
បញ្ជ ីត្រួរពិនិរយទូទៅ Cal/OSHA COVID-19 
សត្ាប់អាជីវកម្មរ ៉ែ និងកាប់ទ ើ 

ថ្ងៃទី 2 ខែកកកដា ឆ្ន ាំ 2020 

បញ្ជ ីត្រួរពិនិរយននេះមាននោលបាំណងជួយដល់នៅខក ឬនិនោជកសាំណង់ឱ្យអនុវរតខែនការរបស់ពួកនេនដើម្បីការពារ
ការរកីរាលដាលថ្នជាំងឺ COVID-19 នៅកខនែងន វ្ ើការ និងបាំនពញបខនែម្នៅតាម្ ការខណនាំសត្មាប់និនោជកិខែនក
អាជីវកម្មខរ៉ែ និងកាប់ន ើ។ បញ្ជ ីត្រួរពិនិរយននេះេឺជានសចកត ីសនងេប និងមានសារែែ ីៗសត្មាប់ខែនកែែេះថ្នការខណនាំ។ ន វ្ ើ
ឲ្យែល នួអនកយល់កាន់ខរចាស់ពីការខណនាំ មុ្ននពលនត្បើបញ្ជ ីត្រួរពិនិរយននេះ។ 

ខ្ល ឹម្សា ននរែនកា ជាកល់ាក់ននករនលងកា ងា រែលស ទស 
ជាលាយលកខណ៍អកស  
 បុេគល(នន)ខដលទទួលែុសត្រូវកន ុងការអនុវរតខែនការ។ 

 ការវាយរថ្ម្ែហានិភ័យ និងវធិានការខដលនឹងត្រូវអនុវរតនដើម្បីទប់សាក រ់ការរកីរាលដាលថ្នវរុីស។ 

 ការនត្បើមា៉ា ស ់ឬរបាំងមុ្ែ អនុនោម្តាម្ការខណនាំរបស ់CDPH ។ 

 ការបណុ្េះបណ្តត ល និងការត្បត្ស័យទាក់ទងជាមួ្យកម្មករនិនោជិរ និងរាំណ្តងកម្មករនិនោជិរ
ខដលមានកន ុងខែនការ។ 

 ដាំនណើរការពិនិរយនម្ើលអនុនោម្ភាព និងករ់ត្តា ត្ពម្ទាាំងខករត្មូ្វចាំណុចែវេះខារ។ 

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

 ខបបបទសត្មាប់កខនែងន វ្ ើការនៅនពលមានការែ្ុេះនែើងថ្នជាំងឺននេះ ត្សបតាម្ការខណនាំរបស ់
CDPH ។ 

 ន វ្ ើបចច ុបបននភាពខែនការជាចាំបច់ នដើម្បីបង្កក រកុាំឲ្យមានករណីនែេងបខនែម្នទៀរ។  

ត្បធានបទទែសងៗសត្ាប់វគ្គបណ្ត ុះបណ្តា លកម្មក 
 ព័រ៌មានសត ីពីជាំងឺ COVID-19 ទប់សាក រ់ការរកីរាលដាល និងជាពិនសសអនកខដលង្កយរងនត្ោេះ។ 

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

 សារៈសាំខាន់ថ្នការមិ្នម្កន វ្ ើការ ត្បសិននបើកម្មករមានការកអក ត្េនុនតត  ពិបកដកដនងហ ើម្ ត្េនុ
ញាក់  ឺសាច់ដុាំ  ឺកាល  ឺបាំពង់ក បរ់បង់រសជារិ ឬកែ ិនងមី រឹងត្ចមុ្េះ ឬន ៀរសាំនបរ ចនង្កអ រ 
ឬកអ រួ ឬត្បសិននបើពួកនេ ឬនរណ្តមាន ក់ខដលពួកនេបនទាក់ទងជាមួ្យ ត្រូវបននេន វ្ ើនរាេវនិិចឆ ័
យថាមានជាំងឺ COVID-19។  

