
បញ្ជ ីត្រួរពិនិរយទូទៅ Cal/OSHA COVID-19 
សត្ាប់ហាងផារ់មុខទ វ្ ើសក់ និងហាងការ់សក ់

ថ្ងៃទី 2 ខែកកកដា ឆ្ន ាំ 2020 

បញ្ជ ីត្រួរពិនិរយននេះមាននោលបាំណងជួយដលហ់ាងផារ់មុែន វ្ ើសក់ និងហាងការ់សក់ឱ្យអនុវរតខែនការរបស់
ពួកនេ នដើមបកីារពារការរកីរាលដាលថ្ន COVID-19 នៅកខនែងន វ្ ើការ និងបាំនពញបខនែមនៅតាម នោលការណ៍
ខណនាំសត្មាបហ់ាងផារ់មុែន វ្ ើសក់ និងហាងការ់សក់។ បញ្ជ ីត្រួរពិនិរយននេះេឺជានសចកត ីសនងេប និងមានសារែែ ីៗ
សត្មាប់ខែនកែែេះថ្នការខណនាំ។ ន វ្ ើឲ្យែល នួអនកយល់កាន់ខរចាស់ពីការខណនាំ មុននពលនត្បើបញ្ជ តី្រួរពិនិរយននេះ។ 

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

 ការវាយរថ្មែហានិភ័យ និងវធិានការខដលនឹងត្រូវអនុវរតនដើមបីទប់សាក រ់ការរកីរាលដាលថ្នវរុីស។ 

 ការនត្បើមា៉ា ស ់ឬរបាំងមុែ អនុនោមតាមការខណនាំរបស ់CDPH ។ 

 ការបណុ្េះបណ្តត ល និងការត្បត្ស័យទាក់ទងជាមួយកមមករនិនោជិរ និងរាំណ្តងកមមករ
និនោជិរខដលមានកន ុងខែនការ។ 

 ដាំនណើរការពិនិរយនមើលអនុនោមភាព និងករ់ត្តា ត្ពមទាាំងខករត្មូវចាំណុចែវេះខារ។ 

 ដាំនណើរការថ្នការនសុើបអនងករករណីជាំងឺ COVID សូមជូនដាំណឹងដល់មនទ ីរសុខាភិបលកន ុងមូល
ដាា ន និងកាំណរ់អរតសញ្ញា ណ ត្ពមទាាំងដាក់ដាច់នដាយខែកពីទាំនក់ទាំនងនៅកខនែងន វ្ ើការជិរ
សន ិទធរបស់កមមករខដលឆ្ែងជាំងឺ។  

 ពិ្ីសារសត្មាប់នពលខដលកខនែងន វ្ ើការមានការែ្ុេះនែើងថ្ននមនរាេននេះត្សបតាម ការខណនាំ
របស ់CDPH។ 

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

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

 ចាំណុចសាំខាន់ េឺមិនត្រូវនៅន វ្ ើការនទ ត្បសិននបើបុេគលិក មាននរាេសញ្ញា ជាំងឺ COVID-19 
ដូចខដលមជឈមណឌ លថ្នការត្េប់ត្េង និងការពារជាំងឺ (CDC) បនពិពណន៌ ដូចជា មានកអក 
នតត ែល នួ ពិបកដកដនងហ ើម ត្េនុញាក់ ឈឺសាច់ដុាំ ឈឺកាល ឈឺបាំពង់ក ងមីៗខលងដងឹរសជារិ ឬ
ដឹងកែ ិន រឹងត្ចមុេះ ឬន ៀរសាំនបរ កអ រួចនងាអ រ ឬរាេរសូ ឬត្បសិននបើពួកនេ ឬនរណ្តមាន ក់ ខដល
ពួកនេធាែ ប់ទាក់ទងជាមួយ ន ើយត្រូវបនន វ្ ើនរាេ វនិិច័័យរកន ើញថាមានជាំងឺ COVID-19។  

