
បញ្ជ ីត្រួរពិនិរយទូទៅ COVID-19 
សត្ាប់ផ្សារទំទនើប មជ្ឈមណ្ឌ លលក់ទំនិញទោលទៅ 

 ផ្សារម៉ល និងផ្សារលក់ទំនិញជ្ជ្ ុះ 
ថ្ងៃទី 2 ខែកកកដា ឆ្ន ាំ 2020 

បញ្ជ ីត្រួរពិនិរយននេះគឺមាននោលបាំណងសត្មាបជួ់យនៅដល់កខនែងហារ់ត្ាណត្រួរពិនិរយន ើលខែនការរបស់ែល នួ 
នដើ បកីារពារនូវការរកីរាលដាលពីជាំងឺ COVID-19 នៅកខនែងន វ្ ើការ និងបាំនពញបខនែ នលើ ែារទាំននើប  ជឈ ណឌ ល
លក់ទាំនិញនោលនៅ និងែារ ៉ល និងែារលក់ទាំនិញជជ េះ។ បញ្ជ ីត្រួរពិនិរយននេះគឺជានសចកត ីសនងេប និងមានសារែែ ីៗ
សត្មាប់ខែនកែែេះថ្នការខណនាំ។ ន វ្ ើឲ្យែល នួអ្នកយល់កាន់ខរចាស់ពីការខណនាំ   ននពលនត្បើបញ្ជ តី្រួរពិនិរយននេះ។ 

ខ្ល ឹមសារននផផ្សនការជាកល់ាក់ននកផនលងការងារផែលសរទសរ
ជាលាយលកខណ្៍អកសរ 
 ប គគល(នន)ខដលទទួលែ សត្រូវកន ុងការអ្ន វរតខែនការ។ 

 ការវាយរថ្ ែហានិភ័យ និងវធិានការខដលនឹងត្រូវអ្ន វរតនដើ បីទប់សាក រ់ការរកីរាលដាលថ្នវរី ស។ 

 ការនត្បើម៉ាស ់ឬរាាំង  ែ អ្ន នោ តា ការខណនាំរបស ់CDPH ។ 

 ការបណុ្េះបណ្តត ល និងការត្ាត្ស័យទាក់ទងជា ួយក មករនិនោជិរ និងរាំណ្តងក មករនិនោជិរ
ខដលមានកន ុងខែនការ។ 

 ដាំនណើរការពិនិរយន ើលអ្ន នោ ភាព និងករ់ត្តា ត្ព ទាាំងខករត្ ូវចាំណ ចែវេះខារ។ 

 ដាំនណើរការថ្នការនស ើបអ្នងករករណីកូវដី សូ ែតល់ដាំណងឹដល់ នទ ីរស ខាភិាលកន ុង ូលដាា ន និង
កាំណរ់អ្រតសញ្ញា ណ ក៏ដូចជា ដាក់ឲ្យដាច់នដាយខែកពីទាំនក់ទាំនងជិរសន ិទធនៅកខនែងន វ្ ើការ និង
ប គគលិកខដលានឆ្ែង។ 

 ពិ្ីសារសត្មាប់នៅនពលមានែ្ុេះជាំងឺនៅកខនែងន វ្ ើការនដាយនោរពនៅតា  នោលការណក៍ារ
ខណនាំរបស ់CDPH។ 

ត្បធានបទទផ្សសងៗសត្ាប់វគ្គបណ្្ត ុះបណ្តា លកមមករ 
 ព័រ៌មានសត ីពីជាំងឺ COVID-19 ទប់សាក រ់ការរកីរាលដាល និងជាពិនសសអ្នកខដលងាយរងនត្ោេះ។ 

 ការត្រួរពិនិរយនដាយែល នួឯងនៅែទេះ ដូចជាសីរ ណហភាព និង/ឬ ការត្រួរពិនិរយនរាគសញ្ញា នដាយ
នត្បើ នោលការខណនាំរបស ់CDC។ 

 សារៈសាំខាន់ថ្នការ ិន កន វ្ ើការ ត្បសិននបើក មករមានការកអក ត្គនុនតត  ពិាកដកដនងហ ើ  ត្គនុ
ញាក់ ឈឺសាច់ដ ាំ ឈឺកាល ឈឺបាំពង់ក ារ់បង់រសជារិ ឬកែ ិនងមី រឹងត្ច  េះ ឬន ៀរសាំនារ ចនងាអ រ 
ឬកអ រួ ឬត្បសិននបើពួកនគ ឬនរណ្តមាន ក់ខដលពួកនគានទាក់ទងជា ួយ ត្រូវាននគន វ្ ើនរាគវនិិចឆ ័
យថាមានជាំងឺ COVID-19។  

