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 ບົດຖະແຫງຼຂາ່ວ 

ຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ເພ ື່ອປອ້ງກັນ ຄວບຄມຸ ແລະ ແກໄ້ຂ ພະຍາດອກັເສບປອດທ ື່ເກ ດ

ຈາກເຊ ື້ອຈລຸະໂລກສາຍພັນໃໝ ່COVID-19 

ປະຈ າວນັ ຈນັ ວນັທ  13 ກນັຍາ ປ ີ2021 

ສະບາຍດ  ບັນດາທ່ານທ ື່ກ າລັງຕິດຕາມຮັບຊົມ ແລະ ຮັບຟັງ ການຖ່າຍທອດສົດຖະແຫຼງຂ່າວ

ຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ປະຈ າວັນຈັນ ວັນທ  13 ກັນຍາ ປີ 2021.  

- ຂ້າພະເຈົື້າ ດຣ. ຣັດຕະນະໄຊ ເພັດສຸວັນ ຫົວໜ້າກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕ ໍ່, ກະຊວງ

ສາທາລະນະສຸກ ຈະຖະແຫຼງຂ່າວ ກ່ຽວກັບ ສະພາບໂຄວິດ-19 ຢ ູ່ ສປປ ລາວ,  ໃນທົົ່ວໂລກ 

ແລະ ບາງຂ ໍ້ແນະນ າເພິື່ມເຕ ມ.  

ຕ ໍ່ໄປ ຂາ້ພະເຈົື້າ ຂ ລາຍງານ:  
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❖ ສະພາບການລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢ ູ່ ສປປ ລາວ, ມາຮອດວນັທ  12 ກນັຍາ 

2021:  

 ໄດ້ກວດວິເຄາະທັງໝ ົດ 3,425 ຄົນ, ໃນນັື້ນ ກວດພົບຜ ້ຕິດເຊ ື້ອໃໝ່ ທັງໝົດ 198 ຄນົ

ເຊິື່ງຕິດເຊ ື້ອໃນຊມຸຊົນ 104 ຄນົ ເປັນຜ ້ສ າຜັດໃກ້ຊິດນ າຜ ້ຕິດເຊ ື້ອທ ື່ຜ່ານມາ ແລະ 

ກ ລະນ ນ າເຂົື້າ ມ  94 ຄນົ ເຊງິ ມາຈາກ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ 39 ຄົນ, ສາລະວັນ 26 

ຄົນ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 21 ຄົນ, ,ຈ າປາສັກ 5 ຄົນ, ຫຼວງພະບາງ 2 ຄົນ ແລະ ໄຊຍະບ 

ລ  1 ຄົນ. ເຊິື່ງກວດພົບຈາກແຮງງານລາວ ຫຼ  ຜ ້ທ ື່ເດ ນທາງມາຈາກຕ່າງປະເທດ ເຂົື້າຕາມ

ຈຸດຜາ່ນແດນສາກົນ.    
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ສ າລບັການຕິດເຊ ື້ອໃນຊມຸຊົນ ຢ ູ່ນະຄອນຫວຼງວຽງຈນັ ແລະ ບັນດາແຂວງແມນ່ມ ລາຍ

ລະອຽດດັົ່ງນ ື້:  

