
បញ្ជ ីត្រួរពិនិរយទូទៅ COVID-19 
សត្ាប់ត្រមុហ ៊ុនលរ់រាយ  

ថ្ងៃទី 2 ខែកកកដា ឆ្ន ាំ 2020 

បញ្ជ ីត្រួរពិនិរយននេះមាននោលបាំណងជួយដលត់្កមុហ ៊ុនលក់រាយឱ្យអន៊ុវរតខែនការរបស់ពួកនេនដើមបកីារពារការរកី
រាលដាលថ្នជាំងឺ COVID-19 នៅកខនែងន វ្ ើការ និងបាំនពញបខនែមដល់នោលការណ៍ខណនាំសត្មាប់ត្កមុហ ៊ុនលក់រាយ។ 
បញ្ជ ីត្រួរពិនិរយននេះេឺជានសចកត ីសនងេប និងមានសារែែ ីៗសត្មាប់ខែនកែែេះថ្នការខណនាំ។ ន វ្ ើឲ្យែល នួអនកយល់កាន់ខរ
ចាស់ពីការខណនាំ ម៊ុននពលនត្បើបញ្ជ ីត្រួរពិនិរយននេះ។ 

ខ្ល ឹមសារននផែនការជារល់ារ់ននរផនលងការងារផែលសរទសរ
ជាលាយលរខណ៍អរសរ 
 ប៊ុេគល(នន)ខដលទទួលែ៊ុសត្រូវកន ុងការអន៊ុវរតខែនការ។ 

 ការវាយរថ្មែហានិភ័យ និងវធិានការខដលនឹងត្រូវអន៊ុវរតនដើមបីទប់សាក រ់ការរកីរាលដាលថ្នវរី៊ុស។ 

 ការនត្បើមា៉ា ស ់ឬរបាំងម៊ុែ អន៊ុនោមតាមការខណនាំរបស ់CDPH ។ 

 ការបណុ្េះបណ្តត ល និងការត្បត្ស័យទាក់ទងជាមួយកមមករនិនោជិរ និងរាំណ្តងកមមករនិនោជិរ
ខដលមានកន ុងខែនការ។ 

 ដាំនណើរការពិនិរយនមើលអន៊ុនោមភាព និងករ់ត្តា ត្ពមទាាំងខករត្មូវចាំណ៊ុ ចែវេះខារ។ 

 ដាំនណើរការថ្នការនស៊ុើបអនងករករណីកូវដី សូមែតល់ដាំណងឹដល់មនទ ីរស៊ុខាភិបលកន ុងមូលដាា ន និង
កាំណរ់អរតសញ្ញា ណ ក៏ដូចជា ដាក់ឲ្យដាច់នដាយខែកពីទាំនក់ទាំនងជិរសន ិទធនៅកខនែងន វ្ ើការ និង
ប៊ុេគលិកខដលបនឆ្ែង។ 

 ខបបបទសត្មាប់កខនែងន វ្ ើការនៅនពលមានការែ្ុេះនែើងថ្នជាំងឺននេះ ត្សបតាមការខណនាំរបស ់
CDPH ។ 

 ន វ្ ើបចច ុបបននភាពខែនការជាចាំបច់ នដើមបីបង្កក រក៊ុាំមានករណីនែេងៗបខនែម។ 

ត្បធានបទទែសងៗសត្ាប់វគ្គបណ្ត ុះបណ្តា លរមមររ 
 ព័រ៌មានសត ីពីជាំងឺ COVID-19 ទប់សាក រ់ការរកីរាលដាល និងជាពិនសសអនកខដលង្កយរងនត្ោេះ។ 

 ការត្រួរពិនិរយនដាយែល នួឯងនៅែទេះ ដូចជាសីរ៊ុណហភាព និង/ឬ ការត្រួរពិនិរយនរាេសញ្ញា នដាយ
នត្បើ នោលការខណនាំរបស ់CDC។ 

 សារៈសាំខាន់ថ្នការមិនមកន វ្ ើការ ត្បសិននបើកមមករមានការកអក ត្េនុនតត  ពិបកដកដនងហ ើម ត្េនុ
ញាក់ ឈឺសាច់ដ៊ុាំ ឈឺកាល ឈឺបាំពង់ក បរ់បង់រសជារិ ឬកែ ិនងមី រឹងត្ចម៊ុេះ ឬនហៀរសាំនបរ ចនង្កអ រ 
ឬកអ រួ ឬត្បសិននបើពួកនេ ឬនរណ្តមាន ក់ខដលពួកនេបនទាក់ទងជាមួយ ត្រូវបននេន វ្ ើនរាេវនិិចឆ ័
យថាមានជាំងឺ COVID-19។  

