
 

បញ្ជ ីផ ទ្ៀងផ្ទទ តទូ់ផៅអំពីជំងកូឺវដី-19 
សម្រាប់ម្របតិបតតិការបន្ទប់ផេងផបៀដដេផៅខាងផម្រៅ 

ថ្ងៃទី 9 ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ 2020 

បញ្ជ ីផ ទ្ៀងផ្ទទ ត់ផនេះមានផោលបាំណងជួយដលប់្បតិបតត ិការបនទប់ផលងផបៀ ខដលផៅខាងផប្ៅ 
និងកខនែងភ្នន ល់ផប្ៅទីលានប្បកួតខដលប្បតិបតត ិការផប្ៅបនទប់ផលងផបៀ 
អនុវតតគផប្មាងរបស់ពួកផគផដើម្បីទប់ស្កា ត់ការរកីរាលដាលថ្នជាំងឺកូវដី-19 ផៅកខនែងផ វ្ ើការ 
និងបខនែម្ផលើផោលការណ៍ខណនាំសប្មាប់បនទប់ផលងផបៀ។ បញ្ជ ីផ ទ្ៀងផ្ទទ ត់ផនេះគឺជាផសចកត ីសផងេប 
និងរមួ្មានស្ករែែ ីៗសប្មាប់ខ ន្កែែេះថ្នផោលការណ៍ខណនាំផនេះ។ ដូផចនេះ 
សូម្ផ វ្ ើឲ្យែល នួអនកយល់កាន់ខតចាស់ពីផោលការណ៍ខណនាំ មុ្នផពលផប្បើបញ្ជ ីផ ទ្ៀងផ្ទទ ត់ផនេះ។ 

 

ខ្ល ឹមសារនន្ដ្ន្ការជាកល់ាក់ផៅកដន្លងផ វ្ ើការជាលាយេកខ
ណ៍អកសរ 
 បុគគលទទួលែុសប្តូវកន ុងការអនុវតតខ្នការ។  

 ការវាយតថ្ម្ែហានិភ័យ និងវធិានការណ៍ខដលនឹងប្តូវអនុវតតផដើម្បីទប់ស្កា ត់ការរកីរាលដាលថ្នវរុីស។ 

 ការផប្បើរបាំងមុ្ែប្សបតាម្ផោលការណ៍ខណនាំរបស ់CDPH ។ 

 ការបណុ្េះបណ្តត ល និងការប្បប្ស័យទាក់ទងជាមួ្យកម្មករ 
និងតាំណ្តងកម្មករខដលមានកន ុងខ្នការ។ 

 ដាំផណើរការផដើម្បីពិនិតយផម្ើលអនុផលាម្ភ្នព និងផដើម្បីកត់ប្តា ប្ពម្ទាាំងខកតប្មូ្វចាំណុចែវេះខាត។ 

 ដាំផណើរការផសុើបអផងាតករណីជាំងឺកូវដី៖ ប្តូវជូនដាំណឹងដល់ម្នទ ីរសុខាភិបលកន ុងមូ្លដាា ន 
និងកាំណត់អតតសញ្ញា ណផ ើយ និងខែកដាក់ផដាយខែកពីោន នូវទាំនក់ទាំនងផៅកខនែងផ វ្ ើការ 
និងបុគគលិកខដលបនឆ្ែងជាំងឺ។ 

 ពិ្ីស្ករសប្មាប់ផៅផពលមាន្្ុេះជាំងឺផៅកខនែងផ វ្ ើការផដាយអនុផលាម្តាម្ 
ផោលការណ៍ខណនាំរបស់ CDPH និងអនុស្កសន៍ 
ប្ពម្ទាាំងបទបញ្ញជ ពីម្នទ ីរសុខាភិបលកន ុងមូ្លដាា ន។ 

ម្របធាន្បទផ្សងៗសម្រាប់វគ្គបណ្ត ុះបណ្តត េកមមករន្ិផោជិ
ត 
 ព័ត៌មានសត ីពីជាំងឺ កូវដី-19 ការទប់ស្កា ត់ការរកីរាលដាល និងជាពិផសសអនកខដលងាយរងផប្ោេះ។  

