
បញ្ជ ីត្រួរពិនិរយទូទៅ Cal/OSHA COVID-19 
សត្ាប់ទសវាកម្មានកំណរ់ 

ថ្ងៃទី 2 ខែកកកដា ឆ្ន ាំ 2020 

បញ្ជ ីត្រួរពិនិរយននេះមាននោលបាំណងនេវាកម្មមានកាំណរ់ ខែលជាទូនៅ មិ្នទាម្ទារទាំទាក់ទាំនងជិរេន ទិជាមួ្យ
អរិងិជនឱ្យអនុវរតខែនការរបេ់ពួកនេនែើម្បីទប់ស្កក រ់ការរកីរាលដាលថ្នជាំងឺ COVID-19 នៅកខនែងន វ្ ើការ និង
បាំនពញបខនែម្នៅតាម្ នោលការណ៍ខណនាំេត្មាប់នេវាកម្មមានកាំណរ់។ បញ្ជ ីត្រួរពិនិរយននេះេឺជានេចកត ីេនងេប 
និងមានស្ករែែ ីៗេត្មាប់ខែនកែែេះថ្នការខណនាំ។ ន វ្ ើឲ្យែល នួអនកយល់កាន់ខរចាេ់ពីការខណនាំ មុ្ននពលនត្បើបញ្ជ ីត្រួរ
ពិនិរយននេះ។ 

ខ្ល ឹម្សារននផែនការជាកល់ាក់ទៅកផនលងទ វ្ ើការជា
លាយលកខណ៍អកសរ 
 បុេគល(នន)ខែលទទួលែុេត្រូវកន ុងការអនុវរតខែនការ។ 

 ការវាយរថ្ម្ែហានិភ័យ និងវធិានការខែលនឹងត្រូវអនុវរតនែើម្បីទប់ស្កក រ់ការរកីរាលដាលថ្នវរុីេ។ 

 ការនត្បើមា៉ា េ ់ឬរបាំងមុ្ែ អនុនោម្តាម្ការខណនាំរបេ ់CDPH ។ 

 ការបណុ្េះបណ្តត ល និងការត្បត្េ័យទាក់ទងជាមួ្យកម្មករនិនោជិរ និងរាំណ្តងកម្មករនិនោជិរ
ខែលមានកន ុងខែនការ។ 

 ែាំនណើរការពិនិរយនម្ើលអនុនោម្ភាព និងករ់ត្តា ត្ពម្ទាាំងខករត្មូ្វចាំណុចែវេះខារ។ 

 ែាំនណើរការថ្នការនេុើបអនងករករណីជាំងឺ COVID េូម្ជូនែាំណឹងែល់ម្នទ ីរេុខាភិបលកន ុងមូ្លដាា ន 
និងកាំណរ់អរតេញ្ញា ណ ត្ពម្ទាាំងដាក់ដាច់នដាយខែកពីទាំនក់ទាំនងនៅកខនែងន វ្ ើការជិរេន ិទធ
របេ់កម្មករខែលឆ្ែងជាំងឺ។ 

 ពិ្ីស្ករេត្មាប់នពលខែលកខនែងន វ្ ើការមានការែ្ុេះនែើងថ្ននម្នរាេននេះត្េបតាម្ ការខណនាំរបេ ់
CDPH។  

ត្បធានបទទែសងៗសត្ាប់វគ្គបណ្ត ុះបណ្តា លកម្មករ 
 ព័រ៌មានេត ីពីជាំងឺ COVID-19 ទប់ស្កក រ់ការរកីរាលដាល និងជាពិនេេអនកខែលងាយរងនត្ោេះ។ 

 ការត្រួរពិនិរយនដាយែល នួឯងនៅែទេះ ែូចជាេីរុណហភាព និង/ឬ ការត្រួរពិនិរយនរាេេញ្ញា នដាយ
នត្បើ ការខណនាំរបេ ់CDC។ 

 ស្ករៈេាំខាន់ថ្នការមិ្នម្កន វ្ ើការ ត្បេិននបើកម្មករមានការកអក ត្េនុនតត  ពិបកែកែនងហ ើម្ ត្េនុ
ញាក់ ឈឺស្កច់ែុាំ ឈឺកាល ឈឺបាំពង់ក បរ់បង់រេជារិ ឬកែ ិនងមី រឹងត្ចមុ្េះ ឬន ៀរេាំនបរ ចនងាអ រ 
ឬកអ រួ ឬត្បេិននបើពួកនេ ឬនរណ្តមាន ក់ខែលពួកនេបនទាក់ទងជាមួ្យ ត្រូវបននេន វ្ ើនរាេវនិិចឆ ័
យថាមានជាំងឺ COVID-19។  

 បនទ ប់ពីការន វ្ ើនរាេវនិិចឆ ័យថ្ន COVID-19 បុេគលិកអាចត្រលប់ម្កន វ្ ើការវញិបនទ ប់ពីរយៈនពល 
10 ថ្ងៃ ចាបត់ាាំងពីការចាបន់ែតើម្បងាហ ញនរាេេញ្ញា  និង 72 នមា៉ា ងនដាយោម នត្េនុនតត ។ 

 នៅនពលត្រូវខេវងរកការពាបល។ 

 ស្ករៈេាំខាន់ថ្នការោងថ្ែ។ 

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

 ការនត្បើត្បេប់នត្រឹម្ត្រូវថ្នមា៉ា េ ឬរបាំងមុ្ែ រមួ្ទា ាំងព័រ៌មាននៅកន ុង ការខណនាំរបេ ់CDPH។ 

https://covid19.ca.gov/pdf/guidance-limited-services.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


 ព័រ៌មានេត ីពីអរែត្បនោជន៍ថ្នការឈប់េត្មាកមានត្បក់ឈន លួ រមួ្មាន ចាប់ថ្នការនឆ្ែ ើយរប
នៅនឹងនម្នរាេកូរ ណូ្តនដាយយកត្េួស្ករជាចម្បង និងអរែត្បនោជន៍េាំណងរបេ់កម្មករេែ ិរនៅ
នត្កាម្ បទបញ្ញជ ត្បរិបរត ិ N-62-20 របេ់អភិបលរែា ែណៈនពលខែលបទបញ្ញជ ននេះចូលជា្រមា
ន។ 

