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IUF COVID-19 ပတာင်းဆိုြျက်များ - ဟိုတယ်များ
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအလုပ်သမားအင်အား၏ ၁၀% သည် 
ြရီးသွားလုပ်ငန်းမှ ခြစ်ပပီး တကမ္ဘာလုံး ြရီးသွားလုပ်ငန်း၏ 
၅၅.၅% အလုပ်သမားအင်အားမှာ အမျ ိုးသမီးများခြစ်သည်။ 
ဧပပီလ အစပိုင်းကစပပီး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ နိုင်ငံနှင့်ပေသပပါင်း 
၂၀၄ ြုတွင် COVID-19 ၏ ေဏ်ြံကကရသည်။ 
ကမ္ဘာတဝှမ်းလုံးရှိ ပမို့ ကကီးများနှင့်နိုင်ငံများ 
ပိတ်ပစ်ခြင်းခြင့် ြရီးသွားလုပ်ငန်း ရပ်တန့်သွားပစသည်။ 
ဟိုတယ်နှင့်စားပသာက်ဆိုင် က ပပိုလဲလုနီးပါးခြစ်ြဲ့သည်။ 
ဟိုတယ်တြျ ို့ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပနဆဲခြစ်သည်။ 
သန်းနှင့်ြျီပသာ အလုပ်သမားများ၊ သူတိုမ့ိသားစုများနှင့် 
လူမှုအသိုင်း အဝန်းတြုလုံး ထိြိုက်ပစြဲ့သည်။

အလုပ်ရှင်များ

၁။ အလုပ်သမားများသည် ၄င်းတ့ုိ၏ လက်ရိှနှင့် 
အနာဂတ်ကျန်းမာပရးကုိ အန္တရာယ်ခြစ်ပစနုိင်ပသာ 
ပေးအန္တရာယ်များနှင့် မလုိအပ်ပသာ ထိပတွ့မှုများကုိ 
ပရှာင်ရှားနုိင်ရန်အတွက် စီမံပဆာင်ရွက်ြျက်များကုိ အပကာင် 
အထည်ပြာ်ရန် အလုပ်သမားသမဂ္ဂများနှင့်အလုပ်လုပ်ပါ။ 

၂။ လုပ်ငန်းပုိင်းများစမဝင်မီ အလုပ်သမားများအား သတင်းအြျက် 
အလက်နှင့် ကကိုတင်ကာကွယ်ပရး ဆုိင်ရာ ကိရိယာများ 
အခပည့်အဝပပးရန်နှင့် အခြားသင့်ပလျာ်ပသာ နည်းပညာနှင့် 
ပဆးေက်ဆုိင်ရာအစီအမံများကုိ ခြစ်နုိင်သမျှ ပစာလျင်စွာ 
စီစဉ်ထားပပးပါ။

၃။ ဟုိတယ်တွင် သီးခြားပစာင့်ကကည့်ြံပနရပသာ သ့ုိမဟုတ် 
ပိတ်မိြံထားရပသာ ဧည့်သည်များအတွက် မရိှမခြစ် 
ဝန်ပဆာင်မှုပပးရန် အလုပ်ဆင်းရပါက အန္တရာယ်များ 
နည်းနုိင်သမျှနည်းပအာင် အဆုိင်းများ၊ အားလပ်ြျိန်များနှင့် 
လုပ်ငန်းြွင်စီမံြျက် အစီအစဉ်များကုိ ခပုခပင်ပါ။ 

၄။ ကုိယ်ဝန်ပဆာင်များ၊ လက်ရိှပရာဂါအြံရိှသူများ နှင့် ြျားနာ 
ပနသူများက့ဲသ့ုိ ထပ်ပဆာင်းအန္တရာယ်အြျက်များရိှသည့် 
အလုပ်သမားများအတွက် ခြည့်စွက် အကာအကွယ်ပပးပါ။

၅။ အန္တရာယ်မကင်းပသာ အပခြအပနများတွင် အလုပ်လုပ်ရန် 
ခငင်းဆန်သည့် အလုပ်သမားများ၏ အြွင့်အပရးကုိပလးစားပါ။

၆။ လံုပလာက်ပသာ ကျန်းမာပရးပစာင့်ပရှာက်မှုစနစ် 
အာမြံြျက်မပပးနုိင်ပသာ ပနရာများတွင် အလုပ်သမား 
အားလံုးအတွက် ကျန်းမာပရး ကုသမှုစရိတ် ပပးပါ။

