
○ အမ   ျိုးအစာျိုးသစ်က ိုရ ိုနာဗ ိုငျ်ိုးရပ်စ် COVID-19 ကျူိုးစကသ်ဦူျိုးရရ ထပ်ပပ ျိုး တ ိုျိုးပ ာျိုးလာပါက အန္တရာယရ်  ပါသည်။ အန္တရာယမ် ာျိုးပါသည်။

○ တ ိုက   ပမ  ြို့သည် အရ ြေြေံကာက ယရ်ရျိုး အစ အစဉ်မ ာျိုးက ို ရစေ့စပ်ရသြေ ာစ ာ အရကာငအ်ထညရ် ာ်ရနသညေ့် ကာလ  စ်သည။်

ယြေိုအရရျိုးကြီက ျိုးသညမ် ာ အမ   ျိုးအစာျိုးသစ်က ိုရ ိုနာဗ ိုငျ်ိုးရပ်စ် COVID-19 ထပ်မံ   စ်လာမညေ့သ်ူ မမ ာျိုးလာရစရန် ကာက ယရ်ရျိုး   စ်သည။်

○ အမ   ျိုးအစာျိုးသစ်က ိုရ ိုနာဗ ိုငျ်ိုးရပ်စ် COVID-19 မ  စ်ပ ာျိုးရစရန် ရနထ ိုငစ်ာျိုးရသာက်ပံိုက ို ရ ပာငျ်ိုးလပဲါရန် ရမတတ ာရပ်ြေံပါသည။်

ရမတတ ာရပ်ြေြံေ က်

တ ိုက   ပမ  ြို့တ င် ရနထ ိုငသ်မူ ာျိုး

ဆ ိုင ် ငေ့ထ်ာျိုးသမူ ာျိုး
ဆ ိုင ် ငေ့ြ်ေ  န် ရလ ာေ့ြေ  ြေငျ်ိုး၊ ပ ဲလမ်ျိုးသဘငမ် ာျိုးန္ ငေ့် ပတသ်ကသ်ညေ့် ရမတတ ာရပ်ြေံြေ က်

※ ရနာက်စာမ က်န္ ာက ို ကကညေ့်ပါ။

〇  ပတငျ်ိုးရပါကမ်ရ  ရသာရနရာမ ာျိုး သ ို ေ့မဟိုတ် ရလဝငရ်လထ ကမ်ရကာငျ်ိုးရသာရနရာမ ာျိုးသ ို ေ့မသ ာျိုးပါန္ ငေ့။်

〇 လကူကပ်ရသာအြေ  န၌် အ ပငထ် က ်ြေငျ်ိုး၊ လထူထူပ်ရသာရနရာမ ာျိုးသ ို ေ့သ ာျိုး ြေငျ်ိုး မ ပ ပါန္ ငေ့။်

〇 တစ်ဥ ျိုးန္ င်ေ့တစ်ဥ ျိုး န ျိုးကပ်၍ စကာျိုးရ ပာ ြေငျ်ိုး၊ အသကံ ယက် ယ် စကာျိုးရ ပာ ြေငျ်ိုးတ ို ေ့က ို ရရ ာငက်ကဉ်ပါ။

〇 တစ်ဥ ျိုးန္ င်ေ့တစ်ဥ ျိုးကကာျိုးတ င် ရနရာ ြောျိုးထာျိုးပါ။

〇 န္ ာရြေါငျ်ိုးစညျ်ိုး Mask တပ်ထာျိုးပါ။

〇 လကက် ို တစ်ရန ေ့အကြီက မ်ရပါငျ်ိုးမ ာျိုးစ ာ ရဆျိုးပါ။

〇 ြေရ ျိုး၊ အလိုပ်  ငေ့တ် ိုက   ပမ  ြို့ မ ထ ကြ်ေ ါ ြေငျ်ိုး တ ိုက   ပမ  ြို့သ ို ေ့ဝငရ်ရာက ်ြေငျ်ိုး  ပ မညဆ် ိုပါက အထျူိုးဂရို ပ ပါ။

