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បញ្ជ ីត្រួរពិនិរយននេះគឺមាននោលបាំណងសត្មាបជួ់យនៅដលន់ៅនសវាខងទាំផ្ទា ល់ែល នួខដលបានពត្ងីកបខនែម ន វ្ ើការ
ត្រួរពិនិរយនមើលខែនការរបស់ែល នួ នដើមបីទប់ស្កក រ់ការរកីរាលដាលថ្នជាំងឺ COVID-19 នៅកខនែងន វ្ ើការ ន ើយនិង
បាំនពញបខនែមនៅតាម ការខណនាំសត ីពីនសវាខងទាំផ្ទា ល់ែល នួខដលបានពត្ងីកបខនែម ខដលែតលជូ់ននៅនត្ៅនគ ដាា ន។ 
បញ្ជ ីត្រួរពិនិរយននេះគឺជានសចកត ីសនងេប និងមានស្ករែែ ីៗសត្មាប់ខែនកែែេះថ្នការខណនាំ។ ន វ្ ើឲ្យែល នួអ្នកយល់កាន់ខរ
ចាស់ពីការខណនាំ មុននពលនត្បើបញ្ជ ីត្រួរពិនិរយននេះ។ 

ខ្ល ឹមសារននថផ្នការជាកល់ាក់ទៅកថនលរទ វ្ ើការជា
លាយលកខណ៍អកសរ 
 បុគគល(នន)ខដលទទួលែុសត្រូវកន ុងការអ្នុវរតខែនការ។ 

 ការវាយរថ្មែហានិភ័យ និងវធិានការខដលនឹងត្រូវអ្នុវរតនដើមបីទប់ស្កក រ់ការរកីរាលដាលថ្នវរុីស។ 

 ការនត្បើមា៉ា ស ់ឬរបាាំងមុែ អ្នុនោមតាមការខណនាំរបស ់CDPH ។ 

 ការបណុ្េះបណ្តត ល និងការត្បាត្ស័យទក់ទងជាមួយកមមករនិនោជិរ និងរាំណ្តងកមមករនិនោជិរ
ខដលមានកន ុងខែនការ។ 

 ដាំនណើរការពិនិរយនមើលអ្នុនោមភាព និងករ់ត្តា ត្ពមទាំងខករត្មូវចាំណុចែវេះខារ។ 

 ដាំនណើរការថ្នការនសុើបអ្នងករករណីជាំងឺ COVID សូមជូនដាំណឹងដល់មនា ីរសុខាភិបាលកន ុងមូលដាា ន 
និងកាំណរ់អ្រតសញ្ញា ណ ត្ពមទាំងដាក់ដាច់នដាយខែកពីទាំនក់ទាំនងនៅកខនែងន វ្ ើការជិរសន ិទធ
របស់កមមករខដលឆ្ែងជាំងឺ។  

 ខបបបទសត្មាប់កខនែងន វ្ ើការនៅនពលមានការែ្ុេះនែើងថ្នជាំងឺននេះ ត្សបតាមការខណនាំរបស ់
CDPH ។ 

 អ្នុនោមតាមបទដាា នរបស់ Cal/OSHA កន ុងការបង្កក រជាំងឺខដលបងកនដាយកនតត ដល់កមមករ
និនោជិរខដលន វ្ ើការខាងនត្ៅ រមួមានខែនការបង្កក រជាំងឺខដលបងកនដាយកនតត ខដលមានសរនសរ
ជាោយលកេណ៍អ្កសរ។ 

ត្បធានបទទផ្សរៗសត្ាប់វេគបណ្ត ុះបណ្តត លកមមករ 
 ព័រ៌មានសត ីពីជាំងឺ COVID-19 ទប់ស្កក រ់ការរកីរាលដាល និងជាពិនសសអ្នកខដលង្កយរងនត្ោេះ។ 

