
 

 

Austin ၏ စ ီးပွောီးရ ီး ပပန်လည်ရ ောငီ်းမွန်လောရ ီး 

အ ားလ  ားအတွက် ဘ ားကငာ်းပ  ား တန်ားတူည က  ကက ား ွ ားချမ်ားသ ဘသ     စ ဖြင  ်ကျွန်  ်တ   ၏ ဘေသနတရ 

စ ား ွ ားဘရားက   နဂ  အတ  ငာ်းဖ န်ဖြစ်ဘအ ငလ်  ်ရန ်Austin ပမ  ြို့ဘတ ်က ကတ ဖ   ါသည်။ အတူတကွ 

လ  ်က  ငဖ်ခငာ်းဖြင  ်ယခ လ   စ နဘ်ခေါ်မှုက   ဘကျ ်ဖြတ်သွ ား ါမည်။ 

 

Austin တွင ်COVID-19 ဆ  ငရ်  ဘန က်ထ ်အချက်အလက်အတွက် Austin ပမ  ြို့ဘတ ်၏ COVID-19 

ဝ ်ဆ  က်က   ဝငက်ကည ် ါ။  ွွဲ စ စဉ်ကျငာ်း သူမျ ားနငှ  ်ကွငာ်းရ  မျ ားသည် အထူား ွွဲ ဖ ငဆ်ငခ်ျက်မျ ား- COVID-19 

လမ်ားညွှနခ်ျက်မျ ား။ နငှ အ်တူ ွွဲမျ ားအတွက် Austin စင်တ မျ ားတွငC်OVID-19 သက်ဘရ က်မှုမျ ားအတွက် 

ဘန က်ဆ  ားဖ ငဆ်ငခ်ျက်မျ ားက   ဘတွြို့ န  င ်ါသည်။  

 

Austin စ ား ွ ားဘရား ဖ နလ်ည်ဘက ငာ်းမွနလ် ဘရား ဖ ငဆ်ငခ်ျက်မျ ားက   လက်ခ ရရှ ရန ်အဘက င ြ်ွင  ်ါ။ 

 

ရ ီး ငီ်းရသော ပတဝ်န်ီး ျင ်ိို ထန်ိီးသမ်ိီးထောီးရ ိပြငီ်း  

Austin-Travis ဘက ငတ် သည် လက်ရှ တွင ်COVID-19 အနတရ ယ် အဘဖခဖ   လမ်ားညွှနခ်ျက်မျ ား၏ အဆင  ်4 

တွင ်ရှ ဘန ါသည်။ Austin-Travis ဘက ငတ် အတွက် အနတရ ယ် အဘဖခဖ   လမ်ားညွှနခ်ျက်မျ ားသည် 

လ  ်ငနာ်းမျ ားအတွက် ဘေသနတရ စည်ားကမ်ားချက်မျ ား သ   မဟ တ် စည်ားမျဉ်ားမျ ားတွင ်အဘဖ  ငာ်းအလွဲမျ ား 

မဟ တ် ါ၊ ၎ငာ်းတ   က လူမှုအသ  ငာ်းအဝ  ငာ်းတွင ်အနတရ ယ် ထ ဘတွြို့ န  ငမ်ှု အဆင မ်ျ ားဘ ေါ် အဘဖခခ ၍ တစ်ဦားချငာ်း 

လ  ်ရ ်မျ ားနငှ  ်အဖ  အမူမျ ားအတွက် အကက ဖ  ချက်မျ ား ဖြစ်သည်။ 

 

ဘေသနတရ အလ  ်ရှငမ်ျ ားသည် COVID-19 ကူားစက် ျ ြို့ နှ  မှုက   ရ ်တန  ရ်န ်ကက  ား မ်ားရ တွင ်အဘရား ါဘသ  

ကဏ္ဍမှ  ါဝငဘ်န ါသည်။ သ   ဖြစ် ါ၍ Austin ပမ  ြို့ဘတ ်သည် ဝနထ်မ်ားမျ ားနငှ  ်ဘြ က်သည်မျ ား၏ 

