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ทำความเข้าใจไวรัสโควิด-19 และการแพร่ระบาด 
ทรัพยากรสารสนเทศเกี่ยวกับโรค 
โคโรน่าไวรัสเป็นกลุ่มของไวรัส โดยที่โควิด-19 หรือโรคโคโรน่าไวรัส เป็นโรคติดต่อที่มีสาเหตุมาจากไวรัสโคโรน่า

ประเภทที่เพ่ิงค้นพบ 

ตามท่ีองค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่า ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่วนใหญ่จะมีอาการทางระบบทางเดินหายใจใน

ระดับน้อยถึงปานกลาง และจะฟ้ืนตัวได้โดยไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษาเป็นพิเศษ  ผู้สูงอายุและผู้ที่มีปัญหาทาง

สุขภาพ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง และมะเร็งมีโอกาสที่จะมีอาการ

รุนแรง 

อาการโดยทั่วไป ได้แก่ ไข้ เหนื่อย และไอแห้ง อาการร่วมอ่ืน ๆ ได้แก่ หายใจสั้น ปวดเมื่อย เจ็บคอ นอกจากนี้

ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการท้องเสีย คลื่นไส้และมีน้ำมูก 

วิธีการป้องกันและชะลอการแพร่กระจายของโรคท่ีดีที่สุด คือ การมีความรอบรู้เกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 สาเหตุ

อาการเจ็บป่วยและการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ไวรัสโควิด-19 มักจะแพร่กระจายผ่านฝอยละอองน้ำลายหรือ

น้ำมูกเมื่อผู้ติดเชื้อไอหรือจาม 

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับไวรัส ดูเพิ่มเติมที่หน้าเว็บการวิจัยขององค์การอนามัยโลก หรือบทเรียน

ออนไลน์เสรีขนาดใหญ่ (MOOC) เรื่องไวรัสที่จัดทำข้ึนโดยองค์การอนามัยโลก คุณอาจจะติดตามข้อมูลที่เชื่อถือได้

ผ่านโทรศัพท์มือถือโดยการลงทะเบียนรับการแจ้งเตือนจากองค์การอนามัยโลกทางแอปพลิเคชัน WhatsApp  

ทรัพยากรสารสนเทศเกี่ยวกับการติดเช้ือล่าสุด 
หน่วยงานของแต่ละประเทศทั่วโลกกำลังดำเนินการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้เข้ารับการตรวจโรค การติดต่อ 

และผลกระทบ คุณควรรับฟังข้อมูลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในประเทศของคุณ เนื่องจากมีข้อมูลล่าสุด 

สำหรับข้อมูลในระดับโลก องค์การอนามัยโลกนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์รายวัน ข้อมูลนี้ถูกนำไปใช้ในการ

พัฒนาแดชบอร์ดการติดเชื้อขององค์การอนามัยโลก 

ศูนย์วิทยาการทางระบบและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ ได้นำเสนอข้อมูลสดในรูปแบบแผนที่

โลก ซึ่งรวมถึงตัวเลขจำนวนผู้ที่หายป่วย แผนที่ดังกล่าวถูกนำมาใช้ในการรายงานของสื่ออยู่เป็นประจำ 

[รูปภาพ] โควิด-19 และห้องสมุด: หนังสือและแว่นตา 

https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov
https://openwho.org/
https://openwho.org/
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-health-alert-brings-covid-19-facts-to-billions-via-whatsapp
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
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การปิดทำการห้องสมุดทัว่โลก 
ห้องสมุดท่ัวโลกกำลังเผชิญทางเลือกที่ยากลำบากในการพิจาณาว่าจะให้บริการอะไรได้บ้าง และให้บริการอย่างไร 

ซึ่งมีตั้งแต่การกำหนดข้อจำกัดในการใช้งานขั้นต่ำจนถึงการปิดทำการทั้งหมด เราตระหนักดีว่า รัฐบาลเองก็มี

แนวทางในการจัดการปัญหาที่แตกต่างกัน บางประเทศสั่งให้ปิดทำการห้องสมุดทุกแห่ง บางประเทศกำหนดให้

ดำเนินการตามปกติ ในขณะที่บางประเทศให้ผู้บริหารห้องสมุดเป็นผู้ตัดสินใจ 

การตัดสินใจจะจำกัดการให้บริการหรือปิดห้องสมุดเป็นเรื่องยากและจำเป็นต้องมีการประเมินความเสี่ยงด้านต่าง 

ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เราตระหนักดีว่า ขณะนี้ระบบห้องสมุดประชาชนทั้งหมดในประเทศและเขตแดนต่อไปนี้ต้องปิดทำการ: หมู่เกาะ

อเมริกันซามัว หมู่เกาะเอแลนด์ แอลจีเรีย  บังกลาเทศ เบอร์มิวดา ภูฏาน โบลิเวีย บอตสวานา บราซิล หมู่

เกาะเคย์แมน โคลอมเบีย คอสตาริกา อียิปต์  หมู่เกาะฟาโร ฝรั่งเศส เฟรนช์พอลินีเชีย เยอรมนี (มีความเป็นไปได้

ที่จะเปิดทำการตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน) กานา ยิบรอลตาร์ กรีซ กรีนแลนด์ กัวเดอลูป เกอร์นซี ฮังการี อินเดีย 

อินโดนีเซีย อิหร่าน ไอร์แลนด์ ไอล์ออฟแมน อิตาลี (มีแผนที่จะเปิดทำการตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม) เจอร์ซี่ 

เคนยา ลัตเวีย ลิกเตนสไตน์ ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มาเลเซีย มอลตา มาร์ตีนิก มอริเชียส มอลโดวา โมร็อกโก นามิ

เบีย เนปาล นอร์ทมาซิโดเนีย นอร์เวย์ เปรู ฟิลิปปินส์ โปรตุเกส รัสเซีย เซนต์ลูเซีย เซนต์มาร์ติน ซานมารินิโอ 

ซาอุดิอาระเบีย ซินต์มาร์เติน สิงคโปร์ ตองกา ตรินิแดดและโตเบโก ตุรกี ยูกันดา ยูเครน สหราชอาณาจักร และ

หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ ในขณะเดียวกัน ห้องสมุดในออสเตรเลีย ออสเตรีย เบลเยียม แคนาดา โครเอเชีย 

สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ เยอรมนี ฮ่องกง (ประเทศจีน) ญี่ปุ่น มาเก๊า (ประเทศจีน) 

เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ สโลวะเกีย สโลวีเนีย สเปน สฟาลบาร์ และสวิตเซอร์แลนด์ได้เริ่มเปิด

ทำการอีกครั้งพร้อมด้วยมาตรการในการป้องกันทางสาธารณสุข นอกจากนี้กว่าร้อยละ 90 ของหน่วยงานท้องถิ่น

ในสวีเดน ห้องสมุดเปิดทำการ และอีก 85 เปอร์เซ็นต์ของหน่วยงานท้องถิ่นขยายเวลาทำการ 

ในสหรัฐอเมริกา Ithaka S+R กำลังติดตามการดำเนินการต่าง ๆ ของห้องสมุดวิจัย (ดูผลแบบสด) ขณะที่ใน

ฝรั่งเศส กระทรวงวิจัยได้รวบรวมข้อมูลตัวอย่างจากห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

ในขณะเดียวกัน ห้องสมุดโรงเรียนใน 154 ประเทศได้รับผลกระทบจากการปิดทำการของสถาบันการศึกษา

ทั้งหมด ในขณะที่ประเทศอ่ืน ๆ มีบางโรงเรียนปิดทำการ ตามข้อมูลขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และ

วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ห้องสมุดมหาวิทยาลัยก็ปิดทำการในหลายประเทศด้วยเช่นกัน 

https://surveys.ithaka.org/results/public/aXRoYWthLVVSX3E5c3lDWkJzM0ZEVDd4Zi01ZTY5NmZkZDcxZjA3ZjAwMTA0ZmM3ZmY=#/pages/Page_5b80c888-79df-4993-affa-aa746f5f55ee
https://services.dgesip.fr/I19/T17/
https://en.unesco.org/themes/education-emergencies/coronavirus-school-closures
https://en.unesco.org/themes/education-emergencies/coronavirus-school-closures
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หอสมุดแห่งชาติก็ปิดให้บริการแก่สาธารณะในแอลเบเนีย แอลจีเรีย อันดอร์รา แอนติกาและบาร์บูดา อาร์เจนตินา 

ออสเตรเลีย ออสเตรีย อาเซอร์ไบจาน บาฮามาส บังกลาเทศ เบอร์มิวดา เบลเยียม โบลิเวีย บอสเนียและเฮอร์เซโก

วีนา บราซิล บัลแกเรีย กาบูเวร์ดี แคนาดา ชิลี โคลอมเบีย หมู่เกาะคุ๊ก คอสตาริกา คิวบา ไซปรัส โคลอมเบีย 

โดมินิกัน เอกวาดอร์ เอสโตเนีย หมู่เกาะฟิจิ ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส จอร์เจีย กรีซ กรีนแลนด์ กัวเตมาลา กินี-บิสเซา 

สันตะสำนัก ฮังการี ไอซ์แลนด์ อินเดีย อินโดนีเซีย อิหร่าน ไอร์แลนด์ อิตาลี จาเมกา ญี่ปุ่น คาซัคสถาน เคนยา 

คีร์กีซ ลัตเวีย ลิกเตนสไตน์ ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มาเลเซีย มัลดีฟส์ มอลตา เม็กซิโก มอลโดวา โมนาโก มองโกเลีย 

โมร็อกโก นามิเบีย เนเธอร์แลนด์ นิวแคลิโดเนีย นิวซีแลนด์ นอร์ทมาซิโดเนีย นอร์เวย์ ปานามา ปารากวัย เปรู 

ฟิลิปปินส์ โปแลนด์ โปรตุเกส กาตาร์  เกาหลี โรมาเนีย รัสเซีย สโลวะเกีย สโลวีเนีย แอฟริกาใต้ สเปน 

สวิตเซอร์แลนด์ ไทย ตรินิแดดและโตเบโก ตูนิเซีย ตุรกี ยูกันดา ยูเครน สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และ

อุรุกวัย หอสมุดแห่งชาติในประเทศจีน โครเอเชีย  สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก เยอรมนี และเซอร์เบีย ได้กลับมาเปิด

ทำการโดยมีข้อจำกัด 

เรายินดีรับข้อมลูล่าสุดเพื่อนำมาปรับปรุงสารสนเทศนี้ โดยส่งข้อมูลมาที่ mailto:updates@ifla.org 

[รูปภาพ] โควิด-19 และห้องสมุด: กดพิมพ์บนแป้นพิมพ์ 

การบริหารแนวทางต่าง ๆ ต่อมาตรการข้อจำกัด 
ห้องสมุดในส่วนต่าง ๆ ของโลกกำลังเผชิญกับสถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน ตั้งแต่การเปิดให้บริการเต็มรูปแบบไป

จนถึงการปิดทำการโดยสิ้นเชิง 

จากประสบการณ์ทั่วโลก ห้องสมุดและบรรณารักษ์กำลังพบตนอยู่ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ 

การดำเนินการตามปกติ (มากกว่าหรือน้อยกว่า): ในหลายประเทศการติดเชื้อไวรัสมีจำนวนน้อย และรัฐบาลมิได้

มีมาตรการเฉพาะกิจใด ๆ อย่างไรก็ตาม ข้อแนะนำโดยทั่วไปของสุขอนามัยที่ดียังต้องนำมาใช้ ในสถานการณ์นี้ 

ห้องสมุดจะต้องดำเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

• มีสบู่และน้ำอุ่นให้ใช้ 

• จัดเตรียมน้ำยาล้างมือ 

• ทำความสะอาดพ้ืนผิว รวมถึงของเล่นและคอมพิวเตอร์ในห้องสมุด 

• เจ้าหน้าที่และผู้ใช้ควรได้รับการสนับสนุนให้ไปพักรักษาตัวถ้ารู้สึกไม่สบาย แทนที่จะต้องเดินทางมาที่

ห้องสมุด 

mailto:updates@ifla.org


5 
 

• จัดทำเว็บเพจรวบรวมลิงก์ท่ีเชื่อมโยงไปยังข้อมูลที่น่าเชื่อถือแก่ผู้ใช้บนเว็บไซต์ และส่งเสริมความฉลาดรู้

ทางสื่อเพ่ือใช้รับมือกับข้อมูลออนไลน์อันเป็นเท็จที่อาจพบได้ 

มาตรการข้อจำกัดบางประการ: เมื่อมีการติดเชื้อมากข้ึน และรัฐบาลเริ่มจะมีมาตรการจำกัดการจัดกิจกรรมที่มี

คนจำนวนมาก รวมทั้งการสนับสนุนเชิงรุกให้ประชาชนมีวิธีเพ่ิมข้ึนในการรักษาสุขอนามัย ในสถานการณ์นี้ 

ห้องสมุดจะต้องดำเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

• การทบทวนการจัดกิจกรรม เช่น การอ่านหนังสือเล่าเรื่อง หรือการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยเฉพาะใน

กลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ เพิ่มความพยายามในการรักษาสุขอนามัย รวมทั้งผ่านการทำความ

สะอาดฆ่าเชื้อพ้ืนผิวที่มีความแข็งต่าง ๆ ถอดอุปกรณ์ท่ีเพ่ิมความเสี่ยง เช่น ของเล่น หรือชุดหูฟังความจริง

เสมือน (VR) ออกจากการยืมคืน 

• พิจารณาว่าควรปิดพ้ืนที่ศึกษาค้นคว้าในบริเวณท่ีผู้ใช้อาจใช้เวลาร่วมกับผู้อ่ืน 

• จัดเตรียมมาตรการอ่ืน ๆ ที่อาจต้องนำมาใช้ต่อไป เช่น เตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีทักษะและ

เครื่องที่พร้อมจะปฏิบัติงานทางไกล (ถ้าเป็นไปได้) และให้บริการในรูปแบบดิจิทัลให้มากท่ีสุดเท่าที่จะ

เป็นไปได้ 

เปิดบริการให้น้อยที่สุด: ในหลายประเทศ ยังมีการใช้มาตรการที่เข้มงวด และมีข้อจำกัดที่แข็งกร้าวต่อการรวมตัว

กันของคนหมู่มาก มีการแจ้งเตือนพิเศษสำหรับกลุ่มผู้มีความเสี่ยง และปิดให้บริการในภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบ

มากที่สุด ในสถานการณ์นี้ ห้องสมุดจะต้องดำเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

• ปิดบริการพื้นที่ทั้งหมดและอาจเปิดให้เข้ามายืมและคืนหนังสือที่เคาน์เตอร์หรือผ่านตู้คืนหนังสือเท่านั้น 

ในบางประเทศมีการทดลองบริการไดร์ฟทรู (drive-through) เพ่ือรับและคืนหนังสือ บางประเทศอนุญาต

ให้เข้าพ้ืนที่ได้เฉพาะผู้ที่จองล่วงหน้าเท่านั้น 

• นำนโยบายการกักบริเวณหนังสือที่ได้รับคืนมาใช้ปฏิบัติ (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมด้านล่าง) 

• นำแผนในการให้บริการทางไกล ยกตัวอย่างเช่น การยืมแบบอิเล็กทรอนิกส์ การเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

หรือการสนับสนุนการสอนทางไกล 

• ทดสอบและสรุปมาตรการสำหรับการปฏิบัติงานทางไกลของเจ้าหน้าที่ทุกคนและอนุญาตให้ผู้ที่สามารถ

ปฏิบัติงานทางไกลได้ดำเนินการได้ทันที 
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การปิดทำการเต็มรูปแบบ: เมื่อมีการใช้มาตรการอย่างเข้มงวดที่สุด ห้องสมุดทั้งที่ถูกบังคับให้ปิดหรือตัดสินใจปิด

ทำการเอง เมื่อพิจารณาจากความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนกับผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่ ในสถานการณ์นี้ ห้องสมุดจะต้อง

ดำเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

• จัดให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติงานจากที่บ้านยกเว้นว่าจะมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เมื่อเจ้าหน้าที่ต้องเข้ามาใน

ที่ทำงาน จะต้องทำให้มั่นใจได้ว่าเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการเว้นระยะห่าง

ทางสังคมได้ 

• บรรณารักษ์อาจถูกปรับเปลี่ยนให้ไปปฏิบัติงานในหน้าที่อ่ืนในส่วนงานอื่นภายในท้องที่ ยกตัวอย่างเช่น 

การใช้ทักษะการจัดการสารสนเทศเพ่ือช่วยสนับสนุนบริการทางสาธารณสุขและสังคม 

• สื่อสารกบัผู้ใช้เกี่ยวกับโอกาสในการใช้ทรัพยากรและบริการของห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง 

• จัดกิจกรรมเล่าเรื่องทางดิจิทัลเท่าท่ีกฎหมายลิขสิทธิ์อนุญาต 

• ส่งเสริมการใช้ห้องสมุดดิจิทัลและเครื่องมืออ่ืน ๆ รวมไปถึงอาจลงทุนจัดหาหรือบอกรับเนื้อหา/สัญญา

อนุญาตเพ่ิมมากข้ึน 

• เว้นการลงโทษการยืมหนังสือทางกายภาพและเพ่ิมจำนวนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ใช้ยืมออกได้ 

• ปรับเปลี่ยนพื้นที่และอุปกรณ์ที่มีในห้องสมุดเพ่ือใช้ในกิจกรรมอ่ืน เช่น การผลิตชุดอุปกรณ์ป้องกัน

อันตรายส่วนบุคคล 

• เสริมสร้างการตระหนักรู้เรื่องช่องทางการให้บริการทางดิจิทัล ทั้งจากในหน้าแรกของเว็บไซต์ รวมไปถึง

การติดตั้งโปสเตอร์ไว้ตามบริเวณหน้าต่างของอาคารห้องสมุด 

เตรียมการเปิดห้องสมุดอีกครั้ง: ในหลายประเทศ มีการดำเนินการผ่อนคลายมาตรการอย่างน้อยเพียงบางส่วน 

โดยห้องสมุดอาจเป็นส่วนหนึ่งในมาตรการนั้น ไม่กำหนดระยะเวลาที่แน่นอน และความปลอดภัยจะต้องเป็นสิ่งที่

สำคัญที่สุดเสมอ ในสถานการณ์เช่นนี้ ห้องสมุดจะต้องดำเนินการต่อไปนี้: 

• เริ่มวางแผนการทะยอยเปิดทำการเม่ือกฎระเบียบเอื้อต่อการดำเนินการ รวมไปถึงเม่ืออาคารและ

ทรัพยากรของห้องสมุดพร้อมให้ทำการได้อย่างปลอดภัย และมี่การปรับปรุงนโยบายห้องสมุดที่จำเป็น 

• จำกัดจำนวนคนเข้าใช้ห้องสมุดในช่วงเวลาเดียวกัน และวางแผนวิธีการบังคับใช้แนวทางดังกล่าว รวมไป

ถึงป้องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์ท่ีทำให้คนมารวมกันในระยะใกล้ชิด ยกตัวอย่างเช่น การใช้ระบบเดินทาง

เดียว การจำกัดการใช้เฟอร์นิเจอร์ การปิดห้องอ่านหนังสือ การเลื่อนการจัดการกิจกรรมต่าง ๆ และการ

ปิดให้บริการห้องน้ำ 
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• นำมาตรการในการทำความสะอาดเป็นประจำมาใช้ (รวมไปถึงการปิดทำการห้องสมุดชั่วคราวเพื่อทำ

ความสะอาด) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นไปที่พ้ืนผิวที่ไวรัสอาจมีชีวิตอยู่ได้เป็นระยะเวลานาน (พลาสติก 

โลหะที่ไม่ใช่ทองแดง) หรืออย่างน้อยเพ่ิมความเข้มงวดในการทำความสะอาด 

• พัฒนาบริการกดปุ่มสั่งและมารับ (click-and-collect) และบริการไดร์ฟทรู เพื่อทำให้สามารถเข้าถึง

หนังสือได้โดยปราศจากการสัมผัสระหว่างบุคคล 

• จัดให้เจ้าหน้าที่ได้รับเครื่องมือและการฝึกอบรมที่จำเป็นสำหรับอยู่อย่างปลอดภัย รวมไปถึงแนวทางใน

การคัดกรอง (ถ้าจำเป็น) จำกัดการติดต่อสัมผัสให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ และอนุญาตให้ปฏิบัติงาน

จากที่บ้านให้นานเท่าท่ีสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ รวมไปถึงแจ้งข้อมูลล่าสุดอยู่เป็นประจำ 

• กำหนดให้ชัดเจนหากไม่สามารถเปิดทำการอย่างปลอดภัยได้ ไม่เช่นนั้นจะต้องมั่นใจว่าผู้มีอำนาจในการ

ตัดสินใจเข้าใจธรรมชาติของพ้ืนที่ห้องสมุด รวมไปถึงการใช้วิธีเปิดให้บริการแบบค่อยเป็นค่อยไปเมื่อทุก

คนปลอดภัยเท่านั้น 

• ส่งเสริมการใช้บริการและทรัพยากรออนไลน์อย่างต่อเนื่องเพ่ือลดจำนวนผู้ที่ต้องการจะเข้าใช้พ้ืนที่

ห้องสมดุ 

• สื่อสารเกี่ยวกับกฎระเบียบใหม่ให้ผู้ใช้ทราบอย่างชัดเจน ทั้งทางออนไลน์และในบริเวณพ้ืนที่ห้องสมุด และ

แจ้งข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ 

• จัดเตรียมแผนในการกลับมาปิดพ้ืนที่อีกครั้งในกรณีท่ีอัตราผู้ติดเชื้อเพ่ิมสูงขึ้น 

[รูปภาพ] โควิด-19 และห้องสมุด: การอยู่บ้าน 

อยู่ที่บ้านและที่ทำงานอย่างปลอดภัย 
ด้วยเหตุข้างต้น องค์การอนามัยโลกแนะนำว่าโดยทั่วไป ทุกคนควรรักษามารยาทที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดิน

หายใจ (ยกตัวอย่างเช่น จามใส่ข้อศอกที่พับหรือกระดาษทิชชูแล้วทิ้งทันที่) ทุกคนควรล้างมือหรือใช้น้ำยาหรือเจล

แอลกอฮอลล์บ่อยครั้งและไม่เอามือไปสัมผัสใบหน้า รวมไปถึงการรักษาระยะห่างกับผู้อ่ืนที่มีอาการไอหรือจาม 

หลีกเลี่ยงพ้ืนที่ที่ทราบว่ามีการพบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณหรือคนที่คุณอาศัยด้วยเป็น

ผู้สูงอายุหรือไม่ก็เป็นผู้ที่มีสุขภาพอ่อนแอ (เช่น คุณหรือคนในบ้านเป็นโรคเบาหวาน โรคหัวใจ หรือโรคปอด) 
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คนที่มีอาการเพียงเล็กน้อยและยังมีสุขภาพดีอยู่ควรแยกตัวเองออกมาและติดต่อผู้ให้บริการทางการแพทย์หรือ

ศูนย์ข้อมูลโรคไวรัสโควิด-19 เพ่ือรับคำปรึกษาเก่ียวกับการตรวจและการรักษาต่อ คนที่มีอาการไข้ ไอ หรือหายใจ

ขัดควรติดต่อแพทย์เพ่ือขอรับบริการทางการแพทย์ 

เว็บไซต์ขององค์การอนามัยโลกยังมีข้อมูลอ่ืนอีกมาก นอกจากนี้ ก่อนที่จะนำเสนอข้อมูลต่อไปด้านล่างนี้ เราอยาก

แนะนำให้ห้องสมุดขอคำปรึกษาจากหน่วยงานสาธารณสุขระดับประเทศและปฏิบัติตามข้อแนะนำที่มีอยู่แล้ว 

การดำเนินการกับทรัพยากร 
คำถามสำคัญสำหรับหลายคนในห้องสมุดมักเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเสี่ยงที่จะติดเชื้อผ่านการสัมผัสวัสดุที่มีโคโรน่า

ไวรัสปนเปื้อน ความเข้าใจของเราในประเด็นที่ว่าไวรัสมีการแพร่กระจายอย่างไรยังถือว่าอยู่ในระยะเริ่มต้น จึงยัง

เป็นไปไม่ได้ที่จะให้คำแนะนำที่แน่นอน นอกเหนือไปจากคำแนะนำทั่วไปที่ให้รักษาความสะอาดของมือและไม่

สัมผัสกับใบหน้า 

มีงานวิจัยจำนวนหนึ่ง (ในวารสาร New England Journal of Medicine และ Journal of Hospital Infection) 

เกี่ยวกับการอยู่รอดของไวรัสทั้งในอากาศและบนพ้ืนผิวประเภทต่าง ๆ ดูเหมือนว่าไวรัสมีชีวิตอยู่บนพื้นผิวได้นาน

กว่าบนพลาสติดและเหล็ก และมีชีวิตสั้นกว่าเมื่ออยู่บนกล่องกระดาษหรือทองแดง ถึงแม้ว่าการทดสอบเหล่านี้จะ

เป็นการทดสอบในสภาพแวดล้อมในการทดลองและความเสี่ยงในการติดเชื้อจะลดลงเมื่อเวลาผ่านไป 

การสัมมนาทางเว็บ (webinar) จัดโดยสถาบันบริการพิพิธภัณฑ์และห้องสมุด (Institute of Museum and 

Library Services) ในสหรัฐอเมริกาเห็นด้วยกับผลวิจัยดังกล่าว และแนะนำว่าความเสี่ยงจากการสัมผัสกระดาษ

ถือว่าอยู่ในระดับต่ำ แต่การให้บริการที่ต้องสัมผัสรุนแรงเป็นประจำเป็นการเพ่ิมความเสี่ยงมากขึ้น รัฐบาลประเทศ

เนเธอร์แลนด์ยังเสนอแนะว่า โอกาสที่จะได้รับไวรัสจากพ้ืนผิวกระดาษ เช่น จดหมาย มีน้อย เช่นเดียวกันกับ

สถาบันประเมินความเสี่ยงแห่งชาติออสเตรีย (Austrian Federal Institute for Risk Assessment) ที่ระบุว่ายัง

ไม่พบหลักฐานการติดเชื้อจากพ้ืนผิว ประเด็นดังกล่าวยังได้รับการสนับสนุนจากที่ปรึกษาหลักของห้องสมุดต่าง ๆ 

ในประเทศสวีเดน 

ภายนอกพ้ืนที่ห้องสมุด เช่น บริการไปรษณีย์ ข้อควรระวังทั่วไปยังใช้ได้เมื่อต้องดำเนินการกับกระดาษและกล่อง

กระดาษ มีความเป็นไปได้ว่าบนพื้นผิวอ่ืน ๆ เช่น ลูกบิดประตู แป้นพิมพ์ เม้าส์คอมพิวเตอร์ ซีดี ดีวีดี ของเล่น หรือ

ชุดหูฟัง VR เป็นต้น จะมีไวรัสมากกว่า ดังนั้นจึงควรทำความสะอาดสิ่งเหล่านี้เป็นประจำหรือย้ายออกจากบริเวณ

การยืมคืน 

https://www.who.int/teams/risk-communication
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2004973
https://www.journalofhospitalinfection.com/article/S0195-6701(20)30046-3/fulltext
https://register.gotowebinar.com/recording/viewRecording/4681970506055494411/5461324139097070606/stephen.wyber@ifla.org?registrantKey=2685681801538803979&type=ATTENDEEEMAILRECORDINGLINK
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden#Vragen%20over%20voorkomen%20besmetting
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden#Vragen%20over%20voorkomen%20besmetting
https://www.bvoe.at/themen/bibliotheken_und_corona/buchverleih_und_ruecknahme
http://biblioteksbladet.se/anders-tegnells-besked-till-biblioteken-inga-problem-att-ha-oppet/?fbclid=IwAR2aY8lK92U5MBlk6w2odmml__qltbSsiIbN_y7FtinHAEzV4d459v3SW5E
http://biblioteksbladet.se/anders-tegnells-besked-till-biblioteken-inga-problem-att-ha-oppet/?fbclid=IwAR2aY8lK92U5MBlk6w2odmml__qltbSsiIbN_y7FtinHAEzV4d459v3SW5E
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อย่างไรก็ตาม เมื่อหนังสือหรือชิ้นส่วนอุปกรณ์ใด ๆ ถูกสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการป่วย การรอหรือใช้วิธีการทำ

