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ຄໍາເຫັນສະຫ ຼຸບຈາກກອງປະຊຼຸມລັດຖະບານ ປະຈໍາເດືອນ ມີນາ 2020  
ກ່ຽວກັບ ມາດຕະການສະກັດກັັ້ນ, ປອ້ງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດ  

COVID-19  
(ກອງປະຊຼຸມລດັຖະບານ ສະໄໝສາມນັ, ວນັທ ີ18 ມນີາ 2020) 

 

I. ສະພາບຄວາມເປນັຈງິ ຂອງການລະບາດ:  

1. ສະພາບທ ົ່ວໂລກ: 

- ການລະບາດ ຂອງພະຍາດ (COVID-19) ເລີີ່ມຕ ັ້ນຢ ູ່ ສປ ຈນີ ເມອືງ ອ ຮັັ້ນ ແຂວງຫ ເປີຍ 

ແຕ່ທ້າຍປີ 2019, ມາຮອດໄລຍະນີັ້ ສປ ຈນີ ສາມາດຈໍາກັດການລະບາດໄດ້ແລ້ວ ແລະ ຍັງໄດ້ໄປຊ່ວຍ

ປະເທດອືີ່ນທີີ່ກາໍລັງມກີານລະບາດ ຊ ີ່ງປະຈຸບນັ, ສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ໄດ້

ຂະຫຍາຍເປັນວ ງກວ້າງ ໃນຫ າຍປະເທດຢ ູ່ພາກພືັ້ນ ແລະ ໃນທ ົ່ວໂລກ ຮ້າຍແຮງກ່ວາໝ ່ແມ່ນຢ ູ່ປະເທດ

ຍ ໂຣບ (ອີຕາລ,ີ ສະເປນ, ຝຮັົ່ງ) ແລະ ປະເທດອີລານ,  ຕາມຂ ໍ້ມ ນສະຖິຕ ິມາຮອດ ເວລາ 06:00 ໂມງ 

(ເຊ ັ້າ) ວັນທີ 18 ມນີາ ມີຫ າຍກວ່າ 165 ປະເທດທີີ່ມີການລະບາດ, ມີກ ລະນີຢັັ້ງຢືນຜ ້ຕິດເຊືັ້ອແລ້ວ 

199,092 ກ ລະນ,ີ ເສຍຊວິິດ 7,966 ກ ລະນ,ີ ປົວດີແລ້ວ 81.109 ຄ ນ. 

- ໃນວັນທີ 12 ມີນາ 2020 ນີັ້ ອ ງການອະນາໄມໂລກ ໄດ້ປະກາດ ເຫດການສກຸເສນີທາງດ້ານ

ສາທາລະນະສກຸ ເປນັການລະບາດໃຫ່ຍ (pandemic) ແລະ ໄດຮ້ຽກຮ້ອງໃຫ້ບນັດາປະເທດໃນທ ົ່ວ

ໂລກຍ ກລະດັບມາດຕະການເຝົັ້າລະວັງ, ສະກັດກັັ້ນ ແລະ ຄວບຄຸມການລະບາດ ແລະ ໂຕ້ຕອບ.  

2. ສະພາບຢ ູ່ ສປປ ລາວ:  

 ເຖິງວ່າໃນປະຈຸບນັຢ ູ່ ສປປລາວ ຍັງບ ໍ່ທັນກວດພ ບຜ ້ຕິດເຊືັ້ອພະຍາດ COVID-19, ແຕປ່ະເທດ

ເຮ າກ ໍ່ຍງັມີຄວາມສຽ່ງສ ງຍ້ອນວ່າ ປະເທດເຮ າມີຊາຍແດນ ຕິດຈອດ ແລະ ມກີານເດນີທາງເຂ ັ້າມາຂອງ
ຄ ນຈາກປະເທດທີີ່ມີຜ ້ຕິດເຊືັ້ອພະຍາດດັົ່ງກ່າວ. ດັົ່ງນັັ້ນ ເຖິງບ ໍ່ທັນກວດພ ບຜ ້ຕເິຊືັ້ອເທືີ່ອ, ລັດຖະບານກ 
ໄດ້ສຸມໃສ່ບນັດາມາດຕະການສະກັດກັັ້ນ ແລະ ປອ້ງກນັການແຜ່ລະບາດ ພ້ອມທັງມີການກະກຽມ
ຄວາມພ້ອມຫ າຍດ້ານ ເພືີ່ອຮັບມກືັບສະພາບການ ກ ລະນີ ທີີ່ກວດພ ບຜ ້ຕິດເຊືັ້ອໃນຕ ໍ່ໜ້າ. 

