
 

បញ្ជ ីត្រួរពិនិរយទូទៅ Cal/OSHA COVID-19 
សត្ាប់សារមនទ ីរ  ិ ចិ ិត្រសា  សួនសរវ និងអាងិិញ្ច ឹមត្រី 

ថ្ងៃទី 2 ខែកកកដា ឆ្ន ាំ 2020 

បញ្ជ ីត្រួរពិនិរយននេះគឺមាននោលបាំណងសត្មាបជួ់យនៅដលន់ៅនៅខក ឬនិនោជកនៅឯ សារមនទ ីរ  ិ ចិ ិត្រសាល សួន
សរវ អាិិិញ្ច ឹមត្រី និងកខនែងត្សនដៀងោន នសេងនទៀរ អនុិរតខសនការរបស់ែល នួ នដើមបីទប់សាក រ់ការរកីរាលដាលថ្ន
ជាំងឺ COVID-19 នៅកខនែងន វ្ ើការ ន ើយនិងបាំនពញបខនែមនៅតាមការខណនាំសត្មាប់សារមនទ ីរ  ិ ចិ ិត្រសាល សួនសរវ 
និងអាងិិញ្ច ឹមត្រី។ បញ្ជ ីត្រួរពិនិរយននេះគឺជានសិកត ីសនងេប និងមានសារែែ ីៗសត្មាប់ខសនកែែេះថ្នការខណនាំ។ ន វ្ ើឲ្យ
ែល នួអនកយល់កាន់ខរិាស់ពីការខណនាំ មុននពលនត្បើបញ្ជ ីត្រួរពិនិរយននេះ។ 

ខ្ល ឹមសារននផែនការជាកល់ាក់ទៅកផនលងទ វ្ ើការជា
លាយ កខណ៍អកសរ 
 បុគគល(នន)ខដលទទួលែុសត្រូិកន ុងការអនុិរតខសនការ។  

 ការវាយរថ្មែហានិភ័យ និងិ ចធានការខដលនឹងត្រូិអនុិរតនដើមបីទប់សាក រ់ការរកីរាលដាលថ្និរុីស។ 

 ការនត្បើមា៉ា ស ់ឬរបាំងមុែ អនុនោមតាមការខណនាំរបស ់CDPH ។ 

 ការបណុ្េះបណ្តត ល និងការត្បត្ស័យទាក់ទងជាមួយកមមករនិនោជិរ និងរាំណ្តងកមមករនិនោជិរ
ខដលមានកន ុងខសនការ។ 

 ដាំនណើរការពិនិរយនមើលអនុនោមភាព និងករ់ត្តា ត្ពមទាាំងខករត្មូិ ាិំណុិែវេះខារ។ 

 ដាំនណើរការថ្នការនសុើបអនងករករណីកូិដី សូមសតល់ដាំណងឹដល់មនទ ីរសុខាភិបលកន ុងមូលដាា ន និង
កាំណរ់អរតសញ្ញា ណ ក៏ដូិជា ដាក់ឲ្យដាិ់នដាយខែកពីទាំនក់ទាំនងជិរសន ិទធនៅកខនែងន វ្ ើការ និង
បុគគលិកខដលបនឆ្ែង។  

 ពិ្ីសារសត្មាប់នពលខដលកខនែងន វ្ ើការមានការស្ុេះនែើងថ្ននមនរាគននេះត្សបតាម ការខណនាំរបស ់
CDPH។ 

ត្បធានបទទែសងៗសត្ាប់ិគ្គបណ្ត ុះបណ្តា  កមមករ 
 ព័រ៌មានសត ីពីជាំងឺ COVID-19 ទប់សាក រ់ការរកីរាលដាល និងជាពិនសសអនកខដលងាយរងនត្ោេះ។  

 ត្បសិននបើត្គឹេះសាែ នណ្តមួយរកាទុកសរវ គួរខរសតល់ព័រ៌មានអាំពីិ ច្ ីការពារការរកីរាលដាលថ្នជាំងឺ 
COVID-19 រវាងមនុសេ និងសរវ នត្ពាេះវាអាិនកើរនែើង។ 

