
 
 

အသားထုပ်ပိုး လုပ်သားများနှင့် အေမရိကတိကု်၏  စားနပ်ရိက္ခာေထာက်ပံ့မှုအား ကာကွယ်ေပးရန် 

UFCW မ ှUSDA နှင့် အိမ်ြဖူေတာ်တို့အား ေတာင်းဆို 

ဧပြီ ၃၀၊ ၂၀၂၀ 

COVID-19 ကုိရိုနာဗုိင်ဵရြ်စ် ေရာဂါကူဵစက်ကာလအတွင်ဵ အသာဵထုြ်ြုိဵြြင်ဵနှင်ဴအစာဵအစာြြုြြင်ထုတ်လုြ် 
ေရဵလုြ်သာဵမျာဵ၊ နုိင်ငဳ၏ စာဵနြ်ရိက္ခာေထာက်ြဴဳေနမှုမျာဵကုိ အကာအကွယ်ေြဵရန် အတွက် ြျက်ြျင်ဵလုြ် 
ေဆာင်ရမည်ဴအစီအစဉ်မျာဵ ြျမှတ်ဖ့ုိ ပြီဵြဲဴေသာ ရက်သတ        UFCW မှ အေမရိကန်နုိင်ငံ စိုက်ပျ ိုးေရး 
ဌာန (USDA) သ့ုိ စာ တစ်ေစာင်ေြဵြို့ကာ အတွင်ဵေရဵမှူဵ Sonny Perdue ကုိ တုိက်တွန်ဵြဲဴကကသည်။ ထုိတုိက် 

တွန်ဵြျက်တွင် ေဆဵစစ်မှုမျာဵနှင်ဴ တစ်ကုိယ်ေရသဳုဵကာကွယ်ြစ္စည်ဵမျာဵ (PPE) ရရိှဖ့ုိလည်ဵြါဝင်ြါသည်။ အိမ် 
ြဖူေတာ် ကုိရိုနာဗုိင်ဵရြ်စ်လုြ်ငန်ဵအထူဵအဖွဲ့ဉီဵ ေဆာင်သူ ဒုတိယ သမတ Pence ဆီကုိလည်း စာတေစာင် 

ေပးပ့ုိကာ ထုိအလုြ်သမာဵမျာဵအတွက် ေဘဵကင်ဵလဳုခြုဳမှုအစီအစဉ်မျာဵကို ဉီဵ စာဵေြဵဖုိ့ တုိက်တွန်ဵြဲဴြါသည်။ 
UFCW သည် နိုင်ငဳတဝမ်ှဵရိှ အသာဵထုြ်ြုိဵြြင်ဵနှင်ဴ အစာဵအစာြြုြြင်ထုတ်လုြ်ေရဵလုြ်သာဵဉီဵ ေရ ၂၅၀၀၀၀ 
နှင်ဴအထက်ကို ကုိယ်စာဵြြုေသာ အဖွဲ့အစည်ဵြဖစ်သည်။  

USDA အတွင်ဵေရဵမှူဵ                       Pence ဆီသ့ုိ ေြဵြို့ေသာ စာမျာဵတွင် အသာဵထုြ်ြုိဵြြင်ဵ 

နှင်ဴအစာဵအစာြြုြြင်ထုတ်လုြ်ေရဵလုြ်သာဵမျာဵကို ကာကွယ်မှုေြဵရန်အတွက် ြျက်ြျင်ဵလုြ်ေဆာင်ရမညဴ် 
 ေ ဆင်ဴ ၅ ဆင်ဴကို ေအာက်ြါအတုိင်ဵ ေဖာ်ြြထာဵသည်။  

