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 ບົດຖະແຫຼງຂ່າວ 

ຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ເພ ື່ອປ້ອງກັນ ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂ ພະຍາດອັກ

ເສບປອດທ ື່ເກ ດຈາກເຊ ື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ COVID-19 

ປະຈ າວັນ ອາທິດ ວັນທ  12 ກັນຍາ ປ  2021 

ສະບາຍດີ ບັນດາທ່ານທີີ່ກ າລັງຕິດຕາມຮັບຊົມ ແລະ ຮັບຟງັ ການຖ່າຍທອດສົດຖະແຫຼງຂ່າວ

ຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ປະຈ າວັນອາທິດ ວັນທ  12 ກັນຍາ ປ  2021.  

- ຂ້າພະເຈົົ້າ ດຣ. ຣັດຕະນະໄຊ ເພັດສຸວັນ ຫົວໜ້າກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕ ີ່, ກະຊວງ

ສາທາລະນະສຸກ ຈະຖະແຫຼງຂ່າວ ກ່ຽວກັບ ສະພາບໂຄວິດ-19 ຢ ູ່ ສປປ ລາວ,  ໃນທົີ່ວໂລກ 

ແລະ ບາງຂ ົ້ແນະນ າເພິີ່ມເຕີມ.  

ຕ ື່ໄປ ຂ້າພະເຈົື້າ ຂ ລາຍງານ:  
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❖ ສະພາບການລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢ ່ ສປປ ລາວ, ມາຮອດວັນທ  11 

ກັນຍາ 2021:  

 ໄດ້ກວດວິເຄາະທັງໝ ົດ 4,092 ຄົນ, ໃນນັົ້ນ ກວດພົບຜ ້ຕິດເຊ ົ້ອໃໝູ່ ທັງໝົດ 217 ຄົນ

ເຊິີ່ງຕິດເຊ ື້ອໃນຊຸມຊົນ 96 ຄົນ ເປັນຜ ້ສ າຜັດໃກ້ຊິດນ າຜ ້ຕິດເຊ ົ້ອທີີ່ຜ່ານມາ ແລະ 

ກ ລະນ ນ າເຂົື້າ ມ  121 ຄົນ ເຊິງ ມາຈາກ ແຂວງສາລະວັນ 49 ຄົນ, ສະຫວັນນະເຂດ 

46 ຄົນ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 12 ຄົນ, ຄ າມວ່ນ 9 ຄົນ,ຈ າປາສັກ 4 ຄົນ, ແລະ ຫຼວງພະ

ບາງ 1 ຄົນ . ເຊິີ່ງກວດພົບຈາກແຮງງານລາວ ຫຼ  ຜ ້ທີີ່ເດີນທາງມາຈາກຕ່າງປະເທດ ເຂົົ້າຕາມ

ຈຸດຜາ່ນແດນສາກົນ.    

ສ າລັບການຕິດເຊ ື້ອໃນຊຸມຊົນ ຢ ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ບັນດາແຂວງແມ່ນ

ມ ລາຍລະອຽດດັື່ງນ ື້:  
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• ຈ າປາສັກ 57 ຄົນ:  

57 ຄົນ ມາຈາກຊຸມຊົນ ທີີ່ເປັນຈຸ້ມກ ລະນີທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ໂຮງໝ ຊຸມຊົນເມ ອງປະທ 

ພອນ ທີີ່ ໄດ ້ລາຍງານ ມາແຕູ່ຕົົ້ນເດ ອນກັນຍາ ຈົນຮອດປະຈຸບັນນີົ້ ລາຍລະອຽດມີດັີ່ງນີົ້: 

- ຈາກເມ ອງປະທຸມພອນ 53 ຄົນ : ໃນນີົ້ ຈາກບ້ານຫຼັກ 40 ມີ 14 ຄົນ, ໜອງປັກ

ແຮດ 34 ຄົນ, ນ ົ້າໃສເທິງ 05 ຄົນ. 