 ការត្រួរពិនិរយនដាយែល នួឯងនៅសទេះ ដូិជាសីរុណហភាព និង/ឬ ការត្រួរពិនិរយនរាគសញ្ញា នដាយ
នត្បើ ការខណនាំរបស ់CDC។ 

 ាិំណុិសាំខាន់គឺមិនត្រូិនៅន វ្ ើការនទ ត្បសិននបើបុគគលកិ មាននរាគសញ្ញា ជាំងឺ COVID-19 ដូិ ខដល
មជឈមណឌ លថ្នការត្គប់ត្គង និងការពារជាំងឺ (CDC) បនពិពណ៌ន ដូិជាមានកអក នតត ែល នួ 
ពិបកដកដនងហ ើម ត្គនុញាក់ ឈឺសាិ់ដុាំ ឈឺកាល ឈបឺាំពង់ក ងមីៗខលងដឹងរសជារិ ឬខលងដឹង
កែ ិន រឹងត្ិមុេះ ឬន ៀរសាំនបរ កអ រួិនងាអ រ ឬរាគរសូ ឬត្បសិននបើពួកនគ ឬនរណ្តមាន ក់ ខដលពួកនគ
ធាែ ប់មានទាក់ទងជាមួយ ន ើយត្រូិបនន វ្ ើនរាគ ិ ចនិិ័័យរកន ើញថាមានជាំងឺ COVID-19។  

 នៅនពលត្រូិខសវងរកការពាបល។ 

 សារៈសាំខាន់ថ្នការោងថ្ដ។ 

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

 ការនត្បើត្បសប់នត្រឹមត្រូិថ្នមា៉ា ស ឬរបាំងមុែ រមួទា ាំងព័រ៌មាននៅកន ុង ការខណនាំរបស ់CDPH។ 

https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-zoos-museums.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-zoos-museums.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.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.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 ីពីអរែត្បនោជន៍ថ្នការឈប់សត្មាក រមួមាន ិាប់ថ្នការនឆ្ែ ើយរបនៅនឹងនមនរាគកូរ ូ
ណ្តនដាយយកត្គួសារជាិមបង និងអរែត្បនោជន៍សាំណងរបស់កមមករនិនោជិរសែ ិរនៅនត្កាម 
បទបញ្ញជ ត្បរិបរត ិ N-62-20របស់អភិបល ែណៈនពលខដលបទបញ្ញជ ននេះិូលជា្រមាន។ 

 បណុ្េះបណ្តត លបុគគលិកន វ្ ើការបនណ្តដ េះអាសនន  ជាប់កិ ចិសនា អនកសម ័ត្គិិរត និងត្បនភទការងារ
នសេងនទៀរ កន ុងនោលការណ៍ទាាំងននេះ ន ើយធានថា ពួកនគមានឧបករណ៍ការពារែល នួ (PPE) ខដល
ចាំបិ់។ 

 ិ ចធានការត្គ្ប់ត្គ្ង នងិត្រួរពិនិរយបុគ្គ  
 ការពិនិរយនរាគសញ្ញា  និង/ឬការពិនិរយសីរុណហភាព។ 

 នលើកទឹកិិរតកមមករនិនោជិក អនកសម ័ត្គិិរត និងអនកិូលមកនលង ខដលឈឺ ឬបងាហ ញនរាគសញ្ញា
ថ្នជាំងឺកូិដី-19 ឲ្យសាន ក់នៅសទេះ។ 

 នលើកទឹកិិរតឲ្យមានការោងថ្ដញឹកញាប់ និងការនត្បើត្បស់ទឹកអនម័យោងថ្ដ។ 

 ត្រូិសតល ់និងធានថា បុគគលិក និងអនកសម ័ត្គិិរតទា ាំងអស់ នត្បើត្បស់ឧបករណ៍ការពារខដលរត្មូិឲ្យ
នត្បើ។ 

 សតល់នត្សាមថ្ដខដលអាិនបេះនចលបន ដល់កមមករនិនោជិរ ជាការបខនែមនលើការោងថ្ដញឹក
ញាប់សត្មាប់កិ ចិការ ឬការងារនសេងនទៀរ ដូិជាការកាន់របស់របរខដលប៉ាេះជាញឹកញាប់ ឬន វ្ ើការ
ពិនិរយនរាគសញ្ញា ។ 

