BURMESE

Austin ၏ စီးပွောီးရ ီး ပပန်လည်ရ
အ ားလားအတွက် ဘ

ောင်ီးမွန်လောရ ီး

ားကင်ားပ ား တန်ားတူညက ကကား ွ ားချမ်ားသ ဘသ

နဂအတင်ားဖ န်ဖြစ်ဘအ င်လ ်ရန် Austin ပမ ြို့ဘတ ်က ကတဖ

စဖြင် ကျွန် ်တ၏ ဘေသနတရစား ွ ားဘရားက

ါသည်။ အတူတကွလ ်ကင်ဖခင်ားဖြင် ယခလ

စန်ဘခေါ်မှုက ဘကျ ်ဖြတ်သွ ား ါမည်။

Austin တွင် COVID-19 ဆင်ရ ဘန က်ထ ်အချက်အလက်အတွက် Austin ပမ ြို့ဘတ ်၏ COVID-19
ဝ

်ဆက်က ဝင်ကကည် ါ။

Austin စား ွ ားဘရား ဖ န်လည်ဘက င်ားမွနလ
် ဘရား ဖ င်ဆင်ချက်မျ ားက လက်ခရရရန် အဘက ငြ
် ွင် ါ။

ရ ီး

င်ီးရသော ပတ်ဝန်ီး

ျင်

ိို ထိန်ီးသိမ်ီးထောီးရိ ပြင်ီး

တွင် ရဘန ါသည်။ ဘေသနတရ အလ ်ရင်မျ ားသည် COVID-19 ကူားစက် ျြို့ နမှုက ရ ်တနရ
် တွင်
အဘရား ါဘသ ကဏ္ဍမ ါဝင်ဘန ါသည်။ သဖြစ် ါ၍ Austin ပမ ြို့ဘတ ်သည် ဝန်ထမ်ားမျ ားနင်
ဘြ က်သည်မျ ား၏ ဘနဘက င်ားကျန်ားမ ဘရားက ဦားစ ားဘ ားသည် ဘေသနတရလ ်ငန်ားမျ ားနင်
လမ်ားညွှနခ
် ျက်မျ ားအတွက် ဘ

ားကင်ားဘရား အကကဖ ချက်မျ ားက ကက တင်ဖ င်ဆင်ထ ားရဖခင်ား ဖြစ်သည်။

ဘေသနတရ လ ်ငန်ားမျ ားနင် လူမှုအသင်ားအဝင်ား အြွြို့အစည်ားမျ ားက ဘရွ ြို့လျ ား က ကွယ်ဘဆား ထားနရန်ဘနရ က
ူားတွ စစဉ်ရန် စ ရင်ားသွငား် နင် ါသည်။ သင်၏ လ ်ငန်ားတည်ဘနရ တွင် ခဏဝင်လ ဘ ားသည် COVID-19
က ကွယ်ဘဆားထားခန်ားက ဘတ င်ားဆရန် Austin အမျာျားပြည်သူ ကျန်ျားမာရ ျား ကာကွယ်ရ

ျားထိုျားမှု ရ ာင်ကို

ပ ည်စွက်ြါ။
သငဝ
် န်ထမ်ီးမျောီး

ိို

ော

ွယ်ပြင်ီး

အဓက အကကဖ ချက်မျ ား
•

ဝန်ထမ်ားအ ားလားအ ား က ကွယ်ဘဆားအဖ ည်အဝထားနရန် တက်တွန်ားပ ား က ကွယ်ဘဆားထားသည်
ဝန်ထမ်ားမျ ားအတွက် လ ်ခဘ ားဘသ န ားချန်က ခွငဖ် ဘ ား ါ။
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•

COVID-19 ဘရ ဂါလကခဏ မျ ားရသည် သမဟတ် COVID-19 ဘရ ဂါလကခဏ မျ ားရသည်
တစ်စတစ်ဘယ က်နင် ထဘတွြို့ထ ားသည် ဝန်ထမ်ားမျ ားအ ား ၎င်ားတ၏ ကကားကက ်ဘရားမားက
အဘကက င်ားကက ားပ ား အမ်တွငဘ
် နရန် ညွှနက် က ား ါ။

