
 

បញ្ជ ីត្រួរពិនិរយទូទៅ COVID-19 
សត្ាប់និទោជកផ្នែកវទិាសាស្រសត ជីវរិ 

ថ្ងៃទី 2 ខែកកកដា ឆ្ន ាំ 2020 

បញ្ជ ីតាមដានននេះមាននោលបាំណងជួយដល់និនោជកខននកវទិាសាស្រ ត្ ជីវតិឱ្យអនុវតតខននការរប្់ពួកនេនដើមបីបង្កក រ
ការរកីរាលដាលថ្នជាំងឺ COVID-19 នៅកខនែងន វ្ ើការ និងបាំនពញបខនែមនៅតាម នោលការណ៍ខណនាំ្ម្រមាប់
និនោជកខននកវទិាសាស្រ ត្ ជីវតិ។ បញ្ជ ីម្រតួតពិនិតយននេះេឺជាន្ចកត ី្នងេប និងមានសារែែ ីៗ្ម្រមាប់ខននកែែេះថ្នការ
ខណនាំ។ ន វ្ ើឲ្យែល នួអនកយលក់ាន់ខតចា្់ពីការខណនាំ មុននពលនម្របើបញ្ជ ីម្រតួតពិនិតយននេះ។ 

កផ្នែងទ វ្ ើការផ្ែលត្រប់ត្រងភ្នែ កង់ារបងកទោរឆ្ែង 
ម្រេរេះសាែ នម្រសាវម្រជាវ មនទ ីរពិនសា្ន៍ និងទីតាាំងននេងនទៀត ខដលម្រេប់ម្រេង្មាា រៈខដលអាចនទ ុកភ្នន ក់ង្ករ
បងកនរាេ និងខដលម្របតិបតដ ិការននេះអាចបាំ ខបកភ្នន ក់ង្ករបងកនរាេនៅកន ុងែយល់ ម្រតូវបនងក ើត អនុវតត 
និងម្របកាន់ខ្ជជ ប់តាមខននការជាលាយលកេណ៍អកេរ ត្ អីាំពីជីវ្ុវតែ ិភ្នពម្របកបនដាយម្រប្ិទធភ្នព ខដល
ម្រតូវបានម្រេប់ម្រេងនដាយមស្រនត ី្ុវតែ ិភ្នពជីវសាស្រ ត្ រប្់ម្រេរេះសាែ ន។ ខននការជីវ្ុវតែភិ្នពម្រតូវរមួបញ្ច លូែែ រម
សារ ដូចតនៅ៖ 

 បញ្ជ ីរាយម្របនេទការង្ករខដលម្របឈមនរងភ្នន ក់ង្ករបងកនរាេឆ្ែង។ 

 បញ្ជ ីរាយន ម្ េះភ្នន ក់ង្ករបងកនរាេ ខដលម្រតូវបាននេសាា ល ់ឬរំពរងថាអាចមានវតតមាននលើ្មាា រៈកន ុង
មនទ ីរពិនសា្ន៍ និងវធិានការជីវ្ុវតែ ិភ្នពខដលអាចអនុវតតបាន។ 

 នីតិវ ិ្ ីនដើមបីធានថា រាល់្ មាា រៈចូល ខដលនទ ុកភ្នន ក់ង្ករបងកនរាេ ម្រតូវបាននេចាត់ទុកថា ខ្ជែ ាំង 
និងឆ្ប់រាលដាល រហូតដល់វាម្រតូវបានននទៀងផ្ទទ ត់ថាអ្កមម ឬចុេះងមងយ។ 

 ការវាយតថ្មែនលើហានិេ័យ ខដលន វ្ ើន ើងនដាយមស្រនត ី្ុវតែ ិភ្នពជីវសាស្រ ត្  ម្រ្បតាម  នោលការណ៍
ខណនាំរប្់មនទ ីរពិនសា្ជីវ្ុវតែ ិភ្នពខននកជីវសាស្រ ត្  និងមីម្រកូជីវសាស្រ ត្ រប្់ CDC។ 

 ការម្រតួតពិនិតយខ្ជងវ ិ្ វ កមមខដលអាចន វ្ ើនៅបាន រមួមានឧបករណ ៍និងនិតិវ ិ្ ី្ម្រមាប់នទ ុក
ភ្នន ក់ង្ករទាំងននេះ។ 

