အမ်ိဳးအစားသစ္ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ COVID-19 ႏွင့္ပတ္သက္၍ တိုက်ိဳျမိဳ႕၏ျမိဳ႕သူျမိဳ႕သားမ်ားအားလံုးကို ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

○ တိုက်ိဳျမိဳ႕မွာ အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကျငာခ်က္ ျပီးသြားပါျပီ။
○ အမ်ိဳးအစားသစ္ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ COVID-19 ကူးစက္သူဦးေရ ထပ္ျပီး တိုးပြားလာပါက အႏၱရာယ္ရွိပါသည္။ အႏၱရာယ္မ်ားပါသည္။
○ တိုက်ိဳျမိဳ႕တြင္ ကူးစက္မျႈ ပန္လည္ျဖစ္ပြါးျခင္းဆိုင္ရာ ကာကြယ္တားဆီးေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ပါမည္။
အမ်ိဳးအစားသစ္ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ COVID-19 ထပ္မံ ျဖစ္လာမည့္သူ မမ်ားလာေစရန္ ကာကြယ္ရန္ ျဖစ္သည္။
○ အမ်ိဳးအစားသစ္ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ COVID-19 မျဖစ္ပြားေစရန္ ေနထိုင္းစားေသာက္ပုံကို ေျပာင္းလဲပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။
ဘယ္အခ်ိန္မွ ဘယ္အခ်ိန္ထိ

ေအာက္တိုဘာလ 1ရက္ (ေသာၾကာေန႔႔) မနက္0နာရီ မွ ေအာက္တိုဘာလ 24ရက္ (တနဂၤေႏြေန႔) ည12နာရီ အထိ

ေမတၱာရပ္ခံခ်က္

တိုက်ိဳျမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္သူမ်ား

〇 လူူၾကပ္ေသာအခ်ိန၌
္ အျပင္ထြကျ္ ခင္း၊ လူထူထပ္ေသာေနရာမ်ားသို႔သြားျခင္း မျပဳပါႏွင့္။
〇 ခရီး၊ အလုပျ္ ဖင့္တိုက်ိဳျမိဳ႕မွ ထြက္ခြါျခင္း တိုက်ိဳျမ္ိဳ႕သိ႔ု ဝင္ေရာက္ျခင္း ျပဳမည္ဆုိပါက
အထူး ဂရုျပဳပါ။
〇 စားေသာက္ဆိုင္မ်ားကို ည၉နာရီ အထိသာ ဖြင့ပ
္ ါ။
〇 လမ္းေပၚႏွင့္ ပန္းျခံမ်ားတြင္ စုေဝး၍ အရက္ေသစာ ေသာက္စားျခင္းကို
ေရွာင္ၾကဥ္ၾကပါရန္။

ဆိုင္ဖြင့ထ
္ ားသူမ်ား

ဆိုင္ဖြင့္ခ်ိန္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္
※ ေနာက္စာမ်က္ႏွာကို ၾကည့္ပါ။

ေမတၱာရပ္ခံခ်င္သည့္ စင္တာမ်ား (စားေသာက္ဆိုင္ ႏွင့္ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ စသည္)
စင္တာမ်ား

ေမတၱာရပ္ခံခ်က္
◎「အေသးစိတ္စစ္ေဆးေရး TOKYO Support」ပေရာဂ်က္မွ 「ကူးစက္မႈထိန္းခ်ဳပ္ေရး
အေသးစိတ္စစ္ေဆးခ်က္လက္မွတ္※」ကိုလက္ခံရရွထ
ိ ားျပီး ဆိုင္ေရွ႕တြင္ကပ္ထားေသာဆိုင္

※

・ဆိုင္ဖြင့္၍ရေသာအခ်ိန္ : မနက္ 5နာရီမွ ည 9နာရီအထိ
・အုပ္စုလိုက္ ဧည့္သည္မ်ားအေနနွင့္ 4ဦးအထိသာ စားပြဲတစ္ခုထဲတြင္ ထိုင္ႏိုင္သည္။