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

 ចាំណុចសាំខាន់ គឺមិនត្រូវនៅន វ្ ើការនទ ត្បសិននបើបុគគលិក មាននរាគសញ្ញា ជាំងឺ COVID-19 ដូចខដល
មជឈមណឌ លថ្នការត្គប់ត្គង និងការពារជាំងឺ (CDC) បានពិពណ៌ន ដូចជា មានកអក នៅត ែល នួ 
ពិបាកដកដនងហ ើម ត្គនុញាក់ ឈឺស្កច់ដុាំ ឈឺកាល ឈបឺាំពង់ក ងមីៗខលងដឹងរសជារិ ឬដឹងកែ ិន រឹង
ត្ចមុេះ ឬន ៀរសាំនបារ កអ រួចនង្កអ រ ឬរាគរសូ ឬត្បសិននបើពួកនគ ឬនរណ្តមាន ក់ ខដលពួកនគធាែ ប់
ទក់ទងជាមួយ ន ើយត្រូវបានន វ្ ើនរាគ វនិិច័័យរកន ើញថាមានជាំងឺ COVID-19។  

https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-outdoor-personal-care--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.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


 បនា ប់ពីការន វ្ ើនរាគវនិិច័័យថ្ន COVID-19 បុគគលិកអាចត្រលប់មកន វ្ ើការវញិបនា ប់ពីរយៈនពល 
10 ថ្ងៃ ចាបត់ាាំងពីការចាបន់ែតើមបង្កហ ញនរាគសញ្ញា  និង 72 នមា៉ា ងនដាយោម នត្គនុនៅត ។ 

 នៅនពលត្រូវខសវងរកការពាបាល។ 

 ស្ករៈសាំខាន់ថ្នការោងថ្ដ។ 

 ស្ករៈសាំខាន់ថ្នការរកាចមាៃ យពោីន  ទ ាំងនៅកន ុងនមា៉ា ងន វ្ ើការ និងនត្ៅនមា៉ា ងន វ្ ើការ។ 

 ការនត្បើត្បាសប់ានត្រឹមត្រូវថ្នមា៉ា ស ឬរបាាំងមុែ រមួទ ាំងព័រ៌មាននៅកន ុង ការខណនាំរបស ់CDPH។ 

 នរាគសញ្ញា  និងការបង្កក រជាំងឺខដលបងកនដាយកនតត  នដាយអ្នុវរតតាម លកេែណឌ របស់ Cal/OSHA។ 

 ព័រ៌មានសត ីពីអ្រែត្បនោជន៍ថ្នការឈប់សត្មាកមានត្បាក់ឈន លួ រមួមាន ចាប់ថ្នការនឆ្ែ ើយរប
នៅនឹងនមនរាគកូរ ណូ្តនដាយយកត្គួស្ករជាចមបង និងអ្រែត្បនោជន៍សាំណងរបស់កមមករសែ ិរនៅ
នត្កាម បទបញ្ញជ ត្បរិបរត ិ N-62-20 របស់អ្ភិបាលរដា ែណៈនពលខដលបទបញ្ញជ ននេះចូលជា្រមា
ន។ 

 បណុ្េះបណ្តត លអ្នកនត៉ា ការឯករាជយ អ្នកន វ្ ើការបនណ្តដ េះអាសនន  ឬអ្នកជាប់កិចចសនាកន ុងនោលការណ៍
ទាំងននេះ ន ើយធានថា ពួកនគមានឧបករណ៍ការពារែល នួ (PPE) ខដលចាាំបាច់។ 

 វ ធាធានការត្េប់ត្េរ នរិត្រួរពិនិរយបុេគល 
 ការពិនិរយនរាគសញ្ញា  និង/ឬការពិនិរយសីរុណហភាព។ 

 នលើកទឹកចិរតកមមករ និងអ្រិងិជនខដលមានជាំងឺ ឬមាននចញនរាគសញ្ញា ថ្នជាំងឺ COVID-19 ឲ្យ
សត្មាកនៅែាេះ។ 

