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၏ ဘေသနတရ စား ွ ားဘရားက

ါသည်။ အတူတကွ လ ်ကင်ဖခင်ားဖြင် ယခလ

စန်ဘခေါ်မှုက ဘကျ ်ဖြတ်သွ ား ါမည်။

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

်ဆက်က

ဝင်ကကည် ါ။ ွွဲ စစဉ်ကျင်ား သူမျ ား၊ ဂီတပညာရှငမ
် ာျားနှင် ကွငား် ရမျ ားသည် အထူား ွွဲ ဖ င်ဆင်ချက်မျ ား -COVID-19
လမ်ားညွှနခ
် ျက်မျ ားနှငအ
် တူ ွွဲမျ ားအတွက် Austin စင်တ မျ ားတွင် COVID-19 သက်ဘရ က်မှုမျ ားအတွက်
ဘန က်ဆားဖ င်ဆင်ချက်မျ ားက ဘတွြို့ နင် ါသည်။
Austin စား ွ ားဘရား ဖ န်လည်ဘက င်ားမွနလ
် ဘရား ဖ င်ဆင်ချက်မျ ားက လက်ခရရှရန် အဘက ငြ
် ွင် ါ။

ရ ီး

င်ီးရသော ပတ်ဝန်ီး

ျင်

ိို ထိန်ီးသိမ်ီးထောီးရိပြင်ီး

Austin-Travis ဘက င်တသည် လက်ရှတွင် COVID-19 အနတရ ယ် အဘဖခဖ
ရှဘန ါသည်။ Austin-Travis ဘက င်တအတွက် အနတရ ယ် အဘဖခဖ
ဘေသနတရ စည်ားကမ်ားချက်မျ ား သမဟတ် စည်ားမျဉ်ားမျ ားတွင် အဘဖ

လမ်ားညွှနခ
် ျက်မျ ား၏ အဆင် 5 တွင်

လမ်ားညွှနခ
် ျက်မျ ားသည် လ ်ငန်ားမျ ားအတွက်
င်ားအလွဲမျ ား မဟတ် ါ၊ ၎င်ားတက

လူမှုအသင်ားအဝင်ားတွင် အနတရ ယ် ထဘတွြို့ နင်မှု အဆငမ
် ျ ားဘ ေါ် အဘဖခခ၍ တစ်ဦားချင်ား လ ်ရ ်မျ ားနှင်
အဖ အမူမျ ားအတွက် အကကဖ ချက်မျ ား ဖြစ်သည်။
ဘေသနတရ အလ ်ရှငမ
် ျ ားသည် COVID-19 ကူားစက် ျြို့ နှမှုက ရ ်တနရ
် န် ကက ား မ်ားရ တွင် အဘရား ါဘသ ကဏ္ဍမှ
ါဝင်ဘန ါသည်။ သဖြစ် ါ၍ Austin ပမ ြို့ဘတ ်သည် ဝန်ထမ်ားမျ ားနှင် ဘြ က်သည်မျ ား၏ ဘနဘက င်ားကျန်ားမ ဘရားက
ဦားစ ားဘ ားသည် ဘေသနတရ လ ်ငန်ားမျ ားနှင် လမ်ားညွှနခ
် ျက်မျ ားအတွ က် ဘ

ားကင်ားဘရား အကကဖ ချက်မျ ားက

ကက တင်ဖ င်ဆင်ထ ားရဖခင်ား ဖြစ်သည်။ နှာခ ေါငျား် စည်ျားတပ်ရန် လိုအပ်သည် လိုပ်ငန်ျားမ ာျားသည် ရှငျား် လင်ျားစာ မမင်ရခသာ
ခနရာတင် ထိုတ်မပထာျားရန် လက်ကမ်ျားစာခစာင်ကို ခ ေါင်ျားလို ဆ
် ွဲနင
ို သ
် ည်။ မ က်နာှ အကာ လက်ကမ်ျားစာခစာင် (PDF)
လူမှုအသင်ားအဝင်ား အြွွဲြို့အစည်ားမျ ားနှင် ဘေသနတရ လ ်ငန်ားမျ ားက ဘရွ ြို့လျ ား က ကွယ်ဘဆား ထားနှရန်ဘနရ က ူားတွွဲ
စစဉ်ရန် စ ရင်ားသွငား် နင် ါသည်။ သင်၏ လ ်ငန်ား တည်ဘနရ တွင် ခဏဝင်လ ဘ ားသည် COVID-19

