
Covid-19 ကာကယွဆ် ေး

ထပ်ဆ ာငေ်း (တတယိအကကမ်ိ) ထိ ေးန ှံမှုအတကွ် အဆ ကာငေ်း ကာေးြငငေ်း

မမိ ြို့နယရ်ပ်ကကွဆ်က ေးရွာရှံ ေးမ ဆ ကညာင ကန်ငှ ့် အငတ်ာနကတ်ိ ို့တငွ၊်

ကာကယွဆ် ေး ထိ ေးန ှံနိ ငဆ် ာ ဆ ေးက  မှုအဖွ ြို့အစညေ်းန ငို့်

ဆ ေးထိ ေးန ှံဆပေးမညို့ဆ်နရာမ ာေးကိ ကိ ယတ်ိ င် ရ ာဆဖွ ကပါ။ ထိ ို့အြပင်

ဆ ေးက  မှု်န်ထမ်ေး စ ညတ်ိ ို့ ည် မိမိတိ ို့ အလ ပ်လ ပ်ကိ ငဆ်နဆ ာ

ဆ ေးက  မှုအဖွ ြို့အစညေ်းတငွ် ဆ ေးထိ ေးန ှံနိ င ်ညို့ ် အဆြငအဆနမ ာေးလညေ်း

ရ ိပါ ည။်

အဆ ေးစိတက်ိ မိမိတိ ို့အလ ပ်လ ပ်ကိ ငဆ်န ညို့ဆ်နရာတငွ် စှံ စမ်ေးဆမေးြမန်ေးပါ။
※ ဆ ေးကုသမှုအဖ  ွဲ့အစည့်ေးနငှ ့် ဆ ေးထ ေုးနှှံဆ ေးမည ့်ဆာတို့ ု  က ု ရှိမဆု့ ွဲ့ ါက၊ မ မ ု့ ု  ဆာထ ငု့်တိ မမ  ွဲ့ာယ့်တ ့်က က့်ဆက ေးတ ိရှံု ေးမ ိေးသ ု   က့်သ ယ့်ဆမေးမမာ့်ေးန ငု့် ါသည့်။

※ ဆ ေးရှံုု့က့်ဆာ  / ဆစိင ့်ဆရှိက့်ဆတေးစင့်ု့ို့စ့်ခုခုု့ င့် ဆတိက့်ရှ ဆာသမူ ိေးစသည့်ု့ ု  မှလ  ၍၊ ဆာထ ငု့်ခ င ့်မှု့့် ှံုု့င့်ထိေးသည ့် မမ  ွဲ့ာယ့်တ ့်က က့်ဆက ေးတ ိရှံုေး
(စိတင့်ေးသ င့်ေးထိေးသည ့် ဆာထ ငု့်တိဆေသ) ု့ င့်သိ ကိက ယ့်ဆ ေးက ု ထ ေုးနှှံတမည့်မှိ အဆမခခှံစည့်ေးမ း့်ေးမဖစ့်သည့်။

စိတင့်ေးသ င့်ေးထိေးသည ့် ဆာထ ငု့်တိဆေသမဟုု့့်ဆသိ အမခိေးဆာတိမ ိေးု့ င့် ကိက ယ့်ဆ ေးထ ေုးနှှံမခင့်ေးနငှ ့်  ု့့်သက့်၍ ဆာိက့်ဆက ိစိမ က့်နှိ က ု ကကည ့် ါ။

※ COVID-19 ကိက ယ့်ဆ ေးလမ့်ေးွှနာ့် (COVID-19 Vaccine Navi ) ု့ င့် ု့ ုက့်ရ ုက့်ကက  ု့င့် စိတင့်ေးသ င့်ေး၍ မတန ငု့် ါ။

ထိ ေးန ှံမှု
က န်က စရိတ်

(အလှံေုးစှံု အမ ိေးမ ည့်သူ တာ့် ှံုဆင ) 

・ဤအဆ ကာငေ်း ကာေးစာ ပါ်ငဆ် ာ စာအတိပ်ါ စာရွကစ်ာတမ်ေး အစှံ 

・ကာယကှံရ ငြ်ဖစဆ် ကာငေ်း စစိစအ်တညြ်ပ နိ ငဆ် ာ အဆထာကအ်ထာေး (My 

Number Card ၊ ယာဥဆ်မာငေ်းလိ ငစ်င၊် က န်ေးမာဆရေးအာမငှံလကမ် တ် စ ည)်

စိအ ု့့် ါ စိတ က့်စို့မ့်ေး အစှံု

မမိ ြို့နယရ်ပ်ကကွဆ်က ေးရွာရှံ ေး ( ိ ို့မ် တ)် ကက ိတငစ်ာရငေ်း ငွေ်းမှု လကင်ှံဆပေးဆနဆ ာ ဆ ေးက  မှု

