
បញ្ជ ីត្រួរពិនិរយទូទៅ Cal/OSHA COVID-19 
សត្ាប់ត្រមុហ ៊ុនដឹរអ្នរដំទណើរសាធារណៈ និងឯរជន មទយោបាយដឹរ

ជញ្ជ នូសាធារណៈ  
 និងរថទ ល្ ើងដឹរអ្នរដំទណើរឆ្លងត្រងុ

ថ្ងៃទី 2 ខែកកកដា ឆ្ន ាំ 2020 

បញ្ជ ីត្រួរពិនិរយននេះគឺមាននោលបាំណងសត្មាបជួ់យនៅដលន់ៅដល់ត្កមុហ ៊ុនដកឹអ្នកដាំនណើរសាធារណៈ និងឯកជន 
មនយោបាយដឹកជញ្ជ នូសាធារណៈ និងរងន ល្ ើងដឹកអ្នកដាំនណើរឆ្លងត្កងុ នមើលខែនការរបស់ែល នួ នដើមបីការពារនូវការរកី
រាលដាលពីជាំងឺ COVID-19 នៅកខនលងនយវ ើការ និងត្រូវបាំនពញបខនែមនលើនោលការណ៍ខណនាំសត្មាប់ត្កមុហ ៊ុនដឹកអ្នក
ដាំនណើរសាធារណៈ និងឯកជន មនយោបាយដឹកជញ្ជ នូសាធារណៈ និងរងន ល្ ើងដឹកអ្នកដាំនណើរឆ្លងត្កងុ។ បញ្ជ ីត្រួរពិនិរយ
ននេះគឺជានសចកត ីសនងេប និងមានសារែល ីៗសត្មាប់ខែនកែលេះថ្នការខណនាំ។ នយវ ើឲ្យែល នួអ្នកយល់កាន់ខរចាស់ពីការខណនាំ 
ម៊ុននពលនត្បើបញ្ជ ីត្រួរពិនិរយននេះ។ 

ខ្ល ឹមសារននផែនការជារល់ារ់ទៅរផនលងទយវ ើការជា
លាយលរខណ៍អ្រសរ 
 ប៊ុគគល(នន)ខដលទទួលែ៊ុសត្រូវកន ុងការអ្ន៊ុវរតខែនការ។ 

 ការវាយរថ្មលហានិ្័យ និងវធិានការខដលនឹងត្រូវអ្ន៊ុវរតនដើមបីទប់សាក រ់ការរកីរាលដាលថ្នវរី៊ុស។ 

 ការនត្បើមា៉ា ស ់ឬរបាាំងម៊ុែ អ្ន៊ុនោមតាមការខណនាំរបស ់CDPH ។ 

 ការបណុ្េះបណ្តត ល និងការត្បាត្ស័យទាក់ទងជាមួយកមមករនិនោជិរ និងរាំណ្តងកមមករនិនោជិរ
ខដលមានកន ុងខែនការ។ 

 ដាំនណើរការពិនិរយនមើលអ្ន៊ុនោមភាព និងករ់ត្តា ត្ពមទាាំងខករត្មូវចាំណ៊ុ ចែវេះខារ។ 

 ដាំនណើរការថ្នការនស៊ុើបអ្នងករករណីកូវដី សូមែតល់ដាំណងឹដល់មនទ ីរស៊ុខា្ិបាលកន ុងមូលដាា ន និង
កាំណរ់អ្រតសញ្ញា ណ ក៏ដូចជា ដាក់ឲ្យដាច់នដាយខែកពីទាំនក់ទាំនងជិរសន ិទធនៅកខនលងនយវ ើការ និង
ប៊ុគគលិកខដលបានឆ្លង។ 

 ខបបបទសត្មាប់កខនលងនយវ ើការនៅនពលមានការែ្ុេះនែើងថ្នជាំងឺននេះ ត្សបតាមការខណនាំរបស ់
CDPH ។ 

 នយវ ើបចច ុបបននភាពខែនការជាចាំបាចន់ដើមបីទប់សាក រ់ករណីនកើរនែើងបខនែមនទៀរ។    

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

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

 សារៈសាំខាន់ថ្នការមិនមកនយវ ើការ ត្បសិននបើកមមករមានការកអក ត្គនុនតត  ពិបាកដកដនងហ ើម ត្គនុ
ញាក់ ឈឺសាច់ដ៊ុាំ ឈឺកាល ឈឺបាំពង់ក បារ់បង់រសជារិ ឬកល ិនងមី រឹងត្ចម៊ុេះ ឬនហៀរសាំនបារ ចនងាអ រ 
ឬកអ រួ ឬត្បសិននបើពួកនគ ឬនរណ្តមាន ក់ខដលពួកនគបានទាក់ទងជាមួយ ត្រូវបាននគនយវ ើនរាគវនិិចឆ ័
យថាមានជាំងឺ COVID-19។  

