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SHARE COVID-19 နငှ ့်ဆ ိုင့်သည ့်သတင့််းအချက့်အလက့်မျ ်း  No.1 2020.04.15 

1. တ ိုက  ျိုမမ ျို ြို့၏က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စပ် ို်းအသစက် ်းစကပ်ပန် ့်ပ ာ်းမှုအခပြေအခန

・ တ ိုကျ ျိုမမ ျိုြို့တွင့်တတွြို့ ရှ တသ ကူ်းစက့်လူန သစ့်အတေအတွက့်

（တ ိုကျ ျိုမမ ျိုြို့ဧမ ြီလ(၇)ေက့်တန  က ိုရ ိုန ဗ ိုင့််းေ ့်စ့်ကူ်းစက့်ခံလူန အတသ်းစ တ့်ထိုတ့်ပ န့်ချက့်က ိုအတပခခံ၍တေ်းဆွွဲထ ်း

သည့်） 

・ဧမ ြီလ(၇)ေက့်တန  မွန့််းလွွဲချ န့်တွင့်ဂျ န့်န ိုင့်ငဝံန့်ကကြီ်းချျို ့်အ ဘွဲထံမှ(တ ိုကျ ျို၊ချြီ်းဘစြီေင့်စို၊ဆ ိုင့််းတမစြီေင့်စို၊

ခါန ဂါဝါစြီေင့်စို၊အ ိုဆ က ၊ဟ တ  ်းဂ ိုစြီေင့်စို၊ဖူကူအ ိုကစြီေင့်စို)အစရှ တသ စြီေင့်စို(၇)ခိုတွင့်အတေ်းတ ေါ်

အတပခအတနတ က ့်ပင ခွဲ  ါသည့်။တ ကပင ေသည့် အတ က င့််းအေင့််းမ ှ

「တဆ်းကိုသသည့် တနေ (တဆ်းရံို)မျ ်းက ိုပ င့်ဆင့်ေန့်အချ န့်မလံိုတလ က့်ပခင့််းတ က င့် အနတေ  ့်ရှ န ိုင့်သည့် 」 

အတွက့်ပဖစ့်သည့်။အဆ ို ါစြီေင့်စို(၇)ခိုတွင့်ကူ်းစက့်လူန မျ ်းပ  ်းလ သည့် အတနအထ ်း၊ 

ကူ်းစက့်ခံေသည့် လမ့််းတ က င့််းက ိုမသ ေတသ ေ ခ ိုင့်နှုန့််းတ ို  က ိုအတပခခံ၍သတ့်မတှ့်ခွဲ ပခင့််းပဖစ့်သည့်။

ထ ိုသ ို  အတေ်းတ ေါ်အတပခအတနတ ကပင ေသည့် ေည့်ေွ ့်ချက့်မ ှအဆ ို ါတေသမျ ်းရှ လူအချင့််းချင့််း 

ထ တတွြို့ မှုက ို ၇၀％မ၈ှ၀％အထ တလျ  ချေန့်ပဖစ့်သည့်။ 

・အတေ်းတ ေါ်အတပခအတနတ ကပင သည့် က လမ ှဧမ ြီလ(၇)ေက့်တန  မတှမလ(၆)ေက့်အထ ပဖစ့်သည့်။ 

အတပခအတနပ န့်လည့်တက င့််းမနွ့်လ သည့် အချ န့်တွင့်ဖျက့်သ မ့််းမည့်ပဖစ့်သည့်။ 

・ေ ့်န ်းေန့်တတ င့််းဆ ိုပခင့််းခံေတသ လို ့်ငန့််းဌ နမျ ်းမ ှ(တကက သ ိုလ့်၊ကျျူရှင့်၊အ ်းကစ ်းရံိုမျ ်း၊

ပ ဇ တ့်ရံိုမျ ်း၊ လူစိုလူတဝ်းပ ျိုလို ့်ပခင့််းနငှ့်  ပ  ွွဲမျ ်း၊အ န့််းတပဖတနေ ( န့််းပခံ၊ရို ့်ရှင့်ရံိုအစရှ တသ )မျ ်း။

