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ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်း် COVID-19 တိုုံ့ပြန်ဆ

ောင်ရွက်မှုမ ော်းကို ြံ့ြ်းို ကူညရ
ီ န် ကိုလသမဂ္ဂ၏

ခိုင်မောဆသော သဆဘောထော်း ထိုတ်ပြန်
ပြည်ထ
ထ

ာင်စုသမ္မတပမ္န်မ္ာနုင်ငံ၏

ာင်ရွက်မ္မ္
ှု ာူးအာူး

COVID-19

ကူးစက်ပြန်ြာူးမ္ှုမ္ ာူးကု

တံပြန်
ု ရန်

ကက ူးြမ္်ူး

က်လက်ြြ
ံ ုူးကညီသာူးမ္ည်ဟသည် ကတကဝတ်ကု ကုလသမ္ဂ္ဂအဖွဲ့ ကကီူးမ္ှ

ြ်ထလာင်ူးအတည်ပြ ထပြာကကာူးြါသည်။

ယခုအခါ

ရခုင်ပြည်နယ်တင်

ထရာဂ္ါကူးစက်

ခံရသ

အထရအတက်သည် အခ န်တအ
ု တင်ူး ရုတတ
် ရက် တူးု တက်မ္ ာူးပြာူးလာလ က် ရှြါသည်။
ကုလသမ္ဂ္ဂအဖွဲ့ကကီူးနှင် ယင်ူး၏ မ္တ်ဖက်မ္ ာူးသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်အထစာြင
ု ်ူး COVID-19 ကမ္္ာ
ကြ်ထရာဂ္ါ စတင်ပဖစ်ြာူးခခ န်မ္စ
ှ ၍ ကက တင်ပြင်
ပမ္န်မ္ာနုင်ငံအစုူးရနှင်အတ
လသာူးခ င်ူးစာနာထ
လမ္ှုစီူးြာူး

ုင်ရာ

ာက်

ခုင်ခုင်မ္ာမ္ာ
ာူးမ္ှု

တံပြန်
ု ထ

ုင်ရာ

င်ထရူး၊ တံပြန်
ု
ထ
လက်တကာ

တံပြန်
ု ထ

ာင်ရွက်မ္မ္
ှု ာူးကု

ာင်ရွက်ထရူး လုြ်ငန်ူးမ္ ာူး တင်

ရြ်တည်ခြါသည်။

ာင်ရွက်မ္မ္
ှု ာူး၊

အစုူးရ၏

ပြည်သူ့က န်ူးမ္ာထရူး

ြံြုူးကညီခြါသည်။

ထရာဂ္ါြူးု စစ်ထ

ူးမ္ှု

နှင်
မ္ ာူးကု

တူးု ပမ္ြှင်ပြ လုြ်နင
ု ်ရန် test kit ထြါင်ူး ၉၅,၀၀၀ ြံြုူးပခင်ူး၊ တစ်ကုယရ
် ည်ကာကယ်ထရူး ဝတ်စံု (PPE)
မ္ ာူး ြံြူးု ပခင်ူး၊ ပြည်ြမ္ှ ပြန်လည်ဝင်ထရာက်လာထသာ ထရွဲ့ထပြာင်ူးလုြ် သာူး မ္ ာူးကု ကညီြြ
ံ ုူးပခင်ူး၊
လမ္ှုစီူးြာူး

ုင်ရာနှင်

စမ္်ူးရည်ပမ္ြှင်တင်မ္ှု

သက်ထမ္ူးမ္ှု

ုင်ရာ

အကအညီမ္ ာူး

ုင်ရာ အကအညီမ္ ာူးကု ထ

ကုလသမ္ဂ္ဂအဖွဲ့နှင်

ထြူးပခင်ူးအြါအဝင်

ာင်ရွက်ထြူးခြါသည်။ တစ်ပြ င် နက်တည်ူးတင်

နုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်ူးမ္ ာူးသည်

လသာူးခ င်ူးစာနာထ

ာက်

က်လက်အထကာင်အ

ာူးမ္ှုပဖင် တံပြန်
ု ထ

နည်ူးြညာနှင်

ြံမ္
ု ှနထ
်

ာင်ရွက်ထနသည်

ာင်ရွက်မ္မ္
ှု ာူးနှင် ဖွဲ့ံ ပဖ ူးထရူးအစီအစဉ်မ္ ာူးကု လည်ူး

ည်ထဖာ်နုင်ရန် ကက ူးြမ္်ူးခြါသည်။

ရခုင်ပြည်နယ်တင် မ္ကကာထသူးမ္ီကာလအတင်ူး ထရာဂ္ါြူးု အတည်ပြ လနာအထရအတက် ရုတ်တ ရက်
တူးု တက်မ္ ာူးပြာူးလာမ္ှုနင
ှ ်အတ ကုလသမ္ဂ္ဂနှင် ယင်ူး၏ မ္တ်ဖက်မ္ ာူးသည် ပြည်ထ
ပြည်နယ်အ

