
បញ្ជ ីត្រួរពិនិរយទូទៅ COVID-19 
សត្ាប់កន្នែងហារ់ត្ាណ  

ថ្ងៃទី 2 ខែកកកដា ឆ្ន ាំ 2020 

បញ្ជ ីត្រួរពិនិរយននេះគឺមាននោលបាំណងសត្មាបជួ់យនៅដល់កខនែងហារ់ត្ាណត្រួរពិនិរយន ើលខែនការរបស់ែល នួ 
នដើ បកីារពារនូវការរកីរាលដាលពីជាំងឺ COVID-19 នៅកខនែងន វ្ ើការ និងបាំនពញបខនែ នលើ នោលការខណនាំសត្មាប់
កខនែងហារ់ត្ាណ។ បញ្ជ តី្រួរពិនិរយននេះគឺជានសចកត ីសនងេប និងមានសារែែ ីៗសត្មាប់ខែនកែែេះថ្នការខណនាំ។ ន វ្ ើឲ្យ
ែល នួអ្នកយល់កាន់ខរចាស់ពីការខណនាំ  ុននពលនត្បើបញ្ជ ីត្រួរពិនិរយននេះ។ 

ខ្ែ ឹមសារននន្ែនការជាកល់ាក់ននកន្នែងការងារន្ែលសរទសរ
ជាលាយលកខណ៍អកសរ 
 បុគគល(នន)ខដលទទួលែុសត្រូវកន ុងការអ្នុវរតខែនការ។ 

 ការវាយរថ្ ែហានិភ័យ និងវធិានការខដលនឹងត្រូវអ្នុវរតនដើ បីទប់សាក រ់ការរកីរាលដាលថ្នវរុីស។ 

 ការនត្បើមា៉ា ស ់ឬរាាំង ុែ អ្នុនោ តា ការខណនាំរបស ់CDPH ។ 

 ការបណុ្េះបណ្តត ល និងការត្ាត្ស័យទាក់ទងជា ួយក មករនិនោជិរ និងរាំណ្តងក មករនិនោជិរ
ខដលមានកន ុងខែនការ។ 

 ដាំនណើរការពិនិរយន ើលអ្នុនោ ភាព និងករ់ត្តា ត្ព ទាាំងខករត្ ូវចាំណុចែវេះខារ។ 

 ដាំនណើរការថ្នការនសុើបអ្នងករករណីកូវដី សូ ែតល់ដាំណងឹដល់ នទ ីរសុខាភិាលកន ុង ូលដាា ន និង
កាំណរ់អ្រតសញ្ញា ណ ក៏ដូចជា ដាក់ឲ្យដាច់នដាយខែកពីទាំនក់ទាំនងជិរសន ិទធនៅកខនែងន វ្ ើការ និង
បុគគលិកខដលានឆ្ែង។ 

 ពិ្ីសារសត្មាប់នៅនពលមានែ្ុេះជាំងឺនៅកខនែងន វ្ ើការនដាយនោរពនៅតា  នោលការណក៍ារ
ខណនាំរបស ់CDPH។ 

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

 ការត្រួរពិនិរយនដាយែល នួឯងនៅែទេះ ដូចជាសីរុណហភាព និង/ឬ ការត្រួរពិនិរយនរាគសញ្ញា នដាយ
នត្បើ នោលការខណនាំរបស ់CDC។ 

 ចាំណុចសាំខាន់គឺ ិនត្រូវនៅន វ្ ើការនទ ត្បសិននបើក មករនិនោជិរ មាននរាគសញ្ញា ជាំងឺ COVID-19 
ដូចខដល ជឈ ណឌ លថ្នការត្គប់ត្គង និងការពារជាំងឺ (CDC) ានពិពណន៌ ដូចជា មានកអក នតត
ែល នួ ពិាកដកដនងហ ើ  ត្គនុញាក់ ឈឺសាច់ដុាំ ឈឺកាល ឈឺបាំពង់ក ងមីៗខលងដងឹរសជារិ ឬខលង
ដឹងកែ ិន រឹងត្ច ុេះ ឬ ន ៀរសាំនារ កអ រួចនងាអ រ ឬរាគរសូ  ឬត្បសិននបើពួកនគ ឬនរណ្តមាន ក់ ខដល
ពួកនគធាែ ប់មានទាក់ទងជា ួយ ត្រូវានន វ្ ើនរាគ វនិិចឆ ័យន ើញថាមានជាំងឺ COVID-19។  

