စ�ကည�်တ�က်မ���အတ�က် COVID-19 �ရ�ဂ� က�က�ယ်ရန် နည်�လမ်�မ���
COVID-19က��စက်�ရ�ဂ� �ဖစ်ပ���မ က�လအတ�င်�အကန�်အသတ်�ဖင�် ဝန်�ဆ�င်မ �ပ��န�သ�
စ�ကည�်တ�က်မ��� အတ�က် အဓ�က အ�ရ�က���သ� အခ�က်မ���မ�� �အ�က်ပ�အတ��င်� �ဖစ်ပ�သည်ဤအခ�က်မ���သည် �ပည်သ� စ�ကည�်တ�က်ဝန်ထမ်�မ���အဖ��မ� �ဖ�်ထ�တ်�ပ�ထ���ခင်� �ဖစ်သည်။
ပထမအခ�က်မ���မ�� အ��ခခ� အခ�က်မ��� �ဖစ်သည်။
အ�ရ�က��ဆ���အခ�က်မ�� အလ�ပ်လ�ပ်�နစဥ်အတ�င်� သင်၏မ�က်��က�� မထ�မ� မက��င်မ��စရန် �ဖစ်သည်။
ဤသ�� လ��က်န��ခင်��ဖင�် သင်၏ခ�က��ယ် အတ�င်�သ�� ဗ��င်�ရပ်စ် ပ���မ��� သင�်လက်မ� တဆင�် ဝင်�ရ�က်�ခင်�က��
တ��ဆ����င်ပ�မည်။
မ�က်မ�န်ဝတ်ဆင်ထ��ပ�� မက�ခဏ တပ်လ�က်၊ ခတ်လ�က်လ�ပ်တတ်�သ� ဝန်ထမ်�မ���သည်လည်�
အလ�န်သတ�ထ��ရမည်�ဖစ်သည်။ �ဖစ်�င်လင် သင�်မ�က်မ�န်က� တစ်�နရ�တည်�တ�င် ထ����င်ရန် က��စ��ပ�။
အလ�ပ်လ�ပ်�နစဥ်အခ�န
� ်အတ�င်� မ��ဘ�င်�ဖ�န်� အသ���မ�ပပ��င�်။ ဖ�န်���ပ�ရ�တ�င် မ�က်���င�် န��ကပ်စ��
��ပ�ရသည�်အတ�က် ဗ��င်�ရပ်စ်ပ�� သင်၏ခ�က��ယ် ထ�သ� လ�ယ်က�စ�� ဝင်�ရ�က်သ�����င်သည်။
ဆပ်�ပ�က�� အသ����ပပ�� စကန�် �စ်ဆယ်က� လက်�ဆ��ခင်�သည် သင်၏လက်မ���က�� အ�က�င်�ဆ���
ပ���သတ်�င်�သ� နည်�လမ်� �ဖစ်ပ�သည်။ အကယ်၍ လက်�ဆ�ရန်မ�ဖစ်�င်�သ� အ��ခအ�န၌
လက်သန�်�ဆ�ရည်က� သ���ပ�� ��ခ�က်�သ�သ����အ�င် လက်က� ပ�တ်တ�က်�ပ�ပ�။ လက်က� မက�ခဏ
�ဆ��က��ပ�ပ�။
လ�မ�ရ� အက��အ�ဝ�စည်�ကမ်�က�� လ�ပ်ငန်�ခ�င်အတ�င်� အ��လ��� လ��က်န�ရမည် �ဖစ်သည်။ လ�တစ်ဦ�လင်
၄မ�တ�ခ��ထ��ရမည�် အ�က��ပခ�က် အ�ပ အ��ခခ�၍လ�ပ်ငန်�နယ်ပယ် တစ်ခ�စ�အတ�င်� ဝန်ထမ်�မည်မ
ရ���င်သည်က� ပ��စတ�မ���တ�င် �ဖ�်�ပထ��ပ�သည်။ ၎င်�တ�င် �န�လည်စ�စ��သည�် အခန်�မ���လည်� အပ�အဝင်
�ဖစ်ပ�သည်၊ ဝန်ထမ်�မ���သည် ဤကန�်သတ်ခ�က်မ���က��လည်� လ��က်န�ရပ�မည်။
လက်အ�တ် အသ����ပ�ခင်� က�င�်ဝတ်
သင�်မ�က်��၊ သင�် အက�အ�တ်မ���၊ သ��မဟ�တ် သင�်ဖ�န်�က�� မထ�ပ�က လက်အ�တ် ဝတ်ဆင်�ခင်�က
အသ���ဝင်ပ�သည်။ လက်အ�တ်မ���က�� စ�အ�ပ်မ���က��င်တ�ယ်ရန် အတ�က်သ� အသ����ပပ�၊။ ဗ��င်�ရပ်စ်သည်
စ�အ�ပ်မ���၊ စကမ����င�် ပလပ်စတစ်မ�က်���ပင် မ����ပတ�င် အခ�န
� ် အ�တ�်က�
အသက်ရ�င်�န��င်�သ��က�င�် ယင်��နရ�မ���က�� ဗ��င်�ရပ်ပ��ရ���င်�သ� �နရ�မ���အ�ဖစ် သတ်မ�တ်ပ��
က��င်တ�ယ်လင် လက်အ�တ်သ��ရန် လ��အပ်ပ�သည်။

