
ဇြန္လ 12ရက္ (တနၤလာေန႔) မနက0္နာရီ မွ ၾသဂုတ္လ 22ရက္ (တနဂၤေႏြေန႔) ည12နာရီထိဘယ္အခ်ိန္မွ ဘယ္အခ်ိန္ထိ

ေမတၱာရပ္ခံခ်က္

အမ်ိဳးအစားသစ္ကိုရုိနာဗုိင္းရပ္စ္ COVID-19 ႏွင့္ပတ္သက္၍ တိုက်ိဳျမိဳ႕၏ျမိဳ႕သူျမိဳ႕သားမ်ားအားလံုးကို ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္

○ယခု အမ်ိဳးအစားသစ္ကုိရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ COVID-19 ျဖစ္ပြားေနသည့္လူမ်ားမွာ အလြန္မ်ားျပားပါသည္။ ထပ္ျပီး တုိးပြားလာပါက အႏရၱာယ္ရွိပါသည္။

○ တုိက်ဳိျမိ ႕ဳတြင္ အေရးေပၚအေျခအေနေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ယခု အေရးၾကီးသည္မွာ တတ္နိုင္သမွ် အိမ္ထဲတြင္ေနရန္၊ အျပင္မထြက္ၾကရန္ ျဖစ္ပါသည္။

လူမ်ားသြားလာလႈပ္ရွားျခင္း မျပဳလုပ္ၾကရန္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ လူမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံျခင္း၊ စကားေျပာဆုိျခင္းမ်ား မလုပ္ၾကပါႏွင့္။

○သင့္ဘဝေနထုိင္မႈပံုစံကုိ ေျပာင္းလဲရန္ အေရးေပၚ ေၾကျငာခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

တိုက်ိဳျမိ ႕ဳတြင္ ေနထိုင္သူမ်ား

ဆိုင္ဖြင့္ထားသူမ်ား

အိမ္ထတဲြင္ေနပါ
○ ေန႔လည္ဘက္ေရာ ညဘက္ေရာ တတ္နိုင္သမွ် အိမ္ထဲတြင္ ေနပါ။ တတ္ႏိုင္သမွ် အျပင္မထြက္ပါႏွင့္။
○ တုိက်ိဳျမိ ႕ဳသုိ႔ ဝင္ထြက္သြားလာျခင္း မျပဳရ။
○ လူူၾကပ္ေသာအခ်ိန္၌ အျပင္ထြက္ျခင္း၊ လူထူထပ္ေသာေနရာမ်ားသုိ႔သြားျခင္း မျပဳပါႏွင့္။
○ စားေသာက္ဆုိင္ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အမ်ိဳးအစားသစ္ ကုိရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ COVID-19 မကူးစက္ေစရန္
ကာကြယ္ထားေသာ ဆုိင္မ်ားကုိသာ ေရြးခ်ယ္ပါ။

○လမ္းေပၚႏွင့္ ပန္းျခံမ်ားတြင္ စုေဝး၍ အရက္ေသစာ ေသာက္စားျခင္းကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ၾကပါရန္။

ဆုိင္ပိတ္ျခင္း၊ အခ်ိန္ေလွ်ာ့ျခင္း၊ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္
※ ေနာက္စာမ်က္ႏွာကုိ ၾကည့္ပါ။



စင္တာမ်ား ေမတၱာရပ္ခံခ်က္

စားေသာက္ဆိုင္မ်ား

＜အရက္ေရာင္းခ်သည့္ဆုိင္မ်ား၊ ကာရာအိုေကပါရွိသည့္ဆုိင္မ်ား၊ ဧည့္သည္မွ အရက္ သယ္ေဆာင္လာခြင့္ ျပဳသည့္ ဆုိင္မ်ား＞
l ဆုိင္ပိတ္ပါ။
＜အရက္မေရာင္းသည့္ဆုိင္မ်ား၊ ကာရာအိုေကမပါသည့္ဆုိင္မ်ား၊ ဧည့္သည္မွ အရက္ သယ္ေဆာင္လာခြင့္ မျပဳသည့္ ဆုိင္မ်ား＞
l ဆုိင္ဖြင့္၍ရေသာအခ်ိန္ : မနက္ 5နာရီမွ ည 8နာရီအထိ