 ការពិនិតយផរាគសញ្ញា ផដាយែល នួឯងផៅ ទ្េះ ដូចជាសីតុណហភ្នព និង/ឬ 
ការប្តួតពិនិតយផរាគសញ្ញា ផដាយផប្បើ ផោលការណ៍ខណនាំរបស់ CDC។ 

 ចាំណុចសាំខាន់គឺមិ្នប្តូវផៅផ វ្ ើការផទ ប្បសិនផបើបុគគលកិ មានផរាគសញ្ញា ជាំងឺកូវដី-19 
ដូចខដលម្ជឈម្ណឌ លថ្នការប្គប់ប្គង និងការពារជាំងឺ (CDC) បនពិពណន៌ ដូចជា មានកអក 
ផៅត ែល នួ ពិបកដកដផងហ ើម្ ប្គនុរងារ ឈឺស្កច់ដុាំ ឈឺកាល ឈឺបាំពង់ក ងមីៗខលងដងឹរសជាតិ 
ឬខលងដឹងកែ ិន តឹងចប្ម្េុះ ឬផ ៀរសាំផបរ កអ តួ ឬចផងាអ រ ឬរាគរសូ ឬប្បសិនផបើពួកផគ ឬនរណ្តមាន ក់ 
ខដលពួកផគធាែ ប់មានទាក់ទងជាមួ្យ ប្តូវបនផ វ្ ើផរាគ វនិិច័័យរកផ ើែថាមានជាំងឺកូវដី-19។  

 ផដើម្បបី្តលប់ម្កផ វ្ ើការវែិ បនទ ប់ពីការផ វ្ ើផរាគវនិិច័័យរកជាំងឺកូវដី-19 
បនទ ប់ពីបាំផពែតាម្ផោលការណ៍ខណនាំរបស់ CDPH សត ីពីការវលិប្តែប់ផៅផ វ្ ើការ 
ឬផៅផរៀនវែិផប្កាយពីការផ វ្ ើផរាគវនិិច័័យរកជាំងឺកូវដី-19ផ ើយ។ 

https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-outdoor-cardrooms--en.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.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/Pages/COVID-19/Guidance-on-Returning-to-Work-or-School-Following-COVID-19-Diagnosis.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Returning-to-Work-or-School-Following-COVID-19-Diagnosis.aspx


 ផពលខដលប្តូវខសវងរកការពាបល។ 

 ស្ករៈសាំខាន់ថ្នការលាងថ្ដ។ 

 ស្ករៈសាំខាន់ថ្នការរកាគមាែ តរាងកាយ ទាាំងផៅកន ុងផមា៉ោ ងផ វ្ ើការ និងផប្ៅផមា៉ោ ងផ វ្ ើការ។ 

 ការផប្បើប្បសប់នប្តឹម្ប្តូវថ្នមា៉ោ សប្កណ្តត់ រមួ្ទាាំងពត៌័មានផៅកន ុង ផោលការណ៍ខណនាំរបស់ 
CDPH ។ 

 ព័ត៌មានសត ីពីអតែប្បផោជន៍ថ្នការឈប់សប្មាកមានប្បក់ឈន លួ រមួ្មាន 
ចាប់ផឆ្ែ ើយតបផៅនឹងវរុីសកូរ ណូ្តផដាយយកប្គួស្ករជាចម្បង និង បទបញ្ញជ ប្បតិបតត ិ N-51-20 
របស់អភិបល  និងអតែប្បផោជន៍សាំណងរបស់កម្មករនិផោជិតសែ ិតផៅផប្កាម្ បទបញ្ញជ ប្បតិបតត ិ 
N-62-20 របស់អភិបល ែណៈផពលខដលបទបញ្ញជ ផនេះចូលជា្រមាន។ 

