
 

 

န ေ့စ ွဲ။  ။ မတ်လ ၂၁ ရက်၊ ၂၀၂၀ 

COVID-19 ရ ောဂါပိုိုးနငှ့်် စပလ်ျဉ်ိုး၍ ပပည်သူလူထအုောိုး အသိရပိုး 

ထတု်ပပန်ရ ြေပငောချြေ် 

(Covid-19 ရ ောဂါပျ ျံ့ပ ောိုးမှုအောိုး အရ ိုးရပေါ်ထနိ်ိုးချျုပ၊် 

ြေောြေ ယ်တောိုးဆ ိုးရ ိုးလုပထ် ုိုးလုပန်ည်ိုးမျောိုး) 

 

ကကယ်စင်အိမ်ရာဝင််းအတ င််း န ထိိုင်လျက်ရ ိန ာ လူကက ်းမင််းမျာ်းခင်ဗျာ/ရ င ်

Star City  ည် လူထိုဗဟိိုပ ြုအဖ ွဲွဲ့အစည််း တစ်ခိုပဖစ ်ည့််အာ်းနလျာ်စ ာ အိမ်ရာတ ငန် ထိိုင် ူမျာ်း၏ ကျ ််းမာနရ်း၊ 

 ာယာနရ်းန င့်် န ်းကင််းလ ိုခခ ြုနရ်း ည် ကျွန်ို ်တိိုေ့အာ်းလ ို်း၏ အထူ်းဦ်းစာ်းန ်းပဖစ ်ါ ည်။ မတ်လ ၁၂ရက်၊ ၂၀၂၀ 

ခိုန စ်တ င် ကမ္ာ့်ကျ ််းမာနရ်းအဖ ွဲွဲ့၏ နကကပငာချကအ်ရ COVID-19 ကိို ကမ္ာ့်က ်နရာဂါပဖစ်  တ်မ တ်ခွဲ့် ါ ည်။ 

 

ကျွန်ို ်တိိုေ့ ည် ပဖစန် ေါ်လာနိိုင်န ာ အနပခအန မျာ်းန ေါ်မူတည်၍ အလျငပ်မ ဆ် ို်း တို ်ေ့ပ  ်နဆာင်ရွကန်ိိုင်ရ ် ပ င် 

ဆင်ထာ်းရ ိ ါ ည်။ လူကက ်းမင််းတိိုေ့အန ပဖင့်် ကျွန်ို ်တိိုေ့၏ နဆာင်ရွကခ်ျက်မျာ်းတ င်  ူ်းန ါင််း ါဝင်ကညူ ကက ါရ  ်

တိိုကတ်  ််းအ  ်ါ ည်။ 

  

ကကယ်စင်အိမ်ရာ၏ အို ်ချြု ်မှုတာဝ ရ် ိ ူမျာ်းအန ပဖင့်် အနရ်းန ေါ်တို ်ေ့ပ  န်ဆာင်ရကွ်နိိုင်ရ  ် ကကိြုတင်စ စဉ်ထာ်းရ ိ 

မှုမျာ်းကိို ကျ ််းမာနရ်းန င့်် အာ်းကစာ်းဝ ်ကက ်းဌာ ၏ လမ််းညွှ ်ချကမ်ျာ်းန င့််အည  အဆင့်် ၃ ဆင့််ပဖင့်် နဆာင်ရွက ်

ထာ်းရ ိမည် ပဖစ် ါ ည်။ 

 

 

 



 

 

အဆင့်် သ ုည 

ယခုအဆင့််သည်  လတတ်ရလောအရပခအရနြေို ရြော်ပပရသောအဆင့််ပြစ်ပါသည်။ ရအောြေ်တ င်ရြော်ပပထောိုးရသော 

ြေောြေ ယ်ရ ိုးလုပ်ငန်ိုးစဉ်မျောိုးြေို ရဆောင် ြွေ်လျြေ ိှ်ပါသည်။ 

• COVID-19 ဗိိုင််းရ ်စ် ိို်းန င့််  တ် ကန် ာ  တင််းအချက်အလက်မျာ်းကိို လူထိုမ   တိပ ြု ိရ ိနိိုင်နစရ ် 

မတ်လ ၈ ရက ်၂၀၂၀ တ င် ထိုတ်ပ  န်ကကပငာပ  ်း ပဖစ် ါ ည်။ 

• အနပခခ ကျ ််းမာနရ်း အ ိ ညာန င့်် ကာက ယန်ရ်းလို ်င ််းစဉ်မျာ်းအာ်း အိမ်ရာတ င်န ထိိုင် ူမျာ်းအကကာ်း 

