
အေရးေပၚ ၫႊန္ၾကားခ်က္ #28 
အိမ္၌ ပုိ၍ ေဘးကင္းလုံၿခံဳျခင္း ၫႊန္ၾကားခ်က္ 

 
အမွန္အားျဖင့္ ယခု COVID-19 ဟု အမည္ရေသာ ကုိ႐ိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ကုိ 2019ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ 

သတိျပဳမိခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ ျပည္နယ္ အားလုံး အပါအဝင္ ကမ႓ာအႏံွ႔အျပားသုိ႔ 
ပ်ံ႕ႏံွ႔လာပါသည္။ 
 

အမွန္အားျဖင့္ COVID-19 ကုိ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး အေရးေပၚ 
အေျခအေန တစ္ရပ္ ျဖစ္ေၾကာင္းကမာၻ႔က်န္းမာေရး အဖြဲ႕အစည္းမွ ဇန္နဝါရီလ 30ရက္ 2020 တြင္ 
ေၾကညာခ့ဲသည္။ 
 

အမွန္အားျဖင့္ Wisconsin တြင္ COVID-19 ကုိ တုံ႔ျပန္ရန္ အားထုတ္မႈမ်ားအတြက္ ပံ့ပိုးေသာ 
ၫႊန္ၾကားထားသည့္ ဌာနဆုိင္ရာအားလံုးႏွင့္ ျပည္သူ႕ က်န္းမာေရး အေရးေပၚ အေျခအေန တစ္ရပ္ကိ ု Tony 
Evers ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ မတ္လ 12ရက္ 2020 တြင္ ေၾကညာခ့ဲသည္။  

 
အမွန္အားျဖင့္ အမ်ဳိးအသား အေရးေပၚဆုိင္ရာ ပတ္သက္မႈ COVID-19 ကိ ုသမၼတ ေဒါနယ္ထရမ့္မွ 

မတ္လ 13ရက္ 2020 တြင္ ေၾကညာခ့ဲပါသည္။ 
 
အမွန္အားျဖင့္ ဧၿပီလ 15ရက္ 2020 မွ စတင္၍ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ 605,390 ဦးႏွင့္ 

Wisconsin တြင္ 3,721 ဦး အပါအဝင္ ကမ႓ာအႏံွ႔႐ွိ 1,914,916 ဦးသည္ COVID-19 ေရာဂါ 
ျဖစ္ပြားလ်က္ ႐ွိေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕႐ွိခဲ့ပါသည္။ 

 
အမွန္အားျဖင့္ COVID-19 သည္ ဧၿပီလ 15ရက ္ 2020 မွစ၍ စီရင္စု 72ခုအနက္ 65ခုတြင္ 

COVID-19 ေရာဂါပုိး ေတြ႕႐ွိသူမ်ား Wisconsin အႏံွ႔တြင္ ႐ိွေနပါသည္။  
 

အမွန္အားျဖင့္ ကန္႔သတ္ထားသည့္ အေျခအေနမ်ားမွတပါး Wisconsin ႐ွိ လူတုိင္းသည္ မိမိတုိ႔ 
ေနအိမ္ သုိ႔မဟုတ ္ ေနထုိင္ရာေနရာတြင္ ေနထုိင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အိမ္၌ ပိုမိုေဘးကင္းလုံၿခံဳျခင္း 
ၫႊန္ၾကားခ်က္ ျဖစ္ေသာ အေရးေပၚ ၫႊန္ၾကားခ်က ္ #12 (ေနာက္ပိုင္းတြင္ “အိမ္၌ ပိုမိုေဘးကင္းလုံၿခံဳျခင္း 
ၫႊန္ၾကားခ်က္” ဟု ၫႊန္းဆုိပါမည္။) ကုိ Wisconsin က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ဌာန၏ အတြင္းေရးမွဴး 
သတ္မွတ္ခံရသူ ကြ်ႏု္ပ္ Andrea Palm မွ မတ္လ 24ရက္ 2020 တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ့ဲပါသည္။ 

 
အမွန္အားျဖင့္ အိမ္၌ ပိုမိုေဘးကင္းလုံၿခံဳျခင္း ၫႊန္ၾကားခ်ကသ္ည္ Wisconsin တြင္ COVID-19 

ေရာဂါကူးစက္မႈမ်ား၏ ျဖစ္ေပၚမႈကုိ နိမ့္ဆင္းသြားေစရန္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ 
ဤအေျခအေနကုိ ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးယူရေသာ အဆင့္မွ အဓိပၸာယ္႐ွိေသာ တုိးတက္မႈမ်ားကို စတင္၍ 
ျမင္ေတြ႕လာခဲ့ပါသည္။ 

 



အမွန္အားျဖင့္ အိမ္၌ ပိုမိုေဘးကင္းလုံၿခံဳျခင္း ၫႊန္ၾကားခ်က္ကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္တြင္ 
Wisconsin ၌ COVID-19 ေရာဂါပုိး ေတြ႕႐ွိသူ အေရအတြက္သည္ 3.4 ရက္တုိင္းတြင္ ႏွစ္ဆျဖစ္ေနၿပီး 
ဧၿပီလ 14ရက္ 2020 မွစ၍ ႏွစ္ဆျဖစ္သည့္ ႏႈန္းသည္ ယခုအခါ 12ရက္ခန္႔တြင္ ျဖစ္ပါသည္။  

 
အမွန္အားျဖင့္ DHS မွ ေရးဆြဲဖန္တီထားေသာ ပံုစံအရ ဧၿပီလ 8ရက္တြင္ COVID-19 ေၾကာင့္ 440 

ႏွင့္ 1,500 ၾကား ေသဆုံးသူမ်ား ႐ွိရန္ Wisconsin ကုိ အစီအစဥ္ေရးဆြဲခဲ့သည္။ ဤအေရအတြက္မ်ားသည္ 
ေရာဂါပုိး ေတြ႕႐ိွမႈ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ သိသာစြာ ပုိမိုလွ်င္ျမန္သည့္ တုိးတက္မႈအေပၚ မူတည္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ 
အိမ္၌ ပိုမိုေဘးကင္းလုံၿခံဳျခင္း ၫႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္ၿပီးခ်ိန္မွစ၍ ျဖစ္ရပ္ အေရအတြက္တြင္ ပိုမိုလွ်င္ျမန္သည့္ 
တုိးတက္မႈသည္ ေလ်ာ့နည္းလာခ့ဲပါသည္။ ဧၿပီလ 8ရက္ေန႔တြင္ Wisconsin တြင္ ေသဆုံးမႈ 99ခုသာ 
႐ွိခဲ့ပါသည္။ 

 
အမွန္အားျဖင့္ ေနာက္ထပ္အသက္မ်ားကုိ စြန္႔စားရန္ႏွင့္ ကြ် ႏ္ုပ္တို႔၏ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ 

နည္းစနစ္ကုိ ပိုမို၍ အားစုိက္ႏိုင္ေစရန္ ကြ် ႏ္ုပ္တုိ႔၏ အိမ္နီးခ်င္း တိုင္းျပည္မ်ားက့ဲသုိ႔ပင္ Wisconsin သည္ 
COVID-19 ျဖစ္ရပ္မ်ား ေပၚထြက္လာမႈကုိ တားဆီးကာကြယ္ရန္ အိမ္၌ ပုိမိုေဘးကင္းလုံၿခံဳျခင္း 
ၫႊန္ၾကားခ်က္ကို ဆက္လက္ထား႐ိွရန္ လုိအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 
အမွန္အားျဖင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ ပံ့ပုိးျခင္းအတြက္ ေ႐ွ႕တန္းမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ျခင္း၊ 

ကုန္စံုဆုိင္းမ်ား ဆက္လက္ ဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ သန္႔႐ွင္းျခင္းႏွင့္ ကုန္စည္ျဖည့္သြင္းျခင္း၊ ကြ် ႏ္ုပ္တုိ႔၏ ေျမယာမ်ားကုိ 
စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴျခင္းႏွင့္ ကြ် ႏ္ုပ္တုိ႔၏ အေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ားကုိ ထိန္းသမိ္းျခင္းအား 
စိစစ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ားကုိ ကြ် ႏု္ပ္တုိ႔၏ မ႐ိွမျဖစ္ အေရးပါသည့္ အလုပ္သမားမ်ားမွ လုပ္ကုိင္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ 
႐ွိပါသည္။ 

 
အမွန္အားျဖင့္ အိမ္၌ ပိုမိုေဘးကင္းလုံၿခံဳသည့္ ဤအခ်ိန္တြင္ လူအုပ္စု တစ္စုစုကုိ အထူးသျဖင့္ 

COVID-19 ကူးစကခ္ံထားရသူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ထိေတြ႕ခံထားရသမူ်ားကုိ ကဲ့ရ႕ဲျပစ္ဆိုျခင္း သုိ႔မဟုတ ္
ေခၚယူျခင္း မ႐ိွဘ ဲကြ် ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ေနထုိင္သူမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္၏ အလုပ္သမားမ်ား အားလုံးကုိ ဆက္လက္၍ 
ေလးစားမႈ႐ွိရန္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။  

 
အမွန္အားျဖင့္ ျဖစ္ေပၚမႈကုိ နိမ့္ဆင္းသြားေစရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ကမ႓ာ၏ အျခားဘက္အပုိင္းတြင္ 

ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရေသာ အဆိုး႐ြားဆုံး ျဖစ္ရပ္ အေျခအေနမ်ားကုိ တားဆီးကာကြယ္ရန္ Wisconsin တြင္ 
ကြ် ႏ္ုပ္တို႔အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ အခ်ိန္အခုိက္အတန္႔ ျဖစ္သည္ကုိ ေဆးဝါးႏွင့္ ျပည္သူ႕ က်န္းမာေရး 
ကြ် မ္းက်င္ပညာ႐ွင္းမ်ားမွ အႀကံျပဳထားပါသည္။ 

 
အမွန္အားျဖင့္ ကြ် ႏ္ုပ္တို႔သည္ ဗိုင္းရပ္စ္ပုိးကုိ အ႐ိွန္ေလ်ာ့နည္းေအာင္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္႐ြက္ေနစဥ္ 

ကြ် ႏ္ုပ္တို႔သည္ စီးပြားေရးကုိ ေသခ်ာစြာႏွင့္ ေလးနက္စြာ အ႐ိွန္ျမႇင့္တင္ျခင္းကုိ လုပ္ကုိင္ရန္လည္း 
လုိအပ္ပါသည္။ 

 



အမွန္အားျဖင့္ ျပည္နယ္အႏံွ႔အျပား႐ိွ လူမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဝင္ေငြမ်ားႏွင့္အတူ 
ႀကီးမားသည့္ စြန္႔လႊတ္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။  
 

အမွန္အားျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ အိမ္၌ ပိုမုိေဘးကင္းလုံၿခံဳျခင္းကုိ ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္ေနစဥ္ 
COVID-19 ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈကုိ တုိက္ခုိက္ရာတြင္ တုိးတက္မႈကို မစြန္႔လႊတ္ရေစမည့္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖင့္ 
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား မိမိတုိ႔ ေျခေထာက္ေပၚ ရပ္တည္ရန္ ဖန္တီးႏုိင္စြမ္း႐ိွေသာ နည္းလမ္းမ်ားကုိလည္း 
ကြ် ႏ္ုပ္တို႔ ႐ွာေဖြရပါမည္။ 

 
အမွန္အားျဖင့္ အိမ္၌ ပိုမိုေဘးကင္းလုံၿခံဳျခင္း ၫႊန္ၾကားခ်က္ကို တုိးခ်႕ဲရန္ ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕သည္ Wisconsin တြင္ COVID-19 ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ ႏႈန္း၊ ျပည္နယ္၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ား 
ျပည့္မီရန္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္စြမ္း၊ စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း၊ ထိေတြ႕မႈ ေျခရာခံျခင္းႏွင့္ 
ျပည္တြင္တြင္ သီးသန္႔ေနထိုင္ျခင္း ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္စြမ္း၊ က်န္းမာေရး လုပ္သားမ်ား၊ ပထမဆုံး 
တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားႏွင့္ အျခား ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာ 
လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္႐ြက္ရန္ လုိအပ္ေသာ တစ္ကုိယ္ေရ အကာအကြယ္ေပး ကိရိယာပစၥည္း ရ႐ိွႏိုင္မႈႏွင့္ 
Wisconsin ႏွင့္ Wisconsin ၏ ျပည္သူမ်ား၏ စီးပြားေရး လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားခ့ဲပါသည္။ 

 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္နယ္ဥပေဒမ်ားမွ ကြ်ႏ္ုပ္ထံတြင္ အပ္ႏွင္းထားေသာ အခြင့္အာဏာျဖင့္ က်န္းမာေရး 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ဌာန၏ အတြင္းေရးမွဴး သတ္မွတ္ခံရသူ ကြ် ႏ္ုပ္ Andrea Palm သည ္ Wisconsin 
ျပ႒ာန္းဥပေဒ၏ အခန္း 252.02(3)၊ (4) ႏွင့္ (6) အရ ကန္႔သတ္ခ်က္ မ႐ွိဘ ဲ ေအာကပ္ါအတိုင္း 
ၫႊန္ၾကားပါသည္။ 
 

1.  အိမ္ သုိ႔မဟုတ္ ေနထုိင္ရာ ေနရာတြင္ ေနပါ။ Wisconsin ျပည္နယ္အတြင္း ေနထုိင္သူ 
အားလုံးသည္ ေအာကတ္ြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ခြ်င္းခ်က္မ်ားမွ လြ၍ဲ အိမ္၌ သုိ႔မဟုတ ္ မိမိတုိ႔၏ 
ေနထုိင္ရာ ေနရာ၌ ေနၾကရန္ ၫႊန္ၾကားပါသည္။ မိမိေနအိမ္ သုိ႔မဟုတ ္ ေနထုိင္ရာေနရာမွ လြ၍ဲ 
အတူမွ်ေဝေသာ သို႔မဟုတ္ ျပင္ပ ေနရာမ်ားကုိ တစ္ဦးခ်င္း အသုံးျပဳေနပါသည္။ ေအာကတ္ြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း လူခ်ဲေနျခင္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ အျခားမည္သူႏွင့္မဆုိ 
အနည္းဆုံး ေျခာက္ (6) ေပ အကြာတြင္ အၿမတဲမ္း ႐ွိေနရမည္။ သုိ႔ေသာ္ တစ္ေနရာတည္း 
ေနထုိင္ေသာ သုိ႔မဟုတ ္ အိမ္ေထာင္စုတစ္ခုတည္းတြင္  ေနထုိင္ေသာ လူတစ္ဦးခ်င္းအၾကား 
လူခ်ဲေနျခင္း မလုိအပ္ပါ။ ဤၫႊန္ၾကားခ်က္တြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေအာကေ္ဖာ္ျပပါ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အတြက္သာ လူတစ္ဦးခ်င္းသည္ မိမိတုိ႔ ေနအိမ္မ်ား သုိ႔မဟုတ ္ ေနထုိင္ရာ 
ေနရာမ်ားမွ ထြက္ခြာႏိုင္သည္။ - 

 
a. အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား (အခန္း 11 တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။) 

 
b. အေရးႀကီးေသာ အစုိးရဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား (အခန္း 12 တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။)  

 



c. အေရးႀကီးေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ (အခန္း 
13 တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။) 
 

d. အေရးမႀကီးေသာ အနိမ့္ဆုံး အေျခခံ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရန္ (အခန္း 14 
တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။) 
 

e. အေရးႀကီးေသာ ခရီးသြားလာမႈ (အခန္း 15 တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။) ႏွင္ ့
 

f. အထူး အေျခအေနမ်ား (အခန္း 8၊ 9 ႏွင့္ 10 တုိ႔တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။) 
 