・လမူှု တ့်ဝန့််းကျင့်အတွက့်မပဖစ့်မတနလ ိုအ ့်တသ လို ့်ငန့််းဌ နမျ ်းမှ (တဆ်းရံို ၊ တဆ်းခန့််းမျ ်း၊သ ့် ူ 

  ို  တဆ င့်တေ်းလို ့်ငန့််းမျ ်း)ေ ့်န ်းေန့်မလ ိုအ ့် ါ။

・စြီ်း ွ ်းတေ်းကဏ္ဍအတထ က့်အကူတ ်းန ိုင့်ေန့်အတွက့် န့််း (၁၀၈)ထေြီ ံက ိုေ ထ ်းမ ြီ်း၊ထ ိုအထွဲတွင့်ပ ည့်သူ

မျ ်းအ ်းတငသွ ်းတထ က့် ံ ေန့် န့််း(၆)ထေြီ ံ ါဝင့်သည့်။
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Confirmed case of COVID-19  Tokyo Prefecture



２．ခေဘိုေ အာ်းပြင့််က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စပ် ို်းအသစက် ်းစကက်ာလ 

（က ိုရ ိုန ဗ ိုင့််းေ ့်စ့်  ို်း(COVID19)ဆ ိုင့်ေ တဆ်းရံို ၊တဆ်းခန့််းမျ ်း၏လူန သစ့်လက့်ေန့်လမ့််းညွှန့် 

「Japan Primary Care Association」） 

၁） တေ ဂါကူ်းစက့်ခံေမ ြီ်းတန က့်(၅)ေက့်（(၁~၁၄)ေက့်အတွင့််း）ခန့်  တေ ဂါငိုတ့်လ  ျို်းက လပဖစ့်သည့်။ 

၂） ငိုတ့်လ  ျို်းက လလွန့်မ ြီ်းတန က့်တွင့်အတအ်းမ တေ ဂါလကခဏ (က ို ့် ပူခင့််း၊တချ င့််းဆ ို်းပခင့််း၊ 

သလ  ့်ထကွ့်ပခင့််း၊လည့်တချ င့််းန ပခင့််း၊န ှေည့်  ိုပခင့််းအစရှ တသ လကခဏ မျ ်း)၊နှုန့််းချ ပခင့််းလကခဏ မျ ်း 

ပဖစ့်မည့်။ 

၃）အချ ျိုြို့တသ လူန မျ ်းတွင့် ျ ျို ြို့အန့်ပခင့််း၊ဝမ့််း ျက့်ပခင့််းအစရှ တသ အစ တပခလမ့််းတ က င့််းဆ ိုင့်ေ လကခဏ  

မျ ်းလည့််းပဖစ့်တ ေါ်တတ့်သည့်။ 

၄）အဆ ို ါလကခဏ မျ ်းက(၇)ေက့်ခန့်   က ရှည့်တတ့် ါသည့်။ 

၅）ကူ်းစက့်ခံလူန ၏(၈၀%)သည့်တေ ဂါပ င့််းထန့်မှုမရှ ဘွဲသဘ ဝအတလ  က့်တ ျ က့်ကင့််းသွ ်း 

တတ့် ါသည့်။ 

၆）ကူ်းစက့်ခံလူန ၏(၂၀%)သည့်ပ င့််းထန့်တသ အဆိုတ့်တေ င့်ပခင့််းပဖစ့်မ ြီ်းတဆ်းရံိုတက့်၍ကိုသမှုခံ ူေန့် 

လ ိုအ ့်မ ြီ်း၊ (၅%)သည့်အထ်ူးတစ င့်  က ့်ကိုသခန့််းတွင့်အသက့်ရှျူစက့်မျ ်းပဖင့် ကိုသမှုခံ ူေန့်လ ိုအ ့်သည့်။、 