 បណុ្េះបណ្តត លអនកន ៉ា ការឯករាជយ អនកន វ្ ើការបនណ្តដ េះអាេនន  ឬអនកជាប់កិចចេនាកន ុងនោលការណ៍
ទាាំងននេះ ន ើយធានថាពួកនេមានឧបករណ៍ការពារែល នួ (PPE) ខែលចាាំបច់។ 

 អនកជាំនួញខាងនម្កានិចខែលន វ្ ើការនៅខកបរបាំពង់ែយល់ បាំពង់បនញ្ចញ HVAC ឬកងាហ របឺរែយល់
នែេងនទៀរ៖ ែយល់ខែលបឺរនចញអាចែ្ុកវរុីេខែលបងកឱ្យមានជាំងឺ COVID-19 ត្បេិននបើមាន
ម្នុេេឆ្ែងនៅកន ុងអាោរ។ 

 អនកជាំនួញខាងនម្កានិច ខែលន វ្ ើការខាងខែនកលូទឹកេអ ុយ នរៀបចាំទុយនោទឹក និងនេវាកម្ម
េមាអ រអនម័្យ ឬោម្។  វរុីេខែលបងកជាំងឺ COVID-19 ត្រូវបននេរកន ើញនៅកន ុងោម្ករបេ់
ម្នុេេមួ្យចាំនួនខែលមានជងឺ COVID-19។ 

 វ ធាធានការត្គ្ប់ត្គ្ង នងិត្រួរពិនិរយបុគ្គល 
 ការពិនិរយនរាេេញ្ញា  និង/ឬការពិនិរយេីរុណហភាព។ 

 នលើកទឹកចិរតកម្មករនិនោជិរខែលឈឺ ឬនចញនរាេេញ្ញា  COVID-19 ឲ្យស្កន ក់នៅែទេះ។ 

 ែតល ់និងធានថាកម្មករនត្បើឧបករណ៍ការពារែល នួ (PPE) ខែលចាាំបច់ទាាំងអេ់។ 

 ពិចារណ្តនលើការែតលន់ត្ស្កម្ថ្ែជាការបខនែម្នៅនលើការោងថ្ែញឹកញាប់នពលន វ្ ើកិចចការ ែូចជា
ការចាប់កាន់របេរ់បរខែលត្រូវបនប៉ាេះញឹកញាប់ ឬការន វ្ ើនរេត រកនរាេេញ្ញា ។ 

 េត្មាប់អនកជាំនួញខាងនម្កានិច ខែលន វ្ ើការនៅខកបរបាំពង់ែយល់ បាំពង់ HVAC ឬកងាហ របឺរខែេង
នចញនែេងនទៀរ៖ ែតល់របាំងការពារមុ្ែ ឬមា៉ា េ និងឧបករណ៍ែកែនងហ ើម្ខែលអនុម័្រនដាយ 
NIOSH។ ត្បេិននបើមិ្នមានឧបករណ៍ែកែនងហ ើម្នទ េូម្ែតល់មា៉ា េវ់េះការ់េត ង់ដារ ASTM។ 

 េត្មាប់អនកជាំនួញនម្កានិចខែលន វ្ ើការនលើលូទឹកេអ ុយ៖ ែតល ់និងនត្បើរបាំងការពារមុ្ែ និងមា៉ា េ់
ខែលមិ្នត្ជាបទឹក។ ត្បេិននបើការងារអាចបាំ ខបកែាំណក់ទឹកេអ ុយចូលនៅកន ុងែយល់ (ែូចជាការ
បងហ រូទឹកេអ ុយ) េូម្ែតល់នូវឧបករណ៍ែកែនងហ ើម្ខែលអនុម័្រនដាយ NIOSH ត្បេិននបើមាន។ 

 បិទស្កែ កេញ្ញា ននេះនែើម្បីរម្ែ ឹកនៅែលក់ម្មករនិនោជិរ និងស្កធារណជនឲ្យពាក់មា៉ា េ់ ឬរបាំងមុ្ែ 
និងអនុវរតការរកាេមាែ ររាងកាយ។ 

ពិ្ីការសាា រ និងសាល បទ់ម្ទោគ្ 
 អនុវរតការេមាអ រឱ្យបន ម រ់ចរ់នៅរាំបន់ខែលមានចរាចរណ៍កុេះករ។  

 ោងេមាអ រនដាយទឹកេមាែ ប់នម្នរាេនលើថ្ែទខែលត្រូវបននត្បើជាទូនៅឲ្យបនញឺកញាប់។ 

 េមាអ រ និងន វ្ ើអនម័្យជាត្បចាាំនូវឧបករណ៍រមួ្ នពលនែទរនៅអរិងិជន ឬនិនោជិកងមី។ 

 ដាក់ត្កណ្តរ់កែវក់កន ុង្ុងបិទជិរ មិ្នមានត្បនហាង និងោងេមាអ រនៅេីរុណហភាពែពេ់ 
បនទ ប់ម្កទុកកន ុងទូបិទជិរ ឬត្េបជិរ។ 

 ែតល់នពលនវោែល់កម្មករនិនោជិរអនុវរតអនម័្យកន ុងអាំែុងនពលប្រូនវនន វ្ ើការរបេ់ពួកនេ។ 

 ធានថា ត្បព័នធ ទឹកទាាំងអេ់មានេុវរែ ិភាពកន ុងការនត្បើត្បេ់នែើម្បកីារ់បនែយហានិភ័យថ្នជាំងឺ 
Legionnaires។ 

 ធានថា កខនែងអនម័្យបនតមានត្បរិបរត ិការ និងមានេុ្កត្េប់នពល។  

 ដាក់ស្កែ កេញ្ញា នៅកខនែងន វ្ ើការ និងរាំបន់រមួ្ នដាយេងករ់ ៃ្ន់នលើវធិានការបងាក រការឆ្ែងនម្
នរាេ រមួ្ទា ាំងការដាក់ស្កែ កេញ្ញា ោងថ្ែនៅបនទប់ទឹក។ 

