
シェアからの COVID-19 情報多言語 No.13（ミャンマー語）

※最後に日本語訳あり

က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ်ပ ို်း（COVID-19）ဆ ိုငရ်ာသတင််းအမှတ် (၁၃) 25/12/2020 

１．ကမ္ဘာ့န ိုငင်မံျဘျားနငှ်ာ့ဂျပန်န ိုငင်၏ံက ိုရ ိုနဘဗ ိုငျ်ားရပ်စပ် ိုျားက ျားစကပ်ပန် ာ့ပ ဘျားမှုအခပြေအခန 

ကမဘာပပေါ် ရှ ပရာဂါကူ်းစက်ခံရသဦူ်းပရ (WHO ဒဇီငဘ်ာ ၁၃-ရက်၂၀၂၀-ခိုနစှ)် 

ပရာဂါကူ်းစက်ခလံူနာအပရအတွက်နငှ့်် ပရာဂါကူ်းစက်ပပီ်းပသဆံို်းသူ ရာခ ိုငန်ှုန််း ၂.၃%

 ကမဘာပပေါ်တွငအ်ပါတ်စဉ်ပရာဂါကူ်းစက်ခံရသဦူ်းပရပပါင််း(၄.၃)သန််းခန ့်ရှ် ပပီ်း၊ကူ်းစက်ခံရပပီ်းပသဆံို်းသဦူ်းပရ 

(ရ၅,၀၀၀)ပက ာ်ရှ ပနပပီ်းကူ်းစက်မှုနှုန််းတ ို်းပွာ်းလျှက်ရှ ပနပါသည။်ပသဆံို်းသဦူ်းပရမှာ၂.၃%ဖြစ်ပါသည။် 

စိုစိုပပါင််းကူ်းစက်ခံရသဦူ်းပရသန််း(၇၀)ပက ာ်ရှ ပနပပီ်းပသဆံို်းသဦူ်းပရမှာ(၁.၆)သန််းထ ပရာက်ရှ ပနပပီဖြစ်သည။်

(ဒဇီငဘ်ာ ၁၃-ရက ်၂၀၂၀-ခိုနစှ ်WHO) 

. ဤတပါတ်အတွင််း ကမဘာပပေါ်တွငက်ူ်းစက်သဦူ်းပရအမ ာ်းဆံို်းအဖြစ်ထိုတ်ဖပနပ် ကဖငာပသာန ိုငင်မံ ာ်းမှာ- 

အပမရ ကနန် ိုငင်၊ံ ဘရာဇီ်းန ိုငင်၊ံ တူရကီန ိုငင်၊ံ အ နဒ ယန ိုငင် ံနငှ့််ရိုရှန ိုငင်တံ ို ့်ဖြစ်ပါသည။် အထ်ူးသဖြင့်် အပမရ ကန ်

န ိုငင်၏ံကူ်းစက်မှုနှုန််းမှာဖမင့်မ်ာ်းလျှက်ရှ ပနပပီ်းပန ့်စဉ်အသစ်ကူ်းစက်ခံရသဦူ်းပရမှာ၂၀၀,၀၀၀ပက ာ်ရှ ပနပ ကာင််း 

သ ရှ ရပါသည။်( ဒဇီငဘ်ာ ၁၃-ရက၂်၀၂၀-ခိုနစှ ်) （WHO Weekly epidemiological update - 15 December 2020：

https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update---15-december-2020） 

. အာြရ ကတ ိုက်တွငလ်ည််းကူ်းစက်မှုနှုန််းဖပနလ်ညဖ်မင့််မာ်းလာန ိုငသ်ည့််အပဖခအပနဖြစ်ပပေါ်ပနပါသည။်မာလီ 

န ိုငင်၊ံ နမ်ဘယီာန ိုငင်၊ံ န ိုငဂ် ီ်းရီ်းယာ်းန ိုငင်၊ံ ဆနီပီဂါန ိုငင်၊ံ ပတာငအ်ာြရ ကန ိုငင်မံ ာ်းတွငသ် သာစွာတ ို်းပွာ်းလျှက် 

ရှ ပါသည။်

. ပဖမထပဲငလ်ယ်အပရှှေ့ဘက်ဖခမ််းပဒသန ိုငင်မံ ာ်းတွငလ်ည််းကူ်းစက်မှုနှုန််းပလ ာ့်ပါ်းလာသညက် ိုပတွှေ့ ရှ ရ 

ပါသည။် 

. အာရှတ ိုက်အပနာက်ပတာငပ်ဒသန ိုငင်မံ ာ်းတွငက်ူ်းစက်မှုအမ ာ်းဆံို်းန ိုငင်ဖံြစ်ခဲ့်ပသာအ နဒ ယန ိုငင်၏ံကူ်း 

