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បញ្ជ ីត្រួរពិនិរយននេះមាននោលបាំណងជួយដល់កខនែងនោរពត្បណិប័រន៍ និងអ្នកផ្តល់នេវាកន ុងការន វ្ ើពិ្ីសាេនា 
និងបុណយត្បថ្ពណី (ខដលត្រូវបានសាា ល់ជារមួជា “កខនែងនោរពត្បណិប័រន៍”) អ្នុវរតខផ្នការរបេ់ពួកនេនដើមបីទប់
សាក រ់ការរកីរាលដាលថ្នជាំងឺ COVID-19 នៅកខនែងន វ្ ើការ និងបាំនពញបខនែមនៅតាម ការខណនាាំេត្មាប់ កខនែង
នោរពត្បណិប័រន៍ និងអ្នកផ្តល់នេវាកន ុងការន វ្ ើពិ្ីសាេនា និងបុណយត្បថ្ពណី។ បញ្ជ ីត្រួរពិនិរយននេះេឺជានេចកត ី
េនងេប និងមានសារែែ ីៗេត្មាប់ខផ្នកែែេះថ្នការខណនាាំ។ ន វ្ ើឲ្យែល នួអ្នកយល់កាន់ខរចាេ់ពីការខណនាាំ មុននពលនត្បើ
បញ្ជ ីត្រួរពិនិរយននេះ។ 

ខ្ែ ឹមសារពនន្ផ្នការជាកល់ាក់ពនកន្នែងការងារន្ែលសរទសរ
ជាលាយលកខណ៍អ្កសរ 
 បុេាល(នានា)ខដលទទួលែុេត្រូវកន ុងការអ្នុវរតខផ្នការ។ 

 ការវាយរថ្មែហានិភ័យ និងវធិានការខដលនឹងត្រូវអ្នុវរតនដើមបីទប់សាក រ់ការរកីរាលដាលថ្នវរុីេ។ 

 ការនត្បើមា៉ា េ ់ឬរបាាំងមុែ អ្នុនោមតាមការខណនាាំរបេ ់CDPH ។ 

 ការបណុ្េះបណ្តត ល និងការត្បាត្េ័យទាក់ទងជាមួយកមមករនិនោជិរ និងរាំណ្តងកមមករនិនោជិរ
ខដលមានកន ុងខផ្នការ។ 

 ដាំនណើរការពិនិរយនមើលអ្នុនោមភាព និងករ់ត្តា ត្ពមទាាំងខករត្មូវចាំណុចែវេះខារ។ 

 ដាំនណើរការថ្នការនេុើបអ្នងករករណីកូវដី េូមផ្តល់ដាំណងឹដល់មនទ ីរេុខាភិបាលកន ុងមូលដាា ន និង
កាំណរ់អ្រតេញ្ញា ណ ក៏ដូចជា ដាក់ឲ្យដាច់នដាយខែកពីទាំនាក់ទាំនងជិរេន ិទធនៅកខនែងន វ្ ើការ និង
បុេាលិកខដលបានឆ្ែង។ 

 ពិ្ីសារេត្មាប់នៅនពលមានផ្្ុេះជាំងឺនៅកខនែងន វ្ ើការនដាយនោរពនៅតាម នោលការណក៍ារ
ខណនាាំរបេ ់CDPH។ 

ត្បធានបទទផ្សងៗសត្ាប់វគ្គបណុ្ុះបណ្តត លកមមករ 
 ព័រ៌មានេត ីពីជាំងឺ COVID-19 ទប់សាក រ់ការរកីរាលដាល និងជាពិនេេអ្នកខដលងាយរងនត្ោេះ។ 

 ការត្រួរពិនិរយនដាយែល នួឯងនៅផ្ទេះ ដូចជាេីរុណហភាព និង/ឬ ការត្រួរពិនិរយនរាេេញ្ញា នដាយ
នត្បើ នោលការខណនាាំរបេ ់CDC។ 

