ບົດຖະແຫຼງຂ່າວ
ຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ເພື່ອປ້ອງກັນ ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂ ພະຍາດອັກເສບປອດທີ່
ເກີດຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ COVID-19
ປະຈຳວັນຈັນ ວັນທີ 12 ເມສາ ປີ 2021

ສະບາຍດີ ຂ້າພະເຈົ້າ ດຣ. ສີສະຫວາດ ສຸດທານີລະໄຊ ຮອງຫົວໜ້າກົມຄວບຄຸມພະຍາດ
ຕິດຕໍ່ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ຕາງໜ້າໃຫ້ຄະນະສະເພາະກິດ ເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ
ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19, ຂໍອະນຸຍາດລາຍງານ:
I.

ສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຢູ່ ໃນໂລກ ແລະ ສປປ ລາວ

• ປະຈຸບັນ ທົ່ວໂລກມີການລາຍງານການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ທັງໝົດ 219
(ປະເທດ/ເຂດ), ຜູ້ຕິດເຊື້ອສະສົມ 136,612,738 ຄົນ, ເສຍຊິວິດສະສົມ 2,948,824
ຄົນ ແລະ ປີ່ນປົວຫາຍດີ 109,840,346 ຄົນ;
• ປະເທດອາເມຣິກາ ຍັງເປັນອັນດັບໜຶ່ງ ຜູ້ຕິດເຊື້ອສະສົມຫຼາຍກວ່າ 31,917,389 ຄົນ ແລະ
ເສຍຊີວິດສະສົມຫຼາຍກວ່າ 575,821 ຄົນ;
• ອັນດັບສອງ ແມ່ນປະເທດ ອິນເດຍ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອສະສົມ 13,525,364 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ
ສະສົມ 170,209 ຄົນ;
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• ສຳລັບບັນດາປະເທດອາຊຽນ, ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ແມ່ນມີຜູ້ຕິດເຊື້ອສະສົມສູງກວ່າ
1,5 ລ້ານກວ່າຄົນ (ອັນດັບທີ 19 ຂອງໂລກ), ຖັດລົງມາແມ່ນປະເທດ ຟີລິບປິນ,
ມາເລເຊຍ, ມຽນມ້າ ຕາມລຳດັບ;

• ສຳລັບສະພາບການຕີດເຊື້ອ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ປະເທດອ້ອມຂ້າງສປປ ລາວເຮົາ
- ໄທ: ມີລາຍງານການລະບາດພາຍໃນປະເທດຮອບໃໝ່ ໃນເດືອນເມສາ ເຊິ່ງມີ
ລາຍງານໃນແຕ່ລະວັນເພິ່ມສູງຂຶ້ນຫຼາຍຮ້ອຍກວ່າຄົນຕໍ່ມື້, ສຳລັບ ມື້ວານນີ້ ມີ
ຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ 967 ຄົນ ແລະ ບໍ່ມີເສຍຊີວິດເພິ່ມ;
- ກຳປູເຈຍ: ກໍລະນີສະສົມທັງໝົດ 4,238 ຄົນ, ມີລາຍງານຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ 157
ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດສະສົມ 29 ຄົນ (ເສຍຊີວິດໃໝ່ 3 ຄົນ);
- ສປ ຈີນ: ຕິດເຊື້ອໃໝ່ 10 ຄົນ, ບໍ່ມີຜູ້ເສຍຊີວິດໃໝ່;
- ມ້ຽນມາ: ມີລາຍງານຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ 4 ຄົນ, ບໍ່ມີລາຍງານຜູ້ເສຍຊີວິດ;
- ສສ ຫວຽດນາມ: ມີກໍລະນີຕິດເຊື້ອໃໝ່ 1 ຄົນ, ບໍ່ມີຜູ້ເສຍຊີວີດໃໝ່;
II.

