COVID-19 အတွင်း် ပြန်လည်ဖွငလ
် ှစ်သည် အင
ို အ
် ၀
ို ါ (Iowa) စော်းသသောက်ဆိုင၏
် သတ်မတ
ှ ခ
် ျက်မျော်း /
စစ်ဆင်သ ်းကန်သတ်ချက်မျော်း
၂၀၂၀ ပြည့်နစ
ှ ့်၊ ဧပြြီလ ၂၇ ရက့်နနတွင ့် ထုတ့်ပြန့်ခသည့်။

COVID-19 ထြ့်မံပြနြ
့် ွ ွားမှုကုတ ွားဆြီွားရန့်အတွက့် နဆ င့်ရွက့်ရန့် အုငအ
့် ုဝါပြည့်နယ့်ရှစ ွားနသ က့်
ဆုငမ
့် ွားအ ွားလံုွား၌ တ ၀န့်ရှသည့်။ ၂၀၂၀ ခုနစ
ှ ့်၊ ဧပြြီလ ၂၇ ရက့်နနတွင ့် အနရွားနြေါ်သဘ ဝ
နဘွားအနတရ ယ့်နင
ှ ့် စြ့်လ ဥ့်ွား၍ ထုတ့်ပြန့်ခနသ အုြ့်ခ ျုြ့်နရွားမွား၏န ကပင ခ က့်မှ နအ က့်၌န

့်ပြ

ထ ွားနသ ခရု ငမ
့် ွား၌ရှနသ စ ွားနသ က့်ဆင
ု မ
့် ွားအ ွား နမလ ၁ ရက့်၊ ၂၀၂၀ခုနစ
ှ ့် မနက့် ၅ န ရြီ မှ
နမလ ၁၅ ရက့်၊ ၂၀၂၀ခုနစ
ှ ့် ည ၁၁ွား ၅၅ အထ စ ွားနသ က့်ဆုင၀
့် န့်နဆ င့်မှုမ ွားကု ပြန့်လည့် ွငလ
့် ှစ့်ရန့်
ခွငပ့် ြျုခြါသည့်။ ၎င့်ွားခရု ငမ
့် ွားမှ - Allamakee, Benton, Black Hawk, Bremer, Dallas, Des Moines,
Dubuque, Fayette, Henry, Iowa, Jasper, Johnson, Linn, Louisa, Marshall, Muscatine, Polk,
Poweshiek, Scott, Tama, Washington, နှင ့် Woodbury တုပ စ့်ြါသည့်။
အဆုြါအုြ့်ခ ျုြ့်နရွားမွား၏ န ကည ခ က့်မ ွား၌ ြါရှနသ မပ စ့်မနနလုက့်န ရမည့်အခ က့်မ ွားအ ွား
စ ွားနသ က့်ဆုင၀
့် န့်ထမ့်ွားမ ွားနှင ့် စ ွားနသ က့်ဆုငမ
့် ွားအနနပ င ့် နသခ စွ သံုွားသြ့်ရန့်နင
ှ ့်
လုက့်န က ငသ
့် ံုွားရန့်အလွနအ
့် နရွားကကြီွားသည့်။ ၄င့်ွားန ကည ခ က့်မ ွားကုနအ က့်ြါအတုငွား့် နတွွေ့ နင
ု သ
့် ည့်။
•

ဆုငတ
့် ွငွား့် နှင ့် ဆုငပ့် ြင့်ထုငခ
့် ံုမ ွားအ ွား ြံုမှနလ
့် ည့်ြတ့်မှု၏ ၅၀ % ကုသ ကနသ
့် တ့်အသံုွားပြျုြါ။

•

အုြ့်စု/အ ွေ့၏
ွ အရွ ယ့်အစ ွားကု လူ ၆ နယ က့်ထက့်မြုနစရန့် ကနသ
့် တ့်ထ ွားြါ။

•

စ ွားြွမ ွားအ က ွား ထုငခ
့် ံုမ ွားကု အနည့်ွားဆံုွား ၆ နြခနအ
့် ကွ အနဝွားပ င ့် စြီြါ။

•

ဘူန ွားနှငအ
့် ရွ က့်သုြ့် (salad bars) ဆုငမ
့် ွားအြါအ၀င့် အစ ွားအနသ က့်မ ွား (သု)
အန