 

II. ມາດຕະການຕາ່ງໆ ທີີ່ປະຕບິດັຜ່ານມາ.  
ເລີີ່ມແຕ່ເດືອນ ມງັກອນ ປີ 2020  ເປັນຕ ັ້ນມາ, ລັດຖະບານໄດປ້ະຕິບັດບາງມາດຕະການເພືີ່ອ

ສະກັດກັັ້ນ ແລະ ປອ້ງກັນ ແຕ່ຫ ວທີເປັນຕ ັ້ນ ແມ່ນ:  

1. ໄດ້ແຕ່ງຕັັ້ງຄະນະສະເພາະກິດເພືີ່ອຊີັ້ນໍາການປ້ອງກນັ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດ

ຂອງພະຍາດດັົ່ງກ່າວ, ໂດຍມີທ່ານຮອງນາຍ ກລັດຖະມ ນຕ ີ ສ ມດີ ດວງດ,ີ  ເປັນຫ ວໜ້າຄະນະສະເພາະ
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ກິດ ດັົ່ງກ່າວນັັ້ນ ແລະ ປະກອບຄະນະຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ຄະນະສະເພາະກິດ ດັົ່ງກ່າວ ໄດ້ປະຕບິັດ
ວຽກງານດ້ວຍຄວາມຮບັຜດິຊອບສ ງຫ າຍຢູ່າງ, ໃນນັັ້ນ ລວມເຖງິ:  

- ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ໃຫ້ສງັຄ ມ ກ ໍ່ຄືປະຊາຊ ນເຂ ັ້າໃຈກຽ່ວກັບໄພອນັຕະລາຍ ແລະ ວິທີປ້ອງກນັເພືີ່ອ

ຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສຽງ ໃນການຕິດເຊືັ້ອພະຍາດດັົ່ງກ່າວ;  

- ເຂັັ້ມງວດກັົ່ນກອງຜ ເ້ດີນທາງເຂ ັ້າມາໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍການກວດອຸນນະພ ມ ແລະ ຄັດແຍກຜ ້

ສ ງໃສຕິດເຊືັ້ອ ເພືີ່ອຫ ກີລຽ້ງຄວາມສ່ຽງຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ;  

- ກວດສຸຂະພາບຂອງຜ ້ທີີ່ຕ ກຢ ູ່ໃນກ ລະນີສ ງໃສ ເພືີ່ອຢັັ້ງຢືນການບ ົ່ງມະຕິພະຍາດ; 

- ກຽມຄວາມພ້ອມຂອງໂຮງໝໍ ເພືີ່ອຮອງຮບັການແຍກປູ່ຽວຜ ້ສ ງໃສຕິດເຊືັ້ອ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ

ກ ລະນີຖາ້ມຜີ ຕ້ິດເຊືັ້ອ;  

- ຝືກອ ບຮ ມຍ ກລະດັບຄວາມຮ ້ໃຫ້ແພດໝໍ ແລະ ພະນັກງານ ແລະ ຝກືເຫດການຈໍາລອງຕອບໂຕ້
ສະຖານະການຕ່າງໆ ແລະ ອືີ່ນໆ. 

2. ລັດໄດຈ້ັດສນັງ  ບປະມານ ເພືີ່ອຈັດຊືັ້ຜ້າປິດປາກ-ປດິດັງ, ນໍໍ້າຢາລາ້ງມ ື ແລະ ອປຸະກອນການ

ແພດທີີ່ຈໍາເປັນຈາໍນວນໜືີ່ງ ເພືີ່ອຮບັໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດດັົ່ງກ່າວ. 