၇）အထ်ူးသပဖင့် အသက့်အေွ ့်ကကြီ်းေင့် သူမျ ်း၊ တေ ဂါအခံရှ သူမျ ်းနငှ့် က ို ့်ဝန့်တဆ င့်အမျ ျို်းသမြီ်းမျ ်း 

အနက့်မတှေ ဂါလကခဏ တ ေါ် မ ြီ်းအ က မြီအတွင့််းအဆိုတ့်တေ င့်တေ ဂါပဖစ့်တတ့်သည့်။သ ို  တသ ့်လည့််းင ့်ေွ ့်

တသ သူမျ ်းလည့််းတေ ဂါပ င့််းထန့်န ိုင့်တသ တ က င့် သတ ထ ်းေန့်လ ိုအ ့်သည့်။ 

၈）တေ ဂါပ င့််းထန့်တသ သူမျ ်းသည့်ရိုတ့်တေက့်အတပခအတနဆ ို်းဝါ်းမ ြီ်းတသဆံို်းသည့်အထ ပဖစ့်န ိုင့်တသ  

တ က င့် သတ ထ ်းေန့်လ ိုအ ့်သည့်။ 

＊ တိုတ့်တကွ်းနငှ့် အတအ်းမ ပခင့််းအစရှ သည့်တ ို  နငှ့် တေ ဂါလကခဏ တူတသ တ က င့် တေ ဂါလကခဏ တခို 

တည့််းပဖင့် တေ ဂါက ိုသတ့်မတှ့်ဆံို်းပဖတ့်ေန့်ခက့်ခွဲသည့်။ 

 

3.တ ိုက  ျိုတ ငက် ်းစကခ်ရာဂါလ ငပ်မန်စ ာပပန ့််ပ ာ်းမှု(overshooting)ပြစလ်ာန ိုငသ်ညဟ်ိုြေန် ့်မှန််းရသည့်အ်

ခ ကာင််းရင််း 

 ခိုတ ိုကျ ျိုတွင့်ကူ်းစက့်ခံေသူလူန အသစ့်မျ ်းတန  စဉ်တ ို်း  ွ်းလ က့်ရှ မ ြီ်း၊ အချ ျိုြို့တသ တဆ်းရံို ၊တဆ်းခန့််း 

မျ ်းတွင့်အို ့်စိုလ ိုက့်ကူ်းစက့်ပခင့််း（cluster）မျ ်းဆက့်တ ိုက့်ပဖစ့်တ ေါ်တနပခင့််း၊ဥတေ  န ိုင့်ငမံျ ်းနငှ့်  

န ူ်းတ   မမ ျိုြို့တ ို  တွင့်ကူ်းစက့်တေ ဂါပဖစ့်  ွ်းမှုနငှ ့် တ့်သက့်၍စ ို်းေ မ့်မှုမျ ်းလည့််းရှ တနသည့်။ 

၁）မတ့်လတွင့်အတန က့်န ိုင့်ငသံ ို  ကမဘ လှည ့်ခေြီ်းသွ ်း(တကျ င့််းဆင့််း ွွဲအမတှ့်တ အစရှ တသ ) 

ပ န့်လ သူမျ ်းထမံတှေ ဂါကူ်းစက့်ပခင့််း ။  

၂）အတန က့်န ိုင့်ငမံျ ်းတွင့်ကူ်းစက့်တေ ဂါပဖစ့်  ွ်းမှုတ က င့်  ည တတ ့်သင့်တကျ င့််းသ ်းမျ ်းနငှ့်  

ကိုမပဏြီလို ့်ငန့််းပဖင ့်စြီ်း  ွ်းတေ်းခေြီ်းသွ ်းပ န့်လ သူမျ ်းထံမကှူ်းစက့်ပခင့််း။ 

၃）ကူ်းစက့်လမ့််းတ က င့််းမသ သူမျ ်းပ  ်းလ ပခင့််း။ 

၄）အမျ ်းပ ည့်သူလမ့််း န့််းဆက့်သွ ့်တေ်း（ေထ ်း၊က ်း）ေ ့်န ်းေန့်မပဖစ့်န ိုင့်ပခင့််း 



