ေနွရာသီအတွငး်
ေဘးကင်းစွာေနထိင
ု ်
ရန် ြပင်ဆင်ြခင်း
Indianapolis မိုကို ြပန်ဖွင့်ရန် စုေပါင်း
ေဆာင်ရွက်ြခင်း

Indy မြို့ကို ပြန်လည်ဖင
ွ လ
့် စ
ှ နေ
် ပါသည်—
ထိအ
ု့ တူ သင့အ
် ကူအညီ လိအ
ု ပ်ပါသည်
Marion County နယ်မြေကို အဆင့်ဆင့် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန် ရည်ရွယ်ပြီး နောက်

တစ်ဆင့် ထပ်ဖွင့်ရန်အတွက် ဒေတာအချက်အလက် အပေါ်မူတည်၍ ဇွန်လ 1 ရက်နေ့
တွင် စတင်ရန် ရည်ရွယ်ထားပါသည်။

သိုသ
့ ော် ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါပိုးသည် ကျွန်ုပ်တို၏
့ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းထဲတွင် ရှိနေဆဲဖြစ်
ပါသည်—ထိုကြေ
့
ာင့် နောက်တစ်ဆင့်သို့ ဆက်မသွားမီ တိုးတက်မှုရှိရမည်။

ဆိုလိုရင်းမှာ ဆင်ခြင်မှုဖြင့် လူစုလူဝေး ရှောင်ကြဉ်ခြင်းများသည် အမြဲတမ်းအရေးကြီး
ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တိုအ
့ တူတကွ စုပေါင်းဆောင်ရွက်မှသာ တိုးတက်မှုရှိမည်။
ဘယ်အရာများကို ဦးစွာဖွင့်လှစ်မည်နည်း။

မရှိမဖြစ်လိုအပ်ခြင်း မဟုတ်သော
လက်လီအရောင်းဆိုင်များ ကို လူစုလူ
ဝေး ရှောင်ကြဉ်ခြင်းနှင့်အတူ လူဦးရေ
50% ကန့်သတ်ချက်ဖြင့် ပြန်လည်ဖွင့်
လှစ်နိုင်မည်။
မေလ 22 ရက်နေ့မှစ၍
စားသောက်ဆိုင်များ အနေနှင့် အပြင်
ဘက်ထိုင်ခုံစားပွဲများချထားပေး၍
လူစုလူဝေး ရှောင်ကြဉ်ခြင်း စည်းကမ်း
တင်းကျပ်မှုဖြင့် ဆိုင်ဖွင့်နိုင်မည်။
ကုန်တိုက်များနှင့် ကုန်တိုက်ထဲရှိ
လက်လီအရောင်းဆိုင် တစ်ခုချင်းစီ
အနေနှင့် သင့်လျော်သည့် လူစုလူဝေး
ရှောင်ကြဉ်ခြင်းနှင့်အတူ လူဦးရေ
50% ကန့်သတ်ခြင်းဖြင့် ဆိုင်ဖွင့်နိုင်
မည်။
ဘာသာရေးအစီစဉ်များ အပါအဝင်
လူအများ စုရုံးခြင်းကို လူဦးရေ 25 ဦး
အထိ စုဝေးနိုင်မည်။

နောက်ထပ်တစ်ဆင့်တွင် ဘယ်အရာများကို ဖွင့်
လှစ်မည်နည်း။

ဒေတာအချက်အလက် အပေါ်မူတည်
ပြီး စားသောက်ဆိုင်များတွင် ဆိုင်
တွင်းစားပွဲများကို လူဦးရေ 50%
ကန့်သတ်ခြင်းဖြင့် ဇွန်လ 1 ရက်နေ့
တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်နိုင်မည်။
အလှပြင်ဆိုင်များနှင့် အခြားသော တ
ကိုယ်ရေဝန်ဆောင်မှုများ ကို လူစုလူ
ဝေး ရှောင်ကြဉ်ခြင်းဖြင့် ဇွန်လ 1 ရက်
နေ့တွင် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန် ရည်ရွယ်
ထားပါသည်။
မရှိမဖြစ်လိုအပ်ခြင်း မဟုတ်သော
ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် စက်ရုံလုပ်ငန်း
များကို ဒေတာအချက်အလက်
အပေါ်မူတည်ပြီး ဇွန်လ 1 ရက်နေ့
တွင် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန် ရည်ရွယ်
ပါသည်။
ဘားဆိုင်များ၊ ရုပ်ရှင်ရုံ ပြဇာတ်ရုံများ
၊ ပြတိုက်များနှင့် အခြားနေရာများကို
အနာဂတ်အဆင့်များတွင် ပြန်လည်
ဖွင့်လှစ်ရန် စီစဉ်ပါသည်။

