
Covid-19 ကာကွယ်ဆ ေးက ိုအိုပ်စိုလ ိုကထ် ိုေးခြင်ေး 

※က  ြိုတင်စာရင််းပ ်းထာ်းသူမ ာ်း  ို ာ ွယပ် ်းထ ို်းပ ်း ါမည်။ 

※စာရင််းပ ်းထာ်းခ  န်ရ ဲ့30～45မ ိန စ ်သာပစာပ  ်းဝင်ခွင ်ရ  သည်။ 

※စာရင််းပ ်းထာ်းခ  န်  ိုပမ်း ါလ မ ်မယ။်ထ ိုို့ပနော ဝ်န်ထမ််းမ လမ််းညွှန်ပ ်း ါလ မ မ်ည်။ 

ဝန်ထမ််းမ လမ််းညွှန်သည ်အတ ိုင််းလို ်ပ ာင် ါ။ 

 

※အပ ာ အ်ဦ်းအတွင််းအပမ  Mask အို ်ထာ်း ါ။ 

① အဝင်ပ ါ ：်လ ်  ိုအရ ်ပ န်ပြင ်သနိ်ု့စင ်ါ။   ိုယအ် ူခ  န်တ ိုင််း ါ။ထ ိုို့ပနော ခ် ိုတွင်ထ ိုင၍်ပစာင ်ပနပ ်း ါ။ 

 

② ပ ာင်တာ/အခ  အ်လ ်စစ်ပခင််း  ： ပ ာင်တာမ ဝန်ထမ််း  ိုပအာ  ်ါစာရ ွ်စာတမ််း  ိုပ  ါ။  

 ・ပ ်းလ ်မ တ်（ပ ်း  ိုို့လ ို ်ပသာလ မ် တ်）၊ 在留
ざいりゅう

カード(ပနထ ိုငခ်ွင ် ဒပ် ာ်း) ၊ ာ်းလ ိုင်စင်န င  ်

  န််းမာပရ်းအာမခ  ဒပ် ာ်း（မ မ ပြစ်ပ  ာင််းပထာ ခ် ပ န ိုင်သည ် ဒပ် ာ်း）၊ ပ ်းပလ ာ ်လွှာ（※

ဂ  န်စာပြင ်ပြည ်ရမည်။） 

③ပ ်းပလ ာ ်လွှာစစ်ပ ်းပခင််း ：တစ်ပယာ ခ် င််းစ ထ ိုင်ခ ိုပရ ဲ့မ ာသွာ်းထ ိုင် ါ။ပ ်းပလ ာ လ်ွှာ  ို  ည ်ပ  ်းဝန ်

ထမ််း ပမ်းခွန််းပမ်း ါလ မ ်မည။် 

 

・ ာ ွယ်ပ ်းထ ို်းပ  ်းပနော ၊်ပနမပ ာင််းပြစ်လာရင်စ ို်းရ မ်ရ ါတယ်။ဒါပ  ာင အ်မ နအ်တ ိုင််းပပ ာ ါ။ 

 ・ယပနို့  န််းမာပရ်းအပပခအပန：ပနပ ာင််း ါသလာ်း？ စ ို်းရ မ်စရာရ  ရင်ပပ ာပ  ါ။ 

・ပရာဂါန င ်ပ ်းဝါ်း   ：ယခိုသင်ပ ်းခန််းသွာ်းပန ါသလာ်း？ ဘာပရာဂါပြစ်ပန ါသလ ？  

    ပ ်းဝါ်းမ  ဝ ပန ါသလာ်း？ 

ပသွ်း   ပ ်း（မ  ်စ ပရာဂါ、အသည််းပရာဂါ、န လ ို်းပရာဂါစပသာပ ်းဝါ်းမ ာ်း）

  ိုပသာ သ် ို်းပန ါသလာ်း？ 

・ပ ်းမတည ်ပခင််း： ပ ်းမတည ်ပခင််းမ ာ်းရ   ါသလာ်း？  

 Allergic ပြစ်ြူ်း ါသလာ်း？ 

       ဘာပ  ာင ？် （ဥ မာ   င်  ို်းပ ်း၊  ်ပ ာ၊မ တ်  ်…）     

             ဘယ်လ ိုပြစ်ခ   ါသလ （ဥ မာ-န ရ ပရာင်လာပခင််း၊ယာ်းယ လာပခင််း၊ 

အသ ်ရှု   ်လာပခင််း） 

④တစ်ဦ်းပခင််းပ ွ်းပနွ်းပခင််း（ နဒရ  သူသာ）：ပရာဂါအပ  ာင််းစ ို်းရ မ် ူ န်ပနပသာသူ ပ ွ်းပနွ်းန ိုင် ါသည်။ 