အိမ္ေျခရာမ့ဲ လူမ်ားသည္ ဤအခန္းတြင္ ကင္းလြန္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေနစရာေနရာ ရယူရန္ 
အေလးအနက္ တုိက္တြန္းပါသည္။ အဆုိပါ ေနစရာေနရာ ရ႐ိွႏိုင္မႈကို အျမန္ဆုံးႏွင့္ အျမင့္ဆုံး 
အတုိင္းအတာအထိ လက္ေတြ႕ေဆာင္႐ြက္ရန္ႏွင့္ COVID-19 ေဘးအႏၲရာယ္ ေလ်ာ့ပါးေစေရး 
လက္ေတြ႕ေလ့က်င့္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ Wisconsin က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ဌာန 
(DHS) ႏွင့္ ေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တားဆီးကာကြယ္ေရးအတြက္ အေမရိကန္ စင္တာမ်ား (CDC) 
လမ္းၫႊန္ခ်ကမ္်ားကုိ လိုက္နာရန္ အစုိးရႏွင့္ အျခား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အေလးအနက္ 
တုိက္တြန္းပါသည္။  
 
အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္ခံရသူ ကဲ့သို႔ေသာ စိတ္မခ်ရေသာ သို႔မဟုတ္ ေဘးကင္းစိတ္မခ်ရမႈ 
ျဖစ္လာေသာ ေနအိမ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေနထုိင္ရာ ေနရာမ်ား ႐ိွသူမ်ားကုိ ေနအိမ္မွ ထြက္လာရန္ 
ခြင့္ျပဳၿပီး ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရသည့္ အျခားတည္ေနရာ တစ္ခု၌ ေနထုိင္ရန္ တုိက္တြန္းပါသည္။ 
ဤၫႊန္ၾကားခ်က္၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေနအိမ္မ်ား သုိ႔မဟုတ ္ ေနထုိင္ရာေနရာမ်ားတြင္ 
ဟုိတယမ္်ား၊ မိုတယ္မ်ား၊ အတူ ငွားရမ္းေနထုိင္ရာ ေနရာမ်ား၊ အေဆာင္မ်ား၊ 
အေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ အလားတူ အေထာက္အပ့ံမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ 
 

2.  စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား 

a. အေရးမႀကီးေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား ရပ္ဆုိင္းရမည္။ ေအာကတ္ြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း အေရးႀကီးသည့္ စီးပြားေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားမွ လြ၍ဲ 
အက်ဳိးအျမတ္အတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးအျမတ္ မ႐ွာေသာ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား အားလုံးသည္ ေအာကပ္ါတုိ႔မွတစ္ပါး Wisconsin အတြင္း တည္႐ွိေသာ 
အေထာက္အပ့ံမ်ား၌ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား အားလုံးကုိ ရပ္ဆုိင္းရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 
သုိ႔ေသာ္ - 

 
i. ေအာကတ္ြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း အနိမ့္ဆံုး အေျခခံ 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားႏွင့္။ 
 



ii. မိမိတုိ႔ ကုိယ္ပိုင္ ေနအိမ္ သုိ႔မဟုတ္ ေနထုိင္ရာ ေနရာမ်ား၌ လုပ္ေဆာင္ေသာ 
အထူးသီးသန္႔ ဝန္ထမ္းမ်ား သုိ႔မဟုတ ္ ကန္ထ႐ုိက္တာမ်ား ပါဝင္သည့္ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား (ဆိုလုိသည္မွာ - အိမ္မွ အလုပ္လုပ္ျခင္း)။ 

 
b. ေဘးကင္းလုံၿခံဳသည့္ လုပ္ငန္း လက္ေတြ႕က်င့္သုံးမႈမ်ား 

 
i. အေရးႀကီးသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား အပါအဝင္ 

လုပ္ငန္းမ်ားအားလုံးသည္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္႐ြက္ရမည္ -  
 
1. ျဖစ္ႏုိင္သည့္ အျမင့္မားဆုံး အတုိင္းအတာအထိ လူလူခ်င္း ေတြ႕ဆုံျခင္းကုိ 

ေ႐ွာင္ရန္ ကြန္ပ်ဴတာမွ တစ္ဆင့္ ေတြ႕ဆုံမႈမ်ား၊ ဖုန္းျဖင့္ 
ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ အေဝးမွ အလုပ္လုပ္ျခင္း (ဆုိလုိသည္မွာ - အိမ္မွ 
အလုပ္လုပ္ျခင္း) အပါအဝင္ နည္းပညာကို အသုံးျပဳရမည္။ 
 

2. တစ္အိမ္မွ တစ္အိမ္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းကုိ ရပ္ဆုိင္းပါ။ 
 

ii. အေရးႀကီးသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားကုိ 
ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္ထားရန္ တုိက္တြန္းပါသည္။ အေရးႀကီးသည့္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားသည္ ေအာက္ပါအတိုင္း 
ေဆာင္႐ြက္ရမည္ - 

 
1. ျဖစ္ႏုိင္သည့္ အျမင့္မားဆုံး အတုိင္းအတာအထိ ဤၫႊန္ၾကားခ်က္တြင္ 

ေဖာ္ျပထားသည့္ အတုိင္း ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ဝယ္ယူသူေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ 
ျပည္သူအဖြဲ႕သားမ်ား စသျဖင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္ မ႐ွိဘဲ တစ္ဦးႏွင့္ 
တစ္ဦးအၾကား လူခ်ဲေနျခင္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာရမည္။ 
 

2. အေရးႀကီးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္႐ြက္ရန္ အေဆာက္အအုံမ်ားတြင္ 
လုိအပ္သည္ထက္ ေက်ာ္လြန္ျခင္းမ႐ိွဘဲ အလုပ္သမား အေရအတြက္ကုိ 
တင္းက်ပ္စြာ ကန္႔သတ္ရမည္။ 
 

3. COVID-19 ႏွင့္ ထိေတြ႕သည့္ အားေပးကူညီသူမ်ားႏွင့္ ကန္႔သတ္ 
လုပ္သားမ်ားအတြက္ သန္႔႐ွင္းေရးႏွင့္ ပိုးသတ္ျခင္း အေထာကအ္ပ့ံ 
စံႏႈန္းမ်ားကုိ ျမႇင့္တင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းခြင္တြင္ COVID-19 ေရာဂါပုိး 
ေတြ႕႐ွိသည့္ ျဖစ္ရပ္တြင္ သန္႔႐ွင္းျခင္းႏွင့္ ပိုးသတ္ျခင္းအတြက္ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ လုိက္နာရမည္။ 
 



4. လုပ္သားမ်ားသည္ အသက္႐ႈလမ္းေၾကာင္း ေရာဂါလကၡဏာမ်ား ျပသလွ်င္ 
သုိ႔မဟုတ္ COVID-19 အတည္ျပဳထားေသာ ေရာဂါ႐ိွသူတစ္ဦးႏွင့္ 
ထိေတြ႕မိခဲ့လွ်င္ အေဆာကအ္အုံမ်ားအတြင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္မလာေအာင္ 
တားဆီးကာကြယ္ရန္ မူဝါဒမ်ားကို လုိက္နာရမည္။ 

 
iii. လက္လီအေရာင္းဆုိင္မ်ား အပါအဝင္ လူကုိယ္တိုင္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ 

ေရာင္းခ်မႈမ်ားအတြက္ ဆက္လကဖ္ြင့္လစွ္ထားေသာ အေရးႀကီးသည့္ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား သုိ႔မဟုတ ္လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား - 
 
1. ဆုိင္အတြင္း လူအမ်ားသြားလာမႈ ေလ်ာ့နည္းေစရန္ႏွင့္ ဆုိင္ျပင္ပ 

တန္းစီမႈမ်ားကုိ ေလ်ာ့ပါးေစရန္ လမ္းေဘးတြင္ လာေရာက္ယူေဆာင္ျခင္းကုိ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ။ 
 

2. ဝယ္ယူစားသံုးသူ ေနရာ၏ စတုရန္းေပ 50,000 မ႐ွိေသာ ဆုိင္မ်ားအတြက္ 
ဆုိင္တြင္း လူအေရအတြက္ (ဝန္ထမ္းမ်ား အပါအဝင္) ကုိ ျပည္တြင္း 
ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာမွ တည္ေထာင္ထားေသာ စုစုေပါင္း ေနထုိင္မႈ 
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား၏ 25% အထိ ကန္႔သတ္ပါ။ 

 
3. စတုရန္းေပ 50,000 ေက်ာ္ေသာ ဆုိင္မ်ားအတြက္ - 

 
a. တစ္ႀကိမ္တြင္ (ဝန္ထမ္းမ်ား မပါ) ဆိုင္တြင္း ဝယ္ယူသူမ်ား၏ 

အေရအတြက္ကုိ ဝယ္ယူစားသံုးသူ ေနရာ၏ စတုရန္းေပ 1,000 
လွ်င ္လူ 4 ဦးအထိ ကန္႔သတ္ပါ။ 
 

b. အားႏြဲ႕သူမ်ားအတြက္ ေဈးဝယ္ထြက္ခ်ိန္သည္ တစ္ပတ္လွ်င္ 
အနည္းဆုံး ႏွစ္နာရီေပးပါ။ ဤၫႊန္ၾကားခ်က္၏ 
ရည္႐ြယခ္်က္မ်ားသည္ အသက္ 60 ေက်ာ္သူမ်ား၊ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ႏွလံုးေရာဂါ၊ ဆီးခ်ဳိေရာဂါႏွင့္ အဆုတ္ေရာဂါ 
ကဲ့သုိ႔ေသာ နာတာ႐ွည္ေရာဂါ႐ိွသူမ်ား အတြက္ ျဖစ္သည္။ 

 
4. အခန္း 2.b.iii.2. ႏွင့္ 2.b.iii.3. ပါ ေနထုိင္မႈ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း 

ေစာင့္ဆိုင္းစဥ္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အနည္းဆုံး ေျခာက္ေပအကြာတြင္ 
ရပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ အေထာကအ္ပ့ံေပးေသာ အမွတ္အသားမ်ား ပါဝင္သည့္ 
အဝင္လမ္းသုိ႔ မ်ဥ္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ေပးပါ။ စာတုိမက္ေဆ့ခ်္ သို႔မဟုတ္ 
ဖုန္းေခၚဆုိမႈအတြက္ ဝယ္ယူသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ ကားမ်ားထတဲြင္ 
ေစာင့္ဆိုင္းခြင့္ေပးျခင္းႏွင့္ လာေရာက္ယူေဆာင္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ဆုိင္အတြင္း 



ဝင္ေရာကရ္န္ အခ်ိန္ဇယား ေရးဆြဲျခင္း အပါအဝင္ အျခားေ႐ြးခ်ယစ္ရာ 
နည္းလမ္းမ်ားကုိလည္း ဆုိင္မ်ားအေနျဖင့္ အသုံးျပဳသင့္ပါသည္။ 

 
3.  တားျမစ္ထားေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မ်ား။ ဤၫႊန္ၾကားခ်က္တြင္ တိက်စြာ ခြင့္ျပဳထားေသာ 

ကန္႔သတ္ထားေသာ ရည္႐ြယခ္်က္မ်ားမွ တစ္ပါး တစ္အိမ္တည္း သုိ႔မဟုတ ္ ေနထုိင္ရာေနရာ 
တစ္ခုတည္း မဟုတ္ေသာ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သီးသန္႔ လူအေျမာက္အမ်ား စုေဝးမႈမ်ား အားလုံးကုိ 
တားျမစ္ပါသည္။ တစ္အိမ္တည္း သုိ႔မဟုတ ္ ေနထုိင္ရာေနရာ တစ္ခုတည္းတြင္ ေနထုိင္သူမ်ား 
စုေဝးျခင္းသည္ ဤၫႊန္ၾကားခ်က္တြင္ မပါဝင္ပါ။ အိမ္႐ွင္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အိမ္ရာ ငွားရမ္းေရး 
မန္ေနဂ်ာမ်ားသည္ အေရးေပၚ ထိန္းသိမ္းမႈ မလုိအပ္လွ်င္ ငွားရမ္းထားသည့္ ေနရာအတြင္း 
ဝင္ေရာကျ္ခင္းကုိ ေ႐ွာင္႐ွားရမည္။ 

 
4. ပိတ္ျခင္း။ ေအာကေ္ဖာ္ျပပါ အေထာက္အပ့ံမ်ားအားလုံး ပိတ္ရပါမည္ - 

 
a. ေက်ာင္းမ်ား။ အစုိးရႏွင့္ ပုဂၢလိက K-12 ေက်ာင္းမ်ားသည္ 2019-2020 စာသင္ႏွစ္၏ 

က်န္႐ွိသည့္ အပုိင္းအတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သင္႐ိုးျပင္ပ 
လႈပ္႐ွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားအတြက္ ဆက္လက္ ပိတ္ထားရပါမည္။ ေက်ာင္းမ်ားသည္ အေဝးမွ 
သင္ယူျခင္း သုိ႔မဟုတ္ နည္းပညာျဖင့္ သင္ယူျခင္း ပံ့ပိုးမႈမ်ားကုိ ဆက္လက္ 
ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္။ အေရးႀကီးသည့္ အစုိးရဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
အစားအေသာက္ ျဖန္႔ေဝေရးအတြက္ ေက်ာင္းမ်ားကုိ ဆက္လက္အသုံးျပဳႏုိင္သည္။ 
ဤအခန္းသည္ Wisconsin ျပဳျပင္မြမ္းမံေရး ဌာနမွ ေဆာင္႐ြက္ေသာ အေထာကအ္ပ့ံမ်ားကုိ 
အသုံးမျပဳပါ။ 
 

b. စာၾကည့္တိုက္မ်ား။ အစုိးရစာၾကည့္တိုက္မ်ားသည္ လူကုိယ္တုိင္ ေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
အားလုံးအတြက္ ဆက္လက္ ပိတ္ထားရမည္။ သုိ႔ေသာ္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ 
ပံ့ပိုးႏိုင္သည္ - 

 
i. အြန္လိုင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ ၫႊန္ၾကားျခင္း။  

ii. အခန္းတစ္ခန္း သုိ႔မဟုတ္ ကန္႔သတ္ထားေသာ ေနရာတစ္ခုအတြင္း တစ္ဦးမွ 
လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေပးလွ်င္ စာအုပ္မ်ားႏွင့္ အျခားစာၾကည့္တိုက္ 
ပစၥည္းမ်ားကို လမ္းေဘးတြင္ လာေရာက္ယူေဆာင္ျခင္း။ ပစၥည္းမ်ားကုိ 
လာေရာက္မယူေဆာင္မႈ အြန္လိုင္း သုိ႔မဟုတ္ ဖုန္းျဖင့္ ေတာင္းဆိုရမည္။ 
စာၾကည့္တိုက္သည္ ကူညီပံ့ပိုးသူထံမွ လက္မွတ္ မလိုအပ္ႏိုင္ပါ။ 
စာၾကည့္တုိက္သည္ အိမ္၌ ပိုမိုေဘးကင္း လုံၿခံဳျခင္း ၫႊန္ၾကားခ်က္၏ အခန္း 16 
တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း လူခ်ဲေနျခင္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ လိုက္နာရန္ 
လာေရာက္ယူေဆာင္မႈမ်ားကို အခ်ိန္ဇယား ေရးဆြဲရမည္။ 

iii. အေရးႀကီးသည့္ အစုိးရဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္။ 
iv. အစားအေသာက္ ျဖန္႔ေဝျခင္း။  



 
c. အမ်ားျပည္သူ ေဖ်ာ္ေျဖမႈႏွင့္ လႈပ္႐ွားမႈ ေနရာမ်ား။ အပန္းေျဖဥယ်ာဥ္မ်ား၊ ပြဲေတာ္မ်ား၊ 