 នត្បើែលិរែលខែលបនអនុម័្រេត្មាប់ការនត្បើត្បេត់្បឆ្ាំងនឹង COVID-19 េត ពី ីទីភាន ក់ងារ
ការពារបរសិ្កែ ន (EPA)-បញ្ជ  ីខែលបនអនុញ្ញា រ និងបណុ្េះបណ្តត លកម្មករពីនត្ោេះថាន ក់េីមី្ ការ
ខណនាំែលិរែល រត្មូ្វការែយល ់និងរត្មូ្វការ Cal/OSHA។ អនុវរត  វ ិ្ ីស្ក្េតេមាអ រជាំងឺ ឺរនដាយ
េុវរែ ិភាពរបេ ់CDPH។ 

 បញ្ឈប់ការនត្បើេមាា រៈដាក់ម្ហ មូ្ និងនភេជជៈរមួ្ោន  នៅកន ុងបនទប់េត្មាករបេ់និនោជិក។ 

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.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


 េមាអ រត្េប់ជាន់នដាយនត្បើមា៉ា េុីនបូម្្ូលី ខែលនត្បើរត្ម្ង HEPA ឬវ ិ្ ីនែេងនទៀរខែលមិ្ន
បាំ ខបកភាន ក់ងារបងកនរាេចូលកន ុងែយល់។ 

 ពិចារណ្តការន វ្ ើឱ្យត្បនេើរនែើងនូវការនត្ចាេះែយល់ និងែយល់នចញចូល។ 

ទសចកា ីផណនអំំពីការរកាគ្ាល រោងកាយ 
 អនុវរត វធិានការនន នែើម្បីធានឱ្យបននូវការរកាេមាែ ររាងកាយ ខែលោ៉ា ងរិចបាំែុរឱ្យបន

ត្បាំមួ្យ វ ីររវាងបុេគលិក និងអរិងិជន នដាយនត្បើវធិានការ ែូចជា ការែណឌ ខចករាំបន់ ឬេញ្ញា
េមាគ ល ់(ឧ. េញ្ញា េមាគ លន់លើកត្មាលឥែា ការបិទេក ុ រពណ៌ ឬ េញ្ញា េមាគ ល ់នែើម្បចីងអ ុលបងាហ ញ
កខនែង ខែលបុេគលិកេួរឈរ)។ 

 នត្បើ Plexiglas ឬរបាំងនែេងនទៀរនៅកខនែងណ្តខែលមិ្នកាំណរ់ឱ្យមានការរកាចមាៃ យពីោន ។ 

 នត្បើត្បព័នធណ្តរ់ជួប កាំណរ់នពលការណ្តរ់ជួបរៗោន  និងការ់បនែយការនែើរចូល។ 

 ដាក់េញ្ញា េមាគ ល់ោ៉ា ងចាេ់នូវរាំបន់ខែលអរិងិជន ឬនិនោជិករត្ម្ង់ជួរនែើម្បរីកាេមាែ ររាង
កាយ ឬរត្មូ្វការនត្បើែល វូចូលនែេងនទៀរ។ 

 អនុវរតយុទធស្ក្េត នែើម្បឱី្យអរិងិជនរង់ចាាំនៅខាងនត្ត កខនែងណ្តខែលអាចន វ្ ើនៅបន ែូចជា
ការនៅទទូល ឬការែឹកជញ្ជ នូឬការទូទារ់នៅតាម្កខនែងនដាយ “មិ្នប៉ាេះពាល”់ ោន ។  

 កាំណរ់ទីតាាំងទមាែ ក់ និងម្កយកទាំនិញ ឲ្យឆ្ៃ យពីរាំបន់ខែលមានចរាចរណ៍ម្មាញឹក។ 

 កាំណរ់ត្ចកចូល និងត្ចកនចញដាច់នដាយខែកឲ្យបនចាេ់ោេ់ ត្បេិននបើអាច។  

 ទប់ទាវ រឱ្យនៅនបើកចាំ  ត្បេិននបើវាមិ្ននបើក និងបិទនដាយេវ ័យត្បវរត ិនទ។ 

 ការកាំណរ់នវនរៗោន  ខចកនវនន ឬប្រូកាលវភិាេការងារវលិជុាំ និងនរៀបចាំការឈប់េត្មាករបេ់
កម្មករ នដាយអនុនោម្តាម្បទបបញ្ារត ិេត ីពីត្បក់ឈន លួ និងនមា៉ា ង នែើម្បកីារ់បនែយការត្រួរេុីោន  
របេ់និនោជិក និងរកាេមាែ ររាងកាយ។ 

 កាំណរ់កខនែងទទួលនភញៀវនែើងវញិ និងកខនែងរង់ចាាំ កខនែងន វ្ ើការ និងបនទប់េត្មាករបេ់បុេគលិក 
នបើអាចន វ្ ើនៅបន នែើម្បអីនុញ្ញា រឱ្យមានចមាៃ យោ៉ា ងរិចត្បាំមួ្យ វ ីររវាងអរិងិជន និង
និនោជិក។ 

 បនងក ើរែល វូនែើរ និងែល វូឆ្ែងការ់នងមើរនជើង នបើអាចន វ្ ើនៅបន នែើម្បីកុាំឲ្យបុេគលិក និងអរិងិជននែើរ
ការ់ោន ។  

 ថ្លរត្មូ្វកិចចត្បជុាំបុេគលិក នែើម្បធីានឲ្យបននូវេមាែ ររាងកាយ និងនត្បើទូរេ័ពទ ឬការត្បជុាំតាម្អីុ
ន្ឺណិរ ( វបិ៊ី ណណ្ត) ត្បេិននបើអាចន វ្ ើនៅបន។ 

 កាំណរ់ចាំនួនកម្មករនៅកន ុងរាំបន់ខែលបនបិទ។ 

 បិទបនទប់េត្មាក និងែតល់ជនត្ម្ើេខែលអាចអនុវរតការរកាចមាៃ យពោីន បន ែូចជាកខនែង
េត្មាកខែលនៅខាងនត្តជានែើម្។ 

  



