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រិដឋភាពរូសៅ 
ការសបើកដាំសែើរការស ើងវញិសោយសវុត្ថ ិភាពត្ម្ររូវឱ្យានការអនុសោរតារការណែនាំសុខភាព

សាធារែៈរបស់រដឋ និងរូលោឋ ន ស ើយការណែនាំកន ុងរូលោឋ នអាចទទួលបានពីសោនធី និង

ម្រកងុរបស់អនក។  វារិនម្ររប់ម្រាន់សទកន ុងការដឹងអាំពីការណែនាំណត្រួយកន ុងចាំសោរការណែនាំជា

សម្រចើនសនោះ។  

សៅថ្ងៃទ ី19 ណខរីន ឆ្ន ាំ 2020 រន្រនត ីសុខភាពសាធារែៈរបស់រដឋ និងនយកម្រកសួងសុខភាពសា

ធារែៈរដឋកាលី វ ័រញ៉ា  (CDPH) បានសចញបទបញ្ជា រួយណដលត្ម្ររូវឱ្យម្របជាជនរដឋកាលី វ ័រនីញ៉ា

ភារសម្រចើនសាន ក់សៅផ្ទោះសដើរបីបង្អា ក់ដល់ការរកីរាលោលថ្នជាំងឺកូវដី-19 កន ុងចាំសោរម្របជាជន

ទាំងអស់។ 

សៅថ្ងៃទ ី4 ណខឧសភា ឆ្ន ាំ 2020 អភិបាលម្រកងុ សោក Gavin Newson បានសចញ បទបញ្ជា

ម្របតិ្បត្ត ិរួយ ណដលបានជូនដាំែឹងដល់ណដនសរត្ថកិចចសុខភាពរូលោឋ ន និងវសិ័យឧសា ករម

ននថា ពួកសរអាចនឹងសបើកស ើងវញិជាបសែត ើរៗ សម្រការការណកណម្របងមី និងការណែនាំ ណដលរដឋ

បានផ្តល់ជូនសោងតារ បទបញ្ជា សុខភាពសាធារែៈ ចុោះថ្ងៃទ ី7 ណខឧសភា ឆ្ន ាំ 2020។ 

រន្រនត ីសុខភាពកន ុងរូលោឋ នអាចម្រត្ូវការសាលការែ៍ណែនាំតឹ្ងរងឹជាងសាលការែ៍ណែនាំរបស់រ

ដឋ។ និសោជករួរណត្ពិនិត្យសរើលសរ ទាំពរ័របស់សោនធីរបស់ពួកសរស ើងវញិ ឬពិសម្រាោះម្របឹកា

ជារួយសោនធីរបស់ពួកសរ ឬ នយកោឋ នសុោភិបាលកន ុងត្ាំបន់ (LHD) សដើរបីធានថា ពួកសរ

ានព័ត្៌ានងមីបាំផ្ុត្អាំពីអវ ីណដលម្រត្ូវបានអនុញ្ជា ត្សៅកន ុងណដនសរត្ថកិចចរបស់ពួកសរ។ 

ណផ្នទីបង្អា ញភាពធន់ របស់រដឋកាលី វ ័រញ៉ា  ផ្តលក់ារណែនាំសត ីពីការផ្លា ស់បត រូដាំោក់កាលថ្នការ

សបើកស ើងវញិនូវវសិ័យសផ្េងៗ បនទ ប់ពីការអនុវត្តបទបញ្ជា ឲ្យសាន ក់សៅកន ុងផ្ទោះទូទាំងរដឋ៖ 

1. ដាំោក់កាលទី 1៖ សុវត្ថ ិភាព និងការសម្រត្ៀរខល នួ 

2. ដាំោក់កាលទ ី2៖ កណនាងសធវ ើការណដលានហានិភ័យទប 

3. ដាំោក់កាលទី 3៖ កណនាងសធវ ើការណដលានហានិភ័យខពស់ 

4. ដាំោក់កាលទី 4៖ ការបញ្ចប់សុពលភាពថ្នបទបញ្ជា សត ីពីការសាន ក់សៅកន ុងផ្ទោះ 

ព័ត្៌ាន និងសាលការែ៍ណែនាំណដលបានផ្តលជូ់នសៅកន ុងដាំោក់កាលនីរួយៗ ផ្តល់ជូនម្របជា

ពលរដឋ និងអាជីវករម នូវឧបករែ៍សម្រាប់ណសវងរកត្ម្ររូវការសដើរបីរកាជាំ រសៅកន ុងដាំោក់កាល

បចច ុបបនន  និងឈានសៅជាំហានបនទ ប់។  កន ុងដាំោក់កាលទី 2 ហាងលក់រាយ ភ័សត ុភារ និង

ផ្លិត្ករមពាក់ព័នធ  កណនាងសធវ ើការកន ុងការោិល័យ សសវាករមផ្លទ ល់ខល នួណដលានកម្ររិត្ សាររនទ ីរ

ោងសម្រៅ កណនាងណងទាំកុារ និងកណនាងសធវ ើអាជីវករមនន អាចសបើកបាន សោយត្ម្ររូវឲ្យសធវ ើការ

ណកណម្រប សោយណផ្ាកសលើការសម្រត្ៀរខល នួរចួជាសម្រសចរបស់សោនធីរបស់ពួកសរ។  សាលការែ៍ណែនាំ

បណនថរសម្រាប់វសិ័យឧសា ករម និងអាជីវករមជាក់ោក់ ម្រត្ូវបានរដឋផ្តល់ជូនសដើរបីជួយ

និសោជករកវធីិសបើកដាំសែើរការអាជីវករមរបស់ពួកសរស ើងវញិ (សូរចូលសរើល ឧប ម្ព័នធ  A៖ 

្នធាន)។ 

សៅសពលណដលអាជីវករមរដឋកាលី វ ័រញ៉ា ចាប់សផ្តើរសបើកដាំសែើរការស ើងវញិ ចាំែុចសាំោន់សនោះរឺ

ម្រតូ្វចាត់្វធិានការទាំងអស់ណដលអាចសធវ ើបានសដើរបីធានសុវត្ថ ិភាពដល់បុរគលិក និងសាធារែជ

ន។  សលើសពសីនោះសទៀត្ ចាំែុចសាំោន់រឺម្រត្ូវានដាំសែើរការសរម្រសបកន ុងការកាំែត់្អត្តសញ្ជា ែ

ករែីងមីថ្នជាំងឺសៅកណនាងសធវ ើការ ស ើយសៅសពលណដលករែីទាំងសនោះម្រត្ូវបានកាំែត្់ស ើយ ម្រត្ូវសធវ ើ

អនតរាររន៍បនទ ន ់និងសធវ ើការជារួយអាជាា ធរសុខភាពសាធារែៈសដើរបីបញ្ឈប់ការរកីរាលោល

ថ្នសរសរារ។ កិចចខិត្ខាំម្របឹងណម្របងទាំងសនោះរឺចាាំបាច់សដើរបីបសញ្ា ៀសការបិទបណនថរសទៀត្។ 

https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/05/5.4.20-EO-N-60-20.pdf
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/05/5.4.20-EO-N-60-20.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/SHO%20Order%205-7-2020.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Pages/LocalHealthServicesAndOffices.aspx
https://covid19.ca.gov/roadmap/
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សគលបាំែង 
សសៀវសៅណែនាំជារបូភាពសម្រាប់និសោជកសនោះផ្តល់ការណែនាំសម្រាប់និសោជកកន ុងសាល

បាំែងជួយពួកសរសរៀបចាំ ណផ្នការ និងសម្រត្ៀរខល នួសម្រាប់ការសបើកអាជីវករមរបស់ពួកសរស ើងវញិ 