 បនទ ប់ពីការន វ្ ើនរាេវនិិច័័យថ្ន COVID-19 បុេគលិកអាចត្រលប់មកន វ្ ើការវញិបនទ ប់ពីរយៈ
នពល 10 ថ្ងៃ ចាប់តាាំងពកីារចាប់នែតើមបងាហ ញនរាេសញ្ញា  និង 72 នមា៉ា ងនដាយោម នត្េនុនតត ។ 

 នៅនពលត្រូវខសវងរកការពាបល។ 

 សារៈសាំខាន់ថ្នការោងថ្ដ។ 

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

 ការនត្បើត្បសប់នត្រឹមត្រូវថ្នមា៉ា ស ឬរបាំងមុែ រមួទា ាំងព័រ៌មាននៅកន ុង ការខណនាំរបស ់CDPH
។ 

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


 ព័រ៌មានសត ីពីអរែត្បនោជន៍ថ្នការឈប់សត្មាកមានត្បក់ឈន លួ រមួមាន ចាប់ថ្នការនឆ្ែ ើយរប
នៅនឹងនមនរាេកូរ ណូ្តនដាយយកត្េួសារជាចមបង និងអរែត្បនោជន៍សាំណងរបស់កមមករសែ ិរនៅ
នត្កាម បទបញ្ញជ ត្បរិបរត ិ N-62-20 របស់អភិបលរដា ែណៈនពលខដលបទបញ្ញជ ននេះចូលជា្រមា
ន។ 

 បណុ្េះបណ្តត លអនកន ៉ា ការឯករាជយ អនកន វ្ ើការបនណ្តដ េះអាសនន  ឬអនកជាប់កិចចសនាកន ុងនោល
ការណ៍ទាាំងននេះ ន ើយធានថា ពួកនេមានឧបករណក៍ារពារែល នួ (PPE) ខដលចាាំបច់។ 

 វ ធាធានការត្គ្ប់ត្គ្ង នងិត្រួរពិនិរយបុគ្គល 
 ការពិនិរយនរាេសញ្ញា  និង/ឬការពិនិរយសីរុណហភាព។ 

 នលើកទឹកចិរតកមមករនិនោជិរខដលឈឺ ឬនចញនរាេសញ្ញា  COVID-19 ឲ្យសាន ក់នៅែទេះ។ 

 ត្រួរពិនិរយអរិងិជននៅនពលអនញ្ា ើញមកដល់ ឬនរៀបការវភិាេសារជាងមសីត្មាប់អរិងិជនខដល
បងាហ ញនូវសញ្ញា ណថ្នជាំងឺ។ 

 នលើកទឹកចិរតឲ្យមានការោងថ្ដញឹកញាប់ និងការនត្បើត្បស់ទឹកអនម័យោងថ្ដ។ 

 ត្រូវខរែតល ់និងធានថា បុេគលិកនត្បើត្បស់ PPE (ឧបករណ៍ការពារផាទ ល់ែល នួ) ចាាំបច់ទាាំងអស ់
ខដលរមួមានទាាំងឧបករណក៍ារពារខភនក របាំងការពារមុែ និងនត្សាមថ្ដការពារជានដើម។ 

 ត្រូវែតល់នត្សាមថ្ដខដលអាចនត្បើន ើយនបេះនចាលបននៅឱ្យបុេគលិកសត្មាប់នសវាកមមខដលត្រូវការ
នត្សាមថ្ដ ដូចជានសវាកមមប្រូសណ្តា នសក់។ សូមេិរនៅនលើការែតល់នត្សាមថ្ដជាការបខនែមនៅនលើ
ការោងថ្ដញឹកញាប់នពលន វ្ ើកិចចការ ដូចជាការចាបក់ាន់របស់របរខដលមានការប៉ាេះពាល់ញឹក
ញាប់ ឬការន វ្ ើនរសត រកនរាេសញ្ញា ។ 

 ែតល ់និងរត្មូវឱ្យមានការត្េបមុែឱ្យបនសាអ រសត្មាប់កមមករ និងអរិងិជននៅនពលែតល់ការ់
សក់ និងនសវាកមមសក់ជិរសន ិទធនែេងនទៀរ។ 

