
បញ្ជ ីត្រួរពិនិរយទូទៅ COVID-19 
សត្ាប់កន្នែងទ វ្ ើការកន ុងការយិាល័យ 

ថ្ងៃទី 2 ខែកកកដា ឆ្ន ាំ 2020 

បញ្ជ ីត្រួរពិនិរយននេះមាននោលបាំណងជួយដល់នៅខក ឬនិនោជកសាំណង់ឱ្យអនុវរតខែនការរបស់ពួកនេនដើម្បីការពារ
ការរកីរាលដាលថ្នជាំងឺ COVID-19 នៅកខនែងន វ្ ើការ និងបាំនពញបខនែម្នៅតាម្ ការខណនាំសត្មាប់កខនែងន វ្ ើការ
កន ុងការោិល័យ។ បញ្ជ តី្រួរពិនិរយននេះេឺជានសចកត ីសនងេប និងមានសារែែ ីៗសត្មាប់ខែនកែែេះថ្នការខណនាំ។ ន វ្ ើឲ្យែល នួ
អនកយល់កាន់ខរចាស់ពីការខណនាំ មុ្ននពលនត្បើបញ្ជ ីត្រួរពិនិរយននេះ។ 

ខ្ែ ឹមសារននន្ែនការជាកល់ាក់ទៅកន្នែងទ វ្ ើការជា
លាយលកខណ៍អកសរ 
 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។ 

 ពិ្ីសារសត្មាប់នពលខដលកខនែងន វ្ ើការមានការែ្ុេះនែើងថ្ននម្នរាេននេះត្សបតាម្ ការខណនាំរបស ់
CDPH។  

ត្បធានបទទែសងៗសត្ាប់វគ្គបណុ្ុះបណ្តា លកមមករ 
 ព័រ៌មានសត ីពីជាំងឺ COVID-19 ទប់សាក រ់ការរកីរាលដាល និងជាពិនសសអនកខដលងាយរងនត្ោេះ។ 

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

 សារៈសាំខាន់ថ្នការមិ្នម្កន វ្ ើការ ត្បសិននបើកម្មករមានការកអក ត្េនុនតត  ពិបកដកដនងហ ើម្ ត្េនុ
ញាក់ ឈឺសាច់ដុាំ ឈឺកាល ឈឺបាំពង់ក បរ់បង់រសជារិ ឬកែ ិនងមី រឹងត្ចមុ្េះ ឬន ៀរសាំនបរ ចនងាអ 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 ចាបត់ាាំងពីការចាបន់ែតើម្បងាហ 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-office-workspaces.pdf
http://covid19.ca.gov/pdf/guidance-office-workspaces.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 ីពីអរែត្បនោជន៍ថ្នការឈប់សត្មាកមានត្បក់ឈន លួ រមួ្មាន ចាប់ថ្នការនឆ្ែ ើយរប
នៅនឹងនម្នរាេកូរ ណូ្តនដាយយកត្េួសារជាចម្បង និងអរែត្បនោជន៍សាំណងរបស់កម្មករសែ ិរនៅ
នត្កាម្ បទបញ្ញជ ត្បរិបរត ិ N-62-20 របស់អភិបលរដា ែណៈនពលខដលបទបញ្ញជ ននេះចូលជា្រមា
ន។ 

 បណុ្េះបណ្តត លអនកន ៉ា ការឯករាជយ អនកន វ្ ើការបនណ្តដ េះអាសនន  ឬអនកជាប់កិចចសនាកន ុងនោលការណ៍
ទាាំងននេះ ន ើយធានថាពួកនេមានឧបករណ៍ការពារែល នួ (PPE) ខដលចាាំបច់។ 

 វធិានការត្គ្ប់ត្គ្ង នងិត្រួរពិនិរយបុគ្គល 
 ការពិនិរយនរាេសញ្ញា  និង/ឬការពិនិរយសីរុណហភាព។ 

 នលើកទឹកចិរតកម្មករនិនោជិរខដលឈឺ ឬនចញនរាេសញ្ញា  COVID-19 ឲ្យសាន ក់នៅែទេះ។ 

 នលើកទឹកចិរតឲ្យមានការោងថ្ដញឹកញាប់ និងការនត្បើត្បស់ទឹកអនម័្យោងថ្ដ។ 

 ែតល ់និងធានថាកម្មករនត្បើឧបករណ៍ការពារែល នួ (PPE) ខដលចាាំបច់ទាាំងអស់។ 

 ែតល់នត្សាម្ថ្ដខដលអាចនបេះនចាលបន ដល់កម្មករជាការបខនែម្នលើការោងថ្ដញឹកញាប់សត្មាប់
កិចចការ ដូចជាការកាន់របស់របរខដលប៉ាេះជាញឹកញាប់ ឬន វ្ ើការពិនិរយនរាេសញ្ញា ។ 

 បិទសាែ កសញ្ញា ននេះនដើម្បីរម្ែ ឹកនៅដលស់ាធារណជនថា ពួកនេត្រូវនត្បើពាក់របាំងមុ្ែ ឬមា៉ា ស ់អនុវរត
ការរកាេមាែ ររាងកាយ មិ្នត្រូវប៉ាេះមុ្ែ ោងសមាអ រថ្ដជាមួ្យនឹងសាប ូឱ្យបនញឹកញាប់ នដាយ
ោងោ៉ា ងនហាចណ្តស់ឱ្យបន 20  វនិទី និងត្រូវនត្បើទឹកអនម័្យោងថ្ដ។ 