- ຈາກເມ ອງໄຊນະສົມບ ນ 01 ຄົນ ເປັນຜ ້ສ າຜັດໃກ້ຊິດແຮງງານ ບ້ານໜອງຂາມ 

- ຈາກເມ ອງບາງຈຽງ 02 ຄົນ ເປັນຜ ້ສ າຜັດໃກ້ຊິດຄົນຈີນ ບ້ານໜອງນ ົ້າຂາວ 

- ນະຄອນປາກເຊ 01 ຄົນ ເປັນຜ ້ສ າຜັດໃກ້ຊິດຄົນຈີນ ບ້ານທ່າຫີນ 

• ຄ າມ່ວນ 24 ຄົນ:  

• ບ້ານຈອມແກ້ວ, ເມ ອງທ່າແຂກ  02 ຄົນ 
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• ບ້ານໂພນສະໜາມ, ເມ ອງທ່າແຂກ 09 ຄົນ (ສ າຜັດ.ໃກ້ຊິດ 5 ຄົນ, ຈາກຈຸດຄັດກອງ 

ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ກ ລະນີນີສົງໃສ) 

• ບ້ານວຽງວິໄລ, ເມ ອງທ່າແຂກ 02 ຄົນ (ກ ລະນີສ າຜັດໃກ້ຊິດຜ ້ຕິດເຊ ົ້ອ) 

• ບ້ານນາບົງ, ເມ ອງທ່າແຂກ 03 ຄົນ (ກ ລະນີສ າຜັດໃກ້ຊິດຜ ້ຕິດເຊ ົ້ອ) 

• ບ້ານຈອມທອງ, ເມ ອງທ່າແຂກ 01 ຄົນ 

• ບ້ານສິວິໄລ ເມ ອງທ່າ 02 ຄົນ  

• ບ້ານຕານ, ເມ ອງທ່າແຂກ 01 ຄົນ 

• ບ້ານມ່ວງໄຂູ່, ເມ ອງທ່າແຂກ 01 ຄົນ 

• ບ້ານ ໂພນສະອາດ, ເມ ອງມະຫາໄຊ 03 ຄົນ (ກ ລະນີສ າຜັດໃກ້ຊິດຜ ້ຕິດເຊ ົ້ອ)

ສະຫວັນນະເຂດ 5  ຄົນ: 
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 1. ບ້ານອຸດົມວິໄລ ມ ີ02 ຄົນ, ທີີ່ມີປະຫັວດພົວພັນໃກ້ຊິດກັບກ ລະນີຕິດເຊ ົ້ອ ທີີ່ເປັນ

ພະນັກງານແພດ ເຮັດວຽກຢ ູ່ຕຶກເດັກໂຮງໝ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຊ ີ່ງເປັນຄົນໃນ

ຄອບຄົວດຽວກັນ 

2. ບ້ານທາດອີງຮັງ ມ ີ01 ຄົນ ມີຄົນໃນຄອບຄົວຕິດເຊ ົ້ອ  

3. ບ້ານສະພານເໜຶອ ມ ີ01 ຄົນ ອາຊີບເປັນພະນັກງານຕ າຫລວດຢ ູ່ແດນສະຫວັນ ຊ ີ່ງ

ໄດ້ພົວພັນໃກ້ຊິດກັບກ ລະນີຕິດເຊ ົ້ອ ທີີ່ເປັນ ປກສແຂວງ ທີີ່ໄດ້ລາຍງານໃນວັນທີ 

06/09/2021 

4. ບ້ານນາຄັນຫລີີ່, ເມ ອງສອງຄອນ ມີ 01 ຄົນ; ແຮງງານອອກຈາກສ ນ ກັກກັນຫຼາຍ

ກວ່າ 28 ມ ົ້. 