ထ ်ဘဆ င်ား အကကဖ ချက်မျ ား
•

အထူားသဖြင် တခါားလက်ကင်မျ ား၊ စ ရင်ားသွငား် ဘနရ မျ ား၊ ဘငွရင်ားလမ်ားဘကက မျ ား၊
အမျ ားသားသနစ
် င်ခန်ားမျ ားနင် ဝန်ထမ်ား န ားဘနခန်ားမျ ားကသ ထကင်မှုမျ ားဘသ ဘနရ မျ ား၌
တစ်ဘနတ လားတွင် မကက ခဏ ားသတ်ပ ား သနရ
် င်ား ါ၊

•

ဝန်ထမ်ားမျ ားအတွက် လက်သနဘ
် ဆားရည် ထတ်ဘ ား ါ။

•

အမျ ားဆင်ဧရယ မျ ားတွင် အလ ်သမ ားမျ ားအတွက် အမျ ားနငခ
် ်ခွ ခွ ဘနဖခင်ားက ချမတ်ဘ ား ါ။

•

ဝင်ဘရ က်သားစွနင်ဘသ ဘြ မတ်မျ ားက သား၍ န ားလည်လွယ်သည်

သ စက ားဖြင် သင်၏

COVID-19 မူဝါေမျ ားနင် လ ်ထားမျ ားအတွက် အလ ်သမ ားမျ ားက အသ ည ဘ ားပ ား
ဘလကျငဘ
် ား ါ။
•

အခန်ားတွငား် ဘလတွင် ဗင်ားရ ်စ် ါဘသ အမှုန်မျ ား ါဝင်မှုက ဘလ ချရန် ဘလဝင်ဘလထွက်စနစ်မျ ားက
တားဖမြှင် ါ။

•

စ ချ ်ဖြငလ
်
်ကင်သူမျ ား၊ ဘဆ င်ဘရား ဝန်ဘဆ င်မှုမျ ား သမဟတ် အဖခ ား လ ်ငန်ားဆင်ရ
ဧည်သည်မျ ားတွင် မူဝါေမျ ားကလက်န ရန် အချက်အလက်မျ ားနင် လ ်နင်စွမ်ားရဘကက င်ား
ဘသချ ဘစရန် COVID-19 ကူားစက်မှုက ထန်ားချ ်ဘ ားရန် ဖ လ ်ထ ားသည်
အဘဖ

•

င်ားအလမျ ားအဘကက င်ား ထ ဂ္ လ်မျ ားက အသဘ ားဘဖ

ကက ား ါ။

တစ်ချန်တည်ားတွင် အလ ်ခွငရ
် ဝန်ထမ်ားမျ ားအဘရအတွက်ကဘလ ချရန် အလက်သင် အလ ်ခွငမ
် ျ ား
(ဥ မ ၊ အဘဝားမ အလ ်လ ်ဖခင်ား) နင် အလက်သင် အလ ်ချန်မျ ား (ဥ မ ၊ လွှဆွထ ားဘသ
အလ ်ချန်မျ ား) က ခွငဖ်

•

ါ။

အလက်ထရွ နန
် စ် ဘငွဘ ားဘချမှု တ မနယ်လ်/ခရက်ေစ်ကတ်ြတ်စက်တက ဘငွကင်မျ ားအဘဝားသ
ဘ ွှြို့ထ ားပ ား ထဘတွြို့စရ မလဘသ ဘငွဘ ားဘချမှုနည်ားလမ်ားမျ ား သမဟတ် အွန်လင်ားဝယ်ယူမှုက
ခွငဖ်