ဘနဘက ငာ်းကျနာ်းမ ဘရားက   ဦားစ ားဘ ားသည ် ဘေသနတရ လ  ်ငနာ်းမျ ားနငှ  ်လမ်ားညွှနခ်ျက်မျ ားအတွက် ဘ ားကငာ်းဘရား 

အကက ဖ  ချက်မျ ားက   ကက  တငဖ် ငဆ်ငထ် ားရဖခငာ်း ဖြစ်သည်။  

 

လူမှုအသ  ငာ်းအဝ  ငာ်း အြွွဲြို့အစည်ားမျ ားနငှ  ်ဘေသနတရ လ  ်ငနာ်းမျ ားက ဘရွြို့လျ ား က ကွယ်ဘဆား ထ  ားနှ ရနဘ်နရ က   

 ူားတွွဲ စ စဉ်ရန ်စ ရငာ်းသွငာ်းန  င ်ါသည်။ သင၏် လ  ်ငနာ်း တည်ဘနရ တွင ်ခဏဝငလ် ဘ ားသည ် COVID-19 

https://www.austintexas.gov/covid19
https://www.austintexas.gov/covid19
http://www.austintexas.gov/ace
https://analytics.clickdimensions.com/austintexasgov-aviac/pages/q3qjwiuxeeqoeqanojxttg.html?PageId=c023744
http://austintexas.gov/page/covid-19-risk-based-guidelines


က ကွယ်ဘဆားထ  ားခန်ားက   ဘတ ငာ်းဆ  ရန ်Austin အမျ ားဖ ည်သူ ကျနာ်းမ ဘရား က ကွယ်ဘဆားထ  ားမှု ဘြ ငက်   

ဖြည ်စွက် ါ။  

 

သင ဝ်န်ထမ်ီးမျောီး ိို  ော ွယ်ပြငီ်း 

အဓ က အကက ဖ  ချက်မျ ား 

• အမျ ားဆ  ငဘ်နရ မျ ားတွင ်ဝနထ်မ်ားမျ ားကက ား လ  ဘလ က်ဘသ  ခွ ဘနမှု ဘသချ ရှ ဘနရန၊် ဆ  ငတွ်ငာ်းနငှ  ်

အလ  ်ခွငတွ်ငာ်း လူဦားဘရက   ဘသချ ထည ်စဉ်ားစ ားပ  ား ဓါတ်ဘလှက ားမျ ားကွဲ သ    အလ    တ်ဘနရ မျ ားတွင ်

လူဦားဘရက   ဘလ   ချ ါ။ 

• ဝနထ်မ်ားအ ားလ  ားက က ကွယ်ဘဆားအဖ ည ်အဝ ထ  ားရန ်တ  က်တွနာ်းပ  ား က ကွယ်ဘဆားထ  ားသည ် 

ဝနထ်မ်ားမျ ားအတွက် လ  ်ခဘ ားဘသ  န ားချ န်က   ခွင ဖ်  ဘ ား ါ။  

• ဝနထ်မ်ားအ ားလ  ားအ ား န ှဘခါငာ်းစည်ားမျ ား ဝတ်ရန ်တ  က်တွနာ်းပ  ား ဝနထ်မ်ားမျ ားထ  တစ်က  ယ်ဘရ 

အက အကွယ် စစည်ား (PPE) က   ထ တ်ဘ ား ါ။ 

• COVID-19 ဘရ ဂါလကခဏ မျ ား ရှ သည ် သ   မဟ တ် COVID-19 ဘရ ဂါလကခဏ မျ ားရှ သည ် 

တစ်စ  တစ်ဘယ က်နငှ  ်ထ ဘတွြို့ထ ားသည ် ဝနထ်မ်ားမျ ားအ ား ၎ငာ်းတ   ၏ ကက ားကက ်ဘရားမ ားက   

အဘကက ငာ်းကက ားပ  ား အ မ်မှ ဘနရန ်ညွှနက်က ား ါ။ 

• အထူားသဖြင  ်တ ခါားလက်က  ငမ်ျ ား၊ ရ  ားတက်စ ရငာ်းသွငာ်းဘနရ မျ ား၊ ဘငရွှငာ်းလမ်ားဘကက မျ ား၊ 