 បណុ្េះបណ្តត លអនកផ ៉ោ ការឯករាជយ កម្មករនិផោជិតផ វ្ ើការបផណ្តត េះអាសនន  ឬជាប់កិចចសនា 
និងអនកសម ័ប្គចិតតផៅកន ុងផោលការណទ៍ា ាំងផនេះ និងធានថាពួកផគមាន PPE ខដលចាំបច់។ 

វវ ធាធាន្ការម្រគ្ប់ម្រគ្ងវន្ងិម្រតួតពិនិ្តយបុគ្គេ 
 ការប្តួតពិនិតយរកផរាគសញ្ញា  និង/ ឬការប្តួតពិនិតយផម្ើលកផ ត ជូនកម្មករនិផោជិត និង

ស្កធារណៈជនទូផៅ។ 

 ផលើកទឹកចិតតផៅដល់កម្មករនិផោជិត និងសមាជិកស្កធារណជនខដលកាំពុងឈឺ 
ឬកាំពុងបងាហ ែផរាគសញ្ញា ថ្នជាំងឺកូវដី-19 ឱ្យស្កន ក់ផៅ ទ្េះ។ 

 ផលើកទឹកចិតតឲ្យមានការលាងថ្ដែឹកញាប់ និងផប្បើប្បស់ទឹកអនម័្យលាងថ្ដ។ 

 សូម្ពិចរណ្តផលើការ ត្ល់ផប្ស្កម្ថ្ដជាការបខនែម្ផលើការលាងថ្ដែឹកញាប់ផពលផ វ្ ើកិចចការ 
ដូចជាការចបក់ាន់របស់របរ ឬការប្តួតពិនិតយរកផរាគសញ្ញា ។ 
កម្មករនិផោជិតគួរពាក់ផប្ស្កម្ថ្ដផៅផពលកាន់វតថ ុខដលប្បឡាក់ផដាយស្ករធាតរុាវពីរាងកាយ។ 

 ផប្កើនរំលឹកដល់ផភញៀវឱ្យយករបាំងមុ្ែ ម្កជាមួ្យ។ ត្លរ់បាំងមុ្ែផៅ
ដល់អនកខដលមិ្នបនយកម្កតាម្ែល នួ។ 

 បិទរបូសញ្ញា ផនេះផៅទតីាាំងខដលផគអាចផម្ើលផ ើែចាស ់ផដើម្បីរំលឹកដលស់្កធារណជនថា ពួកផគ
ប្តូវផប្បើរបាំងមុ្ែ អនុវតតការរកាគមាែ តរាងកាយ មិ្នប្តូវប៉ោេះមុ្ែ ប្តូវលាង
សមាអ តថ្ដជាមួ្យនឹងស្កប ូឱ្យបនែឹកញាប់ ផដាយលាងោ៉ោ ងផហាចណ្តស់ឱ្យបន 20  វនិទី 
និងប្តូវផប្បើទឹកអនម័្យលាងថ្ដ។ ជាមួ្យោន ផនេះខដរ 
ប្តូវបផងាហ េះ្ាយព័ត៌មានផនេះផៅផលើផគ ទាំព័រ និងសមាា រ្សពវ្ាយនន។ 

រផបៀបសាា តវន្ិងសាល បផ់មផោគ្ 
 អនុវតតការសមាអ តឱ្យបន ម ត់ចត់ផៅតាំបន់ខដលចរាចរកុេះករ។  

 សមាែ ប់ផម្ផរាគផលើថ្ ទ្ខដលប្តូវបនផប្បើជាទូផៅឲ្យបនែឺកញាប់។ 

 សមាអ ត និងផ វ្ ើអនម័្យឧបករណ៍រមួ្ចផនែ េះផពលផប្បើប្បស់។ 

 សមាអ តថ្ ទ្ខដលអាចប៉ោេះបន ចផនែ េះផពលថ្នពកីារប្រូផវន ឬប្រូអនកផប្បើប្បស់ 
អាប្សយ័ផលើមួ្យណ្តប្តូវបនប៉ោេះែឹកញាប់ជាង។ 

