
シェアからの COVID-19 情報多言語 No.8（ミャンマー語）

※最後に日本語訳あり

COVID-19 ဆ ိုငရ်ာသတင််း No.8 ဇွနလ်(၁၁)ရက်၂၀၂၀-ခိုနစ်ှ

１． ကမ္ဘာ့န ိုငင်မံျဘျားနငှ်ာ့ဂျပန်န ိုငင်၏ံက ိုရ ိုနဘဗ ိုငျ်ားရပ်စ်ပ ိုျားက ျားစကပ်ပန် ာ့ပ ဘျားမှုအခပြေအခန 

က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ်ပ ို်းကူ်းစက်ခခင််းခံရသသာလူနာသစ်အသရအတွက ် （WHO၏အစီရငခံ်စာမှ）သမလ(၃၁)ရက ်

・ ဥသရာပန ိုငင်မံ ာ်းတွငက််ူးစက်သရာဂါသညအ်နည််းငယက် ဆင််းလျှက်ရှ သသာလ်ည််းကမဘာတဝှမ််းတွငသ်ရာဂါက်ူးစက်ခံ

ရသဦူ်းသရမှာတ ို်းပွာ်းသနဆခဲြစ်သည။်အသမရ ကနန် ိုငင်တံွငလ်ည််းကူ်းစကမ်ှုရာခ ိုငန် ှုန််းသလ ာျော့ပါ်းလာပပီခြစ်သသာ်လည််း

သရာဂါက်ူးစက်ခံရသဦူ်းသရမှာတ ို်းပွာ်းလျှကရှ် သည်။ရိုရှာ်း၊ ဘရာဇီ်း၊အ နဒ ယ

န ိုငင်မံ ာ်းတွငက်ူ်းစက်ခပန် ျော့နှံ ျော့မှုမ ာ်းစတငသ်နပပီခြစ်သည်။ပါကစစတန၊် ဘဂဂလာ်းသ ျော့ရ်ှ န ိုငင်အံပါ အဝင်

သတာငအ်ာရှသ သနငှ်ျော့ သတာငအ်သမရ ကန ိုငင်မံ ာ်းတွငစ်တငက််ူးစက်ခပန် ျော့ပွာ်းလျှကရှ် ပါသည။်

သခမထပဲငလ်ယ်ပတဝ်န််းက ငန် ိုငင်မံ ာ်း၊ အသရှှေ့အလယပ် ိုင််းသ သရှ န ိုငင်မံ ာ်း (သဆာ် အီာသရဗ ၊

ကူဝ တ်န ိုငင် ံအစရှ သညတ် ို ျော့) တွငလ်ည််းက်ူးစက်မှုတ ို်းပွာ်းမ ာ်းခပာ်းသနပါသည်။ အသရှှေ့အလယ်ပ ိုင််းသ သ

တွငသ်နထ ိုငမ်ှုအသခခအသနဆ ို်းဝါ်းသသာအသခခအသနတငွရှ် န ိုငင်ခံခာ်းသာ်းအလိုပ်ကကမ််းသမာ်းမ ာ်းအကကာ်းတွငက်ူ်းစက်မှု

လ ငခ်မနမ် ာ်းခပာ်းသည်။

・ ဥသရာပန ိုငင်မံ ာ်းနငှ်ျော့အသမရ ကနန် ိုငင်တံွငအ်သာွ်းအလာကန် ျော့သတ်ခခင််းအာ်းပယြ် က်ပပီ်းသနရွာသအီာ်း

လပ်ရကအ်တကွ်ရည်ရွယ၍်ခရီ်းသာွ်းလာလညပ်တ်န ိုငသ်ည်ျော့သနရာမ ာ်းအာ်းပ တ်ပငက်န် ျော့သတ်ရာမှပယ်ြ က်ခခင််းမ ာ်း

