ကရ
ို ို နာဗိုင်း် ရပ်စက
် ်းစက်ရရာဂါကို အရသ်းစတ်ရလေ့လာရရ်းသာ်းပပြုစိုထာ်းရသာ
စာတမ််း (ဂျပန်ဘာသာ) Ver.2
2020.11.16
ြှ
ဂျပန်သကကရာဇ် 2နှစ် ရေသဆင
ို ရ
် ာကျန််းမာရရ်းဘက်စို ပမငတ
ေ့် င်ရရ်း စီမကန််း

ဂျပန်အမျ ျိုးသာျိုးကျန်ျိုးမာရ ျိုးဌာန၏ကမဘာလျိုးို ဆင
ို ် ာ သိုရေသနအဖွဲ့ မှ ※ပပ စိုပပင်ဆင်
(ကမ္ဘာလိုုံးဆိုငရ
် ာကျန်ုံးမ္ာရရုံးမမ္ြှငို့တ
် င်ဖို ို့နည်ုံးလမ္်မ္ျာုံးနင
ှ ို့် ဂျပန်အမျ ျိုးသာျိုးကျနျိုးမာရ ျိုးဌာန၏
အရ

ွေ့အကက အသပညာမျာျိုးကို ဖဖဖ ျိုးဆဲနင
ို ငမျာျိုးထ ဖဖနရေရပျိုး
နင
ို ဖို ို့နညျိုးလမျိုးရာရဖမှု) သိုရတသနအဖွဲ့။
ို့

ရအာက်ပါတသည်
ို ို့
ကျန်ုံးမ္ာရရုံးဌာနမ္ှ ကရ
ို ို နာဗိုငုံး် ရပ်ကုံးစက်မ္န
ှု င
ှ ို့် ပတ်သက်၍ စနစ်ကျရသာ စစ်တမ္်ုံးတခို
မပြုလပ
ို ်ပပုံး နင
ို င
် မခာုံးသာုံးမ္ျာုံးအတက် ကိုုံးကာုံးအသိုုံးမပြုနင
ို ရ
် စရန် ရည်ရယ်ရသာစာတမ္်ုံးမဖစ်သည်။ လအ
ို ပ်သလို
လတ်လပ်စာကိုုံးကာုံးအသိုုံးမပြုနင
ို ပ
် ါသည်။အဂဂလပ်ဘာသာမ္ဟိုတရ
် သာ အမခာုံးဘာသာမ္ျာုံးသို ဘာသာမပန်
ဆလ
ို ို
ို့
ပါက ဂျပန်ဘာသာမ္ှ အမခာုံးဘာသာသမ္ရမပာင်
ို ို့
ုံးဘ အဂဂလပ်ဘာသာမ္ှ အမခာုံးဘာသာသို ရမပာင်
ုံးပါက ပန
ို ာုံးလည်
ို့
လယ်ပါသည်။ သတမပြုရပုံးပါ။ထမပင်
ို ို့
[ ကျန်ုံးမ္ာရရုံးဆိုငရ
် ာ စမ္ခနခ
် ို့ မ္ှုရကာင်တာမ္ျာုံး]တင် နင
ို င
် မခာုံးသာုံးမ္ျာုံး
အတက်

