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

ဘ ျိုးအန္တရာယရမ ာျိုးပါသညရ။

○ ွ ု်    မမ  ြို့သညရ Omicron မ   ျိုး်ငွဲအသစရ လက ်ရမမနရစငာ ်ျူိုးစ်ရမပန  ရပငာျိုးဘနမှုအွင်ရ အဘရျိုးဘပေါ် ထ နရျိုးခ  ပရမှုမ ာျိုးလကုပရဘငာ်ရပါမညရ။

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

○ အမ   ျိုးအစာျိုးသစရ် ရု ုနာဗ ု်ရျိုးရပရစရ COVID-19 မမြစရပငာျိုးဘစရနရ ဘနထ ု် ရစာျိုးဘသာ်ရပံု်  ု ဘမပာ်ရျိုးလကွဲပါရနရ ဘမ တွ ာရပရခံပါသညရ။

ဘမ တွ ာရပရခခံ ်ရ

ွ ု်   မမ  ြို့ွင်ရ ဘနထ ု် ရသမူ ာျိုး

င ု် ရြင် ရထာျိုးသမူ ာျိုး င ု် ရြင် ရခ  နရ ဘလက ာ ခ မခ်ရျိုး၊ ပငွဲလကမရျိုးသ ်ရမ ာျိုးန္တ်  ရ ပွရသ်ရသည ရ ဘမ တွ ာရပရခံခ ်ရ

※ ဘနာ်ရစာမ ်ရန္တာ် ု က်ည ရပါ။

〇 မပွ်ရျိုးဘပါ်ရမှိတ ဘသာဘနရာမ ာျိုး သ ု  မဟုွရ ဘလကဝ်ရဘလကထင် ရမဘ်ာ်ရျိုးဘသာဘနရာမ ာျိုးသ ု  မသငာျိုးပါန္တ်  ရ။

〇 လကူက်ပရဘသာအခ  နရ၌ အမပ်ရထင် ရမခ်ရျိုး၊ လကူထထူပရဘသာဘနရာမ ာျိုးသ ု  သငာျိုးမခ်ရျိုး မမပ ပါန္တ်  ရ။

〇 ွစရဦျိုးန္တ် ရ ွ စရဦျိုး န ျိုး်ပရ၍ စ်ာျိုးဘမပာမခ်ရျိုး၊ အသံ်  ယရ် ယရ စ်ာျိုးဘမပာမခ်ရျိုးွ ု  ်  ု ဘှိတာ်ရက်ဉ်ပါ။

〇 ွစရဦျိုးန္တ် ရ ွ စရဦျိုး က်ာျိုးွင်ရ ဘနရာမခာျိုးထာျိုးပါ။

〇 န္တာဘခါ်ရျိုးစညရျိုး Mask ွပရထာျိုးပါ။

〇 လက်ရ် ု ွစရဘန  အက် မရဘပါ်ရျိုးမ ာျိုးစငာ ဘငျိုးပါ။

〇 စာျိုးဘသာ်ရင ု် ရစသညရွ ု  ွ င်ရ ထမ်ရျိုးစာျိုးသည ရအခါ လကူနညရျိုးနညရျိုးန္တ်  ရ အခ  နရွ  ုွ ုသာဘနပါ။

〇 အဘရျိုးဘပေါ်အဘမခအဘန/ ဦျိုးစာျိုးဘပျိုးအင် ရ သွရမတွရထာျိုးသည ရ့်ဘေသမ ာျိုး

(အမ   ျိုးအစာျိုးသစရ် ုရ ုနာဗ ု်ရျိုးရပရစရမြစရပငာျိုးသမူ ာျိုးမပာျိုးသည ရ

ဘေသ) သ ု  ွ ွရန္ ု် ရသဘရင ြို့ မသငာျိုးပါန္တ်  ရ။

〇 အြ ာျိုးှိတ ပါ် ခရ ျိုးမသငာျိုးပါန္တ်  ရ။

〇 သသံယှိတ ပါ် PCR စစရဘငျိုးမခ်ရျိုး (အမ   ျိုးအစာျိုးသစရ် ုရ ုနာဗ ု်ရျိုးရပရစရ ်ူျိုးစ်ရခံရမှု ှိတ မှိတ ် ု စစရဘငျိုးမခ်ရျိုး) ် ု လကုပရဘငာ်ရပါ။