 ိိုမိို ိရ ိနိိုင်နစရ ် ဗ  ဒ ယိိုမျာ်း၊ ဆိိုင််း ိုတ်မျာ်းကိို ကကယ်စင်အိမ်ရာမျာ်း၏ အနဆာက်အအ ိုမျာ်းတ င် ပ   

နကကပငာထာ်းပ  ်း ပဖစ် ါ ည်။ 

• COVID-19 ဗိိုင််းရ ်စ် ိို်းန င့််  တ် ကန် ာ ကာက ယ်နရ်းလို ်င ််းစဉ်မျာ်း နဖာ်ပ ထာ်းန ာ လက်ကမ််း 

စာနစာင်မျာ်းကိို အနရာင််းခ ််းမ၊ ဓါတ်နလ ကာ်းနစာင့််ဆိိုင််းရာန ရာမျာ်း၊ နရက်ူးက ်န င့်် အာ်းကစာ်းခ ််းမရ ိ 

ဧည့််ကကိြုနကာင်တာမျာ်းတ င် ထာ်းရ ိန ်းထာ်း ါ ည်။ 

• အိမ်ရာ၏  ွဲလမ််း  င်မျာ်း၊ လူစိုလူနဝ်းပဖင့််ကျင််း န ာ အခမ််းအ  ်းမျာ်းအာ်း ဧပ  လ ၃၀ ရကန် ေ့ ၂၀၂၀ 

ခိုန စ်အထိ မကျင််း ကကရ ် တာ်းပမစထ်ာ်း ါ ည်။  

• ဓာတန်လ ကာ်းမျာ်း၊ နကာငတ်ာမျာ်း၊ နလ ကာ်းလက်ရ ််းမျာ်း၊ အမျာ်း  ို်းအိမ် ာမျာ်းန င့်် အနရာင််းပ ခ ််း 

တိိုေ့တ င်  ိို်း တန်ဆ်းပဖ ််းပခင််းလို ်င ််းကိို နဆာင်ရွကထ်ာ်းရ ိပ  ်း ပဖစ် ါ ည်။ 

• အနဆာက်အအ ိုတိိုင််းရ ိ လ ိုခခ ြုနရ်းနကာငတ်ာမျာ်းတ င် အမျာ်းပ ည် ူအ  ို်းပ ြုနိိုင်ရ ် လက်  ်ေ့စင်နဆ်းရည် 

မျာ်း ထာ်းရ ိထာ်းပ  ်း ပဖစ် ါ ည်။ 

• ဝ ထ်မ််းမျာ်း၊ အိမ်ရာဝင််းအတ င််း န ထိိုင် ူမျာ်းန င့်် ဧည့်် ည်မျာ်းအာ်း နအာကန်ဖာ်ပ  ါန ရာမျာ်းတ င် 

ကိိုယ်အ ခူျ ိ်တိိုင််းန ်းပခင််း လို ်င ််းစဉ်ကိို နဆာင်ရကွ်န ်းန  ါ ည်။ 

o အမ်ိရာဝင််း ဝငန် ါက ်

o နရက်ူးက ်မျာ်း၊ အာ်းကစာ်းခ ််းမန င့်် ကနလ်းကစာ်းက င််း 

o အနရာင််းပ ခ ််း 

o နဆာက်လို ်နရ်းလို ်င ််းခ ငန် င့်် အို ်ချြု ်နရ်းန င့်် စ မ ခ ေ့်ခ ွဲနရ်း ရ ို်းခ ််းမျာ်း 



 

 

• ကိိုယ်အ ူချ ိ ်တိိုင််းတာစစ်နဆ်းပခင််းကိို လို ်ထ ို်းလို ် ည််းမျာ်းအတိိုင််း လိိုက ် နဆာင်ရကွ်လျက်ရ  ိါ ည်။ 

 တ်မ တ်ထာ်းန ာ ကိိုယအ် ခူျ ိ်ထက် ပမင့််မာ်းန  ည့်် မည် ူူ့ကိိုမဆိို နအာကန်ဖာ်ပ  ါအချက်မျာ်း 

နဆာင်ရွက ် ာ်းမည် ပဖစ် ါ ည်။ 

o ဝ ထ်မ််းမျာ်းကိို န အိမ် ိိုေ့ ပ  ်လည် ိိုေ့နဆာင်မညပ်ဖစပ်  ်း ကျ ််းမာနရ်း နကာင််းမ  ်လာ ည်အထိ 