⑤ က  ြိုတင်ပမ်းပမန််းပခင််း ： 

・က  ြိုတင်စစ်ပ ်းပမ်းပမန််းပခင််းအတွ ်လ ်မ တ်ထိုတ်ပ ်းစ ်မ ာက  ြိုတင်လ ်မ တ်

（န  ါတ်ပရ်းထာ်း ါတယ်）  ို ါရမည။် 

・အ ဒ လ မ် တ်  ိုယူပ  ်းပစာင ်  ိုင််းရာပနရာတွငပ်စာင ် ါ။ 

・န ံပါ တ စဥ ကိိုပခေါ် ါမည။်（ Monitor တွင်န  ါတ်  ို  ည ်လ ိုို့ရ ါသည။်） 

        ・ ရာဝန်ရ  တ  အခန််းထ   ိုဝင်ရ ါမည်။ 

 ・ဆရာ၀ န  ကပမ်းခွန််းပမ်း ါမည။်（ခနဂော  ိုယ်န ို့ပရာဂါအပပခအပန  ိုပမ်း ါမည။်） 

ပ ်းထ ို်းပ ်းပခင််း ：   န််းမာပရ်းအပပခအပနပ ာင််းလ င（်※「 ာ ွယ်ပ ်းမထ ို်းန ိုင်သူ」  ို  ည ် ါ။）    

 ာ ွယ်ပ ်းထ ို်း ါမည။် 

・ပ ်းထ ို်းစဉ် 

 

「ပ ိုခံိုုံး （ဘယလ် ်＝အပမ မသ ို်းပသာလ ်）  ိုထိုတ်ပ ်း ါ။」 「ပနလ ိုို့ပ ာင််း ါသလာ်း？ 」



「လ ပ်ခ ာင််းထ  ်ပတွ  င်ပန ါသလာ်း」

စသပြင ်ပပ ာ ါလ မ မ်ည်။ပနလ ိုို့မပ ာင််းရင်၊အ င်မပပ ရင်ခ  ်ပခင််းပပ ာ ါ။  

・ပ ်းထ ို်းပ  ်း「တအာ်း ွတ်၍မပခ  ါန င ်」စသပြင ်ပပ ာ ါလ မ မ်ည်။ 

⑥ ပ ်းထ ို်းပ  ်းပ  ာင််းလ ်မ တ်ထိုတ်ပ ်းပခင််း： 

・ပ ်းထ ို်းခန််းမ ထွ ်ပ  ်းပနော တ်စ်ပယာ ခ် င််းစ ခ ိုမ ာထ ိုင်ပ  ်း ာ ွယ်ပ ်းထ ို်းထာ်းပ  ာင််းပထာ ် 

ခ စာ(ပ ်းထ ို်းပ  ်းစ ်းပ  ာင််းလ ်မ တ်)  ိုရရ   ါမည်။မပ  ာ ် ါပစန င ်။ 

（ဒိုတ ယအက  မ််းထ ို်းတ  အခါယူသွာ်းရ ါမည။်） 

      ・ပစာင ်ပနတ  အခ  န်ပရ်းထာ်းတ  စာရ ွ်(အပြြူ (သ ိုို့) န််းပရာင်)、ဒိုတ ယအက  မ်ပ ်းထ ို်းြ ိုို့စာရင််း 

ပ ်းရန်ရ င််းလင််းခ  ်န င ်ဒိုတ ယအက  မ်ပ ်းပလ ာ ်လွှာ  ိုရ ါမည။်ပ နလ် ိုို့ရတ  အခ  န်  ိုပရ်းထာ်း ါသည်။ 