ကစားကြင္းမ်ား၊ လုိင္စင္႐ွိ အမ်ားျပည္သူ သုိ႔မဟုတ ္ ပုဂၢလိက ေရကူးကန္မ်ား၊ 
ေရကစားကြင္းမ်ား၊ ငါးျပတုိက္မ်ား၊ တိရစၧာန္႐ံုမ်ား၊ ျပတိုက္မ်ား၊ ကစား႐ုံမ်ား၊ ျပပြဲမ်ား၊ 
ကေလးကစား စင္တာမ်ား၊ ကေလးကစားကြင္းမ်ား၊ အပန္းေျဖ ကစားေနရာမ်ား၊ ပန္းၿခံမ်ား၊ 
ဘုိးလင္းကစား႐ုံမ်ား၊ ႐ုပ္႐ွင္႐ံုႏွင့္ အျခားျပဇာတ္႐ံု၊ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲႏွင့္ ေတးဂီတ ခန္းမမ်ား၊ 
ေက်းလက္အပန္းေျဖ ကလပ္အသင္းမ်ား၊ လူမႈေရး အသင္းမ်ား၊ အားကစား႐ုံႏွင့္ 
က်န္းမာႀက့ံခိုင္ေရး စင္တာမ်ား စသည္ျဖင္ ့ ကန္႔သတ္ခ်က္ မ႐ွိဘ ဲ အိမ္တြင္းတြင္ျဖစ္ေစ 
အိမ္ျပင္ပတြင္ျဖစ္ေစ အမ်ားျပည္သူ ေဖ်ာ္ေျဖမႈႏွင့္ လႈပ္႐ွားမႈ ေနရာမ်ားကုိ ပိတ္ထားပါသည္။ 
ေအာကပ္ါျခြင္းခ်က္မ်ား ရိွပါသည္ - 

 
i. အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ပုဂၢလိက ေဂါက္ကြင္းမ်ားကို ေအာကေ္ဖာ္ျပပါ 

ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ဖြင့္ႏိုင္ပါသည္ - 
 
1. ေဂါက္ကြင္းစီးကားမ်ား အသုံးျပဳမႈကုိ တားျမစ္ပါသည္။ 
2. ကစားသူမ်ားသည္ တစ္ေနရာတည္း မေနထုိင္လွ်င္ သုိ႔မဟုတ ္အိမ္ေထာင္စု 

တစ္ခုတည္းတြင္ ေနထိုင္သူမ်ား မဟုတ္လွ်င္ လူခ်ေဲနျခင္း 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ အၿမတဲမ္း ေစာင့္ၾကည့္ရမည္။ 

3. ေဂါက္႐ုိက္တီခံုခ်ိန္မ်ားႏွင့္ ေငြေပးေခ်မႈမ်ား အားလုံးကုိ အြန္လိုင္း သုိ႔မဟုတ ္
ဖုန္းျဖင့္ ႀကိဳတင္ ျပဳလုပ္ထားရမည္။  

4. အသင္းသားမ်ားအတြက္ အေဆာကအ္အုံမ်ားႏွင့္ ေဂါက္ပစၥည္း 
အေရာင္းဆုိင္မ်ားကုိ ဆက္လက ္ ပိတ္ထားရမည္။ စားေသာက္ဆုိင္ 
သုိ႔မဟုတ္ ဘား အေထာက္အပ့ံသည္ ဆက္လက္၍ ဖြင့္လွစ္ထားႏုိင္ၿပီး 
ဤၫႊန္ၾကားခ်က္၏ အခန္း 13.d. ႏွင့္ 13.e.ပါ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား 
အားလုံးႏွင့္အညီ ျဖစ္ရမည္။ 

5. ကြင္း၏ မည္သည့္အဆင့္၌ျဖစ္ေစ ဝုိင္းအုံျခငး္ သို႔မဟုတ္ စုေဝးျခင္း 
မျဖစ္ေအာင္ ေလးေယာက္အဖြဲ႕မ်ားစြာကုိ ေ႐ွာင္႐ွားရန္ ေဂါက္႐ိုက္ 
တီခံုခ်ိန္မ်ားကုိ ျခားထားရမည္။ 

6. ျပဳျပင္ထိနး္သိမ္းေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ ကြင္းတာဝန္ခံမ်ား အားလုံးသည္ 
ဤၫႊန္ၾကားခ်က္၏ အခန္း 2.b.i. ႏွင့္ 2.b.ii. ကုိ လိုက္နာရမည္။ အျခား 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အားလုံးသည္ အနိမ့္ဆံုး အေျခခံ 
လုပ္ငန္းမ်ားအတိုင္းသာ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္။  

7. ေလ့က်င့္ကြင္းမ်ားႏွင့္ အေသးစားေဂါက္ကြင္းကုိ ဆက္လက္ 
ပိတ္ထားရမည္။ 

 



ii. အမ်ားျပည္သူ ပန္းၿခံမ်ားႏွင့္ ရင္ျပင္ကုိ ေအာကေ္ဖာ္ျပပါ တစ္ရပ္ရပ္ ျဖစ္ပြားလွ်င္ 
ျပည္တြင္း က်န္းမာေရး အရာ႐ွိမ်ား၏ ကုိယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ခြင့္ျဖင့္ ပိတ္ႏိုင္သည္ - 

 
1. တစ္ႀကိမ္၌ ဧရိယာကုိ မၾကာခဏ လာေရာက္ေသာ လူအေရအတြက္သည္ 

လူခ်ဲေနျခင္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာရန္ ခက္ခပဲါသည္။ 
2. အႀကိမ္ႀကိမ္ လက္သရမ္းဖ်က္ဆီးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ 

အေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္း။ 
3. ဧရိယာတြင္ လူမ်ား၏ ေဘးအႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစေသာ အိမ္၌ 

ပိုမိုေဘးကင္းလံုၿခံဳျခင္း ၫႊန္ၾကားခ်က္အား အႀကိမ္ႀကိမ္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား။ 
4. ေဒသတြင္းအစုိးရသည္ လူခ်ဲေနျခင္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ 

ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္စြမ္း သုိ႔မဟုတ ္အာဏာသက္ေရာက္ႏိုင္စြမ္း မ႐ွိပါ။ 
 

d. အလွျပင္ဆုိင္မ်ားႏွင့္ ေခြ် းထုတ္ခန္းမ်ား။ ဆံပင္အလျွပင္ဆုိင္မ်ား၊ ဆံပင္ညႇပ္ဆုိင္၊ 
လက္သည္း အလွျပင္ဆိုင္မ်ား၊ ေန႔ဘက္ ေခြ် းထုတ္ခန္းမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္သံုး ပံ့ပုိးမႈမ်ား၊ 
ဖေယာင္းျဖင့္ အေမြးခြ် တ္ေပးသည့္ ဆိုင္မ်ား၊ မ်က္ခုံး ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ ေနရာမ်ား၊ 
တက္တူးဆိုင္မ်ား၊ ကိုယ္ခႏၶာ ပန္းခ်ီ ဆုိင္မ်ားႏွင့္ အသားညိဳေအာင္ ေနေရာင္ခံေသာ 
အေထာက္အပ့ံမ်ား အစ႐ိွသျဖင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ႐ွိဘဲ ပါဝင္ပါသည္။ 

 
5.  တားျမစ္ေသာ ခရီးသြားျခင္းႏွင့္ ခြင့္ျပဳေသာ ခရီးသြားျခင္း။ ဤၫႊန္ၾကားခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ 

အေရးႀကီးသည့္ ခရီးသြားလာမႈမွ လြဲ၍ ခရီးသြားလာမႈ ပံုစံအားလံုးကုိ တားျမစ္ပါသည္။ 
အမ်ားျပည္သူ သြားလာ ကူးသန္းမႈတြင္ စီးနင္းသူမ်ားသည္ လူခ်ဲေနျခင္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ 
တတ္ႏိုင္သမွ် အျမင့္မားဆုံး အတုိင္းအတာအထိ က်င့္သံုးရမည္။  

 
6.  DHS ႏွင့္ CDC လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာပါ။ ဤၫႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ မည္သည့္ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိမဆုိ ျပဳမူသည့္အခါ လူတိုင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းတိုင္း၊ အစုိးရဌာနတုိင္းႏွင့္ အျခား 
ခြင့္ျပဳထားသည့္ ဌာနတုိင္းသည္ တတ္ႏိုင္သမွ် အတုိင္းအတာအထိ ဤေနရာ႐ိွ DHS 
လမ္းၫႊန္ခ်ကမ္်ားကုိ လုိက္နာရမည္ - https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-
19/index.htm။  

 
အေရးႀကီးသည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား အားလုံးႏွင့္ အနိမ့္ဆုံး အေျခခံ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားကုိ ေဆာင္႐ြက္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အားလုံးသည္ ဤေနရာ႐ိွ 
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ DHS လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာရမည္ - 
https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/employers.htm။  

 
7.  သက္ႀကီး႐ြယ္အုိမ်ားႏွင့္ ေရာဂါအခံ႐ိွေသာ အားနည္းသူမ်ားသည္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈ ရယူသင့္သည္။ 

COVID-19 ေၾကာင့္ ျပင္းထန္စြာ ဖ်ားနာသည့္ ေဘးအႏၲရာယ္ ျမင့္မားသမူ်ားႏွင့္ 



နာမက်န္းသူမ်ားကုိ ေနအိမ္ သုိ႔မဟုတ ္ ေနထုိင္ရာေနရာတြင္ ေဆးဝါးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈကုိ ရယူရန္ 
လုိအပ္သည့္ အတိုင္း အေကာင္းဆုံး အတုိင္းအတာအထိ ေနထုိင္ရန္ တုိက္တြန္းပါသည္။ 
Wisconsin ျပည္နယ္ 252 ႏွင့္ ျပည္တြင္း အစိုးရ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား ႏွင့္အညီ 
သီးသန္႔ေနထုိင္ျခင္းႏွင့္ ေရာဂါကူးစက္ ျပန္႔ပြားမႈ ကာကြယ္ရန္ ခြဲထားျခင္း လမ္းၫႊန္မ်ားကုိ 
ထုတ္ျပန္ကာ ျပ႒ာန္းထားေသာ DHS ႏွင့္ ျပည္တြင္း က်န္းမာေရး အရာ႐ိွမ်ားကုိ 
ဤလမ္းၫႊန္ခ်က္ျဖင့္ တားဆီးမပိတ္ပင္ပါ။ 

 
အထူး အေျခအေနမ်ား 

 
8.  က်န္းမာေရး ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈႏွင့္ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး လုပ္ငန္းမ်ား။ ဤၫႊန္ၾကားခ်က္၏ 

ရည္႐ြယမ္်ားအတြက္ လူတုိင္းသည္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈႏွင့္ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား၌ အလုပ္လုပ္ကုိင္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူရန္ မိမိတုိ႔ ေနထုိင္ရာေနရာမွ 
ထြက္လာႏုိင္သည္။ 

 
က်န္းမာေရး ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈႏွင့္ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေဆး႐ုံမ်ား၊ ေဆးဝါးဆုိင္ရာ 
ပံ့ပိုးမႈမ်ား၊ ေဆးခန္းမ်ား၊ အေရးေပၚ က်န္းမာေရး ျပႆနာရပ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ COVID-19 ႏွင့္ 
သက္ဆုိင္ေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကုိ တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္သည့္ ခြဲစိတ္ဌာနမ်ား၊ 
ထုတ္လုပ္သူမ်ား၊ နည္းပညာ႐ွင္မ်ား၊ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ သုိေလွာင္႐ံု စီမံသူမ်ားႏွင့္ 
ေဆးဝါးပစၥည္းကိရိယာ၊ တစ္ကိုယ္ေရ အကာအကြယေ္ပး ကိရိယာ (PPE)၊ ေဆးဝါးသုံး 
ဓာတ္ေငြ႕ရည္မ်ား၊ ေဆးဝါး၊ ေသြးႏွင့္ ေသြးဆုိင္ရာ ပစၥည္းမ်ား၊ ကာကြယ္ေဆး၊ စမ္းသပ္ပစၥည္းမ်ား၊ 
ဓာတ္ခြဲခန္း အေထာက္အပံ့မ်ား၊ သန္႔႐ွင္းျခင္း၊ သန္႔စင္ျခင္း၊ ပိုးသတ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ ္ ပိုးသန္႔စင္ျခင္း 
အေထာက္အပ့ံမ်ား၊ တစ္႐ႈးႏွင့္ စကၠဴလိပ္ ထုတ္ကနု္မ်ားအား ျဖန္႔ခ်ိသူမ်ား၊ သြားေဆးခန္းမ်ား၊ 
ေဆးဆုိင္မ်ား၊ ျပည္သူ႕ က်န္းမာေရး သတင္း အခ်က္အလကမ္်ားကုိ စုစည္း၊ ပံုစံထုတ္၊ 
ခြဲျခမ္းေလ့လာ၍ ဆက္သြယ္ေပးသည့္ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေဆးဝါး၊ ေဆးဆုိင္၊ 
ေဆးပစၥည္းႏွင့္ ကိရိယာ၊ ဇီဝ နည္းပညာ ကုမၸဏမီ်ား (လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား၊ သုေတသနႏွင့္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ထုတ္လပု္မႈႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေရး အပါအဝင္)၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ 
သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ ကုမၸဏီမ်ား၊ ေသြး၊ ကလာပ္စည္း၊ ေသြးရည္ၾကည္ႏွင့္ 
အျခားလုိအပ္သည့္ ပစၥည္းမ်ား စုေဆာင္းေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ သားဖြားဆရာဝန္မ်ား၊ 
မီးယပ္ေရာဂါ ပါရဂူမ်ားႏွင့္ မီးဖြားသူ လက္ေတြ႕က်င့္သံုးမႈမ်ား၊ မ်က္မွန္ႏွင့္ မ်က္ကပ္မွန္မ်ား 
ေရာင္းခ်ေသာ မ်က္စိ ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး စင္တာမ်ား၊ အိမ္တြင္း က်န္းမာေရး ဌာနမ်ားႏွင့္ ပံ့ပိုးသူမ်ား၊ 
စိတ္က်န္းမာေရးႏွင့္ စိတ္ကစဥ့္ကလ်ားေရာဂါ ပ့ံပိုးသူမ်ား၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းႏွင့္ အရက္ႏွင့္ 
မူးယစ္ေဆးဝါး ကုသမႈ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အေထာက္အပ့ံမ်ား၊ ေဆးထုိးမႈ ရယူႏိုင္ျခင္း 
အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ နလုိစုန္း ျဖန္႔ျဖဴးေရး အစီအစဥ္မ်ား၊ အျခား က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ 
အေထာက္အပ့ံမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းပ့ံပိုးသူမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရး အေထာက္အပ့ံ ဝန္ေဆာင္မႈ တစ္ခုခုႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ ကူညီေထာက္ပံ့သူမ်ား၊ ေဆးဝါးပစၥည္းမ်ား ပို႔ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ 
အႂကြင္းအက်န္မ်ားအား စြန္႔ပစ္ေပးေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တစ္ကုိယ္ေရ ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ ဌာနမ်ား၊ 



နာတာ႐ွည္ ေဆး႐ုံမ်ား၊ သက္ဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး ပံ့ပိုးသူမ်ား၊ တ႐ုတ္အပ္စိုက္ဆရာမ်ား၊ 
အႏိွပ္ကုထုံးဆရာမ်ား၊ ေက်ာ႐ိုးႏွင့္ အဆစ္အျမစ္ ကုသသည့္ ဆရာမ်ားႏွင့္ သက္ႀကီး 
ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး ေဂဟာမ်ား အစ႐ိွသျဖင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ႐ွိ ပါဝင္ပါသည္။ 
 
