
流水號 နံပါတ်စဉ်: 

 
本送達證明一式三份/聯，第一份/聯由通知機關隨執行卷宗存查，第二聯送交本人或其法定代理人、監護人或保護
人，第三份/聯由集中檢疫場所收存 

ပပငး်ထန်ပပီးအထူးကူးစက်တတ်သောအဆုတ်သောင်သောဂါဗဟုိQuarantineပပုလုပ်ပြင်းအသကကာင်း 

စာနှင့်တေားရုံးတေားစီေင်ေန်အြွင့်အသေးအသကကာင်းကကားပြင်း 

嚴重特殊傳染性肺炎集中檢疫通知書及提審權利告知 

နာမည်။ : 

姓名： 

မှတ်ပုံတင်နံပါတ်/နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နံပါတ်။ : 

身分證號/護照號碼： 

 တေား၀င်ကိုယ်စားလှယ။်: 

法定代理人: 

မှတ်ပုံတင်နံပါတ်/နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နံပါတ်။ : 

身分證號/護照號碼： 

ဖုန်းနံပါတ်။ : 

聯絡電話： 

ေတ်မှတ်ထားသောQuarantineသနော။(ဖွင့်လှစ်လူမှပဖည့်ေန်) 

指定檢疫場所：(由開立人員填寫) 

၁။ေင်ေည် □ အတည်ပပုပပီးသောသောဂါပဖစ်ပွားမှု၏ဆက်ေွယ်ေူေ့ုိမဟုတ် □ သောဂါပဖစ်ပွားသနသောသေေ 

များေ့ုိြေီးေွားလာြဲ့ပြင်း/သနထိုင်ြဲ့ပြင်း(သေွေးြျယ်ပါ)ပပငး်ထန်သောအထူးကူးစက်တတ်သောအဆုတ်သောင်သောဂါပျ ံ့ပွားမှုကိုကာကွယေ်

န်နှင့်ေင်၏ကျန်းမာသေးကိုကာကွယေ်န်A.D.         ြုနှစ်         လ        သန့မ ှ______ြုနှစ်        လ          သန့ 

အထိစုပပီးQuarantineပပုလုပ်လိမ့်မည်။ 

因您為□確診個案之接觸者或□曾有流行地區旅遊史/居住史(請勾選)，為防範嚴重特殊傳染性肺炎之傳染，並保障您自己的健康，於民國___年___月___

日至___年___月___日期間進行集中檢疫。 

၂။ ေင်ေည်နိုင်ငံကို၀င်သောက်၍ သောဂါလက္ခဏာများေှိလျှင် နမူနာယူပပီးသနာက် ေတ်မှတ်ထားသောQuarantine စင်တာကိုပို့မည်။ 

သနာက်တွင်စစ်သဆးမှုေပ်လေ်Negativeပဖစ်၍Quarantineစင်တာ၏ ဆော၀န်ဖွင့် လှစ်သောကျန်းမာသေးသထာက်ြံစာေေှကိာ 

ဤQuarantineအသကကာင်းကကားစာကို ဖျက်ေိမ်းနိုင်ပါေည်။ 

如您為入境後有症狀旅客，於採檢後將送指定集中檢疫場所，俟檢驗結果陰性，且經集中檢疫場所衛生組醫師評估身體狀況適合返家進行

後續居家檢疫，即廢止本集中檢疫通知書。 

၃။ ပပငး်ထန်သောအထူးကူးစက်တတ်သောအဆုတ်သောင်သောဂါကာကွယတ်ားဆီးသေးနှင့်အြက်အြဲသပဖေှင်းသေး စည်းမျဉ်းများအပိုေ် ၃ 

နှင့်အထူးကူစက်တတသ်ောအဆုတ်သောင်သောဂါQuarantineကာလအတွင်းကပ်သောဂါ ကာကွယသ်ေးအပိုေ်၂အေ 

ကပ်သောဂါကာကွယ်သေးသလျှာ်သကကးကိုသလျှာက်နိင်ုပါေည်။ဤသလျှာက်လွှာေည် Quarantineပပုလုပ်ပပီးမှ ၂နှစ်အတွင်းမေံုးလျှင် 

ဖျက်ေိမ်းေွားမည်။ 

符合嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第 3 條規定及嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償辦法第  2 條之適用對象

