
シェアからの COVID-19 情報多言語 No.14（ミャンマー語）

※最後に日本語訳あり

က ိုရ ိုနာဗ ို င််းရပ်စ်ပ  ်း（COVID-19）ဆ ိုင်ရာသတင််းအမှတ် (၁၄)  15/2/2021

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

ကမဘာပပေါ် ရှ အသစပ်ရာဂါကူ်းစကခ်ံရသူဦ်းပရ  ( WHO  ဇန္ဒဝါရီ ၂၄-ရက် ၂၀၂၁-ခိုန္စှ)် 

အပါတစ်ဥပ်ရာဂါကူ်းစက်ခံရသူဦ်းပရန္ငှ ပ်ရာဂါကူ်းစကခ်ံရပပီ်းပသဆံို်းသူ ရာခ ိုငန်္ှုန််း ၂.၂% 

ကမဘာပပေါ်တွင ်အပါတစ်ဉ်ပရာဂါကူ်းစက်ခံရသူဦ်းပရ ပ ်းသန််းမှငါ်းသန််းခန်  ကူ်းစက်ခံရပပီ်း၊ ပသဆံို်းသ ူ

ဦ်းပရမှာရစှပ်သာင််းငါ်းပ ာငပ်က ာ်ရှ ပနသည်။ကူ်းစကမ်ှုန္ှုန််းအမမင် မာ်းဆံို်းသ ို  ပရာက်ရှ ပနသည်ဟိုယဆူရသည်။ ပသ 

ဆံို်းသူရာခ ိုငန်္ှုန််း ၂.၂ %မြစသ်ည်။ ကမဘာပပေါ်တွငစ်ိုစိုပပါင််း ကူ်းစက်ခရံသဦူ်းပရမှာ သန််းတရာပက ာ်မြစ်ပပီ်း ပသ 

ဆံို်းသူဦ်းပရမှာ ည််း (၂၁)သ န််းပက ာ်ပပီမြစသ်ည်။ ( WHO  ဇန္ဒဝါရီ ၂၄-ရက် ၂၀၂၁-ခိုန္စှ)် 

ဇန္ဒဝါရ ီတတ ယပါတ်အတွင််းကူ်းစက်ခံရသည်  အပမခအပနမှာ ပအာကပ်ါအတ ိုင််းမြစသ်ည်။ 

・ ကမဘာပပေါ်တွငက်ူ်းစကမ်ှုအပမခအပနက ို ိုတ်ပြာ်ပမပာကကာ်းသည် န္ ိုငင်မံ ာ်းအနက်အမမင် မာ်းဆံို်းငါ်းန္ ိုငင်မံှာ

အပမရ ကန၊် ဘရာဇီ်း၊ အဂဂ န၊် ရိုရှာ်း၊ မပငသ်စ်န္ ိုငင်တံ ို  မြစ်ကကပပီ်း အ ်ူးသမြင် အပမရ ကနန်္ ိုငင်၏ံ ကူ်းစက်မှုန္ှုန််းမှာ 

ပမပာင််း ဲမှုမရှ ပဲ ပန  စဉ်  ူန္စှသ် န််းပက ာ် ကူ်းစကမ်ှုခံပနရသည်ဟို သ ရသည်။ 

・ အပမရ ကတ ိုကတ်ွငက်ူ်းစကခ်ရံသမူ ာ်းမပာ်းပနပပီ်း အပမရ ကန၊် ဘရာဇီ်း၊ က ို ဘံယီာန္ ိုငင်တံ ို  ကသ သာ င်

ရှာ်းသည။် 

・ အာြရ ကပေသမ ာ်းတွင ်ည််းမ ာ်းမပာ်း ျှက်ရှ ပပီ်းဇန္ဒဝါရီ  တတ ယပါတတ်ွင ်ပတာငအ်ာြရ က၊ န္ ိုငဂ် ီ်းရီ်း

ယာ်း၊ ဇမဘ်ယီာန္ ိုငင်တံ ို  တငွက််ူးစကမ်ှု သ သာ ငရ်ှာ်းသည။်

・ အာရှတ ိုကတ်ွင ်ဂ ပန၊် မပ ်းရှာ်း၊ ြ  စပ် ိုင၊် အငေ် ိုန်ီးရှာ်း န္ ိုငင်တံ ို  တွငက်ူ်းစက်မှုမမင် မာ်း ာပနသည်က ိုသ ရှ 

ရသည။် အ န္ဒ ယန္ ိုငင်တံွငက်ူ်းစက်ခံရသူဦ်းပရမ ာ်းမပာ်းပသာ ်ည််း ပ  ာ ပါ်းစမပြု ာပနပပီမြစသ်ည်။

