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ကယ်ဆယ်ရရေးရေယာဉ်ခရေးစဉ် Relief Flight နှငဝ
် င်ရရာက်ောမည်
မမန်မာနင
ို ်ငံသာေးမ ာေးအတွက် အသွာေးအောကန်သတ်မန
ှု ှင် ဓာတ်ခွွဲစမ်ေးသပ်စစ်ရဆေးမခင်ေး
ရဆာင်ရွက်မည်အစအစဉ် (၁-၈-၂၀၂၂)
၁။

ကိုဗစ်-၁၉

ကာကွယ်ဆ

ေး

အကကမ်ပြညမ
် ထေးို နှံထာေးသူမ ာေးမ ာေးအဆေပြင်

ိုက်ဆ ာက်သည် အခ ေ်မတင
ို ်မီ အမ ာေး
RT-PCR ေည်ေးပြင် စစ်ဆ
ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆ

ှံိုေး (၄၈) ော ီအတွင်ေး ကဗ
ို စ်-၁၉ ဆ ာဂါကင်ေး င်ေးဆ ကာင်ေး

ေးထိုတ်ဆြေးထာေးသည် ဓာတ်ခွွဲအဆပြ မတင်ပြနိုငသ
် ူမ ာေး (သမ
ိုို့ ဟိုတ်)

ေး အကကမ်ပြညထ
် ေးို နှံထာေးသူမ ာေးမ ာေးအဆေပြင် ပမေ်မာနင
ို င
် ှံသိုို့

သည် အခ ေ်မတိုင်မီ အမ ာေး
ပြင် စစ်ဆ

ပမေ်မာနိုင်ငှံသိုို့

ိုက်ဆ ာက်

ှံိုေး (၄၈) ော ီအတွင်ေး ကိုဗစ်-၁၉ ဆ ာဂါကင်ေး င်ေးဆ ကာင်ေး RDT ေည်ေး

ေးထိုတ်ဆြေးထာေးသည်ဓာတ်ခအ
ွွဲ ဆပြမတင်ပြနိုင်သူမ ာေးအဆေပြင် ကယ်

ယ်ဆ ေးဆေယာဉ်

(Relief Flight) မ ာေးပြင် ေိုက်ြါနိုင်သည်။
၂။

ကယ်

ယ်ဆ ေးဆေယာဉ်ခ ီေးစဉ် Relief Flight မ ာေးတွင် နိုင်ငပှံ ခာေးသာေးခ ီေးသည်မ ာေးအာေး

ေက
ို ်ြါခွငပ် ြြုမည်မဟိုတ်ြါ။
၃။

ပမေ်မာနင
ို ်ငှံသိုို့ဝင်ဆ ာက်သညဆ
် ေ

(Health Declaration card) အာေး သက်
၄။

သက်

ိုင် ာ က ေ်ေးမာဆ ေးအ ာ ထှံ ပြသ ေ်၊

ိုင် ာ က ေ်ေးမာဆ ေးအ ာ မ ခ ီေးသည်မ ာေးတွင် ကိုယ်အြူခ ေ်တင
ို ်ေးတာပခင်ေးနင် ေအ
ို ြ်

ဆသာ က ေ်ေးမာဆ ေးစစ်ဆ
၅။

ြ်နင် ဝင်/ထွက်ဂတ်မ ာေးတွင် က ေ်ေးမာဆ ေးဆ ကညာခ က်

ေးမှုမ ာေးအာေး ေက်ခှံဆ

ာင် ွက် ေ်၊

ကိုယ်အြူခ ေ် ပမင်တက်ပခင်ေးအြါအဝင် ကိုဗစ်-၁၉ ဆ ာဂါ သှံသယေကခဏာမ ာေး ဆတွွေ့ သည်

ခ ီေးသည်မ ာေးအာေး သီေးပခာေးထာေး ပြီေး က ေ်ေးမာဆ ေးဝေ်ကကီေးဌာေမ သတ်မတ်ထာေးသည် ဆ
ေဆ
ွဲ ပြာင်ေးြဆ
ိုို့
၆။

ာင် ေ်၊

ပမေ်မာနင
ို ်ငှံသိုို့ ဆ ာက် ပြီေး (၁)

က်ဆပမာက်ဆေို့တင
ွ ် RDT ပြင်ေည်ေးဆကာင်ေး၊ (၅)

ဆပမာက်ဆေို့တွင် RT-PCR ေည်ေးပြင်ေည်ေးဆကာင်ေး ဓာတ်ခွွဲစမ်ေးသြ်စစ်ဆ
ကေို့်သတ်ပခင်ေးအာေး (၇) က်ဆ
၇။

ေးရှံိုမ ာေးသိုို့

က်

ေးမည်ပြစ်ပြီေး အသွာေးအော

ာင် က
ွ ်မည် ပြစ်ြါသည်။

ကိုဗစ်-၁၉ ဆ ာဂါဆတွွေ့ သည် ခ ီေးသွာေးမ ာေးအာေး က ေ်ေးမာဆ ေးဝေ်ကကီေးဌာေမ စှံသတ်မတ်ခ က်

မ ာေးနင်အညီ သတ်မတ်ထာေးဆသာ ဆ ာဂါအတည်ပြြုေူောမ ာေးထာေး သည် ဆ
ဟိုတယ်မ ာေးသိုို့ က ေ်ေးမာဆ ေးဝေ်ကကီေးဌာေ၏ ေမ်ေးညေ်ခ က်နင်အညီ ြဆ
ိုို့
ဆ ာက်မှုခှံယူ မည်ပြစ်ပြီေး ြိုဂဂေကဆ
ဆစာင်ဆ ာက်မှုခှံယမ
ူ ည်

ိုြါက ဆ

ပြင် က ခှံ မည် ပြစ်ြါသည်။

ေးရှံို/ကိုသဆ ေးစင်တာ/

ာင်၍ က ေ်ေးမာဆ ေးဆစာင်

ေးရှံို (သမ
ိုို့ ဟိုတ်) သတ်မတ်ဟိုတယ်မ ာေးတွင် က ေ်ေးမာဆ ေး

ေးကိုသမှုစ တ်မ ာေးနင် အပခာေးကိုေ်က စ တ်မ ာေးအာေး မမစ တ်
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Testing and Quarantine Requirements for Travelers to Myanmar by relief flight (1-8-2022)
1. Travelers who can't present the vaccination certificate and a negative COVID-19 RT-PCR
test result issued at most 48 hours or travelers who have the complete vaccination
certificate but do not have a negative COVID-19 RDT test result issued at most 48 hours
before arrival may enter Myanmar only by relief flights.
2. Foreigners will not be allowed to take relief flight to Myanmar
3. Travelers must submit health declaration card to Health officials present at the airport
upon arrival to Myanmar.
4. Thermal screening would be carried out in respect of all the passengers by the health
officials present at the airport.
5. The travelers found to be symptomatic during screening shall be immediately isolated
and taken to medical facility as per health protocol.
6. All travelers will be tested for COVID-19 by RDT on Day 1 and RT-PCR on Day 5 during
their 7 days quarantine period.
7. Travelers who tested positive for COVID-19 shall be immediately isolated and taken to a
medical facility/treatment center/hotel as per health protocol. Myanmar nationals shall
bear the medical cost and other costs related to isolation and treatment in designated
private hospital and hotel.

