Date: April 09, 2020

Notice: #0005

COVID-19 – COMMUNITY NOTICE
(PROCEDURES FOR RISK LEVEL 2)

Dear Residents,
In response to the increase in the number of COVID-19 cases in Myanmar, StarCity
management will escalate our crisis management to level 2 starting April 10, 2020 until
further notice.
In Level 2 of our crisis management, we will be implementing the following regulations and
procedures to protect the health and safety of our residents, staff and their dependents. All
the procedures and the regulation we implemented will be in-line with the recommendation
by the Yangon Regional Government.
•

•
•

•

We do not recommend new residents moving into Star City during this period. Under
exceptional circumstances, if you do so please ensure to obtain health screening
records (Validity 48hrs) and travel declaration forms as below:
o Foreigners: as advised by the local immigration office and
o Locals: Please fill up travel declaration forms at our Management
Offices/Security Desks.
Residents are recommended to practice social distancing within the Estate.
ID cards have been issued to residents, drivers, staff and helpers.
o All entries will be checked and control at the entrance security gate. Residents
are requested to practice “stay home” during 10th to 19th April by the
Government, however, should you require to go out, you are requested to fill
in the access form at the Security.
Visitors to the Estate shall be subjected to the following procedures at the entrance
gate.
o To register and exchange security pass at the security gate if you are visiting a
resident of TED.
o No overnight stay will be allowed in the estate.

•
•
•
•
•

Taxi Drivers are not allowed to exit the vehicles when entering the estate. They can
pick up and drop off passengers.
Basic Estate Management services will continue to operate with reduced staff.
Golf course will remain open for Residents Only.
All project works will be suspended from 10th April 2020 to 19th April 2020.
Temperature checks will continue on all individuals (Staff, Residents and Visitors) at
entrance of the estate.

We encourage your cooperation and seek your understanding during this period to prevent
the virus spread and to minimize the risk of infection entering our estate. We would also like
to remind all us to be vigilant in protecting yourself and the people around you, by following
basic protective measures recommended by the Ministry of Health & Sports.
Do not hesitate to write to us with any specific concerns and clarification you may have to
customercare@yomaland.com. We will also be communicating with you regularly with
information and updates through our official communication channels.

IMPORTANT CONTACT NUMBERS
1. Pun Hlaing Clinic at StarCity
o Clinic Phone Number: 09 449523534
o Doctor on call: 09 974052769
2. Yangon Regional Department of Public Health: 09-449001261, 09-794510057
3. Mandalay Regional Department of Public Health: 09-2000344, 09-43099526
4. Central Epidemiology Unit: 067-3431432, 067-3431434, 09-429228991, 09459149477
5. Public Health Emergency Operation Center: 067-3420268
6. Thanlyin Hospital: 056-21 511
7. Chan Myae Myitta Private Hospital: 09-42012 3047
8. Pun Hlaing Siloam Hospital – 01 368 4323, 09 421042679
9. Official Covid-19 Hotlines – 09756341601, 09756341602

Respectfully,
Star City Management

န ေ့စွဲ - ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဧပ ြီလ ၉ ရက်

န ကင ြာချက်အမှတ်: #၀၀၀၅

COVID-19 နရြာဂါနှ ့်် စ ်လျဉ််း၍ င ည်သူလူထုအြာ်း အသိန ်းထုတ်င
(အဆ ့်် ၂ တ ် လု ်နဆြာ မ
် ည့်် လု ်

လ

်န ကင ြာချက်

််းစဉ်မျြာ်း)

ေးစောေးအပ်ပါလသော အိမ်ရောဝင်ေးအတွင်ေး လေထိိုငသ
် ူမ ောေး ခင်ဗ ော/ရှင်

မမေ်မောမပည်တွင်ေး COVID-19 ကူေးစက်ခံရမှု တိိုေးပွောေး

ောသည့််အလမခအလေအလပေါ် တိုေမ့်် ပေ်လသောအောေးမြင့်် ကကယ်စင်

အိမ်ရော အိုပ်ခ ျုပ်လရေးတောဝေ်ရှိသမ
ူ ောေးအလေမြင့်် ၂၀၂၀ ခိုနှစ် ဧပပြီ
မထိုတ်မပေ်မအ
ြီ ခ ေ
ိ ်ထိ ကျွန်ိုပ်တ၏
ိို့် ကောကွယ်လရေး