စားေသာက္ဆိုင္မ်ား

・မနက္ 11နာရီမွ ည 8နာရီအထိ အရက္ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ဧည့္သည္မွ အရက္
သယ္ေဆာင္လာျခင္း ျပဳလုပႏ
္ ိုင္ပါသည္။
「ကူးစက္မႈထိန္းခ်ဳပ္ေရး အေသးစိတ္စစ္ေဆးခ်က္လက္မွတ္※」ရရွိထားျခင္းမရွ၊ိ
ဆိုင္ေရွ႕တြင္ကပ္ထားျခင္းမရွိ
・ဆိုင္ဖြင့္၍ရေသာအခ်ိန္ : မနက္ 5နာရီမွ ည 8နာရီအထိ

အပန္းေျဖစင္တာမ်ား စသည္

・အရက္မေရာင္းခ်ပါႏွင။့္ ဧည့္သည္မွ အရက္ သယ္ေဆာင္လာခြင့လ
္ ည္း မရွိပါ။

l

ကာရာအိုေက ပါရွိသည့္ဆိုင္မ်ား
စားေသာက္ဆိုင္ နွင့္ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္：ကာရာအိုေက မဖြင့ပ
္ ါႏွင့္။
စားေသာက္ဆိုင္ နွင့္ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မ်ားမွ အပ : အခန္းတစ္ခန္းထဲတြင္ လူအမ်ား စုေဝးျခင္း မျပဳပါနွင့။္

အစည္းအေဝးခန္းမ စသည္
(မဂၤလာခန္းမ)

အခန္းအတြင္းရွိ ေလထုကို အျမဲ သန္႔စင္ေစပါ။
အမ်ိဳးအစားသစ္ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္ေရာဂါ မျဖစ္ပြားေစရန္ ဂရုစိုက္ပါ။

ေမတၱာရပ္ခံခ်င္သည့္ စင္တာမ်ား (စားေသာက္ဆိုင္ ႏွင့္ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ စသည္)
စင္တာမ်ား

ေမတၱာရပ္ခံခ်က္
・ဆိုင္တြင္ အလုပ္လုပ္သူမ်ားသည္ တတ္ႏိုင္သမွ် PCR စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ပါ။

စားေသာက္ဆိုင္မ်ား

・ဆိုင္ဝင္သည့္ လူဦးေရကို ေလွ်ာ့ခ်ပါ။
・အဖ်ားရွိေနသူအား ဆိုင္တြင္းသို႔ ေပးမဝင္ပါႏွင့္။
・လက္ကို အျမဲ သန႔္ရွင္းေအာင္ထားပါ။ ပိုးမႊားသန္႔စင္ေဆးရည္သုံးပါ။
・အလုပ္လုပ္သည့္ ေနရာကို အျမဲ သန႔္ရွင္းေအာင္ထားပါ။ ပိုးမႊားသန္႔စင္ေဆးရည္သုံးပါ။
・ဆိုင္အတြင္းသုိ႔ဝင္မည့္သူမ်ား မျဖစ္မေန နွာေခါင္းစည္းကို တပ္ဆင္ေစပါ။

အပန္းေျဖစင္တာမ်ား

・အဖ်ားရွိသူ၊ နွာေခါင္းစည္းမတပ္ထားသူမ်ား၊ ပိုးမႊားသန္႔စင္ေဆးရည္မသံုးသူမ်ားအား ဆိုင္တြင္းသို႔ ေပးမဝင္ပါႏွင့္။
・ဆိုင္တြင္း၌ ရွိေသာသူမ်ားက ႏွာေခါင္းစည္းမတပ္ဆင္ဘဲ စကားေျပာျခင္း၊ အသံက်ယ္ေလာင္စြာေျပာျခင္း၊
အနီးကပ္၍စကားေျပာျခင္း ျပဳလုပ္ပါက ဆိုင္မွထြက္သြားေပးရန္ ေတာင္းဆိုပါ။
・အခန္းအတြင္းရွိ ေလထုကို အျမဲ သန္႔စင္ေစပါ။

အစည္းအေဝးခန္းမ
စသည္
(မဂၤလာခန္းမ)