 ត្ល់ជូនទឹកអនម័្យលាងថ្ដ និងប្កដាសផសើម្អនម័្យសប្មាប់ជូតថ្ដដាក់ផៅតាម្ប្ចកផចែ តុ 
និងបញ្ជ រ ត្ល់ជាំនួយ។ ត្លជូ់នទឹកអនម័្យលាងថ្ដផ្ទទ ល់ែល នួផៅដល់កម្មករនិផោជិតទាាំងអស់ 
ខដលជួយអតិងជិនផដាយផ្ទទ ល់។ 

 ធានថា កខនែង គ្ត់ គ្ង់សមាា រអនម័្យបនតផបើកដាំផណើរការ និងមានសុ្កប្គប់ផពល។  

 ប្តូវឲ្យមានសមាា រ គ្ត់ គ្ង់ដូចជា ទឹកអនម័្យលាងថ្ដ និងសមាា រអនម័្យ ផ្សងផទៀត 
សប្មាប់ផប្បើប្បសប់នរចួជាផប្សច ផដើម្បីជាការងាយប្សួលដលក់ម្មករនិផោជិត។  

 ផប្បើ្លិត្លខដលបនអនុម័្តសប្មាប់ការផប្បើប្បសផ់ដើម្បកីារពារនឹង ជាំងឺកូវដី-19 ផៅកន ុង 
បញ្ជ ីអនុញ្ញា តឲ្យផប្បើប្បស់របស់ទីភ្នន ក់ងារការពារបរសិ្កែ ន (EPA)ជី 
និងបណុ្េះបណ្តត លកម្មករនិផោជិតពផីប្ោេះថាន ក់គីមី្ ការខណនាំ្លិត្ល តប្មូ្វការែយល់ផចែចូល 

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
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/04/4.16.20-EO-N-51-20.pdf
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/04/4.16.20-EO-N-51-20.pdf
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/05/5.6.20-EO-N-62-20-text.pdf
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


និងលកេែណឌ តប្មូ្វរបស់ Cal/OSHA។ អនុវតត  វ ិ្ ីស្ក្សតសមាអ តជាំងឺ ឺតផដាយសុវតែ ិភ្នពរបស់ 
CDPH។ 

 ប្តូវឱ្យប្បកដថា ប្បព័នធ ទឹកទាាំងអស់មានសុវតែ ិភ្នពកន ុងការផប្បើប្បស់ បនទ ប់ពី
ការបិទទីតាាំងរយៈផពលយូរ ផដើម្បកីាត់បនែយហានិភ័យពីជាំងឺសួត (ជាំងឺលីចឹនខន) /Legionnaires)។ 

 ត្ល់ផពលផវលាដល់កម្មករនិផោជិតផដើម្បីអនុវតតអនម័្យកន ុង
អាំែុងផពលប្រូផវនផ វ្ ើការរបស់ពួកផគ។ 

 ត្ល់ជូនទឹកអនម័្យលាងថ្ដផៅប្គប់កខនែងទទួលផភញៀវ បនទប់រង់ចាំ តុផលងខលបង ប្ចកចូល
ផភ្នជនីយដាា ន ស្កលប្បជុាំ និងសនន ិបត កខនែងរង់ចាំផែើងជផណត ើរយនត  
បនទប់សប្មាកសប្មាប់បុគគលិក កខនែងកាំណត់ផមា៉ោ ងការងាររបសបុ់គគលិក ប្ទងុសតវ កខនែងរង់ចាំ 
និងកខនែងបផប្ម្ើ ផសវាកម្មសប្មាប់អតិងជិន និងនិផោជិកផប្បើប្បស។់ 

 ខកតប្មូ្វផមា៉ោ ងការងារ ឬផមា៉ោ ងផបើកដាំផណើរការមា៉ោ សុីន ផដើម្បឱី្យមានផពលផវលាប្គប់ប្ោន់
សប្មាប់ផ វ្ ើការសមាអ តឱ្យបនផទៀងទាត់។ 