 បនទ ប់ពីការន វ្ ើនរាេវនិិចឆ ័យថ្ន COVID-19 ប៊ុេគលិកអាចត្រលប់មកន វ្ ើការវញិបនទ ប់ពីរយៈនពល 
10 ថ្ងៃ ចបត់ាាំងពីការចបន់ែតើមបង្កហ ញនរាេសញ្ញា  និង 72 នមា៉ា ងនដាយោម នត្េនុនតត ។ 

 នៅនពលត្រូវខសវងរកការពាបល។ 

 សារៈសាំខាន់ថ្នការោងថ្ដ។ 

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

 ការនត្បើត្បសប់នត្រឹមត្រូវថ្នមា៉ា សត្កណ្តរ់ រមួទាាំងពរ៌័មាននៅកន ុង ការខណនាំរបស ់CDPH។ 

http://covid19.ca.gov/pdf/guidance-retail.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

របនៅនឹងនមនរាេកូរ ណូ្តនដាយយកត្េួសារជាចមបង និងអរែត្បនោជន៍សាំណងរបស់ប៊ុេគលិក
នត្កាម បទបញ្ញជ ត្បរិបរត ិនលែ N-62-20 របសអ់ភិបលរដា ែណៈនពលខដលបទបញ្ញជ ននេះចូលជា
្រមាន។ 

 បណុ្េះបណ្តត លអនកន ៉ា ការឯករាជយ កមមករន វ្ ើការបនណ្តត េះអាសនន  ឬជាប់កិចចសនា និងអនកសម ័ត្េ
ចិរតនៅកន ុងនោលការណ៍ទាាំងននេះ និងធានថាពួកនេមានឧបករណ៍ការពារែល នួ (PPE) ខដលចាំប
ច់។ 

 វ ធាធានការត្គ្ប់ត្គ្ង នងិត្រួរពិនិរយប៊ុគ្គល 
 ការពិនិរយនរាេសញ្ញា  និង/ឬការពិនិរយសីរ៊ុណហភាព។ 

 នលើកទឹកចិរតកមមករនិនោជិរខដលឈឺ ឬនចញនរាេសញ្ញា  COVID-19 ឲ្យសាន ក់នៅែទេះ។ 

 នលើកទឹកចិរតឲ្យមានការោងថ្ដញឹកញាប់ និងការនត្បើត្បស់ទឹកអនម័យោងថ្ដ។ 

 ែតល ់និងធានថាកមមករនត្បើឧបករណ៍ការពារែល នួ (PPE) ខដលចាំបច់ទាាំងអស់។ 

 ែតល់នត្សាមថ្ដខដលអាចនបេះនចលបន ដល់កមមករជាការបខនែមនលើការោងថ្ដញឹកញាប់សត្មាប់
កិចចការ ដូចជាការកាន់របស់របរខដលប៉ាេះជាញឹកញាប់ ឬន វ្ ើការពិនិរយនរាេសញ្ញា ។ 

 បិទសាែ កសញ្ញា ននេះនដើមបីរមែ ឹកនៅដលអ់រិងិជនឲ្យពាក់មា៉ា ស ់ឬរបាំងម៊ុែ និងអន៊ុវរតការរកាេមាែ
ររាងកាយ។ 

ពិធីការសាា រ និងសាល បទ់មទរាគ្ 
 អន៊ុវរតការសមាអ រឱ្យបនហម រ់ចរ់នៅរាំបន់ខដលមានចរាចរណ៍ក៊ុេះករ។  

 ោងសមាអ រនដាយទឹកសមាែ ប់នមនរាេនលើថ្ែទខដលត្រូវបននត្បើជាទូនៅឲ្យបនញឺកញាប់។ 

 សមាអ រ និងន វ្ ើអនម័យឧបករណ៍រមួ ចននែ េះនពលថ្នការនត្បើត្បស់នីមួយៗ។ 

 សមាអ រថ្ែទខដលអាចប៉ាេះបន ចននែ េះនពលថ្នពីការប្រូនវន ឬប្រូអនកនត្បើត្បស់ អាត្ស័យនលើមួយណ្ត
ត្រូវបនប៉ាេះញឹកញាប់ជាង។ 