3. ໄດອ້ອກມາດຕະການຄຸ້ມຄອງລາຄາຜ້າປິດປາກ-ປິດດັງ, ນໍໍ້າຢາລ້າງມື ແລະ ອຸປະກອນການ

ແພດ ໂດຍໄດ້ກໍານ ດໃຫ້ເປັນສນິຄ້າຄວບຄຸມ. 

4. ໄດ້ມອບໃຫ້ທ່ານ ຮອງນາຍ ກລັດຖະມ ນຕ,ີ ລັດຖະມ ນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລ ງທນື 

ຈັດສໍາມະນາປືກສາຫາລື ກັບຂະແໜງການທີີ່ກຽ່ວຂອ້ງ ແລະ ພາກທຸລະກິດ ກ່ຽວກບັຜ ນກະທ ບຂອງ 

COVID-19 ແລະ ສະເໜີມາດຕະການທາງດ້ານເສດຖະກິດ ເພືີ່ອຮບັມືກບັຜ ນກະທ ບດັົ່ງກາ່ວ. 

 

III. ມາດຕະການທີີ່ຈະຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັໃນຕ ໍ່ໜ້າ:  

 ອີງໃສ່ສະພາບຄວາມເປນັຈງິ ແລະ ຄວາມສຽ່ງຕ ໍ່ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຢ ູ່ 

ສປປ ລາວ ແລະ ເພືີ່ອສະກັດກັັ້ນ ແລະ ປກົປ້ອງ ກຽມຮບັມືກບັການແຜ່ລະບາດ, ລັດຖະບານ      ຈະ
ສືບຕ ໍ່ປະຕິບັດ ມາດຕະການຜ່ານມາ ທີີ່ໄດ້ວາງອອກແລ້ວ ແລະ ມາດຕະການເພີີ່ມເຕີມ ຕາມການຕ ກລ ງ 
ດັົ່ງນີັ້: 

1. ມາດຕະການສະກັດກັັ້ນ:  

1) ປິດດ່ານທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ດາ່ນປະເພນ ີ ໃນຂອບເຂດທ ົ່ວປະເທດ. ສ່ວນດ່ານສາກ ນ ໃຫ້
ເບິີ່ງຄວາມຮບັປະກນັຮອບດ້ານ ໃນນັັ້ນລວມເຖງິຄວາມພ້ອມທາງດ້ານອຸປະກອນ ແລະ 
ພະນັກງານ ໃນການກວດກາ, ກັົ່ນກ່ອງຫາຜ ້ຕິດເຊືັ້ອພະຍາດ ຢູ່າງໄດ້ມາດຕະຖານ ຈ ີ່ງອະນຸຍາດ
ໃຫ້ເປີດ ໃຫ້ເຂ ັ້າ-ອອກ ປກົກະຕ ິໄດ;້ 
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2) ໂຈະການອອກ VISA ກບັດ່ານທກຸປະເພດ, ລວມທັງ E-Visa ແລະ ການອອກວິຊາ

ທ່ອງທ່ຽວ ສໍາລບັທຸກປະເທດ ໃນໄລຍະເວລາ 30 ວັນ. ສໍາລັບຜ ້ທີີ່ໄດ ້ວິຊາເຂ ັ້າລາວແລ້ວ ກ ຕ້ອງ
ມີການຢັັ້ງຢືນການກວດສຂຸະພາບ ແລະ ກວດປະຫວັດການເຄືີ່ອນໄຫວໃນໄລຍະ 14 ວັນຜ່ານມາ
... ສໍາລບັປະເທດ ທີີ່ໄດ້ຮບັການຍ ກເວັັ້ນວິຊາ ແມນ່ເຫັນດີໃຫ້ຍ ກເລີກການຍ ກເວັັ້ນວິຊາດັົ່ງກາ່ວ
ຊ ົ່ວຄາວ ຈ ນກວ່າຈະມກີານພຈິາລະນາໃໝ່ຂອງລັດຖະບານ. 

3) ຫ ີກລ້ຽງການເດນີທາງໄປຕ່າງປະເທດ ໃນໄລຍະນີັ້ ຂອງ ພ ນລະເມອືງລາວ, ໂດຍ
ສະເພາະ ການເດນີທາງ ດວ້ຍຍ ນ ແລະ ພະຫະນະ ທີີ່ມີຄ ນຫ າຍ. 