က်န္းမာေရး ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈႏွင့္ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အထူးအားျဖင့္ 
ပါဝင္သည္မ်ားမွာ ထုတ္လုပ္သူမ်ား၊ နည္းပညာ႐ွင္မ်ား၊ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ သုိေလွာင္႐ံု စီမံသူမ်ားႏွင့္ 
ေဆးဝါးပစၥည္းကိရိယာ၊ တစ္ကိုယ္ေရ အကာအကြယေ္ပး ကိရိယာ (PPE)၊ ေဆးဝါးသုံး 
ဓာတ္ေငြ႕ရည္မ်ား၊ ေဆးဝါး၊ ေသြးႏွင့္ ေသြးဆုိင္ရာ ပစၥည္းမ်ား၊ ကာကြယ္ေဆး၊ စမ္းသပ္ပစၥည္းမ်ား၊ 
ဓာတ္ခြဲခန္း အေထာက္အပံ့မ်ား၊ သန္႔႐ွင္းျခင္း၊ သန္႔စင္ျခင္း၊ ပိုးသတ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ ္ ပိုးသန္႔စင္ျခင္း 
အေထာက္အပ့ံမ်ား၊ တစ္႐ႈးႏွင့္ စကၠဴလိပ္ ထုတ္ကနု္မ်ားအား ျဖန္႔ခ်ိသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ 
 
က်န္းမာေရး ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈႏွင့္ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တိရစၧာန္ 
ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးႏွင့္ တိရစၧာန္မ်ားအတြက္ ပံ့ပိုးေပးေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အားလုံးလည္း ပါဝင္ပါသည္။ အေရးမႀကီးသည့္ တိရစၧာန္ ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈကုိ 
ေ႐ွာင္သင့္ပါသည္။ 
 
က်န္းမာေရး ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ အေထာကအ္ပ့ံ ေနရာမ်ား႐ွိ ေကာ္ဖီဆုိင္မ်ားႏွင့္ အစားအေသာက္ 
ဝန္ေဆာင္မႈသည္ ေအာကေ္ဖာ္ျပပါ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို လုိက္နာ၍ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ တရားဝင္ 
ခြင့္ျပဳထားေသာ ဧည့္သည္မ်ားအတြက္သာ ဆက္လက္ ဖြင့္ထားႏုိင္သည္ - 

 
a. ဘားမ်ား၊ အေဖ်ာ္ယမကာ ဆုိင္မ်ားႏွင့္ ဘူေဖးဆုိင္မ်ား၏ ကုိယ္တိုင္ယူ စနစ္ 

လုပ္ငန္းမ်ားကို တားျမစ္ပါသည္။  
b. ထုပ္ပိုးမႈမ႐ွိေသာ အစားအစာ သုိ႔မဟုတ ္ ေသာက္စရာ တစ္ခုခုကုိ ကုိယ္တုိင္ 

ထုတ္ယူ၍ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းမွ ဝယ္ယူစားသံုးသူမ်ားကုိ တားျမစ္ထားပါသည္။ 
c. ဝယ္ယူစားသံုးသူမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ထုိင္သည့္ ေနရာမ်ားႏွင့္ တန္းစီ ေနရာမ်ား 

အပါအဝင္ အကြာအေဝးတစ္ခု ျခားသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ လိုက္နာရမည္။ 
 
က်န္းမာေရး ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ ေပးျခင္းအတြက္ အဟန္႔အတားမ်ားကို ေ႐ွာင္႐ွားရန္ က်န္းမာေရး 
ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈႏွင့္ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေသခ်ာစြာ နားလည္၍ သိသာစြာ 
သတ္မွတ္ထားရမည္။ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈႏွင့္ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
က်န္းမာႀက့ံခုိင္ေရး အားကစား႐ုံမ်ား၊ ဆံပင္အလျွပင္ဆုိင္မ်ား၊ ဆံပင္ညႇပ္ဆုိင္မ်ား၊ လက္သည္း 
အလွျပင္ဆုိင္မ်ား၊ ေန႔ဘက္ ေခြ် းထုတ္ခန္းမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္သံုး ပ့ံပိုးမႈမ်ား၊ တက္တူးဆိုင္မ်ား၊ ကုိယ္ခႏၶာ 
ပန္းခ်ီ ဆုိင္မ်ားႏွင့္ အသားညိဳေအာင္ ေနေရာင္ခံေသာ အေထာကအ္ပ့ံမ်ားႏွင့္ အလားတူ 
အေထာက္အပ့ံမ်ား မပါဝင္ပါ။ 

 
9.  အမ်ားျပည္သူ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား။ ဤၫႊန္ၾကားခ်က္၏ ရည္႐ြယခ္်က္မ်ား အတြက္ 

အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ ရပ္႐ြာ အေျချပဳ အမ်ားျပည္သူအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈ 



လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အလုပလု္ပ္ကုိင္ရန္ သုိ႔မဟုတ ္ ရယူရန္ မိမိတို႔ ေနရာေနရာမွ 
ထြက္ခြာလာႏုိင္သည္။  

 
အမ်ားျပည္သူ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကာလ႐ွည္ ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈႏွင့္ ေနထုိင္မႈ 
အကူအညီေပး အေထာကအ္ပ့ံမ်ားသည္ ကာလ႐ွည္ အေထာက္အပ့ံမ်ားတြင္ COVID-19 
ကာကြယ္တားဆီးျခင္း အတြက္ လက္႐ွိ DHS အႀကံျပဳခ်က္မ်ား အားလုံးကုိ လုိက္နာေနသေ႐ြ႕ 
ပါဝင္ပါသည္။ ေနထုိင္မႈ အကူအညီေပး အေထာက္အပ့ံမ်ားႏွင့္ ေရာဂါထနိ္းခ်ဳပ္ေရး 
အႀကံျပဳခ်ကမ္်ားအတြက္ သက္ဆုိင္ရာ အေမရိကန္ စင္တာမ်ား အားလုံး၊ လူႀကီးမ်ား၊ သက္ႀကီး 
႐ြယ္အိုမ်ား၊ ကေလးမ်ား၊ အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ စိတ္ကစဥ့္ကလ်ား 
ျဖစ္သူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ စိတ္က်န္းမာေရး ႐ွိသူမ်ားအတြက္ ေနထုိင္စရာ ေပးျခင္းႏွင့္ ခိုလႈံေနရာမ်ား၊ 
ကူးေျပာင္းသြားလာမႈ ဆုိင္ရာ အေထာက္အပ့ံမ်ား၊ ကုိယ္ခႏၶာဆိုင္ရာ၊ အသိဉာဏ္ဆုိင္ရာ သုိ႔မဟုတ ္
ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆုိင္ရာ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ လူႀကီးမ်ား၊ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား သုိ႔မဟုတ ္ ကေလးမ်ားအတြက္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပံ့ပိုးရန္ ေနအိမ္ အေျချပဳ လုပ္ငန္းမ်ား၊ သက္ႀကီး ေန႔ဘက္ ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ၊ 
သက္ႀကီး ေန႔ဘက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ေနအိမ္တြင္း ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ၊ အစားအစာ၊ ေငြသား 
အေထာက္အပ့ံ၊ ေဆးဝါး ပံ့ပိုးမႈ၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား သုိ႔မဟုတ ္
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ရန္ ပံ့ပိုးကူညီေသာ 
ကြင္းဆင္း႐ံုးမ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စင္တာမ်ား၊ ေမြးစားဌာနမ်ား၊ လူမႈေရးရာ ဆုိးက်ဳိးေပးသူမ်ား၊ 
ကုိယ္ခႏၶာဆုိင္ရာ၊ ဉာဏ္ရည္ဆုိင္ရာ သုိ႔မဟုတ ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆုိင္ရာ မသန္စြမ္းသူမ်ား သို႔မဟုတ္ 
လုိအပ္ေသာသူမ်ား အတြက္ အစားအစာ၊ ခိုလႈံေနရာ၊ လူမႈေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဘဝ၏ 
အျခားလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ပံ့ပိုးေပးေသာ လုပ္ငန္းမ်ား အစ႐ိွသျဖင့္ အကန္႔အသတ္ မ႐ိွဘ ဲ
ပါဝင္ပါသည္။ 
 
အမ်ားျပည္သူ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးရန္အတြက္ ထိခိုက္မႈမ်ားကုိ ေ႐ွာင္႐ွားရန္ အမ်ားျပည္သူ 
ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေသခ်ာစြာ နားလည္၍ သိသာစြာ သတ္မွတ္ထားရမည္။ 

 
10. အေရးႀကီးေသာ အေျခခံအေဆာက္အအုံ။ ဤၫႊန္ၾကားခ်က္၏ ရည္႐ြယခ္်က္ မ်ားအတြက္ 

အေရးႀကီးသည့္ အေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ား ကမ္းလမွ္းရန္၊ ပ့ံပိုးရန္၊ လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ရန္၊ 
ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ ျပဳျပင္ရန္အတြက္ လုိအပ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပံ့ပုိးရန္ သုိ႔မဟုတ ္ လုပ္ငန္းမ်ား 
ေဆာင္႐ြက္ရန္ မိမိတုိ႔ ေနထုိင္ရာေနရာမွ ထြက္ခြာႏုိင္ပါသည္။ 

 
အေရးႀကီးေသာ အေျခခံ အေဆာက္အအုံတြင္ အစားအေသာက္ ထုတ္လုပ္ေရး၊ ျဖန္႔ျဖဴးေရး၊ 
ျဖည့္တင္းေရး ဌာနမ်ား၊ သုိေလွာင္မႈ အေထာကအ္ပ့ံမ်ား၊ ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ အေရာင္းမ်ား၊ 
ေဆာက္လုပ္ေရး (ဤျပည္သူ႕ က်န္းမာေရး အေရးေပၚ အေျခအေနအတြက ္ တုံ႔ျပန္ရာတြင္ 
လုိအပ္ေသာ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ေဆး႐ုံ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ကာလ႐ွည္ ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈႏွင့္ ေနထုိင္မႈ 
အကူအညီေပး အေထာကအ္ပ့ံမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူ လုပ္ငန္းမ်ား 
တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ အေရးႀကီးသည့္ စီးပြားေရးႏွင့္ 



လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ အေရးႀကီးသည့္ အစုိးရ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 
လုိအပ္သည္မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ အိမ္ရာ တည္ေဆာက္ျခင္း စသည္တုိ႔ အပါအဝင္ 
ကန္႔သတ္မႈမ႐ွိပါ။ သုိ႔ေသာ္ ေ႐ြးခ်ယ္စရာ သို႔မဟုတ္ အလွအပေရးရာ တည္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ 
ေ႐ွာင္႐ွားသင့္သည္။ အနိိမ့္ဆံုး အေျခခံ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္မွ ခြင့္ျပဳထားသည့္အတုိင္း မွတစ္ပါး) 
အေဆာက္အဦး စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ထိနး္သိမ္းေရး၊ ေလဆိပ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေရ၊ ေရဆုိးပိုက္၊ 
ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ အပါအဝင္ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား၏ လုပ္ငန္း လည္ပတ္ေရးႏွင့္ 
ျပဳျပင္ထိနး္သိမ္းေရး (လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရး၊ ျဖန္႔ျဖဴးေရး၊ ကုန္ၾကမ္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ သဘာဝ 
ရင္းျမစ္မ်ား အသိအမွတျ္ပဳ၍ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ေသာက္ေရႏွင့္ စြန္႔ပစ္ေရ စမ္းသပ္ 
ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ား Wisconsin ဌာန အပါအဝင္) Wisconsin အိမ္တြင္း စြမ္းအင္ အေထာက္အပ့ံ၊ 
ဝင္ေငြနည္း အိမ္တြင္း စြမ္းအင္ အေထာကအ္ပံ့ အစီအစဥ္ႏွင့္ ျပည္သူ႕အက်ဳိးခံစားခြင့္ စြမ္းအင္ 
အေထာက္အပ့ံ အစီအစဥ္ ႐ံုးမ်ား၊ ဝယ္ယူစားသံုးသူ ဝန္ေဆာင္မႈ ဌာနမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ 
ျဖည့္သြင္း စားသုံးမႈ စင္တာမ်ား၊ ျဖန္႔ျဖဴးေရး စင္တာမ်ား၊ ဆီႏွင့္ ဇီဝေလာင္စာ သန္႔စင္ျခင္း၊ 
လမ္းမႀကးီမ်ား၊ အေဝးေျပးလမ္းမ်ား၊ မီးရထားလမ္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ဆိပ္ကမ္းမ်ား၊ 
ဆုိင္ဘာလုံၿခံဳေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေရႀကီးေရလွ်ံျခင္း ထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းႏွင့္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ 
အသုံးျပဳမႈ စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ဖယ္႐ွား႐ွင္းလင္းျခင္းႏွင့္ အင္တာနက္၊ ဗီဒီယိုႏွင့္ တယ္လီဖုန္း 
ဆက္သြယ္ေရး စနစ္မ်ား (ကြန္ျပဴတာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ ကမ႓ာဆုိင္ရာ၊ 
ျပည္တြင္းႏွင့္ ေဒသတြင္း အေျခခံ အေဆာက္အအုံ၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း အေျခခံ အေဆာက္အအုံ၊ 
ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ကြန္ရက္အေျချပဳ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား အပါအဝင္) အစ႐ိွသျဖင့္ 
ကန္႔သတ္ခ်က္ မ႐ိွဘ ဲပါဝင္ပါသည္။ 
 
အေရးႀကီးေသာ အေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ားအတြက္ ထိခိုက္မႈမ်ားကုိ ေ႐ွာင္႐ွားရန္ 
အေရးႀကီးေသာ အေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ားကုိ ေသခ်ာစြာ နားလည္၍ သိသာစြာ 
သတ္မွတ္ထားရမည္။ 

 
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ား 

11. အေရးႀကီးသည္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား။ လူမ်ားသည္ ေအာကေ္ဖာ္ျပပါ တစ္ခုခုကုိ 
ေဆာင္႐ြက္ရန္ မိမိတုိ႔၏ ေနအိမ္ သုိ႔မဟုတ ္ေနထုိင္ရာ ေနရာမွ ထြက္ခြာႏိုင္ပါသည္ - 

 
a. က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရး။ ေဆးဝါး အေထာက္အပ့ံမ်ား သုိ႔မဟုတ ္ေဆးဝါးမ်ား 

ရယူျခင္း၊ အေရးေပၚ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ႐ွာေဖြျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ 
သုိ႔မဟုတ္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ ပညာ႐ွင္ထံ သြားေရာက္ျခင္း အစ႐ိွသည္ 
တုိ႔သည္ ဥပမာသက္သက္သာ ျဖစ္ၿပီး ကန္႔သတ္ခ်ကမ္႐ွိဘဲ က်န္းမာေရးႏွင့္ 
ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရး သုိ႔မဟုတ ္ အိမ္ေမြးတိရစၧာန္မ်ား အပါအဝင္ မိသားစု သုိ႔မဟုတ္ 
အိမ္ေထာင္စု ဝင္မ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးအတြက္ 
လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ရန္ႏွင့္ အေရးႀကီးသည့္ တာဝန္မ်ား ေဆာင္႐ြက္ရန္။ 



လူမ်ားသည္ ျဖစ္ႏုိင္သည့္ အခ်ိန္တိုင္း ဖုန္းျဖင့္ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ေ႐ြးခ်ယ္စရာမ်ား 
အေပၚတြင္ မွီခိုအားထားသင့္သည္။ 

 
b. မ႐ိွမျဖစ္ လုိအပ္သည့္ အေထာက္အပ့ံမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား။ စည္သြပ္ဘူး 