၇။ မိသားစုအတွက် လုိအပ်ပသာ ပစာင့်ပရှာက်မှုအစီအစဉ်
များပပးရန် လုိပသာ အလုပ်သမားများ၏ အြွင့်အပရးကုိ 
ပလးစားပါ။

၈။ အလုပ်သမား သမဂများနှင့် ပစ့စပ်ညိှနှိုင်းကာ 
ယာယီအစီအမံများနှင့်အတူ အလုပ်သမားများ၏ 
ဝင်ပငွတည်ပမဲမှုနှင့် အလုပ်အကုိင် အကာအကွယ်ပပးမှု 
ရိှပါပစ။

၉။ စီးပွားပရးလုပ်ငန်းခပန်လည်စတင်ရန် 
ခပင်ဆင်သည့်အပနခြင့် အလုပ်သမားများ၏ ကျွမ်းကျင်မှု 
ခမှင့်တင်ပရးနှင့် သင်တန်းလုိအပ်ြျက်အတွက် လက်ရိှ 
စီးပွားပရးဆုတ်ယုတ်ပနပသာ အြျိန်ကုိ အသံုးြျပါ။

၁၀။ ကပလးပစာင့်ပရှာက်မှုအတွက် တာဝန်ပုိမုိယူရပသာ 
အမျ ိုးသမီးများအား လစာရြွင့်ရက်နှင့် ဝင်ပငွအပပါ် 
ြျမှတ်သည့် ကျား၊မ ထိရှလွယ်ပသာ မူဝါေများကုိ 
ခပင်ဆင်ပါ။

၁၁။ သီးခြားပစာင့်ကကည့်ြံရခြင်းနှင့် ြျားနာပနပသာ 
ပဆွမျ ိုးများအား ပစာင့်ပရှာက်ခြင်းအတွက် အကျုံး ဝင်သည့် 
လစာရ ြွင့်ရက် လံုပလာက်စွာ ပပးပါ။

၁၂။ လုပ်ပဆာင်ြျက် အစီအမံအားလံုးသည် 
အြျိန်ပုိင်းလုပ်သား၊ ဌားရမ်းလုပ်သား၊ အြျိန် သတ်မှတ် 
ြျက်မရိှပသာ စာြျုပ်ခြင့် အလုပ်သမားများ က့ဲသ့ုိလုိ 
စံနှုန်သတ်မှတ်မထားသည် အလုပ်သမား များ နှင့် 
အလွတ်သပော အလုပ်သမားများ အပါအ ဝင် 
အလုပ်သမားအားလံုး သက်ပရာက်မှု ရိှပါပစ။

ထူးခြားပသာခြစ်ရပ်များတွင် အလုပ်သမားများ၏  
အြွင့်အပရးများကို“ ဆိုင်းငံ့ထားခြင်း” သိုမ့ဟုတ်“ 
ပရေ့ဆိုင်းခြင်း” မခြစ်ပစရန် IUF က အလုပ်ရှင်များ 
နှင့်အစိုးရများအား  သတိပပးထားသည်။ အလုပ် 
ရှင်၏တာဝန်ဝတ္တရားများသည် ခပဌာန်းြျက်များနှင့် 
လူ့အြွင့်အပရး စာြျုပ်များ အပပါ်တွင် အပခြြံသည်။

COVID-19 ခပန့်ပွားမှုကို တားဆီးရာတွင် ဟိုတယ်အလုပ် 
သမားများအား ကာကွယ်ပစာင့်ပရှာက် ခြင်းနှင့် အသက် 
ဆုံးရှုံးမှု  မရှိပစပရးအတွက် အလုပ်သမားသမဂ္ဂ၏ 
ပတာင်းဆိုြျက်များကို ဤစာပစာင်မှ ပြာ်ခပထားသည်။



IUF COVID-19 ပတာင်းဆိုြျက်များ - ဟိုတယ်များ

၁။ အလုပ်သမားများ ရင်ဆိုင်ပနရပသာ အလုပ်အကိုင်အြွင့်အလမ်း 
နှင့် စီးပွားပရးအြက်အြဲများကိ ုအသိအမှတ်ခပုပပီး သမဂ္ဂများ 
နှင့်အလုပ်ရှင်များ အတူပူးပပါင်းကာ ဤအန္တရာယ်များ 
ပလျာ့ပါးရန ်သင့်ပလျာတ်ိကျပသာ အစီအမံကိ ုမိတ်ဆက်ပါ။ 