និងសដើរបីាាំម្រទដល់បរសិាថ នសាា ត្ និងានសុវត្ថ ិភាពសម្រាប់ករមករនិសោជិត្ និងអតិ្ងិជន។  

សាលការែ៍ណែនាំ និងត្ាំែភាា ប់សៅកន ុងណផ្នកនីរួយៗ ម្រត្ូវបានផ្តល់ជូន សដើរបីឱ្យនិសោជក

ទទួលបាននូវឧបករែ៍ណដលពួកសរម្រត្ូវការ សដើរបសីបើកដាំសែើរការម្របកដសោយសុវត្ថ ិភាព និង

កាត់្បនថយហានិភ័យ ណដលទក់ទងនឹងជាំងឺកូវដី-19។  សាលការែ៍ណែនាំសនោះរិនណរនសធវ ើស ើង

កន ុងសាលបាំែងដក ូត្ ឬនិរាករែ៍សិទធិបុរគលិកោរួយសនោះសទ សទោះជាណផ្ាកតារលកខនិតកៈ 

បទបបញ្ាត្ត ិ ឬការចរចាអនុសញ្ជា ររួក៏សោយ ស ើយវាក៏រិនម្ររបដែត ប់ទាំងម្រសងុណដរ ពីសម្រពាោះវារិន

រាបប់ញ្ច លូបទបញ្ជា សុខភាពរបស់សោនធី ស ើយវាក៏រិនណរនជាការជាំនួសឲ្យលកខខែឌ បទបបញ្ាត្ត ិ

ទក់ទងនឹងសុខភាព និងសុវត្ថ ិភាពណដលានម្រសាប់ ដូចសៅនឹងលកខខែឌ បទបបញ្ាត្ត ិថ្ន 

Cal/OSHA ស ើយ។  បនតតារោនការផ្លា ស់បត រូសលើសាលារែ៍ណែនាំសត ពីសីុខភាពសាធារែៈ និង

បទបញ្ជា របស់រដឋ/រូលោឋ ន ពីសម្រពាោះសាថ នភាពជាំងឺកូវដី-19 សៅណត្ានបនត។  Cal/OSHA ក៏បាន

សបាោះពុរពផ្ាយការណែនាំអាំពីសុវត្ថ ិភាព និងសុខភាពបសោត ោះអាសននផ្ងណដរ សាលការែ៍ណែនាំ

ទូសៅរបស់ Cal / OSHA សត ីពីការការពារបុរគលិក។ CDC ានព័ត្៌ានបណនថរអាំពី សាលការែ៍

ណែនាំរបស់ពួរសរ សម្រាប់ករមនិសោជក។ 

សោយសធវ ើតារសសៀវសៅណែនាំជារបូភាពសម្រាប់និសោជកសនោះ និសោជកនឹងអាចចូលររួ

ចាំ ណែករបស់ពួកសរកន ុងការកាត់្បនថយហានិភ័យ និងការរកីរាលោលថ្នជាំងឺកូវដី-19 សៅ

កណនាងសធវ ើការ និងធានថា អាជីវករមទាំងឡាយកន ុងរដឋកាលី វ ័រនីញ៉ា សៅសបើកដាំសែើរការបាន។ 

រសបៀបសបើកដាំសែើរការសដាយ ុវត្ា ិភាព 
ធុរកិចចជន និងនិសោជក អាចទប់សាា ត្់ និងពនយឺត្ការរាត្ត្ាត្ថ្នជាំងឺកូវដី-19 និងបនថយ

ផ្លប៉ាោះពាល់សៅកន ុងកណនាងសធវ ើការរបស់ពួកសរ សោយបសងា ើត្បរោិកាសណដលានសុវត្ថ ិភាព 

និងានហានិភ័យទបចាំសពាោះបុរគលិក និងអតិ្ងិជន ដូចាន ។ ការសសម្ររចចិត្តកន ុងការសបើក

ដាំសែើរការអាជីវករមរួរណត្ណផ្ាកសលើកម្ររិត្ថ្នការចរាងជាំងឺសៅកន ុងស ររន៍ និងការសម្រត្ៀរខល នួ

សដើរបីការពារសុវត្ថ ិភាព និងសុខភាពរបស់ករមករនិសោជិត្ និងអតិ្ងិជនរបស់អនក។ 

ធុរជន និងនិសោជក ម្រត្ូវបានសលើកទឹកចិត្តឱ្យសម្ររបសម្ររួលជារួយរន្រនត ីសុោភិបាលកន ុងរូល

ោឋ ន និងរដឋ សដើរបីទទួលបានព័ត្៌ានទន់សពលសវោ និងម្រត្ឹរម្រត្ូវសដើរបីជូនដាំែឹងអាំពីការស ា្ ើយ

ត្បណដលសរម្រសប។ លកខខែឌ កន ុងរូលោឋ ននឹងជោះឥទធិពលដល់ការសសម្ររចចិត្តណដលរន្រនត ីសុខ

ភាពសាធារែៈសធវ ើ ទក់ទងនឹងយុទធសាន្រសត កម្ររិត្ស ររន៍។ 

កន ុងនរជានិសោជក ម្របសិនសបើការដាំសែើរការអាជីវករមរបស់អនកម្រតូ្វបានរំោន ការបនត

សករមភាពធរមតា ឬតារដាំោក់កាល បានផ្តល់ជូនឱ្កាសសដើរបីសធវ ើបចច ុបបននភាពណផ្នការ

សម្រត្ៀរខល នួទុកជាសម្រសច ការស ា្ ើយត្ប និងណផ្នការម្រតួ្ត្ពិនិត្យសលើជរៃ ឺកូវដី-19 របស់អនក។ 

និសោជកទាំងអស់ម្រត្ូវណត្អនុវត្ត (និងសធវ ើបចច ុបបននភាព តារការចាាំបាច)់ នូវណផ្នការណដល៖ 

• ានភាពជាក់ោក់ចាំសពាោះកណនាងការង្អររបស់អនក 

• កាំែត់្អត្តសញ្ជា ែម្ររប់វសិ័យ និងការង្អរ ណដលានការប៉ាោះពាល់ោា ាំងជារួយជាំងឺកូវដី-

19 

• ររួបញ្ច លូទាំងវធិានការម្រតួ្ត្ពិនិត្យ សដើរបីលុបបាំបាត្់ ឬកាត់្បនថយការការប៉ាោះពាល់សនោះ 

• រកានូវដាំសែើរការអាជីវករមម្របកបសោយសុខភាព 

• ណងរកាបរសិាថ នថ្នកណនាងសធវ ើការឱ្យម្របកបសោយសុខភាពលា  

https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Health-Care-General-Industry.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Health-Care-General-Industry.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fspecific-groups%2Fguidance-business-response.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fspecific-groups%2Fguidance-business-response.html
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• ផ្តល់ការបែត ុ ោះបោត លម្របកបសោយម្របសិទធភាពដល់បុរគលិក និង 

• សលើកទឹកចិត្តករមករនិសោជិត្ឱ្យផ្តល់ការចូលររួកន ុងណផ្នការសរៀបចាំកណនាងសធវ ើការ 

ម្របកបសោយម្របសិទធភាព។ 

និោយជារួយករមករនិសោជិត្របស់អនកអាំពីការផ្លា ស់បត រូ ណដលបានសម្រាងទុក និងសុាំឲ្យានការ

