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က ုဗစ ္- ၁၉ အတြက ္အမ် းျပညသ္ူ 
သတ ျပဳမႈျမႇင့္တင္ရန္  လထူုမီဒယီ လႈပရ္္ းမႈစတင ္

 
ျပည္သူ႔က်န္းမ ေရး ေဖ င္ေဒးရ္င္းက က်န္းမ ေရးးႏ္င့္ အ းကစ းဝန္ႀကီးဌ နးႏင့္္ အနီးကပ္ပူးေပါငး္ 
ေဆ င႐္ြက္မႈျဖင့္ က ုဗစ-္၁၉ းႏင့္္ပတ္သက္ေသ  အက်ပ္အတည္းက လတြင္ လုုံၿခဳုံစ တ္ခ်ရေသ  
အမူအက်င့္ေက င္းမ် း ျမႇင့္တင္ေပးးႏ ုင္ရန္း္ႏင့္ လူန မ် းးႏ္င့္ က်န္းမ ေရးဝန္ထမ္းမ် းအၾက း 
စည္းလုုံးမႈ တ ုးပြ းလ ေစရန္ လူထုမီဒီယ လႈပ္ရ္ းမႈ ယေန႔စတင္လ ုက္ပါသည္။ “က ုဗစက္ ု အတူတ ုက္
ထုတ္ၾကစ ု႔ ႔” ဟူသည့္ လႈပ္ရ္ းမႈက  ု ႐ုပ္ျမငသ္ုံၾက း၊ ေရဒီယ ု၊ လူမႈကြန္ယက္(ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္)းႏ္င့္ 
ပ ုစတ ဆ ုင္းဘုတ္မ် းတြင္ ရက္သတၱေျခ က္ပတ္ၾက  ေဆ င္႐ြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 
 
အဆ ုပါ လူထုမီဒီယ လႈပ္ရ္ းမႈက  ု ျမန္မ းႏ ုင္ငုံတြင္ က ုဗစ-္၁၉ အက်ပ္အတည္းအတြက ္ အေရးေပၚ 
အေျခအေန သ သ ထင္ရ္ းလ သည့္ က လတ ုအတြင္း အတူပူးေပါင္း စတင္လ ုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။   
 
“ကြၽန္ေတ ္တ ု႔ အျခ းတ ုင္းျပည္ေတြမ္  ဘ ျမင္ေတြ႕ခ ့ရလည္းဆ ုေတ  ့ျဖစ္ပြ းမႈးႏႈန္းက အလြန္ျမန္ျမန္ 
တ ုးလ းႏ ငု္တ က ု ေတြ႕ရပါတယ္” ဟု က်န္းမ ေရးးႏ္င့္ အ းကစ းဝန္ႀကီးဌ န ျပည္ေထ င္စုဝန္ႀကီး 
ေဒါက္တ  ဦးျမင့္ေထြးကေျပ ပါသည္။ “ကြၽန္ေတ ္တ ု႔ အမူအက်င့္ေတြက ု ေျပ င္းလ လ ုက္မယ္ဆ ုရင္ 
ျမန္မ းႏ ုင္ငုံမ္  က ုဗစ-္၁၉ ျဖစ္ပြ းမႈက  ုအရ္ န္ေလ် ့က် ေးႏ္းေကြးသြ းေအ င္န ႔ ေသဆုုံးမႈးႏႈန္းက ုလည္း 
ေလ္် ခ့်းႏ ုင္မ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾက င့ ္ ျပည္သူေတြအေနန ႔ မ မ က ုယ္ေက ၊ အျခ းသူေတြက ုေက  
လုုံၿခဳုံစ တ္ခ်ေအ င္ ဘယ္လ ုလုပ္ရမယ္ဆ ုတ  သ ရ္ ဖ ု႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ အခု လူထုအသ ပည ေပး 
မီဒီယ လႈပ္ရ္ းမႈက ဒီသတင္းအခ်က္အလက္က ု က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ ျဖန႔္ေဝေပးဖ ု႔ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု 
ဝန္ႀကီးက ဆက္လက္ေျပ ၾက းသည္။ 
 