 នលើកទឹកចិរតឲ្យមានការោងថ្ដញឹកញាប់ និងការនត្បើត្បាស់ទឹកអ្នម័យោងថ្ដ។ 

 ត្រូវែតល ់និងធានថា បុគគលិកនត្បើត្បាស់ឧបករណក៍ារពារទាំងអ្ស់ខដលរត្មូវឲ្យនត្បើ រមួទ ាំង
ឧបករណ៍ការពារខភនក នត្ស្កមថ្ដ និងរបាាំងការពារមុែនៅនពលចាាំបាច់។ 

 ែតលន់ត្ស្កមថ្ដខដលអាចនបាេះនចាលបាន ដល់កមមករនិនោជិរខដលប៉ាេះពាល់សមាា រខដលត្បឡាក់
នដាយវរថ ុរាវនចញពីរាងកាយ និងជាការបខនែមនលើការោងថ្ដញឹកញាប់សត្មាបកិ់ចចការជូរសមាអ រ 
ដូចជាការកាន់របស់របរខដលប៉ាេះជាញឹកញាប់ ឬន វ្ ើការពិនិរយនរាគសញ្ញា ។ ត្រូវែតល់នត្ស្កមថ្ដខដល
នត្បើន ើយនបាេះនចាល សត្មាប់នសវាកមមទ ាំងឡាយណ្តខដលត្រូវការនត្ស្កមថ្ដ។  

 ទក់ទងនៅអ្រិងជិន មុនការអ្នញ្ជ ើញមកដល់របស់ពួគនគ និងសួរថានរើពួកនគ ឬនរណ្តមាន ក់នៅ
កន ុងែាេះរបស់ពួកនគមាននរាគសញ្ញា  COVID-19 ឬអ្រ់ ន ើយត្បសិននបើមាន ត្រូវន វ្ ើការកាលវភិាគ
ណ្តរ់ស្ករជាងមី។  

 មិនត្រូវែតល់ការអ្នុញ្ញា រដល់មិរតភកត ិ ឬត្គួស្កររបស់អ្រិងិជនចូលកខនែងន វ្ ើការននេះនទ នលើក
ខលងខរឪពុកមាត យ ឬអាណ្តពាបាលខដលត្រូវអ្មដាំនណើរជូនកុមារ ប៉ាុនណ្តណ េះ។ 

 ត្រួរពិនិរយអ្រិងិជននៅនពលអ្នញ្ា ើញមកដល់ ឬនរៀបការវភិាគស្ករជាងមសីត្មាប់អ្រិងិជនខដល
បង្កហ ញនូវសញ្ញា ណថ្នជាំងឺ។ 

 បង្កហ ញការខណនាំដល់អ្រិងិជនជាលកេែណឌ ថ្ននសវាកមម រមួមាន ការពាក់មា៉ា ស់ ឬរបាាំងមុែ ការ
នត្បើទឹកអ្នម័យោងថ្ដ និងការរកាគមាែ ររាងកាយ។ ន វ្ ើឲ្យនោលការណ៍ខណនាំទាំងននេះអាចចូល
នមើលបានតាមលកេណៈឌជីងីលែងខដរ។ 

ពិ្ីការសាា រ និរសាល បទ់មទោេ 
 សត្មបសត្មួលជាមួយមិរតរមួការង្ករ អ្នកជួល និងអ្នកជួលបញ្ជ រ ឲ្យអ្នុវរតការសមាអ រឲ្យបាន

