သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

ကုဗစ္ - ၁၉ အတြက္ အမ် းျပည္သူ
သတျပဳမႈျမႇင္တ
့ င္ရန္ လူထုမီဒယ
ီ
လႈပရ
္ ္ းမႈစတင္
ျပည္သ႔က
ူ ်န္းမ ေရး ေဖ င္ေဒးရ္င္းက က်န္းမ ေရးးႏ္င့္ အ းကစ းဝန္ႀကီးဌ နးႏ္င့္ အနီးကပ္ပူးေပါင္း
ေဆ င္႐ြက္မႈျဖင့္ ကုဗစ္-၁၉ းႏ္င့္ပတ္သက္ေသ

အက်ပ္အတည္းက လတြင္ လုၿုံ ခဳုံစတ္ခ်ရေသ

အမူအက်င့္ေက င္းမ် း

လူန မ် းးႏ္င့္

ျမႇင့္တင္ေပးးႏုင္ရန္းႏ္င့္

က်န္းမ ေရးဝန္ထမ္းမ် းအၾက း

စည္းလုုံးမႈ တုးပြ းလ ေစရန္ လူထုမီဒီယ လႈပ္ရ္ းမႈ ယေန႔စတင္လုက္ပါသည္။ “ကုဗစ္ကု အတူတုက္
ထုတ္ၾကစု႔ ႔” ဟူသည့္ လႈပ္ရ္ းမႈကု ႐ုပ္ျမင္သၾုံ က း၊ ေရဒီယု၊ လူမႈကန
ြ ္ယက္(ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္)းႏ္င့္
ပုစတ ဆုင္းဘုတ္မ် းတြင္ ရက္သတၱေျခ က္ပတ္ၾက ေဆ င္႐ြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။
အဆုပါ လူထုမီဒီယ လႈပ္ရ္ းမႈကု ျမန္မ းႏုင္ငုံတင
ြ ္ ကုဗစ္-၁၉ အက်ပ္အတည္းအတြက္ အေရးေပၚ
အေျခအေန သသ ထင္ရ္ းလ သည့္ က လတုအတြင္း အတူပူးေပါင္း စတင္လုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
“ကြၽန္ေတ ္တ႔ု အျခ းတုင္းျပည္ေတြမ္ ဘ ျမင္ေတြ႕ခ့ရလည္းဆုေတ ့ ျဖစ္ပြ းမႈးႏႈန္းက အလြန္ျမန္ျမန္
တုးလ းႏင
ု ္တ ကု ေတြ႕ရပါတယ္” ဟု က်န္းမ ေရးးႏ္င့္ အ းကစ းဝန္ႀကီးဌ န ျပည္ေထ င္စုဝန္ႀကီး
ေဒါက္တ ဦးျမင့္ေထြးကေျပ ပါသည္။ “ကြၽန္ေတ ္တု႔ အမူအက်င့္ေတြကု ေျပ င္းလလုက္မယ္ဆုရင္
ျမန္မ းႏုင္ငုံမ္ ကုဗစ္-၁၉ ျဖစ္ပြ းမႈကု အရ္န္ေလ် ့က် ေးႏ္းေကြးသြ းေအ င္န႔ ေသဆုုံးမႈးႏႈန္းကုလည္း
ေလ္် ခ
့ ်းႏုင္မ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾက င့္ ျပည္သူေတြအေနန႔ မမကုယ္ေက ၊ အျခ းသူေတြကုေက
လုၿုံ ခဳုံစတ္ခ်ေအ င္ ဘယ္လုလုပ္ရမယ္ဆုတ

သရ္ဖု႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ အခု လူထုအသပည ေပး

မီဒီယ လႈပ္ရ္ းမႈက ဒီသတင္းအခ်က္အလက္ကု က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ ျဖန႔္ေဝေပးဖု႔ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု
ဝန္ႀကီးက ဆက္လက္ေျပ ၾက းသည္။
ရန္ကုန္ ျပည္သ႔က
ူ ်န္းမ ေရး တကၠသုလ္မ္ သုေတသနျပဳလုပ္သူမ် းက ၂၀၂၀ ျပည့္းႏ္စ္ မတ္လ
အတြင္းက ျပဳလုပ္ခ့ၿပီး လ မည့္ ေမလတြင္ထုတ္ေဝမည့္ International Journal of Community
Medicine and Public Health ၌ ေဖ ္ျပမည့္ ေလ့လ မႈတစ္ခုတြင္ ကုဗစ္-၁၉ကု က ကြယ္ရန္းႏ္င့္
ထန္းခ်ဳပ္ရန္

