ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆ
ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆ
ဆ

ေးထိုေးခွင်ပပြုဆ ကာင်ေး ပံိုစံ

ေးသည် နိုင်ငံအတွင်ေး ကိုဗစ်-၁၉ ကေးစက်ပ ံျံ့နခံှံ့ ြင်ေးကို ထန်ေးြ ျုပ်ရန် ကညီဆပေးသည်။ ကာကွယ်

ေးထိုေးပပီေးသည် လဉီေးဆရအဆရအတွက်မ ာေးလာသည်နင်အမျှ ကာကွယ်ဆ

ေးထိုေးပပီေးသတင
ို ်ေးသည် ကိုယ်ြံအာေးစနစ်

ဆကာင်ေးမွနလ
် ာပပီေး ၎င်ေးသည် ကိုဗစ်-၁၉ ဆ ကာင် ပမ
ို ိုခပင်ေးထန်ဆသာ နာမက န်ေးမှု ခြစ်နင
ို ်ဆြ မ ာေးကိုလည်ေး ဆလ ာနည်ေး
လာဆစမည် ခြစ်သည်။ တနည်ေးအာေးခြင် ကာကွယ်ဆ

ေးမ ာေးထိုေးရန် အနတရာယ်ရသမ ာေးကို ကျွန်ိုပ်တအ
ိုှံ့ ဆနခြင် ကာကွယ်

နိုင်မည်ခြစ်သည်။
အစစလာမ်ဘာသာဆရေးရာဆကာ်မတီ မဆလေးရာေးနင်ပါတ်သက်၍ နိုင်ငံဆတာ်အ

င် မဇကာရာဆကာ်မတီ ဆကာင်စီ၏

အထေး ဆကာ်မတီ အစည်ေးအဆ ေးကို ဒီဇင်ဘာလ ၃ရက်ဆနှံ့ ၂၀၂၀ြိုနစ်တွင် က င်ေးပြပပီေး အစိုေးရမ သတ်မတ်ထာေးသည်
သမ ာေးအတွက် ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆ
ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆ

ေးမ ာေးကို ြွင်ခပျုဆပေးပပီေး မခြစ်မဆန လိုအပ်ဆ ကာင်ေး

ေးမ ာေးကို ကာကွယ်ဆ

ေးအမ ျုေးအစာေးအလိုက် (၁)ကကမ် သမ
ိုှံ့ ဟိုတ် (၂)ကကမ် ထိုေးဆပေးမည် ခြစ်

သည်။ ရာေးရာေးပါေးပါေး အဆခြအဆနမ ာေးမလွ၍ ထိုေးဆ
မည် ကာကွယ်ဆ

ေးကို လက်ဆမာင်ေးကကွက်သာေးအတွင်ေး ထိုေးဆပေးဆလရသည်။ ထိုေးဆပေး

ေးအမ ျုေးအစာေးသည် လက်ရ ကာကွယ်ဆ

ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆ

ံိုေးခြတ်ြသည်။

ေးပံပေးို မှုဆပေါ်တွင် မတည်သည်။

ေးထိုေးပပီေးဆနာက် အဆပ ာစာေးနင် အခြာေးဆသာ ဆဘေးထွက်

ိုေးက ျုေးမ ာေး ခြစ်ဆပေါ်နိုင်ပပီေး ၎င်ေးကို

အြါ အာေးဆလ ာ်စာွ အစီရင်ြံသွာေးမည် ခြစ်သည်။
ဆ
က။ မည်သည်ကာကွယ်ဆ
သွာေးခြင်ေးနင် ဆ

ေးမ

ေးမှတ်တမ်ေး

ို ယြင်က ကာကွယ်ဆ

ေးထိုေးပပီေးဆနာက် ရိုတ်တရက် တက်ခြင်ေး၊ အြိုက်တနှံ့် မေးဆမ

ေးရံိုတက်ရခြင်ေးတှံ့ိုကို ကကံျုဆတွျံ့ြေးပါလာေး/ ခြစ်ြြေးလာေး။
ကကံျုဆတွျံ့ြေး/ြပါသည်။ ☐

ြ။ ခပင်ေးထန် ဓာတ်မတည်သည် ရာဇ င် ရြြေးပါသလာေး။

ရြြေးပါသည်။

မကကံျုဆတွျံ့ြေး/ြပါ။

☐

☐

မရြပါ။

☐

☐

မရပါ။

☐

မတိုက်ဆကျွေးပါ။

☐

ဂ။ ကိုယ် န်ရပါသလာေး သိုှံ့မဟိုတ် ကဆလေးယရန် အစီအစဉ်ရပါသလာေး။
ရပါသည်။

ဃ။ လက်ရ မြင်နတ
ိုှံ့ ိုက်ဆနပါသလာေး။

တက
ို ်ဆကျွေးဆနသည်။ ☐

ကာကွယ်ဆ

ေးထိုေးမည်သမ ာေးအတွက် ကိုဗစ်-၁၉ သတင်ေးအြ က်အလက်စာရွက်တင
ွ ် ဆြာ်ခပထာေးသည်အတင
ို ်ေး ကိုဗစ်