※ပရာဂါ၊ Allergic ရ  တ  သူမ ာ်းသည် န််းပရာင်ပြစ် ါသည်။ 

⑦ ပ ်းထ ို်းပ  ်းပ နန် ိုင်တ  အခ  န：်အပြြူပရာင်စာရ ွ်  ိုရတ  သူ ၁၅ မ ိန စ ၊ 

 န််းပရာင်စာရ ွ်  ိုရတ  သူ မ နစ်၃၀ပစာင ်ပနရ ါမည။်ပဘ်းထွ ်  ို်း   ြို်းပြစ်ပသာ

（ပခါင််း  ို ပ်ခင််း၊ရင်ထ မပ ာင််းပြစ်ပခင််း၊အန်ခ င်ပခင််း၊ထ ို်းထာ်းပသာပနရာ  

    ပအာင ်ပနပခင််း၊ပရာင်ရမ််းပခင််း）မ ာ်းပြစ် ါ ဝန်ထမ််း  ိုပပ ာပ  ါ။ 

⇒၁၅ မနိ စ ～၃ ၀ မနိစ်ပ  ာ၍်ဘာမ မပြစ်ရင်ပ နန် ိုင် ါသည်။ပစာင ်ခ  န်ပရ်းထာ်းတ  စာရ ွ်(အပြြူ(သ ိုို့) န််းပရာင်) 

  ိုအပ နထ်ွ ်ပ ါ ်တွင်ပ ်းထာ်းခ   ါ။ 

⇒  ာ ွယ်ပ ်းထ ို်းပ  ်းတ  ပနို့မ ာပ င််းထန်တ  အာ်း စာ်းမလို ် ါန ို့။ပရခ  ြို်းပရစ မ်လ ိုို့ရ ါတယ်။ 

 

 

【ဒိုတ ယအက  မ် ာ ွယ်ပ ်းထ ို်းရန်စာရင််းပ ်းပခင််း】 

  ထမအက  မ် ာ ွယ်ပ ်းထ ို်းပသာပနို့မ စ၍ဒိုတ ယအက  မ် ာ ွယ်ပ ်းထ ို်းရန်စာရင််းပ ်းလ ိုို့ရ ါသည်။ 

 ※ပထမအကကြိမ်ကာကွယ်ဆ ေးထြိ ေးဆ ာဆ ေ့မှစ၍၂၁ရက်ကကာပပ ေးဆ ာက်ဒ တြိယအကကြိမ်ကာကယွဆ် ေးထြိ ေး 

ရ လ်ြိ အပ်ပါ ည်။ 

ပ ်းထ ို်းပ ်းပသာပနရာတွင်က  ြိုတင်စာရင််းပ ်းသွင််းရန် ူည ပ ်းပသာဝန်ထမ််းမ ာ်းရ  သည်။က  ြိုတင်စာရင််းပ ်းသွင််း

ပသာပနရာတွင်ပစာင ်ပ ်း ါ။ 

 

 

  ※Wi-Fiမမ တာပြစ်ပ  ာင ပ်ြစ်န ိုင်လ ိုို့သင ်အစာ်းဝန်ထမ််း  ူည ပ ်းမ ာပြစ်လ ိုို့ပ ွ်းပနွ်းတ ိုင ်င ်ါ။ 

 