4) ຜ ້ທີີ່ເດີນທາງກບັຈາກປະເທດທີີ່ມີການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໃຫ້ປະຕິບັດການແຍກ
ປູ່ຽວດ້ວຍຕ ນເອງຢູ່າງໜ້ອຍ 14 ວັນ ເພືີ່ອຕິດຕາມສຸຂະພາບຂອງຕ ນ ດ້ວຍຄວາມເປັນເຈ ັ້າການ 
ແລະ ຮັບຜິດຊອບສ ງ. ກ ລະນີມີອາການໄຂກ້ ຕ້ອງຕດິຕ ໍ່ຫາໝໍ ແລະ ເຈ ັ້າໜ້າທີີ່ໆກ່ຽວຂອ້ງໂດຍ
ດ່ວນ (ລາຍລະອຽດ ໄດກ້າໍນ ດໄວ້ໃນໜັງສືແຈງ້ການ ຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ສະບັບເລກທີ 12/
ສພກ, ລ ງວັນທີ 16 ມນີາ 2020). 

5) ຫ ີກລ້ຽງການໂຮມຊຼຸມນຸມໃຫ່ຍ ທີີ່ມີມວນຊ ນເຂ ັ້າຮວ່ມຈໍານວນຫ າຍ ເປນັຕ ັ້ນ: ງານບນຸ

ປະເພນີຕ່າງໆ, ງານວາງສະແດງສນິຄ້າ, ງານແຂງ່ຂນັກິລາ, ງານດອງ, ບນັດາກິດຈະກໍາຕ່າງໆໃນ

ການສະເຫ ີມສະຫ ອງບນຸປໃີໝ່ລາວ ແລະ ອືີ່ນໆ 

6) ປິດກິດຈະການຮ້ານບນັເທງິ, ຮ້ານຄະຣາໂອເກະ ແລະ ຮ້ານນວດ, ສ່ວນກິດຈະ 

ການອືີ່ນໆ ແມ່ນສາມາດດໍາເນນີໄດປ້ົກກະຕິ ແຕໃ່ຫ້ບັນດາເຈ ັ້າຂອງກິດຈະການມີມາດຕະການ
ປ້ອງກັນຂັັ້ນພືັ້ນຖານ ເປນັຕ ັ້ນ ແມນ່ການກວດອຸ່ນນະພ ມ ແລະ ສະໜອງນໍໍ້າຢາລ້າງມື ໃຫ້ລ ກຄ້າ 
ເພືີ່ອປ້ອງກນັຕ ນເອງ ແລະ ຜ ້ອືີ່ນ. 

7) ປິດໂຮງຮຽນ ແຕ່ໂຮງລ້ຽງເດັກ, ອະນຸບານ, ປະຖ ມສ ກສາ, ມດັທະຍ ມ, 
ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ສະຖາບນັການສ ກສາຕ່າງໆ (ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊ ນ) ໃນທ ົ່ວ
ປະເທດ ຊ ົ່ວຄາວ ຈ ນກວ່າມີການປູ່ຽນແປງ,  ພ້ອມກັນນັັ້ນ ກ ໃຫ້ສ ມທ ບກັບບັນດາໂຮງຮຽນ 
ເພືີ່ອຮບີຮ້ອນຄ ັ້ນຄວ້າປກືສາຫາລື ເພືີ່ອກໍານ ດນະໂຍບາຍ ຫລ ື ຄໍາແນະນໍາໃນການສ ົ່ງເສີມວິທີ
ການຮຽນ-ການສອນ ໂດຍຜ່ານລະບ ບອອນລາຍ, ໂທລະພາບ, ວິທະຍຸ, ໜັງສືພິມ ແລະ ວິທີ
ການອືີ່ນໆ ໃຫ້ນກັຮຽນ-ນກັສ ກສາ. 