 ដាំផែើងឧបករណ៍ផដាយមិ្នផប្បើថ្ដផៅប៉ោេះ ប្បសិនផបើអាចផ វ្ ើបន មានដូចជា 
្ុងសាំរាម្ផបើកសវ ័យប្បវតត ិ និងមា៉ោ សុីនបផញ្ចែស្កប ូលាងថ្ដ និងទុកផពលឱ្យបនប្គប់ប្ោន់
សប្មាប់ការលាងសមាអ តថ្ដ។ 

 ផលើកទឹកចិតតឱ្យផប្បើកាតឥណពនធ  ឬកាតឥណទានផដាយអតិងិជន។ 

 ប្តួតពិនិតយផម្ើលផលើរាល់ការដឹកជញ្ជ នួទាំនិែ និងចត់វធិានការសមាែ ប់ផម្ផរាគ
ទាាំងអស់ខដលចាំបច់ និងតាម្ខដលអាចផ វ្ ើផៅបនផៅផពលទទួលទាំនិែ។ 

 សមាអ តកប្មាលឥដាផដាយផប្បើមា៉ោ សុីនបូម្្ូលីជាមួ្យតប្ម្ង HEPA 
ឬវ ិ្ ីផ្សងផទៀតខដលមិ្នបាំ ខបកភ្នន ក់ងារបងាផរាគចូលកន ុងែយល់។ 

 ដាំផែើងផប្គឿងបាំពាក់ទាន់សម័្យចផប្មាេះែយល់ និងផ វ្ ើឲ្យប្បព័នធែយល់ផចែចូលប្បផសើរជាងមុ្ន។ 

ផោេការណ៍ដណនសំត ីពីការរកាគ្ាល តោងកាយ 
 អនុវតត វធិានការនន ផដើម្បីធានឱ្យបននូវការអនុវតតការរកាគមាែ តរាងកាយ ខដលោ៉ោ ង

តិចបាំ្ុតឱ្យបនប្បាំមួ្យ វ ីតរវាងកម្មករនិផោជិត និងអតិងិជន ផដាយផប្បើវធិានការ ដូចជា 
ការដាក់រនាំងរាងកាយឬសញ្ញា សមាគ ល់ខដលអាចផម្ើលផ ើែ (ឧ.ទា. សញ្ញា សមាគ ល់ផលើកប្មាលឥដា 
ការបិទសក ុ តពណ៌ គាំនូសដីស ឬសញ្ញា សមាគ ល់ផដើម្បីចងអ ុលបងាហ ែកខនែង 
ខដលកម្មករនិផោជិតគួរឈរ)។ 

 ចាំផពាេះទីកខនែងណ្ត ខដលមិ្នកាំណត់ការរកាគមាែ តឱ្យផៅឆ្ៃ យពីោន  សូម្ផប្បើរនាំង 
ដូចជារបាំងបនទេះផ្ទែ ស់សទ ីក (Plexiglas)។ 

 ដាក់បងាហ ែស្កែ កសញ្ញា ផៅទីតាាំងផ្សងៗផទៀត ផដើម្បីផប្កើនរំលឹកផៅដល់ អតិងិ
ជនអាំពីការរកាគមាែ តរាងកាយន ការផប្បើពាក់របាំងមុ្ែឲ្យបនប្តឹម្ប្តូវ 
ផ ើយប្តូវអនម័្យថ្ដប្គប់កាលៈផទសៈទាាំងអស់។ 

 កាត់បនែយចាំនួនម្នុសសផៅកន ុងបនទប់ប្បជុាំផដើម្បីធានឱ្យបនការរកាគមាែ តរាងកាយ។ 

 បិទបនទប់សប្មាក ផប្បើរនាំង ឬ ដាក់ផៅអីតផប្ម្ៀបឃាំងផដើម្បីកុាំឱ្យមានម្នុសសម្កជួបជុាំោន  
ផៅផពលសប្មាក។ ផបើអាច សូម្បផងា ើតតាំបន់សប្មាកផៅខាងផប្ៅ ទ្េះ ខដលមានម្ែប់អាចអងគ ុយ
បន ។ 

