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COVID-19 ပြနြ
့် ွားမှုကိုရြ့်တနန
့် င
ို ရ
့် န့်လူထို၏အကူအညီမ ွားလိုအြ့်သည့်
က န့်ွားမ ရရွားရစ ငရ
့်

က့်မှုစနစ့်အရြေါ် စတ့်ဖစီွား မှုမ ွားရလ ခ ရစရန့်တစ့် ဦွားခ င့်ွား လိုြ့်ရ

Calhoun ရက င့်တသ
ီ ည့် Covid-19 ပဖစ့်ြ ွားမှုမ ွားက ယ့်ပြနစ
့် ြ ျံ့ နရနသည့်ကို
ရေသတင့်ွားရ

ွားဘက့်

င့်ခ က့်လို အြ့်သည့်။

က့်လက့်ရတျံ့ ပမင့်ရသပဖင ့်

င
ို ရ
့် အဖျံ့အစည့်ွားမ ွားအရနပဖငဗ
့် င
ို ွား့် ရြ့်စ့်ြ ျံ့ နမှုကိုရနွားရကွားရစရန့်အရရွားယလ
ူ ြ
ို ့်ရ

င့်ရန့်

လူထအ
ို ွားတက
ို တ
့် န့်ွားခသည့်။ ည့်လ ွားရသ အ ွားလြ့်ရက့် စရန-တနင်္ဂရနရနမ ွားနငမ
့် သ ွားစို
စိုရို ွားမှုမ ွားတိုွားြ ွားလ ပခင့်ွားရ က ငရ
့် ေသခရ

ွားရိုမ ွားနငက
့် န့်ွားမ ရရွားဌ နမ ွားသည့် COVID-19 ပဖစ့်ြ ွားမှု

ြိုမိုမ ွားပြ ွားလ လမ့်မည့်ဟရ
ို မ လ
့် ငရ
့် သည့်။က န့်ွားမ ရရွားရစ ငရ
့်

က့်မှုရခ င့်ွားရ

င့်မ ွားသည့် ရေသခ မ ွားအ ွား

၄င့်ွားတိုသည့် COVID-19 ထရတခ
ျံ့ ရသည့်ဟသ
ို သယ လ င့်နင့်/သိုမဟိုတ့်ဗင
ို ွား့် ရြ့်စြ
့် ိုွား သည့်ဟို
စစ့်ရ
အ

ွားသ ြ ကအပခ ွားသူမ ွားနင့်သီွားသနရ
့် နထင
ို ပ့် ခင့်ွားသိုမဟိုတ့်သီွားပခ ွားခခ ရနထိုငန့် င
ို ရ
့် န့် သငရ
့် လ ့်သည့်
ငမ
့် ွားပြြုလြ
ို ့်ရန့်ရတ င့်ွား

ိုခသည့်။

သူတသည့်
ို
က န့်ွားမ ရရွားစနစ့်မ ွားကလ
ို ူန မ ွားနငရ
့် ရ င်္ မလွှမ့်ွားမိုွားနင
ို ရ
့် အ င့်ရဘွားကင့်ွားလိုပခြုသည့်အပြြု
အမ ွားကိုရနထင
ို က
့် ငသ
့် ိုွားရန့် လူထအ
ို သင
ို ွား့် အဝင
ို ွား့် မ ွားကအ
ို ွားထ ွားရနရ ကသည့်။၎င့်ွားတင့်လ မည့်
အ ွားလြ့်ရက့်မ ွား၌စိုရဝွားမမ
ှု ွားကက
ို နသ
့် တ့်ပခင့်ွားနငအ
့် ပခ ွားမသ ွားစိုမ ွားသိုခရီွားသ ွားပခင့်ွားတိုြ ဝင့်သည့်။ ေီဇင့်ဘ ၂
ရက့်၊ ဗိုေဟ
ဓ ူွားရန၊ Calhoun ခရိုငတ
့် င့် COVID-19 ရရ င်္ သညလ
့် ူ ၅၀ဦွားကိုရ
အမ့်နွားီ ခ င့်ွားခရို ငမ
့် ွား ရ
"ကျွနရ
့် တ တ
့် ိုရရ

ွားရိုတင့်ထ ွားရပြီွား၊

ွားရို မ ွားလည့်ွားအလန့်မ ွားပြ ွားရသ ြမ ဏကအ
ို စီရင့်ခခ ကသည့်။

ွားရို၊ အသင
ို ွား့် အဝိုငွား့် နခရိုငရ
့် တဟ လန့်ခတရက့်သတတ ြတ့်အရတ ့်မ ွားမ ွားအတင့်ွားမ COVID-

19 ပဖစ့်ြ ွားမအ
ှု သစ့်မ ွားနရ

ွားရိုတင့်ကိုသမှုမ ွားကိုစခ န့်တင့်ရတျံ့ ခြ တယ့်" ဟို Oaklawn

၏ဥကက ဌနငအ
့် မှုရ

ခ ြုြ့် Gregg Beeg ကရပြ က ွားခသည့်။ "ေီလက့် ပမငတ
့် က့်လ မှု

င့်အရ

ကကျွနရ
့် တ တ
့် ခရ
ို ိုငရ
့်

ွားရိုရတရအရင့်ွားအပမစ့်ရတအတက့်အြ့်ရ ၀န့်ရ

ခ က့်ရတကမ ွားပြ ွားစ

သပဖငစ
့် တ့်ဖစီွားမမ
ှု ွား ရစြ တယ့်။"