• ສາລະວັນ 4 ຄົນ:  
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1. ພະນັກງານແພດ 02 ຄົນ (ພະນັກງານອາຫານ ແລະ ຢາ 01 ຄົນ ແລະ ພະຍາບານ 

01 ຄົນ, ເຂົົ້າປະຈ າການຢ ູ່ສ ນ ມສ ສາລະວັນ; ກວດ ພົບ ເຊ ົ້ອ ໃນຊ່ວງກັກຕົວ ຫຼັງ

ສີົ້ນສຸດ ການປະຈ າການໃນສ ນ 

2. ຈາກບ້ານຄັນທະລາດ ມ ີ01 ຄົນ ເປັນລ ກຊາຍຂອງພະນັກງານຕ າຫລວດທີີ່ຕິດເຊ ົ້ອ

ມາກ່ອນແລ້ວ 

3. ບ້ານດົງໃຫູ່ຍ ມ ີ01 ຄົນ ເປັນລ ກຊາຍຂອງພະນັກງານຕ າຫລວດທີີ່ຕິດເຊ ົ້ອມາກ່ອນ

ແລ້ວ 

 

• ຫຼວງພະບາງ 2 ຄົນ: 

 - ເປັນ ເພດ ຊາຍ ອາຍຸ 33 ປີ, ອາຊີບ ກ າມະກອນ, ບ້ານ ໃໝູ່, ເມ ອງງອຍ, ແຂວງ

ຫຼວງພະບາງ 



7 

 

- ເປັນ ເພດ ຍິງ ອາຍຸ 32 ປີ, ອາຊີບ ກ າມະກອນ , ບ້ານ ໃໝູ່, ເມ ອງງອຍ, ແຂວງຫຼວງ

ພະບາງ ເຊິງພວກກ່ຽວ ແມູ່ນຕິດເຊ ົ້ອ ໃນສ ນຈ າກັດບ ລິເວນ 

• ບ ື່ແກ້ວ 2 ຄົນ: ຈາກຊຸມຊົນຈາກ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼີ່ຽມຄ າ 

• ຫຼວງນ ື້າທາ 1 ຄົນ:  

01 ຄົນ ຊຸມຊົນ ສັນຊາດຈີນ ມາຈາກ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສາມຫລ່ຽມຄ າ (ຄົນເຂົົ້າ

ເມ ອງ ຜິດກົດໝາຍ (ເດີນທາງຈາກ ສາມຫຼີ່ຽມຄ າ ມາຫາ ເມ ອງລອງ ຜ່ານທາງເຮ ອ ເພ ີ່ອ

ຈະກັບຄ ນໄປຈີນ 04 ຄົນ ປະຊາຊົນໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ເຈົົ້າໜ້າທີີ່ສະກັດໄດ້) 

• ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 1 ຄົນ:  

1. ຊຸມຊົນ 1 ຄົນ ມາຈາກ: ບ້ານດົງນາໂຊກໃຕ້ ເມ ອງສີໂຄດຕະບອງ, ຜ ້ກ່ຽວໄດ້ເກັບ

ຕົວຢູ່າງ 03 ຄັົ້ງ, ຊ ີ່ງສ າຜັດກັບກ ລະນີຕິດເຊ ົ້ອທີີ່ເຮັດວຽກຢ ູ່ບ ລິສັດທາງນ ົ້າ-ທາງບົກ ທີີ່ໄດ້

ລາຍງານໃນວັນທີ 27/08/2021 
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➢  ປະຈຸບັນ ຜ ້ຕິດເຊ ົ້ອໃໝູ່ທັງໝົດ ໄດ້ເຂົົ້ານອນແຍກປູ່ຽວ ແລະ ຮັບການປິີ່ນປົວຢ ູ່

ສະຖານທີີ່ປິີ່ນປົວທີີ່ຖ ກກ ານົດໄວ.້  

➢  ມາຮອດມ ົ້ນີົ້ ພວກເຮົາມີຕົວເລກຜ ຕ້ິດເຊ ົ້ອສະສົມທັງໝົດ 17,357 ຄົນ, ເສຍຊີວິດ

ສະສົມ 16 ຄົນ ແລະ ຄົນເຈັບກ າລັງປິີ່ນປົວ ທັງໝົດ 4,228  ຄົນ.  

