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 ບົດຖະແຫງຼຂາ່ວ 

ຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ເພ ື່ອປອ້ງກັນ ຄວບຄມຸ ແລະ ແກໄ້ຂ ພະຍາດອກັເສບປອດທ ື່ເກ ດ

ຈາກເຊ ື້ອຈລຸະໂລກສາຍພັນໃໝ ່COVID-19 

ປະຈ າວນັພະຫດັ ວັນທ  23 ກນັຍາ ປ ີ2021 

ສະບາຍດ  ບັນດາທ່ານທ ື່ກ າລັງຕິດຕາມຮັບຊົມ ແລະ ຮັບຟັງ ການຖ່າຍທອດສົດຖະແຫຼງຂ່າວ

ຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ປະຈ າວັນພະຫດັ ວນັທ  23 ກັນຍາ ປ ີ2021.  

ຂ້າພະເຈົື້າ ດຣ. ຣັດຕະນະໄຊ ເພັດສຸວັນ ຫົວໜ້າກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕ ໍ່, ກະຊວງ

ສາທາລະນະສຸກ ຈະຖະແຫຼງຂ່າວ ກ່ຽວກັບ ສະພາບໂຄວິດ-19 ຢ ູ່ ສປປ ລາວ,  ໃນທົົ່ວໂລກ 

ແລະ ບາງຂ ໍ້ແນະນ າເພິື່ມເຕ ມ. 
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ຕ ໍ່ໄປ ຂາ້ພະເຈົື້າ ຂ ລາຍງານ:  

❖ ສະພາບການລະບາດພະຍາດໂຄວດິ-19 ຢ ູ່ ສປປ ລາວ, ມາຮອດວນັທ  21 ກນັຍາ 

2021:  

ໄດ້ກວດວິເຄາະທັງໝົດ 5,652 ຄົນ, ໃນນັື້ນ ກວດພົບຜ ້ຕິດເຊ ື້ອໃໝ່ ທັງໝົດ 694 ຄົນ: 

- ກ ລະນ ນ າເຂົື້າ ມ  28 ຄນົ ຈາກ ແຂວງ ສາລະວັນ 13 ຄົນ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 5 ຄົນ,  

ສະຫວັນນະເຂດ 5 ຄົນ, ຈ າປາສັກ 4 ຄົນ ແລະ ຄ າມ່ວນ 1 ຄົນ. ເຊິື່ງກວດພົບຈາກແຮງງານ

ລາວ ຫຼ  ຜ ທ້ ື່ເດ ນທາງມາຈາກຕ່າງປະເທດ ເຂົື້າມາຕາມຈຸດຜາ່ນແດນສາກົນ.    

- ສ າລບັ ການຕດິເຊ ື້ອໃນຊມຸຊົນ ມ  666 ຄນົ ລາຍລະອຽດ ດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນ ື້:  
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1. ນະຄອນຫວຼງ 563 ຄນົ: ເກ ອບ 90 ເປີເຊັນ ມາຈາກໂຮງງານ ຕັດຫຍິບລາຍ

ລະອຽດຄ :  

- ຈາກໂຮງງານ TriO: 371 ຄົນໃນຈ ານວນຕົວຢູ່າງທັງໝົດ 669;  

- ຈຸດເກັບຕົວຢູ່າງ ເມ ອງ ນາຊາຍ ທອງ:ພົບ 89 ຄົນ ໃນຈ ານວນທັງໝົດ 280 

ຕົວຢູ່າງ;  

- ໂຮງງານ Venture ບ້ານສາຍນ ໍ້າເງ ນ:  42 ຄົນ ໃນຈ ານວນ 140 ຕົວຢູ່າງ;  

-  ຈຸດເກັບ ຕົວຢູ່າງ ຈາກບ ງຂະຫຍອງ : ໃຫ້ຜົນບວກ 36 ຄົນ; ໃນຈ ານວນ 390 

ຕົວຢູ່າງ;  
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- ຈຸດເກັບຕົວຢູ່າງໂຮງໝໍເຊດຖາທິລາດ ແລະ ໂຮງໝໍ ເດັກ 9 ຄົນ ຈາກ ເມ ອງໄຊ 

