အသားထုပ်ပိုး လုပ်သားများနှင့် အေမရိကတိက
ု ်၏ စားနပ်ရိက္ခာေထာက်ပံ့မှုအား ကာကွယ်ေပးရန်
UFCW မှ USDA နှင့် အိမ်ြဖူေတာ်တ့အ
ို ား ေတာင်းဆို
ဧပြီ ၃၀၊ ၂၀၂၀
COVID-19 ကိုရုန
ိ ာဗိုင်ဵရြ်စ် ေရာဂါကူဵစက်ကာလအတွင်ဵ အသာဵထုြ်ြိုဵြြင်ဵနှငဴအ
် စာဵအစာြြုြြင်ထုတ်လုြ်

ေရဵလုြ်သာဵမျာဵ၊ နိုင်ငဳ၏ စာဵနြ်ရိက္ခာေထာက်ြဳဴေနမှုမျာဵကို အကာအကွယ်ေြဵရန် အတွက် ြျက်ြျင်ဵလုြ်
ေဆာင်ရမညဴ်အစီအစဉ်မျာဵ ြျမှတ်ဖို့ ပြီဵြဲဴေသာ ရက်သတ

UFCW မှ အေမရိကန်နိုင်ငံ စိုက်ပျုးေရး
ိ

ဌာန (USDA) သို့ စာ တစ်ေစာင်ေြဵြိ့က
ု ာ အတွင်ဵေရဵမှူဵ Sonny Perdue ကို တိုက်တွန်ဵြဲဴကကသည်။ ထိုတိုက်
တွန်ဵြျက်တွင် ေဆဵစစ်မှုမျာဵနှငဴ် တစ်ကိုယ်ေရသုဳဵကာကွယ်ြစ္စည်ဵမျာဵ (PPE) ရရှိဖို့လည်ဵြါဝင်ြါသည်။ အိမ်
ြဖူေတာ် ကိုရုန
ိ ာဗိုင်ဵရြ်စ်လုြ်ငန်ဵအထူဵအဖွဲ့ဉီဵေဆာင်သူ ဒုတိယ သမတ Pence ဆီကိုလည်း စာတေစာင်
ေပးပို့ကာ ထိုအလုြ်သမာဵမျာဵအတွက် ေဘဵကင်ဵလုဳခြုဳမှုအစီအစဉ်မျာဵကို ဉီဵစာဵေြဵဖို့ တိုက်တွန်ဵြဲဴြါသည်။
UFCW သည် နိုင်ငဳတဝှမ်ဵရှိ အသာဵထုြ်ြိုဵြြင်ဵနှငဴ် အစာဵအစာြြုြြင်ထုတ်လုြ်ေရဵလုြ်သာဵဉီဵေရ ၂၅၀၀၀၀
နှငဴ်အထက်ကို ကိုယ်စာဵြြုေသာ အဖွဲ့အစည်ဵြဖစ်သည်။
USDA အတွင်ဵေရဵမှူဵ

Pence ဆီသို့ ေြဵြိ့ေ
ု သာ စာမျာဵတွင် အသာဵထုြ်ြိုဵြြင်ဵ

နှငဴ်အစာဵအစာြြုြြင်ထုတ်လုြ်ေရဵလုြ်သာဵမျာဵကို ကာကွယ်မှုေြဵရန်အတွက် ြျက်ြျင်ဵလုြ်ေဆာင်ရမညဴ်
ေ ဆငဴ် ၅ ဆငဴ်ကို ေအာက်ြါအတိုင်ဵ ေဖာ်ြြထာဵသည်။