ခပြုလိုပ်သနသခြင်ျော့သရာဂါက်ူးစက်ခပန် ျော့ပွာ်းမှုခပနလ်ည်ခြစ်သပေါ် န ိုငသ်ည်ျော့အလာ်းအလာရှ သနပါ

သည်။

・ အသရှှေ့သတာငအ်ာရှသ သတွငက်ူ်းစက်မှုဆက်လက်သလ ာျော့ပါ်းလျှက်ရှ သည်။
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ကမဘာသပေါ် ရှ COVID-19 လူနာသစ်အသရအတကွန်ငှ်ျော့သသဆံို်းသဦူ်းသရ

ပ ို်းကူ်းစကခံ်ရပပီ်းသသဆံို်းရာခ ိုငန် ှုန််း 6.3 % သမလ(၃၁)ရက်

新陽性者数 新死亡者数လူနာသစ်အသရအတွက် သနာက်တ ို်းသသဆံို်းသူဦ်းသရ



ဂ ပနန် ိုငင်၏ံက ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ်ပ ို်းက်ူးစက်ခခင််းခံရသသာလူနာသစ်အသရအတွက（်အလိုပ်သမာ်းနငှ်ျော့က န််းမာသရ်း 

ဝနက်ကီ်းဌာန သမလ (၂၅) ရက ်  

 

 

က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ်ပ ို်းကူ်းစက်ခခင််းခံရသသာလနူာသစ်အသရအတွက ်   （တ ိုက  ြုပမ ြုှေ့၏အစီရငခံ်စာ သမလ ၃၁-ရက）် 

 

 

・ သမလ(၂၅)ရက်သန ျော့တငွတ်န ိုငင်လံံို်းတွငအ်သရ်းသပေါ်အသခခအသနသကကခငာခ က်အာ်းရိုပ်သ မ််းခဲျော့သသာလ်ည််း 

သအဟ သမ၊ သဟာျော့က ိုင််း  ို်း၊ ခ တက  ်းရှ ်းပမ ြုှေ့ မ ာ်းရှ သဆ်းဘက်ဆ ိုငရ်ာဌာနမ ာ်းတွငအ်စိုလ ိုကအ်ခပံြုလ ိုက်က်ူးစက ်

ခပန် ျော့ပွာ်းခခင််း (cluster) မ ာ်းခြစ်သပေါ်လျှက်ခြစ်သည်။ 

・ န ိုငင်ရံပ်ခခာ်းမှဝငသ်ရာက်လာသမူ ာ်းတွငသ်ရာဂါပ ို်းကူ်းစက်သယ်သဆာငသ်ဦူ်းသရတ ို်းပွာ်းလျှကရှ် သနပပီ်းပ ို်းက်ူးစက်ခံသန

ရသညက် ိုစစ်သဆ်းသတွှေ့ ရှ ပါက(၁၄)ရက်ကကာသ်ီးသန် ျော့ခဲွခခာ်းသနထ ိုငရ်မည်ျော့ကာလက ိုသတမှ်တ်ထာ်းပါသည်။ 

・ တ ိုက  ြုပမ ြုှေ့တွငက််ူးစက်ခံရသဦူ်းသရနည််းပါ်းလာသနရာမှအနည််းငယ်တ ို်းပွာ်းလာသည်ျော့အသခခအသနတွငရှ် သနပါသည်။ 
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COVID-19  လူနာသစ်အသရအတွကန်ငှ်ျော့သသဆံို်းသဦူ်းသရ န ိုငင်တံဝှမ််းပမာ 16851

ပ ို်းကူ်းစက်ခံရပပီ်းသသဆံို်းရာခ ိုငန် ှုန််း 5.3 % 5/31

新陽性者数 新死亡者数
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တ ိုက  ြုပမ ြုှေ့တွင်COVID-19 လူနာအသစ်နငှ်ျော့သသဆံို်းသဦူ်းသရ စိုစိုသပေါ်င််း 5236