ການເຝົ້າລະວັງ COVID-19 ຢູ່ ສປປ ລາວ

1. ການຕິດຕາມຜູ້ຖືກຈຳກັດບໍລິເວນ ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ ທີ່ກຳນົດໄວ້ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະ
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ເທດ

• ປະຈຸບັນ ທົ່ວປະເທດ ມີສູນຈໍາກັດບໍລິເວນທີ່ຍັງເປີດນຳໃຊ້ຢູ່ ທັງໝົດ 42 ສູນ, ຜູ້ທີ່ຍັງ
ສືບຕໍ່ຈຳກັດບໍລິເວນມີ 4,256 ຄົນ, ທຸກຄົນແມ່ນໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງມາກວດວິເຄາະຫາ
ເຊື້ອພະຍາດ COVID-19.
2. ການເກັບຕົວຢ່າງມາກວດວິເຄາະ ແລະ ຄົ້ນຫາຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດ

• ໃນວັນທີ 11 ເມສາ 2021 ໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງມາກວດວິເຄາະທັງໝົດ 885 ຄົນ;
• ຜົນກວດວິເຄາະທັງໝົດ ແມ່ນພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ 1 ກໍລະນີ, ລາຍລະອຽດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
v ກໍລະນີຢັ້ງຢືນທີ 52:
- ເພດຊາຍ, ອາຍຸ 48 ປີ, ສັນຊາດ: ອົດສະຕາລີ, ອາຊີບ: ພະນັກງານ

- ຜູ້ກ່ຽວ ແຂງແຮງດີ, ບໍ່ມີອາການຫຍັງສະແດງ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການສັກຢາ
ກັນພະຍາດ COVID-19 ເທື່ອ.
- ກ່ອນເດີນທາງມາ ສປປ ລາວ ໄດ້ກວດຊອກຫາເຊື້ອ COVID-19 ໃນວັນທີ 8
ເມສາ 2021 ຢູ່ປະເທດອີີຣັກ, ຜົນກວດແມ່ນບໍ່ພົບເຊື້ອ.
- ວັນທີ 9 ເມສາ 2021 ເດີນທາງຈາກສະໜາມບິນ Doha, ປະເທດອີຣັກ ຫາ
ສະໜາມບິນ Kuala Lumpur, ປະເທດມາເລເຊຍ ແລະ ມາຮອດ ສປປ
ລາວ ໃນວັນທີ 11 ເມສາ 2021, ພວກເຮົາໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງກວດ, ຜົນກວດ
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ຢັ້ງຢືນ ພົບເຊື້ອ COVID-19.

- ປະຈຸບັນ ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ເຂົ້າແຍກປ່ຽວ, ປິ່ນປົວ ແລະ ຕິດຕາມອາການ ຢູ່ໂຮງໝໍ
ມິດຕະພາບ.
- ພວກເຮົາໄດ້ຕິດຕາມຜູ້ສຳຜັດໃກ້ຊິດທັງໝົດ 26 ຄົນ, ໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງມາ
ກວດວິເຄາະ ແລະ ຜົນກວດທັງໝົດ ແມ່ນບໍ່ພົບເຊື້ອ, ພ້ອມດຽວກັນ ພວກເຮົາ
ຍັງໄດ້ສືບຕໍ່ເຝົ້າລະວັງ ແລະ ຈຳກັດບໍລິເວນຜູ້ສຳຜັດໃກ້ຊິດຈົບຄົບ 14 ວັນ.

• ສັງລວມການກວດວິເຄາະ ນັບແຕ່ ເດືອນມັງກອນ 2020 ຮອດ ປະຈຸບັນ ໄດ້ເກັບ
ຕົວຢ່າງມາກວດທັງໝົດ 143,481 ຕົວຢ່າງ, ກວດພົບເຊື້ອສະສົມ 52 ຄົນ.
3. ການຕິດຕາມປີ່ນປົວຄົນເຈັບຢູ່ໂຮງໝໍ
• ຜູ້ຕິດເຊື້ອນ້ຳເບີ 46 ແລະ 49 ຜົນກວດແມ່ນບໍ່ພົບເຊື້ອຕິດຕໍ່ກັນ 2 ຄັ້ງ, ທັງສອງຄົນແມ່ນ