မရှိမြဖစ်လိုအပ်ေသာလုပ်သားများကို

ေဆးစစ်ဖို့အတွက်

ဉီးစားေပးြြင်း

-

အလုြ်သမာဵမျာဵ၏

ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ် ေဘဵကင်ဵလုဳခြုဳမှု ရှိေစဖို့နှငဴ် စာဵနြ်ရိက္ခာေထာက်ြဳဴေနမှုမျာဵကို ကာကွယ်ဖို့ မရှိမြဖစ်
လိုအြ်ေသာ လုြ်သာဵမျာဵ (အသာဵထုြ်ြိုဵမှုနှငဴ် အစာဵအစာြြုြြင်ထုတ်လုြ်ေရဵ ဌာနမျာဵမှ လုြ်သာဵ
မျာဵကဲဴသို့) မှာ ေဆဵစစ်ဖို့အတွက် ဉီဵစာဵေြဵရမည်။


PPE ြျက်ြျင်း လက်လှမ်းမှီြြင်း -

COVID-19 ြျ ဳ့နှမ
ဳ့ ှုကို ကာကွယ်တာဵဆီဵရန် လူမှုအေနအထိုင်

ြြ်ြွာြွာေနထိုင်ေရဵကန့်သတ်ြျက်မျာဵ မရှိမြဖစ်လိုအြ်ြါေသာ်လည်ဵ အလုြ်သမာဵမျာဵမှာ နှာေြါင်ဵ
စည်ဵနှငဴ် လက်အိတ်ကဲဴသို့လို PPE မျာဵ လိုအြ်လျက်ရှိြါသည်။ ကျွန်ုြ်တို့၏ အဖွဲ့ဝင်ေတာ်ေတာ်
မျာဵမျာဵသည် ထိေတွ့မှုအန

အေရဵတကကီဵ လိုအြ်

ေသာ တစ်ကိုယ်ေရကာကွယ်ေရဵ ြစ

အသာဵထုြ်ြိုဵမှုနှငဴ် အစာဵ

အစာ ြြုြြင်ထုတ်လုြ်ေရဵဌာနမျာဵက လုြ်သာဵမျာဵ၏ ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ် ေဘဵကင်ဵလုဳခြုဳမှုရှိေစရန်နှငဴ်
စာဵနြ်ရိက္ခာေထာက်ြဳဴေနမှုမျာဵ အကာအကွယ်ရှိေစရန် PPE ရရှိေရဵကို ဉီဵစာဵေြဵဖိ့ု အိမ်ြဖူေတာ်
လုြ်ငန်ဵအထူဵအဖွဲ့နှငဴ်ြူဵေြါင်ဵကာ USDA မှ မြဖစ်မေနလုြ်ကကရမည်။


အြမန်ထုတ်လုပ်မှုကင်းလွတ်ြွင့်ကို ြျက်ြျင်းရပ်ဆိုင်းြြင်း - ဧပြီလ ြထမ ၂ ြတ်တွင် USDA ၏ အ
စာဵအစာနှငဴ် ေဘဵကင်ဵလုဳခြုဳမှု စစ်ေဆဵေရဵဌာနမှ ကကက်ေမွဵြမူေရဵလုြ်ငန်ဵမျာဵအတွက် စည်ဵမျဉ်ဵ
ကင်ဵလွတ်ြွငဴ် ၁၁ မျုဵိ အတည်ြြုေြဵြဲဴကာ ထုတ်လုြ်မှုနှုန်ဵကို ြမငဴ်တက်ေစြဲဴြါသည်။ ကျွန်ုြ်တို့၏
စာဵနြ်ရိက္ခာေထာက်ြဳဴမှုနှငဴ် အလုြ်သမာဵမျာဵအာဵ အကာအကွယ်ေြဵမညဴ်အစာဵ ထိုကင်ဵလွတ်ြွငဴ်
မျာဵသည် အသာဵထုြ်ြိုဵဌာနမျာဵတွင် ြိုမိုစုေဝဵေစပြီဵ အလုြ်သမာဵမျာဵတွက် ဗိုင်ဵရြ်စက
် ူဵစက်ြျ ဳ့ြွာဵ
ေစမှုအန