ເສດຖາ ມ  02 ຄົນ (02 ບ້ານ),  ເມ ອງ ຫາດຊາຍຟອງ 03 ຄົນ (03 ບ້ານ),  ເມ ອງໄຊ

ທານ  01 ຄົນ ( ບ້ານໜອງວຽງຄ າ) , ເມ ອງສ ໂຄດຕະບອງ ມ  02 ຄົນ (02 ບ້ານ), 

ເມ ອງ ນາຊາຍທອງ ມ  01 ຄົນ ຈາກບ້ານໜອງປັກແຮດ ເປັນພະຍາບານ ພະແນກສຸກ

ເສ ນ ໂຮງໝໍເດັກ ຜ ້ກ່ຽວມ ນ້ອງໄພ້ ທ ື່ເຮັດວຽກຢ ູ່ໂຮງງານ Trio ທ ື່ມ ຄົນຕິດເຊ ື້ອມາ

ກ່ອນ.  

- ມາຈາກ: ສ ນກັກກັນສ ໂຄດ ມ  8ຄົນ,  ສ ນຫລັກ 27 ມ  8 ຄົນ, ໂຮງໝໍ 103 ມ  

1 ຄົນ, ໂຮງໝໍມິດຕະພາບ ມ  1 ຄົນ ແລະ  ກົມໃຫຍ່ກອງທັບ 641  ມ  4 ຄົນ. 

2. ຈ າປາສັກ 46 ຄນົ:  
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- 19 ຄົນ ຈາກນິຄົມ 1 (ສວນຢາງ) ບ້ານໜອງກອກ ເມ ອງບາຈຽງ ເປັນຄົນ

ຫວຽດນາມ,  3 ຄົນ ສວນຢາງພາລາດັກໆ (ຄົນລາວ 1, ຄົນ ຫວຽດນາມ 2),  3 

ຄົນ ມາຈາກບ້ານພອງເພາະ ມ. ປະທຸມພອນ ເປັນບ້ານໃໝ່ ທ ື່ພົວພັນກັບຈຸ້ມ 

ປະທຸມພອນ 

- ສ່ວນທ ື່ເຫຼ ອມາຈາກນະຄອນປາກເຊ ລວມມ  ທະຫານ 1 ຄົນ,  ພະນັກງງານ

ໂຮງແຮມ 1, ພະນັກງານໄອຍະການ 1 

3. ຄ າມວ່ນ 26 ຄນົ:  

-    ເມ ອງ ທ່າແຂກ 22 ຄົນ (ບ ລິສັດຄາຍຢວນ 14 ຄົນ)  

- ເມ ອງ ເຊບັື້ງໄຟ 3 ຄົນ 

- ເມ ອງ ຍົມມະລາດ 1 ຄົນ (ບຸກຄະລາກອນການແພດ) 



6 

 

 4.  ສະຫວນັນະເຂດ 10 ຄນົ: 

- ຄ້າຍຄຸມຂັງຫຼັກ 6 ມ  07 ກ ລະນ  (ກວດຕົວຢູ່າງຄັື້ງທ ື່ 03) 

- ບ້ານວົງວິໄລ, ເມ ອງເຊໂປນ ມ  01 ກ ລະນ  ເປັນນ້ອງຊາຍຂອງພະນັກງານຕ າ

ຫລວດຄ້າຍຄຸມຂັງຫຼັກ 6 ທ ື່ຕິດເຊ ື້ອມາກ່ອນ  

- ບ້ານໄຊຍະມຸງຄົນ, ນະຄອນໄກສອນ ມ  01 ກ ລະນ  (ກວດຄັື້ງທ ື່ 02) ໄດ້ສ າ

ຜັດໃກ້ຊິດກັບກ ລະນ ຕິດເຊ ື້ອ ພັກຢ ູ່ບ້ານພັກດຽວກັນ ຊ ື່ງໄດ້ລາຍງານໃນວັນທ  

10 ກັນຍາ 2021 

- ຄົນຫວຽດນາມ ມ  01 ກ ລະນ  (ເພດຊາຍ, ອາຍຸ 40 ປີ) ຍັງບ ໍ່ຮ ້ແຫຼ່ງທ ື່ມາຂອງ

ການຕິດເຊ ື້ອ 
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4. ບ ລຄິ າໄຊ 5 ຄນົ:  ທັງ 5 ເປັນຜ ້ສ າພັດໃກ້ຊິດ ແລະ ເປັນຄອບຄົງດຽວກັນກັບຜ ້

