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** ပပည့်သူလူထုအရနပြင့် COVID-19 ရ ောဂါ ြူ်း ြ့်ပပနေ့့်ပော်းမှုြု ထန့််းြ ျုပ့်နုင့်ရ ်းအတြ့်  ရနအမ့်ပပင့်ပသုေ့ သော်းရ ောြ့် န့် ှပါြ ပါ်း ပ့်နှင့် နှာရြါင့််း ည့််း (Mask) ြု မပြ ့်မရန
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“ရု်းလုပ့်ငန့််းဌောနမ ော်းတင့်

ောင့် ွြ့် မည့် လုပ့်ငန့််းလမ့််းညွှန့်” နှင့် “တ ့်ဦ်းြု

တ ့်ဦ်း အသရပ်းပြင့််း/ သတရပ်းပြင့််း မသော်း ု ီမြ ြ့်” အတုင့််း COVID-19 ရ ောဂါ ြောြယ့်
ရ ်းနည့််းလမ့််းမ ော်းအော်း အသရပ်းပြင့််းနှင့် သတရပ်းပြင့််းတုေ့ြု လူတုင်း့် ၊ မသော်း ုတုင်း့် မှ
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 COVID-19 ရ ောဂါ

ောင့် ွြ့်ကြပါ န့် ရမတတော ပ့်ြပါသည့်။

ုင့် ော သတင့််း အြ ြ့်အလြ့်မ ော်းြု ြ န့််းမောရ ်းနှင့်အော်းြ ော်းဝန့်ကြီ်း

ဌောန၏ တ ော်းဝင့်အင့်တောနြ့် ောမ ြ့်နှာ www.mohs.gov.mm တင့် ဝင့်ရ ောြ့် ကြည့်ရှုနုင့်
ပါသည့်။