ြဲသ
ဴ ည်။ USDA အေနြဖငဴ် ကင်ဵလွတ်ြွငဴ်အသစ်မျာဵြျေြဵြြင်ဵကို ြျက်

ြျင်ဵ ရြ်ဆိုင်ဵထာဵရန်၊ လက်ရှိကင်ဵလွတ်ြွငဴ်မျာဵကို ဆိုင်ဵငဳဴထာဵရန်နှငဴ် ြိုမိုြမန်ဆန်ေသာ ထုတ်လုြ်
မှုကိသ
ု ာ ြွငဴ်ြြုရန် အေရဵကကီဵေြသည်။



ြဖစ်နိုင်ေသာ ြပ်ြွာြွာေနထိုင်ကကရမည့် ြပဌာန်းြျက် - အလုြ်သမာဵမျာဵ အကာအကွယ် ရရှိေစဖို့နှငဴ်
ေရာဂါကူဵစက်ြြင်ဵမှ တာဵဆီဵနိုင်ဖအ
ို့ တွက် ၆ ေြအကွာ လူမှုအေနအထိုင် ြြ်ြွာြွာေနကကရမညဴ်
ကန့်သတ်ြျက်ကို အတတ်နိုင်ဆုဳဵ ြြဌာန်ဵကျငဴ်သုဳဵကကရမည်။ ြြ်ြွာြွာေနထိုင်ရန် မြဖစ်နင
ို ်သညဴ် အ
ေြြအေနမျာဵတွင် ကုမ
ေြဵရန်အတွက် မှန်ြဖငဴ်ြြုလုြ်ထာဵေသာ ဒိုင်ဵြုဳစဳအတာဵအဆီဵမျာဵ အသုဳဵြြုသငဴ်သည်။ သို့မဟုတ် အ
လွန်ဆိုဵရွာဵသညဴ်အေြြအေနမျုဵတွ
ိ င် အလုြ်သမာဵအာဵလုဳဵ နှာေြါင်ဵစည်ဵမျာဵကို

ေဘဵကင်ဵစွာ အ

သုဳဵြြုနိုင်ဖို့ ြဳဴြိုဵေြဵထာဵရမည်။


COVID-19 ပိုးေတွ့ရှိသူနှင့် ေရာဂါလက

-

Dakota ေတာင်ြိုင်ဵ၊ Sioux Falls ရှိ Smithfield Foods တွင် ယေန့အထိြဖစ်ြွာဵြဲဴေသာ အကကီဵမာဵဆုဳဵ
ေရာဂါကူဵစက်မှုနှငဴ် စြ်လျဉ်ဵ၍ COVID-19 ြိုဵေတွ့ရှိသူနှငဴ် ေရာဂါလက

သမာဵ

မျာဵအာဵ ေဖာ်ထုတ်၊ သီဵြြာဵထာဵဖိ့ု အေရဵကကီဵေကကာင်ဵ သိရှိြဲဴရြါသည်။ ထိုအလုြ်သမာဵမျာဵ အာဵ
ေရာဂါထိန်ဵြျုြ်ကာကွယ်ေရဵဌာနမျာဵ၏