သသဆံို်းရာခ ိုငန် ှုန််း 5.8％： 5/31

新陽性者数 新死亡者数

လူနာသစ်အသရအတွက် 

လူနာသစ်အသရအတွက် 

သနာက်တ ို်းသသဆံို်းသူဦ်းသရ 

သနာက်တ ို်းသသဆံို်းသူဦ်းသရ 



２． ခရဘဂါပပငျ်ားထန်မှုမရှ သ မျဘျားပပန်လည်၍ခန ာ့စဉ်ပံိုမှန်ခနထ ိုငလ်ိုပ်က ိုငပ်ြေငျ်ားနငှ်ာ့ပတသ်က၍် 

・ က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ်ပ ို်းကူ်းစက်ခခင််းခံရပပီ်းနာ်းသနစခန််းမ ာ်း၊ သနအ မ်မ ာ်းတငွခဲွ်ခခာ်းသနခဲျော့ကကသသာသရာဂါ 

ခပင််းထနမ်ှုမရှ သမူ ာ်းကလိုပ်ငန််းခွငသ် ို ျော့ခပနလ်ည်ဝငသ်ရာက်န ိုငရ်နအ်တွက(်၁၄) ရက်ကကာသ်ီးသန် ျော့ခဲွခခာ်းသနထ ိုင ်

သည်ျော့ကာလကိုနလ်ွနပ်ပီ်းသနာကက် န််းမာသရ်းဌာန၏ဆံို်းခြတ်ခ ကက် ိုရယူရနလ် ိုအပ်ပါသည်။ထ ို ျော့အခပငပ် ို်းက်ူး 

စက်ခံရသမူ ာ်းသည်ဥပသ အရအခ  နက်ာလအတ ိုင််းအတာတခိုအတွင််းလိုပ်ငန််းခွငသ် ို ျော့ခပနလ်ညဝ်ငသ်ရာက်န ိုင ်

မည်မဟိုတ်သပ။ 

・ အသအ်းမ ခခင််း၊က ိုယပူ်ခခင််းအစရှ သသာသရာဂါလကခ ာမ ာ်းရှ သသာ်လည််းက ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ်ပ ို်းကူ်းစက် 

ခခင််းခံရသညဟ်ိုစစ်သဆ်းသတွှေ့ ရှ ခခင််းမရှ ပါကလိုပ်ငန််းခွငသ် ို ျော့သရာဂါလကခ ာခပပပီ်းရှစ်ရကအ်ကကာတွငခ်ပနလ်ည ်

ဝငသ်ရာကန် ိုငပ်ပီ်းသဆ်းဝါ်းကိုသမှုခံယူခခင််းမရှ ပဲသရာဂါလကခ ာသပ ာက်ကင််းခဲျော့ပါကသံို်းရက်ကကာပပီ်းသနာကလ်ိုပ် 

ငန််းခွငသ် ို ျော့ခပနလ်ညဝ်ငသ်ရာက်န ိုငပ်ါသည်။ (ဂ ပနက်ိုနထ်ိုတ၊်သန် ျော့ရှင််းသိုသတသနအြဲွှေ့) 

・ လိုပ်ငန််းခွငသ် ို ျော့ခပနလ်ည်ဝငသ်ရာကလ်ာသကူ ိုလိုပ်ငန််းခွငမှ်သန်ွးသထ်ွးစွာကက ြုဆ ိုရနလ် ိုအပ်ပါသည်။ 

・ လိုပ်ငန််းခွငသ် ို ျော့ခပနလ်ည်ဝငသ်ရာကမ်ည်ျော့သအူတကွ်နာ်းသနန ိုငသ်ည်ျော့အသခခအသနြနတ််ီးသပ်းရနလ် ိုအပ်ပါသည်။ 

