Burmese Alert COVID-19 (ကဗ
ို စ္-၁၉)
ေျျ မာက္ကယ္ိုရ လရင
ို ္ျားနာားျ ပည္နယ္ တရာားေျရားရာဌာနမွ ျ ပည္နယတ၀ွမျ
္ ားျ ဖစ္ေျပၚေျတတ ျျ က္ံျေ
ို ျနေရသာ
အသက္္ရွဴ လမ္ျားေျျ က္ာင္ျားဆရင
ို ာ္ ေျရာဂါ က္ရရ
ို ို ရနာဗရိုငျ
္ ားရပ္(Coronavirus) က္ရဗ
ို စ္-၁၉(Covid19)ျ ျွငျ
္ ပက္သက္္ေျသာေအျ ခ ေအနမာား က္ရို စဥ္ဆက္ျမ ပတ္ ေျစာင္ျျ က္ည္ျေျလလာေျန ပါသည္။
ျ ပည္နယ္အုပ္ခုပ္ေျရးမး၏ ကရ
ို ို နာဗိုငျ
္ းရပ္ေျရာ ဂါ၂၀၁၉(ကဗ
ို စ္-၁၉) ျ ျျမနင္ျးေျရးအဖဲြျ ျမွ အဆရပ
ို ါ ေအျ ခ
ေအနမာားအတတက္္ျ ပငဆင္ျ ခင္ျားျ ျွငျ
္ တိုန္ ျျ ပန္ျ ခင္ျားမာားက္ရို ေျဆာင္င္က္လက္္ျ
ရ ပ
ွ ါသည္။ တက္ျျိုနျ
ို ္ပရတ ို
ျလည္ျားတရာားရံျျ
ို ား မာား၊ တရာားေျရားရာဌာန၀နထမ္ျားအသရင
ို ္ျားအ၀ရင
ို ္ျားျ ျွင္ျအမာား ျ ပည္သူမာား၏
က္န္ျားမာေျရား ျွင္ျေျရာဂါေျဘားအ ၲရာယကင္ျား ေျ၀ားေျရားတရို ျအတတက္္ ျ ပည္နယအဆင္ျျ ပည္သူ ျက္န္ျားမာ
ေျရားဆရင
ို ာ္ မရတဘက္အဖဲြျ ျအစည္ျားမာား၊ ေျျ မာက္ကယ္ိုရ လရင
ို ျ
္ ားနာားျ ပည္နေယအရားေျပၚေအျ ခေအနစီမံခန္ ျခခဲေျရား
အဖဲြျ ျတရို ျျ ျွင္ျအတူလက္တြဲ ျေျဆာင္င္က္လက္ထိုရ က္ူားစက္္ ေျရာဂါေအျ ခေအနမာား
က္ရစ
ို ဥ္ဆက္မပက္္ေျစာင္ျျ က္ည္ျ ေျလလာေျနမည္ျ ဖစသ ည္။
၂၀၂၀ခိုနစ
ွ ္၊ မတလ(၁၆) ရက္္ေျန ျ၊ တနလၤျာေျန ျမွစ၍ ေျဒ သဆရင
ို ာ္ တရာားရံျျ
ို ားမာားမွ ၄င္ျားတရို ျ၏
ခရရိုငရ
တ ာားရံျျ
ို ားမာားနွင္ျ ျ ပည္နယတရာားရံျျ
ို ားမာားရရျွ အမွွဳက္စ
ရ ၥမာားအတတက္သတမတ
ရ ္ ထာားေျသာရက္္န္ရျားမာားက္ရို
ြချင္ျားခက္္ျ ဖင္ျ ရက္္ေျပါင္ျား (၃၀) ထပတရ ိုားျ ပီားျ ပငဆ ငသတတ
မရ ္န္ ျ ပည္နယတရာားသူျ က္ီား ခပ္ွဳ မစၥတာပီစ္ေျလ မွ
ညၲ န္ျ က္ာားခဲပါသည္။ မရမ၏
ရ အမွရ
ွဳ ံျျ
ို ား ခန္ရျားရက္သည္ အသက္္ရွဴ လမ္ျားေျျ က္ာင္ျားဆရင
ို ာ္ ေျရာဂါ က္ရို ဗစ္-၁၉
(COVID19) ေျရာဂါေျဘားေျျ က္ာင္ျ ေျျ ပာင္ျားလဲျ ခင္ျား ရရျ၊ွ မရရျွ သရလလ
ရို င
ွ ္ (သရို ျမဟိုတ္) မည္သရို
ျသက္္ေျရာက္မရွဳ ရရျေ
ွ ျျ က္ာင္ျားသရလလ
ရို င
ွ ္ ေျအာက္က္တင္ေျဖာျ္ျ ပထာားေျသာသက္ ဆင
ို ာရ
ခရို ငျ
ရံ ျ
ို းမခားေမျ က ငာခခကာခ းအပိုင္ျးကျ
ို ကည္ျပါ။ ေျဒသဆရင
ို ာ္ ေျျ က္ ငာခက္မာား၊တရားရံ ျျ
ို း မခား
ဖဖင္ျ/ပတ္ ထားမွဳ ေျျ က ငာခခကာခ း အတတက္္ မရမရအမွက္
ွဳ စ
ရ ၥက္ရြို ဖင္ျလွစ္ တရာားစဲြျဆရထ
ို ာားေျသာ
သက္ဆိုရ င္ာေျဒသမာား၏ ခရို င အ ုပ္ ခခပ္ွဳ ေျရး ဌာန၏အငတာနကစာမခကာက
န န ို ေျထာက္ျ ကည္ျ ပါ။ လရျ
ို ္အပလင္
ွ ေျဒသ
ဆင
ို ာရ ျ ပည္နယ္္ တရားရံျျ
ို း စာေျရး ရံျျ
ို းခန္ျးသ ို ျဆက္ကြယ္ပါ။