အစားအေသာက္မ်ား၊ ကုန္ေျခာက္မ်ား၊ လတ္ဆတ္ေသာ သစ္သီးမ်ားႏွင့္ အသီးအႏံွမ်ား၊ 
ဓာတ္ဆီ၊ ပ႐ိုပိန္းဓာတ္ေငြ႕၊ အိမ္ေမြးတိရစၧာန္ အေထာကအ္ပ့ံ ပစၥည္းမ်ား၊ 
လတ္ဆတ္ေသာ အသားမ်ား၊ ငါးမ်ားႏွင့္ ၾကက္ဘသဲားမ်ားႏွင့္ အျခား အိမ္အသုံးျပဳ 
ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ လုံၿခံဳေရး၊ ေရဆုိးႏုတ္စနစ္ ထိန္းသိမ္းရန္ လိုအပ္သည့္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ 
ေနထုိင္မႈ အေရးႀကီးသည့္ လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား အစ႐ိွသည္ တုိ႔သည္ 
ဥပမာသက္သက္သာ ျဖစ္ၿပီး ကန္႔သတ္ခ်က္မ႐ွိဘဲ မိမိကုိယ္တိုင္ႏွင့္ မိသားစု သုိ႔မဟုတ ္
အိမ္ေထာင္စုဝင္မ်ား အတြက္ လုိအပ္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား သုိ႔မဟုတ ္
အေထာက္အပ့ံမ်ား ရယူရန္ႏွင့္ ထုိကဲ့သို႔ အျခားသူမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ အေထာကအ္ပံ့မ်ား ေပးရန္။ 

 
c. ျပင္ပ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း။ အမ်ားျပည္သူ ပန္းၿခံမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ျခင္း အပါအဝင္ 

ျပင္ပ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ရန္။ သုိ႔ရာတြင္ လူတိုင္းသည္ ေအာကတ္ြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း လူခ်ဲေနျခင္း လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာရပါမည္။ ဤသုိ႔ 
လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားတြင္ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း၊ စက္ဘီးစီးျခင္း၊ ေျခလ်င္ ခရီးထြက္ျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ ေျပးျခင္း အစ႐ိွသည္ တုိ႔သည္ ဥပမာသက္သက္သာ ျဖစ္ၿပီး 
ကန္႔သတ္ခ်က္မ႐ွိဘဲ ပါဝင္ပါသည္။ လူမ်ားသည္ ဘတ္စကတ္ေဘာ၊ အေပ်ာ္ပစ္ 
ေလဝဲပန္းကန္ျပား၊ ေဘာလုံး အစ႐ိွသည္ တုိ႔သည္ ဥပမာသက္သက္သာ ျဖစ္ၿပီး 
ကန္႔သတ္ခ်က္မ႐ွိသည့္ အဖြဲ႕ျဖင့္ သို႔မဟုတ္ အားကစားတြင္ ပါဝင္မေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါ။ 
ဤလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားသည္ လူခ်ဲေနျခင္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ အသုံးျပဳ၍ 
မရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ကေလးကစားကြင္းမ်ားကုိ ပိတ္ထားပါသည္။ 

 
d. အခ်ဳိ႕ေသာ လုပ္ငန္း အမ်ဳိးအစားမ်ား။ အေရးႀကီးသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား သုိ႔မဟုတ ္

လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား၌ ေဆာင္႐ြက္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ဤၫႊန္ၾကားခ်က္တြင္ 
အထူးအားျဖင့္ ခြင့္ျပဳထားေသာ အနိမ့္ဆံုး အေျခခံ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈႏွင့္ အိမ္မွ 
အလုပ္လုပ္ရန္ လုိအပ္ေသာ အေထာကအ္ပ့ံမ်ား ရယူျခင္း အပါအဝင္ 
လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္။ 

 
e. အျခားသူမ်ားကုိ ေစာင့္ေ႐ွာက္ျခင္း။ ဤၫႊန္ၾကားခ်က္တြင္ ခြင့္ျပဳထားသည့္အတိုင္း 

မိသားစုဝင္၊ မိတ္ေဆြ သုိ႔မဟုတ ္ အျခားအိမ္ေထာင္စု႐ွိ အိမ္ေမြးတိရစၧာန္ကုိ 
ေစာင့္ေ႐ွာက္ရန္ႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အိမ္ေမြးတိရစၧာန္မ်ား 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရန္။ 

 



12. အေရးႀကီးသည့္ အစုိးရလုပ္ငန္းမ်ား။ အေရးႀကီးသည့္ အစိုးရလုပ္ငန္းမ်ား ဆုိသည္မွာ အစုိးရ 
အဖြဲ႕အစည္း၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ၏ က်န္းမာေရး၊ 
ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးႏွင့္ အဆင္ေျပေကာင္းစားေရးကုိ ပံ့ပိုးစိစစ္ရန္ လိုအပ္ေသာ ျပည္နယ္၊ မ်ဳိးႏြယ္စု 
သုိ႔မဟုတ္ ေဒသတြင္း အစုိးရမ်ားမွ ပံ့ပိုးေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ အားလုံးကုိ ဆုိလုိပါသည္။ အစုိးရ 
အဖြဲ႕အစည္းတုိင္းသည္ ၎၏ အေရးႀကီးသည့္ အစုိးရလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဆုံးျဖတ္၍ အဆုိပါ 
လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ကန္ထ႐ုိက္တာမ်ားကို 
ခြဲျခားသတ္မွတ္ရမည္။  
 
ဤၫႊန္ၾကားခ်က္၏ ရည္႐ြယခ္်က္မ်ားအတြက္ ဥပေဒအာဏာျပဳ၊ EMS ႏွင့္ မီးသတ္သမားမ်ား 
အပါအဝင္ လစာေပး သုိ႔မဟုတ ္ ေစတနာ လုပ္အားေပး ပထမဆုံး တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ား၊ 
ပထမဆုံး တံု႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္သူကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေသာ ဆရာမ်ား၊ အေဆာက္အအုံ 
စစ္ေဆးေရး အရာ႐ိွမ်ား၊ အေရးေပၚ စီမံခန္႔ခြဲေရး အမႈထမ္းမ်ား၊ အေရးေပၚ ႀကီးၾကပ္သူမ်ား၊ 
တရားေရး အမႈထမ္းမ်ား၊ ခံု႐ံုး အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္လူႀကီးမ်ား၊ ျပဳျပင္မြမ္းမံေရး အမႈထမ္းမ်ား၊ 
ေဘးအႏၲရာယ္႐ွိ ပစၥည္းမ်ား တံု႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ား၊ ကေလးသူငယ္ အကာအကြယ္ေပးေရးႏွင့္ 
ကေလးသူငယ္ ေကာင္းက်ဳိး အမႈထမ္းမ်ား၊ အိမ္ရာႏွင့္ ခိုလႈံေနရာ အမႈထမ္း၊ အမ်ဳိးသား 
ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးႏွင့္ စစ္တပ္ႏွင့္ အေရးႀကီးသည့္ စီးပြားေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားတြင္ 
အလုပ္လုပ္ကိုင္သူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ပံ့ပိုးကူညီသူမ်ားသည္ ဤၫႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ လံုးဝ 
ကင္းလြတ္ပါသည္။ 
 
ဤအခန္းသည္ အမ်ားျပည္သူ က်န္းမာေရး အေရးေပၚ အေျခအေန အတြက္ တုံ႔ျပန္ရာတြင္ 
တရားေရး လုပ္ေဆာင္ခ်ကမ္်ားကုိ ကန္႔သတ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ခ်ိန္ညႇိရန္ တရား႐ုံးငယ္မ်ားအေပၚ 
ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္အညီ ႀကီးၾကပ္မႈ အာဏာကုိ အသုံးျပဳရန္ Wisconsin 
တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အခြင့္အာဏာကုိ ကန္႔သတ္မထားပါ။ ဤအခန္းသည္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ျပည့္မီရန္ သုိ႔မဟုတ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ Wisconsin ဥပေဒျပဳ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕၏ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အခြင့္အာဏာကုိ ကန္႔သတ္မထားပါ။ 

 
အစုိးရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အစုိးရ အစည္းအေဝးမ်ား က်င္းပျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ပြင့္လင္းသည့္ 
အစုိးရ လမ္းၫႊန္ခ်က္၏ Wisconsin တရားေရး႐ုံး ဌာနကုိ ဆက္လက္ လုိက္နာသင့္ၿပီး 
ပြင့္လင္းသည့္ အစည္းအေဝး ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ထုိ႐ုံးႏွင့္ တိုက္႐ုိက္ 
ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းသင့္ပါသည္။ လမ္းၫႊန္ခ်က္ကုိ ဤေနရာတြင္ ရ႐ိွႏုိင္ပါသည္ - 
https://www.doj.state.wi.us/sites/default/files/news-
media/3.20.20_OOG_Final.pdf။ ပြင့္လင္းေသာ အစည္းအေဝး လုိအပ္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္း 
ေနာက္ထပ္ ေမးခြန္းမ်ား ႐ိွသည့္ အစုိးရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ပြင့္လင္းေသာ အစုိးရ၏ Wisconsin 
တရားေရး႐ုံးဌာနႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းသင့္ပါသည္။ 
 

13. အေရးႀကီးသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား။ ဤလမ္းၫႊန္ခ်က္၏ 
ရည္႐ြယခ္်က္မ်ားအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား 



ဆုိသည္မွာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈႏွင့္ ျပည္သူ႕ က်န္းမာေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ျပည္သူ႕ 
ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား၊ အေရးႀကီးသည့္ အေျခခံ အေဆာကအ္အုံႏွင့္ အေရးႀကီးသည့္ 
အစုိးရလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေအာကေ္ဖာ္ျပပါတုိ႔ကို ဆုိလုိပါသည္ - 

 
a. CISA စာရင္း။ ေမြးရပ္ဌာန လုံၿခံဳေရး၊ ဆိုင္ဘာလုံၿခံဳေရးႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္အအုံ 

လုံၿခံဳေရး အဖြဲ႕အစည္း (CISA) ၏ အေမရိကန္ဌာန႐ိွ မတ္လ 23ရက္ 2020 အတြင္ 
အသစ္ျပင္ဆင္ထားေသာ COVID-19 ကာလအတြင္း အရးႀကီးသည့္ မ႐ွိမျဖစ္ အေျခခံ 
အေဆာက္အအုံ လုပ္သားမ်ားအား ခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ မူၾကမ္းႏွင့္ 
ဤမူၾကမ္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ပံုစံတစ္ရပ္ရပ္တြင္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားေသာ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ အလုပ္သမား။ 

 
b. စားေသာက္ကုန္မ်ားႏွင့္ ေဆးဝါးမ်ား ေရာင္းခ်သည့္ ဆိုင္မ်ား။ စားေသာက္ကုန္ ဆိုင္မ်ား၊ 

ေပါင္မုန္႔ဆိုင္မ်ား၊ ေဆးဆိုင္မ်ား၊ စိုက္ပ်ဳိး ေမြးျမဴေရးၿခံႏွင့္ ၿခံထြက္ပစၥည္း 
အေရာင္းဆုိင္မ်ား၊ စူပါမားကတ္မ်ား၊ အစားအစာ သုိေလွာင္ေနရာမ်ားႏွင့္ 
အစားအေသာက္ခန္းမ်ား၊ ကုန္မ်ဳိးစံုဆုိင္မ်ားႏွင့္ စားေသာက္ကုန္မ်ား၊ စည္သြပဘူ္း 
အစားအစာမ်ား၊ ကုန္ေျခာက္မ်ား၊ အေအးခံ အစားအစာမ်ား၊ လတ္ဆတ္ေသာ 
သစ္သီးမ်ားႏွင့္ အသီးအႏံွမ်ား၊ အိမ္ေမြးတိရစၧာန္ အေထာက္အပံ့မ်ား၊ လတ္ဆတ္ေသာ 
အသားမ်ား၊ ငါးမ်ား၊ ၾကက္ဘမဲ်ား၊ ျပင္ဆင္ထားေသာ အစားအေသာက္မ်ား၊ 
အယ္ကုိေဟာ ပါသည္ ေသာက္စရာမ်ားႏွင့္ မပါသည့္ ေသာက္စရာမ်ားႏွင့္ အျခား 
အိမ္သုံးထတု္ကုန္မ်ား (သန္႔႐ွင္းေရးႏွင့္ တစ္ကုိယ္ေရ ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ ပစၥည္းမ်ား စသျဖင့္) 
အား လက္လီ ေရာင္းခ်မႈတြင္ ပါဝင္သည့္ အျခားေနရာမ်ား။ အဆုိပါ ေနရာမ်ားသည္ - 

 
i. အစားအေသာက္မ်ား စားသုံးျခင္းအတြက္ ရည္႐ြယထ္ားေသာ ထိုင္ခံုမ်ားအားလံုး 

ပိတ္ရမည္။ 
ii. ဘားမ်ား၊ အေဖ်ာ္ယမကာ ဆုိင္မ်ားႏွင့္ ဘူေဖးဆုိင္မ်ား၏ ကုိယ္တိုင္ယူ စနစ္ 

လုပ္ငန္းမ်ားကို တားျမစ္ပါသည္။ 
iii. စားေသာက္ကုန္ဆုိင္မ်ားမွ လြဲ၍ ထုပ္ပိုးမႈမ႐ွိေသာ အစားအေသာက္မ်ား 

အားလုံးကုိ ဝယ္ယူစားသုံးသူမ်ား ကုိယ္တိုင္ထုတ္ယူျခင္းကုိ တားျမစ္ရမည္။  
iv. လူခ်ဲေနျခင္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ လိုက္နာရမည္။ 

 
အဓိက ရည္႐ြယခ္်က္အတြက္ အစားအစာ သုိ႔မဟုတ ္ ေသာက္စရာ အေထာက္အပံ့မ်ား 
ေရာင္းခ်မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အစားအစာ သုိ႔မဟုတ ္
ေသာက္စရာအခ်ဳိ႕ ေရာင္းခ်မႈမ်ားတြင္လည္း ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေသာ အခန္း 4 ပါ 
လုိအပ္ေသာ အဆုိပါ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဤအခန္းသည္ 
ကင္းလြတ္ခြင့္႐ွိေၾကာင္း အဓိပၸာယ္ မေကာက္ယူသင့္ပါ။ 

 



c. အစားအစာႏွင့္ ေသာက္စရာ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ စုိက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရး။ 
အစားအစာႏွင့္ ေသာက္စရာ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ပို႔ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ 
စိုက္ပ်ဳိးထြန္ယက္ျခင္း၊ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးျခင္း၊ ၿခံေမြးတိရစၧာန္၊ ငါးဖမ္းျခင္း၊ မုန္႔ဖုတ္ျခင္းႏွင့္ 
စားသံုးျခင္းအတြက္ တိရစၧာန္မ်ားႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴျခင္း၊ 
ေဈးကြကျ္မႇင့္တင္ျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း အပါအဝင္ အျခား ထုတ္လုပ္ 
စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴျခင္း၊ အစားအေသာက္၊ ခိုလႈံစရာႏွင့္ တိရစၧာန္ ေနစရာမ်ား၊ 
ကယ္ဆယ္ေရးမ်ား၊ ေခြးေဂဟာမ်းႏွင့္ ေမြးစားျခင္း အေထာက္အပ့ံမ်ား အပါအဝင္ 
တိရစၧာန္မ်ားအတြက္ အသက္ေဘးဆုိင္ရာ အျခား လုိအပ္မႈမ်ား၊ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးၿခံႏွင့္ 
စိုက္ပ်ဳိးေရး ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ အေထာကအ္ပ့ံမ်ားႏွင့္ ျပဳျပင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား။ 

 
d. စားေသာက္ဆုိင္မ်ား။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါတုိ႔မွ လြဲ၍ စားေသာကဆ္ိုင္မ်ား ပိတ္ရမည္ - 

 
i. စားေသာက္ဆုိင္မ်ားသည္ အစားအစာ ပါဆယ္ယူျခင္း သုိ႔မဟုတ ္

ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈ အတြက္သာ ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္သည္။  
ii. အရက္ ေရာင္းခ်မႈမ်ားသည္ ေအာကပ္ါ အခန္း 13.e. ကုိ လိုက္နာရမည္။  

iii. ဝယ္ယူစားသံုးသူမ်ားသည္ မွာယူျခင္း၊ လာယူျခင္း၊ အစားအစာ သုိ႔မဟုတ္ 
ေသာက္စရာ သုိ႔မဟုတ ္ ႏွစ္မ်ဳိးစလုံးအတြက္ ေငြေပးေခ်ျခင္း အတြက္သာ 
အထက္ပါ ေနရာမ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ 

iv. ထုိင္ခံုေနရာမ်ား ပံ့ပုိးေပး၍ မရႏိုင္ပါ။ 
v. အစားအစာမ်ားႏွင့္ ေသာက္စရာမ်ားကို အတြင္း၌ျဖစ္ေစ ျပင္ပေနရာတြင္ ျဖစ္ေစ 