 ផរៀបចាំកខនែងប្បជុាំ បនទប់ប្បជុាំ ។ល។ 
ផដើម្បីទុកឱ្យមានគមាែ តផៅកខនែងផ វ្ ើការោ៉ោ ងតិចប្បាំមួ្យ វ ីតរវាងម្នុសសមាន ក់ៗ។ 

 ដាកការកាំណត់ចាំនួនកម្មករនិផោជិតបខនែម្ ផៅកន ុងតាំបន់ខដលបិទជិតជុាំវែិ ផដើម្បធីាន
ឱ្យបនការខែកដាច់ផដាយខែកោ៉ោ ងផហាចណ្តស់ប្បាំមួ្យ វ ីត។ 

 ផរៀបចាំផមា៉ោ ងសប្មាកសប្មាប់កម្មករនិផោជិត ប្សបតាម្បទបបញ្ាតត ិប្បក់ឈន លួ និងផមា៉ោ ងផពល 
ផដើម្បីរកាពិ្ីការរកាគមាែ តរាងកាយ។  

 ប្តូវបិទកខនែងឆុ្ងកាផ វ ខដលបផប្ម្ើផសវាផដាយែល នួឯង កខនែងទឹកញាុាំ និងកខនែងយកអាហារ
សប្ម្ន់ លុេះប្តាខតផភញៀវ និងកម្មករនិផោជិតអាចផដាយមិ្នចាំបច់ប៉ោេះពាលរបស់ទាាំងផនេះផ្ទទ ល់។ 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/OHB/Pages/OHWMay2020.aspx


 កាំណត់ប្ចកចូលខតមួ្យ ល្ វូឱ្យបនចាស់ និងប្ចកផចែឱ្យដាច់ពោីន  ផដើម្បីជួយរកា
គមាែ តរាងកាយ ផៅផពលខដលអាចផ វ្ ើផៅបន។ 

ផោេការណ៍ដណនបំដន្ែមសម្រាប់ការម្របតិបតតិការផៅខាង
ផម្រៅវ 
 ធានឱ្យមានផភែ ើងបាំភែ ឺប្គប់ប្ោន់ប្គប់ផពលផដើម្បីរកាសុវតែ ិភ្នពកម្មករនិផោជិត 

និងផសវាពិនិតយខងទាាំបនប្គប់ប្ោន់។ 

 ចត់វធិានការផដើម្បធីានសនត ិសុែដល់កម្មករនិផោជិត 
រមួ្ទា ាំងការដាំផែើងរបាំងខដលរារាាំងោនយនតមិ្នឲ្យចូលកន ុងតាំបន់ផលងខលបងខាងផប្ៅ។ 

 ផ វ្ ើប្បតិបតដ ិការផៅផប្កាម្តង់ 
ឬជប្ម្កពីពនែ ឺប្ពេះអាទិតយផ្សងផទៀតផដាយប្តូវបិទខ ន្កមួ្យចាំផ ៀងផដើម្បីអនុញ្ញា តឱ្យមានចរនតែយ
ល់ផចែចូលប្គប់ប្ោន់។ 

 ធានថា របាំង ឬសាំណង់រងឹផ្សងផទៀត 
ខដលប្តូវបនផប្បើផដើម្បីបផងា ើតបរផិវណកខនែងផលងខលបងមិ្នែពស់ជាងបី វ ីត 
ផលើកខលងខតការ  ុម្ព័ទធសាំណ្តែ់ ឬសមាា រផ្សងផទៀតខដលរកាចរនតែយល់ផចែចូលប្គប់ប្ោន់។ 