ចូលររួពីពួកសរ។ សលើសពីសនោះសទៀត្ ម្រត្ូវស ការជារួយបុរគលិក និងស ជីពកន ុងការទាំនក់

ទាំនងព័ត៌្ានសាំោន់អាំពីជាំងឺកូវដី-19 ម្របកបសោយម្របសិទធភាព។ និសោជកទាំងអស់ម្រត្ូវ

ពិចារោពីវធីិណដលលាបាំផ្ុត្សដើរបីកាត់្បនថយការរកីរាលោលថ្នជាំងឺកូវដី-19 និងបនថយផ្លប៉ាោះ

ពាល់សៅកណនាងសធវ ើការរបស់អនក។ ណផ្នកោងសម្រការថ្នសសៀវសៅណែនាំជារបូភាពសម្រាប់

និសោជកសនោះ ផ្តល់នូវសាលការែ៍ណែនាំជាក់ោក់ណផ្នកឧសា ករម បញ្ា ីសផ្ទៀងផ្លទ ត្់ និងករែី

សិកា សដើរបីណែនាំនិសោជក និងធុរជន ឲ្យដឹងអាំពីរសបៀបសបើកដាំសែើរការស ើងវញិ និងបនត

ដាំសែើរការសបើកសនោះ សោយសុវត្ថ ិភាព។ 

សគលការែ៍ណែនាំណដលសតោ ត្ជាក់លាក់សលើវ ិយ័ឧ ាហកម្ម 
និងបញ្ជ ីស ទ្ៀងតទ ត្់ 
រុនសពលសបើកដាំសែើរការស ើងវញិ រាល់កណនាងអាជីវករមទាំងអស់ម្រតូ្វណត្៖ 

1. អនុវត្តការវាយត្ថ្រាហានិភ័យលរា ិត្ និងបសងា ើត្ណផ្នកាបង្អា រជាំងឺកូវដី-19 ជាក់ោក់

សៅកណនាងសធវ ើការ 

2. ផ្តល់ការបែត ុ ោះបោត លដល់បុរគលិកអាំពីរសបៀបទប់សាា ត្់ការរកីរាលោលថ្ន ជាំងឺកូវដី-

19។  ការែ៍សនោះរាប់បញ្ច លូទាំងវធីិពិនិត្យខល នួឯងសដើរបីរកសរារសញ្ជា  និងសពលោម្រត្ូវ

សៅផ្ទោះ 

3. បសងា ើត្វធិានការម្ររប់ម្ររង និងពិនិត្យលកខែៈឯកជន 

4. អនុវត្តរសបៀបសាា ប់សរសរារ 

5. បសងា ើត្សាលការែ៍ណែនាំអាំពីរាា ត្សុវត្ថ ិភាពរាងកាយ 

6. បសងា ើត្លកខខែឌ ត្ម្ររូវកន ុងការពាក់របាាំងរុខ ឬា៉ា ស់ជាលកខែៈសកល (សលើកណលងណត្

ានការអនុញ្ជា ត្) ម្រសបតារ សាលការែ៍ណែនាំរបស់ CDPH។ សលើសពីសនោះសទៀត្ 

សោងសលើ ឧប ម្ព័នធ  A៖ ្នធាន សម្រាប់ការណែនាំបណនថរដល់និសោជក និង

បុរគលិក កន ុងការអនុវត្តលកខខែឌ ត្ម្ររូវថ្នការពាក់របាាំងរុខ ឬា៉ា ស់។ 

 

សៅសពលរដឋកាលី វ ័រញ៉ា ចាប់សបើកស ើងវញិ រាល់អាជីវករមទាំងអស់ចាាំបាច់ម្រតូ្វបសងា ើត្បរសិាថ ន

ម្របកបសោយសុវត្ថ ិភាពសម្រាប់បុរគលិក និងអតិ្ងិជន។  CDPH និង Cal/OSHA បានផ្េពវផ្ាយ 

សាលការែ៍ណែនាំណដលសផ្លត ត្ជាក់ោក់សលើវសិ័យឧសា ករម និងបញ្ា ីសផ្ទៀងផ្លទ ត្់ ទូទាំងរដឋ សដើរបី

ជួយនិសោជក សៅសពលពួកសរសបើកអាជីវករមរបស់ពួកសរស ើងវញិ។  ការណែនាំសនោះម្រត្ូវបាន

រចនស ើងសដើរបីបាំសពញត្ម្ររូវការថ្នវសិ័យឧសា ករមនីរួយៗ ប៉ាុណនតក៏អាចបត រូតារបាំែងបាន

ផ្ងណដរសដើរបីបាំសពញតារត្ម្ររូវការអាជីវករមជាលកខែៈបុរគល។   

សាលការែ៍ណែនាំានម្របធានបទទក់ទងនឹងណផ្នការបង្អា រជាំងឺកូវដី-19 ណដលសផ្លត ត្ជាក់

ោក់សលើកណនាងការង្អរ ណដលនិសោជក និងអនកម្ររប់ម្ររងនឹងបសងា ើត្សដើរបីរូសបញ្ជា ក់សាល

នសោបាយ និងនីតិ្វធីិសម្រាប់ករមករនិសោជិត្ និងអតិ្ងិជនរបស់ពួកសរ សដើរបីអនុវត្តតារ។  

ណផ្នការណដលសផ្លត ត្ជាក់ោក់សលើកណនាងការង្អរ ានសារៈសាំោន់ោស់កន ុងការជួយទប់សាា ត្់ការ

 រកីរាលោលថ្នជាំងឺកូវដី-19 សៅទូទាំងកណនាងសធវ ើការ។  ណផ្នការទាំងសនោះនឹងាននូវព័ត្៌ាន

លរា ិត្ និងការណែនាំ ដូចជាវធីិកន ុងការទាំនក់ទាំនងជារួយរនទ ីរសុោភិបាលរូលោឋ ន (LHD) 

ទក់ទងនឹងការផ្្ុោះស ើងថ្នជាំងឺកូវដី-19 កន ុងចាំសោរករមករនិសោជិត្ ការបែត ុ ោះបោត ល និង

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://covid19.ca.gov/industry-guidance/


 

សសៀវសៅណែនាំជារបូភាពសម្រាប់និសោជកសដ ីអាំពីជាំងឺកូវដី-19 6 

ការម្របាម្រស័យទក់ទងសម្រាប់ករមករនិសោជិត្ និងត្ាំោងករមករនិសោជិត្ និងអវ ីណដលម្រត្ូវសធវ ើ 

ម្របសិនសបើានការផុ្្ោះស ើង។  

សាលការែ័ណែនាំសនោះក៏ានម្របធានបទសម្រាប់សធវ ើការបែត ុ ោះបោត លដលក់រមករនិសោជិត្ 

ណដលរួរណត្ម្រត្ូវបានបញ្ច លូសៅកន ុងណផ្នការណដលសផ្លត ត្ជាក់ោក់សលើកណនាងការង្អរ។  ការបែត ុ ោះប

ោត លម្របកបសោយម្របសទិធភាពានសារៈសាំោន់ោស់កន ុងការជួយករមករនិសោជិត្ និងត្ាំោង

ករមករនិសោជិត្ ឱ្យយល់ពីតួ្នទីរបស់ពួកសរកន ុងការបង្អា រការ រកីរាលោលថ្នជាំងឺកូវដី-19។  

ម្របធានបទទាំងសនោះររួានព័ត៌្ានអាំពីវធីិពិនិម្រត្សរារសញ្ជា ជាំងឺកូវដី-19 សោយខល នួឯងសៅផ្ទោះ 