စက်မှုနှုန််းပလ ာ့်ပါ်းလာဖခင််းပ ကာင့််ကူ်းစက်နှုန််းက ဆင််းလာပနပါသည။်

. အပနာက်ပစ ြ တ်သမိုဒဒရာပဒသန ိုငင်မံ ာ်းတွငက်မဘာပပေါ် ရှ ကူ်းစက်သဦူ်းပရရာခ ိုငန် ှုန််းနငှ့််န ှု င််းယှဉ်ပါကနည််း

ပါ်းပသာ်လည််းဂ ပနန် ိုငင်ကံ ိုဗဟ ိုဖပြု၍ကူ်းစက်မှုနှုန််းဖမင့််မာ်းလာပနပါသည။်
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ပသဆံို်းသရူာခ ိုငန်ှုန််း ၂.၃％ ဒဇီငဘ်ာလ၁၃-ရက်

Confirmed Casesကူ်းစက်ခံရသဦူ်းပရ 

https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update---15-december-2020


ဂ ပနန် ိုငင်တံွငအ်ပါတ်စဉ် COVID-19 ကူ်းစက်ခံရသဦူ်းပရနငှ့််ကူ်းစက်ခံရပပီ်းပသဆံို်းသူရာခ ိုငန်ှုန််း ၁.၅% ( ဒဇီငဘ်ာ ၈-ရက်

၂၀၂၀-ခိုနစှ ်) 

တ ိုက  ြုပမ ြု ှေ့၏အပါတ်စဉ် COVID-19ကူ်းစက်ခံရသဦူ်းပရနငှ့််ကူ်းစက်ခံရပပီ်းပသဆံို်းသရူာခ ိုငန်ှုန််း ၁.၂％

( ဒဇီငဘ်ာ ၈-ရက)် 

. တ ိုက  ြုပမ ြု ှေ့တွငပ်ရာဂါကူ်းစက်ခံရသဦူ်းပရမှာပန ့်စဉ်၃၀၀မှ၅၀၀ပက ာ်ရှ ပနပပီ်းကူ်းစက်မှုဆက်လက်တ ို်းပွာ်း 

လျှက်ရှ ပနသညဟ်ိုယူဆရပါသည။် ထ ို ့်အဖပငပ်မ ြု ှေ့ပတာ်ပတ်ဝန််းက ငပ်ဒသမ ာ်းနငှ့််အ ိုင််းခ  ခရ ိုင၊် အ ိုဆာကာခရ ိုင၊်  

က  ြုတ ိုခရ ိုင၊် ဟပယာဂ ိုခရ ိုင၊် ြူကူအ ိုကာခရ ိုငအ်စရှ ပသာနယ်မ ာ်းရှ ပမ ြု ှေ့ ကကီ်းမ ာ်းတွငက်ူ်းစက်မှုနှုန််းဖမင့််မာ်း 

လာလျှက်ရှ ပနပပီ်း၊ပရာဂါကူ်းစက်မှုသညတ်စ်န ိုငင်လံံို်းအတ ိုင််းအတာဖြင့်ဆ်က်လက်ဖြစ်ပွာ်းပနသညဟ်ိုယူဆရ သည။်
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２． ကဘက ယခ် ျား နငှ်ာ့ က ိုယြ်ေံစ မ်ျားအဘျား 

. က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ်ပ ို်းကူ်းစက်ဖခင််းခံရပပီ်းပရာဂါလကခဏာဖပပသာလူနာမ ာ်းသညပ်ပ ာက်ကင််းပပီ်းပနာက် 

အနည််းဆံို်း(၆)လခန် ့်က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ်ပ ို်းအာ်းခိုခံန ိုငပ်သာစွမ််းအာ်းရှ ပနန ိုငသ်ညဟ်ူပသာအစီရငခ်ံခ က် 

ရှ ပါသည။် ဤသညက် ိုပထာက်ရှုဖခင််းအာ်းဖြင့််ကာကွယ်ပဆ်းထ ို်းဖခင််းသညလ်ည််းသဘာဝက ိုယ်ခံစွမ််းအာ်း 

နငှ့််အလာ်းတူဖြစ်န ိုငသ်ညက် ိုပြာ်ဖပပနပါသည။် 

. တဘက်မှလည််း အဂဂလနန် ိုငင်ရံှ  Imperial College London မှ က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ်ပ ို်းကူ်းစက်ဖခင််းခံရ 

ပပီ်းဖပနလ်ညပ်ကာင််းမွနလ်ာပသာ်လည််းပဋ ပစစည််းက သံို်းလအတွင််းလ ငဖ်မနစွ်ာပလ ာ့်ပါ်းသာွ်းသညဆ် ိုပသာ 

သိုပတသနရလဒက် ိုထိုတ်ပြာ်ပဖပာ ကာ်းခဲ့်ပါသည။်ဖပည်သအူမ ာ်းစိုက ကူ်းစက်ခံရရာမှဖပနလ်ညပ်ကာင််းမွနလ်ာ 