 េួរពិចារណ្តនត្បើខវ នតា ខវ នតាការពារខភនក ឬរបាំងមុែបខនែមនលើការពាក់មា៉ា សក់ន ុងអាំែុងនពល
ែតលន់សវា ជាពិនសសកន ុងអាំែុងនពលជួបមុែោន នដាយផាទ ល់។ 

 ទាក់ទងនៅអរិងជិន មុនការអនញ្ជ ើញមកដល់របស់ពួេនេ និងសួរថានរើពួកនេ ឬនរណ្តមាន ក់
នៅកន ុងែទេះរបស់ពួកនេមាននរាេសញ្ញា  COVID-19 ឬអរ់ ន ើយត្បសិននបើមាន ត្រូវន វ្ ើការកាល
 វភិាេណ្តរ់សារជាងម។ី នសន ើឱ្យអរិងិជននត្បើរបាំងមុែរបស់ពួកនេផាទ ល់ និងមកជាមួយសក់សាអ រ
ងមីៗ។ នសន ើឱ្យអរិងជិនកុាំយកកូនៗ ឬអនកនែេងមកជាមួយពួកនេ។ 

 បងាហ ញនោលការណ៍ខណនាំសត្មាប់អរិងជិនឱ្យពាក់របាំងមុែ នត្បើទឹកោងសមាអ រថ្ដ និងរកា
ចមាៃ យពីោន  និងន វ្ ើឱ្យវធិានទាាំងននេះអាចរកបនតាមត្បព័នធឌីជងីល។ 

ពិ្ីការសាា រ និងសាល បទ់មទោគ្ 
 សត្មបសត្មួលជាមួយមិរតរមួការងារ អនកជួល និងអនកជួលបញ្ជ រ ឲ្យអនុវរតការសមាអ រឲ្យបន

 ម រ់ចរ់កន ុងរាំបន់ខដលមានមនុសេកុេះករ។  

 ោងសមាអ រនដាយទឹកសមាែ ប់នមនរាេនលើថ្ែទខដលត្រូវបននត្បើជាទូនៅឲ្យបនញឺកញាប់។ 

 នលើកទឹកចិរតឲ្យមានការនត្បើការឥណទាន និងការទូទារ់ត្បក់នដាយមិនចាាំបច់ប៉ាេះ ឬឲ្យអរិងិ
ជននត្បើលយុ ឬខសក។ 

 ធានថា ត្បព័នធ ទឹកទាាំងអស់មានសុវរែ ិភាពកន ុងការនត្បើត្បស់នដើមបកីារ់បនែយហានិភ័យថ្នជាំងឺ 
Legionnaires។ 

 ដកនត្េឿងបរកិាេ រ ដូចជាទសេនវដតនីននចញពីកខនែងទទួលនភញៀវ។ 

 សមាអ រកខនែងតាាំងបងាហ ញោ៉ា ង ម រ់ចរ់។ យកនចញ ឬនបេះនចាលែលិរែលសត្មាប់ “ន វ្ ើនរសត ”។ 

 បាំពាក់រាំបន់ទទួលនភញៀវ និងកខនែងការងារ ជាមួយែលិរែលអនម័យត្រឹមត្រូវ ខដលរមួមាន
ទឹកអនម័យោងសមាអ រថ្ដ និងត្កដាសជូរថ្ដ ន ើយធានថា របស់ទាាំងននេះេឺមានសត្មាប់
នត្បើជានិចច។ 

 ធានថា កខនែងអនម័យបនតមានត្បរិបរត ិការ និងមានសុ្កត្េប់នពល។  

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


 សមាអ រកខនែងន វ្ ើការ សមាា រ និងឧបករណ៍ននឱ្យបនសាអ រនរៀងរាល់ការណ្តរ់ជួបអរិងិជនមាន
ក់ៗ។ 

 នត្បើេត្មបត្កដាស សនែ ឹក ឬកខនេងសាអ រ និងនបេះនចាល ឬសមាអ ររាល់អរិងិជនទាាំងអស់។ 

 នបេះនចាលវរថ ុខដលនត្បើត្បស់បនខរមតងភាែ មៗ ដូចជាត្កណ្តរ់រុុំកខដលអាចនចាលបន។ កុាំនត្បើ
េាំរែូលិរែល។ 

