
 បញ្ជ ីត្រួរពិនិរយទូទៅ COVID-19 
សត្ាប់សារមនទ ីរ និងវចិិត្រសាលខាងទត្ៅ 

ថ្ងៃទី 2 ខែកកកដា ឆ្ន ាំ 2020 

បញ្ជ ីត្រួរពិនិរយននេះមាននោលបាំណងជួយនៅដល់និនោជកនៅឯសារមនទ ីរ និងវចិិត្រសាលខាងនត្ៅ អនុវរត
ខែនការរបស់ែល នួ នដើមបីទប់សាក រ់ការរកីរាលដាលថ្នជាំងឺ COVID-19 នៅកខនែងន វ្ ើការ ន ើយនិងបាំនពញបខនែមនៅ
តាមការខណនាំសត្មាប់សារមនទ ីរ និងវចិិត្រសាលនៅខាងនត្ៅ។ បញ្ជ តី្រួរពិនិរយននេះគឺជានសចកត ីសនងេប និងមានសារ
ែែ ីៗសត្មាប់ខែនកែែេះថ្នការខណនាំ។ ន វ្ ើឲ្យែល នួអនកយល់កាន់ខរចាស់ពីការខណនាំ មុននពលនត្បើបញ្ជ ីត្រួរពិនិរយននេះ។ 

ខ្ល ឹមសារននផែនការជាកល់ាក់ទៅកផនលងទ វ្ ើការជា
លាយលកខណ៍អកសរ 
 បុគគល(នន)ខដលទទួលែុសត្រូវកន ុងការអនុវរតខែនការ។ 

 ការវាយរថ្មែហានិភ័យ និងវធិានការខដលនឹងត្រូវអនុវរតនដើមបីទប់សាក រ់ការរកីរាលដាលថ្នវរុីស។ 

 ការនត្បើមា៉ា ស ់ឬរបាំងមុែ អនុនោមតាមការខណនាំរបស ់CDPH ។ 

 ការបណុ្េះបណ្តត ល និងការត្បត្ស័យទាក់ទងជាមួយកមមករនិនោជិរ និងរាំណ្តងកមមករនិនោជិរ
ខដលមានកន ុងខែនការ។ 

 ដាំនណើរការពិនិរយនមើលអនុនោមភាព និងករ់ត្តា ត្ពមទាាំងខករត្មូវចាំណុចែវេះខារ។ 

 ដាំនណើរការថ្នការនសុើបអនងករករណីកូវដី សូមែតល់ដាំណងឹដល់មនទ ីរសុខាភិបលកន ុងមូលដាា ន និង
កាំណរ់អរតសញ្ញា ណ ក៏ដូចជា ដាក់ឲ្យដាច់នដាយខែកពីទាំនក់ទាំនងជិរសន ិទធនៅកខនែងន វ្ ើការ និង
បុគគលិកខដលបនឆ្ែង។ 

 ពិ្ីសារសត្មាប់នពលខដលកខនែងន វ្ ើការមានការែ្ុេះនែើងថ្ននមនរាគននេះត្សបតាម ការខណនាំរបស ់
CDPH។  

ត្បធានបទសត្ាប់បណ្ត ុះបណ្តា លបុគ្គលកិ និងអនកសម ័ត្គ្
ចិរា 
 ព័រ៌មានសត ីពីជាំងឺ COVID-19 ទប់សាក រ់ការរកីរាលដាល និងជាពិនសសអនកខដលងាយរងនត្ោេះ។ 

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

 សារៈសាំខាន់ថ្នការមិនមកន វ្ ើការ ត្បសិននបើកមមករមានការកអក ត្គនុនៅត  ពិបកដកដនងហ ើម ញាក់ 
ឈឺសាច់ដុាំ ឈឺកាល ឈឺបាំពង់ក បរ់បង់រសជារិឬកែ ិនងមី រឹងត្ចមុេះ ឬន ៀរសាំនបរ ចនងាអ រ ឬកអ រួ 
ឬរាករសូញឹកញាប់ ឬត្បសនិនបើពួកនគ ឬនរណ្តមាន ក់ខដលពួកនគបនទាក់ទងជាមួយត្រូវបននគ
ន វ្ ើនរាគវនិិចឆ ័យថាមានជាំងឺ COVID-19។  