l ေမတၱာရပ္ခံခ်က္
・ဆုိင္တြင္ အလုပ္လုပ္သူမ်ားသည္ တတ္ႏိုင္သမွ် PCR စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ပါ။
・ဆုိင္ဝင္သည့္ လူဦးေရကုိ ေလွ်ာ့ခ်ပါ။
・အဖ်ားရွိေနသူအား ဆုိင္တြင္းသုိ႔ ေပးမဝင္ပါႏွင့္။
・လက္ကုိ အျမဲ သန႔္ရွင္းေအာင္ထားပါ။ ပိုးမႊားသန္႔စင္ေဆးရည္သံုးပါ။
・အလုပ္လုပ္သည့္ ေနရာကုိ အျမဲ သန႔္ရွင္းေအာင္ထားပါ။ ပိုးမႊားသန္႔စင္ေဆးရည္သံုးပါ။
・ဆုိင္အတြင္းသို႔ဝင္မည့္သူမ်ား မျဖစ္မေန နွာေခါင္းစည္းကုိ တပ္ဆင္ေစပါ။
・နွာေခါင္းစည္းမတပ္ထားသူမ်ား၊ ပိုးမႊားသန္႔စင္ေဆးရည္မသုံးသူမ်ားအား ဆုိင္တြင္းသုိ႔ ေပးမဝင္ပါႏွင့္။
・ဆုိင္တြင္း၌ ရွိေသာသူမ်ားက ႏွာေခါင္းစည္းမတပ္ဆင္ဘဲ စကားေျပာျခင္း၊ အသံက်ယ္ေလာင္စြာေျပာျခင္းျပဳပါက
ဆုိင္မွ ထြက္သြားေပးရန္ ေတာင္းဆုိပါ။
・အခန္းအတြင္းရွိ ေလထုကုိ အျမဲ သန္႔စင္ေစပါ။
・စကားေျပာဆုိရာတြင္လည္း အမ်ိဳးအစားသစ္ကုိရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါ မကူးစက္ေစရန္ ထုိင္ခံုကုိ ခြာ၍ထုိင္ျခင္း၊
မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္အေနအထား၌ Partition အကာမ်ားထားရွိျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ လုပ္ေဆာင္ပါ။
・『လုပ္ငန္းအလုိက္ ညႊန္ၾကားခ်က္』 မ်ားကုိ လုိက္နာပါ။

l မဂၤလာခန္းမတြင္မူ အထက္ပါ အခ်က္အလက္အားလုံးႏွင့္တကြ (တစ္နာရီခြဲ အထိ)၊ (အေယာက္ 50 အထိ သုိ႔မဟုတ္၊
ဝင္ဆ့ံသည့္ဦးေရ၏ 50% အထိ လူဦးေရ အနည္းငယ္ကုိသာ) လက္ခံပါ။

အပန္းေျဖစင္တာမ်ား

အစည္းအေဝးခန္းမ စသည္
(မဂၤလာခန္းမ)

ေမတၱာရပ္ခံခ်င္သည့္ စင္တာမ်ား (စားေသာက္ဆုိင္ ႏွင့္ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္ စသည)္

Partition



စင္တာမ်ား- ဥပမာ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္

စင္တာ
-

ဆိုင္မ်ား

ကုန္တိုက္မ်ား၊ ေစ်းဝယ္စင္တာ စသည္ 
(ေန႔စဥ္သံုးပစၥည္း အေရာင္းေကာင္တာမ်ားမွ
အပ)