ေထာက်ြဳြျက်မျာဵြဖငဴ်

လုြ်ြလစာရရှိမှုနှငဴ်အတူ

ေန

UFCW မှ DIVOC-ဗိုင်ဵရြ်စ်၏ ဆိုဵရွာဵမှုနှငဴ်

91

အိမ်တွင် အသွာဵအလာကန့်သတ် ေနထိုင်ရန် ြွငဴ်ြြုသငဴ်သည်။
ပြီဵြဲဴေသာ ရက်သတ

အသက်ဆုဳဵရှုဳဵေစေသာ သက်ေရာက်မှု ေနာက်ဆုဳဵအေြြအေနမျာဵကို ထုတ်ြြန်ြဲဴြါသည်။ UFCW အတွင်ဵြိုင်ဵ
ေနာက်ဆုဳဵြန့်မှန်ဵြျက်အရ အသာဵထုြ်ြိုဵမှုနှငဴ် အစာဵအစာထုတ်လုြ်ေရဵလုြ်ငန်ဵမှ အလုြ်သမာဵ ၂၀ ဉီဵြန့်
အသက်ဆုဳဵရှုဳဵြဲဴရသည်။ ထို့အြြင် အသာဵထုြ်ြိုဵလုြ်သာဵ ၅၀၀၀ နှငဴ် အစာဵအစာြြုြြင်ထုတ်လုြ်ေရဵ လုြ်
ငန်ဵမှ အလုြ်သမာဵ ၁၅၀၀ ထက်မနည်ဵ ဗိုင်ဵရြ်၏ သက်ေရာက်မှုကို တိုက်ရက
ို ် ြဳြဲဴကကရသည်။ ြန့်မှန်ဵ
ြျက်အရ ထိုသို့ တိုက်ရက
ို ်သက်ေရာက်မှုရှိသူမျာဵတွင် COVID-19 ေရာဂါြိုဵေတွ့ရှိသူမျာဵ၊ မိမိဘာသာ အသွာဵ
အလာ ကန့်သတ်မှုေကကာငဴ် အလုြ်ြျက်သူမျာဵ၊ ေဆဵစစ်အေြဖ ေစာငဴ်ဆိုင်ဵေနရသူမျာဵ သို့မဟုတ် ေဆဵရုဳ
တက်ရ သူမျာဵ နှငဴ်

ဏာြြသူမျာဵ ြါဝင်ြါသည်။

ြန့်မှန်ဵြျက်သစ်မျာဵမှ ေဖာ်ြြြျက်အရ သမဂ

မရှိေသာစက်ရုဳ ၂၂ မှာ လွန်ြဲဴေသာ ၂ ြတ်

ြန့်က အတိုင်ဵအတာတြုအထိ ြိတ်ထာဵြဲဴသည်။ ထိုြိတ်သိမ်ဵမှုေကကာငဴ် အလုြ်သမာဵေြါင်ဵ ၃၅၀၀၀ ေကျာ်
သက်ေရာက်မှုရှိြဲဴပြီဵ ဝက်သာဵထုတ်လုြ်မှုအတွက် အသာဵသတ်နှုနဵ် ၂၅%၊ အမဲသာဵထုတ်လုြ်မှုအတွက် အ
သာဵသတ်နှုန်ဵ ၁၀% အထိ ေလျာဴကျေစြဲဴသည်။
ဗီဒီယိုကွန်ဖရငဴ် ေတွ့ဆုဳေဆွဵေနွဵမှုတွင် အေမရိကန်နင
ို ်ငဳ၏ အသာဵထုြ်ြိုဵ အလုြ်သမာဵမျာဵရင်ဆိုင်ေနရေသာ
ပြိမ်ဵေြြာက်မှုကို မီဵေမာင်ဵထိုဵြြြဲဴသည်။ ကိုယ်တိုင်ြါဝင်ေဆွဵေနွဵသူ အလုြ်သမာဵ ၅ ဉီဵမှ သူတို့နှငဴ် သူတို့
လုြ်ေဖာ်ကိုင်ဖက်မျာဵ နိုင်ငဳ၏ အကကီဵမာဵဆုဳဵေသာ အသာဵထုြ်ြိုဵလုြ်ငန်ဵမျာဵမှာ ေန့တိုင်ဵ ရင်ဆိုင်ေနကကရ
သညဴ် သိသာေသာအန