န အိမ်မ  အလို ်လို ်နစမည်ပဖစ် ည်။ TED အို ်ချြု ်မှုအဖ ွဲွဲ့မ  ၎င််းဝ ်ထမ််း၏ ကျ ််းမာနရ်း 

အနပခအန ကိို န ေ့စဉ်စ ိုစမ််း  ာ်းမည် ပဖစ် ည်။ 

o ကိိုယ်အ ခူျ ိ်ပမင့််မာ်းန န ာ ဧည့်် ည်မျာ်းကိိုမူ အိမ်ရာဝင််းအတ င််း ိိုေ့ ဝငန်ရာက်ခ င့််ပ ြုမည် 

မဟိုတ် ါ။ 

o အိမ်ရာဝင််းအတ င််း န ထိိုင် ူမျာ်း ည ်မိမိန အိမ်တ င် ကျ ််းမာနရ်းပ  လ်ညန်ကာင််းမ  လ်ာ ည် 

အထိ မိမိ ာ ာ   ်း  ်ေ့ခ ွဲပခာ်းန ထိိုင်ရမည်ပဖစ် ည်။ TED အို ်ချြု ်မှုအဖ ွဲွဲ့မ  ၎င််းန ထိိုင် ူ၏ 

ကျ ််းမာနရ်းအနပခအန ကိို န ေ့စဉ်စ ိုစမ််း  ာ်းမည်ပဖစ် ည်။ 

အဆင့်် ၁ 

အုပ်ချျုပ်မှုအြ  ျံ့သည် ြေျန်ိုးမောရ ိုးနှင့်် အောိုးြေစောိုးဝန်ကြေ ိုးဌောနမှ ရနေ့စဉ်ထုတ်ပပန်ချြေ်မျောိုးြေို စဉ်ဆြေ်မပပတ် ရလ့်လော 

လျြေ ိှ်ပါသည်။ ထုိထုတပ်ပနခ်ျြ်ေမျောိုးမူတည်၍ အိမ် ောတ င်ရနထိုင်သူမျောိုးနငှ့်် ဝနထ်မ်ိုးမျောိုးအတ ြေ ် အသင့််ရတော် 

ဆ ုိုးနှင့်် အတြိေျဆ ုိုးလုပ်ငန်ိုးစဉ်မျောိုးြုိေ အုပ်ချျုပမ်ှုအြ  ျံ့မရှဆောင် ြွေ်သ ောိုးမည်ပြစ်ပါသည်။ ဤအဆင့််တ င် အဆင့်် 

သ ုညမှ ြေောြေ ယ်ရ ိုးလုပ်ငန်ိုးစဉ်မျောိုးြုိေ ဆြေ်လြေ်ရဆောင် ြွေ်ရနမည်ပြစ်ပပ ိုး ရအောြေ်ရြော်ပပပါအချြ်ေမျောိုးြေို 

ထပ်တိုိုးရဆောင် ြွေ်မည် ပြစပ်ါသည်။ 

 

• ဤကာလအတ င််းတ င် ကကယစ်င်အိမ်ရာဝင််းအတ င််း အလို ်လို ်ကိိုင်လျက်ရ ိန ာ ဝ ်ထမ််းမျာ်း၏   ာ်းလာ 

လှု ်ရ ာ်းမှုမျာ်းကိို က ်ေ့ တထ်ာ်းမည်ပဖစ် ည်။ ထိိုေ့အပ င် စ မ ကိ ််းလို ်င ််းတာဝ မ်ျာ်းကိို နလ ာ့်ချ  ာ်း 

မည်ပဖစ်ပ  ်း စ မ ကိ ််းလို ်င ််းအ စ်မျာ်း စတင်ပခင််းကိိုလည််း ပ ြုလို ်နတာ့်မည်မဟိုတ ်ါ။ 



 

 

• လို ်င ််းခ ငတ် င် မရ ိမပဖစ ် တာဝ ထ်မ််းနဆာင်ရ ် လိိုအ န် ာ ဝ ်ထမ််းမျာ်းအာ်း အလ ည့််ကျစ စ်ပဖင့်် 

တာဝ ထ်မ််းနဆာင်နစမည်ပဖစ်ပ  ်း လို ်င ််းခ ငတ် င ် မရ မိပဖစ ် တာဝ ထ်မ််းနဆာင်ရ ် မလိိုအ ်န ာ 

ဝ ထ်မ််းမျာ်းအာ်း န အိမ်မ  တာဝ ထ်မ််းနဆာင်နစမည် ပဖစ် ါ ည်။ 

• Community စငတ်ာန င့်် နရကူ်းက ်၊ All-Star အာ်းကစာ်းခ ််းမ၊ A5 နရက်ူးက ်န င့်် All-Star ကနလ်း 