 សារៈេាំខាន់ថ្នការមិនមកន វ្ ើការ ត្បេិននបើកមមករនិនោជិរមាននរាេេញ្ញា ជាំងឺ COVID-19 ដូច
បានបរោិយនដាយ CDC មានដូចជា កអក ត្េនុនតត  ពិបាកដកដនងហ ើម ត្េនុញាក់ ឈឺសាច់ដុាំ ឈឺ
កាល ឈឺបាំពង់ក ងមីៗខលងមានរេជារិ ឬកែ ិន រឹងត្ចមុេះ ឬន ៀរេាំនបារ ចនងាអ រ ឬកអ រួ ឬ
ត្បេិននបើពួកនេ ឬនរណ្តមាន ក់ខដលពួកនេបានទាក់ទងជាមួយត្រូវបាននេន វ្ ើនរាេវនិិចឆ ័យថា
មានជាំងឺ COVID-19។  

 បនាទ ប់ពីការន វ្ ើនរាេវនិិចឆ ័យថ្ន COVID-19 បុេាលិកអាចត្រលប់មកន វ្ ើការវញិបនាទ ប់ពីរយៈនពល 
10 ថ្ងៃ ចាបត់ាាំងពីការចាបន់ផ្តើមបងាហ ញនរាេេញ្ញា  និង 72 នមា៉ា ងនដាយោម នត្េនុនតត ។ 

 នៅនពលត្រូវខេវងរកការពាបាល។ 

 សារៈេាំខាន់ថ្នការោងថ្ដ។ 

http://covid19.ca.gov/pdf/guidance-places-of-worship.pdf
http://covid19.ca.gov/pdf/guidance-places-of-worship.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


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

 ការនត្បើត្បាេប់ានត្រឹមត្រូវថ្នមា៉ា េត្កណ្តរ់ រមួទាាំងពរ៌័មាននៅកន ុង ការខណនាាំរបេ ់CDPH។ 

 ព័រ៌មានអ្ាំពីអ្រែត្បនោជន៍ថ្នថ្ងៃឈប់េត្មាកខដលមានត្បាក់ឈន លួ រមួទា ាំង ចាប់ថ្នការនឆ្ែ ើយ
របនៅនឹងនមនរាេកូរ ណូ្តនដាយយកត្េួសារជាចមបង និងបទបញ្ញជ ត្បរិបរត ិ របេ់អ្ភិបាលរដា
នលែ N-51-20 និងអ្រែត្បនោជន៍េាំណងរបេ់កមមករេែ ិរនៅនត្កាមបទបទបញ្ញជ ត្បរិបរត ិ របេ់
អ្ភិបាលរដានលែ N-62-20 នៅែណៈនពល ខដលបទបញ្ញជ ននាេះ ចូលជា្រមាន។ 

 បណុ្េះបណ្តត លអ្នកន ៉ា ការឯករាជយ កមមករន វ្ ើការបនណ្តត េះអាេនន  ឬជាប់កិចចេនា និងអ្នកេម ័ត្េ
ចិរតនៅកន ុងនោលការណ៍ទាាំងននេះ និងធានាថាពួកនេមានឧបករណ៍ការពារែល នួ (PPE) ខដលចាាំបា
ច់។ 

 វ ធាធានការត្គ្ប់ត្គ្ង នងិត្រួរពិនិរយបុគ្គល 
 ការពិនិរយនរាេេញ្ញា  និង/ឬការពិនិរយេីរុណហភាព។ 

 នលើកទឹកចិរតដល់កមមករនិនោជិរ និងត្កមុជាំនុាំ/នភញៀវចូលរមួ ខដលឈឺ ឬកាំពុងបងាហ ញនរាេេញ្ញា
ថ្នជាំងឺកូវដី-19 ឬខដលមានេមាជិកត្េួសារខដលឈឺ ឲ្យសាន ក់នៅផ្ទេះ។ 

