
○ ယခလုက်ရှိတ ွင် ရ အမ   ျိုးအစာျိုးသစရ် ရု ုနာဗ ု်ရျိုးရပရစရ COVID-19 ်ျူိုးစ်ရခံရသူ အလကငနရွ  ျုိုးပငာျိုးလက ်ရှိတ ပါသညရ။ အန္တရာယရှိတ ပါသညရ။

ဘ ျိုးအန္တရာယရမ ာျိုးပါသညရ။

○ ွ ု်    မမ  ြို့ွင် ရ ဘရာဂါပပန  ရပငါျိုးမှုွာျိုးဆ ျိုး်ာ်ငယရဘရျိုး ်  သ ု  ဘသာ အစ စဉ်မ ာျိုးအာျိုး ဥ ျိုးစာျိုးဘပျိုးဘဆာ်ရရင ်ရလက ်ရှိတ သညရ။

ယခုအဘရျိုးက် ျိုးသညရမတာ အမ   ျိုးအစာျိုးသစရ် ရု ုနာဗ ု်ရျိုးရပရစရ COVID-19 ထပရမံ ပြစရလကာမည ရသူ မမ ာျိုးလကာဘစရနရ ်ာ်ငယရဘရျိုး ပြစရသညရ။

○ အမ   ျိုးအစာျိုးသစရ် ရု ုနာဗ ု်ရျိုးရပရစရ COVID-19 မပြစရပငာျိုးဘစရနရ ဘနထ ု် ရစာျိုးဘသာ်ရပံု်  ု ဘပပာ်ရျိုးလက ပါရနရ ဘမ တွ ာရပရခံပါသညရ။

ဘမ တွ ာရပရခခံ ်ရ

ွ ု်   မမ  ြို့ွင်ရ ဘနထ ု် ရသမူ ာျိုး

ဆ ု် ရြင် ရထာျိုးသမူ ာျိုး ဆ ု် ရြင် ရခ  နရ ဘလက ာ ခ ပခ်ရျိုး၊ ပင လကမရျိုးသ ်ရမ ာျိုးန္တ်  ရ ပွရသ်ရသည ရ ဘမ တွ ာရပရခံခ ်ရ

※ ဘနာ်ရစာမ ်ရန္တာ် ု က်ည ရပါ။

〇 ွွရန္ ု် ရသမ အ မရထ ွ င် ရ ဘနပါ။

〇 ွ ု်    မမ  ြို့ မတဘသာရလကညရျိုးဘ်ာ်ရျိုး ွ ု်    မမ  ြို့သ ု  ဘသာရလကညရျိုးဘ်ာ်ရျိုး ွွရန္ ု် ရသမ ဝ်ရထင် ရသငာျိုးလကာပခ်ရျိုး မပပ ပါန္တ်  ရ။

〇 လကကူ်ပရဘသာအခ  နရ၌ အပပ်ရထင် ရပခ်ရျိုး၊ လကထူထူပရဘသာဘနရာမ ာျိုးသ ု  သငာျိုးပခ်ရျိုး မပပ ပါန္တ်  ရ။

〇 ပပွ်ရျိုးဘပါ်ရမှိတ ဘသာဘနရာမ ာျိုး သ ု  မဟုွ ရ ဘလကဝ်ရဘလကထင် ရမဘ်ာ်ရျိုးဘသာဘနရာမ ာျိုးသ ု  မသငာျိုးပါန္တ်  ရ။

〇 ွစရဦျိုးန္တ် ရ ွ စရဦျိုး န ျိုး်ပရ၍ စ်ာျိုးဘပပာပခ်ရျိုး၊ အသံ်  ယရ်  ယရ စ်ာျိုးဘပပာပခ်ရျိုးွ ု  ်  ု ဘှိတာ်ရက်ဉ်ပါ။