ความสะอาดทีป่ลอดภัยยังเป็นวิธีการที่เหมาะสม ข้อเสนอแนะทั่วไปยังเป็นสิ่งที่พึงปฏิบัติ ประเด็นดังกล่าวได้รับ

การสนับสนุนจากรัฐบาลฝรั่งเศส 

เพ่ือรับมือกับความไม่แน่นอนของสถานการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่ให้ดีที่สุด สถาบันบริการพิพิธภัณฑ์และห้องสมุด 

(Institute of Museum and Library Services) ในสหรัฐอเมริกาจัดตั้งโครงการ REALM (Re-opening 

Archives, Libraries and Museums - การเปิดหอจดหมายเหตุ ห้องสมุด และพิพิธภัณฑ์อีกครั้ง) ซึ่งเป็น

พันธมิตรความร่วมมือกับ OCLC และสถาบัน Battelle เพ่ือสำรวจแนวทางการดำเนินการกับวัสดุให้ปลอดภัย ซึ่ง 

IFLA ก็ให้ความร่วมมือด้วยเช่นกัน โครงการนี้จะเข้าไปประเมินความเสี่ยงที่มีต่อวัสดุและสารบริการสารสนเทศ

โดยเฉพาะ เพ่ือช่วยให้ห้องสมุดมีทางเลือกในการตัดสินใจว่าจะเปิดทำการหรือจะปิดให้บริการ 

ในกรณีนี้ เราตระหนักดีว่า ห้องสมุดบางแห่งได้กำหนดให้มีช่วงระยะเวลาพักก่อนการดำเนินการใด ๆ กับหนังสือที่

ไดร้ับคืน ในขณะที่ห้องสมุดบางแห่งประกาศว่าจะไม่รับคืนหนังสือจนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติ 

ยกตัวอย่างเช่น องค์กร Public Health English ชี้แนะว่าความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสจากการสัมผัสกล่อง

กระดาษหลังจาก 24 ชั่วโมงและสัมผัสพลาสติกหลังจาก 72 ชั่วโมงอาจมีน้อยมาก ๆ  

องค์กรไลบรารี่ส์ไอร์แลนด์ (Libraries Ireland) พัฒนาข้อแนะนำที่เสนอให้พักหนังสือ 72 ชั่วโมง อย่างน้อยใน

กรณีของทรัพยากรที่ได้รับคืนหรือที่ผ่านการดำเนินการใด ๆ ตั้งแต่เริ่มการปิดพ้ืนที่ และเสนอแนะกระบวนการ

ขั้นตอนสำหรับการจัดส่ง สมาคมห้องสมุดและสารสนเทศแห่งออสเตรเลียแนะนำว่า การพักทรัพยากรเป็น

ระยะเวลา 24 ชั่วโมงนั้นเพียงพอแล้ว โดยอ้างอิงข้อแนะนำจากรัฐบาล รัฐบาลสาธารณรัฐเชกเสนอแนะว่าให้พัก

ทรัพยากร 48 ชั่วโมงจึงจะเพียงพอ ในขณะที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ และเบลเยี่ยม กำหนดให้

ระยะเวลาพักอยู่ที่ 72 ชั่วโมง ส่วนฝรั่งเศสแนะนำให้พักทรัพยากรที่มีพลาสติกหุ้มเคลือบอยู่เป็นระยะเวลา 10 วัน 

(72 ชั่วโมงสำหรับกระดาษ) ในบางประเทศ เช่น กระทรวงวัฒนธรรมของประเทศอิตาลี สมาคมห้องสมุดแคว้นอัน

ดาลูซิอา และหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขประเทศสโลวีเนียแนะนำให้พักหนังสือนานกว่านั้น ในหลายประเทศ

เสนอแนะให้พ้ืนที่ในการให้คำปรึกษาจะต้องเป็นพื้นที่ที่ทำความสะอาดได้ง่าย 

สำหรับวัสดุที่หุ้มด้วยพลาสติก เช่น ดีวีดี สมาคมห้องสมุดและสารสนเทศแห่งออสเตรเลียและหน่วยงานอื่น ๆ 

แนะนำให้ทำความสะอาดด้วยการเช็ดแอลกอฮอลล์ซึ่งจะทำให้ทรัพยากรเหล่านั้นสามารถนำออกให้บริการยืมคืน

ได้ทันที 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2004973
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/peut-on-attraper-le-coronavirus-avec-des-livres-de-la-bibliotheque/99530
https://www.webjunction.org/explore-topics/COVID-19-research-project.html
https://www.cilip.org.uk/news/493378/CILIP-Coronavirus-Information-Service.htm
https://www.librariesireland.ie/sites/default/files/media/file-uploads/2020-04/recommendations-for-handling-physical-material-in-libraries-in-relation-to-covid-19.docx
https://read.alia.org.au/australian-libraries-responding-covid-19-checklist-reopening-libraries
https://ipk.nkp.cz/docs/covid-19/recommendations-of-the-ministry-of-culture-or-opening-libraries
http://www.saf-icpal.beniculturali.it/wp-content/uploads/2020/04/Linee-Guida.pdf
http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com/
http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com/
http://read.alia.org.au/australian-libraries-responding-covid-19-checklist-reopening-libraries
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สมาคมห้องสมุดเยอรมันสนับสนุนข้อแนะนำดังกล่าว ในขณะที่สมาคมห้องสมุดออสเตรียแนะนำว่า ผู้ใช้หนังสือไม่

ควรทำให้นิ้วเปียกชื้นก่อนการเปลี่ยนหน้า และยังเสนอแนะว่าให้ใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีค่าอัลคาไลน์ต่ำในการ

ทำความสะอาดปกหนังสือ หนึ่งในคำแนะนำต่าง ๆ สำหรับห้องสมุดในสาธารณรัฐเชก คือ การกำหนดให้

ผู้ปฏิบัติงานสวมถุงมือและหน้ากากเมื่อดำเนินการกับหนังสือและวัสดุอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่ได้รับคืนจากผู้ใช้ ในขณะที่

สมาคมห้องสมุดอิตาลี นอกเหนือจากข้อกำหนดข้างต้นแล้วยังได้แนะนำให้มีการสอบถามผู้ใช้ด้วยว่า วัสดุที่คืนมา

นั้นได้มีการสัมผัสกับผู้ที่ติดเชื้อไวรัสหรือไม่ 

ข้อแนะนำจำนวนหนึ่งเสนอให้มีช่องทางเฉพาะสำหรับการคืนทรัพยากรที่มีความเสี่ยงที่จะปนเปื้อน เช่น การ

ส่งผ่านตู้คืนหนังสือ การคืนผ่านโต๊ะคืนหนังสือโดยเฉพาะ หรือวางตะกร้าตามจุดต่าง ๆ ในห้องสมุดสำหรับ

ทรัพยากรที่ต้องการคำแนะนำเท่านั้น ข้อแนะนำในโปแลนด์เสนอว่า การคืนทรัพยากรจะต้องดำเนินการบนพื้นผิว

ที่ทำความสะอาดได้ง่ายหรือบนกระดาษท่ีสามารถท้ิงได้ ในขณะที่ห้องสมุดแห่งชาติและมหาวิทยาลัยโครเอเชียมี

การจัดวางตะกร้าบริเวณทางเข้าสำหรับคืนหนังสือ ในขณะที่สมาคมห้องสมุดญี่ปุ่นแนะนำให้ใช้โต๊ะเพ่ือการนี้

โดยเฉพาะ 

สำหรับผู้ใช้ที่ต้องใช้งานวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา ห้องสมุดในประเทศเนเธอร์แลนด์แนะนำให้ลดความเสี่ยงและ

ประเด็นปัญหาในการขนส่งด้วยการสนับสนุนให้ผู้ใช้นำวัสดุอุปกรณ์กลับบ้าน (และนำกระดาษและปากกามาเอง) 

แทนที่จะทิ้งไว้ที่ห้องสมุด 

สำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งมักจะมีความเสี่ยงในการติดต่อง่ายกว่า แนวปฏิบัติจำนวนมากเน้นไปที่การทำ

ความสะอาดฆ่าเชื้ออุปกรณ์เหล่านี้ ห้องสมุดในประเทศเนเธอร์แลนด์เสนอแนะให้ถอดเม้าส์และแป้นพิมพ์ออก

หลังจากใช้งานและคืนที่จุดศูนย์กลางเพื่อช่วยในกระบวนการทำความสะอาด ในประเทศอ่ืน ๆ  เช่น เมืองเฮลซิง

บอรย ์ประเทศสวีเดน และเมืองโทพีกา รัฐแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา วางแผนให้มีเจ้าหน้าที่ห้องสมุดไปทำ

ความสะอาดฆ่าเชื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ภายหลังการใช้งาน 

เมื่อต้องดำเนินการกับทรัพยากรที่เพ่ิงจะรับคืน สมาคมห้องสมุดและสารสนเทศแห่งออสเตรเลีย (ดูลิงก์ในหัวข้อ

การเปิดห้องสมุดอีกครั้ง) เสนอแนะให้ใช้ถุงมือและทิ้งทันทีหลังเสร็จสิ้นการใช้งาน อย่างไรก็ตาม มีข้อเสนอแนะ

จากบางแหล่งว่า ในบางกรณี การใช้ถุงมืออาจทำให้วัสดุเกิดความเสียหาย ดังนั้นการล้างมือให้สะอาดจึงเป็น

วิธีการที่ใช้ได้ ห้องสมุดแห่งชาติและมหาวิทยาลัยโครเอเชีย (ดูลิงก์ด้านล่าง) ระบุว่าการรับนำสำเนาทรัพยากรที่

จัดเก็บตามกฎหมายควรดำเนินการด้วยความระมัดระวัง การแกะบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้ในการขนส่งควรทำด้วยความ

ระมัดระวังและควรทิ้งบรรจุภัณฑ์ลงในถังขยะเฉพาะ 

https://www.bibliotheksverband.de/dbv/themen/coronavirus/desinfektion.html
https://www.bvoe.at/themen/bibliotheken_und_corona/buchverleih_und_ruecknahme
https://ipk.nkp.cz/odborne-cinnosti/knihovni-procesy/ochrana-knihovnich-fondu/manipulace-s-knihami-v-dobe-ohrozeni-koronavirem
https://www.aib.it/attivita/2020/80687-covid-19-and-health-protection-in-libraries/
https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki
https://www.nsk.hr/obavijest-o-otvaranju-knjiznice-za-korisnike-prema-ogranicenom-sustavu-rada-24-travnja-2020-23-10/
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สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติสโลวีเนีย (ดูการแปลในส่วนการเปิดห้องสมุดอีกครั้งด้านล่าง) ยังได้เสนอว่าผู้อ่านที่

ได้รับวัสดุที่บ้านควรมีการกักกันวัสดุดังกล่าวหลายวัน ก่อนที่จะเปิดพัสดุ และหากวัสดุไม่ได้ทำจากกระดาษหรือ

การ์ด อาจทำความสะอาดหรือรอให้นานขึ้น 

เมื่อจะต้องนำหนังสือมารวมกัน ความจำเป็นในการจัดเก็บหนังสืออาจก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องการขนส่ง โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งสำหรับหน่วยงานขนาดเล็ก ข้อแนะนำจากประเทศฝรั่งเศสชี้ว่า หากไม่สามารถจัดหาห้องเพ่ือดำเนินการ

เฉพาะกิจได้ ควรจัดพื้นที่บริเวณห้องสมุดบางส่วน (และไม่ให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงได้) หรือใช้สถานที่จัดเก็บภายนอก 

ข้อแนะนำดังกล่าวยังเสนอว่า ควรมีการจำกัดจำนวนเจ้าหน้าที่ที่ต้องทำงานกับทรัพยากรดังกล่าว และจัดอุปกรณ์

ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมด้วย นอกจากนี้ประเด็นการขนส่งโลจิสติกส์อาจเป็นปัญหาสำคัญอีกประการหนึ่ง 

ข้อแนะนำในอเมริกามีการเสนอให้ใช้การจัดเก็บแบบเคลื่อนที่ได้หากสามารถทำได้ 

ในความพยายามที่จะฆ่าเชื้อโรคที่อยู่ในทรัพยากร หอสมุดแห่งชาติของจีนกำลังดำเนินการแยกและฆ่าเชื้อโรคแบบ

คงท่ี และมีการวางแผนที่จะจัดตั้งศูนย์กลางการรับคืนหนังสือและศูนย์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคโดยใช้อุปกรณ์ฆ่า

เชื้อโรคแบบรังสีอัลตราไวโอเล็ตและโอโซน หอสมุดแห่งชาติฮังการีในนามสถาบันห้องสมุดได้ทำการสำรวจประเด็น

ปัญหาดังกล่าว และชี้ให้เห็นว่าการดูแลรักษาควรให้ความสนใจกับมาตรการการทำความสะอาดฆ่าเชื้อท่ีไม่

ก่อให้เกิดความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้เจลแอลกอฮอลล์ (ดูการศึกษาของห้องสมุดรัฐสภาสหรัฐอเมริกา) การ

ใช้โอโซนและรังสีอัลตราไวโอเล็กในบางกรณี หรือการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ ซึ่งเป็นประเด็นที่กล่าวถึงจากศูนย์อนุรักษ์

เอกสารตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeast Document Conservation Centre) ในสหรฐัอเมริกาด้วย ในกรณี

ดังกล่าว องค์การ อย่างเช่นหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน เสนอว่าเวลาเป็นการฆ่าเชื้อที่ดี 

ในขณะเดียวกันอาจต้องมีการแยกขยะที่อาจมีการปนเปื้อนไว้หลายวันก่อนเพ่ือลดความเสี่ยงแก่ผู้อื่น ตามที่

ข้อแนะนำในประเทศเอสโตเนียได้ระบุได้ 

ศูนย์เทคโนโลยีและการฝึกอบรมด้านการสงวนรักษาแห่งชาติ (NCPTT) ในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดทำวิดีโอ

เป็นภาษาอังกฤษ ภาษาสเปนและภาษาโปรตุเกส นอกจากนี้ยังมีทรัพยากรที่เป็นประโยชน์อื่น ๆ อีกมากบน

เว็บไซต์ของ NCPTT ในหัวข้อที่เก่ียวข้องกับการจัดการวัสดุทางประวัติศาสตร์ 

ในขณะเดียวกัน มาตรการทางสุขอนามัย เช่น การล้างมืออย่างพิถีพิถันด้วยสบู่และน้ำเปล่า หลีกเลี่ยงการสัมผัส

ใบหน้า และอยู่ห่างไกลหากพบว่ามีอาการของโรคไวรัสโควิด-19 ยังคงเป็นแนวปฏิบัติพื้นฐานสำหรับเจ้าหน้าที่ 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/knjiznice.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/french_guidance_for_re-opening_public_libraries.pdf
https://www.ki.oszk.hu/hir/konyvtartudomanyi-szakkonyvtar/konyvtari-gyujtemenyek-fertotlenitese-villamkorkep-0
https://www.loc.gov/preservation/scientists/projects/sanitize.html
https://www.nedcc.org/free-resources/preservation-leaflets/3.-emergency-management/3.5-disinfecting-books
https://www.nedcc.org/free-resources/preservation-leaflets/3.-emergency-management/3.5-disinfecting-books
https://americanlibrariesmagazine.org/blogs/the-scoop/how-to-sanitize-collections-covid-19/
https://www.ncptt.nps.gov/blog/covid-19-basics-disinfecting-cultural-resources/
https://www.ncptt.nps.gov/blog/covid-19-conceptos-basicos-desinfectar-materiales-historicos/
https://www.ncptt.nps.gov/blog/covid-19-conceitos-basicos-desinfeccao-patrimonio-cultural/
https://www.ncptt.nps.gov/articles/
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การเว้นระยะห่างทางสังคม 
การติดต่อระหว่างบุคคลอย่างใกล้ชิดเป็นช่องทางหลักท่ีทำให้เกิดการติดเชื้อไวรัส วิธีการรับมือหลักท่ีใช้มาอย่าง

ต่อเนื่องคือการเว้นระยะห่างทางสังคม - การรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยระหว่างตัวบุคคลเพื่อช่วยลดความเสี่ยงใน

การส่งต่อไวรัสจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง การไอ การจาม หรือแม้แต่การพูดคุยมักหมายรวมถึงการปล่อยฝอย

ละอองที่มีอาจมีการติดเชื้อล่องลอยในอากาศ 

ระยะห่างที่แนะนำมีความแตกต่างกันไปตามประเทศต่าง ๆ แต่จะไม่น้อยกว่า 1 เมตร (3-4 ฟุต) และส่วนใหญ่จะ

แนะนำระยะห่างที่มากกว่านั้น แต่การเว้นระยะห่างก็ไม่อาจเป็นไปได้เสมอไป ยกตัวอย่างเช่น ในสหรัฐอเมริกา เรา

พบว่ามีห้องสมุดเป็นผู้ร้องขอให้ทางการสั่งให้ปิดทำการห้องสมุด เนื่องจากรู้สึกว่ามีความเสี่ยงสูงเกินไปสำหรับผู้ใช้

และเจ้าหน้าที่ 

ดูหัวข้อ การเปิดทำการใหม่ของห้องสมุด ด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบังคับใช้มาตรการเว้น

ระยะห่างทางสังคมในห้องสมุด 

สำหรับห้องสมุดที่ยังไม่ได้เปิดทำการ หลายแห่งยังมีการให้บริการส่งหนังสือให้แก่กลุ่มเปราะบางทางสังคมและ

กลุ่มอ่ืน ๆ ในขณะเดียวกันก็มีมาตรการขั้นสูงในการรักษาสุขอนามัย เราน่าจะเห็นว่า มาตรการเช่นนี้จะยังคง

ความสำคัญเมื่อห้องสมุดเปิดทำการอีกครั้ง 

ยกตัวอย่างเช่น ห้องสมุดวิทยาลัยแรดฟอร์ดในออสเตรเลียเปิดให้บริการกดปุ่มสั่งและมารับ (click-and-collect) 

หนังสือ ในขณะที่ห้องสมุดในย่านเลนโคฟ (ในประเทศออสเตรเลียเช่นกัน) ห้องสมุดโกโดยครูซในอาร์เจนตินา 

ห้องสมุดในกรุงเฮกของเนเธอร์แลนด์และห้องสมุดประชาชนต่าง ๆ ในโปรตุเกสให้บริการส่งหนังสือ และห้องสมุด

ทีห่มู่เกาะสฟาลบาร์และห้องสมุดประชาชนกลางเมืองเวเรีย ประเทศกรีซ มีการทำงานร่วมกับบริษัทแท็กซี่ในการ

ให้บริการการเข้าถึงหนังสือ ประมาณครึ่งหนึ่งของหน่วยงานท้องถิ่นในสวีเดนมีบริการส่งและรับคืนหนังสือหลาย

รูปแบบ และท่ีห้องสมุดรอสกิลด์ ประเทศเดนมาร์กมีบริการเชิงรุกท่ีติดต่อไปยังผู้ที่เคยใช้บริการจัดส่งหนังสือถึง

บ้าน เพ่ือตรวจสอบและสอบถามว่าต้องการที่จะสั่งจองทรัพยากรเพ่ิมเติมหรือไม่ เมื่อบริการนี้สามารถกลับมา

ให้บริการได้อีกครั้ง ในขณะที่รัฐบาลของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียออกประกาศแนะนำเกี่ยวกับการขนส่งไปที่บ้าน

อย่างปลอดภัย ดูเพ่ิมเติม ข้อมูลจาก หัวข้อสมาคมห้องสมุด ด้านล่าง 

ในบางสถานการณ์ ห้องสมุดไม่ได้ปิดทำการแต่มีการบังคับใช้กฎระเบียบที่เข้มงวดมากข้ึนเพ่ือลดความเสี่ยง เช่น 

ในย่านตอนกลางของเมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีการเปิดให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยเหลือคนที่

เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ไม่ดีพอ 

https://www.pnas.org/content/early/2020/05/12/2006874117?referringSource=articleShare
http://www.ala.org/news/press-releases/2020/03/ala-executive-board-recommends-closing-libraries-public
https://www.radford.act.edu.au/news-and-events/latest-news-and-achievements/article/?id=library-introduces-click-and-collect&fbclid=IwAR1CXzW4O2QfIOABPVVNUsWOVuPmeeqF3QojJqHxt7Jou-p6Rj8FRH2CIjE
http://www.lanecove.nsw.gov.au/Community/Library/Pages/LibraryToYourDoor.aspx?fbclid=IwAR2D213JGFISvVjeJJU-2x9sXkkwzBiUwFmCrtctaIaYojiFcoLptIWH52M
https://www.efe.com/efe/america/cultura/la-biblioteca-argentina-que-reparte-libros-puerta-a-por-el-coronavirus/20000009-4214059
https://denhaagfm.nl/2020/04/09/bibliotheek-den-haag-brengt-boeken-thuis-bij-ouderen/
http://bibliotecas.dglab.gov.pt/pt/noticias/Paginas/covidebibliotecas.aspx
https://www.facebook.com/longyearbyenbibliotek/
https://www.libver.gr/free-home-delivery-of-books-by-the-veria-central-public-library-and-the-acs/?fbclid=IwAR0s7vVjQDXUAO7IKlOKuXxXsD3UioM_CDo11aI7VHrLQo5-5aeUgMYK2NI;%20https://www.libver.gr/bookdelivery/
https://www.kb.se/samverkan-och-utveckling/biblioteken-under-corona/nationell-overblick/folkbibliotek.html
https://christianlauersen.net/2020/05/10/experiences-with-reopening-libraries-in-the-age-of-corona/
https://ww2.health.wa.gov.au/~/media/Files/Corporate/general%20documents/Infectious%20diseases/PDF/Coronavirus/COVID19-Infection-Prevention-and-Control-Advice-for-Libraries-Offering-Home-Delivery-Services.pdf
https://ww2.health.wa.gov.au/~/media/Files/Corporate/general%20documents/Infectious%20diseases/PDF/Coronavirus/COVID19-Infection-Prevention-and-Control-Advice-for-Libraries-Offering-Home-Delivery-Services.pdf
https://www.lorensbergs.co.uk/lorensbergs-blog/posts/2020/may/libraries-give-vital-pc-access-through-the-lockdown/
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อย่างไรก็ตาม มีบางแห่งที่มีข้อกังวลในเรื่องความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการจัดส่งหรือการใช้ตู้คืนหนังสือแบบปิด ไม่

ว่าในสถานการณ์ใด ๆ ก็ตาม การคุ้มครองความเสี่ยงที่มีต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน อาสาสมัคร และผู้ใช้เป็นเรื่อง

ที่สำคัญ 

[รูปภาพ] โควิด-19 และห้องสมุด: ผู้หญิงกำลังเขียน 

การให้บริการทางไกล 
ห้องสมุดทุกประเภททัว่โลกกำลังทำงานอย่างหนักเพ่ือให้บริการการเข้าถึงคอลเลกชันและจัดบริการทางไกล 

ห้องสมุดทุกประเภทส่งเสริมบริการดิจิทัลของตน ยกตัวอย่างเช่น หอสมุดแห่งชาติฝรั่งเศส (Bibliothèque 

nationale de France) จัดแสดงนิทรรศการแบบเสมือน หอสมุดแห่งชาติสเปนนำเสนอเนื้อหาดิจิทัลที่ช่วย

สนับสนุนการศึกษา หอสมุดแห่งชาติโมร๊อกโกเปิดให้ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟรี และห้องสมุดประชาชนแห่งเมือง

ออร์ฮูส ประเทศเดนมาร์ก ได้นำเนื้อหาดิจิทัลขึ้นแสดงบนหน้าแรกของเว็บไซต์ ในขณะที่ห้องสมุดกรานบีในรัฐคิว

เบก ประเทศแคนาดานำเสนอเนื้อหาที่เน้นการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ห้องสมุดประชาชนแห่งนิวยอร์กจัดกิจกรรม

ชมรมหนังสือออนไลน์ด้วยการพัฒนาแอปพลิเคชัน SimplyE ห้องสมุดอเล็กซานเดรียในอียิปต์ก็มีกิจกรรมใน

ลักษณะเดียวกัน ในการเตรียมการสำหรับวันหนังสือและลิขสิทธิ์โลกเมื่อวันที่ 23 เมษายน มีการจัดแคมเปญจน์ 

#LetsReadTogether เพ่ือส่งเสริมให้คนทั้งประเทศอ่านหนังสือออนไลน์มากขึ้นทั่วประเทศมาเลเซีย 

ห้องสมุดประชาชนไคเบร่าและนากูรูในประเทศเคนย่า โดยความร่วมมือกับโครงการ Public Library Innovation 

Programme ของ EIFL (EIFL-PLIP) ได้สนับสนุนการสร้างและเผยแพร่เนื้อหาในภาษาท้องถิ่นในหัวข้อที่เกี่ยวกับ

โควิด-19 ผ่านสื่อสังคม นอกจากนี้ยังมีการแบ่งปันบทแนะนำหนังสืออีกด้วย ในขณะที่องค์กร Ghana Library 

Authority (เป็นหนึ่งในพันธมิตรของโครงการ EIFL-PLIP) ก็กำลังส่งเสริมการเข้าถึงเนื้อหาดิจิทัลไปพร้อมกับ

สารสนเทศทางด้านสุขภาพที่สำคัญด้วยเช่นกัน ห้องสมุดประชาชนโกทาในประเทศอินเดียก็เพ่ิมการให้บริการ

ออนไลน์เช่นกัน มีการส่งเสริมบริการบำบัดด้วยหนังสือ (bibliotherapy) เพ่ือช่วยผู้ใช้ในช่วงวิกฤตและได้รับการ

กล่าวถึงในสื่อท้องถิ่น 

ห้องสมุดโรงเรียนหลายแห่งกำลังทำงานอย่างหนักในการให้บริการทรัพยากรในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้ปกครอง

สนับสนุนการเรียนของเด็กท่ีบ้านได้ ห้องสมุดอัลอับบาสโฮลี่ไชร์น (Al-Abbas Holy Shrine Library) ในประเทศ

อิรักกำลังให้บริการยืมทางไกลสำหรับนักวิจัยในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ในขณะเดียวกัน 

ห้องสมุดทางการแพทย์หลายแห่งกำลังให้ความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับสารสนเทศที่จะนำมาให้บริการ ดังเช่น

ห้องสมุดขององค์กร Health Agency ในเมืองเซาเปาลู ประเทศบราซิล 

http://www.abd-asso.org/index.php/l-actu/breves/458-l-abd-appelle-au-strict-respect-des-mesures-de-confinement
https://www.dailybreeze.com/2020/04/08/coronavirus-torrance-libraries-urges-patrons-not-to-bring-back-books/
https://fantasy.bnf.fr/
https://bnescolar.bne.es/?fbclid=IwAR1NGZhBYakRbBIa4WH_LdJvRMtMlPXTNZC1dckBqdIL54COn7Yz9iPYB_o
https://www.moroccoworldnews.com/2020/04/298874/covid-19-moroccos-national-library-offers-free-e-books/
https://www.aakb.dk/bibliotek/detdigitalebibliotek
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/covid-19/a-un-clic-de-1300-cours-en-ligne-23003711130c1556504efdc64b1422d2?utm_campaign=lavoixdelest&utm_medium=article_share&utm_source=twitter
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/covid-19/a-un-clic-de-1300-cours-en-ligne-23003711130c1556504efdc64b1422d2?utm_campaign=lavoixdelest&utm_medium=article_share&utm_source=twitter
https://www.timeout.com/newyork/news/the-new-york-public-library-has-launched-a-virtual-book-club-040620
https://www.facebook.com/events/595078967735850/
https://ghanalibrary.org/online-resources.php
https://ghanalibrary.org/online-resources.php
https://chambalsandesh.com/2020/04/02/biblio-therapy-will-remove-the-boredom-of-lockdown.html
https://www.slj.com/?detailStory=school-librarians-can-help-during-crisis-but-some-fear-being-shut-out-coronavirus-covid19
https://alkafeel.net/news/index?id=10373&lang=en&fbclid=IwAR2D213JGFISvVjeJJU-2x9sXkkwzBiUwFmCrtctaIaYojiFcoLptIWH52M
https://ses.sp.bvs.br/
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ห้องสมุดประชาชนและห้องสมุดโรงเรียนหลายแห่งกำลังส่งเสริมการอ่านหนังสือเล่าเรื่องออนไลน์ เฉพาะเรื่องที่