 បនទ ប់ពីការន វ្ ើនរាគវនិិចឆ ័យថ្ន COVID-19 បុគគលិកអាចត្រលប់ កន វ្ ើការវញិបនទ ប់ពីរយៈនពល 
10 ថ្ងៃ ចាបត់ាាំងពីការចាបន់ែតើ បងាហ ញនរាគសញ្ញា  និង 72 នមា៉ា ងនដាយោម នត្គនុនតត ។ 

 នៅនពលត្រូវខសវងរកការពាាល។ 

 សារៈសាំខាន់ថ្នការោងថ្ដ។ 

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

 ការនត្បើត្ាសា់នត្រឹ ត្រូវថ្នមា៉ា សត្កណ្តរ់ រ ួទាាំងពរ៌័មាននៅកន ុង ការខណនាំរបស ់CDPH។ 

http://covid19.ca.gov/pdf/guidance-fitness.pdf
http://covid19.ca.gov/pdf/guidance-fitness.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
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf


 ព័រ៌មានសត ីពីអ្រែត្បនោជន៍ថ្នការឈប់សត្មាក ខដលរ ួមាន ចាប់ថ្នការនឆ្ែ ើយរបនៅនឹងន 
នរាគកូរ ណូ្តនដាយយកត្គួសារជាច បង និងអ្រែត្បនោជន៍សាំណងរបស់ក មករសែ ិរនៅនត្កា  បទ
បញ្ញជ ត្បរិបរត ិ N-62-20 របស់អ្ភិាលរដា ែណៈនពលខដលបទបញ្ញជ ននេះចូលជា្រមាន។ 

 បណុ្េះបណ្តត លអ្នកន ៉ា ការឯករាជយ អ្នកន វ្ ើការបនណ្តដ េះអាសនន  ឬអ្នកជាប់កិចចសនាកន ុងនោលការណ៍
ទាាំងននេះ ន ើយធានថាពួកនគមានឧបករណ៍ការពារែល នួ (PPE) ខដលចាាំាច់។ 

 វ ធាធានការត្គ្ប់ត្គ្ង នងិត្រួរពិនិរយបុគ្គល 
 ការពិនិរយនរាគសញ្ញា  និង/ឬការពិនិរយសីរុណហភាព។ 

 នលើកទឹកចិរតក មករនិនោជិរខដលឈឺ ឬនចញនរាគសញ្ញា  COVID-19 ឲ្យសាន ក់នៅែទេះ។ 

 ែតល ់និងធានថា ក មករនិនោជិរនត្បើត្ាស់ PPE ដូចជាត្បដាប់ការពារខភនក និងនត្សា ថ្ដ។ 

 នលើកទឹកចិរតឲ្យមានការោងថ្ដញឹកញាប់ និងការនត្បើត្ាស់ទឹកអ្ន ័យោងថ្ដ។ 

 ែតល់នត្សា ថ្ដខដលអាចនាេះនចាលាន ដល់ក មករជាការបខនែ នលើការោងថ្ដញឹកញាប់សត្មាប់
កិចចការ ដូចជាការកាន់របស់របរខដលប៉ាេះជាញឹកញាប់ ឬន វ្ ើការពិនិរយនរាគសញ្ញា ។ 

 ត្បសិននបើនៅកន ុងែទេះ ត្រូវធានថា ក មករនិនោជិរ និងនភញៀវត្រូវពាក់មា៉ា ស់ និងរាាំង ុែត្គប់
នពល នលើកខលងខរនៅនពលងូរទឹក។ 