ကစာ်းက င််းမျာ်းကိို  ိတ်ထာ်းမည် ပဖစ် ါ ည်။ 

• နဂါကက် င််းကိိုမူ အိမ်ရာတ ငန် ထိိုင် ူမျာ်းန င့်် ဝ ်ထမ််းအတ က် ာ   ်း  ်ေ့ဖ င့််လ စ်ထာ်းမည် ပဖစ ်ါ ည်။ 

• အိမ်ရာစ မ ခ ေ့်ခ ွဲမှုန င့်် က်ဆိိုင်န ာ ဝ န်ဆာင်မှုမျာ်းကိို ယခငအ်တိိုင််း ဆက်လကန်ဆာင်ရွကန် ်း  ာ်း 

မည် ပဖစ် ါ ည်။ 

•   ်း  ်ေ့ အိမ်တ င််း  ်ေ့ရ င််းနရ်းပ ြုလို ်န ်းန ာ ဝ န်ဆာငမ်ှုမျာ်းအာ်း နဆာင်ရွကန် ်းမည် မဟိုတန်တာ့် ါ။ 

 

အဆင့်် ၂  

အုပ်ချျုပ်မှုအြ  ျံ့သည် ြေျန်ိုးမောရ ိုးနှင့်် အောိုးြေစောိုးဝန်ကြေ ိုးဌောနမှ ရနေ့စဉ်ထုတ်ပပန်ချြေ်မျောိုးြေို စဉ်ဆြေ်မပပတ် ရလ့်လော 

လျြေ ိှ်ပါသည်။ ထုိထုတပ်ပနခ်ျြ်ေမျောိုးမူတည်၍ အိမ် ောတ င်ရနထိုင်သူမျောိုးနငှ့်် ဝနထ်မ်ိုးမျောိုးအတ ြေ ် အသင့််ရတော် 

ဆ ုိုးနှင့်် အတိြေျဆ ုိုးလုပ်ငန်ိုးစဉ်မျောိုးြုိေ အုပ်ချျုပမ်ှုအြ  ျံ့မ ှ ရဆောင် ြွေ်သ ောိုးမည်ပြစ်ပါသည်။ ဤအဆင့််တ င် အဆင့်် 

သ ုည နှင့်် အဆင့်် ၁ မှ ြေောြေ ယ်ရ ိုးလုပ်ငန်ိုးစဉ်မျောိုးြေို ဆြေ်လြေ်ရဆောင် ြွေ်ရနမည်ပြစ်ပပ ိုး ရအောြေ်ရြော်ပပပါ 

အချြ်ေမျောိုးြုိေ ထပ်တိုိုးရဆောင် ြွေ်မည် ပြစ်ပါသည်။ 

• အိမ်ရာဝင််းအတ င််း ိိုေ့ နပ ာင််းနရ ွဲ့န ထိိုင် ူအ စ်မျာ်းအာ်း လက်ခ နတာ့်မည် မဟိုတ် ါ။ 

• အိမ်ရာဝင််းအတ င််း လက်ရ နိ ထိိုင် ူမျာ်း၏ အိမ်ရာဝင််း အတ င််း/အပ င ် ဝင်ထ က်လှု ်ရ ာ်းမှုမျာ်းကိို 

ကျ ််းမာနရ်းန င့်် အာ်းကစာ်းဝ က်က ်းဌာ ၏ လမ််းညွှ ်ချက်မျာ်းန င့််အည  ( ိိုေ့မဟိုတ်) ကကယ်စင်အိမ်ရာ 

အို ်ချြု ်မှုအဖ ွဲွဲ့၏ လမ််းညွှ ်ချက်မျာ်းန င့််အည  က ်ေ့ တ်  ာ်းမည် ပဖစ် ါ ည်။ 

• ဧည့်် ည်မျာ်း၊ ပ င် မ အိမ်အကူမျာ်း၊ ကိိုယ် ိိုင်အ  ို်းပ ြုရ ် င ာ်းရမ််းထာ်းန ာ ယာဉန်မာင််းမျာ်းန င့်် 

ထိ ််း ိမ််းပ ြုပ င်နရ်းအတ က် ပ င် မ င ာ်းရမ််းထာ်းန ာ ဝ ထ်မ််းမျာ်းအာ်း အိမ်ရာဝင််းအတ င််း ိိုေ့ ဝငန်ရာက် 

ခ င့််န ်းမည် မဟိုတ် ါ။ 



 

 