ណដលការានសាថ នភាពសុខភាពចុោះអន់ងយអាចសធវ ើឱ្យបុរគលង្អយនឹង ា្ងវរីុស និងសារៈសាំោន់

ថ្នរាា ត្សុវត្ថ ិភាពរាងកាយ ការសម្របើម្របាស់របាាំងរុខ និងា៉ា ស់ និងការោងសាា ត្ថ្ដ ទាំងសៅ

កណនាងសធវ ើការ និងសពលចប់សា៉ា ងសធវ ើការ។ 

ររួជារួយនឹងការបែត ុ ោះបោត លសនោះផ្ងណដរ សាលការែ៍ណែនាំសនោះក៏ររួបញ្ច លូទាំងការណែនាំ 

និងអនុសាសន៍នន សម្រាប់វធិានការម្រតួ្ត្ពិនិត្យជាលកខែៈបុរគល។   វធិានការែ៍ទាំងសនោះ

ានសារៈសាំោន់ោស់កន ុងការធានឱ្យករមករនិសោជិត្ អនកលក់ ឬអនកសផ្េងសទៀត្ ណដលកាំពុង

បង្អា ញសរារសញ្ជា ថ្នជាំងឺកូវដី-19 រិនឲ្យចូលកណនាងសធវ ើការ ឬកណនាងអាជីវករមស ើយ។   វធិាន

ការែ៍ម្រតួ្ត្ពិនិត្យលកខែៈបុរគល ររួានសសចកត ីណែនាំពីរសបៀបពិនិត្យករមករនិសោជិត្ និង

រសបៀបណដលករមករនិសោជិត្អាចពិនិត្យរកសរារសញ្ជា ខល នួឯង។ 

សាលការែ៍ណែនាំណដលសផ្លត ត្ជាក់ោក់សលើវសិ័យឧសា ករម និងបញ្ា ីសផ្ទៀងផ្លទ ត្់ ក៏ផ្តល់ឱ្យ

និសោជកនូវការណែនាំពីរសបៀបថ្នការសាា ត្ និងសាា ប់សរសរារ ម្របកបសោយម្របសិទធិភាព ក៏

ដូចជាសសចកត ីណែនាំអាំពរីាា ត្សុវត្ិថភាពរាងកាយផ្ងណដរ។  សាលការទាំងពីរសនោះរឺចាាំបាច់កន ុង

ពនយឹត្ និងការបង្អា រការរកីរាលោលថ្នជាំងឺកូវដី-19។  ការអនុវត្ត វធិានការសាា ត្ និងសាា ប់

សរសរារសៅកណនាងសធវ ើការឱ្យបានលា  និងការរការាា ត្សុវត្ថ ិភាពរាងកាយឱ្យបានម្រត្ឹរម្រត្ូវ រួរ

ណត្ម្រត្ូវបានោក់បញ្ច លូសៅកន ុងណផ្នការណដលសផ្លត ត្ជាក់ោក់សៅកណនាងសធវ ើការរបស់និសោជក។ 

 វសិ័យអាជីវករម ណដលបានបញ្ច លូកន ុងសាលការែ៍ណែនាំណដលសផ្លត ត្ជាក់សលើកណនាងការង្អរ និង

បញ្ា ីសផ្ទៀងផ្លទ ត្់ ររួាន៖ 

ក ិកម្ម និងប ុ ត្វ 

ហាងលក់រថយនោសដាយ វ ័យម្របវត្ោិ 

ការណថទាាំកុារ 

សហដាឋ រច្បន ម្ព័នធរម្នរម្ន៍ 

 ាំែង់ 

ជាំរំសពលថ្ថៃ 

ស វាកម្មដឹកជញ្ជ នូ 

ថាម្ពល និងរឹកស ែ្ ើង 

ការអនុវត្ោណដលលអ ម្រាប់ម្ររួស្ថរ

 ម្រាប់និសោជក 

ការសវច្បែចប់អាហារ 

 ណាឋ គរ និង ទ្ុះ ាំណាក់ 

 វរិសាស្ថ្ ោ ជីវតិ្ 

ស វាកម្មានកាំែត់្ 

្ ត ុភា និងឃ្ែ ាំង 

្លិត្កម្ម 

ការជីកយកណរ៉ា និងការកាប់សឈើ 

្លិត្កម្មត្្នោ ី ណែែភាពយនោ និង

រូររ ែន៍ 

កណនែងស វ្ ើការកន ុងការោិល័យ 

ស្ថរម្នទ ីរខាងសម្រៅ 

កណនែងសគរពបូជា និងបុែយណត្

ណបបវបប្ម៌្ 

កាំពង់ណ្ 

កីឡាអាជីព (សដាយគម នរ ែនិក

ជនកាំពុងសម្ើលតទ ល់) 

ល្ វូឆ្ែងកាត់្ស្ថធារែៈ និង ល្ វូណដក

ដឹកអនកដាំសែើរឆ្ែងកាត់្ម្រកងុ 

ម្របតិ្បត្ោិការអច្បលនម្ររពយ 

ហាងលក់រាយ 

ស្ថលា 

ការឧបត្ាម្ដល់ម្ររួស្ថរណដលកាំពុង

ស វ្ ើការ 

ម្ជឈម្ែឌ លរិញរាំនិញ 

សភាជនីយដាឋ នែចប់ម្ហ បូ ម្រាប់យក

សៅញុាំសម្រៅ 
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សដើរបីទទួលបានការណែនាំសត ីពីវសិ័យអាជីវករមនីរួយៗ សូរចូលសៅឯកសារសោងណដលានសៅ

កន ុង ឧប ម្ព័នធ  A៖ ្នធាន សម្រាប់បញ្ា ីឯកសារសោងណដលានលកខែៈសពញសលញ។ 

ម្របសិនសបើនិសោជកោាន ក់រិនម្របាកដថាសត្ើសករមភាពជាក់ោក់ោរួយម្រត្ូវបានអនុញ្ជា ត្

សនោះ ពួកសរក៏អាចសុាំដាំបូនម នសោយសផ្ាើអុីណរលសៅ essentialservicesinquiries@cdph.ca.gov។ 

សម្រាប់ព័ត្៌ានងមីៗបាំផ្ុត្ សូរសរើលសរ ទាំព័រជាំងឺកូវដី-19 របស់រដឋតារ 

https://covid19.ca.gov/ និងសរ ទាំព័ររបស់ម្រកសួងសុខភាពសាធារែៈកន ុងរូលោឋ នរបស់អនក។ 

អវ ីណដលម្រត្វូស វ្ ើ ម្រប ិនសបើានករែីជាំងឺកូវដី-19 សៅ
កន ុងកណនែងស វ្ ើការ 

ម្ររប់ម្ររងការ្្ុុះស ើង និងការវលិម្រត្ ប់សៅស វ្ ើការវញិ 
សគលការែ ៍ណែនាំសនុះ រឺ ម្ិនាន សគលបាំែង ម្រាប់សម្របើកន ុងការម្ររប់ម្ររង ឬការបងាក រការ

្្ុុះស ើងកន ុងការណថទាាំ ុែភាព បរសិ្ថា នរ ់សៅ ត្ ុាំគន  សៅឬកណនែងស វ្ ើការស្ែងសរៀត្ ណដល ោ ង់ដារ

ថ្នជាំងឺណដលឆ្ែងាម្ដាំែក់រាវតូ្ច្បៗ (ATD) ថ្នរដឋកាលីហវ ័រញ៉ា អនុវត្ោ។ 

Cal/OSHA ានសាលការែ៍ណែនាំដូចោងសម្រការដល់រនទ ីរណងទាំសុខភាព៖ 

• ការម្រពានអាំពីសម្រាោះថាន ក់៖ ភាពអាចរកបាននូវសាា រការពារខល នួ (PPE) សម្រាប់ជាំងីកូវ ី