က န််းမာသရ်းဌာနနငှ်ျော့ခပြုစိုသစာင်ျော့သရှာက်သည်ျော့သဂဟာမ ာ်းတွငအ်သံို်းခပြုသမူ ာ်းလံိုခခံြုစ တ်ခ သဘ်းကင််းသစရနဝ်န ်

ထမ််းမ ာ်းအာ်း「ဗ ိုင််းရပ်စ်ပ ို်းကင််းရှင််းသကကာင််းသထာက်ခံစာထိုတသ်ပ်းသစခ ငသ်ည」်ဟိုစဉ်းစာ်းသကာင််းစဉ်းစာ်း 

မည်ခြစ်သသာလ်ည််း「လူတ ိုင််းကူ်းစက်ခံသနရန ိုငသ်ည」်「မည်သမူဆ ိုမသ လ ိုကပဲ်သတူပါ်းအာ်းကူ်းစကမ် သစ 

န ိုငသ်ည」်ဟိုစဉ်းစာ်းရနအ်သရ်းကကီ်းပါသည်။သနထ ိုငမ်သကာင််းသသာဝနထ်မ််းအာ်းအလိုပ်မှအနာ်းယူန ိုငသ်စရန ်

စီစဉသပ်းရနလ် ိုအပ်သည်။ထ ိုမှသာလိုပ်ငန််းခွငအ်တွင််းက်ူးစကမ်ှုမှကာကယွ်န ိုငမ်ည်ခြစ်သည်။ 

・ ဝနထ်မ််းထမှံ「ဗ ိုင််းရပ်စ်ပ ို်းကင််းရှင််းသကကာင််းသထာက်ခံစာ」 က ိုမသတာင််းခံရနအ်သရ်းကက်ီးပါသည်။သဆ်းကိုသ 

သည်ျော့ဌာနနငှ်ျော့က န််းမာသရ်းဌာနမ ာ်းသည်ဆရာဝနန်ငှ်ျော့က န််းမာသရ်းဝနထ်မ််းမှလ ိုအပ်သည်ဟိုသတ်မှတ်သသာသ ူ

မ ာ်းအတွကက်ိုသသဆာငရွ်က်သပ်းသသာသနရာမ ာ်းခြစ်ပပီ်းအလိုပ်သမာ်း၊ဝနထ်မ််းမ ာ်းမှ「ဗ ိုင််းရပ်စ်ပ ို်းကင််းရှင််း 

သကကာင််းသထာက်ခံစာ」ရယူန ိုငရ်နအ်တကွ်တ ိုငပ်င၊်ခပသရမည်ျော့သနရာမဟိုတပ်ါ။ 

・ မ မ ၏သနအ မ်တွငစ်စ်သဆ်းန ိုငသ်သာက ရ ယာမ ာ်း၏လိုပ်သဆာငခ် က်မှာစ တ်ခ ရခခင််းမရှ သညက် ိုသ ရှ ထာ်းရနလ် ိုအပ်

သည်။ကမဘာျော့န ိုငင်အံသ်ီးသ်ီးတွငလ်ွယက်စွူာစစ်သဆ်းန ိုငသ်သာက ရ ယာမ ာ်းသရာင််းခ လျှက်ရှ ပပီ်းဂ ပနန် ိုငင်ံ 

တွငလ်ည််းသကကာ်ခငာလျှကရှ် သသာလ်ည််းလကရှ် အသခခအသနတွငသ်ဆ်းရံိုမ ာ်းတငွစ်စ်သဆ်းလျှက်ရှ သသာ PCR  

စစ်သဆ်းခခင််းကဲျော့သ ို ျော့တ က သသာအသခြရရှ ခခင််းမရှ ပဲ မလ ဲသာ၍အသံို်းခပြုသနသသာသဆ်းခန််းမ ာ်းရှ ဆရာဝနမ် ာ်း 