အဖွ ြို့အစညေ်းမ ာေးတငွ်  က ်ယွဆ်မေးြမန်ေးပါ။

(၂၀၂၁ ခနုစှ့် န ဝုင့်ဘိလ ၁၆ တက့်)

※ ထ ့်ဆ ိင့်ေးထ ေုးနှှံမှုအု့ က့် ကက  ု့င့်စိတင့်ေးသ င့်ေးလက့်ခှံမှု စု့င့်ခ  ာ့် စသည့်ု့ ု  မှိ၊ မမ  ွဲ့ာယ့်တ ့်က က့်ဆက ေးတ ိရှံု ေးမ ိေး အလ ုက့်
က  မ ိေးမှုမ ိေး ရှ  ါလ မ ့်မည့်။

※ ထ ေုးနှှံမည ့်ဆာ  တက့် အခ  ာ့်ု့ င့် အသက့် ၁၈ နစှ့်ဆက ိ့်မ  ေး သမူ ိေးသိ အက ှံ ေးဝင့် ါသည့်။

ဆ ေးထိ ေးလကမ် တ် ဆရာကလ်ာပါမည်1

ဆ ေးက  မှုအဖွ ြို့အစညေ်း / ဆ ေးထိ ေးန ှံမညို့ဆ်နရာကိ ရ ာဆဖွမည်2

ကက ိတငစ်ာရငေ်း ငွေ်းမပ ေး ကာကယွဆ် ေးထိ ေးမည်3 အငမ ို့

ဖုာ့်ေးဆခေါ်စင့်ု့ိ :မမိ ြို့နယရ်ပ်ကကွဆ်က ေးရွာရှံ ေးရ ိ
ဆ ေးထိ ေးန ှံမညို့ဆ်နရာ

န ေးစပ်ရာ  တမ် တထ်ာေးဆ ာ
ဆ ေးက  မှုအဖွ ြို့အစညေ်း

ဆ ေးက  မှုအဖွ ြို့အစညေ်းထှံ တိ ကရိ် ကက်က ိတငစ်ာရငေ်း ငွေ်းြငငေ်း

(ဖုာ့်ေး၊ အင့်ု့ိာက့်စသည့်)

※ စိအ ု့့်ထ ု့ င့် “ဆ ေးထိ ေးလကမ် တ် ် ရိ ကန် ပ်ိထာေးဆ ာ ဆ ေးစစစ်ာရွက”် နငှ ့် “ကာကယွဆ် ေးထိ ေးန ှံမပ ေးဆ ကာငေ်းလကမ် တ”် ု့ ု  က ု ထည ့်ထိေး ါ
သည့်။   က့်စ ေးဆ  ိက့် ှံေုးမှုမရှ ဆစတာ့် ဂရုု့စ ကု့် သ မ့်ေး ည့်ေး ါ။

(ဆ ေးထ ေုးလက့်မုှ့့်နငှ ့် ကိက ယ့်ဆ ေးထ ေုးနှှံမ  ေးဆကကိင့်ေးလက့်မုှ့့်ု့ ု  မှိ သ ေးမခိေးစ မဖစ့်မဆာဘ ု့စ့်ခုု့ည့်ေးအမဖစ့်ဆ ါင့်ေးထိေးသည့် အတိမ ိေးလည့်ေး
ရှ  ါသည့်။)

※ ဆ ေးမထ ေုးမ ု့ င့် မ မ ဆာအ မ့် စသည့်ု့ ု  ု့ င့် က ယု့်အ ခူ  ာ့်က ု ု့ ငု ့်ေးု့ိမ  ေး၊ သ သိထင့်ရှိေးစ ိ က ယု့်အ ခူ  ာ့်မမင ့်ဆာ ါက သ ု  မဟုု့့် က ယု့်လက့်

မအ မသိ ခှံစိေးဆာတ ါက၊ ဆ ေးထ ေုးနှှံမှုက ု မမ  ဆု့ိ ဘ ကက  ု့င့်စိတင့်ေးသ င့်ေးထိေးဆသိ မမ  ွဲ့ာယ့်တ ့်က က့်ဆက ေးတ ိရှံု ေး၏ ဆကိင့်ု့ိ သ ု  မဟုု့့်