 បាំពាក់ត្ចកនចញចូលរបស់អរិងិជន កខនែងេិរល៊ុយ បនទប់ផ្លែ ស់សនមែៀកបាំពាក់សត្មាប់អរិងិ
ជន នូវែលិរែលសត្មាប់ន វ្ ើអនម័យឲ្យបនត្រឹមត្រូវរមួមានដូចជាទឹកអនម័យោងថ្ដ និង
ត្កដាសជូរអនម័យ និងែតល់ទឹកអនម័យោងថ្ដផ្លទ ល់ែល នួដល់ប៊ុេគលិកជួរម៊ុែទាាំងអស់ (ឧ.អនក
េិរល៊ុយ)។ 

 ធានថា កខនែងអនម័យបនតមានត្បរិបរត ិការ និងមានសុ្កត្េប់នពល។  

 ត្រូវឲ្យមានសមាា រែគរ់ែគង់ដូចជា ទឹកអនម័យោងថ្ដ និងសមាា រអនម័យ នែេងនទៀរ សត្មាប់នត្បើ
ត្បសប់នរចួជានត្សច នដើមបីជាការង្កយត្សួលដលប់៊ុេគ ិល។  

 ត្រូវធានថា ត្បព័នធ ទឹកទាាំងអស់មានស៊ុវរែ ិភាពកន ុងការនត្បើត្បស់ បនទ ប់ពីការបិទទីតាាំងរយៈ
នពលយូរ នដើមបីការ់បនែយហានិភ័យពីជាំងឺសួរ (ជាំងឺលីចឹនខន) /Legionnaires)។ 

 នត្បើែលិរែលខដលបនអន៊ុម័រសត្មាប់ការនត្បើត្បសត់្បឆ្ាំងនឹង COVID-19 សត ពី ីទីភាន ក់ង្ករ
ការពារបរសិាែ ន (EPA)-បញ្ជ  ីខដលបនអន៊ុញ្ញា រ និងបណុ្េះបណ្តត លកមមករពីនត្ោេះថាន ក់េីមី ការ
ខណនាំែលិរែល រត្មូវការែយល ់និងរត្មូវការ Cal/OSHA។ អន៊ុវរត  វ ិ្ ីសា្សតសមាអ រជាំងឺហឺរនដាយ
ស៊ុវរែ ិភាពរបស ់CDPH។ 

 ថ្លរត្មូវ ឬខកខត្បនមា៉ា ងនបើកហាង នដើមបីែតលន់ពលនវោសមាអ រ និងសុ្កឲ្យបនត្េប់ត្ោន់ ជាមួយ
នឹងការរកាេមាែ ររាងកាយ។ 

 ែតល់នពលនវោដល់កមមករនិនោជិរនដើមបីអន៊ុវរតអនម័យកន ុងអាំែុងនពលប្រូនវនន វ្ ើការរបស់ពួក
នេ។ ជួលត្កមុហ ៊ុនសមាអ ររបស់ភាេីទីបី ត្បសិននបើចាំបច់។ 

 ដាំនែើងឧបករណ៍នដាយមិននត្បើថ្ដនៅប៉ាេះ ត្បសិននបើអាចន វ្ ើបន មានដូចជា ត្បព័នធ ទូទារ់ត្បក់
នដាយមិនចាំបច់យកថ្ដប៉ាេះ និងមា៉ា ស៊ុីនបនញ្ចញត្កដាសជូរថ្ដ។ 

 នលើកទឹកចិរតឱ្យនត្បើការឥណពនធ  ឬការឥណទាននដាយអរិងិជន។ 

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


 ពិចរណ្តការនលើការន វ្ ើឱ្យត្បនសើរនែើងនូវការនត្ចេះែយល់ និងែយល់នចញចូល។ 

ទសចរា ីផណនាំអាំពីការររាគ្ាល ររាងកាយ 
 បនងក ើរេាំនូសសញ្ញា ចាសោ់ស់ចាំណ៊ុ ចទីតាាំងយកអីវា ន់នដាយមិនចាំបច់នចញពីរងយនត  ឬនវែែចប់

អីវា ន់នៅខាងនត្ត នដើមបីរកាេមាែ ររាងកាយ។ 

 អន៊ុវរត វធិានការនដើមបដីាក់ដាច់នដាយខែកចាំនពាេះកមមករនិនោជិរោ៉ា ងរិចត្បាំមួយហវ ីរ នដាយ
នត្បើវធិានការដូចជាការខបងខចករបូវនត  ឬសញ្ញា ខដលនមើលន ើញ (ឧទាហរណ៍ សញ្ញា សមាគ ល់នលើ
កត្មាលឥដា សក ុ រពណ៌ ឬសញ្ញា នដើមបីចងអ ុលបង្កហ ញពីកខនែងខដលកមមករេួរឈរ)។ 