〇 ွစရဦျိုးန္တ် ရ ွ စရဦျိုး က်ာျိုးွင် ရ ဘနရာပခာျိုးထာျိုးပါ။

〇 န္တာဘခါ်ရျိုးစညရျိုး Mask ွပရထာျိုးပါ။

〇 လက်ရ်  ု ွစရဘန  အက် မရဘပါ်ရျိုးမ ာျိုးစငာ ဘဆျိုးပါ။

〇 သ် ရွ င် ရ အမ   ျိုးအစာျိုးသစရ် ရု ုနာဗ ု်ရျိုးရပရစရ COVID-19 ဘရာဂါ ှိတ မှိတ စ ျုိုးရ မရပါ် PCR စစရဘဆျိုးမှု ပပ လကပုရပါ။

ဇနရနဝါရ လက ၂၁ရ်ရဘန  (ဘသာက်ာဘန  ) နနံ်ရ ၀ နာရ မတ စ၍ ဘြဘြာရဝါရ လက ၁၃ရ်ရဘန  (ွနဂဂဘန္ငဘန  ) ည ၁၂ နာရ အထ  ယရအခ  နရမတ  ယရအခ  နရထ 

အမ   ျိုးအစာျိုးသစက် ိုရ ိုနာဗ ိုငျ်ိုးရပ်စ် COVID-19 နငှ ပ်တသ်က၍် တ ိုက   မမ  ြို့၏မမ  ြို့သမူမ  ြို့သာျိုးမ ာျိုးအာျိုးုံးကိုျိုးက ို မမတတ ာရပ်ခကအပ်ပါသည။်



စငတ်ာမ ာျိုး မမတတ ာရပ်ခကခ က်

စာျိုးဘသာ်ရဆ ု် ရမ ာျိုး

⚫ 『လကပုရ်နရျိုးအလက ု် ရ ညွှနရက်ာျိုးခ ်ရ』  မ ာျိုး် ု လက ု် ရနာပါ။

⚫ 「အမသျိုးစ တစ်စမ် ျိုးမရျိုး TOKYO Support」ပမရာဂ ကမှ် 「ကျူိုးစကမ်ှုထ န်ျိုးခ  ပ်မရျိုး အမသျိုးစ တစ်စမ် ျိုးခ က်

ုံးကမှ်တ※်１」က ိုုံးကခ်ကရရှ ထာျိုးမပ ျိုး   ိုငမ်ရှ ြို့တငွက်ပ်ထာျိုးမသာ  ိုင်

・① သ ု  မဟုွ ရ ②် ု လက ု် ရနာပါ။

① ဆ ု် ရြင် ရ၍ရဘသာအခ  နရ : မန်ရ 5နာရ မတ ည 9နာရ အထ 

အရ်ရဘရာ်ရျိုးခ န္ ု် ရဘသာအခ  နရ : မန်ရ 11နာရ မတ ည 8နာရ အထ 

ဧည ရသညရမတ အရ်ရ သယရဘဆာ်ရလကာန္ ု် ရဘသာအခ  နရ : မန်ရ 11နာရ မတ ည 8နာရ အထ 

② ဆ ု် ရြင် ရ၍ရဘသာအခ  နရ : မန်ရ 5နာရ မတ ည 8နာရ အထ 

အရ်ရမဘရာ်ရျိုးခ ရ ・ ဧည ရသညရမတဆ ု် ရွ င် ရျိုးဆ ု  အရ်ရ သယရဘဆာ်ရလကာပခ်ရျိုး မပပ ရ။

・အုပရစုလက ု် ရ ဧည ရသညရမ ာျိုးအဘနန္တ်  ရ 4ဦျိုးအထ သာ စာျိုးပင ွစရခုွ ညရျိုးွင် ရ ထ ု် ရန္ ု် ရသညရ။

「သ်ရဆ ု် ရသအူာျိုးလကံျုိုး၏ စစရ်ဘဆျိုးခ ်ရလက်ရမတွရ※２」（ွ ု်    မမ  ြို့စညရျိုး်မရျိုးခ ်ရမ ာျိုး）အရ、 အာျိုးလကံျုိုးွင် ရ အမ   ျိုးအစာျိုးသစရ

