
 

 

မီခ ီဂနပ်ြည်နယ်တွင ်COVID-19 ြ  ျံ့ ြ ွွားမှုက ို တ ိုက်ဖ က်ခခ မှုနွ်ားရန၊် ပြည်နယ်အိုြ်ခ ျုြ်ခရွားမ ွား Whitmer သည ်COVID-19 နငှ ထ် ခတွျံ့ မှုမခှန၍ 

အမ  ွားပြညသ်ူနငှ  ်ဝနထ်မ်ွားမ  ွားက ိုက ကွယ်ခြွားရနအ်တွက် ခ ွားကငွ်ားခရွားလိုြ်ခဆ ငခ် က်မ  ွားက ို သတ်မတှ်ရန ်အိုြ်ခ ျုြ်မှုဆ ိုငရ် အမ န်   2020-

71 က ို လက်မတှ်ခရွားထ ိုွားခ  ြါသည။် COVID-19 ထ ခတွျံ့ မှုနငှ  ် ခရ ဂါကူွားစက်မှုအနတရ ယ်က ို ခလ   ခ ရန ်အစ ွားအစ ခရ ငွ်ားခ ခသ ခနရ မ  ွား 

(ြါဝငခ်သ ်လညွ်ား၊ ကန်  သတ်ထ ွားပခငွ်ားမရှ ခသ ၊ ကိုနစ် ိုြစစညွ်ားစတ ိုွားမ  ွား၊ အခ  နမ်ခရွွားဝယ်န ိုငခ်သ စတ ိုွားမ  ွား၊ ြါဆယ်ထိုြ်ယူသွ ွားန ိုငခ်သ  ကိုန ်

ြစစညွ်ားမ  ွား သ ို  မဟိုတ် အစ ွားအစ မ  ွားခရ ငွ်ားခ ခသ  စ ွားခသ က်ဆ ိုငမ်  ွား) နငှ  ် ခဆွားဆ ိုငမ်  ွားအတွက် စ နှုနွ်ားမ  ွားသတ်မှတ်ရနမ် ှ လ ိုအြ်ပြီွား 

အက  ျုွားအခ က ငွ်ားဆခီလ  ်ြါသည။် အိုြ်ခ ျုြ်မှုဆ ိုငရ် အမ န်  ၏ အခရွားကကီွားခသ အခ က်မ  ွားက ို ခအ က်တွငခ်ဖ ်ပြထ ွားြါသည။် အမ န်  မ ှ 

ခ က်ပခငွ်ားသက်ခရ က်က  ၂၀၂၀ ခိုနစ်ှ၊ ခမလ ၃၀ ရက်ခန  အထ  အက  ျုွားဝငသ်ည။် သငသ်ည် အမ န်  အခ က ငွ်ားအရ  တစ်ခိုလ ိုွားက ို ပြညန်ယ် 

ဝ ဆ် ိုက်ရှ  စ ွားသ ိုွားသူမ  ွားနငှ  ်ဝနထ်မ်ွားမ  ွားက ိုက ကွယ်ရန ်ခ ွားကငွ်ားခရွားဆ ိုငရ် ပြစ်ဒဏမ်  ွားတွင ်ပြနလ်ည ်ကည ရ်ှုန ိုငြ်ါသည။် 

 စာားသ ိုားသနူငှ ့် ဝန့်ထမ့်ားမ ာားက ို ကာကယွ့်ခြင့်ားအတကွ့် 

 အစ ွားအစ ခရ ငွ်ားခ သည ခ်နရ  သ ို  မဟိုတ် ခဆွားဆ ိုငအ်တွငွ်ားသ ို   ဝငလ် ခသ  က နွ်ားမ ခရွားအရ မ က်န ှအိုြ်ထ ွားပခငွ်ားက ို ခ န ိုငရ်ညရ်ှ  

သည  ်မညသ်ူမဆ ိုသည ်အ မ်လိုြ်န ှခခါငွ်ားစညွ်ား၊ ြိုဝါ၊ လည်ြတ်ြိုဝါကကီွား သ ို  မဟိုတ် လက်က ိုငြ်ိုဝါတ ို  က  သ ို  ခသ အရ ပဖင  ်သူ သ ို  မဟိုတ် 

