Indy မြို့ကိုဆက်လက်ဖွင့်နေရန် ထိန်းသိမ်းထားပါ။
မျက်နှာဖုံးတပ်ဆင်ပါ
COVID-19 ရောဂါကူးစက်သမ
ူ ျား မများလာစေရန်နင
ှ ် ့ ဤရောဂါကြောင့် ဆေးရုတ
ံ က်သမ
ူ ျား လျော့နည်းစေရန်အတွက် Indianapolis မြို့အစိးု ရမှ ပြန်လည
ှ ဖ
် င
ွ ့်
လှစခ် ြင်း အစီအစဉ်ကုိ ဆိင
ု း် ငံထ
့ ားပါသည်။ ထိအ
့ု ပြင် မေရီယကေ
ံ
ာင်တီ ပြည်သက
့ူ ျန်းမာရေးဌာနမှ ဂျူလိင
ု လ
် 9 ရက်နေ့မစ
ှ ၍ အများပြည်သူ အဆောက်အဦး
များတွင် ရောက်ရန
ိှ ေသောအချိနန
် င
ှ /် ့ သိမ
့ု ဟုတ် အပြင်ဘက်တင
ွ ် အကွာအဝေးခြား၍ သေချာစွာ လူစလ
ု ဝေ
ူ းမရှောင်ကြဉ်နင
ု ိ သေ
် ာ အခြေအနေတွင် ပြည်သမ
ူ ျား
အားလုးံ ကို မဖြစ်မနေ မျက်နာှ ဖုးံ တပ်ရန် သတ်မတ
ှ ထ
် ားပါသည်။

အများပြည်သူကြားတွင် မဖြစ်မနေ မျက်နှာဖုံးတပ်ဆင်ထားရမည်။
ခြွင်းချက်များမှအပ လူတိုင်းသည် အိမ်မှလွဲ၍ အဆောက်အဦးထဲ ရောက်ရှိသောအခါ၊
သိုမ
့ ဟုတ် အပြင်ဘက်တွင် (အများပြည်သူ စုစည်းရာနေရာအပါအဝင်) အကွာအဝေး
အနည်းဆုံး ခြောက်ပေခြားပြီး လူစုလူဝေးမရှောင်နိုင်သော အခြေအနေတွင် မျက်နှာဖုံးကို
တပ်ဆင်ထားရမည်။ ဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်သည် အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် အကျုံး
မဝင်ပါ။
• အသက်နှစ်နှစ် အောက်ရှိသူများ
• အကြားအာရုံ သိုမ
့ ဟုတ် စကားပြောဆိုမှု ချ ို့ယွင်းသူများနှင့် မျက်နှာဖုံးကြောင့်
စကားပြောဆိုဆက်သွယ်ရန် အဟန့်အတားဖြစ်သူများ အပါအဝင် ခန္ဓာကိုယ်၊ ဆေးကု
သမှု၊ သိုမ
့ ဟုတ် ကျန်းမာရေးနှင့် သက်ဆိုင်သော အကြောင်းရင်းကြောင့် မျက်နှာဖုံး တပ်
ဆင်၍ မရသူများ

အောက်တွင် အတိအကျဖော်ပြထားခြင်းမှလွဲ၍ စီးပွားရေး
လုပ်ငန်းများနှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့် အင်ဒီယားနားပြည်နယ်
၏ အစီအစဉ် အဆင့် 4.5 တွင် ဖော်ပြထားသော လူဦးရေး
သတ်မှတ်နှုန်းနှင့် အကွာအဝေးခြားနေခြင်းဖြင့် လူစုလူဝေး
ရှောင်ကြဉ်ခြင်း လမ်းညွှန်ချက်များကို လိုက်နာသင့်သည်။
ဘိုးဘွားရိပ်သာများနှင့် နေထိုင်ရန် ကူညီ
စောင့်ရှောက်မှုပေးသော အဆောက်အအုံများ အထဲ
သို့ အလည်သွားခြင်းကို တားမြစ်ထားပါသေးသည်။
လူဦးရေ 250 ထက်ကျော်ပြီး အများပြည်သူ စုဝေး
ခြင်းကို ခွင့်ပြုသော်လည်း အားမပေးပါ။

• အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ဖြစ်သူများ

လူဦးရေ 1,000 နှင့်အထက် တက်ရောက်သူ ရှိနိုင်
ကြောင်း ယူဆရသော ဈေးရောင်းပွဲများ၊ ပျော်ပွဲ
ရွှင်ပွဲများ၊ ညီလာခံများနှင့် အားကစားပွဲများတွင်
MCPHD ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဌာန ခွင့်ပြုထားသော
အန္တရာယ်လျော့နည်းရေး အစီအစဉ် ရှိရမည်။

• အများပြည်သူ အဆောက်အဦးထဲရှိ အခန်းထဲတွင် တစ်ဦးတည်းရှိနေသူများ သိုမ
့ ဟုတ်
မော်တော်ယာဉ်နှင့် ခရီးသွားနေသူများ

လူငယ်အတွက် ညအိပ်စခန်းများကို ယခုအချိန်တွင်
ပိတ်ထားရပါသေးသည်။

• မျက်နှာဖုံးတပ်ဆင်ထားလျှင် သင့်လျော်သော ကုသစောင့်ရှောက်မှုကို အဟန့်အတားဖြစ်
စေမည့် အခြေအနေများရှိသော ဆေးရုံတက်သူများ သိုမ
့ ဟုတ် အခြားသော ကျန်းမာရေး
ကုသမှု အဆောက်အအုံများတွင် ရောက်ရှိနေသူများ

• မျက်နှာဖုံးတပ်ဆင်ထားလျှင် ဘေးကင်းမှုအန္တရာယ် ဖြစ်စေသော အလုပ်လုပ်သူများ
• အချုပ်ခန်းထဲရှိနေသူများ
• စားသောက်ဆိုင်၊ ဘားဆိုင်၊ သိုမ
့ ဟုတ် အစားအသောက် ရောင်းသောအခြားဆိုင်များတွင်
အစားအသောက် စားသုံးနေစဉ် ထိုင်နေသူများ။ သိုသေ
့
ာ်ငြားလည်း စားသောက်ဆိုင်များ
သိုမ
့ ဟုတ် ဘားဆိုင်များတွင် ရှိနေစဉ် အခြားအချိန်များအားလုံးတွင် မျက်နှာဖုံးတပ်ဆင်
ထားရမည်
• ပြေးခြင်း၊ အမြန်လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ ပုံမှန်လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ စက်ဘီးစီးခြင်း၊ သိုမ
့ ဟုတ်
လူဦးရေ 25 ဦးအောက် ရှိသောအုပ်စုထဲ ရေကူးခြင်း၊ သိုမ
့ ဟုတ် မျက်နှာဖုံးတပ်ဆင်၍ မ
ရသော အဆောက်အအုံတွင်း လေ့ကျင့်ခန်းများ၊ စသည့်နည်းများအပါအဝင် အပြင်ဘက်
တွင် ကာရလေ့ကျင့်ခန်း လုပ်သူများ
• မျက်နှာဖုံးတပ်ဆင်ရန် အချိန်မဘဲ အမှန်စင်စစ်ဖြစ်သော အရေးပေါ်အခြေအနေ ကြုံရ
သူများ

မျက်နှာဖုံးများကို မဝယ်နိုင်သော မေရီယံမြို့နယ်စုအတွင်း နေထိုင်သူများ
၊ သက်ကြီးရွ ယ်အိုများနှင့် ကျန်းမာရေးအခြေအနေ ဆိုးဝါးသောသူများ

အတွက် မျက်နှာဖုံးများကို အခမဲ့ရယူနိုင်ပါသည်။ လျှောက်လွှာတင်ရန်

indy.gov/masks တွင်ဖတ်ရှုပါ။

မျက်နှာဖုံးတပ်ဆင်ခြင်းသည် ဤမြို့တော်ကို ဆက်လက်ဖွင့်နေရန်ထိန်းသိမ်းသည့် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အကြောင်းအရာ ပိုမိုသိရှိလိုပါက indy.gov/covid တွင်ဖတ်ရှုပါ။

