
បញ្ជ ីត្រួរពិនិរយទូទៅ Cal/OSHA COVID-19 
សត្ាប់ការទេចខ្ចប់ និងកែច្ចៃអាហារ 

ថ្ងៃទី 2 ខែកកកដា ឆ្ន ាំ 2020 

បញ្ជ ីត្រួរពិនិរយននេះមាននោលបាំណងជួយដលក់ារនេចែចប់ចាំណីអាហារ និងជួយឱ្យនិនោជកដាំនណើរការការអនុេរត
ខែនការរបស់ពួកនេ នដើម្បកីារពារការរកីរាលដាលថ្ន COVID-19 នៅកខនែងន វ្ ើការ និងបាំនពញបខនែម្នៅតាម្ ការ
ខណនាំសត ីពី ដាំនណើរការ និងការនេចែចប់ម្ហ បូអាហារ។ បញ្ជ ីត្រួរពិនិរយននេះេឺជានសចកត ីសនងេប និងមានសារែែ ីៗសត្មាប់
ខែនកែែេះថ្នការខណនាំ។ ន វ្ ើឲ្យែល នួអនកយល់កាន់ខរចាសព់ីការខណនាំ មុ្ននពលនត្បើបញ្ជ ីត្រួរពិនិរយននេះ។ 

ខ្ល ឹមសារច្នកែនការជាែល់ាែ់ទៅែកនលងទ វ្ ើការជា
លាយលែខណ៍អែសរ 
 បុេគល(នន)ខដលទទួលែុសត្រូេកន ុងការអនុេរតខែនការ។ 

 ការវាយរថ្ម្ែហានិភ័យ និងេធិានការខដលនឹងត្រូេអនុេរតនដើម្បីទប់សាក រ់ការរកីរាលដាលថ្នេរុីស។ 

 ការនត្បើមា៉ា ស ់ឬរបាំងមុ្ែ អនុនោម្តាម្ការខណនាំរបស ់CDPH ។ 

 ការបណុ្េះបណ្តត ល និងការត្បត្ស័យទាក់ទងជាមួ្យកម្មករនិនោជិរ និងរាំណ្តងកម្មករនិនោជិរ
ខដលមានកន ុងខែនការ។ 

 ដាំនណើរការពិនិរយនម្ើលអនុនោម្ភាព និងករ់ត្តា ត្ពម្ទាាំងខករត្មូ្េចាំណុចែវេះខារ។ 

 ដាំនណើរការថ្នការនសុើបអនងករករណីកូេដី សូម្ែតល់ដាំណងឹដល់ម្នទ ីរសុខាភិបលកន ុងមូ្លដាា ន និង
កាំណរ់អរតសញ្ញា ណ ក៏ដូចជា ដាក់ឲ្យដាច់នដាយខែកពីទាំនក់ទាំនងជិរសន ិទធនៅកខនែងន វ្ ើការ និង
បុេគលិកខដលបនឆ្ែង។ 

 ខបបបទសត្មាប់កខនែងន វ្ ើការនៅនពលមានការែ្ុេះនែើងថ្នជាំងឺននេះ ត្សបតាម្ការខណនាំរបស ់
CDPH ។ 

 ន វ្ ើបចច ុបបននភាពខែនការជាចាំបចន់ដើម្បីទប់សាក រ់ករណីនកើរនែើងបខនែម្នទៀរ។   

ត្បធានបទទែសងៗសត្ាប់េគ្គបណ្ត ុះបណ្តា លែមមែរ 
 ព័រ៌មានសត ីពីជាំងឺ COVID-19 ទប់សាក រ់ការរកីរាលដាល និងជាពិនសសអនកខដលងាយរងនត្ោេះ។ 

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

 សារៈសាំខាន់ថ្នការមិ្នម្កន វ្ ើការ ត្បសិននបើកម្មករមានការកអក ត្េនុនតត  ពិបកដកដនងហ ើម្ ញាក់ 
ឈឺសាច់ដុាំ ឈឺកាល ឈឺបាំពង់ក បរ់បង់រសជារិឬកែ ិនងមី រឹងត្ចមុ្េះ ឬន ៀរសាំនបរ ចនងាអ រ ឬកអ រួ 
ឬរាករសូញឹកញាប់ ឬត្បសនិនបើពួកនេ ឬនរណ្តមាន ក់ខដលពួកនេបនទាក់ទងជាមួ្យត្រូេបននេ
ន វ្ ើនរាេេនិិចឆ ័យថាមានជាំងឺ COVID-19។  

 បនទ ប់ពីការន វ្ ើនរាេេនិិចឆ ័យថ្ន COVID-19 បុេគលិកអាចត្រលប់ម្កន វ្ ើការេញិបនទ ប់ពីរយៈនពល 
10 ថ្ងៃ ចបត់ាាំងពីការចបន់ែតើម្បងាហ ញនរាេសញ្ញា  និង 72 នមា៉ា ងនដាយោម នត្េនុនតត ។ 