ပပီ်းက ိုယ်ခံစွမ််းအာ်းရှ ပနဖခင််းအာ်းဖြင့််ကူ်းစက်ဖခင််းအာ်းအဆံို်းသတ်ပစပသာ「လူအမ ာ်းစိုက ိုယ်ခံစွမ််းအာ်းရှ ပနဖခင််း」

သညက် ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်ပ ို်းတွငမ်ရရှ န ိုငဟ်ိုယူဆရပါသည။် 

. ကာကွယ်ပဆ်းထ ို်းဖခင််းအာ်းဖြင့််က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ်ပ ို်းအာ်းကာကွယ်န ိုငမ်ညဟ်ိုပမျှာ်လင့််ပန ကပသာ် 

လည််း ကာကွယ်ပဆ်း၏ပဘ်းကင််းမှုအာ်းစ တ်ခ ရနလ် ိုအပ်သည။် ပဘ်းထကွ်ဆ ို်းက  ြု်းဖြစ်ပပေါ်ပသာရာခ ိုငန်ှုန််း 

ဖမင့််မာ်းဖခင််း၊ ကာကွယ်ပဆ်းပ ကာင့််ပသဆံို်းဖခင််းမ ာ်းဖြစ်ခဲ့်ပါက ကာကွယ်ပဆ်းအဖြစ်အသံို်းဖပြုန ိုငမ်ညမ်ဟိုတ် 

ပပ။ 

. ၂၀၂၀-ခိုနစှ ်ဒဇီငဘ်ာလသ ို ့်ဝငပ်ရာက်လာပပီ်း ကာကွယ်ပဆ်းမ ာ်းစမ််းသပ်ထိုတ်ပြာ်ပနဖခင််းမ ာ်း န ိုငင်အံမ ာ်း 

အဖပာ်း( ဒဇီငဘ်ာ ၁၅-ရက်လက်ရှ အခ  န ်တွင ်အပမရ ကန၊် အဂဂလန၊် တရိုတ်၊ ရိုရှာ်းန ိုငင်အံစရှ သညတ် ို ့်)တွင ်

တပပ ြုငတ်ည််းဖပြုလိုပ်လျှက်ရှ ပနပပီ်း မ မ နငှ့််သင့််ပလျှာ်ပသာကာကွယ်ပဆ်းအာ်းရှာပြွန ိုငမ်ညဖ်ြစ်သည။် 

. အဂဂလနန် ိုငင်၏ံပဆ်းပစစည််းဆ ိုငရ်ာဌာန ( MHRA )မှ ြ ိုငဇ်ာကိုမပဏထီိုတ်ကာကွယ်ပဆ်းနငှ့််ပတ်သက်၍ 

ယခငအ်စာ်းအစာနငှ့််ပဆ်းဝါ်းမတည့််ပသာလကခဏာဖပပသာသမူ ာ်းအပနဖြင့််ဤကာကွယ်ပဆ်းက ိုမထ ို်းသင့််ဟို

ထိုတ်ပြာ်ပဖပာ ကာ်းခဲ့်ပါသည်။ 

. ဒဇီငဘ်ာလ ၁၃-ရက်ပန ့်တွငပီ်ရူ်းန ိုငင်တံွငတ်ရိုတ်န ိုငင်ရှံ ပဆ်းဝါ်းထိုတ်လိုပ်ပရ်းကိုမပဏကီကီ်းတခိုဖြစ်ပသာ 

Sinopharm မှထိုတ်ပြာ်ပသာကာကွယ်ပဆ်းက ိုစမ််းသပ်ထ ို်းသတူဦ်းတွငအ်ာရံိုပ ကာဆ ိုငရ်ာပဘ်းထကွ်ဆ ို်းက  ြု်း 

လကခဏာ က ိုပတွှေ့ ရှ ရသဖြင့််စမ််းသပ်ပဆ်းထ ို်းမှုက ိုယာယီရပ်နာ်းခဲ့်ပါသည။်  

 “Immunity to COVID-19 may persist six months or more  

Evidence is emerging that the coronavirus sparks potentially lasting protection in some people” 

https://www.sciencenews.org/article/covid-19-immunity-antibodies-persist-six-months-

coronavirus?utm_source=Editors_Picks&utm_medium=email&utm_campaign=editorspicks112920 

「An mRNA Vaccine against SARS-CoV-2 — Preliminary Report」 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2022483?query=WB 

