OXFAM
98/8 Sithong Road
Ban Nongduangtai, Sikhottabong District, Vientiane Capital, Lao PDR
info.oxfamlaos@oxfam.org
laos.oxfam.org
Facebook.com/Oxfam.in.Laos
Phone: +856 21 264 224 / Fax: +856 21 264 225

ໂຄວິດ-19 ແລະ ການຮັບມືກັບເຊືື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ນື້ ຢ່ໃນ ສປປ
ລາວ ແລະ ຂົງເຂດອະນຸພາກລຸ່ມແມ່ນື້າຂອງ
ການລະບາດໄປທົວ
ົ່ ໂລກຂອງ ໂຄວິດ-19
ໂຄວິດ-19 ໄດ້ນຳມຳ ແລະ ຍັງສືບຕໍ່ນຳມຳຊຶ່ງ ຄວຳມທ້ຳທຳຍທຶ່ບໍ່ເຄຍມມຳກ່ອນສຳລັບຫຼຳຍໆປະເທດໃນທົ່ວໂລກ. ໃນວັນທ 11 ມນຳ
2020, ອງກຳນອະນຳໄມໂລກ ໄດ້ປະກຳດໃຫ້ເຊືື້ອຈຸລະໂລກສຳຍພັນໃໝ່ ໂຄວິດ-19 ເປັນໂລກລະບຳດໃຫຍ່ໃນທົ່ວໂລກ, ເຊິຶ່ງໃນໄລຍະນື້
ເຊືຶ່ອຈຸລະໂລກນື້ໄດ້ແຜ່ລຳມໄປສ່ 114 ປະເທດ ແລະ ສົ່ງຜນໃຫ້ມຄນເສຍຊວິດຈຳນວນ 4,000 ກວ່ຳຄນທົ່ວໂລກ. ໃນວັນທ 04 ພດສະພຳ,
ຈຳນວນຂອງປະເທດ ແລະ ອຳນຳເຂດທຶ່ໄດ້ຮັບຜນກະທບໄດ້ເພຶ່ມຂື້ນເປັນ 210 ປະເທດ ແລະ ຈຳນວນຄນເສຍຊວິດເພຶ່ມເປັນ 249,014
1

ຄນ , ໃນຂະນະທຶ່ຫຼຳຍໆປະເທດຍັງຄງຢູ່ໃນມຳດຕະກຳນກຳນຈຳກັດບລິເວນ (lockdown).
ຜ້ຊ່ຽວຊຳນດ້ຳນກຳນແພດເຊືຶ່ອວ່ຳມຫຼຳຍປະເທດທຶ່ກຳລັງເຂື້ຳໃກ້ໄລຍະທຶ່ກຳນແຜ່ລະບຳດຂອງເຊືຶ່ອຈຸລະໂລກຊ້ຳຕວລງ;
ເຊິຶ່ງແມ່ນຜນພວງຂອງຄວຳມຕັື້ງໃຈໝັື້ນ ແລະ ຄວຳມພະຍຳຍຳມຂອງປະຊຳຊນ, ອງກອນ, ລັດຖະບຳນ ແລະ ທຶ່ສຳຄັນທຶ່ສຸດ ຂອງນັກຄື້ນຄວ້ຳ
ແລະ ຜ້ໃຫ້ບລິກຳນທຳງກຳນແພດ ທຶ່ເຮັດວຽກຢູ່ແນວໜ້ຳ. ເຖິງຢູ່ຳງໃດກໍ່ຕຳມ, ນື້ບໍ່ໄດ້ໝຳຍຄວຳມວ່ຳ ພວກເຮຳຈະຢຸດລະມັດລະວັງໄດ້ແລ້ວ,
ເພຳະວ່ຳກຳນລະບຳດອກຮອບໃໝ່ທຶ່ໜ້ຳຢ້ຳນກວຍັງສຳມຳດເກດຂື້ນໄດ້ອກ.