 នត្បើត្បពនធក័ារកក់ទុកសត្មាប់កខនែងហារ់ត្ាណននេះ ន ើយជា ួយនឹងការកក់ឲ្យាន 24 នមា៉ា ង
 ុននពលការ កដល់ខដលាននត្ោងទុក ត្រូវជូនដាំណឹងដល់មាច ស់កខនែងនដើ បលីុបនចាលការកក់ 
ត្បសិននបើពួកនគ ឬសមាជកិត្គួសារមាននរាគសញ្ញា  ឈ ឺឬប៉ាេះពាល់អ្នកខដលឈឺ។ 

 ពិនិរយសីរុណហភាព និង/ឬនរាគសញ្ញា របស់នភញៀវ ន ើយសុាំឱ្យពួកោរ់នត្បើទឹកអ្ន ័យោងថ្ដ និង
នត្បើមា៉ា ស ់ឬរាាំង ុែ ត្សបតា នោលការខណនាំរបស ់CDPH។ 

 បិទសាែ កសញ្ញា ននេះនៅត្ចកចូលទាាំងអ្ស់ និងនៅតា ទីតាាំងយុទធសាស្រសត  ខដលអាចន ើលន ើញ
ចាស ់នដើ បីរ ែ ឹកនៅដលក់ មករនិនោជិរ និងសាធារណជនឲ្យពាក់មា៉ា ស ់ឬរាាំង ុែ និងអ្នុវរត
ការរកាគមាែ ររាងកាយ។ 

ពិធីការសាា រ និងសាែ បទ់មទោគ្ 
 អ្នុវរតការសមាអ រឱ្យាន ម រ់ចរ់នៅរាំបន់ខដលមានចរាចរណ៍កុេះករ។  

 ោងសមាអ រនដាយទឹកសមាែ ប់ន នរាគនលើថ្ែទខដលត្រូវាននត្បើជាទូនៅឲ្យានញឺកញាប់។ 

 សមាអ រ និងន វ្ ើអ្ន ័យឧបករណ៍រ ួ ចននែ េះនពលថ្នការនត្បើត្ាស់នី ួយៗ។ 

 ត្រូវធានថា ទឹកអ្ន ័យោងថ្ដនិងត្កដាសនសើ សត្មាប់ជូរសមាែ ប់ន នរាគអាចរកាននៅទូ
ទាាំងកខនែងហារ់ត្ាណសត្មាប់នភញៀវ និងបុគគលិកនត្បើត្ាស់។ 

 ថ្លលកទុកនពលឲ្យក មករាននរៀនោងសមាអ រថ្ដកន ុងនមា៉ា ងនវនន វ្ ើការរបស់ពួកនគ។ 

 បណុ្េះបណ្តត លក មករទាាំងអ្ស់ឱ្យនត្បើ និងមានឧបករណ៍សមាអ រ និងទឹកសមាែ ប់ន នរាគខដលអាច
នត្បើានត្គប់នោលបាំណង និងមានការែគរ់ែគង់ត្គប់ត្ោន់។ អ្នុវរតតា នោលការណ៍ខណនាំរបស ់
CDC សត្មាបក់ារសមាអ រ និងសមាែ ប់ន នរាគ។ អ្នុវរតតា លកេែណឌ រត្ ូវរបស់ Cal/OSHA និងការ
ខណនាំរបស់នរាងចត្កសត្មាប់ការនត្បើត្ាសន់ដាយសុវរែភិាព។ ែតល់នូវឧបករណ៍ការពារផ្ទទ ល់ែល នួ
ចាាំាច់ទាាំងអ្ស់។ 