် ရု ုနာဗ ု်ရျိုးရပရစရဘရာဂါ််ရျိုးှိတ် ရျိုးဘက်ာ်ရျိုး ပပသန္ ု် ရပါ် ၅ဘယာ်ရအထ်ရပ ု၍ စာျိုးပင ွစရခုွ ညရျိုးွင် ရ ထ ု် ရန္ ု် ရသညရ။

အာျိုးလကံျုိုး အမ   ျိုးအစာျိုးသစရ် ရု ုနာဗ ု်ရျိုးရပရစရဘရာဂါ််ရျိုးှိတ် ရျိုးဘက်ာ်ရျိုး အဘထာ်ရအထာျိုးစာရင ်ရ်  ု က်ည ရပါ။

・「အဘသျိုးစ ွရစစရဘဆျိုးဘရျိုး TOKYO Support」ပဘရာဂ ်ရ၏ စညရျိုး်မရျိုးခ ်ရမ ာျိုး် ု လက ု် ရနာပါ။

အပနရျိုးဘပြစ်ရွ ာမ ာျိုး
စသညရ

အစညရျိုးအဘဝျိုးခနရျိုးမ

စသညရ

(မဂဂလကာခနရျိုးမ)

မမတတ ာရပ်ခကခ ငသ်ည ် စငတ်ာမ ာျိုး (စာျိုးမသာက ် ိုင် နငှ ် ုံးကဖ်ကရ်ည ် ိုင် စသည)် ①

※２

※１



စငတ်ာမ ာျိုး မမတတ ာရပ်ခကခ က်

စာျိုးဘသာ်ရဆ ု် ရမ ာျိုး

⚫ 「ကျူိုးစကမ်ှုထ န်ျိုးခ  ပ်မရျိုး အမသျိုးစ တစ်စမ် ျိုးခ ကု်ံးကမှ်တ※်」ရရှ ထာျိုးခခငျ်ိုးမရှ ၊   ိုငမ်ရှ ြို့တငွက်ပ်ထာျိုးခခငျ်ိုး

မရှ မသာ  ိုင်

・ဆ ု် ရြင် ရ၍ရဘသာအခ  နရ : မန်ရ 5နာရ မတ ည 8နာရ အထ 

အရ်ရဘရာ်ရျိုးခ န္ ု် ရပခ်ျိုး မှိတ ပါ။。

ဧည ရသညရမတ အရ်ရ သယရဘဆာ်ရလကာန္ ု် ရပခ်ရျိုး မှိတ ပါ။

・အုပရစုလက ု် ရ ဧည ရသညရမ ာျိုးအဘနန္တ်  ရ 4ဦျိုးအထ သာ စာျိုးပင ွစရခုွ ညရျိုးွင် ရ ထ ု် ရန္ ု် ရသညရ။

⚫ ်ာရာအ ုဘ် ပါှိတ ဘသာဆ ု် ရ

・အခနရျိုးွစရခနရျိုးထ ွ င် ရ လကအူမ ာျိုး စုဘဝျိုးပခ်ရျိုး မပပ ပါန္တ်  ရ။

・အခနရျိုးအွင် ရျိုးှိတ ဘလကထု်  ု အမမ သန  ရစ်ရဘစပါ။

・န္တာဘခါ်ရျိုးစညရျိုး Mask ် ု ပံုမတနရပ ုျိုးသွရပါ။

・အမ   ျိုးအစာျိုးသစရ် ရု ုနာဗ ု်ရျိုးရပရစရဘရာဂါ မပြစရပငာျိုးဘစရနရ ဂရုစ ု်ရပါ။

အပနရျိုးဘပြစ်ရွ ာမ ာျိုး
စသညရ

အစညရျိုးအဘဝျိုးခနရျိုးမ

စသညရ

(မဂဂလကာခနရျိုးမ)

မမတတ ာရပ်ခကခ ငသ်ည ် စငတ်ာမ ာျိုး (စာျိုးမသာက ် ိုင် နငှ ် ုံးကဖ်ကရ်ည ် ိုင် စသည)် ②