အထျူိုးသ  င်ေ့ အ  ာျိုးရ  ရနြေ  နတ် င် တ ိုက   ပမ  ြို့တ ငျ်ိုးမ ထ က်ြေ ါ ြေငျ်ိုး၊ တ ိုက   ပမ  ြို့သ ို ေ့ဝငရ်ရာက် ြေငျ်ိုး မ ပ ကကပါန္ င်ေ့။

〇 လမ်ျိုးရပေါ်န္ ငေ့် ပနျ်ိုး ြေံမ ာျိုးတ င် စိုရဝျိုး၍ အရကရ်သစာ ရသာကစ်ာျိုး ြေငျ်ိုးက ို ရရ ာငက်ကဉ်ကကပါရန။်

ဒ ဇငဘ်ာလ ၁ ရကရ်န ေ့(ဗိုဒဓဟျူိုးရန ေ့) နနံက် 0 နာရ မ စ၍စတငမ်ညေ့အ်ြေ  န်

အမ   ျိုးအစ ျိုးသစ်စို   ရို  ဗ  ု းျိိုး်စိစိ COVID-19 နးှ စိတသိစ်ု၍ိ တ  ု    မမ  ြို့၏မမ  ြို့သစ်မူမ  ြို့သစ် ျိုးမ  ျိုးအ ျိုးုံးက ျိုးု  မမတတ  ်စိခကအစိစါသစ်ည။ိ



စးတိ မ  ျိုး မမတတ  ်စိခကခ ုိ

စာျိုးရသာကဆ် ိုငမ် ာျိုး

⚫ 『လိုပ်ငနျ်ိုးအလ ိုက် ညွှနက်ကာျိုးြေ က』်  မ ာျိုးက ို လ ိုကန်ာပါ။

⚫ 「အမသစ်ျိုးစ တစိစမိ ျိုးမ်ျိုး TOKYO Support」စမ် ဂ ုမှိ 「ုျူိုးစုမိှုထ ဗိျိုးခ  စိမ်ျိုး အမသစ်ျိုးစ တစိစမိ ျိုးခ ုိ

ုံးုမှိတ※ိ」ု  ုံးုခိက် ရှ ထ ျိုးမစ ျိုး    းမိရှ ြို့တးွို စိထ ျိုးမသစ်    းိ

― 2021ခ နစှိ ဒ ဇးဘိ ုံး 1 ်ုမိဗ  (  ုဒ ဓဟျူိုးမဗ  ) ဗကဗုိ 0 ဗ  ် မှ စ၍

2022 ခ နစှိ ဇဗိဗဝါ  ်ုံး 12 ်ုမိဗ  (တဗဂဂမနမွဗ  ) ည 12:00 ဗ  ် အထ 

・အိုပ်စိုလ ိုက် ဧညေ့သ်ညမ် ာျိုးအရနန္ ငေ့် 8ဦျိုးအထ သာ စာျိုးပ ဲတစ်ြေိုတညျ်ိုးတ င် ထ ိုငန်္ ိုငသ်ည။်

・လူ 9 ဦျိုး သ ို ေ့မဟိုတ် ထ ို ေ့ထကပ် ိုပါက ① န္ ငေ့် ② က ိုအသံိုျိုး ပ ၍ အမ   ျိုးအစာျိုးသစ်က ိုရ ိုနာဗ ိုငျ်ိုးရပ်စ်

ရရာဂါကာက ယရ်ဆျိုး ထ ိုျိုးထာျိုးပပ ျိုး  စ်ရကကာငျ်ိုး  ပသပါ။

① "TOKYO Wakushon App" 

② ကာက ယရ်ဆျိုးထ ိုျိုးပပ ျိုးရကကာငျ်ိုးလကမ် တ် (သငက်ာက ယရ်ဆျိုးထ ိုျိုးထာျိုးရကကာငျ်ိုး ပသရသာစာရ က်)

・「အရသျိုးစ တစ်စ်ရဆျိုးရရျိုး TOKYO Support」ပရရာဂ က၏် စညျ်ိုးကမ်ျိုးြေ ကမ် ာျိုးက ို လ ိုကန်ာပါ။