၂။ လုပ်ငန်းြွင်အတွင်း ဆက်ဆံပရး မည်သိုပ့င် ရှိပစကာမူ 
အလုပ်သမားအားလုံးအတွက ်လစာရ အထူးြွင့်ရက်နှင့် 
အြမဲ့ကျန်းမာပရး ပစာင့်ပရှာက်ြွင့် အပပါ် အာမြံြျက်ပပးပါ။

၃။ ကျန်းမာပရး ပစာင့်ပရှာက်ြွင့်ရပစြို ့အပထာက် အထားမရှိပသာ  
ပရေ့ပခပာင်း အလုပ်သမားအားလုံးကိ ုတရားဝင်ခြစ်ပအာင် 
လုပ်ပပးပါ။

၄။ သီးခြားပစာင့်ကကည့်ြံရခြင်းနှင့် ြျားနာပနပသာ ပဆွမျ ိုးများအား 
ပစာင့်ပရှာက်ခြင်းအတွက် အကျုံးဝင်သည့် လစာရ ြွင့်ရက် 
လုံပလာက်စွာ ပပးပါ။

၅။ ကပလးပစာင့်ပရှာက်မှုအတွက် တာဝန်ပိုမိုယူရပသာ အမျ ိုးသမီး 
များအား လစာရြွင့်ရက်နှင့် ဝင်ပငွအပပါ်ြျမှတ်သည့် ကျား၊မ 
ထိရှလွယ်ပသာ မူဝါေများကို ခပင်ဆင်ပါ။

၆။ ကျန်းမာပရးနှင့်ပေးကင်းပရးသင်တန်းများ နှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ပရး 
အကာအကွယ် ပစ္စည်းကိရိယာများ (PPE) စည်းမျဉ်းများကိ ု
ခပဌာန်းပါ။

အစိုးရများ

အပကာင်းဆုံး အပလ့အကျင့်
ပခမာက်အပမရိက စားပသာက်ကုန်အလုပ်သမားများ 
အြွဲ့ UFCW သည ်UNITE HERE အတွက် ပိုမိုလွယ ်
ကူပစြို ့သူတို၏့ အလုပ်အကိုင ်အင်တာနက် စာမျက် 
နှာကို အဆင့်ခမှင့်ပပးြဲ့သည်။ COVID-19 ကာလ အတွင်း 
ဧည့်ဝန်ပဆာင်မှုဝန်ထမ်းများ စားပသာက ်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း၊ 
စတိုးဆိုင်များနှင့် အပရာင်းဆိုင ်များတွင် အလုပ်ရှာနိုင်ြို ့
ခြစ်သည်။ အလုပ်ရှင်များမှာ လည်း လစ်လပ်ပနရာများကို 
အခမန်ဆုံးခြည့်တင်းြို ့လုပ်ပနသည်။ 

ေီစွန့်ဉီး မိတ်ြက်အပကကာင်း 
ပိုမိုသိရှိလိုပါက www.ufcw-
jobs.com  တွင် ဝင်ကကည့်ပါ။

သီးခြားပစာင့်ကကည့်မည့်ပနရာအခြစ် အသံုးခပုပသာ ဟုိတယ်များ 
အတွက် လမ်းညွှန်

အြျ ို့ပသာ ပနရာများတွင် ဟုိတယ်များကုိ ပရာဂါကူးစက်နုိင်ပြျ 
ရိှပသာ လူများအတွက် သီးခြားပစာင့်ကကည့်ပနနှင့် ယာယီအိမ်အခြစ် 
အသံုးခပုသည်။ အားကစားရံုများ၊ ကွန်ြရင့်စင်တာ များနှင့် အခြား 
စားနပ်ရိက္ခာ ၀န်ပဆာင်မှုပပးပသာ လုပ်ငန်းပနရာများသည် 
အပရးပပါ် အစားအစာ ထုတ်လုပ်မှုအတွက်ခြစ်ပစ၊ အပရးကကီး 
လူနာကုသည့် ပနရာအတွက်ခြစ်ပစ အသံုးခပုလာကကသည်။ ဗဟုိ 
သ့ုိမဟုတ် ပေသန္တရ အစုိးရများအပနခြင့် ထုိအပဆာက်အဉီများကုိ 
ထုိရည်ရွယ်ြျက်ခြင့်  အထူးဥပပေခပုကာ သံုးစဲွနုိင်သည်။ တနည်း 
အားခြင့် အပဆာက်အဦများနှင့်စာြျုပ်ြျုပ်ဆုိ အသံုးခပုကကရမည်။ 