 តម្រមូវឲ្យមានការម្រតួតពិនិតយនលើការអនុវតតការង្ករម្របកបនដាយ្ុវតែ ិភ្នព និងហាមឃាត់ការអនុ
វតតការង្ករខដលមិនមាន្ុវតែ ិភ្នព ម្រ្បតាមការវាយតថ្មែនលើហានិេ័យ និងន្ចកត ីខណនាំរប្់ 
CDC។  

 ឧបករណ៍ការពារផ្ទទ ល់ែល នួចាាំបាច់ (PPE) រមួទ ាំងឧបករណ៍ការពារនល វូដនងហ ើម។  

 នីតិវ ិ្ ីកមាា ត់នមនរាេោ៉ា ងមានម្រប្ិទធភ្នព្ម្រមាប់ថ្នទមនទ ីរពិនសា្ន៍ បរកិាេ រ និងឧបករណ៍
ពិនសា្ន៍នន។ 

 នីតិវ ិ្ ី្ម្រមាប់ការនតល់ព័ត៌មានអាំពីនម្រោេះថាន ក់ដល់បុេាលិក និងការនតល់ការបណុ្េះបណ្តត លខដល
ចាាំបាច់ដល់បុេាលិក។  

 នីតិវ ី្ ី្ម្រមាប់ម្រោអា្នន្ម្រមាប់ធាែ យនចញនមនរាេខដលមិនបានម្រេប់ម្រេងនៅកន ុងអាោរ
ពិនសា្ន៍ និងការធាែ យនចញនមនរាេការខដលមិនបានពាបាលនៅខ្ជងនម្រៅអាោរពិនសា្ន៍។ 

 ការនតល់វា៉ា ក់សាាំងខដលអាចនម្របើបាននលើបុេាលិក។ 

 នីតិវ ិ្ ីកន ុងការន្ុើបអនងកត និងនតល់ការតាមដាននវជជសាស្រ ត្ ដល់កមមករ និនោជតិខដលបានប៉ាេះ
ពាល់នរងភ្នន ក់ង្ករបងកនរាេពីមនទ ីរពិនសា្ន៍។ 

 នីតិវ ិ្ ីកន ុងការម្រតួតពិនិតយនម្រេឿងបរកិាេ រម្របចាាំឆ្ន ាំ និងន វ្ ើ្វនកមមម្របចាាំឆ្ន ាំនូវនីតិវ ិ្ ីនលើបរកិាេ រ
្ុវតែ ិភ្នពជីវសាស្រ ដ្ ។  

http://covid19.ca.gov/pdf/guidance-life-sciences.pdf
http://covid19.ca.gov/pdf/guidance-life-sciences.pdf
https://www.cdc.gov/labs/pdf/CDC-BiosafetyMicrobiologicalBiomedicalLaboratories-2009-P.PDF
https://www.cdc.gov/labs/pdf/CDC-BiosafetyMicrobiologicalBiomedicalLaboratories-2009-P.PDF


 នីតិវ ិ្ ីកត់ម្រតា និងខកតម្រមូវចាំណុចចននែ េះម្របនហាង ខដលម្រតូវបានរក ន ើញកន ុងនពលម្រតួតពិនិតយ 
និងន វ្ ើ្វនកមម។ 

ខ្ែ ឹមសារននផ្ននការជាកល់ាក់ទៅកផ្នែងទ វ្ ើការជា
លាយលកខណ៍អកសរ 
រាល់ម្រេរេះសាែ នទាំងអ្់ មិនថាពួកនេម្រេប់ម្រេងភ្នន ក់ង្ករបងកនរាេឬអត់ននេះនទ ម្រតូវខតនរៀបចាំ
ខននការជាក់លាក់នៅកខនែងន វ្ ើការជាលាយលកេណ៍អកេរនដើមបីកាត់បនែយការការឆ្ែងជាំងឺ 
COVID-19។ 

 បុេាល(នន)ខដលទទួលែុ្ម្រតូវកន ុងការអនុវតតខននការ។  

 ការវាយតថ្មែហានិេ័យ និងវធិានការខដលនរងម្រតូវអនុវតតនដើមបីទប់សាក ត់ការរកីរាលដាលថ្នវរុី្។ 