• ຄ າມວ່ນ 43 ຄນົ: ຕິດໃນຊຸມຊົນ ໃນເມ ອງທ່າແຂກ ແຂວງຄ າມ່ວນ, ໃນນັື້ນເປັນກ ລະນ 

ສ າພັດໃກ້ຊິດກັບຜ ້ຕິດເຊ ື້ອຜ່ານມາ 39 ຄົນ, ກ ລະນ ຈາກຈຸດກັນກອງທ ື່ມ ຄວາມສ່ຽງສ ງ 

3 ຄົນ ແລະ ກ ລະນ ສງົໃສ 1 ຄົນ  

ໃນ 39 ຄົນມາຈາກ: 17 ບ້ານຂອງ ເມ ອງທ່າແຂກ ມ  38 ຄົນ ແລະ 5 ຄົນ ຈາກບ້ານ

ສັງ ເມ ອງເຊບັື້ງໄຟ 

• ຈ າປາສັກ 25 ຄນົ: ຈາກເມ ອງປະທຸມທັງໝົດ 25  ຄົນ ທ ື່ເຊ ື່ອມໂຍງກັບໂຮງໝໍຊຸມຊົນ

ເມ ອງປະທຸມພອນທ ື່ໄດ້ລາຍງານກ່ອນໜ້ານ ື້ ຄ :  

  ຊຸມຊົນ 25 ຄົນ ມາຈາກຈຸ້ມກ ລະນ ທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ໂຮງໝໍຊຸມຊົນເມ ອງປະທ ພອນຄ : 
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- 1 ຄົນ ຈາກ ນ ື້າໃສເທ ງ  

- 01 ຄົນ ຈາກ ບ້ານຫຼັກ 30  

- 19 ຈາກບ້ານ ໜອງປັກແຮດ 

- 03 ຄົນ ຈາກ ຫຼັກ 40 

- 01 ນະຄອນປາກເຊ 

• ສະຫວນັນະເຂດ 13  ຄົນ: 

- ພະນັກງານແພດ 07 ຄົນ (ທ່ານໝໍ 03 ຄົນ, ແພດຊັື້ນສ ງ 02 ຄົນ ແລະ ພະຍາບານ 

02 ຄົນ), ເຂົື້າປະຈ າການທ   ຢ ູ່ສ ນຫຼັກ 9 ແລະ ອອກມາກັກໂຕ ຢ ູ່ບ້ານພັກດາລາວັນ 

(ທ ມແພດ ມາຈາກເມ ອງຕ່າງໆຄ : ເມ ອງອຸທຸມພອນ 03 ຄົນ (ໂຮງໝໍທະຫານ 109);  
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ເມ ອງທ່າປາທອງ 01 ຄົນ, ເມ ອງອາດສະພອນ 01 ຄົນ, ເມ ອງເຊໂປນ 01 ຄົນ ແລະ 

ເມ ອງໄຊພ ທອງ 01 ຄົນ)) 

-   05 ຄົນ  ແມ່ນກຸ່ມສ າຜັດໃກ້ຊິດກັບກ ລະນ ຕິດເຊ ື້ອ ທ ື່ໄດ້ລາຍງານ ໃນວັນທ  11 

ກັນຍາ 2021.  

-  ບ້ານໂພນສະຫວ່າງເໜຶອ ມ  01 ຄົນ (ພະນັກງານຂັບລົດ ບ ລິສັດຫຸມແພງ) ຜ ້ສ າຜັດ

ໄກ້ຊິດ ກັບຜ ້ຕິດເຊ ື້ອ ຜ່ານມາ. 

• ຫວຼງພະບາງ 9 ຄນົ: 

- 01 ຄົນ ຢ ູ່ບ້ານຫ້ວຍຖ ໍ້າ, ເມ ອງຈອມເພັດ ກັກໂຕຢ ູ່ບ້ານ ແລ້ວໄດ້ເກັບຕົວຢູ່າງ ໃນວັນ

ທ  11 ກັນຍາ 2021 ແລະ ໃນວັນທ  13 ກັນຍາ 2021 ຜົນກວດອອກເປັນຜົນບວກ 
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 - 02 ຄົນ ຢ ູ່ບ້ານຫ້ວຍຈ ມ, ເມ ອງງອຍ ທັງສອງຄົນເປັນຜົວເມຍກັນ ຊ ື່ງເປັນແຮງງານມາ

ຈາກແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ມາຮອດແຂວງຫລວງພະບາງ ໃນວັນທ  25 ສ ງຫາ 2021 