(http://www.phcd.jp/t-gaikoku/)မ္ှာ

အလျဉုံးသငသ
ို့် လို

ရလို့လာနင
ို ပ
် ါသည်။

ရအာက်ပါတမ္ှ
ို ို့

အနရရာင်စာလိုုံးမ္ျာုံးကို 〇〇ဘာသာမဖငဘ
ို့် ာသာမပန်ရပုံးပါ။
A) မမကယ
ို က
် မ
ို တ်ဆက်ပြင််း
1. ရတွဲ့ရတာဝမ္်ုံးသာပါတယ်။ကျန်ပ
ို ်၏နာမ္ည် NIHON TARO မဖစ်ပါတယ်။
2. ကျန်ပ
ို ်သည် 〇〇ကျန်ုံးမ္ာရရုံးဌာနမ္ှ ကျန်ုံးမ္ာရရုံးဝန်ထမ္်ုံးမဖစ်ပါတယ်။
3. ကျန်ပ
ို ်သည် 〇〇ကျန်ုံးမ္ာရရုံးဌာနမ္ှ မပည်သကျန်
ို့ ုံးမ္ာရရုံးဆရာဝန်မဖစ်ပါတယ်။
4. ကျန်ပ
ို ်သည် 〇〇ကျန်ုံးမ္ာရရုံးဌာနမ္ှ အိုပ်ချြုပ်ရရုံး အရာရှမဖစ်ပါတယ်။
B) ဂျပန်ကျန််းမာရရ်းဌာန၏ ရှင်း် လင််းြျက်
5. ဂျပန် ကျန်ုံးမ္ာရရုံးဌာန၏လိုပ်ငန်ုံး တာဝန်မ္ျာုံးသည် သင်တတ
ို ို့ ိုငုံး် မပည်နင
ှ ်ို့ မ္တကမပာုံးတာမ္ျြုုံးရှနင
ို ပ
် ါသည်။
6. ဂျပန် ကျန်ုံးမ္ာရရုံးဌာန၏ အဓက တာဝန်မ္ှာ ရေသတင်ုံးရနထင
ို သ
် မ္ျာုံးအာုံးလိုုံးရ ို့ ကျန်ုံးမ္ာရရုံးကို ရစာင်ို့
ရရှာက်ရမ္ညို့်တာဝန်မဖစ်ပါသည်။ အစာုံးအစာသနရ
် ို့ ှငုံး် ရရုံး၊ စတ်ပိုငုံး် ဆိုငရ
် ာ ကျန်ုံးမ္ာရရုံး၊ တဘနှင်ို့ ကုံးစက်
ရရာဂါ ကာကယ်ရရုံး စရသာ မပည်သကျန်
် ို့ ှငုံး် ရရုံး လိုပ်ငန်ုံးမ္ျာုံးကလ
ို ပ
ို ်ရဆာင် ပါသည်။
ို့ ုံးမ္ာရရုံးသနရ
7. သရသာ်
ို ို့
ဂျပန်ကျန်ုံးမ္ာရရုံးဌာနက ရဆုံးကိုသမခင်ုံး ရဆုံးရပုံးမခင်ုံး စရသာ ကိုသရရုံးဝန်ရဆာင်မ္မ္
ှု ျာုံး သငအ
ို့် ာုံး
တိုက်ရို ကမ္
် ရပုံးပါ။