・စကားေျပာဆိုရာတြင္လည္း အမ်ိဳးအစားသစ္ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါ မကူးစက္ေစရန္ ထိုင္ခံုကို ခြာ၍ထိုငျ္ ခင္း၊
မ်က္ႏာွ ခ်င္းဆိုင္အေနအထား၌ Partition အကာမ်ားထားရွိျခင္း စသည္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ပါ။
・『လုပ္ငန္းအလိုက္ ညႊန္ၾကားခ်က္』 မ်ားကို လိုက္နာပါ။

အကာ

ေမတၱာရပ္ခံခ်င္သည့္ စင္တာမ်ား (ဆိုင္မ်ား)
စင္တာမ်ား- ဥပမာ
ကုန္တိုက္မ်ား၊ ေစ်းဝယ္စင္တာ စသည္
(ေန႔စဥ္သံုးပစၥည္း အေရာင္းေကာင္တာမ်ားမွ
အပ)

pachinko ဆိုင္မ်ား၊ ဂိမ္းစင္တာ စသည္

ေမတၱာရပ္ခံခ်က္
l

ဆိုင္ဖြင့္၍ရေသာအခ်ိန္ : မနက္ 5နာရီမွ ည 9နာရီအထိ

l

အရက္မေရာင္းခ်ပါႏွင့္။

l

ဧည့္သည္မွ အရက္ သယ္ေဆာင္လာခြင့လ
္ ည္း မရွိပါ။

l

ကာရာအိုေက ပါရွိသည့္ဆိုင္မ်ား
・ အခန္းတစ္ခန္းထဲတြင္ လူအမ်ား စုေဝးျခင္း မျပဳပါနွင့။္

သီးသန္႔ခန္းပါေရခ်ိဳးခန္းလုပ္ငန္းႏွင့္
ဆိုင္ေသာအမ်ားသံုးေရခ်ိဳးခန္း၊
သီးသန္ခ
႔ န္းပါဗီဒီယိုဆိုင္ စသည္

စူပါမားကတ္ရအ
ွိ မ်ားသံုးေရခ်ိဳးခန္း၊
အလွအပဆိုင္ရာလုပ္ငန္း စသည္

・ အခန္းအတြင္းရွိ ေလထုကို အျမဲ သန္႔စင္ေစပါ။
・ အမ်ိဳးအစားသစ္ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္ေရာဂါ မျဖစ္ပြားေစရန္ ဂရုစိုက္ပါ။

ေမတၱာရပ္ခံခ်င္သည့္ စင္တာမ်ား (ဆိုင္မ်ား)
စင္တာမ်ား- ဥပမာ
ကုန္တိုက္မ်ား၊ ေစ်းဝယ္စင္တာ စသည္
(ေန႔စဥ္သံုးပစၥည္း အေရာင္းေကာင္တာမ်ားမွ
အပ)

ေမတၱာရပ္ခံခ်က္
・ဆိုင္တြင္ အလုပ္လုပ္သူမ်ားသည္ တတ္ႏိုင္သမွ် PCR စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ပါ။
・ဆိုင္ဝင္သည့္ လူဦးေရကို ေလွ်ာ့ခ်ပါ။
・အဖ်ားရွိေနသူအား ဆိုင္တြင္းသို႔ ေပးမဝင္ပါႏွင့္။
・လက္ကို အျမဲ သန႔္ရွင္းေအာင္ထားပါ။ ပိုးမႊားသန္႔စင္ေဆးရည္သုံးပါ။
・အလုပ္လုပ္သည့္ ေနရာကို အျမဲ သန႔္ရွင္းေအာင္ထားပါ။ ပိုးမႊားသန္႔စင္ေဆးရည္သုံးပါ။

pachinko ဆိုင္မ်ား၊ ဂိမ္းစင္တာ စသည္

・ဆိုင္အတြင္းသုိ႔ဝင္မည့္သူမ်ား မျဖစ္မေန နွာေခါင္းစည္းကို တပ္ဆင္ေစပါ။
・အဖ်ားရွိသူ၊ နွာေခါင္းစည္းမတပ္ထားသူမ်ား၊ ပိုးမႊားသန္႔စင္ေဆးရည္မသံုးသူမ်ားအား
ဆိုင္တြင္းသို႔ ေပးမဝင္ပါႏွင့္။
・ဆိုင္တြင္း၌ ရွိေသာသူမ်ားက ႏွာေခါင္းစည္းမတပ္ဆင္ဘဲ စကားေျပာျခင္း၊