 ម រ់ចរ់កន ុងរាំបន់ខដលមានមនុសសកុេះករ។ 

 ោងសមាអ រនដាយទឹកសមាែ ប់នមនរាគនលើថ្ែាខដលត្រូវបាននត្បើជាទូនៅឲ្យបានញឺកញាប់។ 

 នត្បើត្បាស់ែលិរែលកត្មិរសត ង់ដារមនា ីរនពទយ ខដលត្រូវបានអ្នុម័រឲ្យនត្បើត្បឆ្ាំងនឹងជាំងឺ 
COVID-19 នៅកន ុង បញ្ជ ីអ្នុញ្ញា រឲ្យនត្បើត្បាស់របស់ទីភាន ក់ង្ករការពារបរសិ្កែ ន (EPA) នដើមបីសមាអ រ 
និងសមាែ ប់នមនរាគនលើអ្វ ីមួយខដលអ្រិងិជនប៉ាេះពាល់។ ែតល់ការបណុ្េះបណ្តត លដល់កមមករនិនោជិរ
សត ីអ្ាំពីនត្ោេះថាន ក់កន ុងការនត្បើត្បាស់ស្ករធារុគីមី ការខណនាំពីែលិរែល រត្មូវការែយល់នចញចូល 
និងលកេែណឌ រត្មូវរបស់ Cal/OSHA និង  វ ិ្ ីស្ក្សតសមាអ រជាំងឺ ឺរនដាយសុវរែ ិភាពរបស់ CDPH។ 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://www.dir.ca.gov/dosh/HeatIllnessInfo.html
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.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/OHB/Pages/OHWMay2020.aspx


 ត្ប់ន ើគត្មបផ្ទែ សា ិក ឬខដលអាចនបាេះនចាលបាន នៅនលើថ្ែាខដលមានសភាពទន់ ដូចជា នៅអី្
អ្ងគ ុយ និងនបាេះនចាល ឬសមាអ រវា បនា ប់ពកីារនត្បើរចួរបស់អ្រិងិជនមាន ក់ៗ។ 

 កមាច រ់នមនរាគនលើត្បដាប់ត្បដារទាំងអ្ស់នៅតាមស្កែ នីយ៍ន វ្ ើការ និងនៅកន ុងបនាប់ពាបាលឲ្យ
បានត្រឹមត្រូវ នៅនពលអ្រិងិជនមាន ក់ៗនត្បើរចួ។ សូមនមើលនោលការខណនាំសត្មាប់ភាពលមអិរ។ 

 ធានថា ត្បព័នធ ទឹកទាំងអ្ស់មានសុវរែ ិភាពកន ុងការនត្បើត្បាស់នដើមបកីារ់បនែយហានិភ័យថ្នជាំងឺ 
Legionnaires។ 

 យកនចញនូវនត្ស្កមពូក ឬភួយ កខនសងជូរែល នួ និងកនាបនែសងៗខដលបាននត្បើរចួ បនា ប់ពីការ
ពាបាលនិមួយៗ។ សូមកុាំអ្ត្ងួនសមាា រកែវក់ខដលត្រូវនបាកគក់។ ដាក់នត្ស្កមពូក ឬភួយកន ុង
ត្បអ្ប់បិទជិរនដើមបយីកនៅនបាកគក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។ 

 សមាអ រនដាយនត្បើមា៉ា សុីនបូម្ូលីជាមួយរត្មង HEPA ឬវ ិ្ ីនែសងនទៀរខដលមិនបាំ ខបកភាន ក់ង្ករ
បងកនរាគចូលកន ុងែយល់។ 

 ពិចារណ្តកន ុងការរត្មូវឲ្យកមមករនិនោជិរពាក់ត្បដាប់ដុសជូរ ឬប្រូសនមែៀកបាំពាក់ពួកនគ 
បនា ប់ពីបនត្មើអ្រិងជិនមាន ក់ៗន ើយ។ 

 សូមកុាំនត្បើរបស់របរ (ឧ. នែន ើយ នៅអី្ត្កណ្តរ់) ខដលមានថ្ែាខដលមិនអាចសមាអ របានត្រឹមត្រូវ។ ែត
ល់ជូននៅអី្ខដលមានថ្ែារងឹ មិនត្ជាប ឬក្នតកខដលមានថ្ែា ា្ំរងឹមាាំ ឬផ្ទែ សា ិកសត្មាប់អ្រិងជិន
ដាក់សនមែៀកបាំពាក់ពួកនគចូលនៅកន ុង ឬនៅនលើ ន ឹង។ 