 ដាក់កត្មាលត្ពាំកែវក់នៅកន ុង្ុងបិទជិរ បនទ ប់ពីអរិងិជនមាន ក់ៗនត្បើរចួ សត្មាប់ការនបក
េក់ត្រឹមត្រូវ។ 

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

 នត្បើែលិរែលខដលបនអនុម័រសត្មាប់ការនត្បើត្បសត់្បឆ្ាំងនឹង COVID-19 សត ពី ីទីភាន ក់ងារ
ការពារបរសិាែ ន (EPA)-បញ្ជ  ីខដលបនអនុញ្ញា រ និងចុេះបញ្ជ ី និងបណុ្េះបណ្តត លកមមករពីនត្ោេះ
ថាន ក់េីមី ការខណនាំែលិរែល រត្មូវការែយល់ និងរត្មូវការ Cal/OSHA និង  វ ិ្ ីសា្សតសមាអ រ
ជាំងឺ ឺរនដាយសុវរែភិាពរបស់ CDPH។ 

 ែតល់នពលនវោដល់កមមករនិនោជិរអនុវរតអនម័យកន ុងអាំែុងនពលប្រូនវនន វ្ ើការរបស់ពួកនេ 
ជាខែនកមួយថ្នការពវកិចចការងាររបស់ពួកនេ។ 

 ដាំនែើងឧបករណ៍មិននត្បើថ្ដ ត្បសិននបើអាច។ 

 ពិចារណ្តការន វ្ ើឱ្យត្បនសើរនែើងនូវការនត្ចាេះែយល់ និងែយល់នចញចូល។ 

ទសចកា ីផណនាំអាំពីការរកាគ្ាល រោងកាយ 
 អនុវរត វធិានការនដើមបដីាក់ដាច់នដាយខែកចាំនពាេះកមមករោ៉ា ងរិចត្បាំមួយ វ ីរ នដាយនត្បើវធិាន

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

 នត្បើ Plexiglas ឬរបាំងនែេងនទៀរនៅកខនែងណ្តខដលមិនកាំណរ់ឱ្យមានការរកាចមាៃ យពីោន ។ 

 នរៀបចាំការណ្តរ់ជួប និងផាអ កមិនឲ្យមានការនដើរចូលនដើមបីណ្តរ់ជួប។ 

 ពិចារណ្ត ែតលជូ់នកមមករនិនោជិរ ខដលនសន ើសុាំជនត្មើសការពវកិចចខដលបនខកខត្ប ខដលការ់
បនែយការប៉ាេះពាល់ជាមួយអរិងិជន និងកមមករនិនោជិរនែេងនទៀរ។ 

 អនុវរតបនចចកវទិាពិនិរយនមើលជាក់ខសតង ន ើយឱ្យអរិងិជនរង់ចាាំនៅខាងនត្ត។ 

 ទប់ទាវ រឱ្យនៅនបើកចាំ  ត្បសិននបើវាមិននបើក និងបិទនដាយសវ ័យត្បវរត ិនទ។ 

 នជៀសវាងឲ្យបុេគលិករចាប់ថ្ដ ឱ្ប ឬការសាវ េមន៍ខដលមានលកេណៈត្សនដៀងោន  ខដលបាំពានដល់
េមាែ ររាងកាយ។ 

 បិទបនទប់សត្មាក និងែតល់ជនត្មើសខដលអាចអនុវរតការរកាចមាៃ យពោីន បន ដូចជាកខនែង
សត្មាកខដលនៅខាងនត្តជានដើម។ 

 ថ្លរត្មូវកិចចត្បជុាំបុេគលិក នដើមបធីានឲ្យបននូវេមាែ ររាងកាយ និងនត្បើទូរស័ពទ ឬការត្បជុាំតាម
អីុន្ឺណិរ ( វបិ៊ី ណណ្ត) ត្បសិននបើអាចន វ្ ើនៅបន។ 

 

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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