 នលើកទឹកចិរតឲ្យមានការោងថ្ដញឹកញាប់ និងការនត្បើត្បាេ់ទឹកអ្នាម័យោងថ្ដ។ 

 ផ្តល ់និងធានាថាកមមករនត្បើឧបករណ៍ការពារែល នួ (PPE) ខដលចាាំបាច់ទាាំងអ្េ់។ 

 ពិចារណ្តនលើការផ្តលន់ត្សាមថ្ដជាការបខនែមនៅនលើការោងថ្ដញឹកញាប់នពលន វ្ ើកិចចការ ដូចជា
ការចាប់កាន់របេ់របរ ឬការន វ្ ើនរេត រកនរាេេញ្ញា ។ ផ្តល់ជូននត្សាមថ្ដេត្មាប់កាន់របេ់របរខដល
ត្បឡាក់នដាយសារធារុរាវថ្នរាងកាយ។ 

 ដាក់សាែ កេញ្ញា នដើមបីរមែ ឹកត្កមុជាំនុាំ/នភញៀវចូលរមួ ឲ្យពាក់មា៉ា េ ឬរបាាំងមុែ អ្នុវរតការរកាេមាែ រ
រាងកាយ ោងថ្ដជាមួយសាប ូឲ្យបានញឹកញាប់ នត្បើទឹកអ្នាម័យោងថ្ដ និងមិនយកថ្ដប៉ាេះនលើថ្ផ្ទ
មុែរបេ់ពួកនេ។ 

 ត្បាត្េ័យទាក់ទងនៅត្កមុជាំនុាំ/នភញៀវចូលរមួ ឲ្យបានញកឹញាប់ នដើមបីឲ្យពួកនេពាក់មា៉ា េ់ ឬរបាាំងមុែ 
និងផ្តល់មា៉ា េ ់ឬរបាាំងមុែជូននៅអ្នកខដលមកមិនបានពាក់។ 

 ពិនិរយត្កមុជាំនុាំ និងនភញៀវចូលរមួ នដើមបីរកនរាេេញ្ញា  នៅនពលមកដល់ និងនេន ើេុាំឲ្យពួកនេនត្បើទឹក
អ្នាម័យោងថ្ដ។ 

ពិ្ីការសាា រ និងសាែ បទ់មទោគ្ 

 អ្នុវរតការេមាអ រឱ្យបាន ម រ់ចរ់នៅរាំបន់ខដលមានចរាចរណ៍កុេះករ។ 

 ោងេមាអ រនដាយទឹកេមាែ ប់នមនរាេនលើថ្ផ្ទខដលត្រូវបាននត្បើជាទូនៅឲ្យបានញឺកញាប់។ 

 េមាអ រ និងន វ្ ើអ្នាម័យឧបករណ៍រមួ ចននាែ េះនពលថ្នការនត្បើត្បាេ់នីមួយៗ។ 

 េមាអ រថ្ផ្ទខដលអាចប៉ាេះបាន ចននាែ េះនពលថ្នពីការប្រូនវន ឬប្រូអ្នកនត្បើត្បាេ់ អាត្េ័យនលើមួយណ្ត
ត្រូវបានប៉ាេះញឹកញាប់ជាង។ 

 ធានាថា កខនែងអ្នាម័យបនតមានត្បរិបរត ិការ និងមានេុ្កត្េប់នពល។ 

 កមាច រ់នមនរាេនលើមីត្កូ វ នូ នជើងដាក់តាាំងនណ្តរនភែង ឧបករណ ៍និងេមាា រនផ្េងនទៀរ នៅនលើ
នវទិកា ចននាែ េះនពលថ្នការនត្បើត្បាេ់នីមួយៗ។ 

 ផ្តល់កត្មាលអ្ងគ ុយ ឬនត្សាមនែន ើយ ត្បនភទនត្បើមតងនបាេះនចាល ឬត្បនភទអាចនបាកទឹកបាន និងប្

ូ

រ/ោង បនាទ ប់នពលនត្បើមតងៗ។ 

 ធានាឲ្យទឹកអ្នាម័យោងថ្ដ និងេមាា រអ្នាម័យនផ្េងនទៀរមានេត្មាប់នត្បើត្បាេ់ នៅត្ចកចូល 
និងកខនែងខដលមនុេេទាំនាក់ទាំនងោន ។  