ຕິດເຊ ື້ອຜ່ານມາ 

- ເພດຍິງ 32 ປີ ອາຊ ບ ເຮັດນາ ລ ກສາວ 

- ເພດຍິງ 17 ປີ ອາຊ ບ ນັກຮຽນ ຫຼານສາວ 

- ເພດຍິງ 18 ປີ ອາຊ ບ ນັກຮຽນ ຫຼານສາວ 

- ເພດຍິງ 72ປີ ອາຊ ບ ຫວ່າງງານ ເມຍ 

- ປະຈຸບັນ 4 ຄົນ ນອກຈາກລ ກຊາຍ ແມ່ນຢ ູ່ມ ຕົື້ນ ໂພນສ  ເມ ອງ ປາກກະດິງ 

5. ຫລວງນ ໍ້າທາ 5 ຄົນ: 

ທັງໜົດ ເປັນສັນຊາດຈ ນ, ທ ື່ເດ ນທາງມາຈາກ ເຂດພິເສດ ສາມຫ່ຼຽມຄ າ. 
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6. ຫວຼງພະບາງ 5 ຄນົ: 

- ບ້ານໂພນໄຊ, ເມ ອງນານ ມ  04 ກ ລະນ , ກັກໂຕຢ ູ່ສ ນເມ ອງນານ (ອາຊ ບ: ຊາວ

ສວນ 02 ກ ລະນ ; ອາຊ ບ: ກ າມະກອນ ແລະ ນັກຮຽນ) ທ ື່ໄດ້ສ າຜັດໃກ້ຊິດກັບຄົນ

ບ້ານໂພນໄຊຕິດເຊ ື້ອ.  

- ບ້ານຂົວທ ື່ 01, ນະຄອນຫລວງພະບາງ (ເພດຊາຍ, ອາຍຸ 21 ປ,ີ ອາຊ ບ: ນັກສຶກ

ສາ ຮຽນອອນລາຍ ບ ໍ່ໄດ້ໄປໃສ່ ຢ ູ່ແຕ່ເຮ ອນ), ບ ໍ່ມ ອາການຫຍັງ (ບ ໍ່ຮ ້ແຫຼ່ງທ ື່ມາ

ຂອງການຕິດເຊ ື້ອ) 

7. ແຂວງວຽງຈນັ 4 ຄົນ: 

- 03 ຄົນ ແມ່ນເຮັດວຽກຢ ູ່ໂຮງງານຊ ມັງວັງວຽງ 
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• ບ້ານປາກເປາະ, ເມ ອງວັງວຽງ ມ  01 ກ ລະນ  (ເພດຊາຍ, ອາຍຸ 39 ປີ) 

• ບ້ານພ ດິນແດງ, ເມ ອງວັງວຽງ ມ  01 ກ ລະນ  (ເພດຊາຍ, ອາຍຸ 59 ປີ) 

• ບ້ານຂັນມາກ, ເມ ອງວັງວຽງ ມ  01 ກ ລະນ  (ເພດຍິງ, ອາຍຸ 27 ປີ) 

-  ມ  01 ຄົນ (ເພດຍິງ, ອາຍຸ 53 ປີ) ຢ ູ່ບ້ານໂພນຫ , ເມ ອງໂພນໂຮງ ຊ ື່ງມ 

ປະຫວັດສ າຜັດໃກ້ຊິດກັບກ ລະນ ຕິດເຊ ື້ອ ທ ື່ໄປເຮ ອນດ  ຢ ູ່ບ້ານໂພນຫ  ແລະ ໄດ້

ລາຍງານ ໃນວັນທ  22 ກັນຍາ 2021. 