 ផ្ទែ ស់ប្រូប្បតិបតត ិការខាងកន ុង សមាា រៈ និងសកម្មភ្នពផលងខលបងផៅខាងផប្ៅវែិ 
កខនែងណ្តខដលអាចផ វ្ ើផៅបន។ រកាសកម្មភ្នពផដាយយកចិតតទុកដាក់ខ ន្កសនត ិសុែ ដូចជា 
បញ្ជ ររបស់អនកគិតលុយផៅកន ុងទីតាាំង ប៉ោុខនតតាំផែើងរបាំង 
កប្មិ្តចាំនួនលាតផៅខាងកន ុងទីតាាំងផៅផពលមួ្យ និងធានគមាែ តរាងកាយ 
និងផប្បើមា៉ោ ស់បិទមុ្ែ។ 
សូម្ផប្កើនរំលឹកអតិងិជនខដលផ វ្ ើសកម្មភ្នពកន ុងទីតាាំងឲ្យប្តែប់ផៅបរផិវណខាងផប្ៅវែិ 
ផៅផពលសកម្មភ្នពទាាំងផនេះបនបញ្ច ប់។ 

 ដាក់កខនែងទឹកអនម័្យសប្មាប់លាងថ្ដផៅប្គប់តាំបន់ទាាំងអសខ់ដលមានចរាចរណ៍ម្មាែឹកខាែ ាំង 
និងតាំបន់ផ្សងផទៀត ខដលមានការតប្ម្ង់ជួររង់ចាំទទួល និងកខនែងទទួលយកយកឈឺប កាត 
ប្បក់ សាំបុប្ត ជាផដើម្ ខដលនឹងប្តូវផកើតផែើង។ 

 ផៅផពលសមាជិក ស្កធារណៈជនទូផៅ និងបុគគលិក ុចរបសរ់បរឱ្យោន ផៅវែិផៅម្ក (ដូចជាកាត 
ឬឈីប) កន ុងរយៈផពលរាងយូរ ប្តូវធានឱ្យប្បកដថា ផប្បើទឹកអនម័្យលាងថ្ដឱ្យបនែឹកញាប់ 
និងផប្កើនរំលឹកដល់សមាជកិស្កធារណជនទូផៅផនេះ (ផដាយផ វ្ ើជាសញ្ញា  និង/ឬប្បប់ផ្ទទ ល់មាត់) 
កុាំឱ្យប៉ោេះខភនក ប្ចមុ្េះ និងមាត់របស់ពួកផគ។ 
គិតពិចរណ្តផៅផលើការ ត្ល់ផប្ស្កម្ថ្ដផៅតាម្តុនីមួ្យៗសប្មាប់ឱ្យសមាជិកស្កធារណជនទូផៅ
ផប្បើប្បស់។ ប្តូវ ត្ល់ម្ផ្ាបយកន ុងការទុកដាក់កាកសាំណល់ផៅតាម្ទីតាាំងនីមួ្យៗ 
ខដលបន ត្លផ់ប្ស្កម្ថ្ដ ឬសមាា រផ្សងផទៀត។ 

 ទុកផពលផវលាចផនែ េះផមា៉ោ ងខចកផបៀ ឱ្យមានផពលលាងថ្ដបនស្កអ តលអ ។ 

 សប្មាប់ការផលងផបៀ ខដលអនកផលងប៉ោេះសនែ ឹកផបៀ ោ៉ោ ងផហាចណ្តស ់4 ផមា៉ោ ងម្តង 
ប្តូវផបេះផចលផបៀខដលបនផលងផ ើយ សមាអ តអនម័្យផបៀទាាំងផនេះ 
ឬមិ្នប្តូវយកផៅផប្បើវលិជុាំម្តងផទៀតោ៉ោ ងតិច 7 ថ្ងៃ។ ចាំផពាេះការផលងផបៀ ខដលអនកផលងមិ្នប៉ោេះ
សនែ ឹកផបៀ បនទ ប់ពីោ៉ោ ងតិច 12 ផមា៉ោ ង ប្តូវផបេះផបៀផនេះផចល ប្តូវបែ់សមាែ ប់ផម្ផរាគ លាង
សមាអ តនឹងទឹកអនម័្យ ឬមិ្នប្តូវយកផៅផប្បើវលិជុាំម្តងផទៀតោ៉ោ ងតិច 7 ថ្ងៃ។ អនកខចកផបៀ 
និងអនកផលង និងកខនែងខដល TPPPS ខដលអាចអនុវតតបន 
ប្តូវខតផប្បើទឹកលាងថ្ដមុ្នផពលចប់ផ ត្ ើម្ផលងផបៀតាម្តុនីមួ្យៗនិងភ្នែ ម្ៗផៅផពលបញ្ច ប់
ការផលងបនមួ្យជុាំផ ើយ។ 