l ဆိုင္ဖြင့္္၍ရေသာအခ်ိန္（ေန႔စဥ္သံုးပစၥည္း အေရာင္းေကာင္တာမ်ားမွ အပ）

1,000㎡ ထက္က်ယ္သည့္စင္တာမ်ား : မနက္ 5နာရီမွ ည 8နာရီအထိ
1,000㎡ ေအာက္စင္တာမ်ား : တတ္ႏုိင္သမွ် မနက္ 5နာရီမွ ည 8နာရီအထိ

l ဆိုင္ဝင္သည့္ လူဦးေရကို ေလွ်ာခ့်ပါ။

l အရက္မေရာင္းခ်ပါႏွင့္။

l ဧည့္သည္မွ အရက္ သယ္ေဆာင္လာခြင့္လည္း မရိွပါ။

l ကာရာအိုေက မဖြင့္ပါႏွင့္။

l 『လုပ္ငန္းအလိုက္ ညႊန္ၾကားခ်က』္ မ်ားကို လိုက္နာပါ။

pachinko ဆိုင္မ်ား၊ ဂိမ္းစင္တာ စသည္

သီးသန္႔ခန္းပါေရခ်ိဳးခန္းလုပ္ငန္းႏွင့္ 
ဆိုင္ေသာအမ်ားသံုးေရခ်ိဳးခန္း၊
သီးသန္႔ခန္းပါဗီဒီယိုဆိုင္ စသည္

စူပါမားကတ္ရိွအမ်ားသံုးေရခ်ိဳးခန္း၊ 
အလွအပဆိုင္ရာလုပ္ငန္း စသည္

ေမတၱာရပ္ခံခ်င္သည့္ စင္တာမ်ား



စင္တာမ်ား- ဥပမာ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္

စင္တာ
-event 
ပြဲမ်ား

ျပတိုက္၊ အနုပညာျပခန္း၊ တိရိစာၦန္ရုံစသည္
l ဧည့္သည္မ်ားကို ဝင္ဆံ့သည့္ဦးေရ၏ 50% အထိေလွ်ာ့ခ်ပါ။ လူဦးေရ 10,000 ထက္မက

ဝင္ဆံ့ေသာ ေနရာတြင္မူ ဧည့္သည္ဦးေရကို 5,000 ဦး အထိလက္ခံႏုိင္သည္။

l စင္တာ ဖြင့္္၍ရေသာအခ်ိန္

event ပြဲမ်ားရိွေသာအခါတြင္︓ည 9နာရီအထိ

event ပြဲမ်ားမရိွေသာအခါ︓1,000㎡ ထက္က်ယ္သည့္စင္တာမ်ား : ည 8နာရီအထိ

1,000㎡ ေအာက္စင္တာမ်ား : တတ္ႏုိင္သမွ် ည 8နာရီအထိ

l စင္တာအတြင္း လူဦးေရ အဝင္အထြက္ကို ေလွ်ာခ့်ပါ။

l အရက္မေရာင္းခ်ပါႏွင့္။

l ဧည့္သည္မွ အရက္ သယ္ေဆာင္လာႏုိင္ခြင့္လည္း မရိွပါ။

l ကာရာအိုေက မဖြင့္ပါႏွင့္။

l 『လုပ္ငန္းအလိုက္ ညႊန္ၾကားခ်က』္ မ်ားကို လိုက္နာပါ။

ေဘ့စ္ေဘာကြင္း၊ အားကစားရုံ၊
အားကစားကလပ္ စသည္

ရုပ္ရွင္ရံု၊ ျပဇာတ္ရုံ၊ အနုပညာခန္းမ စသည္

ေပ်ာ္စရာပန္းျခံ၊ အပန္းေျဖဥယ်ာဥ္

အစည္းအေဝးခန္းမ၊ ျပည္သူ႔ခန္းမ စသည္

ျပခန္း၊ ယဥ္ေက်းမႈျပတုိက္ စသည္

ဟိုတယ္၊ ဂ်ပန္စတိုင္တည္းခုိခန္း 
(စုေဝးရန္အသုံးျပဳမည့္ေနရာသာလွ်င္)

ေမတၱာရပ္ခံခ်င္သည့္ စင္တာမ်ား (event ပြမဲ်ား)


