
အစီအစဥ်ကာလမ ာ
အ ောက်တ ိုဘောလ ၃၁ရက််၊၂၀၂၂
ခိုနှစ်အထိ ဖြစ်သည်။

COVID-19 ကော လ   တွက်
အ အွ ကြေး ကောကွယ်မှု  ထ ြေး ခံစောြေး ခွ  ်

အ သက်အာမခံထာား ရ ိသူတတွေအ တွေက် အထူားကက ပ်မတ်ကုသ 
တ ာင် (ICU)တွေင် ကုသ မှုခံ ယူရဖခင်ား၊C O V I D-19 ကူား စက်ခံရတသာ 
တကကာင့်် အ သက် ုံားရ ှုံား ရဖခင်ား တိို့  အ တွေက် အခမ ့်ထပ်တိာုး အ က  ိား 
ခံစာား ခွေင့််



အသက်အာမခံထာားရ ိသူတတွေအတွေက်
အ ထူားကက ပ်မ တ်တ ာင် (I C U )တွေင် 
ကုသမှုခံယူရ ဖခင်ား၊COVID-19 တရာဂါ ကူား
စက်ခံရတသာတကကာင့်် အ သက် ုံားရ ှုံား ရ 
ဖခင်ားတိို့အတွေက် အခမ ့် ထပ်တိာုးအက  ိား 
ခံစာားခွေင့််

COVID-19 ကော လ   တွက်
အ အွ ကြေး ကော ကွယ်မှု   ထ ြေး ခံစောြေးခွ  ်

 စီ စဥ်ကောလမှော အ ောက်တ ိုဘောလ၃၁ ရက်၊
၂၀၂၂ခိုနှစ် ထ  ဖြစ်သည။်

က ရမ္ာ့်ကပ်တရာဂါ  ုိားကကီား က ဖမနမ်ာ
နိင်ုငံရ ဲ့မိသာား စုအ မ ာား အဖပာား ကုိ
တိက်ုခုိက်ခ ့်တာတကကာင့်် ကျွနတ်တာ်တိို့အ တန 
န ့်ဖပ နလ်ည်ထူတထာင်တန   ကာလမ ာ သင့််အ 
တွေက် ပုိမုိတကာင်ား မွေနတ် ့်လတူန မှုဘဝကုိ 
တည်တ ာက်ရာမ ာ တထာက်ပံံ့်တပား ြိို့
သနနဠိာနခ် ထာား 
ပါတယ်။အက ပ်အတည်ားကာလမ ာ တငွေတကကား
ဝနထု်ပ်ဝနပုိ်ား အတွေက် သ င့််ရ ဲ့ စုိားရိမ် ပူပနမ်ှုတတွေ 
ကုိ တလ ာ့်ခ  တပား ြိို့  သင့််ကုိ တငွေတကကား
ကာကွေယ်မှုတပားမယ့်် ထပ်တိာုး အ က  ိား ခံစာား 
ခွေင့််ကုိ တပား အပ်သွောား မ ာ ပါ။



(က) အသက်အာမခံထာားရ ိသူသာလ င် အက  ိားခံစာားခွေင့််အတွေက် အက  ံားဝင်ပါသည်။

(ခ) COVID-19 တရာဂါကူားစက်ခံရတသာတကကာင့်် အစုိားရတ ား ုံ (သိို့ )အစုိားရခွေင့််ဖပ ထာားတသာ COVID-19 ကုသတရားစင်တာ (သိို့ ) တ ား ုံတွေင် တက်တရာက်တ ားကုသမှု ခံယူဖခင်ားအတွေက်သာ အက  ိားခံစာားခွေင့််ရ ိသည်။