ແລ້ວໄດ້ມາກັກໂຕ ຢ ູ່ສ ນໂຮງຮຽນແພດ ແລະ ເກັບຕົວຢູ່າງກວດສອງຄັື້ງ ແຕ່ຄັື້ງທ ື່ 01 

ເປັນຜົນລົບ ແລະ ຄັື້ງທ ື່ສອງ ເກັບຕົວຢູ່າງ ໃນວັນທ  11 ກັນຍາ 2021 ແລະ ໃນວັນທ  

13 ກັນຍາ 2021 ຜົນກວດອອກເປັນຜົນບວກ 

-  06 ຄົນ ບ້ານໂພນໄຊ, ເມ ອງນານ ທ ື່ມ ປະຫວັດສ າຜັດໃກ້ຊິດກັບກ ລະນ ຕິດເຊ ື້ອທ ື່

ເປັນກ າມະກອນໂຮງເລ ື່ອຍ, ເມ ອງປາກລາຍ, ແຂວງໄຊຍະບ ລ  ທ ື່ໄດ້ລາຍງານໃນວັນທ  

11 ກັນຍາ 2021 

• ນະຄອນຫວຼງວຽງຈນັ 9 ຄນົ:   
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ທັງໝົດ 9 ຄົນ ແມ່ນໄດ້ໄປຮ່ວມງານຊາປານາກິດສົບພ ື່ນ້ອງທ ື່ເສຍຊ ວິດ ຢ ູ່ບ້ານ ສາງນ ໍ້າມັນ 

ເມ ອງ ປາກເຊ ແຂວງຈ າປາສັກ ໃນວັນທ ື່ 5 ກັນຍາ 2021ມ  3 ຄອບຄົວຄ :  

- ຄອບຄົວທ ື່ 01: ຕິດເຊ ື້ອ ມ  03 ຄົນ (ຄ າສະຫວາດ 02 ຄົນ, ໂນນຄ ໍ້ 1, ມ. ໄຊເສດຖາ) 

, ເດ ນທາງກັບມາຮອດນະຄອນຫລວງວຽງຈັນທ  07/09/2021 

- ຄອບຄົວທ ື່ 02: ຕິດເຊ ື້ອ ມ  02 ຄົນ, ອາຊ ບຄ້າຂາຍຢ ູ່ຕະຫຼາດອົດຊ  ເມ ອງ ສ ໂຄດ

ຕະບອງ, ບ້ານ ຢ ູ່ປັດຈຸບັນ ບ້ານ ດອນນົກຂຸ້ມ ເມ ອງ ສ ສັດຕະນາກ ເດ ນທາງກັບມາ

ຮອດນະຄອນຫລວງວຽງຈັນທ  09/09/2021 

- ຄອບຄົວທ ື່ 03: ຕິດເຊ ື້ອ ມ  04 ຄົນ, ດອນກະຊາຍ ເມ ອງ ຫາດຊາຍຟອງ, ເດ ນທາງກັບ

ມາຮອດນະຄອນຫລວງວຽງຈັນທ  10/09/2021 
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• ຫວຼງນ ໍ້າທາ 3 ຄນົ:  

- ຜ ້ທ  01: ໄດ້ເດ ນທາງໄປເຂດເສດຖະກິດພິເສດດ້ວຍຖ້ຽວບິນພິເສດຈາກ ນະຄອນຫຼວງ

ວຽງຈັນ. 

- ຜ ້ທ  02:  ຄົນຈ ນເດ ນທາງມາຈາກພະນົມເປັນ, ກ າປ ເຈຍ. ລາຍງານວ່າໄດ້ຂ ື່ເຮ ອຂ້າມ

ມາວຽງຈັນ-ອຸດົມໄຊ-ຫຼວງນ ໍ້າທາ 

- ຜ ້ທ  03: ໄດ້ເດ ນທາງຈາກເມ ອງ Sichuan - ຊຽງລາຍ ປະເທດໄທ  ລະເດ ນທາງ

ຈາກໄທເຂົື້າມາລາວ ຢ ູ່ເຂດພິເສດສາມຫຼ່ຽມທອງຄ າ. 