-၁၉ ကာကွယ်ဆ

ေးနင်ပါတ်သက်ဆသာ အြ က်အလက်မ ာေး၊ ၎င်ေး၏ ရည်ရွယ်ြ က်နင် ကာကွယ်ဆ

ေးထိုေးသည် နည်ေး

လမ်ေးကို ကျွန်ိုပ်အာေး ြတ်ခပပပီေးပပီ/ ကျွန်ိုပ်အဆနခြင် ြတ်ပပီေးပါပပီ။
ကျွန်ိုပ်အဆနခြင် သဆဘာတ နာေးလည်သည်မာ၁။ ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆ

ေးထိုေးခြင်ေးသည် ကာကွယ်ဆ

တံှံ့ခို ပန်မှုမ ာေးနင် ဆဘေးထွက်
၂။ ကာကွယ်ဆ
ဆ

ေးထိုေးရန်

၃။ ကာကွယ်ဆ

ေး သတင်ေးအြ က်အလက်မ ာေးတွင် ဆြာ်ခပထာေးသည်အတင
ို ်ေး

ိုေးက ျုေးမ ာေး ခြစ်ဆပေါ်ဆစနိုင်သည်။

ေး၏ အက ျုေးဆက ေးဇေးမ ာေးသည် ၎င်ေး၏ ဆဘေးထွက်

ိုေးက ျုေးမ ာေးထက်ပိုဆသာဆ ကာင် ကျွန်ိုပ်၏ ကာကွယ်

ံိုေးခြတ်ြ က်ခြင်ေးဆ ကာင် ခြစ်ဆပေါ်လာနိုင်ဆသာ အနတရာယ်မ ာေးအတွက် ကျွန်ိုပ်တွင် တာ န်ရပါသည်။
ေးသည် အနာဂတ်တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ကေးစက်ြံရမည်မဟိုတဆ
် ကာင်ေး အခပည်အ အာမြံြ က် မဆပေးပါ။

၄။ ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆ

ေးကို လက်ြံရရရန် ဤသဆဘာတညီြ က်ကို လက်မတ်ဆရေးထိုေးခြင်ေးအာေးခြင် ကျွန်ိုပ်သည်

စီစဉ်ထာေးသည်အတင
ို ်ေး ကာကွယ်ဆ

ေးထိုေးအဆရအတွက်ကို ပပီေးဆခမာက်ရန် မမ

ဆက ေးဇေးခပျု၍ ဆအာက်ပါ ြွင်ခပျုြ က်ပိုစ
ံ ံကို ခြည်ပါ (သက်

နဒအဆလ ာက် သဆဘာတပါသည်။

ိုင်ရာ အြ က်အလက်မ ာေး)

*ကျွန်ပ
ို ်----------------------------------------နိုင်ငံသာေးကတ်ခပာေးနံပါတ်/ ရ/ တပ်မဆတာ်________________________
ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆ

ေးထိုေးလက်ြံရန် *သဆ

ာတူပါသည် / သဆ

ာမတူပါ။ _______________*ကျွန်ိုပ်အတွက်။

*ကျွန်ိုပ်----------------------------------------နိုင်ငံသာေးကတ်ခပာေးနံပါတ်/ ရ/ တပ်မဆတာ်________________________
ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆ

ေးထိုေးလက်ြံရန် *သဆ

ာတူပါသည် / သဆ

ာမတူပါ။ _______________*ကျွန်ိုပ်၏ မ

/

*ကျွန်ိုပ်၏ မီခသ
ို ူမ ာေးအတွက်၊ အမည် - ____________________________________ နိုင်ငံသာေးကတ်ခပာေးနံပါတ် /
ရ/ တပ်မဆတာ်______________________
လက်ခံသူ / ဆ

ွေးမ ြုေးရင်ေးရှာ၏ လက်မတ
ှ ်

အမည်

:

အသသက်ဆသ၏ လက်မှတ်
အမည်

:

နိုင်ငံသာေးကတ်ခပာေးနံပါတ် :

နိုင်ငံသာေးကတ်ခပာေးနံပါတ် :

ရက်စွ

ရက်စွ

•

:

:

ီဆလ ာ်မမ
ှု ရဆသာ အဆ ကာင်ေးအရာမ ာေးကို မ ဉ်ေးတာေး၍ ြ က်ပစ်ပါ။

အဆရေးကကီေးမတ်ြ က် - ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆ
ခပျု၍ ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆ

သင်၏ ပူေးဆပါင်ေးဆ

ေးနင် ပတ်သက်ဆသာ ဆနာက်ထပ်အြ က်အလက်မ ာေးအတွက် ဆက ေးဇေး

ေး လက်ြံရရသမ ာေးအတွက် သတင်ေးလာကို ြတ်ပါ။

ာင်ရွက်မအ
ှု တွက် ဆက ေးဇူေးအထူေးတင်ပါသည်။ ဆက ေးဇူေးပပြု၍ ဤပံစ
ို ံကို ဆ

ေးခန်ေးသို့ို ပပန်ပိုို့ပါ။