8) ກໍານ ດສະຖານທີີ່ໃນການກັກບ ລິເວນ 14 ວັນ ສໍາລັບຜ ້ທີີ່ເດິນທາງມາຈາກປະເທດທີີ່ມີ
ຄວາມສ່ຽງໃນນັັ້ນ ລວມເຖິງແຮງງານລາວ ແລະ ນັກສ ກສາລາວ ທີີ່ຈະເດນີທາງກັບລາວ ໃນ
ໂອກາດບຸນປີໃໝ່ລາວໃນປີນີັ້ (ກຽ່ວກບັແຮງງານລາວ ຈະມກີານແນະນໍາລະອຽດຕາງຫາກ). 

9) ແນະນໍາໃຫ້ຄ ນລາວ ທີີ່ອາໃສຢ ູ່ຕ່າງປະເທດ ເລືີ່ອນການເດີນທາງກບັປະເທດ ຈ ນກວ່າ
ສະຖານະການ ການລະບາດທ ົ່ວໂລກຈະດີຂ ັ້ນ. 

2. ມາດຕະການປອ້ງກັນ:  
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1) ປັບປງຸສ ນຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານ ທີີ່ຂືັ້ນກັບຄະນະສະເພາະກິດ ເພືີ່ອຊີັ້ນໍາການປ້ອງກນັ, ຄວບ

ຄຸມ ແລະ ແກໄ້ຂການລະບາດຂອງພະຍາດດັົ່ງກ່າວ ເພືີ່ອແລກປູ່ຽນ, ກວດກາຄວາມຖກືຕ້ອງ 

ແລະ ສະໜອງຂ ໍ້ມ ນທີີ່ຊັດເຈນ ແລະ ວ່ອງໄວ ກຽ່ວກັບສະພາບການລະບາດ ຂອງ COVID-19 

ຢ ູ່ພາຍໃນ, ພາກພືັ້ນ ແລະ ໃນໂລກ; 

2) ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມ ນ ເພືີ່ອໃຫ້ສັງຄ ມ ກ ໍ່ຄປືະຊາຊ ນຮ ຈ້ັກ ແລະ ເຂ ັ້າໃຈ ເປັນເອກະ
ພາບ ກ່ຽວກັບໄພອນັຕະລາຍ ແລະ ຄວາມສ່ຽງໃນການຕິດເຊືັ້ອພະຍາດ ພ້ອມທັງເຜີຍແຜ່ຄໍາແນະ
ນ ກຽ່ວກບັວິທີປ້ອງກນັ, ສະກັດກັັ້ນ ແລະ ການເຂ ັ້າເຖິງ ການບ ລກິານທາງດາ້ນສາທາລະ   ນະ
ສຸກ; 

3) ປຸກລະດ ມ ແລະ ສ ກສາອ ບຮ ມໃຫ້ທ ົ່ວສັງຄ ມ ເປນັເຈ ັ້າການໃນການປ້ອງກນັຕ ນເອງ 
ແລະ ຫ ີກລຽ້ງຈາກຄວາມສ່ຽງໃນການຕິດເຊືັ້ອພະຍາດ ເປນັຕ ັ້ນແມນ່ ການຫ ີກລຽ້ງການເດນີທາງ
ໄປຕ່າງປະເທດ, ຫ ກີລຽ້ງການໄປບ່ອນທີີ່ມີຄວາມສຽ່ງ, ບ່ອນທີີ່ມຄີ ນແອອັດ, ຖ້າມີຄວາມຈໍາເປນັ
ຕ້ອງໄປ ກ ຕ້ອງມີມາດຕະການປ້ອງກນັຕ ນເອງ ຕາມການແນະນໍາຂອງສາທາລະນະສກຸ ເຊັົ່ນ: ໃຊ້
ໜ້າກາກອັດປາກ,  ລ້າງມດື້ວຍນໍໍ້າຢາ ແລະ ສະບ  ເລືັ້ອຍໆ, ກນິຢ ູ່ ຖືກຕາມຫ ັກອະນາໄມ ແລະ 
ອືີ່ນໆ ຕາມການແນະນໍາຂອງຂະແໜງການກຽ່ວຂ້ອງ. 