 បនទ ប់ពីការន វ្ ើនរាគវនិិចឆ ័យថ្ន COVID-19 បុគគលិកអាចត្រលប់មកន វ្ ើការវញិបនទ ប់ពីរយៈនពល 
10 ថ្ងៃ ចាបត់ាាំងពីការចាបន់ែតើមបងាហ ញនរាគសញ្ញា  និង 72 នមា៉ា ងនដាយោម នត្គនុនៅត ។ 

 នៅនពលត្រូវខសវងរកការពាបល។ 

 សារៈសាំខាន់ថ្នការោងថ្ដ។ 

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

 ការនត្បើត្បសប់នត្រឹមត្រូវថ្នមា៉ា ស ឬរបាំងមុែ រមួទា ាំងព័រ៌មាននៅកន ុង ការខណនាំរបស ់CDPH។ 

https://covid19.ca.gov/pdf/guidance-outdoor-museums.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 ីពីអរែត្បនោជន៍ថ្នការឈប់សត្មាកនដាយមានត្បក់ឈន លួ រមួមាន ចាប់ថ្នការនឆ្ែ ើយ

របនៅនឹងនមនរាគកូរ ណូ្តនដាយយកត្គួសារជាចមបង និងអរែត្បនោជន៍សាំណងរបស់បុគគលិក
នត្កាម បទបញ្ញជ ត្បរិបរត ិនលែ N-62-20 របសអ់ភិបលរដា ែណៈនពលខដលបទបញ្ញជ ននេះចូលជា
្រមាន។ 

 បណុ្េះបណ្តត លអនកន ៉ា ការឯករាជយ កមមករន វ្ ើការបនណ្តត េះអាសនន  ឬជាប់កិចចសនា និងអនកសម ័ត្គ
ចិរតនៅកន ុងនោលការណ៍ទាាំងននេះ និងធានថាពួកនគមានឧបករណ៍ការពារែល នួ (PPE) ខដលចាាំប
ច់។ 

 វធិានការត្គ្ប់ត្គ្ង នងិត្រួរពិនិរយបុគ្គល 
 ការពិនិរយនរាគសញ្ញា  និង/ឬការពិនិរយសីរុណហភាព។ 

 នលើកទឹកចិរតកមមករនិនោជិក អនកសម ័ត្គចិរត និងអនកចូលមកនលង ខដលឈឺ ឬបងាហ ញនរាគសញ្ញា
ថ្នជាំងឺកូវដី-19 ឲ្យសាន ក់នៅែទេះ។ 

 នលើកទឹកចិរតឲ្យមានការោងថ្ដញឹកញាប់ និងការនត្បើត្បស់ទឹកអនម័យោងថ្ដ។ 

 ែតល ់និងធានថាកមមករនត្បើឧបករណ៍ការពារែល នួ (PPE) ខដលចាាំបច់ទាាំងអស់។ 

 ែតល់នត្សាមថ្ដខដលអាចនបេះនចាលបន ដល់កមមករជាការបខនែមនលើការោងថ្ដញឹកញាប់សត្មាប់
កិចចការ ដូចជាការកាន់របស់របរខដលប៉ាេះជាញឹកញាប់ ឬន វ្ ើការពិនិរយនរាគសញ្ញា ។ 

 ដាក់សាែ កសញ្ញា នដើមបីត្បត្សយ័ទាក់ទងនៅអរិងិជនថា ពួកនគត្រូវនត្បើមា៉ា ស ឬរបាំងមុែ អនុវរត
ការរកាគមាែ ររាងកាយ ោងថ្ដជាមួយសាប ូឲ្យបនញឹកញាប់ នត្បើទឹកអនម័យោងថ្ដ និងមិន
យកថ្ដប៉ាេះនលើថ្ែទមុែរបស់ពួកនគ។ 

 នត្កើនរំលឹកនភញៀវឲ្យយកមា៉ា ស ់ឬរបាំងមុែ និងធានថា មា៉ា ស ់ឬរបាំងមុែអាចមានសត្មាប់នត្បើ និង
ែតល់ឲ្យនៅអរិងជិនខដលចូលមក នដាយោម នមា៉ា ស់ ឬរបាំងមុែ។ 