➢  ສ າລັບ ບ້ານ ທ ື່ຖ ກກ ານົດເປັນບ້ານແດງໃໝ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງ
ຈັນ ແມ່ນບ ື່ມ . ບ້ານແດງເກົື່າມ  17 ບ້ານ 

➢  ແຂວງຄ າມ່ວນ ບ້ານ ທ ື່ຖ ກກ ານົດເປັນບ້ານແດງໃໝ່ ມ  01 ບ້ານ ຄ  
ບ້ານ ທ່າເດ ອ ເມ ອງທ່າແຂກ, ບ້ານແດງເກົື່າມ  37 ບ້ານ 

➢ ແຂວງບ ື່ແກ້ວ ບ້ານ ທ ື່ຖ ກກ ານົດເປັນບ້ານແດງໃໝ່ ບ ື່ມ , ບ້ານແດງ
ເກົື່າມ  05 ບ້ານ 

➢ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ບ້ານ ທ ື່ຖ ກກ ານົດເປັນບ້ານແດງໃໝ່ ບ ື່ມ , 
ບ້ານແດງເກົື່າມ  28 ບ້ານ 

➢ ສະຖານທ ື່ສ່ຽງທ ື່ຜ ້ຕິດເຊ ື້ອໄດ້ໄປ: 
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• ຜ ທ້ີີ່ມຈຸີດປະສົງຢາກກວດຊອກຫາເຊ ົ້ອໂຄວິດ-19  ສ າລັບ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

ຢ ູ່ຈຸດເກັບຕວົຢ່າງບງຶຂະຫຍອງ ເຊິີ່ງເປີດໃຫ້ບ ລກິານບັນດາທ່ານທຸກວັນ (ວັນ

ຈັນ ຫາ ວັນອາທິດ) ໃນຕອນເຊົົ້າ ເວລາ 9:00-12:00 ໂມງ ແລະ ຍັງມີທີມງານ

ເກັບຕົວຢູ່າງເຄ ີ່ອນທີີ່ໄປເກັບໃນສະຖານທີີ່ທີີ່ມກີານລາຍງານຄົນຕິດເຊ ົ້ອ. 

• ສ າລັບແຂວງ ແມູ່ນທ່ານສາມາດໄປກວດຊອກຫາເຊ ົ້ອໄດ້ຢ ູ່ໂຮງໝ ແຂວງ ຫຼ  ສະ 

ຖານທີີ່ທີີ່ກ ານົດໄວ້.  

➢ ການເຝົື້າລະວັງຢ ່ຕາມຈຸດຜ່ານແດນ ໃນຂອບເຂດທົື່ວປະເທດ 

• ວັນທ ີ11 ກັນຍາ 2021 ມີຜ ້ເດີນທາງເຂົົ້າຕາມດ່ານຕ່າງໆໃນ ສປປ ລາວ ຈ ານວນ 

ທັງໝດົ 1,431 ຄົນ.  



10 

 

• ປັດຈຸບັນ ທົີ່ວປະເທດມີສ ນຈ າກັດບ ລເິວນທີີ່ຍັງເປີດຢ ູ່ 93 ສ ນ ແລະ 54 

ໂຮງແຮມ, ມຜີ ້ຈ າກັດບ ລິເວນ 7,537 ຄົນ.  

➢  ຕ ື່ໄປນ ື້ ຂ້າພະເຈົື້າຂ ລາຍງານສະພາບການຕິດເຊ ື້ອໃນທົື່ວໂລກ:  

• ປັດຈຸບັນ ທົີ່ວໂລກມີລາຍງານຜ ້ຕິດເຊ ົ້ອສະສົມທັງໝດົ  225,057,687 

(439,724 ໃໝູ່), ເສຍຊິວິດທັງໝົດ 4,637,423  (7,494 ໃໝູ່), ປີີ່ນປົວ

ຫາຍດ ີ201,585,223 (432,507 ໃໝູ່).   ສ າລັບ 3 ອັນດັບ ປະເທດທີີ່ມຜີ ້

ຕິດເຊ ົ້ອ ແລະ ເສຍຊວິິດຫຼາຍກວາ່ໝ ູ່ໃນໂລກ ກ ີ່ຍັງແມູ່ນ ສະຫະລັດອາເມລິກາ, 

ອິນເດຍ ແລະ ບຣາຊິວ.  

