
မေလ ၅ ရက်၊ ၂၀၂၀ ခုနစှ် COVID-19  နငှ စ်ပ်လျှင််း၍ အ ငုအ် ဝုါအပ်ုချျုပ်မရ်းေ ်း၏မ ကညာချက်အကျဉ်းချျုပ် 

 

အ ိုငအ် ိုဝါ၌ COVID-19 ပ  ျံ့ န  ှံ့နေသည်ှံ့ နေရာအခ   ျံ့ ရ  နေပါသည်။ ၎င််းသည် အ ိုငအ် ိုဝါပပည်ေယ်၊ အနေရ ကေန် ငှံ့ ်

ကေဘာအန  ှံ့ရ   လူေှုအသ ိုင််းအဝ ိုင််းေ ာ်းအနပေါ်သက်နရာက်နေနသာ နရာဂါအသစ်တစ်ခိုပြစ်သည်။ 

၎င််းသည်နသဆ ို်းပခင််းအပါအ၀င ်ပပင််းထေခ်က်ခဲနသာ၊ ရှုပ်နထ ်းေှုေ ာ်း ပြစ်နစန ိုငသ်ည်။ 

ဤပြစ်ပ ာ်းေှုက ို ထ ေ််းခ  ပ်ရေန် ငှံ့ ်အ ိုငအ် ို၀ါပပည်သူ/သာ်း(Iowans) ေ ာ်းက ို ကာက ယ်ရေ ်ပပည်ေယ်အိုပ်ခ  ပ်နရ်းေ ်းသည် 

ပပည်သူ ှံ့က ေ််းောနရ်းန ်းအနတရာယ်အနရ်းနပေါ်အနပခအနေက ို န ကပငာခဲှံ့သည်။ ကျန််းောမရ်းအမ ခအမန 

အာ်းနည််းမသာသေူျာ်း၊ အသက ်၆၅ နစ်ှနငှ အ်ထက်သက်ကက ်းရွယ်အ ေုျာ်း အပါအ၀င၊်  ခုခံန ငုစ်ွေ််းအာ်းနည််းသည ် 

အ ငုအ် ၀ုါ ပည်သ ူ(Iowans) ေျာ်းအမန ြင  ်ေ ေ အ ေ်၌သာတတန် ငုသ်ေျှ ဆက်လက်မနသင ပ်ပ ်းေရှ ေ ြစ်လ ုအပ်မသာ 

အရာေျာ်းအတကွ်သာ အ ပငသ်ာွ်းသင သ်ည်။ အ ိုငအ် ို၀ါပပည်သူ (Iowans) ေ ာ်း အာ်းလ ို်းသည် လူေှုဆ ိုငရ်ာ 

အက ာအနဝ်းသတ်ေ တ်ခ က်န ငှံ့ ်လက်နဆ်းပခင််း သ ို ှံ့ေဟိုတ် လက်သေ ှံ့န်ဆ်းက ိုေ ကာခဏ သ ို်းရေည်ွှေ ်ကာ်း 

ခ က်ေ ာ်းအာ်းလ ိုက်ောက ငှံ့သ် ို်းသငှံ့သ်ည်။ လ ူ၁၀ ဥ ်း ထက်ေ ာ်းနသာ လူစို နဝ်းပခင််းေ ာ်းက ို တာ်းပေစ်သည်။  

တစ်န ငုင်လုံံ်းအတ ုင််းအတာ ြင  ်ပ တပ်ငေ်ှုေျာ်းအာ်း မေလ ၁၅ ရက်၊ ၂၀၂၀ အထ ဆက်လက် ပျုလုပ်သာွ်းေည် ြစ်သည်။ 

ဤပ တ်ပငတ်ာ်းပေစ်ေှု၌ ယေကာဆ ိုငေ် ာ်း၊ ရိုပ်ရ ငရ် ိုေ ာ်း၊ ကာစ န ိုန ငှံ့န်လာင််းကစာ်းရ ိုေ ာ်း၊ သက်ကက ်းရ ယ်အ ိုစငတ်ာေ ာ်း၊ 

ပပတ ိုက်ေ ာ်းန ငှံ့တ် ရစဆာေရ် ိုေ ာ်း၊ ကစာ်းက င််းေ ာ်း၊ နရကူ်းကေေ် ာ်း၊ အလ ပပငဆ် ိုငေ် ာ်း၊ တက်တူ်းထ ို်းရာနေရာေ ာ်းန ငှံ့ ်

အန  ပ်ခ ကိုထ ို်းဌာေေ ာ်း အာ်းလ ို်းပါဝငသ်ည်။ 

သာွ်းဘက်ဆ ုငရ်ာဝန်မဆာငေ်ှုေျာ်းသည် ၂၀၂၀  ပည ်နစ်ှ၊ မေလ ၈ ရက်မန  ေှစ၍  ပန်လည် ြွင လှ်စ်န ငုသ်ည်။ 

သ ာ်း က်ဆ ိုငရ်ာရ ို ်းေ ာ်းပပေလ်ည်ြ ငှံ့လ် စ်ရာ၌ အ ိုငအ် ို၀ါ (Iowa) သ ာ်း က်ဆ ိုငရ်ာအြ ဲျံ့အစည််း၏ လေ််းညွှေခ် က်ေ ာ်းက ို 

လ ိုက်ောရေည်။ ဤလေ််းညွှေခ် က်ေ ာ်းက ို နအာက်နြာ်ပပပါနေရာေ ာ်း၌လည််း လ ိုက်ောရေည်ပြစ်သည်။   

