
 

បញ្ជ ីត្រួរពិនិរយទូទៅ COVID-19 
សត្ាប់និទោជកវសិ័យថាមពល និងឧបករណ៍ទត្បើត្ាស់ 

ថ្ងៃទី 2 ខែកកកដា ឆ្ន ាំ 2020 

បញ្ជ ីត្រួរពិនិរយននេះមាននោលបាំណងជួយដល់នៅខក ឬនិនោជកវស័ិយថាមពល និងឧបករណ៍នត្បើត្ាសឱ់្យអនុវរត
ខែនការរបស់ពួកនេនដើមបកីារពារការរកីរាលដាលថ្នជាំងឺ COVID-19 នៅកខនែងន វ្ ើការ និងបាំនពញបខនែមនៅតាម 
ការខណនាំសត្មាប់និនោជកិ វស័ិយថាមពល និងឧបករណ៍នត្បើត្ាស់។ បញ្ជ តី្រួរពិនិរយននេះេឺជានសចកត ីសនងេប និង
មានសារែែ ីៗសត្មាប់ខែនកែែេះថ្នការខណនាំ។ ន វ្ ើឲ្យែល នួអនកយល់កាន់ខរចាស់ពីការខណនាំ មុននពលនត្បើបញ្ជ ីត្រួរពិនិរយ
ននេះ។ 

ខ្ល ឹមសារននផែនការជាកល់ាក់ទៅកផនលងទ វ្ ើការជា
លាយលកខណ៍អកសរ 
 បុេគល(នន)ខដលទទួលែុសត្រូវកន ុងការអនុវរតខែនការ។  

 ការវាយរថ្មែហានិភ័យ និងវធិានការខដលនឹងត្រូវអនុវរតនដើមបីទប់សាក រ់ការរកីរាលដាលថ្នវរុីស។ 

 ការនត្បើមា៉ា ស ់ឬរាាំងមុែ អនុនោមតាមការខណនាំរបស ់CDPH ។ 

 ការបណុ្េះបណ្តត ល និងការត្ាត្ស័យទាក់ទងជាមួយកមមករនិនោជិរ និងរាំណ្តងកមមករនិនោជិរ
ខដលមានកន ុងខែនការ។ 

 ដាំនណើរការពិនិរយនមើលអនុនោមភាព និងករ់ត្តា ត្ពមទាាំងខករត្មូវចាំណុចែវេះខារ។ 

 ដាំនណើរការនសុើបអនងករករណីជាំងឺកូវដី៖ ត្រូវជូនដាំណឹងដល់ខែនកសខុាភិាលកន ុងមូលដាា ន និង
កាំណរ់អរតសញ្ញា ណន ើយ និងខញកដាក់នដាយខែកពោីន នូវទាំនក់ទាំនងនៅកខនែងន វ្ ើការ និង
បុេគលិកខដលានឆ្ែងជាំងឺ។ 

 ន វ្ ើបចច ុបបននភាពខែនការជាចាំាចន់ដើមបីទប់សាក រ់ករណីនកើរនែើងបខនែមនទៀរ។  

 ខបបបទសត្មាប់កខនែងន វ្ ើការនៅនពលមានការែុ្េះនែើងថ្នជាំងឺននេះ ត្សបតាមការខណនាំរបស ់
CDPH ។ 

 និនោជកខដលចូលរមួកន ុងការកសាងន ដាា រចនសមពន័ធថាមពល និងឧបករណ៍នត្បើត្ាស់ ក៏េួរខរ
នោងនៅនលើនោលការណ៍ខណនាំសត្មាប់និនោជកសាំណង់។  

 បញ្ច លូការនរៀបចាំវធិានការត្បងុត្បយ័រនជាំងឺ COVID-19 ឲ្យនៅជាខែនការសត្មាប់ត្ោមានអាសនន
សត្មាប់នពលដាច់នភែ ើង អេគ ីភ័យ ។ល។ (សូមនមើលនោលការណ៍លមអ ិរ)។      

ត្បធានបទទែសងៗសត្ាប់វគ្គបណ្ត ុះបណ្តា លកមមករ 
 ព័រ៌មានសត ីពីជាំងឺ COVID-19 ទប់សាក រ់ការរកីរាលដាល និងជាពិនសសអនកខដលងាយរងនត្ោេះ។  