ထုိအပခြအပနများအားပခြရှင်းရန်အတွက် သမဂ္ဂများကုိ 
ပအာက်ပါအတုိင်း အကကံခပုသည်။

အဆင့ ်၁ - အစိုးရကို ဆက်သွယ်ပါ

ထုိအပဆာက်အဦများ အသံုးခပုရန်အတွက် မည်သည့် 
အစီအစဉ်ရိှသည်ကုိ ဆံုးခြတ်ရန် အစုိးရအရာရိှများ နှင့် 
ဆက်သွယ်ပါ။

အဆင့ ်၂- အဓိက ပမးြွန်းများ - အစိုးရ 

ေယ်အစိုးရပအဂျင်စီများမှ ကျင့်သုံးမလ။ဲ
ေယ်သူပနပနတာလဲ။
ောအလုပ်တာဝန်ပတွလိုအပ်လဲ။
ေယ်ဟိုတယ်ပတွကလဲ။
ေယ်သူ့လုပ်ြလစာနှုန်းလဲ။
မည်သူက အလုပ်လုပ်ကိုင်ြွင့် ရှိသလဲ။
လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပနပသာ ပမို့နယ်၊ ြရိုင်၊ ခပည်နယ်များတွင် 
တရားဝင် အြွင့်အာဏာက ောလဲ။ 

အစိုးရအပနခြင့ ်ထိုသူတိုက့ို ပစတနာအပလျာက် 
(ဥပမာ-ဟိုတယ်များကိုငှားရမ်းခြင်း) သိုမ့ဟုတ် 
အများခပည်သူဆိုင်ရာ အပရးပပါ်ဥပပေများအရ 
လိုအပ်ြျက်များကို ခြည့်ဆည်းပပးပနပါသလား။

ထိုပ့နာကတ်ွင် ၀န်ထမ်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ဥပပေ 
သိုမ့ဟုတ် အလုပ်အမှုပဆာင်အမိန့်က ောလဲ။

အဆင့် ၃ -  အဓိက ပတာင်းဆိုချက်များ - အလုပ်ရှင်နှင့ ်အစိုးရ 

• အဆင့ ်၃ -  အဓိက ပတာင်းဆိုြျက်များ - အလုပ်ရှင်နှင့် အစိုးရ 
• အာဏာပိုင်များသည ်ထို အပဆာက်အဉီကိ ုအလုပ်ရှင်နှင့် စာြျုပ် 

သိုမ့ဟုတ် တဆင့်ြံခြင့် ဝန်ထမ်းြန့်အပ် အသုံးခပုပစသင့်သည်။ 
• သမဂ္ဂ၀င်အားလုံးသည ်ပစတနာအပလျာက ်

အလုပ်လုပ်နိုင်ရမည်ခြစ်ပသာ်လည်း လုပ်ြရလိမ့်မည်
• ပစတနာ့ဝန်ထမ်းများမလုံပလာက်ပါက တခြားဝန်ပဆာင်မှုပပး 

သမဂဝန်ထမ်းများကို အလုပ်လုပ်ပစသင့်သည်။ 
• ကျန်းမာပရးနှင့်လုံပြုံမှုကို မထိြိုက်ပစသင့်ပါ
• ကားရပ်နားသည့်ပနရာများ အသင့ ်ခပင်ဆင် ထားရမည် ခြစ်ပပီး 

အများခပည်သသူုံး သယ်ယူ ပိုပ့ဆာင်ပရးအသုံးခပုခြင်းကို 
အားမပပးသင့်ပါ

• အစိုးရများသည ်သမဂ ကိုယ်စားခပုပသာ အပဆာက်အအုံများကို ဦး 
စားပပးသင့်သည။် 