※



စငတ်ာမ ာျိုး မမတတ ာရပ်ခကခ က်

ရုပရှိတ်ရရုံ၊ ပပဇာွရရုံ၊ အန္ပုညာခနရျိုးမ စသညရ
⚫ ကာရာအ ိုမက အသကိုျိုးခပ သည် အခါ

・အခနရျိုးွစရခနရျိုးထ ွ င် ရ လကအူမ ာျိုး စဘုဝျိုးပခ်ရျိုး မပပ ပါန္တ်  ရ။

・အခနရျိုးအွင် ရျိုးှိတ ဘလကထု်  ု အမမ သန  ရစ်ရဘစပါ။

・န္တာဘခါ်ရျိုးစညရျိုး Mask ် ု ပံမုတနရပ ျုိုးသွရပါ။

・အမ   ျိုးအစာျိုးသစရ် ရု ုနာဗ ု်ရျိုးရပရစရဘရာဂါ မပြစရပငာျိုးဘစရနရ

ဂရုစ ု် ရပါ။

⚫ စ်ရွ ာမ ာျိုးမတ ဧညရ သညရဘွာရမ ာျိုးထံ ဘမ တွ ာရပရခံခ ်ရ

・အခ  နရက်ာပမ်ရ စငာ စာျိုးသံျုိုးပခ်ရျိုး၊ အရ်ရဘသစာ ဘသာ်ရစာျိုးပခ်ရျိုး မပပ ပါန္တ် ရ ။

⚫ ဆ ု် ရန္တ်  ရ စ်ရွ ာမ ာျိုးအွင် ရျိုးသ ု  ဝ်ရဘရာ်ရမည ရ လကဦူျိုးဘရ် ု ဘလက ာ ခ ပါ။

⚫ 『လကပုရ်နရျိုးအလက ု် ရ ညွှနရက်ာျိုးခ ်ရ』 မ ာျိုး် ု လက ု် ရနာပါ။

⚫ အမ   ျိုးအစာျိုးသစရ် ရု ုနာဗ ု်ရျိုးရပရစရဘရာဂါ မပြစရပငာျိုးဘစရနရ ဂရုစ ု် ရပါ။

အစညရျိုးအဘဝျိုးခနရျိုးမ၊ ပပညရသူ  ခနရျိုးမ စသညရ

ပပခနရျိုး၊ ယဉ်ဘ် ျိုးမှုပပွ ု် ရ စသညရ

်နုရွ  ု် ရ၊ ဘ ျိုးဝယရစ်ရွ ာ စသညရ

ဟ ုွ ယရ၊ ဂ ပနရစွ ု် ရွ ညရျိုးခ ခုနရျိုး
(စုဘဝျိုးရနရအသံျုိုးပပ မည ရဘနရာသာလက ်ရ)

ဘ  စရဘ ာ်င် ရျိုး၊ အာျိုး်စာျိုးရုံ၊ အာျိုး်စာျိုး်လကပရ စသညရ

Theme Park ဘပ ာရစရာပနရျိုးပခ၊ံ ်ဘလကျိုး်စာျိုး်င် ရျိုး၊ pachinko 
ဆ ု် ရမ ာျိုး၊ ဂ မရျိုးစ်ရွ ာ စသညရ

ပပွ ု် ရ၊ အန္ပုညာပပခနရျိုး၊ ွ ရ စဆာနရရုံစသညရ

သ ျိုးသန  ရခနရျိုးပါဘရခ   ျိုးခနရျိုးလကပုရ်နရျိုးန္တ်  ရ
ဆ ု် ရဘသာအမ ာျိုးသံျုိုးဘရခ   ျိုးခနရျိုး၊ သ ျိုးသန  ရခနရျိုးပါဗ ဒ ယ ဆု ု် ရ
စသညရ

စူပါမာျိုး်ွရှိတ အမ ာျိုးသံျုိုးဘရခ   ျိုးခနရျိုး၊
အလကတအပဆ ု် ရရာလကပုရ်နရျိုး စသညရ