သီးသန္႔ခန္းပါေရခ်ိဳးခန္းလုပ္ငန္းႏွင့္
ဆိုင္ေသာအမ်ားသံုးေရခ်ိဳးခန္း၊
သီးသန္ခ
႔ န္းပါဗီဒီယိုဆိုင္ စသည္

အသံက်ယ္ေလာင္စြာေျပာျခင္း၊ အနီးကပ္၍စကားေျပာျခင္း ျပဳလုပ္ပါက
ဆိုင္မွထြက္သြားေပးရန္ ေတာင္းဆိုပါ။
・အခန္းအတြင္းရွိ ေလထုကို အျမဲ သန္႔စင္ေစပါ။
・စကားေျပာဆိုရာတြင္ အမ်ိဳးအစားသစ္ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါ မကူးစက္ေစရန္
ထိုင္ခံုကို ခြာ၍ထိုငျ္ ခင္း၊
မ်က္ႏာွ ခ်င္းဆိုင္အေနအထား၌ Partition အကာမ်ားထားရွိျခင္း စသည္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ပါ။

စူပါမားကတ္ရအ
ွိ မ်ားသံုးေရခ်ိဳးခန္း၊
အလွအပဆိုင္ရာလုပ္ငန္း စသည္

・『လုပ္ငန္းအလိုက္ ညႊန္ၾကားခ်က္』 မ်ားကို လိုက္နာပါ။
အကာ

ေမတၱာရပ္ခံခ်င္သည့္ စင္တာမ်ား (Event ပြမ
ဲ ်ား)
စင္တာမ်ား- ဥပမာ
ျပတိုက္၊ အနုပညာျပခန္း၊

ေမတၱာရပ္ခံခ်က္
■အသံက်ယ္က်ယ္ စကားမေျပာရသည့္ ေနရာမ်ား
※သတ္မွတ္ဦးေရ＝ဝင္ဆံ့သည့္ဦးေရ

တိရိစာၦန္ရံုစသည္

・သတ္မွတ္ဦးေရ 5,000ဦး ေအာက္：သတ္မွတ္ဦးေရ အထိ
ေဘ့စ္ေဘာကြင္း၊ အားကစားရံု၊
အားကစားကလပ္ စသည္

・သတ္မွတ္ဦးေရ 5,000ဦး အထက္္ ～10,000ဦး ေအာက္：5,000ဦး အထိ
・သတ္မွတ္ဦးေရ 10,000ဦး အထက္္ ～20,000ဦး ေအာက္：သတ္မွတ္ဦးေရ၏ တစ္ဝက္အထိ
・သတ္မွတ္ဦးေရ 20,000ဦး အထက္္ ：10,000ဦး အထိ

ရုပ္ရွင္ရ၊ုံ ျပဇာတ္ရ၊ံု အနုပညာခန္းမ စသည္

■အသံက်ယ္က်ယ္ ေျပာသည့္ ေနရာမ်ား （☑ နွစ္ခုလုံး လိုအပ္သည္）
☑ 10,000ဦး အထိ

Theme Park ေပ်ာ္စရာပန္းျခံ၊
ကေလးကစားကြင္း

အစည္းအေဝးခန္းမ၊ ျပည္သူ႔ခန္းမ စသည္

ျပခန္း၊ ယဥ္ေက်းမႈျပတုိက္ စသည္

☑ သတ္မွတ္ဦးေရ၏ 50％ အထိ
l

ဆိုင္ဖြင့္၍ရေသာအခ်ိန:္ မနက္ 5နာရီမွ ည 9နာရီအထိ

l

အရက္မေရာင္းခ်ပါႏွင့္။

l

ဧည့္သည္မွ အရက္ သယ္ေဆာင္လာခြင့လ
္ ည္း မရွိပါ။

l

ကာရာအိုေက ပါရွိသည့္ဆိုင္မ်ား
・ အခန္းတစ္ခန္းထဲတြင္ လူအမ်ား စုေဝးျခင္း မျပဳပါနွင့။္
・ အခန္းအတြင္းရွိ ေလထုကို အျမဲ သန္႔စင္ေစပါ။