 បនទ ប់ពីការន វ្ ើនរាគវនិិចឆ ័យថ្ន COVID-19 ប គគលិកអាចត្រលប់ កន វ្ ើការវញិបនទ ប់ពីរយៈនពល 
10 ថ្ងៃ ចាបត់ាាំងពីការចាបន់ែតើ បងាហ ញនរាគសញ្ញា  និង 72 នម៉ាងនដាយោម នត្គនុនតត ។ 

 នៅនពលត្រូវខសវងរកការពាាល។ 

 សារៈសាំខាន់ថ្នការោងថ្ដ។ 

 សារៈសាំខាន់ថ្នការរកាចមាៃ យពោីន  ទា ាំងនៅកន ុងនម៉ាងន វ្ ើការ និងនត្តនម៉ាងន វ្ ើការ។ 

 ការនត្បើត្ាសា់នត្រឹ ត្រូវថ្នម៉ាសត្កណ្តរ់ រ ួទាាំងពរ៌័មាននៅកន ុង ការខណនាំរបស ់CDPH។ 

https://covid19.ca.gov/pdf/guidance-shopping-centers.pdf
https://covid19.ca.gov/pdf/guidance-shopping-centers.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 ីពីអ្រែត្បនោជន៍ថ្នការឈប់សត្មាកនដាយមានត្ាក់ឈន លួ រ ួមាន ចាប់ថ្នការនឆ្ែ ើយ

របនៅនឹងន នរាគកូរ ណូ្តនដាយយកត្គួសារជាច បង និងអ្រែត្បនោជន៍សាំណងរបស់ប គគលិក
នត្កា  បទបញ្ញជ ត្បរិបរត ិនលែ N-62-20 របសអ់្ភិាលរដា ែណៈនពលខដលបទបញ្ញជ ននេះចូលជា
្រមាន។ 

 បណុ្េះបណ្តត លអ្នកន ៉ការឯករាជយ អ្នកន វ្ ើការបនណ្តដ េះអាសនន  ឬអ្នកជាប់កិចចសនាកន ុងនោលការណ៍
ទាាំងននេះ ន ើយធានថាពួកនគមានឧបករណ៍ការពារែល នួ (PPE) ខដលចាាំាច់។ 

 វ ធាធានការត្គ្ប់ត្គ្ង នងិត្រួរពិនិរយប គ្គល 
 ការពិនិរយនរាគសញ្ញា  និង/ឬការពិនិរយសីរ ណហភាព។ 

 នលើកទឹកចិរតក មករនិនោជិរខដលឈឺ ឬនចញនរាគសញ្ញា  COVID-19 ឲ្យសាន ក់នៅែទេះ។ 

 ែតល ់និងធានថាក មករនត្បើឧបករណ៍ការពារែល នួ (PPE) ខដលចាាំាច់ទាាំងអ្ស់។ 

 ែតល់នត្សា ថ្ដខដលអាចនាេះនចាលាន ដល់ក មករជាការបខនែ នលើការោងថ្ដញឹកញាប់សត្មាប់
កិចចការ ដូចជាការកាន់របស់របរខដលប៉េះជាញឹកញាប់ ឬន វ្ ើការពិនិរយនរាគសញ្ញា ។ 

 បិទសាែ កសញ្ញា ននេះនដើ បីរ ែ ឹកនៅដលអ់្រិងិជនឲ្យពាក់ម៉ាស ់ឬរាាំង  ែ និងអ្ន វរតការរកាគមាែ
ររាងកាយ។ 

ពិធីការសាា រ និងសាល បទ់មទោគ្ 
 អ្ន វរតការសមាអ រឱ្យាន ម រ់ចរ់នៅរាំបន់ខដលមានចរាចរណ៍ក េះករ។ 

 ោងសមាអ រនដាយទឹកសមាែ ប់ន នរាគនលើថ្ែទខដលត្រូវាននត្បើជាទូនៅឲ្យានញឺកញាប់។ 

 សមាអ រ និងន វ្ ើអ្ន ័យឧបករណ៍រ ួ ចននែ េះនពលថ្នការនត្បើត្ាស់នី ួយៗ។  ិនត្រូវនត្បើ PPE រ ួ
ោន ជាដាច់ខារ។ 