 បនទ ប់ពីការនយវ ើនរាគវនិិចឆ ័យថ្ន COVID-19 ប៊ុគគលិកអាចត្រលប់មកនយវ ើការវញិបនទ ប់ពីរយៈនពល 
10 ថ្ងៃ ចបត់ាាំងពីការចបន់ែតើមបងាហ ញនរាគសញ្ញា  និង 72 នមា៉ា ងនដាយោម នត្គនុនតត ។ 

http://covid19.ca.gov/pdf/guidance-transit-rail.pdf
http://covid19.ca.gov/pdf/guidance-transit-rail.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


 នៅនពលត្រូវខសវងរកការពោបាល។ 

 សារៈសាំខាន់ថ្នការោងថ្ដ។ 

 សារៈសាំខាន់ថ្នការរកាចមាៃ យពោីន  ទា ាំងនៅកន ុងនមា៉ា ងនយវ ើការ និងនត្តនមា៉ា ងនយវ ើការ។ 

 ការនត្បើត្បាសប់ានត្រឹមត្រូវថ្នមា៉ា សត្កណ្តរ់ រមួទាាំងពរ៌័មាននៅកន ុង ការខណនាំរបស ់CDPH។ 

 ព័រ៌មានសត ីពីអ្រែត្បនោជន៍ថ្នការឈប់សត្មាកនដាយមានត្បាក់ឈន លួ រមួមាន ចាប់ថ្នការនឆ្ល ើយ

របនៅនឹងនមនរាគកូរ ណូ្តនដាយយកត្គួសារជាចមបង និងអ្រែត្បនោជន៍សាំណងរបស់ប៊ុគគលិក
នត្កាម បទបញ្ញជ ត្បរិបរត ិនលែ N-62-20 របសអ់្្ិបាលរដា ែណៈនពលខដលបទបញ្ញជ ននេះចូលជា
យរមាន។ 

 បណុ្េះបណ្តត លអ្នកន ៉ា ការឯករាជយ កមមករនយវ ើការបនណ្តត េះអាសនន  ឬជាប់កិចចសនោ និងអ្នកសម ័ត្គ
ចិរតនៅកន ុងនោលការណ៍ទាាំងននេះ និងធានថាពួកនគមានឧបករណ៍ការពារែល នួ (PPE) ខដលចាំបា
ច់។ 

 វ ធាធានការត្គ្ប់ត្គ្ង នងិត្រួរពិនិរយប៊ុគ្គល 
 ការពិនិរយសីរ៊ុណហភាព និង/ឬនរាគសញ្ញា ។ 

 នលើកទឹកចិរតកមមករនិនោជិរខដលឈឺ ឬនចញនរាគសញ្ញា  COVID-19 ឲ្យសាន ក់នៅែទេះ។ 

 នលើកទឹកចិរតឲ្យមានការោងថ្ដញឹកញាប់ និងការនត្បើត្បាស់ទឹកអ្នម័យោងថ្ដ។ 

 ត្រូវែតល ់និងធានថា ប៊ុគគលិកទាាំងអ្ស់នត្បើត្បាសឧ់បករណ៍ការពារខដលរត្មូវឲ្យនត្បើ។ 

 ែតល់នត្សាមថ្ដខដលអាចនបាេះនចលបាន ដល់កមមករនិនោជិរជាការបខនែមនលើការោងថ្ដញឹក
ញាប់សត្មាប់កិចចការ ដូចជាការកាន់របស់របរខដលប៉ាេះជាញឹកញាប់ ឬនយវ ើការពិនិរយនរាគសញ្ញា ។ 

  រ តររបឹរមិនឲ្យប៊ុគគលខដលមិនខមនជាប៊ុគគលិកចូលនៅកន ុងទីកខនលង នលើកខលងខរមន៊ុសសចាំបាច់
ខរប៉ា៊ុនណ្តណ េះ។  

 នត្កើនរមល ឹកសាធារណជនឲ្យត្ជាបថា ពួកនគត្រូវនត្បើមា៉ា ស/់របាាំងម៊ុែ និងនចៀសវាងការជួបទល់ម៊ុែ
ោន ជាមួយអ្នកដាំនណើរនែសងនទៀរោ៉ា ងជិរ និងផ្ទទ ល់។ នយវ ើបចច ុបបននភាពសាធារណជនអ្ាំពីនោល
ការណ៍ និងការអ្ន៊ុវរតន៍ងមីៗ។ 