 ដាក់សាែ កសញ្ញា នដើមបីត្បត្សយ័ទាក់ទងនៅសាធារណជនថា ពួកនគគួរពាក់មា៉ា ស ឬរបាំងមុែ អនុ
ិរតការរកាគមាែ ររាងកាយ មិនយកថ្ដប៉ាេះនលើថ្សទមុែរបស់ពួកនគ ោងថ្ដញឹកញាប់ និងនត្បើទឹកអ
នម័យោងថ្ដ។ 

 សូមនត្កើនរមែ ឹកដល់អរិងិជនឱ្យយកមា៉ា ស់ ឬរបាំងមុែតាមែល នួ និងសតល់ជូនមា៉ា សដ់ល់អនកខដល
មកដល់ោម នមា៉ា សពាក់។ 

 ត្រួរពិនិរយនភញៀិ និងអនកមកនលង នពលអនញ្ជ ើញមកដល់ និងសតល់មា៉ា ស ់ឬរបាំងមុែ នៅអនកខដល
ោម នមា៉ា ស ់ឬរបាំងមុែ សត្មាប់ពាក់។ 

 បងាហ ញនូិិ ចធានសត្មាប់ត្ិកិូល នដើមបីជាលកេែណឌ រត្មូិថ្នការិូល។ 

ពិ្ីការសាា រ និងសាល បទ់មទោគ្ 
 អនុិរតការសមាអ រឱ្យបន ម រ់ិរ់នៅរាំបន់ខដលមានិរាិរណ៍កុេះករ និងកខនែងន វ្ ើការរមួោន  

នដាយ ាិំណ្តាំថា នកមងអាិទាំនងជាអាិប៉ាេះពាល់នលើថ្សទថ្នអវ ីមួយ។  

 សមាអ រនដាយនត្បើទឹកសមាែ ប់នមនរាគនលើថ្សទខដលត្រូិបនប៉ាេះញឺកញាប់។ 

 នលើកទឹកិិរតដល់ការនត្បើត្បស់ការឥណទាន និងត្បព័នធ ទូទារ់ នដាយមិនចាំបិ់ប៉ាេះមា៉ា សុីនគិរ
ត្បក់។ 

 សមាែ ប់នមនរាគនលើឧបករណ៍ខដលនត្បើរមួោន  ិននែ េះនពលថ្នការនត្បើនីមួយៗ។ 

 កមាច រ់នមនរាគនលើឧបករណ៍ខដល ុិនៅោន រវាងកមមករនិនោជិរ និងអរិងិជន ដូិជា ប ៊ិិ  
ខសនទីខដលនត្បើនែើងិ ចញបន ។ល។ 

 សតល់ខសនទីខដលអាិនចលបន នសៀិនៅខណនាំ ។ល។ និងន វ្ ើឲ្យសមាា រៈទា ាំងននេះអាិនមើលបននលើ
ឧបករណ៍នអែិិត្រូនិិរបស់នភញៀិ។ 

 នត្បើត្បស់ខរកាសអូឌីយ៉ាូ  រនទេះរុញ និងឧបករណ៍នសេងនទៀរខដលនគឲ្យែច នីត្បើប៉ាុនណ្តណ េះ ត្បសិន
ឧបករណ៍ទាាំងននេះត្រូិបនកមាច រ់នមនរាគបនត្រឹមត្រូិ បនទ ប់ពីការនត្បើនីមួយៗ។ 

 បាំពាក់ឧបករណ៏នៅត្ិកិូលកខនែងន វ្ ើការជាមួយសលិរសលអនម័យត្រឹមត្រូិ រមួទា ាំងទឹកអនម័
យោងថ្ដ និងត្កដាសអនម័យសត្មាប់ជូរ និងធានឲ្យរបស់ទាាំងននេះមានសត្មាប់នត្បើ។ 