 នត្បើផ្លិរផ្លខដលបានអ្នុម័រេត្មាប់ការនត្បើត្បាេត់្បឆ្ាំងនឹង COVID-19 េត ពី ីទីភាន ក់ងារ
ការពារបរសិាែ ន (EPA)-បញ្ជ  ីខដលបានអ្នុញ្ញា រ និងបណុ្េះបណ្តត លកមមករពីនត្ោេះថាន ក់េីមី ការ

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
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/2020/04/4.16.20-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
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2


ខណនាាំផ្លិរផ្ល រត្មូវការែយល ់និងរត្មូវការ Cal/OSHA។ អ្នុវរត  វ ិ្ ីសា្េតេមាអ រជាំងឺ ឺរនដាយ
េុវរែ ិភាពរបេ ់CDPH។ 

 យករបេ់របរខដលពិបាកេមាអ រ និងេមាែ ប់នមនរាេនចញពីកខនែងត្បជុាំ។ 

 នលើកទឹកចិរតឲ្យនភញៀវយក និងនត្បើត្បាេ់របេ់របរផ្ទទ ល់ែល នួ ដូចជា កត្មាលផ្ទទ ល់ែល នួេត្មាប់
បួងេួង នេៀវនៅចនត្មៀង ។ល។ នចៀេវាងការនត្បើរបេរ់បរទាាំងននាេះរមួោន ។ 

 ត្បេិនត្រូវឲ្យនេៀវនៅបួងេួង ។ល។ េូមេមាអ រនមនរាេនចញេិន ចននាែ េះនពលថ្នការនត្បើត្បាេ់នីមួ
យៗ។ ផ្តលន់ពលនវោត្ោប់ត្ោន់ចននាែ េះនពលន វ្ ើការបួងេួងនីមួយៗនដើមបីឲ្យកមមករនិនោជិរ ន វ្ ើ
ការេមាអ រ/កមាច រ់នមនរាេ ឲ្យបានចប់េពវត្េប់។ ផ្តលឲ់្យឯកសារចមែងត្ពីនន ើយ ខដលនត្បើមតង
ន ើយនបាេះនចាល ជាំនួេវញិ។ 

 នបាកត្កណ្តរ់នត្បើត្បាេ់កន ុងពិ្ីសាេនា បនាទ ប់ពីការបួងេួង ឬត្ពឹរត ិការណ៍នីមួយៗបញ្ច ប់។ នេន ើេុាំ
ឲ្យត្កមុជាំនុាំ/នភញៀវចូលរមួ យកងង់ផ្ទទ ល់ែល នួេត្មាប់ត្ចកត្កណ្តរ់ និងខេបកនជើង មកជាមួយ។ 

 កមមករនិនោជិរ និងនភញៀវចូលរមួត្រូវពាក់នត្សាមថ្ដ នៅនពលកាន់ត្កណ្តរ់ ខេបកនជើងមិនសាអ រ
របេ់អ្នកដថ្ទ ។ល។ 

 មិនត្រូវ ុចចានដាក់ដងាវ យ ឬចងាហ ន់ ឬរបេ់របរត្េនដៀងោន ពីមនុេេមាន ក់នៅមនុេេមាន ក់នទៀរ
នែើយ។ នត្បើជនត្មើេថ្នការឲ្យអ្វ ីមួយជាំនួេវញិ ដូចជាត្បអ្ប់ទមាែ ក់ ខដលមិនរត្មូវឲ្យនបើក/បិទ និង
អាចេមាអ រ និងកមាច រ់នមនរាេបាន។ ពិចារណ្តនត្បើត្បាេ់ត្បព័នធឌជីងីល ខដលអាចន វ្ ើការផ្តលជូ់ន 
នដាយមិនចាាំបាច់ប៉ាេះ។ 

 កាំណរ់ផ្ល វូនដើរ នដើមបីកុាំឲ្យមនុេេនដើរនៅកខនែងខដលនភញៀវ ឬអ្នកចូលរមួអាចប៉ាេះកាលពួកនេនៅនឹង
កត្មាលឥដា នៅនពលន វ្ ើការបួងេួង។ 