ကမဘာပပေါ် ရှ အပါတ်စဉ် COVID-19 ကူ်းစက်ခံရပပီ်းပသဆံို်းသူဦ်းပရ  (WHO ဇန္ဒဝါရီ  ၂၄-ရက်) 



ဂ ပနန်္ ိုငင်တံွငအ်ပါတစ်ဉ် COVID-19ကူ်းစကခ်ံရသူဦ်းပရန္ငှ်  ကူ်းစက်ခရံပပီ်းပသဆံို်းသူရာခ ိုငန်္ှုန််း ၁.၄% 

(ဇန္ဒဝါရီ  ၁၉-ရက် ၂၀၂၁-ခိုန္စှ်) 

တ ိုက  ြုပမ ြုြို့၏အပါတစ်ဉ် COVID-19 ကူ်းစကခ်ံရသူဦ်းပရန္ငှ်  ကူ်းစက်ခရံပပီ်းပသဆံို်းသရူာခ ိုငန်္ှုန််း 0.9% 

ဇန္ဒဝါရ ီ ၁၉-ရက် ၂၀၂၁-ခိုန္စှ ်

・ ဂ ပနတ်န္ ိုငင် ံံို်းန္ငှ် တ ိုက  ြုပမ ြုြို့ ရှ အသစက်ူ်းစကခ်ံ ူနာဦ်းပရမှာ ခရစစ်မတန်္ငှ်  န္စှ်သစက်ူ်းရာသတီွင ်ူ

အမ ာ်း ခရီ်းသွာ်း ာမခင််း၊  စူည်ကာ်းပသာပနရာမ ာ်းသ ို  သွာ်း ာမခင််းမ ာ်းပကကာင်  ဇန္ဒဝါရီ ပ မပါတ်န္ငှ်  ေိုတ  

ယပါတမ် ာ်းတွင ်ကူ်းစက်ခံရသူဦ်းပရရိုတ်တရကတ် ို်းပွာ်း ာသည်ဟိုယူဆရသည်။ ၂၀၂၁-ခိုန္စှ်ဇန္ဒဝါရီ  ၈-ရက ်

ပန  မှစတင၍် တ ိုက  ြုပမ ြုြို့၊ ခ ဘီာခရ ိုင၊် စ ိုကတ်မခရ ိုင၊် ခနဂါဝါခရ ိုငတ် ို  တွင ် ဇန္ဒဝါရီ  ၁၄-ရကပ်န  မစှတင၍် တ ိုခ  ဂ ခရ ိုင၊် 

ဂ ြိုခရ ိုင၊် အ ိုင််းခ  ခရ ိုင၊် က  ြုတ ိုခရ ိုင၊် အ ိုဆာကာခရ ိုင၊် ဟပယာဂ ိုခရ ိုင၊် ြူကအူ ိုကာခရ ိုငအ်စရှ ပသာ 

ပေသ (၁၁)ခိုတွငအ်ပရ်းပပေါ်အပမခအပန  ိုတမ်ပနပ်ကကမငာခဲ ပါသည်။ ဇန္ဒဝါရ ီ တတ ယပါတ်မှ စတင၍်တ ိုက  ြု 

အပါအဝင ်တန္ ိုငင် ံံို်းတွငအ်သစက်ူ်းစကခ်ံရသူဦ်းပရ စတငပ်  ာ ပါ်း ာပါသည်။
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ဂ ပနန်္ ိုငင်တံွငအ်ပါတ်စဉ် COVID-19 ကူ်းစက်ခံရပပီ်း

ပသဆံို်းသူရာခ ိုငန်္ှုန််း ၁.၄ % ဇန္ဒဝါရီ  ၁၉-ရက်
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တ ိုက  ြုပမ ြုြို့ ရှ COVID-19 ကူ်းစက်ခံရပပီ်းပသဆံို်းသူရာခ ိုငန်္ှုန််း  ၀.၉%

ဇန္ဒဝါရီ  ၁၉-ရက် ၂၀၂၁-ခိုန္စ်ှ
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２．ဗီဇခပပဘငျ်ားလလဲဘခသဘက ိုရ ိုနဘဗ ိုငျ်ားရပ်စ်ပ ိုျားအသစ် 

・ ယခို ကရ်ှ အခ  နတ်ွငက်မဘာပပေါ်၌ ဗဇီပမပာင််း ဲ ာပသာ က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်ပ ို်းကူ်းစကမ်ခင််းတ ို်းပွာ်း

ာ ျှကရ်ှ သည်။

・ အဂဂ နန်္ ိုငင်မံစှတငပ်သာ  B.1.1.7(VOC 202012/01) ဟိုပခေါ်ပသာဗဇီပမပာင််းပ ို်းမ  ြု်းသစတ်မ  ြု်းမှာ