သူမ၏ န ှခခါငွ်ားနငှ ြ်ါွားစြ်က ို ဖ ိုွားအိုြ်ထ ွားရြါမည။် 

 အစ ွားအစ ခရ ငွ်ားခ ခသ ခနရ မ  ွားနငှ  ်ခဆွားဆ ိုငမ်  ွားသည ်အသက် ၆၀ ခက   ်လူကကီွားမ  ွား၊ က ိုယ်ဝနခ်ဆ ငသ်ညမ်  ွားနငှ  ်န တ ရှည ်

က နွ်ားမ ခရွားအခပခအခနရှ ခနသူမ  ွားြါဝငသ်ည  ် က ိုယ်ခ အ ွားနညွ်ားသူမ  ွားအတွက်ရညရွ်ယ်ထ ွားခသ  ခစ ွားဝယ်န ိုငသ်ည အ်ခ  နက် ို 

အနညွ်ားဆ ိုွား တစ်ြတ်လ င ်၂ န ရီ ဖနတ်ီွားခြွားထ ွားရြါမည။် 

 အစ ွားအစ ခရ ငွ်ားခ ခသ ခနရ မ  ွားနငှ  ်ခဆွားဆ ိုငမ်  ွားသည ်လက်ခဆွားသည ခ်နရ မ  ွားအသ ိုွားပြျုန ိုငရ်န ်ပဖည ဆ်ညွ်ားခြွားထ ွားရြါမည။် 

 ခငသွ မ်ွားခက ငတ် မဝှနထ်မ်ွားမ  ွားသည ်အ မ်လိုြ်န ှခခါငွ်ားစညွ်ား၊ ြိုဝါ၊ လညြ်တ်ြိုဝါကကီွား၊ သ ို  မဟိုတ် လက်က ိုငြ်ိုဝါတ ို  က  သ ို  ခသ အရ  

ပဖင  ်၎ငွ်ားတ ို  ၏န ှခခါငွ်ားနငှ ြ်ါွားစြ်က ို ဖ ိုွားအိုြ်ထ ွားရန ်လ ိုအြ်ြါသည။် 

 အစ ွားအစ ခရ ငွ်ားခ ခသ ခနရ မ  ွားနငှ  ် ခဆွားဆ ိုငမ်  ွားသည ် (ဝနထ်မ်ွားန ွားခ  နမ်  ွား အြါအဝင)် ဝနထ်မ်ွားမ  ွားခရ  ခဖ က်သည်မ  ွားြါ 

တတ်န ိုငသ်မ  အမ  ွားဆ ိုွားအကွ အခဝွားပဖစ်ခစရန ်အနညွ်ားဆ ိုွားခပခ က်ခြကွ ခနခစရန ်ခသခ  လိုြ်ခဆ ငရ်မည။် 

 အသိုြ်  ွားမ  ွားက  သ ို  ခသ  က ိုယ်တ ိုငယ်ူက ပြငဆ်ငရ်သည  ် စ ွားစရ ဆ ိုငမ်  ွားက ို ြ တ်ထ ွားရမညပ်ဖစ်က  အခမ   နမနူ စ ွားသ ိုွား ကည  ်

န ိုငခ်သ ခနရ မ  ွားက ိုလညွ်ား ြယ်ဖ က်ထ ွားရြါမည။် 

 အစ ွားအစ ခရ ငွ်ားခ ခသ ခနရ မ  ွားနငှ  ်ခဆွားဆ ိုငမ်  ွားသည ်စ ရငွ်ားသွငွ်ားသည ခ်နရ မ  ွား၊ ခစ ွားဝယ်လှညွ်ားမ  ွား၊ နငှ  ်ခစ ွားဝယ်ပခငွ်ားမ  ွားရှ  

ခရ ငွ်ားခ သည ခ်နရ ြွ ျုင မ်  ွားက  သ ို  ခသ  အထ အက ိုငမ်  ွားသည ်ခနရ မ  ွားက ို တစ်ခနကိုနခ်တ က်ခလ  က် သန်  စငက်  ြ ိုွားသတ်ပခငွ်ား 

အြါအဝင ်CDC မသှတ်မတှ်ထ ွားသည  ်ြတ်ဝနက် ငသ်န်  ရှငွ်ားခရွားလိုြ်ခဆ ငမ်ှုလမ်ွားညွှနခ် က်မ  ွားနငှ က် ိုက်ညခီစရန ်လိုြ်ငနွ်ားစဉ်မ  ွားက ို 