สามารถหาทางออกที่เก่ียวกับข้อกังวลทางลิขสิทธิ์ได้ ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศโปรตุเกสมีการจัดทำช่องบน 

YouTube โดยเฉพาะ ในขณะที่สมาคมห้องสมุดในสหราชอาณาจักรอย่าง CILIP ได้เปิดให้บริการชั้นหนังสือ

แห่งชาติ (National Shelf Service) ในเมืองเรดวู้ดซิต้ีของสหรัฐอเมริกาและเมืองโมนาซในออสเตรเลีย มีการ

จัดบริการอ่านหนังสือเล่าเรื่องสำหรับผู้ใช้ภาษาชนกลุ่มน้อยด้วย อีกหนึ่งตัวอย่าง คือบรรณารักษ์คนหนึ่งจาก

หอสมุดแห่งชาติโปเซกาในประเทศเซอร์เบียให้บริการการอ่านหนังสือเล่าเรื่องซึ่งได้รับความสนใจจากสำนักข่าว

ระดับประเทศอย่างมาก ความพยายามในการให้บริการลักษณะเดียวกันในประเทศกรีซทำให้ห้องสมุดเข้าถึงผู้ใช้

ได้มากข้ึน และยังสามารถดำเนินโครงการทางศิลปะได้ด้วย ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเอาโตโนมาแห่งเม็กซิโก 

(National Autonomous University) ในประเทศเม็กซิโกจัดให้มีกิจกรรมสังสรรค์การอ่านแบบเสมือนเนื่องในวัน

เด็กโลก (ดทูี่นี ่และ ที่นี)่ 

นอกจากนี้ยังมีความพยายามที่สำคัญในการเพ่ิมการเข้าถึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ยกตัวอย่างเช่น การเพิ่มจำนวน

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ยืมออกได้ในช่วงเวลาหนึ่งๆ (ในประเทศเดนมาร์ก) มีการพัฒนาแอปพลิเคชั่นสำหรับ

เนื้อหาที่เข้าถึงได้ฟรี (ในประเทศเนเธอร์แลนด์) และการปรับงบประมาณเพ่ือใช้ในการจัดซื้อเนื้อหาออนไลน์ 

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ว่าผู้ใช้ห้องสมุดทุกคนจะคุ้นเคยกับเครื่องมือดิจิทัล ห้องสมุดหลายแห่งในเมืองอุเอสกา ประเทศ

สเปนรับมือกับปัญหานี้ด้วยการพัฒนาเครื่องมือในการฝึกอบรมแบบใหม่สำหรับผู้ใช้ เพ่ือช่วยทำให้การใช้บริการใน

รูปแบบนี้เป็นไปได้มากท่ีสุด 

บริการหลักอ่ืน ๆ เช่น การให้ความช่วยเหลือประชาชนในการสมัครรับสิทธิประโยชน์ หรือการหางาน ดูจะยิ่งทวี

ความสำคัญมากข้ึนเรื่อย ๆ ห้องสมุดหลายแห่งในเขตไมอามีเดด สหรัฐอเมริกาได้จัดเตรียมแบบฟอร์มสำหรับ

ประชาชนที่ต้องการจะสมัครรับความช่วยเหลือในกรณีที่ตกงาน ในขณะที่ห้องสมุดในเขตฮิลส์โบโร (ใน

สหรัฐอเมริกาเช่นกัน) ได้ให้บริการในลักษณะเดียวกัน และยังอาจจะมีบริการจัดส่งเช่นเดียวกันกับบริการไดร์ฟทรู

ด้วยเช่นกัน ห้องสมุดประชาชนลิวาเดียในประเทศกรีซได้ให้บริการสนับสนุนการค้นหางานทางออนไลน์โดยไม่คิด

ค่าใช้จ่าย เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้ได้รับบริการเช่นเดิมถึงแม้จะมีข้อจำกัดจากมาตรการปิดพ้ืนที่ 

ความพยายามแบบดั้งเดิมของห้องสมุดในการพัฒนาคอลเลกชันหนังสือและทรัพยากรต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังคงดำเนนิต่อไป โดยเน้นไปที่การจัดการความเครียดและความกังวล รวมไปถึงการส่งเสริมสุขภาพจิตเชิงบวก 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่หอสมุดแพทย์แห่งชาติอเมริกัน ห้องสมุดในเมืองเฮลซิงบอรย์ ประเทศสวีเดน ได้เชิญ

ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขมาให้ความรู้กับผู้ใช้ 

https://www.youtube.com/watch?v=TPMbDhVZviw&list=PL-c8cHNch0dSakywV-Ml3YQ0xJsY9oB55&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=TPMbDhVZviw&list=PL-c8cHNch0dSakywV-Ml3YQ0xJsY9oB55&index=3
https://www.cilip.org.uk/news/499503/National-Shelf-Service-launches-this-Monday.htm
https://www.cilip.org.uk/news/499503/National-Shelf-Service-launches-this-Monday.htm
https://www.redwoodcity.org/departments/library/covid-19-service
https://www.youtube.com/watch?v=Ix52vMZ31j0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1w3sPFBoDH8Q_6MuUiY6vYJEXzFujFYe0ZQ5U1AyWRyAiAjxKTZ1N7uWs%20(English);%20https://www.youtube.com/watch?v=PVqTfeeaes8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2y8nm3nuioc_7ZGhdEF5t0snV_mQSoPDgvXH5Elh94Nt11-jgG_lSt6L8%20(Chinese)
https://www.facebook.com/daniela.skokovic/videos/10222451548783501/
https://www.facebook.com/okapa.gr/videos/2847345835385862/UzpfSTEwMDAwMDQyNzE4Nzg1OTozMzQzNjA2MzQ1NjYzNTcy/?id=100000427187859
https://www.facebook.com/KarditsaLiveStreaming/videos/531954240851553/?v=531954240851553
https://www.facebook.com/photo?fbid=3018127648234776&set=a.672951139419117
https://www.facebook.com/photo?fbid=3019986758048865&set=a.672951139419117
https://www.kb.nl/nieuws/2020/bibliotheken-stellen-100-e-books-beschikbaar-via-thuisbieb
https://www.wbur.org/artery/2020/03/20/demand-e-books-rises-area-libraries
https://www.huesca.es/areas/bibliotecas/informacion-general/que-servicios-ofrecemos
https://www.huesca.es/areas/bibliotecas/informacion-general/que-servicios-ofrecemos
https://www.local10.com/news/local/2020/04/08/26-miami-dade-libraries-to-provide-reemployment-assistance-applications/
https://www.abcactionnews.com/news/region-hillsborough/2-hillsborough-county-libraries-open-drive-thru-service-to-get-send-unemployment-forms
https://www.facebook.com/levadia.library/photos/a.109481787836/10160393825182837/?type=3&theater
https://www.kclibrary.org/sites/default/files/SHCOVID19testing56finREV2.pdf?fbclid=IwAR0Au4VgVMLyG_p2w2i6SSr7wG8QnWFENVQ_jfFJBvRcYiVVloPcsLYofZQ
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ห้องสมุดในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ไดจ้ัดกิจกรรมเดิมในรูปแบบออนไลน์ รวมไปถึงการคิดค้นกิจกรรมใหม่ ๆ ยกตัวอย่างเช่น 

หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน ได้จัดกิจกรรมถอดข้อความมาราธอนแบบเสมือน (virtual transcribathon) เพ่ือสร้าง

การมีส่วนร่วมของประชาชนแม้มีการเว้นระยะห่าง ในขณะที่หอสมุดแห่งชาตินอร์เวย์ สนับสนุนผู้ใช้ให้เข้าถึงพอด

คาสต์ในขณะที่ยังไม่สามารถจัดกิจกรรมแบบตัวต่อตัวได้ หอสมุดแห่งชาติเนเธอร์แลนด์ร่วมมือกับองค์กรผู้เขียนใน

การจัดบริการผู้แต่งบนหน้าจอ นอกจากนี้ยังมีโครงการที่ระดมความร่วมมือสาธารณะแบบคลาวด์ซอร์สซิ่ง 

(crowd-sourcing) จำนวนมากอยู่บนนิตยสาร Library Journal 

ห้องสมุดประชาชนเวกาลาคาโมชาในประเทศสเปนจัดกิจกรรมแข่งขันในรูปแบบยิมคาน่าที่มีธีมงานเกี่ยวกับ

หนังสือ เพื่อช่วยให้เด็ก ๆ ได้อ่านหนังสือและช่วยผู้ปกครองในการสร้างความบันเทิงให้แก่เด็ก ห้องสมุดประชาชน

เมืองอาร์ลิงตันในสหรัฐอเมริกากำลังทำงานกับเด็ก ๆ และศิลปินในเมืองเพ่ือสร้างกิจกรรม ‘quanranzines’ (คอล

เลกชั่นงานสร้างสรรค์ท่ีบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับการกักตัว) บรรณารักษ์ในเมืองปีเตอร์ทาวน์ชิป รัฐเพนซิลวาเนีย

สร้างห้องหลบหนีดิจิทัลที่มีธีมเกี่ยวกับแฮรี่พอตเตอร์ ห้องสมุดประชาชนเมืองออร์ฮูสจัดกิจกรรมตอบคำถาม

เกี่ยวกับเพลง การประกวดผลงานเขียน ไปพร้อมกับการแต่งคำประพันธ์ออนไลน์ การให้ความช่วยเหลือในการทำ

การบ้านออนไลน์ และการโต้วาทีสาธารณะออนไลน์ ห้องสมุดในโปรตุเกสก็มีความพยายามในลักษณะใกล้เคียงกัน 

ในขณะที่ห้องสมุดในหมู่เกาะออร์กนีย์ ประเทศสก๊อตแลนด์จัดกิจกรรมการประกวดต่อเลโก ้และท่ีห้องสมุดทีเอสส

เตตเซ็นทรัล (TS State Central Library) ในเมืองจัณฑีครห์ ประเทศอินเดีย ไม่เพียงแต่มีชุดรายการกิจกรรมการ

แข่งขันสำหรับผู้ใช้เท่านั้น แต่ยังมีการแบ่งปันบทวิจารณืหนังสือและสารสนเทศอ่ืน ๆ บนสื่อสังคมด้วย ในขณะที่

ห้องสมุดต่าง ๆ ในเมืองซอลต์เลกซิตีกำลังพัฒนาข้อแนะนำในการมีส่วนร่วมกับชุมชนในวงกว้างในช่วงที่มีการปิด

พ้ืนที่ 

ห้องสมุดประชาชนบางแห่งได้พัฒนาวิธีการใหม่ ๆ ในการติดต่อกับบรรณารักษ์ทางไกลด้วย ห้องสมุดในเดนมาร์ก

จัดบริการอ้างอิงตอบคำถามจากบรรณารักษ์ออนไลน์ และห้องสมุดในเมืองออร์ฮูสมีบริการอ้างอิงเฉพาะเด็ก 

ห้องสมุดเฮลซิงบอรย์ในสวีเดนเพิ่มฟังก์ชั่นแชทบนหน้าเว็บไซต์เป็นครั้งแรก 

ในทำนองเดียวกัน ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง มีความพยายามที่จะจัดให้มีการเข้าถึงทางไกล 

ยกตัวอย่างเช่น บริการขอยืมหนังสือออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยอีสต์เวสต์ในบังคลาเทศ การติดต่อสื่อสารผ่าน

ช่องทางดิจิทัลที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แห่งโคลัมเบียและมหาวิทยาลัยเบรากรุซในประเทศเม็กซิโก 

หรือมหาวิทยาลัยโรดส์ในแอฟริกาใต้จัดชั่วโมงท่ีสามารถติดต่อห้องสมุดได้ ห้องสมุดที่มหาวิทยาลัยมาลายากำลัง

พัฒนาเครื่องมือในการช่วยค้นหาทรัพยากรและการค้นคืนหลักฐานเชิงประจักษ์ออนไลน์เกี่ยวกับการระบาดของ

https://blogs.loc.gov/law/2020/03/join-us-for-our-first-all-virtual-herencia-transcribe-a-thon/?loclr=twlaw
https://www.nb.no/historier-fra-samlingen/arrangementspodkast/
https://www.nb.no/historier-fra-samlingen/arrangementspodkast/
https://www.kb.nl/ob-kb/nieuws/2020/boek-een-schrijver-op-je-scherm
https://www.libraryjournal.com/?detailStory=library-crowdsourcing-projects-provide-productive-distraction-social-distancing-covid-19&utm_source=Marketing&utm_medium=email&utm_campaign=april9AcademicNewswire
https://www.naplesisterlibraries.org/libraryhome-an-activity-for-libraries-in-times-of-coronavirus/
https://wamu.org/story/20/04/06/arlington-public-library-is-publishing-a-quaranzine-with-work-from-local-artists/
https://wamu.org/story/20/04/06/arlington-public-library-is-publishing-a-quaranzine-with-work-from-local-artists/
https://americanlibrariesmagazine.org/blogs/the-scoop/moving-programming-online/
https://www.aakb.dk/nyheder/kort-nyt/500-ord-skrivekonkurrence-for-boern-og-unge
https://www.facebook.com/magistratendk/videos/649872658889065/UzpfSTE3MTk1ODEyMjk1OTkzNzoxNjE4NzY4ODI0OTQ1NTE5/;
https://www.aakb.dk/online-lektiehjaelp
https://www.aakb.dk/online-lektiehjaelp
https://iflaorg.sharepoint.com/sites/Plan/Shared%20Documents/:%20http:/bibliotecas.dglab.gov.pt/pt/noticias/Paginas/covidebibliotecas_2.aspx
https://www.theguardian.com/society/2020/may/06/lego-learning-and-laughter-how-libraries-are-thriving-in-lockdown
http://www.facebook.com/cslchd/
http://www.facebook.com/cslchd/
https://www.slc.gov/can/wp-content/uploads/sites/8/2020/04/Best-Practices-for-Engagement-During-COVID-19.pdf
https://www.biblioteksvagten.dk/
https://www.aakb.dk/arrangementer/boern/kontakt-boernebibliotekaren
https://www.ru.ac.za/library/
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ไวรัสโควิด-19 และเตรียมการจัดทำโปสเตอร์เพ่ืออธิบายการทำงานของเครื่องมือเหล่านี้ ในขณะที่ห้องสมุด

มหาวิทยาลัยอับกู ปาปาเซียในประเทศอาร์เมเนียได้เพ่ิมโอกาสในการติดต่อบรรณารักษ์ทางไกล เครือข่าย

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอานาโตเลีย (ANKOS) ได้เน้นให้มีการแลกเปลี่ยนทรัพยากรระหว่างห้องสมุดสมาชิกผ่านเว็บ

ท่าเดียวกัน เพ่ือเร่งให้เกิดการเข้าถึงทรัพยากรเพ่ือการวิจัย ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาท่ัวโลก ยกตัวอย่างเช่น 

มหาวิทยาลัยอีสต์เวสต์ในบังคลาเทศกำลังรวบรวมสารสนเทศเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ฟรี 

ห้องสมุดบางแห่งกำลังหาวิธีการในการช่วยผู้ทีอ่าจจะใช้ท่ียังไม่ได้สมัครสมาชิก และยังไม่สามารถเดินทางมา

ลงทะเบียน ยกตัวอย่างเช่น หอสมุดแห่งชาติเอสโตเนีย หาวิธีให้ประชาชนสามารถเข้าถึงหนังสือได้โดยไม่

จำเป็นต้องเดินทางมาติดต่อ เช่นเดียวกับห้องสมุดประชาชนภายใต้การดูแลของกระทรวงวัฒนธรรมของตุรกี 

ในขณะที่หอสมุดแห่งชาติโมร๊อกโกยังคงให้บริการจารึกออนไลน์ ห้องสมุดต่าง ๆ ในออสเตรียและโครเอเชียได้

ขยายขอบเขตการเข้าถึงการยืมทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ประชากรทั้งหมด ในขณะที่ห้องสมุดใน

อิหร่านตกลงร่วมกันที่จะยอมรับที่จะให้บริการสมาชิกจากห้องสมุดอ่ืนเพื่ออนุญาตให้ประชาชนสามารถใช้ห้องสมุด

ที่ใกล้ที่สุดได้ องค์กร Cultuurconnect ในเบลเยี่ยมร่วมมือกับห้องสมุดหลายแห่ง เปิดให้บริการเนื้อหาให้ผู้ใช้ที่ยัง

ไม่ลงทะเบียน เช่นเดียวกับองค์กร Booklist ในสหรัฐอเมริกาท่ีเปิดให้เข้าถึงบทวิจารณ์หนังสือและทรัพยากรอ่ืน ๆ 

ขององค์กร 

ในหลาย ๆ ประเทศ การให้บริการอินเทอร์เน็ต WiFi โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ถือว่าเป็นส่วนสำคัญของการให้บริการของ

ห้องสมุด ในสหรัฐอเมริกา มีเสียงเรียกร้องให้ห้องสมุดเปิดเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไว้เพ่ือให้ผู้ใช้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้

จากรถยนต์ของเขาหากจำเป็น ห้องสมุดอ่ืนกำลังให้บริการโปรแกรม Zoom เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้ห้องสมุดติดต่อกับ

เพ่ือน ๆ ได้ 

บทบาทของห้องสมุดในฐานะผู้รักษาหลักฐานเชิงประวัติเพ่ิมข้ึนอย่างเห็นได้ชัด ข้อเขียนจาก Ithaka S+R มีการ

แนะนำโครงการต่าง ๆ ที่รวบรวมและสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศที่เก่ียวกับการแพร่ระบาด ในขณะที่

เครือข่ายสงวนรักษาอินเทอร์เน็ตนานาชาติ (International Internet Preservation Consortium) กำลัง

พิจารณาการประสานความร่วมมือในการสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย 

(สหรัฐอเมริกา) และหอสมุดแห่งชาติสเปนริเริ่มโครงการจดหมายเหตุ ในขณะที่ห้องสมุดคิงพอร์ตในรัฐเทนเนสซี 

ห้องสมุดเขตสปริงค์ฟิลด์ในรัฐอิลลินอยด์ สหรัฐอเมริกา และห้องสมุดรัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย เชิญชวนให้

สมาชิกในชุมชนแบ่งปันเรื่องราวของตนเกี่ยวกับโควิด-19 ห้องสมุดหลายแห่งในเมืองอุเอสกา ประเทศสเปน

สนับสนุนให้เด็กเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์ของตน ซึ่งช่วยให้เด็กจัดการกับความรู้สึกกดดันไปในตัวด้วย 

https://umlibweb.files.wordpress.com/2020/04/poster-promosi-14.png
https://library.aua.am/
https://library.aua.am/
http://lib.ewubd.edu/article/novel-coronavirus-content-free-access
https://www.nlib.ee/
http://koha.ekutuphane.gov.tr/
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/maroc-la-bibliotheque-nationale-assure-le-service-malgre-sa-fermeture/99863?origin=newsletter
https://www.booklistonline.com/ANNOUNCEMENT/pid=9734748
http://www.ala.org/news/press-releases/2020/03/american-
https://www.schlowlibrary.org/virtual-rooms
https://sr.ithaka.org/blog/documenting-the-covid-19-pandemic/
https://netpreserveblog.wordpress.com/2020/02/13/cdg-collection-novel-coronavirus/
https://library.columbia.edu/libraries/cuarchives/covid-19.html
https://www.ccbiblio.es/la-biblioteca-nacional-y-las-bibliotecas-autonomicas-trabajan-en-la-recoleccion-de-informacion-en-internet-sobre-el-coronavirus/
https://www.kingsporttn.gov/the-kingsport-public-library-wants-your-covid-19-stories/
https://eu.news-leader.com/story/news/local/ozarks/2020/04/24/coronavirus-covid-19-springfield-greene-county-library-create-project/5165658002/
https://www.slv.vic.gov.au/memorybank
https://blogpajaritasdepapel.wordpress.com/los-ninos-y-ninas-tambien-cuentan/
https://blogpajaritasdepapel.wordpress.com/los-ninos-y-ninas-tambien-cuentan/
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ในท้ายที่สุด บริการสนับสนุนการวิจัยของห้องสมุดต่าง ๆ ในยังคงดำเนินต่อไป เช่น ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยคูเวตเป็นผู้นำในการดำเนินโครงการวิจัยที่ศึกษาการแพร่กระจายของสารสนเทศบนสื่อสังคมเกี่ยวกับ

โควิด-19 

นอกเหนือจากบริการจำนวนมากที่นำเสนอมาแล้วนั้น ห้องสมุดในหลายประเทศยังทำงานร่วมกับหนังสือพิมพ์ 

สถานีวิทยุ และสื่อต่าง ๆ ในการสร้างการตระหนักรู้อีกด้วย 

กิจกรรมและบริการบางอย่างอาจไม่ดำเนินการได้ ยกตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเดินทางไปที่ทำงานเพ่ือ

ดำเนินกิจกรรมทางด้านการสงวนรักษาได้ ในการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว สถาบันอนุรักษ์ทรัพยากรทาง

วัฒนธรรมของออสเตรเลีย (Australian Institute for the Conservation of Cultural Material) ได้จัดเตรียม

เอกสารข้อแนะนำเช่นเดียวกันกับสมาคมห้องสมุดด้านมรดกวัฒนธรรมของฝรั่งเศส 

ทรัพยากรที่ให้บริการ 
ห้องสมุดหลายแห่งพบว่าความสนใจในการใช้งานทรัพยากรดิจิทัลเพ่ิมขึ้นอย่างมาก (ยกตัวอย่างเช่นในอังกฤษ) ซึ่ง

นำไปสู่หลายกรณีศึกษาที่มีการปรับเปลี่ยนลำดับความสำคัญของที่เน้นทรัพยากรที่อยู่ในรูปทางกายภาพไปสู่

ทรัพยากรดิจิทัล ยกตัวอย่างเช่น ห้องสมุดในประเทศเดนมาร์กอนุญาตให้ยืมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในคราวเดียวกัน

ได้มากข้ึน การสำรวจของรัฐบาลฝรั่งเศสชี้ให้เห็นถึงความต้องการหนังสือที่มากข้ึนและนำไปสู่การปรับงบประมาณ 

อย่างไรก็ตามความท้าทายยังติดอยู่ที่กลไกการป้องกันทางดิจิทัลและการจำกัดจำนวนผู้ยืมพร้อมกันในแต่ละครั้ง

ของสำนักพิมพ์ นอกจากนี้ห้องสมุดหลายแห่งในนอร์เวย์ทำงานร่วมกันเพื่อลดเวลาและความซับซ้อนในการทำงาน 

โดยรวมทรัพยากรและสารสนเทศให้อยู่บนเว็บไซต์เดียว ความร่วมมือในลักษณะดังกล่าวยังเกิดในสาธารณรัฐเช็ก

ด้วย 

กระนั้นความเป็นไปได้ในการใช้ทรัพยากรออนไลน์ยังขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการเข้าถึงเป็นสำคัญ โชคดีท่ีสำนักพิมพ์

และผู้จัดจำหน่ายหลายรายได้ริเริ่มโครงการให้ความช่วยเหลือ สำหรับเนื้อหาทางวิชาการ สำนักพิมพ์และผู้จัด

จำหน่ายไดเ้ปิดให้เข้าถึงสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับโรควิด-19 ได้อย่างเสรี บางรายช่วยให้เข้าถึงง่ายขึ้นด้วยการ

อนุญาตให้สามารถเข้าสู่ระบบและเข้าถึงทรัพยากรได้จากบริเวณอ่ืนที่อยู่นอกเหนือเครือข่ายทางการ 

นอกจากนีย้ังมีความเคลื่อนไหวที่เป็นมิตรจากสำนักพิมพ์แสวงหาผลกำไร เช่น Macmillan และ Penguin 

Random House ที่ช่วยให้ห้องสมุดประชาชนสามารถจัดซื้อและเข้าถึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่เพ่ือการยืมได้

สะดวกยิ่งขึ้น และบริษัท Audible ได้เปิดให้เข้าถึงหนังสือเสียงหลายร้อยรายการได้ด้วย อย่างไรก็ตาม การเปิดเสรี

ให้กับทรัพยากรสารสนเทศทางวิชาการ โดยเฉพาะทรัพยากรที่เกี่ยวกับโรควิด-19 นั้นอาจไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดข้ึนโดย

https://www.surveymonkey.com/r/disasterISB
https://www.surveymonkey.com/r/disasterISB
https://aiccm.org.au/sites/default/files/Closed%20by%20COVID19%20-%20ver%201.1%20-%2027Mar2020_0.pdf
http://www.bibliopat.fr/recommandations-pour-les-services-patrimoniaux-en-temps-de-pandemie
https://www.local.gov.uk/lga-600-percent-boom-online-library-memberships-some-areas-coronavirus-lockdown
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Livre-et-Lecture/Actualites/Enquete-l-impact-de-la-crise-sanitaire-Covid-19-sur-l-offre-numerique-des-bibliotheques-des-bibliotheques-territoriales
https://karanteket.no/
https://protiviru.knihovny.cz/
https://protiviru.knihovny.cz/
https://www.smithsonianmag.com/smart-news/audible-now-offers-hundreds-audiobooks-free-180974606/
https://www.liberquarterly.eu/articles/10.18352/lq.10340/
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สากลทั่วไปดังที่มีการกล่าวอ้าง ดูหัวข้อ หน่วยงานพันธมิตรของห้องสมุด ด้านล่างสำหรับข้อมูลเพ่ิมเติม โดยเฉพาะ

ในสาขาวิชาที่เก่ียวกับห้องสมุด นอกเหนือจากตัวอย่างที่ได้กล่างถึงในหัวข้อ สมาคมวิชาชีพ ด้านล่างแล้ว สถาบัน 

ENSSIB ในฝรั่งเศสได้เปิดให้เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างเสรี 

ผู้ให้บริการสารสนเทศรายอ่ืน เช่น Internet Archive ได้นำทรัพยากรสารสนเทศจำนวนมหาศาลให้บริการโดยมี

ข้อจำกัดในการเข้าถึงบางประการ เพื่อสนับสนุนนักเรียน นักศึกษา นักวิจัย และบุคคลอ่ืน ๆ ในการเข้าถึง

สารสนเทศในช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้ องค์กรความร่วมมือเฮธิทรัสต์ (Hathi Trust) ก็อนุญาตให้ห้องสมุดต่าง 

ๆ ยืมสำเนาดิจิทัลของหนังสือที่ห้องสมุดสมาชิกครอบครองตัวเล่มฉบับพิมพ์ไปใช้งานได้ ถึงแม้ว่าจะยังไม่สามารถ

ทำได้ทั่วโลกเนื่องจากกฎหมายลิขสิทธิ์ 

นอกจากนี้ ยังมีแหล่งทรัพยากรอีกเป็นจำนวนมากที่เปิดให้เข้าถึงทรัพยากรทางการศึกษาได้ฟรี ตัวอย่างที่

น่าสนใจ คือ เว็บไซต์ Open Education Resources (OER) Commons ซ่ึงเปิดให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรที่

รวบรวมและดูแลจากทีมบรรณารักษ์ แผนกการศึกษาขององค์การยูเนสโกได้รวบรวมลิงก์ของทรัพยากรสารสนเทศ

ทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ นอกจากนี้ในเว็บเพจจดหมายเหตุของยูเนสโกยังมีคอลเลกชันการบันทึกเสียงจาก

อดีตด้วย อีกท้ังหอสมุดแห่งชาติอินเดียยังได้พัฒนาเครื่องมือค้นหาสำหรับทรัพยากรสารสนเทศแบบเปิดสำหรับ

นักวิจัย เด็กและวัยรุ่นอีกด้วย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีทรัพยากรสำหรับการสอนในเรื่องความฉลาดรู้ทางสื่อและสารสนเทศในรูปออนไลน์จำนวน

มาก ซึ่งนี่คือความเชี่ยวชาญดั้งเดิมที่เข้มแข็งของห้องสมุดและเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน 

อีกตัวอย่างหนึ่งคือ บทเรียนออนไลน์เสรีขนาดใหญ่ (MOOC) ที่อยู่บนแพลตฟอร์ม Commonwealth of 

Learning ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง ได้เพ่ิมบริการฝึกอบรมเก่ียวกับความฉลาดรู้ทางสารสนเทศเพ่ือ