င့်မန
ှု ၀န့်ထမ့်ွားရတရလိုအြ့်

"က ရန တ
့် က
ို Bronson Battle Creek မ COVID-19 အတက့်လူန ရတကိုြြ
ို ိုပြီွားကိုသရြွားရနြ တယ့်။
ကျွနရ
့် တ တ
့် ိုရ၀န့်ထမ့်ွားရတကလည့်ွားေလ
ီ ိုမ ြုွားမပဖစ့်ရစဖလူ
ို ရတကသ
ို ရစခ င့်ြ တယ့်။ ေီပြည့်သူ

က န့်ွားမ ရရွားအက ြ့်အတည့်ွားကိုမထန့်ွားခ ြုြ့်နင
ို ပ့် ခင့်ွား၊ လူအမ ွားအပြ ွားရသ
ရ နင
ို သ
့် ည့် အကနအ
့် သတ့် ရသ က န့်ွားမ ရရွားရစ ငရ
့်

ိုွားပခင့်ွားနင ့် ကျွနြ
့်ို တ
့် ိုခရို ငတ
့် င့်

က့်မှုရြွားသူနငအ
့် ရင့်ွားအပမစ့်မ ွားကန
ို ခ
့် န့်ွား

ပခင့်ွားမက ကယ့်ရန့်လမ့်ွားညန
ွှ ခ
့် က့်မ ွားကလ
ို က
ို ့်န ရန့် ရြ့်ရ မ ွားတင့်လအ
ို ြ့်ြ သည့်။"
Paula Autry, Henry Ford Allegiance Health ဥကက ဌနငစ
့် ီအီွားအိုသည့်ရြ့်ရ လူထိုမ ွားကို ၎င့်ွားတိုသည့်
အရရွားြ ရသ အခန့်ွားကဏ္ဍမြ ၀င့်သည့်ကိုသတရြွားခသည့်။ “ရို ွား င့်ွားတအရ ရတကလ
ို ြ
ို ့်ရ

င့်တ က

လူရတကက
ို ယ့်တင့်တယ့်။အမ့်မ အတတ့်နင
ို ့် ိုွားရနြ ၊ န ရခ င့်ွားနြ ွားစြ့်ကိုဖိုွားအြ
ို ့်ထ ွားတမ က့်န ဖိုွားကို
ဝတ့်

င့်ြ ၊ သငအ
့် မ့်မ မ တသူနရပခ က့်ရြအက အရဝွားကထ
ို န့်ွားသမ့်ွားပြီွားမ က ခဏလက့်ကိုသန ့် င့်ွား

ရြွားြ ။"ဟို Autry မရပြ ခသည့်။ "ကယ
ို က
့် ယ
ို က
့် ၊ို ကယ
ို ့်မသ ွားစ၊ို အမ့်နွားီ ခ င့်ွားရတနင တအသ
ို
င
ို ွား့် အဝိုငွား့် ကို
က ကယ့်ြ ၊ေီအရ ထမ င တတူ
ို တူ ရနတယ့်။"
ရရ င်္ လကခဏ မ ွားပြလ သည့်နငအ
့် မ COVID-19 အတက့်စစ့်ရ
ရစ ငရ
့်

က့်မှုရြွားသက
ူ ိုရခေါ်

စမ့်ွားသြ့်သည့်ရနရ မ ွားကို

ိုြ သိုမဟိုတ့် michigan.gov/coronavirus သိုသ ွားပြီွားစ မ က့်န ၏အလယ့် တင့် “
ြ ”ကိုနြ့်ြ ။ အခ ြုျံ့ရသ

ိုေမ
့် ွားသည့်

လအ
ို ြ့်ရသ လ
့် ည့်ွားအခ ြုျံ့တင့်မလိုအြ့်ြ ။

Calhoun ရက င့်တတ
ီ င့် COVID-19
ပဖစ့်ြ ွားမမ
ှု ွားပြ ွားလ ပခင့်ွားရ က ငအ
့် တည့်ပြြု ရရ င်္ သူ
သိုမဟိုတ့်အတည့်ပြြုသရဘ ရ

င့်ရသ ြိုင်္္ြုလတ
့် စ့် ဦွား

နင ရ
့် င့်ွားနွားီ ရသ
အ

က့်အသယ့် သူမည့်သူမ

စီွားဌ နထမဖိုနွား့် ရခေါ်

ိုပြည့်သက
ူ န့်ွားမ ရရွား ဦွား

ိုပခင့်ွားကအ
ို ွားမမသ
ီ ငြ
့် ။ ၂၀၂၀ ပြညန
့် စ့်၊

နဝ
ို င့်ဘ ၁၂ ရက့်မစ၍ Calhoun
ရက င့်တီပြည့်သက
ူ န့်ွားမ ရရွား ဦွား
စီွားဌ နသည့်မည့်သည့်ရရ င်္ ပဖစ့်ြ ွားမက
ှု ိုရပခရ ခနင
ို ရ
့် က င့်ွား ဦွား
စ ွားရြွားခသည့်။ ထိုရ က င၊့် လူတစ့် ဦွား
သည့်အပြြုသရဘ ရ