⚫ 「ုျူိုးစုမိှုထ ဗိျိုးခ  စိမ်ျိုး အမသစ်ျိုးစ တစိစမိ ျိုးခ ုုိံးုမှိတ※ိ」်ရှ ထ ျိုးခခးျိိုးမရှ ၊    းမိရှ ြို့တးွို စိထ ျိုးခခးျိိုး

မရှ မသစ်    းိ

・အိုပ်စိုလ ိုက် ဧညေ့သ်ညမ် ာျိုးအရနန္ ငေ့် 4ဦျိုးအထ သာ စာျိုးပ ဲတစ်ြေိုထတဲ င် ထ ိုငန်္ ိုငသ်ည။်

・အရကရ်ရာငျ်ိုးြေ န္ ိုငရ်သာအြေ  န် : မနက် 11နာရ မ ည 9နာရ အထ 

・ဧညေ့သ်ညမ် အရက် သယရ်ဆာငလ်ာန္ ိုငရ်သာအြေ  န် : မနက် 11နာရ မ ည 9နာရ အထ 

အပနျ်ိုးရ  စငတ်ာမ ာျိုး
စသည်

အစညျ်ိုးအရဝျိုးြေနျ်ိုးမ

စသည်

(မဂဂလာြေနျ်ိုးမ)

မမတတ  ်စိခကခ းသိစ်ည ိ စးတိ မ  ျိုး (စ ျိုးမသစ် ု ိ  းိ နးှ ိ ုံးုဖိုိ် ည ိ  းိ စသစ်ည)ိ ①

※

①



စးတိ မ  ျိုး မမတတ  ်စိခကခ ုိ

စာျိုးရသာကဆ် ိုငမ် ာျိုး

⚫ ကာရာအ ိုရက ပါရ  ရသာဆ ိုင်

・အြေနျ်ိုးတစ်ြေနျ်ိုးထတဲ င် လအူမ ာျိုး စိုရဝျိုး ြေငျ်ိုး မ ပ ပါန္ ငေ့။်

・အြေနျ်ိုးအတ ငျ်ိုးရ  ရလထိုက ို အပမဲ သန ေ့စ်ငရ်စပါ။

・န္ ာရြေါငျ်ိုးစညျ်ိုး Mask က ို ပံိုမ နပ် ိုျိုးသတပ်ါ။

・အမ   ျိုးအစာျိုးသစ်က ိုရ ိုနာဗ ိုငျ်ိုးရပ်စ်ရရာဂါ မ  စ်ပ ာျိုးရစရန် ဂရိုစ ိုကပ်ါ။

အပနျ်ိုးရ  စငတ်ာမ ာျိုး
စသည်

အစညျ်ိုးအရဝျိုးြေနျ်ိုးမ

စသည်

(မဂဂလာြေနျ်ိုးမ)

မမတတ  ်စိခကခ းသိစ်ည ိ စးတိ မ  ျိုး (စ ျိုးမသစ် ု ိ  းိ နးှ ိ ုံးုဖိုိ် ည ိ  းိ စသစ်ည)ိ ②



စးတိ မ  ျိုး မမတတ  ်စိခကခ ုိ

ရိုပ်ရ ငရံ်ို ၊  ပဇာတရံ်ို ၊ အန္ိုပညာြေနျ်ိုးမ စသည်
⚫ ု ် အ  မု အသစ်က ျိုးခစ သစ်ညိ အခါ