得申請防疫補償。防疫補償之申請，自受隔離或檢疫結束之日起，因 2 年間不行使而消滅。 

၄။Quarantineကာလအတွင်း ေင်ေည်ကျန်းမာသေးစစ်သဆးသဆာင်ေွေက်မှု/စည်းကမ်းသေြျာပပုလုပ် လိုက်နာ ၍ေမည်(ပူးတွဲစာ၁)။ 

မလိုက်နှာပါက  အုပ်ြျုပ်သေးအာဏာတည်ဥပသေပုေ်မ ၂၇ နှင့်ပုေ်မ ၂၈ နံပါတ်၂စည်းကမ်း ေတ်မှတ်ြျက်အေ  

သလျှာ်သကကးသကာက်မည်။ 

檢疫期間請您確實做好各項健康監測措施/規定(如附件 1)，如未遵守，將依行政執行法第 27 條及 28 條第 2 項規定，執行直接強制，

並依法裁處罰鍰: 

 ကပ်သောဂါကာကွယ်သေးဥပသေပုေ်မ၄၈(အတည်ပပုပပီးသောသောဂါပဖစ်ပွားမှု၏ဆက်ေွယ်ေူ)ကိုြျ ိုးသဖာက်ပါက 

ပပင်းထန်သောအထူးကူးစက်တတ်သောအဆုတ်သောင်သောဂါကာကွယတ်ားဆီး သေးနှင့်အြက် အြဲသပဖေှင်းသေး 

စည်းမျဉ်းများအပိုေ်၁၅နံပါတ်၁စည်းကမ်းအေ ထိုင်၀မ်းသေါ်လာ၂ေိန်းမှ၁၀ေိန်း အထိသလျှာ်သကကးသကာက်ပါမည်။ 

違反「傳染病防治法」第 48 條(確診個案之接觸者)，將依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第 15 條第 1 項

處新臺幣 20 萬以上 100 萬元以下罰鍰。 

 ကပ်သောဂါကာကွယ်သေးဥပသေပုေ်မ၅၈(သောဂါပဖစ်ပွားသနသောသေေ များေ့ုိြေီးေွား လာြဲ့ပြင်း/ သနထိုင်ြဲ့ပြင်း) 

ကိုြျ ိုးသဖာက်ပါက  ပပင်းထန်သောအထူးကူးစက်တတ်သောအဆုတ်သောင်သောဂါ ကာကွယတ်ား ဆီး သေးနှင့်အြက် 

23.07.2020ပပန်လည်ပပငဆ်င်ထားသောဗားေှင်း 

中-緬版 



流水號 နံပါတ်စဉ်: 

 
本送達證明一式三份/聯，第一份/聯由通知機關隨執行卷宗存查，第二聯送交本人或其法定代理人、監護人或保護
人，第三份/聯由集中檢疫場所收存 

အြဲသပဖေှင်းသေး စည်းမျဉ်းများအပိုေ်၁၅နံပါတ်၂စည်းကမ်းအေထိုင်၀မ်သေါ်လာ၁ေိန်းမှ ၁၀ေိန်းအထိ သလှျာ်သကကး သကာက် 

ပါမည်။ 

 違反「傳染病防治法」第 58 條(曾有流行地區旅遊史/居住史者)，將依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第 15

條第 2 項處新臺幣 10 萬以上至 100 萬元以下罰鍰。 

၅။ ေင်နှင့်ေင်၏သဆွမျုးမိတ်သဆွများေည် တေားရုံးတေားစီေင်ပြင်းဥပသေအေ တေားစီေင်ေန် သေေြံတေား 

ရုံးေ့ုိသလျှာက်နိုင်ပါေည်။ေင်၏သဆွမျ ိုးမိတ်သဆွ၏နာမည်၊လိပ်စာ၊ ဖုန်းနံပါတ်ေို့မဟုတ်အီးသမလ်များကိုတာ၀န်ေှိေူကိုသပး၍ 

ေက်ဆိုင်ော၀န်ထမ်းေည်ေင်Quarantine၀င်သောေတင်းကို ေင်၏သဆွမျ ိုးတို့ဆီသပးပို့ပါမည်။(ပူတွဲစာ၂နှင့်၃) 