8. မပည်သကျန်
ို ည်မ္ှာ ကျန်ုံးမ္ာရရုံးဌာနကသ
ို့ အစ
ို ို့ ိုုံးရဌာနမ္ှာ အလိုပ်လိုပ်သညို့သ
် နာမပြုမဖစ်
ို့ ုံးမ္ာရရုံးသနာမပြုဆသ
ပါသည်။ ကျွနရ
် တာ်တသည်
ို ို့
ရေသအတင်ုံးရသ
ှ မ္ျာုံး ကျန်ုံးကျန်ုံးမ္ာမ္ာန စာုံး
ို ရ
် ရုံးအတက် လအ
ို ပ်တို့
ို့ ဝတ်ရနထင
ကညမ္ှုမ္ျာုံးကမို ပြုလိုပ်ပါသည်။
⒐ မပည်သကျန်
ို ်ရနရသာ
ို့ ုံးမ္ာရရုံး ဆရာဝန်ဆိုသည်မ္ှာ ကျန်ုံးမ္ာရရုံးဌာနစသညို့် အစိုုံးရဌာနတင် အလိုပ်လပ
ဆရာဝန်မဖစ်ပပုံး ကုံးစက်ရရာဂါကာကယ်ရရုံးကို ချတ်ဆက်ရဆာင်ရက်ပါသည်။ ကုံးစက်ရရာဂါဆိုငရ
် ာ
စစ်တမ္်ုံးမပြုစိုရရုံး အရမခအရနမ္ျာုံးကို အကမဖတ်ရပုံးပပုံးရရာဂါ ထပ်မ္ကုံးစက်မပနပ
် ို့ ာုံးမ္ျာုံးကို ကာကယ်
ရမ္ညို့် နည်ုံးလမ္်ုံးမ္ျာုံးနင
ှ ို့် ပတ်သက်ပပုံး အကကမပြုချက်မ္ျာုံးကို တင်မပပါသည်။
C) စစ်ရဆ်းပြင််းနှငပ
ေ့် တ်သက်ရသာရှင်း် လင််းြျက်
10. ရရာဂါလကခဏာမ္ှ ထစပ်မ္ှုရာဇဝင်ရှ၊သာုံးလာလှုပ်ရှာုံးမ္သ
ှု မ္ိုငုံး် ရှ ၊ အနုံးကပ်ထရတသ
ွဲ့ မဖစ်ရကကာင်ုံးအရ
သင်သည် ကဗ
ို စ်19 ရရာဂါစစ်ရဆုံးမခင်ုံးကို ခယဖလ
ို ို့ အ
ို ပ်ရနပါသည်။
11. စစ်ရဆုံးမခင်ုံးမ္ှာ သလပ် တရတုံး နှာရခါင်ုံးတင်ုံးနာှ တသင်ုံး၍ နမ္နာထိုတယ
် မခင်ုံး နှာရခါင်ုံးအတင်ုံးပိုငုံး် မ္ှ
ကိုယတ
် ိုငထ
် တ
ို ်ယမခင်ုံးစသည်တနှ
ို ို့ ငို့် အမခာုံး(

) နည်ုံးလမ္်ုံးမဖငို့် အရကာင်အထည်ရဖေါ်ပါမ္ည်။

12. စစ်ရဆုံးမခင်ုံးရလေ်မ္ှာ ( )နာရ/ရက်အတင်ုံး အရမဖထက်ပါမ္ည်။ အရမဖထက်သည်အထ အမ္်တင်ရနပပုံး
အထုံးသမဖငို့် အမခာုံးလနှငို့် မ္ရတွဲ့ရန် ဂရိုမပြုရပါမ္ည်။
13. အရမဖထက်သည်အထ ရဆုံးရို မ္ှာရစာငရ
ို့် နရပါမ္ည်။
14. Positive မပပါက ရဆုံးရို တက်ရပါမ္ည်။
15. Negative မဖစ်ခရ
ို ရိုစိုကသ
် တ မပြုရပါမ္ည်။
ို့ င်လည်ုံး ၂ပါတ်ရလာက်အတင်ုံး ကျန်ုံးမ္ာရရုံးအရနအထာုံးကဂ
ရနထင
ို မ္
် ရကာင်ုံးသညို့အ
် ခါ ကျန်ုံးမ္ာရရုံးဌာနကို အရကကာင်ုံးကကာုံးပါ။
D) အရသ်းစတ်စစ်တမ််းရကာက်ယပြင််းနှင ေ့် ပတ်သက်ရသာရှင်း် လင််းြျက်
16. လိုပ်ရို ုံးလပ
ို ်စဥ်အတိုငုံး် ( လနာအာုံး အရသုံးစပ် စစ်တမ္်ုံးရကာက်ယ မ္ှတတ
် မ္်ုံးတင် ) ရရုံးသာုံး မပြုလိုပ်
ထာုံးရသာ

