
참고  

 선별검사 비용 및 통보의무 면제 안내-외국인대상 

စစ်ေဆးခ နှင့် သတင်းပို့ြခင်းမှ ကင်းလွှတ်ခွင့် ဆိုင်ရာလမ်းညွှန်-

နိုင်ငံြခားသားများအတွက် 

 

□ 코로나19 검사를 받아야 하는 경우 

□ ကိုလုိနာ ၁၉ ေရာဂါ စစ်ေဆးခံယူရန် ြဖစ်ပါက 

① 의사의 소견에 따라 원인 미상 폐렴 등 코로나19 의심되는 자 

① ဆရာဝန်ဧ။် ေဆးေထာက်ခံစာ အရ အတိကျမသိေသးေသာေရာဂါ အဆုတ်ေရာင် စသည့် 

ကုိလုိနာ ၁၉ သံသယ ရိှသူ 

② 해외 방문력 있고, 한국 입국 후 14일 이내에 발열(37.5℃ 이상) 또는 호흡기 증

상(기침, 호흡곤란 등)이 나타난 자 

② ြပည်ပခရီးစဥ် ရှိြပီး ၊ ကိုးရီးယားဝင်ေရာက်ြပီးေနာက် ၁၄ရက် အတွင်း အဖျား(၃၇.၅℃ အထက်) 

 ထပ်၍ အသက်ရူလမ်းေြကာင်းဆုိင်ရာ ေရာဂါလက္ခဏာများ(ေချာင်းဆုိးြခင်း၊  အသက်ရူုှြကပ်ြခင်းစသည့်) 

 ေပါ်္လာေသာသူ 

③ 코로나바이러스감염증-19 국내 집단 발생과 역학적 연관성이 있고 14일 이내 

발열(37.5℃ 이상) 또는 호흡기 증상(기침, 호흡곤란 등)이 나타난 자 

③ ကိုလိုနာ ကူးစက်ေရာဂါ -၁၉ ကိုးရီးယားမှာကပ်ေရာဂါနှင့် ဆက်စပ်မူ့ရှိြပီး ၁၄ရက်တွင်း 

ဖျားြခင်း (၃၇.၅℃ အထက်) ထပ်၍ အသက်ရူြကပ်ြခင်းစသည့် ) ေရာဂါလက်ကခဏ 

( ေချာင်းဆိုး ၊  အသက်ရူုှြကပ်ြခင်းစသည့် ) ေပါ်္လာေသာသူ  

 

□ 안내 말씀 လမ်းညွှန် အမှာစာ 

① 위의 경우에 해당되어 진단검사를 받는 경우 국적, 체류자격에 관계없이, 내국

인과 동일하게 비용이 발생하지 않습니다.  



    증상이 발생한 경우 1339 콜센터로 문의 후 보건소 등 가까운 선별진료소를 

이용해주세요. 

① အထက်ပါ ေဖာ်ြပေသာအရာများနှင့် ကုိက်ညီမ့ူရိှပါက နုိုင်ငံသား ၊ ဗီဇာ 

 အလုိက်ခဲွြခားဆက်ဆံြခင်းမြပုဘဲ ကုိးရီးယားနုိင်ငံသားနှင့် တန်းတူ အခမ့ဲ ကုသခံယူလ့ုိ ရပါသည်။ 

ေရာဂါလက်ကခဏရိှပါက ၁၃၃၉  ဖုန်းစင်တာသ့ုိ ေမးြမန်းရာ ေဒသကျန်းမာေရးစင်တာစသည့်  

နီးစပ်သည့် စစ်ေဆးေဆးခန်းကုိ အသုံးြပုပါ။ 

② 체류 자격이 없는 경우에도 코로나19 관련 증상으로 의료기관에서 진료받는 

경우는 출입국·외국인관서 등으로 통보하지 않습니다. 

