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ဧၿပလီ 15 ရက္ 2020 ခႏွုစ္

  
 

မျဖစမ္ေန လုိအပေ္သာ အလုပသ္မားမ်ားအား ဝိငုး္ဝန္းကူညီရန ္ေထာငေ္ပါငး္မ်ားစြာေသာ ေထာက္ပံပ့စၥည္းမ်ားကုိ Denver လူ႕အသိင္ုးအဝိငုး္မ ွလွဴဒါနး္ေပးျခငး္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ လူ႕အသုိင္းအဝိငု္းအုပ္စမု်ား၊ ရပ္သူရပ္သားမ်ားမွ ျပဳလုပ္သည့္ပစၥည္းမ်ား၊ ေထာက္ပံ့ပစၥည္း လုိအပ္မႈမ်ား လွဴဒါန္းျခင္း  

 
DENVER – လက္ျဖင့္ ခ်ဳပ္သည့္ မ်က္ႏွာဖံုးမ်ားမွအစ ေဆးဖက္ဆုိင္ရာဝတ္လုံမ်ားကုိ Denver ရပ္သူရပ္သားမ်ား ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတုိ႔က မျဖစမ္ေနလုိအပ္ေသာ 
အလုပ္သမားမ်ားအား ဝုိင္းဝန္းကူညီရနအ္တြက္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ တစ္ကုိယ္ေရ ကာကြယ္မႈ ပစၥည္းကိရိယာ (PPE) အိုင္တမ္မ်ားကုိ လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။ လူ႕အသုိင္း 
အဝိုင္းမွ လွဴဒါန္းမႈမ်ားအျပင္ ေျမာက္မ်ားစြာ လုိအပ္လ်က္ရွိေသာ PPE  ပို႔ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိလည္း Denver မ ွရက္သတၲပတ္လုံး လက္ခံရရွိပါသည္။ ပို႔ကုန္ ပစၥည္းမ်ားတြင ္
အလြန္အေရးပါေသာ ခြဲစိတ္ကုသမႈဆုိငရ္ာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားႏွင့္ N-95 မ်က္ႏွာဖံုး၊ မ်က္ႏွာကာရံမ်ား ႏွင့္ လက္အိတ္မ်ား ပါဝငပ္ါသည္။  
 
“ကုိက္ဆိုက္မႈကာလမွာ လူတိုင္းက ကူညီမႈေပးလိုၾကတယ္၊” Denverၿမိဳ႕ေတာ္ဝန ္Michael B. Hancock က ဆုိပါသည္။ “ စိန္ေခၚမႈျဖစ္တဲေ့န႔ရက္ေတြေၾကာင့္ လူေတြ မ်ားစြာက 
ကုိယ့္အိမ္မွာဘဲ ေနထုိင္ၾကရတ့ဲအခ်ိန္မာွ မျဖစမ္ေနလုိအပ္တ့ဲ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ အလုပ္သမားေတြကုိ ဝိုင္းဝန္းကူညဖီို႔ မိမိတုိ႔ရဲ႕ ကၽြမ္းက်င္မႈေတြျဖင့္နဲ႕ ဒါမွမဟုတ္ ကၽြမ္းက်င္မႈ  
အသစ္ေတြ ရွာေဖြေလ့လာၿပီး နည္းလမး္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔အသုံးျပဳၾကတ့ဲ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းေတြနဲ႔ စီးပြားေရးလုပင္န္းေတြကုိ ကၽြန္ေတာ္ တန္ဖိုးထား ေက်းဇူး တင္ပါတယ္။ ဒါဟာ 
မႀကံဳစဖူးခ်ိန္မွာ Denver ရပ္သူရပ္သားေတြရဲ႕ အတူတကြစုေဝးၿပီး တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ကူညီရိုင္းပင္းမႈျပဳၾကတ့ဲ အ့ံၾသခ်ီးမြမ္းဖြယ္ရာ ဥပမာေလးတစခ္ု ျဖစပ္ါတယ။္” 
 