ຜົນກະທົບຂອງການຈາກັດບລິເວນ ແລະ ການກັກໂຕ
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ໃນຂະນະທຶ່ມຳດຕະກຳນກຳນຈຳກັດບລິເວນ ແລະ ກຳນກັກໂຕ ທຶ່ຖືກບັງຄັບໃຊ້ໂດຍລັດຖະບຳນທົ່ວໂລກມຄວຳມສຳຄັນ ແລະ
ຈຳເປັນໃນກຳນຫຼຼຸດຜ່ອນກຳນແຜ່ລະບຳດຂອງເຊືຶ່ອຈຸລະໂລກ, ມັນຍັງສົ່ງຜນກະທບຢູ່ຳງມະຫຳສຳນຕໍ່ວິຖຊວິດ ແລະ
ວິທກຳນເຮັດວຽກຂອງຄນເຮຳໃນປະຈຸບັນ. ກຳນເດນທຳງທັງພຳຍໃນ ແລະ ລະຫວ່ຳງປະເທດໄດ້ຖືກຢຸກຊະງັກຊົ່ວຄຳວໃນບຳງປະເທດ,
ທຸລະກິດທບ
ຶ່ ໍ່ຈຳເປັນສ່ວນຫຼຳຍໄດ້ຢຸດກຳນດຳເນນງຳນລງ ແລະ
ລກຈ້ຳງຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດໜ້ຳວຽກຂອງພວກເຂຳພຳຍໃຕ້ມຳດຕະກຳນຄວຳມປອດໄພທຶ່ເຂັື້ມງວດ, ໂດຍກຳນເຮັດວຽກຈຳກເຮືອນຂອງພວກເຂຳ
ຫຼື ບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກເລຍ. ແຮງງຳນຕ່ຳງດ້ຳວແມ່ນກຸ່ມຄນທຶ່ມຄວຳມສ່ຽງໂດຍສະເພຳະ,
ເນືຶ່ອງຈຳກວ່ຳກຳນຢຸດກຳນດຳເນນງຳນຂອງຫວໜ່ວຍທຸລະກິດທັງຫຼຳຍ ມຄວຳມໝຳຍວ່ຳພວກເຂຳຕ້ອງໄດ້ເດນທຳງກັບປະເທດຂອງຕນ.
ໃນບຳງກລະນ, ແຮງງຳນເຫຼົ່ຳນື້ ແມ່ນຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ອຳໃສຢູ່ໃນທຶ່ພັກຊົ່ວຄຳວທຶ່ໄດ້ຖືກຈັດສັນຂື້ນໃກ້ກັບຊຳຍແດນສຳລັບກຳນກັກໂຕ ແລະ
ປະທັງຊວິດດ້ວຍສຶ່ງທຶ່ຖືກຈັດຫຳໃຫ້ເລັກນ້ອຍທຶ່ພວກເຂຳສຳມຳດນຳຕິດຕວໄປໄດ້.
ທົ່ວທັງຂງເຂດອຳຊຕຳເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ຫຼຳກຫຼຳຍອງກອນ ແລະ ກມກອງຂອງລັດຖະບຳນ ກຳລັງເຮັດວຽກຢູ່ຳງໃກ້ຊິດ
ເພືຶ່ອເກັບກຳຂໍ້ມນກ່ຽວກັບຜນກະທບຂອງ ເຊືື້ອຈຸລະໂລກ ໂຄວິດ-19 ຕໍ່ສຳທຳລະນະຊນ, ໂດຍສະເພຳະກຸ່ມຄນທຶ່ດ້ອຍໂອກຳດ ເຊັົ່ນ
ແຮງງຳນຕ່ຳງດ້ຳວ, ແລະ ໄດ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳສຳລັບບຳດກ້ຳວຕໍ່ໄປ.

ການຮັບມືກັບ ໂຄວິດ-19 ຂອງປະເທດລາວ
ລັດຖະບຳນຂອງປະເທດລຳວໄດ້ດຳເນນມຳດຕະກຳນຫຼຳຍພສມຄວນໃນກຳນຕໍ່ສ້ກັບເຊືື້ອຈຸລະໂລກໂຄວິດ-19. ໃນວັນທ 03 ກຸມພຳ,
ຄະນະສະເພຳະກິດເພືຶ່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂກຳນລະບຳດຂອງພະຍຳດອັກເສບປອດ ຈຳກເຊືຶ່ອຈຸລະໂລກສຳຍພັນໃໝ່ (COVID19) ໄດ້ຖືກຈັດຕັື້ງຂື້ນເພືຶ່ອດຳເນນກຳນຮັບມືຢູ່ຳງເໝຳະສມ ແລະ ເຜຍແຜ່ຂໍ້ມນຂ່ຳວສຳນໃຫ້ແກ່ ປະຊຳຊນ. ໃນວັນທ 28 ມນຳ,
ນຳຍກລັດຖະມນຕໄດ້ອອກຄຳສັົ່ງ ເລກທ 06/ນຍ ທຶ່ມລຳຍລະອຽດຂອງມຳດຕະກຳນກຳນຈຳກັດບລິເວນຕ່ຳງໆ, ເຊັົ່ນ
ຄຳສັົ່ງໃຫ້ປະຊຳຊນຢູ່ແຕ່ເຮືອນ, ກຳນປິດດ່ຳນຂ້ຳມຊຳຍແດນ, ແລະ ກຳນຫ້ຳມກຳນຂື້ນລຳຄຳຂອງອຳຫຳນ ແລະ ສນຄ້ຳອືຶ່ນໆທຶ່ຈຳເປັນ.
ມຳດຕະກຳນເຫຼົ່ຳນື້ມຜນບັງຄັບໃຊ້ນັບແຕ່ວັນທ 30 ມນຳ ແລະ ຄຳດວ່ຳຈະຖືກຄຳຍລງໃນວັນທ 03 ພດສະພຳ.
ເຖິງແມ່ນວ່ຳຈະຂຳດອຸປະກອນ, ຢຳ ແລະ ບຸກຄະລຳກອນທຳງກຳນແພດ, ມພຽງແຕ່ 19 ກລະນຜ້ຕິດເຊືື້ອທຶ່ຖືກບັນທກ
ຈຳກຈຳນວນຜ້ທຶ່ຖືກກວດຫຳເຊືື້ອທັງໝດ 2223 ຄນ. ປະຈຸບັນ ຄນເຈັບ 7 ໃນ 19 ຄນກຳລັງຟື້ນຕວຈຳກເຊືື້ອນື້--ແລະ
ບໍ່ມຜ້ເສຍຊວິດຈຳກເຊືື້ອນື້ທຶ່ຖືກບັນທກ. ຕວເລກທຶ່ຕໍ່ຳນື້ ອຳດຈະມສຳຍເຫດມຳຈຳກອັດຕຳຂອງກຳນຕຳມຮອຍຜ້ສຳພັດໃກ້ຊິດ,
ກຳນກວດຫຳເຊືື້ອ ແລະ ກຳນແຍກປູ່ຽວທຶ່ຕໍ່ຳ, ແຕ່ເຖິງຢູ່ຳງໃດກໍ່ຕຳມ,
ສຶ່ງທຶ່ລັດຖະບຳນໄດ້ພະຍຳຍຳມເຮັດເພືຶ່ອໃຫ້ຄວຳມຮ້ແກ່ປະຊຳຊນກ່ຽວກັບກຳນລະບຳຍໃຫຍ່ ພ້ອມທັງ ຊຼຸກຍ້ໃຫ້ຜ້ຄນກັກບລິເວນຕນເອງ
ແມ່ນສຶ່ງທຶ່ດຫຼຳຍ.

ມາດຕະການໃນການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງແຮງງານນອກລະບົບ ແລະ ຜທ
້ ົ່ມລາຍໄດ້ຕົ່າ
ຈາກການໃຊ້ມາດຕະການຈາກັດບລິເວນ ແລະ ແລະ ການກັກໂຕ ຍັງໄດ້ຖືກນາສະເໜໂດຍລັດຖະບານລາວດັົ່ງລຸ່ມນື້:
•

ເລຶ່ມຈຳກເດືອນເມສຳ ຫຳ ມິຖຼຸນຳ, ຈະມກຳນຫຼຼຸດລຳຄຳ ຄ່ຳໄຟ ແລະ ຄ່ຳນໍ້ຳລງ

•

ຜ້ທຶ່ມລຳຍຮັບຕໍ່ຳກວ່ຳ 5 ລ້ຳນກບຕໍ່ເດືອນ (570 ໂດລຳສະຫະລັດ) ຈະບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຈ່ຳຍອຳກອນຈນເຖິງເດືອນ ມິຖຼຸນຳ

•

ກຳນຈ່ຳຍຄືນເງິນກ້ ແລະ ກຳນຈ່ຳຍອຳກອນໄດ້ຖືກເລືຶ່ອນເວລຳອອກໄປ, ແລະ
ບັນດຳທະນຳຄຳນຈະເລຶ່ມຕື້ນປັບອັດຕຳກຳນຈ່ຳຍຄືນເງິນຕື້ນ ແລະ ດອກເບ້ຍ ສຳລັບບຸກຄນທົ່ວໄປ ແລະ ທຸລະກິດຂະໜຳດນ້ອຍ

•

ກຳນປະກອບສ່ວນໃສ່ກອງທນສະຫວັດດກຳນສັງຄມໄດ້ຖືກເລືຶ່ອນໄປເປັນເດືອນມິຖຼຸນຳ

ດ້ຳນລຸ່ມນື້ ແມ່ນກຳນຮັບມືຂອງລັດຖະບຳນປະເທດອືຶ່ນໆ ໃນຂງເຂດພຳກພືື້ນແມ່ນໍ້ຳຂອງ:

ຫວຽດນາມ
ປະເທດຫວຽດນຳມໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຫຼຳຍຢູ່ຳງໃນກຳນຕໍ່ສ້ຕ້ຳນເຊືື້ອຈຸລະໂລກໂຄວິດ-19, ເຖິງວ່ຳຈະເປັນປະເທດທຶ່ມຊັບພະຍຳກອນທຶ່ຈຳກັດ.
ໄຊຊະນະທຶ່ໂດດເດັົ່ນກວ່ຳໝ່ ແມ່ນກຳນປິິ່ນປົວຜ້ຕິດເຊືື້ອຈຳນວນ 201 ໃນ 268 ຄນໃຫ້ເຊຳດ ແລະ ບໍ່ມຜ້ເສຍຊວິດຖືກບັນທກ.
ປະເທດຫວຽດນຳມບັນລຸຜນສຳເລັດນື້ໄດ້ ໂດຍກຳນນຳໃຊ້ມຳດຕະກຳນຮັບມືກັບກຳນລະບຳດໃຫຍ່ນື້ແຕ່ຫວທ ແລະ
ໃຊ້ແນວທຳງທຶ່ເຊືຶ່ອມສຳນໃນກຳນຕໍ່ສ້ກັບໂຄວິດ-19 ທຶ່ລວມມ ກຳນຕຳມຮອຍຜ້ສຳພັດໃກ້ຊິດ, ກຳນກວດຫຳເຊືື້ອ, ກຳນແຍກປູ່ຽວ ແລະ
ກຳນປິິ່ນປົວ ພ້ອມທັງກຳນບັງຄັບໃຊ້ນະໂຍບຳຍ, ກຳນສົ່ງເສມຊຼຸມຊນສກສຳ ແລະ ກຳນເພຶ່ມຊັບພະຍຳກອນທຳງສັງຄມ.
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ໄທ
ໃນປະເທດໄທ, ລັດຖະບຳນໄດ້ດຳເນນຂັື້ນຕອນທຶ່ເຂັື້ມແຂງໃນກຳນຮັບມືກັບຄວຳມທ້ຳທຳຍທຳງເສດຖະກິດ
ທຶ່ກຸ່ມຄນທຶ່ດ້ອຍໂອກຳດກຳລັງປະເຊນຢູ່. ໃນວັນທ 28 ເມສຳ, ທະນຳຄຳນໂລກໄດ້ແລກປູ່ຽນກ່ຽວກັບພຳບລວມຂອງນະໂຍບຳຍກຳນເງິນ ແລະ
ກຳນຄັງທຶ່ລັດຖະບຳນຂອງປະເທດໄທນຳສະເໜໃນຕອນຕື້ນປີ ລວມທັງ ບຳດກ້ຳວທຶ່ໄດ້ຖືກດຳເນນກຳນໃນຫຼຳຍອຳທິດທຶ່ຜ່ຳນມຳ, ເຊັົ່ນ
ມກຳນຜ່ອນຜັນໃນກຳນຈ່ຳຍຄືນເງິນກ້, ກຳນຫຼຼຸດຜ່ອນກຳນຈ່ຳຍເງິນປະກອບສ່ວນເຂື້ຳໃນກອງທນສະຫວັດດກຳນສັງຄມ ແລະ
ກຳນຫຼຼຸດຜ່ອນອຳກອນສຳລັບວິສຳຫະກິດຂະໜຳດນ້ອຍ ແລະ ກຳງ. ນອກຈຳກນື້,
ລັດຖະບຳນຍັງຈະຊ່ວຍເຫຼືອແຮງງຳນນອກລະບບໂດຍກຳນໂອນເງິນສດໃຫ້ພວກເຂຳຈຳນວນ 5,000 ບຳດ ຕໍ່ເດືອນ (155 ໂດລຳສະຫະລັດ)
ເປັນເວລຳຫກເດືອນ--ນອກເໜືອຈຳກກອງທນສະຫວັດດກຳນສັງຄມ.