စစ်တမ္်ုံးဆသ
ို ည်မ္ှာ

အထုံးသမဖငို့်

ကုံးစက်ရရာဂါမဖစ်ပာုံးရသာ

ရေသတင်ုံးရှ

တာဝန်ခ

ကျန်ုံးမ္ာရရုံးဌာနက အရကာင်ထည်ရဖေါ် စစ်ရဆုံးပါသည်။ ဤစစ်ရဆုံးချက်မ္ှာ ဂျပန်၏ ကုံးစက် ရရာဂါ
ကာကယ်ရရုံး နည်ုံးလမ္်ုံး မ္ျာုံးကို အရမခခပပုံးလပ
ို ်ရဆာင်ပါသည်။ ရေသတင်ုံး ရရာဂါကုံးစက်မပနပ
် ို့ ာုံးမ္က
ှု ို
ကာကယ်ဖအတ
ို ို့
က် ကုံးစက်မ္အ
ှု မမ္ငဆ
ို့် ိုုံးအရနအထာုံး၊ ကုံးစက်ရသညို့် အရကကာင်ုံးရင်ုံးဇစ်မမ္စ် ၊ ရရာဂါ၏
လမ္်ုံးရကကာင်ုံး စသည်တက
ို ို့ ို ရှာရဖပါသည်။

17. သငရ
ို င
် ရ ို့ ပိုဂ္ြုလ်ရရုံးအချက်လက် ထန်ုံးသမ္်ုံးရရုံး ရပေါ်လစရပေါ်
ို့် ပိုို့ ဂ္ြုလ်ရရုံးအချက်လက်မ္ျာုံးကို ဂျပန်နင
အရမခခပပုံး တင်ုံးကျပ်စာထန်ုံးသမ္်ုံးပပုံး သငရ
ို့် ပိုို့ ဂ္ြုလ်ရရုံးအချက်အလက်မ္ျာုံးကို ရသချာစာထန်ုံးသမ္်ုံးမ္ည်
မဖစ်ရသာရကကာငို့် စတ်ချနင
ို ပ
် ါသည်၊၊
18. အာုံးလိုုံးထမ္ှ ရရှရသာ အဖိုုံးတန်သညို့် အချက်လက်မ္ျာုံးကို အရမခခပပုံး ကိုရို နာဗိုငုံး် ရပ် ကုံးစက်ရရာဂါ
လကခဏာငိုပ်လ ြုုံးရနသညို့် ကာလ ၊ကုံးစက်လမ္်ုံးရကကာင်ုံး၊ ကုံးစက်ရရာဂါရင်ုံးမမ္စ် တက
ို ို့ ရ
ို ှာရဖပါသည်။
ဤစစ်ရဆုံးချက်၏ရလေ်မ္ှာ