您或您的親友有權利依照提審法的規定，向地方法院聲請提審。 

您可提供工作人員您親友之姓名、地址、電話或電子郵件，執行機關將盡合理努力通知您的親友有關您接受集中檢疫之訊息(附件 2 及附件 3)。 

၆။ေင်ေည်မည်ေည့်သမးြွန်းမဆို သအာက်သဖာ်ပပသောတာ၀န်ေှိေူနဲ့ဆက်ေွယ်နိုင် ပါေည်။ 

如您有任何問題，可與以下工作人員聯絡 

 

တာ၀န်ေှိေူနာမည်။  :     ောထူး။ :     ဖုန်းနံပါတ်။ : 
工作人員姓名：                職稱：     電話： 

 အသကကာင်းကကားစာဖွင့်လှစ်သောဌာန။: /通知書開立機關：                           ဦးစီးြျုပ် 首長 

 

 

 

 

 

အသကကာင်းကကားစာထုတ်သပးေည့်အြျနိ် - A.D.         ြုနှစ်        လ   သန့        နာေီ        မိနှစ် 

通知書開立時間：民國 年 月 日 時 分 

  

  

ဤအသကကာင်းကကားစာကိုေသောမတူပါက ဤအသကကာင်းကကားစာေေှသိန့မှစ၍ ၃၀ေက်သန့အတွင်း 

အယူြံဥပသေပုေ်မ၅၈နံပါတ်၁စည်းကမ်းအေ  မူလအပု်ြျုပ်သေးဆိုင်ောေဏ်ြတ်အသေးယူမှုဆိုင်ောအာ ဏာပိုင်အဖွဲ့ေည် 

အေနားြံလွှာကိုေက်ဆိုင်ောအာဏာပိုင်ထံတင်ပပေမည်။ 

對本通知如有不服，應於本通知單送達之次日起 30 日內，依訴願法第 58 條第 1 項規定，繕具訴願書經原行政處分機關向訴願管轄機關提

起訴願。 

 

ဌာနတံဆပိ်သြါင်း 
 機關戳章 



流水號 နံပါတ်စဉ်: 

 
本送達證明一式三份/聯，第一份/聯由通知機關隨執行卷宗存查，第二聯送交本人或其法定代理人、監護人或保護
人，第三份/聯由集中檢疫場所收存 

ပူတွဲစာ၁ 
 附件 1 

Quarantineကာလအတွင်းကျန်းမာသေးကိစ္စေပ်များစစ်သဆးမှုနည်းလမ်းများ/ေတ်မှတ်ြျက်များ 

檢疫期間各項健康監測措施 /規定 : 

၁။ေတ်မှတ်ထားသောQuarantineစင်တာတွင်သနေမည်။အပပင်မထွက်ေ။ ထို့ပပင်နယ်သပမ ေ့ုိမ ဟုတ်နိုင်ငံမှ ထွက်ြွာပြင်း မပပုပါ။ 
留在檢疫場所指定範圍內，不外出，亦不得出境或出國。 

၂။ လက်ကိုေန့်ေှင်းသအာင်ထားပါ။ အပမဲတမ်းလက်သဆးပါ။ မူလစည်းကမ်းတွင်ဆပ်ပပာနှင့် သေကို အေံုးပပုနိုင်ေည်ေ့ုိမဟုတ် 

အေက်ပျပံါဝင်သောလက်ေန့်သဆးေည်ပဖင့် လက်ကိုစင်ကကယ် သအာင်သဆးနိုင်ေည်။ ထို့ပပင်အတတ်နိုင်ဆုံးလက်ပဖင့်မျက်လုံး၊ 

နှာသြါင်းနှင့်ပါးစပ်ကို တိုက်ရိုက်မထပိါနှင့်။ 
請維持手部清潔，保持經常洗手習慣，原則上可以使用肥皂和清水或酒精性乾洗手液進行手部清潔。另應注意儘量不要用手直接碰觸眼睛、鼻子

和嘴巴。 

၃။ သကျးဇူးပပုကာ အေက်ရှုလမ်းသကကာင်း ေန့်ေှင်းသေးနှင့် သြျာင်းဆိုးလျှင် သလာကဝတ်ကို လိုက်နာပါ။သြျာင်းဆိုပြင်း 

နှင့်အေက်ရှုလမ်းသကကာင်းြက်ြဲသောအြျနိ်တွင် နှာသြါင်းစည်းကိုတပ်ဆင်ပါ။ နှာသြါင်းစည်းေည်ပါး စပ်နှာသြါင်း 