ກາປເຈຍ
•

ລັດຖະບຳນຂອງປະເທດກຳປເຈຍໄດ້ດຳເນນບຳດກ້ຳວທຶ່ເດັດດ່ຽວໃນກຳນຕໍ່ສ້ຕ້ຳນກັບເຊືື້ອຈຸລະໂລກໂຄວິດ-19. ໃນວັນທ 25 ກຸມພຳ 2020,
ລັດຖະບຳນກຳປເຈຍໄດ້ອອກກດລະບຽບຊ່ວຍເຫຼືອບັນດຳທຸລະກິດທຶ່ໄດ້ຮັບຜນກະທບຈຳກໂຄວິດ-19. ກດລະບຽບເຫຼົ່ຳນື້
ແມ່ນກຳນຢຸດພັກກຳນເກັບອຳກອນ ແລະ ໃຫ້ວັນພັກກຳນສຳລັບຂະແໜງກຳນຜະລິດ, ທ່ອງທ່ຽວ, ກະສິກຳ ແລະ ອະສັງຫຳລິມະຊັບ ໃນປະເທດ.
ນອກຈຳກນັື້ນ ຍັງມກຳນຕັດງບປະມຳນປະຈຳປີຂອງບັນດຳກະຊວງ ສງສຸດ 50% ເພືຶ່ອເປັນຄັງແຮມນຄ່ຳ $400 ລ້ຳນໂດລຳສະຫະລັດ
ເຊິຶ່ງຈະຖືກນຳໃຊ້ເຂື້ຳໃນກຳນຮັບມືກັບກຳນແຜ່ລະບຳດຂອງເຊືື້ອຈຸລະໂລກ. ລະບບສຳທຳໃນປະເທດຍັງໄດ້ຮັບກອງທນສຸກເສນເປັນມນຄ່ຳປະມຳນ
$30 ລ້ຳນໂດລຳສະຫະລັດ ເພືຶ່ອນຳໃຊ້ເຂື້ຳໃນກຳນຈັດຊືື້ອຸປະກອນກຳນແພດ ແລະ ອຸປະກອນກຳນສກສຳທຶ່ແນໃສ່ໃນກຳນຮັບມືກັບໂຄວິດ-19.
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https://www.eastasiaforum.org/2020/04/21/lessons-from-vietnams-covid-19-victories/
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https://cambodianess.com/article/hun-sen-announces-up-to-50-pct-budget-cut-amid-covid-19
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ຈນ
ເຖິງແມ່ນວ່ຳປະເທດຈນ ຈະເປັນຈຸດສນກຳງຂອງກຳນແຜ່ລະບຳດຂອງເຊືື້ອຈຸລະໂລກໂຄວິດ-19 ໄປຫຳປະເທດອືຶ່ນໆ,
ປະເທດຈນສຳມຳດຄວບຄຸມກຳນລະບຳດໃນປະເທດຂ້ອນຂ້ຳງດ. ພຳຍໃນໜຶ່ງອຳທິດຂອງກຳນລະບຸວ່ຳມເຊືື້ອຈຸລະໂລກສຳຍພັນໃໝ່ນື້,
ລັດຖະບຳນຈນກໍ່ໄດ້ຈັດລຳດັບຂອງກຳນເກດຂື້ນຂອງເຊືື້ອຈຸລະໂລກນື້ ແລະ ໄດ້ແລກປູ່ຽນຂໍ້ມນກັບອງກຳນອະນຳໄມໂລກ.
ນື້ແມ່ນບຳດກ້ຳວທຶ່ສຳຄັນຫຼຳຍ ເນືຶ່ອງຈຳກວ່ຳມັນໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ນັກຄື້ນຄວ້ຳໃນທົ່ວໂລກໄດ້ຮຽນຮ້ກ່ຽວກັບເຊືື້ອຈຸລະໂລກນື້ ແລະ
ແລກປູ່ຽນລຳຍລະອຽດກ່ຽວກັບວິທກຳນແຜ່ລະບຳດຂອງມັນ ພ້ອມທັງ ວິທທຶ່ຜ້ຄນສຳມຳດປ້ອງກັນຕວເອງໄດ້.
ມັນຍັງໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ບັນດຳຫ້ອງວິເຄຳະສຳມຳດເລຶ່ມເຮັດວຽກເພືຶ່ອຜະລິດວັກຊນກັນພະຍຳດນື້.
ມຳດຕະກຳນທຶ່ໂດດເດັົ່ນທຶ່ສຸດທຶ່ປະເທດຈນໄດ້ດຳເນນກຳນເພືຶ່ອຈຳກັດບລິເວນຂອງກຳນແຜ່ລະບຳດຂອງໂຄວິ ດ-19
ແມ່ນຄວຳມໄວຂອງກຳນລິເລຶ່ມມຳດຕະກຳນກຳນຄຸ້ມຄອງຄວຳມສ່ຽງ,
ເຊິຶ່ງປະກອບມກຳນໃຫ້ຄຳແນະນຳທຶ່ຊັດເຈນກ່ຽວກັບຂອບເຂດຂອງກຳນຈຳກັດບລິເວນ,
ກຳນຕຳມຮອຍບຸກຄນທຶ່ອຳດຈະສຳພັດໃກ້ຊິດກັບຜ້ທຶ່ຖືກຢັື້ງຢນວ່ຳຕິດເຊືື້ອ, ກຳນຮັບປະກັນວ່ຳສຶ່ງທຶ່ຈຳເປັນເຊັົ່ນ ອຳຫຳນ,
ອຳຄຳນທຶ່ຖືກຈັດໄວ້ເພືຶ່ອກຳນເບຶ່ງແຍງຜ້ຕິດເຊືື້ອໂດຍສະເພຳະ ແລະ ສະຖຳນທຶ່ຂອງຝູ່ຳຍບລິຫຳນ ມພຽງພ, ກຳນລວມສນກຳນລຳຍງຳນ ແລະ
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ກຳນສືຶ່ສຳນ ພ້ອມທັງ ກຳນສ້ຳງລະບບຕິດຕຳມອເລັກໂຕຣນິກທຶ່ເປັນມຳດຕະຖຳນ.
ປະເທດຈນຍັງໄດ້ປະຕິບັດມຳດຕະກຳນໃນກຳນຊ່ວຍເຫຼືອເສດຖະກິດຂອງປະເທດ.