 ការត្រួរពិនិរយនដាយែល នួឯងនៅែទេះ ដូចជាសីរុណហភាព និង/ឬ ការត្រួរពិនិរយនរាេសញ្ញា នដាយ
នត្បើ ការខណនាំរបស ់CDC។ 

 សារៈសាំខាន់ថ្នការមិនមកន វ្ ើការ ត្បសិននបើកមមករមានការកអក ត្េនុនតត  ពិាកដកដនងហ ើម ត្េនុ
ញាក់ ឈឺសាច់ដុាំ ឈឺកាល ឈឺបាំពង់ក ារ់បង់រសជារិ ឬកែ ិនងមី រឹងត្ចមុេះ ឬន ៀរសាំនារ ចនងាអ រ 
ឬកអ រួ ឬត្បសិននបើពួកនេ ឬនរណ្តមាន ក់ខដលពួកនេានទាក់ទងជាមួយ ត្រូវាននេន វ្ ើនរាេវនិិចឆ ័
យថាមានជាំងឺ COVID-19។  

 បនទ ប់ពីការន វ្ ើនរាេវនិិចឆ ័យថ្ន COVID-19 បុេគលិកអាចត្រលប់មកន វ្ ើការវញិបនទ ប់ពីរយៈនពល 
10 ថ្ងៃ ចបត់ាាំងពីការចបន់ែតើមបងាហ ញនរាេសញ្ញា  និង 72 នមា៉ា ងនដាយោម នត្េនុនតត ។ 

http://covid19.ca.gov/pdf/guidance-energy.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Workplace-Outbreak-Employer-Guidance.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Workplace-Outbreak-Employer-Guidance.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html


 នៅនពលត្រូវខសវងរកការពាាល។ 

 សារៈសាំខាន់ថ្នការោងថ្ដ។ 

 សារៈសាំខាន់ថ្នការរកាចមាៃ យពោីន  ទា ាំងនៅកន ុងនមា៉ា ងន វ្ ើការ និងនត្តនមា៉ា ងន វ្ ើការ។ 

 ការនត្បើត្ាសា់នត្រឹមត្រូវថ្នមា៉ា សត្កណ្តរ់ រមួទាាំងពរ៌័មាននៅកន ុង ការខណនាំរបស ់CDPH។ 

 ព័រ៌មានសត ីពីអរែត្បនោជន៍ថ្នការឈប់សត្មាក ខដលរមួមាន ចាប់ថ្នការនឆ្ែ ើយរបនៅនឹងនម
នរាេកូរ ណូ្តនដាយយកត្េួសារជាចមបង និងអរែត្បនោជន៍សាំណងរបស់កមមករសែ ិរនៅនត្កាម បទ
បញ្ញជ ត្បរិបរត ិ N-62-20 របស់អភិាលរដា ែណៈនពលខដលបទបញ្ញជ ននេះចូលជា្រមាន។ 

 បណុ្េះបណ្តត លអនកន ៉ា ការឯករាជយ អនកន វ្ ើការបនណ្តដ េះអាសនន  ឬអនកជាប់កិចចសនាកន ុងនោលការណ៍
ទាាំងននេះ ន ើយធានថាពួកនេមានឧបករណ៍ការពារែល នួ (PPE) ខដលចាំាច់។ 

 វធិានការត្គ្ប់ត្គ្ង នងិត្រួរពិនិរយបុគ្គល 
 ការពិនិរយនរាេសញ្ញា  និង/ឬការពិនិរយសីរុណហភាព។ 

 នលើកទឹកចិរតកមមករនិនោជិរខដលឈឺ ឬនចញនរាេសញ្ញា  COVID-19 ឲ្យសាន ក់នៅែទេះ។ 

 ែតល ់និងធានថាកមមករនត្បើឧបករណ៍ការពារែល នួ (PPE) ខដលចាំាច់ទាាំងអស់។ 

 នលើកទឹកចិរតឲ្យមានការោងថ្ដញឹកញាប់ និងការនត្បើត្ាស់ទឹកអនម័យោងថ្ដ។ 

 ែតល់នត្សាមថ្ដខដលអាចនាេះនចលាន ដល់កមមករជាការបខនែមនលើការោងថ្ដញឹកញាប់សត្មាប់
កិចចការ ដូចជាការកាន់របស់របរខដលប៉ាេះជាញឹកញាប់ ឬន វ្ ើការពិនិរយនរាេសញ្ញា ។ 