(ဂ) တရာဂါရ ိပပီားသာား အတဖခအတနဖြစ်နိုင်တသာတကကာင့်် အက  ိားခံစာားခွေင့််အတွေက် ၁၄ ရက် တစာင့်် ုိင်ားကာလရ ိပါသည်။ တပေါ်လစီအသက်ဝင်သည့််တန ့်မ စပပီား တနာက် ၁၄ ရက်အကကာမ သာ အသက်အာမခံထာားရ ိသူဟာ
(အသက်အာမခံထာားရ ိသူမ သာ) COVID-19 ကူားစက်ခံရတကကာင်ားတ ားစစ်သိရ ိခ ့်တသာ် COVID-19 အက  ိားခံစာားခွေင့််ကုိ ရရ ိမည်ဖြစ်ပါသည်။

COVID-19 တရာဂါကူားစက်ခံရတသာတကကာင့််အထူားကကပ်မတ်ကုသတ ာင် (ICU) တွေင်
ကုသမှုခံယူရသည့််အတွေက် သင့််အာမခံထာားတငွေစုစုတပါင်ား၏ ၅၀ ရာခုိင်န  နာ်း
(အမ ာား ုံားအက  ိားခံစာားခွေင့်် ၁၀,၀၀၀,၀၀၀ က ပ်အထိ)

အထူားကကပ်မတ်ကုသ တ ာင် (ICU) တွေင် တ ားကုသမှု ခံယူရဖခင်ားအတွေက် 
အက  ိား ခံစာား ခွေင့််
အသက်အာမခံထာားရ ိသူအတွေက်အက  ံားဝင်ပါသည်။

COVID-19 ကောလ တွက် အ အွ ကြေး ကော ကွယ်မှု 
  ထ ြေး ခံစောြေး ခွ  ်

အသက် ုံားရ ှုံား ရဖခင်ားအတွေက်
အက  ိား ခံစာားခွေင့််
အသက်အာမခံထာားရ ိသူအတွေက်အက  ံားဝင်ပါသည်။

COVID-19 တကကာင့်် အသက် ုံားရ ှုံားရဖခင်ားအတွေက် သင့််အာမခံထာားတငွေစုစုတပါင်ား၏ ၁၀၀
ရာခုိင်န  နာ်း (အမ ာား ုံားအက  ိားခံစာားခွေင့်် ၁၅,၀၀၀,၀၀၀ က ပ်အထိ)

ထုတ်ယူပပီားတသာ အထူားကကပ်မတ်ကုသတ ာင် (ICU)အက  ိားခံစာားခွေင့််ရ ိပါက 
နတ်ုယူထာားမည်ဖြစ်သည်။



COVID-19 ကော လ   ထ ြေး   က   ြေး ခံစောြေး ခွ  ် 
 တွက် စညြ်ေးကမ်ြေးသတ်မှတ်ခ က်မ ောြေးနှ ် သအဘောတ ညခီ က်မ ောြေး
ဤ စီ စဥ်ကောလမှော အ ောက်တ ိုဘောလ၃၁ရက်၊ ၂၀၂၂ခိုနှစ် ထ  
ဖြစ်ပ ီြေးစညြ်ေးကမ်ြေးခ က်မ ောြေးမှော အ ောက် ါ တ ို ်ြေးဖြစ် ါသည။်

(က) Manulife Myanmar မ  အသက်အာမခံတပေါ်လစီဝယ်ထာားသူမ ာားအာားလံာုးသည် သတ်မ တ်ကာလအတွေင်ား 
အထူားကကပ်မတ်ကုသတ ာင် (ICU) တွေင် ကုသမှုခံယူရဖခင်ား သိို့ COVID-19 တရာဂါကူားစက်ခံရတသာတကကာင့်် 
အသက် ုံားရ ှုံားရဖခင်ားတိို့အတွေက် အပုိကုနက် စရိတ် မလိအုပ်ဘ  ထပ်တိာုးအက  ိားခံစာားခွေင့််ကုိ ပုိင် ုိင်ခွေင့််ရ ိသည်။

( ) COVID-19 အတည်ဖပ လူနာအဖြစ် တ ားစစ်ခ က်မ တ်တမ်ား (လိအုပ်ခ က်မ ာား)
• အစုိားရ၏တရာားဝင် COVID-19 ကုသမှုတ ား ုံ (သိို့ ) အစုိားရခွေင့််ဖပ ထာားတသာ COVID-19 ကုသတရားစင်တာ (သိို့ ) တ ား ုံမ 
ကုသတပားလိက်ုတသာ အထူားကု ရာဝနထံ်မ  တ ားကုသမှု မ တ်တမ်ား။

