
ミャンマー語 

感染拡大防止のための留意点 

ရရောဂါက ူးစကမ်ှုတောူးဆ ူးရရူးအတကွ ်သတပိ ြုရနအ်ချကမ်ျောူး 

 

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、イベントや会食の際には以下の点

に留意してください。 

ကိိုရိိုနောဗိိုငူ်းရ ်စ် က ူးစကမ်ှုတောူးဆ ူးရရူးအတကွ ် ွွဲလမ်ူးနငှ့်် စောူးရသောက ွ်ွဲမျောူး ကျငူ်း ပ ြုလို ်ရောတငွ ်

ရအောက ်ါအချကမ်ျောူးကိို သတပိ ြု ါ။ 

 

 体調が悪い場合は、イベントや会食に参加しないこと。 

 ရနမရကောငူ်းသည့်အ်ခါ  ွွဲလမ်ူးနငှ့်် စောူးရသောက ွ်ွဲမျောူးကိို မတကရ်ရောက ်ါနငှ့််။ 

 

 密閉・密集・密接が発生しやすい場所や基本的な感染防止策が徹底されてい

ないイベントや会食への参加を控えること。特に、多数の人が密集し、かつ、

大声等の発生を伴う行事、パーティー等への参加は控えること。 

  ိတရ်လေှာင၊် ပ ည့်က်ျ ်၊   ူးက ်မှု ပြစ်လယွသ်ည့််ရနရောနငှ့်် ရရောဂါက ူးစကမ်ှု တောူးဆ ူးရရူး 

အရပခခကံျသည့်် ရဆောငရွ်ကခ်ျကမ်ျောူး အရသအချော လို ်ရဆောငမ်ထောူးသည့် ်  ွွဲလမ်ူးနငှ့်် 

စောူးရသောက ွ်ွဲမျောူး တကရ်ရောကပ်ခငူ်းကိို ရလ ော့် ါ။ အထ ူးသပြင့်် လ ပ ည့်က်ျ ်ရနသည့််အပ င ်

ကျယရ်လောငစ်ွောစကောူးရပ ောဆိိုမှု စသညမ်ျောူး ရှိသည့်် အခမ်ူးအနောူး၊ စောူး ွွဲရသောက ်ွွဲစသညမ်ျောူး 

တကရ်ရောကပ်ခငူ်းကိို ရလ ော့် ါ။ 

 

 イベントや会食の参加に当たっては、適切な対人距離の確保、手指消毒、マ

スクの着用、大声での会話の自粛など、適切な感染防止策を徹底すること。 

  ွွဲလမ်ူးနငှ့်် စောူးရသောက ွ်ွဲမျောူးကိို တကရ်ရောကရ်ောတငွ ် တစ်ဦူးနငှ့်် တစ်ဦူး သင့််ရလျေ်ာစွော ခေွာရနပ  ူး 

လကက်ိို  ိိုူးသတပ်ခငူ်း၊ နေှာရခါငူ်းစညူ်း တ ်ဆငပ်ခငူ်း၊ ကျယရ်လောငစ်ွော ရပ ောဆိိုမှု ရရေှာငရ်ှောူးပခငူ်း 

စသည့်် ရရောဂါက ူးစကမ်ှုတောူးဆ ူးရရူး သင့််ရလျေ်ာရသောရဆောငရွ်ကခ်ျကမ်ျောူးကိို အရသအချော 

လို ်ရဆောင ်ါ။ 

 

 街頭や飲食店での大量または深夜にわたる飲酒や、飲酒しての行事への参加

は、その行事の宗教的・文化的特性を踏まえつつ、なるべく自粛すること。 

 ရ ်ကကွအ်တငွူ်းနငှ့်် စောူးရသောကဆ်ိိုငတ်ငွ ် အရကက်ိို အမျောူးအပ ောူးရသောကပ်ခငူ်း သိို ့်မဟိုတ ်
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ညနကခ်ျိနအ်ထ ိ အရကရ်သောကပ်ခငူ်း၊ အရကရ်သောကထ်ောူးပ  ူး အခမ်ူးအနောူးတကပ်ခငူ်း စသည် 

မျောူးနငှ့််  တသ်က၍် ထိို အခမ်ူးအနောူး၏ ဘောသောရရူး၊ ယဉ်ကျူးမှုဆိိုငရ်ော အရနအထောူးကိို 

ထည့်သ်ငွူ်း စဉ်ူးစောူး၍ တတန်ိိုငသ်မ  ရရှောငရ်ှောူး ါ။ 

 

 必要に応じて、家族で自宅で過ごす、オンラインのイベントに参加するなど

の新しい楽しみ方を検討すること。 

 လိိုအ ် ါက မိသောူးစိုနငှ့််တက ွ ရနအမ်ိမှော င ် ရနထိိုငပ်  ူး အွနလ်ိိုငူ်း  ွွဲလမ်ူးမျောူးတငွ ်  ါဝငပ်ခငူ်း 

စသည့်် စိတရ် ျော်ရွှငန်ညူ်းလမ်ူးသစ်မျောူးကိို ရှောရြွ ါ။ 

 