ការពិចារណ្តបផនែម្សត្ាបទ់សវាកម្មផែលរត្ម្ូវឱ្យាន
ការចូលទៅកន តងអគារលំទៅដ្ឋា ន ពាណិជ្ជកម្មឬអគារសាធារ
ណៈ  
 កម្មករនិនោជិកខែលចូលនៅកខនែងស្កន ក់នៅឯកជន ឬអោរពាណិជជកម្មឬអោរស្កធារណៈ េួរ

ខរត្រូវបនែតល់ឲ្យនូវទឹកអនម័្យោងថ្ែ។ 

 ទាក់ទងអរិងិជនជាមុ្ន នែើម្បីបញ្ញជ ក់ពីការណ្តរ់ជួប និងេួរថានរើេមាជិកត្េួស្ករ ឬបុេគលិក
នៅនឹងកខនែង មាននរាេេញ្ញា ណ្តមួ្យមានអាការៈឈឺ ឬត្រូវប៉ាេះពាល់នឹងអនកខែលមានជាំងឺខែរឬ
នទ។ នរៀបកាលវភិាេម្តងនទៀរោ៉ា ងនហាចណ្តេ់ 10 នៅ 14 ថ្ងៃ ននពលអនេរ ត្បេិននបើចនម្ែ ើយ
េឺបទ/ចាេ។ 

 កន ុងអាំែុងនពលថ្នការនៅទូរេ័ពទជាមុ្ន នេន ើេុាំអរិងិជននត្បើមា៉ា េ់ ឬរបាំងមុ្ែ កន ុងអាំែុងនពល
ណ្តរ់ជួប និងេងករ់ ៃ្ន់នលើស្ករេាំខាន់ថ្នការរកាេមាែ ររាងកាយពីបុេគលិក។ 

 នត្បើចាំណុចនិោយេត្មាបឲ់្យកម្មករនិនោជិរនត្បើ នៅនពលម្កែល់កខនែង នែើម្បកីាំណរ់ថានរើវា
មានេុវរែ ិភាពឬអរ់កន ុងការចូលនៅកន ុងអោរ។ អនុញ្ញា រឱ្យកម្មករនៅ “ឧបករណ៍ឈប់ពិនិរយ
េុវរែ ិភាព”។ 

 ែតល់ការោាំត្ទនេវាកម្មអរិងិជនតាម្អនឡាញ នៅកខនែងណ្តខែលអាចន វ្ ើនៅបន។ 

 ន វ្ ើការត្បជុាំត្បចាាំេបត  ៍តាម្អនឡាញអាំពីេុវរែ ិភាព ឬនៅនពលណ្តខែលចាាំបច់។ 

 បនទ ប់ពីបញ្ច ប់ការងារនៅនេ ដាា ន ឬអាោរ បុេគលិកត្រូវែកឧបករណ៍ការពារែល នួ (PPE) និង
របាំងការពារមុ្ែនចញទាាំងអេ់ ន ើយោងថ្ែ និងមុ្ែ។ របាំងមុ្ែត្រូវខរោងេមាអ រ មុ្ននពល
នត្បើម្តងនទៀរ។ 

  



ការពិចារណ្តសត្ាប់ាា សែ់ទុះ និងអនករស់ទៅកន តងអគារ 
 មាច េ់ែទេះ និងអនករេ់នៅកន ុងអាោរ ត្រូវផ្អអ កនេវាកម្មកន ុងែទេះ និងមិ្នមានភាពអាេននទាាំងអេ់ 

ត្បេិននបើមាននរណ្តមាន ក់មានែ្ុកវរុីេ COVID-19 ឬអនកខែលមាននរាេេញ្ញា ថ្នជាំងឺ COVID-19 
ឬអនកខែលត្រូវបនដាក់ឲ្យនៅដាច់នដាយខែកពីនេកន ុងនេ ដាា ន។  

 អនកជាំនួញេួរេួរថានរើ បុេគលខែលមានែ្ុកជាំងឺ COVID-19 អនកខែលមាននរាេេញ្ញា  COVID-19 ឬ
អនកខែលត្រូវបនដាក់ឲ្យនៅដាច់នដាយខែកពនីេនៅកន ុងែទេះននេះ មុ្ននពលបាំនពញនេវាកម្មកន ុង
ែទេះកន ុងត្ោអាេនន  និងចារ់វធិានការនែើម្បកីារ់បនែយហានិភ័យប៉ាេះពាល់ែល់ម្នុេេណ្តមាន ក់ខែល
ចូលកន ុងែទេះ។  

 វធិានការទាាំងននេះរមួ្មានការនេន ើេុាំឱ្យមាច េ់ែទេះ ឬត្បជាពលរែាខែលរេ់នៅកន ុងអាោរ៖ 

 ត្េូបែយល់យកែយលន់ត្តែទេះ ត្បេិននបើអាកាេធារុអាំនណ្តយែល។ 

 ោងេមាអ រ និងេមាែ ប់នម្នរាេនលើថ្ែទកន ុងរាំបន់ខែលជាងជួេជុលអាចន វ្ ើការ ឬត្រូវចូលនត្បើ
ត្បេ។់  

 រកាេមាែ ររាងកាយោ៉ា ងរិចត្បាំមួ្យ វ ីរ នៅនពលអនុញ្ញា រឱ្យជាងជួេជុលចូលកន ុងែទេះ។ 

 ពាក់របាំងការពារមុ្ែត្េប់នពល កន ុងែាំនណើរទេេនកិចច នលើកខលងខរមិ្នអាចបាំនពញតាម្លកេ
ណៈវនិិចឆ ័យកន ុងនោលការណ៍ខណនាំេត ីពីការពាក់មា៉ា េ់របេ់ CDPH។ 

 េូម្នៅឲ្យឆ្ៃ យពីរាំបន់ខែលជាងជួេជុលកាំពុងន វ្ ើការ។ 

  



ការពិចារណ្តបផនែម្សត្ាបទ់សវាកម្មានកំណរ់ទងំទនុះ 
ផែលត្បរិបរាកិារទត្ៅយានយនា  
 រងយនតែឹកទាំនិញ និងោនយនតទាាំងអេ់ត្រូវខរមានទឹកអនម័្យោងថ្ែ ន ើយបុេគលិកទាាំងអេ់