 នបើកបងអ ចួ ត្បេិនអាកាេធារុអ្ាំនណ្តយផ្ល ឬដាំនណើរការត្បព័នធែយលន់ចញចូល នដើមបីនាាំែយល់លអពី
ខាងនត្តចូលនៅកន ុងបាន។ 

 េមាអ រត្េប់ជាន់នដាយនត្បើមា៉ា េុីនបូម្ូលី ខដលនត្បើរត្មង HEPA ឬវ ិ្ ីនផ្េងនទៀរខដលមិន
បាំ ខបកភាន ក់ងារបងកនរាេចូលកន ុងែយល់។ 

 ពិចារណ្តការន វ្ ើឱ្យត្បនេើរនែើងនូវការនត្ចាេះែយល់ និងែយល់នចញចូល។ 

ទសចកត ីន្ណនាាំអ្ាំពីការរកាគ្ាែ រោងកាយ 
 ផ្តល់ការនោរព បួងេួងតាមរយៈវ ិ្ ីសា្េត នផ្េងនទៀរ ដូចជា ការផ្ាយវនីដអូ្ផ្ទទ ល់តាមអីុ្ន្ឺណិរ 

ទូរេ័ពទ និងការនបើកឡានចូល ។ល។ 

 នរៀបចាំការត្បជុាំ និងការបួងេួងផ្ទទ ល ់នៅខាងនត្ត នៅនពលណ្តខដលអាចន វ្ ើនៅបាន។ 

 អ្នុវរត  វធិានការនានានដើមបីធានាឲ្យបាននូវេមាែ ររាងកាយោ៉ា ងរិចត្បាាំមួយ វ រី រវាងកមមករ
និនោជិរ នភញៀវចូលរមួ ។ល។ រមួមានការនត្បើត្បាេ់របាាំងរាងកាយ ឬសាែ កេញ្ញា ខដលអាចនមើលន ើ
ញ។ 

 នរៀបចាំកខនែងអ្ងគ ុយ និងឈរនែើងវញិ នដើមបីរកាេមាែ ររាងកាយោ៉ា ងរិចត្បាាំ វ ីរ រវាងត្កមុជាំនុាំ/
នភញៀវខដលចូលរមួ។ 

 បនែយរយៈនពលបួងេួង នដើមបីកាំណរ់រយៈនពលខដលត្កមុជាំនុាំ/នភញៀវខដលចូលរមួ ចាំណ្តយនៅកខនែង
កខនែងនោរពត្បណិប័រន៍។ 

 នត្បើត្បព័នធកក់នដើមបីកាំណរ់ចាំនួនអ្នកចូលរមួនៅកខនែងកខនែងនោរពត្បណិប័រន៍កន ុងនពលខរមួ
យ។ 

 នលើកទឹកចិរតឲ្យត្កមុជាំនុាំ/នភញៀវខដលចូលរមួជួបជាមួយត្កមុដូចោន កន ុងនពលនិមួយៗ។ 

 បខនែមនមា៉ា ងត្បជុាំនត្ចើនជាងមុន នដើមបីអាចឲ្យមានចាំនួននភញៀវរិចចូលរមួកន ុងនពលនីមួយៗ។ 
េមាអ រកខនែងត្បជុាំចននាែ េះនពលនត្បើត្បាេ់នីមួយៗ។ 

 ផ្ទអ កការជួបជុាំ្ាំៗខដលរត្មូវឲ្យអ្នកចូលរមួត្រូវន វ្ ើដាំនណើរ និងបាំពានេមាែ ររាងកាយ កន ុងនពលន វ្ ើដាំ
នណើរ។ 

 បិទកខនែងនលង និងមិនត្រូវបនតេកមមភាពនានាេត្មាប់កុមារនៅកខនែងខដលមិនអាចរកាេ
មាែ ររាងកាយោ៉ា ងរិចត្បាាំមួយ វ ីរពីោន ។ 