ដ-19 

• សាលការែ៍ណែនាំបសោត ោះអាសននសត ីពីកងវោះការផ្គត្់ផ្គង់ា៉ា សុីនដកដសងា ើរសិបបនិរម ិត្ 

• ការណែនាំបសោត ោះអាសននសម្រាប់ការពារបុរគលិករនទ ីរសពទយពីការម្របឈរនឹងជាំងឺកូរ ោូ 

(កូវដី-19) 

• ការណែនាំបសោត ោះអាសននសម្រាប់ការពារករមករនិសោជិត្សៅរែឌ លណងទាំរយៈសពលយូរ 

និងជាំនញណងទាំ 

ម្របសិនសបើនិសោជកោាន ក់រកស ើញករមករនិសោជិត្ណដលបានសធវ ើសត្សត វជិាានជាំងឺកូវដី-19 ឬ

ណដលានសរារសញ្ជា សផ្េងៗ ពួកសររួរណត្សធវ ើឱ្យម្របាកដថា ករមករនិសោជិករិនសៅសធវ ើការ ស ើយ

និសោជករួរណត្សធវ ើការជារួយ LHD របស់ពួកសរ សដើរបីអនុវត្តតារការណែនាំអាំពីការោក់ខល នួ

សៅណត្ឯង ឬការសៅោច់សោយណ ក ការសធវ ើសត្សត ណដលអាចម្របម្រពឹត្តសៅបាន និងសៅសពលោ

ណដលសរររយ សម្រាប់ករមករនិសោជិត្ឱ្យចូលសធវ ើការវញិ។  និសោជករួរណត្ាាំម្រទដល់ត្ម្ររូវការឲ្យ

ករមករនិសោជិត្អាចឈប់សធវ ើការសដើរបីការពារអនកដថ្ទសផ្េងសទៀត្ សោយអនុវត្តសាលការែ៍សត ី

ពីចា់ប់សម្រាកណដលអាចបត់្ណបនបាន។ 

និសោជករួរណត្សម្រត្ៀរទុកជារុន និងចងចាាំថា ការកាំែត់្អត្តសញ្ជា ែសូរបីណត្ករែីវជិាានណត្

រួយកន ុងចាំសោរករមករនិសោជិត្ទាំងអស់ក៏សោយ ក៏អាចវវិត្តន៍សៅជាការផ្្ុោះស ើងោ៉ា ងឆ្ប់

រ ័សណដរ។ សោយសារកាលៈសទសៈថ្នការផ្្ុោះ និងការអនុវត្តការង្អរានការផ្លា ស់បត រូ និសោជក

ម្របណ លជាម្រត្ូវការជាំនួយពី LHD របស់ពួរសរ សដើរបីសធវ ើណផ្នការ និងសម្ររបសម្ររួលការស ា្ ើយត្ប

សៅនឹងការផ្្ុោះស ើង ណដលស ា្ ើយត្បនឹងត្ម្ររូវការសៅកណនាងសធវ ើការ។ 

សៅកន ុងកណនាងសធវ ើការ ណដលរិនណរនជាកណនាងណងទាំសុខភាព ឬជាកណនាងរិនានការរស់សៅផ្ត ុាំ

ាន  ការផុ្្ោះស ើង រឺជាករែីពីបីស ើងសៅ ណដលបញ្ជា ក់សោយរនទ ីរពិសសាធន៍ថ្នជាំងឺកូវដី-19 កន ុង

ចាំសោរករមករនិសោជិត្ ណដលរស់សៅកន ុងម្ររួសារសផ្េងាន  កន ុងរយៈសពលពីរសបាត  ។៍ រិត្ម្រត្ឹរថ្ងៃ

ទី 28 ណខកកាោឆ្ន ាំ 2020 និសោជកម្រត្ូវរាយការែព៍ីការផុ្្ោះស ើងទាំងសនោះដល់ LHD កន ុងណដន

mailto:essentialservicesinquiries@cdph.ca.gov
https://covid19.ca.gov/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Workplace-Outbreak-Employer-Guidance.aspx
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Hazard-Alert-Access-to-Respirators.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Hazard-Alert-Access-to-Respirators.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Cal-OSHA-Guidance-for-respirator-shortages.pdf
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/COVID-19-Interim-Guide-for-Hospital-Workers.html#medServ
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/COVID-19-Interim-Guide-for-Hospital-Workers.html#medServ
https://www.dir.ca.gov/dosh/Coronavirus/Skilled-Nursing.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/Coronavirus/Skilled-Nursing.html
https://www.cdph.ca.gov/Pages/LocalHealthServicesAndOffices.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/OutbreakDefinitionandReportingGuidance.aspx
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សរត្ថកិចចណដលម្ររប់ដែត ប់ទីតាាំងថ្នកណនាងសធវ ើការ និង LHD ថ្នកណនាងរស់សៅរបស់ករមករ

និសោជិត្ណដលានផ្្ុកជាំងឺកូវដី-19។ 

ជាំហានននសដើរបីស ា្ ើយត្បសៅនឹងករែីវជិាានថ្នជាំងឺកូវដី-19 ឬការផ្្ុោះស ើង រួរណត្ម្រត្ូវបាន

បញ្ច លូសៅកន ុងណផ្នការជាក់ោក់ថ្នកណនាងសធវ ើការរបស់និសោជក។  វាជាទាំនួលខុសម្រត្ូវរបស់

និសោជកម្ររប់របូកន ុងកិចចការពារសុខភាព និងសុខុាលភាពរបស់ករមករនិសោជិត្ និងការ

ណដលដឹងពីអវ ីណដលម្រតូ្វសធវ ើ កន ុងករែីានការផុ្្ោះស ើង អាចជួយបនថយសលបឿន និងបញ្ឈប់ការរាល

ោលបាន។ 

សាលការែ៍ណែនាំសនោះផ្តល់ជូននិសោជកនូវឧបករែ៍ និងជាំហានកន ុងការស ា្ ើយត្បសៅនឹងការ

ផ្្ុោះស ើងសៅកណនាងសធវ ើការ ានជាអាទិ៍៖ 

• សត្ើករមករនិសោជិត្រួរសធវ ើអវ ីខា ោះ ម្របសិនសបើពួកសរានសរារសញ្ជា  

• សារៈសាំោន់ថ្នការម្របាម្រសយ័ទក់ទង និងការសម្ររបសម្ររួលជារួយ LHD 

• ណសវ ងយលព់ីត្ម្ររូវការថ្នការរាយការែ៍សៅ Cal/OSHA 

• ការសធវ ើសត្សត  និងការតារោនទាំនក់ទាំនងសៅកណនាងសធវ ើការ 

• សត្ើអវ ីសៅជាទាំនក់ទាំនងជិត្សន ិទធ 

• ការសាៃ ត្់របស់ករមករនិសោជិត្ 

• ការោងសាា ត្ និងសាា ប់សរសរារសៅកណនាងសធវ ើការ 

• សត្ើសពលោជាសពលសរម្រសបសម្រាប់ម្រត្ ប់រកសធវ ើការវញិ 

• ការវាយត្ថ្រាស ើងវញិនូវណផ្នការការង្អរសដើរបីទប់សាា ក់ការផ្្ុោះស ើងបណនថរសទៀត្ 

និសោជកក៏រួរណត្ពិសម្រាោះម្របឹកាសោបល់t (សូរសរើល ឧប ម្ព័នធ A៖ ្នធាន សម្រាប់ធនធាន

បណនថរ)៖ 

• សាលការែ៍ណែនាំរបស់ CDC សម្រាប់ អាជីវករម និងអាជីវករមោន ត្តូ្ច សម្រាប់

ព័ត្៌ានសត ីពីការបង្អា រការផុ្្ោះស ើង និង 

• សាលការែ៍ណែនាំ ណដលសផ្លត ត្ជាក់ោក់សលើវសិ័យឧសា ករម ទូទាំងរដឋកាលី វ ័រញ៉ា  សដើរបី

កាត់្បនថយហានិភ័យកន ុងអាំ ុងសពល និងសម្រកាយសពលសបើកអាជីវករមស ើងវញិ។   

ការសម្រត្ៀម្កាំែត្់អត្ោ ញ្ញា ែថ្នការ្្ុុះស ើង 

តារាងោងសម្រការផ្តល់នូវវធិានការណដលនិសោជកម្រតូ្វណត្អនុវត្តសដើរបីសម្រត្ៀរកាំែត់្អត្តសញ្ជា ែ