・အြေနျ်ိုးတစ်ြေနျ်ိုးထတဲ င် လအူမ ာျိုး စိုရဝျိုး ြေငျ်ိုး မ ပ ပါန္ ငေ့။်

・အြေနျ်ိုးအတ ငျ်ိုးရ  ရလထိုက ို အပမဲ သန ေ့စ်ငရ်စပါ။

・န္ ာရြေါငျ်ိုးစညျ်ိုး Mask က ို ပံိုမ နပ် ိုျိုးသတပ်ါ။

・အမ   ျိုးအစာျိုးသစ်က ိုရ ိုနာဗ ိုငျ်ိုးရပ်စ်ရရာဂါ မ  စ်ပ ာျိုးရစရန်

ဂရိုစ ိုကပ်ါ။

⚫ စငတ်ာမ ာျိုးမ ဧည်ေ့သညရ်တာ်မ ာျိုးထံ ရမတတ ာရပ်ြေံြေ က်

・လအူမ ာျိုးစိုရဝျိုး၍ အစာျိုးစာျိုး ြေငျ်ိုး မ ပ လိုပ်ပါန္ င်ေ့။

・အြေ  နက်ကာ မင်ေ့စ ာ စာျိုးသံိုျိုး ြေငျ်ိုး၊ အရကရ်သစာ ရသာကစ်ာျိုး ြေငျ်ိုး မ ပ ပါန္ င်ေ့။

⚫ 『လိုပ်ငနျ်ိုးအလ ိုက် ညွှနက်ကာျိုးြေ က』် မ ာျိုးက ို လ ိုကန်ာပါ။

⚫ အမ   ျိုးအစာျိုးသစ်က ိုရ ိုနာဗ ိုငျ်ိုးရပ်စ်ရရာဂါ မ  စ်ပ ာျိုးရစရန် ဂရိုစ ိုကပ်ါ။

အစညျ်ိုးအရဝျိုးြေနျ်ိုးမ၊  ပညသ်ူ ေ့ြေနျ်ိုးမ စသည်

 ပြေနျ်ိုး၊ ယဉ်ရက ျိုးမှု ပတ ိုက် စသည်

ကိုနတ် ိုက၊် ရ ျိုးဝယစ်ငတ်ာ စသည်

ဟ ိုတယ၊် ဂ ပနစ်တ ိုငတ်ညျ်ိုးြေ ိုြေနျ်ိုး
(စိုရဝျိုးရနအ်သံိုျိုး ပ မညေ့ရ်နရာသာလ င)်

ရဘေ့စ်ရဘာက ငျ်ိုး၊ အာျိုးကစာျိုးရံို ၊ အာျိုးကစာျိုးကလပ် စသည်

Theme Park ရပ ာ်စရာပနျ်ိုး ြေ၊ံ ကရလျိုးကစာျိုးက ငျ်ိုး၊ pachinko 
ဆ ိုငမ် ာျိုး၊ ဂ မ်ျိုးစငတ်ာ စသည်

 ပတ ိုက၊် အန္ိုပညာ ပြေနျ်ိုး၊ တ ရ စဆာနရံ်ိုစသည်

သ ျိုးသန ေ့ြ်ေနျ်ိုးပါရရြေ   ျိုးြေနျ်ိုးလိုပ်ငနျ်ိုးန္ ငေ့်
ဆ ိုငရ်သာအမ ာျိုးသံိုျိုးရရြေ   ျိုးြေနျ်ိုး၊ သ ျိုးသန ေ့ြ်ေနျ်ိုးပါဗ ဒ ယ ိုဆ ိုင်
စသည်

စူပါမာျိုးကတရ်  အမ ာျိုးသံိုျိုးရရြေ   ျိုးြေနျ်ိုး၊
အလ အပဆ ိုငရ်ာလိုပ်ငနျ်ိုး စသည်

