
တကိျိ မိ တငွ ်ကးစကြ်ပန ့ပ်ာွးမတားဆးီေရးကဲသ့ိေ့သာ ဦးစားေပးလပ်ေဆာငခ်ျက်များ ပီးေြမာကခ်ဲပ့ါသည။်
ထပ် ပီး ကိ ိနာ(ကဗိစ် ၁၉)ြဖစ်လာသ တးိလာပါက အ ရာယ် ိပါသည။် 
တကိျိ မိ သည ်ြပနလ်ညက်းစကမ်သတေိပးကာလြဖစ်ပါသည။်

    ယခအေရးကးီသညမ်ာ အမျိ းအစားသစ်ကိ ိနာဗိငး်ရပ်စ ်COVID-19 ထပ်မံ ြဖစ်လာမည့သ် မများလာေစရန ်ကာကယွေ်ရး ြဖစ်သည။် 
 အမျိ းအစားသစ်ကိ ိနာဗိငး်ရပ်စ ်COVID-19 မြဖစ်ပာွးေစရန ်ေနထငိစ်ားေသာကပံ်က ိေြပာငး်လပဲါရန ်ေမတာရပ်ခံပါသည။်

ေမတာရပ်ခခံျက်

တကိျိ မိ တငွ ်ေနထငိသ်များ

ဆငိဖ်ွင့ထ်ားသများ ဆငိဖ်ွင့ခ်ျိန ်ေလာခ့ျြခငး်၊ ပွဲလမ်းသဘငမ်ျား င့ ်ပတသ်ကသ်ည့ ်ေမတာရပ်ခံချက်
※ ေနာက်စာမျက် ာက ိ ကည့ပ်ါ။ 

လကပ်ေသာအချိန၌် အြပငထ်ကွြ်ခငး်၊ လထထပ်ေသာေနရာများသိသ့ာွးြခငး် မြပ ပါ င့။် 

ြပတငး်ေပါကမ် ိေသာေနရာများ သိမ့ဟတ ်ေလဝငေ်လထကွမ်ေကာငး်ေသာေနရာများသိ ့ မသွားပါ င့။် 

တစ်ဦး င်တ့စဦ်း နးီကပ်၍ စကားေြပာြခငး်၊ အသကံျယက်ျယ ်စကားေြပာြခငး်တိက့ ိေ ာင်က ပါ။  

တစ်ဦး င်တ့စဦ်း ကားတငွ ်ေနရာြခားထားပါ။ 
ာေခါငး်စညး် Mask တပ်ထားပါ။ 
လကက် ိတစ်ေန ့ အကမိ်ေပါငး်များစွာ ေဆးပါ။

ဧ ပီလ ၂၅ ရကေ်န ့(တနလာေန)့ မနက ်၀ နာရီ မ ေမလ ၂၂ ရကေ်န ့(တနဂေ ေွန)့ ည ၁၂ နာရီအထိဘယ်အချိနမ် ဘယ်အချိနထ်ိ

အမျိ းအစားသစက်ိ ိနာဗိငး်ရပ်စ ်COVID-19 င့ပ်တသ်က၍် တကိျိ မိ ၏ မိ သ မိ သားများအားလးံက ိေမတာရပ်ခံအပ်ပါသည။်

ခရီးသာွးြခငး်၊ အလပ်ကစိြဖင့ ်တကိျိ မထကွခ်ွာြခငး် င့ ်တကိျိ မိ သိ ့ ဝငေ်ရာကြ်ခငး်တိ ့ ြပလပ်ရာတွင ်
အထးသတထိားပါ။
သင့တ်ငွ ်အမျိ းအစားသစ်ကိ ိနာဗိငး်ရပ်စ် COVID-19 ေရာဂါ ိမ ိ စိးရိမ်ပါက PCR စစ်ေဆးမ ြပလပ်ပါ။



စငတ်ာများ ေမတာရပ်ခံချက်

စားေသာက်ဆငိမ်ျား

 လပ်ငနး်အလိက် န်ကားချက် များက ိလိက်နာပါ။  

 အေသးစတိစ်စေ်ဆးေရး TOKYO Support ပေရာဂျကမ် ကးစကမ်ထန်ိးချ ပ်ေရး အေသးစတိစ်စေ်ဆးချက ်

         လကမ်တ※် ကလိကခ်ံရ ိထား ပီး ဆငိေ် တငွက်ပ်ထားေသာဆငိ်
(ေစစ့ပ်ေသချာ စစ်ေဆးြခငး် တိကျိအေထာက်အပံ)့ ပေရာဂျက်ရဲစ့ညး်ကမ်းက ိလိက်နာပါ။
လတိငး်မာ ကိ ိနာကးစက်မ ိမ ိ မသသိည့အ်ခါ 