ថ្នការផ្្ុោះស ើងថ្នជាំងឺកូវដី-19 សៅកណនាងសធវ ើការរបស់ពួកសរ។ 

 វធិានការការសម្រត្ៀម្កាំែត់្អត្ោ ញ្ញា ែថ្នការ្្ុុះស ើង 

 

ចាត់្តាាំងអនកសម្ររបសម្ររួលណផ្នកបង្អា រការ ា្ងសរសរារសៅកណនាងសធវ ើការ (កន ុង

កម្ររិត្រួយណដលរិនទន់ម្រត្ូវបានចាត្់តាាំង) សដើរបីអនុវត្តនីតិ្វធីិបង្អា រការ

ា្ងជាំងឺកូវដី-19 និងម្ររប់ម្ររងបញ្ជា ណដលទក់ទងនឹងជាំងឺកូវដី កន ុងចាំសោរ

ករមករនិសោជិត្។ 

 

ម្រត្ូវធានថា សាលការែ៍សត ីពីចាប់សម្រាកឈឺានលកខែៈសបបុ រសម្ររប់ម្រាន់ 

និងានភាពបត់្ណបនបាន សដើរបីឱ្យករមករនិសោជិត្ណដលឈឺ អាចសាន ក់សៅ

ផ្ទោះសោយាម នការពិន័យ និងធានថា ករមករនិសោជិត្បានដឹងអាំពីសាល

ការែ៍ណបបសនោះ។ សបើអាចអនុវត្តបាន និសោជករួរណត្សធវ ើឱ្យករមករនិសោជតិ្

ដឹងពីសិទធិទទួលបានការចាប់សម្រាក ដូចោងសម្រការ៖  

• និសោជកឯកជនណដលានកម្មករនិសោជិត្តិ្ច្បជាង 500 នក់។ 

រ ូត្ដល់ថ្ងៃទី 31 ណខធន  ូឆ្ន ាំ 2020 ចាប់ថ្នការស ា្ ើយត្បនឹងសរសរារកូរ ូ

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/reopen-guidance.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fspecific-groups%2Fguidance-business-response.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-small-business.html
https://covid19.ca.gov/industry-guidance/
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave
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 វធិានការការសម្រត្ៀម្កាំែត់្អត្ោ ញ្ញា ែថ្នការ្្ុុះស ើង 

ោសោយយកម្ររួសារជាចរបងរបស់ស ព័នធ  ត្ម្ររូវឱ្យនិសោជកណបប

សនោះផ្តល់ចាប់សម្រាកណដលានម្របាក់ឈន លួ រ ូត្ដល់ 80 សា៉ា ង ដល់

ករមករនិសោជិត្ សម្រាប់ស តុ្ផ្លណដលទក់ទងនឹងជាំងឺកូវដី-19។ 

និសោជកណដលទទួលបានការរា ប់រង ម្រត្ូវផ្តល់សសចកត ីជូនដាំែឹង សៅ

ករមករនិសោជិត្របស់ខល នួអាំពីអត្ថម្របសោជន៍សនោះ។  សម្រាប់ព័ត្៌ាន

បណនថរ សត ីពីអត្ថម្របសោជន៍ថ្នចាប់សម្រាកានម្របាក់ឈន លួរបស់ 

FFCRA រឺអាចរកបានពីណផ្នកម្របាក់ឈន លួ និងសា៉ា ងការង្អររបស់

ម្រកសួងការង្អរស រដឋអាសររកិ។  

• និសោជកណដលានកម្មករពី 500 នក់ស ើងសៅកន ុងវ ័ិយម្ហ បូអាហា

រ។ បទបញ្ជា ម្របតិ្បត្ត ិសលខ-51-20 ត្ម្ររូវឱ្យនិសោជករួយចាំនួនផ្តល់

ចាប់សម្រាកឈឺដល់ករមករនិសោជិត្កន ុងវសិ័យរហ បូអាហារ។ 

និសោជកណដលទទួបានការរា ប់រងម្រត្ូវផ្តល់ សសចកត ីជូនដាំែឹង សៅករម

ករនិសោជិត្របស់ខល នួអាំពីអត្ថម្របសោជន៍សនោះ។ សម្រាប់ព័ត្៌ាន

បណនថរ សត ីពីអត្ថម្របសោជន៍ថ្នចាប់សម្រាកានម្របាក់ឈន លួរបស់ករម

ករនិសោជិត្កន ុងវសិ័យអាហាររឺរកពីការោិល័យសនងការការង្អរ។ 

• ករមករនិសោជិត្អាចានសិទធិទទួលបានចាប់សម្រាកពីការការពារ

ការង្អររ ូត្ដល់ 12 សបាត  ៍សម្រការចាប់សត ីពសីទិធិម្ររួសាររបស់កាលី វ ័រ

ញ៉ា  ចាំសពាោះសាថ នភាពសុខភាពធៃន់ធៃររបស់ពួកសរផ្លទ ល់ ឬសដើរបសីរើលណង

បត ី ឬម្របពនធ  ឪពុក ឬកូន ណដលានបញ្ជា សុខភាពធៃន់ធៃរ។ សូរសោង

សលើ សាំែួរណដលសួរជាញឹកញប់ោងសម្រការ សដើរបីទទួលបានព័ត្៌ាន

បណនថរ។ 

 

ណែនាំករមករនិសោជិត្ឱ្យសាន ក់សៅផ្ទោះ និងរាយការែ៍សៅនិសោជក ម្របសិនសបើ

ពួកសរានសរារសញ្ជា ថ្នជាំងឺកូវដី-19 ម្រតូ្វបានសរសធវ ើសរារវនិិចឆ ័យថាានជាំងឺ

កូវដី-19 ឬកាំពុងរង់ចាាំលទធផ្លសត្សតសម្រាប់ ជាំងឺកូវដី-19។ 

 

បសងា ើត្យនតការសម្រាប់តារោនករែីណដលសងេ័យនិងបញ្ជា ក់ថាានផ្្ុកសរ

សរារ កន ុងចាំសោរករមករនិសោជិត្ សោយានការសម្ររបសម្ររួលជារួយ LHD 

របស់អនក។ 

 