 នៅនពលត្រូេខសវងរកការពាបល។ 

 សារៈសាំខាន់ថ្នការោងថ្ដ។ 

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

http://covid19.ca.gov/pdf/guidance-food-packing.pdf
http://covid19.ca.gov/pdf/guidance-food-packing.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


 ការនត្បើត្បសប់នត្រឹម្ត្រូេថ្នមា៉ា សត្កណ្តរ់ រមួ្ទាាំងពរ៌័មាននៅកន ុង ការខណនាំរបស ់CDPH។ 

 ព័រ៌មានអាំពីអរែត្បនោជន៍ថ្នថ្ងៃឈប់សត្មាកខដលមានត្បក់ឈន លួ រមួ្ទា ាំង ចាប់ថ្នការនឆ្ែ ើយ
របនៅនឹងនម្នរាេកូរ ណូ្តនដាយយកត្េួសារជាចម្បង និងបទបញ្ញជ ត្បរិបរត ិ របស់អភិបលរដា
នលែ N-51-20 និងអរែត្បនោជន៍សាំណងរបស់កម្មករសែ ិរនៅនត្កាម្បទបទបញ្ញជ ត្បរិបរត ិ របស់
អភិបលរដានលែ N-62-20 នៅែណៈនពល ខដលបទបញ្ញជ ននេះ ចូលជា្រមាន។ 

 បណុ្េះបណ្តត លអនកន ៉ា ការឯករាជយ កម្មករន វ្ ើការបនណ្តត េះអាសនន  ឬជាប់កិចចសនា និងអនកសម ័ត្េ
ចិរតនៅកន ុងនោលការណ៍ទាាំងននេះ និងធានថាពួកនេមានឧបករណ៍ការពារែល នួ (PPE) ខដលចាំប
ច់។ 

 េ ធាធានការត្គ្ប់ត្គ្ង នងិត្រួរពិនិរយបុគ្គល 
 ការពិនិរយនរាេសញ្ញា  និង/ឬការពិនិរយសីរុណហភាព។ 

 នលើកទឹកចិរតកម្មករនិនោជិរខដលឈឺ ឬនចញនរាេសញ្ញា  COVID-19 ឲ្យសាន ក់នៅែទេះ។ 

 ែតល ់និងធានថា កម្មករនិនោជិរពាក់មា៉ា ស និងឧបករណ៍ការពារផ្ទទ ល់ែល នួ (PPE) ខដលចាំបច់
ទាាំងអស់។ 

 នលើកទឹកចិរតឲ្យមានការោងថ្ដញឹកញាប់ និងការនត្បើត្បស់ទឹកអនម័្យោងថ្ដ។ 

 ែតល់នត្សាម្ថ្ដខដលអាចនបេះនចលបន ដល់កម្មករជាការបខនែម្នលើការោងថ្ដញឹកញាប់សត្មាប់
កិចចការ ដូចជាការកាន់របស់របរខដលប៉ាេះជាញឹកញាប់ ឬន វ្ ើការពិនិរយនរាេសញ្ញា ។ 

 ទប់សាក រ់បុេគលខដលមិ្នខម្នជាបុេគលិកមិ្នឱ្យចូលកន ុងអាោរចាំនពាេះខរអនកខដលបនចរ់ទុក
ថាសាំខាន់នដាយការត្េប់ត្េង។  

ពិ្ីការសាា រ និងសាល បទ់មទោគ្ 
 អនុេរតការសមាអ រឱ្យបន ម រ់ចរ់នៅរាំបន់ខដលមានចរាចរណ៍កុេះករ។  

 ោងសមាអ រនដាយទឹកសមាែ ប់នម្នរាេនលើថ្ែទខដលត្រូេបននត្បើជាទូនៅឲ្យបនញឺកញាប់។ 

 សមាអ រ និងន វ្ ើអនម័្យឧបករណ៍ទាាំងអស់ និងឧបករណ៍ខដលបននត្បើត្បស់រមួ្ោន នរៀងរាលន់ពល
នត្បើត្បស់ម្តងៗ។ 

 សត្ម្បសត្មួ្លការនត្បើែលរិែលសមាអ រជាមួ្យត្កសួងកសិកម្មអានម្រកិ (USDA) និង/ឬរដាបល
ចាំណីអាហារ និងឱ្សងអានម្រកិ (FDA) ត្បសិននបើវាត្រូេបននត្បើកន ុងកខនែងែលិរកម្មចាំណីអាហារ។ 