အမျ ားသ  ားသန  စ်ငခ်နာ်းမျ ားနငှ  ်ဝနထ်မ်ား န ားဘနခနာ်းမျ ားကွဲ သ    ထ က  ငမ်ှုမျ ားဘသ  ဘနရ မျ ား 

တစ်ဘန  တ လ  ားတွင ်မကက ခဏ    ားသတ်ပ  ား သန  ရ်ှငာ်း ါ၊ 

 

ထ ်ဘဆ ငာ်း အကက ဖ  ချက်မျ ား 

• ဝနထ်မ်ားမျ ားအတွက် လက်သန  ဘ်ဆားရည် ထ တ်ဘ ား ါ။ 

• ဝငဘ်ရ က်သ  ားစွွဲန  ငဘ်သ  ဘြ မတ်မျ ားက   သ  ား၍ န ားလည်လွယ်သည ်   သ စက ားဖြင  ်သင၏် 

COVID-19 မူဝါေမျ ားနငှ  ်လ  ်ထ  ားမျ ားအတွက် အလ  ်သမ ားမျ ားက   အသ  ည ဘ ားပ  ား 

ဘလ ကျင ဘ် ား ါ။ 

• အခနာ်းတွငာ်း ဘလတွင ်ဗ  ငာ်းရ ်စ် ါဘသ  အမှုန်မျ ား  ါဝငမ်ှုက   ဘလ   ချရန ်ဘလဝငဘ်လထွက်စနစ်မျ ားက   

တ  ားဖမြှင  ်ါ။  

• COVID-19 ဆ  ငရ်  ဘ ားအနတရ ယ်မျ ားနငှ  ် တ်သက်၍ စ  ားရ မ်မှုမျ ားက   ြွင ဟ်ထ တ်ဘဖ  ရန ်

အလ  ်သမ ားမျ ားအတွက် အမည်မဘြ ်ဖ ဘသ  လ  ်ငန်ားစဉ်က   ချမှတ် ါ။  

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=9hleXKumRUux0L5GCKmmf656_Z1ZrlVAlgwMelKC8VJURU9VNFJSVzQ1Sk1JRVVKWFBPM1RSRjhGRi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=9hleXKumRUux0L5GCKmmf656_Z1ZrlVAlgwMelKC8VJURU9VNFJSVzQ1Sk1JRVVKWFBPM1RSRjhGRi4u


• စ ချ  ်ဖြင လ်  ်က  ငသ်ူမျ ား၊     ဘဆ ငဘ်ရား ဝနဘ်ဆ ငမ်ှုမျ ား သ   မဟ တ် အဖခ ား လ  ်ငနာ်းဆ  ငရ်  

ဧည ်သည်မျ ားတွင ်မူဝါေမျ ားက   လ  က်န ရန ်အချက်အလက်မျ ားနငှ  ်လ  ်န  ငစွ်မ်ားရှ ဘကက ငာ်း 

ဘသချ ဘစရန ်COVID-19 ကူားစက်မှုက   ထ နာ်းချ  ်ဘ ားရန ်ဖ  လ  ်ထ ားသည ် 

အဘဖ  ငာ်းအလွဲမျ ားအဘကက ငာ်း ထ    ဂ္  လ်မျ ားက   အသ ဘ ားဘဖ  ကက ား ါ။ 

• တစ်ချ နတ်ည်ားတွင ်အလ  ်ခွငရ်ှ  ဝနထ်မ်ားမျ ား အဘရအတွက်က   ဘလ   ချရန ်အလ  က်သင  ်အလ  ်ခွငမ်ျ ား 

(ဥ မ ၊ အဘဝားမှ အလ  ်လ  ်ဖခငာ်း) နငှ  ်အလ  က်သင  ်အလ  ်ချ နမ်ျ ား (ဥ မ ၊ လွှွဲဆွွဲထ ားဘသ  

အလ  ်ချ နမ်ျ ား) က   ခွင ဖ်   ါ။  

• အ လက်ထရွနန်စ် ဘငဘွ ားဘချမှု တ မ နယ်လ်/ခရက်ေစ်ကတ်ြတ်စက်တ   က   ဘငကွ  ငမ်ျ ားအဘဝားသ    