သည်လည််းတာဝနခံ်ယူန ိုငမ်ှုမရှ သသာသကကာင်ျော့သဆ်ွးသန်ွးတ ိုငပ်ငလ်ာပါကသခြရှင််းသပ်းန ိုငရ်နမ်လယွ်ကပူါ။ 



က ို်းကာ်း - https://note.stopcovid19.jp/n/n74204fb1d5f1 

က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်ပ်ပ ို်းအထ်ူးသလျော့လာသမူ ာ်းအြဲွှေ့အစည််း။ 

ယခိုအမ ာ်းအာ်းအသ သပ်းခ ငသ်သာအရာ8#လိုပ်ငန််းခွငသ် ို ျော့ခပနလ်ည်ြ ို ျော့ခပငဆ်ငန် ိုငရ်န်

「သရာဂါခပင််းထနမ်ှုမရှ သမူ ာ်းခပနလ်ည်၍သန ျော့စဉဘဝနငှ်ျော့လိုပ်ငန််းခွငသ် ို ျော့ခပနလ်ာသသာအခါ」 

 

 

３． န ိုငင်ပံြေဘျားသဘျားမျဘျားသည်လည်ျားအထ ျားပံာ့ပ ိုျားခပျားအပ်ခင က ိုရယ န ိုငပ်ြေငျ်ားရှ /မရှ  

・ ဂ ပနန် ိုငင်အံစ ို်းရအြဲွှေ့ မှဧပပီလ ၂၀-ရက ်၂၀၂၀-ခိုနစ်ှတွင「်က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ်ပ ို်းကူ်းစက်သရာဂါဆ ိုငရ်ာ 

စီ်းပွာ်းသရ်းလိုပ်သဆာငခ် က」်ဆံို်းခြတ်ခ မှတ၍်က်ူးစကမ်ှုက ယ်ခပန် ျော့မှုမရှ သစရနန်ငှ်ျော့စာ်းဝတ်သနသရ်းအတကွ ်

လ ငခ်မနတ် က စွာအသထာက်အကခူြစ်သစရနရ်ညရွ်ယ်၍အထ်ူးပံျော့ပ ို်းသငသွပ်းအပ်ရနဆ်ံို်းခြတ်ခဲျော့သည်။ 

・ ဤအထ်ူးပံျော့ပ ို်းသပ်းသသာယန််းသငတွသ န််းအာ်းလက်ခံရယူန ိုငသ်မူ ာ်းမှာသတမှ်တ်ထာ်းသသာသန ျော့ရက်တငွသ်နထ ိုငသ်အူ

သခခခံသနထ ိုငခွ်ငျော့မှ်တပံ်ိုတင ်(juumin kihon daicho)တွငစ်ာရင််းဝငသ်ခူြစ်ပပီ်း 

ဂ ပနန် ိုငင်သံာ်းမဟိုတ်သသာ်လည််းသတမှ်တ်ထာ်းသသာသန ျော့ရက်တငွသ်နထ ိုငသ်အူသခခခံသနထ ိုငခွ်ငျော့ ်

မှတပံ်ိုတင(်juumin kihon daicho)တွငစ်ာရင််းဝငပ်ါကအထ်ူးပံျော့ပ ို်းသငအွာ်းလက်ခံရယူန ိုငမ်ည်ခြစ်သည်။ 

・ အသခခခံသနထ ိုငခွ်ငျော့မှ်တပံ်ိုတင(်juumin kihon daicho)ဆ ိုသညမှ်ာသနထ ိုငသ်၏ူအမည်၊သမွ်းသကက ရာဇ်၊ 

လ ငအ်မ  ြု်းအစာ်း၊ သနရပ်လ ပ်စာမ ာ်းအာ်းသရ်းသငွ််းထာ်းသသာသနထ ိုငခွ်ငျော့လ်ကမှ်တ(်juuminhyo)အာ်းအသခခခံ၍ 