 新型コロナウイルス感染症に感染したと疑われる場合で、医療機関への受診

等に関して疑問等がある場合には、居住する自治体の相談窓口等に電話する

こと。 

 ရိိုနောဗိိုငူ်းရ ်စအ်မျိြုူးအစောူးသစ်ရရောဂါ က ူးစကခ်ထံောူးရသညဟ်ို သသံယရှိပ  ူး၊ ရဆူးကိုသရရူး 

ဌောနသိို ့် သေွာူးရရောကပ် သချိနန်ငှ့််  တသ်က၍် မရှငူ်းလငူ်းသညမ်ျောူးရှိ ါက ရနထိိုငရ်ော ရ ်ရွော 

အို ်ချြု ်ရရူးဌောနရှိ ရဆူွးရနူွးတိိုင ်ငရ်ရူး ရကောငတ်ော စသညမ်ျောူးသိို ့် တယလ် ြိုနူ်းဆကသ်ယွ ်ါ။ 

 
 

電話相談窓口 

တယ်လ ြိုနူ်းပြင့်် တိိုင ်ငရ်ရူး ရကောငတ်ော 

 

○ 各都道府県の相談窓口（医療機関への受診に関する疑問） 

○ သက်ဆိိုငရ်ော ခရိိုင ်တိိုင ်ငရ်ရူးရကောငတ်ော (ရဆူးကိုသရရူးဌောနတွင ်ပ သမှုဆိိုငရ်ော သရိှိလိိုသညမ်ျောူး) 

・やさしいにほんご (Plain Japanese) : https://www.covid19-info.jp/area-jp.html 

・English: https://www.covid19-info.jp/area-en.html 

・Português (Portuguese) : https://www.covid19-info.jp/area-pt.html 

・简体中文 (Simplified Chinese) : https://www.covid19-info.jp/area-cs.html 

・繁体中文 (Traditional Chinese) : https://www.covid19-info.jp/area-ct.html 

・한국 (Korean) : https://www.covid19-info.jp/area-kr.html 

 

○ 厚生労働省電話相談窓口（発生状況、全般に関する疑問） 

○ ကျနူ်းမောရရူး၊ အလို ်သမောူးရရူးနငှ့်် လ မှုြ လံိုရရူး ဝနက်က ူးဌောန တယ်လ ြိုနူ်းပြင့်် တိိုင ်ငရ်ရူးရကောငတ်ော 

(ရရောဂါပြစ် ေွာူးမှုအရနအထောူး၊ အရထရွထအွချက်မျောူးဆိိုငရ်ော သရိှိလိိုသညမ်ျောူး) 

 

・電話番号 

・ြိုနူ်းန ံါတ် 0120-565-653 (9:00–21:00) 

 

・対応言語  

https://www.covid19-info.jp/area-en.html
https://www.covid19-info.jp/area-pt.html
https://www.covid19-info.jp/area-cs.html
https://www.covid19-info.jp/area-kr.html
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လို ်ရဆောငရ် ူးသည့် ်ဘောသောစကောူး English, 中文 (Chinese), 한국 (Korean), Português 

(Portugues), Español (Spanish), ภาษาไทย (Thai), Tiếng Việt (Vietnamese) 

          

 

 

外国人の生活支援にかかる情報等 

နိိုငင်ပံခောူးသောူးမျောူးအတွက် စောူးဝတ်ရနရရူးရထောက် ံ့်မှုဆိိုငရ်ော သတငူ်းအချက်အလက် စသည်မျောူး 

 

○ 外国人在留支援センター（FRESC）（出入国在留管理庁） 

○ နိိုငင်ပံခောူးသောူး ရနထိိုငမ်ှု ရထောက် ံ့်ရရူးစငတ်ော (FRESC) (လ ဝငမ်ှုကက ူးကက ်ရရူးနငှ့်် 

ရနထိိုငမ်ှုစ မံခန် ့်ခွွဲရရူးဌောန) 

  http://www.moj.go.jp/isa/support/fresc/fresc01.html 

 

○ 外国人生活支援ポータルサイト 

各省の支援施策や地域における外国人向けの生活相談窓口の一覧等を言語別に掲載。 

トップページ：http://www.moj.go.jp/isa/support/portal/index.html 

 

○ နိိုငင်ပံခောူးသောူးမျောူးအတွက် ဘဝရနထိိုငရ်ရူး အရထောက်အက ပ ြု အွနလ်ိိုငူ်းဆိိုဒ် 

ဝနက်က ူးဌောန အသ ူးသ ူး၏ ရထောက် ံ့်ရရူး စ မံချက်မျောူးနငှ့်် ပမိြုြို့ ရွောမျောူးမ ှနိိုငင်ပံခောူးသောူးမျောူးအတွက် 

ဘဝရနထိိုငရ်ရူးဆိိုငရ်ော တိိုင ်ငရ်ရူးရကောငတ်ော စောရငူ်း စသည်မျောူးကိို ဘောသောစကောူးအလိိုက် ရြော်ပ ထောူးသည။်  

 ငမ်စောမျက်နေှာ: http://www.moj.go.jp/isa/support/portal/index.html 

 