ពិ្ីការសាា រ និងសាល បទ់មទោគ្ 
 អនុវរតការសមាអ រនៅរាំបន់ខដលមានចរាចរណ៍កុេះករ និងកខនែងនត្បើរមួោន  ឲ្យបន ម រ់ចរ់។ 

 សមាអ រនដាយនត្បើទឹកសមាែ ប់នមនរាគនលើថ្ែទខដលត្រូវបនប៉ាេះញឺកញាប់។ 

 សមាអ រថ្ែទខាងនត្ៅ ខដលន វ្ ើពីផ្លែ សទ ិក ឬនោ េះ ប៉ាុខនតមិនត្រូវសមាអ រកខនែងររ់នលង នឈើ ឬែល វូនដើរ
នែើយ។ 

 សមាអ រ និងន វ្ ើអនម័យឧបករណ៍រមួ ចននែ េះនពលថ្នការនត្បើត្បស់នីមួយៗ។ 

 កមាច រ់នមនរាគនលើឧបករណ៍ខដល ុចនៅោន រវាងកមមករនិនោជិរ និងអរិងិជន ដូចជា ប ៊ិច
ខែនទីខដលនត្បើនែើងវញិបន ។ល។ 

 ែតល់ខែនទីខដលអាចនចាលបន នសៀវនៅខណនាំ ។ល។ និងន វ្ ើឲ្យសមាា រៈទា ាំងននេះអាចនមើលបននលើ
ឧបករណ៍នអែិចត្រូនិករបស់នភញៀវ។ 

 នត្បើត្បស់ខរកាសអូឌីយ៉ាូ  ត្បសិនឧបករណ៍ទាាំងននេះត្រូវបនកមាច រ់នមនរាគបនត្រឹមត្រូវ បនទ ប់ពី
ការនត្បើនីមួយៗ។ 

 បាំពាក់ឧបករណ៏នៅត្ចកចូលកខនែងន វ្ ើការជាមួយែលរិែលអនម័យត្រឹមត្រូវ រមួទា ាំងទឹកអនម័
យោងថ្ដ និងត្កដាសអនម័យសត្មាប់ជូរ និងធានឲ្យរបស់ទាាំងននេះមានសត្មាប់នត្បើ។ 

 ធានថា កខនែងអនម័យបនតមានត្បរិបរត ិការ និងមានសុ្កត្គប់នពល។ 

 ែតល់ទឹកអនម័យោងថ្ដដល់នភញៀវនៅកខនែងខដលមានចរាចរណ៍កុេះករ ដូចជាត្ចកចូល ជានដើម។ 

 នត្បើែលិរែលខដលបនអនុម័រសត្មាប់ការនត្បើត្បសត់្បឆ្ាំងនឹង COVID-19 សត ពី ីទីភាន ក់ងារ
ការពារបរសិាែ ន (EPA)-បញ្ជ  ីខដលបនអនុញ្ញា រ និងបណុ្េះបណ្តត លកមមករពីនត្ោេះថាន ក់គីមី ការ
ខណនាំែលិរែល រត្មូវការែយល ់និងរត្មូវការ Cal/OSHA។ អនុវរត  វ ិ្ ីសា្សតសមាអ រជាំងឺ ឺរនដាយ
សុវរែ ិភាពរបស ់CDPH។ 

 ែតល់នពលដល់កមមករនិនោជិរនដើមបីអនុវរតការអនុវរតអនម័យ អាំែុងនពលថ្ននវនន វ្ ើការ និង
ពិចារណ្តនលើការជួលត្កមុ  ុនសាំអារភាគីទីបី។ 

 ដាំនែើងឧបករណ៍មិននត្បើថ្ដ ត្បសិននបើអាច។ 

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 ីផណនាំអាំពីការរកាគ្ាល រោងកាយ 
 អនុវរត វធិានការនដើមបីរកាគមាែ ររាងកាយរបស់កមមករនិនោជិរោ៉ា ងរិចត្បាំមួយ វ ីរ នដាយនត្បើ