၁၀ ရက်လေ့်မှ လေောက်ထပ် လကကမငောခ က်

ိုပ်ငေ်ေးစဉ်မ ောေးကိိုအဆင့်် ၂ သိို့် တိိုေးမမြှင့််သတ်မှတ်မည် မြစ်

လကကောင်ေး လကကမငောအပ်ပါသည်။
ကျွန်ိုပ်တိို့် အိမ်ရောဝင်ေးအတွင်ေး မှြီတင်ေးလေထိိုင်
မိသောေးစိုဝင်မ ောေး၏ က ေ်ေးမောလရေးနှင့်် လ

ေးကင်ေး

က်ရကှိ ကလသော

ံိုခခံျုမှုရှိလစလရေးတိအ
ို့် တွက် အဆင့်် (၂) ကောကွယ်လရေး

မ ောေးကိို လအောက်လြော်မပပါ စည်ေးကမ်ေးခ က်မ ောေးနှင့််
အဆိိုပါ ကောကွယ်လရေး

ူကကြီေးမင်ေးမ ောေး၊ ဝေ်ထမ်ေးမ ောေးနှင့်် ၎င်ေးတိို့်၏

ိုပ်ငေ်ေးစဉ်မ ောေးအတိိုင်ေး

ိုပ်ငေ်ေးစဉ်

ိုပ်လဆောင်သွောေးမည် မြစ်ပါသည်။

ိုပင
် ေ်ေးစဉ်မ ောေးနှင့်် စည်ေးကမ်ေးခ က်မ ောေးကိို ရေ်ကိုေ်တိိုင်ေးလေသကကြီေး အစိိုေးရအြွွဲ့၏ အကကံမပျု

ခ က်မ ောေးအတိိုင်ေး လဆောင်ရွကသ
် ွောေးမည် မြစ်ပါသည်။
•

ဤကော အတွင်ေး ကကယ်စင်အိမ်ရောအတွင်ေးသိို့် အသစ်လမပောင်ေးလရွဲ့လေထိိုင်မခင်ေး မမပျု
မပျု

ိုပ်ကကပါရေ် အကကံ

ိိုပါသည်။ အကယ်၍ မမြစ်မလေ လမပောင်ေးလရွဲ့နိိုင်ထိိုင်ရမည်ဆိိုပါက က ေ်ေးမောလရေး စစ်လဆေးထောေးမှု

မှတ်တမ်ေး(

ွေ်ခ့်သော ၄၈ ေောရြီအတွင်ေးသော အကကံျုေးဝင်ပါသည်) ပါရှိရမည်မြစ်ပပြီေး ခရြီေးသွောေးရောဇဝင်စစ်လဆေး

မှု ပံိုစံမြည့််သွင်ေးမခင်ေးကိို လအောက်ပါအတိိုင်ေး
o

နိိုင်ငံမခောေးသောေးမ ောေးအလေမြင့််

ိုပ်လဆောင်လပေးရမည် မြစ်ပါသည်။

ဝ
ူ င်မှုကကြီေးကကပ်လရေးမှ ညွှေ်ကကောေးခ က်မ ောေးအတိိုင်ေး

ိိုကေ
် ောလပေးရေ်

ိိုအပ်ပပြီေး
o

နိိုင်ငံသောေးမ ောေးအလေမြင့်် ကျွန်ိုပ်တိ၏
ို့် အိမ်ရောအိုပ်ခ ျုပ်လရေးရံိုေးခေ်ေး သိမ
ို့် ဟိုတ်
ခရြီေးသွောေးရောဇဝင် စစ်လဆေးမှု ပံိုစံ မြည့််သွင်ေးလပေးရေ်

ိိုအပ်သည်။

ံိုခခံျုလရေးရံိုေးခေ်ေးတွင်

•

အိမ်ရောတွင်လေထိင
ို ်သူမ ောေးအလေမြင့််

ည်ေး အိမ်ရောဝင်ေးအတွင်ေး သွောေး

ောစဉ်အတွင်ေး Social distancing

ကိို မပျုမူလဆောင်ရွကလ
် ပေးကကပါရေ် တိိုကတ
် ွေ်ေးအပ်ပါသည်။
•

အိမ်ရောဝင်ေးအတွင်ေးလေ

ူကကြီေးမင်ေးမ ောေး၊ ယောဉ်လမောင်ေးမ ောေး၊ ဝေ်ထမ်ေးမ ောေးနှင့်် အကူမ ောေးကိို ID cards မ ောေး