့်ယမက (beverages)မ ွားကု စ ွားသံုွားသူကုယ့်တုင၏
့် ၀န့်နဆ င့်မှု (self-service)

နြွားပခင့်ွားကုတ ွားပမစ့်ြါ။
•

၀န့်ထမ့်ွားမ ွားနင
ှ စ
့် ွားသံုွားသူမ ွား၏လူမှုနရွားဆုငရ
့် အကွ အနဝွားကနသ
့် တ့်ခ က့်မ ွားလုက့်န ပခင့်ွား၊
တစ့်ကုယ့်နရသနရ
့် ှငွား့် မှုဆုငရ
့် အနလအက ငမ
့် ွားကု တုွားပမြှငပ့် ခင့်ွားနှင ့် COVID-19 ဗုငွား့် ရြ့်စ့်
ကူွားစက့်မှုအနတရ ယ့်ကုနလ ခ နင
ု ရ
့် န့်အပခ ွားပြည့်သူက န့်ွားမ နရွားအစြီအမံမ ွားကုနသခ စွ
လုက့်န ၊ နဆ င့်ရွက့်ပခင့်ွားမ ွားပြျုလုြ့်ြါ။

ထုအပြင့် အုငအ
့် ုဝါစစ့်နဆွားနရွားနှငအ
့် ယူခံဌ နနှင ့် အုငအ
့် ုဝါပြည့်သူက န့်ွားမ နရွား ဦွားစြီွားဌ နမှ
စ ွားနသ က့်ဆုငအ
့် ွားလံုွားကုနအ က့်ြါလမ့်ွားညွှနခ
့် က့်မ ွားအတုငွား့် လုက့်န ရန့်အထူွားအ ကံပြျုထ ွားသည့်။
•

စ ွားနသ က့်ဆုငအ
့် တွငွား့် ရှ ဘ ွားထုငခ
့် ၌
ံု ထုငပ့် ခင့်ွားကု တတ့်နင
ု သ
့် မ ယ့်ရှ ွားြါ။

•

န

•

ဧည့်သည့်မှ အစ ွားအစ မ ွားကုမှ ယူပခင့်ွားနှငစ
့် ွားသံုွားမှသ လ င့် အရက့်၀န့်နဆ င့်မှုကုနြွားြါ။

•

စ ွားသံုွားသူတစ့်ဦွားခ င့်ွား စ ွားနသ က့်ပြြီွားစြီွားသညအ
့် ခ န့်တုငွား့် စ ွားြွမ ွားနှငက
့် ုလ ွားထုငမ
့် ွားအ ွား

့်နပ နရွားလုြ့်ငန့်ွားမ ွား(သု)လှုြ့်ရှ ွားနဆ င့်ရွက့်မှုမ ွား (activities) အ ွား ယ့်ရှ ွားြါ။

ြုွားသတ့်နဆွားပ ငသ
့် နရ
့် ှငွား့် နရွားလုြ့်နြွားြါ။
•

စ ွားြွတင့် အသံုွားအနဆ င့်ြစစည့်ွားမ ွား (condiments) ပ စ့်နသ ပြန့်လည့်အသံုွားပြျုမည့် မြီနွားူ မ ွား၊
ဒြီဂ စ့်တယ့်အမှ စက့်မ ွား၊ နဘ လ့်ြင့်မ ွား၊ လက့်သုတ့်ြုဝါ မ ွားထ ွားသည့်ြစစည့်ွား၊ ဆ ွားနှင ့်
ငရုတ့်နက င့်ွားဘူွားမ ွားနှင ့် အပခ ွားအမ ွားသံုွားပ စ့်ပြြီွား၊ ထနတွွေ့ကုငတ
့် ွယ့်ရနသ ြစစည့်ွားမ ွားကု
စ ွားသံုွားသူတစ့်ဥြီွားအသံုွားပြျုပြြီွား၊အပခ ွားတစ့်ဥြီွားအသံုွားမပြျုမှြီ နသခ စွ သနစ
့် င့် နြွားြါ။