န္ ဝု်ရ ာလက ၁ရ်ရဘန  (အင်္ဂ ါဘန  ) နနံ်ရ 0 နာရ မတ ဇနရနဝါရ လက ၃၁ရ်ရဘန  (ွနလကဂာဘန  ) ည ၁၂နာရ 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

စာျိုးဘသာ်ရင ု် ရမ ာျိုး

⚫ 『လကပုရ်နရျိုးအလက ု် ရ ညွှနရက်ာျိုးခ ်ရ』  မ ာျိုး် ု လက ု် ရနာပါ။

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

ုံးကမှ်တ※်」က ိုုံးကခ်ကရရှ ထာျိုးမပ ျိုး   ိုငမ်ရှ ြို့တငွက်ပ်ထာျိုးမသာ  ိုင်

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

・လကူ 5 ဦျိုး သ ု  မဟုွ ရ ထ ု  ထ်ရပ ုပါ် ① န္တ်  ရ ② ် အုသံျုိုးမပ ၍ အမ   ျိုးအစာျိုးသစရ် ရု ုနာဗ ု်ရျိုးရပရစရ

ဘရာင်္ါ်ာ်ငယရဘငျိုး ထ ျုိုးထာျိုးမပ ျိုးမြစရဘက်ာ်ရျိုး မပသပါ။

① "TOKYO Wakushon App" 

② ်ာ်ငယရဘငျိုးထ ျုိုးမပ ျိုးဘက်ာ်ရျိုးလက်ရမတွရ (သ်ရ် ာ်ငယရဘငျိုးထ ျုိုးထာျိုးဘက်ာ်ရျိုးမပသဘသာစာရင ်ရ)

・「အဘသျိုးစ ွရစစရဘငျိုးဘရျိုး TOKYO Support」ပဘရာင်္ ်ရ၏ စညရျိုး်မရျိုးခ ်ရမ ာျိုး် ု လက ု် ရနာပါ။

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

မရှ မသာ  ိုင်

・အုပရစုလက ု် ရ ဧည ရသညရမ ာျိုးအဘနန္တ်  ရ 4ဦျိုးအထ သာ စာျိုးပငွဲွစရခထုွွဲ င် ရ ထ ု် ရန္ ု် ရသညရ။

・အရ်ရဘရာ်ရျိုးခ န္ ု် ရဘသာအခ  နရ : မန်ရ 11နာရ မတ ည 9နာရ အထ 

・ဧည ရသညရမတ အရ်ရ သယရဘငာ်ရလကာန္ ု် ရဘသာအခ  နရ : မန်ရ 11နာရ မတ ည 9နာရ အထ 

အပနရျိုးဘမြစ်ရွ ာမ ာျိုး
စသညရ

အစညရျိုးအဘဝျိုးခနရျိုးမ

စသညရ

(မင်္ဂလကာခနရျိုးမ)

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

※

①



စငတ်ာမ ာျိုး မမတတ ာရပ်ခကခ က်

စာျိုးဘသာ်ရင ု် ရမ ာျိုး

⚫ ်ာရာအ ုဘ် ပါှိတ ဘသာင ု် ရ

・အခနရျိုးွစရခနရျိုးထွွဲ င် ရ လကအူမ ာျိုး စုဘဝျိုးမခ်ရျိုး မမပ ပါန္တ်  ရ။

・အခနရျိုးအွင် ရျိုးှိတ ဘလကထု်  ု အမမွဲ သန  ရစ်ရဘစပါ။

・န္တာဘခါ်ရျိုးစညရျိုး Mask ် ု ပံုမတနရပ ုျိုးသွရပါ။

・အမ   ျိုးအစာျိုးသစရ် ရု ုနာဗ ု်ရျိုးရပရစရဘရာင်္ါ မမြစရပငာျိုးဘစရနရ င်္ရုစ ု်ရပါ။

အပနရျိုးဘမြစ်ရွ ာမ ာျိုး
စသညရ

အစညရျိုးအဘဝျိုးခနရျိုးမ

စသညရ

(မင်္ဂလကာခနရျိုးမ)