 ែតល់ែយល់នចញចូលឱ្យានត្គប់ត្ោន់នៅកន ុងរាំបន់ខដលត្រូវានសមាែ ប់ន នរាគ។ 

 ោងសមាអ រត្បព័នធ  HVAC ខដលត្សូបែយល់លអ ចូល និងែយល់អាត្កក់នចញ ជានរៀងរាល់ថ្ងៃ។ 

 ែតលក់ារសមាា រែគរ់ែគង់ជាំនួយសនស្រងាគ េះបឋ ។ 

 សូ រ ែ ឹកដល់នភញៀវឲ្យនៅចមាៃ យត្ាាំ ួយ វ ីរពីក មករោ  ឬបុគគលិកសមាអ រ។ ចុេះសួរនាំក មករ
និនោជិរនដើ បធីានថា នភញៀវកាំពុងអ្នុវរតតា ន វ្ ើតា ខបបបទននេះ។ 

 ែតល់ែលិរែលអ្ន ័យនៅទូទាាំងកខនែងហារ់ត្ាណ និងែតល់ទឺកអ្ន ័យោងថ្ដផ្ទទ ល់ែល នួដល់
បុគគលិក ខដលត្ាត្ស័យទាក់ទងនទៀងទារ់ជា ួយបុគគលិកដូចជា បុគគលិកទទួលនភញៀវ។ 

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


 រត្ ូវឱ្យនភញៀវការោងកមាច រ់ន នរាគនលើឧបករណ៍ហារ់ត្ាណនី ួយៗនដាយនត្បើត្កណ្តរ់ជូរសមាែ ប់
ន នរាគខដលានែតល់ជូន  ុន និងនត្កាយនពលនត្បើរចួ។ 

 ែតល់សាែ ក “នត្រៀ ែល នួរចួរាល់នដើ បីសមាអ រ” សត្មាប់សមាជិកខដល ិនអាច ឬ ិនចង់ជូរសមាែ ប់
ន នរាគឧបករណ៍ បនទ ប់ពនីត្បើរចួ។ 

  ែតល់កខនែងទទួលសាំរា  ខដល ិនប៉ាេះសាំរា ។ 

 នលើកទឹកចិរតនភញៀវឱ្យនាំយក និងនត្បើត្ាស់កខនែង និងកននទលផ្ទទ ល់ែល នួ។ 

 នត្បើត្បព័នធ ចុេះន ម្ េះយកនចញដល់នភញៀវនដើ បអីាចនត្បើត្ាស់ឧបករណ៍ និងសមាា ររូចៗ ដូចជាខែែ
នោរអ្នទ ក់ ខែែពួរ និងកននទល ន ើយត្រូវសមាអ រ និងសមាែ ប់ន នរាគឧបករណ៍ទាាំងននេះ នៅនពល
ត្បគល់ត្រែប់ កវញិ។ 

 ធានថា ត្បព័នធ ទឹកទាាំងអ្ស់មានសុវរែ ិភាពកន ុងការនត្បើត្ាស់នដើ បកីារ់បនែយហានិភ័យថ្នជាំងឺ 
Legionnaires។ 

 ដាំនែើងត្បដាប់ខចកចាយទកឹសវ ័យត្បវរត ិ នដាយ ិនចាាំាច់ប៉ាេះ សត្មាប់នត្បើជា ួយដបទឹកខដល
អាចនត្បើនែើងវញិាន ឬខពងត្កដាសខដលនត្បើានខរ ួយដង ឬខចកចាយដបទឹកាែ សទ ិកឲ្យមាន ក់
 ួយ។ 

 នលើកទឹកចិរតនភញៀវឱ្យនាំយក និងនត្បើត្ាស់កខនែង និងកននទលផ្ទទ ល់ែល នួ។ 

 អ្នុវរតតា នោលការណ៍ខណនាំរបស់ CDC សត្មាបក់ារោងសមាអ ររបស់របរនត្បើត្ាស់នៅតា 
កខនែងហារ់ត្ាណ។ ែតល់ត្បអ្ប់បិទជិរឲ្យនៅនភញៀវនដើ បីដាក់កខនែងខដលាននត្បើរចួ ឬរបស់របរ
នែែងនទៀរ។ រកាទុកត្កណ្តរ់កត្មាលពូក និងភួយទាាំងអ្ស់ កន ុងខនែងត្គបជិរ និងសាអ រ។ ែតល់ឲ្យ 
និងធានថាក មករនិនោជិរនត្បើ និងពាក់នត្សា ថ្ដ និនពលត្ប ូលនត្សា ពូក និងភួយខដល
ត្បឡាក់ ឬនពលនាកគក់។ 