ช่วยให้นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าออนไลน์ได้ ห้องสมุดในรัฐฮาวาย เช่นเดียวกับเมืองเลิฟแลนด์ รัฐโคโลราโด 

และเมืองอ่ืน ๆ ในสหรัฐอเมริกาก็กำลังให้บริการบทเรียนออนไลน์หลายรายการในเรื่องความฉลาดรู้ทาง

สารสนเทศที่เก่ียวข้องกับการแพร่ระบาด ในขณะที่สถาบันการวิจัยด้านห้องสมุดและสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

เอาโตโนมาแห่งเม็กซิโกกำลังจัดชุดรายการสัมมนาบนเว็บเกี่ยวกับข้อมูลอันเป็นเท็จ ความท่วมท้นของสารสนเทศ 

การเข้าถึงข้อมูลอย่างเสรี และโควิด-19 (ดูที่นี ่และที่นี่) และกำลังจัดทำรายการทรัพยากรที่สามารถเข้าถึงอย่าง

เสรีเกี่ยวกับหัวข้อดังกล่าว นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยอีสต์เวสต์ของบังคลาเทศได้เข้าร่วมในกิจกรรมในหัวข้อ

เดียวกันนี้ด้วย  

https://www.liberquarterly.eu/articles/10.18352/lq.10340/
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/bibliotheques-l-enssib-ouvre-l-acces-a-ses-ressources/100351?origin=newsletter
https://blog.archive.org/2020/03/24/announcing-a-national-emergency-library-to-provide-digitized-books-to-students-and-the-public/
https://news.cornell.edu/stories/2020/04/library-boosts-digital-resources-teaching-learning
http://www.oercommons.org/
https://en.unesco.org/themes/education-emergencies/coronavirus-school-closures
https://digital.archives.unesco.org/en/collection/sound-recordings/?mode=gallery&view=horizontal&sort=random%7B1585925548296%7D%20asc
https://nationallibrary.gov.in/home/open_educational_resources#gsc.tab=0
https://nationallibrary.gov.in/home/children_educational_eresources
https://www.mooc4dev.org/node/322
https://www.mooc4dev.org/node/322
https://news.cornell.edu/stories/2020/04/library-boosts-digital-resources-teaching-learning
https://www.libraryjournal.com/?detailStory=libraries-fight-misinformation-on-coronavirus
https://lovelandpubliclibrary.org/event/covid-19-misinformation-class/2020-04-17/
https://www.youtube.com/watch?v=qh1hHy8QCb4&t=399s
https://www.youtube.com/watch?v=aUtEKlEIqnc&t=4s
https://sites.google.com/view/bibliotecaiibitemporal/elija-su-tema/recursos-de-acceso-abierto#h.qaqdra3my1vs
https://sites.google.com/view/bibliotecaiibitemporal/elija-su-tema/recursos-de-acceso-abierto#h.qaqdra3my1vs
https://allevents.in/online/importance-of-information-literacy-during-the-covid-19-pandemic/200019615593742
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แม้กระนั้น ประเด็นสำคัญยังอยู่ที่การที่ผู้ถือครองลิขสิทธิ์ทั้งหมดดำเนินการช่วยให้สามารถเข้าถึงสารสนเทศเพ่ือ

การวิจัย การศึกษา และวัฒนธรรมสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างดีที่สุด ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศบราซิล แนว

ทางการดำเนินงานของผู้ถือครองลิขสิทธิ์รวมถึงการขาดกฎหมายลิขสิทธิ์ที่เหมาะสมส่งผลให้ห้องสมุดไม่สามารถ

ให้บริการแพลตฟอร์มหนังสือดิจิทัลได้ เว้นเสียแต่เป็นหนังสือที่เป็นสมบัติสาธารณะ ในอินเดีย มีการเรียกร้องให้

หันมาสนใจกับความสามารถในการเข้าถึงได้มากขึ้น 

สมาคมและกลุ่มต่าง ๆ รวมไปถึงข่ายความร่วมมือสากลของเครือข่ายห้องสมุด (International Coalition of 

Library Consortia) องค์กร LIBER และสมาคมผู้บริหารห้องสมุดมหาวิทยาลัยในฝรั่งเศสเสนอให้สำนักพิมพ์

อนุญาตให้เข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ได้ ในขณะที่บรรณารักษ์ในอิตาลีหลายคนเสนอข้อเรียกร้องให้มีมาตรการที่

เข้มแข็งมากข้ึนในการเปิดให้เข้าถึง ส่วนบรรณารักษ์ในสเปนก็ได้ออกมาเน้นย้ำความจำเป็นที่จะต้องขับเคลื่อนไปสู่

การเปิดให้เข้าถึงอย่างเสรีให้เร็วยิ่งขึ้น และองค์กร JISC ในสหราชอาณาจักรได้ออกแนวปฏิบัติพื้นฐานบางประการ

โดยหวังว่าสำนักพิมพ์และผู้จัดจำหน่ายทั้งหลายจะนำไปปฏิบัติ IFLA เองก็เป็นผู้นำในความพยายามที่จะกระตุ้นให้

องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเล็งเห็นว่ากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่สมดุลจะช่วยให้ส่งเสริมการเข้าถึงได้

อย่างไร 

สมาคมห้องสมุดและกลุ่มต่าง ๆ ต่างกำลังทำงานเพ่ือทำให้เกิดการเข้าถึงได้ดีขึ้น สมาคมห้องสมุดและสารสนเทศ

แห่งออสเตรเลีย องค์กรไลบรารี่ไอร์แลนด์ (Libraries Ireland) และสมาคมห้องสมุดและสารสนเทศแห่ง

นิวซีแลนด์ได้เจรจาและตกลงกับสำนักพิมพ์ระดับชาติและผู้แต่ง ในการอนุญาตให้ห้องสมุดประชาชนสามารถ

นำเสนอบริการอ่านหนังสือเล่าเรื่องออนไลน์ได้โดยไม่ต้องกังวลกับการละเมิดลิขสิทธิ์ สำนักพิมพ์ในแคนาดาหลาย

แห่งได้ยกเว้นค่าบอกรับตามคำเรียกร้องของห้องสมุด 

นอกเหนือจากนี้ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา (ครอบคลุมทั้งการใช้งานที่เป็นธรรมในวงกว้างและการอ่านหนังสือเล่า

เรื่องออนไลน์) ออสเตรเลีย และสหราชอาณาจักร ได้มีการเสนอข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทำได้

และทำไม่ได้ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ ประเทศฮังการีมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายลิขสิทธิ์ที่เป็นประโยชน์ในการ

อนุญาตให้เข้าถึงทางดิจิทัลได้ 

ตัวอย่างสุดท้าย สมาคมห้องสมุดอเมริกันประสบความสำเร็จในการโต้ย้งเพ่ือให้ห้องสมุดได้รับการบรรจุไว้ในชุด

กระตุ้นเศรษฐกิจที่ประกาศโดยรัฐบาล ทั้งนี้เหตุผลหนึ่งมาจากการที่ห้องสมุดจะต้องเผชิญกับความจำเป็นในการ

ลงทุนกับเนื้อหาและบริการใหม่ ๆ เพื่อสนับสนุนผู้ใช้ด้วย นอกจากนี้ ผู้ให้ทุนสำหรับห้องสมุดบางราย เช่น IMLS 

https://scroll.in/article/962010/a-lockdown-reminder-to-publishers-please-publish-editions-for-the-print-disabled-along-with-e-books
https://icolc.net/statement/statement-global-covid-19-pandemic-and-its-impact-library-services-and-resources?fbclid=IwAR3xamfmtOGVoFdJCLpsMyE0YcpBlKm5JkX3W4aACBw77yY3yG25PNmIEkw
https://icolc.net/statement/statement-global-covid-19-pandemic-and-its-impact-library-services-and-resources?fbclid=IwAR3xamfmtOGVoFdJCLpsMyE0YcpBlKm5JkX3W4aACBw77yY3yG25PNmIEkw
https://libereurope.eu/blog/2020/04/14/copyright-coronavirus-statement/
https://adbu.fr/appel-adbu-couperin-eprist-aux-editeurs-academiques/
https://secure.avaaz.org/it/community_petitions/international_association_of_scientific_technical__appello_per_il_diritto_di_accesso_alla_conoscenza_scientifica_in_stato_di_emergenza_/
http://blog.csuc.cat/wp-content/uploads/2020/03/Statement_on_open_and_sustainable_knowledge.pdf
https://www.jisc.ac.uk/news/statement-on-access-to-content-in-response-to-covid-19-20-mar-2020
https://www.ifla.org/node/92993
https://www.alia.org.au/news/21007/book-industry-partners-come-agreement-copyright
https://www.alia.org.au/news/21007/book-industry-partners-come-agreement-copyright
https://www.librariesireland.ie/services/right-to-read/spring-into-storytime
http://www.coalitionforbooks.nz/storytime/
http://www.coalitionforbooks.nz/storytime/
https://www.accesscopyright.ca/read-aloud
http://www.ala.org/advocacy/copyright
http://cfla-fcab.ca/en/uncategorized/fair-dealing-guidance-for-canadian-libraries-during-the-time-of-covid-19/
http://cfla-fcab.ca/en/uncategorized/online-storytimes-copyright-guidelines-for-canadian-public-libraries-during-covid-19/
http://cfla-fcab.ca/en/uncategorized/online-storytimes-copyright-guidelines-for-canadian-public-libraries-during-covid-19/
https://www.smartcopying.edu.au/information-sheets/schools/remote-online-learning-during-the-covid-19-outbreak
https://copyrightliteracy.org/tag/covid-19/
https://www.ki.oszk.hu/hir/konyvtari-intezet/kormanyrendelet-modositja-szerzoi-jogi-torvenyt-az-oktatasi-celu-szabad
https://americanlibrariesmagazine.org/blogs/the-scoop/cares-act-federal-relief-package-supports-libraries/?fbclid=IwAR1_gGgZgrkKu7adTxMxWNzRoSkbCaXn7EwZq6NQ93aTWubcRGDgMzYkbSY
https://www.imls.gov/news/imls-authorizes-new-grant-flexibilities-libraries-museums
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ในสหรัฐอเมริกาอนุญาตให้ผู้ได้รับทุนได้รับความยืดหยุ่นเป็นพิเศษเท่าท่ีจะเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการที่ได้รับ

จัดสรรไปแล้วเนื่องจากโควิด-19 

การบริหารการทำงานทางไกล 
เนื่องจากที่ทำการสำนักงานของห้องสมุดและสมาคมห้องสมุดต่าง ๆ ต้องปิดทำการลง ผู้ที่ทำงานในวงการ

ห้องสมุดท้ังหลายต้องเผชิญกับความท้าทายในการบริหารการทำงานทางไกลที่มีประสิทธิภาพ 

แน่นอนว่าสถานการณ์ที่ดีที่สุดคือ ความสามารถที่จะวางแผนล่วงหน้าได้ และทำให้มั่นใจได้ว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนจะ

ได้รับเครื่องมือและการฝึกอบรมที่จำเป็นสำหรับการทำงานที่บ้านที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย และสามารถ

ติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะดวก เนื่องจากหลายคนต้องตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน ทำให้มีทรัพยากรที่สามารถ

เข้าถึงได้บนอินเทอร์เน็ตจำนวนมาก โดยเนื้อหาสำคัญอยู่ที่การติดต่อสื่อสารอยู่เป็นประจำและการรักษาสปิริตและ

แรงจูงใจที่ดีเอาไว้ให้ได้ ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีความแน่ชัดว่ามาตรการจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ การมีแผนการที่พร้อม

สำหรับการจัดการกับผลกระทบในระยะยาวเป็นสิ่งพึงปฏิบัติ 

สมาคมวิชาชีพบางแห่ง เช่น ในสหรัฐอเมริกา - ดูการสัมมนาทางเว็บในหัวข้อนี้โดยเฉพาะ - หรือในแถบลาติน

อเมริกา สนับสนุนให้มีการแบ่งปันแนวความคิดในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงผลสะท้อนเกี่ยวกับวิธีการ

ให้บริการผู้ใช้ที่ดีที่สุดโดยทั่วไป องค์กรบลูชีลด์ออสเตรเลีย (Blue Shield Australia) เสนอแนวคิดท่ีเป็นประโยชน์

เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์อย่างต่อเนื่องในช่วงที่มีการปิดพ้ืนที่ ในขณะที่ห้องสมุดอัลอับบาสโฮลี่ไชร์นใน

อิรักมีการจัดทำวิดีโอ (ที่นี ่และ ที่นี)่ เพ่ือช่วยให้เจ้าหน้าที่เข้าใจวิธีการทำงานจากบ้านที่ดีที่สุด 

สมาคมห้องสมุดต่าง ๆ ก็กำลังหาวิถีทางในการที่ทำงานเพ่ือสนับสนุนสมาชิกต่อไปด้วยเช่นกัน สมาคมห้องสมุด

ลัตเวียจัดการประชุมออนไลน์ พร้อมทั้งจัดชุดรายการกิจกรรมแบบเสมือนและการรณรงค์ในสื่อสังคม สมาคม

ห้องสมุดและสารสนเทศนิวซีแลนด์จัดให้มีบริการเสมือนสำหรับบรรณารักษ์ เช่นเดียวกันกับสมาคมห้องสมุดและ

สารสนเทศแห่งออสเตรเลีย ห้องสมุดอเล็กซานเดรียในอียิปต์ได้สร้างชุดรายการวิดีโอขึ้นมาเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน

สารสนเทศได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน 

ENSSIB ในฝรั่งเศสจัดชุดรายการสัมมนาทางเว็บในหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของวิกฤตท่ีมีต่อ

ห้องสมุด (และมีการสรุปเป็นภาษาอังกฤษ) ในขณะที่องค์กร Public Libraries 2030 ในยุโรปกำลังทำงานร่วมกับ

โรงเรียนบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซาท์แคโลไรนา (สหรัฐอเมริกา) ในการแบ่งปัน

ทรัพยากรการฝึกอบรมด้วย สมาคมห้องสมุดเดนมาร์กมีการจัดบทเรียนเกี่ยวกับการคิดเชิงออกแบบสำหรับ

http://www.ala.org/tools/atoz/pandemic-preparedness#Library%20topics
https://alapublishing.webex.com/recordingservice/sites/alapublishing/recording/58f41641f2b54c4ea4433200ccb13626
https://www.infotecarios.com/en/bibliotecarios-en-accion/#.XnyY1KhKg2w
https://www.infotecarios.com/en/bibliotecarios-en-accion/#.XnyY1KhKg2w
http://blueshieldaustralia.org.au/news/closed-by-covid-19-checklist-for-glams-and-historical-and-heritage-sites/
https://youtu.be/GeHSrecqATA
https://youtu.be/GeHSrecqATA
https://www.librariesaotearoa.org.nz/korero-blog
https://www.alia.org.au/our-communities/alia-connects
https://www.alia.org.au/our-communities/alia-connects
https://www.youtube.com/watch?v=Xr6XMEW1bv0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3bjAj1vGzsIvyGbYPq5RVm7Nnzeop6aQqw0mfoKJCMtrvCgFuXaGmxgQA
https://www.youtube.com/watch?v=Xr6XMEW1bv0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3bjAj1vGzsIvyGbYPq5RVm7Nnzeop6aQqw0mfoKJCMtrvCgFuXaGmxgQA
http://raphaellebats.blogspot.com/2020/04/francophone-webinar-bibliocovid19.html
https://librarian.support/
https://www.facebook.com/designthinkingforlibraries/photos/a.380326222408312/903787470062182/?type=3&theater
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ห้องสมุด และสมาคมห้องสมุดออสเตรียปรับเปลี่ยนบริการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนี่อง จากรูปแบบตัวต่อตัวไปสู่

การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (อีเลิร์นนิ่ง) หอสมุดแห่งชาติอินเดียสนับสนุนเจ้าหน้าที่ฝึกหัดด้วยการจัดชุดรายการ

สัมมนาบนเว็บอย่างต่อเนื่อง ดูข้อมูลเพ่ิมเติมที่หัวข้อ สมาคมห้องสมุด ด้านล่าง 

การปรับเปลี่ยนบทบาทของทรัพยากรต่าง ๆ ของห้องสมุด 
สำหรับห้องสมุดที่ปดิทำการและความต้องการในการใช้บริการลดลง เจ้าหน้าที่ห้องสมุดได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการ

ปฏิบัติงานในบทบาทอ่ืน ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศไอร์แลนด์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดเข้าไปช่วยสนับสนุนการติดตาม

การติดต่อของโรค (ในขณะที่บรรณารักษ์ในซานฟรานซิสโกก็ได้อาสาเข้าไปช่วยงานนี้เช่นเดียวกัน) และในเมืองชี

เนตส์ ประเทศเช็กเกีย เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานในหน้าที่อ่ืนเป็นการชั่วคราว ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ท่ีห้องสมุด

มหาวิทยาลัยทูเลนได้เจ้าไปมีส่วนร่วมในการให้คำแนะนำทางวิทยาศษสตร์ให้แก่องค์กรอนามัยโลก 

มีตัวอย่างของบรรณารักษ์ท่ีย้ายไปช่วยงานที่ศูนย์กักตัวต่าง ๆ ทั่วประเทศอังกฤษ เพ่ือทำให้คนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง

เหล่านี้สามารถติดต่อกับโลกภายนอกได้ ซึ่งสถานการณ์เช่นนี้เกิดข้ึนในเมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์และ

เมืองนิวมาร์เก็ต ประเทศแคนาดาเช่นกัน นอกจากนี้บรรณารักษ์ในที่อ่ืน ๆ ยังได้อาสาช่วยในโครงการต่าง ๆ ของ

ชุมชน หรือช่วยในการพัฒนาคุณภาพของบทความในวิกิพีเดียเกี่ยวกับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ยกตัวอย่างเช่นในประเทศ

เม็กซิโก รายการเปลี่ยนแปลงหน้าที่การทำงานนอกเหนือจากนี้ สามารถดูได้จากเว็บไซต์ Public Libraries News 

ในรัฐแคนซัสที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ประชาชนสูญเสียบ้านเพิ่มมากขึ้น ห้องสมุดได้นำเครื่องคอมพิวเตอร์

พกพาและจุดเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแบบไวไฟออกให้บริการแก่ท่ีพักของคนไร้บ้าน ในขณะที่ห้องสมุดในเมืองโตเลโด 

รัฐโอไฮโอ ได้มอบยานพาหนะเพ่ือนำไปใช้งาน ห้องสมุดในเมืองเอ็ดมอนตัน ประเทศแคนาดามีการบริจาค

เครื่องมือต่าง ๆ ห้องสมุดริชแลนด์ รัฐเซาท์แคโลไรนา มีการแบ่งปันสถานทีที่ตั้งน้ำยาล้างมือ ห้องสมุดเซาท์แพซาดี

นา ในรัฐโคโลราโดมีการตั้งห้องน้ำเคลื่อนที่และสถานที่ล้างมือในบริเวณที่จอดรถ 

ห้องสมุดริชแลนด์ก็กำลังนำเสนอทรัพยากรหลักเพ่ือช่วยเหลือคนที่กำลังตกงาน เช่นเดียวกันกับห้องสมุดประชาชน

เมอืงอินเดียแนโพลิส ห้องสมุดเขตเซนต์หลุยส์มีการแจกอาหารแบบไดร์ฟทรูสำหรับเด็ก ในขณะที่ห้องสมุด

ประชาชนเมืองซินซินแนติและห้องสมุดประชาชนบางแห่งในเมืองโทรอนโตก็ทำหน้าที่เป็นธนาคารอาหาร 

ห้องสมุดในเมืองยาร์ราและเมืองโมนาช ออสเตรเลีย กำลังสนับสนุนการส่งอาหารไปให้แก่ครอบครัวที่ด้อยโอกาส

และคนที่ประสบปัญหาไร้บ้าน 

https://www.facebook.com/designthinkingforlibraries/photos/a.380326222408312/903787470062182/?type=3&theater
https://www.marketwatch.com/story/librarians-are-being-enlisted-to-help-in-the-battle-against-coronavirus-pandemic-how-you-too-can-become-a-contact-tracer-2020-05-08?fbclid=IwAR3WzYTl4GEqG_TXX62jwra2sACrL-RBJgvEMKNesIA2IB4KOyK7grJp0e8
https://www.facebook.com/knihovna.trinec/photos/a.318879550023/10163273891030024/?type=3&theater
https://www.facebook.com/knihovna.trinec/photos/a.318879550023/10163273891030024/?type=3&theater
https://sph.tulane.edu/news/tulane-university-librarians-contribute-global-health-crisis-response
https://www.publiclibrariesnews.com/about-public-libraries-news/coronavirus-public-library-ideas-and-responses
https://ourauckland.aucklandcouncil.govt.nz/articles/news/2020/04/auckland-libraries-call-to-check/?fbclid=IwAR1XdhR8JKNHnWXs6cYKJ3EfHFDghSzhXWVrw-NMzKNR82Il_5kuD9TVuEg
https://www.newmarketpl.ca/en/covid-19.aspx
https://internewscast.com/coronavirus-will-overwhelm-n-y-health-care-system-cuomo-says-live-updates/
https://www.publiclibrariesnews.com/about-public-libraries-news/coronavirus-public-library-ideas-and-responses
https://www.rd.com/culture/3-things-libraries-across-america-are-doing-to-fight-the-coronavirus/
https://www.rd.com/culture/3-things-libraries-across-america-are-doing-to-fight-the-coronavirus/
https://www.libraryjournal.com/?detailStory=canadian-libraries-respond-to-covid-19&fbclid=IwAR2Ikj5tFFJiAutHjyE0tnvziXrnWwGXB5gaX_C1OeNsR9L8MtxuOghpNAM
https://www.richlandlibrary.com/
https://www.coloradoboulevard.net/south-pasadena-librarys-ada-accessible-port-a-potty-and-hand-washing-station/
https://www.coloradoboulevard.net/south-pasadena-librarys-ada-accessible-port-a-potty-and-hand-washing-station/
https://www.indypl.org/news-and-announcements/grow-with-google-to-partner-with-indy-library-for-free-wifi-hotspot-lending
https://www.indypl.org/news-and-announcements/grow-with-google-to-partner-with-indy-library-for-free-wifi-hotspot-lending
https://www.slcl.org/drive-thru-meals
https://eu.cincinnati.com/story/news/2020/03/25/cincinnati-schools-food-pick-up-sites-provide-relief-families/5077265002/
https://eu.cincinnati.com/story/news/2020/03/25/cincinnati-schools-food-pick-up-sites-provide-relief-families/5077265002/
https://www.blogto.com/eat_drink/2020/04/toronto-library-food-banks/
https://amp.theage.com.au/culture/books/with-books-under-lock-and-key-libraries-reach-out-online-20200331-p54fl5.html?__twitter_impression=true
https://www.facebook.com/monashlibraries/posts/3227321453978686


22 
 
ในขณะที่ห้องสมุดโรงเรียนในเมืองโอคลาโฮมาซิตี้มีการส่งหนังสือไปให้เด็ก ๆ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเพนซิลเว

เนียสเตตแจกคอมพิวเตอร์พกพาและอุปกรณ์อ่ืน ๆ ให้แก่นักศึกษาท่ีไม่สามารถเรียนจากที่บ้านได้หากขาดอุปกรณ์

เหล่านี้ เช่นเดียวกันกับห้องสมุดของโรงเรียนเทคนิคข้ันสูงด้านวิศวกรรมศาสตร์ UPM ในประเทศสเปน 

พ้ืนที่ห้องสมุดและอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ถูกปรับเปลี่ยนบทบาทด้วยเช่นกัน ห้องสมุดในเมืองซานฟรานซิสโกถูกปรับให้

เป็นสถานที่รับเลี้ยงเด็กสำหรับบุตรของเจ้าหน้าที่ที่ทำงานสำคัญ ในขณะที่ห้องสมุดลูว์ซัก ในเมืองแองเคอเรจ รัฐ

อะแลสกา ถูกใช้เป็นศูนย์ประสานงานฉุกเฉิน ในขณะที่ห้องสมุดในเมืองสโปแคน รัฐออริกอน กลายเป็นที่พัก

สำหรับคนไร้บ้าน และพ้ืนที่จอดรถของห้องสมุดในเมืองซานหลุยส์โอบิสโป รัฐแคลิฟอร์เนีย เปิดให้ใช้เป็นพื้นที่

ปลอดภัยสำหรับคนที่ต้องใช้ชีวิตในรถ ตู้คืนหนังสือในเมืองโอกแลนด์ รัฐแคลิฟอร์เนียถูกเปลี่ยนใช้เพ่ือรวบรวม

หน้ากากอนามัยที่เหลือใช้ ห้องสมุดในเมืองแคนซัสซิตี้ก็ใช้เป็นศูนย์ตรวจโรคโควิด-19 

ในเทศมณฑลไคลเพดา ประเทศลิทัวเนีย หอสมุดแห่งชาติร่วมมือกับโรงเรียนด้านหุ่นยนต์ได้นำเครื่องพิมพ์สามมิติ

มาใช้ในการพิมพ์ชุดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายและอุปกรณ์อ่ืน ๆ เช่น ที่จับประต ูห้องสมุดต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกา 

แคนาดา นิวซีแลนด์ ฝรั่งเศส และโปรตุเกสกำลังดำเนินการในลักษณะเดียวกัน ในขณะที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย

อนุมัติให้ใครก็ตามท่ีมีเครื่องพิมพ์สามมิตินำข้อมูลออกแบบอุปกรณ์เหล่านี้ไปใช้ช่วยเหลือผู้อื่น แผนกสงวนรักษา

ของห้องสมุดในอเมริกาหลายแห่งได้บริจาคอุปกรณ์ท่ีมีอยู่เพ่ือช่วยเหลือเช่นเดียวกัน เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 

Valapattanam GP ในอินเดียรวบรวมหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่ผลิตโดยคนในพ้ืนที่เพ่ือแจกจ่ายต่อไป 

แต่กระนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าห้องสมุดจะทิ้งเรื่องหนังสือไป! การบอกรับบริการกล่องปริศนาของทรัพยากรใน

ห้องสมุดรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียได้รับความนิยมอย่างล้นหลามภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว และห้องสมุดเมือง

แคนซัสซิตี้ในสหรัฐอเมริกาได้มีการนำส่งถุงหนังสือไปยังพ้ืนที่ที่ขาดแคลน 

 [รูปภาพ] โควิด-19 และห้องสมุด: ชั้นหนังสือในห้องสมุด 

การเปิดห้องสมุดอีกครั้ง 
ความเคลื่อนไหวในการเปิดห้องสมุดอีกครั้งได้รับการบรรจุเป็นวาระมากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อแต่ละประเทศมีการ

พิจารณาผ่อนคลายมาตรการข้อจำกัดในวงกว้าง ในกรณีของโรงเรียน ห้องสมุดยังคงปิดทำการถึงแม้ว่าจะการเรียน

การสอนจะเริ่มขึ้นแล้วอีกครั้ง (ดังเช่นกรณีของเมืองลือกุมคลอสเตอร์ ประเทศเดนมาร์ก) เป็นที่แน่นอนว่าการ

ตัดสินใจที่จะเปิดให้บริการอีกครั้งจะขึ้นอยู่กับการประเมินความเสี่ยงในภาพรวมจากทางการ ข้อแนะนำของ