 វធិានការដូចជា ការខបងខចករបូវនត  ឬសញ្ញា ខដលនមើលន ើញ (ឧទា រណក៍ារកាំណរ់ជាន់ សក ុ រពណ ៌
ឬសញ្ញា នដើមបីចងអ ុលបងាហ ញពីកខនែងខដលកមមករនិនោជិរ និងអរិងិជន/នភញៀវគួរឈរ)។ 

 កាំណរ់ែល វូដាច់នដាយខែកសត្មាប់ការចូល និងនចញនៅកខនែងតាាំងពិពណ៌  វចិិត្រសាលនៅខាង
នត្ៅ និងកខនែងន វ្ ើការនៅខាងកន ុង នដើមបជួីយរកាគមាែ ររាងកាយ និងបនងក ើរែល វូនដើរ និងែល វូឆ្ែង
ការ់នដើមបីទប់សាក រ់មិនឲ្យកមមករនិនោជិរ និងនភញៀវនដើរការ់ោន ។ 

 ចារ់តាាំងបុគគលិកឲ្យនាំនភញៀវនចញពីរាំបន់ខដលមានចរាចរណ៍កុេះករ នដើមបីទប់សាក រ់ការជាំនុាំោន ។ 

 កាំណរ់ចាំនួនមនុសសចូលជាអរិបរមា នដើមបធីានការរកាគមាែ ររាងកាយ។ 

 ពិចារណ្តការនត្បើត្បស់ត្បពន័ធកក់សាំបុត្រជាមុននដើមបងីាយនរៀបចាំការចូលទសសនរបស់នភញៀវ។ 

 កាំណរ់ត្កមុនភញៀវទសសនជាត្កមុ ខដលមានមនុសសត្បាំមួយនក់ ឬរិចជាងននេះ និងមិនត្រូវត្ចបច់
បញ្ច លូនភញៀវខដលមកពីត្គួសារនែសងនៅកន ុងត្កមុខរមួយនែើយ។ 

 នរៀបចាំកខនែងអងគ ុយនែើងវញិ ឬយកវានចញ នដើមបីរកាគមាែ ររាងកាយរវាងអនកនត្បើត្បសម់ាន ក់ៗ។ 

 បិទកខនែងតាាំងពិព័រណ៍អនត រកមម ខដលជាកខនែងរត្មូវឲ្យមានគមាែ ររាងកាយ។ 

 នត្បើត្បសក់ារអនុវរតការងារឲ្យបនត្រឹមត្រូវ នដើមបីកាំណរ់ចាំនួនកមមករនិនោជិរនៅនលើកខនែងន វ្ ើ
ការកន ុងនពលខរមួយ។ 

 នរៀបចាំកខនែងកន ុងការោិល័យ កខនែងន វ្ ើការ បញ្ជ រចុេះន ម្ េះនចញ ។ល។ នដើមបីឲ្យមានគមាែ រោ៉ា ង
រិចត្បាំមួយ វ ីររវាងបុគគលកិមាន ក់ៗ។  

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

 កាំណរ់រចនសមព័នធ នែើងវញិ ដាក់កាំ ិរ ឬបិទបនទប់សត្មាករមួ និងែតល់ជនត្មើសទីកខនែងខដល
អាចអនុវរតគមាែ ររាងកាយបន។ 

 នចៀសវាងការនត្បើរងយនតរមួោន  នៅនពលន វ្ ើដាំនណើរតាមដងែល វូ។ 

 កាំណរ់ចាំនួនមនុសសខដលនែើងជិេះជនណត ើរយនត  និងនលើកទឹកចិរតឲ្យមានការពាក់មា៉ា ស់ ឬរបាំងមុែ។ 

 លុបបាំបរ់ការប៉ាេះពាល់ផ្លទ ល់ចាំនពាេះការត្បគល់ទាំនិញ។ 

 នរៀបចាំចាំណរោនយនតនែើងវញិ នដើមបកីារ់បនែយទីកខនែងកកកុញោន  និងធានឲ្យមានការខញក
គមាែ រឲ្យបនត្រឹមត្រូវ និងការ់បនែយការទាំនក់ទាំនងនៅកខនែងបង់ត្បក់។ 
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