 សមាអ រថ្ែទខដលអាចប៉េះានជាត្បចាាំ។ 

 ត្រូវឱ្យត្ាកដថា ត្បព័នធ ទឹកទាាំងអ្ស់មានស វរែ ិភាពកន ុងការនត្បើត្ាស់ បនទ ប់ពីការបិទទីតាាំងរយៈ
នពលយូរ នដើ បីការ់បនែយហានិភ័យពីជាំងឺសួរ (ជាំងឺលីចឹនខន/Legionnaires)។ 

 បាំពាក់ត្ចកនចញចូលរបស់អ្រិងិជន កខនែងនដើរក ានត  កខនែងលក់អាហារ និងរាំបន់រ ួនែេង
នទៀរ នូវែលិរែលសត្មាបន់ វ្ ើអ្ន ័យឲ្យានត្រឹ ត្រូវ រាប់បញ្ច លូទាាំងទឹកអ្ន ័យោងថ្ដ។ 

 ធានថា កខនែងអ្ន ័យបនតមានត្បរិបរត ិការ និងមានសុ្កត្គប់នពល។ 

 នត្បើែលិរែលខដលានអ្ន  ័រសត្មាប់ការនត្បើត្ាសត់្បឆ្ាំងនឹង COVID-19 សត ពី ីទីភាន ក់ងារ
ការពារបរសិាែ ន (EPA)-បញ្ជ  ីខដលានអ្ន ញ្ញា រ និងបណុ្េះបណ្តត លក មករពីនត្ោេះថាន ក់គី ី ការ
ខណនាំែលិរែល រត្ ូវការែយល ់និងរត្ ូវការ Cal/OSHA។ អ្ន វរត  វ ិ្ ីសា្សតសមាអ រជាំងឺ ឺរនដាយ
ស វរែ ិភាពរបស ់CDPH។ 

 ខកសត្ ួល ឬខកខត្បនម៉ាងនបើក ជឈ ណឌ លែារទាំននើបនដើ បែីតល់នពលនវោត្គប់ត្ោន់សត្មាប់ន វ្ ើការ
សមាអ រ និងនរៀបចាំសុ្កែលិរែល ឲ្យាន ម រ់ចរ់។  

 ទ កឱ្យក មករនិនោជិរមាននពលនវោត្គប់ត្ោន់ កន ុងអ្ាំែុងនពលប្រូនវនការងាររបស់ពួកនគ នដើ បី
បាំនពញតា រត្ ូវការសមាអ របខនែ នទៀរ។ 

 ដាំនែើងឧបករណ៍ ិននត្បើថ្ដ ត្បសិននបើអាច។ 

 នលើកទឹកចិរតឱ្យនត្បើការឥណពនធ  ឬការឥណទាននដាយអ្រិងិជន។ 

 ពិចារណ្តការនលើការន វ្ ើឱ្យត្បនសើរនែើងនូវការនត្ចាេះែយល់ និងែយល់នចញចូល។ 

ទសចកា ីផណ្នអំំពីការរកាគ្ាល រោងកាយ 
 អ្ន វរត វធិានការនដើ បដីាក់ដាច់នដាយខែកចាំនពាេះក មករនិនោជិរោ៉ងរិចត្ាាំ ួយ វ ីរ នដាយ

នត្បើវធិានការដូចជាការខបងខចករបូវនត  ឬសញ្ញា ខដលន ើលន ើញ (ឧទា រណ៍ សញ្ញា សមាគ ល់នលើ
កត្មាលឥដា សក ុ រពណ៌ ឬសញ្ញា នដើ បីចងអ ុលបងាហ ញពីកខនែងខដលក មករគួរឈរ)។ 

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


 ការ់បនែយការប៉េះពាល់រវាងអ្នកគិរល យ និងអ្រិងិជន។ ចាំនពាេះទីកខនែងណ្ត ខដល ិនកាំណរ់ការ
រកាគមាែ រឱ្យនៅឆ្ៃ យពោីន  សូ នត្បើរនាំង ដូចជារាាំងបនទេះផ្លែ ស់សទ ីក (Plexiglas)។  

 ពិចារណ្តនលើការនរៀបចាំនែើងវញិនូវក មករខដលងាយរងនត្ោេះ ខដលនសន ើស ាំផ្លែ ស់ប្រូភារកិចច នដើ បកីារ់
បនែយទាំនក់ទាំនងជា ួយអ្នកនែេងនទៀរ 