ဆက္လက္ေသာ လုိအပ္မႈကုိ ျဖည့္ဆည္းရန ္PPE ပစၥည္းကိရိယာမ်ား လွဴဒါန္းမႈျပဳရန ္Denver မ ွလူ႕အသုိင္းအဝိငု္းအား ေလးစားစြာ အားေပးလႈံ႕ေဆာ္ပါသည္။ 
ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပင္နး္မ်ား ႏွင့္ လူ႕အသုိင္းအဝိုင္း အေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ထံမွ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ဆက္လက္ 
ေရာက္ရွိလာရန္ရွိၿပီး လုိအပ္မႈ အမ်ားဆုံးရွိသည့္ တည္ေနရာမ်ားသုိ႔ ျဖန္႔ျဖဴးေပေဝရန္ ျပင္ဆင္ေနပါသည္။  
 
ထုိ႔အျပင္ ယခုရက္သတၲပတ္တြင္ ၿမိဳ႕မ်ားမ ွလက္ခံရရိွမည့္ PPE  ပို႔ကုန္ပစၥည္းမ်ားအမ်ိဳးမ်ိဳးမွာ -  

• N-95 မ်က္ႏွာဖုံး- 21,955 
• ခြဲစိတ္ကုသမႈဆုိင္ရာ မ်က္ႏွာဖံုး- 100,000 
• မ်က္ႏွာ အကာရံမ်ား- 60,600 
• လက္အိတ္မ်ား- 100,000 
• အပူခ်ိန္တုိင္းကိရိယာမ်ား - 170 
• ဝတ္ရံုမ်ား – 68,000 
• ေလကာ၊ေရကာ မ်က္မွနမ္်ား - 10,000 
• လက္သန္႔စင္ေဆးရည ္– 10,500 ပုလင္း  
• အမ်ိဳးသားဆုိင္ရာ သုိေလွာင္မႈ နည္းဗ်ဴဟာ (SNS) ေလဝငေ္ပါက္ ကိရိယာ (Strategic National Stockpile Ventilators) - 60 ခ ု

 
ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကုိ ေဆးရံုမ်ား၊ ျပဳစေုစာင့္ေရွာက္မႈ အေဆာက္အအုံမ်ား၊ တည္းခိုေဂဟာမ်ား ႏွင့္ ေဆးဘက္အကူမ်ား ထံသုိ႔ ပို႔ေဆာင္ျဖန္႔ျဖဴးေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕အတြင္း၌ 
ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကုိ Denver ၏ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရး ဌာနမ်ားျဖစ္သည့္ ရဲ၊ မီးသတ္၊ ၿငိမ္ဝပပ္ိျပားေရး ႏွင့္ ၿမိဳ႕တြင္း ေအဂ်င္စီမ်ားရွ ိမျဖစ္မေန လုိအပ္မႈရွေိသာ အလုပ္သမားမ်ား 
အပါအဝင္သုိ႔ ေပးပို႔ခဲ့ၿပီးျဖစပ္ါသည္။  
 
PPE လွဴဒါန္းမႈဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္မ်ား ႏွင့္ မ်က္ႏွာဖံုး ႏွင့္ လက္သန္႔စင္ေဆးရည္ ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ စံႏႈန္းထားမ်ားကုိ denvergov.org  ဝဘ္ဆိုဒ္ ေပၚရွ ိ“ဘယ္လုိ ကူညီမလဲ 
(How to Help)” အပိုင္း ထဲတြင္ ရယူၾကည့္ရွဳႏိုင္ပါသည္။ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားရရွိရန ္ရွာေဖြၾကသည့္ Denver အတြက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေသာ လူ႕အသုိင္းအဝိုင္း အဖြဲ႕အ 
စည္းမ်ားသည္လည္း ထုိေနရာ၌ ေတာင္းဆုိမႈအား တင္ျပႏုိင္ပါသည္။ ေလာေလာဆယ္တြင္ PPE မ်ားအား လာေရာက္ေပးပို႔ႏုိင္သည့္ တည္ေနရာမ်ားတြင ္ပါဝင္သည္မ်ားမွာ -  
 

• Denver Parks and Recreation Maintenance Facility at 4495 North Jason Street,  

o တနလၤာေန႔-ေသာၾကာေန႔၊ နံနက္ 8:00 နာရ ီ- ညေန 4:00 နာရ ီ 

• Police District 3 Station at 1625 S University Blvd,  

o တနလၤာေန႔-ေသာၾကာေန႔၊ နံနက္ 7:00 နာရ ီ- ညေန 8:00 နာရ ီ 
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