「新型コロナのワクチンは超スピード開発でウイルスよりむしろ危険？」 

(က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ်ပ ို်းကာကွယ်ပဆ်းလ ငဖ်မနစ်ွာထိုတ်ပြာ်မှုဖြင့််ကူ်းစက်ပရာဂါအဖပငက် ပရာက်န ိုငပ်သာပဘ်း)

https://webronza.asahi.com/national/articles/2020110400009.html 

「 コ ロ ナ ワ ク チ ン 副 作 用 、 国 ご と に 審 査 を  ア レ ル ギ ー 反 応 で Ｗ Ｈ Ｏ 」

(က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ်ပ ို်းကာကွယ်ပဆ်း၏ပဘ်းထကွ်ဆ ို်းက  ြု်းနငှ့်န် ိုငင်တံစ်ခိုဖခင််းစီရဲ ့်ကာကွယ်ပဆ်း၏ဓါတ်မတည့်ဖ်ခင််းစစ်

ပဆ်းခ က်WHO) 

https://www.sciencenews.org/article/covid-19-immunity-antibodies-persist-six-months-coronavirus?utm_source=Editors_Picks&utm_medium=email&utm_campaign=editorspicks112920
https://www.sciencenews.org/article/covid-19-immunity-antibodies-persist-six-months-coronavirus?utm_source=Editors_Picks&utm_medium=email&utm_campaign=editorspicks112920
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2022483?query=WB
https://webronza.asahi.com/national/articles/2020110400009.html


https://jp.reuters.com/article/health-coronavirus-who-vaccines-idJPL4N2IR3CC 

「ペルー、中国製ワクチンの治験中止 被験者に神経症状」 

(ပီရူ်းန ိုငင်တံွငတ်ရိုတ်လိုပ်ပသာကာကွယ်ပဆ်းပ ကာင့်အ်ာရံိုပ ကာဆ ိုငရ်ာပရာဂါလကခမ ာ်းပတွှေ့ ရှ ပသာပ ကာင့်စ်မ််းသ

ပ်မှုက ိုရပ်စဲ) 

https://news.livedoor.com/article/detail/19374949/ 

３．က ိုရ ိုနဘဗ ိုငျ်ားရပ်စပ် ိုျားက ျားစကြ်ေံရသ မျဘျား၏လကခဏဘမျဘျား 

၂၀၂၀-ခိုနစ်ှအတွငက်မဘာပပေါ်တွငဖ်ပင််းထနစွ်ာကူ်းစက်ဖပန် ့်ပွာ်းခဲ့်ပသာက ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ်ပ ို်းကူ်းစက်ပရာဂါ၏ 

လကခဏာ၊ အပဖခအပန၊ ပရာဂါဖပင််းထနမ်ှုမ ာ်းနငှ့််ပတ်သက်၍စိုစည််းထာ်းဖခင််းဖြစ်ပါသည။်ထ ို ့်အဖပင ်ဖြစ်ပွာ်းစ၌ 

မသ ရှ န ိုငပ်သ်းပသာ ပနာကဆ်က်တွဲလကခဏာမ ာ်းနငှ့််ပတ်သက်၍လည််းသ ရှ လာသညမ် ာ်းရှ ပါသည။် 

. ပရာဂါပ ို်းကူ်းစက်ဖခင််းက ိုခံရပပီ်းပရာဂါပ  ြု်းခ  န(်၁)ရက်မှ(၁၄)ရက်အတွင််း ကာရှညပ်ါသည။် လူအမ ာ်းစိုမှာ 

မ ာ်းပသာအာ်းဖြင့်် (၄~၅ )ရက်အတွင််းပရာဂါစတငဖ်ြစ်ပွာ်းပါသည။်ပရာဂါလကခဏာမှာ အပအ်းမ ဖခင််း၊တိုတ် 

ပကွ်းပရာဂါမ ာ်းနငှ့််ဆငတ်ူပပီ်း ပခ ာင််းဆ ို်းဖခင််း၊ ပမာပန််းဖခင််း၊ အသက်ရှှူရခက်ဖခင််း(အသက်ရှှူ ကပ်ဖခင််း)၊ က ိုယ်ပ ူ

ဖခင််း၊ ခ မ််းတိုနဖ်ခင််း၊ ကကက်သာ်းနာက ငဖ်ခင််း၊ အဆစ်အဖမစ်နာက ငဖ်ခင််း၊ ပ  ြု ှေ့အနဖ်ခင််း၊ ဝမ််းပ က်ဖခင််း၊ အနံ ့်မရဖခင််း၊  

အရသာပ က်ဖခင််း မ ာ်းဖြစ်ပပီ်း အထ်ူးသဖြင့််「အသက်ရှှူ ကပ်ဖခင််း」「အနံ ့်ပပ ာက်ဖခင််း၊ အရသာပ က်ဖခင််း」မ ာ်း

သညအ်ပအ်းမ ဖခင််း၊ တိုတ်ပကွ်းပရာဂါလကခဏာမ ာ်းတွငမ်ရှ သပလာက်ဖြစ်ပပီ်း က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ်ပ ို်းကူ်းစက် 