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



စငတ်ာမ ာျိုး မမတတ ာရပ်ခကခ က်

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

・အခနရျိုးွစရခနရျိုးထွွဲ င် ရ လကအူမ ာျိုး စဘုဝျိုးမခ်ရျိုး မမပ ပါန္တ်  ရ။

・အခနရျိုးအွင် ရျိုးှိတ ဘလကထု်  ု အမမွဲ သန  ရစ်ရဘစပါ။

・န္တာဘခါ်ရျိုးစညရျိုး Mask ် ု ပံမုတနရပ ျုိုးသွရပါ။

・အမ   ျိုးအစာျိုးသစရ် ရု ုနာဗ ု်ရျိုးရပရစရဘရာင်္ါ မမြစရပငာျိုးဘစရနရ

င်္ရုစ ု် ရပါ။

⚫ စ်ရွ ာမ ာျိုးမတ ဧညရ သညရဘွာရမ ာျိုးထံ ဘမ တွ ာရပရခံခ ်ရ

・လကအူမ ာျိုးစဘုဝျိုး၍ အစာျိုးစာျိုးမခ်ရျိုး မမပ လကပုရပါန္တ် ရ ။

・အခ  နရက်ာမမ်ရ စငာ စာျိုးသံျုိုးမခ်ရျိုး၊ အရ်ရဘသစာ ဘသာ်ရစာျိုးမခ်ရျိုး မမပ ပါန္တ် ရ ။

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

⚫ 『လကပုရ်နရျိုးအလက ု် ရ ညွှနရက်ာျိုးခ ်ရ』 မ ာျိုး် ု လက ု် ရနာပါ။

⚫ အမ   ျိုးအစာျိုးသစရ် ရု ုနာဗ ု်ရျိုးရပရစရဘရာင်္ါ မမြစရပငာျိုးဘစရနရ င်္ရုစ ု် ရပါ။

အစညရျိုးအဘဝျိုးခနရျိုးမ၊ မပညရသူ  ခနရျိုးမ စသညရ

မပခနရျိုး၊ ယဉ်ဘ် ျိုးမှုမပွ ု် ရ စသညရ

်နုရွ  ု် ရ၊ ဘ ျိုးဝယရစ်ရွ ာ စသညရ

ဟ ုွ ယရ၊ င်္ ပနရစွ ု် ရွ ညရျိုးခ ခုနရျိုး
(စုဘဝျိုးရနရအသံျုိုးမပ မည ရဘနရာသာလက ်ရ)

ဘ  စရဘ ာ်င် ရျိုး၊ အာျိုး်စာျိုးရုံ၊ အာျိုး်စာျိုး်လကပရ စသညရ

Theme Park ဘပ ာရစရာပနရျိုးမခ၊ံ ်ဘလကျိုး်စာျိုး်င် ရျိုး၊ pachinko 
င ု် ရမ ာျိုး၊ င်္ မရျိုးစ်ရွ ာ စသညရ

မပွ ု် ရ၊ အန္ပုညာမပခနရျိုး၊ ွ ရ စဆာနရရုံစသညရ

သ ျိုးသန  ရခနရျိုးပါဘရခ   ျိုးခနရျိုးလကပုရ်နရျိုးန္တ်  ရ
င ု် ရဘသာအမ ာျိုးသံျုိုးဘရခ   ျိုးခနရျိုး၊ သ ျိုးသန  ရခနရျိုးပါဗ ေ ယ ငု ု် ရ
စသညရ

စူပါမာျိုး်ွရှိတ အမ ာျိုးသံျုိုးဘရခ   ျိုးခနရျိုး၊
အလကတအပင ု် ရရာလကပုရ်နရျိုး စသညရ

စ်ရ  ျိုးစ ျိုး ဘလက ်  ်ရ ် င် ရျိုးမ ာျိုး၊ သ်ရက်ာျိုးဘရျိုး် ျူှိတ် ရမ ာျိုး
စသညရ