င်မ္ ာူးရှ

ကုလသမ္ဂ္ဂစီမ္ံကန်ူးဝန်ထ
စစ်ထ

ူးသည်

ြညာရှင်မ္ ာူးက

အစုူးရမ္ ာူးအာူး

ကညီြံြူးု ထနမ္ှုမ္ ာူးကု

ာင်မ္ရ
ှု ံုူး (UNOPS) သည် စစ်ထတအထ

စက်တစ်လံုူး
ုစက်ကု တြ်

ြ်မ္ံထြူးအြ်ခပြီူး

ြ်မ္ံတုူးပမ္ြှင်ြံြုူးခြါ
ထ

ထ

ကမ္္ာက န်ူးမ္ာထရူးအဖွဲ့

င်ရန် ကညီထြူးခပြီူး ထ

ူးရံုဝန်

ာင်စု အ

င်နှင်
သည်။

ူးရံုကကီူးသု COVID-19
(WHO)

မ္ှ

နည်ူး

မ္်ူးမ္ ာူးအာူး စက်အသံုူးပြ ြံုကု

ထလက င်ထြူးခြါသည်။
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ုမ္ျှသာမ္က

ကုလသမ္ဂ္ဂရန်ြံုထငမ္ ာူး၊

အစီအစဉ်မ္ ာူးနှင်

အဖွဲ့အစည်ူးမ္ ာူးသည်

နုင်ငံတကာ

အစုူးရမ္ဟုတထ
် သာ မ္တ်ဖက်အဖွဲ့အစည်ူးမ္ ာူးနှင် ြူးထြါင်ူး၍ ရခုင်ပြည်နယ်ရှ ထရှွဲ့တန်ူးမ္ှ တာဝန်
မ္်ူးထ
ထ

ာင်လ က်ရထသာ
ှ
က န်ူးမ္ာထရူးဝန်

ူးြစစည်ူးမ္ ာူးနှင်

မ္်ူးမ္ ာူးအတက် PPE ဝတ်စံုမ္ ာူး၊ ဝတ်ရံု မ္ ာူး (coveralls)၊

တစ်ကုယရ
် ည်သန်ရှင်ူးထရူးသံုူးြစစည်ူးမ္ ာူးအပြင်

ခစတ်ခန်ူးသံုူးနှာထခါင်ူးစည်ူးမ္ ာူး

(surgical

masks)၊

သန်စင်ထ

N95

နှင်

ူးရည်အမ္ ူးအစာူးအမ္ ူးမ္ ူးနှင်

အနီထအာက်ထရာင်ပခည်သံုူး ဒစ်ဂ္ စ်တယ် ကုယြ
် ခ န်တင
ု ်ူးကရယာမ္ ာူးကု ြံြထ
ု ြူးခြါသည်။
ကုလသမ္ဂ္ဂအဖွဲ့ကကီူးသည်

မ္ကကာမ္ီက

ကုသထြူးလ က်ရှထသာ စစ်ထတအထ

ထ

ထတွဲ့ရှ
ထ

ာူးထသာ

ုပြင်

ဓာတ်ခအတည်ပြ လနာအမ္ ာူးစုကု

ူးရံုကကီူးအတက် ရန်ြုထ
ံ ငမ္ ာူးလည်ူး ြံြုူးထြူးခြါ သည်။

ုရန်ြုထ
ံ ငမ္ ာူးကု အသက်ရှှူစက်မ္ ာူး၊ ထအာက်စီဂ္ င်ထြူးသည် ကရယာမ္ ာူး (oxygen concentrators)
နှင် အပခာူး မ္ရှမ္ပဖစ် လုအြ်ထသာ စက်ြစစည်ူးကရယာမ္ ာူး ရယရန်အတက် အသံုူးပြ ခ ြါသည်။
“ကုလသမ္ဂ္ဂအဖွဲ့သည်
တူးု ြာူးလာမ္ှု
တံပြန်
ု ထ
တာူး

ကု

ရခုင်ပြည်နယ်တင်ူး
စုူးရမ္်ြြန်စာ

ကူးစက်ခံရသည်

လနာအထရအတက်

ထစာင်ကကည်လ က်ရှပြီူး

ပမ္န်မ္ာနုင်ငံအစုူးရ၏

မ္ကကာမ္ီက
လ င်ပမ္န်စာ

ာင်ရွက်မ္ှု မ္ ာူးအတက် ခ ူးီ က ှူူးြါထကကာင်ူး၊ ကူးစက်ပြန်ြာူးမ္ှုမ္ ာူး ပမ္င်တက်လာပခင်ူးကု

ီူးကန်သတ်

ရာတင်

ထရာဂ္ါြူးု စစ်ထ

ထပခရာခံပခင်ူးမ္ ာူးအာူး

ူးပခင်ူးနှင်

အရှန်ပမ္ြှင်လုြ်ထ

ာင်ပခင်ူးသည်

ကုလသမ္ဂ္ဂဌာထနညြှနှုင်ူးထရူးမ္ှှူူးနှင် လသာူး ခ င်ူးစာနာထ
Almgren က

အတည်ပြ လနာနှင်
ာက်

ထတွဲ့ခသမ္ ာူးကု
အထရူးကကီူးထကကာင်ူး”