េួរខរន វ្ ើេមាអ រអនម័្យថ្ែរបេ់ពួកនេ នៅនពលនៅែល់កខនែង។  

 ែតល់ឱ្យបុេគលិកនូវេមាា រៈែគរ់ែគង់ត្េប់ត្ោន់ ខែលត្រូវការនែើម្បីេមាអ រ និងេមាែ ប់នម្នរាេនៅនលើ
ថ្ែទថ្នោនយនតែឹកជញ្ជ នូ ខែលត្រូវបនប៉ាេះជាញឹកញាប់។ ែតល់កខនែងទទួលេាំរាម្ខែលដាក់ជាជួរ
ដាក់កន ុងរងយនតែឹកជញ្ជ នូ។ 

 េមាអ រ និងេមាែ ប់នម្នរាេកន ុងកា៊ី ណនរងយនតែឹកទាំនិញ និងោនយនត។ 

 នៅកខនែងណ្តខែលការបេះនដាយផ្អទ ល់នលើរបេ់ខែលត្រូវែឹកជញ្ជ នូ មិ្នអាចនជៀេវាងបន ត្រូវជូរ
េមាអ រ និងេមាែ ប់នម្នរាេឧបករណ៍ខែលនត្បើរមួ្ោន ជាមួ្យអរិងិជន បនទ ប់ពីការនត្បើនីមួ្យៗ។ 

 បុេគលិកេួរដាក់កត្មិ្រនលើការប៉ាេះនឹងថ្ែទខែលប៉ាេះញឹកញាប់កន ុងអាំែុងនពលន វ្ ើការែឹកជញ្ជ នូ។ 

 ត្បប់នៅកម្មករនិនោជិរនៅកខនែងខែលពួកនេនៅយកេមាា រៈោងថ្ែ និងទឹកអនម័្យោង
ថ្ែបន។ 

 ែតល់ឲ្យអនកនបើកបរែឹកជញ្ជ នូនូវទីតាាំងបនទប់ទឹកនែេងនទៀរនៅតាម្ែល វូ កន ុងករណីបនទប់ទឹកខែល
ខរងខរនត្បើ បនបិទ និងទុកនពលឲ្យពួកនេនត្បើត្បេ់វា។ 

  



ការពិចារណ្តបផនែម្សត្ាបហ់ាងជួ្សជ្ុលរថយនា  
 ការ់បនែយ ឬលុបបាំបរ់ការនត្បើឧបករណ៍ និងេមាា រៈរមួ្ោន ។ ត្បេិននបើនត្បើឧបករណ៍រមួ្ោន  ត្រូវ

េមាអ រអនម័្យ ចននែ េះការនត្បើត្បេ់នីមួ្យៗ។ 

 អនុញ្ញា រឱ្យអរិងជិនទមាែ ក់ទុក និងយកោនយនត  នដាយនត្បើត្បអប់ "ទមាែ ក់នពលយប់" នែើម្បី
ការ់បនែយការប៉ាេះពាល់នដាយផ្អទ ល់ ន ើយពិចារណ្តនលើការអនុញ្ញា រឱ្យនត្បើត្បព័នធ ត្បអប់េត្មាប់
ទមាែ ក់ចុេះ កន ុងនមា៉ា ងន វ្ ើការ។ 

 នេន ើឱ្យអរិងិជនពាក់មា៉ា េ់ ឬរបាំងការពារមុ្ែ នពលចុេះពីនលើរងយនត  និងត្បត្េ័យទាក់ទងជាមួ្យ
បុេគលិក។ នេន ើឱ្យអរិងជិនែករបេ់របរផ្អទ ល់ែល នួនចញពីោនយនត។ េុាំអរិងិជនកុាំឲ្យនាំអនកនែេង
ម្កជាមួ្យ។ 

 បញ្ឈប់រាល់អរិងជិនណ្តមួ្យ ខែលនត្បើនេវាកម្មទមាែ ក់ទុក ឬយកនចញ ន ើយធានថា អរិងិជន
ែឹងថា ពួកនេទទួលែុេត្រូវចាំនពាេះការន វ្ ើែាំនណើរនៅ និងម្កពីហាងជួេជុលនដាយែល នួឯង។ 

 េមាអ រនលើថ្ែទកន ុងកា៊ី ណនថ្នោនយនតនត្បើរមួ្ោន ឲ្យបន ម រ់ចរ់ នៅនពលណ្តមានអនកនបើកបរងមី
នត្បើវា។ 

 ន វ្ ើអនម័្យកូននស្ករ នស្ករនរនែ និងោនយនត  មុ្ន និងនត្កាយនពលជួេជុលោនយនតរបេ់
អរិងិជនរចួរាល់ន ើយ។ ជូរថ្ែទទា ាំងអេ ់និងកខនែងបញ្ញជ ខែលប៉ាេះនដាយអនកនបើកបរ ឬជាង។ 

 ទាក់ទងនៅអរិងជិនតាម្ស្ករជាអរែបទ អីុខម្ល ឬទូរេ័ពទ នែើម្បែីតល់រថ្ម្ែប៉ា ន់ស្កម ន និងេិទធិ
អនុញ្ញា រកន ុងការជួេជុល។ អនុវរតការត្រួរពិនិរយោនយនតតាម្ត្បព័នធឌជីីងល តាម្ខែលអាចន វ្ ើ
បន នែើម្បីរកឲ្យន ើញនូវកខនែងខែលត្រូវជួេជុល និងែតលរ់ថ្ម្ែប៉ា ន់ស្កម ន។ 

 បិទបនទប់រង់ចាាំ ត្បេិននបើអាចន វ្ ើនៅបន ឬនរៀបចាំកខនែងនែើងវញិ នែើម្បីរកាេមាែ ររាងកាយ។ 

 ែកនត្េឿងបរកិាេ រ ែូចជាខែនទី ទេេនវែត ី កាន វ  ទឹក និងកខនែងបនត្ម្ើនេវាកម្មនដាយែល នួឯង 
(នលើកខលងខរមិ្នប៉ាេះពាល់បន) ពីកខនែងទទួលនភញៀវ។ 

  