•

ကကျုတင့်ထုြထ
့်
ွားနသ နငွထည့်မ ွားကု အသံွားု ပြျု၍ စ ွားြွခင့်ွားမ ွား၊ မြီနွားူ မ ွား၊
ဆ ွားနှငင
့် ရုတ့်နက င့်ွားဘူွားမ ွား၊ လက့်သုတ့်ြုဝါမ ွားထ ွားသည့်ြစစည့်ွားနှင ့် စ ွားြွတင့်
အသံုွားအနဆ င့်ြစစည့်ွားမ ွား (condiments)အ ွား ကကျုတင့်ခင့်ွားက င့်ွားထ ွားပခင့်ွားမ ွားကု နရှ င့်ြါ။

•

ဘံုသံုွားခွကတ
့် ု (ဥြမ နရတနက င့်ွား) ပ င ့် အန

့်ယမက နသ က့်သံုွားသူမ ွားအ ွား ထြ့်မံ

ပ ည့်ဆည့်ွားနြွားသည့် ၀န့်နဆ င့်မှုကု နရှ င့်ြါ။
•

တစ့်ကကမ့်အသံုွားပြျုပြြီွားတင
ု ွား့် စကကူမြီနွားူ မ ွားကသုနသ တစ့်ခါသံုွားြစစည့်ွားမ ွား (သု)
စကကူနဆ င့်ွားြါွားမ ွားကုစန
ွ ြ
့် စ့်ြါ။

•

အစ ွားအစ မ ွားနှင ့် ထနတွွေ့နသ မ က့်န ှ ပြင့်မ ွားနှင ့် မထနတွွေ့နသ မ က့်န ှ ပြင့်မ ွားအ ွားလံုွား
အတွက့် တုွားခ ွေ့သနရ
့် ှငွား့် နရွားအစြီအစဉ်ဆွပြြီွား အနက င့်အထည့်န

•

့်လုြ့်နဆ င့်ြါ။

တံခါွားမ ွား၊ လက့်ကုငမ
့် ွား၊ ခရက့်ဒစ့်ကဒ့်စက့်မ ွား၊ နရခ ျုွားခန့်ွားစသည့်တုကသု အနဆ က့်အဦွား
တစ့်ခုလံုွား (အမ့်နရှ ွေ့ နှငအ
့် မ့်နန က့်န ွားအ ွားလံုွား) ြံုမှနထ
့် နတွွေ့တတ့်နလရှနသ မ က့်န ှ ပြင့်
မ ွားအ ွား အနည့်ွားဆံုွားတစ့်န ရြီလ င့်တစ့်ကကမ့် ြုွားသတ့်နဆွားပ ငသ
့် နရ
့် ှငွား့် နစြါ။

•

ဆုငအ
့် တွငွား့် ရှ ထမင့်ွားစ ွားြွနနရ မ ွားအ ွား ကကျုတင့်မှ က ွားထ ွားပခင့်ွားပ ငသ
့် ပြျုလုြ့်သငပ့် ြြီွား
ြါတြီအတွငွား့် ရှမည့်သမ
ူ ဆု နရ ဂါြုွားရှသူ (positive) ပ စ့်မပ စ့်၊ နရ ဂါလကခဏ ရှမရှ၊
အသွ ွားအလ ကနသ
့် တ့်ပြြီွားနစ င့် ကည့်ပခင့်ွား (quarantine) နအ က့်တွငရ
့် ှနနပခင့်ွား(သ)ု COVID-19

နှငတ
့် ုက့်ရု က့်ထနတွွေ့ ပခင့်ွားရှမရှနှင့် ြတ့်သက့်၍ ကကျုတင့်စ ရင့်ွားသွငွား့် ပခင့်ွားနင
ှ န
့် ရ က့်ရှခ န့်တွင့်
စ ွားသံုွားသူမ ွားအ ွား တတ့်နင
ု သ
့် မ စစ့်နဆွားပခင့်ွားပြျုလုြ့်သငသ
့် ည့်။

•

ွားန ပခင့်ွား (သု) COVID-19 နရ ဂါလကခဏ မ ွားရှသူ မည့်သူတစ့်စံုတစ့်ဥြီွားကုမ
စ ွားနသ က့်ဆုငတ
့် ွငွား့် သု ၀င့်ခွငပ့် ြျုမည့်မဟုတ့်န က င့်ွားန က ပ့် င စ အ ွား အ၀င့်နြါက့်ဝ၌ကြ့်ထ ွားြါ။