ရန္ကုန ္ ျပည္သူ႔က်န္းမ ေရး တကၠသ ုလ္မ္ သုေတသနျပဳလုပ္သူမ် းက ၂၀၂၀ ျပည့္းႏ္စ္ မတ္လ 
အတြင္းက ျပဳလုပ္ခ ့ၿပီး လ မည့္ ေမလတြင္ထုတ္ေဝမည့္ International Journal of Community 
Medicine and Public Health ၌ ေဖ ္ျပမည့္ ေလ့လ မႈတစ္ခုတြင ္ က ုဗစ-္၁၉က  ု က ကြယ္ရန္းႏ္င့္ 
ထ န္းခ်ဳပ္ရန္ ပ ုမ ုေက င္းမြန္ေသ  လူထုအသ ပည ေပးမႈ လ ုအပ္ေၾက င္း ေဖ ္ျပထ းပါသည္။ 
သုေတသနျပဳလုပ္သူမ် းက က ုဗစ-္၁၉းႏ္င့္ ပတ္သက္ေသ  ဗဟုသုတနည္းပါးသည့္ လူဉီးေရ 
ပမ ဏက ုလည္း ေက က္ခ်က္ဆြ ခ ့ရ  ေလ့လ ဆန္းစစ္မႈက  ု ေျဖဆ ုသူ၏ ၂၂ ရ ခ ုင္းႏႈန္းကသ  



လုုံေလ က္ေသ  အက အကြယ္ျဖစ္ေစသည့္ အမူအက်င့္မ် းက  ု လ ုက္န က်င့္သုုံးၾကသည္ဟု 
ဆ ုသည္။ “လူထုအသ ပည ေပးမႈျမႇင့္တင္ျခင္းးႏ္င့္ လူထုမီဒီယ မ် းတြင္ က်န္းမ ေရးအသ ပည  
ေပးမႈက  ု အလ်င္အျမန ္ အေက င္အထည္ေဖ ္သင့္ပါသည္” ဟု သုတေသနျပဳလုပ္သူမ် းက 
တ ုက္တြန္းၾကသည္။ 
 
ယခ ု “က ုဗစက္ ု အတူတ ုကထ္ုတ္ၾကစ ု႔” လႈပ္ရ္ းမႈသည ္ေရ ဂါျဖစ္ပြ းမႈ အမ် းဆုုံးးႏင့္္ သုံသယလူန  
အမ် းဆုုံးျဖစ္ေနေသ  ရန္ကုန္ၿမ ဳ႕တြင္ အထူးအေလးထ း ေဆ င႐္ြက္သြ းမည္ျဖစ္ေသ ္ျင းလည္း 
းႏ ုင္ငုံတဝ္မ္းလုုံးသ ု႔ ေရ က္ရ္ ပ်ုံ႕းႏ္ုံ႔ေသ  ႐ုပ္ျမင္သုံၾက း၊ ေရဒီယ မု် းးႏ္င့္ ဆ ုရ္ယ္မီဒီယ မ် းမ္တဆင့္ 
ေဆ င႐္ြက္မည္ျဖစ္ေသ ေၾက င့္ းႏ ုင္ငုံအး္ႏုံ႔သ ု႔သက္ေရ က္မႈရ္ မည္ဟ ု ေမ္် ္မ္န္းထ းပါသည္။ က ုဗစ-္
၁၉ းႏ္င့္ပတ္သက္ေသ  အေျခခုံက်န္းမ ေရးအသ ပည း္ႏင့္ လက္ေဆးျခင္း၊ ေခ် င္းဆ ုးးႏ္ ေခ်ခ် န္တြင္ 
လ ုက္န  ေဆ င္႐ြက္ရမည္မ် း၊ လူမႈဘဝတြင ္ခပ္ခြ ခြ ေနထ ုင္ျခင္း၊ း္ႏ ေခါင္းစည္းတပ္ျခင္းး္ႏင့္ ထ ခ ုက္ 
အလြယ္ဆုုံးသူမ် းက  ုက ကြယ္ျခင္းစသည့္ က်န္းမ ေရးးႏ္င့္ အ းကစ းဝန္ႀကီးဌ နက သတ္မ္တ္ထ း 
သည့ ္ အက အကြယ္ျဖစ္ေစသည့္ အမူအက်င့္မ် းးႏ္င့္ဆ ုင္ေသ  သတင္းစက းမ် းက  ု ယခုမီဒီယ  
လႈပ္ရ္ းမႈ၏ ေဆ င္႐ြက္ခ်က္မ် းက သယ္ေဆ င္ျဖန႔္ေဝေပးမည္ျဖစ္ပါသည။္ 
 