မှတတ်မ််းရယူထာ်းသသာစာရင််းခြစ်သည်။န ိုငင်ခံခာ်းသာ်းမ ာ်းသညဂ် ပနန် ိုငင်သံ ို ျော့လာသရာက်ကာစအခ  နမ် ာ်းနငှ်ျော့ 

မတူသသာသ သသ ို ျော့အ မ်သခပာင််းသရွှေ့သသာအခါမ ာ်းတွငဇ် ိုင််းလ  ်းကတ်က ိုငသ်ဆာငခွ်င်ျော့ရရှ သခူြစ်ခဲျော့ပါကသက်ဆ ိုင ်

ရာသ သရှ ရပ်ကွကရံ်ို်းမ ာ်းတငွသ်တင််းသပ်းပ ို ျော့ရနဥ်ပသ ထိုတ်ခပနထ်ာ်းသည်။ 

・ အလည်အပတန်ငှ်ျော့စီ်းပွာ်းသရ်းလိုပ်ငန််းဗီဇာခြင်ျော့ဂ ပနန် ိုငင်သံ ို ျော့လာသရာက၊်သနထ ိုငသ်မူ ာ်းအစရှ သသာကာလတ ိုသနထ ိုင်

သမူ ာ်း၊ ဂ ပနန် ိုငင်တံွငသ်နထ ိုငခွ်င်ျော့မရှ ပဲက နရ်စ်သနထ ိုငသ်မူ ာ်းသည်သနထ ိုငသ်အူသခခခံမှတပံ်ိုတငစ်ာရင််း 

တွငစ်ာရင််းတငထ်ာ်းခခင််းမရှ သသာသကကာင်ျော့အထ်ူးပံျော့ပ ို်းသငကွ ိုလကခံ်ရယူန ိုငမ်ညမ်ဟိုတ်သပ။ 

・ ဧပပီလ (၂၇ ) ရက်သန ျော့တွငသ်နထ ိုငသ်အူသခခခံမှတပံ်ိုတငစ်ာရင််းတငွစ်ာရင််းဝငထ်ာ်းသခူြစ်ပါကလက်ခံရယူန ိုင ်

မည်ခြစ်ပါသည်။ 

・ ဧပပီလ (၂၇) ရက်သန ျော့တငွသ်နထ ိုငသ်အူသခခခံမှတ်ပံိုတငစ်ာရင််းတွငစ်ာရင််းမဝငထ်ာ်းသသာန ိုငင်ခံခာ်းသာ်းမ ာ်း 

အနက်န ိုငင်သံ ို ျော့ခပနရ်နအ်ခကအ်ခဲရှ သသာအလိုပ်သငသ်ငတ်န််းသာ်းသဟာင််းမ ာ်း၊ပညာသငသ်က ာင််းသာ်းသဟာင််းမ ာ်းနှ

https://note.stopcovid19.jp/n/n74204fb1d5f1


င်ျော့ ိုကခသည်အခြစ်သလျှာက်ထာ်းဆသဲမူ ာ်း၏ကသလ်းမ ာ်းလည််းအထ်ူးပံျော့ပ ို်းသငကွ ိုလက်ခံရယူန ိုငသ်ည်က ိုသမလ (၁၉) 

ရက်သန ျော့တွငထ်ိုတ်ခပနသ်ကကခငာခဲျော့သည။် အလိုပ်သငသ်ငတ်န််းသာ်းနငှ်ျော့ပညာသငသ်က ာင််းသာ်းမ ာ်း 

အနက ် 「တန််းက တ ိုင််းဇ ိုင」်နငှ်ျော့「တ ိုခိုသတ်းကဆို  ို (၃)လ」ကကာသနထ ိုငခွ်င်ျော့က ိုရရှ ထာ်းသမူ ာ်းသည「်တ ိုခိုသတ်း