ခံရဖခင််းနငှ့််ပတ်သက်၍သသံယဖြစ်ပစပသာလကခဏာဖြစ်သည။် 

. 「အနံ ့်ပပ ာက်ဖခင််း」「အရသာပ က်ဖခင််း」တ ို ့်သည ်အပအ်းမ ဖခင််း၊ နာှပခါင််းအ တ်ပရာငဖ်ခင််း၊ ပန််းဝတ်မှုနမ်

တည့််ဖခင််း ပရာဂါလကခဏာမ ာ်းအဖြစ်ပတွှေ့ ဖမငန် ိုငပ်သာ်လည််း က ိုယ်ပူဖခင််း၊ ပခ ာင််းဆ ို်းဖခင််းအစရှ ပသာလကခဏာ 

မ ာ်းပါဖြစ်ပပေါ်ပါကက ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ်ပ ို်းကူ်းစက်ခံရဖခင််းဖြစ်န ိုငပ်ဖခမ ာ်းသည။် 

. ကူ်းစက်ကပ်ပရာဂါစတငဖ်ြစ်ပွာ်းစ တရိုတ်န ိုငင်တံွင ်ကူ်းစက်ခံရသလူူနာပလ်းပသာင််း၏အခ က်အလက် 

မ ာ်းအရကူ်းစက်ခံရ၍ပရာဂါစတငဖ်ြစ်ပပီ်း တပါတ်အ ကာခန် ့်မှာ အပအ်းမ ဖခင််းနငှ့််တူပသာလကခဏာအနည််းငယ် 

ဖြစ်ပပေါ်ပနပပီ်း ၈၀%ခန် ့်မှာပပ ာက်ကင််းသက်သာသာွ်းပပီ်း ၂၀%ခန် ့်မှာပရာဂါဖပင််းထနသ်ည။် 

. ဂ ပနန် ိုငင်တံွင ်ဇွနလ်မှစတငပ်သာမှတ်တမ််းအခ က်အလက်မ ာ်းအရ က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ်ပ ို်းကူ်းစက်ဖခင််း 

ခံရပပီ်း ပရာဂါဖပင််းထနန် ိုငပ်သာသမူ ာ်းမှာ အသက်အရွယက်ကီ်းရင့််သမူ ာ်းနငှ့််ပရာဂါအခံရှ သမူ ာ်း ဖြစ် ကသည။် 

ပရာဂါဖပင််းထနန် ိုငပ်သာရာခ ိုငန်ှုန််းမှာ ၁.၆% (အသက် ၅၀ ပအာက်အရွယ်တွင ်၀.၃% ၊ အသက် ၆၀ အထက်တွင ်၈.၅% ) 

ပသဆံို်းသဦူ်းပရ၏ရာခ ိုငန်ှုန််းမှာ ၁.၀% ခန် ့်ဖြစ်ပပီ်း (အသက် ၅၀ပအာက်မှာ ၀.၀၆% ၊ အသက် ၆၀ အထက် 

တွင ်၅.၇% )ဖြစ် ကသည။်အမ  ြု်းသမီ်းမ ာ်းထက်အမ  ြု်းသာ်းမ ာ်းအပနဖြင့််ပရာဂါဖပင််းထနန် ိုငန် ှုန််းဖမင့််မာ်းသညဟ်ို 

လည််းဆ ို ကသည။် 

. က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ်ပ ို်းကူ်းစက်ခံရရာတွငရ်ာခ ိုငန်ှုန််းအနည််းငယ်မှာကူ်းစက်ခံရပသာ်လည််းပရာဂါလကခ 

ဏာဖပဖခင််းမရှ ဟိုသ ရသည။် ယခိုအခ  နအ်ထ ပတွှေ့ ရှ ခ က်မ ာ်းအရ ၃၀％ မှ ၄၀％ အတွင််းပသာသမူ ာ်းမှာ ပရာ 

ဂါလကခဏာဖပဖခင််းမရှ ဟိုသ ရသည။်အထ်ူးသဖြင့်် ငယ်ရွယ်သမူ ာ်းမှာ ကူ်းစက်ဖခင််းခံရပသာ်လည််း ပရာဂါလကခ 

ဏာဖပဖခင််းမရှ ဟိုယူဆရသည။် ဥပမာ- အပမရ ကနအ်နိုဖမှူစွမ််းအငသ်ံို်းပလယာဉ်တငသ်ပဘဂာ Theodore 

Roosevelt တငွဖ်ြစ်ပွာ်းပသာအစိုလ ိုက်အဖပံြုလ ိုက်ကူ်းစက်မှုတွင ်သပဘဂာသာ်း ၄၇၇၉ ဦ်းအနက် ၁၂၇၁ ဦ်းက  