ບັນດຳທະນຳຄຳນໄດ້ມກຳນຂະຫຍຳຍເວລຳຂອງເງິນກ້ອອກໄປ, ມກຳນຫຼຼຸດບຳງຄ່ຳທຳນຽມ ແລະ ອຳກອນ ເພືຶ່ອຊ່ວຍບລິສັດຂະໜຳດນ້ອຍ
ແລະ ກຳງ ໃນກຳນຮັບມືກັບກຳນລະບຳດຂອງເຊືື້ອ ແລະ ໄດ້ມກຳນໂຍກຍ້ຳຍໜື້ໄປບ່ອນທຶ່ມຜນດກວ່ຳ , ໂດຍປຳດສະຈຳກຄ່ຳປັບໄໝ ແລະ
ບໍ່ເຮັດໃຫ້ ເຄຣດິດ/ຄວຳມໜ້ຳເຊືຶ່ອຖື ເປັນລບ.
ຄວຳມແຕກຕ່ຳງທຶ່ໃຫຍ່ຫຼວງໃນກຳນຈັດກຳນກັບຜນກະທບດ້ຳນລບຂອງກຳນລະບຳດຂອງໂຄວິດ-19 ແມ່ນ
ປະເທດຈນໄດ້ດຳເນນກຳນຊ່ວຍເຫຼືອລກຈ້ຳງ ໂດຍຜ່ຳນລະບບກຳນຈ່ຳຍເງິນໂດຍກງ ຄ້ຳຍຄືກັບຢູ່ໃນປະເທດໄທ, ແຕ່ຄຳດວ່ຳ
ກຳນດຳເນນກຳນນື້ແມ່ນມຳຈຳກສອງສຳຍເຫດຄື; ໜຶ່ງ ໃນປະເທດຈນ,
ບັນດຳລັດວິສຳຫະກິດເຮັດໜ້ຳທຶ່ເປັນຕຳໜ່ຳງຄຸ້ມຄອງຄວຳມໝັື້ນຄງດ້ຳນກຳນເງິນໃຫ້ແກ່ລກຈ້ຳງ, ແລະ ສອງ, ປະມຳນ 60%
ຂອງບລິສັດໃນປະເທດຈນມເງິນສດທຶ່ຈະສຳມຳດສືບຕໍ່ດຳເນນງຳນໄດ້ ແລະ ຮັກສຳລະດັບກຳນຈ້ຳງງຳນໄວ້ໄດ້ເປັນເວລຳສຳມເດືອນ.
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ມ່ຽນມ້າ
ກຳນຈັດກຳນກັບກຳນລະບຳດຂອງໂຄວິດ-19 ພບວ່ຳເປັນໜ້ຳວຽກທຶ່ຫຍຸ້ງຍຳກສຳລັບປະເທດມ່ຽນມ້ຳ,
ຫຼັງຈຳກມກຳນລຳຍງຳນກລະນຕິດເຊືື້ອໂຄວິດ-19 ທຳອິດໃນຕອນທ້ຳຍຂອງເດືອນມນຳ, ຈຳນວນກລະນຕິດເຊືື້ອທຶ່ຖືກຢັື້ງຢນໄດ້ເພຶ່ມຂື້ນເປັນ
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151 ກລະນ. ແລະ ມກຳນບັນທກວ່ຳມກລະນເສຍຊວິດຈຳກເຊືື້ອຈຸລະໂລກນື້ ຫກ ຄນ ແລະ ປະມຳນ 7,700 ຄນໄດ້ຮັບກຳນກວດຫຳເຊືື້ອ
ໃນຕອນທ້ຳຍຂອງເດືອນ ເມສຳ. ຄວຳມສຳມຳດໃນກຳນກວດຫຳເຊືື້ອທຶ່ມຈຳກັດ ບວກກັບ
ມກຳນລຳຍງຳນເຖິງຜ້ທຶ່ເສຍຊວິດໃນລະຫວ່ຳງຂະບວນກຳນກວດຫຳເຊືື້ອ ເປັນສຳຍເຫດໃຫ້ມຄວຳມກັງວນວ່ຳ
ຈຳນວນຂອງກລະນຜ້ຕິດເຊືື້ອໃນປະຈຸບັນຍັງບໍ່ຖືກລຳຍງຳນຢູ່ຳງຄບຖ້ວນເທືຶ່ອ.
ເຖິງວ່ຳຈະມກຳນທດຖອຍໃນກຳນແກ້ໄຂບັນຫຳກຳນແຜ່ລະບຳດຂອງເຊືື້ອຈຸລະໂລກໃນໄລຍະທຶ່ຜ່ຳນມຳ,
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ລັດຖະບຳນມ່ຽນມ້ຳໄດ້ດຳເນນຂັື້ນຕອນໃນກຳນຮັບປະກັນວ່ຳ ຜ້ທຶ່ມລຳຍໄດ້ຕໍ່ຳຈະໄດ້ຮັບສຶ່ງຂອງທຶ່ຈຳເປັນທຶ່ພວກເຂຳຕ້ອງກຳນເຊັົ່ນ ອຳຫຳນ.
ໃນຫວ່ຳງມໍ່ໆມຳນື້, ລັດຖະບຳນໄດ້ປະກຳດແຜນບັນເທຳທຸກທຶ່ມມນຄ່ຳ 2-3 ຕືື້ໂດລຳສະຫະລັດ
ເພືຶ່ອຫຼຼຸດຜ່ອນຄວຳມຫຍຸ້ງຍຳກດ້ຳນເສດຖະກິດ-ສັງຄມຍ້ອນກຳນແຜ່ລະບຳດຂອງເຊືື້ອ. ເຖິງຢູ່ຳງໃດກໍ່ຕຳມ,
ຍັງບໍ່ມກຳນລຳຍງຳນທຶ່ຊັດເຈນກ່ຽວກັບຈຳນວນງບປະມຳນທຶ່ຈະຖືກຈັດສັນເຂື້ຳໃນກຳນຊ່ວຍເຫຼືອກຸ່ມຄນທຶ່ດ້ອຍໂອກຳດເຊັົ່ນ
ແຮງງຳນກິນເງິນມືື້ ແລະ ຊນເຜົ່ຳກຸ່ມນ້ອຍ.