အေည်များသပေွားသောအြျနိ်တွင် ြျက်ြျင်းအေစ်လဲကာ အသဟာင်းကို အတွင်းေက်ေ့ုိ သြါက်ကာသေြျာအမှိုက်ပုံးထဲေ့ုိစွန့်ပစ်ပါ။ 

နှာသြျသောအြျနိ်တွင် မျက်နှာေုတ်ပုဝါ ေ့ုိမဟုတ်လက်ကိုင်ပုဝါကို အေံုးပပုကာ နှာသြါင်းပါးစပ်ကိုအုပ်ထားေမည်။ မျက်နှာေုတ်ပုဝါနှင့် 

လက်ကိုင်ပုဝါမေှိပါက အကကျလက်ကို အေံုးပပုနိုင်ေည်။ အေက်ရှုလမ်းသကကာင်းမူမမှန်ပါက အပြားေူနှင့် ဆက်ေွယစ်ကားသပပာသော 
အြျနိ်တွင် ြွဲစိတ်ြန်းေံုးနှာသြါင်းစည်းကိုအေံုးပပုပါ။ ထို့ပပင်၁.၅ မီတာအထက်ေှိအကွာအသဝးတွင်သနပါ။ လက်မျက်နှာပပင်ေည် 

အေက်ရှုလမ်းသကကာင်း မှအေည်များကို ထိမိသောအြါတွင် ဆပ်ပပာနှင့်သေကိုအေုံးပပုကာ လက်ပွတ်တိုက် ပြင်းပဖင့် 

ေန့်ေှင်းသအာင်သဆးသကကာပါ။ 
請落實呼吸道衛生及咳嗽禮節。有咳嗽等呼吸道症狀時應戴口罩，當口罩沾到口鼻分泌物時，應立即更換並內摺丟進垃圾桶。打噴嚏時，應用面

紙或手帕遮住口鼻，若無面紙或手帕時，可用衣袖代替。如有呼吸道症狀，與他人交談時，請戴上外科口罩並儘可能保持 1.5 公尺以上距離。手

部接觸到呼吸道分泌物時，請用肥皂及清水搓手及澈底洗淨。 

၄။ဗဟုိQuarantineစင်တာတွင်သနေသော အြျနိ်တွင် သန့စဉ်မနက်/ညတစ်ကကိမ်စီကိုယ်အပူြျနိ်တိင်ုးပါ။ ကိုယ်အပူြျနိ်နှင့် 

လှုပ်ေှားမှုမှတ်တမ်း (ဥပမာဖိုင်တွဲAဇယား)တိုက့ို အသေးစိတ်မှတ်တမ်းတင်ထားပါ။ Quarantine စင်တာမှေန့်ေှင်း သေးအဖွဲ့ေားများကို 

ကိုယ်တိုင်ေတင်းပို့ပါ။ Quarantine စင်တာမှေန့်ေှင်းသေး အဖွဲ့ေားများေည်လည်း ၎င်းတို့ေက်မှ ေင်၏မနက်/ည ကိုယ်အပူြျနိ် 
မှတ်တမ်းများကို  သကာက်သပးမည်ပဖစ်ေည်။ 
請於集中檢疫期間內，每日早/晚各量體溫一次、詳實記錄體溫及活動史(如附件 A 表格)，主動通報檢疫場所衛生組人員；檢疫場所衛生組人員將

主動追蹤您的早/晚體溫紀錄。 

၅။အကယ်၍ေင်ေည်ဖျားသနပါက (≧38 ˚ C) ေ့ုိမဟုတ်သြျာင်းဆိုးသနပါက အေက်ရှုြက်ြဲပြင်း စေည့်အေက်ရှု 
လမ်းသကကာင်းဆိုင်ောအသပြအသနများ၊ အနံ့အေောပုံမှန်မဟုတ်ပြင်း၊ ဝမ်းသလျာပြင်းေ့ုိမဟုတ် အပြားကိုယ်ြန္ဓာ သနမသကာင်းပါက 

ြွဲစိတ်ြန်းေံုးနှာသြါင်းစည်းကို လျင်ပမန်စွာတပ်ဆင်ပါ။ Quarantineစင်တာမှ ေန့်ေှင်း သေးအဖွဲ့ေား များကို ကိုယ်တိုင်ဆက်ေွယပ်ါ။ 