 ដកនចញនូវទសែនវដត ី នសៀវនៅ កខនែងែឹកទឹកខដលបនត្ ើនសវាក មនដាយែល នួឯង (នលើកខលងខរ
 ិនប៉ាេះពាល់ាន) និងរបស់របរនែែងនទៀរសត្មាប់នភញៀវ។ 

 នជៀសវាងការចាប់ថ្ដសាវ គ ន៍ោន  ទេះថ្ដ ឬជល់ខកងថ្ដោន  និងការប៉ាេះរាងកាយនែែងនទៀរ។ 

 នជៀសវាងការខចករំខលកឧបករណ៍ ទូរស័ពទ និងសមាា រការោិល័យ។  ិនត្រូវនត្បើ PPE រ ួោន ជាដាច់
ខារ។ 

 នត្បើែលិរែលខដលានអ្នុ ័រសត្មាប់ការនត្បើត្ាសត់្បឆ្ាំងនឹង COVID-19 សត ពី ីទីភាន ក់ងារ
ការពារបរសិាែ ន (EPA)-បញ្ជ  ីខដលានអ្នុញ្ញា រ និងបណុ្េះបណ្តត លក មករពីនត្ោេះថាន ក់គី ី ការ
ខណនាំែលិរែល រត្ ូវការែយល ់និងរត្ ូវការ Cal/OSHA។ 

 សូ អ្នុវរតតា វ ិ្ ីសាស្រសត  សមាអ រជាំងឺ ឺរនដាយសុវរែ ិភាព ខដលានខណនាំនដាយ CDPH។ 

 សមាអ រត្គប់ជាន់នដាយនត្បើមា៉ា សុីនបូ ្ូលី ខដលនត្បើរត្ ង HEPA ឬវ ិ្ ីនែែងនទៀរខដល ិន
បាំ ខបកភាន ក់ងារបងកនរាគចូលកន ុងែយល់។ 

 ពិចារណ្តការនលើការន វ្ ើឱ្យត្បនសើរនែើងនូវការនត្ចាេះែយល់ និងែយល់នចញចូល។ 

 ដាក់សាែ កសញ្ញា នៅទូទាាំងកខនែងហារ់ត្ាណនដាយសងករ់ ៃ្ន់នៅនលើវធិានការបងាក រការឆ្ែងន 
នរាគ រ ួមានសារសាំខាន់ថ្នការពាក់មា៉ា ស់ ឬរាាំង ុែ និងការោងថ្ដឲ្យានញឹកញាប់។ 

 
 

ទសចកា ីន្ណនាំអាំពីការរកាគ្ាែ រោងកាយ 
 អ្នុវរត វធិានការនដើ បីរកាគមាែ រោ៉ា ងរិចត្ាាំ ួយ វ រី នដាយនត្បើវធិានការដូចជាការខបងខចក

របូវនត  ឬសញ្ញា ខដលន ើលន ើញ (ឧទា រណ៍រាាំងកញ្ច ក់ Plexiglas នៅជួរ ុែ ឬកខនែងទទួលនភញៀវ ឬ
សញ្ញា នដើ បីចងអ ុលបងាហ ញពកីខនែងខដលគួរឈរ នៅនពលរង់ចាាំនត្បើឧបករណ៍)។ 

 ការទុកដាក់ឧបករណ៍ត្រូវោ៉ា ងរិចត្ាាំ ួយ វ ីរពីោន ។ 

 អ្នុវរតនមា៉ា ងពិនសសសត្មាប់ត្បជាជនខដលមានហានិភ័យែពស់ ឬងាយរងនត្ោេះ។ 

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


 ខករត្ ូវចាប់កាំណរ់ចាំនួនអ្នកចូលនត្បើអ្រិបរមា និងកាំណរ់ចាំនួននភញៀវ ខដលអ្នុញ្ញា រឲ្យមាននៅ
កន ុងកខនែងហារ់ត្ាណននេះ កន ុងនពលខរ ួយ។ 

