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 ບົດຖະແຫຼງຂ່າວ 

ຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ເພ ື່ອປ້ອງກັນ ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂ ພະຍາດອັກ

ເສບປອດທ ື່ເກ ດຈາກເຊ ື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ COVID-19 

ປະຈ າວັນເສົາ ວັນທ  25 ກັນຍາ ປ  2021 

ສະບາຍດີ ບັນດາທ່ານທີີ່ກ າລັງຕິດຕາມຮັບຊົມ ແລະ ຮັບຟງັ ການຖ່າຍທອດສົດຖະແຫຼງຂ່າວ

ຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ປະຈ າວັນເສົາ ວັນທ  25 ກັນຍາ ປ  2021.  

➢ ຂ້າພະເຈົົ້າ ດຣ. ສີສະຫວາດ ສຸດທານີລະໄຊ ຮອງຫົວໜ້າກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕ ີ່, 

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຈະລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ສະພາບການລະບາດຂອງ

ພະຍາດໂຄວິດ-19 ປະຈ າວັນ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ໃນໂລກ 
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ຕ ື່ໄປ ຂ້າພະເຈົື້າ ຂ ລາຍງານ:  

❖ ສະພາບການລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢ ່ ສປປ ລາວ, ມາຮອດວັນທ  24 

ກັນຍາ 2021:  

ໄດ້ກວດວິເຄາະທັງໝົດ 7,674 ຄົນ, ໃນນັົ້ນ ກວດພົບຜ ້ຕິດເຊ ົ້ອໃໝ່ ທັງໝົດ 447 ຄົນ: 

- ກ ລະນ ນ າເຂົື້າ ມ  20 ຄົນ ຈາກ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ 10 ຄົນ, ສາລະວັນ 7 

ຄົນຈ າປາສັກ 1 ຄົນ, ຄ າມ່ວນ 1 ຄົນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 01 ຄົນ  

- ສ າລັບ ການຕິດເຊ ື້ອໃນຊຸມຊົນ ມ  427 ຄົນ ລາຍລະອຽດ ດັື່ງຕ ື່ໄປນ ື້:  

1. ນະຄອນຫຼວງ 206 ຄນົ, ລາຍລະອຽດມ ດັື່ງນ ື້: 

1) ຈຸດສ ີເກີດ: ພົບເຊ ົ້ອ 71 ຄົນ  

2) ເມ ອງ ໄຊທານີ:  ພົບເຊ ົ້ອ 7 ຄົນ  

3) ຈຸດບ ງຂະຫຍອງ: ພົບເຊ ົ້ອ 18 ຄົນ; 
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4)  ມສ ເຈົົ້າອານຸວົງ: ພົບເຊ ົ້ອ 14 ຄົນ;  

5) ມສ ລາວຫວຽດ:  ພົບເຊ ົ້ອ 11 ຄົນ; 

6) ໂຮງໝ ເຊດຖາທິລາດ ແລະ ໂຮງໝ  ເດັກ ໃຫ້ຜົນບວກ 09 ຄົນ: ເມ ອງຫາດຊາຍ

ຟອງ 03 ຄົນ (ບ້ານສະຫວ່າງ 02 ຄົນ, ສາລາຄ າ 01 ຊ ີ່ງແມ່ນພະນັກງານບ ລິສັດ 

DKSH), ເມ ອງ ສີໂຄດ 02 ຄົນ (ຍະພະ ແລະ ໄຊສະຖານ), ເມ ອງ ໄຊເສດຖາ 02 

ຄົນ (ບ້ານ ອາມອນ ແລະ ບ້ານ ຊຽງດາ), ບ້ານ ໂພນປາເປົົ້າ, ເມ ອງ ສີສັດຕະນາກ 01 

ຄົນ ແລະ ບ້ານ ສາຍນ ົ້າ ເງີນ ເມ ອງ ໄຊທານີ 01 ຄົນ. ສ່ວນທີີ່ເຫຼ ອ ທີມງານລະບາ

ກ າລັງສອບສວນ ແລະ ເກັບກ າຂ ົ້ມ ນ ຂ ໃຫ້ທ່ານຕິດຕາມທາງສ ີ່ອອນລາຍ. 

