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DENVER ◌ျမိေဳ႕တာ◌္ ◌ႏ◌ငွ္◌ ့ေ◌ကာင�၏ီ COVID-19 တ◌ံု႔ျပန္ေ◌ဆာ�င�က�်က�်ားဆိငု �ာ 

ေ◌နာက� ံ◌ု◌းရသတင္◌းအခ်က�လက�်ား 

◌ျမိေဳ႕တာ◌္၀��� ေ◌နအိမ္၌သာ ေ◌နထိုင�န္ အမိန္႔အား ထုတ္◌ျပန္  

Denver ၊ CO – Denver ◌ျမိေဳ႕တာ◌ ္◌ႏ◌ွင္◌ ့ေ◌ကာင�အီ�တက္ ေ◌နအိမ္၌သာ ေ◌နထိုင�ကရန္ 

ညႊ��ကားခ်က� ား ◌ျပဌာန္◌းထားသည္◌ ့အသစ္ေ◌သာ လူထု က်န္◌းမာေ◌ရးဆိုင�ာ 

အမိန္႔ထုတ္◌ျပ��က်� စ္ေ◌စာင�ား ေယန႔�တင္ ◌ျမိေဳ႕တာ◌္၀န္ Michael B. Hancock မ ွထုတ္◌ျပန္ 

ေ◌ၾကျငာခဲ့◌ျပီး၊ ၎ျပဌာန္◌းခ်က� ည္ အဂၤ◌ါေ◌န႔၊ မတ�  24 ရက္ ေညန 5 နာရီအခ်�ိ��စတင္◌ျပီး 

သက္ေ◌ရာက�ႈရွိမည္ ◌ျဖစ�ည္။ ဤအမိန္႔ထုတ္◌ျပ��က်� ည္ ဧျပီလ 10 ရက�ထိ ဆက� က္ 

သက္ေ◌ရာက�ႈရွိေ◌နမည္ ◌ျဖစ္◌ျပးီ၊ လုိအပ�လုိ အခ်�ိ�ာလအား တုိးခ်ေဲ႕ကာင္◌း တုိးခ်႕ဲ�သားေ◌ပမည္။ 

ပိုမိုဆိုး��ားလာလ်က��ိေ◌သာ COVID-19 ကပ္ေ◌ဘး ဒကုၡအလယ�ကား အားလံ◌ု◌းေ◌သာ အရပ�ားမ်ား 

◌ႏ◌ွင္◌ ့စီးြပားေ◌ရးလုပ�န္◌းမ်ားေအနႏ◌ွင္◌ ့ယခင�ထတ္ု◌ျပ��ားေ◌သာ ေ◌နအိမ္၌သာေ◌နထိုင�န္ 

လမ္◌းညႊန◌္ ခ်က�်ားအား ေ◌လ့လာ လုိက�ာၾကရန္ အျမန္ေ◌ဆာ�င�က�ို႔ ◌ျမိေဳ႕တာ◌္၀��� 

တုိ�က� န္◌းလ်က��ိသည္။ 

ဤအမိန္႔ထုတ္◌ျပ��က်� ရ Denver ◌ျမိ ိ ဳေ႕တာ◌ ္◌ႏ◌ွင္◌ ့ေ◌ကာင�ရွီိ ေ◌နထိုင�ူမ်ား အားလံ◌◌ုးသည္ 

ေ◌နအိမ္၌သာ ေ◌နထိုင�ကရန္ ◌ႏ◌ွင္◌ ့စီးြပားေ◌ရး လုပ�န္◌းမ်ား ေအနႏ◌ွင္◌မ့ူ ေ◌နအမိ�� 

အလုပ�ုပ္ေ◌သာ မူ၀ါဒမ်ား ◌ႏ◌ွင◌္ ့ကု��စၥည္◌း အိမ�ိ ုင�ာေ◌ရာက္ ပိုေ႔ဆာင�ႈမ်ားအား ◌ျဖစ္◌ႏ◌◌ိုင�မွ် 

အတ�တ�မ္◌း◌ႏ◌◌ိငု�◌ံု◌း ေအကာင�ထည္ေ◌ဖာ◌ ္ေ◌ဆာ�င�က� ကရန္ လုိအပ္ေ◌ပသည္။ 
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ဤအမိန္႔ထုတ္◌ျပ��က်� ရ Denver Metro ေ◌ဒသဆိုင�ာ ◌ျမဴနစီီပယ� �ဖဲ႕မ်ားေအနႏ◌ွင္◌ ့

ကု��◌ံုပစၥည္◌းမ်ား ရယူ◌ျခင္◌း၊ ေ◌ဆးဘက� ိုင�ာ ေ◌ထာက�ံပ့စၥည္◌းမ်ား သိ႔ုမဟုတ္ ေ◌ဆး၀ါးမ်ား 