• ບ ໍ່ແກວ້ 1 ຄນົ:  ຈາກເມ ອງຕົື້ນເຜ ື້ງ 

• ເຊກອງ 1 ຄນົ: ຍັງສອບສວນຂ ໍ້ມ ນລະອຽດ 
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➢  ປະຈຸບັນ ຜ ຕ້ິດເຊ ື້ອໃໝ່ທັງໝົດ ໄດ້ເຂົື້ານອນແຍກປູ່ຽວ ແລະ ຮັບການປ ິ່ນປົວຢ ູ່

ສະຖານທ ື່ປ ິ່ນປົວທ ື່ຖ ກກ ານົດໄວ້.  

➢  ມາຮອດມ ື້ນ ື້ ພວກເຮົາມ ຕົວເລກຜ ຕ້ິດເຊ ື້ອສະສົມທັງໝົດ 17,555 ຄນົ, ເສຍຊ ວິດ

ສະສົມ 16 ຄົນ ແລະ ຄົນເຈບັກ າລັງປ ິ່ນປົວ ທັງໝດົ 4,270  ຄນົ.  

➢  ສ າລບັ ບາ້ນ ທ ື່ຖ ກກ ານົດເປັນບາ້ນແດງໃໝໃ່ນນະຄອນຫວຼງວຽງຈນັ ມ  3 ບາ້ນ 
ຄ :  

ເມອືງ/District ບາ້ນ/Village 

ຈໍານວນປະຊາກ

ອນ (No. Of 

population) 

ຈາໍນວນກໍ

ລະນໃີໝ/່
Cases 

ວນັເລີີ່ມຕ ົ້ນນບັເປນັ
ເຂດແດງ 

 Starting day 

ວນັທສີ ົ້ນສດຸການເປັ
ນເຂດແດງ  

Ending Day 

ໄຊເສດຖາ/Xaisettha ຄໍາສະຫວາດ/Khamsavath  2 13/9/2021 27/9/2021 

ສີສັດຕະນາກ/Sisattanark ດອນນ ກຄຸ້ມ/Donenokho

um 

2.646 
2 13/9/2021 27/9/2021 

ຫາດຊາຍຟອງ/

Hadsaifong 
ດອນຂາຊ້າຍ/Donekasai 

1,149 
4 13/9/2021 27/9/2021 
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➢ ສະຖານທ ື່ສຽ່ງໃນນະຄອນຫວຼງວຽງຈນັທ ື່ຜ ້ຕດິເຊ ື້ອໄດ້ໄປ: ຕະຫາຼດອດົຊ , ເມ ອງ 
ສ ໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫວຼງວຽງຈນັ 

• ຜ ທ້ ື່ມ ຈຸດປະສົງຢາກກວດຊອກຫາເຊ ື້ອໂຄວິດ-19  ສ າລັບ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

ຢ ູ່ຈຸດເກບັຕວົຢູ່າງບງຶຂະຫຍອງ ເຊິື່ງເປີດໃຫ້ບ ລິການບັນດາທ່ານທຸກວັນ (ວັນຈັນ 

ຫາ ວັນອາທິດ) ໃນຕອນເຊົື້າ ເວລາ 9:00-12:00 ໂມງ ແລະ ຍັງມ ທ ມງານເກັບ

ຕົວຢູ່າງເຄ ື່ອນທ ື່ໄປເກັບໃນສະຖານທ ື່ທ ື່ມ ການລາຍງານຄົນຕດິເຊ ື້ອ. 

• ສ າລບັແຂວງ ແມ່ນທ່ານສາມາດໄປກວດຊອກຫາເຊ ື້ອໄດ້ຢ ູ່ໂຮງໝໍແຂວງ ຫຼ  ສະ 

ຖານທ ື່ທ ື່ກ ານົດໄວ້.  