ពិយីការសាា រ និងសាល បទ់មទោគ្ 
 អ្ន៊ុវរតការសមាអ រឱ្យបានហម រ់ចរ់នៅរាំបន់ខដលចរាចរណ៍ក៊ុេះករ។ 

 អ្ន៊ុវរតការសមាអ រ និងការជូរសមាល ប់នមនរាគនលើថ្ែទខដលប៉ាេះជាញឹកញាប់ ជាត្បចាំ។ 

 ោងសមាអ រត្គប់ខែនកទាាំងអ្ស់ថ្នកាប ៊ីនរបស់អ្នកនបើកបររាល់នពលប្រូនវន ឬអ្នកនត្បើ ខដលមួយ
ណ្តជាញឹកញាប់។  

 សមាអ រអ្នម័យថ្ដ ម៊ុន និងនត្កាយនពលជួយអ្នកដាំនណើរ។ 

 នចៀសវាងការខចករំខលកទូរស័ពទ បរកិាេ រការងារនែសងនទៀរ ឬឧបករណ ៍នៅកខនលងនែសងៗខដល
ងាយនឹងប៉ាេះ។ មិនត្រូវនត្បើ PPE រមួោន ជាដាច់ខារ។ 

 នត្បើែលិរែលខដលបានអ្ន៊ុម័រសត្មាប់ការនត្បើត្បាសត់្បឆ្ាំងនឹង COVID-19 សត ពី ីទីភាន ក់ងារ
ការពារបរសិាែ ន (EPA)-បញ្ជ  ីខដលបានអ្ន៊ុញ្ញា រ និងបណុ្េះបណ្តត លកមមករពីនត្ោេះថាន ក់គីមី ការ
ខណនាំែលិរែល រត្មូវការែយល ់និងរត្មូវការ Cal/OSHA។ អ្ន៊ុវរត  វយីិសា្សតសមាអ រជាំងឺហឺរនដាយ
ស៊ុវរែ ិភាពរបស ់CDPH។ 

 ត្រូវឱ្យត្បាកដថា ត្បព័នធ ទឹកទាាំងអ្ស់មានស៊ុវរែ ិភាពកន ុងការនត្បើត្បាស់ បនទ ប់ពីការបិទទីតាាំងរយៈ
នពលយូរ នដើមបីការ់បនែយហានិ្័យពីជាំងឺសួរ (ជាំងឺលីចឹនខន/Legionnaires)។ 

 បាំពាក់សាែ នីយ ការោិល័យនសវាដឹកជញ្ជ នូសាធារណៈ និងរងន ល្ ើង និងោនយនត  ដឹកជញ្ជ នូសាធារ
ណៈ និងរងន ល្ ើង និងោនយនតដឹកអ្នកដាំនណើរ នូវែលរិែលសត្មាបន់យវ ើអ្នម័យត្រឹមត្រូវ និងែតល់
ទឹកអ្នម័យោងថ្ដផ្ទទ លែ់ល នួនៅដល់ប៊ុគគលិកជួរម៊ុែទាាំងអ្ស់ (ឧ. ត្បរិបរត ិករ ជានដើម)។ 

 ធានថា កខនលងអ្នម័យបនតមានត្បរិបរត ិការ និងមានសុ្កត្គប់នពល។  

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/2020/05/5.6.20-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


 សមាអ រត្គប់ជាន់នដាយនត្បើមា៉ា ស៊ុីនបូមយូលី ខដលនត្បើរត្មង HEPA ឬវយីិនែសងនទៀរខដលមិន
បាំ ខបកភាន ក់ងារបងកនរាគចូលកន ុងែយល់។ 

 ពិចរណ្តការនយវ ើឱ្យត្បនសើរនែើងនូវការនត្ចេះែយល់ និងែយល់នចញចូល។ 

ទសចរា ីផណនអំ្ំពីការររាគ្ាល រោងកាយ 
 ការ់បនែយការដឹកមន៊ុសសជាអ្រិបរមានដើមបីរកាគមាល ររាងកាយ។  

 អ្ន៊ុវរត វធិានការកន ុងការរកាគមាល ររាងកាយរបស់អ្នកនបើកបរ និងអ្នកដាំនណើរ ោ៉ា ងរិចត្បាាំមួយ
ហវ ីរ នដាយនត្បើវធិានការដូចជា ការខបងខចករបូវនត  ឬសញ្ញា ខដលនមើលន ើញ (ឧទាហរណ៍ សញ្ញា
សមាគ ល់នលើកត្មាលឥដា សក ុ រពណ ៌ឬសញ្ញា នដើមបីចងអ ុលបងាហ ញអ្នកដាំនណើរពីរនបៀបនចៀសវាងការ
អ្ងគ ុយជិរអ្នកនបើកឡាន)។ 