 មិនត្រូវឲ្យសមាា រនែសងៗ មានដូចជា ទសសនវដត ី នសៀវនៅ កាន វ  នៅកន ុងបរសិ្កែ នខាងនត្ៅនែើយ។ 

 ជូរសមាអ រកខនែងតាាំងែលរិែលនែសងៗឲ្យបាន ម រ់ចរ់។ យកនចញ ឬនបាេះនចាលែលិរែល
សត្មាប់ “ន វ្ ើនរសត ”។ 

 នលើកទឹកចិរតឲ្យមានការនត្បើការឥណទន និងការទូទរ់ត្បាក់នដាយមិនចាាំបាច់ប៉ាេះ ឬឲ្យអ្រិងិ
ជននត្បើលយុ ឬខសក។ 

 ដាំនែើងឧបករណ៍នដាយមិននត្បើថ្ដនៅប៉ាេះ ត្បសិននបើអាចន វ្ ើបាន មានដូចជា កខនែងោងថ្ដខដល
មានកាលរ បូ ៊ឺនណទឹកនចញសវ ័យត្បវរត ិ និងមា៉ា សុីនបនញ្ចញត្កដាសជូរថ្ដ។ 

 បាំពាក់រាំបន់ទទួលនភញៀវ និងកខនែងការង្ករ ជាមួយែលិរែលអ្នម័យត្រឹមត្រូវ ខដលរមួមានទឹក
អ្នម័យោងសមាអ រថ្ដ និងត្កដាសជូរថ្ដ ន ើយធានថា របស់ទាំងននេះគឺមានសត្មាប់នត្បើជា
និចច។ 

 ធានថា កខនែងអ្នម័យបនតមានត្បរិបរត ិការ និងមានសុ្កត្គប់នពល។ 

 ែតល់នពលនវោដល់កមមករនិនោជិរអ្នុវរតអ្នម័យកន ុងអ្ាំែុងនពលប្រូនវនន វ្ ើការរបស់ពួកនគ ជា
ខែនកមួយថ្នការពវកិចចការង្កររបស់ពួកនគ។ 

 នចៀសវាងនត្បើរមួោន នូវឧបករណ៍អូ្ឌីយ៉ាូ  ទូរស័ពា នងបែ ិរ កុាំពយូ ទ័រយួរថ្ដ រុ ប ៊ិក និងសមាា រការង្ករ
នែសងនទៀរ។ មិនត្រូវនត្បើ PPE រមួោន ជាដាច់ខារ។ 

 ពិចារណ្តការនលើការន វ្ ើឱ្យត្បនសើរនែើងនូវការនត្ចាេះែយល់ និងែយល់នចញចូល។ 

ទសចកត ីថណនាំអាំពីការរកាេាល រោរកាយ 
 អ្នុវរត វធិានការកន ុងការរកាគមាែ ររាងកាយរបស់កមមករនិនោជិរោ៉ា ងរិចត្បាាំមួយ វ ីរ នដាយ

នត្បើវធិានការដូចជា ការខបងខចករបូវនត  ឬសញ្ញា ខដលនមើលន ើញ (ឧទ រណ៍ការកាំណរ់ជាន់ សក ុ
រពណ ៌ឬសញ្ញា នដើមបីចងអ ុលបង្កហ ញពីកខនែងខដលកមមករនិនោជិរគួរឈរ)។ 

 នត្បើរបាាំង Plexiglas ឬរបាាំងការពារនែសងនទៀរ នៅកខនែងខដលមិនអាចចរកាគមាែ ររាងកាយ
បាន រមួទាំងនៅចននែ េះស្កែ នីយ៍ន វ្ ើការនីមួយៗ។ 