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


 នលើកទឹកចិរតឲ្យត្កមុជាំនុាំ/នភញៀវចូលរមួអ្នុវរតេមាែ ររាងកាយពីអ្នកនផ្េងនទៀរខដលនៅនត្តត្កមុ
ត្េួសារពួកនេ នចៀេវាងការប៉ាេះពាល់ថ្ផ្ទ និងចាកនចញពីទីកខនែងននាេះ ត្បេិននបើពួកនេមាន
អារមមណ៍មិនត្េួលែល នួ។   

 ពិចារណ្តកន ុងការររឹរបឹរការប៉ាេះកន ុងនោលបាំណងសាេនា និង/ឬវបប្ម៌ ដូចជា ការកាន់ថ្ដ ជា
នដើម ចាំនពាេះេមាជិកត្កមុត្េួសារខរមួយ។   

 ខណនាាំបុេាលិកឲ្យនាាំនភញៀវនៅកាន់បនទប់ត្បជុាំ នៅនពលចូលមកដល់កខនែង នោរពត្បណិប័រន៍ 
ជាំនួេឲ្យការជួបជុាំោន នៅសាលទទួលនភញៀវ ឬកខនែងរមួោន ណ្តមួយននាេះ។ 

 ជួយនភញៀវខដលចូលរមួរកទីកខនែងេត្មាប់អ្ងគ ុយ ឬឈរ ខដលត្រូវមានេមាែ រោ៉ា ងរិចណ្តេ់
ត្បាាំមួយ វ ីរពោីន ។ នេន ើេុាំឲ្យពួកនេមកមុន និងចាកនចញកន ុងត្កមុខរមួយ។ 

 ទប់ និងរកាទាវ រឲ្យនៅនបើកចាំ រកន ុងអ្ាំែុងនពលខដលនភញៀវចូលនត្ចើន នៅនពលនភញៀវខដលចូលរមួ
នមើលកាំពុងចូល និងនចញពីកខនែងកខនែង នោរពត្បណិប័រន៍ នបើអាចន វ្ ើនៅបាន។   

 បិទ ឬររឹរបិរការចូលនៅកខនែងរមួោន  ដូចជាបនទប់េត្មាក ផ្ទេះបាយរូច កខនែងទទួលនភញៀវ ។ល។ 
ជាកខនែងខដលមនុេេទាំនងជាជាំនុាំោន  និងត្បាត្េ័យទាក់ទងជាមួយោន  ឬដាក់របាាំងការពារ ត្បេិ
នត្រូវនត្បើកខនែងទាាំងននាេះ។ 

 យកនចញ ឬរកជនត្មើេខដលមានការប៉ាេះពាល់រិចរួចេត្មាប់្ុង ឬដបទឹកខដលនត្បើកន ុងនោល
បាំណងសាេនា។ ចាក់ទឹកនចញ ឬប្រូទឹក ចននាែ េះនពលនត្បើត្បាេ់នីមួយៗ។ នត្បើរបាាំងការពារ ឬមា៉ា េ់
នដើមបីបិទបាាំងខភនក ត្ចមុេះ និងមារ់ ត្បេិននកើកមានការបាចនត្បាេះទឹក។ កមាច រ់នមនរាេនលើ
ឧបករណ៍ការពារែល នួ (PPE) ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ចននាែ េះនពលថ្នការនត្បើនីមួយៗ។ 

 នៅនពលការមុជទឹកេឺជាេកមមភាពខដលរត្មូវឲ្យន វ្ ើជាចាាំបាច់ ត្រូវប្រូការអ្នុវរតនដើមបីររឹរបឹរការ
ជេះ ឬនត្បាេះទឹក។ នលើកទឹកចិរតឱ្យន វ្ ើការមុជទឹកនៅផ្ទេះ មុននពលចូលនៅកន ុងកខនែងនោរព ត្បណិប័
រន៍។ 

 នរៀបចាំនវទិការនែើងវញិ និងនវទិកាវាេម ិន ការោិល័យ បនទប់ត្បជុាំ បនទប់េនន ិេីទ ។ល។ នដើមបីទុកឱ្យ
មានេមាែ រោ៉ា ងរិចត្បាាំមួយ វ ីររវាងមនុេេមាន ក់ៗ។ 