ການຮັບມືກັບໂຄວິດ-19 ຂອງອົງການອ໊ອກຟາມໃນລາວ
ໃນຂະນະທຶ່ກຳນແຜ່ລະບຳດຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນຳຍັງຄງສືບຕໍ່, ອງກຳນອ໊ອກຟຳມມຄວຳມກັງວນ ໂດຍສະເພຳະ
ກ່ຽວກັບຜນກະທບຂອງມັນຕໍ່ສະມຳຊິກທຶ່ດ້ອຍໂອກຳດທຶ່ສຸດໃນຊຼຸມຊນຂອງພວກເຮຳ. ໃນປະເທດລຳວ,
ອງກຳນອ໊ອກຟຳມໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ຳງໃກ້ຊິດກັບຄ່ຮ່ວມງຳນເຊັົ່ນ ອງກຳນອະນຳໄມໂລກ
ເພືຶ່ອຫຼຼຸດຜ່ອນກຳນກະຈຳຍຂອງກຳນຕິດເຊືື້ອໃຫ້ເຫຼືອໜ້ອຍທຶ່ສຸດ ໂດຍກຳນໃຫ້ຂໍ້ມນ ແລະ ຄຳແນະນຳ ທຶ່ຖືກຕ້ອງຕໍ່ສຳທຳລະນະ
ໂດຍໃຊ້ພຳສຳທ້ອງຖິຶ່ນ. ນອກຈຳກນື້, ອງກຳນອ໊ອກຟຳມໃນລຳວຍັງໄດ້ຮ່ວມມືກັບຄ່ຮ່ວມງຳນທຶ່ເຮັດວຽກໃນລະດັບຮຳກຖຳນ
ເພືຶ່ອປະເມນຜນກະທບຂອງກຳນແຜ່ລະບຳດຂອງເຊືື້ອຈຸລະໂລກໃນກຸ່ມຄນດ້ອຍໂອກຳດ ເຊັົ່ນ ແຮງງຳນນອກລະບບ ແລະ ແຮງງຳນກິນເງິນມືື້.
ກຳນປະເມນເຫຼົ່ຳນື້ມຄວຳມສຳຄັນໃນກຳນຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮຳເຂື້ຳໃຈກ່ຽວກັບ, ຍກຕວຢູ່ຳງ, ກຳນເຂື້ຳເຖິງຕຳໜ່ຳງກຳນຄຸ້ມຄອງທຳງສັງຄມ
ສຳລັບຜ້ທຶ່ມລຳຍໄດ້ຕໍ່ຳໃນລະຫວ່ຳງໄລຍະກຳນຈຳກັດບລິເວນ, ຫຼື ກ່ຽວກັບວ່ຳ ແມ່ຍິງ ແລະ
ເດັກນ້ອຍກຳລັງຮັບມືແນວໃດກັບຄວຳມຫຍຸ້ງຍຳກດ້ຳນສຸຂະພຳບ ແລະ ເສດຖະກິດ ທຶ່ເກດຂື້ນຍ້ອນກຳນແຜ່ລະບຳດຂອງເຊືື້ອ.
ກຳນຖອດຖອນບດຮຽນ ແລະ ຄຳແນະນຳ, ອງຕຳມກຳນປະເມນຊຼຸມຊນ, ແມ່ນກຳນປະກອບສ່ວນຂອງອງກຳນອ໊ອກຟຳມໃນລຳວ
ເຂື້ຳໃນກຳນຊ່ວຍເຫຼືອຊຼຸມຊນຂອງອງກຳນຈັດຕັື້ງທຳງສັງຄມ ແລະ ລັດຖະບຳນຂອງ ສປປ ລຳວ
ໃຫ້ກ້ຳວໄປສວ
່ ິທແກ້ໄຂທຶ່ກວມລວມເອຳທຸກກຸ່ມຄນ ແລະ ແນໃສ່ບັນເທຳຄວຳມຫຍຸ້ງຍຳກຂອງຄນສ່ວນນ້ອຍໃນສະຖຳນະກຳນໂຄວິດ-19.