ဆ ေးကသုမှုအဖ  ွဲ့အစည့်ေးထှံ  က့်သ ယ့်အဆကကိင့်ေးကကိေး ါ။

※ ကိက ယ့်ဆ ေးထ ေုးနှှံစဉ်အခ  ာ့်ု့ င့် ပ ငှံ ေးကိ အလယွတ်ကူ လ စြ်ပနိ ငမ်ညို့ ် အ်တအ်စာေး မဖင ့် လိဆတိက့်ကက ါတာ့် ဆလေးစိေးစ ိ ဆု့ိင့်ေး  အု ့်

 ါသည့်။

My Number Card စသည့်

ဆ ေးထိ ေးရ

မညို့်ရကတ်ငွ်

ယဆူ ာငလ်ာရ

မညို့အ်ရာမ ာေး

ဆ ေးထိ ေးန ှံမှု အဆထဆွထ ွတငေ်း

အင ကအ်လက် ်ကဘ် ်ိ က်

"COVID-19 Vaccine Navi"

https://v-sys.mhlw.go.jp

＋

ဆ ေးထိ ေးလကမ် တ် လက်် ယဆ်ရာကရ် ိ ကူစ၍ ကာကယွဆ် ေး ထိ ေးန ှံနိ ငပ်ါမည။်

ကာကယွဆ် ေး ထိ ေးန ှံပှံ အ ငို့ ်ငို့်



◎ ဆနထိ ငငွ်ငို့် မ တပ်ှံ တငထ်ာေး ညို့ဆ်နရာ (စာရငေ်း ငွေ်းထာေး ညို့် ဆနထိ ငရ်ာဆေ ) မ် တဆ် ာ အြငာေးဆနရာတငွ် ကာကယွဆ် ေးထိ ေးန ှံြငငေ်းန ငို့်

စပ်လ ဥေ်း၍

・ဆ ေးရှံုု့က့်ဆတိက့်ဆာ  / ဆစိင ့်ဆရှိက့်ဆတေးစင့်ု့ိ စသည ့် ဆ ေးကုသမှုအဖ  ွဲ့အစည့်ေး သ ု  မဟုု့့် စင့်ု့ိမ ိေးု့ င့် ကိက ယ့်ဆ ေး ထ ေုးနှှံမည ့်သမူ ိေး ➡ ဆ ေးက  မှုအဖွ ြို့အစညေ်း

 ိ ို့မ် တ် စငတ်ာမ ာေးတငွ် ဆ ေွးဆနေွးတိ ငပ်ငပ်ါ။

・ဆတိဂါအခှံဆကကိင ့် ဆ ေးကသုမှုခှံယဆူာ  ဆ ေးကုသမှုအဖ  ွဲ့အစည့်ေးမ ိေးု့ င့် ကိက ယ့်ဆ ေး ထ ေုးနှှံမည ့်သမူ ိေး ➡ ဆ ေးက  မှုအဖွ ြို့အစညေ်းတငွ် ဆ ေွးဆနေွးတိ ငပ်ငပ်ါ။

・ယခုဆာထ ငု့်လ က့်ရှ သည ့်ဆာတိသည့် ဆာထ ငု့်ခ င ့် စိတင့်ေးသ င့်ေးထိေးသည ့် ဆာထ ငု့်တိဆေသနငှ ့် က  မ ိေးဆာသမူ ိေး ➡ အမ န်တကယ် ဆနထိ ငဆ်နဆ ာ ဆေ တငွ်

ကာကယွဆ် ေးထိ ေးန ှံနိ င ်ညို့ ် အငါမ ာေးလညေ်းရ ိ ည။်

အမှာ့်ု့ကယ့် ဆာထ ငု့်ဆာဆသိ မမ  ွဲ့ာယ့်တ ့်က က့်ဆက ေးတ ိရှံု ေး home page ု့ င့် ဝင့်ဆတိက့်ကကည ့်ရှုမခင့်ေး သ ု  မဟုု့့် ု့ ုင့် င့်ခှံဆကိင့်ု့ို့ င့်

 က့်သ ယ့်ဆမေးမမာ့်ေး ါ။

COVID-19 ကာကယွဆ် ေး၏ ထဆိရာကမ်ှုန ငို့် ဆဘေးကငေ်းမှု ိ ငရ်ာ အဆ ေးစိတအ်င က်

အလကမ် ာေးန ငို့် စပ်လ ဥ်ေး၍၊ က န်ေးမာဆရေး၊အလ ပ် မာေးန ငို့် လမူှုဖူလှံ ဆရေး ်န်ကက ေးဌာန