အလျင်ပမန်ဆုံး သဆးကု ေမှုြံယူေန်ပူးသပါင်းပါဝင်ပါ။ 
倘您有發燒(≧38˚C)或咳嗽、呼吸急促等呼吸道症狀、嗅味覺異常、腹瀉或其他任何身體不適，請立即佩戴外科口罩，主動與檢疫場所衛生組人員

聯繫，以協助儘速就醫治療。 

၆။ သဆးကုေမှုြံယူသနစဉ် ဤအသကကာင်းကကားစာကုိဆောဝန်ကုိပပေပါ။ ထ့ုိပပင်ဆောဝန်အား ထိစပ်မှုောဇဝင်၊ ြေီးေွား ောဇဝင်နှင့် 

သနထုိင်ြ့ဲသောောဇဝင်များကုိသပပာပပပါ။ 
就醫時，請將本通知單出示給醫師，並應主動告知醫師接觸史、旅遊史及居住史。



流水號 နံပါတ်စဉ်: 

 
本送達證明一式三份/聯，第一份/聯由通知機關隨執行卷宗存查，第二聯送交本人或其法定代理人、監護人或保護
人，第三份/聯由集中檢疫場所收存 

ပူးတဲွစာA 
 附件 A 

 
ကုိယအ်ပူြျနိ်နှင့်ေွားလာမှုမှတ်တမ်းပပဇယား /體溫及行程紀錄表 

အမည်/姓名： 
ကူးစက်မှုပဖစ်ပွားသနသောသနောေ့ုိသောက်သောသန့/ သနာက်ဆုံးတစ်ကကိမ်ထိစပ်သောကူးစက်ြံေသောသန့      
自流行地區入境日/最後一次接觸確定病例日：  
ဗဟုိQuarantine စင်တာတွင်ေှသိောအြျနိ်:             နှစ်        လ        ေက် မှ         နှစ်            လ          ေက် 
集中檢疫期間：                                    年      月        日  至     年          月        日   

သန့စဲွ 
日期 

အပူြျန်ိ 

(ေီဂေီ) 
體溫(度) 

နှာေည်ယိုပြင်း၊ 

နှာပိတ် ပြင်း 
流鼻水/鼻塞 

သြျာင်းဆိးုပြင်း
咳嗽 

အေက်ရှုြက်ြဲ 
ပြင်း 

呼吸困難 

အနံ့အေော 

ပံုမှန်မဟတု် ပြင်း 
嗅味覺異常 

ဝမ်းသလျာ  

ပြင်း 
腹瀉 

တစ်ကုိယ် 
လုံးနာကျင် ပြင်း 

全身倦怠 

သပြလက်သလးဖက်
အားမ ေှိပြင်း 
四肢無力 

လှုပ်ေှားမှုမှတ်တမ်း 
活動史紀錄 

 မနက်ပိင်ုး 上午  □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ  
ညသနပိုင်း 下午  □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ 

 မနက်ပိင်ုး 上午  □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ  
ညသနပိုင်း 下午  □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ 

 မနက်ပိင်ုး 上午  □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ  

ညသနပိုင်း 下午  □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ 

 မနက်ပိင်ုး 上午  □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ  
ညသနပိုင်း 下午  □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ 

 မနက်ပိင်ုး 上午  □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ  
ညသနပိုင်း 下午  □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ 

 မနက်ပိင်ုး 上午  □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ  

ညသနပိုင်း 下午  □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ 

 မနက်ပိင်ုး 上午  □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ  
ညသနပိုင်း 下午  □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ 

 မနက်ပိင်ုး 上午  □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ  
ညသနပိုင်း 下午  □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ 

 မနက်ပိင်ုး 上午  □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ  

ညသနပိုင်း 下午  □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ 

 မနက်ပိင်ုး 上午  □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ  
ညသနပိုင်း 下午  □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ 

 မနက်ပိင်ုး 上午  □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ  
ညသနပိုင်း 下午  □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ 

 မနက်ပိင်ုး 上午  □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ  

ညသနပိုင်း 下午  □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ 

 မနက်ပိင်ုး 上午  □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ  
ညသနပိုင်း 下午  □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ 

 မနက်ပိင်ုး 上午  □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ  
ညသနပိုင်း 下午  □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ □မေိှ     □ေိှ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ေင်ေည်နယ်သပမအတွင်းဝင်သောက်ပပီးသနာက်ပုိးေိှသောြေီးေည်ပဖစ်ပါက ဗဟုိQuarantine 