မမတတ ာရပ်ခကခ ငသ်ည ် စငတ်ာမ ာျိုး (အခခာျိုးသမူ ာျိုး) ①



စငတ်ာမ ာျိုး မမတတ ာရပ်ခကခ က်

ရုပရှိတ်ရရုံ၊ မပဇာွရရုံ၊ အန္ပုညာခနရျိုးမ စသညရ

■ င ွ ရမ် မရ၍ လကဝူ်ရလကထူင် ရနညရျိုးဘသာ ဘနရာမ ာျိုး

※သွရမတွ ရဦျိုးဘရ＝ဝ်ရငံ သည ရဦျိုးဘရ

・သွရမတွ ရဦျိုးဘရ 5,000ဦျိုး ဘအာ်ရ：သွရမတွ ရဦျိုးဘရ အထ 

・သွရမတွ ရဦျိုးဘရ 5,000ဦျိုး အထ်ရ ～10,000ဦျိုး ဘအာ်ရ：5,000ဦျိုး အထ 

・သွရမတွ ရဦျိုးဘရ 10,000ဦျိုး အထ်ရ：သွရမတွ ရဦျိုးဘရ၏ ွစရဝ်ရအထ 

―ွ ု်    မမ  ြို့ွင် ရ「်ျူိုးစ်ရမှုထ နရျိုးခ  ပရဘရျိုးန္တ် ရ ဘ ျိုးအန္တရာယရ် ်ရျိုးှိတ်ရျိုးဘရျိုး အစ အစဉ်」် ု

ဘက်မ်ာခွဲ သညရ င ပုါ်

ဧညရ သညရဦျိုးဘရသညရ 5,000ဦျိုးန္တ် ရ အထ်ရှိတ မပ ျိုး၊ သွရမတွ ရဦျိုးဘရ၏ 50％

အထ်ရှိတ ဘနဘစ်ာမူ သွရမတွ ရဦျိုးဘရ အထ ဝ်ရခင်ရ မပ မညရ မြစရသညရ။

「်ျူိုးစ်ရမှုထ နရျိုးခ  ပရဘရျိုးန္တ် ရ ဘ ျိုးအန္တရာယရ် ်ရျိုးှိတ်ရျိုးဘရျိုး အစ အစဉ်」

■အသအံလကငနရ်  ယရသည ရ ပငွဲမ ာျိုး

・သွရမတွ ရဦျိုးဘရ၏ ွစရဝ်ရအထ 

အစညရျိုးအဘဝျိုးခနရျိုးမ၊ မပညရသူ  ခနရျိုးမ စသညရ

မပခနရျိုး၊ ယဉ်ဘ် ျိုးမှုမပွ ု် ရ စသညရ

်နုရွ  ု် ရ၊ ဘ ျိုးဝယရစ်ရွ ာ စသညရ

ဟ ုွ ယရ၊ င်္ ပနရစွ ု် ရွ ညရျိုးခ ခုနရျိုး
(စုဘဝျိုးရနရအသံျုိုးမပ မည ရဘနရာသာလက ်ရ)

ဘ  စရဘ ာ်င် ရျိုး၊ အာျိုး်စာျိုးရုံ၊ အာျိုး်စာျိုး်လကပရ စသညရ

Theme Park ဘပ ာရစရာပနရျိုးမခ၊ံ ်ဘလကျိုး်စာျိုး်င် ရျိုး၊ pachinko 
င ု် ရမ ာျိုး၊ င်္ မရျိုးစ်ရွ ာ စသညရ

မပွ ု် ရ၊ အန္ပုညာမပခနရျိုး၊ ွ ရ စဆာနရရုံစသညရ

သ ျိုးသန  ရခနရျိုးပါဘရခ   ျိုးခနရျိုးလကပုရ်နရျိုးန္တ်  ရ
င ု် ရဘသာအမ ာျိုးသံျုိုးဘရခ   ျိုးခနရျိုး၊ သ ျိုးသန  ရခနရျိုးပါဗ ေ ယ ငု ု် ရ
စသညရ

စူပါမာျိုး်ွရှိတ အမ ာျိုးသံျုိုးဘရခ   ျိုးခနရျိုး၊
အလကတအပင ု် ရရာလကပုရ်နရျိုး စသညရ

စ်ရ  ျိုးစ ျိုး ဘလက ်  ်ရ ် င် ရျိုးမ ာျိုး၊ သ်ရက်ာျိုးဘရျိုး် ျူှိတ် ရမ ာျိုး
စသညရ

မမတတ ာရပ်ခကခ ငသ်ည ် စငတ်ာမ ာျိုး(အခခာျိုးသမူ ာျိုး) ②