ဘရွှြို့ထ ားပ  ား ထ ဘတွြို့စရ မလ  ဘသ  ဘငဘွ ားဘချမှု နည်ားလမ်ားမျ ား သ   မဟ တ် အွန်လ  ငာ်းဝယ်ယူမှုက   

ခွင ဖ်   ါ။ 

• ဘြ က်သည်မျ ားနငှ  ်ထ ဘတွြို့ မှုက   ဘလ   ချရန ်ဖြစ်န  င ်ါက အဓ က ဆင စ် ဘရား လ  ်ငနာ်းမျ ားက   

လူနည်ားချ န ်သ   မဟ တ် အလ  ်ချ နဖ် င ်မျ ားသ    ဘဖ  ငာ်းလ  က် ါ။ 

• မ ဘဝသ  ား ဘရဖြည ်ရ  မျ ားအစ ား ဘဆ က်လ  ်ဘရား လ  ်ငန်ားခွငမ်ျ ားတွင ်တစ်ဦားချငာ်းသ  ား ဘရ  လငာ်းမျ ားက   

ထ ားရှ က  မ ဘဝသ  ားက ရ ယ မျ ားက   အသ  ားဖ  ပ  ားတ  ငာ်း    ားသတ် ါ။ 

• အလ  ်စမလ  ်မ ၊ လက်အ တ်မျ ား ချွတ်ပ  ားဘန က်၊ ထ ဘတွြို့ မှုမျ ားဘသ  အရ မျ ားက   မသ  ားခငန်ငှ  ်

သ  ားပ  ားဘန က်အဖ င ်ဘန  လယ်စ  သ   မဟ တ် သန  စ်ငခ်နာ်းသ  ား ဘခတတ န ားချ နအ် ားလ  ား မစတငန်ငှ  ်

ပ  ားဘန က်တွင ်အနည်ားဆ  ား စကက န  န်စ်ှဆယ်ကက  လက်ဘဆားရန ်အလ  ်သမ ားအ ားလ  ားက   တ  က်တွနာ်း ါ။  

 

သင ရ် ော ်သည်မျောီးန င  ် ျွန်ိုပ်တိို  ၏ အသိို ်အဝန်ီး ိို  ော ွယ်ပြငီ်း  

အဓ က အကက ဖ  ချက်မျ ား 

• ဘြ က်သည်အ ားလ  ားအ ား န ှဘခါငာ်းစည်ားမျ ား ဝတ်ရန ်တ  က်တွနာ်းပ  ား သင လ်  ်ငနာ်းမျ ား၏ န ှဘခါငာ်းစည်ား 

မူဝါေအတွက် ရှငာ်းလငာ်းစွ  ဖမငရ်န  ငဘ်သ  ဆ  ငာ်း  တ်က   ချ တ်ဆွွဲထ ား ါ။ 

• ဘြ က်သည်မျ ားကက ား လ  ဘလ က်ဘသ  ခွ ဘနမှု ဘသချ ရှ ဘနရန၊် ဆ  ငတွ်ငာ်းနငှ  ်အလ  ်ခွငတွ်ငာ်း 

လူဦားဘရက   ဘသချ ထည ်စဉ်ားစ ားပ  ား ဓါတ်ဘလှက ားမျ ားကွဲ သ    အလ    တ်ဘနရ မျ ားတွင ်လူဦားဘရက   

ဘလ   ချ ါ။ 

• ဘြ က်သည်မျ ားအတွက် ထ က  ငစ်ရ မလ  ဘသ  လက်သန  ဘ်ဆားရည်ဘနရ မျ ားနငှ  ်မထ က  ငရ်ဘသ  

အမှု က်   ားမျ ား စ စဉ်ဘ ား ါ။  

• အထူားသဖြင  ်တ ခါားလက်က  ငမ်ျ ား၊ ရ  ားတက်စ ရငာ်းသွငာ်းဘနရ မျ ား၊ ဘငရွှငာ်းလမ်ားဘကက မျ ားနငှ  ်