2. ຄ າມ່ວນ 72 ຄົນ: ລວມມີພະນັກງານຕ າຫຼວດ 3 ຄົນ ແລະ ບ ລິສັດຄາຍຢວນ 

62 ຄົນ.   
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ລາຍງານຈາກ 5 ຕົວເມ ອງ: ທ່າແຂກ 57, ຍົມມະລາດ 7, ເຊບັົ້ງໄຟ 4, ມະຫາໄຊ 3 

ແລະ ຫີນບ ນ 1. 

3. ຈ າປາສັກ 50 ຄົນ: ຊ ີ່ງມາຈາກ: ນະຄອນປາກເຊ, ປະທຸມພອນ ແລະ ບາຈຽງ 

(03 ຄົນ ແມ່ນກ າມະກອນ ສວນຢາງ ດັກລັກ) 

4.  ຫຼວງພະບາງ 41 ຄົນ:  

ເຊິີ່ງໄດ້ສ າຜັດໃກ້ຊິດກັບກ ລະນີຕິດເຊ ົ້ອຢ ່ບ້ານໜອງຂຽວ, ເມ ອງງອຍ ທີີ່ໄດ້ລາຍງານ ໃນ

ວັນທ ີ22 ກັນຍາ 2021.  

o ບ້ານໜອງຂຽວ ມ ີ31 ຄົນ 

o ບ້ານໜອງອ່ຽນ ມ ີ04 ຄົນ  

o ບ້ານປາກບາກ ມ ີ03 ຄົນ 

o ມ ີ03 ຄົນ (ບ້ານພ ພຽງ, ບ້ານສົບຮຸນ, ບ້ານຈອມຍີີ່ງ ມີບ້ານລະ 01 ຄົນ). 
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ຄົນເຈັບຕິດເຊ ົ້ອມີອາຊີບເປັນທະຫານ, ພະນັກງານຄ , ພະນັກງານແພດ; ອາຊີບ

ພະນັກງານກະສິກ າເມ ອງ; ເດັກນ້ອຍ; ອາຊີບ: ເຮັດສວນ ແລະ ເຮັດໄຮ ່ມີອາຊີບລະ 

ແລະ ອາຊີບອ ີ່ນໆ ກ າລັງສະຫຼຸບສັງລວມຂ ົ້ມ ນ. 

5.  ໄຊສົມບ ນ 21 ຄົນ ທັງໝົດ ແມ່ນເສ ີ່ອມໂຍງກັບ ກ ລະນີ ບ້ານໜອງວຽງຄ າ, 

ເມ ອງ ໄຊທານ;ີ (ພ ົ້ນຖານເປັນຄົນເມ ອງລ້ອງຊານ ແຂວງ ໄຊສົມບຸນ); ອາຊີບ 

ກ າມະກອນ ຢ ່ພະແນກກວດຄຸນນະພາບເຄ ີ່ອງ (QCS) ໂຮງງານຕັດຫຍິບ ອານປີ-ລາວ; 

ທີີ່ໄດ ້ເດີນທາງ ໄປ ບ້ານທ່າເຮ ອ, ເມ ອງ ລ້ອງຊານ  ວັນທ ີ13/9/21 (ໃຊ້ລົດຈັກໄປ

ເອງ) ເພ ີ່ອໄປສົີ່ງສະການພ ີ່ຕ ້. 

6. ສະຫວັນນະເຂດ 12 ຄົນ:  

-   ພະນັກງານແພດ ມ ີ04 ຄົນ (ໄດ້ເຂົົ້າປະຈ າການຢ ່ສ ນຫຼັກ 9 ໃນວັນທ ີ03 ກັນຍາ 

2021 ແລະ ອອກປະຈ າການທີີ່ 15 ກັນຍາ 2021) ຊ ີ່ງກວດເປັນຄັົ້ງທີ 03. 



6 

 

- ບ້ານວົງວິໄລ, ເມ ອງເຊໂປນ ມ ີ02 ກ ລະນ ີ(ທັງສອງຄົນເປັນແມ່ລ ກກັນ)  

- ບ້ານແກ້ງຢາງ, ເມ ອງເຊໂປນ ມ ີ02 ກ ລະນ ີທັງສອງຄົນເປັນພະນັກງານຊິບປີົ້ງ 

(ແລ່ນເອກະສານຢ ່ດ່ານແດນສະຫວັນ) ແລະ ຍັງບ ີ່ຮ ້ແຫຼີ່ງທີີ່ມາຂອງການຕິດເຊ ົ້ອ. 

- ບ້ານໂນນສະຫວ່າງ, ເມ ອງອຸທຸມພອນ ມ ີ01 ກ ລະນ ີ(ທະຫານ). 