ការពិចារណ្តបផនែម្សត្ាបក់ផនលងលាងរថយនា  
 នៅកខនែងខែលអាចន វ្ ើនៅបន ត្រូវែតល់ជនត្ម្ើេកន ុងការពាក់មា៉ា េ់ ឬរបាំងមុ្ែ ខែលមិ្ននតត នពក 

និងអាចឱ្យមានែយល់ែកែនងហ ើម្បន។  

 េមាអ រកខនែងបង់ត្បក់ បាំពង់បូម្្ូល ីត្បដាប់បញ់ទឹកោងរងយនត  ឧបករណោ៍ងេមាអ រ 
មា៉ា េុីនចុចយកនភេជជេះនដាយេវ ័យត្បវរត ិ និងមា៉ា េុីនេមាអ រ និងរាំបន់ខែលមានចរាចរណ៍កុេះករ 
ែូចជាបនទប់រង់ចាាំ ឬបនទប់អងគ ុយនលង ជានែើម្។ 

 ពិចារណ្តកន ុងការរត្មូ្វឱ្យអរិងិជនន វ្ ើការកក់នេវាកម្មនដាយផ្អទ ល់ ខែលមិ្នែាំនណើរការនដាយ
េវ ័យត្បវរត ិ ឧ.ការេមាអ រ និងប៉ាូោរងយនតទា ាំងមូ្ល។  

 នេន ើឲ្យអរិងជិនយក និងពាក់មា៉ា េ ់កន ុងអាំែុងនពលណ្តរ់ជួប ន ើយនេន ើឱ្យពួកោរ់យករបេ់របរ
ផ្អទ ល់ែល នួនចញពីោនយនត។ េុាំអរិងិជនកុាំឲ្យនាំអនកនែេងម្កជាមួ្យ។ 

 បញ់ែយលន់ចញចូលកន ុងោនយនត  នដាយនត្បើមា៉ា េុីនបញ់ែយល់ មុ្ននពលបុេគលិកេមាអ រវា។ 

 កាំណរ់ឲ្យមានបុេគលិកខរមាន ក់េមាអ រថ្ែទខាងកន ុងថ្នរងយនត។ 

 េមាអ រកាលមា៉ា េុីនបូម្្ូលី បនទ ប់ពីនត្បើរចួ។ 

 អរិងិជនេួរខរអងគ ុយរង់ចាាំជាជួរនៅកន ុងរងយនតរបេ់ែល នួ នៅកខនែងោងរងយនតនដាយ
េវ ័យត្បវរត ិ ន ើយមិ្នត្រូវចាកនចញពីរងយនតនែើយ។ 

 េត្មាប់ការោងរងយនតនដាយែល នួឯង េូម្យកកខនេងកែវក់ ឬត្កណ្តរ់ជូរនចញ បនទ ប់ពីនត្បើ
នដាយអរិងជិនណ្តមាន ក់រចួន ើយ។ ទុកវានៅកន ុង្ុងបិទជិរ ខែលពួកនេមិ្នអាចនត្បើម្តងនទៀរ
បន រ ូរទល់ខរនបកេក់បនត្រឹម្ត្រូវ។ 

 េត្មាប់នេវាកម្មោងឡាននដាយែល នួឯង ត្រូវែតល់នត្ស្កម្ថ្ែខែលអាចនត្បើន ើយ នបេះនចាលបន 
នៅឲ្យអរិងិជននត្បើ នៅនពលកាន់ទុនោបញ់ទឹក វា នបិទនបើកទឹក បាំពង់មា៉ា េុីីនបូម្្ូលី និង
ឧបករណ៍េមាអ រនែេងនទៀរ។ េមាអ រ និងេមាែ ប់នម្នរាេនលើថ្ែទទា ាំងននេះឲ្យបនញឹកញាប់។ 

 បិទបនទប់រង់ចាាំ ត្បេិននបើអាចន វ្ ើនៅបន ឬនរៀបចាំកខនែងនែើងវញិ នែើម្បីរកាេមាែ ររាងកាយ។ 

 ែកនត្េឿងបរកិាេ រ ែូចជាទេេនវែត ី កាន វ  ទឹក និងកខនែងខែលអរិងជិនអាចបនត្ម្ើនេវាកម្ម
នដាយែល នួឯងបន។ 

  



ការពិចារណ្តបផនែម្សត្ាបទ់សវាសាា រអនម្័យ នងិ
យាម្ 
 ការ់បនែយ ឬលុបបាំបរ់ការនត្បើឧបករណ៍ និងេមាា រៈរមួ្ោន ។ ត្បេិននបើនត្បើឧបករណ៍រមួ្ោន  ត្រូវ

េមាអ រអនម័្យ ចននែ េះការនត្បើត្បេ់នីមួ្យៗ។ 

 ត្បប់នៅបុេគលិកអនកោម្ ឬបុេគលិកអនម័្យ ត្បេិននបើពួកនេនឹងនៅន វ្ ើការនៅទីតាាំងខែល
មានអនកឆ្ែងនម្នរាេ នែើម្បឲី្យមានការត្បងុត្បយ័រនជាចាាំបច់ នែើម្បកីារពារែល នួនេ និងអាចែតល់
នេវាេមាអ រ និងេមាែ ប់នម្នរាេខែលចាាំបច់។ 

 ន វ្ ើឱ្យមានែយល់នចញចូលរាំបន់ណ្តមួ្យខែលអនកឆ្ែងជាំងឺននេះ នោងតាម្តារាងទី 1 ខែលមាននៅ
កន ុងនោលការណ៍ខណនាំេត ីពីការទប់ស្កក រ់ភាន ក់ងារបងកជាំងឺរនបងមី្កូប៉ា ក់នររ ី(Mycobacterium)  
នដាយអាចមានត្បេិទធភាពកមាច រ់បន 99.9% មុ្ននពលបុេគលិកចូល។ 

 ែតល់ការបណុ្េះបណ្តត លពីនត្ោេះថាន ក់ និងការនត្បើឧបករណ៍ការពារែល នួ PPE ឲ្យបនត្រឹម្ត្រូវ មុ្ននពល
បុេគលិកអនកោម្ និងបុេគលិកអនម័្យ ត្រូវបននេនេន ើឲ្យជូរេមាែ ប់នម្នរាេកន ុងរាំបន់មួ្យខែល
ត្រូវបននេបញ្ញជ ក់ថាមានករណីជាំងឺ COVID-19។ 