3. ມາດຕະການປິິ່ນປວົ ກ ລະນກີວດພ ບຜ ຕ້ດິເຊືັ້ອ: 

1) ກໍານ ດສະຖານທີີ່ໃນການປິິ່ນປົວຜ ້ຕິດເຊືັ້ອໄວ ້ໂດຍຢ ູ່ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ແມນ່ກໍານ ດ
ເອ າໂຮງໝໍ 103, ໂຮງໝໍມິດຕະພາບ (150 ຕຽງ), ໂຮງໝໍມ ໂຫສ ດ ແລະ ໂຮງໝໍໄຊເສດຖາ, 
ສ່ວນຢ ູ່ແຕ່ລະແຂວງກາໍນ ດເອ າໂຮງໝໍແຂວງທຸກໆແຂວງ   ໂດຍໃຫ້ແຍກຈາກເຂດການປິິ່ນປົວ

ທ ົ່ວໄປອອກ; 

2) ກະກຽມພະນກັງານແພດໝໍໄວ້ ໃຫ້ພຽງພ  ພອ້ມທັງໃຫ້ມີການຝຶກອ ບຮ ມວິທີການຮັບມື
ຕ ວຈິງ ໃຫ້ລະອຽດ, ພອ້ມກັນນັັ້ນ ກ ໍ່ໃຫ້ພ ວພນັປະສານຂ ການຊ່ວຍເຫ ືອຈາກຊຽ່ວຊານ ແລະ 
ແພດໝໍ ທີີ່ມີຄວາມຊໍານານ ຈາກປະເທດເພືີ່ອນມິດ, ອ ງການຈັດຕັັ້ງສາກ ນ ເພືີ່ອກຽມໄວ້ ກ ລະນີ
ມີຄວາມຈາໍເປນັ; 

3) ກໍານ ດຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານເຄືີ່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນ ພ້ອມທັງສະເໜີແຜນຈັດຊືັ້ແຮ່

ໄວ ້ ໂດຍສະເພາະໜ້າກາກອະນາໄມ, ນໍໍ້າຢາລ້າງມ,ື ຊຼຸດປ້ອງກນັຂອງແພດໝໍ ແລະ ອຸປະກອນ

ຕ່າງໆ ທີີ່ຈາໍເປນັ. ອຸປະກອນເຄືີ່ອງມືໃດ ທີີ່ເຫນັວ່າມີຄວາມຈາໍເປນັຕ້ອງໄດ້    ຂ ການຊ່ວຍເຫ ືອ
ຈາກອ ງການຈັດຕັັ້ງສາກ ນ ແລະ ປະເທດເພືີ່ອນມິດ ກ ໍ່ໃຫຮ້ີບຮ້ອນສະເໜີໃຫ້ ລັດຖະບານ
ພິຈາລະນາ; 
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4) ໃຫ້ກະກຽມ ຢາປົວ ແຮໄວ້ໃນກ ລະນີມີການຄ ັ້ນພ ບວັກຊິນ ແລະ ຢາປິິ່ນປົວໃໝ່ ທີີ່ມີປະ
ສິດທິຜ ນ ຈາກຕ່າງປະເທດ, ກ ໍ່ໃຫຮ້ີບຮ້ອນປະສານ ເພືີ່ອຂ ຊືັ້ ຫລ ື ແບງ່ປນັ ຈາກປະເທດເພືີ່ອນ
ມິດ ເພືີ່ອກຽມໃຫ້ແກ່ການປິິ່ນປົວຜ ້ຕິດເຊືັ້ອພະຍາດ. 

 

4. ມາດຕະການຕດິຕາມ, ກວດກາ, ເຝົັ້າລະວັງ ແລະ ປະເມນີສະພາບການ: 

1) ໃຫ້ປັບປງຸຄະນະສະເພາະກດິເພືີ່ອຊີັ້ນໍາການປ້ອງກນັ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດ

ຂອງພະຍາດດັົ່ງກ່າວ ໂດຍປັບປງຸພາລະບ ດບາດ ແລະ ເພີີ່ມບາງຂະແໜງການ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີີ່ຍັງບ  ໍ່
ຄ ບເຂ ັ້າຕືີ່ມ; 

