ບົດຖະແຫຼງຂ່າວ
ຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ເພອ
ື່ ປ້ອງກັນ ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂ ພະຍາດອັກເສບປອດທເື່ ກດຈາກເຊອ
ື້ ຈຸລະ
ໂລກສາຍພັນໃໝ່ COVID-19 ປະຈໍາວັນທ 13 ພຶດສະພາ ປີ 2020
ໂດຍ: ທ່ານ ຮສ ດຣ. ພູທອນ ເມອງປາກ ຮອງລັດຖະມົນຕ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ,
ຜູ້ປະຈໍາການ ຄະນະສະເພາະກິດ
I. ສະພາບການເຝາົ້ ລະວັງ COVID-19 ຢູູ່ ສປປ ລາວ ຮອດ 5 ໂມງແລງ ຂອງວັນທ 12 ພຶດສະພາ 2020
1. ວຽກງານຈຸດຜ່ານດ່ານ
 ຈໍານວນຜູເ້ ດນທາງເຂົື້າມາ ມທັງໝົດ 1,799 ຄົນ
- ຈຸດຜ່ານດ່ານລາວ-ໄທ ທັງໝົດ 1,087 ຄົນ, ໃນນັື້ນ ມແຮງງານລາວກັບມາຈາກປະເທດໄທ
ຜ່ານດ່ານຊ່ອງເມັກ ແຂວງຈໍາປາສັກ 08 ຄົນ, ເຫຼອນັນ
ື້ ແມ່ນຜູຂ
້ ບ
ັ ລົດຂົນສົງົ່ ສິນຄ້າ.
- ຈຸດຜ່ານດ່ານລາວ-ຈນ ທັງໝົດ 27 ຄົນ, ແຮງງານລາວ 09 ຄົນຜ່ານດ່ານບເໍ່ ຕັນ, ແຂວງ
ຫຼວງນໍໍ້າທາ, 18 ຄົນແມ່ນຜູຂ
້ ັບລົດຂົນສົງົ່ ສິນຄ້າ.
- ຈຸດຜ່ານດ່ານລາວ-ຫວຽດ ທັງໝົດ 694 ຄົນ, ທັງໝົດແມ່ນຜູ້ຂັບລົດຂົນສົງົ່ ສິນຄ້າ.
- ຈໍານວນຜູເ້ ດນທາງຜ່ານສະໜາມບິນສາກົນວັດໄຕ 00 ຄົນ
 ໃນທຸກດ່ານ ແມ່ນໄດ້ກວດວັດອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍ ແລະ ບໍ່ມຄົນເປັນໄຂ້.
 ສໍາລັບແຮງງານລາວ ຈໍານວນ 8 ຄົນ ຜ່ານດ່ານຊ່ອງເມັກ ແຂວງຈໍາປາສັກ ແມ່ນມຖິນ
ື່ ຖານມາຈາກ
ແຂວງຈໍາປາສັກ 07 ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ 01ຄົນ.
 ແຮງງານລາວ 9 ຄົນ ຜ່ານດ່ານບໍ່ເຕັນ ແຂວງຫຼວງນໍໍ້າທາ ແມ່ນມຖິນ
ື່ ຖານມາຈາກ, ນະຄອນຫຼວງ
ວຽງຈັນ 03, ຫຼວງນໍໍ້າທາ 03, ອຸດົມໄຊ 01, ຈໍາປາສັກ 01 ຄົນ ແລະ ບລິຄໍາໄຊ 01.
 ແຮງງານທັງໝົດໄດ້ເກັບຕົວຢູ່າງມາກວດ ແລະ ນໍາສົົ່ງໄປຈໍາກັດບລິເວນຢູູ່ສນ
ູ ຂອງແຂວງ ຈົນກ່ວາ
ຈະຄົບກໍານົດ 14 ວັນ.
2. ການເຝາົ້ ລະວັງ ແລະ ວິເຄາະ