ເຖິງວ່າມັນອາດຈະເລົ່ມເບົ່ງຄືວ່າ ພວກເຮົາກາລັງຄ່ອຍໆຂ້າມຜ່ານຈຸດທົ່ຮ້າຍແຮງທົ່ສຸດຂອງໂຄວິດ-19 ແລ້ວ,
ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິົ່ງ ເມືົ່ອການຄົື້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາວັກຊນກັນພະຍາດນື້ກາລັງດາເນນຢ່,
ສົ່ງທົ່ສາຄັນທົ່ພວກເຮົາຍັງຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ແມ່ນ:
1. ມຄວຳມລະມັດລະວັງ ແລະ ສືບຕໍ່ນຳໃຊ້ມຳດຕະກຳນຮັກສຳຄວຳມປອດໄພ,
ບໍ່ວ່ຳຈະມກຳນຫຼຼຸດຜ່ອນມຳດຕະກຳນກຳນຈຳກັດບລິເວນແລ້ວກໍ່ຕຳມ,
ເພຳະວ່ຳມັນຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ເຮຳແນ່ໃຈວ່ຳພວກເຮຳຈະສຳມຳດປ້ອງກັນກຳນກະຈຳຍຂອງເຊືື້ອຈຸລະໂລກນື້ ແລະ ກຳນເຮັດເຊັົ່ນນື້
ກໍ່ແມ່ນກຳນຮັກສຳຊວິດ.
2. ສືບຕໍ່ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິຶ່ງກັນແລະກັນ, ບໍ່ວ່ຳຈະໃນຖຳນະສ່ວນຕວ ຫຼື ໃນຖຳນະຂອງອງກອນ,
ໃນກຳນຕິດຕຳມເບຶ່ງສະຫວັດດພຳບຂອງຄນໃນຊຼຸມຊນ ແລະ ປກຈິດສຳນກກ່ຽວກັບ ໂຄວິດ-19 ແລະ
ມຳດຕະກຳນໃນກຳນປົກປ້ອງຕວເອງ.