•

၀န့်ထမ့်ွားမ ွားအ ွားလံုွားအ ွား ဆုငထ
့် သုမဝင့်မြီ နရ ဂါလကခဏ မ ွားရှမရှစစ့်နဆွားမှုမ ွား ပြျုလုြ့်ြါ။
(ဆုလုသည့်မှ အ

ွား ၁၀၀ ဒြီဂရြီ

ရင့်ဟုက့်အထက့်ရှပခင့်ွား၊ နခ င့်ွားဆုွားပခင့်ွား၊

အသက့်ရှူက ြ့်ပခင့်ွား၊ နှ ရည့်ယုပခင့်ွား၊ လည့်နခ င့်ွားန ပခင့်ွား၊ ကကက့်သ ွားမ ွားကက
ု ခ
့် ပခင့်ွား၊
ြင့်ြန့်ွားနမ
ွ ့်ွားနယ့်ပခင့်ွားမ ွားရှမရှ စစ့်နဆွားပခင့်ွားကု ဆုလုသည့်။) နရ ဂါလကခဏ ရှနသ သူ
မည့်သူမဆု ဆုငထ
့် သု၀င့်ရန့် ခ က့်ခ င့်ွားြတ့်ြင့်ြါ။
•

၀န့်ထမ့်ွားမ ွားတစ့်ဥြီွားနင
ှ တ
့် စ့်ဥြီွား မ က့်န ှ ခ င့်ွားဆင
ု ့် (သု) နဘွားကြ့်ရြ့်တွငရ
့် ြ့်ပခင့်ွားကုတတ့်နင
ု သ
့် မ
နရှ င့် ကဥ့်၍ အခ င့်ွားခ င့်ွားအနည့်ွားဆံုွား ၆နြ အကွ အနဝွားအနနထ ွား၌နနရန့် လူမှုနရွား
ဆုငရ
့် အကွ အနဝွားကနသ
့် တ့်ခ က့်အတုငွား့် လုက့်န သငသ
့် ည့်။

•

စ ွားသံုွားသူမ ွားနှင ့် တုက့်ရု က့်ထနတွွေ့ ပြြီွား ၀န့်နဆ င့်မှုနြွားရနသ ၀န့်ထမ့်ွားမ ွားအ ွား နနစဥ့်
နလ ့် ွြ့်ထ ွားနသ (သု) အစ ွားထုွားထ ွားနသ အ၀တ့်အထည့် (သု) အပခ ွားမ က့်န ှ

ံုွားမ ွားအ ွား

အသံုွားပြျုနစြါ။
•

၀န့်ထမ့်ွားမ ွားလက့်နဆွားရန့်နင
ှ ့် လက့်ဗလ ပ င ့် အသငစ
့် ွားသံုွားနင
ု သ
့် ည့် အစ ွားအစ မ ွားကု
မကုငတ
့် ွယ့်မနစရန့် မ က ခဏသတနြွား၊ နစ င ့် ကည့်ြါ။

•

လူမှုနရွားဆုငရ
့် အကွ အနဝွားကနသ
့် တ့်ခ က့်အ ွား ခ ျုွားန

က့်မှုမ ွားနှင ့် ြတ့်သက့်သည့်

စုွားရမ့်စရ မ ွားကု စ ွားနသ က့်ဆုငမ
့် န့်နနဂ အ ွားသတင့်ွားြု၍ စ ွားသံုွားသူမ ွားအ ွား အသနြွားြါ။
•

တစ့်ဥြီွားနှငတ
့် စ့်ဥြီွား တုက့်ရု က့်အပြန့်အလှနဆ
့် က့်သွယ့်မှုကု နလ ခ နင
ု ရ
့် န့် နည့်ွားြည ဆုငရ
့်
နပ ရှငွား့် နည့်ွား (technological solutions) ကုတတ့်နင
ု သ
့် မ အသံုွားပြျုြါ။ (ဥြမ - မုဘုငွား့် ပ င ့်
နအ ့်ဒါမှ ပခင့်ွား၊ မြီနွားူ မ ွားအ ွားကကျုတင့်စြီစဥ့်ရန့် မုဘုငွား့် ပ ငဆ
့် က့်သွယ့်ပခင့်ွား၊ နနရ အတွက့်
နရ က့်ရှမည့်အခ န့်ကုစ ြုနြွားပခင့်ွား၊ ထနတွက
ွေ့ ုငတ
့် ွယ့်ရန့်မလုနသ နည့်ွားပ င ့်
နငွနြွားနခ မှုစနစ့်ကုသံုွားပခင့်ွားမ ွားပ စ့်သည့်။)

