TOA (USA), LLC
2000 Pleiades Drive, Mooresville, IN 46158
Phone: 317-834-0522 Fax: 317-834-0654

Date: 03/31/2021
To: All Associates
Re: Updated COVID-19 Requirements
As many of you have heard on the news, Governor Holcomb has announced the mask mandate will be changed to an
advisory beginning April 6, 2021.
TOA USA is committed to keeping our Associates and workplace safe. As such, TOA will continue to require the
following guidelines until further notice:
•
•
•
•
•
•
•
•

Continue to wear masks
Check temperature at Kiosk
Enter at employee entrance number 1
Report symptoms and exposures of COVID-19 to Human Resources
Follow social distancing guidelines
Wash hands often
Use hand sanitizer as needed
Continue all daily cleaning measurements on shared equipment, tools, electronics, etc.

TOA appreciates your cooperation as we continue to monitor CDC, Local, and State protocols. We will keep you updated
as we receive new information.
Human Resources Department
__________________________________________________________________________________________________

Thawngzamhnak ah mitampi nih nan rak theih cang bang, Governor Holcomb nih April 6, 2021 thokin hmaihuh cu
ruahnakpeknak a ummi ningin i hruk ding thlen asi cang lai tiah thawngthanhnak a tuah.
TOA USA nih kan riantuanhawi pawl rianhmun ah an him khawhnak dingin aa hmaithlak. TOA nih a tanglei i langhtermi
pawl hi atuhnu theihternak a um hlan chung cu pehzulh tein tuah tiah ati.
•
•
•
•
•
•
•
•

Hmaihuh i hruk peng ding
Taklinh i tah peng ding
Riantuantu luhnak kutka 1nak in lut ding
Covid-19 kong le hmellanghnak pawl cu HR theihter peng ding
Mipi hlat/naih zulhphhung zulh peng ding
Kut i tawl peng ding
A herh ningin hand sanitizer hman ding
I hrawmmi thilri pawl thianh/tawl cu nifatin pehzulh tein tuah peng ding

CDC, Local le State protocols pawl nan kan zulh piaknak cungah TOA nih nan cungah lawmhnak kan ngei. Thawngpang
kan theih chawmin nan sinah thanh khawh kan rak i zuam peng lai.

သတင််း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် လူတတ ်တတ ်မျ ်းမျ ်း သိရိထ ်း သည်အတိုင်း် ၊ Governor Holcomb က ဧပြြီလ ၆ရက် ၂၀၂၁ မစ၍ အကကြံတြ်း
ဆြံု်းပြတ်ချက် အတြေါ်တွင် မူတည်၍ မျက်န ြြံု်းမျ ်း ဝတ်ဆင်ရန် တကကည ချက် ထုတ်ပြန်ထ ြါသည်။
TOA USA အတနပြင် လုြ်တြေါ်ကိုငြ
် က်မျ ်း အလုြ်တွင် လြံုချြံျုံမူ ရရိရန် သန်ဓိဋ္ဌ န်ချ ထ ်းြါသည်။ ပြန်လည် အသိတြ်းပခင် မရိတသ်းသ၍ TOA
အတနပြင် တအ က်တြေါ် ပြြါ လမ််းညွှနခ
် ျက်မျ ်း ကို လိုက်န ရမည်ပြစ်ြါသည်။
•

မျက်န ြြံု်းမျ ်း ဆက်လက် ဝတ်ဆင်ရန်

•

ကိုယ်အြူချိနမ
် ျ ်း တိုင်း် ထွ ရန်

•

အလုြ်သမ ်းမျ ်း ဝင်တြါက် နြံြါတ် ၁ မ ဝင်ရန်

•

COVID-19 ထိတတွွေ့ မူ၊ တရ ဂါလကခဏ မျ ်း နင် ြါတ်သက်၍ HR သို အတကက င််းကက ်းရန်

•

လူထသ
ု တ်မတ် အကွ အတဝ်း မျ ်း လိုက်န ရန်

•

လက် မကက ခဏ တဆ်းတကက ရန်

•

လိုအြ်သလို hand sanitizer ကို အသြံု်းပြျုံရန်

•

တဝမျှအသြံု်းပြျုံတသ ြစစည််းကိရိယ မျ ်းကို တနစဥ် ဆက်လက်၍ တဆ်းတကျ သုြ်သင်ရန်

TOA လုြ်တြေါ်ကိုငြ
် က်မျ ်း အတနပြင် CDC, Local, နင် State မ ထုတ်ပြန် ထ ်းတသ လိုက်န တစ ငထ
် န
ိ ်း် ရမည် လုြ်ထ်းြံု နင် ကျငဝ
် တ် မျ ်း ကို
လိုက်န

တြ်းသည် ကို အထူ်း တန်ဘု်းိ ထ ်း ြါသည်။ ကျန်ြ
ု ်တို အတနပြင် သတင််းသစ် မျ ်း ရရိသည် နင် အမျှ ပြန်လည် အသိတြ်း

အတကက င််းကက ်း မည် ပြစ်ြါသည်။

Human Resources Department