 အပ်စလိက် ဧည့သ်ညမ်ျားအေန င့ ်8ဦးအထသိာ စားပွဲတစ်ခတညး်တွင ်ထငိ် ငိသ်ည။်

ဆငိတ်ွင ်ေန ငိေ်သာအချိန ်: ၂နာရီကာ

လတိငး်မာ ကိ ိနာကးစက်မမ ိေကာငး်ကိ သသိည့အ်ခါ 

(ကးစက်မမ ိေကာငး်အေထာက်အထား) (ကိ ိနာကးစက်မမ ိေကာငး် သိ ငိေ်သာ အေထာက်အထား) စသညမ်ျားကိ ကည့ပ်ါ။

လ ၉ င့အ်ထက်ဆပိါကလညး် တညတီဲစ့ားပွဲဝငိး်က ိအသးံြပ ငိပ်ါသည။်

ဆငိတ်ွင ်ေန ငိေ်သာအချိန ်: ၂နာရီထက်ပိေန ငိပ်ါသည။် 

 တတ် ငိသ်၍ “TOKYO Wakushon app※ က ိအသးံြပ ပါ။※
“TOKYO Wakushon app” သည ်ကိ ိနာဗိငး်ရပ်စ ်ကာကွယ်ေဆး ထးိထားသလားဆသိညက်ိ 
သိ ငိေ်သာ application ြဖစ်သည။်

အပနး်ေြဖစငတ်ာများ 
စသည်

အစညး်အေဝးခနး်မ 

စသည ်

(မဂလာခနး်မ)

အသငး်အဖဲွများ(စားေသာကဆ်ငိ/်ေကာ်ဖီဆငိစ်သည်ြဖင့)် တငွေ်တာငး်ဆြိခငး်



စငတ်ာများ ေမတာရပ်ခံချက်

စားေသာက်ဆငိမ်ျား

 

 ကာရာအေိက ပါ ိေသာဆငိ်
 အခနး်တစခ်နး်ထတဲငွ ်လအများ စေဝးြခငး် မြပ ပါ င့။်
အခနး်အတွငး် ိ ေလထက ိအမ ဲသန ့စ်ငေ်စပါ။ 
ာေခါငး်စညး် Mask က ိပံမနပိ်းသတ်ပါ။ 
အမျိ းအစားသစ်ကိ ိနာဗငိး်ရပ်စေ်ရာဂါ မြဖစပ်ာွးေစရန ်ဂ စကိပ်ါ။

အပနး်ေြဖစငတ်ာများ 
စသည်

အစညး်အေဝးခနး်မ 

စသည ်

(မဂလာခနး်မ)

အသငး်အဖဲွများ(စားေသာကဆ်ငိ/်ေကာ်ဖီဆငိစ်သည်ြဖင့)် တငွေ်တာငး်ဆြိခငး် 



စငတ်ာများ ေမတာရပ်ခံချက်

ပ် င် ံ၊ ြပဇာတ် ံ၊ အ ပညာခနး်မ စသည်
 ကာရာအေိက အသးံြပသည်အ့ခါ

အခနး်တစ်ခနး်ထတဲငွ ်လအများ စေဝးြခငး် မြပ ပါ င့။်
အခနး်အတငွး် ိ ေလထက ိအမဲ သန ့စ်ငေ်စပါ။ 
ာေခါငး်စညး် Mask က ိပံမနပိ်းသတပ်ါ။ 
အမျိ းအစားသစ်ကိ ိနာဗိငး်ရပ်စ်ေရာဂါ မြဖစ်ပွားေစရန ် 

       ဂ စိကပ်ါ။

 

 စငတ်ာများမ ဧည်သ့ညေ်တာ်များထ ံေမတာရပ်ခံချက ်

လဦးေရများေသာအဖဲွများ စားသးံ၍မရ ငိပ်ါ

အချိန်ကာြမင်စ့ွာ စားသးံြခငး်၊ အရကေ်သစာ ေသာက်စားြခငး် မြပ ပါ င်။့

 ဆငိ် င့် စငတ်ာများအတငွး်သိ ဝ့ငေ်ရာကမ်ည့် လဦးေရကိ ေလ ာခ့ျပါ။

 လပ်ငနး်အလကိ ် န်ကားချက် များက ိလကိန်ာပါ။ 

 