สมาคมห้องสมุดญี่ปุ่นเสนอแนะให้ใช้กระบวนการ 4 ขั้นตอน ยกตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากพ้ืนผิว 

https://www.slj.com/?detailStory=with-schools-closed-districts-committed-to-keeping-kids-fed-coronavirus-covid19
https://it.psu.edu/news/loaner-devices
https://it.psu.edu/news/loaner-devices
http://www.etsit.upm.es/otros-elementos/noticias.html?tx_news_pi1%5bnews%5d=907&tx_news_pi1%5bcontroller%5d=News&tx_news_pi1%5baction%5d=detail&cHash=b5b31fe26a851e002da160d51f084c81
https://static1.squarespace.com/static/5c01d13ab98a788a7a0cfd93/t/5e6bf9dd56d20174160fdf06/1584134621503/03.13.20+Libraries+and+Recreation+Facilities_COVID-19.pdf
https://www.adn.com/alaska-news/anchorage/2020/03/27/anchorage-moves-its-emergency-operations-center-into-the-loussac-library/
https://www.adn.com/alaska-news/anchorage/2020/03/27/anchorage-moves-its-emergency-operations-center-into-the-loussac-library/
https://www.spokesman.com/stories/2020/mar/30/downtown-library-opens-as-temporary-homeless-shelt/
https://www.ksby.com/news/local-news/slo-county-safe-parking-program-gives-homeless-a-place-to-sleep
http://hoodline.com/2020/03/where-to-donate-masks-gloves-and-supplies-for-san-francisco-hospitals-in-need
https://www.kclibrary.org/sites/default/files/SHCOVID19testing56finREV2.pdf?fbclid=IwAR0Au4VgVMLyG_p2w2i6SSr7wG8QnWFENVQ_jfFJBvRcYiVVloPcsLYofZQ
https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/1156410/lithuanian-libraries-start-3d-printing-face-shields-for-medics
https://www.euronews.com/2020/03/28/coronavirus-creativity-the-lithuanians-making-hand-free-door-handles
https://www.theatlantic.com/notes/2020/03/public-libraries-novel-response-to-a-novel-virus/609058/;
https://www.inksmith.ca/
https://www.napierlibrary.co.nz/my-library/news/article/186#186
https://cyrzbib.net/2020/03/30/bibliomakers-vs-covid19/
http://bibliotecas.dglab.gov.pt/pt/noticias/Paginas/viseirasbibliotecas.aspx
https://www.infodocket.com/2020/03/23/columbia-university-librarians-provide-guide-and-design-for-3d-printable-face-shields/
https://www.infodocket.com/2020/03/23/columbia-university-librarians-provide-guide-and-design-for-3d-printable-face-shields/
https://americanlibrariesmagazine.org/blogs/the-scoop/university-libraries-help-hospitals-with-ppe-donations/
https://valapattanamgplibrary.blogspot.com/2020/04/mask-to-mask-children-of-valapattanam.html?fbclid=IwAR2ttqdN6XdC9pEsHoRObRGjTnhEWPT_tX3pLIEKkO2LNe8agoBqvK0AUMI
https://valapattanamgplibrary.blogspot.com/2020/04/mask-to-mask-children-of-valapattanam.html?fbclid=IwAR2ttqdN6XdC9pEsHoRObRGjTnhEWPT_tX3pLIEKkO2LNe8agoBqvK0AUMI
https://slwa.wa.gov.au/our-services/state-library-mystery-box?fbclid=IwAR3CQxNfsg7ajnfWtLLl7duw5aakff3A6kVHSVTmDX3plFV9E3_CuEohhSk
https://www.nytimes.com/2020/04/17/world/europe/denmark-schools-coronavirus.html
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การติดต่อสื่อสารในระยะใกล้ชิดกับคนอื่น วิธีการในการใช้บริการห้องสมุด และข้อมูลเกี่ยวกับระดับในการติดเชื้อ

โดยทั่วไปในภูมิภาค 

ผู้บริหารห้องสมุดจะมีพ้ืนที่ให้ตัดสินใจมากหรือน้อยเพียงใด ว่าจะเปิดให้บริการอีกครั้งนั้น ขึ้นอยู่กับแนวทางการ

ดำเนินงานของแต่ละประเทศ ในกรณีที่ห้องสมุดมีอิสระในการตัดสินใจ การตัดสินใจที่มีข้อแนะนำและคำสั่งที่

เหมาะสมเป็นสิ่งที่สำคัญ ในประเทศอ่ืนที่มีการใช้เงื่อนไขท่ีเข้มงวดอย่างในประเทศเนเธอร์แลนด์ (ดูลิงก์ด้านล่าง) 

การเปิดทำการอีกครั้งจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขมาตรการของหน่วยงานทางการที่ดูแลห้องสมุด ที่

ห้องสมุดมิดโลเธียน รัฐอิลลินอยส์ ข้อแนะนำแนวปฏิบัติมีการกำหนดเงื่อนไขท่ีจะต้องดำเนินการก่อนการ

เคลื่อนย้ายไปสู่มาตรการขั้นต่อไป ในขณะที่ห้องสมุดโอ๊กปาร์ก รัฐอิลลินอยส์ ได้กำหนดงานที่ต้องทำในลักษณะ

ใกล้เคียงกัน 

ตัวอย่างส่วนใหญ่ที่มีจนถึงปัจจุบันเน้นวิธีการดำเนินการเป็นขั้น ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาบริการใหม่ กิจกรรมและ

เปิดให้ใช้งานพื้นที่ห้องสมุดบางส่วนเมื่อสามารถกระทำได้อย่างปลอดภัย ห้องสมุดบางแห่งก็เชื่อมโยงการยกระดับ

มาตรการจากข้ันหนึ่ง ๆ เข้ากับความคืบหน้าในการรับมือกับการระบาดในวงกว้าง ในขณะที่ห้องสมุดบางแห่งจะ

ระมัดระวังกับการกำหนดระยะเวลา สมาคมห้องสมุดและสารสนเทศแห่งออสเตรเลียได้กำหนดไว้ว่า (ดูด้านล่าง) 

แนวทางท่ีเป็นประโยชน์จะเริ่มตั้งแต่การประเมินความเสี่ยง หลังจากนั้นพัฒนาแผน และหลังจากนั้นจึงจะสามารถ

กำหนดระยะเวลาในการเริ่มเปิดให้บริการต่าง ๆ แต่ก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะพบว่าองค์กรพันธมิตรต่าง ๆ ยังไม่เปิด

ทำการซึ่งจะมีทำให้มีผลกระทบด้วยเช่นกัน 

โดยทั่วไป วงการห้องสมุดต่างออกมาเตือนถึงการเร่งให้เปิดให้บริการพื้นที่ทางกายภาพอีกครั้ง นอกจากนี้ ด้วย

ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ เป็นไปได้ว่ากฎเกณฑท์ี่เข้มงวดยังจำเป็นที่จะต้องนำมาใช้ และพึงระลึกถึงไว้ว่า

อาจจะเปน็ไปได้ที่จะต้องกลับมาปิดพ้ืนที่อีกครั้ง (ที่รัฐเวสต์เวอร์จิเนีย แนะนำให้เจ้าหน้าที่ยังคงทำงานจากที่บ้าน

สัปดาห์ละหนึ่งวันเพื่อให้เคยชินกับการทำงานทางไกล) ในตอนท้ายของหัวข้อนี้ คุณจะพบกับทางเลือกของแผน

ต่าง ๆ ที่มีการพัฒนาขึ้นมาแล้ว 

การจำกัดจำนวนคนในห้องสมุด 
ขั้นตอนหนึ่งที่ใช้ในการลดความเสี่ยงคือการลดจำนวนคนที่อยู่ในห้องสมุดในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ซึ่งจะช่วยให้การ

รักษาการเว้นระยะห่างทางสังคมทำได้ง่ายขึ้น ในมาเก๊า (ประเทศจีน) ห้องสมุดประชาชนได้ใช้ระบบจองตั๋วเพ่ือ

จำกัดจำนวนคนในห้องสมุด ซึ่งเป็นวิธีเดียวกันกับฮ่องกงในช่วงของการเปิดให้บริการอีกครั้งเมื่อไม่นานมานี้ 

https://library.wyo.gov/wp-content/uploads/2020/04/Tentative-Reopen-Plan-Midlothian-DRAFT-2.pdf
https://library.wyo.gov/wp-content/uploads/2020/04/OAK-PARK-PUBLIC-LIBRARY-COVID-19-Library-Building-Reopening-Phases.pdf
https://www.njstatelib.org/wp-content/uploads/2020/05/GUIDANCE-STATEMENT-2020-2-REOPENING-AFTER-STAY-at-HOME-ORDER-2.pdf
https://www.library.gov.mo/en/
https://news.rthk.hk/rthk/en/component/k2/1513850-20200311.htm?spTabChangeable=0
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ช่วงแรกของการเปิดทำการอีกครั้งของหอสมุดแห่งชาติเซอร์เบียอนุญาตให้มีผู้เข้าไปในพ้ืนที่นั่งอ่านได้เพียง 5 คน

เท่านั้น 

ระบบห้องสมุดในเนเธอแลนด์แนะนำให้วางตะกร้าหรือถุง (ใช้แทนตั๋วเข้าห้องสมุดเพ่ือช่วยการจำกัดจำนวนคนที่

มากที่สุดที่จะเข้าใช้ห้องสมุดได้ - ดูลิงก์ด้านล่าง) ห้องสมุดอ่ืน ๆ ก็มีคำแนะนำวิธีการต่างที่จะช่วยให้เกิดการติดเชื้อ

น้อยลง นอกจากนั้น ห้องสมุดเนเธอร์แลนด์เสนอแนะว่า กลุ่มผู้ใช้ไม่เกิน 2 คนสามารถเข้าใช้ห้องสมุดในช่วงเวลา

เดียวกนัได้ ห้องสมุดเอสโตเนียเสนอแนะให้ใช้กฎ 2+2 ซึ่งหมายถึง กลุ่มผู้ใช้ห้องสมุดไม่เกิน 2 คน รักษาระยะห่าง

อย่างน้อย 2 เมตร 

ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะมีจำนวนผู้ที่ต้องการใช้ห้องสมุดเท่าใด (ตั้งแต่ห้องสมุดในประเทศ

ฟินแลนดท์ี่มีจำนวนผู้ที่ต้องการใช้น้อยไปจนถึงห้องสมุดในเมืองชิสุโอกะ/นูมาซุในประเทศญี่ปุ่นที่มีการใช้บริการ

อย่างท่วมท้นในระยะเวลาอย่างรวดเร็ว) ห้องสมุดบางแห่งกำลังพิจารณาทางเลือกในการให้ผู้ใช้จองการเข้าใช้

บริการล่วงหน้าเพื่อจัดการจำนวนคนที่จะเข้ามาในห้องสมุดในช่วงเวลาเดียวกัน แนวปฏบิัตินี้ได้ถูกนำไปใช้ที่

หอสมุดแห่งชาติเยอรมันและหอสมุดแห่งชาติจีน นอกจากนี้บริการห้องสมุดอ่ืน ๆ เช่น การพิมพ์เอกสาร การ

สแกน หรือการสนับสนุนอ่ืน ๆ ก็สามารถใช้การนัดจองล่วงหน้าได้ ดังที่มีการเสนอจากห้องสมุดในรัฐเวสต์

เวอร์จิเนีย 

เพ่ือเปิดโอกาสให้คนสามารถเข้าใช้ห้องสมุดได้จำนวนมากข้ึน สภาห้องสมุดแห่งสาธารณรัฐเช็กได้เสนอแนะ

ทางเลือกให้จำกัดเวลาการเข้าใช้งานในห้องสมุด ซึ่งเป็นข้อเสนอที่ปรากฏในข้อแนะนำอ่ืนด้วย ห้องสมุดในฮ่องกง 

(ประเทศจีน) ก็กำลังวางแผนที่จะเปิดห้องสมุดเป็นช่วงเวลาช่วงละไม่เกิน 1 ชั่วโมง (ตามด้วยการพักสั้นๆ) เพ่ือ

จำกัดการอยู่ในพ้ืนที่ ห้องสมุดในเมืองเซี่ยงไฮ้ก็จำกัดเวลาที่ 1 ชั่วโมงเช่นเดียวกัน 

มีการพิจารณาทางเลือกอ่ืนในเมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ยกตัวอย่างเช่น การพิจารณาเปิดให้บริการนอก

เวลาทำการเท่าที่จะเป็นไปได้ และสงวนบางช่วงเวลาเพ่ือให้บริการแก่ผู้ใช้บางกลุ่มโดยเฉพาะ เช่น ผู้สูงอายุ 

(แนวความคิดนี้ก็มีการคิดจะนำไปใช้ที่สาธารณรัฐเช็ก) ข้อแนะนำเป็นทางการของประเทศโปรตุเกสก็ให้

ความสำคัญกับการช่วยเหลือกลุ่มด้อยโอกาสเป็นลำดับต้น ๆ ด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะการช่วยเหลือกลุ่มท่ีไม่มี

อินเทอร์เน็ตที่บ้าน ข้อแนะนำจากประเทศเบลเยี่ยมให้ความสนใจกับประเด็นทั้งสองข้อนี้เช่นกัน 

ในพ้ืนที่อ่ืน หากอาคารห้องสมุดไม่ได้มีการออกแบบเพ่ือรองรับการเว้นระยะห่างทางสังคมได้ รัฐบาลเลือกที่จะปิด

ทำการห้องสมุดจนกว่าความเสี่ยงในภาพรวมจะลดลง ยกตัวอย่างเช่น หอสมุดแห่งชาติเนเธอร์แลนด์เปิดให้บริการ

กดปุ่มสั่งและมารับ (click-and-collect) และบริการการทำสำเนาทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณค่า วิธีเดียวกันนี้ก็

https://akepike.fi/ei-meilla-pleksit-ihan-pienest-huurru-eli-noutopalvelua-pika-asiointia-ja-take-awayta-pike-kirjastoissa/?fbclid=IwAR0fQN0RnybtCMrgrevLTEcjCmRFBYA5XobTCl0OIviawShqQuSY69QFzFM
https://akepike.fi/ei-meilla-pleksit-ihan-pienest-huurru-eli-noutopalvelua-pika-asiointia-ja-take-awayta-pike-kirjastoissa/?fbclid=IwAR0fQN0RnybtCMrgrevLTEcjCmRFBYA5XobTCl0OIviawShqQuSY69QFzFM
https://mainichi.jp/articles/20200512/k00/00m/040/167000c
https://www.dnb.de/EN/Benutzung/benutzungLesesaalCorona.html
http://en.people.cn/n3/2020/0508/c90000-9688104.html
https://www.njstatelib.org/wp-content/uploads/2020/05/GUIDANCE-STATEMENT-2020-2-REOPENING-AFTER-STAY-at-HOME-ORDER-2.pdf
https://www.njstatelib.org/wp-content/uploads/2020/05/GUIDANCE-STATEMENT-2020-2-REOPENING-AFTER-STAY-at-HOME-ORDER-2.pdf
https://ipk.nkp.cz/docs/covid-19/recommendation-of-the-central-library-council-for-libraries-opening
https://www.hkpl.gov.hk/en/library-notices/re-openingofvenues_s3bmvbuf4uemg9h4l0kdh9vhut.html?referringSource=articleShare
https://www.hkpl.gov.hk/en/library-notices/re-openingofvenues_s3bmvbuf4uemg9h4l0kdh9vhut.html?referringSource=articleShare
https://www.bibliotheca.com/reopening-libraries-after-covid-19/
https://www.chicagotribune.com/suburbs/park-ridge/ct-prh-library-reopen-planning-tl-0423-20200416-abc7cznvs5gobdc2mytltqhh3e-story.html
https://www.kb.nl/ons-gebouw-blijft-nog-even-gesloten-maar-we-starten-onze-dienstverlening-gefaseerd-weer-op-online
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ได้นำไปใช้กับห้องสมุดเคลื่อนที่หรือห้องสมุดกลางที่มีผู้ใช้หนาแน่น ดังที่ปรากฏในข้อแนะนำของประเทศฝรั่งเศส

และห้องสมุดประชาชนเมืองแวนคูเวอร์ ในประเทศเกาหลีใต้ ห้องสมุดบางแห่งใช้ตู้ฝากของตามที่ต่าง ๆ เพ่ือทำให้

ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทรัพยากรได้โดยไม่ต้องมีการติดต่อสัมผัส 

นอกจากนี้ยังมีวิธีการอ่ืน ๆ ที่ช่วยลดความจำเป็นที่จะต้องเดินทางมาห้องสมุด ยกตัวอย่างเช่น ห้องสมุดในมาเก๊า 

(ประเทศจีน) พยายามที่จะลดความจำเป็นด้วยการยืดระยะเวลาการยืมออกไปและสนับสนุนให้คนใช้บริการ

ออนไลน์ให้มากท่ีสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ (เช่นเดียวกับห้องสมุดมหาวิทยาลัย) ห้องสมุดในฮ่องกง (ประเทศจีน) 

อนุญาตให้ยืมทรัพยากรต่อได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งและห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาท่ีนั่นก็ยกเลิกค่าปรับ 

ห้องสมุดอ่ืน ๆ กำลังวางแผนการให้บริการแบบดิจิทัล อย่างน้อยในช่วงเดือนที่กำลังจะมาถึง เช่น ห้องสมุดใน

ประเทศฝรั่งเศส ยังคงให้บริการ หรือกลับมาให้บริการส่งหนังสือ หรือห้องสมุดในเมืองเจนีวา ประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์กำหนดช่วงเวลาเฉพาะที่ผู้ใช้เดินทางมาห้องสมุดเพ่ือรับหนังสือได้  

ปัญหาหลักในปัจจุบันคือการคำนวณจำนวนผู้ใช้ที่สมควร ห้องสมุดหลายแห่งพยายามปฏิบัติตามข้อแนะนำสำหรับ

ภาคค้าปลีก ถึงแม้ว่าข้อแนะนำเหล่านั้นจะมีความหลากหลายก็ตาม ตั้งแต่ 20 ตารางเมตรต่อคนในไอร์แลนด์ 

โปรตุเกส และสโลวีเนีย 15 ตารางเมตรต่อคนในโปแลนด์และเบลเยี่ยม 10 ตารางเมตรต่อคนในสาธารณรัฐเช็ก

และออสเตรเลีย 10 ตารางเมตรต่อคนสำหรับผู้ใหญ่และ 5 ตารางเมตรต่อคนสำหรับเด็กในเนเธอร์แลนด์ และ 4 

ตารางเมตรต่อคนในออสเตรเลียและเอสโตเนีย 

การจำกัดความหนาแน่นของผู้ใช้ 
มาตรการอีกขั้นหนึ่งที่ใช้ในหลายพ้ืนที่คือการจำกัดให้เข้าใช้เฉพาะบางส่วนของห้องสมุด ถึงแม้ว่าในทางทฤษฎี 

ห้องสมุดจะมีพ้ืนที่เพียงพอสำหรับการเว้นระยะห่างทางสังคม ประเด็นที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การใช้พื้นที่บาง

พ้ืนที่อาจมีความซับซ้อนยุ่งยาก ตามข้อแนะนำของสมาคมห้องสมุดในฝรั่งเศส 

ทีฮ่่องกงและมาเก๊า (ประเทศจีน) เช่นเดิม มีการจำกัดพ้ืนที่บางส่วนไม่ได้เข้าใช้ (เช่น พ้ืนที่อ่านหนังสือของเด็ก 

ห้องประชุม และพ้ืนที่ศึกษาค้นคว้าส่วนบุคคล) สภาห้องสมุดสาธารณรัฐเช็กแนะนำให้จำกัดบริการเหลือเพียงการ

ยืมเท่านั้นก่อนอย่างน้อยเป็นลำดับแรก ในขณะเดียวกัน ห้องสมุดในเนเธอร์แลนด์กำลังวางแผนที่จะเปิดพ้ืนที่ให้แก่

กลุ่มเด็ก แต่เป็นคนละช่วงเวลากับท่ีเปิดให้ผู้ใช้กลุ่มอ่ืนมาใช้ และให้มีจุดนัดพบกับผู้ปกครองภายนอก 

วิธีการอ่ืนในการจำกัดเวลาของคนท่ีจะอยู่ใกล้ชิดกันยังรวมไปถึงการนำเฟอร์นิเจอร์ออกจากพ้ืนที่ (เพ่ือทำให้แน่ใจ

ว่าผู้ใช้จะนั่งห่างกัน) หรือกำหนดเฟอร์นิเจอร์บางชิ้นที่ไม่สามารถใช้งานได้ ดังตัวอย่างในเมืองไทเป ในประเทศ

สวีเดน มีการจัดให้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพียงหนึ่งเครื่องต่อคอมพิวเตอร์สองเครื่องและยังจำกัดจำนวนเวลาในการ

https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/french_guidance_for_re-opening_public_libraries.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/french_guidance_for_re-opening_public_libraries.pdf
https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/libraries-online-services-covid-19-1.5551682
https://www.bibliotheca.com/reopening-libraries-after-covid-19/
https://library.um.edu.mo/html/lib_news/display_libnews.php?t=1&l=en&id=597
https://bge.agenda.ch/
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/french_guidance_for_re-opening_public_libraries.pdf
http://news.rthk.hk/rthk/en/component/k2/1513850-20200311.htm?spTabChangeable=0
https://tpml.gov.taipei/News_Content.aspx?n=ECA04B5C0AF28C48&sms=EAF176D6F8EE979C&s=F1D26BF67543B595
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ใช้ด้วยเช่นกัน ห้องสมุดอ่ืนกระจายการจัดวางคอมพิวเตอร์ เช่น ใช้พื้นที่ส่วนต่าง ๆ ของอาคารในการจัดวาง

คอมพิวเตอร์ที่คาดว่าจะมีผู้ต้องการใช้งาน (อย่างเช่นที่ห้องสมุดในเมืองโทพิกา มลรัฐแคนซัส) หรือสำรองเครื่อง

คอมพิวเตอร์สำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตที่บ้าน (ดังเช่นห้องสมุดในเบลเยี่ยม) 

วิธีอ่ืน ๆ ได้แก่ การปิดพื้นที่ในการพบปะสังสรรค์ (ตามข้อเสนอแนะในฝรั่งเศส) มุมกาแฟ (ในออสเตรีย) มุมเด็ก

เล่น (ที่เนเธอร์แลนด์) หรือมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่เพ่ือไม่ให้คนต้องนั่งหรือยืนหันหน้าเข้าหากัน (ดังเช่นที่

มหาวิทยาลัยมาเก๊า) นอกจากนี้ยังมีการใช้ระบบเดินทางเดียว (รวมไปถึงการแยกทางเดินระหว่างเจ้าหน้าที่และ

ผู้ใช้ในโปรตุเกส) การนำสิ่งกีดขวางออก และสนับสนุนให้แยกทางเข้าและทางออกเท่าที่จะเป็นไปได้ดังที่ปรากฏใน

ประเทศเยอรมนี 

มีแนวทางต่าง ๆ ในการเข้าถึงหนังสือ บางแห่งเสนอแนะให้อนุญาตและแนะนำว่าห้ามทุกคนแตะต้องหนังสือที่มี

ผู้ใช้ต้องการจะยืมอย่างแน่นอน (ตามที่ปรากฏในเนเธอร์แลนด์) แผนการส่วนใหญ่คือ ปิดไม่ให้เข้าถึงชั้นหนังสือ

เป็นอันดับแรก และอนุญาตให้เฉพาะบรรณารักษ์เป็นผู้หยิบทรัพยากรเท่านั้น (ดังเช่นห้องสมุดในสโลวีเนียและ

โปรตุเกส) 

[รูปภาพ] โควิด-19 และห้องสมุด: การทำความสะอาดพ้ืนผิว 

การส่งเสริมสุขอนามัย 
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดท้ังหมดนี้ ความสำคัญของการมีมาตรฐานทางสุขอนามัยขั้นสูงถือเป็นประเด็น

หลัก เช่น  การทำให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถล้างมือได้บ่อย สามารถเข้าอุปกรณ์ป้องกันอันตราย เช่น ถุงมือ

และหน้ากากอนามัย และมีน้ำยาล้างมือที่บริเวณทางเข้า (รวมไปถึงใกล้กับอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์) 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้เจ้าหน้าที่ล้างมือเป็นประจำยังเป็นสิ่งที่เน้นย้ำกันอย่างหนัก (ท้ังก่อนและหลังการสัมผัส

กับวัสดุอุปกรณ์) รวมไปถึงการมีถังขยะสำหรับทิ้งกระดาษทิชชูและวัสดุอ่ืนที่อาจมีการปนเปื้อนของเชื้อโรคด้วย 

ตามข้อแนะนำในแคว้นแอนดาลูซิอา หนว่ยงานอาจจำเป็นต้องเพ่ิมจำนวนพนักงานทำความสะอาดหรือขยายเวลา

ทำงานพนักงานกลุ่มนี้ให้มากขึ้น 

ห้องสมุดในมาเก๊า (ประเทศจีน) ได้เข้มงวดกฎระเบียบให้ผู้ใช้ต้องสวมหน้ากากอนามัยและมีการตรวจวัดอุณหภูมิที่

บริเวณทางเข้า พร้อมทั้งให้ผู้ใช้กรอกแบบฟอร์มแสดงสถานะทางสุขภาพ (เป็นมาตรการที่กำลังพิจารณาใน

สหรัฐอเมริกาเช่นกัน ซึ่งมาตรการนี้จำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมด้วย) ผู้ใช้ห้องสมุด

สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งในฮ่องกง (ประเทศจีน) อาจต้องได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิและจำเป็นต้องใส่หน้ากาก

https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/french_guidance_for_re-opening_public_libraries.pdf
https://www.bvoe.at/themen/bibliotheken_und_corona
https://library.um.edu.mo/html/lib_news/display_libnews.php?t=1&l=en&id=597
http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com/
https://americanlibrariesmagazine.org/blogs/the-scoop/covid-19-reopening-libraries-not-when-but-how/
https://americanlibrariesmagazine.org/blogs/the-scoop/covid-19-reopening-libraries-not-when-but-how/
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อนามัยด้วยเช่นกัน ส่วนที่อ่ืน ข้อเสนอแนะจากสมาคมห้องสมุดญี่ปุ่นสนับสนุนให้ผู้ใช้ที่มีอาการป่วยใช้บริการ

ทางไกล รวมถึงผู้ที่อาศัยอยู่กับผู้ป่วยที่มีอาการของโรค หรือผู้ที่เพิ่งเดินทางไปยังบริเวณที่มีความเสี่ยงสูง 

ห้องสมุดบางแห่งเพ่ิมความพยายามในการส่งเสริมการใช้งานระบบอัตโนมัติ เช่น เครื่องบริการตนเอง เพื่อลดการ

ติดต่อ หรือจัดพ้ืนที่เพ่ือเก็บคืนหนังสือโดยไม่มีปฏิสัมพันธ์แบบตัวต่อตัว ดังเช่นในออสเตรเลีย หรือผ่านบริการ

ไดร์ฟทรูหรือการรับหนังสือโดยไม่ต้องลงจากรถ (ดังเช่นที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแห่งชาติโครเอเชีย) ห้องสมุด

ประชาชนบิลเลริกา รัฐแมสซาชูเซตส์ได้พัฒนาแบบปฏิบัติในลักษณะเดียวกันและแบ่งปันให้กับผู้ใช้เช่นเดียวกันกับ

ทีห่้องสมุดประชาชนสแกปปูส รัฐออริกอน 

สำหรับพื้นที่ท่ีไม่สามารถให้บริการแบบข้างต้นได้ ห้องสมุดบางแห่งมีการติดตั้งฉากกั้นเพ่ือปกป้องทั้งผู้ใช้และ

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดและสารสนเทศ นอกจากนี้เมื่อจำเป็นจะต้องมีชำระเงินค่าบริการ มีการแนะนำให้ใช้ช่องทาง

การชำระเงินที่ไม่ต้องมีการสัมผัส ดังเช่นในสวิตเซอร์แลนด์ หรือการยกเว้นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าพิมพ์เอกสาร ไปเลย 

เจ้าหน้าที่ใช้ปากกาชี้จุดในการบอกตำแหน่งเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ในเมืองเฮลซิงบอรย์ 

ประเทศสวีเดน ในขณะที่ห้องสมุดในโปรตุเกสมีข้อแนะนำให้เปิดประตูให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้ เพ่ือหลีกเลี่ยง

ความจำเป็นในการเปิดประตูในแต่ละครั้ง 

ขั้นตอนอ่ืน ได้แก่ การปิดใช้ห้องน้ำ (ดังเช่นในสาธารณรัฐเช็ก) การจำกัดการใช้งานห้องน้ำ รวมไปถึงการเข้มงวด

กับตารางทำความสะอาด การปิดทำการห้องสมุดทั้งหมดเป็นระยะเวลาสั้น ๆ ตลอดทั้งวันเพื่อทำความสะอาด 

(เช่นในมาเก๊า ประเทศจีน หรือท่ีห้องสมุดมหาวิทยาลัยแห่งชาติโครเอเชีย) และการกำหนดตารางทำความสะอาด

ที่สม่ำเสมอโดยเฉพาะบนพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสอยู่เป็นประจำ การตรวจตราพื้นผิวที่มีความเสี่ยงสูงอาจเป็นสิ่งที่เป็น

ประโยชน์ มาตรการดังกล่าวได้นำมาใช้ที่หอสมุดแห่งชาติจีน นอกจากนี้ห้องสมุดบางแห่งอาจจำเป็นต้องจำกัดการ

เข้าถึงทรัพยากรที่มักมีการสัมผัสอยู่เป็นประจำ เช่น นิตยสารหรือหนังสือพิมพ์ หรือให้เข้าถึงได้เฉพาะผู้ใช้ที่ใส่ถุง

มือหรือหน้ากากอนามัยเท่านั้น (ดังเช่นห้องสมุดบางแห่งในเอสโตเนีย) และอาจมีความจำเป็นที่จะต้องฝึกอบรม

พนักงานทำความสะอาดเป็นพิเศษ ตามข้อแนะนำในโปรตุเกส (ดูด้านล่าง) 

นอกจากนี้ยังอาจมีความจำเป็นที่จะต้องให้ห้องสมุดมีแผนสำหรับการจัดการกับสถานการณ์เม่ือมีผู้แสดงอาการ ไม่

ว่าจะเป็น ความพร้อมในการเข้าถึงหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และการจัดพ้ืนที่ที่สามารถใช้กักตัวผู้

ต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อตามข้อแนะนำในประเทศญี่ปุ่นและโปแลนด์ รวมถึงแจ้งให้ทราบว่าพ้ืนผิวใดอาจมีการ

ปนเปื้อน 

https://medium.com/@janecowell8/covid-19-infection-prevention-tips-for-libraries-67f8e1fd3bf4
https://billericalibrary.org/wp-content/uploads/2019/01/Curbside-Pickup-OnlinePageUpdatedHours.pdf
https://www.scappooselibrary.org/curbside-pickup-procedures-1/curbside-pickup-procedures
https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki
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ในการใช้มาตรการทั้งหลายเหล่านี้ การสื่อสารที่ชัดเจนกับผู้ใช้เป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ใช้เข้าใจ

กฎระเบียบต่าง ๆ ที่วางไว้ สำหรับผู้ใช้ที่คาดว่าจะไม่สามารถเข้าใจกฎระเบียบเหล่านี้ได้ เช่น ในกลุ่มเด็กหรือผู้มี

ความบกพร่องทางสติปัญญา อาจจำเป็นที่จะต้องใช้แนวทางในการสื่อสารทางอ่ืน ๆ ดังที่กำหนดไว้ในข้อแนะนำ

จากประเทศฝรั่งเศส 

ประเด็นที่นอกเหนือจากนี้ยังรวมไปถึงการสร้างความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานของ

ห้องสมุด และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้เห็นว่าห้องสมุดมีการติดต่อสัมผัสมากน้อยเพียงใด เพื่อจะได้หลีกเลี่ยงข้อ

สันนิษฐานหรือคำแนะนำที่ผิดพลาดดังที่เกิดข้ึนมาแล้วในสหรัฐอเมริกา 

การรักษาความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ 
เป็นที่แน่ชัดว่า การทำให้เจ้าหน้าที่มีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ และรู้สึกสบายที่จะให้บริการเป็นสิ่งสำคัญลำดับต้น 

ๆ ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวยังอาจเป็นข้อผูกมัดทางกฎหมายด้วย วิธีการในการรักษาความปลอดภัยนี้รวมถึง

มาตรการทางสุขอนามัยที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น (หอสมุดแห่งชาติโปแลนด์เสนอแนะว่า ไม่ควรมีห้องสมุดใดเปิดทำ

การจนกว่าบรรณารักษ์จะได้รับการดูแลและเตรียมความพร้อมอย่างเหมาะสม) รวมไปถึงการได้รับคำปรึกษาท่ี

ชัดเจน และคำแนะนำเกี่ยวกับการตัดสินใจและแผนการ ตลอดจนการได้รับการสรุปและเตือนอยู่เป็นประจำ (ดังมี

ตัวอย่างในเมืองรอสกิลด์ ประเทศเดนมาร์ก) หอสมุดแห่งชาติจีนมีการติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่อยู่เป็นประจำ 

เพ่ือตรวจสอบว่ายังมีสุขภาพที่แข็งแรงและได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ในขณะที่ห้องสมุดในรัฐเวสต์เวอร์จิเนียให้

ความสำคัญกับสุขภาพจิตและการรับมือกับสถานการณ์ในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอีกครั้ง 

การที่ห้องสมุดเปิดทำการอีกครั้ง หลายแห่งเปิดเฉพาะเวลาที่จำกัดทุกวัน และอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ทำงานเป็นกะ

ได้ ตามข้อแนะนำจากสภาห้องสมุดสาธารณรัฐเช็ก รวมถึงการจำกัดการประชุมและการพักแบบเหลื่อมเวลา (ดังมี

การเสนอแนะในประเทศโปแลนด์) ห้องสมุดในเมืองเฮลซิงบอรย์ ประเทศสวีเดนก็มีการกำหนดเวลาเพื่อทำให้

บรรณารักษ์สามารถหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงเวลาเร่งด่วน และในประเทศโปรตุเกส กรรมการบริหารห้องสมุด

ได้แนะนำให้บริหารเวลาทำงานเป็นกะแบบเหลื่อมกัน ในบางกรณี บรรณารักษ์ได้รับอนุญาตให้เข้าทำงานก่อน

ห้องสมุดเปิดทำการแก่ประชาชน ดังเช่นกรณีศึกษาของห้องสมุดในเมืองโคโลญจน์ ประเทศเยอรมนี เพ่ือจะทำให้

บรรณารักษ์สามารถเตรียมงานที่จำเป็นสำหรับการเปิดให้บริการอีกครั้งอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็น

แนวทางเดียวกันกับที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแห่งชาติโครเอเชีย 

อย่างไรก็ตามหอสมุดแห่งชาติจีนรวมไปถึงห้องสมุดอ่ืน ๆ ยังคงสนับสนุนการทำงานจากที่บ้านให้มากท่ีสุดเท่าที่จะ

เป็นไปได้ เจ้าหน้าที่จะถูกเรียกให้เข้ามาในพ้ืนที่เท่าที่จำเป็นเท่านั้น และทำงานเป็นกะเพ่ือลดการติดต่อสัมผัส และ

https://www.forbes.com/sites/leahrosenbaum/2020/04/23/johns-hopkins-changed-its-guidance-on-re-opening-the-economy-after-pushback-from-librarians/#74467bad71a2
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=22383
https://christianlauersen.net/2020/05/10/experiences-with-reopening-libraries-in-the-age-of-corona/
https://www.njstatelib.org/wp-content/uploads/2020/05/GUIDANCE-STATEMENT-2020-2-REOPENING-AFTER-STAY-at-HOME-ORDER-2.pdf
https://ipk.nkp.cz/docs/covid-19/recommendation-of-the-central-library-council-for-libraries-opening
https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki
https://mailchi.mp/75d312f57c24/eblida-newsletter-4155369?e=cf0fcc37d0
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กำหนดด้วยว่าไม่ให้บุคลากรจำนวนมากกว่าร้อยละ 25 เข้ามาทำงานพร้อมกัน ข้อเสนอแนะในโครเอเชีย กำหนด

ว่า หากเป็นไปได้ ให้แบ่งการทำงานเป็นสองกะและมีระยะเวลาพักระหว่างกะหนึ่งชั่วโมงเพ่ือทำความสะอาด 

ยกตัวอย่างในสวิตเซอร์แลนด์มีการเสนอแนะแบบอุดมคติว่า ในที่ทำงานหนึ่ง ๆ จะมีเจ้าหน้าที่นั่งทำงานเพียงหนึ่ง

คนเท่านั้น ในขณะที่เมืองโคโลญจน์ ประเทศเยอรมนี อนุญาตให้มีผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ไม่เกินสองคน และมีการ

แปลงพื้นที่ใช้งานร่วมกันให้เป็นพื้นที่ทำงานเพ่ือทำให้มีพ้ืนที่ทำงานมากข้ึน ห้องสมุดในเมืองโคโลญจน์ยังกำลังหา

วิธีการที่ทำให้ทีมทำงานสามารถทำงานห่างกัน ด้วยการใช้เครื่องมือในการประชุมดิจิทัล ในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย 

มีคำแนะนำให้เจ้าหน้าที่ใช้งานคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียวตลอดระยะเวลาทำงานในกะ 

ประเทศต่าง ๆ มีแนวทางของตนเองในการวางมาตรการทางสาธารณสุขซึ่งอาจจำเป็นที่จะต้องมีเจ้าหน้าที่มา

ปฏิบัติงาน ถึงแม้ว่าข้อแนะนำโดยทั่วไปคือไม่ต้องมาปฏิบัติงานหากพบว่ามีอาการ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแห่งชาติ

ของโครเอเชียแนะนำว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนควรวัดอุณหภูมิของตนเองทุกเช้า ก่อนเดินทางมาทำงาน 

อย่างไรก็ตาม เป็นที่ปรากฏว่าในประเทศอังกฤษเป็นต้น ห้องสมุดหลายแห่งอาจจำเป็นต้องปฏิบัติงานด้วยจำนวน

เจ้าหน้าที่ลดลงเป็นระยะเวลาหนึ่ง เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีภาระต้องดูแลสมาชิกในครอบครัวที่ป่วย หรือกักตัวเอง 

อีกท้ังเจ้าหน้าที่อาสาสมัครก็อาจไม่พร้อมที่จะกลับมาทำงานเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นผู้สูงอายุหรือมี

ปัญหาสุขภาพอยู่แล้ว จึงอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการเปิดทำการห้องสมุดในบางประเทศ (ในรัฐเวสต์เวอร์จิเนีย

ก็มีข้อแนะนำว่าการเปิดห้องสมุดควรเป็นมาตรการผ่อนคลายลำดับสุดท้าย) ดังนั้นจะเห็นได้ว่าห้องสมุดในหลาย

ประเทศเปิดทำการด้วยช่วงเวลาเปิดทำการที่สั้นลงและยังคงหาวิธีการในการส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีให้แก่เจ้าหน้าที่ 

ในกรณีอ่ืน ๆ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในแคว้นแอนดาลูซิดา ประเทศสเปน ห้องสมุดไม่สามารถเปิดทำการได้เพียง

เพราะไม่มีเจ้าหน้าที่เพียงพอที่จะเปิดทำการได้อย่างปลอดภัย 

นอกจากนี้ยังมีประเด็นคำถามเกี่ยวกับโอกาสในการติดเชื้อผ่านระบบปรับอากาศ องค์การอนามัยโลกระบุว่า อาจ

เป็นไปได้ว่าการติดเชื้อผ่านระบบปรับอากาศเป็นการคุกคามอีกด้านหนึ่ง ประเด็นนี้ได้รับการสนับสนุนใน

ข้อแนะนำของประเทศฝรั่งเศสและอิตาลี ถึงแม้ว่าข้อแนะนำของประเทศอิตาลีจะกล่าวว่าการบำรุงรักษา

เครื่องปรับอากาศเป็นประจำอาจเป็นประโยชน์ ในขณะที่ในสหรัฐอเมริกามีการแนะนำให้เพ่ิมการระบายอากาศ 

อีกตัวอย่างหนึ่ง คือ ข้อแนะนำในโปแลนด์เสนอว่าควรระบายอากาศให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในขณะที่

ข้อแนะนำของโปรตุเกสเสนอว่า การระบายอากาศเป็นวิธีการที่เหมาะสมกว่าการใช้เครื่องปรับอากาศ (และเป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าด้วย!) 

http://mailchi.mp/75d312f57c24/eblida-newsletter-4155369?e=cf0fcc37d0
http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com/
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf
https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki
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ในภาพรวม ตามข้อแนะนำในโปรตุเกสระบุว่า วิธีการหลักที่จะทำให้เจ้าหน้าที่ปลอดภัย คือ การทำให้เจ้าหน้าที่

ได้รับข้อมูลอยู่เสมอ โดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อแนะนำ อีกท้ังยังเป็นเป็นวิธีที่ช่วยให้ผู้ใช้เคารพ

กฎระเบียบอีกด้วย 

การดำเนินการกับทรัพยากร 
กรุณาดูหัวข้อด้านบน 

การสื่อสารสาธารณะ 
ในสถานการณ์ท่ีไม่แน่นอนเช่นนี้ รวมไปถึงความซับซ้อนของกระบวนการในการผ่อนคลายมาตรการข้อจำกัดต่าง 

ๆ การวางแผนของห้องสมุดจึงควรเน้นไปที่การสื่อสาร ตามข้อแนะนำที่กำหนดโดยสมาคมห้องสมุดเยอรมัน (ดู

ด้านล่าง) ข้อแนะนำของออสเตรเลียตั้งข้อสังเกตว่า ห้องสมุดอาจได้รับคำถามจากผู้ใช้ที่ไม่แน่ใจว่าอะไรที่สามารถ

ทำได้หรือทำไม่ได้มากกว่าปกติ 

กฎระเบียบต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นใหม่เป็นสิ่งแรกที่ผู้ใช้จะต้องเห็นเมื่อเข้าไปที่เว็บไซต์ของระบบห้องสมุดประชาชนใน

มาเก๊า (จีน) ในขณะที่การให้บริการที่ยื่นไปสู่ตัวผู้ใช้เป็นหัวข้อสำคัญที่ปรากฎในรายการตรวจสอบ (checklist) 

ของห้องสมุดหลายแห่งในเยอรมัน ห้องสมุดอราพาโฮในสหรัฐอเมริกากำลังดำเนินการสำรวจผู้ใช้เพ่ือกำหนดว่า

บริการใดเปน็บริการที่ผู้ใช้ต้องการ เพ่ือทำให้ผู้ใช้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการดำเนินงาน 

ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างของแผนการที่พัฒนาขึ้นในแต่ละประเทศ 

ออสเตรเลีย: สมาคมห้องสมุดและสารสนเทศแห่งออสเตรเลียจัดทำรายการตรวจสอบที่เป็นประโยชน์ กำหนด

ขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร การเว้นระยะห่างทางสังคม คำเตือนด้านความปลอดภัย การสนับสนุน

เจ้าหน้าที่ การสนับสนุนและการดำเนินงานของชุมชน 

ออสเตรีย: สมาคมห้องสมุดได้พัฒนาข้อแนะนำเกี่ยวกับการเปิดทำการห้องสมุดอีกครั้งอย่างปลอดภัยโดยรวบรวม

จากประสบการณ์และแนวปฏิบัติสากล 

เบลเยี่ยม: สมาคมห้องสมุดเขตเฟลมิชสร้างเว็บเพจเกี่ยวกับการเปิดทำการห้องสมุดอีกครั้ง โดยพัฒนาจากข้อมูลที่

เกี่ยวข้องจากหลายแหล่งไปสู่การจัดทำชุดข้อแนะนำ (ซึ่ง IFLA กำลังจะแปลเร็ว ๆ นี้) 

https://www.bibliotheksverband.de/fileadmin/user_upload/DBV/themen/2020_04_23_dbv_Empfehlungen_Wiederer%C3%B6ffnung_Bibliothek_Corona_final.pdf
https://arapahoelibraries.org/news/coronavirus/
https://read.alia.org.au/australian-libraries-responding-covid-19-checklist-reopening-libraries
http://www.bvoe.at/themen/bibliotheken_und_corona
https://www.vvbad.be/nieuws/exitstrategie-voor-de-informatiesector
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/assets.vvbad.be/www.vvbad.be/production/content-block-attachments/20200515exitstrategieinformatiesectorvvbad-qadmue.pdf
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โครเอเชีย: ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแห่งชาติได้แบ่งปันข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการจัดการในการเปิดทำการอีกครั้ง ซึ่ง

รวมถึงลิงก์คำแนะนำสำหรับห้องสมุดอ่ืน ๆ (ซึ่งเรากำลังดำเนินการแปลอยู่) IFLA ไดแ้ปลเอกสารนี้พร้อมกับ

ข้อแนะนำก่อนหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการของห้องสมุดในขณะที่ยังปิดทำการ 

สาธารณรัฐเช็ก: รัฐบาลออกข้อแนะนำเกี่ยวกับสุขอนามัยในการเปิดทำการห้องสมุด ในขณะที่สภาห้องสมุดได้

เสนอข้อแนะนำเกี่ยวกับการให้เริ่มเปิดให้บริการโดยที่ยังคงรักษาความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ 

เอสโตเนีย: กระทรวงวัฒนธรรมได้แจกข้อแนะนำ (แปลเป็นภาษาอังกฤษโดย IFLA) เกี่ยวกับการเปิดทำการพ้ืนที่

ห้องสมุดอีกครั้ง ห้องสมุหลายแห่งยังเปิดให้บริการรับหนังสือโดยไม่ต้องลงจากรถและบริการส่งหนังสือ รวมไปถึง

การการรับมือกับสถานการณ์ที่มีเจ้าหน้าที่หรือผู้เยี่ยมชมที่ป่วย 

ฝรั่งเศส: สมาคมห้องสมุดต่าง ๆ ในฝรั่งเศสได้ร่วมกันออกแถลงการณ์เพ่ือเป็นการเตือนรัฐบาลเกี่ยวกับการเปิดทำ

การของห้องสมุดก่อนเวลาอันควร และจัดทำข้อเสนอแนะ (แปลเป็นภาษาอังกฤษโดย IFLA) ว่าบริการอะไร

สามารถดำเนินการได้ตามระดับมาตรการการผ่อนคลาย รวมถึงวิธีการลดความเสี่ยง มีการจัดทำอินโฟกราฟิกเพ่ือ

อธิบายขั้นตอนต่าง ๆ 

เยอรมนี: สมาคมห้องสมุดจัดทำรายการตรวจสอบที่ครอบคลุมข้ันตอนต่าง ๆ ที่ห้องสมุดสามารถดำเนินการได้ใน

เรื่องสขุอนามัยส่วนตัว การจำกัดการติดต่อสัมผัส และการรับมือกับสถานการณ์ที่คนจะมาอยู่ใกล้ชิดกันมากเกินไป 

วิธีการที่ปลอดภัยเมื่อให้บริการ การบริหารจัดการของเจ้าหน้าที่ การดำเนินการกับทรัพยากร และการสื่อสาร เรา

ไดแ้ปลเอกสารนี้เป็นภาษาอังกฤษแล้ว ดูเพิ่มเติมจากเว็บเพจของสมาคมในหัวข้อการเปิดห้องสมุดอีกครั้ง ใน

ขณะเดียวกัน หอสมุดแห่งชาติเยอรมนีเปิดทำการห้องอ่านหนังสืออีกครั้ง สามารถอ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมเป็น

ภาษาอังกฤษได้ที่นี่ 

ฮ่องกง (ประเทศจีน): สมาคมห้องสมุดฮ่องกงได้แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับแผนการเปิดห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาอีก

ครั้ง ข้อมูลเกี่ยวกับแผนสำหรับห้องสมุดประชาชนสามารถเข้าถึงได้จากเว็บไซต์ของห้องสมุดประชาชนฮ่องกง 

ฮังการี: สถาบันห้องสมุดฮังการีได้จัดทำเอกสารภาพรวมของความพยายามในการเปิดทำการอีกครั้งจากท่ัวโลก 

อิหร่าน: สมาพันธ์ห้องสมุดประชาชนอิหร่านจัดพิมพ์ข้อแนะนำสำหรับห้องสมุดที่กำลังจะเริ่มเปิดทำการ รวมถึง

ข้อแนะนำเกี่ยวกับวิธีการทางเลือกในการให้บริการและดูแลเจ้าหน้าที่และผู้ใช้ 

อิตาลี: สมาคมห้องสมุดอิตาลีได้ตีพิมพ์บทความปริทัศน์วรรณกรรมและข้อแนะนำสำหรับกฎระเบียบที่ควรปฏิบัติ

ตามเม่ือห้องสมุดเปิดทำการอีกครั้ง 

https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/hr_reopening_plans_ver_12_may.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/croatian_guidance_24_april.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/instructions_to_croatian_libraries_april.pdf
https://ipk.nkp.cz/docs/covid-19/recommendations-of-the-ministry-of-culture-or-opening-libraries
https://ipk.nkp.cz/docs/covid-19/recommendation-of-the-central-library-council-for-libraries-opening/view
https://www.kul.ee/sites/kulminn/files/news-related-files/covid-19_kaitumisjuhised_raamatukogudele.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/estonian_guidance_7_may.pdf
https://www.abf.asso.fr/1/22/878/ABF/communique-interassociatif-portant-sur-la-reouverture-des-bibliotheques-suite-au-discours-du-premier-ministre
https://www.abf.asso.fr/1/22/878/ABF/communique-interassociatif-portant-sur-la-reouverture-des-bibliotheques-suite-au-discours-du-premier-ministre
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/french_guidance_for_re-opening_public_libraries.pdf
http://www.biblio-covid.fr/
https://www.bibliotheksverband.de/fileadmin/user_upload/DBV/themen/2020_04_23_dbv_Empfehlungen_Wiederer%C3%B6ffnung_Bibliothek_Corona_final.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/guidance_for_re-opening_libraries_dbv_23_april.pdf
https://www.bibliotheksverband.de/dbv/themen/coronavirus/wiedereroeffnungen.html
https://www.dnb.de/EN/Benutzung/benutzungLesesaalCorona.html
https://www.dnb.de/EN/Benutzung/benutzungLesesaalCorona.html
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/hkla_to_ifla_pandemic_report.pdf
https://www.hkpl.gov.hk/en/library-notices/re-openingofvenues_s3bmvbuf4uemg9h4l0kdh9vhut.html?referringSource=articleShare
https://www.ki.oszk.hu/sites/default/files/hirfajlok/ujranyitas_szoveges_0.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/corona_doc_iran_public_libraries.pdf
https://www.aib.it/attivita/2020/80687-covid-19-and-health-protection-in-libraries/
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ญี่ปุ่น: สมาคมห้องสมุดญี่ปุ่นออกประกาศข้อแนะนำเกี่ยวกับการเปิดทำการอีกครั้ง โดยเน้นแนวทางในการ

ประเมินความเสี่ยง การรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้และเจ้าหน้าที่ บริการ กิจกรรมและวิธีการในการจัดการกรณี

ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น 

เม็กซิโก: ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษากลุ่มหนึ่งจัดทำอินโฟกราฟิกครอบคลุมองค์ประกอบหลักของการดำเนินงาน

ห้องสมุดให้ปลอดภัยในช่วงหลังโควิด-19 

เนเธอร์แลนด์: มีการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ครอบคลุมการยืม การจัดกิจกรรมกับเด็กท่ีมีอายุในช่วง

ประถมศึกษา การรวมกลุ่มคนที่มีจำนวนไม่เกิน 10 คน และการใช้คอมพิวเตอร์ เอกสารแปลโดย IFLA) และ

รายการตรวจสอบ (แปลเป็นภาษาอังกฤษโดย IFLA) 

โปแลนด์: หอสมุดแห่งชาติโปแลนด์ได้จัดเตรียมข้อแนะนำครอบคลุมความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ สุขอนามัยใน

พ้ืนที่ และวิธีการจัดการกับอาการป่วยของเจ้าหน้าที่และผู้ใช้ 

โปรตุเกส: คณะกรรมการอำนวยการด้านหนังสือ จดหมายเหตุ และห้องสมุดได้จัดทำข้อแนะนำสำหรับห้องสมุด

ประชาชนเป็นภาษาโปรตุเกส (แปลโดย IFLA) รวมไปถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดเจ้าหน้าที่ สุขอนามัยและการ

ให้บริการ รวมทั้งแนวทางในการเปิดทำการ 4 ระดับ 

เซอร์เบีย: หอสมุดแห่งชาติได้เริ่มเปิดทำการอีกครั้ง และเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับขั้นตอนเริ่มแรกในการส่งเสริม

สุขอนามยัและการจำกัดการติดต่อสัมผัส 

สโลวีเนีย: สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติได้ตีพิมพ์แนวปฏิบัติสำหรับห้องสมุด รวมถึงข้อแนะนำเกี่ยวกับการเว้น

ระยะห่างทางสังคมและการดำเนินการกับทรัพยากร (แปลเป็นภาษาอังกฤษโดย IFLA) 

สเปน: ข้อแนะนำอย่างเป็นทางการของรัฐบาลกำหนดกฎระเบียบสำหรับการเปิดทำการอีกครั้ง รวมไปถึงวิธีการ

ทำความสะอาด สุขอนามัย และการดำเนินงานโดยทั่วไป สมาคมบรรณารักษ์แห่งแคว้นแอนดาลูซิดาได้จัดทำแบบ

แผนขั้นตอนสำหรับการเปิดทำการห้องสมุดอีกครั้ง รวมไปถึงข้อควรพิจารณาสำหรับเจ้าหน้าที่ พ้ืนที่และวัสดุ 

สมาคมห้องสมุด หอจดหมายเหตุ และพิพิธภัณฑ์สเปน (FESABID) ได้รวบรวมลิงก์ของแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือช่วย

ให้ห้องสมุดวางแผนในการเปิดทำการอีกครั้ง และพัฒนาหลัก 10 ประการสำหรับการเปิดห้องสมุดอีกครั้ง โดย

พัฒนาร่วมกับกลุ่มพันธมิตรของห้องสมุด เครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาสเปน (REBIUN) ได้พัฒนา

ข้อแนะนำอย่างละเอียด (เป็นภาษาสเปน) สำหรับการเปิดทำการห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาอีกครั้ง 

https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/guideline_by_jla.pdf
https://www.uv.mx/dgbuv/wp-content/uploads/2020/04/recomendaciones-post-covid19-eb.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/nl_protocol_for_lending_and_returning_materials.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/nl_protocol_for_admitting_children.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/nl_protocol_for_admitting_children.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/nl_protocol_for_groups_of_up_to_10_people.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/nl_protocol_for_using_workstations.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/dutch_checklist_for_11_may.xlsx
https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki
http://bibliotecas.dglab.gov.pt/pt/noticias/Documents/Recomendacoes_reabertura_bibliotecas_RNBP_v4.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/portuguese_recommendations_on_re-opening.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/nls_covid19.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/slovenian_health_guidelines_for_public_libraries.pdf
https://www.julianmarquina.es/fase-i-condiciones-para-la-reapertura-al-publico-de-las-bibliotecas
http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com/
http://www.fesabid.org/federacion/noticia/una-nueva-realidad-aprovechemosla
http://www.fesabid.org/federacion/noticia/10-pasos-para-que-nuestro-sector-afronte-la-situacion-tras-el-covid-19
https://rebiun.xercode.es/xmlui/bitstream/handle/20.500.11967/510/DIRECTRICES%20presencialidad.docx.pdf?sequence=4&isAllowed=y
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สวิตเซอร์แลนด์: สมาคมห้องสมุดได้พัฒนาข้อแนะนำพร้อมกับสารสนเทศโดยทั่วไปสนับสนุนข้อเสนอแนะทั้งหมด 

IFLA ไดแ้ปลเอกสารเหล่านี้เป็นภาษาอังกฤษแล้ว 

สหรัฐอเมริกา: ห้องสมุดรัฐนิวเม็กซิโกได้กำหนดแผนสำหรับขั้นตอนการเปิดทำการ รวมถึงตารางและบล็อกท่ี

ครอบคลุมจากรัฐไอดาโฮที่ดูว่าการผ่อนปรนข้อจำกัดในห้องสมุดระดับใดควรมีลักษณะอย่างไร พร้อมทั้งมีแนวคิด

ที่เป็นประโยชน์หลายอย่าง ห้องสมุดประชาชนหลายแห่งในรฐัจอร์เจีย สหรัฐอเมริกาได้ตีพิมพ์แผนตัวอย่างสำหรับ

ห้องสมุดในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดเจ้าหน้าทีและการให้บริการในระดับต่าง ๆ ในการผ่อนคลายข้อจำกัด ซึ่ง

เป็นวิธีการเช่นเดียวกันกับที่รัฐเวสต์เวอร์จิเนียและรัฐอินดีแอนา ห้องสมุดแห่งรัฐมอนตานาได้แบ่งปันตัวอย่าง 3 

รายการ (ดูที่นี ่ที่นี ่และที่นี่) ผู้ประสานงานห้องสมุดประชาชนในรัฐอะแลสกาได้กำหนดประเด็นในการนำเสนอ 

เช่นเดียวกับภาคีห้องสมุดรัฐโคโลราโด คณะกรรมการธิการห้องสมุดรัฐไอดาโฮได้แบ่งปันตัวอย่างแผนการเปิดทำ