ာူးမ္ှု

ုင်ရာ ညြှနှုင်ူးထရူးမ္ှှူူး Mr. Ola

ုြါသည်။

က်လက်၍ “မ္ကကာမ္ီကာလအတင်ူး ရခုင်ပြည်နယ်တင် COVID-19 ကူးစက်ခံရသအထရအတက်
ရုတတ
် ရက်မ္ ာူးပြာူးလာပခင်ူးသည်
မ္တ်ဖက်မ္ ာူးမ္ှ

လက်ရှထ

ခုက်လယ်သထြါင်ူး ၆၇၀,၀၀၀ ထက ာ်အတက် UN နှင် ၎င်ူး၏

ာင်ရွက်ထြူးလ က်ရှသည်

အကအညီမ္ ာူးနှင် ကာကယ်ထစာင်ထရှာက်ပခင်ူး

ုင်ရာ ဝန်ထ

လသာူးခ င်ူး

စာနာထ

ာက်

ာူးမ္ှု

ာင်မ္မ္
ှု ာူးကု ြ၍
ု ခက်ခထစခြါထကကာင်ူး၊

Mr. Almgren ကထပြာကကာူးသည်။ ရခုင်ပြည်နယ်တင်ူး COVID-19 ထရာဂ္ါ လျှင်ပမ္န်စာ ကူးစက်ပြန်ြာူး
ထနမ္ှုကု ထလျှာခ ရန် အစုူးရ၏ ကက ူးြမ္်ူးထ
မ္ှခ
ီ ုအာူး

ာူးထနရထသာ လသာူးခ င်ူးစာနာထ

မ္ရည်ရွယဘ
်
တာူး

ီူးြတ်

ာင်ရွက်မ္ှုမ္ ာူးသည် ရခုင်ပြည်နယ်တင်ူးရှ လအမ္ ာူး အပြာူး
ာက်

ာူးမ္ှု လုြ်ငန်ူးမ္ ာူးကု

ုမ္ပခင်ူးမ္ ူး မ္ရှရထလထအာင် လုြ်ထ

ကုလသမ္ဂ္ဂဌာထနညြှနှုင်ူးထရူးမ္ှှူူးနှင်

လသာူးခ င်ူးစာနာထ

ာက်

ည်သင်ူးစဉ်ူး စာူးထြူးရန်နှင်

ာင်ထြူးရန် အထရူးကကီူးထကကာင်ူး”
ာူးမ္ှု

ုင်ရာ

ညြှနှုင်ူးထရူးမ္ှှူူးက

အထလူးအနက်ထပြာကကာူးခြါသည်။
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COVID-19 ထရာဂ္ါ၏ အနတရာယ်မ္ ာူးအထကကာင်ူး တက ထသာ သတင်ူးအခ က်အလက်မ္ ာူး အခ န်မ္ီ
ရရှနင
ု ်ထရူးနှင် ကက တင်ကာကယ်ထရူး ထ
လုြ်ထ

ာင်ထြူးရာတင်

ာင်ရွက်ခ က်မ္ ာူးသည် ပြည်သမ္ ာူး၏ ထဘူးကင်ူးလံုခခံ ထရူး

အဓကက ြါသည်။

သတင်ူးအခ က်အလက်မ္ ာူးကု မ္ုဘုင်ူးအင်တာမ္ှတ
ုထကကာင်

မ္ဘ
ု ုင်ူးဖုန်ူး််

ကထနထခတ်တင်

ပြည်သမ္ ာူးက

င်ရရှြါထကကာင်ူး Mr. Almgren ကထပြာြါသည်။

အြလီထကူးရှင်ူးမ္ ာူးလက်ထတွဲ့သံုူး၍

ရနုင်သည်

အင်တာနက်

ရှရန်

လတ်တထလာတင် အင်တာနက် မ္ရရှ ထသာ ထနရာထဒသမ္ ာူး၌ အင်တာနက်ဝန်ထ

ာင်မ္ှု အပြည်အဝ

ပြန်လည်ရရှထအာင် ထ

ုြါသည်။

ာင်ရွက် ထြူးရန် အထရူးကကီူးြါထကကာင်ူး” Mr. Almgren က

ရခုင်ပြည်နယ်ထပမ္ာက်ြုင်ူးနှင်

ခ င်ူးပြည်နယ်ထတာင်ြင
ု ်ူးတတ
ု င်

နက်ကုင်ြဋြကခမ္ ာူးကလည်ူး

က်လက်ပဖစ်ြာူးထနသည်

လက်

ုထဒသမ္ ာူးရှ အကအညီလုအြ်လ က်ရှထသာ ထဒသခံ ပြည်သမ္ ာူး

ံသု သာူးထရာက်နုင်မ္ှုကု ပြင်ူး
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