ယခို ၂၀၂၁-ခိုန္စှ် ဇန္ဒဝါရ ီ ၁၉-ရက် အခ  နတ်ွင ်ကမဘ  ာန္ ိုငင်(ံ၆၀)တွငပ်တွြို့ ရှ ပနပပီမြစ်သည်။ အမခာ်းပသာ 

ဗီဇပမပာင််းပ ို်းမ ာ်း က်   ငမ်မန၊် ယွ်ကစူွာကူ်းစက်န္ ိုငသ်ညဟ်ိုသ ရှ ရပပီ်း   ိုအခ ကသ်ည် ပရာဂါမပင််း နသ်မူ ာ်း 

န္ငှ်  ပသဆံို်းသဦူ်းပရတ ို်းပွာ်းပစမခင််းအစရှ ပသာအခ ကမ် ာ်းန္ငှ် သကဆ် ိုငသ်ည်ဆ ိုပသာ အပ ာက်အ ာ်းမရှ ပါ။ 

・ ပတာငအ်ာြရ ကန္ ိုငင်တံွင ်1.351（501Y.V2）ဟိုပခေါ်ဆ ိုပသာဗဇီပမပာင််းပ ို်းမ  ြု်းသစ်က ို ပအာကတ် ိုဘာ

တွင ်စတငပ်တွြို့ ရှ ရပပီ်း ယခို ဇန္ဒဝါရ ီ(၁၉)ရက်အခ  နတ်ွငက်မဘာ  (၂၃)န္ ိုငင်တံွငပ်တွြို့ ရှ ပနရပပီမြစသ်ည။်

・ ဘရာဇီ်းန္ ိုငင်တံွင ်ည််း P.1 ဟိုပခေါ်ဆ ိုပသာ ဗီဇပမပာင််းပ ို်းမ  ြု်းသစ်က ို ပတွြို့ ရှ ရပပီ်း ဘရာဇီ်းန္ ိုငင်မံဂှ ပနန်္ ိုငင်သံို

ာပရာက်ပသာခရီ်းသွာ်းပ ်းဦ်းအာ်းမြင် ဂ ပနန်္ ိုငင်သံ ို  ပရာကရှ်  ာသည်က ိုသ ရှ ရပါသည။်

https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update---19-january-2021 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/transmission/variant.html 

3．မ သဘျားစိုအတ ငျ်ားက ျားစကပ်ြေငျ်ား

・ ဆက်န္ယွ်ပနပသာ သိုပတတသန (၅၄)ခိုအရ  ပူပါင််း (ရရရ၅၈)ဦ်း၏ မ သာ်းစိုအတွင််း COVID-19 ကူ်းစက်

မှုရာခ ိုငန်္ှုန််း ၁၈.၈% ရှ ပပီ်း ဤပတွြို့ ရှ ခ ကအ်ာ်းမြင်  SARS (၇.၅%)န္ငှ်  MERS (၄.၇%) တ ို  ၏က်ူးစက်န္ှုန််း ကမ်မင်  

မာ်းပါသည။် ပရာဂါ ကခဏာမပပသာ ကူ်းစက်ခံရသဦူ်းပရမှာ (၁၈.၈%) ရှ ပပီ်း ပရာဂါ ကခဏာမမပပသာ (၀.၇%) 

န္ငှ် န္ှု င််းယှဉ်ပါက မမင် မာ်းသည်။ ူကကီ်းအခ င််းခ င််း  ပတွြို့ မှုပကကာင် ကူ်းစကခ်ံရမခင််းသည် (၂၈.၃%) ရှ ပပီ်း ကပ ်း 

https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update---19-january-2021
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/transmission/variant.html


သူငယမ် ာ်းန္ငှ်   ပတွြို့ မခင််းအာ်းမြင်  ကူ်းစကခ်ံရမှု (၁၆.၈%)  က် ည််းမမင် မာ်းပါသည်။ အ မပ် ာငြ်က် မံ ှ

ကူ်းစက်မခင််း(၃၇.၈%) သည် ည််း အမခာ်းပသာမ သာ်းစိုဝင ်မံှကူ်းစက်မခင််း(၁၇.၈% )  ကမ်မင် မာ်းပါသည်။ 

အတပူန  ိုငသ်ူဦ်းပရ တဦ်း (၄၁.၅%) န္ငှ် အတူပနမ သာ်းစို သံို်းဦ်း ကမ် ာ်းသူ (၂၂.၈%) အာ်းမြင်  ည််း အတပူန 