ໃນວັນທ 12 ພຶດສະພາ 2020, ໄດ້ເກັບຕົວຢູ່າງມາກວດທັງໝົດ 101 ຄົນ, ໃນນັື້ນ ມກລະນສົງໄສ
02 ຄົນ, ຜູ້ຕິດເຊື້ອທື່ຄບ
ົ ຮອດ 14 ວັນ 02 ຄົນ (ນໍໍ້າເບ 14 ແລະ 12), ແຮງງານລາວທື່ກບ
ັ ມາຈາກ
ປະເທດໄທ 65 ຄົນ, ແຮງງານໄທທື່ເຂົື້າມາລາວ 02 ຄົນ (ແມ່ນຢູູ່ແຂວງໄຊຍະບູລ) ແລະ ບຸກຄົນທົົ່ວ
ໄປບໍ່ມອາການສະແດງ 30 ຄົນ.



ແຮງງານລາວທື່ກັບມາຈາກປະເທດໄທ 65 ຄົນ ລາຍລະອຽດດັົ່ງລຸ່ມນ:ື້
-

ແຂວງວຽງຈັນ 25 ຄົນ

-

ຈໍາປາສັກ 16 ຄົນ
1

-

ສະຫວັນນະເຂດ 11 ຄົນ

-

ຄໍາມ່ວນ 10 ຄົນ

-

ບລິຄໍາໄຊ 02 ຄົນ

-

ວຽງຈັນ 02 ຄົນ

-

ສາລະວັນ 01 ຄົນ

 ຜົນກວດທັງໝົດຂອງແຮງງານລາວ, ແຮງງານໄທ ທເື່ ຂົື້າມາ ແລະກລະນສົງໄສຂອງມື້ວານນື້ ບພ
ໍ່ ບ
ົ ເຊອ
ື້ .
 ໝາຍຄວາມວ່າໃນວັນທ 12 ພຶດສະພາ 2020 ບມ
ໍ່ ຜູຕ
້ ດ
ິ ເຊອ
ື້ ໃໝ່.
 ສັງລວມການກວດວິເຄາະ ແຕ່ເດອນມັງກອນ ຮອດ ວັນທ 12 ພຶດສະພາ 2020 ໄດ້ເກັບຕົວຢູ່າງມາ
ກວດທັງໝົດ ມ 3,975 ຕົວຢູ່າງ, ກວດພົບເຊື້ອສະສົມ 19 ຄົນ (31 ມແ
ື້ ລ້ວທບ
ື່ ພ
ໍ່ ບ
ົ ຜູຕ
້ ດ
ິ ເຊອ
ື້ ໃໝ່).
3. ການຕິດຕາມຜູເ້ ດນທາງມາຈາກຕ່າງປະເທດໂດຍສະເພາະແຮງງານລາວຢູສ
ູ່ ະຖານທຈ
ື່ າໍ ກັດບລິເວນຕ່າງໆ
ຂອງແຂວງ
 ປະຈຸບນ
ັ ນື້ທົົ່ວປະເທດ ມສູນຈໍາກັດບລິເວນ ທັງໝົດ 60 ສູນ, ມຜູ້ຈໍາກັດບລິເວນຢູູ່ສູນ 1, 919 ຄົນ
, ໄດ້ເກັບຕົວຢູ່າງມາກວດວິເຄາະ ທັງໝົດນື້ບໍ່ມຜູ້ຕິດເຊື້ອ.
4. ການຕິດຕາມປີນ
ີ່ ປວຄົນເຈັບຢູໂູ່ ຮງໝໍ
ມຜູຕ
້ ິດຕາມຢູູ່ໂຮງໝໍມິດຕະພາບ 6 ຄົນ ລວມທັງ ກລະນນໍໍ້າເບ 14 ທື່ເອົາກັບຄນມານອນຕິດຕາມ