ရယူ◌ျခင္◌း ◌ႏ◌ွင္◌/့သိ႔ုမဟုတ္ လမ္◌းေ◌လ်ွာက္◌ျခင္◌း၊ ေ◌တာင�က္◌ျခင္◌း သို႔မဟုတ္ 

ေအ◌ျပးေ◌◌ျပး◌ျခင္◌း အစရွသိ��ို႔က့ဲသိုေ႔သာ ◌ျပင� လႈပ��ားေ◌ဆာ�င�က�ႈမ်ား�တင ္

ပါ၀င္ေ◌ဆာ�င�က္◌ျခင္◌း၊ ထို႔ျပင္ �ပု�ိုင္◌းဆိုင�ာ အ�ကာေအ၀းတစ�ု ◌ျခားရန္ ကန္႔သတ�်က္ 

ေအလ့အက်င္◌မ့်ားအား ဆက� က္◌ျပီး တင္◌းၾက�ပ�ာ လုိက�ာေ◌ဆာ�င�က္◌ျခင္◌း အစရွိသည္◌ ့

က်န္◌းမာေ◌ရး ◌ႏ◌ွင္◌ ့◌ျပည◌္စ့ံ◌ုေ◌ကာင္◌းြမန္ေ◌ရးတုိ႔အား ◌ျမင္◌တ့င္ေ◌ပးသည္◌ ့

လုိအပ္ေ◌သာ လႈပ��ားေ◌ဆာ�င�က�ႈမ်ားကုိသာလ်ွင္ လုပ္ေ◌ဆာင�ကရန္ လူတစ္ဦးတစ္ေ◌ယာက�ီတုိင္◌း 

တတ္◌ႏ◌◌ိုင�မွ် ၾကိ ဳးပမ◌္းအားထုတ�ႈ မ်ား ◌ျပဳလုပ�င◌္ေ့◌ၾကာင္◌း လူထုက်န္◌းမာေ◌ရးဆိုင�ာ 

�က◌မ်္◌းက်င�ညာရွင�ာ်းအၾကား တစ�ိတ� စ္၀မ္◌းတည◌္း ေသဘာတူလက�ံထားၾကသည္◌ ့အခ်က� ို 

လုိက�ာေ◌ဆာ�င�က�ႈ ◌ျပဳၾကေရပမည္။ 

◌ျမိေဳ႕တာ◌္၀န္ Michael B. Hancock မ ွ“ေ◌နအိမ္၌သာ ေ◌နထိုင�ကဖို႔ ထုတ္◌ျပ��ားတ့ဲ 

ဒအီမိန္႔ထုတ္◌ျပ��က်� ာဆိုရင္ �က◌◌်ႏ◌ု◌ပ္�ိ ု႔ လက�ံရရွိတ့ဲ လူထုက်န္◌း မာေ◌ရးဆိုင�ာ 

အၾကံ◌ျပဳခ်က�်ားကုိသာမက ◌ျပ��ယ� ုပ�်ပဳ္ေ◌ရးမွဴး န႔ဲ မက� �ို ◌ျမိေဳ႕တာ◌္၀��ာ်းအၾကား စဥ�က�ျ ပတ္ 

ေ◌◌ျပာဆိုေ◌�ဆးေ◌◌ႏြ◌◌းမႈမ်ားေအပၚကုိပါ တံ◌ု႔ျပ�� င�ပ�ႈ ရွိပါတယ္” ဟူ၍ 

ေ◌◌ျပာၾကားခဲ့သည္။ “ဒဗီိုင္◌းရပ��ိုး ပ်ံ႕ ◌ႏ◌ွ◌႔ံမႈေအပၚ သက္ေ◌ရာက�ႈရွိေ◌စဖိ႔ုအ�တက္ 

လူအမ်ားန႔ဲ စီးြပားေ◌ရးလုပ�န္◌းေ◌�တဟာဆိုရင္ ဆက� က္◌ျပီး �ုပ�ိုင္◌းဆိုင�ာ အ�ကာေအ၀းတစ�ု 

ကန္႔သတ္◌ျခင္◌းကုိ ေအလးအနက� ား လုိက�ာ ေ◌ဆာ�င�က� ကဖို႔ လုိပါတယ္။ ရွင္◌းရွင္◌း 

ေ◌◌ျပာရမယ� ိုရင္ မိမိဆႏၵေအလ်ာက္ အ�ကာေအ၀းတစ�ု ကန္႔သတ္◌ျခားထားရံ◌ုနေဲ႔တာ့ 

မလံ◌ုေ◌လာက�ါဘူး။” 