စ်ရ  ျိုးစ ျိုး ဘလက ်  ်ရ ် င် ရျိုးမ ာျိုး၊ သ်ရက်ာျိုးဘရျိုး် ျူှိတ် ရမ ာျိုး
စသညရ

မမတတ ာရပ်ခကခ ငသ်ည ် စငတ်ာမ ာျိုး (အခခာျိုးသမူ ာျိုး) ①



စငတ်ာမ ာျိုး မမတတ ာရပ်ခကခ က်

ရုပရှိတ်ရရုံ၊ ပပဇာွရရုံ၊ အန္ပုညာခနရျိုးမ စသညရ
■  တမ်င မ်၍ ုံးဝူငု်ံးထူကွန်ည်ျိုးမသာ မနရာမ ာျိုး

※သွရမတွရဦျိုးဘရ＝ဝ်ရဆံ သည ရဦျိုးဘရ

・သွရမတွရဦျိုးဘရ 5,000ဦျိုး ဘအာ်ရ

→သွရမတွရဦျိုးဘရ အထ 

・သွရမတွရဦျိုးဘရ 5,001ဦျိုး အထ်ရ

→5,000ဦျိုး အထ 

―တ ိုက   မမ  ြို့တငွ「်ကျူိုးစကမ်ှုထ န်ျိုးခ  ပ်မရျိုးနငှ် မ ျိုးအနတရာယက်ငျ်ိုးရှငျ်ိုးမရျိုး အစ အစဉ်※１」

မ ကခငာပါက

・သွရမတွရဦျိုးဘရ 5,001ဦျိုး အထ်ရ ～20,000ဦျိုး ဘအာ်ရ၊ ဧည ရသညရ 5,001ဦျိုး အထ်ရ

→သွရမတွရဦျိုးဘရ အထ 

・သွရမတွရဦျိုးဘရ20,001ဦျိုး အထ်ရ၊ ဧည ရသညရ 5,001ဦျိုး အထ်ရ

→20,000ဦျိုး အထ 

・သွရမတွရဦျိုးဘရ20,001ဦျိုး အထ်ရ၊ ဧည ရသညရ 5,001ဦျိုး အထ်ရ

「သ်ရဆ ု် ရသအူာျိုးလကံုျိုး၏ စစရ်ဘဆျိုးခ ်ရလက်ရမတွရ※２」（ွ ု်   မမ  ြို့စညရျိုး်မရျိုးခ ်ရမ ာျိုး）အရ、

အာျိုးလကံုျိုးွင်ရ အမ   ျိုးအစာျိုးသစရ် ုရ ုနာဗ ု်ရျိုးရပရစရဘရာဂါ််ရျိုးှိတ်ရျိုးဘက်ာ်ရျိုး ပပသန္ ု် ရပါ်

→သွရမတွရဦျိုးဘရ အထ 

အစညရျိုးအဘဝျိုးခနရျိုးမ၊ ပပညရသူ  ခနရျိုးမ စသညရ

ပပခနရျိုး၊ ယဉ်ဘ် ျိုးမှုပပွ ု် ရ စသညရ

်နုရွ  ု် ရ၊ ဘ ျိုးဝယရစ်ရွ ာ စသညရ

ဟ ုွ ယရ၊ ဂ ပနရစွ ု် ရွ ညရျိုးခ ခုနရျိုး
(စုဘဝျိုးရနရအသံျုိုးပပ မည ရဘနရာသာလက ်ရ)

ဘ  စရဘ ာ်င် ရျိုး၊ အာျိုး်စာျိုးရုံ၊ အာျိုး်စာျိုး်လကပရ စသညရ

Theme Park ဘပ ာရစရာပနရျိုးပခ၊ံ ်ဘလကျိုး်စာျိုး်င် ရျိုး၊ pachinko 
ဆ ု် ရမ ာျိုး၊ ဂ မရျိုးစ်ရွ ာ စသညရ