3. ຮັບຮ້ວ່ຳກຳນລະບຳດໃຫຍ່ໃນທົ່ວໂລກມຜນກະທບຕໍ່ທຸກໆຄນ, ແຕ່ວ່ຳ ມັນບໍ່ກະທບທຸກຄນເທົ່ຳທຽມກັນ. ໃນດ້ຳນໜຶ່ງ,
ພວກເຮຳມກຸ່ມຄນທຶ່ກຳນລະບຳດຂອງເຊືື້ອ ແລະ ມຳດຕະກຳນຈຳກັດບລິເວນສ້ຳງຄວຳມທ້ຳທຳຍໃຫ້ຢູ່ຳງໃຫຍ່ຫຼວງ,
ແຕ່ຍ້ອນມເຕັກໂນໂລຊຊ່ວຍອຳນວຍຄວຳມສະດວກໃນກຳນເຮັດວຽກ, ກຳນຮຽນ ແລະ ກຳນພວພັນກັບຄນອືຶ່ນ,
ມັນຈຶ່ງສຳມຳດຊ່ວຍໃຫ້ຂ້ຳມຜ່ຳນຄວຳມທ້ຳທຳຍນື້ໄດ້ສ່ວນຫຼຳຍ. ແຕ່ວ່ຳໃນອກດ້ຳນໜຶ່ງ,
ພວກເຮຳກໍ່ມກຸ່ມຄນທຶ່ບໍ່ສຳມຳດຊຳລະຄ່ຳໃຊ້ຈ່ຳຍໄດ້ ແລະ ຄນໃນຄອບຄວຕ້ອງອດຫິວໃນມືື້ທຶ່ຕ້ອງກັກໂຕ ຫຼື ຖືກຈຳກັດບລິເວນ.
ດັົ່ງນັື້ນ, ເຮຳຕ້ອງເອຳໃຈໃສ່ເປັນພິເສດຕໍ່ກຸ່ມຄນດ້ອຍໂອກຳດ, ໂດຍສະເພຳະແມ່ນແຮງງຳນນອກລະບບທຶ່ເປັນແມ່ຍິງ
ຜ້ທຶ່ຮັບພຳລະຫຼຳຍທຶ່ສຸດໃນກຳນເບຶ່ງແຍງຄອບຄວ, ເພືຶ່ອຮັບປະກັນວ່ຳພວກເຂຳສຳມຳດເຂື້ຳເຖິງກຳນບລິກຳນທຶ່ຈຳເປັນເຊັົ່ນ
ກອງທນຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄມ ແລະ ກຳນບລິກຳນດ້ຳນສຳທຳລະນະສຸກ.
4. ເຂື້ຳໃຈວ່ຳຜນກະທບທຶ່ ໂຄວິດ-19 ມຕໍ່ຄອບຄວ, ອງກອນ, ທຸລະກິດ, ແລະ ເສດຖະກິດຂອງປະເທດ
ອຳດຈະບໍ່ສຳມຳດຖືກແກ້ໄຂໄດ້ຢູ່ຳງວ່ອງໄວ. ມັນຈະເປັນຂະບວນກຳນທຶ່ຊ້ຳ ແລະ ສະໝໍ່ຳສະເໝ; ດັົ່ງນັື້ນ,
ສຶ່ງທຶ່ສຳຄັນຕັື້ງແຕ່ຕື້ນຈນຈບຂະບວນກຳນນື້ແມ່ນ
ປະກອບສ່ວນເຂື້ຳໃນກຳນສນທະນຳລະຫວ່ຳງທຸກພຳກສ່ວນທຶ່ມສ່ວນຮ່ວມທຶ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝດ ກ່ຽວກັບວິທທຶ່ຈະດຳເນນກຳນຕໍ່ໄປ
ຢູ່ຳງມປະສິດທິພຳບ. ເຊິຶ່ງນື້ ລວມທັງແຕ່ບໍ່ຈຳກັດພຽງແຕ່ ຊຳວນຳ ຜ້ທຶ່ຜະລິດອຳຫຳນໃຫ້ພວກເຮຳ, ແຮງງຳນທັງໃນ ແລະ
ນອກລະບບ, ຜ້ໃຫ້ບລິກຳນທຳງກຳນແພດ, ຜ້ນຳຂອງຊຼຸມຊນທ້ອງຖິຶ່ນ ແລະ ເຈື້ຳໜ້ຳທຶ່ຂອງລັດຖະບຳນ, ລວມທັງ ບັນດຳທຸລະກິດ
ແລະ ອງກຳນຈັດຕັື້ງທຳງສັງຄມຕ່ຳງໆ. ຖ້ຳຫຳກມຫຼຳຍພຳກສ່ວນທຶ່ມສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂື້ຳຮ່ວມສນທະນຳຫຼຳຍເທົ່ຳໃດ,
ກຳນອອກແບບກອບວຽກທຶ່ຄບຖ້ວນສມບນ ທຶ່ພິຈຳລະນຳເຖິງຄວຳມຕ້ອງກຳນຂອງຜ້ທຶ່ໄດ້ຮັບຜນກະທບ ແລະ
ວິທຊ່ວຍເຫຼືອພວກເຂຳ ຈະເຮັດໄດ້ງ່ຳຍຂື້ນເທົ່ຳນັື້ນ, ນອກຈຳກນັື້ນ
ມັນຍັງຈະເຮັດໜ້ຳທຶ່ເປັນແຜນປະຕິບັດງຳນສຳລັບເຫດກຳນທຶ່ອຳດຈະເກດຂື້ນໃນອະນຳຄດໄດ້ອກດ້ວຍ.