PCR စစ်ပဆ်းမှုအရ ကူ်းစက်ခံရသညက် ိုပတွှေ့ ရှ ခဲ့်ပသာ်လည််း ၄၅% မှာပရာဂါလကခဏာဖပဖခင််းမရှ ပဲ၊ ၃၂% မှာ 

https://jp.reuters.com/article/health-coronavirus-who-vaccines-idJPL4N2IR3CC
https://news.livedoor.com/article/detail/19374949/


စစ်ပဆ်းခ  နတ်ွငပ်ရာဂါလကခဏာမရှ ပသာ်လည််းပနာက်ပ ိုင််းတွငပ်ရာဂါလကခဏာဖပလာခဲ့်ပပီ်း ၂၃% မှာစစ်ပဆ်းခ  န ်

တွငပ်ရာဂါလကခဏာရှ ပနခဲ့်ပါသည။် 

. တဖခာ်းသမူ ာ်းအာ်းကူ်းစက်ပစန ိုငပ်သာကာလမှာ ပရာဂါလကခဏာမဖပမီ နစှ်ရက်မှ ပရာဂါလကခဏာဖပပပီ်း ရ- 

ရက်မှ ၁၀-ရက်အတွင််း ခန် ့်ဟိုဆ ို ကသည။် ထ ိုကာလအတွင််း အထ်ူးသဖြင့််ပရာဂါလကခဏာမဖပမှီနငှ့််ပရာဂါလကခ 

ဏာ ဖပပပီ်းမ ကာမှကီာလအတွင််းပ ို်းဖပန် ့်ပွာ်းပစနှုန််းဖမင့််မာ်းသညဟ်ိုယူဆန ိုငသ်ည။် 

. ပရာဂါအခံရှ ပနဖခင််း၊ မရှ ဖခင််းအာ်းဖြင့်် ပရာဂါဖပင််းထနမ်ှုအပဖခအပနကွာဖခာ်းဖခင််းအစရှ သညတ် ို ့်က ိုလည််း 

သ ရှ လာပါသည။်အပမရ ကနန် ိုငင်တံွငပ်ဆ်းရံိုတက်ကိုသမှုခံယူရသမူ ာ်းအထတဲွင ်ရင ်ကပ်ပရာဂါအခံရှ သ၁ူ.၅ ဆ၊ 

ပသ်ွးတ ို်းပရာဂါအခံရှ သူ ၃ ဆ၊ အဝလွနသ်မူ ာ်း (BMI 30 နငှ့််အထက်) ၃ ဆ၊ ဆ်ီးခ  ြုပရာဂါအခံရှ သူ ၃ ဆ၊ နာတာရှည် 

ပက ာက်ကပ်ပရာဂါအခံရှ သ ူ၄ ဆ၊ အလွနအ်ဝလွနသ်မူ ာ်း( BMI 40 နငှ့််အထက်) နစှ်ခိုထက်ပ ိုပသာပရာဂါအခံရှ သူ 

၄.၅ ဆအထက်၊ သံို်းခိုထက်ပ ိုပသာပရာဂါအခံရှ သူ ၅ ဆ တ ို ့်ဖြစ် ကသည။် 

. ဂ ပနန် ိုငင်တံွင ်ပခ ာင််းဆ ို်းဖခင််း၊ သလ ပ်၊ နံို်းပခဖွခင််း၊ အသကရ်ှှူ ကပ်ဖခင််း၊ အနံ ့်မရဖခင််း၊ အရသာပ က်ဖခင််း၊  

အစရှ ပသာလကခဏာမ ာ်းက ရက်ပဖခာက်ဆယ် ကာသညအ်ထ ရှ ပနသမူ ာ်းမှာ ၁၀% မှ ၂၀% အထ ၊ ရက် ၁၂၀ 

ပက ာ် ကာသညအ်ထ ရှ ပနသမူ ာ်းမှာ ၂% မှ ၁၁% အထ ဖြစ်ပနတတ်သညဆ် ိုပသာတငဖ်ပခ က်မ ာ်းလည််းရှ သည။်

. ပနာက်ဆက်တွပဲရာဂါလကခဏာမ ာ်းအပနဖြင့်် ဖပငသ်စ်န ိုငင်တံွင ်ဆပံငက်ျွတ်ဖခင််း၊ မှတ်ဉာဏပ်လ ာ့်နည််းလာ 

ဖခင််း၊ အ ပ်မပပ ာ်ဖခင််း၊ စ တ်အာရံိုစူ်းစ ိုက်န ိုငစ်ွမ််းက ဆင််းလာဖခင််းအစရှ ပသာပရာဂါဖြစ်ပပေါ်ပနသည့််အခ  နတ်ွငမ်

ပတွှေ့ ရှ ခဲ့်ရပသာလကခဏာမ ာ်းက ိုပတွှေ့ ရှ ရသညဟ်ို ထိုတ်ပြာ်တငဖ်ပဖခင််းမ ာ်းရှ ပါသည။် 