 នត្បើត្បព័នធកក់តា អីុ្ន្ឺណិរ។ 

 នត្បើគាំរចូរាចរណ៍ខដលមានខរ ួយែល វូ នៅទូទាាំងកខនែងហារ់ត្ាណ នដាយនត្បើសញ្ញា ខដលអាចន ើល
ន ើញ។ 

 យកនត្គឿងសងាហ រ ឹ និង/ឬរាាំងរ ួោន នចញពីកខនែងអ្ងគ ុយរបស់សមាជិក។ 

 នរៀបចាំឲ្យមានទូរដាក់អី្វា ន់ នៅកន ុងបនទប់ទូរដាក់អី្វា ន់បុគគលិក។ 

 ដាក់គមាែ រឧបករណ៍ និងមា៉ា សុីនទាាំងអ្ស់ឱ្យនៅឆ្ៃ យពីោន ោ៉ា ងនហាចណ្តសត់្ាាំ ួយ វ ីរ ឬដក
មា៉ា សុីនែែ េះនចញពីនសវាក មននេះ។ 

 ថ្លរត្ ូវការែតលក់ារបណុ្េះបណ្តត លផ្ទទ ល់ែល នួ និងថាន ក់បណុ្េះបណ្តត លជាត្ក ុនដើ បែីតល់នូវការរកាគ
មាែ ររាងកាយ។ 

 ខករត្ ូវការត្បជុាំនដាយផ្ទទ ល់សត្មាប់ក មករនដើ បធីានឱ្យមានភាពែុសោន ខាងរាងកាយឬនរៀបចាំ
ការត្បជុាំជាក់ខសតង។ 

 ែតល់ជូននូវភារកិចចខដលានខកសត្ ួលតា ការនសន ើសុាំរបស់ក មករ។ 

 នរៀបចាំនមា៉ា ងសត្មាករបស់ក មករនិនោជិរ ត្សបតា បទបបញ្ារត ិសត ីពីត្ាក់ឈន លួ និងនមា៉ា ងនពល 
នដើ បីរកាគមាែ ររាងកាយ។ 

 បិទបនទប់សត្មាក នត្បើរនាំង ឬបនងក ើនចមាៃ យពីោន រវាងនតអី្។ បនងក ើរកខនែងអ្ងគ ុយសត្មាកខាង
នត្តនត្កា  ែប់ និងកខនែងអ្ងគ ុយខដលធានាននូវការរកាចមាៃ យពោីន ។ 

  



ការពិចារណ្តបន្នែមសត្ាបប់នទប់សត្ាក និងកន្នែងងូរ
ទឹករមួជាសហគ្មន ៍
 សមាអ រកខនែងសត្មាករ ួ និងបនទប់ចាក់នសា ោ៉ា ងនហាចណ្តស់ពីរដងកន ុង ួយថ្ងៃ។ 

 បនងក ើរ និងត្បកាសកាលវភិាគសមាអ រសត្មាប់បនទប់សត្មាក និងបនទប់ចាក់នសា។ 

 ធានថានត្គឿងបរកិាេ រអ្ន ័យនៅខរដាំនណើរការដខដល ន ើយត្រូវានរកាទុកជាបនតបនទ ប់ត្គប់
នពលនវោទាាំងអ្ស់។ 

 ដាំនែើងឧបករណ៍នដាយ ិននត្បើថ្ដនៅប៉ាេះ ដូចជាកខនែងោងថ្ដខដលមានកាលរ បូ ៊ឺនណទឹកនចញ
សវ ័យត្បវរត ិ និងមា៉ា សុីនដាក់សាប ូោងថ្ដជានដើ ។ 