Website ရ ိ " COVID-19 ကာကယွဆ် ေးန ငို့ပ်တ ်က၍်" page ကိ  ကညို့ရ်ှုပါ။

Website က ု ကကည ့်၍မတန ငု့် ါက ဆာထ ငု့်ဆာဆသိ မမ  ွဲ့ာယ့်တ ့်က က့်ဆက ေးတ ိရှံု ေး စသည့်ု့ ု  ထှံ ဆ  ေးဆန ေးု့ ုင့် င့် ါ။

MHLW COVID-19 ကာကယွဆ် ေး

 က့်သ ယ့်တာ့်လ  ့်စိ

ကေူးစကဆ်ရာဂါကာကယွ်

ဆရေးအစ အမှံမ ာေးကိ 

 ကလ်ကလ် ပ်ဆ ာငရ်န်

ဆမတတ ာရပ်ငှံပါ ည။်
“ တိ ၃ ရပ် (စ ဆ်ေးြငငေ်း・ထဆိတွြို့ ြငငေ်း・အလှံ ပိတြ်ငငေ်း)” တိ ို့ကိ ဆရ ာင ်ကဥမ်ှု

န ာဆငါငေ်းစည်ေးတပ်ြင
ငေ်း

လကက်ိ  ပ်ြပာြဖငို့်

ဆ ေးဆ ကာြငငေ်း

◎ ကာကယွဆ် ေးထိ ေးန ှံရန်အတကွ် ကာယကှံရ င၏်  ဆဘာတညူ မှု လိ အပ်ပါ ည။်

ကိက ယ့်ဆ ေးထ ေုးနှှံတို့ င့် ကေူးစက့်ဆတိဂါကိက ယ့်မခင့်ေး၏ အက   ေးသက့်ဆတိက့်မှုနငှ ့် ဆဘေးထ က့်  ေုးက   ေးု့ှံု  မ ာ့်မှု နစှ့်ခုစလှံုေးနငှ ့်စ ့်လ း့်ေး၍ မှာ့်မှာ့်ကာ့်ကာ့် သ ရှ ာိေးလည့်မ  ေးမှသိ၊

က ုယ့်  ုင့် နဒအဆ ေါ်အဆမခခှံ၍ ကိက ယ့်ဆ ေးထ ေုးနှှံမှုက ု  ှံေုးမဖု့့် ါတာ့် ဆမု့တ ိတ ့်ခှံ ါသည့်။ ထ ေုးနှှံသ၏ူ သဆဘို့ူည မှု မ ါရှ ဘ ဆ ေးထ ေုးနှှံဆ ေးမည့် မဟုု့့် ါ။

လု ့်ငာ့်ေးခ င့် သ ု  မဟုု့့်  ု့့်ဝာ့်ေးက င့်ရှ လမူ ိေးမှ ဆ ေးထ ေုးတာ့်ဖ အိေးဆ ေးမခင့်ေး၊ ဆ ေးမထ ေုးထိေးသကူ ု ခ  မခိေး က့် ှံမခင့်ေးမ ိေး မမ  လု ့်သင ့် ါ။

◎ ကာကယွဆ် ေးထိ ေးန ှံမပ ေး က န်ေးမာဆရေး ိ ငရ်ာထငိိ ကမ်ှုအတကွ် စရိတင်ှံစာေးငွငို့စ်နစ်ရ ိပါ ည။်

ကိက ယ့်ဆ ေးထ ေုးနှှံမခင့်ေးသည့် က ာ့်ေးမိဆတေး  ငု့်တိထ ခ ုက့်မှု (ဆတိဂါမဖစ့်  ိ ေးမခင့်ေး၊ မသာ့်စ မ့်ေးမှုက ာ့်ရှ မခင့်ေး) မဖစ့်  ိေးသည့်မ   ေး ရှ ု့ု့့် ါသည့်။

အလ ာ့်ရှိေးရှိေး ါေး ါေးမဖစ့်ဆ ေါ်ု့ု့့်မခင့်ေးမ   ေး မဖစ့်ဆသိ့်လည့်ေး လှံုေးဝ ခ   ့်မင မ့်ေးသ ိ ေးဆစတာ့် မလု ့်ဆ ိင့်န ငု့်ဆသေးသည ့်အု့ က့်၊ စတ ု့့်ခှံစိေးခ င ့်စာစ့်က ု ထိေးရှ ထိေးမခင့်ေးမဖစ့်သည့်။

ဆလ ိက့်ထိေးတာ့်လ အု ့်ဆသိလ ု့်ထှံေုးလ ု့်ာည့်ေးမ ိေးနငှ့် စ ့်လ ဉ်ေး၍ ဆာထ ငု့်ခ င ့်မှု့့် ှံုု့င့်ထိေးသည ့် မမ  ွဲ့ာယ့်တ ့်က က့်ဆက ေးတ ိရှံုေးနငှ ့် ဆ  ေးဆန ေးု့ ငု့် င့် ါ။