 အမျိ းအစားသစ်ကိ ိနာဗိငး်ရပ်စ်ေရာဂါ မြဖစ်ပွားေစရန ်ဂ စိကပ်ါ။

အစညး်အေဝးခနး်မ၊ ြပညသ်ခ့နး်မ စသည်

ြပခနး်၊ ယ ေကျးမြပတကိ် စသည်

ကနတ်ကိ်၊ ေဈးဝယ်စငတ်ာ စသည ်

ဟိတယ်၊ ဂျပနစ်တငိတ်ညး်ခခိနး် 
(စေဝးရနအ်သးံြပ မည့ေ်နရာသာလင)်

ေဘစ့်ေဘာကွငး်၊ အားကစား ံ၊ အားကစားကလပ် စသည်

Theme Park ေပျာ်စရာပနး်ြခ၊ံ ကေလးကစားကွငး်၊ pachinko 
ဆငိမ်ျား၊ ဂိမ်းစငတ်ာ စသည်

ြပတကိ်၊ အ ပညာြပခနး်၊ တိရိစာန် ံစသည်

သးီသန ့ခ်နး်ပါေရချိ းခနး်လပ်ငနး် င့ ်
ဆငိေ်သာအများသးံေရချိ းခနး်၊ သးီသန ့ခ်နး်ပါဗီဒယီဆိငိ ်
စသည်

စပါမားကတ် ိအများသးံေရချိ းခနး်၊ 
အလအပဆငိရ်ာလပ်ငနး် စသည်

စက်ဘးီစီး ေလက့ျင်က့ွငး်များ၊ သင်ကားေရးကျ ငမ်ျား 
စသည်

ထေိနရာများအြပငအ်ြခားသငး်အဖဲွများတငွ ်ေတာငး်ဆြိခငး်



စငတ်ာများ အသငး်အဖဲွသိ ့ ဝင် ငိသ်ည့လ်ဦးေရ

ပ် င် ံ၊ ြပဇာတ် ံ၊ အ ပညာခနး်မ စသည်
ဆတိ် ငမ်ိ၍လဝငလ်ထကွန်ညး်ေသာ ေနရာများ

※သတမ်တဦ်းေရ ဝငဆ်ံသ့ည့ဦ်းေရ

သတမ်တဦ်းေရ 5,000ဦး ေအာက ်

→သတမ်တဦ်းေရ အထိ

သတမ်တဦ်းေရ ၅၀၀၁ဦး မ ၁၀၀၀၀ဦးေအာကဆ်ပိါက

  →5,000ဦး အထ ိ

သတမ်တဦ်းေရ ၁၀၀၀၁ဦး င့အ်ထကဆ်ပိါက

→ သတမ်တဦ်းေရ၏တစ်ဝကအ်ထိ

သတမ်တဦ်းေရ ၅၀၀၁ဦး င်အ့ထက၊် စားသးံသဧည့သ်ည်များမာ ၅၀၀၁ဦး င့အ်ထက၊် 

စားသးံသဧည့သ်ည်များမာ သတမ်တဦ်းေရရဲ၅့၀ရာခငိ် နး်ထက ်ပိများမညဆ်ပိါက 

→ ကးစကမ်ထန်ိးချ ပ်ေရး င်ေ့ဘးအ ရာယက်ငး် ငး်ေရးအစအီစဥ် က ိတကိျိ မိ ၌ 

ထတြ်ပန်ေသာအခါတငွ ်သတမ်တဦ်းေရအထသိာ

အသအံလန်ွကျယသ်ည့် ပဲွများ
→သတမ်တဦ်းေရ၏တစ်ဝကအ်ထိ

အစညး်အေဝးခနး်မ၊ ြပညသ်ခ့နး်မ စသည်

ြပခနး်၊ ယ ေကျးမြပတကိ် စသည်

ကနတ်ကိ်၊ ေဈးဝယ်စငတ်ာ စသည ်

ဟိတယ်၊ ဂျပနစ်တငိတ်ညး်ခခိနး် 
(စေဝးရနအ်သးံြပ မည့ေ်နရာသာလင)်

ေဘစ့်ေဘာကွငး်၊ အားကစား ံ၊ အားကစားကလပ် စသည်

Theme Park ေပျာ်စရာပနး်ြခ၊ံ ကေလးကစားကွငး်၊ pachinko 
ဆငိမ်ျား၊ ဂိမ်းစငတ်ာ စသည်

ြပတကိ်၊ အ ပညာြပခနး်၊ တိရိစာန် ံစသည်

သးီသန ့ခ်နး်ပါေရချိ းခနး်လပ်ငနး် င့ ်
ဆငိေ်သာအများသးံေရချိ းခနး်၊ သးီသန ့ခ်နး်ပါဗီဒယီဆိငိ ်
စသည်

စပါမားကတ် ိအများသးံေရချိ းခနး်၊ 
အလအပဆငိရ်ာလပ်ငနး် စသည်

စက်ဘးီစီး ေလက့ျင်က့ွငး်များ၊ သင်ကားေရးကျ ငမ်ျား 
စသည်

အခမ်းအနားများြပ လပ်သည့အ်သငး်အဖဲွများတငွေ်တာငး်ဆြိခငး်