- ບ້ານສະພານເໜຶອ, ນະຄອນໄກສອນ ມ ີ01 ກ ລະນີ.  

- ຢ ່ຄ້າຍຄຸມຂັງຫຼັກ 06 ມ ີ02 ກ ລະນີ (ກວດຄັົ້ງທີີ່ 03) 

7. ແຂວງວຽງຈັນ 9 ຄົນ: 

o ເມ ອງໂພນໂຮງ ມ ີ06 ຄົນ (ບ້ານນາເລົີ່າ ມ ີ02 ຄົນ; ໃນນັົ້ນມີ 01 ຄົນ ເປັນ

ພະນັກງານໂຮງໝ ເມ ອງ); ບ້ານນາໂພມະລາດ, ບ້ານໂພນງາມ ແລະ ບ້ານໂພນໂຮງ 

ມີບ້ານລະ 01 ຄົນ) ຊ ີ່ງທັງໜົດມີປະຫວັດສ າຜັດໃກ້ຊິດກັບຄົນຕິດເຊ ົ້ອ ທີີ່ໄປຮ່ວມ

ງານເຮ ອນດີ ຢ ່ບ້ານໂພນຫ .  
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o ເມ ອງວັງວຽງ ມີ 03 ຄົນ (ບ້ານປາກເປາະ ມ ີ02 ຄົນ ແລະ ບ້ານພ ດິນແດງ ມີ 01 

ຄົນ) ຊ ີ່ງທັງໜົດມີປະຫວັດສ າຜັດໃກ້ຊິດກັບກ ລະນີຕິດເຊ ົ້ອຢ ່ບ້ານໂພນຊ . 

8. ບ ື່ແກ້ວ 6 ຄົນ: ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ 4 ຄົນ; ເມ ອງ ຕົື້ນເຜ ື້ງ 02 ຄົນ 

(ບ້ານພຽງງາມ 1 ແລະ ບ້ານ ດອນມ ນ 01). 

9. ບ ລິຄ າໄຊ 6 ຄົນ: ທັງໜົດມີປະຫັວດສ າຜັດໃກ້ຊິດກັບກ ລະນີຕິດເຊ ົ້ອທີີ່ໄດ້ລາຍ

ງານໃນວັນທີ 22 ກັນຍາ 2021 (ບ້ານທົີ່ງນ້ອຍ, ເມ ອງປາກຊັນ) ດັີ່ງລຸ່ມນີົ້: 01 ຄົນ

ບ້ານສີວິໄລ, ເມ ອງປາກຊັນ, 05 ຄົນ ບ້ານທົີ່ງນອ້ຍ, ເມ ອງປາກຊັນ (ເປັນຄອບຄົວດຽວ

ກັນທັງໝົດ) 

10. ຊຽງຂວາງ 3 ຄົນ: 

11. ຫລວງນ ື້າທາ 1 ຄົນ: ສັນຊາດຈ ນ 
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➢ ປະຈຸບັນ ຜ ຕ້ິດເຊ ົ້ອໃໝ່ທັງໝົດ ໄດ້ເຂົົ້ານອນແຍກປ່ຽວ ແລະ ຮັບການປິີ່ນປົວຢ ່

ສະຖານທີີ່ປິີ່ນປົວທີີ່ຖ ກກ ານົດໄວ.້  

➢  ມາຮອດມ ົ້ນີົ້ ພວກເຮົາມີຕົວເລກຜ ຕ້ິດເຊ ົ້ອສະສົມທັງໝດົ 21,527 ຄົນ, ເສຍຊີວິດສະ

ສົມ 16 ຄົນ ແລະ ຄົນເຈັບກ າລັງປິີ່ນປົວ ທັງໝົດ 4,403 ຄົນ.   