ကိုရို နာကုံးစက်ရရာဂါနှငပ
ို့် တ်သက်ပပုံး

ကာကယဖို ို့ ပမ္
ို ိုရကာင်ုံးမ္န်သညို့်

နည်ုံးလမ္်ုံးမ္ျာုံးရဖို ို့ မ္ျာုံးစာအရထာက်က မဖစ်ရစပါသည်။ ပုံးရပါင်ုံးကညမခင်ုံးကို လှုက်လစ
ှ ာ ရကျုံးဇုံးတင်
ရှပါသည်။
E) ကရ
ို ို နာဗိုင်း် ရပ်စ်က်းစက်ရရာဂါကို အရသ်းစတ်ရလေ့လာရရ်းသာ်းပပြုစိုထာ်းရသာစာတမ််း
( ပထမဆ်းို ရှင်း် လင််းြျက် )
ရရာဂါလကခဏာတ သသယရှလနာမဖစ်ပပုံး အလန်မပင်ုံးထန်နင
ို သ
် ညို့်ရာခိုငန
် န
ှု ုံး် မ္ျာုံးပါက
19. သင်၏ခရုံးသာုံးရာဇဝင်၊ ထရတွဲ့ မ္ှုရာဇဝင်၊ ရရာဂါလကခဏာစသည်တမ္ှ
ို ို့ ကရ
ို ို နာရရာဂါကုံးစက်ခရနရသည်
ဟို အလန်သသယရှရနပါသည်။ သငဆ
ို ်ယခို့ရသာ နမ္နာအတင်ုံးတင် ရရာဂါပိုုံးရမ္ရှ
ှ ကို စစ်ရဆုံးမ္က
ှု ို
ို့် မ္ှထတ
အရကာင်ထည်ရဖေါ်ရနပါသည်။အရမဖမ္ထက်ရသုံးရပမ္ယို့် လိုလမ္
ို ယ်မ္ယ် သငရ
တရလာ
ို့် လတ်
ို့
ကျန်ုံးမ္ာရရုံး အရမခအရနမ္ျာုံးကို ရမ္ုံးခငမ်ို့ ပြုပါ။
ရရာဂါရှရကကာင်ုံးအတည်မပြုပပုံး ရရာဂါလကခဏာလည်ုံးမပရသာအခါ
20. သငမ္
ို ပ
် မခင်ုံးန ို့ အသက်ရှုလမ္်ုံးရကကာင်ုံးဆိုငရ
် ာ ရရာဂါလကခဏာရှရနပပုံး သငထ
ို ယ
် ခရ
ို့် ှာ ကယ
ို့် မ္ှထတ
ို့ သာ
ရဆုံးစစ်ရန်နမ္နာကို စစ်ရဆုံးရာမ္ှာ ကိုရို နာဗိုငုံး် ရပ်ကို စစ်ရဆုံးရတွဲ့ ရှရပါသည်။ သင်သည် ကိုရို နာရရာဂါ
ကုံးစက်ခလနာလို ို့ သတ်မ္တ
ှ ခ
် ရနရပါသည်။ ဤရရာဂါနှငပ
ို့် တ်သက်ပပုံး နာုံးမ္လည်ရသုံးရသာအရကကာင်ုံး
အရာမ္ျာုံးစာ ရှပပုံး သင်က ဘယ်ပဘ
ို ယ်နည်ုံးန ို့ ကုံးစက်ခခို့ရတယ်ဆတ
ို ာ စဉုံးစာုံးဖလ
ို ို့ ပ
ို ါသည်။ တဖန်
သင်က တမခာုံးသကိုကုံးစက်ခို့မခင်ုံးရှမ္ရှကို ရနာက်ရကကာင်ုံးလိုကဖ
် လည်
ို ို့
ုံး အရရုံးကကုံးပါသည်။ ဤစစ်ရဆုံး
မ္ှုရတအတက် ပုံးရပါင်ုံးပါဝင်ရပုံးပါ။
ရရာဂါရှရကကာင်ုံးအတည်မပြုပပုံး ရရာဂါလကခဏာမ္မပရသာ ပိုုံးရှသဆပ
ို ါက
21. သင်သည် ရသုံးအတင်ုံး ကိုရို နာကုံးစက်ရရာဂါပိုုံး စစ်ရဆုံးရတရှရရသာ်လည်ုံး ဘာရရာဂါ လကခဏာမ္ှ
မ္ရတွဲ့ရရသုံးပါဘုံး။ကိုရို နာကုံးစက်ရရာဂါကုံးစက်ခရသည်ဟို

သတ်မ္တ
ှ ်ခရသည်နင
ှ တ
် က်ရရာဂါ
ို့် ပပြုငန

လကခဏာမ္မပရသာကိုရို နာကုံးစက်ခရသဟို သတ်မ္တ
ှ ခ
် ရပါမ္ည်။လကခဏာ မ္မပသသည် ထရ
ို ရာဂါကို
တမခာုံးသကက
ို ုံးစက်ရစမခင်ုံး ရှမ္ရှက အတအကျ မ္သရရသုံးပါဘုံး။ ထပ်မ္ပပုံး သင်က ဘယ်လိုကုံးစက်