 បនងក ើរផ្ល វូនដើរ និងផ្ល វូឆ្ែងការ់នងមើរនជើង នបើអាចន វ្ ើនៅបាន និងកាំណរ់ផ្ល វូដាច់នដាយខែក
េត្មាប់ការចូល និងនចញចូលបនទប់ត្បជុាំ ការោិល័យ ។ល។ 

 ផ្តល់ការសាវ េមន៍ និងឲ្យត្កមុជាំនុាំ/អ្នកចូលរមួ ចាកនចញឲ្យមានរនបៀបនរៀបរយនដើមបីរកាេមាែ រ
រាងកាយ និងការ់បនែយចរាចរណ៍ឆ្ែងការ់ឱ្យរិចបាំផ្រុ តាមខដលអាចន វ្ ើនៅបាន។ 

 កាំណរ់ចាំនួនមនុេេខដលជេិះជនណត ើរយនតកន ុងនពលមដងៗ។ ដាក់សាែ កេញ្ញា ទាក់ទងនឹងនោលការណ៍
ទាាំងននេះ។ 

 នត្បើត្បាេក់ារអ្នុវរតការងារឲ្យបានត្រឹមត្រូវ នៅនពលណ្តខដលអាចន វ្ ើនៅបាន និងចាាំបាច់ នដើមបី
កាំណរ់ចាំនួនកមមករនិនោជិរ និងអ្នកចូលរមួ នៅការោិល័យ កខនែងត្បជុាំ ។ល។ កន ុងនពលខរមួ
យ។ 

 ពិចារណ្តផ្តលជូ់នកមមករនិនោជិរ និងអ្នកេម ័ត្េចិរត ខដលនេន ើេុាំជនត្មើេការពវកិចចខដលបានខក
រត្មូវ ខដលជួយការ់បនែយទាំនាក់ទាំនង ជាមួយត្កមុជាំនុាំ/នភញៀវខដលចូលរមួ និងបុេាលិកនផ្េងនទៀ
រ។ 

 ការកាំណរ់នមា៉ា ងេត្មាកនា នដាយអ្នុនោមតាមបទបបញ្ញា រត ិេត ីពតី្បាក់ឈន លួ និងនមា៉ា ងន វ្ ើការ។ 

 បញ្ឈប់ការន វ្ ើដាំនណើរខដលមិនចាាំបាច់ និងនលើកទឹកចិរតឲ្យមានការត្បជុាំពីចមាៃ យតាមរយៈទូរេ័ពទ 
និងអីុ្ន្ឺណិរ។ 

 បិទជនត្មើេថ្នការបនត្មើនេវាកមមនដាយែល នួឯង ដូចជាការដាក់តាាំងបងាហ ញកូននេៀវនៅ និងន ន្ ើ
នេៀវនៅ។ ផ្តល់របេ់របរដលត់្កមុជាំនុាំ/នភញៀវខដលចូលរមួមាន ក់ៗ តាមការចាាំបាច់ ឬតាមនអ្ែិចត្រូនិ
ច។ 

 ពិចារណ្តកាំណរ់ចាំនួនមនុេេខដលនត្បើបនទប់ទឹកកន ុងនពលខរមួយ នដើមបីអ្នុញ្ញា រឲ្យមានការរកាេ
មាែ ររាងកាយ។ 

 នលើកទឹកចិរតបុេាលិក ត្កមុជាំនុាំ នភញៀវចូលរមួ ។ល។ ពីការចាប់ថ្ដ ឱ្ប និងការសាវ េមន៍ត្េនដៀងោន  
ខដលបាំពានដលក់ារអ្នុវរតេមាែ ររាងកាយ។ ចារ់វធិានការេមត្េបនដើមបីនត្កើនរមែ ឹកឲ្យមនុេេ
យកការត្េវថី្ដ ឬនត្បើពាកយសាវ េមន៍ ជាំនួេវញិ។ 