➢ ການເຝົົ້າລະວງັຢ ູ່ຕາມຈດຸຜາ່ນແດນ ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ 
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• ວັນທ  12 ກັນຍາ 2021 ມ ຜ ເ້ດ ນທາງເຂົື້າຕາມດ່ານຕ່າງໆໃນ ສປປ ລາວ ຈ າ

ນວນ ທັງໝົດ 919 ຄົນ.  

• ປດັຈບັຸນ ທົົ່ວປະເທດມ ສ ນຈ າກັດບ ລິເວນທ ື່ຍງັເປີດຢ ູ່ 93 ສ ນ ແລະ 54 ໂຮງແຮມ

, ມ ຜ ຈ້ າກດັບ ລິເວນ 7,237 ຄົນ.  

➢  ຕ ໍ່ໄປນ ື້ ຂາ້ພະເຈົື້າຂ ລາຍງານສະພາບການຕິດເຊ ື້ອໃນທົົ່ວໂລກ:  

• ປດັຈບັຸນ ທົົ່ວໂລກມ ລາຍງານຜ ຕ້ິດເຊ ື້ອສະສົມທັງໝົດ  225,444,023 

(368,558 ໃໝ່), ເສຍຊິວິດທັງໝົດ 4,643,470  (5,722 ໃໝ່), ປີິ່ນປົວ

ຫາຍດ  201,984,721 (378,984 ໃໝ່). ສ າລັບ 3 ອັນດບັ ປະເທດທ ື່ມ ຜ ້
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ຕິດເຊ ື້ອ ແລະ ເສຍຊວິິດຫຼາຍກວ່າໝ ່ໃນໂລກ ກ ໍ່ຍັງແມ່ນ ສະຫະລັດອາເມລິກາ, 

ອິນເດຍ ແລະ ບຣາຊິວ.  

• ບັນດາປະເທດທ ື່ມ ຊາຍແດນຕິດຈອດກບັ ສປປ ລາວ 

- ປະເທດທ ື່ລາຍງານຜ ້ຕິດເຊ ື້ອຫຼາຍກ່ວາໝ ່ແມ່ນ   ປະເທດໄທ ເຊິື່ງມ ຜ ້ຕິດເຊ ື້ອໃໝ່   

14,029 ຄົນ ແລະ ເສຍຊ ວິດໃນມ ື້ດຽວ 180 ຄົນ ຮອງລົງມາແມ່ນ ສສ 

ຫວຽດນາມ ມ ລາຍງານຜ ຕ້ິດເຊ ື້ອໃໝ່ 12,026 ຄນົ ແລະ ເສຍຊ ວິດໃນມ ື້ດຽວ 

261 ຄົນ.  

ບັນດາທາ່ນທ ື່ນບັຖ  ແລະ ຮກັແພງທງັຫາຼຍ 

• ດັົ່ງທ ື່ທ່ານໄດ້ຮັບຮ ້ນ າກັນແລ້ວວ່າພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ສົົ່ງຜົນກະທົບໃສ່ ພວກເຮົາທກຸ

ຄົນໃນທົົ່ວໂລກ ລວມທັງ ສປປ ລາວ, ເຊ ື່ງສົົ່ງຜົນກະທົບຢູ່າງໜັກໜ່ວງຕ ໍ່ຂົງເຂດ
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ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ເວົື້າລວມເວົື້າສະເພາະກ ໍ່ຄ ການ ດ າລົງຊ ວິດຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົົ່າ 

ລວມທັງທຸກຊັື້ນຄົນໃນສັງຄົມ ເກ ອບຈະກ້າວເຂົື້າເປັນສອງປີ. 