ခခို့ရလည်ုံးဆတ
ို ာကို ကျွနပ
်ို ်တက
ို ို့ စဉုံးစာုံးဖို ို့ လိုအပ်ပါသည်။ ဤစစ်ရဆုံးမ္ရ
ှု တအတက် ပုံးရပါင်ုံးပါဝင်
ရပုံးပါ။
အနီ်းကပ်ထရတဆ
ွေ့ က်ဆြေ့သ
22. ကျွနပ
်ို ်တက
ို ို့ သင်သည်ကရ
ို ို နာရရာဂါ ကုံးစက်ခရသဟို သတ်မ္တ
ှ ်ခရသနှငို့် အနုံးကပ်ထရတဆ
ွဲ့ က်ဆခသ
ို့ ဟို
ယဆပါသည်။
23. ကျွနပ
်ို ်တက
ို ို့ သင်သည်ကရ
ို ို နာရရာဂါ ကုံးစက်ခရသဟို သသယရှသနှငို့် အနုံးကပ်ထရတဆ
ွဲ့ က်ဆခသ
ို့ ဟို
ယဆပါသည်။
24. ရနာက်ဆိုုံးအနုံးကပ်ထရတွဲ့ ခို့သညို့်ရနမ္ှို့ ၁၄ရက်တာကာလအတင်ုံး သငက
ို ်
ို့် ျန်ုံးမ္ာရရုံးအရမခအရနကို ဂရိုစက
ရပါမ္ည်။အကယ်၍သငမ္
် မခင်ုံးနင
ှ ို့် အသက်ရှုလမ္်ုံးရကကာင်ုံးဆိုငရ
် ာ လကခဏာမ္ျာုံးမပလာရသာအခါ
ို့် ှာ ကိုယပ
ရဆုံးရို ရဆုံးခန်ုံး သာုံးမ္မပခင် [ မပန်လည်ဝင်ရရာက်လာသ ထရတဆ
ွဲ့ က်ဆမ္ှု ရှသမ္ျာုံး တိုငပ
် င်ရဆုံးရနုံးရာ
စင်တာ] သို ဖို
ို့ နုံး် ဆက်ပါ။ ဘာသာစကာုံးမ္ျြုုံးစမို ဖငို့် မပန်လည်ရမဖကကာုံးရပုံးမ္ယို့် ဖိုနုံး် နပါတ်က XXX မဖစ်ပါသည်။
F) ကရ
ို ို နာဗိုငျိုး် ပ်ရ ာဂါ အရသ်းစတ်စစ်တမ််းရကာက်ယပြင််း
(အရပြြကျသာ စစ်ရဆ်းမညေ့ အ
် ရ ကာင််းအရာ)
25. အခိုကစပပုံး သငက
ို့် ို ရမ္ုံးခန်ုံးအနည်ုံးငယ် ရမ္ုံးပါမ္ည်။
ရမ္ုံးခန်ုံး1) သင်နပတ်
ို့ ချက်အလက်
ို့ သက်တအ
2) သင်ရ သ
ှု ပတ်
ို့ ာုံးလာလှုပ်ရှာုံးမ္န
ို့ သတ်ရသာ အချက်အလက် ဆိုပပုံး အမ္ျြုုံးအစာုံး၂ခိုခပါမ္ည်။
အကယ်၍ နာုံးမ္လည်တာရှပါက အချန်မ္ရရုံး ရမ္ုံးမမ္န်ုံးပါ။
26. သင်က
ို့ မ္ုံးခန်ုံးမ္ျာုံးန ဆင်
တရသာရမ္ုံးခန်ုံးမ္ျာုံးကို ကျွနပ
်ို ်တက
ို ို့
ို့ ို ကျန်ုံးမ္ာရရုံးဝန်ထမ္်ုံးမ္ျာုံးက ရမ္ုံးခတ
ို့ ရ
ို့
ထပ်ရမ္ုံးသလို မဖစ်နင
ို ရ
် သာရကကာငို့် နာုံးလည်ရပုံးပါ။
1) သင်နင
ှ ပ
ေ့် တ်သက်ရသာအြျက်အလက်
အသက်အရယ်
27. သငရ
ကိုရမ္ုံးပါရရစ
ို့် အသက်
ို့
ရနရပ်
28. သငလ
်ို့ ပ်စာကရ
ို မ္ုံးပါရရစ
ရရာဂါလကခဏာရပပာင််းလပို အဆငဆ
ေ့် င ေ့်
29. သငမ္
ို့် ှာ ဘယ်လိုရရာဂါလကခဏာ ရှပါသလ