စင်တာတွင်စစ်သဆးသောအြျန်ိ negative ပဖစ်ပါက 

ဆောဝန်မှကုိယ်ြန္ဓာကျန်းမာသေးအသပြအသနကုိစစ်သဆးပပီးသနာက်အိမ်တွင်သနထုိင်သစကာသနာက်

ပုိင်းဆက်လက်ကာစစ်သဆးမည်ပဖစ်ေည်။ 

_____နှစ်___လ___ေက်မှစကာနယ်သပမဝင်သောက်ြျန်ိမှစ၍၁၄ေက်အိမ်တွင် Quarantine 

သနထုိင်ေန်လုိက်နာပါ။ 

※您為入境後有症狀之旅客，在集中檢疫期間經檢驗為陰性，且經醫師評估身體狀況適合返家進行後續

居家檢疫，自___年___月___日起請繼續配合完成入境後 14 日居家檢疫措施。 

ဆရာ၀န်လက်မှတ်။ /醫師簽名: 

Quarantineခံသူ(တရား၀င်ကုိယ်စားလှယ်)လက်မှတ်။ /接受檢疫者(法定代理人)簽名: 

Quarantine စင်တာေှိကျန်းမာသေးအဖွဲ့။ 
陪同至集中檢疫場所之衛生單位人員： 

Quarantine စင်တာေှိကျန်းမာသေးဌာန၀န်တမ်း။ 
檢疫場所衛生組人員： 

ကျန်းမာရရးအဖွဲ့ဖုန်းနံပါတ်။ 
上開衛生組人員聯絡電話： 



流水號 နံပါတ်စဉ်: 

 
本送達證明一式三份/聯，第一份/聯由通知機關隨執行卷宗存查，第二聯送交本人或其法定代理人、監護人或保護
人，第三份/聯由集中檢疫場所收存 

ပပငး်ထန်ပပီးအထူးကူးစက်တတ်သောအဆုတ်သောင်သောဂါဗဟုိQuarantineပပုလုပ်ပြင်းအသကကာင်းစာနှင့်တေားရုံးတေားစီေင်ေန်အြွင့်အ

သေးအသကကာင်းကကားစာသပးပို့ြျက်ေက်သေြံစာ 

嚴重特殊傳染性肺炎集中檢疫通知書及提審權利告知送達證明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

若本人(法定代理人)拒絕簽名，工作人員請填以下表格 

 

 

ကျွန်ုပ်(တေားဝင်ကုိယစ်ားလှယ်)ေညA်.D.မှ____ ြုနှစ် ______ လ______ ေက်_____ နာေ ီ
______မိနစ်တွင်ပပင်းထန်ပပီးကူးစက်တတ်သောအဆုတသ်ောင်သောဂါဗဟုိ Quarantine  
ပပုလုပ်ပြင်းအသကကာင်းကကားစာကုိ လက်ြံေေိှပါေည။် ကျွန်ုပ်ကုိယတ်ိုင် 
ေ့ုိမဟုတ်ကျွန်ုပ်၏သဆွမျ ိုးေူငယ်ြျင်းများတွင်တေားရုံးတေားစီေင်ေန်  ပမို့နယ်တေားရုံးကုိ 
စစ်သဆးေနအ်ြွင့်အသေးေှိသကကာင်းနားလည်ပပီးပဖစ်ေည။် 
本人(法定代理人)已於民國____年____月____日____時____分 

收悉嚴重特殊傳染性肺炎集中檢疫通知書，並了解本人或本人之親友有權利依提審法規定向地方法院聲請提審。 

ကျွန်ုပ်(တေားဝင်ကုိယစ်ားပပု) /本人(法定代理人) 

□ သအဂျင်စီမှသဆွမျ ိုးေူငယ်ြျင်းများကုိအသကကာင်းကကားေနမ်သတာင်းဆိုပါ။  

不請求執行機關通知親友。 

□ သအဂျင်စီမှသအာက်ပါသဆွမျ ိုးေူငယ်ြျင်းများကိုအသကကာင်းကကားေန်သတာင်းဆိုေည။်  
請求執行機關通知以下親友： 

ပထမသဆွမျ ိုးေူငယ်ြျင်/第一位親友  

အမည်: /姓名： 

သနေပ်လိပစ်ာ: /住址： 

ဖုနး်နံပါတ:် /電話：  

E-mail: /電子郵件： 

 