• ຕ ໍ່ສະພາບການດັົ່ງກ່າວ ພັກ/ລດັຖະບານ ກ ໍ່ຄ ຄະນະສະເພາະກິດທຸກຂັື້ນ ໄດ້ຕິດຕາມ

ສະຖານະການຢູ່າງໃກ້ຊິດ ມ ການປະເມ ນສະພາບການເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ມ ການ

ປະຊຸມທາງໄກສະເພາະກັບບັນດາແຂວງທ ື່ກ າລັງປະເຊ ນໜ້າກັບການລະບາດ ເພ ື່ອປະເມ ນ

ປະສິດທິພາບ ປະສິດທິຜົນຂອງມາດຕະການທ ື່ໄດ້ວາງອອກ ແລະ ຄົື້ນຄ້ວາປືກສາຫາລ 

ມາດຕະການທ ື່ຈະຕ້ອງໄດ້ເພ ື່ມທະວ ຄວາມເຂັື້ມງວດ ຫຼ  ມາດຕະການທ ື່ຄວນຈະຜ່ອນຜັນ 

ເພ ື່ອໃຫ້ ແຂວງ-ເມ ອງ ທ ື່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບສາມາດ ໂຕ້ຕອບ ຮັບມ ຢູ່າງມ ປະສິດທິພາບ 

ແລະ ຟືົ້ນຄ ນສ ່ສະພາບປົກະຕິຄ ນຢູ່າງໄວ.  

• ສ າລັບ ສປປ ລາວເຮົາ ຜ່ານມາກ ໍ່ໄດ້ປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນການຕິດເຊ ື້ອທ ື່ຄະນະ

ສະເພາະກິດວາງອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ ຈຶື່ງເຮັດໃຫ້ສາມາດຄວບຄຸມການລະບາດໃນຊຸມຊົນ
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ໄດໃ້ນຫຼາຍແຂວງໂດຍພ ື້ນຖານ. ແຕໃ່ນປັດຈຸບັນນ ື້ ສັງເກດເຫັນວ່າ ມ  ແຂວງຈ ານວນໜ ື່

ງຍັງປະເຊ ນໜ້າກັບການລະບາດໃນຊຸມຊົນ ເຊ ື່ງມ ທ່າອ່ຽງເພ ື່ມຂ ື້ນໃນແຕ່ລະວັນ ເຊ ື່ງເປັນ

ເວລາ 02 ວັນແລ້ວທ ື່ໂຕເລກຕິດເຊ ື້ອໃນຊຸມຊົນສ ງກ່ວາໂຕເລກຕິດເຊ ື້ອນ າເຂົື້າຈາກ

ຕ່າງປະເທດ ສາເຫດກ ໍ່ຍ້ອນ ເຖ ງວ່າມ ມາດຕະການປະກາດອອກມາ ແຕ່ສັງເກດເຫັນວ່າ 

ປະຊາຊົນຈ ານວນໜຶື່ງ ຍັງຖ ເບົາ, ຫຼະເຫຼິງ ບ ໍ່ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດຕາມເທົົ່າທ ື່ຄວນ, ໃນ

ໄລຍະຜ່ານມາສັງເກດເຫັນວ່າການຕິດເຊ ື້ອໃນຊຸມຊົນເກ ດຈາກການໄປຮ່ວມງານ ງານຊາ

ປານາກິດສົບ, ງານກ າ, ງານບຸນ, ງານສ ່ຂັວນຄອບຄົວ ເຊ ື່ງມ ຍາດຕິພ ື່ນ້ອງຊັື້ນຈ າ 

ຈ ານວນຫຼາຍຄົນໄປເຕົື້າໂຮມກັນ ເຊ ື່ງຂາດມາດຕະການປ້ອງກັນການຕິດເຊ ື້ອ ແລະ 

ຮັກສາໄລຍະຫ່າງໄດ້ ຈ ື່ງເຮັດໃຫ້ມ ການແຜ່ເຊ ື້ອໄປໃນຊຸມຊົນເປັນວົງກ້ວາງ ຈາກແຂວງໜ ື່

ງໄປສ ່ອ ກແຂວງໜ ື່ງດັົ່ງທ ື່ພວກເຮົາປະເຊ ນໜ້າໃນປັດຈຸບັນ. ຕ ໍ່ກັບບັນຫາດັົ່ງກ່າວນ ື້ ຈ ື່ງ