 မရှိမြဖစ်လုိအပ်ေသာလုပ်သားများကို ေဆးစစဖုိ့်အတွက် ဉီးစားေပးြြင်း - အလုြ်သမာဵမျာဵ၏ 

ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴ ေဘဵကင်ဵလဳုခြုဳမှု ရိှေစဖ့ုိနှင်ဴ စာဵနြရိ်က္ခာေထာက်ြဴဳေနမှုမျာဵကုိ ကာကွယ်ဖ့ုိ မရိှမြဖစ် 
လုိအြ်ေသာ လုြ်သာဵမျာဵ (အသာဵထုြ်ြုိဵမှုနှင်ဴ အစာဵအစာြြုြြင်ထုတ်လုြ်ေရဵ ဌာနမျာဵမှ လုြ်သာဵ 

မျာဵကဴဲသ့ုိ) မှာ ေဆဵစစ်ဖ့ုိအတွက် ဉီဵစာဵေြဵရမည်။  
 PPE ြျက်ြျင်း လက်လှမ်းမီှြြင်း -  COVID-19 ြျ ဳ့နှဳမ့ှုကုိ ကာကွယ်တာဵဆီဵရန် လူမှုအေနအထုိင် 

ြြ်ြွာြွာေနထုိင်ေရဵကန့်သတ်ြျက်မျာဵ မရိှမြဖစ်လုိအြ်ြါေသာ်လည်ဵ အလုြ်သမာဵမျာဵမှာ နှာေြါင်ဵ 

စည်ဵနှင်ဴ လက်အိတ်ကဴဲသ့ုိလုိ PPE မျာဵ လုိအြ်လျက်ရိှြါသည်။ ကျွနု်ြ်တို့၏ အဖဲွ့ဝင်ေတာ်ေတာ် 
မျာဵမျာဵသည် ထိေတွ့မှုအန                                               အေရဵတကကီဵ လုိအြ် 

ေသာ တစ်ကိုယ်ေရကာကွယ်ေရဵ ြစ                             အသာဵထုြ်ြုိဵမှုနှင်ဴ အစာဵ 
အစာ ြြုြြင်ထုတ်လုြ်ေရဵဌာနမျာဵက လုြ်သာဵမျာဵ၏ ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴ ေဘဵကင်ဵလဳုခြုဳမှုရိှေစရန်နှငဴ် 
စာဵနြရိ်က္ခာေထာက်ြဴဳေနမှုမျာဵ အကာအကွယ်ရိှေစရန် PPE ရရိှေရဵကိ ု ဉီဵ စာဵေြဵဖို့ အိမ်ြဖူေတာ် 

လုြ်ငန်ဵအထူဵအဖွဲ့နှင်ဴြူဵေြါင်ဵကာ USDA မှ မြဖစ်မေနလုြ်ကကရမည်။  
 အြမန်ထုတ်လုပ်မှုကင်းလွတ်ြွင့်ကုိ ြျက်ြျင်းရပ်ဆုိင်းြြင်း - ဧပြီလ ြထမ ၂ ြတ်တွင် USDA ၏ အ 

စာဵအစာနင်ဴှ ေဘဵကင်ဵလဳုခြုဳမှု စစ်ေဆဵေရဵဌာနမှ ကကက်ေမွဵြမူေရဵလုြ်ငန်ဵမျာဵအတွက် စည်ဵမျဉ်ဵ 

ကင်ဵလွတ်ြွင်ဴ ၁၁ မျ ိုဵ အတည်ြြုေြဵြဲဴကာ ထုတ်လုြ်မှုနှုန်ဵကုိ ြမင်ဴတက်ေစြဴဲြါသည်။ ကျွနု်ြ်တို့၏ 
စာဵနြ်ရိက္ခာေထာက်ြဴဳမှုနှင်ဴ အလုြ်သမာဵမျာဵအာဵ အကာအကွယ်ေြဵမည်ဴအစာဵ ထုိကင်ဵလွတ်ြွငဴ် 