 បណុ្េះបណ្តត លកម្មករទាាំងអេ់ឱ្យនចេះនត្បើ និងែតល់េមាា រៈេមាអ រ និងទឹកេមាែ ប់នម្នរាេត្េប់ត្ោន់ 
ខែលអាចនត្បើបនត្េប់នោលបាំណង នៅនពលណ្តចាំបច់។ 

 អនុវរតតាម្លកេែណឌ រត្មូ្វរបេ់ Cal/OSHA និងការខណនាំរបេ់អនកែលិរេត្មាប់ការនត្បើត្បេ់
ត្បកបនដាយេុវរែ ិភាព និងឧបករណ៍ការពារផ្អទ ល់ែល នួខែលចាាំបច់េត្មាប់ែលរិែលេមាអ រ។ 

 ែតល់ែយល់នចញចូលឱ្យបនត្េប់ត្ោន់ (លាំ ូរែយល់) នៅកន ុងរាំបន់ នៅនពលកាំពុងេមាែ ប់នម្នរាេ។ 

 ែតល់បង់រុុំរបួេ ឬរបេ់របរនែេងៗនទៀរ នែើម្បីបិទនលើស្កន ម្ដាច់ រោរ់ ឬរបួេខែលមានមុ្ែនបើក
ចាំ រ។ 

 នត្កើនរម្ែ ឹកអរិងិជនឱ្យរកាេមាែ រត្បាំមួ្យ វ ីរពីបុេគលិក។ 

  

https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5417a1.htm
https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5417a1.htm


ការពិចារណ្តបផនែម្សត្ាបអ់នកផថទសំរវចិញ្ា មឹ្ និងការ
នផំកែទែើរ 
 វាយរថ្ម្ែនលើរនបៀបរបបថ្នការងូរេមាអ រ និងន វ្ ើអនម័្យ ខែលមានត្ស្កប់ នែើម្បីកាំណរ់នូវវធិាន

ការបខនែម្ណ្តមួ្យខែលចាាំបច់។ 

 រត្មូ្វឱ្យអរិងិជនន វ្ ើការកក់ និងនរៀបចាំការណ្តរ់ជួប។ 

 នត្បើនិរិវ ិ្ ី ខែលរត្មូ្វមិ្នឲ្យមានការប៉ាេះ នែើម្បីឲ្យអរិងជិនទមាែ ក់ទុកេរវចិញ្ច ឹម្របេ់ពួកនេ។ 

 នត្បើខែេរុុំកនែើម្បនីាំេរវចិញ្ច មឹ្ចូល និងនចញពីកខនែងែតល់នេវាខងទាាំ ន ើយមិ្នត្រូវប៉ាេះរបេ់របេ់
េរវទា ាំងននេះនទ។ 

 បិទេក ុ រនលើកត្មាលថ្នបនទប់ខងទាាំេរវ និងរាំបន់នែេងនទៀរ នែើម្បីចងអ ុលបងាហ ញកខនែងខែល
អរិងិជនេួរឈរ និងកខនែងខែលអនកខងទាាំេរវអាចនែើរបន។ រកាេមាែ រត្បាំមួ្យ វ ីររវាង
ម្នុេេ និងម្នុេេ រមួ្ទា ាំងអនកខងេរវែូចោន ។ 

 កាំណរ់ចាំនួនអនកនម្ើលខងេរវនៅកន ុងកខនែងខងទាាំេរវ។ 

 នេវាកម្មនាំខឆ្កនលងេួរបនងក ើរនូវរនបៀបរបបមួ្យចាំនួននែើម្បធីានថា អរិងិជនអាចលុបនចាល
នេវាកម្មនាំនឆ្ដ ើរខលងរបេ់ពួកនេ ត្បេិននបើមាននរណ្តមាន ក់នៅកន ុងត្េួស្ករត្រូវបននេន វ្ ើនរាេ
 វនិិចឆ ័យថាមានជងឺ COVID-19 ឬមានជាំងឺ ឬកាំពុងបងាហ ញនរាេេញ្ញា ណ្តមួ្យ។ 

 នេវាកម្មនាំខឆ្កនែើរខលងេួរខររកាទាំនក់ទាំនងជាត្បចាាំជាមួ្យអរិងិជននែើម្បីស្កកេួរអាំពីបញ្ញហ
ទាាំងននេះ កន ុងករណីមិ្នមានអរិងិជនណ្តត្បបជ់ាមុ្ន។ ត្បេិននបើអនកនាំខឆ្កនែើរ ឬមាច េ់េរវ
ចិញ្ច ឹម្ មាននរាេេញ្ញា ជាំងឺ COVID-19 មានជាំងឺ ឬបនប៉ាេះពាល់នឹងអនកខែលមានជាំងឺ េូម្លុប
នចាលនូវនេវាកម្មនាំខឆ្កនែើរខលងននេះ។ 

 ការ់បនែយទាំនក់ទាំនងជាមួ្យមាច េ់េរវចិញ្ច ឹម្េត្មាប់នេវានាំខឆ្កនែើរនលង។ញ ពិភាកាអាំពី
ព័រ៌មានលម្អ ិរេត ីពីការខងរកាេរវចិញ្ច ឹម្េាំខាន់ៗតាម្អនឡាញ ឬនត្បើេមាែ ររាងកាយត្បាំមួ្យ
 វ ីរពីោន  េត្មាប់ការត្បត្េ័យទាក់ទងនដាយផ្អទ ល់។ 

 មិ្នត្រូវយកថ្ែប៉ាេះេរវចិញ្ច ឹម្នែើយ។ 

 ត្បេិនការមិ្ននត្បើថ្ែចាាំចាច់ ត្រូវន វ្ ើការប៉ាេះឲ្យបនរ េ័ ន ើយត្រូវោងថ្ែ បនទ ប់ពីប៉ាេះន ើយ ឬនត្បើ
ទឹកេមាអ រអនម័្យថ្ែ។  