ແຂງແຮງດີ, ສະນັ້ນ ມື້ນີ້ ພວກກ່ຽວຈະໄດ້ອອກໂຮງໝໍ ໄປສືບຕໍ່ຕິດຕາມອາການຕົນເອງຢູ່
ເຮືອນຈົບຄົບກຳນົດ 14 ວັນ.
• ປະຈຸບັນ, ຄົນເຈັບຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ຍັງນອນຕິດຕາມປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍ ຈຳນວນ 03 ຄົນ

(ໃໝ່ 1 ຄົນ) ຢູ່ໂຮງໝໍມິດຕະພາບ, ທຸກຄົນ ແມ່ນມີສຸຂະພາບຮ່າງກາຍ ຈິດໃຈສົມບຸນ
ແລະ ແຂງແຮງດີ.
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III. ຂໍ້ແນະນຳ
ບັນດາທ່ານທີ່ນັບຖື ແລະ ຮັກແພງທັງຫຼາຍ,

• ອີງໃສ່ສະພາບການລະບາດ ໃນຫຼາຍປະເທດທົ່ວໂລກ ໂດຍສະເພາະ ປະເທດທີ່ມີຊາຍ
ແດນຕິດຈອດກັບ ສປປ ລາວເຮົາ ທີ່ຍັງສືບຕໍ່ມີລາຍງານຜູ້ຕິດເຊື້ອພາຍໃນປະເທດ ເພິ່ມ
ຂຶ້ນຫຼາຍຮ້ອຍກວ່າຄົນ ພາຍໃນມື້ດຽວນັ້ນ, ຂໍຮຽກຮ້ອງມາຍັງບັນດາທ່ານ ສືບຕໍ່ເຂັ້ມ
ງວດໃນການປະຕິບັດມາດຕະການທີ່ຄະນະສະເພາະກິດວາງອອກ ຢ່າງເຄັ່ງຄັດ;
• ໃນການສະເຫຼີມສະຫຼອງບຸນປີໃໝ່ລາວ

ກໍ່ຂໍໃຫ້ບັນດາທ່ານ

ສະເຫຼີມສະຫຼອງດ້ວຍ

ຄວາມລະມັດລະວັງ, ຫຼີກລ້ຽງເຂົ້າຮ່ວມງານສັງສັນທີ່ມີຜູ້ຄົນແອອັດຫຼາຍ, ຫຼີກລ້ຽງການ
ໄປສະຖານທີ່ຮ້ານບັນເທິງ ເຊິ່ງມີຄວາມສ່ຽງ ຕໍ່ຜູ້ທີ່ລັກລອບເຂົ້າມາ ສປປ ລາວທີ່ບໍ່ຖືກ
ລະບຽບ ອາດຈະເດີນທາງໄປຍັງສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ;
• ຖ້າຫາກທ່ານ ຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍ ໃຫ້ທ່ານໄປພົບແພດທັນທີ ເພື່ອຊອກຫາສາເຫດ ແລະ
ຮັບການປິ່ນປົວ ຫຼື ຖ້າພົບເຫັນ ກຸ່ມຄົນທີ່ມີອາການ ໄຂ້, ໄອ ຕ້ອງລາຍງານແກ່
ສະຖານທີ່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກທັນທີ ເພື່ອເກັບຕົວຢ່າງພວກກ່ຽວ ມາກວດຊອກຫາ
ເຊື້ອໂຄວິດ-19;
• ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ

ເອົາໃຈໃສ່ເຝົ້າລະວັງ

ຕາມຈຸດຜ່ານແດນ

ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ດ່ານຂ້າມລອຍ ຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການລັກລອບເຂົ້າມາ
ເມືອງ ແບບບໍ່ຖືກລະບຽບຫຼັການ ເຊິ່ງອາດມີຄວາມສ່ຽງໃນການນຳເອົາເຊື້ອພະຍາດເຂົ້າ
ມາໃນປະເທດຂອງພວກເຮົາ;

5

• ການສະເຫຼີມສະຫຼອງບຸນປີໃໝ່ລາວ ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ຂໍໃຫ້ບັນດາທ່ານ ປະຕິບັດຕາມແຈ້ງ
ການຂອງຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ສະບັບເລກທີ 286/ຫສນຍ, ລົງ
ວັນທີ 25 ມີນາ 2021 ແລະ ສະບັບເລກທີ 308/ຫສຍນ, ລົງວັນທີ 31 ມີນາ 2021;
• ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ລາວ