➢ ເຂດສ່ຽງທ ື່ຜ ້ຕິດເຊ ື້ອໄດ້ເດ ນທາງໄປ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ:  

- ໂຮງງານ ອານປີ 

➢   ປັດຈບຸັນແຂວງຕ່າງໆມ ບ້ານແດງ ດັື່ງນ ື້:  

o ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີ 79 ບ້ານ  

o ຄ າມ່ວນ ມີ 47 ບ້ານ 

o ຈ າປາສັກ ມີ 36 ບ້ານ 

o ສະຫວັນນະເຂດ ມີ 15 ບ້ານ  
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o ຫຼວງພະບາງ 6 ບ້ານ 

o ສາລະວັນ 5 ບ້ານ 

o ແຂວງວຽງຈັນ 4 ບ້ານ 

o ບ ີ່ແກ້ວ 2 ບ້ານ 

o ຊຽງຂວາງ 1 ບ້ານ 

 

➢   ບ້ານໃໝ່ທ ື່ກ ານົດເປັນເຂດແດງ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມ  10  

ບ້ານ ໃນ 5 ເມ ອງ:   

o ເມ ອງໄຊທານີ: ບ້ານ ໂພນໄຮຄ າ ແລະ ອຸດົມຜົນ 

o ເມ ອງ ໄຊເຊດຖາ: ບ້ານ ເມ ອງນ້ອຍ ແລະ ແສງສະຫ່ວາງ 

o ເມ ອງ ສີໂຄດຕະບອງ: ບ້ານ ໜອງບຶກໄຕ້, ວຽງສະຫວັນ ແລະ ໜອງໜ້ຽວ 
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o ເມ ອງ ນາຊາຍທອງ: ບ້ານ ນາຊາຍໃຕ້ ແລະ ໂພນສະຫວັນ 

o ເມ ອງ ສີສັດຕະນາກ: ບ້ານ ດົງສະຫວາດ 

➢  ຜ ທ້ ື່ມ ຈດຸປະສົງຢາກກວດຊອກຫາເຊ ື້ອໂຄວິດ-19 ສ າລັບ ນະຄອນຫຼວງ

ວຽງຈນັແມນ່ມ : 

ຈຸດເກັບຕົວຢ່າງຄົງທ ື່ປະກອບມີ: 

o ຈຸດເກັບຕົວຢ່າງ ສະໝານກິລາໃນຮົີ່ມ ບຶງຂະຫຍອງ 

o ຈຸດເກັບຕົວຢ່າງ ໂຮງຮຽນ ມສ ລາວ-ຫວຽດ, ເມ ອງໄຊເສດຖາ 

o ຈຸດເກັບຕົວຢ່າງ ມສ ເຈົົ້າອະນຸວົງ, ເມ ອງ ຈັນທະບ ລີ 

o ສາທາເມ ອງນາຊາຍທອງ (ຢ  ່ບ້ານ ຫ້ວຍນ ົ້າເຢັນ ຮອດວັນພຸດ) 

o ນອກຈາກນີົ້ ຍັງມີບັນດາໂຮງໝ ສ ນກາງ 
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ທິມເກັບຕົວຢ່າງເຄ ື່ອນທ ື່: 

o ທິມເຄ ີ່ອນທີີ່ຂອງ ສາທາເມ ອງ ໄຊທານີ 1 ທີມ ເຄ ີ່ອນທີີ່ຕາມຈຸດທີີ່ມກີານ

ລະບາດ ພາຍໃນເມ ອງ,   

o ເມ ອງ ສີສັດຕະນາກ 1 ທີມ ເຄ ີ່ອນທີີ່ຕາມຈຸດທີີ່ມກີານລະບາດ 

o ເມ ອງນາຊາຍທອງ ມີຈຸດຄົງທີີ່ທີີ່ເວົົ້າມາຂ້າສເທິງ ກ ີ່ຍັງມີທິມເຄ ີ່ອນໄປເກັບ

ຕາມສ ນຈ າກັດບ ລິເວນພາຍໃນເມ ອງຕ ີ່ມອີກ,  

o ເມ ອງສີໂຄດຕະບອງ ມ ີ1 ທີມເຄ ີ່ອນທີໄປເກັບຢ  ່ບ້ານ ຫ້ວຍນ ົ້າເຢັນ   

o ທິມເຄ ີ່ອນທີີ່ຂອງ ນະຄອນຫຼວງ 2 ທິມ ເຄ ີ່ອນທີໄປຊ່ວຍທຸກເມ ອງເກັບ

ຕົວຢ່າງຢ ່ບ່ອນທີີ່ມກີານລະບາດ 
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ທຸກທີມແມ່ນໃຫ້ບ ລກິານບັນດາທ່ານທຸກວັນຕອນເຊົົ້າ 9:00–11:30 ໂມງ (ວັນ

ຈັນ ຫາ ວັນອາທິດ) ແລະ ຍັງມທີີມງານເກັບຕົວຢ່າງເຄ ີ່ອນທີີ່ໄປເກັບໃນສະຖານທີີ່

ທີີ່ມກີານລາຍງານຄົນຕິດເຊ ົ້ອ. 