 សមាអ រថ្ែទខដលអាចប៉ាេះបន ចននែ េះនពលថ្នពីការប្រូនេន ឬប្រូអនកនត្បើត្បស់ អាត្ស័យនលើមួ្យណ្ត
ត្រូេបនប៉ាេះញឹកញាប់ជាង។ 

 ធានឱ្យបនថាោនយនត  និងនត្េឿងបរកិាេ រត្រូេបនសមាអ រមុ្ន និងនត្កាយនពលដឹកជញ្ជ នូ និង
ដឹកសមាា រអនម័្យត្េប់ត្ោន់បខនែម្។ 

 នជៀសវាងការនត្បើឧករណ៍ និងទាំនិញនែេងនទៀររមួ្ោន ។ ត្បសិននបើនត្បើរមួ្ោន  ត្រូេសមាអ រ និងសមាែ ប់
នម្នរាេ។ 

 ត្រូេសមាអ រមួ្ករងឹ និងរបាំងមុ្ែឱ្យមានអនម័្យនពលចប់នេននីមួ្យៗ។ 

 ធានថា កខនែងអនម័្យបនតមានត្បរិបរត ិការ និងមានសុ្កត្េប់នពល។  

 ត្រូេធានថានិនោជិរមានសិទធិទទួលបនអនម័្យ និងរបស់របរនត្បើត្បស់ខដលមានអនម័្យ
នែេងនទៀរខដលពួកនេត្រូេការ។  

 ត្រូេឱ្យត្បកដថា ត្បព័នធ ទឹកទាាំងអស់មានសុេរែ ិភាពកន ុងការនត្បើត្បស់ បនទ ប់ពីការបិទទីតាាំងរយៈ
នពលយូរ នដើម្បីការ់បនែយហានិភ័យពីជាំងឺសួរ (ជាំងឺលីចឹនខន/Legionnaires)។ 

 សមាអ រត្េប់ជាន់នដាយនត្បើមា៉ា សុីនបូម្្ូលី ខដលនត្បើរត្ម្ង HEPA ឬេ ិ្ ីនែេងនទៀរខដលមិ្ន
បាំ ខបកភាន ក់ងារបងកនរាេចូលកន ុងែយល់។ 

 ែតល់នពលនេោដល់កម្មករនិនោជិរនដើម្បីអនុេរតអនម័្យកន ុងអាំែុងនពលប្រូនេនន វ្ ើការរបស់ពួក
នេ។ 

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/2020/04/4.16.20-EO-N-51-20.pdf
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/04/4.16.20-EO-N-51-20.pdf
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


 ត្រូេមាននមា៉ា ងសត្មាក និងែតល់កខនែងអនម័្យបខនែម្ត្បសិននបើចាំបច់ នដើម្បីរកាចមាៃ យពោីន
កន ុងអាំែុងនពលសត្មាក ខដលបនកាំណរ់តាម្កាលេភិាេ។ 

 នត្បើែលិរែលខដលបនអនុម័្រសត្មាប់ការនត្បើត្បសត់្បឆ្ាំងនឹង COVID-19 សត ពី ីទីភាន ក់ងារ
ការពារបរសិាែ ន (EPA)-បញ្ជ  ីខដលបនអនុញ្ញា រ និងបណុ្េះបណ្តត លកម្មករពីនត្ោេះថាន ក់េីមី្ ការ
ខណនាំែលិរែល រត្មូ្េការែយល ់និងរត្មូ្េការ Cal/OSHA។ អនុេរត  េ ិ្ ីសា្សតសមាអ រជាំងឺ ឺរនដាយ
សុេរែ ិភាពរបស ់CDPH។ 

 ពិចរណ្តការនលើការន វ្ ើឱ្យត្បនសើរនែើងនូេការនត្ចេះែយល់ និងែយល់នចញចូល។  

 ត្បសិននបើនត្បើកងាហ រនៅកន ុងកខនែងន វ្ ើការ ននេះត្រូេត្បកដថា កងាហ រននេះវាែល ុាំែយលប់រសិុទធនៅដល់
កខនែងដកដនងហ ើម្របស់បុេគលិក។ 

 ខកខត្បការែតល់ជូននៅកខនែងបរនិភាេអាហារ នៅនឹងកខនែងន វ្ ើការ រមួ្ទា ាំងអាហារខដលបន
នរៀបចាំទុកជាមុ្ន ជាមួ្យនឹងសាែ បត្ពា-សម្ និងនត្េឿងបខនែម្រសជារិជានដើម្។ 

ទសចែា ីកណនាំអាំពីការរែាគ្ាល រោងកាយ 
 អនុេរត េធិានការនដើម្បដីាក់ដាច់នដាយខែកចាំនពាេះកម្មករោ៉ា ងរិចត្បាំមួ្យ វ ីរ នដាយនត្បើេធិាន