•

၀န့်ထမ့်ွားမ ွား၏နဘွားကင့်ွားလံုပခံျုနရွား သင့်တန့်ွားမ ွား၊ က န့်ွားမ နရွား၊ လက့်နဆွားန က ပခင့်ွားနှင ့်
တစ့်ကုယ့်နရသနရ
့် ှငွား့် နရွားအနလအက ငမ
့် ွားကုအနလွားထ ွား၍ တုွားပမြှငန
့် ြွားြါ။

•

၀န့်ထမ့်ွားမ ွားနင
ှ ့် စ ွားသံုွားသူမ ွားအတွက့် hand sanitizer ဟုနခေါ်နသ လက့်နဆွားန က
သနစ
့် င့်ရည့်နင
ှ ့် သနရ
့် ှငွား့် နဆွားြစစည့်ွားမ ွားကု အလွယ့်တကူအသံုွားပြျုနင
ု ရ
့် န့်ထ ွားရှြါ။

•

၀န့်ထမ့်ွားမ ွားနင
ှ စ
့် ွားသံုွားသူမ ွားအတွက့် ဆုငွား့် ဘုတ့်မ ွား၊ တြ့်နခွမ ွား (သု) သငန
့် တ ့်နသ
အပခ ွားနည့်ွားလမ့်ွားမ ွားပ ငလ
့် ူမှုနရွားဆုငရ
့် အကွ အနဝွားကနသ
့် တ့်ခ က့်၊အကွ အနဝွားကု
သတ့်မှတ့်နြွားြါ။ သင့်၏ဆုငတ
့် ွငွား့် သု ၀င့်ရန့်နစ ငဆ
့် ုငွား့် နနနသ သူမ ွားအတွက့် လွယ့်ကူနစရန့်
လူမှုနရွားဆုငရ
့် အကွ အနဝွားကနသ
့် တ့်ထ ွားသည့် အကွ အနဝွားကုနသခ စွ အမှတ့်အသ ွား
မ ွားထ ွားနြွားြါ။

•

စ ွားသံုွားသူမ ွားအနနပ ငလ
့် ူမှုနရွားဆုငရ
့် အကွ အနဝွားကနသ
့် တ့်ထ ွားသည့်အနလအက ငမ
့် ွားနှင ့်
ကုက့်ညြီနစရန့်နင
ှ ့် ထုငခ
့် ံု၌ထင
ု န
့် နခ န့်တွငအ
့် နြီွားကြ့်ထနတွွေ့ မှုကုအနည့်ွားဆံုွားပ စ့်နစရန့်
လွတ့်လြ့်စွ သွ ွားလ နင
ု ရ
့် န့် နလ က့်လမ့်ွားမ ွားကု ထ ွားနြွားြါ။ ဥြမ အ ွားပ င၊့်
ခင့်ွားက င့်ွားထ ွားသည့်စ ွားြမ
ွ ွားမှ အလယ့်ဗဟုစ ွားြွမ ွားကု ယ့်ရှ ွားနင
ု သ
့် ည့်။
ထုငခ
့် ံုအတွက့်လမ့်ွားန က င့်ွားသတ့်မှတသ
့် ည့်အမှတ့်အသ ွားမ ွားကုတြ့်ဆင့်နင
ု သ
့် ည့်။

•

လူမှုနရွားဆုငရ
့် အကွ အနဝွားကနသ
့် တ့်ထ ွားခ က့်ကုလုက့်န ရန့်၊ သနရ
့် ှငွား့် နရွားနှင ့်
မပ စ့်မနနလုြ့်နဆ င့်ရန့် လုအြ့်နသ တစ့်ကုယ့်နရသနရ
့် ှငွား့် နရွားမ ွားလုက့်န နဆ င့်ရွက့်ပခင့်ွား
မ ွားအ ွား နစ င ့် ကည့်ရန့်တ ၀န့်ကု ၀န့်ထမ့်ွားတစ့်ဦွားစြီအလှည့်က ခနထ
့် ွားြါ။