ពិ្ីការសាា រ និងសាែ បទ់មទោគ្ 
 អនុវរតការសមាអ រឱ្យបន ម រ់ចរ់នៅរាំបន់ខដលមានចរាចរណ៍កុេះករ។ 

 សមាែ ប់នម្នរាេនលើថ្ែទខដលត្រូវបននត្បើជាទូនៅ និងកខនែងន វ្ ើការផ្ទទ ល់ែល នួឲ្យបនញឺកញាប់។ 

 សមាអ រ និងន វ្ ើអនម័្យឧបករណ៍រមួ្ ចននែ េះនពលថ្នការនត្បើត្បស់នីមួ្យៗ។ 

 សមាអ រថ្ែទខដលអាចប៉ាេះបន ចននែ េះនពលថ្នពីការប្រូនវន ឬប្រូអនកនត្បើត្បស់ អាត្ស័យនលើមួ្យណ្ត
ត្រូវបនប៉ាេះញឹកញាប់ជាង។ 

 បាំពាក់ឧបករណ៏នៅកខនែងន វ្ ើការរមួ្ោន  នដាយនត្បើែលរិែលអនម័្យត្រឹម្ត្រូវ រមួ្ទា ាំងទឹកអនម័្
យោងថ្ដ និងត្កដាសអនម័្យសត្មាប់ជូរ និងធានឲ្យរបស់ទាាំងននេះមានសត្មាប់នត្បើ។ 

 ធានថា កខនែងអនម័្យបនតមានត្បរិបរត ិការ និងមានសុ្កត្េប់នពល។ 

 នត្បើែលិរែលខដលបនអនុម័្រសត្មាប់ការនត្បើត្បសត់្បឆ្ាំងនឹង COVID-19 សត ពី ីទីភាន ក់ងារ
ការពារបរសិាែ ន (EPA)-បញ្ជ  ីខដលបនអនុញ្ញា រ និងបណុ្េះបណ្តត លកម្មករពីនត្ោេះថាន ក់េីមី្ ការ
ខណនាំែលិរែល រត្មូ្វការែយល ់និងរត្មូ្វការ Cal/OSHA។ អនុវរត  វ ិ្ ីសា្សតសមាអ រជាំងឺ ឺរនដាយ
សុវរែ ិភាពរបស ់CDPH។ 

 ែតល់នពលដល់កម្មករនិនោជិរនដើម្បីអនុវរតការអនុវរតអនម័្យ អាំែុងនពលថ្ននវនន វ្ ើការ និង
ពិចារណ្តនលើការជួលត្កមុ្  ុនសាំអារភាេីទីបី។ 

 ដាំនែើងឧបករណ៍មិ្ននត្បើថ្ដ ត្បសិននបើអាច។ 

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

 ពិចារណ្តការនលើការន វ្ ើឱ្យត្បនសើរនែើងនូវការនត្ចាេះែយល់ និងែយល់នចញចូល។ 

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


ទសចកា ីន្ណនាំអាំពីការរកាគ្ាែ រោងកាយ 
 អនុវរត វធិានការកន ុងការរកាេមាែ ររាងកាយរបស់កម្មករនិនោជិរោ៉ា ងរិចត្បាំមួ្យ វ ីរ នដាយ

នត្បើវធិានការដូចជា ការខបងខចករបូវនត  ឬសញ្ញា ខដលនម្ើលន ើញ (ឧទា រណ៍ការកាំណរ់ជាន់ សក ុ
រពណ ៌ឬសញ្ញា នដើម្បីចងអ ុលបងាហ ញពីកខនែងខដលកម្មករនិនោជិរេួរឈរ)។ 

 នរៀបចាំបរនិវណការោិល័យ កខនែងន វ្ ើការខដលមានរបាំងនរៀងែល នួ ជានដើម្និងការ់បនែយចាំនួន
ម្នុសេជាអរិបរមាសត្មាប់ការចូលនៅកខនែងត្បជុាំ ឬសនន ិសីទ។ 

 ថ្លសត្មួ្លការត្បជុាំនដាយផ្ទទ ល់ ត្បសិននបើចាាំបច់ នដើម្បធីានបននូវការរកាេមាែ រ។ 

 ការកាំណរ់នមា៉ា ងសត្មាកបណ្តត ក់ោន  នដាយអនុនោម្តាម្បទបបញ្ញា រត ិសត ីពតី្បក់ឈន លួ និងនមា៉ា ងន វ្ ើ
ការ ត្បសិននបើចាាំបច់។  

 កាំណរ់រចនសម្ព័នធ នែើងវញិ ដាក់កាំ ិរ ឬបិទបនទប់សត្មាករមួ្ និងែតល់ជនត្ម្ើសទីកខនែងខដល
អាចអនុវរតេមាែ ររាងកាយបន។ 

 កាំណរ់ចាំនួនម្នុសេខដលនែើងជិេះជនណត ើរយនត។ 

 នត្បើត្បសក់ារអនុវរតការងារឲ្យបនត្រឹម្ត្រូវ នៅនពលណ្តខដលអាចន វ្ ើនៅបន និងចាាំបច់ នដើម្បី
កាំណរ់ចាំនួនកម្មករនិនោជិរ នៅការោិល័យកន ុងនពលខរមួ្យ ដូចជាត្បពនទ ័ទាំនក់ទាំនងការងារ 
និងកាលវភិាេន វ្ ើការខដលបនខកសត្មួ្ល។ 

 ចារ់ឲ្យបុេគលិកនាំអរិងជិននៅកន ុងបនទប់ត្បជុាំ បនទ ប់ពីនដើរចូល នដើម្បីកុាំឲ្យពួកនេនៅែ្ុាំោន ។ 
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