မ သာ်းစိုနည််းပါ်းပသာမ သာ်းစို၏မ သာ်းစိုတွင််းကူ်းစက်မှုန္ှုန််းမမင် မာ်းမှုရှ န္ ိုငသ်ည်ဟိုပတွြို့ ရှ ရပါသည်။ 

Household Transmission of SARS-CoV-2 A Systematic Review and Meta-analysis 

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2774102 

4．က ိုရ ိုနဘဗ ိုငျ်ားရပ်စ်ပ ိုျား၏လကရှ် အခပြေအခနနငှ်ာ့ပတသ်က၍်သ ထဘျားသင်ာ့ခသဘအြေျက(်၁၀)ြေျက ်

(၂၀၂၀-ြေိုနစှ် ဒဇီငဘ်ဘလ ကျနျ်ားမဘခရျားနငှ်ာ့အလိုပ်သမဘျားခရျားဝန်ကကျီားဌဘန) 

1） ဂ ပနန်္ ိုငင်တံွင ်ယခိုအခ  နအ်    ူဦ်းပရ (၂၀၉၉၈၀) ဦ်းကက ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စပ် ို်းကူ်းစက်မခင််းခံရသညဟ်ို

စစ်ပဆ်းပတွြို့ ရှ ရပပီ်း တန္ ိုငင် ံံို်းရှ  ူဦ်းပရ၏ (၀.၂%)န္ငှ် ညီမျှသည်မြစသ်ည်။

2） က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စပ် ို်းကူ်းစကမ်ှုခရံသမူ ာ်းအနက် ပရာဂါမပင််း နသ်ူန္ငှ်  ပသဆံို်းသည် ရာခ ိုငန်္ှုန််းမှာ

အသက်အရွယ် အ  ိုကက်ွဲမပာ်းပနပပီ်း အသကအ်ရွယ်ကကီ်းရင် သူမ ာ်းတွင ်ရာခ ိုငန်္ှုန််းမမင် မာ်းပပီ်း အသက်

အရွယ်ငယသ်ူမ ာ်းတွင ်နည််းပါ်းသည်။

・ ပရာဂါမပင််း နသ်ူရာခ ိုငန်္ှုန််းမှာ ၁.၆% မြစ်ပပီ်း (အသက(်၅၀)န္ငှ် ပအာကတ်ွင ်(၀.၃%) န္ငှ် အသက်

(၆၀)ပက ာ်သမူ ာ်းတွင ်(၈.၅%) ။ 

・ ပသဆံို်းသရူာခ ိုငန်္ှုန််းမှာ (၁.၀%)  (အသက(်၅၀)ပအာကတ်ငွ ်(၀.၀၆%) န္ငှ် အသက် (၆၀)ပက ာ်သူ

မ ာ်းတွင ်(၅.၇%) ရှ ပါသည။်

3） က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စပ် ို်းကူ်းစက်မခင််းခံရသမူ ာ်းအနက် အသက်အရွယ်ကကီ်းရင် သမူ ာ်းန္ငှ် ပရာဂါအခံရှ သူ

မ ာ်း ( နာတာရှညC်OPD အဆိုတ်ပရာဂါ၊ နာတာရှညပ်က ာကက်ပ်ပရာဂါ၊ ဆ်ီးခ  ြုပရာဂါ၊ ပသွ်းတ ို်းပရာဂါ၊

န္ ှံို်း၊ပသွ်းပကကာဆ ိုငရ်ာပရာဂါရှ သမူ ာ်း၊ အဝ နွသ်မူ ာ်း) သည်ပရာဂါမပင််း  နန်္ ိုငပ်ါသည်။ က ိုယဝ်န်

ပဆာငမ် ာ်း၊ ပဆ်း  ပ်ပသာကတ်တသ်မူ ာ်းန္ငှ် ပတ်သက်၍ ပရာဂါမပင််း နန်္ ိုငမ်ခင််းရှ ၊မရှ ပသခ ာစွာ မသ ရှ 

န္ ိုငပ်သာ် ည််း သတ  ာ်းရန ် ိုအပ်ပါသည်။

4） ဂ ပနန်္ ိုငင်၏ံ ူဦ်းပရအရ ကူ်းစကခ်ံရသူန္ငှ်  ပသဆံို်းသဦူ်းပရမှာကမဘာပပေါ် ရှ ပ မ််းမျှအပရအတွက်န္ငှ်  ကူ်း 

စကမ်ှုမ ာ်းမပာ်းပသာန္ ိုငင်မံ ာ်းန္ငှ် န္ှု င််းယှဉ်ပါက နည််းပါ်း၊ပ  ာ ပါ်း ာသည် အပမခအပနတွငရှ် ပနပါသည်။

5） က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စပ် ို်းကူ်းစကခ်ံရသူတဦ်း မံှအမခာ်းသ ူသံ ို  က်ူးစက်န္ ိုငပ်သာကာ မှာ ပရာဂါ ကခ