◌ျြခင္◌းခ်ေက� ◌ျခေအနမ်ား၏ စာရင္◌းအျပည္◌အ့စံ◌တုစ�ု အပါအ၀င္ ေ◌နာက� ပ္ေ◌သာ 

အခ်က� လက�်ားအား ရရွိရ���တက္ ပူး�တဲ ထားေ◌သာ လူထုက်န္◌း မာေ◌ရးဆိုင�ာ 

အမိန္႔ထုတ္◌ျပ��က်� ား ၾကည္◌ရ့ႈပါ။ Denver ၏ COVID-19 ေအပၚ တံ◌ု႔ျပန္ေ◌ဆာ�င�က�်က္ 

မ်ားႏ◌ွင္◌ပ့တ� က္◌ျပီး အခ်န္ိ◌ႏ◌ငွ္◌ေ့တ◌ျပးညီ ေ◌နာက� ံ◌ု◌းရသတင္◌းအခ်က� လက�်ားကုိ ရရွိရ���တက�ူ 

denvergov.org သို႔ ၀င္ေ◌ရာက� ကည္◌ရ့ႈပါ။  
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COVID-19 ကပ္ေ◌ဘးေအပၚ လက� �ိေ◌ဆာ�င�က္ေ◌နလ်က� �ိေ◌သာ ◌ျမိေဳ႕တာ◌္၏ 

လူထကု်န္◌းမာေ◌ရးဆိငု�ာ တ◌ံု႔ျပန္ေ◌ဆာ�င�က�ႈ အျခားေ◌သာ သတင္◌းမ်ား - 

• Business Task Force (စီးြပားေ◌ရးလုပ�န္◌းဆိုင�ာ တာ၀�� င�ားတပ္) အား ◌ျမိေဳ႕တာ◌္၏ 

ေ◌သာ့ခ်ေက� ်သာ စီးြပားေ◌ရး ◌ႏ◌ငွ္◌ ့ေ◌ေြငၾကးစမီံမႈဆိုင�ာ �က◌မ်◌္းက်င�ညာရွင�ာ်း◌ျဖင္◌ ့

�ဖဲ႕စည္◌းထား◌ျခင◌္း ◌ျဖစ္◌ျပီး၊ ၎တုိ႔သည္ စီးြပားေ◌ရးလုပ�န္◌းမ်ား ◌ႏ◌ွင◌္ ့

အလုပ��င�ာ်းေအပၚ ေဤရာဂါကပ္ေ◌ဘး၏ ဆင္◌ကဲ့ေ◌◌ျပာင္◌းလဲေ◌ေနသာ သက္ေ◌ရာက�ႈ 

ေ◌ဒတာအခ်က� လက�်ားကုိ လ်ွင္◌ျမ���ာ ရယူစုေ◌ဆာင္◌းကာ၊ ထို႔အတူ ေ◌ေြငၾကး 

ပံ့ပိုးေ◌ထာက�ံမ့ႈ ◌ႏ◌ငွ္◌ ့အျခားေ◌သာ ကိရိယာမ်ား ြဖံ႕ ◌ျဖိ ဳးေ◌ရး�ဆမဲႈကုိ လ်ွင္◌ျမ���ာ 

ေ◌◌ျခရာခံေ◌ပးသည္၊ 

 
• Colorado စီးြပားေ◌ရးလုပ�န္◌းမ်ားေအနႏ◌ွင္◌ ့လုိအပေ္◌သာ စီမံလ��တ�ႈမ်ားကုိသာ 

လုပ္ေ◌ဆာင�ႈရွိေ◌ၾကာင္◌း ေ◌သခ်ာေ◌စရ���ာ ၎တုိ႔၏ လုပ�န္◌းြခင္ ဆိုဒ္ေ◌ပၚ�တင္ 

လုပ�ားအင�ား 50% ထက္ ေမက်ာ◌္ေ◌စရန္ ◌ျပ��ယ� ုပ�်ပဳ္ေ◌ရးမွဴး၏ 

ေ◌တာင္◌းဆိုခ်က� ိုပင္ေ◌က်ာ◌္�လ��ာ Denver ◌ျမိေဳ႕တာ◌္ ◌ႏ◌ွင္◌ ့ေ◌ကာင�ီ�တင္ ေ◌နအိမ�� 

ေအ၀းေ◌ရာက္ အလုပ�ုပ�ိ ု င�ည္◌ ့၀��မ္◌းမ်ား 80% နးီပါးအထိပင��ေိ◌ၾကာင္◌း အစီရင�ခံ်က္ 

ရရွိသည္၊ ထို႔ျပင ္

 
• Denver သည္ တစ�ိ ုယ္ေ◌ရ ကာ�ကယ္ေ◌ရးပစၥည္◌း (PPE) မ်ားအား ၾကိတဳင္၍ 

ရယူေ◌ဆာ�င�က� ်က��ိ◌ျပီး၊ လက��ိ ကု��ာရင္◌းမ်ားအား စစ္ေ◌ဆးစိစစ�်က္ ရွိသည္။  
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