 ការនម្របើមា៉ា ្ ់ឬរបាាំងមុែ អនុនលាមតាមការខណនាំរប្ ់CDPH ។ 

 ការបណុ្េះបណ្តត ល និងការម្របាម្រ្័យទក់ទងជាមួយកមមករនិនោជិត និងតាំណ្តងកមមករនិនោជិត
ខដលមានកន ុងខននការ។ 

 ដាំនណើរការពិនិតយនមើលអនុនលាមភ្នព និងកត់ម្រតា ម្រពមទាំងខកតម្រមូវចាំណុចែវេះខ្ជត។ 

 ដាំនណើរការថ្នការន្ុើបអនងកតករណី COVID ្ូមនតល់ដាំណរងដល់មនទ ីរ្ុខ្ជេិបាលកន ុងមូលដាា ន 
និងកាំណត់អតត្ញ្ញា ណ ក៏ដូចជាដាក់ឲ្យដាច់នដាយខ កនូវទាំនក់ទាំនងជិត ន្ ិទធនៅកខនែងន វ្ ើការ 
និងបុេាលិកខដលបានឆ្ែង។ 

 ខបបបទ្ម្រមាប់កខនែងន វ្ ើការនៅនពលមានការនទ ុេះន ើងថ្នជាំងឺននេះ ម្រ្បតាមការខណនាំរប្ ់
CDPH ។ 

 ន វ្ ើបចច ុបបននភ្នពខននការជាចាាំបាចន់ដើមបីទប់សាក ត់ករណីនកើតន ើងបខនែមនទៀត។  

ត្បធានបទទនសងៗសត្ាប់វរគបណ្ត ុះបណ្តត លកមមករ 
 ម្រប្ិននបើអាចអនុវតតបាន ការបណុ្េះបណ្តត លនលើខននការជីវ្ុវតែ ិភ្នពរប្់ម្រេរេះសាែ ន និងការម្រតួត
ពិនិតយទាំងអ្់ ម្រតូវបាននម្របើនដើមបកីារពារការចមែងថ្ននមនរាេនៅកន ុងែយល់ នៅនពលន វ្ ើការ
ជាមួយភ្នន ក់ង្ករបងកនរាេ។ 

 ព័ត៌មាន ត្ ីពីជាំងឺ COVID-19 ទប់សាក ត់ការរកីរាលដាល និងជាពិន្្អនកខដលង្កយរងនម្រោេះ។  

 ការម្រតួតពិនិតយនដាយែល នួឯងនៅនទេះ ដូចជា្ីតុណហភ្នព និង/ឬ ការម្រតួតពិនិតយនរាេ្ញ្ញា នដាយ
នម្របើ ការខណនាំរប្ ់CDC។ 

 សារ្ាំខ្ជន់ថ្នការមិនមកន វ្ ើការ ម្រប្ិននបើកមមករមានការកអក ម្រេនុនៅត  ពិបាកដកដនងហ ើម ម្រេនុ
ញាក់ ឈឺសាច់ដុាំ ឈឺកាល ឈឺបាំពង់ក បាត់បង់រ្ជាតិឬកែ ិនងមី តរងម្រចមុេះ ឬនហៀរ្ាំនបារ ចនង្កអ រ 
ឬកអ តួ ឬម្រប្ិននបើពួកនេ ឬនរណ្តមាន ក់ខដលពួកនេបានទក់ទងជាមួយម្រតូវបាននេន វ្ ើនរាេវនិិចឆ ័
យថាមានជាំងឺ COVID-19។  

 បនទ ប់ពីការន វ្ ើនរាេវនិិចឆ ័យថ្ន COVID-19 បុេាលិកអាចម្រតលប់មកន វ្ ើការវញិបនទ ប់ពីរយៈនពល 
10 ថ្ងៃ ចាបត់ាាំងពីការចាបន់នតើមបង្កហ ញនរាេ្ញ្ញា  និង 72 នមា៉ា ងនដាយោម នម្រេនុនៅត ។ 

 នៅនពលម្រតូវខ វ្ ងរកការពាបាល។ 

 សារៈ្ាំខ្ជន់ថ្នការលាងថ្ដ។ 

 សារៈ្ាំខ្ជន់ថ្នការរកាចមាៃ យពោីន  ទ ាំងនៅកន ុងនមា៉ា ងន វ្ ើការ និងនម្រៅនមា៉ា ងន វ្ ើការ។ 