＊အခိုမှစမ ြီ်းတေရှည့်ခန့်  မနှ့််းထင့်ပမင့်ချက့်အေ က ရှည့်(၃လ က တကျ ့်)အထ တေ ဂါကူ်းစက့်မှုနှုန့််း

သည့်၁လခန  ့် က မည့်ဟိုခန့်  မနှ့််းေသည့်။  

４．ခရာဂါလကခဏာမပပခသာသ မ ာ်းနငှ့်အ်ခအ်းမ သ မ ာ်းအာ်းခရာဂါပ ို်းစစခ် ်း 

ပြေင််းမပပျိုသင့်သ်ည့်အ်ခ ကာင််းအရင််းမ ာ်း 

တေ ဂါ  ို်းလျင့်ပမန့်မျ ်းပ  ်းစ ွကူ်းစက့်တနသည့်ဆ ိုတသ သတင့််းတ ကည ချက့်က ို က ်းသ ၍သ မန့်အတအ်းမ လကခ

ဏ ပဖစ့်တ ေါ်တသ အခါနငှ့် မည့်သည့် တေ ဂါလကခဏ မ မရှ  ွဲ  ို်းကူ်းစက့်ပခင့််းရှ /မရှ စစ့်တဆ်းလ ိုသူမျ ်း 

မျ ်းပ  ်းလ န ိုင့်ဖွ ့်ရှ သည့် အတွက့် တအ က့်တွင့်တေ်းသ ်းတဖ ့်ပ ထ ်းသည့် အတ က င့််းေင့််းမျ ်းမ ပဖင့်   ို်းကူ်း 

စက့်ခံေပခင့််းရှ /မရှ  စစ့်တဆ်းခံေန့်မသွ ်းသင့် တ ။ 

1）လက့်ရှ အတပခအတနတွင့်စစ့်တဆ်းတ ်းန ိုင့်သည့် ဌ နမျ ်းက ိုအကန့်  အသတ့်ထ ်းရှ မ ြီ်းစစ့်တဆ်းမှုခံ ူသူ

အတေအတွက့်(သသံ ရှ သူ)မျ ်းစိုရံို ်းတေ က့်ရှ လ မ ြီ်း ထ ိုတနေ မှတေ ဂါကူ်းစက့်ခံေန ိုင့်သည့် ေ ခ ိုင့်နှုန့််း

ပမင့် မ ်းသည့်။ (က ိုေြီ်း  ်းန ိုင့်ငတံွင့်က ်းတ ေါ်မ ှထ ိုင့်တနေင့််းစစ့်တဆ်းခံန ိုင့်တသ နည့််းလမ့််းက ိုအသံို်းပ ျိုသည့်။

လူအမျ ်းစိုတဝ်းတစ င့် ဆ ိုင့််းေန့်မလ ိုတသ တ က င့် စ ို်းေ မ့်  ူန့်ေန့်မလ ိုအ ့် ါ။) 

2）လက့်ရှ  PCR စမ့််းသ ့်မှုသည့်တ ကျပမင ့်မ ်းတသ ့်လည့််း (၉၉%)  ို်းကူ်းစက့်ပခင့််းခံတနေသည့်မှ

တသချ တသ ့်လည့််း၊  ို်းမတတွြို့တသ အတပဖ၏ (၇၀ %)မနှ့်ကန့်မှုမရှ  ါ။

3）အမျ ်းအ ်းပဖင့် (၈၀%) ခန့်  သည့်တေ ဂါပ င့််းထန့်မှုမရှ ၊ တေ ဂါလကခဏ မပ  ွဲတနအ မ့်တွင့်အန ်း ူရံိုမ ပဖင့် 

တ ျ က့်ကင့််းန ိုင့်သည့်။

→အသက့်အေွ ့်ကကြီ်းေင့် သူမျ ်း၊ တေ ဂါအခံရှ သူမျ ်းအတနနငှ့်  တေ ဂါလကခဏ နစှ့်ေက့်ဆက့်တနတသ အခါ