ပုမုေက င္းမြန္ေသ

သုေတသနျပဳလုပ္သူမ် းက

လူထုအသပည ေပးမႈ

ကုဗစ္-၁၉းႏ္င့္

ပမ ဏကုလည္း ေက က္ခ်က္ဆြခ့ရ

ပတ္သက္ေသ

လုအပ္ေၾက င္း

ေဖ ္ျပထ းပါသည္။

ဗဟုသုတနည္းပါးသည့္

လူဉီးေရ

ေလ့လ ဆန္းစစ္မႈကု ေျဖဆုသူ၏ ၂၂ ရ ခုင္းႏႈန္းကသ

လုုံေလ က္ေသ

အက အကြယ္ျဖစ္ေစသည့္

ဆုသည္။

“လူထုအသပည ေပးမႈျမႇင္တ
့ င္ျခင္းးႏ္င့္

ေပးမႈကု

အလ်င္အျမန္

အမူအက်င့္မ် းကု

လုက္န က်င့္သုုံးၾကသည္ဟု

လူထုမီဒီယ မ် းတြင္

အေက င္အထည္ေဖ ္သင့္ပါသည္”

ဟု

က်န္းမ ေရးအသပည

သုတေသနျပဳလုပ္သူမ် းက

တုက္တန
ြ ္းၾကသည္။
ယခု “ကုဗစ္ကု အတူတုကထ
္ ုတ္ၾကစု႔” လႈပ္ရ္ းမႈသည္ ေရ ဂါျဖစ္ပြ းမႈ အမ် းဆုုံးးႏ္င့္ သုံသယလူန
အမ် းဆုုံးျဖစ္ေနေသ

ရန္ကုန္ၿမဳ႕တြင္ အထူးအေလးထ း ေဆ င္႐က
ြ ္သြ းမည္ျဖစ္ေသ ္ျင းလည္း

းႏုင္ငုံတဝ္မ္းလုုံးသ႔ု ေရ က္ရ္ပ်ုံ႕းႏ္ုံ႔ေသ

႐ုပ္ျမင္သၾုံ က း၊ ေရဒီယမ
ု ် းးႏ္င့္ ဆုရ္ယ္မီဒီယ မ် းမ္တဆင့္

ေဆ င္႐ြက္မည္ျဖစ္ေသ ေၾက င့္ းႏုင္ငုံအးႏ္ုံ႔သ႔သ
ု က္ေရ က္မရ
ႈ ္မည္ဟု ေမ္် ္မ္န္းထ းပါသည္။ ကုဗစ္၁၉ းႏ္င့္ပတ္သက္ေသ အေျခခုံက်န္းမ ေရးအသပည းႏ္င့္ လက္ေဆးျခင္း၊ ေခ် င္းဆုးးႏ္ ေခ်ခ်န္တင
ြ ္
လုက္န ေဆ င္႐ြက္ရမည္မ် း၊ လူမႈဘဝတြင္ ခပ္ခြ ခြ ေနထုင္ျခင္း၊ းႏ္ ေခါင္းစည္းတပ္ျခင္းးႏ္င့္ ထခုက္
အလြယ္ဆုုံးသူမ် းကု က ကြယ္ျခင္းစသည့္ က်န္းမ ေရးးႏ္င့္ အ းကစ းဝန္ႀကီးဌ နက သတ္မ္တ္ထ း
သည့္ အက အကြယ္ျဖစ္ေစသည့္ အမူအက်င့္မ် းးႏ္င့္ဆုင္ေသ

သတင္းစက းမ် းကု ယခုမီဒီယ

လႈပ္ရ္ းမႈ၏ ေဆ င္႐ြက္ခ်က္မ် းက သယ္ေဆ င္ျဖန႔္ေဝေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။
“ဒီဟ က

က်န္းမ ေရးးႏ္င့္

အက်ပ္အတည္းကု

အ းကစ းဝန္ႀကီးဌ နက

စီမုံခန႔္ခြဖ႔ု

လုပ္ေဆ င္ေနတ့

ေဆ င္႐ြက္ခ်က္ေတြကု

အခုရင္ဆုင္ေနရတ့

အေထ က္အပုံ့ျဖစ္ေစမ္ ျဖစ္သလု

ျပည္သ႔က
ူ ်န္းမ ေရးစနစ္မ္ ရ္ေနတ့ ဖအ းေတြကုလည္း ေလ် ့ပါးေစဖု႔ အကူအညီျဖစ္ေစမ္ ပါ” ဟု
ျပည္သ႔က
ူ ်န္းမ ေရးေဖ င္ေဒးရ္င္း၏ ဥကၠ႒ ေဒါက္တ ဦးသန္းစန္က ေျပ ပါသည္။
ယခုလပ
ႈ ္ရ္ းမႈဟ