 ត្រូវត្ាកដថា ទាវ រនៅបនទប់បរ់នជើងអាចនបើក និងបិទនដាយ ិនប៉ាេះថ្ដទាវ រសត្មាប់ទាញ ឬនបើក
ឧបករណ៍បញ្ញជ ។ នបើ ិនដូនចាន េះនទ សូ ដាក់្ុងសាំរា នៅមារ់ទាវ រ នដើ បឱី្យងាយត្សួលកន ុងការនាេះ
ត្កដាសអ្ន ័យនចាលនៅនពលដាំនណើរការទាវ រ។ 

 ខណនាំដល់នភញៀវថា ឡាបូអាចជាត្បភពថ្នការបងកនរាគ ដូនចនេះពួកនគ ិនគួរដាក់ត្ចាសដុសន ម្ញ ឬ
របស់របរនែែងៗនទៀរនដាយផ្ទទ ល់នៅនលើបញ្ជ រននេះនែើយ។ 

 អ្នុញ្ញា រឱ្យនត្បើទឹកផ្ទក ឈូកខរប៉ាុនណ្តណ េះ ត្បសិននបើមានរនាំងការពារនៅកន ុងកខនែងងូរទឹក។ នបើ
 ិនដូនចាន េះនទ កាំណរ់ការនត្បើត្ាស់នដើ បីរកាចមាៃ យពោីន ។ 

 បិទត្បកាសព័រ៌មាននៅកន ុងបនទប់ទឹកអ្ាំពីរនបៀបោងថ្ដឱ្យានត្រឹ ត្រូវ។ 

  



ការពិចារណ្តបន្នែមទទៀរសត្ាប់អាងន្ហលទឹក/ទកីន្នែង
ន្ែលានទកឹ 
 អ្នុវរតតា នោលការណ៍ខណនាំរបស់ CDC នដើ បីធានថា អាងខ លទឹក ឬបនទេះាញ់ទឹកត្រូវាន

សមាអ រ និងសមាែ ប់ន នរាគោ៉ា ងត្រឹ ត្រូវ។ 

 បនតបិទឧបករណ៍រំអិ្លែល នួចុេះទឹក ការជិេះនលើទឹក និងរាំបន់ក ានតខដលមានទឹកនែែងនទៀរ រ ូរ
ដល់ត្បរិបរត ិការអាចដាំនណើរការនែើងវញិ។ 

 បនតបិទបនទប់សូណ្ត បនទប់សទ ី  និងទឹកនតត រ ូរដល់ត្បរិបរត ិការននេះអាចដាំនណើរការនែើងវញិ។ 

 ខណនាំដល់ក មករ និងនភញៀវទា ាំងអ្ស់កុាំឱ្យពាក់រាាំង ុែនពលកាំពុងនៅកន ុងទឹក ន ើយត្រូវពាក់
នដាយអ្នុនោ នៅតា នោលការណ៍ខណនាំអ្ាំពីការបិទាាំង ុែរបស់ CDPH។ 

 រកាកត្ ិរថាន ាំសមាែ ប់ន នរាគ និង pH ឱ្យានត្រឹ ត្រូវ។ 

 ធានឱ្យមានការនត្បើត្ាស់ និងែ្ុកែលិរែលសមាែ ប់ន នរាគឱ្យានត្រឹ ត្រូវ និងមានសុវរែ ិភាព។ 

 នរៀបចាំត្បព័នធ  ួយនដើ បីដាក់នត្គឿងសងាហ រ ិ និងឧបករណ៍ខដលានសមាអ ររចួនដាយខែកពីរបស់
ខដល ិនទាន់ានសមាអ រ។ 

 នបើសិនកខនែងត្រូវានែតល់ជូន សូ នាកអ្ ុរនៅសរុីណហភាពទឹកនតត បាំែុរនោងនៅតា ការ
ខណនាំរបស់អ្នកែលិរ និងស ង រួឱ្យានត្សួរទាាំងត្សងុ។ កាន់កខនែងនដាយនត្បើនត្សា ថ្ដខដល
អាចនចាលាន និងមានការរំខានរិចរួច។ 