 ធានថា កខនែងអនម័យបនតមានត្បរិបរត ិការ និងមានសុ្កត្គប់នពល។  

 ដាំនែើងឧបករណ៍មិននត្បើថ្ដ ត្បសិននបើអាិ។ 

 សតល់នូិទឹកអនម័យោងថ្ដ និងឡាប៉ាូោងថ្ដសត្មាប់នភញៀិ ខដលអាិផ្លែ ស់ទីបន នៅរាំបន់ខដល
មានិរាិរណ៍កុេះករ នត្ ើិន ដូិជាត្ិកិូល។ 

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


 នត្បើសលិរសលខដលបនអនុម័រសត្មាប់ការនត្បើត្បសត់្បឆ្ាំងនឹង COVID-19 សត ពី ីទីភាន ក់ងារ
ការពារបរ ចសាែ ន (EPA)-បញ្ជ  ីខដលបនអនុញ្ញា រ និងបណុ្េះបណ្តត លកមមករពីនត្ោេះថាន ក់គីមី ការ
ខណនាំសលិរសល រត្មូិការែយល ់និងរត្មូិការ Cal/OSHA។ សូមអនុិរតតាមិ ច្ ីសាស្រសត  សមាអ រជាំងឺ
 ឺរនដាយសុិរែ ិភាព ខដលបនខណនាំនដាយ CDPH។ 

 ត្រូិធានថា ត្គប់ត្បព័នធ ទឹក និងលកេណៈពិនសសទាាំងអស ់គឺមានសុិរែ ិភាពសត្មាប់នត្បើត្បស់ 
បនទ ប់ពីមានការបិទទីតាាំងរយៈនពលយូរ។ 

 សមាអ រត្គប់ជាន់នដាយនត្បើមា៉ា សុីនបូម្ូលី ខដលនត្បើរត្មង HEPA ឬិ ច្ ីនសេងនទៀរខដលមិន
បាំ ខបកភាន ក់ងារបងកនរាគិូលកន ុងែយល់។ 

 ពិចរណ្តការនលើការន វ្ ើឱ្យត្បនសើរនែើងនូិការនត្ចេះែយល់ និងែយល់និញិូល។ 

 សតល់នពលនិោដល់កមមករនិនោជិរនដើមបីអនុិរតការសមាអ រអនម័យ កន ុងអាំែុងនិនន វ្ ើការ និង
ពិចរណ្តនលើការជួលត្កមុ  ុនសមាអ រភាគីទីបី។ 

ទសិកា ីផណនាំអាំពីការរកាគ្ាល រោងកាយ 
 អនុិរត ិ ចធានការនននដើមបីរកាគមាែ ររាងកាយកមមករោ៉ា ងរិិត្បាំមួយ វ ីរ នដាយនត្បើិ ចធានការ

ដូិជាការខបងខិករបូិនត  ឬសញ្ញា ខដលនមើលន ើញ (ឧទា រណ៍ការកាំណរ់ជាន់ សក ុ រពណ ៌ឬសញ្ញា
នដើមបីិងអ ុលបងាហ ញពីកខនែងខដលនភញៀិគួរឈរ)។ 

 កាំណរ់សល ូិ និញ និងិូលដាិ់នដាយខែកពោីន  នៅកន ុងកខនែងតាាំងពិពណ៌  ិ ចិ ិត្រសាល កខនែងទ
សេន និងកខនែងន វ្ ើការ នដើមបីជួយរកាគមាែ ររាងកាយ និងបនងក ើរសល ូិ នដើរ សល ូិ ឆ្ែងការ់នងមើរនជើង 
និងសាលរង់ចាំ ។ល។ នដើមបកីារពារការនដើរឆ្ែងការ់ោន នៅិ ចញនៅមក។ 

 ដាក់បងាហ ញសាែ កសញ្ញា  នដើមបីនត្កើនរមែ ឹកមនុសេពីការរកាគមាែ ររាងកាយ និងនត្បើមា៉ា ស់ ឬរបាំងមុ
ែ។ 

 ចរ់តាាំងបុគគលិកឲ្យនាំនភញៀិនិញពីរាំបន់ខដលមានិរាិរណ៍កុេះករ នដើមបីទប់សាក រ់ការជាំនុាំោន ។ 