 នសន ើស៊ុាំឲ្យអ្នកដាំនណើរនចៀសវាងពីការឈរ ឬអ្ងគ ុយនៅចមាៃ យត្បាាំមួយហវ ីរពីអ្នកនបើកបរ។ ត្បសិននបើ
អាចនយវ ើបាន មិនត្រូវឲ្យអ្ងគ ុយនតអី្ខដលមានចមាៃ យត្បាាំមួយហវ ីរពីអ្នកនបើកបរ ឬត្រូវដាំនែើង
របាាំងកញ្ច ក់ Plexiglas។ 

 ការកាំណរ់នមា៉ា ងសត្មាកសត្មាប់និនោជិរ ត្សបតាមបទបបញ្ារត ិត្បាក់ឈន លួ និងនមា៉ា ងនពល នដើមបី
រកាពិយីការនលើការរកាចមាៃ យពោីន ។  

 កាំណរ់រចនសមព័នធ នែើងវញិ  រ តរបនត ឹង ឬបិទកខនលងខដលនត្បើញឹកញាប់ និងបនងក ើរកខនលងទាំននរ
បខនែមសត្មាប់ការសត្មាកលាំ ខហកាយនៅកខនលងខដលអាចរកាចមាៃ យពោីន បាន។  

 រត្មូវ/នលើកទឹកចិរតឲ្យអ្នកដាំនណើរទិញសាំប៊ុត្រ និងដាក់ល៊ុយបខនែមកន ុងប័ណណ នសវាមនយោបាយដឹក
ជញ្ជ នូសាធារណៈ និងរងន ល្ ើងតាមអ្នឡាញ។ 

 នរៀបចាំ ខែនការនចញចូលរបស់អ្នកដាំនណើរ នដើមបីការ់បនែយការប៉ាេះពាល់រាងកាយ និងការកកក៊ុញ។ 

 នៅនពលនយវ ើដាំនណើរនដាយនវាដឹកជញ្ជ នូតាមែល វូទឹកដូចជាសាឡាង ឬទូក ត្រូវនសន ើអ្នកដាំនណើរឱ្យ
ចងអ ុលបងាហ ញនៅកាន់ត្កមុនវកិ ត្បសិននបើពួកនគនយវ ើដាំនណើររមួោន ជាត្កមុ ត្បសិននបើអាច។ ជួយ
រត្មង់ជួរអ្នកដាំនណើរឱ្យនែើងជិេះ និងច៊ុេះចរនវាជាត្កមុរូចៗ នដើមបីរកាគមាល រពោីន ។ 

 តាមដានែល វូនដើមបីរកាគមាល រពីោន គឺជាបញ្ញហ ត្បឈមមួយនដាយសារខរចាំនួនអ្នកជិេះ។ ខកសត្មួល
ែល វូរងយនដ ត្កងុ ឬែល វូឆ្លងការ់ នហើយកាំណរ់នពលនវោ កន ុងអ្ាំែុងនពលនមា៉ា ងខដលមានអ្នកជិេះ
នត្ចើននៅនលើែល វូខដលមមាញឹក។ 

  



ការពិចារណ្តបផនែមសត្ាបត់្រមុហ ៊ុនដរឹអ្នរដំទណើរ (តារ់
ស៊ុ ីយានយនាជុិះរមួគ្នន  រថយនាដឹរអ្នរដទំណើរ រថយនាលីមូហសី
ន។ល។) 
 ត្កមុហ ៊ុនែតល់នសវារងយនតជេិះរមួោន ៖ ផ្ទអ កការជិេះរងយនតរមួោន  រហូរដល់មានការខណនាំបខនែមជា

សាធារណនដើមបីឲ្យចប់ដាំនណើរការនសវាននេះនែើងវញិ។ 

 អ្នកនបើកតាក់ស៊ុី និងរងយនតជិេះរមួោន  និងត្កមុហ ៊ុននសវាដឹកជញ្ជ នូឯកជន៖ បនងក ើរនិរិវយីិមួយ
ខដលអ្ន៊ុញ្ញា រឲ្យអ្នកនបើកបរ និងអ្នកជិេះទា ាំងអ្ស់ល៊ុបនចលការជិេះនដាយោម នការពិន័យ 
ត្បសិននបើភាគមីាេ ងនទៀរមិនពាក់មា៉ា ស់។ នោលការណ៍ននេះគួរខរត្រូវបានែសពវែាយដល់អ្នកដាំនណើរ 
ម៊ុននពលពួកនគកក់សត្មាប់ជិេះ។ 