•

ါ။

ဘြ က်သည်မျ ားနင် ထဘတွြို့ မှုကဘလ ချရန် ဖြစ်နင် ါက အဓက ဆငစ
် ဘရား လ ်ငန်ားမျ ားက
လူနည်ားချန် သမဟတ် အလ ်ချန်ဖ င် မျ ားသ ဘဖ

•

င်ားလက် ါ။

အလ ်စမလ ်မ၊ လက်အတ်မျ ား ချွတ်ပ ားဘန က်၊ ထဘတွြို့ မှုမျ ားဘသ အရ မျ ားက မသားခင်နင်
သားပ ားဘန က်အဖ င် ဘနလယ်စ သမဟတ် သနစ
် င်ခန်ားသား ဘခတတန ားချန်အ ားလား မစတင်နင်
ပ ားဘန က်တွင် အနည်ားဆား စကကနန
် စ်ဆယ်ကက လက်ဘဆားရန် အလ ်သမ ားအ ားလားက တက်တွနား် ါ။
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သငရ
် ော

်သည်မျောီးနင်

ျွန်ပ
ို ်တ၏
ိို အသိို

်အဝန်ီး

ိို

ော

ွယ်ပြင်ီး

အဓက အကကဖ ချက်မျ ား
•

ဘြ က်သည်မျ ားအတွက် ထကင်စရ မလဘသ လက်သနဘ
် ဆားရည်ဘနရ မျ ားနင် မထကင်ရဘသ
အမှုက် ားမျ ား စစဉ်ဘ ား ါ။

•

သငလ
်
်ငန်ားမျ ား၏ န ဘခါင်ားစည်ားဆင်ရ မူဝါေအတွက် ဆင်ား

တ်က ဖမင်သ စွ ချတ်ဆွထ ား ါ

•

အထူားသဖြင် တခါားလက်ကင်မျ ား၊ စ ရင်ားသွငား် ဘနရ မျ ား၊ ဘငွရင်ားလမ်ားဘကက မျ ားနင်
အမျ ားသားသနစ
် င်ခန်ားမျ ား၊ အဝတ်လခန်ားမျ ားကသ ထကင်မှုမျ ားဘသ ဘနရ မျ ား၌ တစ်ဘနတ လားတွင်
မကက ခဏ ားသတ်ပ ား သနရ
် င်ား ါ၊

ထ ်ဘဆ င်ား အကကဖ ချက်မျ ား
•

အမျ ားဆင်ဘနရ မျ ားနင် စစည်ားမျ ားကအသားဖ ပ ားတင်ား သနရ
် င်ားပ ား ားသတ်ရန် အမျ ားဖ ည်သူ
ဝင်ဘ ါက်မျ ားတွင် ဝန်ထမ်ားတစ်ဦားက ဘနရ ချထ ား ါ။

•

COVID-19 ဆင်ရ ဘ

ားအနတရ ယ်မျ ားနင် တ်သက်၍ စားရမ်မှုမျ ားက ြွငဟ
် ထတ်ဘဖ

ရန်

ဘြ က်သည်မျ ားအတွက် အမည်မဘြ ်ဖ ဘသ လ ်ငန်ားစဉ်က ချမတ် ါ။
•

အလက်ထရွ နန
် စ် ဘငွဘ ားဘချမှု တ မနယ်လ်/ခရက်ေစ်ကတ်ြတ်စက်တက ဘငွကင်မျ ားအဘဝားသ
ဘ ွှြို့ထ ား ါ။

•

ဖြစ်နင် ါက က ားဘမ င်ားဝင်ရဘသ ဝန်ဘဆ င်မှုမျ ား၊ ကလစ်န ်ပ ား ယူရဘသ အွနလ
် င်ားဘစျားဝယ်ဖခင်ား၊
ြန်ားဖြငဘ
် စျားဝယ်ဖခင်ား၊ လမ်ားဘ