 ការនម្របើម្របា្ប់ានម្រតរមម្រតូវថ្នមា៉ា ្ម្រកណ្តត់ រមួទាំងពត៌័មាននៅកន ុង ការខណនាំរប្ ់CDPH។ 

 ព័ត៌មាន ត្ ីពីអតែម្របនោជន៍ថ្នការឈប់្ម្រមាកនដាយមានម្របាក់ឈន លួ រមួមាន ចាប់ថ្នការនឆ្ែ ើយ

តបនៅនរងនមនរាេកូរ៉ាណូ្តនដាយយកម្រេួសារជាចមបង និងអតែម្របនោជន៍្ាំណងរប្់បុេាលិក
នម្រកាម បទបញ្ញជ ម្របតិបតត ិនលែ N-62-20 រប្អ់េិបាលរដា ែណៈនពលខដលបទបញ្ញជ ននេះចូលជា
្រមាន។ 

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.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


 បណុ្េះបណ្តត លអនកន ៉ា ការឯករាជយ បុេាលិកន វ្ ើការបនណ្តត េះអា្នន  ឬជាប់កិចា្នា និងអនក ម្ ័ម្រេ
ចិតតនៅកន ុងនោលការណ៍ទាំងននេះ និងធានថាពួកនេមានឧបករណ៍ការពារែល នួ (PPE) ខដលចាាំបា
ច់។ 

 វធិានការត្រប់ត្រង នងិត្រួរពិនិរយបុរគល 
 ការពិនិតយនរាេ្ញ្ញា  និង/ឬការពិនិតយ្ីតុណហភ្នព។ 

 នលើកទរកចិតតកមមករនិនោជិតខដលឈឺ ឬនចញនរាេ្ញ្ញា  COVID-19 ឲ្យសាន ក់នៅនទេះ។ 

 ម្រតូវនតល ់និងធានថា បុេាលិកនម្របើម្របា្់ឧបករណក៍ារពារ PPE ទ ាំងអ្់ខដលចាាំបាច់ រមួទ ាំង
ឧបករណ៍ការពារខេនក និងនម្រសាមថ្ដ នៅនពលចាាំបាច់។ 

 នលើកទរកចិតតឲ្យមានការលាងថ្ដញរកញាប់ និងការនម្របើម្របា្់ទរកអនម័យលាងថ្ដ។ 

 នតល់នម្រសាមថ្ដនម្របើមតងនបាេះនចាលនៅដល់បុេាលិក ខដលពិនិតយអនកននេងនទៀតរកនរាេ្ញ្ញា  ឬកាន់
រប្់របរខដលនេប៉ាេះជាទូនៅ។ 

ពិ្ីការសាា រ និងសាែ បទ់មទោរ 
 អនុវតតការ្មាអ តឱ្យបានហម ត់ចត់នៅតាំបន់ខដលមានចរាចរណ៍កុេះករ។  

 លាង្មាអ តនដាយទរក្មាែ ប់នមនរាេនលើថ្នទខដលម្រតូវបាននម្របើជាទូនៅឲ្យបានញឺកញាប់។ 

 ្មាអ ត និងន វ្ ើអនម័យឧបករណ៍រមួ ចននែ េះនពលថ្នការនម្របើម្របា្់នីមួយៗ។ 

 ្មាអ តថ្នទខដលអាចប៉ាេះបាន ចននែ េះនពលថ្នពីការប្រូនវន ឬប្រូអនកនម្របើម្របា្់ អាម្រ្័យនលើមួយណ្ត
ម្រតូវបានប៉ាេះញរកញាប់ជាង។ 

 ធានថា នម្រេឿងបរកិាេ រអនម័យនៅខតបនតមានម្របតិបតត ិការ និងមាន្ុ្កម្រេប់នពល និងធានថា 
បុេាលិកនលិតនល្ម្រមាប់្មាអ តខដលចាាំបាច់។  

 ម្រតូវមានទរកអនម័យលាងថ្ដ និង្មាា រៈអនម័យ ននេងនទៀតខដលមាននៅកន ុង្ុ្ករចួរាល់ជា
នម្រ្ច ្ម្រមាបបុ់េា ិលនម្របើម្របា្់។ 