「新型コロナの症状、経過、重症化のリスクと受診の目安」 

（က ိုရ ိုနာပရာဂါပ ို်း၏လကခဏာ၊အပဖခအပန၊ ပရာဂါဖပင််းထနမ်ှု ဖြစ်န ိုငပ်ဖခနငှ့််ကိုသမှုခယံူရမည့််အဖခအပန） 

https://news.yahoo.co.jp/byline/kutsunasatoshi/20201204-00210768/ 

厚生労働省 「新型コロナウイルス感染症の“いま”についての 10 の知識」 

က န််းမာပရ်းနငှ့််အလိုပ်သမာ်းပရ်းဝနက်ကီ်းဌာန（က ိုရ ိုနာကူ်းစက်ပရာဂါပ ို်း၏ယခိုနငှ့််ပတသ်က်၍သ မှတြွ်ယ် ၁၀-ခ က်）

https://www.mhlw.go.jp/content/000699304.pdf 

Tamotsu Nakasa  SHARE ၏ပူ်းတွဲဥကက ဌ  MD 
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新型コロナウイルス感染症（COVID-19）情報 No.13  2020/12/25 

 

１．世界と日本の COVID-19 感染状況  

世界の COVID-19 新規陽性者（WHO 2020 年 12 月 13 日） 

新規陽性者数、陽性者致死率 2.3% 

 

  

 

世界の毎週の新規陽性者数は約 430 万人、新規死亡者数 7.5 万人を超えており、流行は拡大傾向である。

致死率は 2.3％である。累計の陽性者数は 7 千万人を超え、死亡者も 160 万人に達する（2020 年 12 月

13 日、WHO） 

・この 1 週間で世界で最も多くの症例を報告した 5 か国は、アメリカ、ブラジル、トルコ、インド、ロ

シアであり、特にアメリカの増加率は高く、毎日 20 万人以上の新規陽性者が確認されている（12 月 13

日現在）。（WHO Weekly epidemiological update - 15 December 2020：

https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update---15-december-2020） 

・アフリカ地域では、再流行が来つつあり、マリ、ナンビア、ナイジェリア、セネガル、南アフリカの増

加が目立っている。 

・東地中海地域、ヨーロッパ地域では、減少傾向となっている。 

・南西アジア地域は、最大の流行国のインドの増加率が減少したことに伴い、減少傾向となっている。 

・西太平洋地域では、世界の中での占める割合は少ないものの、日本を中心として増加傾向である。 
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日本の週毎の COVID-19 新規陽性者数 陽性者致死率 1.5%（12 月 8 日） 

   

 

東京都の週毎の COVID-19 新規陽性者数 陽性者致死率 1.2%（12 月 8 日） 

  

 

・東京での新規陽性者数は、毎日 300－500 名に達しており、流行は継続していると考えられ、また、首

都圏、愛知県、大阪、京都、兵庫、福岡などの地方の大都市での増加傾向があり、全国的には流行が継続

していると考えられる。 

 

 

２． 予防接種 免疫 

・新型コロナウイルスに感染し症状を持った患者は、その後、少なくとも 6 か月は、新型コロナの免疫

が続く可能性があることが報告された。このことは、ワクチン接種による効果が自然免疫と同様に続く

ことを示唆している。 



・一方、イギリスの大学インペリアル・カレッジ・ロンドンは、新型コロナウイルスに感染後に回復して

も、抗体が３カ月で急減するとの研究結果を発表した。国民の多くが回復して免疫を持つことで感染を

収束させる「集団免疫」が、新型コロナでは獲得できない可能性がある。 

・ワクチン接種による新型コロナ対策が期待されているが、接種の安全性を確保する必要がある。副作用

の率が高かったり、死亡例があった場合には、ワクチンとしては適さない。 

・2020 年 12 月に入り、複数のワクチン開発（12 月 15 日現在、アメリカ、イギリス、中国、ロシアなど

6 種類）が同時進行しており、自分に合ったワクチンが見つかる可能性は十分にある。 

・英国医薬品庁（ＭＨＲＡ）は、ファイザー製ワクチンについて、過去に医薬品や食品でアナフィラキシ

ー（急性アレルギー反応）を起こしたことのある人は接種するべきではないと発表した。 

・12 月 13 日、ペルーで中国の製薬大手「中国医薬集団（シノファーム、Sinopharm）」が開発した新型

コロナウイルスワクチンの被験者 1 人に神経症状がみられたとして、臨床試験（治験）を一時中断した。 

“Immunity to COVID-19 may persist six months or more  

Evidence is emerging that the coronavirus sparks potentially lasting protection in some people” 

https://www.sciencenews.org/article/covid-19-immunity-antibodies-persist-six-months-

coronavirus?utm_source=Editors_Picks&utm_medium=email&utm_campaign=editorspicks112920 

「An mRNA Vaccine against SARS-CoV-2 — Preliminary Report」 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2022483?query=WB 