 នៅនពលមាច េ់េរវចិញ្ច ឹម្មិ្ននៅែទេះ ពួកនេេួរខរន វ្ ើឱ្យត្បកែថា េរវចិញ្ច ឹម្អាចចូលនៅយក
បនោ៉ា ងងាយត្េួល ន ើយេួរដាក់េរវចិញ្ច ឹម្នៅជិរត្ចកចូល នៅនពលណ្តខែលអាចន វ្ ើនៅប
ន។ 

 ត្បេិននបើមាច េ់េរវចិញ្ច ឹម្កាំពុងដាក់ខឆ្កនៅឯលាំនៅដាា នរបេ់អនកនាំខឆ្កនែើរ  អនកនាំខឆ្កនែើរេួរខរ
ធានថា ការដាក់ខឆ្កែលម់ារ់ទាវ រែទេះ ឬនៅកន ុងអោរព ុត្េួស្ករ ខែលជារាំបន់នត្បើត្បេ់រមួ្ោន
ខែលត្រូវបនបនងក ើរនែើង។ 

 នៅនពលខែលអាចន វ្ ើនៅបន អនកនាំខឆ្កនែើរេួរខរយក និងនត្បើងង់េាំរាម្ផ្អទ ល់ែល នួ ខែលអាច
នចាលបន។ េមាអ រ និងន វ្ ើអនម័្យរាល់េមាា រៈទា ាំងអេ់ រមួ្ទា ាំងត្បអប់ដាក់អាហារ ទឹក និង
ចានអាហារ មុ្ន និងនត្កាយនពលនែើរ។ 

  



ការពិចារណ្តបផនែម្សត្ាបទ់សវាកម្មផថទសួំន និងទីធាល  
 ការ់បនែយ ឬលុបបាំបរ់ការនត្បើឧបករណ៍ និងេមាា រៈរមួ្ោន ។ ត្បេិននបើនត្បើឧបករណ៍រមួ្ោន  ត្រូវ

េមាអ រអនម័្យ ចននែ េះការនត្បើត្បេ់នីមួ្យៗ។ 

 នជៀេវាងប៉ាេះនៅកខនែងន វ្ ើការ។ 

 នៅនពលណ្តខែលអាចន វ្ ើនៅបន បុេគលិកេួរនបើកនៅកខនែងន វ្ ើការ ដាច់នដាយខែកពីោន  
ត្បេិននបើមិ្នមានោនយនត ា្ំលមម្ ខែលអាចរកាេមាែ ររាងកាយបន។ 

 ត្បេិននបើកម្មករជួបោន នៅទីតាាំងកណ្តត ល ន ើយន វ្ ើែាំនណើរនៅកខនែងន វ្ ើការនដាយរយយនតរបេ់
ត្កមុ្  ុន ត្រូវចារ់ខចងឡានែឹកទាំនិញមួ្យនៅឱ្យបុេគលិកខរមាន ក់ោរ់ និងមិ្នត្រូវនវនរងយនតនែើ
យ។ កា៊ី ណនរងយនត  និងចាំណុចប៉ាេះទា ាំងអេ់េួរខរត្រូវបនេមាអ រ នៅចុងនវនន វ្ ើការនីមួ្យៗ។ 

 លុបបាំបរ់ការទាក់ទងនៅអរិងិជន នៅនពលណ្តខែលអាចន វ្ ើនៅបន។ នៅនពលមានវរតមាន
របេ់អរិងិជន ត្រូវរកាេមាែ រេុវរែ ិភាពេងគម្ឲ្យបនត្បាំមួ្យ វ ីរ ត្េប់នពល។ នៅតាម្ទូរេព័ទ
ជាំនួេឱ្យការចុចកណត ឺងនរាទិ៍ថ្នទាវ រចូល។ េូម្ទូទារ់ត្បក់តាម្ទូរេ័ពទ ឬតាម្អីុន្ឺណិរ 
ត្បេិននបើអាចន វ្ ើនៅបន។  

  



ការពិចារណ្តបផនែម្សត្ាបទ់សវាទោកគ្ក ់និងទោកសង ួរ 
 េនម្ែៀកបាំពាក់េួរខរត្រូវយកនៅកខនែងនបកេក់កន ុងងង់បិទជិរ ន ើយទុកឱ្យបិទជិរោ៉ា ងនហាច

ណ្តេ់ 24 នមា៉ា ង ន ើយប៉ាេះពាល់វាឱ្យបនរិចបាំែុរ តាម្ខែលអាចន វ្ ើនៅបន។  

 នជៀេវាងការត្េវេីនម្ែៀកបាំពាក់នៅយកវានចញពីចង់ ឬនេាង។ កម្មករេួរពាក់នត្ស្កម្ថ្ែ ខែល
អាចនបេះនចាលបន និងោងថ្ែម្ុននពលពាក់ និងនត្កាយនពលនដាេះវានចញ។ 

 ជូរេមាែ ប់នម្នរាេនៅបញ្ជ រ កខនែងេិរលុយ និងរបេ់របរនែេងនទៀរខែលត្រូវបនប៉ាេះជាទូនៅ 
ចននែ េះនពលការចូលម្ករបេ់អរិងិជននីមួ្យៗ។ 

 កាំណរ់ចាំនួនអរិងិជនេរុបនៅកន ុងហាងនបកេក់នែើម្បីធានបននូវការរកាេមាែ ររាងកាយ។ 

 ត្បេិននបើត្កណ្តរ់កត្មាលពូកនិងភួយ ត្រូវែឹកនៅតាម្ែល វូ ត្រូវេមាអ រ និងេមាែ ប់នម្នរាេនៅនលើ
ត្បអប់ ខែលត្រូវបននត្បើនែើម្បីែឹកជញ្ជ នូត្កណ្តរ់កត្មាល និងភួយ ឲ្យបនត្រឹម្ត្រូវ ត្បេិននបើធាែ ប់
ត្រូវបននត្បើពីមុ្នេត្មាបពូ់កត្បឡាក់។ ដាក់ស្កែ កត្បអប់ ឬ្ុងននេះឲ្យបនត្រឹម្ត្រូវ។ 
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