PPE မရ

ရှိြြင်ဵနှငဴ် ြြ်ြွာြွာေနကကရန် မြဖစ်နင
ို ်ေလာက်ေအာင် ထုတ်လုြ်နှုနဵ် တိုဵြမှငဴ်ထာဵြြင်ဵတို့လည်ဵ ြါဝင်ြါသည်။
“အေမရိကန်နင
ို ်ငဳ၏ အစာဵအစာဵထုတ်လုြ်သညဴ်လုြ်ငန်ဵနှငဴ် အသာဵထုြ်ြိုဵလုြ်ငန်ဵမှ အလုြ်သမာဵမျာဵမှာ
ဆိုဵရွာဵေသာ အန

စာဵနြ်ရိက္ခာေထာက်ြဳဴမှုသည် ကိရ
ု ိုနာဗိုင်ဵရြ်စ်

ေရာဂါကူဵစက်မှု၏ တိုက်ရက
ို ်ပြိမ်ဵေြြာက်မှုနှငဴ် ရင် ဆိုင် ေနကကရသည်။ ကျွန်ုြ်တို့ေရွဵေကာက် တင်ေြမှာက်
ထာဵေသာ ေြါင်ဵေဆာင်ေြြာသလို ထိုစက်ရထ
ုဳ ဲ အလုြ်သမာဵမျာဵ မြဖစ်မေန အလုြ်ဆင်ဵရြါက သူတို့လိုအြ်
ေသာ မရှိမြဖစ်အကာအကွယ်မျာဵ ြဳဴြိုဵေြဵကကရမညဴ် အြျန်ိ လည်ဵ ြဖစ်ြါသည်။ အလုြ်သမာဵမျာဵကို ကိုရုန
ိ ာ

ဗိုင်ဵရြ်စ်မှ ကာကွယ်မညဴ် နိုင်ငဳေတာ်အဆငဴ် ေဘဵကင်ဵလုဳခြုဳမှု စဳနှုနဵ် မျာဵမရှိြါက - အသက်ေြါင်ဵမျာဵစွာ
ဆုဳဵရှုဳဵကကရမည်၊ အလုြ်သမာဵမျာဵ ြိုမို ထိေတွ့မှုရှိကကမည်၊ ကျွန်ုြ်တို့၏ စာဵနြ်ရိက္ခာေထာက်ြဳဴမှုမှာလည်ဵ ဆုဳဵ
ရှုဳဵမှုနှငဴ် ရင်ဆိုင်ကကရမည် ဆိုတာ မှာဵယွင်ဵမည်မထင်ြါေကကာင်ဵ” UFCW အြြည်ြြည်ဆိုင်ရာ ဥကဌ Marc
Perrone မှ ေြြာကကာဵြဲဴြါသည်။
“ထိုမရှိမြဖစ်လိုအြ်ေသာ အလုြ်သမာဵမျာဵကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် အစိုဵရမှ လုြ်ေဆာင်နင
ို ်မှုမျာဵ မရှိေသာအ
ြါ သက်ေရာက်မှုေတွကို ဒီနင
ို ်ငဳအဝှမ်ဵ ေတွ့ြမင်ေနကကရြါသည်။ ေဆဵစစ်မှုနှငဴ် အကာအကွယ်ြစ

စ

လုဳဵ ြဳဴြိုဵေြဵဖို့ လိုြါသည်။ ကုမ
ဆိုင်ရာ လမ်ဵညွှန်မှုမျာဵ ထုတ်ြြန်ဖို့ လိုြါသည်။ ထိုသို့လုြ်ေဆာင်ြြင်ဵမှာ ကျွန်ုြ်တို့ မိသာဵစုေတွ ေကျွဵ ဖို့အ
တွက် အမဲသာဵ၊ ကကက်သာဵနှငဴ် ဝက်သာဵ လုဳလုဳေလာက်ေလာက်ရရှိဖို့ မဟုတ်ရြါ၊ ထိုအလုြ်သမာဵအတွက်
ေသေရဵ၊ ရှင်ေရဵကိစ

” Perrone မှ ြဖညဴ်စက
ွ ်ေြြာကကာဵြဲဴြါသည်။