② ဗီဇာမ့ဲ ေနထုိင်သူများလည်း  ကုိလုိနာ ၁၉ သံသရ ရိှပါက ေဒသဆုိင်ရာ ကျန်းမားေရးဌာနသ့ုိ 

ေဆးကုသမ့ူ ခံယူလ့ုိရြပီး ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းမှ လူဝင်မ့ူြကီးြကပ်ေရးရုံး ၊  ဌန်န ဆုိင်ရာ 

တုိင်ြကားြခင်း ြပုမည်မဟုတ်ပါ။  

 

□ 코로나19 관련 증상 및 사례정의 관련 문의는 1339 콜센터로,  

   출입국 관련 민원안내 및 생활정보관련은 외국인종합안내센터 1345로 문의

하시면 자세한 안내를 받으실 수 있습니다. 

□ ကိုလုိနာ၁၉ ဆိုင်ရာ ကူးစက်ေရာဂါ လက်ကခဏ နှင့် ြဖစ်ရပ်များအတွက် စံုစမ်းရန် ၁၃၃၉ 

ဖုန်းစင်တာ ေနထုိင်မူသတင်းအချက်အလက် နှင့် တရားေရးဆိုင်ရာလမ်းညွန်စင်တာ ၁၃၄၅သ့ုိ 

ေမးြမန်းြခင်းအားြဖင့်  

အေသးစိတ် လမ်းညွန်မူ့ကို ခံယူလ့ုိရပါသည်။ 

 

□ 1339(1345 또는 1330 연계) 외국어 안내 시간 및 종류 

□ ၁၃၃၉(၁၃၄၅ ထပ်၍ ၁၃၃၀ ဆကန်ွယ)် နိုင်ငံြခားဘာသာြဖင့် လမ်းညွန် ရံုးချိန် နှင့် အမျိုးအစား  

 
이용시간 

ရံုးအချိန်  

언어 

 ဘာသာစကား 



(☎1345) 

법무부 외국인종합안내센터 

(☎၁၃၄၅) 

တရားေရး 

နိုင်ငံြခားေရးလမ်းညွန်စင်တာ 

09:00~22:00 

၀၉:၀၀ ~၂၂ :၀၀ 

영어, 중국어 

အဂ်လိပ်ဘာသာ ၊တရုတ်ဘာသာ 

09:00~18:00 

၀၉:၀၀~၁၈:၀၀  

일본어, 베트남어, 태국어, 말레이/인도네시아어, 러시아어, 

몽골어, 방글라데시어, 파키스탄어, 네팔어, 캄보디아어, 

미얀마어, 프랑스어, 독일어, 스페인어, 필리핀어, 아랍어, 

싱할라어 

ဂျပန်ဘာသာ ၊ ဗီယက်နမ်ဘာသာ ၊ ထိုင်းဘာသာ ၊ မေလးရှား/အင် 

ဒိုနီးရှားဘာသာ၊ မွန်ကိုးရိးယားဘာသာ၊ 

ဘဂ်လားေဒ့ရှ်ဘာသာ၊ပါကစွတန်ဘာသာ၊ နီေပါဘာသာ၊ 

ကေမာဘဒီးယားဘာသာ၊ ြမန်မာဘာသာ၊ ြပင်သစ်ဘာသာ၊ ဂျာမနီ 

ဘာသာ ၊ စပိန်ဘာသာ၊ ဖိလိပိုင်ဘာသာ၊ အာရပ်ဘာသာ ၊ 

သီရိလကာ္်ဘာသာ၊  

(☎1330)  

한국관광공사 관광안내센터 

(☎၁၃၃၀)  

ကိုးရိးယား ခရီးသွားလုပ်ငန်း 

လမ်းညွန်စင်တာ 

24시간 

၂၄နာရီ 

영어, 중국어, 일본어 

အဂ်လိပ်ဘာသာ၊ တရုတ်ဘာသာ၊ ဂျပန်ဘာသာ 

08:00~19:00 

၀၈:၀၀~၁၉:၀၀ 

베트남어, 태국어, 말레이/인도네시아어, 러시아어 

ဗီယက်နမ်ဘာသာ၊ ထိုင်းဘာသာ၊ မေလးရှား/ အင်ဒိုနီးရှားဘာသာ၊ 

ရုရှားဘာသာ 

 