 ម្រតូវឱ្យម្របាកដថា ម្របព័នធទរកទាំងអ្់មាន្ុវតែ ិភ្នពកន ុងការនម្របើម្របា្់ បនទ ប់ពីការបិទទីតាាំងរយៈ
នពលយូរ នដើមបីកាត់បនែយហានិេ័យពីជាំងឺ្ួត (ជាំងឺលីចរនខន/Legionnaires)។ 

 នម្របើនលិតនលខដលបានអនុម័ត្ម្រមាប់ការនម្របើម្របា្ម់្របឆ្ាំងនរង COVID-19 ត្ ពី ីទីភ្នន ក់ង្ករ
ការពារបរសិាែ ន (EPA)-បញ្ជ  ីខដលបានអនុញ្ញា ត និងបណុ្េះបណ្តត លកមមករពីនម្រោេះថាន ក់េីមី ការ
ខណនាំនលិតនល តម្រមូវការែយល ់និងតម្រមូវការ Cal/OSHA។ អនុវតត  វ ិ្ ីសាស្រ ត្ ្មាអ តជាំងឺហឺតនដាយ
្ុវតែ ិភ្នពរប្ ់CDPH។ 

 ផ្ទែ ្់ប្រូការនតល់ជូននៅកន ុងអាហារដាា ននៅតាមមូលដាា ន។ 

 នតល់នពលនវលាដល់កមមករនិនោជិតនដើមបីអនុវតតអនម័យកន ុងអាំ ុងនពលប្រូនវនន វ្ ើការរប្់ពួក
នេ។ 

 ្មាអ តម្រេប់ជាន់នដាយនម្របើមា៉ា ្ុីនបូម្ូលី ខដលនម្របើតម្រមង HEPA ឬវ ិ្ ីននេងនទៀតខដលមិន
បាំ ខបកភ្នន ក់ង្ករបងកនរាេចូលកន ុងែយល់។ 

 ពិចារណ្តការនលើការន វ្ ើឱ្យម្របន្ើរន ើងនូវការនម្រចាេះែយល់ និងែយល់នចញចូល។ 

 ្ម្រមាប់នម្រេឿងបរកិាេ រនៅកន ុងមនទ ីរពិនសា្ន៍ កខនែងម្រសាវម្រជាវ ឬទីតាាំង នវជជសាស្រ ដ្  វាយតថ្មែរនបៀប
របប្មាែ ប់នមនរាេ និងការ្មាអ ត ខដលមានម្រសាប់ និងកាំណត់វធិានការបខនែម ឬការខក្ម្រមួល
ចាាំបាច់ នដើមបកីារពារការម្របឈមនរងការឆ្ែងនមនរាេ COVID-19។ 

 
 
 
 
 

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


ទសចកត ីផ្ណនាំអាំពីការរការាែ រោងកាយ 
 អនុវតត វធិានកានរកាេមាែ តោ៉ា ងតិចម្របាាំមួយហវ ីត នដាយនម្របើវធិានការ ដូចជាការខបងខចករបូវនត  
ឬ្ញ្ញា ខដលនមើលន ើញ (ឧទហរណ៍ ្ញ្ញា ្មាា លន់លើកម្រមាលឥដា ក្ ុ តពណ៌ ឬ្ញ្ញា នដើមបីចងអ ុល
បង្កហ ញពីកខនែងខដលបុេាលិកេួរឈរ)។ 

 កាត់បនែយការប៉ាេះពាល់រវាងបុេាលិក និងបុេាលិក នៅកខនែងខដលមិនអាចរកាេមាែ តបាន ដូច
ជា ការនម្របើរបាាំង Plexiglas។  

 នរៀបចាំកខនែងទាំននរន ើងវញិនដើមបធីានឱ្យបានោ៉ា ងនហាចណ្ត្់ម្របាាំមួយហវ ីតរវាងបុេាលិក និង
បុេាលិក។ 

 ជម្រមញុការអនុវតតការង្ករនដើមបីកាំណត់ចាំនួនបុេាលិកនៅការោិល័យកន ុងនពលខតមួយ។ នរៀបចាំការ
ទូរដាក់អីវា៉ា ន់ ឬខបងខចកការនម្របើទូរដាក់អីវា៉ា ន់បុេាលិកជាងមី។ 