「新型コロナのワクチンは超スピード開発でウイルスよりむしろ危険？」 

https://webronza.asahi.com/national/articles/2020110400009.html 

「コロナワクチン副作用、国ごとに審査を アレルギー反応でＷＨＯ」 

https://jp.reuters.com/article/health-coronavirus-who-vaccines-idJPL4N2IR3CC 

「ペルー、中国製ワクチンの治験中止 被験者に神経症状」 

https://news.livedoor.com/article/detail/19374949/ 

 

 

３．新型コロナ感染者の特徴 

2020 年、世界中で猛威をふるっている新型コロナ感染症、その症状、経過、重症化などについてのまと

めである。また、初期にはわかっていなかった後遺症に関してもわかってきた。 

・潜伏期は、1～14 日と幅があり、多くの人がおよそ 4～5 日で発症する。症状としては、風邪やインフ

ルエンザと似ており、咳・息切れ・呼吸苦、熱・寒気、筋肉痛・関節痛、嘔吐・下痢、嗅覚異常・味覚異

常などであり、特に「息切れ」「嗅覚障害・味覚障害」は、風邪やインフルエンザでは稀（まれ）な症状

なので、新型コロナの可能性を疑うきっかけになる。 

・「嗅覚障害」「味覚障害」は、風邪や副鼻腔炎、花粉症でも生じるが、それに加え、発熱、咳などの症状

がある場合には新型コロナの可能性は高くなる 

・流行早期の中国での 4 万人の感染者のデータによると、発症してから 1 週間程度は風邪のような軽微

な症状が続き、約 8 割の方はそのまま治癒するが、約 2 割弱が重症化する。 

・日本の 6 月からのデータによると新型コロナウイルス感染症で重症化しやすいのは高齢者と持病のあ

る患者である。重症化する人の割合は 約 1.6％（50 歳代以下で 0.3％、60 歳代以上で 8.5％）、死亡する

https://www.sciencenews.org/article/covid-19-immunity-antibodies-persist-six-months-coronavirus?utm_source=Editors_Picks&utm_medium=email&utm_campaign=editorspicks112920
https://www.sciencenews.org/article/covid-19-immunity-antibodies-persist-six-months-coronavirus?utm_source=Editors_Picks&utm_medium=email&utm_campaign=editorspicks112920
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2022483?query=WB
https://webronza.asahi.com/national/articles/2020110400009.html
https://jp.reuters.com/article/health-coronavirus-who-vaccines-idJPL4N2IR3CC
https://news.livedoor.com/article/detail/19374949/


人の割合は 約 1.0％（50 歳代以下で 0.06％、60 歳代以上で 5.7％）となっている。女性より男性が重症

化する率が高いといわれている。 

・新型コロナには一定の割合で感染しても無症状の人がいる。これまでの報告からはおよそ 3～4 割の人

が感染しても無症状であったと報告されている。特に若い人では感染しても無症状のことが多いのでは

ないかと考えられている。例えばアメリカの原子力空母セオドア・ルーズベルトで起こったクラスター

では、乗組員 4,779 人のうち、1,271 人が新型コロナに感染し、この 1,271 人の PCR 検査陽性者のうち、

45%は無症状、32％が検査時には無症状でのちに症状を発症、そして 23％が検査時に症状があった。 

・他の人に感染させてしまう可能性がある期間は、発症の２日前から発症後７～10 日間程度とされてお

り、特に、この期間のうち、発症の直前・直後で特にウイルス排出量が高くなると考えられている。 

・持病の有る無しによっても重症度が変わってくることも分かってきている。アメリカでの入院リスク

は、喘息 1.5 倍、高血圧 3 倍、肥満（BMI30 以上）3 倍、糖尿病 3 倍、慢性腎臓病 4 倍、重度肥満（BMI40

以上）、2 つの基礎疾患 4.5 以上、3 つ以上の基礎疾患 5 倍である。 

・日本では、咳、痰、だるさ、呼吸苦、嗅覚障害、味覚障害などの症状が、60 日後も 10－20％、120 日

後でも 2－11％が継続していると報告されている。 

・後遺症として、フランスでは、脱毛、記憶障害、睡眠障害、集中力低下といった急性期にはみられなか

った症状も後遺症として報告されている。 

 

「新型コロナの症状、経過、重症化のリスクと受診の目安」 

https://news.yahoo.co.jp/byline/kutsunasatoshi/20201204-00210768/ 

厚生労働省 「新型コロナウイルス感染症の“いま”についての 10 の知識」 

https://www.mhlw.go.jp/content/000699304.pdf 

                             

                            文責 仲佐保 MD , シェア共同代表理事 

https://news.yahoo.co.jp/byline/kutsunasatoshi/20201204-00210768/
https://www.mhlw.go.jp/content/000699304.pdf

