COVID-19 ကာကွယဆ
်

အဓက
အခ က！

ေးထေးချင်ဆ ာ နင်ငခံ ခာေး ာေးမျာေးအတွွက်

•

င်၏ ဆေ
ပ် ကက
ွ ရ
် ံ ေး ( ) ံ့ မမ ြို့ေယ်ရံေး ည်“COVID-19
ကာကွယဆ
်
ေးဆ ာက်ချာ” နှင်ံ့ “COVID-19 ကာကွယဆ
်
ေး
အတဆကကာင်ေးကကာေးချက်” ကဆပေးပ ံ့ ေ် လပ် ဆ ာင်ဆေ ည်။ (“COVID-19
ကာကွယဆ
်
ေး အတဆကကာင်ေးကကာေးချက်” ပံ စံ ည် ပူေးွွပ
ွဲ ါပံ စံနင
ှ ွ
်ံ့ ူ ည်)

•

င်၏ ဆေထင်ခွငက
်ံ့ ွ်ွင
ွ ် ဆ ာ်ခပထာေး ညံ့ ် လပ် စာနှင်ံ့
ကွခွဲ ပာေးဆ ာလပ် စာွစ်ခွွင် င်ဆေထင်ပါက COVID-19
ကာကွယဆ
်
ေးဆ ာက်ချာက င်လက်ခံ ရှမည်မဟွ်ပါ။ ဤ ဆံ့ ာ
အတဆခခအတဆေမျ ေးွွင် ဆကျေးဇူေးခပ ၍ ဆေ
ပ် ကက
ွ ရ
် ံ ေး ( ) ံ့ မမ ြို့ေယ်ရံေး ံ့
ချက်ချင်ေး ာွ ေးမပေး င်၏လပ် စာက ဆခပာင်ေး ေ် လပ် ထေးလ
ံ ပ် ေည်ေးအတွင်ေး
လပ် ဆ

ာင်ပါ။

①

“コロナ(COVID-19)” နှင ့် (သ)့် “ワクチン(ကာကွယဆ ေး)”ဖြင ့် ဆသခ ာစွာဆ ေးသာေးထာေးဆသာ စာအတက သင၏
ဆေသ ပကွကရေး (သ)့် မမ ြို့နယရေးမှ လကခ ရှဆသာအခါ ဆက ေးဇေးဖပ ၍ ဆသခ ာြွငမပ
ပါရှဆသာ စာ ွ ကစာတမေးမ ာေးက
့် ေး စာနှငအတ
့်
ဆသခ ာစစဆ ေးပါ။

COVID-19

ကာကွယဆ

ေး

ြွငပ
့် ါ

② COVID-19 ကာကွယဆ ေးဆ ာကခ ာက စစဉ်တက အတငေး ထတဆပေးဆနပါသည။
ကာကွယဆ ေးဆ ာကခ ာက ကယ ယအခ နမှာ လကခ ရှနငမလဲ
မမ ြို့နယရေးမှ ဆ ကဖငာခ ကဆတွက ( ပကွကရေး (သ)့် မမ ြို့နယရေး၏ ဝက

တာ သနငြ ့် ပကွကရေး (သ)့်
ကမှလညေး)စစ ကညန
့် ငပါသည။

③ သင၏ ဆနထငခွငကတ
တွင ဆြာဖပထာေးသည့် လပစာနှင ့် ကွဲဖပာေးဆသာလပစာတစခတွင
့်

သငဆနထငပါက ဆက ေးဇေးဖပ ၍ ဆေသ ပကွကရေး (သ)့် မမ ြို့နယရေးသ ခ
့် ကခ ငေးသွာေးမပေး သင၏လပစာက
ဆဖပာငေး န လပထေးလပနညေးအတငေး လပဆ ာငပါ။

④

COVID-19 ကာကွယဆ

ေးဆ

ာကခ ာက လကခ ရှသညအ
့် ခါ ဆက ေးဇေးဖပ ၍ကက တငစာ ငေးဆပေးမပေး

“COVID-19 ကာကွယဆ ေး အဆ ကာငေး ကာေးခ က”ပါ အဆ ကာငေးအ ာမ ာေးနှငအည
ကာကွယဆ ေးထေးပါ။
့်
သငတ
့် ွင ဆမေးခွနေးမ ာေးရှမပေး ထပ ငရ
့် ှငေးလငေးခ ကမ ာေးသလပါက ဆက ေးဇေးဖပ ၍ ဆနာကစာမ ကနှာရှ (၁) မှ
(၄) သ စ
့် စမေးဆမေးဖမနေး နငပါသည။