ေုတယိသဆွမျ ိုးေူငယ်ြျင်း /第二位親友 

အမည်: /姓名： 

သနေပ်လိပစ်ာ: /住址： 

ဖုနး်နံပါတ:် /電話：  

E-mail: /電子郵件： 

ကျွနု်ပ် (တေားဝင်ကိယ်ုစားပပု)လက်မှတ်:      ေက်စွ:ဲ A.D._____နှစ် ____လ _____ေက ်

本人(法定代理人)簽名：            日期：民國____年____月____日 

ပူးတဲွစာ၂ 
 附件 2 

工作人員                ，已向本人(法定代理人)解釋其聲請提審之相關權利，並要求本人於提審權利告知書簽
名，但本人拒絕簽名。  
工作人員簽名：                    日期：民國____年____月____日 



流水號 နံပါတ်စဉ်: 

 
本送達證明一式三份/聯，第一份/聯由通知機關隨執行卷宗存查，第二聯送交本人或其法定代理人、監護人或保護
人，第三份/聯由集中檢疫場所收存 

သဆွမျ ိုးေူငယ်ြျင်းများကိုတေားစီေင်ေန်အြွင့်အသေးအသကကာင်းကကားစာ 
告知親友提審權利通知書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

若該親友拒絕簽名，工作人員請填以下表格 

ေင်၏သဆွမျ ိုးေူငယ်ြျင်း /您的親友 
 
ဦး/သေါ်_________၊ မှတ်ပုံတင်နံပါတ်(ေို့မဟုတ်နုိင်ငံကူးနံပါတ်):________ 
______________________先生/女士，身份證字號(或護照號碼)：_________________ 
ဗဟုိ Quarantine စင်တာမှ ကိုက်ညီမှုနှင့်ပပည့်စုံသောသကကာင့် သအာက်ပါ တေားဥပသေေတ်မှတ်ြျက်များကို ဗဟုိQuarantine 
စင်တာမှအသကာင်အထည်သဖာ်ေွားမည်ပဖစ်ေည်။ 
因符合集中檢疫政策適用對象，依下列法律規定實施集中檢疫措施 
□ ကိစ္စေပ်နှင့်ထိသတွ့ေူအသနပဖင့် ကူးစက်သောဂါကာကွယ်သေးဥပသေပုေ်မ၄၈ အပိုေ် ၁ေတ်မှတ်ြျက်အေ 

ကူးစက်ြံေေူလူနာနှင့် ထိသတွ့ေူေို့မဟုတ်ကူးစက်မှုေံေယေှိေူအသနပဖင့် ကျန်ေှကိာ စစ်သဆးပြင်း၊ 
ကကိုတင်ကာကွယမ်ှုများ၊ သဆးစားပြင်း၊ Lock down ပပုလုပ်ပြင်းစေည်တို့လုပ်သဆာင်ေမည်။ /為確診個案之接觸者，依傳染

病防治法第  48 條第  1  項規定，為傳染病病人之接觸者或疑似被傳染 
□ ပိုးပျ ံ့သနသောသနောများေ့ုိြေီးေွားောဇဝင်ေှိပြင်း/သနထိုင်ြဲ့ပြင်းေှိပါက ကူးစက်သောဂါကာကွယ်သေး ဥပသေပုေ်မ ၅၈ 

ေတ်မှတ်ြျက်အေ ဝင်သောက်ပြင်း၊ နိုင်ငံပြား(နယ်ပယ်)ေွားသောက်သောေူအသနပဖင့် ဗဟိုစနစ်မှ ကူးစက်မှုကာကွယသ်ေး၊ 
စစ်သဆးပြင်း၊ lockdown ပပုလုပ်ကာ ကုေပြင်းများလုပ်သဆာင်ေမည်။ /曾有流行地區旅遊史/居住史，依傳染病防治法第 58 
條規定，為入、出國(境)之人員，主管機關得採行防疫、檢疫、隔離治療等必要處置。 

 
ေင်၏သဆွမျ ိုးေူငယ်ြျင်းမှာ ေင့်အားတေားဥပသေစီေင်ပြင်းနှင့်ေက်ဆိုင်သောအြွင့်အသေးကိုအသကကာင်းကကားြံေေူအသနပဖင့် 
ေင့်အားသအာက်ပါကိစ္စေပ်များကို အထူးအသကကာင်းကကားအပ်ပါေည်။ 
由於您的親友指定您為提審法相關權利之受通知者，特此通知您以下事項： 
၁။ ဗဟုိ Quarantine စင်တာတွင်သနထိုင်သောအသကကာင်းေင်းကိုသေွေးြျယ်ပါ။ /前揭集中檢疫措施之執行原因： 

