
ကုိရိုနာ ဗိင်ုးရပ် ေရာဂါ (COVID-19) နှင့် ပတသ်က်၍ ကချင်ေေသစစ်ေဘးေရှာင်ြပည်သူများအား 

ကူညီေစာင့်ေရှာက်ေရး ေကာ်မတီ (KHCC)  နှင့် ပူးေပါင်းလုပ်ငန်းစဉ်အဖွဲ့  (JST)၏ ရပ်တည ်            

လုပေ်ဆာင်ချက်များ 

 

ကိုရိုနာ ဗုိင်ဵရပ် ေရာဂါ (COVID-19) သည် ယခုအခါတွင် ကူဵစက်ေရာဂါအြဖစ် ကမ္ဘာအနှဳ့အြပာဵ၌ လျှင်ြမန်စွာ 

ကူဵစက်ပျ ဳ့ပွာဵ ေနကာ ေသဆဳုဵမှုနှုန်ဵ  ၄% ခန့်ရှိပပီဵ၊ နုိင်ငဳအာဵလဳုဵနီဵပါဵနှင်ဴ လူအမျာဵအြပာဵကုိ ထိခိုက်မှု ြဖစေ်စ 

ပါသည်။  ဤကဴဲသုိေသာ စိုဵရိမ်ဖွယ်ရာ အေြခအေနသည် ကမ္ဘာဴနိင်ုငဳ အမျာဵအြပာဵမှ အစိုဵရမျာဵအာဵ အထူဵ 

ဂရုြပုမှုမျာဵ ြဖစေ်စကာ၊ WHO မှလည်ဵ အချနိ်မေနှာင်ဵမီ ထိေရာက်သညဴ် ကကိုတင် ေရာဂါထိန်ဵချုပ်မှုကိ ု

ြပုလုပ်နိင်ုရန် ဝိုင်ဵဝန်ဵကကိုဵပမ်ဵမှု  အေရဵကကီဵ ေ ကာင်ဵကုိ အကကိမ်ကကိမ် သတိေပဵနုိဵေဆာ်မှုြပုလုပ် ခဲပဴပီဵ ြဖစ်သည်။ 

ြမနမ်ာနိုင်ငဳသည် တရုတ်နိင်ုငဳနှငဴ် နီဵကပ်စွာရှိေန ြခင်ဵေ ကာင်ဴ ေရာဂါကူဵစက်ရန် ြဖစန်ိုင်ေြခ အလွန်ြမင်ဴမာဵ 

ေနေသာ်လည်ဵ ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴ အာဵကစာဵ ဝနက်ကီဵဌာနမှ ကိုရိုနာ ဗုိင်ဵရပ ် ေရာဂါ (COVID-19) ရိှသညဴ ် လူနာ 

ေတွ့ရိှေ ကာင်ဵ တရာဵဝင် ထုတ်ြပန်မှု မြပုလုပ်ေသဵပါ။  ဤကဲဴသ့ုိေသာ အေြခအေနတွင် KHCC နှင်ဴ JST မှ 

ြမနမ်ာနိုင်ငဳတွင် ေရာဂါရိှသူမျာဵ ရှိေနနုိင်သည်ဟ ု ယူဆေသာေ ကာင်ဴ၊ ေရာဂါ လျင်ြမန်စွာ ကူဵစက်ပျ ဳ့နှဳ့ကာ 

စစ်ေဘဵေရှာင်ေနသူမျာဵ သိပ်သည်ဵကျပ်ညပ်စွာ ေနထုိင်ရာ စခန်ဵမျာဵ၊ အထူဵသြဖင်ဴ တရုတ်ြပည်နှင်ဴ နီဵကပ်စွာ 

တည်ရှိေနေသာ စခန်ဵမျာဵ သ့ုိ  ြပင်ဵထန်စွာ ကျေရာင်နိင်ုသည်ကုိ ကကိုတင် ခန့်မှန်ဵစုိဵရိမ်  ကရပါသည်။ 

သ့ုိြဖစ်ပါ၍ KHCC နှင်ဴ JST မှ ကုိရိုနာ ဗုိင်ဵရပ် ေရာဂါ (COVID-19) ေ ကာင်ဴ ကချင်ြပည်နယ်နှင်ဴ ရှမ်ဵြပည်နယ် 