 ការដាក់ជាំនួសឈីបងមី ខដលជាឈីបស្កអ ត បនទ ប់ពកីារប្រូផវៀនផម្ខចកផបៀ ផ ើយប្តូវលាងសមាអ ត 
និងសមាែ ប់ផម្ផរាគផលើឈីបខដលបនផប្បើរចួ។ 

 ផរៀបចាំតុ ផៅអី មា៉ោ សុីន តុផលងខលបង ។ល។ ផៅតាំបន់ផភញៀវខាងផប្ៅ 
ផដើម្បអីាចរកាបនគមាែ តរាងកាយោ៉ោ ងផហាចណ្តស់ប្បាំមួ្យ វ ីតសប្មាប់អតិងជិន និង
កម្មករនិផោជិត។ 

 កាត់បនែយចាំនួនអនកខដលផៅតុផលងខលបងផដើម្បឱី្យផភញៀវបនបផងា ើនគមាែ តឱ្យឆ្ៃ យពោីន ។ 
កុាំអនុញ្ញា តឱ្យមានអនកផ្សងផទៀតផៅខកបរ ខដលមិ្នខម្នជាអនកផលង។ 



 កុាំបផប្ម្ើផសវាខ ន្កអាហារផៅតុផលងខលបង។ លក់ខតអាល់កុល ប្បសិនផបើទិែរមួ្ោន ជាមួ្យអាហារ 
ផដាយផ វ្ ើតាម្ផោលការណ៍ខណនាំសប្មាប់ផភ្នជនីយដាា ន។ ទទួលការកុម្ម ៉ោង់ 
និងផលើកផភសជជៈខដលមិ្នមានជាតិអាល់កុលផៅឲ្យអតិងិជនផៅតុផលងខលបង។ ផៅផពលបផប្ម្ើ
ផភសជជៈផៅនឹងតុដល់ផភញៀវម្កពបី្គួស្ករផ្សងៗ ប្តូវដាក់ផភសជជៈខកវ ឬប្បអប់ខដលមានគប្ម្ប
ប្គបជិត និងអាចផបេះផចលបន។ 

 បិទបងអ ចួបនទប់ភ្នន ល់ផដើម្បរីកាគមាែ តឱ្យផៅឆ្ៃ យពោីន ោ៉ោ ងផហាចណ្តស់ប្បាំមួ្យ វ ីត។ 
សូម្គិតពិចរណ្តផៅផលើការផបើកទីតាាំងបខនែម្ផៅកខនែងងមីជាំនួសវែិ ផដើម្បីបផងា ើន
នូវការរកាគមាែ តរាងកាយ និង ត្ល់ស្កែ នីយអនម័្យផៅកខនែងងមីផ្សងផទៀត។ 

 ផរៀបចាំកខនែងអងគ ុយ និងខ ន្កបិទជិតថ្នទីតាាំងភ្នន លផ់ប្ៅទលីានប្បកួត។ ផប្បើប្បស់របាំងរាងកាយ 
ផៅកខនែងណ្តខដលចាំបច់។ 

 ត្ល់្ នធានននផដើម្បីជួយផលើកកម្ពស់អនម័្យផ្ទទ ល់ែល នួរបស់សមាជិកស្កធារណជនទូផៅ 
រមួ្មានប្កដាសជូតមាត់ ្ុងសប្មាម្ខដលមិ្នបច់យកថ្ដផបើក ស្កប ូលាងថ្ដ 
ទីកខនែងសប្មាប់លាងថ្ដ ទឹកអាកុលលាងថ្ដ (ោម នជាតិផម្តាណុល) ថាម ាំសមាែ ប់ផម្ផរាគ 
និងកខនសងជូតថ្ដ ខដលអាចផបេះផចលបន។ 
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