(သ ို  ) ရိုတ့်တေက့်အတပခအတနဆ ို်းဝါ်းလ တသ အခါမျ ်းတွင့်ချက့်ပခင့််းစစ့်တဆ်းမှုခံ ူေန့်လ ိုအ ့်သည့်။အပခ ်း

တသ အတပခအတနမျ ်းတေ ဂါလကခဏ စတင့်မ ြီ်း(၄)ေက့် က သည့်အထ မသက့်သ တသ အခါမျ ်းတွင့်ပ ည့်

မပှ န့်လည့်တေ က့်ရှ လ သူ၊အနြီ်းက ့်ထ တတွြို့ မှုရှ သူမျ ်းအ ကံတ ်းစင့်တ နငှ ့်ဆက့်သွ ့်၍စစ့်တဆ်းေန့်လ ိုအ ့်ပခ

င့််းရှ /မရှ  တမ်းပမန့််း ါေန့်။

5．အခအ်းမ ခရာဂါလကခဏာပြစလ်ျှငလ်ိုပ်ခ ာငရ်န် 

1）က ို ့်အ ူချ န့်က37.5(စင့်တြီဂေ တ့်)ထက့်တကျ ့်လနွ့် ါကချက့်ချင့််းတဆ်းရံို ၊တဆ်းခန့််း

မျ ်းသ ို  သ ွ်းပခင့််းမဟိုတ့်ဘွဲမ မ တနအ မ့်တငွ့်အန ်း ေူန့်။

2）အလို ့်က စစမဟိုတ့်တသ မလ ိုအ ့်ဘွဲအပ င့်ထကွ့်ပခင့််းက ိုတရ ှင့်ေန့်။

3） င့် န့််းနမွ့််းန ့်ပခင့််း၊ အသက့်ရျှူ က ့်ပခင့််း၊ဆြီ်းမသ ွ်းပခင့််းမျ ်းပဖစ့် ါကပ ည့် မှပ န့်လည့်တေ က့်ရှ လ သ၊ူ

အနြီ်းက ့်ထ တတွြို့ မှုရှ သမူျ ်းအ ကတံ ်းစင့်တ နငှ ့်ဆက့်သ ွ့်တဆ်ွးတန်ွး ါေန့်။

▶https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-

kikokusyasessyokusya.html 

4）သက့်ကကြီ်းေွ ့်အ ိုမျ ်း၊ တေ ဂါအခံရှ သမူျ ်း၊က ို ့်ဝန့်တဆ င့်မ ခင့်မျ ်းက၂ေက့်အတငွ့််းတေ ဂါလကခဏ 

မသက့်သ လ  ါကပ ည့် မှပ န့်လည့်တေ က့်ရှ လ သ၊ူအနြီ်းက ့်ထ တတွြို့ မှုရှ သမူျ ်းအ ကတံ ်း 

စင့်တ နငှ ့်ဆက့်သ ွ့်တဆ်ွးတန်ွး ါေန့်။  



5）တဆ်းကိုသမှုအတပခအတနသည့်၄ေက့်တကျ ့် က လ  ါကပ ည့် မပှ န့်လည့်တေ က့်ရှ လ သ၊ူ

အနြီ်းက ့်ထ တတွြို့ မှုရှ သမူျ ်းအ ကတံ ်းစင့်တ နငှ ့်ဆက့်သ ွ့်တဆ်ွးတန်ွး ါေန့်။

6．ကာက ေခ် ာငရ် ကပ်ြေင််း 

1）တလဝင့်တလထကွ့်မတက င့််းတသ တနေ (တလလံိုတသ တနေ )မျ ်းက ိုတရ ှင့်ေန့်။

2）လစူိုလတူဝ်းမျ ်းတသ တနေ မျ ်းက ိုတရ ှင့်ေန့်။ 

3) အနြီ်းက ့်၍စက ်းတပ  ဆ ိုပခင့််းအ ်းရငှ့်ေန့်

  Tamotsu Nakasa, SHARE ၏ ပ ်းတ ွဲဥကက ဌ 