ອາການຢູູ່ໂຮງໝໍ ທັງໝົດເຫັນວ່າມອາການປກກະຕິ, ໄດ້ກວດວິເຄາະຫາເຊື້ອ ນໍໍ້າເບ 14 ສອງຄັື້ງຕິດຕໍ່
ກັນບໍ່ພບ
ົ ເຊື້ອ ແລະ ໄດ້ໃຫ້ອອກໂຮງໝໍ. ປະຈຸບນ
ັ ມຜູ້ນອນຕິດຕາມຢູູ່ໂຮງໝໍ 5 ຄົນ.
5. ການຕິດຕາມສະພາບການລະບາດຂອງປະເທດໃກ້ຄຽງ ແລະ ການລະບາດຢູໃູ່ ນໂລກ ເຫັນວ່າ:


ມາຮອດເວລາ 6:00 ໂມງເຊົື້າ ຂອງວັນທ 13 ພຶດສະພາ 2020, ທົົ່ວໂລກມການລາຍງານການ
ລະບາດ ທັງໝົດ 212 (ປະເທດ/ເຂດ)
- ມການຢັົ້ງຢືນ ຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດ COVID-19 ແມ່ນ 4,330,027 (77,737 ໃໝ່)
- ເສຍຊິວິດ 291,911 (4,780 ໃໝ່) ກວມເອົາ 6.74 % ຂອງຜູ້ຕິດເຊອ
ື້ ທັງໝົດ;
- ປີີ່ນປວຫາຍດ 1,575,558 (54,161ໃໝ່) ກວມເອົາ 36.38% ຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອທັງໝົດ;
- ບັນຫາສໍາຄັນ ແມ່ນມບາງປະເທດ ຈໍານວນຜູ້ຕິດເຊອ
ື້ ມື້ດຽວ ມເຖິງ 20,564 ຄົນ ແລະ
- ເສຍຊວິດ 1,466 ຄົນຕໍ່ມ;ື້
- ອັດຕາຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງມື້ນື້ແມ່ນ 6.74 % (ມື້ວານນື້ 6.75 %).