 នរៀបចាំការណ្តរ់ជួប និងផ្ទអ កមិនឲ្យមានការនដើរចូលនដើមបីណ្តរ់ជួប។ 

 អ្នុវរតបនចចកវទិាចុេះន ម្ េះចូលខបបនិមម ិរនដើមបីជូនដាំណឹងនៅកមមករនិនោជិរ នៅនពលខដល
អ្រិងិជនមកដល់។ និងនសន ើសុាំឲ្យអ្រិងិជនរង់ចាាំនៅខាងនត្ៅកន ុងកខនែងខដលអ្នុញ្ញា រឲ្យមានគ
មាែ ររាងកាយ។  

 បនងក ើរកខនែងទទួលនភញៀវនៅខាងនត្ៅ ខដលអ្រិងិជនអាចចុេះន ម្ េះចូលបាន ែណៈនពលកាំពុង
អ្នុវរតការខណនាំពីគមាែ ររាងកាយ។ របាាំងបនាេះផ្ទែ ស់សា ីក (Plexiglas) ឬរបាាំងការពារនែសងនទៀរ
នៅកខនែងណ្តខដលមិនអាចអ្នុវរតការរកាគមាែ ររាងកាយ។ 



 ពិចារណ្ត ែតលជូ់នកមមករនិនោជិរ ខដលនសន ើសុាំជនត្មើសការពវកិចចខដលបានខកខត្ប ខដលការ់
បនែយការប៉ាេះពាល់ជាមួយអ្រិងិជន និងកមមករនិនោជិរនែសងនទៀរ។ 

 នជៀសវាងឲ្យបុគគលិករចាប់ថ្ដ ឱ្ប ឬការស្កវ គមន៍ខដលមានលកេណៈត្សនដៀងោន  ខដលបាំពានដល់គ
មាែ ររាងកាយ។ 

 បនងក ើរកខនែងសត្មាកខាងនត្ៅអាោរ នដាយមានដាំបូល និងការនរៀបចាំកខនែងអ្ងគ ុយ ខដលធាន
ឲ្យបាននូវគមាែ ររាងកាយ។ 

 ថ្លរត្មូវកិចចត្បជុាំបុគគលិក នដើមបធីានឲ្យបាននូវគមាែ ររាងកាយ និងនត្បើទូរស័ពា ឬការត្បជុាំតាមអីុ្
ន្ឺណិរ ( វបិប ណណ្ត) ត្បសិននបើអាចន វ្ ើនៅបាន។ 



ការពិចារណ្តបថនែមទទៀរសត្ាប់ទសវាថែទាំសមផសស ថែ
រកាថសែក នរិទត្េឿរសាំអារ 
 កមមករនិនោជិរគួរពាក់របាាំងការពារមុែនដើមបកីារពារខភនក (នដាយមានមា៉ា ស់ ឬរបាាំងមុែ) នៅ

នពលពួកនគែតលក់ារពាបាលដល់អ្រិងិជននៅនលើថ្ែាមុែ ឬក ខដលមិនអាចឲ្យអ្រិងិជនពាក់មា៉ា
ស់ ឬរបាាំងមុែបាន។ 

 ពាក់នត្ស្កមថ្ដខដលអាចនបាេះនចាលបានត្គប់នពលខដលកាំពុងបនត្មើនសវាកមមខងទាំសមផសស និងនៅ
នពលខដលអ្នុវរតការសមាអ រ និងកមាច រ់នមនរាគនលើរាល់ឧបករណ៍ និងថ្ែាទ ាំងអ្ស់ បនា ប់ពីការ
បនត្មើអ្រិងិជននីមួយៗ។ 

 នដាេះនត្ស្កមថ្ដនចញ ន ើយោងថ្ដ មុនចាកនចញពីបនា ប់ពាបាល។ 

 នបាេះនចាលសមាា រខដលនត្បើបានខរមួយដងភាែ មៗ បនា ប់ពីនត្បើកន ុង្ុងសាំរាមខដលមានគត្មប និង
ដាក់រនត្មៀបជាជួរ។ 