រកព័ត្៌ានទាំនក់ទាំនងសៅរនទ ីរសុោភិបាលកន ុងរូលោឋ ន កន ុងណដនសរត្ថ

កិចចណដលណដលទីតាាំងថ្នកណនាងសធវ ើការសថ ិត្សៅ។ និសោជកម្រត្ូវណត្ជូនដាំែឹង

ដល់ LHD ម្របសិនសបើដឹង ឬសងេ័យថាានការផុ្្ោះសៅកន ុងកណនាងសធវ ើការ។ សៅ

កន ុងកណនាងសធវ ើការណដលរិនណរនជារនទ ីរណងទាំសុខភាព ឬជាកណនាងរិនាន

ការរស់សៅផ្ត ុាំាន ការផ្្ុោះស ើង ជាករែីណដលបញ្ជា ក់សោយរនទ ីរពិសសាធន៍ថ្នជាំងឺ

កូវដី-19 ចាប់ពីបីស ើងសៅកន ុងចាំសោរករមករនិសោជិត្ ណដលរសស់ៅកន ុង

ម្ររួសារសផ្េងាន  កន ុងរយៈសពលពីរសបាត  ។៍ 

 

ការម្រាម្រ ័យទាក់រងករែីជាំងឺកូវដី-19 ណដលានរកស ើញ 

តារាងោងសម្រការបង្អា ញនូវការពិចារោសម្រាប់និសោជកកន ុងការរាយការែ៍ករែីទាំងសនោះសៅ 

LHD និងម្របាម្រស័យទក់ទងជារួយករមករនិសោជិត្របស់ពួកសរ។  

សូរកត្់សាគ ល់ថា LHD ណដលសៅកន ុងណដនសរត្ថកិចចណដលកណនាងសធវ ើការសថ ិត្សៅ អាចានលកខ

ែៈវនិិចឆ ័យជាក់ោក់កន ុងការសធវ ើការរាយការែ៍ករែីជាំងឺសនោះ។ និសោជកម្រត្ូវណត្អនុវត្តតារការ

https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-poster-questions
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employer-paid-leave
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employer-paid-leave
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/04/4.16.20-EO-N-51-20.pdf
https://www.dir.ca.gov/dlse/COVID-19-Food-Sector-Workers-poster.pdf
https://www.dir.ca.gov/dlse/FAQ-for-PSL.html
https://www.dir.ca.gov/dlse/FAQ-for-PSL.html
https://www.dfeh.ca.gov/wp-content/uploads/sites/32/2020/03/DFEH-Employment-Information-on-COVID-19-FAQ_ENG.pdf
https://www.dfeh.ca.gov/wp-content/uploads/sites/32/2020/03/DFEH-Employment-Information-on-COVID-19-FAQ_ENG.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/OutbreakDefinitionandReportingGuidance.aspx
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ណែនាំជាក់ោក់ថ្ន LHD របស់ពួក សរម្របសិនសបើាន។ សូរសរើលណផ្នក ការរាយការែ៍ករែីកូវ ី

ដ-19 សៅ Cal/OSHA សដើរបីទទួលបានព័ត្៌ានបណនថរ។ 

ការពិចារណា ម្រាប់និសោជកកន ុងការម្រាម្រ ័យទាក់រងករែីជាំងឺកូវដី-19 ណដលានរក

ស ើញ សៅ LHD 

 

LHDs បញ្ជ នូ និងការពារព័ត្៌ានសុខភាពសាៃ ត្់ជាម្របចាាំ។ ការណចករំណលក

ព័ត៌្ានសាៃ ត់្អាំពីករមករនិសោជិត្ណដលានផ្្កុជាំងឺកូវដី-19 ម្របកបសោយ

សនត ិសុខខពស់ រឺានសារៈសាំោន់សម្រាប់ LHD កន ុងការផ្តល់ការាាំម្រទោ៉ា ងទូលាំ

ទូោយដល់និសោជក និងការពារសុខភាពស ររន៍។ 

 

ករមករនិសោជិត្សៅកណនាងសធវ ើការអាចរស់សៅកន ុងសោនធី/ណដនសរត្ថកិចច

ណដលរិនម្ររប់ដែត ប់ទីតាាំងថ្នកណនាងសធវ ើការបាន។ សៅសពលានការផុ្្ោះស ើង

សៅកណនាងសធវ ើការ និសោជកម្រត្ូវទក់ទង LHD សៅកន ុងណដនសរត្ថកិចចោរួយ 

ណដលានករមករនិសោជិត្ផ្្ុកលទធផ្លវជិាានថ្នជាំងឺកូវដី-19 សាន ក់សៅ 

ស ើយម្រតូ្វឱ្យពួកសរដឹងអាំពីការផ្្ុោះស ើងសនោះ។ 

 

ជាធរមតា LHD កន ុងណដនសរត្ថកិចចថ្នទីតាាំងកណនាងសធវ ើការសថ ិត្សៅ ផ្តល់ការ

ណែនាំដល់និសោជកសលើការម្ររប់ម្ររងការផ្្ុោះស ើង។ 

 

ម្របាម្រស័យទក់ទងជារួយ LHD សត ីពីភាពញឹកញប់ណដលអនកជាំនញ LHD រំពឹង

នឹងទទួលបានបចច ុបបននភាពពីនិសោជកសលើករែីណដលបានរកស ើញងមីៗ និង

ករមករនិសោជិត្ណដលានសរារសញ្ជា  សៅកណនាងសធវ ើការ។ 

 

ណចករំណលកបញ្ា ីសឈាម ោះករមករនិសោជិត្ទាំងអស់ជារួយ LHD សៅកន ុងណដន

សរត្ថកិចចណដលម្ររបដែត ប់កណនាងសធវ ើការ។ 

• និសោជកអាចឱ្យ LHD សសន ើសុាំព័ត្៌ានបណនថរអាំពកីរមករនិសោជិត្ 

ណដលររួានការពិពែន៌ការង្អរ ទីតាាំង សា៉ា ងសធវ ើការ ទីម្រកងុ និងសោ

នធីថ្នកណនាងរស់សៅ និងព័ត្៌ានលរា ិត្សផ្េងសទៀត្ ណដលអាចជួយផ្ត

ល់ដាំែឹងដល់ការសសុើបអសងាត្ និងកាំែត់្ថាសត្ើករមករនិសោជិត្ោ

ាន ក់សៅកណនាងសធវ ើការអាចសថ ិត្កន ុងសម្រាោះថាន ក់ថ្នការ ា្ងជាំងឺកូវដី-19

។ 

 

ការពិចារណា ម្រាប់និសោជកកន ុងការម្រាម្រ ័យទាក់រងករែីជាំងឺកូវដី-19 ណដលានរក

ស ើញ សៅដល់កម្មករ 

 

និសោជកម្រត្ូវណត្ខិត្ខាំសដើរបីរកាការសាៃ ត្់របស់ករមករនិសោជិត្ ណដលម្រត្ូវ

បានសងេ័យ ឬរកស ើញថាានការ ា្ងជាំងឺកូវដី-19 សៅសពលទាំនក់ទាំនងជា

រួយករមករនិសោជិត្សផ្េងសទៀត្។ និសោជករួរណត្សោងសៅសលើសាលការែ៍

ណែនាំណដលសចញសោយ DFEH និង EEOC។ 



 

សសៀវសៅណែនាំជារបូភាពសម្រាប់និសោជកសដ ីអាំពីជាំងឺកូវដី-19 11 

ការពិចារណា ម្រាប់និសោជកកន ុងការម្រាម្រ ័យទាក់រងករែីជាំងឺកូវដី-19 ណដលានរក

ស ើញ សៅដល់កម្មករ 

 

