
(ယာယဘီာသာပြနပ်ြင််း)  

  

ဂျပန်န ိုငင်တံငွ််းသ ို ို့ COVID-19 ရ ောဂါ က ်းစကပ်ျံျံ့ န ံ ို့မှု တော်းဆ်ီးကောကယွရ် ်း စမံီချကအ်သစ ်

  

၂၀၂၀ပြည့််နစှ် မေလ ၂၅ ရက ် 

(၁) ပြည်ဝငြ်ွင့််ြိတ်ြငထ်ာ်းသည့်် မေသေ ာ်းအပြစ် တိ ်းပေြှင့််သတ်ေှတ်ပြင််း  

မအာကတ်ငွမ်ြာ်ပြထာ်းမသာ နိ ငင် ံ ၁၁ နိ ငင်ကံိ  ပြညဝ်ငြ်ငွ့််ြိတြ်ငထ်ာ်းသည့်် မေသေ ာ်းအပြစ ်

ထြ်ေံတိ ်းပေြှင့်် သတေှ်တလ်ိ ကသ်ည။် အဆိ ြါနိ ငင်ေံ ာ်းသိ ့် ပြီ်းြ ့်သည့်် ၁၄ ရကအ်တငွ််း သာွ်းလာမနထိ ငြ် ့်ြ ်း 

မသာ ြရီ်းသာွ်းရာဇဝငရ်ှိမသာ နိ ငင်ပံြာ်းသာ်းေ ာ်းသည ်အထ ်းအရ ကောင််းက စစ ပ်ေ ာ်းေရှိြါက ပြညဝ်ငြ်ငွ့်် 

ြိတြ်ငြ်ရံေည ်ပြစ်ြါသည။်  

(* Afghanistan, Argentina, India, El Salvador, Ghana, Guinea, Kyrgyz, Tajikistan, Pakistan, 

Bangladesh, South Africa)  

ေှတြ် က(်၁) အထကြ်ါသတေှ်တြ် က၏် အက ိ ်းဆကအ်မနပြင့်် ပြညဝ်ငြ်ငွ့််ြိတြ်ငထ်ာ်းသည့်် နိ ငင် ံ

နငှ့်် မေသမြါင််း ၁၁၁ ြ  ရှိပြီပြစ်သည။်  

ေှတြ် က(်၂)  “အပေ တေ််းမနထိ ငြ်ငွ့််ရရှိထာ်းသ ”၊ “ဂ ြနလ် ေ ိ ်း၏ ဇန်ီး/ြငြွ်န််း (သိ ့်) ကမလ်း”၊ 

“အပေ တေ််းမနထိ ငြ်ငွ့််ရရှိထာ်းသ ၏ ဇန်ီး/ြငြွ်န််း (သိ ့်) ကမလ်း”၊ “ကာလရှညမ်နထိ ငြ်ငွ့််ရရှိထာ်းသ ” ပြစ်ပြီ်း 

ပြညပ်ြနဝ်ငြ်ငွ့်် ြငွ့််ပြ ြ ကပ်ြင့်် မေလ ၂၆ ရကမ်န ့်အထ ိ ဂ ြနန်ိ ငင်ေှံထကွြ်ာွလာမသာ နိ ငင်ပံြာ်းသာ်းေ ာ်း 

သည ် ေ အာ်းပြင့်် အထ ်းအမ ကာင််းကစိစရြ်ရှိမသာသ ေ ာ်းပြစ်သည။် သိ ့်မသာ် ၎င််းတိ ့်သည ် မေလ ၂၇ 

ရကမ်န ့်နငှ့်် မနာကြိ် င််းတငွ ် ဂ ြနန်ိ ငင်ေှံ ထကွြ်ာွလာမသာ နိ ငင်ပံြာ်းသာ်းေ ာ်းနငှ့်် ေသကဆ်ိ ငြ်ါ။ 

“အထ ်းအပေ တေ််းမနထိ ငြ်ငွ့််ရသ ” သည ်ပြညဝ်ငြ်ငွ့််ြိတြ်ငထ်ာ်းေှုတငွ ်အက ံ ်းေဝငြ်ါ။  

  

 

 