လက်ခ အသ ိုွားပြျုရြါမည။် 

 ဝနထ်မ်ွားမ  ွားတွင ် COVID-19 ခရ ဂါလကခဏ မ  ွားပြသခနြါက  အစ ွားအစ ခရ ငွ်ားခ ခသ ခနရ မ  ွားနငှ  ် ခဆွားဆ ိုငမ်  ွားသည ်

ဖ  ွားခနခသ ထ ိုဝနထ်မ်ွားမ  ွားက ို အလိုြ်သ ို  လ ခရ က်ပခငွ်ားအ ွား တ ွားပမစ်က  အ မ်ပြနခ် ိုငွ်ားရြါမည။် 



 အစ ွားအစ ခရ ငွ်ားခ ခသ ခနရ ရှ ဝနထ်မ်ွားတစ်ဦွားသည ်COVID-19 ကူွားစက်ခ ရြါက၊ ဆ ိုငသ်ည် ဝနထ်မ်ွားမ  ွား၏ က နွ်ားမ ခရွားဆ ိုငရ်  

က ိုယ်ခရွားက ိုယ်တ အခ က်အလက်မ  ွားက ို ထိုတ်ခဖ ်ပြပခငွ်ားမရှ    ခရ ဂါကူွားစက်ပခငွ်ားစစ်ခဆွားမှုအတညပ်ြျုခ က်က ို လက်ခ ရရှ  

ပြီွားခန က် ၁၂ န ရီထက်ခန က်မက    တတ်န ိုငသ်မ အပမနဆ် ိုွား အစ ွားအစ ခရ ငွ်ားခ သူနငှ  ်အပခ ွားခသ ဝနထ်မ်ွားမ  ွားက ို အသ ခြွားရန ်

လ ိုအြ်ြါသည။် 

 အစ ွားအစ ခရ ငွ်ားခ ခသ ခနရ မ  ွားနငှ  ် ခဆွားဆ ိုငမ်  ွားသည ် က ိုယ်ခ အ ွားနညွ်ားခသ လူမ  ွားတွငြ်ါဝငသ်ည ်ဝနထ်မ်ွားမ  ွားက ို ထ ခတွျံ့ မှု 

နညွ်ားြါွားခသ အလိုြ်တ ဝနသ်တ်မတှ်ခြွားပခငွ်ား သ ို  မဟိုတ် ၎ငွ်ားတ ို  အ ွား ပြည်နယ်အခရွားခြေါ်အခပခအခနနငှ  ်ခ ွားအနတရ ယ်အခပခအခန 

ခ ကည ခ က်ပြီွားဆ ိုွားခ  န၊် သ ို  မဟိုတ် ၂၀၂၀ ခိုနစ်ှ၊ ခမလ ၂၁ ရက်ခန   (၎ငွ်ားထက် ခန က်က သည ရ်က်တွငပ်ဖစ်ခစ) နငှ  ်တစ်ထြ်တညွ်ား 

က ခသ ခန  တွင ်ရ ို ွားပြနတ်က်ရနခ်န  စွ ပဖင  ်လစ မ  ခွင ယ်ူရနအ်ခွင အ်ခရွားခြွားပခငွ်ားပဖင  ်ကူညခီဆ ငရွ်က်ခြွားရြါမည။် 

 အစ ွားအစ ခရ ငွ်ားခ ခသ ခနရ မ  ွားနငှ  ် ခဆွားဆ ိုငမ်  ွားသည ် ဝနထ်မ်ွားအ ွားလ ိုွားအတွက် အလိုြ်လ ခရ က်ခ  နတ်ွင ် သ ို  မဟိုတ် အလိုြ် 

မလ မီတွင ်ခန  စဉ်စစ်ခဆွားပခငွ်ားြရ ိုဂရမ်က ို အခက ငအ်ထညခ်ဖ ်ခဆ ငရွ်က်ထ ွားရန ်လ ိုအြ်ြါသည။် စစ်ခဆွားပခငွ်ားြရ ိုဂရမ်အတွက ်