ေြမာက်ပုိင်ဵရိှ စစ်ေရှာင်ြပည်သူမျာဵနှင်ဴ ၎င်ဵတ့ုိကုိ လက်ခထဳာဵေသာ ရပ်ေကျဵလူထုအပါ်တွင် ြဖစ်ေပါ်လာ နိုင်ေသာ 

အေြခအေနမျာဵကုိ အမျာဵသေိစရန် ေအာက်ပါအချက်မျာဵကို ထုတ်ေဖါ် ေြပာ ကာဵြခင်ဵ ြဖစပ်ါသည်။ 

၁။ KHCC နှငဴ် JST မှ ြမနမ်ာနိုင်ငဳတွင် ကိုရိုနာ ဗုိင်ဵရပ် ေရာဂါ (COVID-19) ကူဵစက်ပျ ဳ့နှဳ့မှုကို ထိေရာက်သည်ဴ 

ကကိုတင် ေရာဂါထိန်ဵချုပ်မှုကို ြပုလုပ်နိငု်ရန် ေဆဵဖက်ဆုိင်ရာ အဖွဲ့အစည်ဵ မျာဵနှငဴ်တကွ အရပ်ဖက ်

လူမှုအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ၏ ပူဵေပါင်ဵပါဝင်မှုြဖင်ဴ ဝိုင်ဵဝန်ဵကကိုဵပမ်ဵရန်  အေရဵကကီဵေ ကာင်ဵနှငဴ် 

လူထုအသိအြမင် ဖွငဴ်ေပဵမှုနှငဴ် လူထုပူဵေပါင်ဵ ပါဝင်မှု အေရဵကကီဵေ ကာင်ဵ ေဖါ်ြ ပ လုိပါသည်။  

၂။ လုိအပ်သညဴ် ကကိတင်ကာကွယ်မှုမျာဵကို အချနိ်မီ ြပုလုပ်နိငု်ကာ ြမန်မာနိုင်ငဳသာဵမျာဵ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာနှငဴ် 

အညီ အသက်ရှင်ေနနိုင်ရန် ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴ အာဵကစာဵ ဝနက်ကီဵဌာနအေနြဖင်ဴ WHO နှငဴ် အရပ်ဖက် 

လူမှုအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မှုကို ြမငှဴ်တင်ရန် အလွန ်အေရဵကကီဵသည်။ 

၃။ တုန့်ြပန်ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵအာဵ တရုတ်ြပည်နှင်ဴ နယ်နိမိတ် ထိစပ်ေနသည်ဴ ေဒသမှ စစ်ေဘဵ 

ေရှာင်စခန်ဵမျာဵြဖစ်ေသာ အထူဵထိလွယ်ရှလွယ်သညဴ် လူထုကိ ု ဉီဵ စာဵေပဵ ရမည်ြဖစ်သည်။ 

အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာနှငဴ် ေဒသခ ဳအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵထဳသ့ုိ အထူဵကာကွယ် ေစာင်ဴေရှာက်မှု ေပဵရန် လုိသညဴ ်

အေြခအေနတွင် ေရာက်ရိှေန ကေသာ သူမျာဵအာဵ ကူညီပဴဳပုိဵမှုမျာဵ ေပဵရန်ဖိတ်ေခါ် ပါသည်။ 



၄။ ြမနမ်ာအစိုဵရ အုပ်ချုပ်မှုလက်လှမ်ဵမမီေသာ ေဒသရိှ ကျန်ဵမာေရဵ ဝနေ်ဆာင်မှုဆုိင်ရာ ဌာနမျာဵနှငဴ် 

ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴ အာဵကစာဵ ဝနက်ကီဵဌာန အ ကာဵ ပူဵေပါင်ဵ ေဆာင်ရွက်မှုမျာကို ရှင်ဵလင်ဵ၍ 