ការពិចារណ្តបថនែមទទៀរសត្ាប់ទសវាទ វ្ ើត្កចក 
 នសន ើសុាំឲ្យអ្រិងជិនោងសមាអ រថ្ដនដាយនត្បើទឹកអ្នម័យោងថ្ដ មុនែតល់នសវាន វ្ ើត្កចក។ 

 កមមករនិនោជិរត្រូវពាក់មា៉ា ស់ ឬរបាាំងមុែ ត្គប់នពល ឬឧបករណ៍ដកដនងហ ើម កខនែងណ្តខដលចាាំ
បាច់។ 

 ពាក់នត្ស្កមថ្ដខដលអាចនបាេះនចាលបានត្គប់នពលខដលកាំពុងបនត្មើនសវាកមមស និងនៅនពលខដល
អ្នុវរតការសមាអ រ និងកមាច រ់នមនរាគនលើរាលឧ់បករណ៍ និងថ្ែាទ ាំងអ្ស ់បនា ប់ពីការបនត្មើអ្រិងិ
ជននីមួយៗ។ 

 នត្បើចាន/បាស្កាំងដាក់ត្តាាំនជើង ខដលអាចផ្ទែ ស់ទីបាន សត្មាប់ការន វ្ ើត្កចកនជើង។ កមាច រ់នមនរាគ
ចានដាក់នជើង នដាយនត្បើស្ករធារុរាវកមាច រ់នមនរាគខដលបានចុេះបញ្ជ ីរជាមួយ EPA ខដលត្រូវបាន
នគដាក់ស្កែ កថាជាថាន ាំសមាែ ប់បាក់នររ ីែសិរ និងនមនរាគ។ អ្នុវរតការកមាច រ់នមនរាគនៅហាងន វ្ ើ
ត្កចក មិននៅកន ុងបរោិកាសខាងនត្ៅបនណ្តត េះអាសនននែើយ។ 

 ហាងន វ្ ើត្កចកគួរខរនត្បើសមាា រខដលអាចនបាេះនចាលបាន នៅនពលណ្តខដលអាចន វ្ ើនៅបាន។ ត្រូវ
កមាច រ់នមនរាគសមាា រខដលមិនអាចនបាេះនចាលបានឲ្យបានត្គប់ត្ជងុនត្ជាយ នោងនៅតាមនោល
ការណ៍ខណនាំរបស់ត្កមុត្បឹកាភិបាលជាងការ់សក់ និងនត្គឿងសាំអាងរដា California។ 

 នបាេះនចាលសមាា រខដលនត្បើបានខរមួយដងភាែ មៗនៅកន ុង្ុងសាំរាមខដលមានគត្មប និងដាក់
រនត្មៀបជាជួរ បនា ប់ពនីត្បើរចួ។ 

 មិនត្រូវែតល់ការដាក់តាាំងបង្កហ ញថាន ាំោបត្កចកនែើយ។ នត្បើកាដ រសត្មាប់ោយថាន ាំពណ៌ជាំនួសវញិ និង
ត្រូវសមាអ រ និងកមាច រ់នមនរាគ បនា ប់ពីអ្រិងិជននត្បើរចួ។ 

 ពិចារណ្តនលើការដាំនែើងរបាាំងផ្ទែ សា ិកនៅចននែ េះបុគគលិក និងអ្រិងិជន នដាយទុកកខនែងការ់ត្រឹម
ខរត្កចកថ្ដ និងនជើង ត្បសិននបើអាចន វ្ ើនៅបាន។ 

 អ្នុញ្ញា រឲ្យអ្នកន វ្ ើត្កចកខរមាន ក់គរ់ន វ្ ើការនៅកខនែងនីមួយៗ ន ើយមិនអ្នុញ្ញា រឲ្យអ្រិងជិន
ទទួលបាននសវាកមមនត្ចើនកន ុងនពលខរមួយនទ ដូចជាការដុសខារ់សមាអ រត្កចកថ្ដ និងនជើង។ 

