင ို့ သတိ၏
ု ို့ အအခြအအနကို အမေးခမနေး ပါမည။
ဤကေးစကအ ောဂါ

အြေးမကညီ အပမည။
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ိုေးအောေး

အက ောလနသောေးန္ိင
ု န

အြ ငေးြ ငေး

ကိုဗစ-၁၉ကို တနေးလန န လတိုငေး မိမိတောဝနကို အက ပနစော လုပအ
မ ကန္ောခပငမ ောေးကို အ

ေးအကကောခြငေးန္င ို့ လမှု

န္ိင
ု အသော လတိင
ု ေး ပါဝငလုပအ

က

ောင မည။ လကအ

ေးခြငေး၊

ံအ ေးကို ကနသတ
ထောေးခြငေးသည အသကမ ောေးကို ကယတင
ို့

ောငန္ိင
ု အသော အ ောမ ောေးပငခြစပါသည။

Remark:
The following are quite difficult for the translater to put on the images properly so those labels
are mentioned together with their Myanmar translations accordingly.
Page 5 Labels for the picture –
How To Do Social Distancing လမှု

က

ံအ ေး ကနသတ
ခြငေး
ို့

No Handshakes or No Hugs သိုငေးြကခြငေး၊ လက

န္ှုတ

ကခြငေး မခပြို ပါ။

Keep you Distance (about 6 feet) အြ ငေးြ ငေး ၆ အပြနြို့ ောအနပါ
Work Remotely

တစဦေးတညေး အလုပလုပပါ

Avoid Crowds လအုပစုမ ောေးကိုအရောငပါ
Stay at Home

အိမထတငအနပါ

Wash your Hands

လကအ

ေးပါ
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Page 2- Graph Title
Study: ကိုရု ိနောဗိုငေး ပစ အမ ောေး

ံုေးကေးစကြံ အသော သကကကီေး ယအိုမ ောေး (Elderly Most at Risk)

အသကအလိုက ကိုဗစ-၁၉ခြင ို့ အသ

ံုေးန္ှုနေး (အြအြောဝါ ီ ၁၁၊ ၂၀၂၀)

(Covid – 19 Fatality rate by age) (as of Feb 11, 2020)
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