အမျ ားသ  ားသန  စ်ငခ်နာ်းမျ ား၊ အဝတ်လွဲခနာ်းမျ ားကွဲ သ    ထ က  ငမ်ှုမျ ားဘသ  ဘနရ မျ ား တစ်ဘန  တ လ  ားတွင ်

မကက ခဏ    ားသတ်ပ  ား သန  ရ်ှငာ်း ါ၊ 



 

 

• ဖြစ်န  င ်ါက က ားဘမ ငာ်းဝငရ်ဘသ  ဝနဘ်ဆ ငမ်ှုမျ ား၊ ကလစ်နှ  ်ပ  ား ယူရဘသ  အွနလ်  ငာ်း ဘစျားဝယ်ဖခငာ်း၊ 

ြ နာ်းဖြင ဘ်စျားဝယ်ဖခငာ်း၊ လမ်ားဘ ားတွင ်လ ယူဖခငာ်းနငှ  ်    ဘဆ ငမ်ှု ဘရွားချယ်စရ မျ ားက   စ စဉ်ဘ ား ါ။ 

 

ထ ်ဘဆ ငာ်း အကက ဖ  ချက်မျ ား 

• သဘကေတမျ ား၊ ကကမ်ားဖ ငစ်တစ်က မျ ားနငှ  ်  သ စက ားဘ ါငာ်းစ   ဘအ ်ေ ယ   မက်ဘဆ ချ်မျ ားက   

အသ  ားဖ  ဖခငာ်းဖြင  ်အမျ ားနငှ ခ် ်ခွ ခွ ဘနဖခငာ်းအဘကက ငာ်း ဧည ်သည်မျ ားက   သတ ဘ ား ါ။  

• အမျ ားဆ  ငဘ်နရ မျ ားနငှ  ် စစည်ားမျ ားက   အသ  ားဖ  ပ  ားတ  င်ား သန  ရ်ှငာ်းပ  ား    ားသတ်ရန ်အမျ ားဖ ည်သူ 

ဝငဘ် ါက်မျ ားတွင ်ဝနထ်မ်ားတစ်ဦားက   ဘနရ ချထ ား ါ။ 

• COVID-19 ဆ  ငရ်  ဘ ားအနတရ ယ်မျ ားနငှ  ် တ်သက်၍ စ  ားရ မ်မှုမျ ားက   ြွင ဟ်ထ တ်ဘဖ  ရန ်

ဘြ က်သည်မျ ားအတွက် အမည်မဘြ ်ဖ ဘသ  လ  ်ငနာ်းစဉ်က   ချမှတ် ါ။  

• အ လက်ထရွနန်စ် ဘငဘွ ားဘချမှု တ မ နယ်လ်/ခရက်ေစ်ကတ်ြတ်စက်တ   က   ဘငကွ  ငမ်ျ ားအဘဝားသ    

ဘရွှြို့ထ ား ါ။  

• အစ  ငအ်ခွဲ အဟန  အ်တ ားဖြင  ်ခွွဲဖခ ားထ ားဖခငာ်း မဟ တ်သဘရွြို့ စ ား ွွဲမျ ား၊ ခ  တနာ်းရှည်မျ ားနငှ  ်အဖခ ား 

အထ  င ်ဧရ ယ မျ ားကက ား ဘနရ လွတ် အနည်ားဆ  ား သ  ားဘ  ဖခ ားထ ား ါ။  

• အတူတကွ စ ဘဝား၊ မတ်တ ်ရ ် သ   မဟ တ် ထ  ငဘ်နသည ် ဘြ က်သည် ဦားဘရက   ကန  သ်တ် ါ။ 

 

ရပပောငီ်းလဲရနရသော အရပြအရနမျောီးအတ ွ် က ိြိုတငပ်ပငဆ်င ်န် အက ြံဉောဏ် ြိုန စ်ြို 

• အလွနအ်ဘရားကက ားဘသ  လ  ်ငနာ်းမျ ားက   ထ န်ားသ မ်ားထ ားရနအ်လ   င ှ လ  ်ငနာ်း ကျင ထ်  ားမျ ားက   