စားသုံး၍ မရႏုိင္ပါ။ 
vi. အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ျဖစ္ႏုိင္သမွ် အတိုင္းအတာအထိ တစ္ဦးႏွင့္ 

တစ္ဦးအၾကား လူခ်ေဲနျခင္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ကုိက္ညီေအာင္ 
ေဆာင္႐ြက္ရမည္။ 

vii. ဘားမ်ား၊ အေဖ်ာ္ယမကာ ဆုိင္မ်ားႏွင့္ ဘူေဖးဆုိင္မ်ား၏ ကုိယ္တိုင္ယူ စနစ္ 
လုပ္ငန္းမ်ားကို တားျမစ္ပါသည္။  

viii. ထုပ္ပိုးမႈမ႐ွိေသာ အစားအစာ သုိ႔မဟုတ ္ ေသာက္စရာ တစ္ခုခုကုိ ကုိယ္တိုင္ 
ထုတ္ယူ၍ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းမွ ဝယ္ယူစားသံုးသူမ်ားကုိ တားျမစ္ထားပါသည္။ 

 
e. ဘားမ်ား။ ၎တြင္ ဘီယာခ်က္စက္႐ံုမ်ား၊ ဘီယာတြဲေရာင္းေသာ စားေသာက္ဆုိင္မ်ား၊ 

ဝိုင္ထုတ္လုပ္ရာ အရပ္မ်ား၊ အရက္ခ်က္ စက္႐ံုမ်ားႏွင့္ အရက္ယမကာ 
လက္လီျဖန္႔ခ်ိသူမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ထုိေနရာမ်ားသည္ ေအာကပ္ါအတုိင္းမွ လြဲ၍ 
ပိတ္ရပါမည္ - 

 
i. ျပည္နယ္ ဥပေဒႏွင့္ စည္ပင္သာယာ ဥပေဒမွ ခြင့္ျပဳလွ်င္ အရက္မ်ားႏွင့္ 

အစားအေသာက္မ်ားအား ထုပ္ပိုး ေရာင္းခ်ျခင္းကုိ ခြင့္ျပဳပါသည္။ 



ii. လက္လီ စားသုံးသူမ်ားထံ အရက္ေသစာ ပို႔ေဆာင္ျခင္းကုိ တားျမစ္ပါသည္။ 
iii. တိုက္႐ိုက္ ဝိုင္ပို႔ေဆာင္ေရး ကုမၸဏီမ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ ကုိင္ေဆာင္ထားေသာ 

ဝိုင္ထုတ္လုပ္ရာ ေနရာမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ခြင့္ျပဳခ်က္အတုိင္း ဝိုင္မ်ား 
ပို႔ေဆာင္ျခင္းကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ 

iv. ဝယ္ယူစားသံုးသူမ်ားသည္ မွာယူျခင္း၊ လာယူျခင္း၊ အစားအစာ သုိ႔မဟုတ္ 
ေသာက္စရာ သုိ႔မဟုတ ္ ႏွစ္မ်ဳိးစလုံးအတြက္ ေငြေပးေခ်ျခင္း အတြက္သာ 
အထက္ပါ ေနရာမ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ 

v. ထုိင္ခံုေနရာမ်ား ပံ့ပုိးေပး၍ မရႏိုင္ပါ။ 
vi. အစားအစာမ်ားႏွင့္ ေသာက္စရာမ်ားကို အတြင္း၌ျဖစ္ေစ ျပင္ပေနရာတြင္ ျဖစ္ေစ 

စားသုံး၍ မရႏုိင္ပါ။ 
vii. အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ျဖစ္ႏုိင္သမွ် အတိုင္းအတာအထိ တစ္ဦးႏွင့္ 

တစ္ဦးအၾကား လူခ်ေဲနျခင္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ကုိက္ညီေအာင္ 
ေဆာင္႐ြက္ရမည္။ 

viii. ဘားမ်ား၊ အေဖ်ာ္ယမကာ ဆုိင္မ်ားႏွင့္ ဘူေဖးဆုိင္မ်ား၏ ကုိယ္တိုင္ယူ စနစ္ 
လုပ္ငန္းမ်ားကို တားျမစ္ပါသည္။  

ix. ထုပ္ပိုးမႈမ႐ွိေသာ အစားအစာ သုိ႔မဟုတ ္ ေသာက္စရာ တစ္ခုခုကုိ ကုိယ္တိုင္ 
ထုတ္ယူ၍ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းမွ ဝယ္ယူစားသံုးသူမ်ားကုိ တားျမစ္ထားပါသည္။ 

 
f. ကေလးသူငယ္ ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား။ အတြင္းေရးမွဴး သတ္မွတ္ခံရသူ ကြ် ႏ္ုပ္ 

Andrea Palm ၏ အေရးေပၚ အေျခအေန ၫႊန္ၾကားခ်က ္ #6 သည္ ေအာကေ္ဖာ္ျပပါ 
ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားျဖင့္ သက္ေရာက္ဆဲ ႐ွိပါသည္ - 
 

i. ကေလးသူငယ္ ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေအာက္ပါအတုိင္း 
မိသားစုမ်ားအတြက္ ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးကုိ ဦးစားေပး သတ္မွတ္ရမည္ - 

 
1. အဆင့္ 1 - က်န္းမာေရး ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေသာ 

ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ကန္ထ႐ုိက္တာမ်ားႏွင့္ အျခားပ့ံပုိး ဝန္ထမ္းမ်ား 
2. အဆင့္ 2 - ကေလးသူငယ္ႏွင့္ မိသားစုမ်ား အတြင္းေရးလက္ေထာက္ 

ဌာနမွ ဆုံးျဖတ္ထားသည့္အတိုင္း စစ္တပ္၊ ကာလ႐ွည္ ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ၊ 
ေနထုိင္ရာေနရာ ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ၊ ေဆးဆုိင္မ်ား၊ ကေလးသူငယ္ 
ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ၊ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေ႐ွာကေ္ရး၊ 
အစုိးရလုပ္ငန္းမ်ား၊ ျပည္သူ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရး၊ သန္႔႐ွင္းေရး၊ 
ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဖုန္းဆက္သြယ္ေရး၊ 
ကုန္စံုဆုိင္ႏွင့္ အစားအေသာက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ 
အေရးႀကီးသည့္ အေျခခံ အေဆာကအ္အုံ၊ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အျခား အခန္းက႑မ်ား အစ႐ိွသျဖင့္ 



ကန္႔သတ္ခ်က္မ႐ွိေသာ အေရးႀကီးသည့္ နယ္ပယ္မ်ား႐ွိ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ 
ကန္ထ႐ုိက္တာမ်ားႏွင့္ အျခားဝန္ထမ္းမ်ား။ 

 
ii. ကေလးသူငယ္ ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသက္ 19ႏွစ္အထိ 

မသန္စြမ္းေသာ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ လုိင္စင္ မ႐ိွလွ်င္ အသက္ 13ႏွစ္အထိ 
မည္သည့္ အသက္အ႐ြယ္ ကေလးမ်ားမဆုိ အတြက္ ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ 
ပံ့ပိုးေပးႏုိင္ေသာ လိုင္စင္႐ွိ၍ အသိအမွတ္ ျပဳထားသည့္ ကေလးသူငယ္ 
ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ ပံ့ပိုးသူမ်ား။ 

 
g. ကုသုိလ္ျဖစ္ႏွင့္ လူမႈေရး ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ပ့ံပုိးေပးသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား။ 

အစားအစာ၊ ခိုလႈံရာေနရာႏွင့္ လူမႈေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ လိုအပ္ေသာ သူမ်ား၊ 
ဤျပည္သူ႕ က်န္းမာေရး အေရးေပၚ အေျခအေန၏ ရလဒ္အေနျဖင့္ အကူအညီ 
လုိအပ္ေသာ သူမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ အျခားလုိအပ္ခ်က္မ်ား ပံ့ပိုးေပးခ်ိန္တြင္ 
အသက္ေမြးမႈဆိုင္ရာ အဖြဲ႕ ပ့ံပိုးေပးေသာ အလုပ္ခန္႔အပ္မႈ၊ အစားအစာ 
သုိေလွာင္ေနရာမ်ားႏွင့္ အစားအေသာက္ခန္းမ်ား အပါအဝင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
ဘာသာေရးႏွင့္ ေလာကီေရးရာ အက်ဳိးအျမတ္ မ႐ွာေဖြေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား။ 

 
h. မဂၤလာေဆာင္မ်ား၊ အသုဘႏွင့္ ဘာသာေရး အခမ္းအနားမ်ား။ ဘာသာေရး 

အေထာက္အပ့ံမ်ား၊ အခမ္းအနားမ်ား၊ အုပ္စုမ်ား၊ စုေဝးမႈမ်ား၊ မဂၤလာေဆာင္မ်ားႏွင့္ 
အသုဘမ်ား စသည့္ မည္သည့္ စုေဝမႈမ်ားမဆုိ အခန္းတစ္ခန္းတြင္း သုိ႔မဟုတ ္
ကန္႔သတ္ထားေသာ ေနရာတစ္ခုအတြင္း တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ လ ူ 10 ဦးထက္ 
ေလ်ာ့နည္း၍ ပါဝင္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး လူခ်ဲေနျခင္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ အတတ္ႏိုင္ဆုံး 
လုိက္နာရမည္။ 

 
i. အသုဘ အခမ္းအနားမ်ား။ Wisconsin ျပည္နယ္ 445.01(6) တြင္ 

သတ္မွတ္ထားသည့္အတုိင္း အသုဘ အခမ္းအနားမ်ား မည္သည့္ စုေဝးမႈမ်ားမဆုိ 
အခန္းတစ္ခန္းတြင္း သုိ႔မဟုတ္ ကန္႔သတ္ထားေသာ ေနရာတစ္ခုအတြင္း 
တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ လူ 10 ဦးထက္ ေလ်ာ့နည္း၍ ပါဝင္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး လူခ်ဲေနျခင္း 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ အတတ္ႏိုင္ဆံုး လုိက္နာရမည္။ 

 
j. မီဒီယာ။ သတင္းစာ၊ တီဗီ၊ ေရဒီယိုႏွင့္ အျခားမီဒီယာ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား။ 

 
k. ဓာတ္ဆီဆုိင္မ်ားႏွင့္ ပုိ႔ေဆာင္ေရးအတြက္ လုိအပ္ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား။ 

ဓာတ္ဆီဆုိင္မ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ကားႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ အေထာက္အပ့ံ၊ ျပဳျပင္ေရးႏွင့္ 
ေရာင္းခ်မႈမ်ား၊ သေဘၤာ အေထာက္အပ့ံ ပစၥည္းမ်ား၊ ျပဳျပင္ေရးႏွင့္ ေရာင္းခ်မႈမ်ား၊ 
စက္ဘီး အေထာကအ္ပ့ံ ပစၥည္းမ်ား၊ ျပဳျပင္ေရးႏွင့္ ေရာင္းခ်မႈမ်ား။ 

 



l. ေငြေၾကးဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား။ ဘဏ္မ်ား၊ 
ေငြေခ်းေပးသည့္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အျခား သုိေလွာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေခ်းငွားျခင္း 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လိုင္စင္ရ ေငြေၾကး ဝန္ေဆာင္မႈ ပံ့ပိုးသူမ်ား၊ အာမခံ ဝန္ေဆာင္မႈ 
လုပ္ငန္းမ်ား၊ အက်ဳိးေဆာင္မ်ား လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အႀကံေပး႐ံုးမ်ား၌ 
အေရးႀကီးသည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရန္ လုိအပ္ေသာ အမႈထမ္းမ်ား။ 

 
m. ကုန္မာႏွင့္ အေထာက္အပ့ံ အေရာင္းဆုိင္မ်ား။ ကုန္မာဆုိင္မ်ားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္၊ ေရပိုက္၊ 

အပူေပးစနစ္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်သည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား။ 
 

n. အေရးႀကီးသည့္ ေရာင္းဝယ္မႈမ်ား။ ေရပိုက္သမား၊ လွ်ပ္စစ္ကြ် မ္းက်င္သူမ်ား၊ 
လက္သမားမ်ား၊ အလုပ္ၾကမ္းသမားမ်ား၊ သတၱဳျပား၊ သံ လုပ္သားမ်ား၊ အဂၤေတ၊ ပိုက္ 
ေရာင္းဝယ္မႈမ်ား၊ ထုတ္လုပ္သူမ်ား၊ အၿပီးသတ္ လုပ္ေဆာင္သူမ်ား၊ ပိုးသတ္သူမ်ား၊ 
ပိုးသတ္ေဆး အသုံးျပဳျခင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ အစုိးရဆုိင္ရာ အိမ္ရာ 
အေဆာက္အအုံမ်ားအတြက္ သန္႔႐ွင္းျခင္းႏွင့္ ေစာင္ၾကပ္ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ လုံၿခံဳေရး 
ဝန္ထမ္း၊ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား၊ HVAC ေဆးသုတ္ျခင္း၊ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ျခင္းႏွင့္ ေနရာ ျပန္ခ်ေရး 
ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား၊ သစ္ေတာလုပ္ငန္းႏွင့္ သစ္ေတာပညာ႐ွင္မ်ားႏွင့္ 
ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရး၊ သန္႔႐ွင္းေရးႏွင့္ အေရးႀကီးသည့္ ေနထုိင္ရာေနရာ 
လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား၊ အေရးႀကီးသည့္ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား၊ အေရးႀကီးသည့္ 
အစုိးရလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အေရးႀကီးသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္း 
လည္ပတ္မႈမ်ားကုိ ထိန္းသမိ္းျခင္းအတြက္ လုိအပ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ 
ပံ့ပိုးေပးေသာ အျခား ဝန္ေဆာင္မႈ ပ့ံပိုးသူမ်ား အစ႐ိွသည္တုိ႔ အပါအဝင္ ကန္႔သတ္ခ်က္ 
မ႐ွိဘ ဲ အေဆာကအ္ဦးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ေရာင္းဝယ္သူ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ အျခား ေရာင္းဝယ္မႈမ်ား။ 

 
o. စာပုိ႔စနစ္၊ ေခ်ာပုိ႔၊ ကုန္စည္ပုိ႔ေဆာင္ျခင္း၊ ေထာက္ပ့ံ ပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ကုန္ပစၥည္း 

ေပးေဝျခင္းႏွင့္ လုိက္လံေကာက္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား။ စာတုိက္မ်ားႏွင့္ 
ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ကုန္ပစၥည္း ေပးေဝျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ပံ့ပိုးေသာ 
အျခား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စားေသာကကု္န္မ်ား၊ အစားအစာ၊ ေသာက္စရာမ်ား၊ 
ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ သုံးစြဲသူထံသို႔ မဟုတ္ စီးပြားေရး 
လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေပးပုိ႔ေပးေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား။ 

 
p. ပင္မင္း ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား။ အဝတ္ေလွ်ာ္ဆုိင္မ်ား၊ အေျခာက္ေလွ်ာ္ ဆုိင္မ်ား၊ 

စက္႐ံု ပင္မင္း ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပင္မင္း ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း ပ့ံပိုးသူမ်ား။ 
 

q. ေနအိမ္မွ အလုပ္လုပ္ရန္ အေထာက္အပ့ံမ်ား။ ေနအိမ္မွ အလုပ္လုပ္သူမ်ား အတြက္ 
လုိအပ္ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ေရာင္းခ်၊ ထုတ္လပု္ သုိ႔မဟုတ္ ပံ့ပိုးေပးေသာ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား။ 



 
r. အေရးႀကီးသည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားႏွင့္ အေရးႀကီးသည့္ 