1

က ကွယ်ဘဆားထားခန်ားက ဘတ င်ားဆရန် Austin အမျ ားဖ ည်သူ ကျန်ားမ ဘရား ခရ ွေ့လ ာျား က ကွယ်ဘဆားထားမှု ဘြ င်က
ဖြည်စွက် ါ။
သငဝ
် န်ထမ်ီးမျောီး

ိို

ော

ွယ်ပြင်ီး

အဓက အကကဖ ချက်မျ ား
•

ဝန်ထမ်ားအ ားလားအ ား နှ ဘခါင်ားစည်ားမျ ား ဝတ်ရန် အထျား တက်တွနား် ပ ား ဝန်ထမ်ားမျ ားထ တစ်ကယ်ဘရ
အက အကွယ် စစည်ား (PPE) က ထတ်ဘ ား ါ။

•

အမျ ားဆင်ဘနရ မျ ားတွင် ဝန်ထမ်ားမျ ားကက ား လဘလ က်ဘသ ခွ ဘနမှု ဘသချ ရှဘနရန်၊ ဆင်တွငား် နှင်
အလ ်ခွငတ
် ွငား် လူဦားဘရက ခလ ာ ပပီျား ဓါတ်ဘလှက ားမျ ားကွဲသ အလ တ်ဘနရ မျ ားတွင် လူဦားဘရက
ဘလ ချ ါ။

•

ဝန်ထမ်ားအ ားလားအာျား က ကွယ်ဘဆားအဖ ည်အဝ ထားရန် တက်တွနား် ပ ား ဝန်ထမ်ျားမ ာျားအတက် လိုပ် ခပျားခသာ
အလိုပ်နာျား န် ခပျားပေါ။

•

COVID-19 ဘရ ဂါလကခဏ မျ ား ရှသည် သမဟတ် COVID-19 ဘရ ဂါလကခဏ မျ ားရှသည်
တစ်စတစ်ဘယ က်နင
ှ ် ထဘတွြို့ထ ားသည် ဝန်ထမ်ားမျ ားအ ား ၎င်ားတ၏ ကကားကက ်ဘရားမားက အဘကက င်ားကက ားပ ား
အမ်မှ ဘနရန် ညွှနက် က ား ါ။

•

အထူားသဖြင် တခါားလက်ကင်မျ ား၊ ရားတက်စ ရင်ားသွငား် ဘနရ မျ ား၊ ဘငွရှငား် လမ်ားဘကက မျ ား၊
အမျ ားသားသနစ
် င်ခန်ားမျ ားနှင် ဝန်ထမ်ား န ားဘနခန်ားမျ ားကွဲသ ထကင်မှုမျ ားဘသ ဘနရ မျ ား တစ်ဘနတ လားတွင်
မကက ခဏ ားသတ်ပ ား သနရ
် ှငား် ါ၊