“ဒီဟ က က်န္းမ ေရးးႏ္င့္ အ းကစ းဝန္ႀကီးဌ နက လုပ္ေဆ င္ေနတ ့ အခုရင္ဆ ုင္ေနရတ ့ 
အက်ပ္အတည္းက  ု စီမုံခန႔္ခြ ဖ ု႔ ေဆ င္႐ြက္ခ်က္ေတြက ု အေထ က္အပုံ့ျဖစ္ေစမ္ ျဖစ္သလ ု 
ျပည္သူ႔က်န္းမ ေရးစနစ္မ ္ရ္ ေနတ ့ ဖ အ းေတြက ုလည္း ေလ် ့ပါးေစဖ ု႔ အကူအညီျဖစ္ေစမ္ ပါ” ဟု 
ျပည္သူ႔က်န္းမ ေရးေဖ ငေ္ဒးရ္င္း၏ ဥကၠ႒ ေဒါက္တ  ဦးသန္းစ န္က ေျပ ပါသည္။ 
 
ယခလုႈပ္ရ္ းမႈဟ  ေရ ဂါတ ုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ေရ႕္တန္းကေဆ င္႐ြက္ေနသူေတြက  ု ေထ က္ပုံ့ 
ကူညီဖ ု႔လည္း ရည္႐ြယ္ေၾက င္း ေဒါက္တ  ဦီးသန္းစ န္က ျဖည့္စြက္ေျပ ၾက းပါသည္။ “က ုဗစ-္၁၉ 
ျဖစ္ေစတ ့ေရ ဂါပ ုးက ခြ ျခ းဆက္ဆုံမႈမရ္ ဘူး။ ဘယ္သူျဖစ္ျဖစ္ ကူးးႏ ငု္တယ္။ ကြၽန္ေတ ္တ ု႔ အ းလုုံး 
ဒီက စၥမ္  အတူတူျဖစ္သလ ု၊ အျပန္အလ္န္လည္း ေထ က္ပုံ့ကူညီၾကရမ္  ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလ ု ခက္ခ တ ့ 
အခ် န္အခါမ္  ေရ ဂါကူးစက္ခုံရသူေတြန ႔ သူတ ု႔မ သ းစုဝင္ေတြရ ႕ ေန က္ကေန ရပ္တည္ေပးသင့္ 
ပါတယ္။ ဆရ ဝန္ေတြ၊ သူန ျပဳေတြန ႔ ေစတန ့ဝန္ထမ္းေတြဟ လည္း အျပည့္အဝေထ က္ခုံမႈရဖ ု႔ 
ထ ုက္တန္ပါတယ္။ သူတ ု႔ေတြဟ  ႀက ဳးႀက ဳးစ းစ းေဆ င္႐ြက္ေနၾကသလ  ု ျပဳစုေဆ င္ေရ္ က္ဖ ု႔၊ 
လူန ေတြက ုကုသဖ ု႔န ႔ က်န္တ ့ကြၽန္ေတ ္တ ု႔ေတြ လုုံၿခဳုံစ တ္ခ်ရဖ ု႔ သူတ ု႔ေတြက အးႏၲရ ယ္ၾက းမ္  
စြန႔္စ းေဆ င္႐ြက္ေနၾကတ ျဖစ္ပါတယ္”ဟုလည္း ၎က ဆက္လက္ေျပ ၾက း သည္။ 
 