 បនញ្ច ៀស នុសែពីការនត្បើត្ាស់របស់របររ ួោន ។ 

 ធានថាកខនែងននេះមានឧបករណ៍ត្គប់ត្ោន់សត្មាប់នភញៀវ នដើ បីការ់បនែយការនត្បើរ ួោន ។ ោង
សមាអ រ និងសមាែ ប់ន នរាគនូវរាល់របស់របរបនទ ប់ពីនត្បើន ើយ។ 

 សត្មាប់កខនែងមានែ្ុកទឹកកន ុងែទេះ ន វ្ ើោ៉ា ងណ្តឱ្យែយល់នៅខាងនត្តានចូល កកន ុងតា ខដល
អាចន វ្ ើនៅាន នលើកខលងខរវាបងកនត្ោេះថាន ក់ដល់សុវរែ ិភាព។ 

 ផ្ទែ ស់ប្រូបែ ង់ជាប់អាង និងខែនកនែែងនទៀរ ខដលនៅពទ័ធជុាំវញិអាងទឹក នដើ បីធានឱ្យានថា 
កខនែងឈរ និងកខនែងអ្ងគ ុយអាចជួយឱ្យមានការរកាចមាៃ យពីោន ាន។ 

 ែតល់ជូនសញ្ញា របូវន័ត  ឬការខណនាំ និងសញ្ញា ខដលអាចន ើលន ើញនដើ បីឱ្យ នុសែសែ រិនៅចមាៃ យពី
ោន ោ៉ា ងរិចត្ាាំ ួយ វ ីរទាាំងនៅកន ុងទឹក និងនត្តទឹក។ 

 ដាំនែើងរាាំងរាងកាយខដល ិនខាទ រត្រូវទឹក នៅកខនែងណ្តខដលក មករ និងនភញៀវនជៀសវាងនៅ
ឆ្ៃ យពោីន  ិនាន ឬការរកាចមាៃ យពោីន មានការពិាក។ 

 នត្បើត្បព័នធកក់ទុកសត្មាប់ការនត្បើត្ាសអ់ាងទឹក។ 

 ចារ់តាាំងក មករខដល ិនខ នជាអ្នកការពារជីវរិឱ្យតា ដានការោងថ្ដ ការនត្បើត្ាសម់ា៉ា ស់ត្ក
ណ្តរ់ និងការរកាចមាៃ យពីោន ។ 

  



ការពិចារណ្តបន្នែមសត្ាបទ់សវាកមមចាំណអីាហារ (រមួាន 
ានីយដ្ឋា នទកឹន្ែែទ ើ ារនីយដ្ឋា នអាហារសត្មន់ និង
អាហារទែសងៗ) និងកន្នែងលក់ោយ 
 ដាំនណើរការត្បរិបរត ិការនសវាក ម ហ បូអាហារត្សបតា ការបញ្ញជ ទិញ និងការខណនាំបចច ុបបននសត្មាប់

ត្គឹេះសាែ នខបបននេះ។ 

 នភញៀវអាចបញ្ញជ ទិញ ុែទាំនិញតា អីុ្ន្ឺណិរ ឬតា ទូរស័ពទ ន ើយអាចែចប់ ហ បូអាហារាន។ 
ត្បសិននបើ ិនអាចបញ្ញជ ទិញ ហ បូអាហារជា ុនាននទ ត្រូវធានថា នុសែមានការរកាចមាៃ យពី
ោន  នៅនពលរត្ ង់ជួររង់ចាាំ។ 

 លក់អាហារែចប់រចួជា ុន និងែចប់ជាលកេណៈបុគគល តា ខដលអាចន វ្ ើនៅាន។ ែចប់សាែ បត្ពា
ត្ាក់ ឬជ័រដាច់នដាយខែកពីោន នៅកន ុងកខនែង។ 

 នលើកទឹកចិរតឱ្យនត្បើការឥណទាន ឬទទួលយកការទូទារ់តា ទូរស័ពទ។ ជូរសមាអ រត្បព័នធ ទូទារ់
ត្ាក់នរៀងរាល់នពលនត្បើត្ាស់ តងៗ។ 
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