◎ ကာကယွဆ် ေးထိ ေးန ှံမပ ေးဆနာကတ်ငွလ်ညေ်း န ာဆငါငေ်းစညေ်းတပ်ြငငေ်းစ ညို့် ကေူးစကဆ်ရာဂါကာကယွဆ်ရေးအစ အမှံမ ာေးကိ 

 ကလ်ကလ် ပ်ဆ ာငပ်ါရန် ဆမတတ ာရပ်ငှံပါ ည။်

COVID-19 ကိက ယ့်ဆ ေးသည့် က ုရ ုာိဆတိဂါ  ေုးကေူးစက့်မှု မဖစ့်  ိေးမခင့်ေးက ုကိက ယ့်တို့ င့် ထ ဆတိက့်မှုမမင ့်မိေးစ ိရှ ဆကကိင့်ေး အု့ည့်မ  ထိေးဆသိ့်လည့်ေး၊

၎င့်ေး၏ထ ဆတိက့်မှုသည့် 100% မဟုု့့် ါ။ ထ ု  အမ င့် ဗ ုင့်ေးတ ့်စ့်အသ င့်ကေူးဆမ ိင့်ေးမှုအလ ကု့် သက့်ဆတိက့်မှုမ ိေးလည့်ေးရှ  ါသည့်။

ထ ု  ဆကကိင ့် အိေးလှံုေးက ု ကူေးစက့်ဆတိဂါကိက ယ့်ဆတေးအစ အမှံမ ိေးက ု  က့်လက့်လ ု့်ဆ ိင့်တာ့် ဆမု့တ ိတ ့်ခှံ ါသည့်။ ု့ ု့ က က   တုလ င့် “Three Cs ： (Crowded places, 

Closed spaces and Close-contact settings)” ု့ ု  က ု ဆရှိင့်ကကး့်မခင့်ေး၊ နှိ ဆခါင့်ေးစည့်ေးု့ ့်မခင့်ေး၊ လက့်က ု   ့်မ ိမဖင ့် ဆ ေးဆကကိမခင့်ေးနငှ ့် alcohol  ါဝင့်ဆသိ

လက့်သာ  ့်စင့်ဆ ေးတည့်မဖင ့်   ုေးသု့့်မခင့်ေး စသည ့်အဆလ အထမ ိေးက ု မ  လု ့်တာ့် ဆမု့တ ိတ ့်ခှံ ါသည့်။

◎ အထေူး ြဖငို့် ထပ်ဆ ာငေ်းထိ ေးန ှံရန် အ ကှံြပ လိ  မူ ာေး

・သက့်ကက ေးတ ယ့်အ ုမ ိေး၊ အမခိေးဆတိဂါအခှံရှ ဆာသစူသည ့် “ပိ မိ ြပငေ်းထန်  ိ ေးရွာေးလာနိ ငဆ်ြင ြမငို့မ်ာေး မူ ာေး”

・  ုမ ုမ င့်ေးထာ့်   ေုးတ ိေးလိန ငု့်ဆမခ မမင ့်မိေးသ၏ူ သက့်  ငု့်သူ / မ  စုဆစိင ့်ဆရှိက့်ဆာသူ (မ  စုဆစိင ့်ဆရှိက့်ဆတေးဝာ့်ထမ့်ေးစသည့်) စသည ့် “ပိ မိ ြပငေ်းထန်  ိ ေးရွာေးလာနိ ငဆ်ြင ြမငို့မ်ာေး နူ ငို့်

တိ ကရိ် ကထ်ဆိတွြို့ က ်ှံမှုမ ာေး ”ူ

・ဆ ေးကုသမှုဝာ့်ထမ့်ေး စသည ့် “လ ပ်ငန်ေး ဆဘာ ဘာ်အရ ဆရာဂါပိ ေးန ငို့် ထဆိတွြို့ နိ င ်ညို့အ်နတရာယ် ြမငို့မ်ာေးဆ ာ ”ူ

Alcohol ပါ်င ်ညို့်

လက ်န ို့်စငဆ် ေးရည်ြဖငို့်

ပိ ေး တ ်ညို့် အဆလို့အထ

ြပ လ ပ်ြငငေ်း

လစူ လဆူ်ေးဆနရာ တစ်ဦေးန ငို့တ်စ်ဦေး န ေးကပ်စွာ
ဆြပာ ိ  က ်ှံြငငေ်း

အလှံ ပိတဆ်နဆ ာဆနရာ

ရ ာဆဖွ