8. ຊຽງຂວາງ 2 ຄນົ:   
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ບ້ານຫ ສິມ, ເມ ອງຜາໄຊ ມ  02 ກ ລະນ  (ເພດຊາຍ, ອາຍຸ 67 ປີ, ອາຊ ບ: ຜ ້ເຖົື້າ 

ແລະ ເພດຍິງ ອາຍຸ 58 ປີ, ອາຊ ບ: ຜ ້ເຖົື້າ) ແລະ ມ ປະຫວັດສ າຜັດໃກ້ຊິດກັບຄົນ

ເຈັບຕິດເຊ ື້ອ ທ ື່ໄປງານເຮ ອນດ . 

9. ສາລະວນັ 1 ຄນົ:  

ບ້ານນາເຫຼັກ, ເມ ອງສາລະວັນ, ກັກໂຕຢ ູ່ບ້ານຄົນດຽວ  ເປັນລ ກຊາຍ ຂອງຜ ້ຕິດເຊ ື້ອ 

ທ ື່ລາຍງານໃນວັນທ  06 ກັນຍາ 2021. 

 

➢ ປະຈຸບັນ ຜ ຕ້ິດເຊ ື້ອໃໝ່ທັງໝົດ ໄດ້ເຂົື້ານອນແຍກປູ່ຽວ ແລະ ຮັບການປ ິ່ນປົວຢ ູ່ສະຖານທ ື່

ປ ິ່ນປວົທ ື່ຖ ກກ ານົດໄວ້.  
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➢  ມາຮອດມ ື້ນ ື້ ພວກເຮົາມ ຕົວເລກຜ ຕ້ິດເຊ ື້ອສະສົມທັງໝົດ 20,646 ຄນົ, ເສຍຊ ວິດສະ

ສົມ 16 ຄົນ ແລະ ຄົນເຈັບກ າລັງປ ິ່ນປົວ ທັງໝົດ 4,861 ຄົນ.   

➢ ເຂດສ່ຽງທ ື່ຜ ຕ້ິດເຊ ື້ອໄດເ້ດ ນທາງໄປໃນນະຄອນຫວຼງວຽງຈັນ 

o ໂຮງງານ ອານພ , ບ້ານໜອງທາ, ເມ ອງ ຈັນທະບ ລ  

o ໂຮງງານ ທຣ ໂອ, ບ.ສ ເກ ດ, ມ. ນາຊາຍທອງ 

o ໂຮງງານ ເວັນເຈ , ບ.ສ ວິໄລ, ມ. ໄຊທານ  

o ຕະຫຼາດທ່າງອ່ນ 

o ໂຮງງານນ ໍ້າດ ື່ມ ຄຣິດສະຕ  

o ຊຸບເປີມາເກັດດ ມາກ ຫຼັກ 7 

o ບ ລິສັດ ເມ ອງວັງ 
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o ບ ລິສັດ ດ ເຄ 

o ບ ລິສັດ ກຸງສ ເຊົົ່າສິນເຊ ື່ອ 

➢   ບາ້ນໃໝ່ທ ື່ກ ານົດເປນັເຂດແດງ ໃນນະຄອນຫວຼງວຽງຈັນ ມ  2 ບາ້ນ:   

o ເມ ອງໄຊທານ : ບ້ານ ໂນນແກ້ວ  

o ເມ ອງ ສ ສັດຕະນາກ: ບ້ານ ໂພນສະຫວັນ  

➢  ຜ ້ທ ື່ມ ຈດຸປະສງົຢາກກວດຊອກຫາເຊ ື້ອໂຄວດິ-19 ສ າລັບ ນະຄອນຫວຼງວຽງຈນັ

ແມນ່ມ : 

 1) ຈຸດເກັບຕົວຢູ່າງ ເດ ື່ນກລິາໃນຮົົ່ມ ບຶງຂະຫຍອງ,  

2) ຈຸດເກັບຕົວຢູ່າງ ເມ ອງໄຊເສດຖາ ໂຮງຮຽນ ມສ ລາວ-ຫວຽດ.  