※【 ာ ွယပ် ်းမထ ို်းန ိုင်သူ】 

 ပအာ  ်ါလူမ ာ်းသည် ာ ွယ်ပ ်းမထ ို်းန ိုငသူ်ပြစ် ါသည်။ 

○  ာ ွယ်ပ ်းလ ်မ တ်န င ်မ မ ပြစ်ပ  ာင််းပထာ ခ် ပ န ိုင်သည ် ဒပ် ာ်း（ 在留
ざいりゅう

カー ド ပနထ ိုငခ်ွင  ်ဒပ် ာ်း ）

 ာ်းလ ိုင်စင်န င ်  န််းမာပရ်းအာမခ  ဒပ် ာ်း）  ိုပမ   န်ခ  သူ 

○   ိုယ်အ ူခ  န်３７．５℃ ပ  ာပ်သာသူ 

○ ပ င််းထန်ပသာပရာဂါရ  သူ 

○  ာ ယွ်ပ ်းထ ို်း၍  ိုယခ်နဓောအာ်းယိုတ်သွာ်းမည ်သူ 

 ・အသ ်ရှု   လ်ာပခင််း 

 ・လညပ်ခ ာင််းနော၊အသ အ ် ွ ပခင််း  

・ပသွ်းပ ါင်  ပခင််း တ ိုို့ပြစ်န ိုင် ါသည်။ 

○  ထမအက  မ် ာ ယွ်ပ ်းထ ို်းပသာပနို့မ စ၍၁၈ရ ်အတွင််းသာရ  ပသ်းသူ 



○ စာရင််းပ ်းပ  ်းပနော  ်ရာဝန် စစ်ပ ်းပသာအခါ「 ာ ွယ်ပ ်းထ ို်းလ ိုို့မရဘူ်း」လ ိုို့ပပ ာခ ရသူ 

 

※【ပဘ်းထွ ်  ို်း   ြို်း ①  ာ ွယ်ပ ်းထ ို်းပ  ်းပနော ်ထွက်လာဆ ာလကခဏာမ ာေး】 

Allergicထ ွ်လာပခင််း၊အပရပ ာ်းန ပမန််းပခင််း၊ယာ်းယ ပခင််း၊ဗ ို ပ်အာင ်ပခင််း၊အန်ခ င်စ တ်ရ  ပခင််း၊အသ ်ရှု   ်ပခင််း၊ပသွ်း

ပ ါင်  ပခင််း 

 ・မူ်းပမာပ်ခင််း၊ သတ လစ်ပခင််း 

※【ပဘ်းထွ ်  ို်း   ြို်း ②  ာ ွယ်ပ ်းထ ို်းပ  ်းဆ ောက်ရက်မ ာေးတွင်ထွက်လာန ိုငဆ် ာလကခဏာမ ာေး】 

 ・ပ ်းထ ို်းထာ်းပသာပနရာမ နောပခင််း၊ပခါင််း  ို ပ်ခင််း၊ င် မ််းပခင််း။ 

 ・  ိုယလ် ်မ ာ်းနော  င်ပခင််း 

・ခ မ််းစ မ ်စ မ ပ်ြစ်ပခင််း၊ဝမ််းပလ ာပခင််း၊  ိုယ် ူပခင််း၊ ပ ်းထ ို်းထာ်းပသာပနရာမ နောပခင််း။ 

・အန်ခ င်စ တ်ပြစ်ပခင််း 

※ကာကွယ်ဆ ေးထြိ ေးပ  ြီးန ောက၂်ရက်အတွငေ်းတွင ်က် ာလာပါလြိမေ့်မည်။ 

※ပထမအကကြိမ်ထက်ဒ တြိယအကကြိမ်ကာကွယ်ဆ ေးထြိ ေးရာတွငလ်ကခဏာထွက်လယွ်ပါ ည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ဒိုတ ယအက  မ် ာ ွယ်ပ ်းထ ို်းရန်စာရင််းပ ်းရန်မပမ  ါန င ်။ 

・ ာ ွယ်ပ ်းထ ို်းပ  ်းပနော တွ်ငလ်ည််းCovid-19ပရာဂါ  ို  ်လ ် ာ ွယ်ြ ိုို့မပမ  ါန င ။် 

  အခ  ်၃ခ  ်  ိုပရ ာင ်ါ။  

Maskတ ် ါ။  ်ပ ာပြင ်လ ်  ိုပ ်း ါ။လ န် ို့လ ်ပခ ာင််း  ိုအရ ်ပ န်ပြင ်  ို်းသတ်ပ ်းပြန််း ါ။  

Fukushima Covid-19  ာ ွယ်ပ ်းမ ပဘ်းထ ွ်  ို်း   ြို်း  ိုင်ရာ Call Center  

（ Service Counter： ပနို့စဉ်  ９:００～２０:００  ） 

  ０１２０－３３６－５６７ （ Japanese ） 

※ လ ခဏာပ င််း၍၂ရ အ်တွင််းမသ ်သာလ ငြ်ိုန််း   ်ါ။ 