မျာဵသည် အသာဵထုြ်ြုိဵဌာနမျာဵတွင် ြုိမုိစုေဝဵေစပြီဵ အလုြ်သမာဵမျာဵတွက် ဗုိင်ဵရြ်စက်ူဵစက်ြျ ဳ့ြွာဵ 
ေစမှုအန                      ြဲသဴည်။ USDA အေနြဖင်ဴ ကင်ဵလွတ်ြွင်ဴအသစ်မျာဵြျေြဵြြင်ဵကုိ ြျက် 
ြျင်ဵ ရြ်ဆိုင်ဵထာဵရန်၊ လက်ရိှကင်ဵလွတ်ြွင်ဴမျာဵကို ဆုိင်ဵငဴဳထာဵရန်နှင်ဴ ြုိမုိြမန်ဆန်ေသာ ထုတ်လုြ် 
မှုကုိသာ ြွင်ဴြြုရန် အေရဵကကီဵေြသည်။ 



 
 

 ြဖစ်နုိင်ေသာ ြပ်ြွာြွာေနထုိင်ကကရမည့် ြပဌာန်းြျက် - အလုြ်သမာဵမျာဵ အကာအကွယ် ရရိှေစဖ့ုိနှငဴ် 

ေရာဂါကူဵစက်ြြင်ဵမ ှ တာဵဆီဵနိုင်ဖ့ုိအတွက် ၆ ေြအကွာ လူမှုအေနအထုိင် ြြ်ြွာြွာေနကကရမညဴ် 
ကန့်သတ်ြျက်ကုိ အတတ်နိုင်ဆုဳဵ ြြဌာန်ဵကျင်ဴသဳုဵကကရမည်။ ြြ်ြွာြွာေနထုိင်ရန် မြဖစ်နိင်ုသည်ဴ အ 

ေြြအေနမျာဵတွင် ကုမ                                                               
ေြဵရန်အတွက် မှန်ြဖင်ဴြြုလုြ်ထာဵေသာ ဒိုင်ဵြုဳစဳအတာဵအဆီဵမျာဵ အသဳုဵြြုသင်ဴသည်။ သ့ုိမဟုတ် အ 
လွန်ဆိုဵရွာဵသည်ဴအေြြအေနမျ ိုဵတွင် အလုြ်သမာဵအာဵလဳုဵ နှာေြါင်ဵစည်ဵမျာဵကုိ  ေဘဵကင်ဵစွာ အ 

သဳုဵြြုနိုင်ဖ့ုိ ြဴဳြုိဵေြဵထာဵရမည်။  
 COVID-19 ပုိးေတွ့ရှိသူနှင့် ေရာဂါလက                                           - 

Dakota ေတာင်ြုိင်ဵ၊ Sioux Falls ရိှ Smithfield Foods တွင် ယေန့အထိြဖစ်ြွာဵြဴဲေသာ အကကီဵမာဵဆဳုဵ 
ေရာဂါကူဵစက်မှုနှင်ဴ စြ်လျဉ်ဵ ၍ COVID-19 ြုိဵေတွ့ရိှသူနှင်ဴ ေရာဂါလက               သမာဵ 
မျာဵအာဵ ေဖာ်ထုတ်၊ သီဵြြာဵထာဵဖို့ အေရဵကကီဵေကကာင်ဵ သိရိှြဲဴရြါသည်။  ထုိအလုြ်သမာဵမျာဵ အာဵ 

ေရာဂါထိန်ဵြျုြ်ကာကွယ်ေရဵဌာနမျာဵ၏ ေထာက်ြဳြျက်မျာဵြဖင်ဴ လုြ်ြလစာရရိှမှုနှင်ဴအတူ ေန 
အိမ်တွင် အသွာဵအလာကန့်သတ် ေနထုိင်ရန် ြွင်ဴြြုသင်ဴသည်။ 
 

ပြီဵြဲဴေသာ ရက်သတ                            UFCW မှ DIVOC- 91 ဗုိင်ဵရြ်စ်၏ ဆုိဵရွာဵမှုနှင်ဴ 
အသက်ဆုဳဵရှုဳဵေစေသာ သက်ေရာက်မှု ေနာက်ဆုဳဵအေြြအေနမျာဵကုိ ထုတ်ြြန်ြဲဴြါသည်။ UFCW အတွင်ဵြုိင်ဵ 

