COVID -19 ကိ†ိနာ ဗိင်းရပ် (စ်) ေရာဂါ မြပန်ပ့ ွားေအာင် ကာကွယပ
် ါ ！
"ထထပ် သိပ်သည်း ေလာင်ပိတ် ေသာ" ၃ခအား ေˆာင်ကျ‰ပါ！
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■COVID -19 ကိ›ိနာ ဗိင်းရပ်(စ်) ကးစက် ေရာဂါ ƒ„င ့် စပ်လျ•းေသာ အေသးစိတအ
် ချက် အလက် များ
・အိင်းချိခ›ိင် COVID -19 ကိ›ိနာ ဗိင်းရပ်(စ်) ကးစက် ေရာဂါ စီမထ
ံ ိနး် ချ ပ်ေသာ ဆိက်(ဒ်)

https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi
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့် လပ်သမားေရးရာ ဝန်žကီးဌာန COVID -19 ကိ›ိနာ ဗိင်းရပ်(စ်) ကးစက် ေရာဂါƒ„င ့် စပ်လျ•းေသာ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708̲00001.html

・တရားေရး ဝန်žကီးဌာန

ƒိင်ငြံ ခားသားများ ၏ ဘဝေနထိင်ေရး အေထာက်အက ြပ အွနလ
် ိင်းဆိက်(ဒ်)

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10̲00055.html
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ံ ကာ ƒ„းီ ေƒ„ာ ဖလ„ယမ
် • အသင်း
ဖန်းနံပါတ် 052-961-7902 အိင်းချိခ›ိင် ƒိင်ငတ
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