ထ ်ဘဆ င်ား အကကဖ ချက်မျ ား
•

ဝန်ထမ်ားမျ ားအတွက် လက်သနဘ
် ဆားရည် ထတ်ဘ ား ါ။

•

ဝင်ဘရ က်သားစွွဲနင်ဘသ ဘြ မတ်မျ ားက သား၍ ၎င်ျားတို န ားလည်နင
ို သ
် ည်

သ စက ားဖြင် သင်၏ COVID-

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

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

•

COVID-19 ဆင်ရ ဘ

ားအနတရ ယ်မျ ားနှင် တ်သက်၍ စားရမ်မှုမျ ားက ြွငဟ
် ထတ်ဘဖ

ရန်

အလ ်သမ ားမျ ားအတွက် အမည်မဘြ ်ဖ ဘသ လ ်ငန်ားစဉ်က ချမှတ် ါ။
•

စ ချ ်ဖြငလ
်
်ကင်သူမျ ား၊ ဘဆ င်ဘရား ဝန်ဘဆ င်မှုမျ ား သမဟတ် အဖခ ား လ ်ငန်ားဆင်ရ
ဧည်သည်မျ ားတွင် မူဝါေမျ ားက လက်န ရန် အချက်အလက်မျ ားနှင် လ ်နင်စွမ်ားရှဘကက င်ား ဘသချ ဘစရန်
COVID-19 ကူားစက်မှုက ထန်ားချ ်ဘ ားရန် ဖ လ ်ထ ားသည် အဘဖ
အသဘ ားဘဖ

င်ားအလွဲမျ ားအဘကက င်ား ထ ဂ္ လ်မျ ားက

ကက ား ါ။
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•

တစ်ချန်တည်ားတွင် အလ ်ခွငရ
် ှ ဝန်ထမ်ားမျ ား အဘရအတွက်က ဘလ ချရန် အလက်သင် အလ ်ခွငမ
် ျ ား
(ဥ မ ၊ အဘဝားမှ အလ ်လ ်ဖခင်ား) နှင် အလက်သင် အလ ်ချန်မျ ား (ဥ မ ၊ လွှွဲဆွွဲထ ားဘသ အလ ်ချန်မျ ား)
က ခွငဖ်

•

ါ။

အလက်ထရွ နန
် စ် ဘငွဘ ားဘချမှု တ မနယ်လ်/ခရက်ေစ်ကတ်ြတ်စက်တက ဘငွကင်မျ ားအဘဝားသ ဘရွှြို့ထ ားပ ား
ထဘတွြို့စရ မလဘသ ဘငွဘ ားဘချမှု နည်ားလမ်ားမျ ား သမဟတ် အွနလ
် င်ားဝယ်ယူမှုက ခွငဖ်

•

ဘြ က်သည်မျ ားနှင် ထဘတွြို့ မှုက ဘလ ချရန် ဖြစ်နင် ါက အဓက ဆငစ
် ဘရား လ ်ငန်ားမျ ားက လူနည်ားချန်
သမဟတ် အလ ်ချန်ဖ င် မျ ားသ ဘဖ

•

ါ။

င်ားလက် ါ။

မ ဘဝသား ဘရဖြည်ရမျ ားအစ ား ဘဆ က်လ ်ဘရား လ ်ငန်ားခွငမ
် ျ ားတွင် တစ်ဦားချင်ားသား ဘရ လင်ားမျ ားက
ထ ားရှက မ ဘဝသားကရယ မျ ားက အသားဖ ပ ားတင်ား ားသတ် ါ။

•

အလ ်စမလ ်မ၊ လက်အတ်မျ ား ချွတ်ပ ားဘန က်၊ ထဘတွြို့ မှုမျ ားဘသ အရ မျ ားက မသားခင်နင
ှ ်
သားပ ားဘန က်အဖ င် ဘနလယ်စ သမဟတ် သနစ
် င်ခန်ားသား ဘခတတန ားချန်အ ားလား မစတင်နင
ှ ် ပ ားဘန က်တွင်
အနည်ားဆား စကကနန
် စ
ှ ်ဆယ်ကက လက်ဘဆားရန် အလ ်သ မ ားအ ားလားက တက်တွနား် ါ။