 នរៀបចាំចាំណរោនយនតនែើងវញិនដើមបកីារ់បនែយចាំណុចត្បមូលផុ្្ាំ និងធានាឲ្យបាននូវការនៅដាច់
ពីោន ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។ ត្បេនិនបើអ្នុវរតនេវាកមមនបើករងយនតចូល ត្រូវត្បាកដថាបទិបងអ ចួ និងទាវ រ
រងយនត  ត្បេិននបើមិនអាចអ្នុវរតេមាែ រត្បាាំមួយ វ ីររវាងរងយនត  និមួយៗ។ 

  



ការពិចារណ្តសត្ាប់កន្នែងទោរពត្បណបិរ័ន៍ 
 បញ្ឈប់ការផ្តលន់េវាកមមអាហារ និងនភេជជេះ ដល់នភញៀវខដលចូលរមួ។ មិនត្រូវន វ្ ើពិ្ីចាប់នឆ្ន រផ្េង

េាំណ្តង ឬន វ្ ើពិ្ីបរនិភាេ និងផ្ឹកេីុលកេណៈត្េួសារណ្តមួយ ខដលបនងក ើនហានិភ័យថ្នការឆ្ែងរាល
ដាលនមនរាេនែើយ។ ត្បេិននបើត្រូវបនត្មើមហ បូអាហារ និងនភេជជៈ ត្រូវដាក់មហ បូ និងនភេជជេះទា ាំង
ននាេះកន ុងត្បអ្ប់ខដលនត្បើ ន ើយនបាេះនចាល ការបនត្មើខរមួយដង។ បុេាលិក ឬអ្នកេម ័ត្េចិរត ខដល
បនត្មើអាហារេួរខរោងថ្ដឱ្យបានញឹកញាប់ និងពាក់នត្សាមថ្ដ ខដលនត្បើន ើយអាចនចាលបាន។ 

 បញ្ឈប់ការនត្ចៀង ការេូត្រជាត្កមុ ការអ្នុវរតន៍ និងការេខមតងនផ្េងនទៀរ ឬធានានូវការរកាេ
មាែ ររាងកាយ នត្ចើនជាងត្បាាំមួយ វ ីរ។ 

 ខកខត្បការអ្នុវរតខដលទាក់ទិននៅនឹងត្បថ្ពណី ជាំននឿជាក់ោក់ណ្តមួយ ខដលអាចជត្មញុឱ្យមាន
ការរកីរាលដាលថ្ន COVID-19។ 

  



ការពិចារណ្តសត្ាប់ពិ្បីណុយសព 
 កាំណរ់ចាំនួននភញៀវចូលរមួ និងនរៀបចាំនមា៉ា ងនពលចូលរមួពិ្ីបុណយេព កាំដរេព ។ល។ 

 នត្កើនរំលឹកនភញៀវឲ្យរកាេមាែ ររាងកាយ។ 

 ខកេត្មួលការត្បារពធន វ្ ើពិ្ីសាេនា ឬវបប្ម៌ នៅនពលោងេមាអ រ ឬត្េបេពអ្នកខដលបាន
សាែ ប់ពីជាំងឺ COVID-19 នដាយអ្នុនោមតាមនោលការណ៍ខណនាាំរបេ់ CDPH និង CDC។ 
ត្បេិននបើនឹងមានការនត្បាេះទឹក េូមនត្បើ PPE េត្មាបក់ារពារខភនក ត្ចមុេះ និងមារ់។ 

 ផ្តល់ការពិនត្ោេះ និងអ្នុនោមតាមនោលការណ៍ខណនាាំកន ុងរាំបន់ ពាក់ព័នធ នឹងការកត្មិរទាំ ាំថ្ន
ការជួបជុាំ ការន វ្ ើដាំនណើរ ការត្បារពធពិ្ីបុណយេពេត្មាប់អ្នកខដលសាែ ប់នដាយជាំងឺ COVID-19 ជានដើ
ម។  

 

 
 
 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/funerals.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html#COVID-19-and-Funerals
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