 ឲ្យប គគលិកសនត ិស ែត្បចាាំការនៅ ូលដាា ននត្កើនរ ែ ឹកដល់អ្រិងិជនអ្ាំពកីាររកាគមាែ ររាងកាយ។ 

 បនងក ើរគាំនូសសញ្ញា ចាសោ់ស់អ្ាំពីទីតាាំងយកអី្វា ន់នដាយ ិនចាាំាច់នចញពីរងយនត  ឬនៅខាង
នត្ត នដើ បីរកាគមាែ ររាងកាយ។ 

 សត្ បសត្ ួលជា ួយអ្នកជួលហាងលក់រាយ នដើ បីនរៀបចាំ ខបងខចកនម៉ាងទិញទាំនិញសត្មាប់ ន សេ
វយ័ចាំណ្តស់ និងត្បជាជនងាយរងនត្ោេះដថ្ទនទៀរ។ 

 បនងក ើនជនត្ ើសនសវាក មដកឹជញ្ជ នូ និងនៅយក ដូចជាការបញ្ញជ ទិញតា អ្នឡាញសត្មាប់ការចូល
យកអី្វា ន់នដាយ ិនចាាំាច់នចញពីរងយនត។ 

 នត្បើយ ទធសា្សត ត្គប់ត្គងភាពកកក ញ និងចរាចរណ៍នងមើនជើង និងែតល់ត្ចកចូល និងនចញដាច់នដាយ
ខែក និងនរៀបចាំកាំណរ់ទ កជា  ន។ 

 ធានថាបញ្ជ រ ិនបងាអ ក់ដល់ការរកាគមាែ ររាងកាយនែើយ។ ត្រូវផ្លែ ស់ទី ឬដកនចញ នបើចាាំាច់។ 

 ទប់ទាវ រឱ្យនៅនបើកចាំ  ត្បសិននបើវា ិននបើក និងបិទនដាយសវ ័យត្បវរត ិនទ។ 

 កាំណរ់ចាំនួន ន សេនដើ បធីានឲ្យាននូវគមាែ ររាងកាយ កន ុងករណីណ្តក៏នដាយ ិននលើសពី 50% 
ថ្នចាំនួន ន សេសត្មាប់ចូលខែនកខាងកន ុងថ្នែារទាំននើប។ វាយរថ្ ែ វធិានថ្នការកាំណរ់ចាំនួន
 ន សេអ្រិបរមាសត្មាប់ខែនកខាងនត្តថ្នែារទាំននើប នដើ បធីាននូវគមាែ ររាងកាយ។ 

 នរៀបចាំនតអី្ និងបង់អ្ងគ ុយនែើងវញិ រ ួមាននតអី្អ្ងគ ុយកន ុងកខនែងលក់អាហារ នដើ បធីានឲ្យ
ាននូវគមាែ ររាងកាយ។ 

 បិទកខនែងនលង និងនរៀបចាំបង់អ្ងគ ុយនែើងវញិនដើ បធីាននូវគមាែ ររាងកាយ។ 

 នត្បើត្បព័នធរត្ ង់ជួរចូលហាង ខដល ិនន វ្ ើឱ្យរំខានដលច់រាចរណ៍នងមើរនជើង ែណៈនពលរកានូវគមាែ
ររាងកាយ។ 

 ខកសត្ ួលការត្បជ ាំប គគលិក និងការសមាា សន៍នដើ បីធានាននូវការរកាគមាែ ររាងកាយ ឬនរៀបចាំ
ត្បជ ាំតា ទូរស័ពទ តា រយៈសិកាេ សាោតា អ្ ីន្ឺណិរ ( វបិ៊ី ណណ្ត)។ 

 បិទបនទប់សត្មាក និងនត្បើកខនែងសត្មាកខាងនត្ត ខដលមានដាំបូល ឬបនងក ើនចមាៃ យរវាងនតអី្
នដើ បីរកាគមាែ ររាងកាយ កន ុងនពលសត្មាក។ 

 ការកាំណរ់នម៉ាងសត្មាកបណ្តត ក់ោន  ត្សបតា បទបបញ្ារត ិត្ាក់ឈន លួ និងនម៉ាងនពលនដើ បីរកាពិ្ី
ការរកាគមាែ ររាងកាយ។  

 អ្ន វរតការរកាគមាែ ររាងកាយនៅកខនែងនលើកដាក់ទាំនិញ និងនត្បើវ ិ្ ីច េះ រែនលខានដាយ ិន
យកថ្ដប៉េះពាល់ឯកសារ សត្មាប់ការដឹកជញ្ជ នូទាំនិញ។ 
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