(၂) သ်ီးသန် ့်မနထိ ငမ်စာင့်် ကည့််ေှု (quarantine) တိ ်းပေြှင့််လ ြ်မဆာငပ်ြင််း 

 ဂ ြနန်ိ ငင်သံိ ့်ေဝငမ်ရာကေီ် ၁၄ရကအ်တငွ််း အထကြ်ါအြိ ေ(်၁)တငွ ်မြာ်ပြထာ်းမသာ ပြညဝ်ငြ်ငွ့်် 

ြိတြ်ငထ်ာ်းသည့်် မေသေ ာ်းသိ ့် သာွ်းလာမနထိ ငြ် ့်ြ ်းမသာ ြရီ်းသာွ်းရာဇဝငရ်ှိြ ့်ပြီ်း အထ ်းအမ ကာင််း 

ကစိစရြ်ပြင့်် ဂ ြနန်ိ ငင်တံငွ််းသိ ့် ဝငမ်ရာကေ်ည့််သ ေ ာ်းသည ်PCR စစ်မဆ်းပြင််းကိ  ြယံ ရေည ်ပြစ်ြါသည။်   

  

(၃) လက်ရိှလ ြ်မဆာငလ် က်ရိှမသာ စီေံြ က်ေ ာ်းကိ  ဆက်လက်အမကာငအ်ထည်မြာ်ပြင််း   

   မေလက နအ်ထ ိ အမကာငအ်ထညမ်ြာ်ေည့်် သ်ီးသန် ့်မနထိ ငမ်စာင့်် ကည့််ေှု (quarantine) တိ ်းပေြှင့်် 

လ ြ်မဆာငပ်ြင််း၊ ဗီဇာကန် ့်သတပ်ြင််းေ ာ်း၊ ြရီ်းသညတ်င ် မလယာဥ်(နငှ့််သမဘဘာ)ေ ာ်း မလဆြ်ိ/ဆြ်ိကေ််း 

သိ ့် ဆိ ကမ်ရာကေ်ှုအမြေါ် ကန် ့်သတပ်ြင််းနငှ့်် မလယာဥ်ပြင့်် ဂ ြနန်ိ ငင်သံိ ့်မရာကရ်ှိလာေည့်် ြရီ်းသညအ်မရ 

အတကွက်ိ  ထနိ််းြ  ြ်ပြင််းစီေြံ ကေ် ာ်းကိ  ဧပြီလ ၂၇ ရကမ်န ့်တငွ ်က င််းြြ ့်မသာ “ဂ ြနန်ိ ငင်ရံှိ COVID-19 

မရာဂါက ်းစကြ် ံျံ့ နှံ ့်ေှု ကာကယွထ်နိ််းြ  ြ်မရ်းဗဟိ မကာ်ေတ”ီ၏ ၃၂ ကကေိ်မပောက ် အစည််းအမဝ်းဆံ ်းပြတ ်

ြ ကအ်ရ ဇွနလ်က နထ် ိထြ်ေံတိ ်းပေြှင့််လိ ကသ်ည။် ၎င််းစီေြံ ကက်ာလကိ  ထြ်ေံပြငဆ်ငန်ိ ငမ်ပြရှိြါသည။်  

 အထကြ်ါအြိ ေ(်၁) နငှ့်် (၂) တငွ ်မြာ်ပြထာ်းမသာစီေံြ ကေ် ာ်းကိ  မေလ ၂၇ ရကမ်န ့် ေနက ်၀ နာရီ 

(ဂ ြနစ်ံမတာ်ြ ိန)်ေစှတင၍် အြ ိနက်ာလတစ်ြ အထ ိ ဆကလ်ကမ်ဆာငရွ်ကေ်ညပ်ြစ်ြါသည။် စီေံြ က ်

စတငြ် ိနေ်တိ ငေ်ီ အဆိ ြါနိ ငင်ေံ ာ်းေှ ထကွြ်ာွ၍ စီေံြ ကစ်တငြ် ိနမ်နာကြိ် င််းတငွ ် ဂ ြနန်ိ ငင်သံိ ့် မရာကရ်ှိ 

ေည့််သ ေ ာ်းလည််း အက ံ ်းဝငေ်ည ်ပြစ်ြါသည။်  

 