ထိုတ်လပေးထောေးပပြီေး မြစ်ပါသည်။
o

အိမ်ရောဝင်ေးအတွင်ေးသိို့်
မပျု

ောလရောက်သူမှေ်သမျှကိို အဝင်ဝရှိ

ိုပမ
် ည် မြစ်ပါသည်။ နိိုငင
် ံလတော်အစိိုေးရမှ ဧပပြီ

ံိုခခံျုလရေးဂိတ်တွင် စစ်လဆေးမှုမ ောေး

၁၀ ရက်လေ့်မှ ၁၉ ရက်လေ့်အတွင်ေး

မိမိအိမ၌
် သောလေထိင
ို ်ရေ် ညွှေ်ကကောေးထောေးပါသည်။ သိလ
ို့် သော်
အလကကောင်ေးကိစစတခိုခိုမြင့်် အမပင်ထွက်ရေ်

ိိုအပ်ပါက

ည်ေး

ူကကြီေးမင်ေးတိအ
ို့် လေမြင့််

ံိုခခံျုလရေးဂိတ်တွင် လပေးထောေးလသော

လြောင်ကိိုမြည့််ပပြီေးမှ သွောေးကကပါရေ် လမတတောရပ်ခအ
ံ ပ်ပါသည်။
•

အိမ်ရောဝင်ေးသိို့်
လြော်မပပါ
o

ောလရောက်သည့်် ဧည့််သည်မ ောေးကိို

ပ
ို ်ငေ်ေးစဉ်မ ောေးကိို

ည်ေး အိမ်ရောအဝင်ဝ

ိုပ်လဆောင်သွောေးမည် မြစ်ပါသည်။

အိမ်ရောအတွင်ေး လေထိိုင်သူတဦေးဦေးဆြီသိို့်

ောလရောက်

ည်ပတ်သည်ဆိိုပါက

တွင် စောရင်ေးသွင်ေး ရမည်မြစ်ပပြီေး မိမိ၏ မှတ်ပံိုတင် သိမ
ို့် ဟိုတ်
ကေ်" နှင့််
o
•

မဟိုတ်
•

ိိုင်စင်ကိို "

ံိုခခံျုလရေးဂိတ်
ံိုခခံျုလရေး ဝင်ခွင့််

ှယ်ရမည် မြစ်ပါသည်။

အိမ်ရောဝင်ေးအတွင်ေး ညအိပည
် လေ

အိမ်ရောဝင်ေးအတွင်ေးသိို့်

ံိုခခံျုလရေးဂိတ်တွင် လအောက်

က်ခံမည် မဟိုတ်ပါ။

ောလရောက်လသော အငှောေးယောဉ်လမောင်ေးမ ောေးကိို ကောေးအတွင်ေးမှ ထွက်ခွင့််မပျုမည်

ခရြီေးသည်အတင်အခ သော မပျု

ိုပ်ခွင့််လပေးမည် မြစ်ပါသည်။

အလမခခံ အိမ်ရောဝင်ေး ဝေ်လဆောင်မှုမ ောေးကိို ဝေ်ထမ်ေးအလရအတွက် လ

ျှောခ
့် ၍ ဆက်

က်

ိုပ်လဆောင်

လပေးသွောေးမည် မြစ်ပါသည်။
•

လဂါက်ကွင်ေးကိမ
ို ူ အိမရ
် ောလေ

ူကကြီေးမင်ေးမ ောေးအတွက်သော သြီေးသေ်ြ
့် ွင့််

•

စြီမံကိေ်ေးပလရောဂ က်မ ောေးအောေး

ံိုေးကိို ၂၀၂၀ ခိုနှစ် ဧပပြီ

ှစ်လပေးထောေးမည် မြစ်ပါသည်။

၁၀ ရက်လေ့်မှ ၁၉ ရက်လေ့်အထိ ဆိိုင်ေးငံ့်ထောေးမည်

မြစ်ပါသည်။
•

ဝေ်ထမ်ေးမ ောေး၊ အိမ်ရောဝင်ေးအတွင်ေး လေထိင
ို ်သူမ ောေးနှင့်် ဧည့််သည်မ ောေးကိို အိမ်ရောဝင်ေး ဝင်လပါက်လေရောတွင်
ကိိုယ်အပူခ ေ
ိ ်တိိုင်ေးလပေးမခင်ေး