ကဆို  ို (၆)လ」သ ို ျော့သနထ ိုငခွ်င်ျော့က ိုသခပာင််းလဲသလျှာက်ထာ်းပပီ်းသနထ ိုငသ်အူသခခခံမှတ်ပံိုတငစ်ာရင််းတွငစ်ာရင််းဝင်

ထာ်းရနလ် ိုအပ်ပါသည်။ 

(က ို်းကာ်း - ijuuren https://migrants.jp/news/office/20200520.html）。 

・ သက်ဆ ိုငရ်ာသ သတာဝနခံ်ရံို်းမှလက်ခံရရှ န ိုငမ်ည်ျော့သထူစံာတ ိုကမှ်သပ်းပ ို ျော့လာသသာသလျှာက်လ ာတွငသ်ငလွက်ခံရယမူ

ည်ျော့သငစွာရင််းဆ ိုငရ်ာအခ ကအ်လက်က ိုခြည်ျော့သငွ််းသရ်းသာ်းပပီ်းသငစွာရင််းစစ်သဆ်းရနအ်သထာက်အထာ်းသကာပီ်နငှ်ျော့လူ

က ိုယတ် ိုငခ်ြစ်သကကာင််းစစ်သဆ်းရနစ်ာရွကစ်ာတမ််းသကာပီ်တ ို ျော့က ိုသက ဆ ိုငရ်ာသ သတာဝနခံ်ရံို်းသ ို ျော့စာတ ိုကမှ်သပ်းပ ို ျော့

သသာနည််းနငှ်ျော့မ ိုငန်မ်ဘာကတ်က ို က ိုငသ်ဆာငထ်ာ်းသမူ ာ်းကအငတ်ာနက်တွငလ် ိုအပ်သသာ

အခ ကအ်လက်နငှ်ျော့လက်ခံရယမူည်ျော့သငစွာရင််းမ ာ်းက ိုခြည်ျော့သငွ််းသရ်းသာ်းပပီ်းလ ိုအပ်သသာအသထာကအ်ထာ်းမ ာ်းက ိုပူ်း

တွဲတငခ်ပ၍သလျှာက်ထာ်းရယနူ ိုငပ်ါသည်။

（က ို်းကာ်း： အသထသွထအွိုပ်ခ ြုပ်သရ်းဝနက်က်ီးဌာန） 

  Tamotsu Nakasa SHARE၏ပူ်းတွဲဥကက ဌ MD 

https://migrants.jp/news/office/20200520.html


Information of COVID-19 No.8  2020/6/11  

１． 世界と日本の新型コロナウイルス感染症状況  

新型コロナウイルスウイルス感染症新規陽性者数 （WHO レポートより）5 月 31 日 

・ ヨーロッパにおける流行はやや下火になりつつありあるが、世界の累積の COVID-19 陽性者

数は、継続して増加している。米国の増加率は減少しているものの感染者数は増加傾向、ロ

シア、ブラジル、インドでの感染拡大が始まっている。パキスタン、バングラデシュを含む

南アジア地域、南米での流行がはじまり、地中海沿岸、中東の国々（サウジアラビア、クウ

ェートなど）でも増加している。中東地域の流行拡大は、外国人労働者として、劣悪な住居

状況にいる人たちの間での流行である。 

・ ヨーロッパや米国におけるロックアウトの解除、夏のバカンスにむけての観光地も開かれる

こととなり、感染の再拡大の可能性もある。

・ 東南アジア地域では減少状況が継続している。
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日本の新型コロナウイルス感染症の新規陽性者数（厚生労働省、5 月 25 日） 