သငရ
် ော

်သည်မျောီးနင်

ျွန်ပ
ို ်တ၏
ိို အသိို

်အဝန်ီး

ိို

ော

ွယ်ပြင်ီး

အဓက အကကဖ ချက်မျ ား
•

အခဆာက်အဦတင်ျား ထိုငစ
် ာျားရခသာ စာျားခသာက်မှုကို ဖယ်ရှာျားရန် စဉျားစာျားပေါ။ ကာျားမဖငဝ
် င်ပပီျား ပေါဆယ်ရခသာ
ဝန်ခဆာင်မှုမ ာျား၊ ကလစ်နပ်
ှ ပပီျား လာယခသာ အန်လိုငျား် ခစ ျားဝယ်မ င်ျား၊ ဖိုနျား် မဖငဝ
် ယ်မ င်ျား၊ လမ်ျားခ

ျားလာယမှုနင
ှ ်

လိုအပ်ပေါက ပိုခဆာင်မှု ခရျား ယ်စရာမ ာျားကို စီစဉခပျားပေါ။
•

ဘြ က်သည်အ ားလားအ ား နှ ဘခါင်ားစည်ားမျ ား ဝတ်ရန် အထျား တက်တွန်ားပ ား သငလ
်
်ငန်ားမျ ား၏ နှ ဘခါင်ားစည်ား
မူဝါေအတွက် ရှငား် လင်ားစွ ဖမင်ရနင်ဘသ ဆင်ား

တ်က ချတ်ဆွွဲထ ား ါ။ မ က်နာှ အကာအကယ်

လက်ကမ်ျားစာခစာင် (PDF)
•

ဘြ က်သည်မျ ားကက ား လဘလ က်ဘသ ခွ ဘနမှု ဘသချ ရှဘနရန်၊ ဆင်တင
ွ ား် နှင် အလ ်ခွငတ
် ွငား် လူဦားဘရက
ကနသ
် တ်ပပီျား ဓါတ်ဘလှက ားမျ ားကွဲသ အလ တ်ဘနရ မျ ားတွင် လူဦားဘရက ဘလ ချ ါ။

•

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

•

အထူားသဖြင် တခါားလက်ကင်မျ ား၊ ရားတက်စ ရင်ားသွငား် ဘနရ မျ ား၊ ဘငွရှငား် လမ်ားဘကက မျ ားနှင်
အမျ ားသားသနစ
် င်ခန်ားမျ ား၊ အဝတ်လွဲခန်ားမျ ားကွဲသ ထကင်မှုမျ ားဘသ ဘနရ မျ ား တစ်ဘနတ လားတွင်
မကက ခဏ ားသတ်ပ ား သနရ
် ှငား် ါ၊

ထ ်ဘဆ င်ား အကကဖ ချက်မျ ား
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•

သဘကေတမျ ား၊ ကကမ်ားဖ င်စတစ်က မျ ားနှင်

သ စက ားဘ ါင်ားစ ဘအ ်ေယ မက်ဘဆချ်မျ ားက

အသားဖ ဖခင်ားဖြင် အမျ ားနှငခ
် ်ခွ ခွ ဘနဖခင်ားအဘကက င်ား ဧည်သည်မျ ားက သတဘ ား ါ။
•

အမျ ားဆင်ဘနရ မျ ားနှင် စစည်ားမျ ားက အသားဖ ပ ားတင်ား သနရ
် ှငား် ပ ား ားသတ်ရန် အမျ ားဖ ည်သူ
ဝင်ဘ ါက်မျ ားတွင် ဝန်ထမ်ားတစ်ဦားက ဘနရ ချထ ား ါ။

•

COVID-19 ဆင်ရ ဘ

ားအနတရ ယ်မျ ားနှင် တ်သက်၍ စားရမ်မှုမျ ားက ြွငဟ
် ထတ်ဘဖ

ရန်

ဘြ က်သည်မျ ားအတွက် အမည်မဘြ ်ဖ ဘသ လ ်ငန်ားစဉ်က ချမှတ် ါ။
•

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

•

အစင်အခွဲ အဟနအ
် တ ားဖြင် ခွွဲဖခ ားထ ားဖခင်ား မဟတ်သ ဘရွ ြို့ စ ား ွွဲမျ ား၊ ခတန်ားရှည်မျ ားနှင် အဖခ ား အထင်
ဧရယ မျ ားကက ား ဘနရ လွတ် အနည်ားဆား သားဘ ဖခ ားထ ား ါ။