ဏာမစတငမ်ှ န္စှရ်ကအ်  ိုမှ ပရာဂါ ကခဏာမပပပီ်း(၇)ရကမ်ှ(၁၀)ရက်အတွင််းဟိုဆ ိုကကသည်။  ိုကူ်းစက ်

န္ ိုငပ်သာကာ အ မဲှ ပရာဂါစတငမ်မြစမ်ှီန္ငှ ပ်ရာဂါ ကခဏာမပပပီ်းပနာကတ်ွငက်ူ်းစက်ပစန္ ိုငသ်ည် ဗ ိုင််း

ရပ်စပ် ို်း ိုတ ်ွင် မှုမမင် မာ်းသည်ဟိုယဆူကကပါသည်။ 

6） က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စပ် ို်းကူ်းစက်မခင််းခံရသမူ ာ်းအနက် အမခာ်းသူမ ာ်းအာ်းကူ်းစက်ပစန္ ိုငသ်မူှာ ၂၀%

ပအာက်တွငရ်ှ ပပီ်း အမ ာ်းစိုမှာအမခာ်းသူမ ာ်းအာ်းကူ်းစက်ပစန္ ိုငမ်ခင််းမရှ ဟို ယူဆရပါသည။် သ ို  အတွက်

ကူ်းစကမ်ှုမရှ ပစရနသ်တ မပြုရမည် အခ ကသ်ံို်းခ က်မြစပ်သာ အ ံိုပ တ် ာ်းပသာပနရာ၊  ဦူ်းပရ  ူပ်

ပသာပနရာ၊ န်ီးကပ်စွာ ပနမခင််းအာ်းမြင်   တူဦ်းမှ အူမ ာ်း သံ ို   ကူ်းစက်မခင််းသာမရှ ခဲ ပါက က ိုရ ိုနာဗ ိုင််း

ရပ်စပ် ို်းကူ်းစကပ်ရာဂါအာ်း  န််းခ ျုပ်န္ ိုငမ်ည်ဟိုယဆူရသည်။
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7） က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စပ် ို်းကူ်းစကပ်ရာဂါသည် ပ  တဲွင ်ွင် ပါမခင််း၊   ပတွြို့ မခင််းမ ာ်းအာ်းမြင် ကူ်းစက်

သမြင်  အခ က်သံို်းခ က်မြစပ်သာ အ ံိုပ တ် ာ်းပသာပနရာ၊  ူဦ်းပရ  ူပ်ပသာပနရာ၊ န်ီးကပ်စွာ ပနမခင််း

အာ်းမြင်  ကူ်းစက်န္ှုန််းမမင် မာ်းပစန္ ိုငပ်ါသည်။   ို  အမပငအ်ရကပ်သစာပသာကစ်ာ်းမှုပါဝငပ်သာ  ူစိုပဝ်းမခင််း

မ ာ်းတွင ် အူမ ာ်းက ကကာရှည်ပသာအခ  နက်ာ တွင ်စာ်းပသာက်မခင််း၊ န္ာှပခါင််းန္ငှ် ပါ်းစပ်ြံို်းအိုပ် ာ်းမခင််း

မရှ ပဲစကာ်းပမပာဆ ိုမခင််း၊ က ဉ််းပမမာင််းပသာပနရာတွငအ်တူရှ ပနမခင််း၊ အလပ်ုခွငအ်တွင််းအန ်းယူခ ျိနတ်ွင်

ရ ျိနနသည့််ပနရာမ န ွွေ့ပမပာင််းခခင််း(န ်းနနခန််း၊ အဝတ်လခဲန််း၊ န ်းလျိပ်နသ က်သည့််နန  )အစရှ သည်

တ ို  အာ်းမြင်  ကူ်းစက်ရန ်ယွက်ူသည် အတွက် အ ်ူးသတ မပြုရန ် ိုအပ်သည်။

8） က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စပ် ို်းကူ်းစကခ်ံရမခင််းရှ ၊မရှ စစပ်ဆ်းရာတွင ်PCRစစ်ပဆ်းနည််း၊ ပဋ ပစစည််းအန

အတကွစ်စပ်ဆ်းမခင််းန္ငှ်  မပန ်ှနတ်နွ််းခံန္ ိုငစ်မွ််းရှ ၊မရှ စစပ်ဆ်းမခင််းအစရှ သည် နည််း မ််းမ ာ်းရှ ပါသည။်မည်

သည် နည််းမဆ ို ခန္ဓာက ိုယအ်တငွ််းတွင ်ဗ ိုင််းရပ်စပ် ို်းရှ ပနပပီ်း က်ူးစကခ်ံရမခင််းရှ ၊မရှ စစပ်ဆ်းပသာနည််း မ််း