新型コロナウイルス感染症新規陽性患者数（東京都のレポートより 5 月 31 日） 

・ 5 月 25 日、全国で緊急事態宣言が解除されたものの、愛媛、北海道、北九州市などの医療施

設でのクラスターが発生している。

・ 外国からの入国者の陽性例が増加してきている。陽性者には、14 日間の隔離期間を設けてい

る。

・ 東京都の発生数も減少傾向から、多少の増加傾向にある。

２． 軽症者の社会復帰について 

・ 新型コロナに感染し、宿泊施設や自宅で療養した軽症者の職場復帰は、14 日療養後に医療保

健関係者の判断が必要となる。また、新型コロナに感染した方は、法律により一定期間の就業

が制限されている。

・ 発熱や風邪などの症状があったものの、新型コロナと診断されなかった方の職場復帰の目安

は、症状が出てから 8 日後であること、かつ、薬なしで症状がなくなってから 3 日後である。
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（日本産業衛生学会） 

・ 職場復帰者を会社はあたたかく、迎える必要がある。 

・ 復帰者の休める体制作りをする必要がある。保育所や介護施設などでは、利用者の安心・安全

のために、従業員に「陰性の証明を出してほしい！」と思うこともあるかもしれないが、「誰

もが感染しているかも」「誰もが気づかないうちに感染させているかも」と考えることが大切

である。体調不良の従業員は、働かせず、休ませることが必要であり、それが職場での感染拡

大防止につながる。 

・ 「陰性の証明」の提出を従業員に求めない事が重要である。医療機関や保健所は、医師や保健

師が必要と判断した患者さんの対応をする場所であり、従業員が「陰性の証明」のために相談・

受診する場所ではない。 

・ 自宅で受けられる検査キットの精度は不十分であることを認識する必要がある。世界各国で、

簡易的な検査キットが販売され、日本でも宣伝されているが、現時点では、病院で受ける PCR

検査と同じくらいの精度での結果は得られず、かかりつけ医は検査キットの質には責任をも

てないので、相談をしても十分に対応することは難しい。 

参照：https://note.stopcovid19.jp/n/n74204fb1d5f1 

コロナ専門家有志の会 今、拡散してほしいこと 8 ＃復帰に備えよう「軽症者が日常生活や職

場に戻るとき」  

 

３． 外国人は特別定額給付金（給付金）をもらえるか 

・ 2020 年 4 月 20 日、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が政府で閣議決定され、感染

拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、特別定額給

付金事業が実施されることになった。 

・ この１０万円給付金の給付対象者は、基準日において住民基本台帳に記録されている者であ

り、日本国籍を有しない外国人であっても、基準日に住民基本台帳に記録されていれば給付を

受けることが可能である。 

・ 住民基本台帳とは、住民の氏名、生年月日、性別、住所などが記載された住民票を編成したも

ので、住民の方々に関する事務処理の基礎となるものである。外国人は、新たに日本に入国す

る際や、市区町村へ引っ越しをする際に、「在留カード」を持っているのであれば、住まいの

市区町村に転入の届出を行う義務がある。 

・ 観光やビジネスのためのビザで日本に入国、滞在している短期滞在者、また、在留資格を持た

ずに日本に滞在している超過滞在者は、住民基本台帳に記録されていないため、給付金の対象

とならない。 

・ 基準日である４月２７日に、住民基本台帳に記録されている外国人であれば、給付対象となる。 

・ ４月 27 日の基準日に住民基本台帳に登録されていない外国人のうち、帰国困難な状態に置か

れている（元）技能実習生、（元）留学生、また、難民申請者の子どもについても、特別定額

給付対象とするとの発表があった（5 月 19 日）。技能実習生や留学生で「短期滞在」や「特定

活動（３カ月）」の在留資格の人は、「特定活動（６カ月）」への在留資格変更許可申請を行い、

https://note.stopcovid19.jp/n/n74204fb1d5f1


住民基本台帳への登録が必要となる。 

（参照：移住連 https://migrants.jp/news/office/20200520.html）。 

・ 市区町村から受給権者宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書

類と本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送するか、マイナンバーカード所持者がマイ

ナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申

請することにより、申請できる。 

（参照：総務省） 

   Tamotsu Nakasa シェア共同代表 MD 

https://migrants.jp/news/office/20200520.html