COVID -19 တိိုကြ
် က်လရေးအတွက်
မြင့်် ပူလပါင်ေးလဆောင်ရွက်လပေးရေ်နှင့်် ေောေး

ိုပ်ငေ်ေးစဉ်ကိို လဆောင်ရွကသ
် ွောေးမည် မြစ်ပါသည်။

တ်တလ

ောမြစ်လပေါ်

ောလသော အလမခအလေမ ောေးကိို

ူကကြီေးမင်ေးတိို့် အလေ

ည်လပေးပါရေ် ပေ်ကကောေးအပ်ပါသည်။ ကျွန်ိုပ်တိ၏
ို့် အိမ်ရောဝင်ေးအတွင်ေးသိို့်

လရောဂါကူေးစက်ပ ံွဲ့နမ
ှံ့် ှုအေည်ေးဆံိုေးမြစ်လစရေ် အတူတကွ ပူေးလပါင်ေးပါဝင်လပေးပါရေ်

ည်ေး လမတတောရပ်ခအ
ံ ပ်ပါသည်။

က ေ်ေးမောလရေးနှင့််အောေးကစောေးဝေ်ကကြီေးဌောေ၏ လရောဂါကောကွယ်လရေး
ကိိုယ်ကိိုယ်နှင့်် မိမအ
ိ ေြီေးအေောေးပတ်ဝေ်ေးက င်ရှိ

ူသောေးမ ောေးအောေး

မ်ေးညွှေ်ခ က်မ ောေးကိို

ိိုကေ
် ောမခင်ေးမြင့်် မိမိ

ံိုေး၏ က ေ်ေးမောလရေးအလပေါ် အလ

ပပြီေး လရောဂါမပေ်ပ
့် ွောေးကူေးစက်မခင်ေးကိို မိမိမှစတင်၍ ကောကွယ်ကကပါရေ် အလ

ေးထောေး ဂရိုစိိုက်

ေးေက်ထောေး တိိုကတ
် ွေ်ေး

ိိုကရ
် ပါ

သည်။
အထက်လြော်မပပါအခ က်မ ောေးထမှော မရှင်ေး

င်ေးသည်မ ောေးကိို လမေးမမေ်ေး

သိို့် စောပိ၍
ို့် စံိုစမ်ေးလမေးမမေ်ေးနိိုငပ
် ါသည်။ ကျွနပ
်ို တ
် ိို့်
ကျွန်ိုပ်တ၏
ိို့် တရောေးဝင် ဆက်သွယ်လရေး

က်မှ

ိိုပါက customercare@yomaland.com

ည်ေး လေောက်ဆံိုေးရ သတင်ေးအခ က်အ

က်မ ောေးကိို

မ်ေးလကကောင်ေးမ ောေးမှတဆင့်် လပေးပိဆ
ို့် က်သွယ်သွောေးမည် မြစ်ပါသည်။

အနရ်းန ေါ်ကျ ််းမြာနရ်းဆို ်ရြာဌြာ မျြာ်း၏ ဆက်သယ်ရ ်ဖု ််း ံ ါတ်မျြာ်း
1. ပေ်ေး

ိှုင်လဆေးခေ်ေး (Star City)
a. လဆေးခေ်ေးြိုေ်ေးေံပါတ်: 09 449523534
b. ဆရောဝေ် on call: 09 974052769

2. ရေ်ကိုေ်တိိုင်ေးလေသကကြီေး မပည်သူူ့က ေ်ေးမောလရေး ဦေးစြီေးဌောေ – 09-449001261, 09-794510057
3. မနတလ

ေးတိိုင်ေးလေသကကြီေး မပည်သူူ့က ေ်ေးမောလရေး ဦေးစြီေးဌောေ – 09-2000344, 09-43099526

4. ဗဟိိုကူေးစက်လရောဂါတိိုကြ
် က်လရေးဌောေ

- 067-3431432, 067-3431434, 09-429228991,
09-459149477

5. မပည်သူူ့က ေ်ေးမောလရေး အလရေးလပေါ်တိုေ့််မပေ်လရေးဌောေ – 067- 3420268
6. သေ်

င်လဆေးရံို - 056 21 511

7. ခ မ်ေးလမမ့်လမတတောလဆေးရံို (သေ်
8. ပေ်ေး

ိှုင်စြီ

င်) – 09 42012 3047

ံိုလဆေးရံို - 01-368 4323, 09-421042679

9. တရောေးဝင် COVID-19 Hotlines – 09756341601, 09756341602
လ

ေးစောေးစွောမြင့််

Star City Management