ဟိုတယ္၊ ဂ်ပန္စတိုင္တည္းခိုခန္း
(စုေဝးရန္အသုံးျပဳမည့္ေနရာသာလွ်င္)

・ အမ်ိဳးအစားသစ္ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္ေရာဂါ မျဖစ္ပြားေစရန္ ဂရုစိုက္ပါ။

ေမတၱာရပ္ခံခ်င္သည့္ စင္တာမ်ား (Event ပြမ
ဲ ်ား)
စင္တာမ်ား- ဥပမာ
ျပတိုက္၊ အနုပညာျပခန္း၊
တိရိစာၦန္ရံုစသည္
ေဘ့စ္ေဘာကြင္း၊ အားကစားရံု၊
အားကစားကလပ္ စသည္

ေမတၱာရပ္ခံခ်က္
・ဆိုင္တြင္ အလုပ္လုပ္သူမ်ားသည္ တတ္ႏိုင္သမွ် PCR စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ပါ။
・ဆိုင္ဝင္သည့္ လူဦးေရကို ေလွ်ာ့ခ်ပါ။
・အဖ်ားရွိေနသူအား ဆိုင္တြင္းသို႔ ေပးမဝင္ပါႏွင့္။
・လက္ကို အျမဲ သန႔္ရွင္းေအာင္ထားပါ။ ပိုးမႊားသန္႔စင္ေဆးရည္သုံးပါ။
・အလုပ္လုပ္သည့္ ေနရာကို အျမဲ သန႔္ရွင္းေအာင္ထားပါ။ ပိုးမႊားသန္႔စင္ေဆးရည္သုံးပါ။
・ဆိုင္အတြင္းသုိ႔ဝင္မည့္သူမ်ား မျဖစ္မေန နွာေခါင္းစည္းကို တပ္ဆင္ေစပါ။

ရုပ္ရွင္ရ၊ုံ ျပဇာတ္ရ၊ံု အနုပညာခန္းမ စသည္

・အဖ်ားရွိသူ၊ နွာေခါင္းစည္းမတပ္ထားသူမ်ား၊ ပိုးမႊားသန္႔စင္ေဆးရည္မသံုးသူမ်ားအား
ဆိုင္တြင္းသို႔ ေပးမဝင္ပါႏွင့္။

Theme Park ေပ်ာ္စရာပန္းျခံ၊
ကေလးကစားကြင္း

အစည္းအေဝးခန္းမ၊ ျပည္သူ႔ခန္းမ စသည္

・ဆိုင္တြင္း၌ ရွိေသာသူမ်ားက ႏွာေခါင္းစည္းမတပ္ဆင္ဘဲ စကားေျပာျခင္း၊ အသံက်ယ္ေလာင္စြာေျပာျခင္း၊
အနီးကပ္၍စကားေျပာျခင္း ျပဳလုပ္ပါက ဆိုင္မွထြက္သြားေပးရန္ ေတာင္းဆိုပါ။
・အခန္းအတြင္းရွိ ေလထုကို အျမဲ သန္႔စင္ေစပါ။
・စကားေျပာဆိုရာတြင္ အမ်ိဳးအစားသစ္ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါ မကူးစက္ေစရန္
ထိုင္ခံုကို ခြာ၍ထိုငျ္ ခင္း၊
မ်က္ႏာွ ခ်င္းဆိုင္အေနအထား၌ Partition အကာမ်ားထားရွိျခင္း စသည္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ပါ။

ျပခန္း၊ ယဥ္ေက်းမႈျပတုိက္ စသည္

・『လုပ္ငန္းအလိုက္ ညႊန္ၾကားခ်က္』 မ်ားကို လိုက္နာပါ။

အကာ

ဟိုတယ္၊ ဂ်ပန္စတိုင္တည္းခိုခန္း
(စုေဝးရန္အသုံးျပဳမည့္ေနရာသာလွ်င္)