ຮຽກຮ້ອງມາຍັງພ ໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ພະນັກງານນັກຮົບ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມຕ້ອງໄດ້
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ເອົາໃຈໃສ່ຕ ໍ່ບັນຫາດັົ່ງກ່າວ, ຮ ້ປ້ອງກັນຕົນເອງ, ຄວນຫຼ ກລຽງສະຖານທ ື່ສ່ຽງ ແລະ ງານທ ື່

ມ ຄົນຈ ານວນຫຼາຍ, ຖ້າມ ຄວາມຈ າເປັນກ ໍ່ໃຫ້ໃສ່ຜ້າປ ດປາກ-ດັງ, ຮັກສາໄລຍະຫ່າງ, ໝັົ່ນ

ລ້າງມ ດ້ວຍນ ໍ້າສະອາດໃສ່ສະບ  ຫຼ  ເຈວທ ື່ມ ທາດເຫຼົື້າ, ພາຍຫຼັງກັບມາເຮ ອນໃຫ້ອາບນ ໍ້າ

ປູ່ຽນເຄ ື່ອງນຸ້ງທັນທ .  

• ສິື່ງສ າຄັນທ ື່ສຸດເປັນຜ ້ສ າຜັດໃຫ້ຊິດກັບຜ ້ຕິດເຊ ື້ອແມ່ນໃຫ້ຮ ບຮ້ອນໄປເກັບຕົວຢູ່າງກວດ

ຫາເຊ ື້ອ ຕາມສະຖານທ ື່ກ ານົດໄວ້ ແລະ ພາຍຫຼັງເກັບຕົວຢູ່າງແມ່ນໃຫ້ຈ າກັດບ ລິເວນຕົນ

ເອງ ແລະ ແຍກປູ່ຽວຈາກຄອບຄົວ, ຄົນອ້ອມຂ້າງຈົນກ່ວາຈະຄົບ 14 ວັນ ຫຼ  ໃຫ້ເຮັດ

ວຽກຢ ູ່ບ້ານ, ໃຫ້ໝັົ່ນຕິດຕາມອຸນຫະພ ມຂອງຕົນເອງ, ຖ້າມ ອາການໄຂ້, ໄອ, ດັງບ ໍ່ໄດ້ກ ື່ນ

, ຫາຍໃຈຍາກ ແມ່ນໃຫ້ໂທສອບຖາມສາຍດ່ວນ 165/166   ຫຼ  ໄປພົບແພດທັນທ . 

• ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງ ລ້າງມ  ໃສ່ຜ້າປ ດປາກ-ດັງ ສັກວັກຊ ນໃຫ້ຄົບ ຍັງແມ່ນວິທ ທ ື່ປ້ອງ

ກັນທ ື່ດ ທ ື່ສຸດ ທ ື່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານປະຕິປັດຢູ່າງເຄັົ່ງຄັດ. 
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ມາຮອດນ ື້ ການລາຍງານສະພາບພະຍາດ ໂຄວດິ-19 ປະຈ າວນັຈນັ ວນັທ  13 ກນັຍາ ປ ີ

2021 ຂອງຂາ້ພະເຈົື້າ ໄດສ້ ື້ນສດຸພຽງເທົົ່ານ ື້. ຂ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍງັບນັດາທາ່ນ

ທ ື່ຕດິຕາມຊມົ, ຮບັຟງັ, ຂ ໃຫບ້ັນດາທາ່ນຈົົ່ງມ ພາລະນາໄມສມົບ ນ ແລະ ປອດໄພຈາກ

ພະຍາດໂຄວດິ-19  

(ຂອບໃຈ) 