• စခေ််းခ ရာနေရာေ ာ်း (Campgrounds) 

•  လဟာပပင ်ရိုပ်ရ ငရ် ိုေ ာ်း (Drive-in movie theaters) 

• အသာ်းနရထ ေ််းသ ေ််းနရ်းဆ ိုငရ်ာ ၀ေန်ဆာငေ်ှုနပ်းသညှံ့်နေရာ (Tanning facilities) 

• နဆ်း က်ဆ ိုငရ်ာ ၀ေန်ဆာငေ်ှုနပ်းသညှံ့်နေရာ (Medical spas) 

ဤစ ်းပ ာ်းနရ်းလိုပ်ငေ််းေ ာ်းသည်လူေှုနရ်းဆ ိုငရ်ာ အက ာအနဝ်းသတ်ေ တ်ခ က်ေ ာ်း၊ တစ်က ိုယ်နရသေ ှံ့ရ် င််းေှု 

အနလှံ့အထေ ာ်းန ငှံ့ ်COVID-19 ပပေ ှံ့ပ် ာ်းေှုက ိုနလ ာှံ့ခ ရေ ်အပခာ်းနဆာငရ် က်ေှုေ ာ်းအာ်း  နသခ ာစ ာလိုပ်နဆာငရ်ပါေည်။ 

  



မနာက်ထပ်စ ်းပွာ်းမရ်းလုပ်ငန််းေျာ်းအာ်း ၂၀၂၀ ခုနစ်ှ၊ မေလ ၈ ရက်မန  တငွ ်မအာက်မြာ် ပပါ ခရ ုငေ်ျာ်းတငွ ်

 ပန်လည်ြွင လှ်စ်ခွင ရှ် ေည်။ 

• Allamakee  

• Benton 

• Black Hawk 

• Bremer 

• Dallas 

• Des Moines 

• Dubuque 

• Fayette 

• Henry 

• Iowa 

• Jasper 

• Johnson 

• Linn 

• Louisa 

• Marshall 

• Muscatine 

• Polk 

• Poweshiek 

• Scott 

• Tama 

• Washington 

• Woodbury 

 

ပ ိုေ ေလ်ည်ပတ်ေှုစ ေ််းရည်၏ ၅၀ % က ိုသာ ခ ငှံ့ပ်ပ ပပ ်း လူေှုနရ်းဆ ိုငရ်ာ အက ာအနဝ်းသတေ် တ်ခ ကန် ငှံ့ ်

တစ်က ိုယ်နရ သေ ှံ့ရ် င််းေှုအတ က် အပခာ်းအစ အေ ေ ာ်းက ို အနကာငအ်ထည်နြာ်လိုပ်နဆာငန် ိုငေ် သာ 

ကုန်တ ကု်ကက ်းေျာ်းက  ုြွင န် ငုေ်ည်။ နေရာတ ငထ် ိုငစ်ာ်းန ိုငသ်ညှံ့် စာ်းနသာက်ဆ ိုငတ်ေ််းေ ာ်း (Food Court)၊ 

အပခာ်းထ ိုငခ် ိုေ ာ်းန ငှံ့က်စာ်းက င််းေ ာ်းက ို ဆက်လက်ပ တ်ထာ်းရေည်။ 

 

အထက်တငွမ်ြာ် ပထာ်းမသာခရ ုငေ်ျာ်းရှ  စာအပ်ုဆ ုငေ်ျာ်းနငှ အ်ဝတအ်ထည်စတ ်ုးဆ ုငေ်ျာ်းက  သ ု  မသာ 

ေရှ ေ ြစ်လ ုအပ်သည ်လက်လ မရာင််းဝယ်ေှုဌာနေျာ်းသည်  ပန်လည်ြွင လှ်စ်န ငုမ်သာ်လည််း၊ 

၎င််းတ ို ှံ့၏ပ ိုေ ေလ်ည်ပတ်ေှုစ ေ််းရည်၏ ၅၀% က ိုသာခ ငှံ့ပ်ပ ပပ ်း လူေှုနရ်းဆ ိုငရ်ာအက ာအနဝ်း 

သတ်ေ တ်ခ က်န ငှံ့ ်တစ်က ိုယ်နရသေ ှံ့ရ် င််းေှုအတ က် အပခာ်းအစ အေ ေ ာ်းက ို လ ိုက်ောနဆာငရ် က်ရေည်။ 

 

စည််းေျဉ်းစည််းကေ််းထ န််းသ ေ််း/ ကယ်ဆယ်မရ်းေျာ်းအတကွ် အမထာက်အကူ ြစ်မစရန် 

လ ုက်မလျာည မထေွှုရှ သည ် အ ခာ်းစ ေံချက်ေျာ်းက ုလည််း  ပငဆ်ငမ်ဆာငရွ်က်ခ  သည်။ 

၎င််းတ ငန်က ာင််းြ ငှံ့ရ်က်န ငှံ့ပ်ိုဂဂလ ကညွှေ ်ကာ်းခ က်ေ ာ်း၊ အာ်းကစာ်းအတ က် လ ိုအပ်ခ က်ေ ာ်းန ငှံ့ ်

အတတ်ပညာဆ ိုငရ်ာ/အသက်နေ ်း၀ေ််းနက ာင််းဆ ိုငရ်ာလ ိုငစ်င(်professional licensure)ေ ာ်း 

ပါ၀ငသ်ည်။ 

 