ທີ່ໃກ້ຈະມາຮອດນີ້

ຂ້າພະເຈົ້າຂໍອວຍພອນໄຊອັນ

ປະເສີດນີ້ ໃຫ້ບັນດາທ່ານ ຈົ່ງມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນໜ້າທີ່ການ
ງານ ແລະ ຄອບຄົວ ແລະ ປອດໄພຈາກເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19.
ຜ່ານໄປນັ້ນ ແມ່ນການລາຍງານສະພາບພະຍາດ ໂຄວີດ-19 ແລະ ການເຝົ້າລະວັງພະຍາດ
ດັ່ງກ່າວ ໃນ ສປປ ລາວ
ຕໍ່ໄປ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍລາຍງານກ່ຽວກັບ ສະພາບຂອງພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ;

• ໃນວັນທີ 11 ເມສາ 2021 ສປປ ລາວ ເຮົາ ແມ່ນມີລາຍງານຜູ້ຕິດເຊື້ອໄຂ້ຍຸງລາຍ 00
ກໍລະນີ ແລະ ບໍ່ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ (ມີລາຍງານຈາກ ນະຄອນຫຼວງ ແລະ 11 ແຂວງ);

• ຕົວເລກໄຂ້ຍຸງລາຍນັບແຕ່ວັນທີ

26/12/2020

ເປັນຕົ້ນມາ

ຮອດວັນທີ

11/04/2021 ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອກໍລະນີສະສົມທັງໝົດ 208 ຄົນ (ອັນດັບໜຶ່ງ ແມ່ນ

ນະຄອນຫຼວງ, ຖັດລົງມາແມ່ນ ອັດຕະປຶ, ຫຼວງພະບາງ) ແຕ່ຍັງບໍ່ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ ຍ້ອນ
ພະຍາດດັ່ງກ່າວ;
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• ສຳລັບການປ້ອງກັນພະຍາດ ໄຂ້ຍຸງລາຍກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ຂໍການຮ່ວມມືມາຍັງ ພໍ່ແມ່
ປະຊາຊົນຂອງພວກເຮົາ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ ຈົ່ງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່
ວຽກງານການສ້າງຂະບວນການ ແລະ ເຮັດສຸຂະສຶກສາໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ກ່ຽວກັບການການຈຳກັດ ແລະ ຄວບຄຸມໜອນນໍ້າຍຸງລາຍ ທີ່ເປັນພາຫະນຳເຊື້ອພະຍາດ
ໄຂ້ຍຸງລາຍ ແລະ ເຮັດຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ, ຖ້າພວກເຮົາ ສາມາດຄວບຄຸມ
ໜອນນໍ້າຍຸງລາຍໄດ້ດີ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າກໍ່ຈະບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອໃໝ່ ແລະ
ເສຍຊີວິດ ຍ້ອນພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍໃນປີ 2021;
• ກ່ອນຈະຈົບການລາຍງານຂ່າວໃນມື້ນີ້ ຂໍແຈ້ງໃຫ້ບັນດາທ່ານຊາບວ່າ ທ່ານສາມາດ ຕິດ
ຕາມຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ເປັນທາງການໄດ້:
o ຈາກເວັບໄຊ້ຂອງຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂ
ການລະບາດ ພະຍາດໂຄວິດ-19;
o ເຟດບຸກຂອງສູນຂ່າວສານການແພດ ແລະ ສຸຂະສຶກສາ, ກະຊວງສາທາລະ
ນະສຸກ ;
o ແລະ ສາມາດໂທສອບຖາມ ສາຍດ່ວນ 165 ແລະ 166.
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ມາຮອດນີ້ການລາຍງານສະພາບພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ປະຈຳວັນຈັນ ທີ 12 ເມສາ ປີ 2021
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ສີ້ນສຸດພຽງເທົ່ານີ້. ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງບັນດາທ່ານທີ່ຕິດຕາມ
ຊົມ ແລະ ຮັບຟັງ (ຂອບໃຈ)
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