ေရ ဂါတုက္ဖ်က္ေရးအတြက္

ကူညီဖ႔လ
ု ည္း ရည္႐ြယ္ေၾက င္း ေဒါက္တ

ေရ္႕တန္းကေဆ င္႐ြက္ေနသူေတြကု ေထ က္ပုံ့

ဦီးသန္းစန္က ျဖည့္စြက္ေျပ ၾက းပါသည္။ “ကုဗစ္-၁၉

ျဖစ္ေစတ့ေရ ဂါပုးက ခြျခ းဆက္ဆမ
ုံ ႈမရ္ဘူး။ ဘယ္သူျဖစ္ျဖစ္ ကူးးႏင
ု ္တယ္။ ကြၽန္ေတ ္တု႔ အ းလုုံး
ဒီကစၥမ္ အတူတူျဖစ္သလု၊ အျပန္အလ္န္လည္း ေထ က္ပုံ့ကူညီၾကရမ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလု ခက္ခတ့
အခ်န္အခါမ္

ေရ ဂါကူးစက္ခုံရသူေတြန႔ သူတု႔မသ းစုဝင္ေတြရ႕ ေန က္ကေန ရပ္တည္ေပးသင့္

ပါတယ္။ ဆရ ဝန္ေတြ၊ သူန ျပဳေတြန႔ ေစတန ့ဝန္ထမ္းေတြဟ လည္း အျပည့္အဝေထ က္ခုံမရ
ႈ ဖု႔
ထုက္တန္ပါတယ္။

သူတ႔ေ
ု တြဟ

ႀကဳးႀကဳးစ းစ းေဆ င္႐ြက္ေနၾကသလု

ျပဳစုေဆ င္ေရ္ က္ဖု႔၊

လူန ေတြကုကုသဖ႔န
ု ႔ က်န္တ့ကြၽန္ေတ ္တု႔ေတြ လုၿုံ ခဳုံစတ္ခ်ရဖု႔ သူတ႔ေ
ု တြက အးႏၲရ ယ္ၾက းမ္
စြန႔္စ းေဆ င္႐ြက္ေနၾကတ ျဖစ္ပါတယ္”ဟုလည္း ၎က ဆက္လက္ေျပ ၾက း သည္။
အဆုပါလႈပ္ရ္ းမႈတင
ြ ္
ရက္သတၱပတ္

တီဗီ၊ြ

ေရဒီယု

ေျခ က္ပတ္နီးပါး

အစီအစဥ္က႑မ် းပါဝင္ၿပီး

ထုတ္လင
ႊ ့္သြ းမည္ျဖစ္ပါသည္။

တီဗြီးႏင
္ ့္
အလ းတူ

ေရဒီယုမ် းတြင္
ပုစတ မ် းးႏ္င့္

လူမႈမီဒီယ မ် းတြင္ ဟက္ရ္တဂ္ (Hashtag) #LetsBeatCOVIDTogether

စ သ းကု အသုုံးျပဳ

သ႐ုပ္ေဖ ္သြ း မည္ျဖစ္ပါသည္။
ယခုလပ
ႈ ္ရ္ းမႈကု Bloomberg Philanthropies ၏ အထူးေထ က္ပုံ့ေငြမ္တဆင့္ မ တည္ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး
အေရးေပၚ က်န္းမ ေရးျပႆန မ် းကု ေျဖရ္င္းေပးသည့္ ကမ ၻလုုံးဆုင္ရ
အဖြ႕အစည္း

Vital

Strategies

မ္

နည္းပည အကူအညီ

ျပည္သ႔က
ူ ်န္းမ ေရး

ရယူထ းပါသည္။

စီမုံကန္းသည္

ရန္ကုန္အပါအဝင္ ၿမဳ႕ႀကီး ၇၀ းႏ္င့္ လူသန္းေပါင္း ၃၀၀ ေက် ္ ပါဝင္သည့္ Partnership for Healthy
Cities ၏ ေအ က္ရ္ စီမက
ုံ န္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ရန္ကန
ု ္ၿမဳ႕ အေျခစုက္ Young Guns Media က
အဆုပါ လႈပ္ရ္ းမႈကု အေက င္အထည္ေဖ ္ ေဆ င္႐ြက္သြ းမည္ျဖစ္ပါသည္။

ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၁၃၊ ၂၀၂၀

မ္တခ
္ ်က္ (သတင္းေရးသ းရ တြင္ထည့္သင
ြ း္ ေဖ ္ျပရန္မဟုတ္) - အေသးစတ္ သရ္လလ
ု ်္ င္ျဖစ္ေစ၊
အင္တ ဗ် းျပဳလုပ္လလ
ု ်င္
ေဖ င္ေဒးရ္ငး္ အ း
ဆ ရ မြန္၊

ျဖစ္ေစ

အီးေမးလ္-

Young

ဆက္သြယးႏ
္ ုငပ
္ ါသည္။

Guns
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