 ការ់បនែយការប៉ាេះពាល់រវាងអនកេិរល៊ុយ និងអរិងិជនដូចជារបាំង Plexiglas។ 

 ថ្លសត្មួលការត្បជ៊ុាំនដាយផ្លទ ល់ ត្បសិននបើចាំបច់ នដើមបធីានបននូវការរកាេមាែ រ។ 

 ដាក់ការកាំណរ់ចាំនួនប៊ុេគលិកបខនែម នៅកន ុងរាំបន់ខដលបិទជិរ នដើមបីធានឱ្យបនការែ័
ណឌ ខចករាំបន់ោ៉ា ងនហាចណ្តស់ត្បាំមួយហវ ីរ។ 

 ការកាំណរ់នមា៉ា ងសត្មាកបណ្តត ក់ោន  ត្សបតាមបទបបញ្ារត ិត្បក់ឈន លួ និងនមា៉ា ងនពលនដើមបីរកាពិ្ី
ការរកាេមាែ ររាងកាយ។  

 កាំណរ់រចនសមព័នធ នែើងវញិ  រ តរបនត ឹង ឬបិទបនទប់សត្មាក និងបនងក ើរកខនែងទាំននរបខនែមសត្មាប់
ការសត្មាកលាំ ខហកាយ តាមខដលអាចន វ្ ើនៅបន។ 

 បិទបរកន ុងហាង ជនត្មើសថ្នការលក់ទាំនិញនដាយេិរល៊ុយងែឹងេីែូ និងកខនែងអងគ ុយសាធារណៈ 
និងបញ្ឈប់ការែតល់សាំណ្តកែលិរែល។ 

 នរៀបចាំ ខបងខចកនមា៉ា ងទិញទាំនិញសត្មាប់មន៊ុសេវយ័ចាំណ្តស់ និងត្បជាជនង្កយរងនត្ោេះដថ្ទនទៀរ។ 

 បនងក ើនជនត្មើសនសវាកមមដកឹជញ្ជ នូ និងនៅយក ដូចជាការបញ្ញជ ទិញតាមអនឡាញសត្មាប់ការចូល
យកអីវា ន់នដាយមិនចាំបច់នចញពីរងយនត។ 

 ែតលត់្ចកនចញ និងត្ចកចូល ខដលបនកាំណរ់ទ៊ុក និងដាច់នដាយខែកពោីន ។ 

 កាំណរ់ចាំនួនអរិងិជននៅកន ុងហាងនដាយខែអកនលើទាំហាំថ្នទីតាាំង។ 

 នត្រៀមរត្មង់ជួរអរិងិជននៅខាងនត្ត ែណៈនពលខដលនៅខររកាេមាែ រពីោន ។ 

 នលើកទឹកចិរ្ រនិងបណុ្េះបណ្តត លប៊ុេគលិកឱ្យអន៊ុវរតេមាែ ររាងកាយ កន ុងនពលែតល់នសវាដឹកជញ្ជ ូ
ន។ 

 បនងក ើរទីតាាំងមួយចាំនួនសត្មាប់ខរទទួល និងដឹកជញ្ជ នូខរប៉ា៊ុនណ្តណ េះ នដើមបកីារ់បនែយអនតរកមម
ខាងរាងកាយ ត្បសិននបើអាច។ 

 

 ដាំនែើងសមាា រៈជាំនួយកន ុងការនែទរ ដូចជាន ន្ ើរ និងកាត របិទព័រ៌មាន នដើមបកីារ់បនែយការហ៊ុចអីវា ន់
ពីមន៊ុសេមាន ក់នៅមន៊ុសេមាន ក់នទៀរ កន ុងកខនែងខដលអាចន វ្ ើនៅបន។ នបើអាចន វ្ ើនៅបន សូម
នត្បើវ ិ្ ីហរែនលខានដាយមិនយកថ្ដប៉ាេះពាល់ឯកសារសត្មាប់ការដឹកជញ្ជ នូទាំនិញ។ 

 បនងក ើននមា៉ា ងដឹកជញ្ជ នូកន ុងហាងនដាយផ្លទ ល ់នដើមបខីចកចយទាំនិញដឹកជញ្ជ នូ និងការពារការកក
ក៊ុញ។ 
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