လူဝင်မှုကကေးကကပ် ဆ ေးနှင ်ံ့ ဆေထင်မှုစမံခေ်ခွံ့ ွဲဆ ေးဌာေ
နင်ငခံ ခာေး ာေးဆေထင်မှုဆထာက်ပံံ့ဆ ေးစင်ွာ

စံစမ်ေး
ဆမေးခမေ်ေးခခင်ေး
(၁) ဆေ

COVID-19 ကာကွယဆ
်
ေးဆ ာက်ချာ လက်ခံ ရှမပေးဆောက်
င်ဆမေးလဆ ာ မည်ံ့ ည်ဆမေးခွေ်ေးကမ ဆကျေးဇူေးခပ ၍
ဆအတာက်ဆ ာ်ခပ ာ (၁) မှ (၄)
စ
ံ ေးဆမေးခမေ်ေးနင်ပါ ည်။
ံ့ စမ်

ပ် ကက
ွ ရ
် ံေး (

) ံ့ မမ ြို့ေယ်ရံေး

စာအတ၏မ ကနှာဆပေါ် ရှ ြနေးနပါတကဆခေါ်

(၂) COVID-19 ကာကွယဆ
်
၀ေ်ကကေးဌာေ)

ေး ဆခေါ်

ပါ။

မှုစင်ွာ (ကျေ်ေးမာဆ ေး၊ အတလပ်

မာေးနှငံ့် လူမှု ူလဆ
ံ ေး

၀၁၂၀-၇၆၁-၇၇၀ (အခမဲ့်ဆခေါ် ငနငသည)
နငခ န– မနက ၉ နာ မှ ည ၉ နာ အထ (စဆန၊ တနင်္ဂဆနွနင
ှ ့် အစေး ရေးပတ ကမ ာေးတွငလညေး
ြွငသည
)
့်
ာသာစကာေး– င်္ ပန၊ အင်္ဂလပ၊ တရတ၊ က ေးယာေး၊ ဆပေါ်တင်္နှင ့်
စပန –
မနက ၉ နာ မှ ည ၉ နာ အထ
ထငေး –
မနက ၉ နာ မှ ည ၆ နာ အထ
ဗယကနမ– မနက ၁၀ နာ မှ ည ၇ နာ အထ

ြနေး–
ြနေးဆခေါ်

(ကကာေးဖခငေး) COVID-19 ကာကွယဆ
ြနေးဖြငတ
့် ငပငဆ

ေးွ ဆနွေးဖခငေး ဝနဆ

ေးကစစ မှလ၍
ွဲ အဖခာေးဆသာ COVID-19 နှင ့်

ကနွယသည့် ကစစမ ာေးအတွက

ာငမှုက က နေးမာဆ ေး၊ အလပသမာေးနှင့် လမှုြလဆ ေး ၀နကကေးဌာနမှ စစဉ်ဆပေးသည။

• COVID-19 အတွွက် ကျေ်ေးမာဆ ေး၊ အတလပ် မာေးနှငံ့် လူမှု ူလဆ
ံ ေး ၀ေ်ကကေးဌာေ ရံ ေးက က် ယ
ွ ပ
် ါ
ြနေး–
၀၁၂၀-၅၆၅-၆၅၃ (အခမဲ့်ဆခေါ် ငနငသည)
ြနေးဆခေါ်

နငခ န– မနက ၉ နာ မှ ည ၉ နာ အထ (စဆန၊ တနင်္ဂဆနွနင
ှ ့်

အစေး ရေးပတ ကမ ာေးတွငလညေး ြွငသည
)
့်
ာသာစကာေး– င်္ ပန၊ အင်္ဂလပ၊ တရတ၊ က ေးယာေး၊ ဆပေါ်တင်္နှင ့်
စပန –
မနက ၉ နာ မှ ည ၉ နာ အထ
ထငေး –
မနက ၉ နာ မှ ည ၆ နာ အထ
ဗယကနမ– မနက ၁၀ နာ မှ ည ၇ နာ အထ