မ ာ်းမြစ်သည်။ အသစပ်သာစစ်ပဆ်းနည််းမ ာ်းရှာပြွမခင််းအာ်းမြင်  စစ်ပဆ်းနည််းန္ငှ် ပရာဂါ ကခဏာအပပေါ်

မူတည်၍န္ာှပခါင််းန္ငှ် အာပခါငမ်ှအရည်အာ်းမြင် စစပ်ဆ်းမခင််းသာမကပဲ သွာ်းရည်၊ န္ာှပခါင််းပဘ်းအ တအ်

တွင််းမအှရညက် ိုယူ၍ စစပ်ဆ်းမခင််းမ ာ်း ည််းမပြု ိုပ် ာန္ ိုငပ်နပပီမြစသ်ည။်ပဋ ပစစည််းစစပ်ဆ်းမခင််းသည်

ယခငက် ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စပ် ို်းကူ်းစက်မခင််းခရံမခင််းရှ ၊မရှ က ိုစစ်ပဆ်းမခင််းမြစ်ပသာပကကာင်  စစ်ပဆ်းသည် 

အခါတွငပ်ရာဂါကူ်းစက်မခင််းခပံနရမခင််းရှ ၊မရှ ဟပူသာရည်ရွယ်ခ ကမ်ြင် စစ်ပဆ်းန္ ိုငမ်ခင််းမရှ ပါ။

9） ပရာဂါ ကခဏာမပင််း နမ်ခင််းမရှ ခဲ ပါက အပမခအပနပစာင် ကကည် မခင််းသကသ်က်မြင် သဘာဝအတ ိုင််းမပန်

 ည်ပကာင််းမွနန်္ ိုငပ်ပီ်း   ိုအပ်ပသာအခါတွင ်က ိုယပ်ူက ပဆ်းအစရှ ပသာပဆ်းပပ်းမခင််း၊ အသကရ်ှှူရနခ်က ်

ခဲ ာပသာအပမခအပနသ ို  ပရာက်ပါက ပအာက်ဆဂီ ငပ်ပ်းမခင််း၊ စတီ်းရွ ြုက်ဟ ိုမိုန််းပဆ်း(ပယာငယ်မ််းမခင််းမ ှ

သကသ်ာပစမည် ပဆ်း)မ ာ်းပပ်းမခင််း၊ ဗ ိုင််းရပ်စတ်ွန််း နှန်္ ိုငမ်ည် ပဆ်းမ ာ်းပပ်းပပီ်းမသကသ်ာပါက အသကရ်ှှူ 

အကစူက်တပ်ဆငမ်ခင််းအစရှ ပသာကကပ်မတ်ကိုသမခင််းမ ာ်းက ိုမပြု ိုပ်ပါမည်။သ ို  ပသာ် ည််း အသက်အရွယ ်

ကကီ်းရင် သမူ ာ်း၊ ပရာဂါအခရှံ သူမ ာ်းသည်ရိုတ်တရကပ်ရာဂါအပမခအပနဆ ို်းဝါ်းန္ ိုငပ်ါသမြင် သတ  ာ်းရန ် ို 

အပ်သည။် 

10） က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စပ် ို်းကူ်းစကပ်ရာဂါပ ို်းအတကွက်ာကယွ်ပဆ်းန္ငှ် ပတသ်က်၍ မပည်တွင််းန္ငှ် မပည်ပန္ ိုငင်ံ

မ ာ်းတွငက်က ြု်းစာ်း၍စမ််းသပ်ပြာ် ိုတ ်ျှက်ရှ ပပီ်း အခ  ြုြို့ပသာန္ ိုငင်မံ ာ်းတွင ်အပရ်းပပေါ်အပမခအပနအရအသံို်း

မပြုခွင် မပြုပနပပီ်း ကာကယွ်ပဆ်း  ို်းမခင််းမ ာ်း ည််းစတငပ်နပပီမြစပ်ါသည။် ဂ ပနန်္ ိုငင်တံွင ်ည််းအသံို်းမပြု

ခွင် ပ ျှာက် ာ်းပသာကာကယွ်ပဆ်းရှ ပနပပီ်း မပညတ်ွင််း၊မပည်ပရှ စမ််းသပ်ပဆ်း  ို်းမှုရ ေမ် ာ်းပပေါ်တွင်

အပမခခံ၍ ကာကယွ်ပဆ်းအမြစ်အသ အမတှ်မပြုရန ်စစ်ပဆ်း ျှက်ရှ ပါသည။်စစပ်ဆ်းမှုပပီ်းဆံို်းပပီ်းအသ 