 ែតល់ឲ្យអ្នកនបើកបរនូវសមាា រែគរ់ែគង់ត្គប់ត្ោន់ខដលត្រូវការនដើមបីសមាអ រ និងសមាល ប់នមនរាគនលើថ្ែទ
រងយនតខដលប៉ាេះជាញឹកញាប់។ អ្នកនបើកបររងន ល្ ើងគួរខរត្រូវបានបណុ្េះបណ្តត លអ្ាំពីនត្ោេះថាន ក់ថ្ន
ែលិរែល  និងវធិានការការពារចាំបាច់ណ្តមួយ។ ធានថា មានែយលន់ចញចូលបានត្គប់ត្ោន់ 
នៅនពលសមាអ រ/សមាល ប់នមនរាគ។ ែតល់យ៊ុងសាំរាមខដលមានគត្មបបិទជិរកន ុងរងយនតសត្មាប់ដាក់
ត្កដាសជូរ និងរបស់របរនែសងៗនទៀរ។ 

 បរនិវណខដលប៉ាេះនត្ចើននៅកន ុងោនយនត  ខដលប៉ាេះនដាយអ្នកដាំនណើរត្រូវសមាអ រ និងសមាល ប់នមនរាគជា
ត្បចាំ រាលន់ពលចប់នែតើម និងបញ្ច ប់នវនការងារ និងចននល េះនពលដឹកអ្នកដាំនណើរ។ 

 ែតល់នពលនវោដល់កមមករនិនោជិរនដើមបីអ្ន៊ុវរតអ្នម័យកន ុងអ្ាំែុងនពលប្រូនវននយវ ើការរបស់ពួក
នគ។ 

 ត្រូវនត្បើរបាាំងការពារដូចជាកននទល និងនត្សាមនតអី្នត្បើមដងនបាេះនចល។ 

 ពិចរណ្តដាំនែើងរបាាំងខដលមិនត្ជាបទឹកនៅចននល េះនតអី្ខាងម៊ុែ និងខាងនត្កាយ។ 

 នសន ើឱ្យអ្នកដាំនណើរកាន់កាបូប និងរបស់របរផ្ទទ ល់ែល នួរបស់ពួកនគនៅនពលនែើងនិងច៊ុេះ។ នសន ើស៊ុាំឱ្យ
អ្នកដាំនណើររកាចមាៃ យអ្បបបរមាោ៉ា ងរិច ត្បាាំមួយហវ រី។ បនទ ប់ពីប៉ាេះរបស់របរអ្នកដាំនណើរ អ្នក
នបើកបរគួរនត្បើទឹកអ្នម័យោងថ្ដ។ 

 ឲ្យអ្នកដាំនណើរជិេះនតអី្នត្កាយ។ 

 គួររមល ឹកអ្នកដាំនណើរឱ្យពាក់មា៉ា ស់ ឬរបាាំងម៊ុែ នហើយជូនដាំណឹងដល់ពួកនគថាការជិេះអាចត្រូវបាន
ល៊ុបនចល ត្បសិននបើពួកនគមិនពាក់មា៉ា ស់។ 

 នចៀសវាងការនត្បើត្បាស់ជនត្មើសមា៉ា ស៊ុីនបនងក ើររចនតែយល់បក់ជ៊ុាំវញិសត្មាប់ោនយនត។ 

 ផ្ទអ កការែតល់ជូនដូចជា សក រត្ោប់ ទូរស័ពទ ត្បដាប់សាកងម ឬទសសនវដត ី  


	សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដឹកអ្នកដំណើរសាធារណៈ និងឯកជន មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ   និងរថភ្លើងដឹកអ្នកដំណើរឆ្លងក្រុង
	ខ្លឹមសារនៃផែនការជាក់លាក់នៅកន្លែងធ្វើការជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ
	ប្រធានបទផ្សេងៗសម្រាប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលកម្មករ
	វិធានការគ្រប់គ្រង និងត្រួតពិនិត្យបុគ្គល
	ពិធីការសម្អាត និងសម្លាប់មេរោគ
	សេចក្តីណែនាំអំពីការរក្សាគម្លាតរាងកាយ
	ការពិចារណាបន្ថែមសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដឹកអ្នកដំណើរ (តាក់ស៊ី យានយន្តជិះរួមគ្នា រថយន្តដឹកអ្នកដំណើរ រថយន្តលីមូហ្សីន។ល។)
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