• ສ າລັບແຂວງ ແມ່ນທ່ານສາມາດໄປກວດຊອກຫາເຊ ົ້ອໄດ້ຢ ໂ່ຮງໝ ແຂວງ ຫຼ  ສະ 

ຖານທີີ່ທີີ່ກ ານົດໄວ້ ຫຼ  ທີມງານໜ່ວຍເຄ ີ່ອນທີີ່ ທີີ່ລົງເກັບຕົວຢ່າງ ໃນເຂດທີີ່ມີການ

ລະບາດໃນຊຸມຊົນ. 

➢ ການເຝົື້າລະວັງຢ ່ຕາມຈຸດຜ່ານແດນ ໃນຂອບເຂດທົື່ວປະເທດ 

• ວັນທ ີ24 ກັນຍາ 2021 ມີຜ ້ເດີນທາງເຂົົ້າຕາມດ່ານຕ່າງໆໃນ ສປປ ລາວ ຈ ານວນ 

ທັງໝດົ 2,237 ຄົນ.  

• ປັດຈຸບັນ ທົີ່ວປະເທດມີສ ນຈ າກັດບ ລເິວນທີີ່ຍັງເປີດຢ  ່ 118 ສ ນ ແລະ 55 

ໂຮງແຮມ, ມຜີ ້ຈ າກັດບ ລິເວນ 6,698 ຄົນ.  
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➢  ຕ ື່ໄປນ ື້ ຂ້າພະເຈົື້າຂ ລາຍງານສະພາບການຕິດເຊ ື້ອໃນທົື່ວໂລກ:  

• ປັດຈຸບັນ ທົີ່ວໂລກມີລາຍງານຜ ຕ້ິດເຊ ົ້ອສະສົມທັງໝົດ ກ ລະນີຢັົ້ງຢ ນຕິດເຊ ົ້ອທັງ 

ໝົດ 231,859,366 (491,916 ໃໝ່), ເສຍຊິວິດທັງໝົດ 4,750,401 

(8,305 ໃໝ່), ປີີ່ນປົວຫາຍດີ 208,445,806 (411,878 ໃໝ່). ສ າລັບ 3 

ອັນດັບ ປະເທດທີີ່ມຜີ ຕ້ິດເຊ ົ້ອ ແລະ ເສຍຊິວິດຫຼາຍກວ່າໝ ່ໃນໂລກ ກ ີ່ຍັງແມ່ນ 

ສະຫະລັດອາເມລິກາ, ອິນເດຍ ແລະ ບຣາຊິວ.  

• ບນັດາປະເທດທ ື່ມ ຊາຍແດນຕິດຈອດກັບ ສປປ ລາວ:  

ປະເທດທີີ່ລາຍງານຜ ້ຕິດເຊ ົ້ອຫຼາຍກ່ວາໝ ່ແມ່ນ ປະເທດໄທ ເຊິີ່ງມຜີ ຕ້ິດເຊ ົ້ອໃໝ່ 

12,697 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດໃນມ ົ້ດຽວ 132 ຄົນ, ຮອງລົງມາແມ່ນ 

ສສ ຫວຽດນາມ ມລີາຍງານຜ ຕ້ິດເຊ ົ້ອໃໝ່ 8,537 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດໃນມ ົ້

ດຽວ 203 ຄົນ. 
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➢ ບນັດາທ່ານທ ື່ນັບຖ  ແລະ ຮັກແພງທັງຫຼາຍ 

• ອີງຕາມຄ າສັີ່ງເລກທີ 016/ນວ ລົງວັນທີ 19 ກັນຍາ 2021 ໃຫ້ປິການສັນຈອນ 

ຢ ນ່ະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຂອງພວກເຮົາແມ່ນໄດ້ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດມາເປັນເວລາ 5 

ວັນ ເຫັນວາ່ ຫຼາຍພາກສ່ວນແມ່ນໃຫ້ການຮ່ວມມ ເປັນຢ່າງດີ, ຄຽງຄ ກ່ັນນັົ້ນ ກ ີ່ມີ

ບາງປະກົດການຫຍ ົ້ທ ົ້ ຈາກ ບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນ ຍົກຕົວຢ່າງ: ບາງບ ລິສັດ-

ຫ້ອງການ ຍັງເປີດມາເຮັດວຽກປົກກະຕິ ໂດຍບ ີ່ໄດ້ຈັດແບ່ງ ການມາປະຈ າການ 

ເພ ີ່ອຫຼຸດຈ ານວນ ຄົນທີີ່ມາເຮັດວຽກ ແລະ ການສັນຈອນຕາມຖະນົນຍັງໜາແໜ້

ນ, ຮ້ານຂາຍເຄ ີ່ອງ - ບາງຕະຫຼາດ ຍັງມີການແອອັດ ແລະ ອັີ່ງອ  ພ ສົມຄວນ. 