အမတှ်မပြုပပီ်းပသာအခါတွင ်ကာကယွ်ပဆ်း  ို်းရနဆ်န္ဒရှ သမူ ာ်းအာ်း  ငမ်မနစ်ွာ   ို်းပပ်းန္ ိုငရ်နမ်ပငဆ်င ်ျှက်

ရှ ပါသည်။သာမနအ်ာ်းမြင် ကာကွယပ်ဆ်းတွင ်ကူ်းစကပ်ရာဂါမမြစပ်ပေါ်ပစရနန်္ငှ်  ပရာဂါမပင််း နမ်ှုမရှ ပစရန်

ကာကယွ်န္ ိုငသ်ည် အာန သငရ်ှ ပါသည်။ အပမရ ကနန်္ ိုငင်၏ံြ ိုငဇ်ာကိုမပဏ၊ီ Modernaကိုမပဏ၊ီ AstraZeneca

ကိုမပဏတီ ို  သည်တတ ယအဆင် စမ််းသပ်မှုတွင ် ိုတ်ပြာ်ဆကဲာကယွ်ပဆ်းအာ်း  ို်း ာ်းသမူ ာ်းက ကာကယွ်

ပဆ်းမ  ို်း ာ်းသမူ ာ်း ကပ်ရာဂါကူ်းစကသ်ူနည််းပါ်းသည်ဆ ိုပသာရ ေက် ိုစမ််းသပ်ဆအဲပမခအပနတွငရ်ရှ သည်ဟို
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新型コロナウイルス感染症（COVID-19）情報 No.14 2021/2/15 

１．世界と日本の COVID-19 感染状況（Global and Japanese Situation of COVID-19） 

世界の COVID-19 新規陽性者（WHO 2021 年 1 月 24 日） 

週別 新規陽性者数  陽性者致死率 2.2% 

世界の毎週の新規陽性者数は約 400－500 万人、新規死亡者数 8.5 万人を超えていたが、増加率が上限に

達している傾向である。致死率は 2.2％である。累計の陽性者数はほぼ 1 億人に達し、死亡者も 210 万人

を超えている。（2021 年 1 月 24 日、WHO） 

1 月第 3 週の増加率の状況は下記のとおりである。 

・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、英国、ロシア、フランスであり、特

にアメリカの増加率は相変わらず高く、毎日 20 万人以上の新規陽性者が確認されている。 

・アメリカ地域における新規陽性者数が多く、米国、ブラジル、コロンビアが目立つ。

・アフリカ地域でも増加しており、1 月第 3 週では、南アフリカ、ナイジェリア、ザンビアの増加が目立

っている。 

・アジア地域では、日本、マレーシア、フィリピン、インドネシアにおける増加がみられている。インド

では、絶対数は多いものの、減少傾向である。 



日本の週毎の COVID-19 新規陽性者数 陽性者致死率 1.4%（2021 年 1月 19 日）

東京都の週毎の COVID-19 新規陽性者数 陽性者致死率 0.9%（2021 年 1 月 19 日） 

・全国及び東京での新規陽性者数は、クリスマスから年末年始の人々の移動や繁華街への外出の増加に

より、1 月の 1，2 週の急激な陽性者数の増加をきたしたと考えられ、2021 年 1 月 8 日より、東京都、千

葉県、埼玉県、神奈川県、1 月 14 日より、栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県

の 11 都府県で緊急事態宣言が発せられた。1 月 3 週からは、東京、全国とも新規陽性者数の減少傾向を

見せている。 
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２．新型コロナウイルス変異株 

 

・現在、複数の COVID-19 変異株が世界中で流行している。 

・英国（UK）において出現した B.1.1.7(VOC 202012/01)と呼ばれる新しい亜種は、2021 年 1 月 19 日

現在、世界の 60 か国で報告されており、他の変異株よりも簡単かつ迅速に拡散しやすいといわれている

が、それがより重篤な病気や死亡リスクの増加を引き起こすという証拠はない。 

・南アフリカでは、1.351（501Y.V2）と呼ばれる変異株が出現した。この亜種は、もともと 10 月初旬に

検出されたもので、1 月 19 日現在、23 か国で報告されている。 

・ブラジルでは、P.1 と呼ばれる亜種が出現し、ブラジルから日本への 4 人の旅行者で特定された。 

https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update---19-january-2021 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/transmission/variant.html 

 

 