(၃) နင်ငခံ ခာေး ာေးဆေထင်မှုဆထာက်ပံံ့ဆ ေးစင်ွာ FRESC အတကူအတညဆပေးဆကာင်ွာ
ြနေး–

(၄) ဆေ

၀၁၂၀-၇၆-၂၀၂၉ (အခမဲ့်ဆခေါ်

ငနငသည)

ြနေးဆခေါ် နငခ န– မနက ၉ နာ မှ ညဆန ၅ နာ အထ (တနလဂာမှ ဆသာ ကာအထ)
ာသာစကာေး– င်္ ပန၊ အင်္ဂလပ၊ တရတ၊ က ေးယာေး၊ ဆပေါ်တင်္၊
စပန၊ ထငေး၊ ဗယကနမ၊ ြလစပင၊
ခမာ၊ နဆပါ၊ အငေနေးရှာေး၊
ဖမနမာ၊ မွနင်္လေးယာေး၊ ဖပငသစ၊ ငဟာလ၊
အ ေနှင ့် င်္ဂ ါလ
င် ာွင်ပင်ဆ ေးွ ဆနွေးခခင်ေးဆကာင်ွာ (နင်ငခံ ခာေး ာေးမျာေး၏ ဝဆေထင်ဆ ေးအတဆထာက်အတကူခပ အတွေ်လင်ေး ေ်)

・င်္ ပန

https://www.moj.go.jp/isa/content/930004512.pdf
かね

・အင်္ဂလပ

* တငပငဆ

https://www.moj.go.jp/isa/content/930005173.pdf

ေးွ ဆနွေးဖခငေးဆကာငတာ အဆပေါ်မတ
ှု ညမပေး ရှနငတဲ့်

ာသာစကာေးမ ာေး ဆဖပာငေးလဲနငတယ

ဆက ေးဇေးဖပ ၍ “ကရနာဗငေး ပစ ကာကွယဆ

တာ ဆက ေးဇေးဖပ ၍ မှတသာေးဆပေးပါ။

ေး လမေးညွှန” က ကည့်ပါ။

“ကရောဗင်ေး ပ်စ် ကာကွယဆ
်
ေး လမ်ေးညွှေ်” လပ်စာ– https://v-sys.mhlw.go.jp
•
•

အကယ၍ ဆ ေး က င ာ အြွဲြို့အစညေး (သ)့် ကွယဆ ေးထေးသည့်ဆန ာက မဆတွြို့ပါက သင၏ ဆေသ ပကွကရေး (သ)့်
မမ ြို့နယရေးက ကသွယပါ။
ကရနာဗငေး ပစ ကာကွယဆ ေး လမေးညွှန ၀က
ကတွင ကက တငစာ ငေးသွငေးထာေးလ မ
့် ဆ ကာငေး ဆက ေးဇေးဖပ ၍
မှတသာေးပါ။

ဆက ေးဇေးဖပ ၍ က နေးမာဆ ေး၊ အလပသမာေးနှင့် လမှုြလဆ ေး ၀နကကေးဌာနမှ
ဖပင ငထာေးဆသာ အ ာကသာ လမေးညွှနအဖြစသေးပါ။
ဤအ ာသည သင၏ ပကွကရေး (သ)့် မမ ြို့နယရေးမှ လကခ ရှမည့်
အဆ ကာငေး ကာေးခ ကနှင ့် တဆထ ာတညေး တညမည မဟတပါ။

ဆက ေးဇေးဖပ ၍ က နေးမာဆ ေး၊ အလပသမာေးနှင့် လမှုြလဆ ေး ၀နကကေးဌာနမှ
ဖပင ငထာေးဆသာ အ ာကသာ လမေးညွှနအဖြစသေးပါ။
ဤအ ာသည သင၏ ပကွကရေး (သ)့် မမ ြို့နယရေးမှ လကခ ရှမည့်
အဆ ကာငေး ကာေးခ ကနှင ့် တဆထ ာတညေး တညမည မဟတပါ။