ပပွ ု် ရ၊ အန္ပုညာပပခနရျိုး၊ ွ ရ စဆာနရရုံစသညရ

သ ျိုးသန  ရခနရျိုးပါဘရခ   ျိုးခနရျိုးလကပုရ်နရျိုးန္တ်  ရ
ဆ ု် ရဘသာအမ ာျိုးသံျုိုးဘရခ   ျိုးခနရျိုး၊ သ ျိုးသန  ရခနရျိုးပါဗ ဒ ယ ဆု ု် ရ
စသညရ

စူပါမာျိုး်ွရှိတ အမ ာျိုးသံျုိုးဘရခ   ျိုးခနရျိုး၊
အလကတအပဆ ု် ရရာလကပုရ်နရျိုး စသညရ

စ်ရ  ျိုးစ ျိုး ဘလက ်  ်ရ ် င် ရျိုးမ ာျိုး၊ သ်ရက်ာျိုးဘရျိုး် ျူှိတ် ရမ ာျိုး
စသညရ

မမတတ ာရပ်ခကခ ငသ်ည ် စငတ်ာမ ာျိုး(အခခာျိုးသမူ ာျိုး) ②

※１

※2



စငတ်ာမ ာျိုး မမတတ ာရပ်ခကခ က်

ရုပရှိတ်ရရုံ၊ ပပဇာွရရုံ၊ အန္ပုညာခနရျိုးမ စသညရ

■အသကအုံးန်ွက ယသ်ည ် ပွွဲမ ာျိုး

・သွရမတွရဦျိုးဘရ 5,001ဦျိုး အထ်ရ ～10,000ဦျိုး ဘအာ်ရ

→သွရမတွရဦျိုးဘရ၏ ွစရဝ်ရအထ 

・သွရမတွရဦျိုးဘရ10,001ဦျိုး အထ်ရ

→50,000ဦျိုး အထ 

အစညရျိုးအဘဝျိုးခနရျိုးမ၊ ပပညရသူ  ခနရျိုးမ စသညရ

ပပခနရျိုး၊ ယဉ်ဘ် ျိုးမှုပပွ ု် ရ စသညရ

်နုရွ  ု် ရ၊ ဘ ျိုးဝယရစ်ရွ ာ စသညရ

ဟ ုွ ယရ၊ ဂ ပနရစွ ု် ရွ ညရျိုးခ ခုနရျိုး
(စုဘဝျိုးရနရအသံျုိုးပပ မည ရဘနရာသာလက ်ရ)

ဘ  စရဘ ာ်င် ရျိုး၊ အာျိုး်စာျိုးရုံ၊ အာျိုး်စာျိုး်လကပရ စသညရ

Theme Park ဘပ ာရစရာပနရျိုးပခ၊ံ ်ဘလကျိုး်စာျိုး်င် ရျိုး၊ pachinko 
ဆ ု် ရမ ာျိုး၊ ဂ မရျိုးစ်ရွ ာ စသညရ

ပပွ ု် ရ၊ အန္ပုညာပပခနရျိုး၊ ွ ရ စဆာနရရုံစသညရ

သ ျိုးသန  ရခနရျိုးပါဘရခ   ျိုးခနရျိုးလကပုရ်နရျိုးန္တ်  ရ
ဆ ု် ရဘသာအမ ာျိုးသံျုိုးဘရခ   ျိုးခနရျိုး၊ သ ျိုးသန  ရခနရျိုးပါဗ ဒ ယ ဆု ု် ရ
စသညရ

စူပါမာျိုး်ွရှိတ အမ ာျိုးသံျုိုးဘရခ   ျိုးခနရျိုး၊
အလကတအပဆ ု် ရရာလကပုရ်နရျိုး စသညရ

စ်ရ  ျိုးစ ျိုး ဘလက ်  ်ရ ် င် ရျိုးမ ာျိုး၊ သ်ရက်ာျိုးဘရျိုး် ျူှိတ် ရမ ာျိုး
စသညရ

မမတတ ာရပ်ခကခ ငသ်ည ် စငတ်ာမ ာျိုး(အခခာျိုးသမူ ာျိုး) ③