• ບນັດາປະເທດທ ື່ມ ຊາຍແດນຕິດຈອດກັບ ສປປ ລາວ 

- ປະເທດທີີ່ລາຍງານຜ ້ຕິດເຊ ົ້ອຫຼາຍກ່ວາໝ ູ່ແມູ່ນ   ປະເທດໄທ ເຊິີ່ງມີຜ ້ຕິດເຊ ົ້ອໃໝູ່   

15,191 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດໃນມ ົ້ດຽວ 253 ຄົນ ຮອງລົງມາແມູ່ນ ສສ 
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ຫວຽດນາມ ມີລາຍງານຜ ຕ້ິດເຊ ົ້ອໃໝູ່ 11,932 ຄົນ ແລະ ເສຍຊວີິດໃນມ ົ້ດຽວ 

273 ຄົນ.  

ບນັດາທ່ານທ ື່ນັບຖ  ແລະ ຮັກແພງທັງຫຼາຍ 

• ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນທົີ່ວໂລກ ລວມທັງ ສປປ ລາວ  ແມູ່ນຍັງມີທ່າ

ອ່ຽງເພີົ້ມຂ ົ້ນໃນທຸກໆວັນ. ຫຼາຍປະເທດໃນອາຊີ ເຊັີ່ນ: ຢີີ່ປຸູ່ນ, ຫວຽດນາມ ແມູ່ນໄດ້ມີ

ການຂະຫຍາຍເວລາໃນການລ໋ອກດາວອອກໄປຕ ີ່ມ ພ້ອມທັງຍົກລະດັບການກວດຫາເຊ ົ້ອ

ໃຫ້ຫຼາຍຂ ົ້ນ ການປະຕິບັດດັີ່ງກ່າວແມູ່ນເພ ີ່ອຊອກຫາຄົນທີີ່ຕິດເຊ ົ້ອໃຫ້ໄດ້ໄວ ແລະ ທັງ

ຫຼຸດຜ່ອນຈ ວົງຈອນ ການແຜູ່-ຕິດເຊ ົ້ອ. ເຊັີ່ນດຽວກັນກັບ ຫຼາຍແຂວງ ໃນປະເທດເຮົາ ກ ີ່

ໄດປ້ະຕິບັດ ຍຸດທະສາດນີົ້ເຊັີ່ນດຽວກັນ,  
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• ການຈ າກັດບ ລິເວນສ າລັບ ແຮງງານ ຫຼ  ຜ ້ເດີນທາງມາແຕູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ຜ ້ສ າຜັດ

ໃກ້ຊິດ ແມູ່ນສັງເກດເຫັນວ່າ ການຈ າກັດບ ລິເວນ 14 ວັນ ຢ ູ່ຂັົ້ນແຂວງແມູ່ນປະຕິບັດໄດ້

ດີ ແຕູ່ ການສ ບຕ ີ່ໄປຈ າກັດບ ລິເວນຢ ູ່ຂັົ້ນເມ ອງ/ບ້ານ ອີກ 14 ວັນນັົ້ນ ແມູ່ນຍັງປະຕິບັດບ ີ່

ໄດ້ດ ີ ມີການໄປມາຫາສ ູ່ກັບບຸກຄົນອ ີ່ນ ແລະ ກິນເຂົົ້າ ຊຸມແຊວກັບຍາດຕິພີີ່ນ້ອງ, ໝ ູ່

ເພ ີ່ອນ, ເຊິງເປັນສາເຫດໃຫ້ມີການຕິດເຊ ົ້ອໃນຊຸມຊົນເພີົ້ມຂ ົ້ນ ແລະ ການຜ່ອນຜັນ 

(ປົດລ໋ອກ) ມາດຕະການບ້ານແດງກ ີ່ຈະແກູ່ຍາວໄປຕາມກັບເວລາທີີ່ພົບເຊ ົ້ອຄັົ້ງລ່າສຸດ. 