 ສະເພາະກຸ່ມປະເທດອາຊຽນກເໍ່ ຫັນວ່າ ຍັງມບາງປະເທດທື່ມອັດຕາການຕິດເຊອ
ື້ ໃໝ່ປະ
2

ຈໍາວັນທ 12 ພຶດສະພາ 2020 ສູງເຖິງ 884 ຄົນ, ໃນມື້ດຽວນື້ຢູູ່ກຸ່ມປະເທດອາຊຽນມຜູເ້ ສຍຊວິດ
42 ຄົນ.
6. ຂແ
ໍ້ ນະນໍາ
ບັນດາທ່ານທື່ນບ
ັ ຖ ແລະ ຮັກແພງ,
 ຂໍ້ມູນສໍາຄັນໃນມື້ນື້ແມ່ນການລາຍງານປະຈໍາວັນຂອງລະບົບເຝົ້າລະວັງພະຍາດ ຈາກແຕ່ລະແຂວງທົົ່ວ
ປະເທດມາຫາສູນປະຕິບັດງານສຸກເສນ ຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ. ຢັົ້ງຢືນວ່າ ສປປ ລາວ ບໍ່ພົບຜູ້
ຕິດເຊ ື້ອໃໝ່ 31 ມື້ແລ້ວ (ເລິື່ມແຕ່ວັນທ 12 ເມສາ 2020 ເປັນຕົື້ນມາ). ໄດ້ເກັບຕົວຢູ່າງມາກວດ
ທັງໝົດ ມ 3,975 ຕົວຢູ່າງ, ມຈໍານວນຜູ້ຕິດເຊື້ອສະສົມ ທັງໝົດ 19 ຄົນ ອອກໂຮງໝໍມື້ນື້ອກ 01
ຄົນ ຍັງຕິດຕາມຢູູ່ໂຮງໝໍ 05 ຄົນ.
 ບັນຫາສໍາຄັນໃນໄລຍະຜ່ອນຜັນບາງມາດຕະການຮອດວັນທ 17 ພຶດສະພາ ນ ື້ ແມ່ນເຝ ົ້າລະວັງຜູ້
ເດນທາງເຂົື້າມາ ສປປ ລາວ ທຸກຄົນຈະຕ້ອງໄດ້ກວດກັົ່ນ ກອງຊອກຫາເຊື້ອພະຍາດບໍ່ໃຫ້ມຜູ້ຕິດເຊື້ອ
ເລັດລອດອອກໄປຫາຊຸມຊົນ, ຈາກັດບລິເວນຢູູ່ສູນຈົນຄົບ 14 ວັນ ແລະ ການເຝົ້າລະວັງຕິດຕາມການ
ປະຕິບັດຄໍາແນະນໍາຂອງມວນຊົນຢູູ່ແຕ່ລະແຂວງວ່າມຄວາມຮັບຮູ້, ຄວາມເຂົື້າໃຈ ແລະ ເປັນເຈົື້າການ
ປະຕິບັດຄໍາແນະນໍາຂອງຄະນະສະເພາະກິດໄດ້ດແນວໃດ. ເພ ື່ອໃຫ້ມຄວາມໝັື້ນໃຈວ່າຈະບໍ່ມຄວາມ
ສ່ຽງຈະເກດການລະບາດຄັື້ງໃໝ່.
 ການປະຕິ ບັ ດ ມາດຕະການຜ່ອ ນຜັນ ຮອດວັ ນ ທ 17 ພຶ ດ ສະພາ ຍັ ງ ມ ຄວາມຈ າເປັ ນທ ື່ຈ ະຕ້ອງໄດ້
ເອົາໃຈໃສ່ ວິທປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອ ແລະ ການແຜ່ເຊື້ອພະຍາດ ເພ ື່ອສະກັດກັື້ນບໍ່ໃຫ້ມກລະນໃໝ່
ເກດຂຶື້ນ. ປັດໄຈສໍາຄັນທື່ສຸດ ແມ່ນຂຶື້ນກັບພຶດຕິກໍາຂອງພວກເຮົາໝົດທຸກຄົນທື່ຈະປັບປຸງວິຖຊວິດໃ
ໝ່ຂອງຕົນ ຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງຄະນະສະເພາະກິດ. ໃນມື້ວານນື້ກໍ່ໄດ້ມກອງປະຊຸມຄະນະສະເພາະກິດ
ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕ ລັດຖະມົນຕກະຊວງການເງນ ຫົວໜ້າຄະນະ
ສະເພາະກິດ ໂດຍໄດ້ ປະເມ ນຄ ນສະພາບ ການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດ
COVID-19ເພື່ອຈະສະເໜຕໍ່ລັດຖະບານກໍ່ຄການນໍາຂັື້ນສູງຂອງພັກລັດໃນການພິຈາລະນາຜ່ອນຜັນ
ບາງມາດຕະການຕື່ມອກ
 ສະນັື້ນ, ຈຶື່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ ມຄວາມອົດທົນພະຍາຍາມ ເອົາໃຈ
ໃສ່ ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກັນ ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆ ໃຫ້ຖ ກຕ້ອງ ແລະ
ເຂັື້ມງວດ. ໂດຍສະເພາະ ການລ້າງມດ້ວຍນໍໍ້າສະອາດ ແລະ ສະບູ ຫຼ ໃຊ້ເຈວລ້າງມ ຂ້າເຊື້ອດ້ວຍເຫຼົື້າ
70% ຂ ື້ ນ ໄປ, ການປະຕິ ບ ັ ດ ໄລຍະຫ່ າ ງ, ການໃສ່ ຜ ້ າ ປິ ດ ປາກ-ດັ ງ ເວລາອອກຈາກບ້ າ ນ ຫຼ ໄປ
ສະຖານທື່ບລິການຕ່າງໆ ໃຫ້ກາຍເປັນຄວາມຊື່ນເຄຍໃນການດໍາລົງຊວິດປະຈໍາວັນ.
 ການຖະແຫຼງຂ່າວມາຮອດມື້ນື້ໄດ້ສື້ນສຸດລົງ.
ຂຂອບໃຈ ໃນການຕິດຕາມຮັບຊົມ ແລະ ຮັບຟັງ
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