30. ဘယ်တိုနုံး် ရလာက်ကစပပုံး သင်ကယ
ို ပ
် တက်ခပ
ို့ ါသလ
31. ဘယ်တန
ို ုံး် ရလာက်ကစပပုံး သင်ရချာင်ုံးဆိုုံးခပ
ို့ ါသလ
32. ဘယ်တန
ို ုံး် ရလာက်ကစပပုံး သင် အသက်ရှှူကျပ်ခပ
ို့ ါသလ
33. သငရ
်ို့ ရာဂါလကခဏာက ဘယ်ရလာက်ကကာကကာ မဖစ်ရနခပ
ို့ ါသလ
2) သင်ရ ြရီ
ှ ပ
ေ့ သာ်းရာဇဝင်နင
ေ့် တ်သက်ရသာအြျက်အလက်
ခရုံးသာုံးရာဇဝင် ရရာက်ရရနထ
ှ
င
ို မ္
် ှုရာဇဝင်
34. သင်သည် လန်ခရ
ို့ သာ၂ပါတ်အတင်ုံးက ကိုဗစ်19ရရာဂါပိုုံးကုံးစက်ပျွဲ့ နှမ္ှုို့ ရှရသာ အရပ်ရေသမ္ျာုံးသို ို့
ခရုံးလာခမို့ ခင်ုံးရပါသလာုံး
ှ
35. (သာုံးခို့တယ်ဆရ
ို င်) ဘယ်ရနရာလ
36. ဘယ်တန
ို ုံး် က ရရာဂါပိုုံးကုံးစက်ပျွဲ့ နှမ္ှုို့ ရရသာ
ှ
အရပ်မ္ှာရနထင
ို ခ
် ပ
ို့ ါသလ
ထရတွေ့ မှုရာဇဝင်
37. သင်သည် လန်ခရ
ို ို့ တ် ကုံးစက်ခရသဟို သသယရှသနှငို့်
ို့ သာ၂ပါတ်အတင်ုံးက ကိုဗစ်19ရရာဂါရှသ သမ္ဟို
ထရတွဲ့ ခတ
ို့ ာမ္ျြုုံးရှခို့ပါသလာုံး
ကိုုံးကာုံး စာရက်စာတမ္်ုံး
•

ကိုရို နာဗိုငျိုး ပကျိုးစက လနာမျာျိုးအ
လမျိုးညန
ွှ ချကမျာျိုး (ယာယီထို

•

သ

ရသာ အရသျိုးစပစစ

မျိုး

ရေမှု)

https://www.niid.go.jp/niid/images/epi/corona/2019nCoV-02-200206.pdf
ကပရ ာဂါအနတ ာယထနျိုးချ ပရ ျိုး (စာမျကနာ ၁၅၀-၁၅၃၊ ရ ျိုးသာျိုးသ- ထယခ အဟကို၊
ပိုနပ

•

က ကျိုးစကရ ာဂါနငပ
ို့

က
ို -အဂခို ရရာအငျိုး)

ဂျပနအမျ ျိုးသာျိုးကျနျိုးမာရ ျိုးဌာန ကမဘာလိုျိုးဆိုင ာ သိုရ
ကျနျိုးမာရ ျိုး စီမခနခို့ မ
ဲ ရ
ှု ကာင
(အ

ညမဖပ ရသျိုးရသာစာမ)

ာ ဲ လမ
ျိုးညွှန၊ ဒို
ို့

သနအဖဲွေ့၊ နင
ို ငဖခာျိုးသာျိုးမျာျိုးအ

ယအကကမထို

ရေမှု

က