သင်၏အလ�ပ်ခ�န
� ် အတ�င်� �င�် သင်၏အ��လပ်ခ�န
� ် မတ��င်မ� အထ� လက်အ�တ်က� ဝတ်ဆင်ထ��ပ�။ လက်အ�တ်
ဝတ်ထ��စဥ်
တ�င်လည်� လက်က� လက်သန�်�ဆ�ရည်�ဖန်� �ဆ�က�ရန် လ��အပ်ပ�သည်။ ပ���န�က် အလ�ပ်�နရ�၊
စ��ပ��၊ က�လ��ထ��င်၊ က�န်ပ�တ� စ�သ� �နရ�မ���က��လည်� �ဆ�ဖ�န်�ရမည်။ ၁၀စကန�် က�လင် တစ်ရ��စ�ဖင�်
�ပန်လည်သ�တ်ပ�။ စ�အ�ပ်လ�ည်�၏ လက်က�င်တန်�မ���က��လည်� ပ���သတ်�ဆ�ရည် ဆ�တ်ထ���သ�
အဝတ်�ဖင�်သ�တ်�ပ�ရမည်။ အ��လ���ပ��စ��မ� သင်၏ လက်အ�တ်က� ခတ်ပ�။
သင်၏ လက်အ�တ်က� ခတ်ပ��သည်�င�် အ�ခ���သ� အရ�မ���က�� မက��င်တ�ယ်မ� သင်၏ လက်မ���က��
ဆပ်�ပ�သ��မဟ�တ် လက်သန�်�ဆ�ရည်�ဖင�် �ပန်လည် �ဆ��က�ရန် လ��အပ်ပ�သည်။
လက်အ�တ်ခတ်ရ�တ�င်လည်� မ�န်ကန်စ�� ခတ်ရန် အ�ရ�က��ပ�သည်။ လက်အ�တ်၏ မ�က်���ပင်�နရ�မ���က��
သင�် အ�ရ�ပ���င�် မထ�မ��စရန် အ�ရ�က��သည်။ �အ�က်ပ� ပ��တ�င် လက်အ�တ်က� မည်က�သ� မ�န်ကန်စ��
ခတ်ရမည်က� �ပသထ��သည်။

*အသ����ပပ��သ��လက်အ�တ်က� အမက်ပ��အတ�င်� �သခ��စ�� စ�န�်ပစ်ပ�။ *

လ���ခ��ရ� အတ�က် အ�က��ပခ�က် စ�န်�မ���အရ �ပန်အပ်စ�အ�ပ်မ���က�� က��င်တ�ယ်ရ�တ�င်
လ��က်န�ရမည်�ဖစ်သည်။ စ�ကည�်တ�က်ရ� �ပန်အပ် စ�အ�ပ်မ���၊ ပစည်�မ���က�� က��င်တ�ယ်ရန်အတ�က်
လမ်�န်ခ�က်မ���က�� �အ�က်တ�င် �ဖ�်�ပထ��ပ�သည်။ စ�ကည�်တ�က်မ���အတ�က် က��စက်�ရ�ဂ�
ထ�န်�ခ�ပ်�င်ရန် အ�ခ��အ�က��ပခ�က်မ���က��လည်�

Western Australian Department of Health

က

�အ�က်ပ�အတ��င်� ထ�တ်�ပန်ထ��ပ�သည်။
စ�အ�ပ်မ��� �ပန်အပ်�ခင်��င�် �ပန်အပ်စ�အ�ပ်မ���က�� �ရ�ဂ�မက��စက်�စရန် �ရ�ဂ� �ပန�်��ခင်�မ� က�က�ယ်ရန်
အခ�န
� ်က�လ တစ်ခ�အထ� မည်သ�မ မထ� မက��င်တ�ယ်�စပ� ပ���သတ်ထ���ခင်� က်�ပ်တ� စ�ကည�်တ�က်မ� �ပန်အပ်စ�အ�ပ်မ��� စ�ကည�်တ�က်ပစည်�မ���က�� �ရ�ဂ�မက��စက်�စရန် �ရ�ဂ�
�ပန�်��ခင်�မ� က�က�ယ်ရန် ထ��က�သ� (၇၂) န�၇ီ/ (၃) ရက် က��ရန်တင်� ထ��ရ��ရန် ဆ����ဖတ်ထ��ပ�သည်။ ထ��က�သ�
စ�အ�ပ်မ���က�� က��ရန်တင်� ထ��ရ��ရန် �နရ� ၂ခ� သတ်မ�တ်ထ��ရ��ပ�� ထ���နရ�မ���သ��လည်� မည်သ�မ
ဝင်�ရ�က်�ခင်� မ�ပ�စရ။ စ�ကည�်တ�က်မ���အလ��က် သတ်မ�တ်ခ�က် က���ပ��မ ရ���င်ပ�သည်။
ဌ�န(၁) �ပန်အပ်စ�အ�ပ်မ���က�� ထည�်သည�်စ�အ�ပ်ပ��အတ�င်�မ� ထ�တ်ပ�။ ဝန်ထမ်�မ�
လက်အ�တ်ဝတ်ဆင်ထ��ရန်အထ��လ��အပ်ပ�သည်။ ထ��စ�အ�ပ်မ���က�� စ�အ�ပ်လ�ည်�အတ�င်� ထည�်ပ�။
ထ��လ�ပ်ငန်�စဥ်�ဆ�င်ရ�က်�နစဥ်
အတ�င်� အ�ခ��ဝန်ထမ်�မ����င�် ထ��တ�ဆက်ဆ�မ နည်���င်သမ နည်��အ�င်
�ပလ�ပ်ရမည်။ စ�အ�ပ်လ�ည်�က�� �န�စ� ကပ်ပ�� မ� သတ်မ�တ်ထ���သ� က��ရန်တင်� �နရ�သ�� ပ���ဆ�င်ပ�။
ဌ�န(၂) က��ရန်တင်�ပ���န�က်တ�င် စ�အ�ပ်မ���က�� အရ�ယ်ကင်�စ�� အသ����ပ��င်ပ�သည်။
ဤ�နရ�တ�င် ဝန်ထမ်�မ��� လက်အ�တ်စ�ပ်ရန် မလ��အပ်ပ�။

က�တင်မ��က��မ လ�ပ်ငန်�စဥ်
က� ပ��မ�န်

လ�ပ်က�င်�င်ကပ��ဖစ်ပ�� မ��က�� စ�အ�ပ်မ���က��လည်� သက်ဆ�င်ရ� စ�အ�ပ်ပ��မ���အတ�င်�သ�� ထည�်ထ��ရမည်။
�ပန်အပ်စ�အ�ပ်မ���က��မ� မ�လ စင်မ����ပသ�� �ပန်တင်ရန် စ�အ�ပ်လ�ည်�မ����ဖင�် ထည�်သ�င်�၍ စင်တင်ကရပ�မည်။
စ�အ�ပ်ပ��မ��� အတ�င်�ထည�်�သ� က�တင်မ��က��စ�အ�ပ်မ���သည် က��ရန်တင်� �နရ�မ� လ��သ�
စ�အ�ပ်မ���သ� �ဖစ်ရန် လ��အပ်ပ�သည်။ စင်တင်�သ� စ�အ�ပ်မ���အတ�က်မ� လက်အ�တ်စ�ပ်ရန် မလ��အပ်ပ�။
ဤအဆင�်တ�င် က်�ပ်တ� ၏ စ�ကည�်တ�က်က� ဖ�န်��ဖင�်သ�ဆက်သ�ယ်�မ��မန်� ရန် လ��အပ်ပ�သည်။ အလ��ရ��သ�
စ�အ�ပ်အတ�က် မ�က်��ခ�င်�ဆ��င် လ�က�ယ်တ�င်လ��ရ�က်�မ��မန်�ရန် မလ��အပ်ပ�။
ဌ�န(၃)