ထိေရာက်ေသာ ဆက်သွယ်ဆက်ဆဳေရဵနှငဴ် ညိှနှိုင်ဵေဆာင်ရွက်မှု ဆုိင်ရာ စနစ်ြဖင်ဴ ဝိုင်ဵဝန်ဵေဆာင်ရွက်ရန် 

KHCC နှငဴ် JST မှ ဖိတ်ေခါ် တုိကတွ်န်ဵ နိုဵေဆာ်ပါသည်။ WHO မှလုိအပ်သညဴ် ပဴဳပုိဵမှုမျာဵကို 

ေပဵအပ်သငဴ်သည်။ 

၅။ ကိုရိုနာဗိုင်ဵ ရပ် ေရာဂါ (COVID-19) ကူဵစက်ပျ ဳ့န့ဳှမှုကို ရပ်တန့်နိင်ုရန်၊ ေဒသခဳ NGO မျာဵသာမက 

ထိရှလွယ်မှု အရှိဆဳုဵေသာ လူထုနှငဴ် လုပ်ငန်ဵအတူ တက ွလုပ်ေဆာင်ေနေသာ လူမှုအဖဲွ့ အစည်ဵမျာဵ၏ 

ပူဵေပါင်ဵပါဝင်မှု ြဖငဴ်လုပ်ေဆာင်ရန် အလွန်အေရဵ ကကီဵသည်။ ဤသ့ုိြပုလုပ် ရာတွင် ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ် 

အာဵကစာဵ ဝနက်ကီဵဌာန၊ အြခာဵသက်ဆုိင်ရာ ဝနက်ကီဵ ဌာနမျာဵနှင်ဴ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ အစုိဵရမျာဵမှ 

သွာဵေရာက် ေဆွဵေနွဵအကကဳအဉာဏ်မျာဵကုိ ရယူြခင်ဵ၊ ပဴဳပုိဵမှုမျာဵကုိ ေပဵြခင်ဵ မျာဵ ြပုလုပ်သငဴ်သည်။  

၆။ ထိရှလွယ်မှု အရှိဆဳုဵေသာ လူထုအတွက ် ေရှ့တန်ဵတွင် လုပ်ေဆာင်ေနေသာ အရပ်ဖက်အဖဲွ့ 

အစည်ဵမျာဵမ ှ ကျန်ဵမာေရဵ ဝန်ထမ်ဵမျာဵမဟုတ်ေသာ ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵအတွက် ကကိုတင်ကာကွယ်မှု 

မျာဵကုိလည်ဵ ထပ်မဳအာဵြဖည်ဴေပဵရန် လုိအပ်သည်။ 

ရ။ ဗရမ်ဵဗတာ ေရွှေ့ေြပာင်ဵသွာဵလာြခင်ဵေ ကာင်ဴ နိုင်ငဳအန့ဳှအြပာဵ ေရာဂါကူဵစက ် ပျ ဳ့နှဳ့မှုြခင်ဵမ ှ

ေရှာင်ရှာဵနုိင်ရန် ေနရပ်ြပန်ြခင်ဵနှငဴ် ြပနလ်ည်ေနရာ ချထာဵြခင်ဵ အစီအစဉမ်ျာဵတွင် ကိုရိုနာ ဗုိင်ဵရပ် 

ေရာဂါ (COVID-19)နှင်ဴ ပတ်သက်၍ တုန့်ြပန်ေဆာင်ရွက် ြခင်ဵမျာဵကကို ုတင် ထဴဲသွင်ဵ ေရဵဆဲွ ထာဵရန် 

လုိအပ်သည်။   

၈။ KHCC နှငဴ် JST သည် တာဝန်ရှိသည်ဴ လူမှုအဖဲွ့အစည်ဵ အေနြဖင်ဴ ကိုရိုနာ ဗုိင်ဵရပ် ေရာဂါ (COVID-19) 

ကူဵစက် ပျ ဳ့န့ဳှမှုကို ရပ်တန့်မှုကိ ုအေထာက်အကူြပုနိုင်ရန် လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ် မျာဵကို အေကာင်အထည် 

ေဖါ်ေဆာင်ရွက် ေန ကပါသည်။ 

ြမစက်ကီဵနာဵပမို့၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ မတ်လ၊ ၁၂ ရက်။ 