သင် ကျန်းမာနေလျှင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း
အတွက် ကောင်းပါသည်

အများပြည်သူကြားတွင် မျက်နှာဖုံး
များကို ဖုံးအုပ်ခြင်း ၊ မကြာခဏ
လက်ဆေးကြောခြင်း၊ သင်နှင့်အခြား
သူများအကြား ခြောက်ပေအကွာ
အဝေး ခြားနေခြင်း၊ နှင့် အခြား
သော လူစုလူဝေး ရှောင်ကြဉ်ခြင်း
များကို ကျင့်သုံးရန် အလေးအနက်
တိုက်တွန်းပါသည်။
လူအများ စုရုံးရာတွင် လူဦးရေ 25
ဦးအောက် ကန့်သတ်ထားရမည်၊
သိုသ
့ ော် ရောဂါကူးစက်လွယ်မည့်
သူများနှင့် အသက် 65 နှစ်အထက်
ရှိသူများ အနေနှင့် အိမ်တွင်နေရန်
တိုက်တွန်းပါသည်။
အိမ်တွင် အလုပ်လုပ်နိုင်သောသူများ
အနေနှင့် အိမ်တွင်အလုပ်လုပ်ရန်
အကြံပြုပါသည်။
ခရီးသွားခြင်း ကို မဖြစ်မနေလိုအပ်
သော ခရီးစဉ်များကိုသာ ကန့်သတ်
ထားသင့်သည်။

Indianapolis တွင်နေထိုင်သူများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် အလုပ်လုပ်သူများကို ကူညီပံ့ပိုးရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ ဘယ်အရာများ ဆောင်ရွက်နေကြောင်း ပိုမိုသိချင်
ပါသလား။ အကြောင်းအရာ ပိုမိုသိရှိလိုပါက indy.gov/covid တွင်ဖတ်ရှုပါ။ ထိုအ
့ တူ Indy မြို့တွင် နွေရာသီအတွင်း ဘေးကင်းစွာနေထိုင်နိုင်ရန် ကူညီပါ။

Indy မြို့ကို ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နေပါသည်— ဆင်ခြင်မှုဖြင့်
အဆင့်တစ်ဆင့်ချင်းစီ ဆက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

Marion County နယ်မြေအနေနှင့် COVID-19 ကိုတိုက်ဖျက်ရာတွင် တိုးတက်မှုရှိပါသည်— ဆိုလိုရင်းမှာ
သောကြာနေ့၊ မေလ 15 ရက်နေ့မှစ၍ လုပ်ငန်းများ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်မည်။
ပြန်
ြန်လည်ဖင
ွ လ
့် စ
ှ ရ
် န် ကျွနပ
ု် တ
် အ
ု့ိ တွက်
အထောက်အကူဖြစ်မည့် အစီအစဉ်သစ်များ
မျက်နှာဖုံးမရှိသော Marion County
နယ်မြေတွင် နေထိုင်သူအတွက် အခမဲ့
ရယူနိုင်ရန် မျက်နှာဖုံးများ ထုတ်ဝေ
ပေးမည့် အစီအစဉ်တစ်ခု ဆောင်ရွက်
နေပါသည်။
Indy Chamber နှင့်ပူးပေါင်း၍
လုပ်ငန်းများပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန်
PPE အကာအကွယ်ပေး ကိရိယာ
များ ရယူပေးရမည့် အသေးစား
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်
ကုန်ကျစရိတ် ပြန်ထုတ်ပေးရန် အစီ
အစဉ်တစ်ခု ဆောင်ရွက်ပေးမည်။
အကြောင်းအရာ ပိုမိုသိရှိလိုပါက
response.indychamber.com/
restart တွင်ဖတ်ရှုပါ။
စားသောက်ဆိုင်များနှင့် အခြားသော
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှ အပြင်ဘက်
ထိုင်ခုံစားပွဲများ ချထားပေးခြင်းဖြင့်
လူစုလူဝေး ရှောင်ကြဉ်ခြင်းကို ပိုမို
ကောင်းမွန်စွာ စီစဉ်ပေးနိုင်ရန် နည်း
လမ်းသစ်များကို ကျွန်ုပ်တိုအ
့ နေနှင့်
ရှာဖွေနေပါသည်။ အကြောင်းအရာ
ပိုမိုသိရှိလိုပါက indy.gov/dineout
တွင်ဖတ်ရှုပါ။