အစုိးရ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေထာက္အပ့ံမ်ား။ ကြန္ျပဴတာ၊ အသံႏွင့္ ဗီဒီယုိ 
အီလက္ထ႐ြန္းနစ္ ပစၥည္းမ်ား၊ အိမ္အသုံးအေဆာင္ စက္ပစၥည္းမ်ား၊ IT ႏွင့္ 
ဖုန္းဆက္သြယ္ေရး ကိရိယာမ်ား၊ ဟာ့ဒ္ဝလဲပ္စၥည္း၊ သုတ္ေဆး၊ ဖန္၊ လွ်ပ္စစ္၊ ေရပုိက္ႏွင့္ 
အပူေပး ပစၥည္းမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရး ပစၥည္းႏွင့္ ကိရိယာ၊ သန္႔႐ွင္းေရး ပစၥည္းမ်ား၊ 
တစ္ကုိယ္ေရ သန္႔႐ွင္းေရး ပစၥည္းမ်ား၊ အစားအစာ၊ အစားအစာ အျဖည့္ပစၥည္းမ်ား၊ 
ပါဝင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အစိတ္အပုိင္းမ်ား၊ ေဆးဝါးႏွင့္ အ႐ုိးကုသမႈ ပစၥည္းကိရိယာ၊ 
ေဘးကင္းေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရးအတြက္ ေသနတ္ႏွင့္ ခယဲမ္း ေထာက္ပံ့သူမ်ားႏွင့္ လက္လီ 
ျဖန္႔ခ်ိသူမ်ား၊ အလင္းပညာႏွင့္ ဓာတ္ပံုပညာရပ္ဆုိင္ရာ ကိရိယာ ပစၥည္းမ်ား၊ 
ေရာဂါအမ်ဳိးအမည္ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ အစားအစာႏွင့္ ေသာက္စရာမ်ား၊ ဓာတုပစၥည္းမ်ား၊ 
စာ႐ြက္ႏွင့္ စကၠဴျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ ထုတ္ကနု္မ်ား၊ ဆပ္ျပာမ်ားႏွင့္ ဆပ္ျပာမႈန္႔မ်ား 
အပါအဝင္ ပ့ံပိုးရန္ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ရန္ လုိအပ္ေသာ အေထာက္အပံ့မ်ား 
႐ွိသည့္ အေရးႀကီးသည့္ အစုိးရလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အျခား အေရးႀကီးသည့္ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားကုိ ေရာင္းခ်၊ ထုတ္လုပ္ သုိ႔မဟုတ ္ပံ့ပိုးေပးေသာ 
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား။ 

 
ဤအခန္း႐ွိ အေရးႀကီးသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္း 
လည္ပတ္မႈတစ္ရပ္ဟု ထင္မွတ္ရေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း သုိ႔မဟုတ ္ လုပ္ငန္း 
လည္ပတ္မႈ တစ္ခုခုသည္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ 
ပံ့ပိုးေပးျခင္းအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ 
သုိ႔မဟုတ္ အေရးႀကီးသည့္ အစုိးရဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ လုိအပ္ေသာ 
လုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္။ အေရးမႀကီးေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား သုိ႔မဟုတ ္
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အနိမ့္ဆံုး အေျခခံ လုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္သာ ဆက္လက္ 
ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္။ 

 
s. ပုိ႔ေဆာင္ေရး။ ေလေၾကာင္းလုိင္းမ်ား၊ တက္စီမ်ား၊ ပို႔ေဆာင္ေရး ကြန္ရက္ ပ့ံပိုးသူမ်ား 

(Uber ႏွင့္ Lyft ကဲ့သို႔)၊ ယာဥ္ ငွားရမ္းေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ 
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အေရးႀကီးသည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဤၫႊန္ၾကားခ်က္တြင္ 
တိက်ေသခ်ာစြာ တရားဝင္ ခြင့္ျပဳထားေသာ အျခားရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ 
လုိအပ္ေသာ အျခား ပုဂၢလိက၊ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ 
ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး ပံ့ပိုးသူမ်ား။ 

 
t. ေနအိမ္ အေျချပဳ ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား။ ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ ပံ့ပိုးရန္ 

ကေလး၏ ေနအိမ္သို႔ သြားလာႏုိင္ေသာ ျပဳစုေစာင့္ေ႐ွာက္သူမ်ား သုိ႔မဟုတ ္
ကေလးထိန္းမ်ားႏွင့္ အစားအေသာက္ ပို႔ေဆာင္ေရး အပါအဝင္ အျခားအိမ္တြင္း 



ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား အပါအဝင္ သက္ႀကီး ႐ြယ္အိုမ်ား၊ အ႐ြယ္ေရာက္သူမ်ား၊ 
ကေလးငယမ္်ား သုိ႔မဟုတ ္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ စိတ္ကစဥ့္ကလ်ား ျဖစ္သူမ်ား သုိ႔မဟုတ ္
စိတ္မက်န္းမာသူမ်ားအတြက္ ေနအိမ္အေျချပဳ ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ။ 

 
u. အတတ္ပညာ ကြ် မ္းက်င္မႈဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား။ ဥပေဒ သို႔မဟုတ္ 

စာရင္းအင္း ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား၊ အာမခံ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား၊ အိမ္ၿခံေျမ 
ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား (ဆန္းစစ္ခ်က၊္ အိမ္ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အမည္ေပါက္ ဝန္ေဆာင္မႈ 
လုပ္ငန္းမ်ား အပါအဝင္) ကဲ့သုိ႔ေသာ အတတ္ပညာ ကြ် မ္းက်င္မႈဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ 
လုပ္ငန္းမ်ား။ အျမင့္မားဆုံး အတုိင္းအတာအထိ ဤဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ 
လူလူခ်င္း ေတြ႕ဆုံျခင္းကုိ ေ႐ွာင္ရန္ ကြန္ပ်ဴတာမွ တစ္ဆင့္ ေတြ႕ဆုံမႈမ်ား၊ ဖုန္းျဖင့္ 
ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ အေဝးမွ အလုပ္လုပ္ျခင္း (ဆုိလုိသည္မွာ - အိမ္မွ 
အလုပ္လုပ္ျခင္း) အပါအဝင္ နည္းပညာကို အသုံးရမည္။ 

 
v. အေရးႀကီးသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ထုတ္လုပ္ေရး၊ 

ျဖန္႔ျဖဴးေရးႏွင့္ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရး။ ေဆးဝါး၊ နည္းပညာ၊ ဇီဝနည္းပညာ၊ က်န္းမာေရး 
ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ၊ ဓာတုပစၥည္းမ်ားႏွင့္ သန္႔႐ွင္းေရး၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း ေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ 
စြန္႔ပစ္ျခင္း၊ စုိက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရး၊ အစားအစာႏွင့္ ေသာက္စရာ၊ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ စြမ္းအင္၊ 
စတီးလ္ႏွင့္ စတီးလ္ထုတ္ကုန္မ်ား၊ ေရနံႏွင့္ ေလာင္စာ၊ သတၱဳတြင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ 
အမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ အျခား အေရးႀကီးသည့္ အစုိးရ 
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အေရးႀကီးသည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားမွ 
အသုံးျပဳသည့္ ထုတ္ကုန္မ်ား စသည့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ 
ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ထုတ္လုပ္၍ ေထာက္ပံ့ေပးေသာ ထုတ္လုပ္သည့္ 
ကုမၸဏီမ်ား၊ ျဖန္႔ျဖဴးေရး ကုမၸဏမီ်ားႏွင့္ ထုတ္လပု္ျဖန္႔ျဖဴးေရး ကုမၸဏီမ်ား။ 

 
ဤအခန္း႐ွိ အေရးႀကီးသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္း 
လည္ပတ္မႈတစ္ရပ္ဟု ထင္မွတ္ရေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း သုိ႔မဟုတ ္ လုပ္ငန္း 
လည္ပတ္မႈ တစ္ခုခုသည္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ 
ပံ့ပိုးေပးျခင္းအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ 
သုိ႔မဟုတ္ အေရးႀကီးသည့္ အစုိးရဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ လုိအပ္ေသာ 
လုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္။ အေရးမႀကီးေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား သုိ႔မဟုတ ္
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အနိမ့္ဆံုး အေျခခံ လုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္သာ ဆက္လက္ 
ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္။ 

 
w. အေရးႀကီးသည့္ အလုပ္သမားအဖြဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား။ အေရးႀကီးသည့္ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး ရန္ပံုေငြမ်ား၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ 
အေရးႀကီးသည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္း လည္ပတ္မႈမ်ားတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 



ပံ့ပိုးေပးေသာ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ အဆင္ေျပမႈႏွင့္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးအေပၚ 
စစ္ေဆးေပးေသာ အမႈထမ္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ စစ္ေဆးမႈမ်ားကုိ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ 
ေနရာတြင္ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ သုိ႔မဟုတ္ အေဝးမွေန၍ ျပဳလုပ္ပါသည္။ 

 
x. ဟုိတယ္မ်ားႏွင့္ မုိတယ္မ်ား။ ဟိုတယ္မ်ားႏွင့္ မုိတယ္မ်ားသည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကို 

လုိက္နာရမည္ - 
 

i. 13.b၊ 13.d ႏွင့္ 13.e ၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာရမည္။ 
 

ii. ေရကူးကန္မ်ား၊ ေရစိမ္ကန္မ်ားႏွင့္ ေလ့က်င့္ခန္း ျပဳလုပ္ျခင္း 
အေထာက္အပ့ံမ်ားကုိ ပိတ္ရမည္။ 
 

iii. ဧည့္သည္လက္ခံေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ တန္းစီေနစဥ္ လူခ်ဲေနျခင္း 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ လိုက္နာရန္ ေနရာ အလုံအေလာက္ ပံ့ပုိးေပးျခင္း 
အပါအဝင္ ဧည့္သည္ေစာင့္ခန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားအမ်ားႏွင့္ဆိုင္သည့္ 
ဧရိယာမ်ားတြင္ လူစုေဝးျခင္းမျဖစ္ေအာင္ ဧည့္သည္မ်ားကုိ တားျမစ္ရမည္။ 

 
y. ပုိမုိျမင့္မားေသာ ပညာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား။ အေဝးသင္ သင္ယူေလ့လာျခင္း 

အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစျခင္း၊ အေရးႀကီးသည့္ သုေတသန ေဆာင္႐ြက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
အဖြဲ႕အစည္းမွ ဆုံးျဖတ္သည့္အတိုင္း အေရးႀကီးသည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား 
လုပ္ေဆာင္ျခင္း ရည္႐ြယခ္်က္မ်ားအတြက္ ပိုမိုျမင့္မားေသာ ပညာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား။ 
 

z. WEDC သတ္မွတ္ထားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား။ သီးျခား အေျခအေနတြင္ 
အေရးႀကီးသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း သုိ႔မဟုတ ္ လုပ္ငန္း လည္ပတ္မႈမ်ားအျဖစ္ 
ဤၫႊန္ၾကားခ်က္တြင္ လုပ္ငန္းတစ္ခုကိ ုစာရင္း မသြင္းထားလွ်င္ သို႔ေသာ္ ထုိလုပ္ငန္းကို 
ဤသတ္မွတ္ခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းသင့္သည္ဟု ယုံၾကည္လွ်င္ ထုိလုပ္ငန္းသည္ 
ေအာကပ္ါ Wisconsin စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ေကာ္ပိုေရး႐ွင္း (WEDC) ဝက္ဆုိဒ္႐ွိ 
သတင္းအခ်က္အလက္ စာမ်ကႏ္ွာတြင္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္သည္ - 
www.wedc.org/nonessentialbusiness။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတစ္ခုသည္ 
အေရးႀကီးသည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား၏ 
ရည္မွန္းခ်က္အတြင္း မက်ေရာက္ေၾကာင္း ယံုၾကည္ေနဆျဲဖစ္လွ်င္ သတ္မွတ္ခ်က္ 
ေတာင္းဆိုေသာ ပံုစံကုိ အသုံးျပဳ၍ Wisconsin စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ 
ေကာ္ပိုေရး႐ွင္း (WEDC) တြင္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။ 

 
14. အနိမ္ဆုံး အေျခခံ လုပ္ငန္းမ်ား။ ဤၫႊန္ၾကားခ်က္၏ ရည္႐ြယခ္်က္မ်ား အတြက္ အနိမ့္ဆုံး အေျခခံ 

လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေအာကပ္ါတို႔ ပါဝင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အဆုိပါ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္႐ြက္စဥ္တြင္ 



ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ တတ္ႏိုင္သမွ် အတုိင္းအတာအထိ လူခ်ဲေနျခင္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ 
လိုက္နာရမည္ - 

 
a. အေျခခံ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား။ လုပ္ငန္း၏ စာရင္းတန္ဖိုးကို ထိန္းသိမ္းရန္၊ လုပ္ငန္း၏ 

စက္႐ံုႏွင့္ ကိရိယာ ပစၥည္း အေျခအေနကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ရန္၊ လံုၿခံဳေရး စိစစ္ရန္၊ 
ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ အျခားအဖြဲ႕မ်ားထံ ျပင္ပလုပ္ငန္းအပ္ႏွံျခင္း အပါအဝင္ လစာ 
စာရင္းႏွင့္ ဝန္ထမ္း အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား သုိ႔မဟုတ ္ ၎ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ေဆာင္႐ြက္ရန္ အနိမ့္ဆုံး လုိအပ္မႈ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား။ 

 
b. အေဝးမွ အလုပ္လုပ္ျခင္းကုိ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစျခင္း။ လုပ္ငန္း၏ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ 

မိမိတုိ႔ ေနထုိင္ရာေနရာမွ ဆက္လက္၍ အလုပ္လုပ္ကုိင္ႏိုင္ေအာင္ 
လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစရန္ အနိမ့္ဆုံး လုိအပ္မႈ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား။ 

 
c. ဝန္ထမ္း ေ႐ြးခ်ယ္သတ္မွတ္ျခင္း။ အေရးမႀကီးေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားသည္ အနိမ့္ဆံုး အေျခခံ လုပ္ငန္းမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရန္ မည္သည့္ 
အလုပ္သမားမ်ား လုိအပ္ေၾကာင္းကုိ ဆုံးျဖတ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ထုိေ႐ြးခ်ယသ္တ္မွတ္ျခင္းအား 
အဆုိပါ အလုပ္သမားမ်ားကုိ အေၾကာင္းၾကားရမည္။ 

 
d. ပုိ႔ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ စာပုိ႔ျခင္း။ အနိမ့္ဆံုး အေျခခံ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကားတစ္စီး သို႔မဟုတ္ 

ကုန္ကားတစ္စီး အပါအဝင္ အခန္းတစ္ခန္း သုိ႔မဟုတ္ ကန္႔သတ္ထားေသာ 
ေနရာတစ္ခုအတြင္း လူတစ္ဦးမွ လုပ္ငန္းမ်ား အားလုံးကုိ ေဆာင္႐ြက္လွ်င္ 
အေရးမႀကီးသည့္ ပို႔ေဆာင္မႈမ်ား၊ ပါဆယ္ထုပ္မ်ား ေပးပို႔ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ပါဆယ္ထုပ္မ်ား 
လက္ခံျခင္း ပါဝင္ႏိုင္သည္။ ပို႔ေဆာင္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ပါဆယ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ 
လက္ခံရ႐ွိသူ၏ လက္မွတ္ မလုိအပ္ႏိုင္ပါ။ အေရးမႀကီးသည့္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေရးမႀကီးသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး၏ ကုန္ပစၥည္းေထာက္ပံ့သူမ်ားသည္ အေရးမႀကီးပါ။ ဤအခန္းပါ 
အျခား အေရးမႀကီးသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ျခင္းအတြက္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပ့ံပိုးရန္ အနိမ့္ဆံုး အေျခခံ လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္သာ 
ေဆာင္႐ြက္ရမည္။ 

 
e. လမ္းေဘးတြင္ လာေရာက္ယူေဆာင္ျခင္း။ အနိမ့္ဆုံး အေျခခံ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 