•

အတူတကွ စဘဝား၊ မတ်တ ်ရ ် သမဟတ် ထင်ဘနသည် ဘြ က်သည် ဦားဘရက ကနသ
် တ် ါ။

ရပပောင်ီးလဲရနရသော အရပြအရနမျောီးအတွ
•

်က

ိြိုတင်ပပင်ဆင် န် အက

ြံဉောဏ် ြိုနစ်ြို

အလွနအ
် ဘရားကကားဘသ လ ်ငန်ားမျ ားက ထန်ားသမ်ားထ ားရန်အလငှ လ ်ငန်ား ကျငထ
် ားမျ ားက ဘဖ

င်ားလွဲရန်

ကက တင်ဖ င်ဆင်ထ ား ါ။
•

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

•

သငအ
် သက်အဝန်ားအတွငား် အဖခ ား ဝန်ထမ်ားမျ ားနှင် 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 စဖြစ်ချန်မှစ၍ သင်ယူဘလလ ခွဲရသည် သင်ခန်ားစ မျ ားဘ ေါ် အဘဖခခ၍
အဘက င်ားဆား အဘလအထမျ ားက တရ ားဝင်ဖြစ်ဘစ ါ။
ျက်ကွက်ကျငမ
် ျ ားလ သည်ဖြစ်ရ ်တွင် သငဝ
် န်ထမ်ားမျ ား/ဝန်ထမ်ားအင်အ ားစကက ားတွင် အ ဘဆ င်ား ါဝင်မှုက

•

ဘသချ ဘစ ါ။
•

ဝန်ဘဆ င်မှုမျ ားက အဘဝားမှ ဘ ားအ ် ါ (ဥ မ ၊ ဝ

COVID-19
•

ီးစ

်ရ ောဂါမျောီးနင် ရသဆြံိုီးမှုမျောီး

29 CFR 1904 တွင် မပ စ်မရနပ စ်ရသော
က

ီးက

ပ်မှုအ ဲွဲ့ွ (OSHA) စည်ီး

မ်ီးြျ

်၊ ြန်ား၊ ဗေယ)။

ိို သတင်ီးရပီးပိိုပြင်ီး
်ဒ ယ် အလိုပ်အ

ိိုငဆ
် ိုင
ိ ် ော ရ ီး

င်ီးရ ီးနင်

်မျောီးအရ၊ လူန သည် COVID-19 အတည်ဖ

ျန်ီးမောရ ီး

ကူားစက်ထ ားသူ

ဖြစ် ါက၊ လူန သည် အလ ်မှကူားလ ဖခင်ားဖြစ် ါကနှင် လူန တွင် သက်ဆင်ရ မှတ်တမ်ားတင်မှု
စသတ်မှတ်ချက် တစ်ခ သမဟတ် တစ်ခအထက် (ဥ မ ၊ ဘဆား

က်ဆင်ရ ကသမှု၊ အလ ်မှအဘဝားတွင်

ရှဘနဘသ ရက်မျ ား) ါဝင် ါက အလ ်ရှငမ
် ျ ားသည် OSHA ၏ ဘြ င် 300 စ ရင်ားမျ ားတွင် အလ ်ခွငဆ
် င်ရ
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COVID-19 ြျ ားန မှုဖြစ်သူမျ ားက မှတ်တမ်ားတင်ဖခင်ားအတွက် တ ဝန်ရှ ါသည်။
ဘန က်ထ ်အချက်အလက်အတွက် OSHA ၏ ဝ

်ဆက်က ဝင်ကကည် ါ။
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