• အနရ်းန ေါ်အနပခအန  စ မ ခ ်ေ့ခ ွဲမှုစငတ်ာကိို ဖ ွဲွဲ့စည််း  ာ်းမည်ပဖစ်ပ  ်း အိမ်ရာဝင််းအတ င််း ပဖစန် ေါ်လာနိိုင် 

 ည့်် အနပခအန မျာ်းကိို တို ်ေ့ပ  န်ဆာင်ရွကန်ိိုင်ရ ် ဝ ထ်မ််းမျာ်းအလ ည့််ကျထာ်း၍ တာဝ ထ်မ််းနဆာင် 

နစမည် ပဖစ် ါ ည်။ 

• အိမ်ရာစ မ ခ ေ့်ခ ွဲမှုန င့်် က်ဆိိုင်န ာ အနပခခ ဝ န်ဆာင်မှုမျာ်းကိို ဝ ထ်မ််းအငအ်ာ်းနလ ာ့်ချပ  ်း နဆာင်ရွက် 

  ာ်းမည် ပဖစ ်ါ ည်။ 

• နဂါကက် င််းကိို  ိတ်ထာ်းမည် ပဖစ ်ါ ည်။ 

• စ မ ကိ ််းလို ်င ််းမျာ်းအာ်းလ ို်းကိို ရ ်ဆိိုင််းထာ်းမည် ပဖစ် ါ ည်။ 

 

နရာဂါ ိို်း ကူ်းစက်ခ ရလ င်န ာ်လည််းနကာင််း၊ နရာဂါ ိို်းကိို ကကိြုတင်ကာက ယခ်ျင်လ ငန် ာ်လည််းနကာင််း နအာက် 

 ါ လင့််ခ်တ င်နဖာ်ပ ထာ်းန ာ ကမ္ာ့်ကျ ််းမာနရ်းအဖ ွဲွဲ့၏လမ််းညွှ ်ချကမ်ျာ်းအတိိုင််း ပ ြုမနူဆာင်ရွကက်ကရ ် အကက  

ပ ြုအ ် ါ ည်။ 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public 

ထူ်းပခာ်းန ာအနပခအန ပဖစစ်ဉ်မျာ်းန င့််  တ် က်၍ပဖစန်စ၊  ိရ ိလိိုန ာအချက်မျာ်းန င့််  တ် က်၍ပဖစန်စ 

customercare@yomaland.com  ိိုေ့ စာ ိိုေ့၍ အနကကာင််းကကာ်းနိိုင် ါ ည်။ န  က်ဆ ို်းရ  တင််းအချက်အလက ်

မျာ်းကိိုလည််း လူကက ်းမင််းတိိုေ့ထ  အချ ိ်န င့််တနပ ်းည  န ်း ိိုေ့ဆက်  ယ်  ာ်းမည် ပဖစ် ါ ည်။ 

 

အနရ်းန ေါ်ကျ ််းမာနရ်းဆိိုင်ရာဌာ မျာ်း၏ ဆက်  ယ်ရ ်ဖို ််း   ါတ်မျာ်း 

• ရ က်ို ်တိိုင််းနဒ ကက ်း ပ ည ူ်ူ့ကျ ််းမာနရ်း ဦ်းစ ်းဌာ  – 09-449001261, 09-794510057 

• မနတနလ်းတိိုင််းနဒ ကက ်း ပ ည ူ်ူ့ကျ ််းမာနရ်း ဦ်းစ ်းဌာ  – 09-2000344, 09-43099526  

• ဗဟိိုက်ူးစကန်ရာဂါတိိုကဖ်ျကန်ရ်းဌာ  - 067-3431432, 067-3431434, 09-429228991,  

  09-459149477 

• ပ ည် ူူ့ကျ ််းမာနရ်း အနရ်းန ေါ်တို ေ့်ပ  န်ရ်းဌာ  – 067- 3420268 

•   ်လျင်နဆ်းရ ို - 056 21 511  

• ချမ််းနပမ့်နမတတာနဆ်းရ ို (  လ်ျင်) – 09 42012 3047 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
mailto:customercare@yomaland.com


 

 

ယခိုလိို  ူ်းန ါင််း ါဝင်နဆာငရ်ကွ်န ်း ည့််အတ က် အထူ်း င်နကျ်းဇူ်းတင်ရ ိ ါနကကာင််းန င့်် လူကက ်းမင််းတိိုေ့ အာ်းလ ို်း 

ကျ ််းမာ၊ န ်းကင််း ါနစနကကာင််း ဆိုမ  န်ကာင််းနတာင််းအ  ်ါ ည်။ 

 

နလ်းစာ်းစ ာပဖင့် ်

Star City Management 