• ແຈ້ງການຫ້ອງວ່າການສ ານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 1094/ຫສນຍ ກ່ຽວ

ກັບ ການສ ບຕ ີ່ປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນຄວບຄຸມ ແລະ ສະກັດກັົ້ນການລະບາດຂອງ

ພະຍາດ COVID-19 ໃນໄລຍະ ວັນທີ 1 ຫາ 15 ກັນຍາ 2021. ເຊັີ່ນ ຂ ົ້ 1.6 ຫ້າມ

ບຸກຄົນເດີນທາງເຂົົ້າ-ອອກ ເຂດທີີ່ມີການຕິດເຊ ົ້ອ (ເຂດແດງ), ຂ ົ້ 1.8 ຫ້າມຈັດປະຊຸມ, 

ໂຮງຊຸມນຸມ ຫຼ  ກິດຈະກ າຕ່າງໆ ທີີ່ຜ ້ເຂົົ້າຮ່ວມ ຫຼາຍກວ່າ 20 ຄົນ ເປັນຕົົ້ນ ແມູ່ນກິດຈະ
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ກ າທາງສາສະໜາ, ງານບຸນປະເພນີ, ງານດອງ, ຂ ົ້ 1.9 ຫ້າມຈັດງານສ້າງສັນ ຫຼ  ຊຸມແຊວ

ທຸກຮ ບແບບ ຢ ູ່ທຸກສະຖານທີີ່, ຂ ົ້ 1.11 ປິດການສັນຈອນພາຫະນະ ຢ ູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງ

ຈັນ ແຕູ່ 22 ໂມງ ຫາ 5 ໂມງເຊົົ້າ ເຊິງມາດຕະການດັີ່ງກ່າວ ແມູ່ນມີຈຸດປະສົງຕົົ້ນຕ ີ່ເພ ີ່ອ

ຢຸດຢັົ້ງ ແລະ ສະກັດກັົ້ນການແຜູ່ເຊ ົ້ອບ ີ່ໃຫ້ຕິດໃສູ່ຜ ້ອ ີ່ນ, ແລະ ທີມແພດໝ  ລວມທັງເຈົົ້າ

ໜ້າທີີ່ ແຂູ່ງກັບເວລາ ເພ ີ່ອຊອກຄົົ້ນຜ ້ສ າຜັດໃກ້ຊິດກັບຜ ້ຕິດເຊ ົ້ອໃຫ້ຫຼາຍທີີ່ສຸດເທົີ່າທີີ່ຮ ້ 

ແລະ ສອບສວນໄດ ້ ແຕູ່ ຖ້າຫາກທ່ານ ບ ີ່ປະຕິບັດ ແລະ ບ ີ່ການໃຫ້ການຮ່ວມມ  ກ ີ່ຈະ

ພາໃຫກ້ານຕິດເຊ ົ້ອຕິດເຊ ົ້ອເກີດຂ ົ້ນເພາະການກະທ າຂອງທ່ານເອງ ແລະ ສຸດທ້າຍທີມ

ແພດກ ີ່ຄ ເຈົົ້າໜ້າທີີ່ກ ີ່ຕ້ອງໄດ້ໄລູ່ຕາມຜ ້ທີີ່ຕິດເຊ ົ້ອໃໝູ່ເຂົົ້າມາ ໂດຍບ ີ່ມີວັນທີີ່ຈະສີົ້ນສຸດງ່າຍ 

ເຊິງເຮັດໃຫ້ການລະບາດຢ ູ່ໃນຊຸມຊົນຂອງທ່ານແກູ່ຍາວຄ ທຸກມ ົ້ນີົ້. ດັີ່ງນັົ້ນ, ຖ້າພວກທ່ານ