 ត្បសិននបើកង្កហ រ ត្រូវបនែយែយល់មិនឲ្យបក់ចាំពីមនុសសមាន ក់ នៅមនុសសមាន ក់នែសងនទៀរនែើយ។ ត្បសិ
នយកកង្កហ រនចញ ត្រូវដឹងពីនត្ោេះថាន ក់បងកនដាយកនតត ខដលអាចនកើរមាន ន ើយត្រូវការ់បនែយ
ែលបេះពាល់ទាំងននេះ។ 



ការពិចារណ្តបថនែមទទៀរសត្ាប់ការពាបាលទដ្ឋយា៉ា សា 
(ទៅកន តរកថនលរថែលមិនានការថែទាំសខុ្ភាព) 
 នសន ើសុាំឲ្យអ្រិងជិនោងថ្ដ មុននពលការបនត្មើនសវានែសងៗត្រូវបានែតល់ជូន។ 

 ពិចារណ្តពីការផ្ទែ ស់ប្រូនលើការនរៀបចាំរុពាបាលនដើមបោីាំត្ទដល់ខបបបទថ្នការសមាអ រ និងកមាច រ់
នមនរាគ ខដលចាាំចាច់ មានដូចជា ការនត្បើគត្មបខដលអាចនបាកគក់ ឬនបាេះនចាលបាន។ 

 ត្បសិនែតល់នសវាមា៉ា សាមុែ ឬការង្ករខដលនត្បើថ្ដនៅនលើថ្ែាមុែ ត្រូវនត្បើនត្ស្កមថ្ដមិនខមនស្ករធារុ
ជ័រសត្មាប់ខែនកថ្នការពាបាលននេះ។ 

 មិនត្រូវន វ្ ើការមា៉ា សាមុែនទ ត្បសិននបើការមា៉ា សាននេះរត្មូវឲ្យដកមា៉ា ស់ ឬរបាាំងមុែរបស់អ្រិងិជន
នចញ។ 

 ែតល់ការពាបាលថ្ដជាខែនកចុងនត្កាយថ្ននសវាកមម។ 

 ត្រូវោងសមាអ រថ្ដភាែ មៗ បនា ប់ពីបញ្ច ប់នសវាកមមមា៉ា សា។ 



ការពិចារណ្តទផ្សរទទៀរសត្ាប់ការទៅទ វ្ ើការទៅខារទត្ៅ 
 ត្រូវធានថា ការអ្នុវរតការង្ករនៅខាងនត្ៅអ្នុនោមតាមលកេែណឌ រត្មូវរបស់ Cal/OSHA នដើមបី

នជៀសវាងការនកើរមាននត្ោេះថាន ក់អ្គគ ិសនី ដូចជាអ្គគ ីភ័យ និងការឆ្ក់ខែសនភែ ើង។ 

 ត្រូវធានថា មិនមាននត្ោេះថាន ក់ពីការរអិ្លធាែ ក់ពីខែស ឬឧបករណ៍នែសងនទៀរនៅកខនែងន វ្ ើការ
ខាងនត្ៅ។ 

 នត្បើនត្គឿងការពារខសបក ឬបាាំងឲ្យមែប់ នៅនពលន វ្ ើការនត្កាមកនតត ថ្ងៃ។ 

 បញ្ឍប់ដាំនណើរការ យកខែសនភែ ើង និងឧបករណ៍អ្គគ ិសនីនចញឲ្យឆ្ៃ យ និងរកកខនែងត្ជកមែប់ ត្បសិ
នមានរនាេះខដលមានចមាៃ យ 6 មា៉ា យល៍ពីទីតាាំងរបសអ់្នក (សូមនមើល “ចាប់ 30/30 របស ់FEMA”)។ 

https://www.fema.gov/media-library-data/2607c3fe71a68fe165a53ec189fba37e/FEMA_FS_thunderstorm_508.pdf
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