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

 នៅនពលត្រូវខសវងរកការពាបល។ 

 សារៈសាំខាន់ថ្នការោងថ្ដ។ 

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

 ការនត្បើត្បសប់នត្រឹម្ត្រូវថ្នមា៉ា សត្កណ្តរ់ រមួ្ទាាំងពរ៌័មាននៅកន ុង ការខណនាំរបស ់CDPH។ 

http://covid19.ca.gov/pdf/guidance-mining-logging.pdf
http://covid19.ca.gov/pdf/guidance-mining-logging.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 ីពីអរែត្បនោជន៍ថ្នការ ប់សត្មាកមានត្បក់ ន លួ រមួ្មាន ចាប់ថ្នការនឆ្ែ ើយរប
នៅនឹងនម្នរាេកូរ៉ែណូ្តនដាយយកត្េួសារជាចម្បង និងអរែត្បនោជន៍សាំណងរបស់កម្មករនិនោជិរ
សែ ិរនៅនត្កាម្ បទបញ្ញជ ត្បរិបរត ិ N-62-20 របស់អភិបល ែណៈនពលខដលបទបញ្ញជ ននេះចូលជា្
រមាន។ 

 បណុ្េះបណ្តត លអនកន ៉ា ការឯករាជយ អនកន វ្ ើការបនណ្តត េះអាសនន  ឬជាប់កិចចសនា ឬអនកសម ័ត្េចិរតនៅ
កន ុងនោលការណទ៍ា ាំងននេះ និងធានថា ពួកនេមានឧបករណ៍ការពារែល នួ (PPE) ខដលចាំបច់។ 

 វ ធាធានកា ត្គ្ប់ត្គ្ង នងិត្រួរពិនិរយបុគ្គល 
 ការពិនិរយនរាេសញ្ញា  និង/ឬការពិនិរយសីរុណហភាព។ 

 នលើកទឹកចិរតកម្មករនិនោជិរខដល ឺ ឬនចញនរាេសញ្ញា  COVID-19 ឲ្យសាន ក់នៅែទេះ។ 

 ែតល ់និងធានថាកម្មករនត្បើឧបករណ៍ការពារែល នួ (PPE) ខដលចាំបច់ទាាំងអស់។ 

 នលើកទឹកចិរតឲ្យមានការោងថ្ដញឹកញាប់ និងការនត្បើត្បស់ទឹកអនម័្យោងថ្ដ។ 

 ែតល់ឲ្យ និងធានថា កម្មករនិនោជិរនត្បើឧបករណ៍ដាំណកដនងហ ើម្ នដើម្បីការពារទប់ទល់នឹងសារ
ធារុពុលកន ុងែយល់ ដូចជា លីកា និងអាបស្សូ។ 

 ែតល់នត្សាម្ថ្ដខដលអាចនបេះនចលបន ដល់កម្មករនិនោជិរ ខដលនត្បើសារធារុសមាអ រ និង
សមាែ ប់នម្នរាេ ត្បសិននបើចាំបច់។ សូម្េិរនៅនលើការែតល់នត្សាម្ថ្ដជាការបខនែម្នៅនលើការោង
ថ្ដញឹកញាប់នពលន វ្ ើកិចចការសមាអ រនែេងៗ ដូចជាការចប់កាន់របស់របររមួ្ោន  ឬការន វ្ ើនរសត រក
នរាេសញ្ញា ។ 

ពិធីកា សាា រ និងសាល បទ់ម្ទោគ្ 
 អនុវរតការសមាអ រឱ្យបន ម រ់ចរ់នៅរាំបន់ខដលមានចរាចរណ៍កុេះករ។ 