• ຖ້າຫາກທ່ານຢ ່ໃນກຸ່ມສ່ຽງ ຫຼ  ເປັນກຸ່ມສ າພັດໃກ້ຊິດກັບຜ ້ທີີ່ຕິດເຊ ົ້ອ ໃຫ້ທ່ານ

ແຍກໂຕເອງທັນທີ ພ້ອມທັງ ຮີບຮ້ອນໄປກວດຫາເຊ ົ້ອ, ໃນໄລຍະລ ຖ້າຜົນກວດ  
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ຍັງຕ້ອງຈ າກັດບ ລິເວນຕົນເອງ ເຖິງຜົນກວດອອກມາບ ີ່ພົບເຊ ົ້ອກ ີ່ຕາມ ຈ າເປັນ

ຕ້ອງສ ບຕ ີ່ ຈ າກັດບ ລິເວນຈົນຄົບ 14 ວັນ, (ອີງໃສ່ສະຖານະການລະບາດໃນ

ປະຈຸບັນ ການກວດວິເຄາະ ແລະ ຜົນການກວດວິເຄາະອາດຊັກຊ້າເລັກນ້ອຍ

ເພາະມີຄົນຈ ານວນຫຼວງຫຼາຍຕ້ອງການກວດຊອກຫາເຊ ົ້ອ) ຖ້າຫາກທ່ານຮ ້ສຶກບ ີ່

ສະບາຍ ໃຫ້ໂທປຶກສາສາຍດ່ວນ ທັນທີ ຫຼ  ໄປສະຖານບ ລິການສາທາລະນະສຸກ

ທີີ່ໃກ້ທີີ່ສຸດ ພ້ອມທັງ ບອກຂ ົ້ມ ນລະອຽດວ່າທ່ານເປັນກຸ່ມສ່ຽງຖ້າທ່ານເປັນຜ ້

ສ າຜັດໃຫ້ຊິດ. ໃຫ້ໝັີ່ນຕິດຕາມອຸນຫະພ ມຂອງຕົນເອງ, ຖ້າມີອາການໄຂ້, ໄອ, 

ດັງບ ີ່ໄດ້ກີີ່ນ, ຫາຍໃຈຍາກ ແມ່ນໃຫ້ໂທສອບຖາມສາຍດ່ວນ 165/166   ຫຼ  ໄປ

ພົບແພດທັນທີ. 
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• ການສັກວັນຊີນຍັງແມ່ນວິທີທາງທີີ່ດີທີີ່ສຸດເພ ີ່ອປ້ອງກັນການເສຍຊິວິດ ສະນັົ້ນ 

ແຈ້ງໃຫ້ທຸກທ່ານຈົີ່ງພ້ອມໃຈກັນພາກັນໄປຮັບວັກຊີນ ເພ ີ່ອສ້າງພ ມຄຸ້ມກັນໝ ່ໃຫ້

ຫຼາຍທີີ່ສຸດ, ມາຮອດປະຈຸບັນ ສປປ ລາວ ສັກວັກຊີນ  

o ເຂັມທີ 1 = 1 = 2,911,326 (39,68%) ແລະ  

o ທຸກເຂັມທີີ່ແນະນ າ = 2,001,449 (27,28%),  

• ການສັກວັກຊິນ ແມ່ນໄດສ້ຶບຕ ີ່ໃຫ້ບ ລິການ ຈຸດທີ 1 ຢ ່ ສ ນການຄ້າລາວໄອເຕັກ, 

2) ໂຮງໝ ເມ ອງ 9 ຕົວເມ ອງ, 3) ຢ ່ວັດຈີນ ບ້ານດົງປາແລບ (ຈັນ ເຖິງ ສຸກ). 