2) ປັບປງຸ ແລະ ຍ ກລະດັບສ ນຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານ COVID-19 ເພືີ່ອໃຫ້ສາມາດປະສານງານ, 

ແລກປູ່ຽນຂ ໍ້ມ ນ, ສັງລວມຂ ໍ້ມ ນ, ກວດກາຄວາມຊັດເຈນຂອງຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ແຈງ້ຂາ່ວກ່ຽວກບັ
ການລະບາດ, ການສະກດັກັັ້ນ, ການປ້ອງກນັ ແລະ ຮບັມືກບັການລະບາດຂອງພະຍາດດັົ່ງກ່າວ
ຢູ່າງຊັດເຈນ ແລະ ທັນການ ລວມທັງການສາ້ງເວບັໄຊ ເພືີ່ອເປນັເຄືີ່ອງມືໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ 

ປະສິດທິຜ ນຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ເພືີ່ອແຈງ້ຂ່າວ, ເປັນເຄືີ່ອງມືໃນການປະສານງານ, ປຶກສາ

ຫາລ,ື ສັງລວມຂ ໍ້ມ ນທີີ່ສໍາຄັນ ຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ, ອ ງການຈັດຕັັ້ງສາກ ນ ຕ ໍ່ສະພາບ

ການລະບາດດັົ່ງກ່າວ. ອນັສໍາຄນັແມ່ນເວບໄຊ ທີີ່ສ້າງຂ ັ້ນຂອງຄະນະສະເພາະກິດນັັ້ນ ແມນ່ເພືີ່ອ
ຕິດຕາມ ແລະ ແຈງ້ຂ່າວ ກ່ຽວກບັສະພາບການ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆ ທີີ່ເປັນທາງການ ເພືີ່ອ
ແກ້ຂ ໍ້ຂ້ອງໃຈ ແລະ ສະກັດກັັ້ນຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານທີີ່ບ ໍ່ມມີ ນຄວາມຈງິ ມາປັັ່ນປູ່ວນຕ ໍ່ສັງຄ ມ. 

5. ມາດຕະການທາງດາ້ນເສດຖະກິດ:  
  ລັດຖະບານໄດ້ມອບໃຫ້ທ່ານຮອງນາຍ ກລັດຖະມ ນຕ ີ ສອນໄຊ ສພີັນດອນ, ລັດຖະມ ນຕີ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລ ງທ ນ ເປນັຫ ວໜ້າຄະນະ ນາໍພາການຄ ັ້ນຄວ້າ ປະເມນີຜ ນກະທ ບ

ຂອງ COVID-19 ຕ ໍ່ເສດຖະກິດ ແລະ ມາດຕະການແກໄ້ຂຮ່ວມກັບຂະແໜງການ ແລະ ພາກ

ທຸລະກິດ ເຊິີ່ງໄດສ້ະເໜຕີ ໍ່ກອງປະຊຼຸມລັດຖະບານໃນເທືີ່ອນີັ້ ຄະນະດັົ່ງກ່າວຈະໄດປ້ັບປຸງມາດ
ຕະການທາງດ້ານເສດຖະກດິຕືີ່ມ ຫ ັງຈາກນັັ້ນ ຈ ີ່ງປະກາດໃຊ້ຕາມພາຍຫ ງັ. 

6. ມາດຕະການທ ົ່ວໄປ:  