ေနာက်ဆဳုဵြန့်မှန်ဵြျက်အရ အသာဵထုြ်ြုိဵမှုနှင်ဴ အစာဵအစာထုတ်လုြ်ေရဵလုြ်ငန်ဵမှ အလုြ်သမာဵ ၂၀ ဉီဵြန့် 
အသက်ဆုဳဵရှုဳဵြဲဴရသည်။ ထ့ုိအြြင် အသာဵထုြ်ြုိဵလုြ်သာဵ ၅၀၀၀ နှင်ဴ အစာဵအစာြြုြြင်ထုတ်လုြ်ေရဵ လုြ် 
ငန်ဵမှ အလုြ်သမာဵ ၁၅၀၀ ထက်မနည်ဵ ဗုိင်ဵရြ်၏ သက်ေရာက်မှုကို တုိက်ရိက်ု ြဳြဲဴကကရသည်။ ြန့်မှန်ဵ 

ြျက်အရ ထုိသ့ုိ တိုက်ရိက်ုသက်ေရာက်မှုရိှသူမျာဵတွင် COVID-19 ေရာဂါြုိဵေတွ့ရိှသူမျာဵ၊ မိမိဘာသာ အသွာဵ 
အလာ ကန့်သတ်မှုေကကာင်ဴ အလုြ်ြျက်သူမျာဵ၊ ေဆဵစစ်အေြဖ ေစာင်ဴဆိုင်ဵေနရသူမျာဵ သ့ုိမဟုတ် ေဆဵရဳု 

တက်ရ သူမျာဵ နှင်ဴ                  ဏာြြသူမျာဵ ြါဝင်ြါသည်။  

ြန့်မှန်ဵြျက်သစ်မျာဵမှ ေဖာ်ြြြျက်အရ သမဂ                မရိှေသာစက်ရု ဳ ၂၂ မှာ လွန်ြဲဴေသာ ၂ ြတ် 
ြန့်က အတုိင်ဵအတာတြုအထိ ြိတ်ထာဵြဴဲသည်။ ထုိြိတ်သိမ်ဵမှုေကကာင်ဴ အလုြ်သမာဵေြါင်ဵ ၃၅၀၀၀ ေကျာ် 

သက်ေရာက်မှုရိှြဲဴပြီဵ ဝက်သာဵထုတ်လုြ်မှုအတွက် အသာဵသတ်နှုန်ဵ  ၂၅%၊ အမဲသာဵထုတ်လုြ်မှုအတွက် အ 
သာဵသတ်နှုန်ဵ ၁၀% အထိ ေလျာဴကျေစြဴဲသည်။  

ဗီဒီယုိကွန်ဖရင်ဴ ေတွ့ဆုဳေဆွဵေနွဵမှုတွင် အေမရိကန်နိင်ုငဳ၏ အသာဵထုြ်ြုိဵ အလုြ်သမာဵမျာဵရင်ဆိုင်ေနရေသာ 
ပြိမ်ဵေြြာက်မှုကို မီဵေမာင်ဵထုိဵြြြဲဴသည်။ ကုိယ်တုိင်ြါဝင်ေဆွဵေနွဵသူ အလုြ်သမာဵ ၅ ဉီဵမ ှ သူတို့နှင်ဴ သူတို့ 
လုြ်ေဖာ်ကိုင်ဖက်မျာဵ နိုင်ငဳ၏ အကကီဵမာဵဆုဳဵေသာ အသာဵထုြ်ြုိဵလုြ်ငန်ဵမျာဵမှာ ေန့တုိင်ဵ ရင်ဆိုင်ေနကကရ 

သည်ဴ သိသာေသာအန                                                                      PPE မရ 
ရိှြြင်ဵနှင်ဴ ြြ်ြွာြွာေနကကရန် မြဖစ်နိင်ုေလာက်ေအာင် ထုတ်လုြ်နှုန်ဵ  တုိဵြမှင်ဴထာဵြြင်ဵတို့လည်ဵ ြါဝင်ြါသည်။  