ကားတစ္စီး သုိ႔မဟုတ္ ကုန္ကားတစ္စီး အပါအဝင္ အခန္းတစ္ခန္း သုိ႔မဟုတ္ 
ကန္႔သတ္ထားေသာ ေနရာတစ္ခုအတြင္း လူတစ္ဦးမွ လုပ္ငန္းမ်ား အားလုံးကုိ 
ေဆာင္႐ြက္လွ်င္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား လမ္းေဘးတြင္ လာေရာက္ယူေဆာင္ျခင္း 
ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ လာေရာက္မယူေဆာင္မီ အြန္လိုင္း သုိ႔မဟုတ ္
ဖုန္းျဖင့္ ဝယ္ယူရမည္။ ထုတ္လုပ္သည့္ကုမၸဏီ၊ ျဖန္႔ျဖဴးသူ သို႔မဟုတ ္ စတုိးဆုိင္မွ 



ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ႀကိဳတင္ထုပ္ပိုးထားရမည္။ ဆုိင္သည္ ဝယ္ယူသူ၏ လက္မွတ္ 
မလုိအပ္ႏိုင္ပါ။ စတုိးဆုိင္သည္ အိမ္၌ ပိုမုိေဘးကင္း လုံၿခံဳျခင္း ၫႊန္ၾကားခ်က္၏ အခန္း 
16 တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း လူခ်ေဲနျခင္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ လိုက္နာရန္ 
လာေရာက္ယူေဆာင္မႈမ်ားကို အခ်ိန္ဇယား ေရးဆြဲရမည္။ အေရးမႀကီးသည့္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေရးမႀကီးသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး၏ ကုန္ပစၥည္းေထာက္ပံ့သူမ်ားသည္ အေရးမႀကီးပါ။ ဤအခန္းပါ 
အျခား အေရးမႀကီးသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ျခင္းအတြက္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပ့ံပိုးရန္ အနိမ့္ဆံုး အေျခခံ လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္သာ 
ေဆာင္႐ြက္ရမည္။ 

 
f. အႏုပညာႏွင့္ လက္မႈပညာ ဆုိင္မ်ား။ အခန္း 14.e တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အတုိင္း 

အႏုပညာႏွင့္ လက္မႈပညာ ဆုိင္မ်ားသည္ လမ္းေဘးတြင္ လာေရာက္ယူေဆာင္ျခင္းကုိ 
ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္။ ဝန္ထမ္း တစ္ဦးထက္ ပိုကာ သုိ႔ေသာ္ လိုအပ္သည့္ အနိမ့္ဆုံး 
ဝန္ထမ္းအေရအတြက္ထက္ မပိုဘဲ တစ္ကုိယ္ေရ အကာအကြယေ္ပး ပစၥည္းကိရိယာ 
(ဆိုလုိသည္မွာ အိမ္လုပ္ ႏွာေခါင္းစည္းမ်ား) ျပဳလုပ္ျခင္းအတြက္ ပစၥည္းေအာ္ဒါမ်ားကုိ 
ျဖည့္ေပးျခင္းအတြက္သာ ဆုိင္၌ အလုပ္လုပ္ႏိုင္သည္။ ဤအခန္းတြင္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ 
ထပ္ေဆာင္း ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ တစ္ကုိယ္ေရ အကာအကြယ္ေပး ပစၥည္းကိရိယာမ်ား 
ျပဳလုပ္ျခင္းအတြက္ မလိုအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားအား ေရာင္းခ်ျခင္းတြင္ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ 
ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ထုပ္ပိုးျခင္း သုိ႔မဟုတ ္ ကူညီေပးျခင္း မျပဳလုပ္ႏိုင္ပါ။ တစ္ကိုယ္ေရ 
အကာအကြယ္ေပး ပစၥည္းကိရိယာအတြက္ ေအာ္ဒါမ်ား ျဖည့္တင္းျခင္း သုိ႔မဟုတ ္
လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ျခင္းအတြက္ အလုပ္လုပ္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား အားလုံးသည္ 
ဤလမ္းၫႊန္ခ်က္၏ အခန္း 2.b.i. ႏွင့္ 2.b.ii. ပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အားလုံးကုိ 
လုိက္နာရမည္။ 

 
g. အလွအပေရးရာ သုိ႔မဟုတ္ ျပင္ပလုပ္ငန္း။ အနိမ့္ဆံုး အေျခခံ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 

ကားတစ္စီး သုိ႔မဟုတ္ ကုန္ကားတစ္စီး အပါအဝင္ အခန္းတစ္ခန္း သုိ႔မဟုတ္ 
ကန္႔သတ္ထားေသာ ေနရာတစ္ခုအတြင္း လူတစ္ဦးမွ လုပ္ငန္းမ်ား အားလုံးကုိ 
ေဆာင္႐ြက္လွ်င္ အလွအပေရးရာ သုိ႔မဟုတ ္ ျပင္ပ ေနထုိင္မႈဆုိင္ရာ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ 
ျမက္ခင္း ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈလုပ္ငန္း ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္း၌ အလုပ္ေနရာတြင္ 
ဝန္ထမ္း သုိ႔မဟုတ ္အလုပ္သမား တစ္ဦးထက္ မပိုဘဲ ႐ွိႏိုင္သည္။ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ 
လက္ခံရ႐ွိသူ၏ လက္မွတ္ မလုိအပ္ႏိုင္ပါ။ အလုပ္ေနရာတြင္ လူတစ္ဦးထက္ပို၍ 
လုိအပ္ေသာ အလွအပေရးရာ သုိ႔မဟုတ္ ျပင္ပလုပ္ငန္းကုိ တားျမစ္ပါသည္။ 

 
15. အေရးႀကီးေသာ ခရီးသြားလာမႈ။ မိမိတုိ႔၏ အဓိကေနထုိင္ရာ ေနရာ သို႔မဟုတ္ ေနအိမ္၌ ေနထုိင္ရန္ 

လူတုိင္းကို အေလးအနက္ တုိက္တြန္းပါသည္။ အဓိကမဟတ္ုေသာ ဒုတိယ ေနအိမ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
ေနထုိင္ရာ ေနရာမ်ားသို႔ သြားလာျခင္းကုိ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ေ႐ွာင္႐ွားသင့္သည္။ အစိုးရ လမ္းၫႊန္ခ်ကႏ္ွင့္ 



ကုိက္ညီစြာ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားကုိ ကာကြယ္ေပးရန္အတြက္ အိမ္၌ ေနထုိင္ၾကရန္ 
Wisconsin ျပည္သူမ်ားကုိ တုိက္တြန္းၿပီး မလုိအပ္ဘဲ သြားလာျခင္းကုိ ျပင္းထန္စြာ 
တားျမစ္ပါသည္။ အေရးႀကီးေသာ ခရီးသြားလာမႈ တစ္ခုခုျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားသည္ တတ္ႏုိင္သမွ် 
အတုိင္းအတာအထိ လူခ်ဲေနျခင္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ လိုက္နာရမည္။ ဤၫႊန္ၾကားခ်က္၏ 
ရည္႐ြယခ္်က္မ်ား အတြက္ အေရးႀကီးေသာ ခရီးသြားလာမႈတြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ ပါဝင္ပါသည္ -  
 

a. အေရးႀကီးသည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား၊ အထူး အေျခအေနမ်ား၊ အေရးႀကီးသည့္ 
အစုိးရလုပ္ငန္းမ်ား၊ အေရးႀကီးသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ လုပ္ငန္း လည္ပတ္မႈမ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ အနိမ့္ဆံုး အေျခခံ လုပ္ငန္းမ်ားအား ပံ့ပုိးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ထိုလုပ္ငန္းမ်ား 
ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ခရီးသြားလာျခင္း။ 
 

b. သက္ႀကီး႐ြယ္အုိမ်ား၊ အ႐ြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ား၊ မွီခိုသူမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ အျခားအားႏြဲ႕သူမ်ားအား ေစာင့္ေ႐ွာက္ရန္ ခရီးသြားျခင္း။ 
 

c. အေဝးသင္ သင္ယူေလ့လာျခင္းအတြက္ ပစၥည္းမ်ား လက္ခံျခင္း၊ အစားအေသာက္မ်ား 
လက္ခံျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အျခားသက္ဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံသုိ႔ သုိ႔မဟုတ ္ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ ခရီးသြားျခင္း။ 

 
d. တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ ျပင္ပမွ ေနထုိင္ေနရာတစ္ခုဆီသို႔ ျပန္လာရန္ ခရီးသြားလာျခင္း။ 

 
e. ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ခြင့္ သေဘာတူညီမႈႏွင့္အညီ ကေလးငယ္မ်ားကုိ ပို႔ေဆာင္ရန္ 

အပါအဝင္ ဥပေဒအာဏာ သုိ႔မဟုတ္ တရား႐ုံးအမိန္႔အရ လုိအပ္ေသာ ခရီးသြားလာျခင္း။ 
 

f. Wisconsin ျပင္ပ ေနထုိင္ရာေနရာသုိ႔ ျပန္ရန္ ေနထုိင္သူ မဟုတ္သူမ်ားအတြက္ 
လုိအပ္ေသာ ခရီးသြားလာမႈ။ အဆုိပါ ခရီးသြားလာမႈ မစတင္မီ အသုံးဝင္၍ ရ႐ိွႏိုင္ေသာ 
Wisconsin ျပင္ပ ထုိသူမ်ား၏ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကုိ အတည္ျပဳရန္ အေလးအနက္ 
တိုက္တြန္းပါသည္။ 

 
16. လူခ်ေဲနျခင္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား။ ဤၫႊန္ၾကားခ်က္၏ ရည္႐ြယခ္်က္မ်ားအတြက္ လူခ်ဲေနျခင္း 

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ ပါဝင္ပါသည္ - 
 

a. လူတစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးၾကား လူခ်ေဲနျခင္း ေျခာက္ (6) ေပ ထိန္းသိမ္းျခင္း  
b. လက္မ်ားကုိ ဆပ္ျပာ၊ ေရျဖင့္ အနည္းဆုံး စကၠန္႔ 20 ၾကာေအာင္ မၾကာခဏ 

ေဆးေၾကာျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လက္သန္႔ေဆးရည္ အသုံးျပဳျခင္း  
c. ႏွာေခ် ေခ်ာင္းဆုိးလွ်င္ ဖံုးအုပ္ျခင္း (အကႌ်လက္ သုိ႔မဟုတ ္တံေတာင္အတြင္း၊ လက္ျဖင့္ 

မဖံုးအုပ္ရပါ)  
d. ထိေတြ႕မႈမ်ားေသာ မ်က္ႏွာျပင္မ်ားကုိ ပံုမွန္ သန္႔႐ငွ္းျခင္း  



e. လက္ဆြဲမႏႈတ္ဆက္ျခင္း။ ႏွင့္  
f. DHS ႏွင့္ ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရးအတြက္ အေမရိကန္ စင္တာမ်ားမွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ 

အျခားျပည္သူ႕ က်န္းမာေရး အႀကံျပဳခ်ကမ္်ား အားလုံးကုိ လိုက္နာျခင္း။ 
 

စည္းကမ္းလုိက္နာျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ျခင္း 
 

17. မ်ဳိးႏြယ္စု လူမ်ဳိးမ်ား။  
 
a. Wisconsin တြင္ မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ မ်ဳိးႏြယ္စု ဆယ့္တစ္စု၏ 

မည္သည့္ မ်ဳိးႏြယ္စုအတြကျ္ဖစ္ေစ ယုံၾကည္အပ္ႏွင္းထားေသာ အစုိးရ ေျမယာမ်ားႏွင့္ 
မ်ဳိးႏြယ္စုဆိုင္ရာ သီးသန္႔နယ္ေျမမ်ား၏ နယ္နိမိတ္မ်ား အတြင္း မ်ဳိးႏြယ္စုဝင္မ်ား၏ 
လႈပ္႐ွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားသည္ ဤၫႊန္ၾကားခ်က္တြင္ ပါဝင္သည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ကင္းလြတ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း မ်ဳိးႏြယ္စု အာဏာပုိင္မ်ား၏ 
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအတုိင္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ 
 

b. မ်ဳိးႏြယ္စု မဟုတ္သူမ်ားသည္ ေလးစားမႈ႐ွိသင့္ၿပီး မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား၏ ပိုင္နက္သုိ႔ 
အေရးမႀကီးဘဲ ခရီးသြားျခင္းကုိ ေ႐ွာင္႐ွားသင့္သည္။ 
 

c. Wisconsin ၏ ေဒသတြင္း အစိုးရသည္ မိမိတုိ႔ ေဒသတြင္း႐ိွ မ်ဳိးႏြယ္စု လူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ 
ညႇိႏႈိင္းျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေဝျခင္း 
ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။ 

 
18. စည္းကမ္းလုိက္နာျခင္း။ ဤၫႊန္ၾကားခ်က္သည္ စီရင္စု ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေရး အရာ႐ွိ အပါအဝင္ 

ျပည္တြင္း ဥပေဒျပဳ အရာ႐ိွမွ အတည္ျပဳပါသည္။ ဤၫႊန္ၾကားခ်က္ကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ 
တားဆီးပိတ္ပင္ျခင္းအတြက ္ရက္ 30 အထိ ေထာင္ဒဏ္ သုိ႔မဟုတ္ ဒဏ္ေငြ ေဒၚလာ 250 အထိ 
သုိ႔မဟုတ္ ထုိႏွစ္ရပ္စလုံးကုိျဖစ္ေစ အျပစ္ဒဏ္ ခံရႏိုင္ပါသည္။ Wisconsin ျပည္နယ္ 252.25။ 

 
19. သီးျခားစီျဖစ္မႈ။ လတူစ္ဦးတစ္ေယာက္ သုိ႔မဟုတ ္ အေျခအေန တစ္ရပ္ရပ္ အတြက္ 

ဤၫႊန္ၾကားခ်က္၏ ျပ႒ာန္းခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ သုိ႔မဟုတ္ ၎၏ က်င့္သံုးမႈသည္ တရားမဝင္ျဖစ္လွ်င္ 
အျခားလူမ်ား သုိ႔မဟုတ ္ အေျခအေနမ်ားအတြက္ ထိုအပုိင္း သုိ႔မဟုတ ္ ျပ႒ာန္းခ်က္အား 
က်င့္သံုးျခင္း အပါအဝင္ ၫႊန္ၾကားခ်က္၏ က်န္သည့္အပိုင္းသည္ ထိခိုက္မႈ မ႐ိွေစဘဲ အျပည့္အဝ 
ဆက္လက္၍ သက္ေရာက္မႈ ႐ွိေစရမည္။ ဤအဆုံးအထိ ဤၫႊန္ၾကားခ်က္၏ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ 
သီးျခားစီျဖစ္သည္။ 

 
20. လႊမ္းမုိးမႈ။ ဤၫႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ကြျဲပားဆန္႔က်င္ေသာ ျပည္တြင္း အမိန္႔ တစ္ရပ္ရပ္ကုိ 

ဤၫႊန္ၾကားခ်က္သည္ အစားထုိးပါသည္။  
 



21. အခ်ိန္ကာလ။ ဤၫႊန္ၾကားခ်က္သည္  ဧၿပီလ 24ရက္ 2020 ေသာၾကာေန႔ နံနက္ 8နာရီမွ စတင္၍ 
အက်ဳိးသက္ေရာက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤၫႊန္ၾကားခ်က္သည္ ေမလ 26ရက္ 2020 အဂၤါေန႔ နံနက္ 
8 နာရီ အခ်ိန္ တုိင္ေအာင္ အက်ဳိးသက္ေရာက္ ေနရမည္။ 
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