 ោងសមាអ រនដាយទឹកសមាែ ប់នម្នរាេនលើថ្ែទខដលត្រូវបននត្បើជាទូនៅឲ្យបនញឺកញាប់។ 

 នចៀសវាងការនត្បើទូរស័ពទ  វទិយុ ទាក់ទង និងបរកិាេ រការង្ករ ឬឧបករណ៍នែេងនទៀររមួ្ោន ។ 

 សមាអ រថ្ែទខដលអាចប៉ាេះបន ចននែ េះនពលថ្នពីការប្រូនវន ឬប្រូអនកនត្បើត្បស់ អាត្ស័យនលើមួ្យណ្ត
ត្រូវបនប៉ាេះញឹកញាប់ជាង។ 

 ធានថា កខនែងអនម័្យបនតមានត្បរិបរត ិការ និងមានសុ្កត្េប់នពល។ 

 ត្រូវធានឲ្យមានទឹកអនម័្យោងថ្ដ និងសមាា រៈអនម័្យ នែេងនទៀរនៅកន ុងសុ្ករចួរាល់ជា
នត្សច សត្មាប់កម្មករនិនោជិរនត្បើ។  

 ែតល់នពលនវោដល់បុេគលិកកម្មករនដើម្បីអនុវរតការសមាអ រអនម័្យ។ 

 នត្បើែលិរែលខដលបនអនុម័្រសត្មាប់ការនត្បើត្បសត់្បឆ្ាំងនឹង COVID-19 សត ពីីបញ្ជ ី ខដលបន
អនុម័្រនដាយទីភាន ក់ង្ករការពារបរសិាែ ន (EPA) និងបណុ្េះបណ្តត លកម្មករនិនោជិរពីនត្ោេះថាន ក់
េីមី្ ការខណនាំែលិរែល រត្មូ្វការែយល ់និងរត្មូ្វការ Cal/OSHA។ អនុវរត  វ ិ្ ីសា្សតសមាអ រជាំងឺ
 ឺរនដាយសុវរែ ិភាពរបស់ CDPH។ 

 ពិចរណ្តការន វ្ ើឱ្យត្បនសើរនែើងនូវការនត្ចេះែយល់ និងែយល់នចញចូល។ 

ទសចកា ីរណនាំអាំពីកា  កាគ្ាល រោងកាយ 
 អនុវរតេមាែ ររាងកាយោ៉ា ងរិចត្បាំមួ្យ វ ីរវាងកម្មករនិនោជិរមាន ក់ៗ។ 

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


 ថ្លសត្មួ្លការត្បជុាំនដាយផ្ទទ ល់ ត្បសិននបើចាំបច់ នដើម្បធីានបននូវការរកាេមាែ រ។ 

 កាំណរ់ចាំនួនកម្មករនិនោជិរនៅកខនែងន វ្ ើការ នដើម្បីធានេមាែ រោ៉ា ងរិចត្បាំមួ្យ វ ីរពីោន ។ 

 ការកាំណរ់នមា៉ា ងសត្មាក ត្សបតាម្បទបបញ្ារត ិត្បក់ ន លួ និងនមា៉ា ងនពលនដើម្បរីកាការអនុវរតេ
មាែ ររាងកាយ។  

 នរៀបចាំ ខបងខចកត្កមុ្ន វ្ ើដាំនណើរនៅទាំតាាំងការង្ករនន និងការ់បនែយ ចាំនួនកម្មករនិនោជិរ 
ខដលត្រូវដឹកកន ុងនពលខរមួ្យ នៅកខនែងន វ្ ើការ នដើម្បីរកាេមាែ ររាងកាយ។ 

 កាំណរ់រចនសម្ព័នធ នែើងវញិ ដាក់កាំ ិរ ឬបិទរាំបន់រមួ្ោន  ដូចជាបនទប់សត្មាករបស់បុេគលិក ែត
ល់ជនត្ម្ើសទីកខនែង ខដលអាចអនុវរតេមាែ ររាងកាយបន។ 

 បនញ្ច ៀសម្នុសេពីការជួបជុាំោន  កន ុងនពលញាុាំអាហារថ្ងៃត្រង់ និងនពលសត្មាកនែេងនទៀរ ឬមុ្ន ឬ
នត្កាយចប់នវនន វ្ ើការ។ 
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