ွားရန့်အရရွားကကီွားသည့်။သင့်၏အဓက

င့်ရသ

စမ့်ွားသြ့်မမ
ှု ွားပြြုလြ
ို ့်ရသ အခ ပြသထ ွားသည့်င်္ရြ့်ဖစ့်တင့်
ရဖ ့်ပြထ ွားရသ အ ကပြြုခ က့်မ ွားကို
လက
ို ့်န ပြီွားဤရနရ တင့်ခ တ့်

က့်ရန့်အလန့်အရရွားကကီွားသည့်။

ရ ဝန့်၏ညွှန ့် က ွားခ က့်

ကျွနြ
့်ို တ
့် ိုအသိုငွား့် အဝင
ို ွား့် ၏က န့်ွားမ ရရွားသည့်က န့်ွားမ ရရွားအရလအထကက
ို ငသ
့် ိုွားပခင့်ွားနငရ
့် ဘွားကင့်ွားလိုပခြုရရွားလမ့်ွား
ညွှနခ
့် က့်မ ွားကလ
ို ိုကန
့် ပခင့်ွားအရြေါ်မတ
ူ ည့်သည့်ကိုသတရြ ။
•အထူွားသပဖငအ
့် မ ွားပြည့်သူသ ွားရသ ရနရ မ ွားတင့် သ ွားရရ က့်ခပြီွားလ င့် (သမဟို
ို
တ့်) သင့်ရန ညှစ့်ပြီွား လ င့်၊
ရခ င့်ွား

ိုွားပခင့်ွား၊န ရခ ပခင့်ွားမ ွားပြြုလိုြ့်ခရသ ့် သင့်၏လက့်မ ွားကိုမ က ခဏ ြ့်ပြ နငရ
့် ရပဖင ့် အနည့်ွား

၂၀ က ရအ င့်ရ

ိုွားစကက န ့်

ွားြ ။

• သင့်၏အမ့်အတင့်ွား၌အဖ ွားရရ င်္ ရသ သူနငအ
့် နီွားကြ့် က့်သယ့်ပခင့်ွားကရ
ို

င့်ြ ။

ပဖစ့်နင
ို လ
့် င့်ဖ ွားန သူနငအ
့် ပခ ွားအမ့်ရထ င့်စိုဝင့်မ ွားအ က ွားရပခ က့်ရြခနထ
့် န့်ွားသမ့်ွားထ ွားြ ။
•သင့်နငသ
့် င့်၏အမ့်တင့်မရနထင
ို ရ
့် သ သူမ ွားအ က ွားရပခ က့်ရြအက အရဝွားကိုထန့်ွားသမ့်ွားထ ွားြ ။
•အထူွားသပဖငအ
့် ပခ ွားလူမရ
ှု ရွားအရခြ့်က က ရနပခင့်ွားမ ွားကိုထန့်ွားသမ့်ွားရန့်ခက့်ခရသ အခ အမ ွားပြည့်သရ
ူ နရ
မ ွားနငသ
့် ငအ
့် မ့်သ ွားမ ွားမဟိုတရ
့် သ လူမ ွား သညအ
့် ခ မ က့်န ဖိုွားက၀
ို တ့် င့်ြ ။
• ရခ င့်ွား

ိုွားပခင့်ွား သိုမဟိုတ့် န ရခ ပခင့်ွားတင့်သင့်၏ြ ွားစြ့်နငန့် ရခ င့်ွားကို တစ့်သ ွားပဖငဖ
့် ိုွားအိုြ့်ြ

သိုမဟိုတ့်သင့်၏တရတ င့် စ့်၏အတင့်ွားြင
ို ွား့် ကသ
ို ိုွားြ ။တရတွားမရထွားြ နင။့်
• ရနစဉ်မ က ခဏထရတရ
ျံ့ နရသ မ က့်န ပြင့်မ ွားကိုြိုွားသတ့်ြ ။ ၎င့်ွားတင့်စ ွားြ၊ တခ ွားရြ က့်လက့်ကင
ို မ
့် ွား၊
မီွားခလိုတ့်မ ွား၊ ရက င့်တ မ ွား၊ လက့်ကင
ို မ
့် ွား၊ စ ွားြမ ွား၊ ဖိုနွား့် မ ွား၊ ကီွားဘိုတမ
့် ွား၊အမ့်သ မ ွား၊ြက
ို ့်ရခ င့်ွား
မ ွားနငရ
့် ဘဇင့်မ ွား။

Partners on this joint press release:
•
•
•
•
•
•

Bronson Healthcare
Calhoun County Joint Operations Center
Calhoun County Public Health Department
City of Battle Creek
Henry Ford Allegiance Health
Oaklawn Hospital