 កាំណរ់ ាិំនួនមនុសេិូលជាអរិបរមា នដើមបធីានការរកាគមាែ ររាងកាយ។ 

 នរៀប ាិំនែើងិ ចញនូិកខនែងទសេនសត្មាប់ការសខមដងផ្លទ ល់ ការសខមដងនន នដើមបអីាិរកាគមាែ រ
រាងកាយបន។ 

 កាំណរ់ត្កមុអរិងិជនជាត្កមុត្គួសារមួយ និងមិនត្រូិត្ិបិ់បញ្ច លូអនកខដលមកពីត្គួសារនសេង 
នៅកន ុងត្កមុខរមួយនែើយ។ 

 នរៀប ាិំកខនែងអងគ ុយនែើងិ ចញ ឬយកវានិញ នដើមបីរកាគមាែ ររាងកាយរវាងអនកនត្បើត្បសម់ាន ក់ៗ។ 

 ត្គប់ត្គង ឬបិទកខនែងតាាំងពិពណ៌អនត រកមម ជាទីកខនែងខដលគមាែ ររាងកាយត្រូិមានជាចាំបិ់ 
ឬកខនែងខដលមនុសេអាិស្ុាំោន នត្ ើិន។ 

 បិទកខនែងររ់នលង ឬកខនែងនលង កខនែងសត្មាប់នែើងនលង។ 

 នត្បើត្បសក់ារអនុិរតនៅកខនែងន វ្ ើការនដើមបីកាំណរ់ ាិំនួនកមមករនិនោជិរនៅកន ុងកខនែងន វ្ ើការ
រមួោន  កន ុងនពលខរមួយ។ 

 នរៀប ាិំកខនែងកន ុងការ ចោល័យ កខនែងន វ្ ើការ បញ្ជ រិុេះន ម្ េះនិញ ។ល។ នដើមបីឲ្យមានគមាែ រោ៉ា ង
រិិត្បាំមួយ វ ីររវាងបុគគលកិមាន ក់ៗ។  

 ការកាំណរ់នមា៉ា ងសត្មាកបណ្តត ក់ោន  នដាយអនុនោមតាមបទបបញ្ញា រត ិសត ីពតី្បក់ឈន លួ និងនមា៉ា ងន វ្ ើ
ការ ត្បសិននបើចាំបិ់។  

 កាំណរ់រិនសមព័នធ នែើងិ ចញ ដាក់កាំ ិរ ឬបិទបនទប់សត្មាករមួ និងសតល់ជនត្មើសទីកខនែងខដល
អាិអនុិរតគមាែ ររាងកាយបន។ 

 និៀសវាងការនត្បើរងយនតរមួោន  នៅនពលន វ្ ើដាំនណើរតាមដងសល ូិ ។  

 កាំណរ់ ាិំនួនបុគគលជិេះកន ុងជនណត ើរយនត  និងជត្មញុឲ្យមានការនត្បើត្បស់មា៉ា ស់ ឬរបាំងមុែ។ 

 លុបបាំបរ់ការប៉ាេះពាល់ផ្លទ ល់ ាិំនពាេះការត្បគល់ទាំនិញ។ 

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


 នរៀប ាិំ ាិំណរោនយនតនែើងិ ចញ នដើមបកីារ់បនែយទីកខនែងកកកុញោន  និងធានឲ្យមានការខញក
គមាែ រឲ្យបនត្រឹមត្រូិ និងការ់បនែយការទាំនក់ទាំនងនៅកខនែងបង់ត្បក់។ 


	ខ្លឹមសារនៃផែនការជាក់លាក់នៅកន្លែងធ្វើការជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ
	ប្រធានបទផ្សេងៗសម្រាប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលកម្មករ
	វិធានការគ្រប់គ្រង និងត្រួតពិនិត្យបុគ្គល
	ពិធីការសម្អាត និងសម្លាប់មេរោគ
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Accessibility Report


		Filename: 

		COVID19 MuseumsZoos Checklist_KM.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 3

		Passed manually: 0

		Failed manually: 0

		Skipped: 0

		Passed: 29

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Needs manual check		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Needs manual check		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Needs manual check		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Passed		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top