 ថ្ល្ម្រមួលការម្របជុាំនដាយផ្ទទ ល់ ម្រប្ិននបើចាាំបាច់ នដើមបធីានបាននូវការរកាេមាែ ត។ នបើមិន
ដូនចាន េះនទ ្ូមនម្របើទូរ្័ពទ ឬទម្រមង់ជាម្របព័នធឌជីីងល។ 

 ដាក់ការកាំណត់ចាំនួនបុេាលិកបខនែម នៅកន ុងតាំបន់ខដលបិទជិត នដើមបីធានឱ្យបានការែ័
ណឌ ខចកតាំបន់ោ៉ា ងនហាចណ្ត្់ម្របាាំមួយហវ ីត។ 

 នៅទីតាាំងខដលការរកាេមាែ តមានការលាំបាកកន ុងការម្រេប់ម្រេង បនងក ើនការម្រតួតពិនិតយនរាេ្ញ្ញា
ដល់បុេាលិក រមួមាន ការពិនិតយ្ីតុណហភ្នព ការពិនិតយតាមការអនងកតនមើលរបូរាង និងការសាក
្ួរ។ 

 ការកាំណត់នមា៉ា ង្ម្រមាក្ម្រមាប់និនោជិត ម្រ្បតាមបទបបញ្ាតត ិម្របាក់ឈន លួ និងនមា៉ា ងនពល នដើមបី
រកាពិ្ីការនលើការរកាចមាៃ យពោីន ។  

 កាំណត់រចន្មព័នធ ន ើងវញិ ដាក់កម្រមិត ឬបិទតាំបន់រមួ ដូចជាបនទប់្ម្រមាករប្់និនោជិក និង
នតល់កខនែង្ម្រមាកខ្ជងនម្រៅខដលមានមែប់ខដលជាកខនែងអាចអនុវតតការរកាេមាែ តរាងកាយបា
ន។ 

 នម្របើឋាននុម្រកមខ្ជងនម្រកាមនដើមបកីារពារការឆ្ែងនមនរាេ COVID-19 កន ុងការម្រសាវម្រជាវ នលិតកមម 
និងតាំបន់ការង្ករននេងៗ ជាពិន្្កខនែង ខដលមានការលាំបាកកន ុងការរកាេមាែ ត ដូចជា៖ ការ
ម្រេប់ម្រេងវ ិ្ វ កមម ការម្រេប់ម្រេងរដាបាល និង PPE។ 

o ការម្រេប់ម្រេងខននកវ ិ្ វ កមមរមួមានការបនងក ើតរបាាំងការពាររាងកាយ ឬរបាាំងការពារខននក
ែែេះថ្នរាងការយ ដូចជា Plexiglas ឬជាបាំ ខណកមួយខដររងឹមាាំ ខដលសារធាតុរាវមិនអាច
ឆ្ែងកាត់បាន។  

o ការម្រេប់ម្រេងរដាបាលរមួមានការបនងក ើនចាំនួននវននដើមបីកាត់បនែយចាំនួន បុេាលិកខដល
មានវតតមានកន ុងនពលខតមួយ និងធានបាននូវ ការរកាេមាែ តបានម្រេប់ម្រោន់។  

o ឧបករណ៍ការពារែល នួ (PPE) រមួមានរបាាំងមុែ មា៉ា ្ ់មួយចាំនួន និងនម្រសាមថ្ដខដលមិន
ម្រជាបទរក្ម្រមាប់អនកខដលមិនប៉ាេះពាល់ជាមួយ្មាា រៈ ខដលអាចនទ ុកភ្នន ក់ង្ករបងកនរាេ។ េួរ
កត់្មាា ល់ថា ឧបករណ៍ខដលនម្របើនហើយនបាេះនចាលមួយចាំនួន ដូចជា របាាំងមុែ និង
ឧបករណ៍ដកដនងហ ើម ម្រតូវបាននតល់អាទិភ្នព្ម្រមាបបុ់េាលិកខងទា្ំ ុែភ្នព និងកមមករ
និនោជិតខដលន វ្ ើការពាក់ពនធ ័នរងភ្នន ក់ង្ករបងកនរាេ នហើយអនកននេងពនីនេះមិនេួរនម្របើវាន ើ
យ។ 
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