ဝန်ထမ်�ထ�မ� က�တင် မ��က��င���ရမ်��ခင်��ဖစ်သည်။ ဤ အဆင�်တ�င်လည်� ဝန်ထမ်�မ�

လက်အ�တ် စ�ပ်ထ��ရန် မလ��အပ်ပ�။

သ���သ�် အလ�ပ်မစတင်မ��င�် ပ���န�က် လက်က�

ဆပ်�ပ�/လက်သန�်�ဆ�ရည်�ဖင�် �ဆ�ရန် လ��အပ်ပ�သည်။ ဤက��သ� စ�င���ဌ�နမ���အတ�က်
ဝန်ထမ်�အင်အ��က�� က�တင်သတ်မ�တ်ထ��ရန် လ��ပ�သည်။ မ�မ� လ�ပ်ငန်�ခ�န
� ် ပ��ဆ���ခ�န
� ်တ�င်
အလ�ပ်စ��ပ���နရ�မ���၊ က�န်ပ�တ� က��ဘ�တ်၊ �မ�က်စ်၊ ဖ�န်�လက်က�င်မ���က�� ပ���သတ်�ဆ�ရည်အဝတ်�ဖင�်
သ�တ်�ပ�ရန် လ��အပ်ပ�သည်။

စ�အ�ပ်က� က�တင်မ��က��ထ��ပ�� က��ယ်တ�င်ယ� စက်မ�တဆင�် က��ယ်တ�င် လ�ယ��င်ပ�သည်။ စ�င���သ��င�်
ဝန်ထမ်� ထ��တ� စရ� မလ��ပ�။ စက်မ����ဖင�် သ� အလ�ပ်လ�ပ်�သ� �နရ��ဖစ်သည်။ �ပည်သ�လ�ထ�အတ�က် လက်
သန�်ရ�င်��ရ� ပ��စတ�မ���က��လည်� ခ�တ
� ်ဆ� �ပသထ��ရပ�မည်။ �နရ�တစ်ခ�အတ�င်� သတ်မ�တ်လ�ဦ��ရက��
ပ��စတ�တ�င် �တ��မင်�င်ပ�� အဝင် တ�ခ���ပတ�င်လည်� �မင်�တ���င်ပ�သည်။ ဤ�နရ�က�� တစ်�န�လ��တ�င်
တစ်န�ရ�ခန�်ပ�တ်က� က��ယ်တ�င်ယ��သ� စက်က� သန�်ရ�င်��ရ� လ�ပ်�ဆ�င်�ပ�ရမည်။ က�တင်မ��က��မ
သတ��ပ�ခ�က်က� စ�င���သ�ထ�သ� တစ်�န�လင် �စ်က�မ် �ပ�ပ�� သ���မည်�ဖစ်ပ�� စ�င���မည�်သ�မ��� အခက်အခ�
တစ်စ�တစ်ရ�ရ��ပ�က စ�ကည�်တ�က်၏ help line သ�� �မ��မန်���င်ပ�သည်။
ဌ�န(၄)
လ��အပ်ပ�သည်။

မ��က��စ�အ�ပ်မ���က�� ယ��ဆ�င်�ခင်�အဆင�်တ�င် ဝန်ထမ်�မ��� လက်အ�တ် ဝတ်ဆင်ရန်
အထက်ပ� လက်အ�တ် �င�် ပက်သက်�သ� လ�ပ်�ဆ�င်ဖ�ယ်ရ�မ���က�� ဝန်ထမ်�မ���

က�တင်�လ�က�င�်ထ��ရန် လ��အပ်ပ�သည်။

Source: Jane Cowell, CEO, Yarra Plenty Regional Library, Hurstbridge, Victoria, Australia
https://medium.com/@janecowell8/covid-19-infection-prevention-tips-for-libraries-67f8e1fd3bf4
Covid-19 က��

Australian စ�ကည�်တ�က်မ���မ� မည်က�သ� တ���ပန်�နကပ��က�

Australian Library and

Information Association မ� စ��ဆ�င်�ထ���သ� အရင်�အ�မစ်မ��� မ���က�� ဤ�နရ�တ�င် ဝင်�ရ�က်
ကည�်�င်ပ�သည်။
https://www.alia.org.au/australian-libraries-responding-covid-19
-စ�ကည�်တ�က်မ���
-က���န�ဗ��င်�ရပ်စ်
-�ရ�ဂ�က��စက်မမ� က�က�ယ်�ခင်�

