
မြနြ်ာန ိုငင်ကံ ို 「ဂျပနန် ိုငင်အံတွင််း COVID – 19 ရ ာဂါက ်းစက်ပျံျံ့ န ံ ှံ့ြှု 

တာ်းဆီ်းကာကွယ်ထ န််းချျုပ်ရ ်းစီြံချက်အ  အထ ်းသတ ထာ်းသငှံ့ရ်သာ COVID – 19 

ြျ ျု်းကွွဲဗီဇအသစ်မြစ်ပွာ်း ာန ိုငင်၊ံ ရေသ」အမြစ်သတ်ြ တ်မခင််း  

(ဂျပနန် ိုငင်သံ ို ှံ့ ဝငရ် ာက်ပပီ်းရနာက် ၃  ကက်ကာ ဟ ိုတယ်တွငသ်ီ်းသန ှံ့ရ်နထ ိုငရ်စာငှံ့က်ကညှံ့် န ်

သတ်ြ တ်မခင််း) န ငှံ့ ်ပတ်သက်၍ 

 

မြနြ်ာန ိုငင်တံွင ်ရနထ ိုငလ်ျက်ရ  ရသာ ဂျပနန် ိုငင်သံာ်းြျာ်းသ ို ှံ့ 

မြနြ်ာန ိုငင်တံွင ်ရနထ ိုငသ် ြျာ်းအာ်းလံို်းသ ို ှံ့ 

            ၂၀၂၂ ခိုန စ် ရြရြာ်ဝါ ီလ ၁၂  က ်

ရြရြာ်ဝါ ီလ ၁၀  က်ရန ှံ့တွင ်ဂျပနအ်စ ို်း သည် မြနြ်ာန ိုငင်ကံ ို 「ဂျပနန် ိုငင်အံတွင််း COVID – 19 

ရ ာဂါက ်းစက်ပျံျံ့ န ံ ှံ့ြှု တာ်းဆီ်းကာကွယ်ထ န််းချျုပ်ရ ်းစီြံချက်အ  အထ ်းသတ ထာ်းသငှံ့ရ်သာ COVID 

– 19 ြျ ျု်းကွွဲဗီဇအသစ်မြစ်ပွာ်း ာန ိုငင်၊ံ ရေသ」အမြစ်သတ်ြ တ်လ ိုက်ရကကာင််း အသ ရပ်းရကကညာ 

အပ်ပါသည်။ (https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C015.html)   

အဆ ိုပါသတ်ြ တ်ချက်အ  ရြရြာ်ဝါ ီလ ၁၃  က်ရန ှံ့ နနံက် ၀၀:၀၀ နာ ီြ စတင၍် မြနြ်ာန ိုငင်ြံ  

ဂျပနန် ိုငင်တံွင််းသ ို ှံ့ ၀ငရ် ာကလ်ာသ အာ်းလံို်းသည် ရ ာဂါက ်းစက်ပျံျံ့ န ံ ှံ့ြှု တာ်းဆီ်းကာကွယ်ရ ်းဌာန၏ 

ဌာနြ ်းက သတ်ြ တ်သညှံ့်ဟ ိုတယ် (ရ ွ်းချယ်ခွငှံ့ြ်ရ  ပါ) တငွ ်(၃)  ကက်ကာ သီ်းသန ှံ့ရ်နထ ိုငရ်စာငှံ့က်ကညှံ့် 

 ြည် မြစ်ပပီ်း န ိုငင်တံငွ််းသ ို ှံ့၀ငရ် ာကပ်ပီ်း (၃)  က်ရမြာက်ရန ှံ့တွင ်စစ်ရဆ်းရသာ PCR စစ်ရဆ်းြှု 

 လေတ်ွင ်COVID – 19 က ်းစက်ရ ာဂါကင််းစငရ်ကကာင််းရတွျံ့ ရ   ပါက န ိုငင်တံွင််းသ ို ှံ့ 

၀ငရ် ာက်သညှံ့်ရန ှံ့ ရနာက်တစ် က်ြ စတငရ်သာ (၇)  ကတ်ာ သီ်းသန ှံ့ရ်နထ ိုငရ်စာငှံ့က်ကညှံ့က်ာလ၏ 

ကျနရ်  ရသာ (၄)  က်တာကာလက ို ြ ြ ရနအ ြ် စသည်တ ို ှံ့၌ ဆက်လက်သီ်းသန် ှံ့ရနထ ိုင ်ပါြည်။ 

န ိုငင်တံွင််း ဝငရ် ာက်သ ြျာ်းသည် ဂျပနန် ိုငင်တံွင််းသ ို ှံ့ ၀ငရ် ာကပ်ပီ်းသည်န ငှံ့ခ်ျက်ချင််း 

PCRစစ်ရဆ်းြှုက ိုခံယ ပပီ်းရနာက် အထ ်းစီစဥ်ထာ်းရသာဘက်စ်ကာ်းမြငှံ့ ်ဟ ိုတယ်သ ို ှံ့ ပ ို ှံ့ရဆာငရ်ပ်းြည် 

မြစ်ပပီ်း ဟ ိုတယတ်ွင််း သီ်းသန ှံ့ရ်နထ ိုငရ်စာငှံ့က်ကညှံ့်ကာလပပီ်းရနာက်တွငလ်ည််း ဟ ိုတယ်ြ ရလဆ ပ်သ ို ှံ့ 

အထ ်းစီစဥ်ထာ်းရသာဘက်စ်ကာ်းမြငှံ့ ်မပနလ်ည်ပ ို ှံ့ရဆာငရ်ပ်းပါြည်။ ထ ို ှံ့မပင ်(၃)  က်ကကာ 

သီ်းသန ှံ့ရ်နထ ိုင ်ြညှံ့် ဟ ိုတယ်ရနထ ိုငစ်  တ်ြျာ်းြ ာ အခြွဲှံ့ (အစ ို်း ြ ရထာက်ပံှံ့မခင််း) မြစ်ပပီ်း 

အစာ်းအရသာကြ်ျာ်းက ိုလည််း ရထာက်ပံှံ့ရပ်းပါြည်။  

 သ ို ှံ့ရသာ် န ိုငင်တံွင််းသ ို ှံ့ ၀ငရ် ာကခ်ျ နတ်ွင ်၀ငရ် ာက်သညှံ့်ရန ှံ့ ရနာကတ်စ် ကြ် စတင၍် (၇) 

 က်အတွင််း အြျာ်းမပည်သ သံို်း သယယ် ပ ို ှံ့ရဆာငရ် ်းယာဥ်ြျာ်းက ို အသံို်းြမပျုမခင််း၊ ရနအ ြ် သ ို ှံ့ြဟိုတ် 

ြ ြ တည််းခ ိုရနထ ိုငြ်ညှံ့်ရန ာြျာ်းတငွ ်သီ်းသန ှံ့ရ်နထ ိုငရ်စာငှံ့က်ကညှံ့မ်ခင််းန ငှံ့ ်ထ ိုကာလအတွင််း ြ ြ ၏ 

(https:/www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C015.html)


ကျန််းြာရ ်းအရမခအရန၊ တည်ရန ာအချက်အလက်ြျာ်းန ငှံ့ပ်တသ်က်၍ ဆက်သွယ်ရြ်းမြန််းြှုြျာ်းက ို 

လ ိုက်နာရမြကကာ်းမခင််း စသည်ှံ့ ကတ က၀တြ်ျာ်းက ို လ ိုက်နာရစာငှံ့ထ် န််း န ်လ ိုအပ်ပါသည်။ 

ထ ိုကတ က၀တြ်ျာ်းက ို ချ ျု်းရြာက်ြည်ဆ ိုပါက ရ ာဂါက ်းစက်ပျံျံ့ န ံ ှံ့ြှု တာ်းဆီ်းကာကွယ်ရ ်းဥပရေအ  

သီ်းသန် ှံ့ထ န််းသ ြ််းခံ န ိုငသ်ညှံ့်အမပင ်ြ ြ ၏အြည်န ငှံ့တ်ကွ ရ ာဂါက ်းစက်ပျံျံ့ န ံ ှံ့ြှုက ို 

တာ်းဆီ်းကာကွယ်ရ ်းအတွက် အရထာက်အက မြစ်ရစန ိုငရ်သာ အချက်အလက်ြျာ်းက ို 

အြျာ်းမပည်သ သ ို ှံ့ ထိုတ်ရြာ်ရကကညာခံ န ိုငရ်မခရ  ရသာရကကာငှံ့ ်အထ ်းဂရိုမပျုရစလ ိုပါသည်။ 

 

(က ို်းကာ်းချက်)  

(၁) ဂျပနန် ိုငင် ံကျန််းြာရ ်း၊ အလိုပ်သြာ်းန င်ှံ့ လ ြှုြ လံိုရ ်း၀နက်ကီ်းဌာန၏ အငတ်ာနကစ်ာြျက်န ာ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html 

(၂) မပည်ဝင ်ာတွငလ် ိုအပ်ရသာ Application ြျာ်းက ို ြ တ်ပံိုတငမ်ခင််း/အသံို်းမပျုမခင််းန င်ှံ့ ပတ်သက၍် 

(ဂျပန ် ．အဂဂလ ပ်) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html 

(စံိုစြ််းရြ်းမြန််း နရ်ကာငတ်ာ) 

〇 ကျန််းြာရ ်း၊ အလိုပ်သြာ်းန င်ှံ့ လ ြှုြ လံိုရ ်း၀နက်ကီ်းဌာန COVID-19 ရ ာဂါက ်းစကပ်ျံျံ့ န ံ ှံ့ြှု 

တာ်းဆီ်းကာကွယ်ထ န််းချျုပ်ရ ်း ရဆွ်းရန်ွးန ိုငရ်သာ ရကာငတ်ာ (သီ်းသန် ှံ့ရနထ ိုငရ်စာငှံ့က်ကညှံ့်ြှု 

တင််းကကပ်မခင််း) 

ဂျပနန် ိုငင်တံွင််းြ  : 0120-565-653 

မပည်ပန ိုငင်ြံျာ်းြ  : +81-3-3595-2176 (ဂျပန၊် အဂဂလ ပ်၊ တရိုတ်၊ က ို ီ်းယာ်းဘာသာမြင်ှံ့ 

စံိုစြ််းရြ်းမြန််းန ိုငပ်ါသည်) 

 

〇 ဂျပနန် ိုငင်၏ံ သက်ဆ ိုင ်ာ လ ၀ငြ်ှုကကီ်းကကပ်ရ ်းဌာန ( မပည်၀ငခ်ွင်ှံ့ မငင််းဆ ိုမခင််း၊ ဂျပနန် ိုငင်သံ ို ှံ့ 

မပနလ်ည်၀ငရ် ာက်မခင််း) 

ြိုန််း : (က ိုယ်စာ်းလ ယ)် 03-3580-4111 (လ ိုင််းခွွဲ 4446, 4447 ) 

 

〇 ဂျပနန် ိုငင်တံွင််း ရနထ ိုငသ် န ိုငင်မံခာ်းသာ်းြျာ်းရထာက်ပံှံ့ရ ်းစငတ်ာရ   န ိုငင်မံခာ်းရ ်း၀နက်ကီ်းဌာန ဗီဇာ၊ 

သတင််းအချက်အလက်ြျာ်း 

ြိုန််း : 0570-011000 (လြ််းညွှနခ်ျက်အတ ိုင််းလိုပ်ရဆာငပ်ပီ်း ဂျပနဘ်ာသာစကာ်းအတွက်နပံါတ် 

「၁」 က ို ရ ွ်းချယ်ပပီ်းရနာက် နပံါတ် 「၅」 က ိုန  ပ်ပါ။ ) အချ ျု ျံ့ IP ြိုန််းြျာ်းမြင်ှံ့ ရခေါ်ဆ ိုလျှင ်03-

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html


5363-3013 

 

〇 ဂျပနန် ိုငင်သံ ို ှံ့ ရ ာက်ရ  ပပီ်းရနာက် မပည်ဝငပ်ပီ်းရနာက်လိုပ်ရဆာငခ်ျက်ြျာ်းန ငှံ့ ်သီ်းသန ှံ့ရ်နထ ိုင ်ြညှံ့် 

ရန ာြျာ်းစသည်  

Narita ရလဆ ပ် ရ ာဂါက ်းစကပ်ျံျံ့ န ံ ှံ့ြှုတာ်းဆီ်းကာကွယ်ရ ်းဌာန  

https://www.forth.go.jp/keneki/narita 

+81-476-34-2310 （၉ နာ ီ～၁၇ နာ ီ） 

Kansai ရလဆ ပ် ရ ာဂါက ်းစက်ပျံျံ့ န ံ ှံ့ြှုတာ်းဆီ်းကာကွယ်ရ ်းဌာန 

https://www.forth.go.jp/keneki/kanku/ 

+81-72 ｰ 455-1283 （တနလဂာြ ရသာကကာ（အစ ို်း ရံို်းပ တ် က်ြျာ်း ြပါဝင）်：၉:၀၀～၁၂:၀၀ န ငှံ့ ်

၁၃:၀၀～၁၇:၀၀ 

Fukuoka ရလဆ ပ် ရ ာဂါက ်းစက်ပျံျံ့ န ံ ှံ့ြှုတာ်းဆီ်းကာကွယ်ရ ်းဌာန 

https://www.forth.go.jp/keneki/fukuoka/ 

＋81-92-477-0215 

■ မြနြ်ာန ိုငင်ဆံ ိုင ်ာ ဂျပနသ်ံရံို ်း ရကာငစ်စ်ဌာန 

ြိုန််း : 95-1-549644 ~ 549648 

အီ်းရြ်းလ် : ryoji@yn.mofa.go.jp 

https://www.forth.go.jp/keneki/narita
https://www.forth.go.jp/keneki/kanku/
https://www.forth.go.jp/keneki/fukuoka/