การอีกครั้งของห้องสมุดขนาดต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ 

ความเคลื่อนไหวของสมาคมวิชาชีพ หอสมุดแห่งชาติ และพันธมิตรของห้องสมุด 

สมาคมและหน่วยงานทางการที่ดูแลงานห้องสมดุ 
สมาคมห้องสมุดหลายแห่งต่างทำงานกันหนักเพ่ือให้ข้อมูลแก่สมาชิกและช่วยเหลือสมาชิกในเวลาที่ยากลำบาก 

สมาคมหลายแห่งได้จัดทำเพจที่รวบรวมแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและข้อแนะนำต่าง ๆ ในระดับชาติ  รวมถึง

คำแนะนำอ่ืน ๆ ในระดับสากลหรือระดับภูมิภาค และส่งเสริมการติดต่อสื่อสารและการประสานงานกันระหว่าง

ผู้บริหารห้องสมุดเพ่ือแบ่งปันข้อคิดเห็นและแนวปฏิบัติต่าง ๆ  สำหรับที่อ่ืน ๆ กำลังให้การสนับสนุนที่เป็น

ประโยชน์ในการวางแผน ทั้งการบริหารจัดการเจ้าหน้าที่และอาคารสถานที่ และการพัฒนาบริการออนไลน์ต่าง ๆ 

ผ่านรายการตรวจสอบและคอร์สเรียนต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 

ดูเพ่ิมเติมได้ที่หน้าเว็บของสมาคมต่าง ๆ ดังนี้ 

ออสเตรเลีย: ห้องสมุดออสเตรเลียตอบสนองต่อโควิด-19 สมาคมห้องสมุดและสารสนเทศแแห่งประเทศ

ออสเตรเลีย ได้จัดทำและเผยแพร่ประกาศการพัฒนาวิชาชีพที่เข้าถึงได้ฟรีในช่วงเวลาวิกฤตเช่นนี้ด้วย ได้เผยแพร่

เพจที่รวบรวมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องระหว่างการระบาด และกำลังจัดเตรียมทุนช่วยเหลือ สมาคมห้องสมุดและ

สารสนเทศแแห่งประเทศออสเตรเลีย ยังได้จัดพิมพ์รายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับการรับมือของห้องสมุดต่อโควิด-19 

สำหรับการเปิดทำการอีกครั้ง สมาคมห้องสมุดและสารสนเทศแห่งประเทศออสเตรเลีย ได้จัดโฆษณา

https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/swiss_guidelines_30_apr_2020.pdf
https://library.wyo.gov/wp-content/uploads/2020/04/Staged-Reopening-Plan.pdf
https://libraries.idaho.gov/wp-content/uploads/Vespasiam-Warner-PL-District-Reopening-SERVICE-LEVEL-TABLE.pdf
https://medium.com/@john.alan.thill/a-phased-reopening-plan-for-libraries-as-covid-19-restrictions-are-lifted-2d96885c0c1d
https://medium.com/@john.alan.thill/a-phased-reopening-plan-for-libraries-as-covid-19-restrictions-are-lifted-2d96885c0c1d
https://georgialibraries.org/wp-content/uploads/2020/04/Recommendations-for-Library-Services-During-The-Covid-19-Pandemic.pdf
https://www.njstatelib.org/wp-content/uploads/2020/05/GUIDANCE-STATEMENT-2020-2-REOPENING-AFTER-STAY-at-HOME-ORDER-2.pdf
https://library.wyo.gov/wp-content/uploads/2020/04/planelementsphasesofpandemic.pdf
https://desk.zoho.com/portal/montanastatelibrary/community/topic/example-library-1-covid-19-reopening-plan
https://desk.zoho.com/portal/montanastatelibrary/community/topic/example-library-2-covid-19-reopening-plan
https://desk.zoho.com/portal/montanastatelibrary/community/topic/example-library-3-library-reopening-plan
https://lam.alaska.gov/ld.php?content_id=54168737
https://library.wyo.gov/wp-content/uploads/2020/04/Libraries-Returning-to-Service-and-COVID-19.pdf
https://libraries.idaho.gov/covid-info/#safe-handling
https://libraries.idaho.gov/covid-info/#safe-handling
https://www.alia.org.au/node/20915
https://mailchi.mp/98d1f017d5a1/pd-postings-special-2020
https://www.alia.org.au/our-communities/alia-connects
https://alia.us5.list-manage.com/track/click?u=3d85c7e31956025c7f13258fb&id=9b1efa7ecb&e=f32b2f3077
https://read.alia.org.au/covid-19-and-australian-public-libraries-interim-report-30-april
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ประชาสัมพันธ์ "เรากลับมาแล้ว" เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ใช้แบ่งปันเรื่องราวว่าพวกเขาคิดถึงอะไรในขณะที่ห้องสมุดปิดทำ

การ 

ออสเตรีย: สมาคมห้องสมุดกำลังให้ข้อมูลที่สำคัญแก่ห้องสมุดต่าง ๆ เกี่ยวกับกระบวนการสำหรับการเปิดทำการ

อีกครั้งอย่างปลอดภัยและการแบ่งปันข้อแนะนำจากรัฐบาล รวมทั้งได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมการสอนมาเป็น

การเรียนการสอนออนไลน์ 

เบลเยี่ยม: ห้องสมุดและหอจดหมายเหตุควรปิดให้บริการ (ภาษาดัชต์) 

บราซิล: องค์กร FEBAB ได้จัดทำเว็บเพจรวบรวมทรัพยากรเกี่ยวกับโควิด-19 (เป็นภาษาโปรตุเกส) ในขณะที่ 

IBICT ได้รวบรวมแหล่งข้อมูลต่าง ๆ บนเว็บไซต์และเพ่ิมเติมข้อมูลเกี่ยวกับโควิด-19 นำเสนอบนแผนที่ประเทศใน

รูปแบบเชิงโต้ตอบ  

บัลแกเรีย: ทรัพยากรสำหรับบรรณารักษ์ในการตอบสนองโควิด-19 (ภาษาบัลแกเรียน) 

โคลอมเบีย: สมาคมบรรณารักษ์โคลอมเบียได้จัดสัมมนาทางเว็บ (ภาษาสเปน โดยร่วมกับ the IFLA LAC 

section) เรื่องแนวทางสำหรับบรรณารักษ์ในการรับมือกับโควิด-19 

โครเอเชีย: สมาคมหอ้งสมุดโครเอเชียจัดทำเว็บเพจโดยเฉพาะเพ่ือแสดงข้อมูลการบริการทางไกล แหล่งข้อมูล

เกี่ยวกับโควิด-19 สำหรับห้องสมุด และการเข้าถึงบริการประชุมเสมือนจริง และทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ 

สาธารณรัฐเช็ก: สมาคมห้องสมุดสาธารณรัฐเช็กจัดทำเว็บเพจเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับคำแนะนำด้านสุขภาพ ข้อมูล

ล่าสุดเกี่ยวกับการตอบสนองของหน่วยงานภาครัฐ และแนวความคิดในการจัดการกับกฎหมายลิขสิทธิ์และ

กฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในช่วงที่เกิดโรคระบาด 

ฝรั่งเศส: สมาคมห้องสมุดฝรั่งเศสเผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับบริการห้องสมุดและข้อมูลด้านสาธารณสุข (ในภาษา

ฝรั่งเศส) และมีการจัดอภิปรายเกี่ยวกับการจัดการบุคลากรในช่วงการระบาด สมาคมบรรณารักษ์ห้องสมุด

สถาบันอุดมศึกษาฝรั่งเศส ได้ติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

เยอรมนี: มีการจัดทำเว็บเพจเพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับห้องสมุดและโควิด-19 โดยสมาคมห้องสมุดเยอรมัน (ใน

ภาษาเยอรมัน) ดูเพ่ิมเติมเว็บเพจในหัวข้อการให้บริการทางไกล และข่าวประชาสัมพันธ์ที่สร้างแรงบันดาลใจในสื่อ

ระดับชาติเกี่ยวกับบริการของห้องสมุด 

https://www.alia.org.au/were-back-campaign-toolkit-australian-public-libraries
http://www.bvoe.at/themen/bibliotheken_und_corona
https://www.vvbad.be/nieuws/sluit-bibliotheken-en-archieven-tijdelijk-voor-bezoekers
http://www.febab.org.br/2020/04/02/informacao-em-quarentena/
http://diretoriodefontes.ibict.br/coronavirus/
https://www.lib.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=1377&Itemid=1&fbclid=IwAR3d3dsD1qirKHK7FBNhUP55RIXD7mk2lzGS4gPxp45vBnKPZIREJ8U-u1E
https://youtu.be/3ovn5x3SacY
http://covid19.hkdrustvo.hr/
https://ipk.nkp.cz/koronavirus-1/koronavirus
http://www.abf.asso.fr/1/22/862/ABF/-communique-la-poursuite-de-certains-services-de-bibliotheques-ne-saurait-seffectuer-au-detriment-de-la-sante-publique
https://www.agorabib.fr/topic/3989-biblioth%C3%A8ques-ferm%C3%A9es-quels-dispositifs-pour-le-personnel/?ct=1586159696
https://adbu.fr/covid-19-france/
https://www.bibliotheksverband.de/dbv/themen/coronavirus.html
https://bibliotheksportal.de/
https://www.bibliotheksverband.de/dbv/presse/presse-details/archive/2020/march/article/coronavirus-bibliotheken-bieten-weiterhin-zugang-zu-information-und-medien.html?tx_ttnews%5Bday%5D=17&cHash=c612698910f2fda5fadca36478600e70
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กานา: องค์กรห้องสมุดกานาส่งเสริมให้มีการลงทะเบียนบัตรสมาชิกห้องสมุดดิจิทัล และเปิดให้ห้องสมุดและผู้ใช้

เข้าถึงทรัพยากรผ่านหน้าข้อมูลทรัพยากร 

เกาหลีใต้: แถลงการณว์่าด้วยสถานการณ์โคโรน่าไวรัส 

อิตาลี: แหล่งข้อมูล "ค้นหาสารสนเทศได้จากท่ีไหน" (ในภาษาอิตาเลียน) นำเสนอภาพรวมของกฎหมายต่าง ๆ 

ของประเทศ แหล่งข้อเสนอแนะ รวมไปถึงข้อเสนอเกี่ยวกับวิธีการให้บริการ ที่คุ้มครองความเป็นส่วนตัวและ

สุขภาพ 

เม็กซิโก: หอ้งสมุดวิทยาลัยแห่งชาติกำลังจัดชุดกิจกรรมแบบเสมือนและการรณรงค์ผ่านสื่อสังคมเพ่ือให้คนอยู่บ้าน 

อีกท้ังยังนำเสนอประสบการณ์ของห้องสมุดในเม็กซิโกในช่วงวิกฤต (รวมไปถึงการจัดสัมมนาทางเว็บ) การส่งเสริม

การอ่านที่บ้าน (มีการจัดสัมมนาทางเว็บเช่นเดียวกัน) และการแบ่งปันข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ (เป็นภาษา

สเปน) ในขณะเดียวกันสมาคมห้องสมุดเม็กซิโกออกจดหมายสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานทางสาธารณสุขและผู้ปฏิบัติงาน

ในห้องสมุดทางสาธารณสุขในช่วงเวลาวิกฤต 

เนเธอร์แลนด์: ห้องสมุดต่าง ๆ ในเนเธอร์แลนด์สร้างเว็บเพจรวบรวมทรัพยากรและกิจกรรมสำหรับสมาชิก 

(สามารถอ่านบทแปลเป็นภาษาอังกฤษ) 

นิวซีแลนด์: โคโรน่าไวรัสโควดิ-19 และภาคการบริการห้องสมุดและสารสนเทศในนิวซีแลนด์ 

ไนจีเรีย: สมาคมนักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในไนจีเรียจัดชุดรายการบรรยาย

สำหรับสมาชิกเป็นระยะเวลาหลายวัน 

โปรตุเกส: สมาคมห้องสมุดโปรตุเกสจัดการฝึกอบรมสัมมนาทางเว็บที่สามารถเข้าถึงได้ออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

(เป็นภาษาโปรตุเกส) 

เปอร์โตริโก: สมาคมบรรณารักษ์แห่งเปอร์โตริโกจัดกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับข้อมูลเท็จเกี่ยวกับโควิด-19 (เป็นภาษา

สเปน) 

สเปน: เครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาจัดเตรียมเว็บเพจทรัพยากร (ในภาษาสเปน) 

สหราชอาณาจักร: บริการสารสนเทศเก่ียวกับโคโรน่าไวรัสของ CILIP  นอกจากนี้ CILIP ยังได้เขียนบันทึกร่วมกับ

หน่วยงานอื่น ๆ ไปยังรัฐบาลให้ผ่อนปรนกฎหมายลิขสิทธิ์ และจัดบริการชั้นหนังสือแห่งชาติ เป็นชุดวิดีโอบน 

YouTube รายวันที่แนะนำหนังสือสำหรับเด็กและครอบครัว 

https://ghanalibrary.org/online-resources.php
https://www.kla.kr/jsp/info/association.do?procType=view&f_board_seq=57869
https://www.aib.it/progetti/covid-19-dove-informarsi/
http://www.cnb.org.mx/index.php/noticias/115-webinar-bibliotecas-mexicanas-ante-el-covid-19-experiencias-y-retos
https://www.youtube.com/watch?v=asKaTfNAurk
https://www.facebook.com/photo?fbid=2887277598027993&set=a.302509579838154
https://www.facebook.com/photo?fbid=2887277598027993&set=a.302509579838154
https://www.youtube.com/watch?v=8KWHGKGUJh0&t=3s
http://www.cnb.org.mx/index.php/noticias/116-recursos-de-informacion-sobre-la-enfermedad-por-coronavirus-covid-19
https://ambac.org.mx/blog/la-asociacion-mexicana-de-bibliotecarios-a-c-expresa-su-mas-amplio-reconocimiento/
https://www.kb.nl/ob/nieuws/2020/crisisbieb-op-biebtobieb
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/info-society/documents/ifla_website_dutch_online_initiatives_libraries_and_reading_promotion_april_2020.pdf
https://lianza.org.nz/covid-19-coronavirus-new-zealand-libraries/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=652165538908501&id=411473756311015
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=652165538908501&id=411473756311015
https://www.bad.pt/noticia/2020/04/02/bad-permite-acesso-livre-as-gravacoes-dos-webinars/
https://sociedadbibliotecariospr.wordpress.com/2020/03/31/aislamientoinformado-si-la-noticia-es-fake-no-le-des-forward/
https://www.rebiun.org/noticias/universidades/covid-19
https://www.cilip.org.uk/news/493378/CILIP-Coronavirus-Information-Service.htm
https://www.cilip.org.uk/news/news.asp?id=498055&utm_source=Email%20marketing&utm_medium=Informz&utm_campaign=Email%20marketing
https://www.cilip.org.uk/news/499503/National-Shelf-Service-launches-this-Monday.htm


36 
 
สหรัฐอเมริกา: ชุดเครื่องมือเตรียมความพร้อมรับมือกับการระบาด ดูเพ่ิมเติมทรัพยากรที่รวบรวมโดยสำนักงาน

โครงการสาธารณะของสมาคมห้องสมุดอเมริกัน การสัมมนาทางเว็บในเรื่องการให้บริการทางไกล และหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการเตรียมการรับมือกับภัยพิบัติ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยเสรี นอกจากนี้ยังมีเว็บเพจข้อมูล

ทรัพยากรจัดเตรียมโดยสมาคมห้องสมุดกฎหมายอเมริกัน ผลการสำรวจการรับมือกับวิกฤตของห้องสมุดประชาชน

โดยสมาคมห้องสมุดประชาชน และเว็บเพจนี้ที่เกี่ยวกับการเตรียมรับมือกับการระบาดโดยสมาคมห้องสมุด

โรงเรียนอเมริกัน 

นอกจากนีส้มาคมห้องสมุดจีนยังดำเนินการร่วมกับหอสมุดแห่งชาติในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ ในขณะที่

หอสมุดแห่งชาติลัตเวียเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมเป็นการจัดกิจกรรมออนไลน์ผนวกรวมกับการรณรงค์ทางสื่อ

สังคม หอสมุดแห่งชาติญี่ปุ่นติดตามและตีพิมพ์ความเคลื่อนไหวของสถานการณ์  ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมในการ

สนับสนุนวิชาชีพ เช่นเดียวกันกับองค์กร saveMLAK (องค์กรที่เน้นให้ความช่วยเหลือห้องสมุด หอจดหมายเหตุ 

และพิพิธภัณฑ์ในช่วงเวลาวิกฤต) 

สมาคมและหน่วยงานอื่น ๆ ก็ตื่นตัวด้วยเช่นกัน หน่วยงาน CLIR รวบรวมทรัพยากรที่เก่ียวกับโควิด-19 ในหน้า

พิเศษ ในขณะที่สมาคมห้องสมุดการวิจัยมีการวิเคราะห์ว่าห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาและการวิจัยในประเทศ

สหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดากำลังดำเนินการอะไร สมาคมห้องสมุดและสารสนเทศแอฟริกัน (AfLIA) กำลัง

รวบรวมตัวอย่างของการดำเนินงานของห้องสมุดในแอฟริกา และจัดทำเว็บเพจเกีย่วกับวิธีการรับมือกับ

สถานการณ์ของห้องสมุดรวมไปถึงหน้าข้อมูลทรัพยากร เช่นเดียวกันกับ Infotecarios ในประเทศแถบลาติน

อเมริกา (กำลังทำงานร่วมกับสมาคมห้องสมุดโคลอมเบีย (ASCOLBI) นอกจากนี้องค์กร LIBER เพ่ือห้องสมุด

สถาบันอุดมศึกษาในยุโรปและ EBLIDA ได้พัฒนารายการตรวจตรวจสอบการดำเนินการที่ห้องสมุดสมาชิกสามารถ

นำไปใช้ได้ องค์กร NAPLE ในยุโรปได้จัดทำรายงานอันทรงคุณค่านำเสนอสถานการณ์ของสมาชิกทั้ง 20 แห่ง

ตั้งแต่เม่ือการแพร่ระบาดเริ่มต้นและยังอยู่ สมาคมผู้สอนทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์จัดพิมพ์

หน้าข้อมูลทรัพยากรบนเว็บไซต์ขององค์กร และสมาพันธ์ห้องสมุดสาธารณสุขศาสตร์ของอินเดียมีการจัดสัมมนา

ทางเว็บเพื่อมองถึงอนาคตของห้องสมุดหลังโควิด-19 

ในขณะเดียวกันห้องสมุดประชาชนต่าง ๆ ในประเทศตุรกี ภายใต้การดูแลของกรรมการบริหารห้องสมุดและ

สิ่งพิมพ์ ไดเ้ร่งการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ประชาชนสามารถใช้งานห้องสมุดผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

เข้าถึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หลายพันรายการ แสดงความจำนงให้จัดหาหนังสือใหม่ และการดาวน์โหลดหนังสือ

เหล่านี้บนอุปกรณ์ของตนเอง มูลนิธิการอ่านแห่งเนเธอร์แลนด์จัดทำเว็บเพจรวบรวมทรัพยากรและแนวความคิด

http://www.ala.org/tools/atoz/pandemic-preparedness
https://programminglibrarian.org/articles/6-covid-19-resources-you-probably-don%E2%80%99t-know-about
https://programminglibrarian.org/articles/6-covid-19-resources-you-probably-don%E2%80%99t-know-about
https://alapublishing.webex.com/recordingservice/sites/alapublishing/recording/58f41641f2b54c4ea4433200ccb13626
https://www.alastore.ala.org/sites/default/files/LibraryAsSafeHavenPDF.pdf?fbclid=IwAR3ecNfUhAAS5mjX7-7CSGvKNVzAeyDMNK-FsY68gT75mFFGvAz8eGvd14g
https://www.alastore.ala.org/sites/default/files/LibraryAsSafeHavenPDF.pdf?fbclid=IwAR3ecNfUhAAS5mjX7-7CSGvKNVzAeyDMNK-FsY68gT75mFFGvAz8eGvd14g
https://www.aallnet.org/about-us/press-room/coronavirus/
https://www.aallnet.org/about-us/press-room/coronavirus/
https://americanlibrariesmagazine.org/blogs/the-scoop/public-libraries-responding-pandemic/
https://knowledgequest.aasl.org/pandemic-preparedness-for-school-libraries/
https://current.ndl.go.jp/node/40810
https://savemlak.jp/wiki/saveMLAK:%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%B9/20200507
https://www.clir.org/2020/03/a-message-to-our-community-about-covid-19/
https://www.clir.org/2020/03/a-message-to-our-community-about-covid-19/
https://www.arl.org/resources/covid-19-resource-updates-pages/
https://web.aflia.net/corona-virus-covid-19-awareness-what-can-african-librarians-do/
https://web.aflia.net/corona-virus-covid-19-awareness-what-can-african-librarians-do/
https://web.aflia.net/suite-of-covid-19-resources-for-librarians/
https://www.infotecarios.com/foro-virtual-bibliotecasencasa-como-las-bibliotecas-pueden-extender-sus-servicios-durante-las-cuarentenas-21-marzo-2020/#.XniX2YhKg2w
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vTjVsogXAk3MY00oB0jSqp6b2gdHdb_90v_u6fu2O7E/edit#gid=0
http://www.eblida.org/
https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:fce29ea1-1b83-479b-b674-a592b255f7e4/naple-narrative-report---european-library-services-during-covid19.pdf
https://www.alise.org/covid-19-resources
http://www.kutuphanemcepte.com/
https://www.lezen.nl/nl/online-leesbevordering-voor-thuis
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เกี่ยวกับวิธีการส่งเสริมความฉลาดรู้และการอ่านที่บ้าน รวมไปถึงจัดทำพอดคาสต์ จัดประชุมร่วมกันกับนักวาด

สำหรับเด็ก และเปิดให้เข้าถึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านห้องสมุดต่าง ๆ สถาบันห้องสมุดในฮังการีได้จัดทำเว็บเพจ

ข้อมูล รวบรวมคำแนะนำในการทำความสะอาดฆ่าเชื้อหนังสือ การจัดการกับลิขสิทธิ์ และแนวปฏิบัติสากลที่ดี 

รวมถึงมีการแบ่งปันเรื่องราวจากท่ัวประเทศและทั่วโลกผ่านหน้าเว็บ libraries.hu 

ในขณะเดียวกันสมาคมส่งเสริมบริการด้านเอกสารโรงเรียนในรัฐควิเบกจัดมอบเครื่องมือให้กับห้องสมุดสมาชิก

นำไปใช้เพ่ือช่วยให้ห้องสมุดอยู่ในแผนบูรณาการของบริการเรียนรู้ทางไกล ในขณะที่สถาบัน Every Library มีการ

กำหนดให้มีการพูดคุยเป็นประจำรวมถึงจัดตั้งกองทุนฉุกเฉินเพ่ือช่วยห้องสมุดที่มีปัญหา 

หอสมุดแห่งชาต ิ
หอสมุดแห่งชาติยังคงมีบทบาทสำคัญในการเปิดเนื้อหาให้เข้าถึงได้ทั้งในฐานะสถาบันหลักของประเทศตนเองและ

ในฐานะผู้นำของระบบห้องสมุดในระดับชาติ ข้อมูลภาพรวมสามารถดูได้จากสารสนเทศที่รวบรวมจากการประชุม

ของผู้บริหารหอสมุดแห่งชาติ 

ในประเทศจีน ห้องสมุดดิจิทัลแห่งชาติได้รับการส่งเสริมเพ่ือรับมือกับความต้องการที่เพ่ิมข้ึน และมีการยกเลิก

ค่าปรับสำหรับทรัพยากรที่ยืมไปแต่ไม่สามารถนำมาคืนได้ รวมไปถึงให้ความช่วยเหลือห้องสมุดและบรรณารักษ์

จากทั่วประเทศ เป็นต้น ห้องสมุดดิจิทัลแห่งชาติของประเทศเกาหลีก็พบว่ามีการใช้งานที่เพ่ิมมากขึ้นเช่นกัน  

บทบาทของทรัพยากรหอสมุดแห่งชาติในการสนับสนุนความพยายามในการต่อสู้กับการระบาดได้รับการยอมรับ

โดยหอสมุดแห่งชาติอังกฤษซึ่งปรากฏอยู่ในหน้าข้อมูลทรัพยากรของหอสมุด 

หอสมุดแห่งชาติบางแห่งประสบความสำเร็จในการต่อรองที่จะเปิดให้เข้าถึงเนื้อหาที่เก็บรักษาตามกฎหมายในวง

กว้างได้ ทั้งนี้ในนอร์เวย์สามารถให้เฉพาะนักวิจัยและโรงเรียนสามารถเข้าถึงได้ ในขณะที่สาธารณรัฐเช็กให้นักวิจัย

เข้าถึงได้เท่านั้น (เช่นกันกับห้องสมุดมหาวิทยาลัย) ในขณะเดียวกันหอสมุดแห่งชาติอารูบาเปิดให้เข้าถึงหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ในภาษาปาเปียเมนโต (ภาษาท้องถิ่น) เป็นครั้งแรก และเปิดให้บริการยืมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ใน

ภาษาดัทช์เป็นครั้งแรก นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับ Internet Archive ในการนำเสนอหอสมุดแห่งชาติฉุกเฉิน

เฉพาะเป็นครั้งแรกอีกด้วย 

หอสมุดแห่งชาติอ่ืน ๆ มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ ยกตัวอย่างเช่น ห่องสมุดรัฐสภาอเมริกันได้จัดกิจกรรม

ถอดข้อความมาราธอนแบบเสมือน (virtual transcribathon) เพ่ือทำให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลได้มีส่วนร่วม 

ในขณะที่หอสมุดแห่งชาติฝรั่งเศสก็มีการจัดนิทรรศการแบบเสมือนเช่นเดียวกัน หอสมุดแห่งชาติเอสโตเนียพัฒนา

วิธีการในการช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงหนังสือโดยไม่ต้องมีการติดต่อสัมผัส (ส่งผลให้เกิดความต้องการที่มากข้ึน) ในขณะที่

https://www.ki.oszk.hu/informacioszolgaltatas/jarvanyugyi-helyzet-kezelese-konyvtarakban
https://konyvtarak.hu/index.php
https://zoom.us/meeting/register/vpMuf-qgqzMoYxgc-ZhZ6BZe3Ulebrjb2Q?mc_cid=42ac02b4eb&mc_eid=06b0d92fc0
https://www.everylibraryinstitute.org/halo?mc_cid=42ac02b4eb&mc_eid=06b0d92fc0
https://conferenceofdirectorsofnationallibraries.files.wordpress.com/2020/04/200415-survey-impact-covid-19-def-1.pdf
https://conferenceofdirectorsofnationallibraries.files.wordpress.com/2020/04/200415-survey-impact-covid-19-def-1.pdf
https://www.ifla.org/node/93039
https://www.bl.uk/collection-guides/coronavirus-covid-19-online-information
https://www.en.nkp.cz/aktuality/novinky-titulni-strana/books-to-university-students-online
http://bna.aw/digital
https://blogs.loc.gov/law/2020/03/join-us-for-our-first-all-virtual-herencia-transcribe-a-thon/?loclr=twlaw
https://blogs.loc.gov/law/2020/03/join-us-for-our-first-all-virtual-herencia-transcribe-a-thon/?loclr=twlaw
https://fantasy.bnf.fr/
https://www.nlib.ee/
https://bnn-news.com/estonian-national-library-observes-hike-in-book-borrowing-amid-covid-19-211675
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หอสมุดแห่งชาติสเปนกำลังส่งเสริมการใช้งานเนื้อหาดิจิทัลเพ่ือใช้ในการสนับสนุนการศึกษา เช่นเดียวกันกับ

หอสมุดแห่งชาติฮังการีที่เจ้าหน้าที่กำลังผลิตวิดีโอสอนการเต้นและวิทยาศาสตร์แบบชาวบ้าน 

หอสมุดแห่งชาตินอร์เวย์กำลังสนับสนุนให้ผู้ใช้เข้าถึงพอดคาสต์ในช่วงที่กิจกรรมแบบตัวต่อตัวไม่สามารถ

ดำเนินการได้ เช่นเดียวกันกับห้องสมุดรัฐสภาอาร์เจนตินาที่มีการผลิตเนื้อหาใหม่ที่มีความหลากหลาย 