အခသွားစ တ်အခ က်မ  ွားမှ  အိုြ်ခ ျုြ်မှုဆ ိုငရ် အမ န်  တွင ်ြါဝငြ်ါသည။် 

ခန က်ဆ ိုွားရ COVID-19 သတငွ်ားအခ က်အလက်မ  ွားက ို Michigan.gov/Coronavirus and CDC.gov/Coronavirus တွင ်ရရှ န ိုငြ်ါသည။် 

က ိုရ ိုန ဗ ိုငွ်ားရြ်စ်ြ  ျံ့ ြ ွွားမှုက ိုခလ   ြါွားခစရန ် ပြညန်ယ်၏လိုြ်ခဆ ငခ် က်မ  ွားနငှ ြ်တ်သက်၍ ခမွားပမနွ်ားလ ိုသူမ  ွားသည ် ခန  စဉ် မနက် ၈ န ရီမှ 

ညခန ၅ န ရီ အတွငွ်ား COVID-19 အခရွားခြေါ်ဖိုနွ်ားန ြါတ် 1-888-535-6136 သ ို   ဖိုနွ်ားခခေါ်ဆ ိုန ိုငြ်ါသည။် 

https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flnks.gd%2Fl%2FeyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDAzMTcuMTg4MzUyODEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2djYzAxLnNhZmVsaW5rcy5wcm90ZWN0aW9uLm91dGxvb2suY29tLz91cmw9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cubWljaGlnYW4uZ292JTJGY29yb25hdmlydXMlMkYmZGF0YT0wMiU3QzAxJTdDTGV3aXNDMjMlNDBtaWNoaWdhbi5nb3YlN0NkZjc0N2VhNGNiOWY0YTkzY2Y4ZjA4ZDdjODhiOGViNiU3Q2Q1ZmI3MDg3Mzc3NzQyYWQ5NjZhODkyZWY0NzIyNWQxJTdDMCU3QzAlN0M2MzcxOTgzNzQwMjgzMDc1NzAmc2RhdGE9SThsSGFGQ01PN1lwcUN0dVhUcVh5Y2E4dFlLQUZtTFUyd3AlMkI5aGJqQ1Q4JTNEJnJlc2VydmVkPTAifQ.dwMIrRFNfY2St54TUjefzP4P-Myj2tFnY09mnXFr_gw%2Fbr%2F76194922036-l&data=02%7C01%7Csaylort%40michigan.gov%7C19363763207b46c0b91208d7cac12908%7Cd5fb7087377742ad966a892ef47225d1%7C0%7C0%7C637200803274259471&sdata=3xCElOdYvNu3Ytr5eVHoGR3ACoLdvmGPRSezrgjbs3k%3D&reserved=0
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flnks.gd%2Fl%2FeyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDIsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDAzMTcuMTg4MzUyODEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2djYzAxLnNhZmVsaW5rcy5wcm90ZWN0aW9uLm91dGxvb2suY29tLz91cmw9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuY2RjLmdvdiUyRmNvcm9uYXZpcnVzJTJGMjAxOS1uQ29WJTJGaW5kZXguaHRtbCZkYXRhPTAyJTdDMDElN0NMZXdpc0MyMyU0MG1pY2hpZ2FuLmdvdiU3Q2RmNzQ3ZWE0Y2I5ZjRhOTNjZjhmMDhkN2M4OGI4ZWI2JTdDZDVmYjcwODczNzc3NDJhZDk2NmE4OTJlZjQ3MjI1ZDElN0MwJTdDMCU3QzYzNzE5ODM3NDAyODMwNzU3MCZzZGF0YT1DUDQxSzBJd0JMVDlpY2dRYmduNXpnaURDTU1aOVNiQTklMkJaUkdjbWdPV3clM0QmcmVzZXJ2ZWQ9MCJ9.ZruSfhJ-nFjbbZkRZVAGNbXeAdxgIA8bDd5eoOaUCXY%2Fbr%2F76194922036-l&data=02%7C01%7Csaylort%40michigan.gov%7C19363763207b46c0b91208d7cac12908%7Cd5fb7087377742ad966a892ef47225d1%7C0%7C0%7C637200803274259471&sdata=AKWW7RjGASIuvb0Gtz%2BNQPeXwhSMORIK3IwWoU1zOpc%3D&reserved=0