 ែតល់នូវឧបករណ៍ចាំាច់ និងកខនែងសាន ក់នៅសត្មាបបុ់េគលិកជួសជុលខដលអាចត្រូវការនឆ្ែ ើយរប
នៅនឹងការរំខានថ្នបណ្តត ញអេគ ិសនី។ 

 អនុវរតការត្បជុាំខណនាំអាំពសីុវរែ ិភាពជាមុនដល់កមមករចុេះែតល់នសវាមូលដាា នតាមការនៅទូរស័ពទ។  

ពិ្ីការសាា រ និងសាល បទ់មទោគ្ 
 អនុវរតការសមាអ រឱ្យាន ម រ់ចរ់នៅរាំបន់ខដលមានចរាចរណ៍កុេះករ។  

 ោងសមាអ រនដាយទឹកសមាែ ប់នមនរាេនលើថ្ែទខដលត្រូវាននត្បើជាទូនៅឲ្យានញឺកញាប់។ 

 សមាអ រ និងន វ្ ើអនម័យឧបករណ៍រមួ ចននែ េះនពលថ្នការនត្បើត្ាស់នីមួយៗ។ 

 សមាអ រថ្ែទខដលអាចប៉ាេះាន ចននែ េះនពលថ្នពីការប្រូនវន ឬប្រូអនកនត្បើត្ាស់ អាត្ស័យនលើមួយណ្ត
ត្រូវានប៉ាេះញឹកញាប់ជាង។ 

 ធានថា ឋបនីយដាា នអនម័យនបើកដាំនណើរការ និងនៅមាន សុ្កត្េប់នពលនវោ ន ើយែតល់បខនែម
នូវសាប ូ  ត្កដាស់ជូរ និងទឹកអនម័យសមាអ រថ្ដ។  

 ត្រូវធានថា ត្េប់ត្បព័នធ ទឹក និងលកេណៈពិនសសទាាំងអស ់េឺអាចនត្បើត្ាស់ាននដាយសុវរែ ិភាព
បនទ ប់ពីមានការបិទទីតាាំងរយៈនពលយូរ។ 

 នត្បើែលិរែលខដលានអនុម័រសត្មាប់ការនត្បើត្ាសត់្បឆ្ាំងនឹង COVID-19 សត ពី ីទីភាន ក់ងារ
ការពារបរសិាែ ន (EPA)-បញ្ជ  ីខដលានអនុញ្ញា រ និងបណុ្េះបណ្តត លកមមករពីនត្ោេះថាន ក់េីមី ការ
ខណនាំែលិរែល រត្មូវការែយល ់និងរត្មូវការ Cal/OSHA។ អនុវរត  វ ិ្ ីសា្សតសមាអ រជាំងឺ ឺរនដាយ
សុវរែ ិភាពរបស ់CDPH។ 

 ែតល់នពលនវោដល់កមមករនិនោជិរនដើមបីអនុវរតអនម័យកន ុងអាំែុងនពលប្រូនវនន វ្ ើការរបស់ពួក
នេ។ 

 សមាអ រ និងសមាែ ប់នមនរាេឧបករណ៍នត្បើត្ាស់ផ្ទទ ល់ែល នួ នៅនពលចុងបញ្ច ប់ថ្នការប្រូនវននីមួយៗ។ 
ែតល់ជូនទឹកអនម័យោងថ្ដដល់បុេគលិកនៅតាមទីតាាំងមូលដាា នផ្ទទ ល់ទា ាំងអស់។ 

 សមាអ រត្េប់ជាន់នដាយនត្បើមា៉ា សុីនបូម្ូលី ខដលនត្បើរត្មង HEPA ឬវ ិ្ ីនែេងនទៀរខដលមិន
បាំ ខបកភាន ក់ងារបងកនរាេចូលកន ុងែយល់។ 

 ពិចរណ្តការនលើការន វ្ ើឱ្យត្បនសើរនែើងនូវការនត្ចេះែយល់ និងែយល់នចញចូល។ 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/05/5.6.20-EO-N-62-20-text.pdf
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/05/5.6.20-EO-N-62-20-text.pdf
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/OHB/Pages/OHWMay2020.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/OHB/Pages/OHWMay2020.aspx


 ខកខត្បការែតលជូ់ននៅកខនែងបរនិភាេអាហារ រមួទា ាំងការនត្បើត្ាសអ់ាហារខដលាននរៀបចាំទុកជា
មុន និងនត្េឿងចន សាែ បត្ពាសម។ 