หอสมุดแห่งชาติและห้องสมุดมหาวิทยาลัยแห่งโครเอเชียยังคงให้บริการคำปรึกษา บริการอ้างอิง และการเข้าถึง

ทรัพยากร รวมถึงการจัดนิทรรศการแบบเสมือน นอกจากนี้ ยังให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะกับห้องสมุดทุก

ประเภท ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว หอสมุดแห่งชาติอินโดนีเซียส่งเสริมการใช้แอปพลิเคชันที่มี

อยู่ และร่วมมือกับโครงการทำงานจากที่บ้านระดับชาติ เพ่ือเสนอแนะวิธีการหลีกเลี่ยงผู้คนที่จำเป็นต้องเดินทางไป

ทำงาน คณะกรรมการหอสมุดแห่งชาติสิงคโปร์ได้นำคอลเลกชันมาจัดเป็นนิทรรศการเก่ียวกับโรคระบาดในอดีต 

หอสมุดแห่งชาติลักเซมเบิร์กแจกบัตรสมาชิกห้องสมุดผ่านทางอีเมลเป็นระยะเวลา 3 เดือนโดยไม่ต้องมีการ

ตรวจสอบบัตรสมาชิกจริงเพื่อช่วยในการเข้าถึงทรัพยากร ในขณะที่หอสมุดแห่งชาติโมร็อกโกยังดำเนินการ

ให้บริการจารึกออนไลน์ไปพร้อมกับการออกเลขเรียกประจำหนังสือ (ISBN) และบริการเก็บรักษาทรัพยากรตาม

กฎหมาย หอสมุดแห่งชาติลิทัวเนียกำลังทำงานร่วมกับโรงเรียนหุ่นยนต์ในการสนับสนุนการพิมพ์ชุดอุปกรณ์

ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลแบบสามมิติในห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศ 

หอสมุดแห่งชาติในประเทศอ่ืนก็กำลังดำเนินการสนับสนุนการทำงานทั่วไปของห้องสมุดทั่วประเทศ เช่น หอสมุด

แห่งชาติศรีลังกาจัดเตรียมและแบ่งปันข้อแนะนำให้กับห้องสมุดทั่วประเทศ ในขณะที่หอสมุดแห่งชาติสาธารณรัฐ

เช็กจัดทำอินโฟกราฟิกในหัวข้อการดำเนินการกับทรัพยากรที่ได้รับคืน กรรมการบริหารห้องสมุดในโปรตุเกสมี

ข้อมูลและรายการทรัพยากรเต็มหน้าเว็บไซต์ภายใต้ร่มแฮชแท็ก #BibliotecaNaSuaCasa หอสมุดแห่งชาติอินเดีย

มีการจัดสัมมนาทางเว็บสำหรับพนักงานฝึกหัดและคนอ่ืน ๆ ในวงการห้องสมุด และมีการจัดระบบทรัพยากร

สารสนเทศดิจิทัลสำหรับผู้ใช้ 

ขณะเดียวกัน หอสมุดแห่งชาติบางแห่งที่มีหน้าที่ในการสนับสนุนการตัดสินใจของรัฐสภายังคงให้บริการจัดทำ

เอกสารทางกฎหมายอธิบายข้อมูลในภาพรวมเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดข้ึน เช่นในประเทศอาร์เจนตินา ห้องสมุดที่

ให้บริการแก่รัฐสภาโดยเฉพาะก็ทำงานเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันด้วยเช่นกัน 

https://bnescolar.bne.es/?fbclid=IwAR1NGZhBYakRbBIa4WH_LdJvRMtMlPXTNZC1dckBqdIL54COn7Yz9iPYB_o
http://www.oszk.hu/hirek/reszletezo-tanitson-tanulj-velunk
http://www.oszk.hu/hirek/varjuk-kozossegi-terunkben-naprol-napra
https://www.nb.no/historier-fra-samlingen/arrangementspodkast/
https://bcn.gob.ar/recursos-virtuales
https://imls.gov/news/covid-19-research-partnership-inform-safe-handling-collections-reopening-practices-libraries
https://www.ifla.org/node/93040
https://www.ifla.org/node/93041
https://mobileapp.nlb.gov.sg/spotlight/pandemics/major-pandemics-from-20th-century
https://bnl.public.lu/fr/actualites/articles-actualites/2020/prevention-COVID-19-service-public.html
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/maroc-la-bibliotheque-nationale-assure-le-service-malgre-sa-fermeture/99863?origin=newsletter
https://ipk.nkp.cz/images/informacni-letak-o-vraceni-knih-eng
https://flipboard.com/@RNBP_DGLAB?fbclid=IwAR2p3w2I9SVtKAFOznTEu6Rufz86ITDEzZECmXmM4sdcfoFtrCQ69wzpCVs
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/activities_during_lockdown_period_nli.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/activities_during_lockdown_period_nli.pdf
https://bcn.gob.ar/la-biblioteca/publicaciones/dossiers
https://informationatwork.eu/search-results/?q=coronavirus
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หน่วยงานพันธมิตรของหอ้งสมุด 
มีความเคลื่อนไหวที่เป็นมิตรจากทางสำนักพิมพ์ ผู้จัดจำหน่ายและหน่วยงานอื่นที่ทำงานร่วมกับห้องสมุดที่ช่วยให้

เกิดการเข้าถึงเนื้อหาถึงแม้ว่าอาคารห้องสมุดต้องถูกบังคับให้ปิดทำการ ดังที่ปรากฏในคำแถลงการณ์ของประธาน

และเลขาธิการ IFLA นั้น IFLA หวังว่าความเคลื่อนไหวเหล่านี้จะถูกนำไปใช้ทั่วไป ในขณะที่ยังทำงานร่วมกันเพ่ือ

ทำให้เกิดการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้าวิจัย และการเข้าถึงทางวัฒนธรรมยังคงดำเนินต่อไปได้ 

กลไกหลักคือการอนุญาตให้สามารถเข้าถึงเนื้อหาได้จากทางไกล ซึ่งโดยปกติมักจะจำกัดเฉพาะผู้ใช้ที่อยู่ในพ้ืนที่

ให้บริการเท่านั้น VitalSource ดำเนินการร่วมกับสำนักพิมพ์พันธมิตรในการขยายขอบเขตการเข้าถึงทรัพยากร

โดยใช้เพียงที่อยู่อีเมลในการเข้าระบบ เช่นเดียวกับ ProQuest ที่ให้บริการผ่านระบบ eBook Central และ 

Springer ขยายระยะเวลาการเข้าระบบ ส่วนสำนักพิมพ์ Emerald อนุญาตให้สามารถเข้าถึงทางไกลได้ ในขณะที่

วารสาร Journal of the American Medical Association อนุญาตให้สามารถเข้าถึงเนื้อหาได้จากพ้ืนนอกเขต

ให้บริการ เช่นเดียวกันกับเว็บไซต์ ancestry.com สำนักพิมพ์แห่งมหาวิทยาลัยมิชิแกนอนุญาตให้ผู้ใช้ทั่วไป

สามารถอ่าน (แต่ไม่สามารถดาวน์โหลด) เนื้อหาจำนวนมากของสำนักพิมพ์ได้ สำนักพิมพ์หนังสื่อเด็กเช่น Collins 

ในสหราชอาณาจักรก็อนุญาตให้เข้าถึงเนื้อหาที่เคยจำกัดเฉพาะการใช้งานในพ้ืนที่บริการเท่านั้นเช่นกัน นอกจากนี้

ยังมีตัวอย่างทีด่ีในประเทศลัตเวียและเคนยา 

พันธมิตรอ่ืนก็เปิดให้เข้าถึงเนื้อหาได้มากขึ้นหรือไม่เช่นนั้นก็มีการปรับลดราคาลง Project MUSE ประกาศว่า

ทรัพยากรจากสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย 9 แห่งสามารถเข้าถึงได้ฟรีเป็นระยะเวลาหลายเดือน ในขณะที่สำนักพิมพ์

มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เปิดให้เข้าถึงตำราเรียนในรูปแบบ HTML และสำนักพิมพ์ของสมาคม Biochemistry 

Society เปิดให้เข้าถึงวารสารต่าง ๆ ได้อย่างเสรีจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง สำนักพิมพ์สองแห่งใน

โรมาเนียดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยรัฐศาสตร์และการปกครองแห่งชาติตกลงที่จะเปิดให้เข้าถึงหนังสือ

ออนไลน์ได้ฟรี 

สำนักพิมพ์ MacMillan ไดแ้ขวนการจำกัดการเข้าถึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ใหม่ให้แก่ห้องสมุดประชาชนใน

สหรัฐอเมริกา  สำนักพิมพ์ Penguin Random House มีการเสนอส่วนลดพิเศษเฉพาะห้องสมุดประชาชนและ

ห้องสมุดโรงเรียน Overdrive และ RB Books ก็ขยายจำนวนสำเนาของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถยืมออกได้

ในช่วงเวลาเดียวกัน ในประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นกัน บริษัท Booklist ซึ่งมีสิ่งพิมพ์ที่รวบรวมบทวิจารณ์หนังสือ

และทรัพยากรอ่ืนที่ช่วยในการสอนและการสร้างการมีส่วนร่วมต่าง ๆ เกี่ยวกับหนังสือ ได้เปิดให้ทุกคนสามารถ

https://press.vitalsource.com/vitalsource-helps
https://www.knowledgespeak.com/news/proquest-partners-with-publishers-to-provide-unlimited-access-to-ebook-central-holdings-to-coronavirus-impacted-libraries/
https://www.springernature.com/gp/librarians/tools-services/implement/remote-access
https://emeraldpublishinggroup.freshdesk.com/support/solutions/articles/36000213997-covid-19-planning-for-off-campus-access-in-the-event-of-university-closures
https://jamanetwork.com/pages/remote-access
https://blog.press.umich.edu/2020/04/university-of-michigan-press-extends-free-to-read-ebook-access-and-requests-library-support/
https://www.thebookseller.com/news/collins-makes-hundreds-books-and-resources-available-free-1196451?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=Morning%20Briefing%20-%20230320
https://www.lnb.lv/en/publishers-and-e-resource-providers-offer-free-access-publication-collections
https://about.muse.jhu.edu/resources/freeresourcescovid19/
https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/textbooks
https://www.knowledgespeak.com/news/biochemical-society-and-portland-press-suspend-paywalls-on-all-published-content/
https://www.knowledgespeak.com/news/biochemical-society-and-portland-press-suspend-paywalls-on-all-published-content/
https://www.romania-insider.com/index.php/snspa-free-library-april-2020
https://www.romania-insider.com/index.php/snspa-free-library-april-2020
https://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/industry-news/libraries/article/82715-macmillan-abandons-library-e-book-embargo.html
https://goodereader.com/blog/digital-library-news/penguin-random-house-discounting-ebooks-and-audiobooks-to-libraries
https://www.booklistonline.com/ANNOUNCEMENT/pid=9734748
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เข้าถึงเนื้อหาได้ ในการรับมือกับความท้าทายที่พบได้บ่อย องค์กร Libraries Connected ในประเทศสหราช

อาณาจักรจัดทำรายชื่อสำนักพิมพ์ที่อนุญาตให้นำทรัพยากรไปใช้ในการเล่าเรื่องออนไลน์ได้ 

สำนักพิมพ์บางแห่งก็พร้อมที่จะรับมือกับข้อเท็จจริงที่ว่า ห้องสมุดบางแห่งอาจไม่สามารถชำระเงินได้ในตอนนี้ 

ยกตัวอย่างเช่น สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยบริสตอล 

IFLA ขอขอบคุณสำนักพิมพ์พันธมิตร SAGE ที่ประกาศมาตรการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการถอดหน้าปิดกั้นเฉพาะผู้ใช้

ที่บอกรับออกสำหรับบทความหลายรายการ รวมถึงสร้างและให้ความร่วมมือกับมูลนิธิ Wellcome ในการ

ประสานการออกแถลงการณ์เกี่ยวกับทรัพยากรที่เกี่ยวกับโควิด-19 อีกทั้งยังส่งเสริมบทเรียนออนไลน์ที่เข้าถึงได้ฟรี

ในหัวข้อ "จะได้รับการตีพิมพ์ได้อย่างไร" (How to Get Published) OCLC ในฐานะผู้สนับสนุนหลักก็มีการจัดทำ

หน้าข้อมูลทรัพยากรที่เกี่ยวข้องเช่นกัน 

เช่นเดียวกันกับพันธมิตรอ่ืน ๆ (เช่น สำนักพิมพ์ Emerald สำนักพิมพ์ Frontiers สำนักพิมพ์ Springer Nature 

สำนักพิมพ์ Elsevier สำนักพิมพ์แห่งมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สำนักพิมพ์ 

ZBW – Leibniz Information Centre for Economics สำนักพิมพ์ ZB MED และสำนักพิมพ์แห่งสถาบัน

เทคโนโลยีแห่งแมสซาชูเซตส์) สำนักพิมพ์ SAGE ก็กำลังให้ความสำคัญและแบ่งปันกับทรัพยากรเกี่ยวกับโควิด-19 

และการจัดการกับโรคระบาดในเว็บไซต์ขนาดเล็ก ทำเนียบขาวก็มีความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญในการสนับสนุนการ

ทำเหมืองข้อมูลและตัวบทเพ่ือช่วยหาวิธีการแก้ไขปัญหา โดยแจกบทความจำนวน 29,000 บทความ เพ่ือนำไปใช้

ในการวิเคราะห์ 

สำนักพิมพ์ Emerald เร่งการสนับสนุนให้เกิดการสร้างและแบ่งปันผลงานตีพิมพ์ที่เก่ียวข้องกับการรับมือกับการ

แพร่ระบาดของห้องสมุดด้วยการจัดทำชุดหนังสือและวางแผนที่จะตีพิมพ์ฉบับเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องอีกด้วย 

สุดท้ายนี้ OCLC พันธมิตรหลักของ IFLA มีการจัดประชุมใหญ่ของชุมชนสมาชิก โดยเชิญบรรณารักษ์กว่าพันคนมา

อยู่ในที่เดียวกัน เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรื่องราวและทำความเข้าใจความต้องการของวิชาชีพร่วมกัน 

[รูปภาพ] โควิด-19 และห้องสมุด: เก้าอ้ีในสวนสาธารณะที่ไร้ผู้คน 

การสื่อสารกับผู้ใช้ในภาษาต่าง ๆ 
แผนกบริการห้องสมุดสำหรับประชาชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ IFLA กำลังทำงานร่วมกับสมาคม

ห้องสมุดและสารสนเทศแห่งออสเตรเลียในการแปลป้ายประกาศและข้อความเพ่ือช่วยห้องสมุดในการสื่อสารกับ

https://www.librariesconnected.org.uk/page/responding-covid-19
https://bristoluniversitypress.co.uk/journals?utm_source=Library+Associations+Apr+20&utm_campaign=630f7dd112-Library+associations+email+Apr+20&utm_medium=email&utm_term=0_5a76ec2491-630f7dd112-129990789
https://wellcome.ac.uk/press-release/sharing-research-data-and-findings-relevant-novel-coronavirus-covid-19-outbreak
https://wellcome.ac.uk/press-release/sharing-research-data-and-findings-relevant-novel-coronavirus-covid-19-outbreak
https://campus.sagepub.com/how-to-get-published#how-to-get-published/intro
https://www.oclc.org/en/news/releases/2020/20200331-oclc-covid-19-page-brings-together-resources.html
https://www.emeraldgrouppublishing.com/promo/coronavirus.htm?utm_source=listserv&utm_medium=email&utm_campaign=ace_coronavirus-lis_20200331_free
https://www.frontiersin.org/
https://www.springernature.com/gp/researchers/campaigns/coronavirus?utm_medium=social&utm_content=organic&utm_source=twitter&utm_campaign=SpringerNature_&sf231527863=1
https://www.elsevier.com/connect/coronavirus-information-center
https://academic.oup.com/journals/pages/coronavirus
https://www.cambridge.org/gb/academic/covid-19-resources-and-information
https://www.econbiz.de/eb/en/news/research-in-times-of-corona/
https://www.econbiz.de/eb/en/news/research-in-times-of-corona/
https://covid-19.zbmed.de/
https://mitpress.mit.edu/blog/articles-understanding-pandemics-and-epidemiology
https://mitpress.mit.edu/blog/articles-understanding-pandemics-and-epidemiology
https://journals.sagepub.com/coronavirus
https://analyticsindiamag.com/white-house-to-provide-29000-covid-19-papers-for-analysis/
https://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/call_for_papers.htm?id=9000
https://www.webjunction.org/events/webjunction/town-hall-covid.html
https://www.alia.org.au/australian-libraries-responding-covid-19#Languages
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ชุมชนผู้ใช้ที่มีความหลากหลายทางภาษา โดยเฉพาะที่เก่ียวกับการปิดทำการของห้องสมุดและการเข้าถึง

สารสนเทศออนไลน์ ทรัพยากรเหล่านี้มีอยู่ในรูปแบบไมโครซอฟท์เวิร์ด (MS Word) หอ้งสมุดต่าง ๆ สามารถที่จะ

ปรับหรือนำเนื้อหาเหล่านี้ไปใช้ในการตอบสนองความต้องการของหน่วยงานของตนในการสื่อสารกับชุมชนได้อย่าง

เต็มที่ บทแปลเป็นภาษาอ่ืน ๆ กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา 

ประเด็นปัญหาต่อเนื่อง 
IFLA ตระหนักดีว่าการระบาดในครั้งนี้ได้นำมาซึ่งปัญหาที่ขยายวงกว้างมากขึ้นและเราก็กำลังติดตามสถานการณ์

อย่างใกล้ชิด นอกเหนือจากประเด็นลิขสิทธิ์ที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของวิกฤตครั้ง

นี้ต่อหน่วยงานทางด้านวัฒนธรรม การศึกษา และการวิจัยในภาพรวม ความเป็นส่วนตัว และการคุ้มครองบรรทัด

ฐานทางประชาธิปไตย เราติดตามประเด็นเหล่านี้อย่างใกล้ชิดและจะแบ่งปันสารสนเทศและข้อคิดเห็นเมื่อมีโอกาส

ที่เหมาะสม 

เราได้ดำเนินการเชิงรุกในการเรียกร้องสนับสนุนประเด็นที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมในการ

ช่วยเหลือในการร่างและร่วมแถลงการณ์ขององค์กรยูเนสโกว่าด้วยมรดกทางเอกสารและการแพร่ระบาดของโควิด-

19 โดยเน้นย้ำศักยภาพของมรดกทางเอกสารที่มีต่อการปฏิบัติงานและการปลอบโยนของประชาชนในช่วงเวลา

เช่นนี้ และเรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานต่าง ๆ เห็นความศักยภาพเหล่านี้และสนับสนุนการดำเนินงานของ

หน่วยงานของพวกเรา เราได้เน้นย้ำประเด็นดังกล่าวในแถลงการณ์ร่วมกับสมาชิกของความร่วมมือ Culture 2030 

Goal ความสำคัญของมรดกเหล่านี้ยังได้มีการเน้นในบล๊อกของเราเกี่ยวกับบทบาทของมรดกวัฒนธรรมที่มีต่อการ

เล่าเรื่อง 

IFLA ยังเป็นผู้นำในการเตรียมจดหมายเพ่ือส่งไปยังประธานกรรมการองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก เรียกร้องให้

มีการดำเนินการเก่ียวกับกฎหมายและแนวปฏิบัติทางลิขสิทธิ์ที่สนับสนุนการดำเนินงานของห้องสมุด ประเด็น

เหล่านี้เป็นความท้าทายที่ผสมผสานระหว่างสถานการณ์ปัจจุบันและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความเข้มงวดของ

กฎหมายปัจจุบันจนทำให้การรับมือกับสถานการณืเป็นได้ไปยากยิ่งข้ึน ในกรณีของห้องสมุดต่าง ๆ ประเด็นที่

สำคัญประการหนึ่ง คือ การอนุญาตให้ใช้ทรัพยากรที่อยู่ในรูปที่ไม่ใช่ดิจิทัล แต่ไม่อนุญาตให้ใช้กับทรัพยากรที่อยู๋ใน

รูปดิจิทัลได้ 

นอกจากนี้เรายังได้เริ่มต้นเขียนบล๊อกท่ีชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มต่าง ๆ ในภาพรวมที่อาจเป็นผลกระทบจากการโรค

ระบาดจากมุมมองทางนโยบายที่หลากหลาย และตามมาด้วยบทความชิ้นต่อมาที่กล่างถึงประเด็นที่ควรได้รับการ

สนับสนุนโดยเฉพาะทั้งในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว 

https://www.ifla.org/node/92995?fbclid=IwAR0x2thJEbFfeYIeMqhdrlQaOEK8tE4sqzvPVSLnufWSjIhMFsyDW4Dh4OQ
https://www.ifla.org/node/93021
https://blogs.ifla.org/lpa/2020/04/06/now-and-next-what-a-post-covid-world-may-bring-for-libraries/?fbclid=IwAR0CEas_t0qTCxzaftEpbLLLNkOpPwRMalxZFqPtFZCXV3FGhz3RWdtyRS8
https://blogs.ifla.org/lpa/2020/04/06/now-and-next-what-a-post-covid-world-may-bring-for-libraries/?fbclid=IwAR0CEas_t0qTCxzaftEpbLLLNkOpPwRMalxZFqPtFZCXV3FGhz3RWdtyRS8
https://www.ifla.org/node/92993?fbclid=IwAR1Ub14L7vKDC_Emion3jUpFTOMHMM09N4X11oBvdaLqxtnq5DUQl8qS8Wk
https://blogs.ifla.org/lpa/2020/04/02/storytelling-in-difficult-times-accessing-the-past-during-a-pandemic/
https://blogs.ifla.org/lpa/2020/04/02/storytelling-in-difficult-times-accessing-the-past-during-a-pandemic/
https://blogs.ifla.org/lpa/2020/04/21/adovc8-now-and-next-part-2-what-might-a-library-advocacy-agenda-for-the-post-pandemic-world-look-like/
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กิจกรรมของ IFLA 
การดำเนินงานของ IFLA เพ่ือทำให้วงการห้องสมุดโลกเข้มแข็งและเป็นหนึ่งเดียวยังคงดำเนินต่อไป มิใช่เพียง

เพราะว่าการแพร่ระบาดโควิด-19 แต่เป็นเพราะภารกิจนั้นเอง เรามุ่งมั่นที่จะรักษาแรงขับเคลื่อนที่เกิดข้ึนใน

กระบวนการ Global Vision และการก่อตั้งแผนกลยุทธ์ของเราเมื่อปีที่ผ่านมา และเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าพันธกิจที่เรา

กำหนดขึ้นมานั้นใช้ยังคงมีความสำคัญเฉกเช่นเสมอมา 

ดังที่อธิบายไว้ในส่วนคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ IFLA และการระบาดของโควิด-19 เราทำงานกันอย่างหนักเพ่ือทำ

ให้มั่นใจได้ว่าอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ของเรายังคงปฏิบัติงานที่สำคัญนี้ต่อไปได้ และเราก็ได้พบเห็นการประชุมใน

ระยะกลางที่ประสบความสำเร็จในหน่วยบริการวิชาชีพที่จัดขึ้นเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน 

แผนกห้องสมุดทางการแพทย์สาธารณสุขและชีววิทยาศาสตร์ รวมไปถึงชมรมผู้มีความสนใจพิเศษในเรื่องหลักฐาน

เชิงประจักษ์ทางด้านสาธารณสุขและภัยพิบัติโลกได้จัดสัมมนาทางเว็บเมื่อวันที่ 23 เมษายนที่ผ่านมาในหัวข้อที่

เกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำทางสาธารณสุขดิจิทัลในช่วงโควิด-19 แผนกห้องสมุดสำหรับเด็กและวัยหนุ่มสาวจัดทำ

จดหมายข่าวขึ้นมาโดยเฉพาะ พูดถึงประสบการณ์และการรับมือการแพร่ระบาดของห้องสมุดสมาชิก นอกจากนี้

แผนกห้องสมุดที่ให้บริการแก่ประชาชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมยังได้เชิญชวนให้มีการส่งตัวอย่างวิธีการ

ที่ห้องสมุดยื่นมือไปยังผู้ใช้กลุ่มต่าง ๆ 

เอกสารนี้ได้รวบรวมตัวอย่างจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นว่าห้องสมุดตอบสนองกับความ

ท้าทายเหล่านี้อย่างไร แต่ยังแสดงให้เห็นว่าห้องสมุดได้สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างไรด้วย โดยเริ่มจากข้อมูล

เหล่านี้ เราได้เตรียมบทความและโพสต์เกี่ยวกับวิธีการของวงการห้องสมุดในส่วนต่าง ๆ ของโลกในการรับมือกับ

สถานการณน์ี้ เริ่มด้วยงานเขียนเกี่ยวกับบรรณารักษ์ทางสาธารณสุขสำหรับวันสาธารณสุขโลก และบล๊อกจากแขก

รับเชิญเล่าเกี่ยวกับสถานการณ์ในห้องสมุดเรือนจำ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อก่อนหน้านี้ เรายังได้ให้ความสำคัญ

กับการเรียกรอ้งสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นสำหรับห้องสมุดท้ังในระยะสั้นและระยะยาว เราได้จัดทำอินโฟ

กราฟิกตอนพิเศษว่าด้วยเรื่องโควิด-19 ในคอลัมน์ยอดนิยมของเราที่ชื่อ วิธีการตรวจจับข่าวปลอม (How to Spot 

Fake News) 

ในขณะเดียวกับ แผนกบริการจัดส่งเอกสารและการแลกเปลี่ยนทรัพยากรได้พัฒนาบริการใหม่เพ่ือสนับสนุนการ

แบ่งปันทรัพยากรข้ามพรมแดน ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการระบาดในครั้งนี้ 

https://www.ifla.org/covid-19
https://www.ifla.org/node/93044
https://www.ifla.org/node/93052
https://blogs.ifla.org/lpa/2020/04/07/at-the-heart-of-it-health-librarians-in-the-covid-19-pandemic-response/
https://blogs.ifla.org/lpa/2020/04/20/how-can-the-library-community-serve-people-in-institutions-such-as-prisons-and-homes-for-the-elderly-in-times-of-covid-19/
https://blogs.ifla.org/lpa/2020/04/20/how-can-the-library-community-serve-people-in-institutions-such-as-prisons-and-homes-for-the-elderly-in-times-of-covid-19/
https://www.ifla.org/node/93015/
https://www.ifla.org/node/93015/
https://www.ifla.org/node/93027
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แต่ทว่านี่เป็นเพียงการเริ่มต้น เราหวังที่จะนำเสนอบริการใหม่ ๆ ที่น่าตื่นเต้นและโอกาสที่จะสร้างเสริมวงการที่มี

ความเข้มแข็ง เพ่ือช่วยเสริมสร้างสังคมที่มีความฉลาดรู้ รอบรู้และมีส่วนร่วมต่อไปในอนาคต ด้วยความหวัง

ดังกล่าว เรากำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยบริการวิชาชีพ ซึ่งเป็นหน่วยงานมันสมองที่ได้รับความไว้วางใจใน

วงการห้องสมุดโลก ในการสร้างแรงบันดาลใจ สร้างการมีส่วนร่วม เบิกทาง รวมไปถึงเชื่อมโยงวงการห้องสมุดโลก 

เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะแบ่งปันต่อไปอีก 

 

คุณสามารถอ่านข้อมูลความเคลื่อนไหวนี้ในภาษาอิตาเลียนและภาษาโปรตุเกส (ฉบับวันที่ 7 เมษายน) 

 

หมายเหตุผู้แปล: 
หากมข้ีอเสนอแนะ คำติ ชม เกี่ยวกับเอกสารแปลชิ้นนี้ สามารถติดต่อได้ที่ libsci@chula.ac.th 

 

ข้อมูลสำหรับการอ้างอิง: 
International Federation of Library Associations and Institutions. (2020, May 19). COVID-19 and 

the Global Library Field (S. Choemprayong, C. Berpan, T. Chintakovid, S. Limwichitr, & W. 
Klungtanaboon, Trans.) https://www.ifla.org/covid-19-and-libraries 

https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/covid-19_and_the_global_library_field-it.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/covid-19_and_the_global_library_field-pt.pdf
mailto:libsci@chula.ac.th
https://www.ifla.org/covid-19-and-libraries