3．家庭内の感染 

・54 の関連した研究の結果、77,758 人の COVID-19 の家庭内感染率は 16.6％、これは SARS（7.5％）

及び MERS（4.7％）の感染率より高かった。有症状の感染率は 18.8％であり、無症状者の 0.7 ％に比べ、

高かった。大人との接触によるものが 28.3％であり、子どもとの接触（16.8％）よりも高かった。配偶者

からの感染率（37.8％）はその他の家族からの感染率（17.8％）より高かった。同居人数が 1 人（41.5%）、

同居人図んが 3 人以上（22.8％）と、同居人数が少ない方が、家庭内感染率が高い傾向を示した。 

Household Transmission of SARS-CoV-2 A Systematic Review and Meta-analysis 

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2774102 

 

 

https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update---19-january-2021
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/transmission/variant.html
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2774102


 

4． 新型コロナウイルス感染症の“いま”についての 10 の知識（2020 年 12 月 厚生労働省） 

1） 日本では、これまでに約 209,980 人が新型コロナウイルス感染症と診断されており、これは全人口の

約 0.2 %に相当する。 

2） 新型コロナウイルス感染症と診断された人のうち、重症化する人の割合や死亡する人の割合は年齢に

よって異なり、高齢者は高く、若者は低い傾向にある。 

・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％）、 

・死亡する人の割合は 約 1.0％（50 歳代以下で 0.06％、60 歳代以上で 5.7％）である。 

3） 新型コロナウイルス感染症と診断された人のうち、高齢者と基礎疾患（慢性閉塞性肺疾患（COPD）、

慢性腎臓病、糖尿病、高血圧、心血管疾患、肥満）があるひとは、重症化しやすい。また、妊婦や喫

煙歴などが重症化しやすいかは明らかでないものの、注意が必要とされている。 

4） 日本の人口当たりの感染者数、死者数は、全世界の平均や主要国と比べて低い水準で推移している。 

5） 新型コロナウイルスに感染した人が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 日間程度とされている。また、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。 

6） 新型コロナウイルス感染症と診断された人のうち、他の人に感染させているのは２割以下で、多くの

人は他の人に感染させていないと考えられている。このため、感染防護なしに３密（密閉・密集・密

接）の環境で多くの人と接するなどによって１人の感染者が何人もの人に感染させてしまうことがな

ければ、新型コロナウイルス感染症の流行を抑えることができると考えられる。 

7） 新型コロナウイルス感染症は、主に飛沫感染や接触感染によって感染するため、３密（密閉・密集・

密接）の環境で感染リスクが高まる。このほか、飲酒を伴う懇親会等、大人数や長時間におよぶ飲食、

マスクなしでの会話、狭い空間での共同生活、仕事で休憩時間に入るなど居場所が切り替わった時（休

憩室、喫煙所、更衣室）といった場面でも感染が起きやすく、注意が必要である。 

8） 新型コロナウイルス感染症を診断するための検査には、PCR 検査、抗原定量検査、抗原定性検査等が

あり、いずれも被検者の体内にウイルスが存在し、ウイルスに感染しているかを調べるための検査で

ある。新たな検査手法の開発により、検査の種類や症状に応じて、鼻咽頭ぬぐい液だけでなく、唾液

や鼻腔ぬぐい液を使うことも可能になっている。なお、抗体検査は、過去に新型コロナウイルス感染

症にかかったことがあるかを調べるものであるため、検査を受ける時点で感染しているかを調べる目

的に使うことはできない。 

9） 軽症の場合は経過観察のみで自然に軽快することが多く、必要な場合に解熱薬などの対症療法を行う。

呼吸不全を伴う場合には、酸素投与やステロイド薬（炎症を抑える薬）・抗ウイルス薬の投与を行い、

改善しない場合には人工呼吸器等による集中治療を行うことがある。ただ、高齢者や基礎疾患がある

方は、突然、悪化することもあるので注意が必要である。 

10） 新型コロナウイルス感染症に対するワクチンは、国内･海外で多数の研究開発が精力的に行われ

ており、一部の国においては、緊急的な使用等が認められ、接種が開始されている。日本国内でも承

認申請が行われたワクチンがあり、国内外の臨床試験結果等を踏まえ、承認審査が行われ、審査が終

了し承認された場合に、ワクチン接種を希望される方々が速やかに受けて頂けるように、準備に取り

組んでいる。一般的に、ワクチンには感染症の発症や重症化を予防する効果があり、ファイザー社、



モデルナ社、アストラゼネカ社は、第 3 相試験で、開発中のワクチンを投与した人の方が、投与して

いない人よりも、新型コロナウイルス感染症を発症した人が少なかったとの中間結果が得られたと発

表している。一般的にワクチン接種には、副反応による健康被害が極めて稀ではあるものの、不可避

的に発生する。新型コロナウイルス感染症のワクチンの副反応については、臨床試験等で確認されて

いるところである。 

https://www.mhlw.go.jp/content/000712224.pdf 厚生労働省  
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