3) ຈຸດເກັບຕົວຢູ່າງ ມສ ເຈົື້າອະນຸວົງ,  
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4) ຈຸດເກັບຕົວຢູ່າງ ເຄ ື່ອນທ ື່ຕາມໂຮງງານ 3 ກຸ່ມ 

5) ຈຸດເກັບຕົວຢູ່າງ ມ. ນາຊາຍທອງ ແມ່ນຢ ູ່ ໂຮງໝໍເມ ອງ 

6) ຈຸດເກັບຕົວຢູ່າງ ມ. ໄຊທານ  ແມ່ນຢ ູ່ ມສ ຕານມ ໄຊ 

7) ນອກຈາກນ ື້ຍັງມ ບັນດາໂຮງໝໍສ ນກາງກ ໍ່ເກັບຕົວຢູ່າງເຊັົ່ນກັນ 

ເຊິື່ງທັງ 7 ທ ມແມ່ນໃຫ້ບ ລິການບັນດາທ່ານທຸກວັນຕອນເຊົື້າ 9-12ມ (ວັນຈັນ 

ຫາ ວັນອາທິດ) ແລະ ຍງັມ ທ ມງານເກັບຕົວຢູ່າງເຄ ື່ອນທ ື່ໄປເກັບໃນສະຖານທ ື່ທ ື່ມ 

ການລາຍງານຄົນຕິດເຊ ື້ອ. 

• ສ າລບັແຂວງ ແມ່ນທ່ານສາມາດໄປກວດຊອກຫາເຊ ື້ອໄດ້ຢ ູ່ໂຮງໝໍແຂວງ ຫຼ  ສະ 

ຖານທ ື່ທ ື່ກ ານົດໄວ້ ຫຼ  ທ ມງານໜ່ວຍເຄ ື່ອນທ ື່ ທ ື່ລົງເກັບຕົວຢູ່າງ ໃນເຂດທ ື່ມ ການ

ລະບາດໃນຊຸມຊົນ. 
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• ການ ໃຫ້ບ ລິການ ສັກວັກຊິນຍັງສ ບຕ ໍ່ ຄ ເກົົ່າ ຈຸດທ  1) ຢ ູ່ ສ ນການຄ້າລາວໄອເຕັກ

, 2) ຢ ູ່ວັດຈ ນ ບ້ານດົງປາແລບ, 3) ໂຮງໝໍເມ ອງ 9 ຕົວເມ ອງ, ສ າລັບບ້ານແດງ 

ຈະມ ທ ມເຄ ື່ອນທ ື່ລົງໃຫ້ບ ລິການໃນເຂດບ້ານຂອງທ່ານ 

➢ ການເຝົົ້າລະວງັຢ ູ່ຕາມຈດຸຜາ່ນແດນ ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ 

• ວັນທ  22 ກັນຍາ 2021 ມ ຜ ເ້ດ ນທາງເຂົື້າຕາມດ່ານຕ່າງໆໃນ ສປປ ລາວ ຈ າ

ນວນ ທັງໝົດ 1,965 ຄນົ.  

• ປດັຈບັຸນ ທົົ່ວປະເທດມ ສ ນຈ າກດັບ ລິເວນທ ື່ຍງັເປີດຢ ູ່ 115 ສ ນ ແລະ 55 

ໂຮງແຮມ, ມ ຜ ້ຈ າກດັບ ລິເວນ 6,930 ຄນົ.  

➢  ຕ ໍ່ໄປນ ື້ ຂາ້ພະເຈົື້າຂ ລາຍງານສະພາບການຕິດເຊ ື້ອໃນທົົ່ວໂລກ:  
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• ປດັຈບັຸນ ທົົ່ວໂລກມ ລາຍງານຜ ຕ້ິດເຊ ື້ອສະສົມທັງໝົດ 230,824,970 

(511,620 ໃໝ່), ເສຍຊິວິດທັງໝົດ 4,731,434 (9,015 ໃໝ່), ປີິ່ນປົວຫາຍ

ດ  207,517,011 (530,122 ໃໝ່).   ສ າລັບ 3 ອັນດັບ ປະເທດທ ື່ມ ຜ ້ຕິດເຊ ື້ອ 

ແລະ ເສຍຊວິິດຫາຼຍກວ່າໝ ່ໃນໂລກ ກ ໍ່ຍັງແມ່ນ ສະຫະລດັອາເມລກິາ, ອນິເດຍ 

ແລະ ບຣາຊວິ.  