□ လူနာနှင့်ထိသတွ့သကကာင်းသေြျာေူပဖစ်သောသကကာင့် အိမ်တွင် 
lockdownသနထိုင်ြျနိ်တွင်ေက်ဆိုင်ောနည်းလမ်းများကို မလိုက်နာပြင်း /確定病例密切接觸者，居家隔離期間未遵守相

關規範者。 
□ ိုိးေှိသောသေေကိုဝင်သောက်သောအြျနိ်မှစကာအိမ်တွင်lockdown သနသောအြျနိ်တွင်ေက်ဆိုင်ောနည်းလမ်းများကို 

မလိုက်နာပြင်း /自流行地區入境，居家檢疫期間未遵守相關規範者。 
□ နယ်ပယေ်ို့ဝင်သောက်ပပီးသနာက်ဗဟုိ Quarantine စင်တာတွင် ထားေှိြံေပြင်း /入境後須集中檢疫之旅客。 
□ သေေအစိုးေသပပာင်းသေွှေ့ပပီးသနာက်အိမ်တွင် lockdown မသနသတာ့ပြင်း/အိမ်တွင်Quarantine မသနထိုင်သတာ့ပြင်း /經地

方政府協調後仍無居家隔離/居家檢疫處所者。 
□ အပြား /其他： 

၂။ လုပ်သဆာင်မည့်အြျနိ်: A.D.          နှစ်        လ          ေက်            နာေီ            မိနစ် 
執行時間：民國 年 月 日 時 分。 

၃။ လုပ်သဆာင်မည့်သနော (လိပ်စာေ့ုိမဟုတ်အသေးစိတ်သနော၏မှတ်ထားမှု): 
執行地點（地址或可認定具體地點之記載）： 

၄။ ေင့်တွင်တေားစီေင်သေး၏ေတ်မှတ်ြျက်များသပါ်အြွင့်အသေးေှိေည်။ သေေတေားရုံးေ့ုိတင်ပပနိုင်ေည်။ 
您有權利依照提審法的規定，向地方法院聲請提審。 

၅။အသကကာင်းကကားသောအြျနိ်: A.D.            နှစ်               လ              ေက်             နာေီ          မိနစ် 
通知時間：民國 年 月 日 時 分。 

၆။ အသကကာင်းကကားသောပုံစံ(သဖာ်ပပပါ ေ့ုိမဟုတ်သအာက်ပါအကွက်တွင်အမှတ်ပြစ်ပါ။): /通知方式(載明或勾選下方欄位)： 
□ လက်ေှသိနောတွင် လက်မှတ်ထိုးလက်ြံပြင်း /現場親自簽收。 
□ ဖုန်းနှင့်အသကကာင်းကကားပပီးသနာက် အသကကာင်းကကားစာကိုနှစ်ကကိမ်မှတ်တမ်းတင်ပုံစံပဖင့်သဆွမျ ိုးေူငယ်ြျင်းေ့ုိပို့ပြင်း 

 /電話告知後，通知書以雙掛號方式郵寄該親友。 
□ ဖက်စ်ေ့ုိမဟုတ်စာတိုက်မှအသကကာင်းကကားပပီးသနာက် အသကကာင်းကကားစာကို နှစ်ကကိမ်မှတ်တမ်းတင်ပုံစံပဖင့် 

သဆွမျ ိုးေူငယ်ြျင်းေိုပို့ပြင်း /傳真或電郵告知後，通知書以雙掛號方式郵寄該親友。 
၇။ တာဝန်ြံဆက်ေွယ်ေန်လူ /執行機關聯絡人 

တာဝန်ြံ၏အမည်နှင့်ောထူး; /工作人員姓名與職稱：      ဖုန်းနံပါတ်း /電話號碼： 
အသကကာင်းကကားြံေေူလက်မှတ်း     ေက်စွဲး A.D.                နှစ်            လ                ေက် 
被通知人簽名：        日期：民國 年 月 日 

ပူးတဲွစာ၃ 
 附件 3 

工作人員             ，已向該親友遞送告知親友提審權利通知書，並要求該親友於通知書簽名，但該親友拒絕簽名。  

工作人員簽名：                                偕同工作人員簽名： 

日期：民國      年     月      