ទសចកា ីផណនាំអាំពីការរកាគ្ាល រោងកាយ 
 អនុវរត វធិានការនដើមបដីាក់ដាច់នដាយខែកចាំនពាេះកមមករោ៉ា ងរិចត្ាាំមួយ វ ីរ នដាយនត្បើវធិាន

ការ ដូចជាការខបងខចករបូវនត  ឬសញ្ញា ខដលនមើលន ើញ (ឧទា រណ៍ការកាំណរ់ជាន់ សក ុ រពណ ៌ឬ
សញ្ញា នដើមបីចងអ ុលបងាហ ញពកីខនែងខដលកមមករេួរឈរ)។ 

 បនងក ើរេាំរលូាំ ូរថ្នការងារសត្មាប់កមមករនិនោជិរនត្បើ នដើមបីអនងករសមាគ ល់កតាីរមភអាំពីជាំងឺ 
COVID-19 ខដលសងេយ័ កន ុងអាំែុងនពលនៅទូរស័ពទនៅអរិងិជន។  

 ទាក់ទងនៅអរិងជិននដើមបីបញ្ញជ ក់ការកាំណរ់នពលណ្តរ់ជួប មុននពលពួកនេអនញ្ជ ើញមក ន ើយ
សាកសួរនមើលថានរើមានអនកឆ្ែងជាំងឺនៅននេះខដរឬនទ។ 

 អនុញ្ញា រឱ្យបុេគលិកមូលដាា នខត្សកថា “ឧបករណ៍ឈប់ពិនិរយសុវរែ ិភាព” នៅនពលពួកនេមានការ
សាទ ក់នសទ ើរកន ុងការចូលនៅកន ុងកខនែងណ្តមួយ ឬអោរណ្តមួយ។ 

 កាំណរ់ការប៉ាេះពាល់សត្មាបអ់នកបនចចកនទសជាំនញ និងបុេគលិកនដាយអនុវរតការវនិិចឆ ័យពីចមាៃ យ 
និងយុទធសា្សត ដាំនែើង/ជួសជុលនដាយែល នួឯង តាមខដលអាចន វ្ ើនៅាន។ 

 ថ្លសត្មួលការត្បជុាំនដាយផ្ទទ ល់ ត្បសិននបើចាំាច់ នដើមបធីានាននូវការរកាេមាែ រ។ 

 នបើកការត្បជុាំ និងបទសមាភ សន៍តាមទូរស័ពទ ឬនវទិការនិមម ិរ។ 

 កាំណរ់ចាំនួនកមមករនិនោជិរនៅកខនែងន វ្ ើការកន ុងនពលខរមួយ។ 

 រត្មូវឲ្យបុេគលិកចុេះមូលដាា ននបើរងយនតនែេងោន  ត្បសនិអាចន វ្ ើាន។ នបើមិនដូនចនេះនទ ត្រូវរត្មូវឱ្យ
បុេគលិករកាែយល់កន ុងកាប ៊ីនឱ្យនចញចូលានលអ  ន ើយមិនត្រូវចរ់តាាំង ឬបញ្ច លូសមាជិកងមីនទ។ 

 ការកាំណរ់នមា៉ា ងសត្មាកបណ្តត ក់ោន  ត្សបតាមបទបបញ្ារត ិត្ាក់ឈន លួ និងនមា៉ា ងនពលនដើមបីរកាពិ្ី
ការរកាេមាែ ររាងកាយ។ បិទ ឬកត្មិរការចូលនៅបនទប់សត្មាក នត្បើរនាំង ឬដាក់រុ/នតអី
រនត្មៀបឃាំង។ នបើអាចន វ្ ើនៅាន បនងក ើរកខនែងសត្មាកខាងនត្តអាោរ នដាយមានដាំបូល និង
ការនរៀបចាំកខនែងអងគ ុយ ខដលធានឲ្យាននូវេមាែ ររាងកាយ។ 

 ដាក់សាែ កសញ្ញា នដើមបីកាំណរ់ត្ចកនចញចូលដាច់នដាយខែក។ 

 នរៀបចាំការខចកនសារចក់សារជាងមី ឬការ់បនែយ ឬនរៀបចាំការនត្បើទូរដាក់អីវា ន់បុេគលិកជាងមី។ 