ທີີ່ຢ ໃນເຂດສ່ຽງ ຫຼ  ໄປເຂດສ່ຽງມາ ຕ້ອງໄດຈ້ າກັດຕົນເອງຢ ູ່ເຮ ອນ, ປ້ອງກັນຕົນເອງ ຈົນ

ຄົບ 14 ວັນ. ເຮັດໄດ້ຄ ແນວນີົ້ພວກທ່ານກ ີ່ສາມາດຕັດວົງຈອນການແຜູ່ເຊ ົ້ອໃນຊຸມຊົນໄດ້
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ໂດຍພ ົ້ນຖານ ແລະ ກ້າວເຂົົ້າສ ູ່ ຢຸດຕິການແຜູ່ເຊ ົ້ອຢູ່າງສີົ້ນເຊີງ ເຊິີ່ງເປັນທີີ່ທຸກຄົນເພິງປາດ

ຖະໜາ. 

• ສະຫຼຸບແລ້ວ ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງ, ຫຼີກເວັົ້ນການເດີນທາງໄປສະຖານທີີ່ສ່ຽງ. ບ ີ່ໃຫ້ມີ

ການຊຸມແຊວ, ໃສູ່ຜ້າອັດປາກ-ດັງ, ໝັີ່ນລ້າງມ ດ້ວຍນ ົ້າສະອາດໃສູ່ສະບ  ຫຼ  ເຈວລ້າງມ ທີີ່

ມີທາດເຫຼົົ້າ 70 ຂ ົ້ນໄປ, ຮັກສາມາລະຍາດໃນການໄອ-ຈາມ ແລະ ການເກັບມ້ຽນຫຼ ກ າ

ຈັດຂ ົ້ນເຫຍ ົ້ອທີີ່ຕິດເຊ ົ້ອເຊັີ່ນ ຜ້າປິດປາກ-ດັງທີີ່ໃຊ້ແລ້ວ ຫຼ  ເຈ້ຍອະນາໄມ (ທິດຊ ) ທີີ່ໃຊ້

ແລ້ວໃຫ້ມີການຖີົ້ມຖ ກທີີ່, ຖ ກວິທ ີ ເພ ີ່ອປ້ອງກັນບ ີ່ໃຫ້ເຊ ົ້ອຕິດໃສູ່ຄົນອ ີ່ນ. ນອກຈາກນີົ້

ການອະນາໄມຂ້າເຊ ົ້ອໃນອາຄານທີີ່ພັກ ໂດຍສະເພາະ ຫ້ອງນ ົ້າ, ຫ້ອງກິນເຂົົ້າ, ຫ້ອງ

ຮັບແຂກ ຫຼ  ຈຸດທີີ່ມີການສ າຜັດດ້ວຍມ ຫຼາຍ ເຊັີ່ນ ລ ກບິດປະຕ , ຮາວບັນໃດ, ລວມທັງ

ພາຫະນະທີີ່ໃຊ້ ໃຫ້ອະນາໄມ ທຸກວັນ. 
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• ການສັກວັກຊີນກ ີ່ແມູ່ນວິທີນ ີ່ງທີຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮ້າຍແຮງໃນການຕິດພະຍາດ, 

ສະນັົ້ນໃຫ້ທຸກຄົນຈົີ່ງພ້ອມພຽງກັນໄປສັກວັກຊີນ ເພ ີ່ອໃຫ້ເກີດພ ມຄຸ້ມກັນໜ ູ່ ແລະ ເປັນ

ເກາະໃນການປ້ອງກັນພະຍາດ. 

ມາຮອດນ ື້ ການລາຍງານສະພາບພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ປະຈ າວນັອາທິດ 

ວັນທ  12 ກັນຍາ ປ  2021 ຂອງຂ້າພະເຈົື້າ ໄດ້ສ ື້ນສຸດພຽງເທົື່ານ ື້. ຂ 

ສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງບັນດາທ່ານທ ື່ຕດິຕາມຊົມ, ຮັບຟັງ, ຂ ໃຫ້

ບນັດາທ່ານຈົື່ງມ ພາລະນາໄມສົມບ ນ ແລະ ປອດໄພຈາກພະຍາດໂຄວິດ-
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(ຂອບໃຈ) 