ဘယ်အရာကို ဦးစွာဖွငမ
့် ည်နည်း။

မရှိမဖြစ်လိုအပ်ခြင်း မဟုတ်သော
လက်လီအရောင်းဆိုင်များ အား လူစု
လူဝေး ရှောင်ကြဉ်ခြင်းနှင့်အတူ ဆိုင်
ထဲတွင် တစ်ကြိမ်လျှင်လူဦးရေ 50%
ကန့်သတ်ချက်ဖြင့် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်
နိုင်မည်။.
စားသောက်ဆိုင်များ အနေနှင့် အပြင်
ဘက်ထိုင်ခုံစားပွဲများ ချထားပေး၍
လူစုလူဝေး ရှောင်ကြဉ်ခြင်း စည်းကမ်း
ကိုလိုက်နာပြီး မေလ 22 ရက်နေ့မှစ၍
ဆိုင်ဖွင့်နိုင်မည်—အစောဆုံး ဇွန်လ
1 ရက်နေ့မှစ၍ ဆိုင်အတွင်းဘက်တွင်
လူဦးရေ 50% အတွက် ထိုင်ခုံစားပွဲ
များဖြင့် ဆိုင်ဖွင့်နိုင်မည်။
ကုန်တိုက်များနှင့် ကုန်တိုက်ထဲရှိ
လက်လီအရောင်းဆိုင် တစ်ခုချင်း
စီအနေနှင့် သင့်လျော်သည့် လူစုလူ
ဝေး ရှောင်ကြဉ်ခြင်းနှင့်အတူ လူဦးရေ
50% ကန့်သတ်ခြင်းဖြင့် ဆိုင်ဖွင့်နိုင်
မည်။ ကုန်တိုက်ထဲရှိ ရုပ်ရှင်ရုံများ၊
အလှပြင်ဆိုင်များနှင့် အားကစားရုံ
များကို ပိတ်ထားရမည်။ ကုန်တိုက်
တွင်း စားသောက်ဆိုင်များတွင် စား
သုံးခြင်းကို ခွင့်မပြုပါ၊ သိုသ
့ ော်
ပါဆယ်ထုပ်မှာယူနိုင်သည်။

အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး ရှေ့ဆက်၍ ပြန်လည်ဖင
ွ ့်
လှစမ
် ည့အ
် ရာများ...

မျက်နှာဖုံးတပ်ခြင်း၊ မကြာခဏ
လက်ဆေးခြင်း၊ လူစုလူဝေး
ရှောင်ကြဉ်ခြင်းနှင့် အခြားသော
နည်းများကို ဆက်လက်ကျင့်သုံးခြင်း
အပါအဝင် သင့်လျော်စွာ လူစုလူဝေး
ရှောင်ကြဉ်ခြင်းများ ကိုလိုက်နာခြင်း။
ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါပိုး ပြန့်ပွားမှု
လျော့နည်းလာကြောင်း ဒေတာ
အချက်အလက်များ ဆက်လက်ဖော်ပြ
နေပါသည်။

ရောဂါစစ်ဆေးမှုနှုန်းကို Marion
County နယ်မြေတွင် တစ်ရက်လျှင်
လူဦးရေအနည်းဆုံး 1,500 ရှိခြင်း
Marion County နယ်မြေအတွက်
တိုးချဲ ထားသော
ပြန့်ပွားမှုခြေရာခံ
့
ခြင်း

အရက်ဆိုင်များ ကို ဆိုင်ထဲတွင်
တစ်ကြိမ်လျှင်လူဦးရေ 50%
ကန့်သတ်ချက်ဖြင့် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်
နိုင်ပြီး လူစုလူဝေး ရှောင်ကြဉ်ခြင်းကို
လိုက်နာရမည်။
အလှပြင်ဆိုင်များ၊ အားကစားရုံများ
နှင့် ပြတိုက်များကို ပိတ်ထားရမည်။

Indianapolis တွငနေ
် ထိင
ု သ
် မ
ူ ျား၊ စီးပွားရေးလုပင
် န်းများနှင့် အလုပလ
် ပ
ု သ
် မ
ူ ျားကို ကူညပ
ီ ပ
့ံ းုိ ရန်အတွက် ကျွနပ
ု် တ
် ု့ိ ဘယ်အရာများ ဆောင်ရွကနေကြေ
်
ာင်း ပိမ
ု သ
ုိ ခ
ိ ျင်ပါ
သလား။ အကြောင်းအရာ ပိမ
ု သ
ုိ ရ
ိ လ
ိှ ပ
ုိ ါက indy.gov/covid တွငဖ
် တ်ရပ
ှု ါ။ ထိအ
ု့ တူ Indy မြို့တွင် နွေရာသီအတွငး် ဘေးကင်းစွာနေထိင
ု န
် င
ုိ ရ
် န် ကူညပ
ီ ါ။