 សត្មាប់បុេគលិកចុេះតាមមូលដាា ន ខដលកាំពុងត្បរិបរត ិការនៅកខនែង ខដលមានការហាមឃរ់ ឬ
រាំបន់ការឆ្ែងនមនរាេ េួរខរពិចរណ្ត៖ 

o ែតល់ជូនកខនែងសាន ក់នៅជាំនួស ដូចជាែទេះចល័រ និង RV (ឡានជាែទេះ) បាំពាក់នដាយមា៉ា សុីន
នាកេក់/មា៉ា សុីនសមង រួ កខនែងងូរទឹក និងែទេះាយ។ 

o បាំ ខបកកមមករនិនោជកជាត្កមុរូចៗនដើមបីកុាំឲ្យោយែាំោន ។ 

o អនុវរតការត្រួរពិនិរយសុែភាពបីដងជាមួយនឹងការពិនិរយនមើលសីរុណហភាពជាចាំាច់ 
និង/ឬនរាេសញ្ញា នៅនពលមកដល់ នពលពាក់កណ្តត លនវន និងនពលឈប់បាំនពញការងារ 
នដាយមានការន វ្ ើការសទ ង់មរិសត ីពីសុែភាពមួយែងខដរ។  



ការពិចារណ្តបផនែមសត្ាបក់ារពារមជឈមណឌ លត្រួរពិនិ
រយ 
 កាំណរ់អរតសញ្ញា ណបុេគលិកខដលសាំខាន់នដើមបីអភិវឌ្ឍយុទធសា្សត ដម៏ានត្បសិទធភិាព នដើមបកីារ់

បនែយហានិភ័យថ្នការឆ្ែងរបស់ពួកនេ។ បនងក ើរខែនការមួយ ត្បសិននបើពួកនេចាំាច់ត្រូវដក
នចញពីកមាែ ាំងពលកមម។  

 ខញកបុេគលិកដាច់ពីកាន នដើមបីការ់បនែយការឆ្ែងពីមួយនៅមួយ។ 

 ដាក់កត្មិរនភញៀវមកពីខាងនត្ត។ 

 ពិចរណ្តថានរើបុេគលិកណ្តមួយ ត្បសិនជាមាន អាចបាំនពញការងាររបស់ពួកនេនៅកន ុងកខនែង
ខដលនៅជិរបនទប់បញ្ញជ  ឬត្រួរពិនិរយខដលមានត្សាប់។ 

 នៅកខនែងណ្តខដលបុេគលកិកាន់បនទប់បញ្ញជ /ត្រួរពនិិរយមិននៅកន ុងបនទប់ខរមួយ រកាការ
ត្ាត្ស័យទាក់ទងោន តាមបណ្តត ញនបើកចាំ រ។ 

 កខនែងន វ្ ើការេួរខរអនុញ្ញា រឱ្យមានចមាៃ យោ៉ា ងនហាចណ្តស់ត្ាាំមួយ វ ីររវាងបុេគលិក។ រាាំងរាង
កាយរវាងបុេគលិកអាចត្រូវាននត្បើសត្មាបក់ារការពារបខនែមនៅនពលមិនអាចរកាចមាៃ យ
ត្ាាំមួយ វ ីរាន។ 

 អនកន ៉ា ការ/អនកលក់ េួរខរត្រូវានពិនិរយនមើលនដាយមានសួរសាំណួរសុែភាពមួយចាំនួន និង/ឬ
ការពិនិរយនមើលសីរុណហភាព។ ការចូលដាំនណើរការេួរខរត្រូវានកាំណរ់ចាំនពាេះសកមមភាពសាំខាន់ៗ
ខរប៉ាុនណ្តណ េះ។ 

 ពិចរណ្តមុែងារបនទប់បញ្ញជ /ត្រួរពិនិរយ ខដលអាចត្រូវានអនុវរតពីចមាៃ យ ដូចជាការត្រួរពិនិ
រយ ឬការវភិាេទិននន័យ។ 

 បុេគលិកោាំត្ទបនទប់បញ្ញជ /ពិនិរយ េួរខរត្រូវានអនុញ្ញា រឱ្យន វ្ ើការពីចមាៃ យ កន ុងកត្មិរមួយខដល
អាចអនុញ្ញា រាន។ 

 េនត្មាងដឹកជញ្ច នូភ័សុ្ភារនៅកខនែងែទេះត្បរិបរត ិករនៅនឹងកខនែង រមួទា ាំងសមាភ រខត្េ នត្េឿង
ឧបករណ៍អនម័យ ការកាំសានដ  និងការសាន ក់នៅ និងអាហារ េួរខរត្រូវានបនងក ើរនែើង។ 
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