• လူနာအမည်၊ တမွေားတန ့်သကက ရာဇ် (အသက်) ၊ တနရပ်လိပ်စာ။
• အတည်ဖပ လူနာအဖြစ်တရာဂါရ ာတြွေတတွေ့ရ ိဖခင်ား၊ တ ား ုံတက်၍တ ားကုသမှုခံယူတနတသာ အတဖခအတန (ဥပမာ- လူနာသည် COVID-19

ကူားစက်ခံရတသာတကကာင့်် တ ား ုံ၏အတရားတပေါ်ဌာန (ICU) တွေင် * ရက်ရ ိတနပပီဖြစ်တကကာင်ား)
* ရက်အတိအက ကုိ ဖြည့််စွေက်တြာ်ဖပရန်

• ကုသတပားတသာ အထူားကု ရာဝနက်ကီား၏အမည်၊ ရာထူား၊ မ တ်တမ်ားထုတ်ဖပနသ်ည့််တန ့်စစွေ ၊ အမည်တံ ိပ်တံာုး  ုိက်န ပ်ိထာားတသာလက်မ တ်
• တ ား ုံ၏တရာားဝင်ထုတ်ဖပနစ်ာပုံစံ (အကယ်၍ရနိင်ုလ င်)

• ကုသစရိတ်တဖပစာ (အကယ်၍တ ား ုံမ ကုသစရိတ်တကာက်ခံခ ့်သည်ရ ိတသာ်)
(ဇ) Manulife Myanmar သည် မိမိတိို့၏မူပုိင်လပ်ုပုိင်ခွေင့််အရ စည်ားကမ်ားသတ်မ တ်ခ က်မ ာားန င့်် သတဘာတူညီခ က်မ ာားကုိ ကကိ တင်အသိတပားဖခင်ားမရ ိဘ  
တဖပာင်ားလ ပုိင်ခွေင့််ရ ိသည်။

(ခ) အသက်အာမခံထာားရ ိသူသာလ င် အက  ိားခံစာားခွေင့််အတွေက်အက  ံားဝင်ပါသည်။
(ဂ) COVID-19 တရာဂါကူားစက်ခံရတသာတကကာင့်် အစုိားရတ ား ုံ (သိို့ ) အစုိားရခွေင့််ဖပ ထာားတသာ COVID-19

ကုသတရားစင်တာ (သိို့ ) တ ား ုံတွေင် တက်တရာက်တ ားကုသမှု ခံယူဖခင်ားအတွေက်သာ အက  ိားခံစာားခွေင့််ရ ိသည်။
(ဃ) တရာဂါရ ိပပီားသာား အတဖခအတနဖြစ်နိင်ုတသာတကကာင့်် အက  ိားခံစာားခွေင့််အတွေက် ၁၄ ရက် 
တစာင့်် ုိင်ားကာလရ ိပါသည်။ တပေါ်လစီအသက်ဝင်သည့််တန ့်မ စပပီား တနာက် ၁၄ ရက်အကကာမ သာ 
အသက်အာမခံထာားရ ိသူဟာ (အသက်အာမခံထာားရ ိသူမ သာ) COVID-19

ကူားစက်ခံရတကကာင်ားတ ားစစ်သိရ ိခ ့်တသာ် COVID-19 အက  ိားခံစာားခွေင့််ကုိ ရရ ိမည်ဖြစ်ပါသည်။
(င)အသက်အာမခံဝယ်ယူထာားသူသည် အထူားကကပ်မတ််ကုသတ ာင် (ICU) တွေင် ကုသမှုခံယူရဖခင်ား န င့်် 
အသက် ုံားရ ှုံားရဖခင်ားတိို့အတွေက် အက  ိားခံစာားခွေင့်် တစ်ကကိမ်သာရရ ိပါမည် (ထုတ်ယူပပီားတသာ ICU