စကဘ် ျိုးစ ျိုး ရလေ့က င်ေ့က ငျ်ိုးမ ာျိုး၊ သငက်ကာျိုးရရျိုးက ျူရ ငမ် ာျိုး
စသည်

မမတတ  ်စိခကခ းသိစ်ည ိ စးတိ မ  ျိုး (အခခ ျိုးသစ်မူ  ျိုး) ①



စးတိ မ  ျိုး မမတတ  ်စိခကခ ုိ

ရိုပ်ရ ငရံ်ို ၊  ပဇာတရံ်ို ၊ အန္ိုပညာြေနျ်ိုးမ စသည်

■ ဆ တပ်င မ်၍ လဝူငလ်ထူ ကန်ညျ်ိုးရသာ ရနရာမ ာျိုး

※သတမ် တဦ်ျိုးရရ＝ဝငဆ်ံေ့သညေ့ဦ်ျိုးရရ

・သတမ် တဦ်ျိုးရရ 5,000ဦျိုး ရအာက：်သတမ် တဦ်ျိုးရရ အထ 

・သတမ် တဦ်ျိုးရရ 5,000ဦျိုး အထက် ～10,000ဦျိုး ရအာက：်5,000ဦျိုး အထ 

・သတမ် တဦ်ျိုးရရ 10,000ဦျိုး အထက：်သတမ် တဦ်ျိုးရရ၏ တစ်ဝကအ်ထ 

―တ ိုက   ပမ  ြို့တ င「်ကျူိုးစကမ်ှုထ နျ်ိုးြေ  ပ်ရရျိုးန္ င်ေ့ ရဘျိုးအန္တရာယက်ငျ်ိုးရ ငျ်ိုးရရျိုး အစ အစဉ်」က ို

ရကက ငာြေဲေ့သည် ဆ ိုပါက

ဧည်ေ့သညဥ် ျိုးရရသည် 5,000ဦျိုးန္ င်ေ့ အထကရ်  ပပ ျိုး၊ သတမ် တဦ်ျိုးရရ၏ 50％

အထကရ်  ရနရစကာမူ သတမ် တဦ်ျိုးရရ အထ ဝငြ်ေ င်ေ့ ပ မည်   စ်သည။်

「ကျူိုးစကမ်ှုထ နျ်ိုးြေ  ပ်ရရျိုးန္ င်ေ့ ရဘျိုးအန္တရာယက်ငျ်ိုးရ ငျ်ိုးရရျိုး အစ အစဉ်」

■ ဆညူ၍ံ လစူညက်ာျိုးရသာ ရနရာမ ာျိုး

・သတမ် တဦ်ျိုးရရ၏ တစ်ဝကအ်ထ 

အစညျ်ိုးအရဝျိုးြေနျ်ိုးမ၊  ပညသ်ူ ေ့ြေနျ်ိုးမ စသည်

 ပြေနျ်ိုး၊ ယဉ်ရက ျိုးမှု ပတ ိုက် စသည်

ကိုနတ် ိုက၊် ရ ျိုးဝယစ်ငတ်ာ စသည်

ဟ ိုတယ၊် ဂ ပနစ်တ ိုငတ်ညျ်ိုးြေ ိုြေနျ်ိုး
(စိုရဝျိုးရနအ်သံိုျိုး ပ မညေ့ရ်နရာသာလ င)်

ရဘေ့စ်ရဘာက ငျ်ိုး၊ အာျိုးကစာျိုးရံို ၊ အာျိုးကစာျိုးကလပ် စသည်

Theme Park ရပ ာ်စရာပနျ်ိုး ြေ၊ံ ကရလျိုးကစာျိုးက ငျ်ိုး၊ pachinko 
ဆ ိုငမ် ာျိုး၊ ဂ မ်ျိုးစငတ်ာ စသည်

 ပတ ိုက၊် အန္ိုပညာ ပြေနျ်ိုး၊ တ ရ စဆာနရံ်ိုစသည်

သ ျိုးသန ေ့ြ်ေနျ်ိုးပါရရြေ   ျိုးြေနျ်ိုးလိုပ်ငနျ်ိုးန္ ငေ့်
ဆ ိုငရ်သာအမ ာျိုးသံိုျိုးရရြေ   ျိုးြေနျ်ိုး၊ သ ျိုးသန ေ့ြ်ေနျ်ိုးပါဗ ဒ ယ ိုဆ ိုင်
စသည်

စူပါမာျိုးကတရ်  အမ ာျိုးသံိုျိုးရရြေ   ျိုးြေနျ်ိုး၊
အလ အပဆ ိုငရ်ာလိုပ်ငနျ်ိုး စသည်

စကဘ် ျိုးစ ျိုး ရလေ့က င်ေ့က ငျ်ိုးမ ာျိုး၊ သငက်ကာျိုးရရျိုးက ျူရ ငမ် ာျိုး
စသည်

မမတတ  ်စိခကခ းသိစ်ည ိ စးတိ မ  ျိုး(အခခ ျိုးသစ်မူ  ျိုး) ②