• ບັນດາປະເທດທ ື່ມ ຊາຍແດນຕິດຈອດກບັ ສປປ ລາວ 

ປະເທດທ ື່ລາຍງານຜ ຕ້ິດເຊ ື້ອຫຼາຍກວ່າໝ ່ແມ່ນ ສສ ຫວຽດນາມ ມ ລາຍງານຜ ້

ຕິດເຊ ື້ອໃໝ່ 11,527 ຄນົ ແລະ ເສຍຊ ວິດໃນມ ື້ດຽວ 236 ຄົນ, ຮອງລົງມາແມ່ນ 

ປະເທດໄທ ເຊິື່ງມ ຜ ຕ້ິດເຊ ື້ອໃໝ່ 11,252 ຄົນ ແລະ ເສຍຊ ວິດໃນມ ື້ດຽວ 141 ຄນົ. 
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➢ ບັນດາທາ່ນທ ື່ນບັຖ  ແລະ ຮກັແພງທງັຫາຼຍ 

- ເປັນເວລາ ນ ື່ງອາທ ດ ແລ້ວທ ື່ຕົວເລກ ການຕິດເຊ ື້ອໃນຊຸມຊົນ ຂອງ ສ ປປ ລາວ  

ສ ງກ່ວາການຕິດເຊ ື້ອນ າເຂົື້າຈາກແຮງງານ. ເຊ ື່ງປັດຈຸບັນນ ື້ແມ່ນເກ ດການລະບາດໃນ

ຊຸມຊົນທ ື່ມ ລັກສະນະແຜ່ກ້ວາງໂດຍສະເພາະໃນແຂວງຈ າປາສັກ, ຄ າມ່ວນ ແລະ 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ດ້ວຍເຫດຜົນດັົ່ງກ່າວ ຄະນະສະເພາະກິດຂັື້ນສ ນກາງກ ໍ່ຄ ຂັື້ນ

ແຂວງກ ໍ່ໄດ້ອອກມາດຕະການເພ ື່ມເຕ ມຢູ່າງເຂັື້ມງວດ ເຊ ື່ງໃນນັື້ນການຫ້າມອອກ

ບ້ານກ ໍ່ເປັນມາດຕະການຫຼັື້ກ ແລະ ສ າຄັນ ທັງນ ື້ກ ໍ່ເພ ື່ອ: ສະກັດກັື້ນ ແລະ ຢຸດຢັົ້ງໃຫ້

ເຊ ື້ອຢ ູ່ກັບທ ື່ ບ ໍ່ແຜ່ຈາກຄົນໜ ື່ງໄປສ ່ສັງຄົມ ດັົ່ງທ ື່ພວກເຮົາກ າລັງປະເຊ ນຢ ູ່ໃນ

ປັດຈຸບັນ.  
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• ສາເຫດກ ໍ່ຍ້ອນວ່າການລະບາດຄັື້ງນ ື້ ທ ື່ມ ລັກສະນະຕິດເຊ ື້ອໄດ້ໄວ ແລະ ແຜ່ລາມສ ່ວົງກ້

ວາງນັື້ນກ ໍ່ຍ້ອນແມ່ນສາຍພັນເດວຕ້າ, ຜ ້ຕິດເຊ ື້ອສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນບ ໍ່ສະແດງອາການຢູ່າງ

ຊັດເຈນ ແລະ ໄລຍະບົົ່ມເຊ ື້ອໄວກ່ວາສາຍພັນດັົ່ງເດ ມຄ ພາຍໃນ 3- 7  ວັນສາມາດສົົ່ງ

ເຊ ື້ອໄດ້.  

• ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈ ື່ງຈ າເປັນຈະຕ້ອງຈ າກັດບ ລິເວນ ເປັນເວລາ 14 ວັນ ກ ໍ່ເນ ື່ອງຈາກວ່າ

ພາຍໃນເວລາດັົ່ງກ່າວ ຖ້າຮ່າງກາຍເຮົາຈະສ້າງພ ມປ້ອງກັນຂ ື້ນມາໃນໂຕເຮົາເອງ ແລະ 

ສາມາດຂ້າເຊ ື້ອໂຄວິດ-19 ຈ ື່ງເຮັດໃຫ້ຖ້າເຮົາຜ່ານພົື້ນ 14 ວັນໄປໄດ້ໂດຍບ ໍ່ມ ອາການ

ສະແດງຫຍັງອອກໝາຍຄວາມວ່າຮ່າງກາຍເຮົາຜ່ານວິກິດການຕິດເຊ ື້ອໄດ້ ແຕ່

ກົງກັນຂ້າມ ຫາກເຮົາບ ໍ່ປະຕິບັດມາດຕະການເຊັົ່ນ ອອກຈາກບ້ານກ່ອນໄລຍະ 14 ວັນກ ໍ່

ຈະມ ຄວາມສ່ຽງທ ື່ເຮົາຈະແຜ່ເຊ ື້ອໃນຈຸດຕ່າງໆ ໃສ່ຄົນທ ື່ຢ ູ່ອ້ອມຂ້າງເຮົາ ດັົ່ງນັື້ນ 

ຂ້າພະເຈົື້າຫວັງວ່າທ່ານຈະເຂົື້າໃຈ ແລະ ປະຕິບັດຢູ່າງເຂັື້ມງວດ . 
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• ໃນມ ື້ວານນ ື້ພວກເຮົາກ ໍ່ໄດ້ຮັບພວກເຮົາກ ໍ່ມ ຂ່າວດ ທ ື່ໄດ້ຮັບ ວັກຊ ນຈາກ ສະຫະພັນ

ລັດເຊຍ Sputnik light ຊະນິດສັກເຂັມດຽວ ຈ ານວນ 30,000 ໂດສ. ສະນັື້ນໃຫ້

ບັນດາທ່ານໄປສັກວັກຊ ນຕາມຈຸດຕ່າງໆທ ື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້. 

• ສາຍດ່ວນ 165 – 166 ຂອງພວກເຮົາແມ່ນເປີດບ ລິການໃຫ້ຄ າປືກສາ ກ່ຽວກັບພະຍາດ 

ທ່ານສາມາດໂທເພ ື່ອຮັບຂ ໍ້ມ ນເພ ື້ມເຕ ມໄດ້.  

• ມາດຕະການຫຼັກໃນການສະກັດກັື້ນການລະບາດຄ : 1.  ຢ ູ່ເຮ ອນ, 2. ຖ້າຮ ້ວ່າໂຕເອງ

ສ າຜັດໃກ້ຊິດແມ່ນໃຫ້ແຈ້ງໃຫ້ເຈົື້າໜ້າທ ື່, ອ ານາດການປົກຄອງເພ ື່ອກັກໂຕໃນສ ນຈ າກັດ

ບ ລິເວນທ ື່ທາງການໄດ້ກ ານົດໄວ້, 3. ຖ້າມ ອາການແມ່ນໃຫ້ໄປຫາແພດໝໍທັນທ , 4. ຜ ້ທ ື່

ບ ໍ່ທັນໄດ້ສັກວັກຊ ນແມ່ນໃຫ້ຮ ບຮ້ອນໄປສັກ. 
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ມາຮອດນ ື້ ການລາຍງານສະພາບພະຍາດ ໂຄວດິ-19 ປະຈ າພະຫດັ ວນັທ  23 ກນັຍາ ປ ີ

2021 ຂອງຂາ້ພະເຈົື້າ ໄດສ້ ື້ນສດຸພຽງເທົົ່ານ ື້, ຂ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍງັບນັດາທາ່ນ ທ ື່

ໄດຕ້ິດຕາມຮັບຟັງ ແລະ ຮັບຊມົ. 

(ຂ ຂອບໃຈ) 