အဆ ုပါလႈပ္ရ္ းမႈတြင္ တီဗြီ၊ ေရဒီယ  ု အစီအစဥ္က႑မ် းပါဝင္ၿပီး တီဗြီးႏင့္္ ေရဒီယ ုမ် းတြင္ 
ရက္သတၱပတ ္ ေျခ က္ပတ္နီးပါး ထုတ္လႊင့္သြ းမည္ျဖစ္ပါသည္။ အလ းတူ ပ ုစတ မ် းးႏ္င့ ္



လူမႈမီဒီယ မ် းတြင္ ဟက္ရ္္တဂ္ (Hashtag) #LetsBeatCOVIDTogether  စ သ းက ု အသုုံးျပဳ 
သ႐ုပ္ေဖ ္သြ း မည္ျဖစ္ပါသည္။  
 
ယခလုႈပ္ရ္ းမႈက  ုBloomberg Philanthropies ၏ အထူးေထ က္ပုံ့ေငြမ္တဆင့ ္မ တည္ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး 
အေရးေပၚ က်န္းမ ေရးျပႆန မ် းက  ု ေျဖရ္င္းေပးသည့္ ကမ ၻလုုံးဆ ုင္ရ  ျပည္သူ႔က်န္းမ ေရး 
အဖြ ႕အစည္း Vital Strategies မ္ နည္းပည အကူအညီ ရယူထ းပါသည္။ စီမုံက န္းသည္ 
ရန္ကုန္အပါအဝင္ ၿမ ဳ႕ႀကီး ၇၀ း္ႏင့္ လူသန္းေပါင္း ၃၀၀ ေက် ္ ပါဝင္သည့္ Partnership for Healthy 
Cities ၏ ေအ က္ရ္  စီမုံက န္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ရန္ကနု္ၿမ ဳ႕ အေျခစ ုက ္ Young Guns Media က 
အဆ ုပါ လႈပ္ရ္ းမႈက  ုအေက င္အထည္ေဖ ္ ေဆ င္႐ြက္သြ းမည္ျဖစ္ပါသည္။  
 
 
ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၁၃၊ ၂၀၂၀ 
 
 
မတ္ခ္်က ္ (သတငး္ေရးသ းရ တြင္ထည့္သြငး္ေဖ ္ျပရနမ္ဟတု္) - အေသးစ တ္ သ ရ္ လ လု္် င္ျဖစေ္စ၊ 
အငတ္ ဗ် းျပဳလပု္လ လု်င ္ ျဖစေ္စ ေဒါကတ္ ျမင့္ဆနး္၊ အတြငး္ေရးမ း၊ ျပညသ္ူ႔က်နး္မ ေရး 
ေဖ ငေ္ဒးရင္း္အ း အးီေမးလ္- myanmarhealthfoundation@gmail.com (သ ု႔မဟတု)္ မစၥ 
ဆ ရ မြန္၊ Young Guns Media, အးီေမးလ္- sarah@yangonyoungguns.com သ ု႔ 
ဆကသ္ြယး္ႏ ုငပ္ါသည။္ သတငး္ထတုျ္ပနခ္်ကး္ႏ္င့္ သကဆ္ ငုေ္သ စ ႐ြကစ္ တမး္မ် းက  ု 
www.yangonyoungguns.com/covid19/ တြင ္ေဒါငး္လဒု ္ရယးူႏ ုငပ္ါသည။္ 
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