 “အေမရိကန်နိင်ုငဳ၏ အစာဵအစာဵထုတ်လုြ်သည်ဴလုြ်ငန်ဵနှင်ဴ အသာဵထုြ်ြုိဵလုြ်ငန်ဵမှ အလုြ်သမာဵမျာဵမှာ 
ဆိုဵရွာဵေသာ အန                                         စာဵနြ်ရိက္ခာေထာက်ြဴဳမှုသည် ကုိရိုနာဗုိင်ဵရြ်စ် 
ေရာဂါကူဵစက်မှု၏ တုိက်ရိကု်ပြိမ်ဵေြြာက်မှုနှင်ဴ ရင် ဆုိင် ေနကကရသည်။ ကျွနု်ြ်တို့ေရွဵေကာက် တင်ေြမှာက် 

ထာဵေသာ ေြါင်ဵေဆာင်ေြြာသလုိ ထုိစက်ရုထဲဳ အလုြ်သမာဵမျာဵ မြဖစ်မေန အလုြ်ဆင်ဵရြါက သူတို့လုိအြ် 
ေသာ မရိှမြဖစ်အကာအကွယ်မျာဵ ြဴဳြုိဵေြဵကကရမည်ဴ အြျနိ်လည်ဵ ြဖစ်ြါသည်။ အလုြ်သမာဵမျာဵကို ကုိရိုနာ  



 
 

ဗုိင်ဵရြ်စ်မှ ကာကွယ်မည်ဴ နိုင်ငဳေတာ်အဆင်ဴ ေဘဵကင်ဵလဳုခြုဳမှု စဳနှုန်ဵ မျာဵမရိှြါက - အသက်ေြါင်ဵမျာဵစွာ 

ဆုဳဵရှုဳဵကကရမည်၊ အလုြ်သမာဵမျာဵ ြုိမုိ ထိေတွ့မှုရိှကကမည်၊ ကျွနု်ြ်တို့၏ စာဵနြ်ရိက္ခာေထာက်ြဴဳမှုမှာလည်ဵ ဆုဳဵ 
ရှုဳဵမှုနှင်ဴ ရင်ဆုိင်ကကရမည် ဆိုတာ မှာဵယွင်ဵမည်မထင်ြါေကကာင်ဵ” UFCW အြြည်ြြည်ဆိုင်ရာ ဥကဌ Marc 

Perrone မှ ေြြာကကာဵြဲဴြါသည်။  

“ထုိမရိှမြဖစ်လုိအြ်ေသာ အလုြ်သမာဵမျာဵကုိ ကာကွယ်ဖ့ုိအတွက် အစုိဵရမှ လုြ်ေဆာင်နိင်ုမှုမျာဵ မရိှေသာအ 
ြါ သက်ေရာက်မှုေတွကုိ ဒီနိင်ုငဳအဝမ်ှဵ ေတွ့ြမင်ေနကကရြါသည်။ ေဆဵစစ်မှုနှင်ဴ အကာအကွယ်ြစ          စ 

လဳုဵ ြဴဳြုိဵေြဵဖုိ့ လုိြါသည်။ ကုမ                                                                    
ဆိုင်ရာ လမ်ဵညွှန်မှုမျာဵ ထုတ်ြြန်ဖ့ုိ လုိြါသည်။ ထုိသ့ုိလုြ်ေဆာင်ြြင်ဵမာှ ကျွနု်ြ်တ့ုိ မိသာဵစုေတွ ေကျွဵဖ့ုိအ 

တွက် အမသဲာဵ၊ ကကက်သာဵနှင်ဴ ဝက်သာဵ လဳုလဳုေလာက်ေလာက်ရရိှဖ့ုိ မဟုတ်ရြါ၊ ထုိအလုြ်သမာဵအတွက် 
ေသေရဵ၊ ရှင်ေရဵကိစ              ” Perrone မှ ြဖည်ဴစကွ်ေြြာကကာဵြဲဴြါသည်။  

 