အက  ိားခံစာားခွေင့််ရ ိပါက နတ်ုယူထာားမည်ဖြစ်သည်)။ မည်သည့််အတဖခအတနမ  ိားတွေင်မ ုိ 
အက  ိားခံစာားခွေင့််မ ာားအာားလံာုးကုိ တစ်ကကိမ်သာလ င် ရယူနိင်ုပါသည်။ (COVID-19 ဖပနလ်ည်ခံစာားရဖခင်ားအတွေက် 
ဒတိုယအကကိမ် တပားအပ်ဖခင်ားမရ ိတတာ့်ပါ)
(စ) အသက်အာမခံဝယ်ယူထာားသူမ ာား သိို့ မဟတ်ု သက် ုိင်ရာ တရာားဝင်ကုိယ်စာားလ ယ်တိို့သည် မိမိတိို့၏ 
ကုနက် စရိတ်ဖြင့်် အထူားကကပ်မတ်တ ာင် (ICU) တွေင် တ ားကုသမှုခံယူဖခင်ား သိို့ မဟတ်ု 
အသက် ုံားရ ှုံားရဖခင်ားအတွေက် ရက်တပါင်ား ၉၀ အတွေင်ား Manulife Myanmar သိို့  
အတထာက်အထာားစာရွေက်မ ာားတင်ဖပကာ အက  ိားခံစာားခွေင့််ကုိ တလ ာက်ထာားနိုင်ပါသည်။ 
ထုိအတထာက်အထာားစာရွေက်စာတမ်ားမ ာားတွေင် COVID-19 အတည်ဖပ လူနာအဖြစ် တ ားစစ်ခ က်မ တ်တမ်ား၊ 
တ ား ုံတက်ရသည့််အခ နိက်ာလ၊ ဖမနမ်ာနိင်ုငံတွေင် မ တ်ပုံတင်ထာားသည့်် တ ားဘက် ုိင်ရာ 
အတည်ဖပ တသစာရင်ား (သက် ုိင်ရာ) တိို့ပါဝင်ပါသည်။



န စ်တပါင်ား ၁၃၀ တက ာ်တိင်ုတအာင် ကမ္ာတစ်ဝနာ်းရ ိ မိသာားစုမ ာား
ပုိမုိတကာင်ားမွေနတ်သာအနာဂတ်ကုိ ပုိင် ုိင်နိင်ုရန ်မ နက်နတ်သာ အာမခံအစီအစဥ်မ ာားန င့််
တငွေတကကား ုိင်ရာအကကံတပားခ က်မ ာားအာားဖြင့်် ကာကွေယ်မှု တပားလာခ ့်ပါသည်။  
သင့််မိသာားစုစာားဝတ်တနတရားန င့်် အနာဂတ်သည် သင့််အတပေါ်တွေင် မ ီခုိတနသည်ကုိ 
ကျွနတ်တာ်တိို့ သိနာားလည်ထာားပါသည်။ သိို့ ဖဖြစ်ပါတသာတကကာင့်် ယခုက ့်သိို့  
ခက်ခ က ပ်တည်ားတသာ အခ နိက်ာလတွေင် သင်ကကိ ားစာားတနသည့်် အတလ ာက် 
ကျွနတ်တာ်တိို့သည်လည်ား သင်အလိအုပ် ုံား အခ နိတ်ွေင် တငွေတကကားအာားဖြင့််ကာကွေယ်မှုတပားရန ်
အသင့်် ရ ိတနပါသည်။ 

ကျွနအ်တောတ် ို့ အ ကော ်ြေး



အမ တ် ၁၁၊ ကနရိ်ပ်သာလမ်ားန င့်် ဦီားတအာင်ဖမတ်လမ်ားတထာင့််၊ 
၁၆ လွှာ၊ ကနသ်ာယာ ုံားခနာ်းတာဝါ၊ မဂဂလာတတာင်ညွှန် ့်စပမိ နယ်၊
ရနကု်န၊် ဖမနမ်ာ။