ဘဖ  ငာ်းလွဲရန ်ကက  တငဖ် ငဆ်ငထ် ား ါ။  

• အလွနအ်ဘရားကက ားဘသ  က န် စစည်ားမျ ားနငှ်  ဝနဘ်ဆ ငမ်ှုမျ ားအတွက် အဖခ ားဘသ  ဘ ားသွငာ်းသူမျ ားက   

ခွွဲဖခ ားဘရွားထ တ် ါ။  

• သင အ်သ  က်အဝနာ်းအတွငာ်း အဖခ ား ဝနထ်မ်ားမျ ားနငှ  ်အဘက ငာ်းဆ  ား အဘလ အထမျ ားက   မ ဘဝ ါ။  

• စဉ်ဆက်မဖ တ် လ  ်ငနာ်းတ ဝနမ်ျ ားက   ဘသချ ဘစရန ်အလ  ် တ ဝနမ်ျ ားက   ဦားစ ားဘ ား ါ။  

• COVID-19 ကမ္  က ်ဘရ ဂါ စဖြစ်ချ နမှ်စ၍ သငယူ်ဘလ လ ခွဲ ရသည ် သငခ်နာ်းစ မျ ားဘ ေါ် အဘဖခခ ၍ 

အဘက ငာ်းဆ  ား အဘလ အထမျ ားက   တရ ားဝငဖ်ြစ်ဘစ ါ။  

•  ျက်ကွက်ကျင မ်ျ ားလ သည်ဖြစ်ရ ်တွင ်သင ဝ်နထ်မ်ားမျ ား/ဝနထ်မ်ားအငအ် ားစ ကက ားတွင ်

အ   ဘဆ ငာ်း ါဝငမ်ှုက   ဘသချ ဘစ ါ။  

• ဝနဘ်ဆ ငမ်ှုမျ ားက   အဘဝားမှ ဘ ားအ ် ါ (ဥ မ ၊ ဝ ်၊ ြ နာ်း၊ ဗ ေ ယ  )။  

 



 

 

COVID-19   ီးစ ်ရ ောဂါမျောီးန င  ်ရသဆြံိုီးမှုမျောီး ိို သတငီ်းရပီးပိို  ပြငီ်း  

• 29 CFR 1904 တငွ ်မပ စ်မရနပ စ်ရသော   ်ဒ ယ် အလိုပ်အ ိိုငဆ်ိိုင ်ော ရ ီး ငီ်းရ ီးန င  ်

 ျန်ီးမောရ ီး က  ီးက ပ်မှုအ ဲွွဲ့ (OSHA) စည်ီး မ်ီးြျ ်မျောီးအရ၊ လူန သည် COVID-19 အတည်ဖ   

ကူားစက်ထ ားသူ ဖြစ် ါက၊ လူန သည် အလ  ်မှကူားလ ဖခငာ်းဖြစ် ါကနငှ  ်လူန တွင ်သက်ဆ  ငရ်  

မှတ်တမ်ားတငမ်ှု စ သတ်မှတ်ချက် တစ်ခ  သ   မဟ တ် တစ်ခ အထက် (ဥ မ ၊ ဘဆား က်ဆ  ငရ်  က သမှု၊ 

အလ  ်မှအဘဝားတွင ်ရှ ဘနဘသ  ရက်မျ ား)  ါဝင ်ါက အလ  ်ရှငမ်ျ ားသည် OSHA ၏ ဘြ င ်300 

စ ရငာ်းမျ ားတွင ်အလ  ်ခွငဆ်  ငရ်  COVID-19 ြျ ားန မှုဖြစ်သူမျ ားက   မှတ်တမ်ားတငဖ်ခငာ်းအတွက် 

တ ဝနရ်ှ  ါသည်။ ဘန က်ထ ်အချက်အလက်အတွက် OSHA ၏ ဝ ်ဆ  က်က   ဝငက်ကည ် ါ။  

 

 

https://www.osha.gov/recordkeeping/forms
https://www.osha.gov/recordkeeping/forms
https://www.osha.gov/report