1) ປຸກລະດ ມທ ົ່ວສັງຄ ມ ກ ໍ່ຄປືະຊາຊ ນ ບ ໍ່ໃຫ້ແຕກຕນື ແລະ ວິຕ ກກງັວ ນຈ ນເກນີໄປ ເພືີ່ອ
ຫ ີກລ້ຽງພືດຕິກາໍ ທີີ່ເຮັດໃຫ້ສະພາບການທີີ່ກ ໍ່ໃຫ້ເກດີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫລາຍຂ ັ້ນ ເປັນຕ ັ້ນແມນ່
ການກັກຕນຸສນິຄ້າເຄືີ່ອງອປຸະໂພກບ ລິໂພກ ແລະ ວິພາກວິຈານ ທີີ່ບ ໍ່ຖກືກບັຄວາມເປັນຈງິ. 
 ຈະມີມາດຕະການເຄັົ່ງຂັດ ຕ ໍ່ກບັຜ ້ທີີ່ສວຍໂອກາດໃນການກັກຕນຸສນິຄ້າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ສິນຄ້າທີີ່ຈາໍເປນັ ເປັນຕ ັ້ນແມ່ນ : ໜ້າກາກອານາໄມ, ນໍາ  ຢາລ້າງມື, ຢາປົວພະຍາດ, ອຸປະກອນ
ການແພດ ແລະ ອືີ່ນໆ. 
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2) ເພີີ່ມທະວີການກວດກາ ແລະ ປະຕບິັດມາດຕະການຕ ໍ່ການກະທໍາທີີ່ສ້າງຄວາມສັບສ ນ ຫລື 
ສ້າງຄວາມເຂ ັ້າໃຈຜິດໃນຮ ບແບບຕ່າງໆ ເຊັົ່ນ: ການປູ່ອຍຂ່າວທີີ່ວ່າມີມ ນຄວາມຈງິທາງສືີ່ສງັຄ ມ
ອອນລາຍ ແລະ ສືີ່ອືີ່ນໆ; 

3) ຊຼຸກຍ ້ສ ົ່ງເສີມການຜະລິດພາຍໃນ ໂດຍສະເພາະເຄືີ່ອງອຸປະໂພກ-ບ ລິໂພກ ທີີ່ຄາດວ່າຈະມີ
ການຂາດແຄນ ມີການຈໍາກັດການສ ົ່ງອອກຈາກປະເທດອືີ່ນ ໂດຍຖືວິກິດອັນນີັ້ ໃຫ້ເປນັໂອກາດ
ໃນການເພີີ່ມທະວີຄວາມສາມາດໃນການກຸ້ມຕ ນເອງ ແລະ ເພິີ່ງຕ ນເອງ ດັົ່ງທີີ່ເຮ າມີມ ນເຊືັ້ອຜ່ານ
ມາ; 

4) ສືບຕ ໍ່ການປະສານງານແລກປູ່ຽນຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານ ແລະ ຍາດແຍ່ງເອ າການຮ່ວມມື
ຊ່ວຍເຫລືອຈາກສາກ ນ ໂດຍສະເພາະໃນດ້ານທີີ່ພວກເຮ າຈໍາເປນັ ແລະ ຍັງບ ໍ່ທັນມີຄວາມພ້ອມ. 

  
 ມາດຕະການທີີ່ກ່າວມານີັ້ ຈະຖກືທ ບທວນ ແລະ ປບັປຸງ ໂດຍອີງໃສ່ຂ ໍ້ມ ນໃໝ່ ວິທະຍາສາດ 
ແລະ ການຜນັແປຂອງສະພາບການຕ ວຈງິ ບ ນພືັ້ນຖານການປະສານງານ, ຄ ັ້ນຄວ້າ ແລະ ປກຶສາ
ຫາລື ກບັຊຽ່ວຊານ, ຂະແໜງການ, ອ ງການປກົຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ຄໍາຄິດເຫນັຂອງສງັຄ ມ. 
 ຄະນະສະເພາະກິດ, ຂະແໜງການ, ອ ງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ທີີ່ກຽ່ວຂ້ອງ ແລະ ທຸກ
ພາກສ່ວນໃນທ ົ່ວສັງຄ ມ ເປັນເຈ ັ້າການ ໃນການຜັນຂະຫຍາຍເປັນມາດຕະການລະອຽດ ເພືີ່ອຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜ ນ. ພ້ອມກນັນັັ້ນ. ກ ໍ່ໃຫຄ້ະນະສະເພາະກິດຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນີຜ ນ
ບັນດາມາດຕະການຈັດຕັັ້ງດັົ່ງກ່າວ ເພືີ່ອສະເໜີພຈິາລະນາປບັປຸງ ຫລ ື ແກ້ໄຂໃຫ້ແທດກັບສະພາບ
ຄວາມເປນັຈິງໃນແຕ່ລະໄລຍະ.  

 
(ຂ ຂອບໃຈ) 