ការ ដូចជាការខបងខចករបូេនត  ឬសញ្ញា ខដលនម្ើលន ើញ (ឧទា រណ៍ការកាំណរ់ជាន់ សក ុ រពណ ៌ឬ
សញ្ញា នដើម្បីចងអ ុលបងាហ ញពកីខនែងខដលកម្មករេួរឈរ)។ 

 ខករត្មូ្េភាពសុីសងាវ ក់ោន ថ្នសាែ នីយ៍ការងារ រមួ្ទា ាំងនៅតាម្បណ្តត ញដាំនណើរការខកថ្ចន នដើម្បឱី្យ
បុេគលិកសែ ិរនៅចមាៃ យពោីន ោ៉ា ងរិចត្បាំមួ្យ វ ីរនៅត្េប់ទិសទាាំងអស់។ 

 នរៀបចាំរបាំងរបូេនត  ដូចជាវាាំងននឆ្ន រូ Plexiglas ឬសមាា រត្សនដៀងោន រនែេងៗសត្មាប់កម្មករនីមួ្
យៗ។ 

 ចរ់តាាំងបុេគលិកឱ្យឃ្ែ ាំនម្ើល និងសត្មួ្លដល់ការរកាចមាៃ យពីោន ។ 

 ត្បសិននបើចាំបច់ នដើម្បីធានបននូេការរកាចមាៃ យពីោន  បនងក ើនចាំនួនការផ្ទែ ស់ប្រូនេនកន ុងមួ្យ
ថ្ងៃ ការ់បនែយនលបឿនខែេសងាវ ក់ែលិរកម្មនីមួ្យៗ និងរកាចមាៃ យរវាងបុេគលិកត្សបតាម្នោល
ការណ៍ខណនាំរបស់ CDC។ 

 ពិចរណ្តដាក់បុេគលិកន វ្ ើការរមួ្ោន ជាត្កមុ្ (ដាក់ជាត្កមុ្ជាមួ្យោន ) នដើម្បីន វ្ ើការជាមួ្យោន ជា
និចច។ 

 កាំណរ់ចាំនួនកម្មករនៅកន ុងរាំបន់ខដលបនបិទ។ 

 កាំណរ់ឱ្យបនចាសន់លើ ែល េូមួ្យខែេសត្មាប់ខរនដើរនៅមុ្ែ នដើម្បីការពារនិនោជរិពីការចូលនៅ
ជិរនៅកន ុងែល េូរូចចនងអៀរ។ 

 ត្រូេខកសត្មួ្លនពលចប់នែតើម្ និងកខនែងងរទូរដាក់សមាា រ នដើម្បីបនងក ើនចមាៃ យពីោន នៅខាងកន ុង
បនទប់ងរទូរដាក់សមាា រ និងនៅកខនែងនែកិានពលនេោ។ 

 កាំណរ់រចនសម្ព័នធ នែើងេញិ  ររឹបនត ឹង ឬបិទកខនែងខដលនត្បើញឹកញាប់ និងបនងក ើរកខនែងទាំននរ
បខនែម្សត្មាប់ការសត្មាកលាំ ខ កាយនៅកខនែងខដលអាចរកាចមាៃ យពោីន បន។ 

 ការកាំណរ់នមា៉ា ងសត្មាកសត្មាប់និនោជិរ ត្សបតាម្បទបបញ្ារត ិត្បក់ឈន លួ និងនមា៉ា ងនពល នដើម្បី
រកាពិ្ីការនលើការរកាចមាៃ យពោីន ។  

 ថ្លសត្មួ្លការត្បជុាំនដាយផ្ទទ ល់ ត្បសិននបើចាំបច់ នដើម្បធីានបននូេការរកាេមាែ រ។ ែតល់នូេឱ្
កាសការបណុ្េះបណ្តត ល និងការត្បជុាំតាម្អីុន្ឺណិរ តាម្ខដលអាចន វ្ ើនៅបន។ 

 ឱ្យអនកនបើកបរឡានដឹកទាំនិញកុាំនចញពីឡាន នពលពួកនេម្កកខនែងននេះ នដាយែតល់ឱ្យពួកនេនូេ
ពិ្ីការដឹកជញ្ជ នូនដាយមិ្នចាំបច់ទាំនក់ទាំនង (ប៉ាេះពាល ់ឬនៅជិរ) នៅត្ចកទាវ រសនត ិសុែនែើយ។ 

 ខករត្មូ្េដាំនណើរការខចកចយ និងទទួលនដើម្បីការ់បនែយការទាំនក់ទាំនង។  

 នលើកទឹកចិរតដល់បុេគលិកឱ្យនចៀសវាងការន វ្ ើដាំនណើរតាម្រងយនតរមួ្ោន នៅនិងម្កពីកខនែងន វ្ ើការ
តាម្ខដលអាចន វ្ ើបន។ 

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
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