
သတင််းထုတ်ပြန်ချက် 

        “Junction City Shopping Centre ၊ Junction City Tower ၊ Pan Pacific Yangon 

ြ မုှနအ်တ င်ု်း ဖွင ်လှစ်လည်ြတ်” 

COVID-19 ရရော ဂါ ကော ကယွတ် ော ားဆ ားရရား ကက ြိုတ င်ရဆော ငရွ်က်ချကမ်ျောား 

၂၀၂၀ ခုနှစ၊် မတ ်လ ( ၁ ၉) ရက်၊ ရန်ကုန်မမ ြိုြို့။ ။ Junction City တွင်ရှ သသော Pan Pacific Yangon ဟ တုယ ်

တွင် တည််းခ သုနသသော ဧည သ်ည် တစဥ် ်းသည် မတ်လ (၁၇) ရကသ်နေ့တငွ် သနမသကောင််းပဖစ်၍ သ ်းစစ်မှုခ ယူခ  ရော 

COVID-19 သရောဂါ မသတွွေ့ရှ ရြါသ ကောင််း အတည်ပြြု သ ရှ ရြါသည်။  

အ  ုြါ ဟ ုတယ်ဧည ်သည်မှော မတ်လ (၁၇) ရကသ်နေ့တငွ် ၄င််းသနထ ုင်မသကောင််းသ ကောင််း ဟ တုယ်သ ုေ့ အသ သြ်း 

အသ ကောင််း ကော်းခ  ြါသည်။ ဟ ုတယ်မှ အ  ုြါ ဧည ်သည်အော်း ကက ြုတင်ကောကယွ်သရ်းလုြ်ငန််းစဥ်မျော်းနငှ ်အည  

သ ်းသနေ့်ထော်းရှ  သစောင ်သရေှာကမ်ှုမျော်းပြြုလုြ်သြ်းခ  ပြ ်း သ ်းရ ုတငွ် လ ုအြ်သည ် ကျန််းမောသရ်း သစောင ်သရေှာက်မှုမျော်း 

 က်လက်ရယူရန် သ ောင်ရကွ်သြ်းခ  ြါသည်။ အ  ုြါ ဧည ်သည်၌ COVID-19 သရောဂါ မသတွွေ့ရှ ရသ ကောင််း မတ်လ 

(၁၉) ရက်သနေ့ ည (၈:၀၀) နာရ  တွင ် ကျန််းမောသရ်းနှင အ်ော်းကစော်း၀န်ကက ်းဌောနမှ ထုတ်ပြနသ်သော “Coronavirus 

Disease (COVID-19) သရောဂါသစောင ် ကြ ်ကည ရ်ှုမှုနှင ် ြတသ်က်၍ သတင််းထုတ်ပြန်ပခင််း (၁၉-၃-၂၀၂၀) ရကသ်နေ့၊ 

ည (၈:၀၀) နာရ )” အရ သ ရှ ရြါသည်။ 

Tenant မျော်း၊ Visitor မျော်း၊ ၀န်ထမ််းမျော်း၏ သ ်းကင််းလ ုခခ ြုသရ်းနှင ် ကျန်မော်း သရ်းသည် ကျွန်ုြ်တ ုေ့အတွက် အလွန်ြင် 

အသရ်းကက ်းလှြါသည်။ ကမဘောအ၀န််း၌ COVID-19 Outbreak ပဖစြွ်ော်းလျက်ရှ ရော ကျွန်ုြ်တ ုေ့ အသနပဖင ်  ၂၀၂၀ ခုနစှ်၊ 

သဖသဖော်၀ါရ လ န််းကတည််းမှစတငက်ော သရောဂါကောကယွတ်ော်း  ်းသရ်း ကက ြုတင်သ ောငရ်ကွ်ချက်မျော်းက ု လုြ်သ ောင် 

ခ  ြါသည်။ Junction City Shopping Centre ၊ Junction City Tower၊ Pan Pacific Yangon တ ုေ့တွင ်

က ုယ်ြခူျ  နတ် ုင််းတောပခင််း၊ လက်သ ်းရည်မျော်းထော်းရှ  အသ ်ုးပြြုသစပခင််း၊ အမျော်းပြည်သူသ ု်းသနရောမျော်း (common 

areas) အော်း သနေ့်ရှင််းသရ်းလုြ်ပခင််းနှင ် ြ ု်းသတ်ပခင််းလုြ်ငန််းမျော်းအော်း စနစတ်ကျနငှ ် သသချောတ ကျစွော ဂရုစ ကု် 

ပြြုလုြ်ပခင််းတ ုေ့က ု သ ောင်ရကွ်လျက်ရှ ြါသည်။ ထ ုေ့ပြင ် COVID-19 သရောဂါ ကူ်းစက်ပြနေ့်ြွော်းမှုမရှ သစရန ် အလ ုေ့ငှော 

ကျွန်ုြ်တ ုေ့အသနပဖင ် ကက ြုတငက်ောကယွသ်ရ်းလုြ်ငန််းစဥ်မျော်းအော်း သနေ့စဥ်နငှ ်အမျှ ြ ုမ ု အသလ်းထော်း  လုြ်သ ောင်လျက် 

ရှ ြါသည်။  

Junction City Shopping Centre ၊ Junction City Tower ၊ Pan Pacific Yangon တ ုေ့မှော ြ ုမှန ်အတ ငု််း ဖွင ်လှစ် 

လည်ြတ်လျက်ရှ ပြ ်း အမျော်းပြည်သူသ ုေ့ အသကောင််း  ု်း ၀န် သ ောင်မှုမျော်း သြ်းလျက်ရှ ြါသည်။  

 

 

မ ဒ ယော  ုင်ရော  က်သွယ်သမ်းပမန််းလ ုြါလျှင် -  

သဒေါ်သအ်းမွန်သူ 

၀၉-၂၅၅၁၁၁၁၀၇ 

ayemthu@shwetaunggroup.com 