• ນອກຈາກນັົ້ນເພ ີ່ອດ າເນີນການສັກວັກຊິນໃຫ້ຫຼາຍຂ ົ້ນພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງ

ຈັນ ກ ີ່ຍັງມີທີມງານບ ລິການສັກວັກຊິນເຄ ີ່ອນທີໄປຕາມຈຸດທີີ່ມີການລະບາດພາຍ

ໃນເມ ອງ ເຊັີ່ນ ທີມເຄ ີ່ອນທີີ່ ຈາກ ສາທາເມ ອງໄຊທານີ 01 ທີມ, ທີມເຄ ີ່ອນທີີ່ສາ

ທາເມ ອງສີສັດຕະນາກ 01 ທີມ, ທີມເຄ ີ່ອນທີີ່ສາທາເມ ອງສີໂຄດຕະບອງ 01 
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ທີມ. ສ າລັບທີມເຄ ີ່ອນທີີ່ສາທາເມ ອງນາຊາຍທອງ ຈະມີຈຸດຄົງທີ 01 ຈຸດ ຢ ່ບ້ານ

ຫ້ວຍນ ົ້າເຢັນ ແລະ ຈະເຄ ີ່ອນທີີ່ຕາມສ ນຈ າກັດບ ລິເວນ ພາຍໃນເມ ອງຕ ີ່ມອີກ, 

ແລະ ຍັງມີທີມງານເຄ ີ່ອນທີ ຂອງພະແນກສາທານະຄອນຫຼວງ 02 ທີມ ແມ່ນຈະ

ເຄ ີ່ອນທີີ່ໄປຊ່ວຍທຸກເມ ອງທີີ່ເກັບຕົວຢ່າງຢ ່ບ່ອນທີີ່ມີການລະບາດ. 

• ໃນສັງຄົມອອນລາຍຍັງໄດ້ສົີ່ງຕ ີ່ກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍວ່າ ການດົມຫົວຜັກບົີ່ວ-ຫົວ

ຜັກທຽມ ສາມາດປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວີດ19 ໄດ້ນັົ້ນ, ໃນທາງວິທະຍາສາດແມ່ນ

ບ ີ່ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ ສະນັົ້ນແນະນ າໃຫ້ບັນດາທ່ານຢ່າຫຼົງເຊ ີ່ອຂ ົ້ມ ນທີີ່ບ ີ່ມີຄວາມ

ເປັນຈິງ. 

• ການປະຕິບັດມາດຕະການ ຫ້າມອອກຈາກເຮ ອນຖ້າບ ີ່ຈ າເປັນ, ຫ້າມການ

ເດີນທາງໄປບ່ອນທີີ່ສ່ຽງ, ບ ີ່ໄປສະຖານທີີ່ແອອັດ, ສະຖານທີີ່ອາກາດບ ີ່ຖ່າຍເທ, ບ ີ່

ໃຫ້ຊຸມແຊວເປັນກຸ່ມ, ຮັກສາໄລຍະຫ່າງ, ໃສ່ຜ້າອັດປາກ-ດັງ, ລ້າງມ ເລ ົ້ອຍໆ
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ດ້ວຍສະບ  ແລະ ນ ົ້າສະອາດ ຫຼ  ເຈວລ້າງມ ທີີ່ມີທາດເຫຼົົ້າ 70 ຂ ົ້ນໄປ, ຮັກສາ

ມາລະຍາດໃນການໄອ-ຈາມ. 

• ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ ສືບຕ ໍ່ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກັນ 

ປະຕິບັດມາດຕະການ ທ ໍ່ຄະນະ ສະເພາະກິດວາງອອກ ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ 

ເພືໍ່ອຮັບປະກັນ ໃຫ້ປະເທດລາວ ແລະ ພວກເຮົາທຸກຄົນ 

ພ້ອມກັນຜ່ານຜ່າວິກິດການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ໄປດ້ວຍດ.ີ 

ມາຮອດນ ື້ ການລາຍງານສະພາບພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ປະຈ າເສົາ ວັນທ  25 

ກັນຍາ ປ  2021 ຂອງພວກຂ້າພະເຈົື້າ ໄດ້ສ ື້ນສດຸພຽງເທົື່ານ ື້, ຂ ສະແດງຄວາມ

ຂອບໃຈມາຍັງບັນດາທ່ານ ທ ື່ໄດ້ຕດິຕາມຮັບຟັງ ແລະ ຮັບຊົມ. 

(ຂ ຂອບໃຈ) 