ားတွင် လ ယူဖခင်ားနင် ဘဆ င်မှု ဘရွ ားချယ်စရ မျ ားက စစဉ်ဘ ား ါ။

ရပပောင်ီးလဲရနရသော အရပြအရနမျောီးအတွ
•

ိြိုတင်ပပင်ဆင် န် အက

ြံဉောဏ် ြိုနစ်ြို

အလွနအ
် ဘရားကကားဘသ လ ်ငန်ားမျ ားက ထန်ားသမ်ားထ ားရန်အလင လ ်ငန်ားကျငထ
် ားမျ ားက
ဘဖ

•

်က

င်ားလရန် ကက တင်ဖ င်ဆင်ထ ား ါ။

အလွနအ
် ဘရားကကားဘသ ကန် စစည်ားမျ ားနင် ဝန်ဘဆ င်မှုမျ ားအတွက် အဖခ ားဘသ ဘ ားသွငား် သူမျ ားက
ခွဖခ ားဘရွ ားထတ် ါ။

•

သငအ
် သက်အဝန်ားအတွငား် အဖခ ားဝန်ထမ်ားမျ ားနင် အဘက င်ားဆား အဘလအထမျ ားက မ ဘဝ ါ။

•

စဉ်ဆက်မဖ တ် လ ်ငန်ားတ ဝန်မျ ားက ဘသချ ဘစရန် အလ ် တ ဝန်မျ ားက ဦားစ ားဘ ား ါ။

•

COVID-19 ကမ္ က ်ဘရ ဂါ စဖြစ်ချန်မစ၍ သင်ယူဘလလ ခရသည် သင်ခန်ားစ မျ ားဘ ေါ် အဘဖခခ၍
အဘက င်ားဆား အဘလအထမျ ားက တရ ားဝင်ဖြစ်ဘစ ါ။
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•

ျက်ကွက်မှုနန
ှု ား် ဖမငလ
် သည်ဖြစ်ရ ်တွင် သငဝ
် န်ထမ်ားမျ ား/ဝန်ထမ်ားအင်အ ားစကက ားတွင်
ကယ်စ ားဝင်ဘ ားနင်မည်သူရဘကက င်ား ဘသချ ဘအ င်လ ်ထ ား ါ။

•

ဝန်ဘဆ င်မှုမျ ားက အဘဝားမ ဘ ားအ ် ါ (ဥ မ ၊ ဝ

COVID-19
•

ီးစ

်ရ ောဂါမျောီးနင် ရသဆြံိုီးမှုမျောီး

ိို သတင်ီးရပီးပိိုပြင်ီး

29 CFR 1904 တွင် မပ စ်မရနပ စ်ရသော
ျန်ီးမောရ ီး က

ီးက

်၊ ြန်ား၊ ဗေယ)။

ပ်မှုအ ဲွဲ့ွ (OSHA) စည်ီး

်ဒ ယ်အလိုပ်အ
မ်ီးြျ

ိိုငဆ
် ိုင
ိ ် ော ရ ီး

င်ီးရ ီးနင်

်မျောီးအရ၊ လူန သည် COVID-19 အတည်ဖ

ကူားစက်ထ ားသူဖြစ် ါက၊ လူန သည် အလ ်မကူားလ ဖခင်ားဖြစ် ါကနင် လူန တွင်
သက်ဆင်ရ မတ်တမ်ားတင်မှု စသတ်မတ်ချက် တစ်ခ သမဟတ် တစ်ခအထက် (ဥ မ ၊
ဘဆား

က်ဆင်ရ ကသမှု၊ အလ ်မအဘဝားတွငရ
် ဘနဘသ ရက်မျ ား) ါဝင် ါက အလ ်ရင်မျ ားသည်

OSHA ၏ ဘြ င် 300 စ ရင်ားမျ ားတွင် အလ ်ခွငဆ
် င်ရ COVID-19 ြျ ားန မှုဖြစ်သူမျ ားက
မတ်တမ်ားတင်ဖခင်ားအတွက် တ ဝန်ရ ါသည်။ ဘန က်ထ ်အချက်အလက်အတွက် OSHA ၏
ဝ
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