និសោជកម្រត្ូវជូនដាំែឹងដល់ករមករនិសោជិត្ទាំងអស់ណដលប៉ាោះពាលស់ោយ

ផ្លទ ល់ជារួយបុរគលណដលានជាំងឺកូវដី-19។ និសោជករួរណត្សធវ ើការររួាន

ជារួយករមករនិសោជិត្នន សដើរបីទទួលបាននូវការណងទាំសុខភាព ណដល

ចាាំបាច ់សដើរបីសោោះម្រសាយការប៉ាោះពាល់របស់ករមករណដលអាចានសារៈសាំោន់

ជាពិសសសសម្រាប់អនកណដលាន លកខខែឌ សវជាសាន្រសត ណដលានហានិភ័យខពស់ 

(ឧទ. ការខូចម្របព័នធភាពសុាាំ ឬានថ្ផ្ទសពាោះ)។ 

 

ករែីណដលានការប៉ាោះពាល់ជិត្សន ិទរួរណត្ម្រត្ូវបានណែនាំឲ្យបង្អខ ាំងខល នួកន ុងផ្ទោះ 

និងការតារោនសរារសញ្ជា  ព័ត៌្ានទក់ទងនឹងកណនាងសធវ ើសត្សត រកជាំងឺកូវ ី

ដ-19 ណដលសៅជិត្បាំផ្ុត្ ការបញ្ជ នូសៅ LHD របស់ពួកសរ។ 

 

ផ្តល់ជូនករមករនិសោជិត្ោ ណដលម្រត្ូវបានបញ្ជ នូសៅផ្ទោះ រុន ឬសពលបត រូសវន 

នូវព័ត្៌ានសត ីពីអវ ីណដលម្រត្ូវរំពឹងទុក បនទ ប់ពីពួកសរម្រតូ្វបានបញ្ជ នូសៅផ្ទោះវញិ 

(ឧទ. សសចកត ីណែនាំកន ុងការទក់ទងអនកផ្តល់សសវាសវជាសាន្រសត  LHD អាំពីការសធវ ើ

សត្សត  និងព័ត្៌ានទក់ទងនឹងសិទធិឈប់សម្រាកឈឺ សម្រការចាប់ស ព័នធ  រដឋ 

និងរូលោឋ ន និងសាលនសោបាយរបស់ម្រករុ  នុ និងលកខខែឌ ត្ម្ររូវការម្រត្

 ប់សៅសធវ ើការវញិ)។ 

 

បញ្ច លូម្រករុត្ាំោងករមករនិសោជិត្កន ុងយុទធសាន្រសត ថ្នការម្របាម្រស័យទក់ទង។  

 

ម្របសិនសបើកណនាងសនោះសម្របើកិចចសនា ឬករមករនិសោជិត្បណែត ត្ សូរកាំែត្់ថា

សត្ើនរោ (ាច ស់ផ្ទោះ ឬនិសោជក) រួរទាំនក់ទាំនងព័ត្៌ាន និងការណែនាំអាំពី

ការផុ្្ោះស ើងសនោះ ដល់បុរគលទាំងសនោះ។  

 

ករមករនិសោជិត្ទាំងអស់សៅកណនាងសធវ ើការរួរណត្សធវ ើតារការណែនាំទាំងអស់

សម្រាប់ការបង្អា រការ ា្ង និងវធិានការម្ររប់ម្ររងការផ្្ុោះស ើង ណដលផ្តល់ជូន

សោយនិសោជក ណដលជា LHD ណដលកណនាងសធវ ើការសថ ិត្សៅ និង LHD ណដលពួក

សររស់សៅ។ 

 

សៅកន ុងការផ្្ុោះរួយចាំនួន ប៉ាុណនតរិនណរនទាំងអស់សទករមករនិសោជិត្ ណដល

រិនធាា ប់ានសរារសញ្ជា  និងរិនានការប៉ាោះពាល់សោយផ្លទ ល់ជារួយករែី

ណដលបានរកស ើញសោយរនទ ីរពិសសាធន៍ោរួយ អាចបនតសធវ ើការបាន ដរាប

ោនិសោជកបានអនុវត្តម្ររប់វធិានការម្រតួ្ត្ពិនិត្យ ដូចណដលបានណែនាំ

សោយអាជាា ធរសុខភាពសាធារែៈ Cal/OSHA ឬសាថ ប័នបទបបញ្ាត្ត ិសផ្េងសទៀ

ត្។ LHD នឹងសធវ ើការសបតជាា ចិត្តសនោះ ណផ្ាកសលើយុទធសាន្រសត  ណដលម្រត្ូវបានសម្របើ សដើរបី

ម្ររប់ម្ររងការផុ្្ោះស ើងសនោះ និងរកឲ្យស ើញករែីងមី។ 

 

ការរប់ស្ថក ត្់ការរកីរាលដាលបណនាម្សរៀត្សៅកណនែងស វ្ ើការ 

តារាងោងសម្រការផ្តល់នូវវធិានការណដលនិសោជករួរណត្អនុវត្ត សដើរបីបង្អា រការរកីរាលោល

បណនថរសទៀត្ថ្នជាំងឺកូវដី-19 សៅកណនាងសធវ ើការ បនទ ប់ពីានករែីរួយម្រត្ូវបានសររកស ើញ។ 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html


 

សសៀវសៅណែនាំជារបូភាពសម្រាប់និសោជកសដ ីអាំពីជាំងឺកូវដី-19 12 

 វធិានបងាក រការរកីរាលដាលបណនាម្សរៀត្សៅកណនែងស វ្ ើការ 

 

និសោជករួរណត្ណសវងរកការណែនាំពី LHD សដើរបីបសងា ើត្យុទធសាន្រសតសាកលបង

សដើរបីកាំែត្់ថាសត្ើនរោណដលម្រត្ូវសធវ ើសត្សត ។ 

 

ម្របសិនសបើការសធវ ើសត្សតានកាំែត្់ ឬរិនម្រត្ូវបានផ្តល់អនុសាសន៍ LHD របស់

អនក អាចណែនាំវធីិសផ្េងសម្រាប់ម្ររប់ម្ររងការផ្្ុោះស ើង ានដូចជា ការតារ

ោនទាំនក់ទាំនងជិត្ដិត្ថ្នករែីណដលបានរកស ើញ និងណែនាំបុរគលទាំង

សនោះឱ្យសៅោច់ពីសរ ឬបិទកណនាងការង្អរជាបសោត ោះអាសនន និងការោក់ករម

ករទាំងអស់កន ុងការឲ្យសៅោច់សោយណ ក។   

 

និសោជកម្រត្ូវផ្តល់ព័ត្៌ានដល់ LHD អាំពីករមករនិសោជិត្ណដលរកស ើញថា

ានផ្្ុកជាំងឺកូវដី-19 សៅកណនាងសធវ ើការ ររួាន តួ្នទីការង្អរ ត្ាំបន់សធវ ើការ 

ទាំនក់ទាំនងជិត្សន ិទធសៅកណនាងសធវ ើការ កាលបរសិចឆទថ្នការចាប់សផ្តើរសរារ

សញ្ជា  និងការបត រូសវនសធវ ើការសពល ា្ង។ 

 

បសងា ើត្ ម្របសិននិសោជក LHD ឬអនកទាំងពីរ នឹងសធវ ើបទសាា សន៍អាំពីករែី

ទាំងសនោះ សដើរបីកាំែត្់ទាំនក់ទាំនងជិត្សន ិទធរបស់ពួកសរ។ 

 

សៅកន ុងការពិសម្រាោះសោបល់ជារួយ LHD ម្រត្ូវសធវ ើការសាា សន៍ករមករនិសោជិត្

ណដលម្រតូ្វបានរកស ើញានផ្្ុកជាំងឺកូវដី-19 តារទូរស័ពទ សដើរបីកាំែត្់ថាសរារ

សញ្ជា ចាប់សផ្តើរពសីពលោ សវនណដលពួកសរសធវ ើការកន ុងអាំ ុងសពល ា្ង និងរក

ឲ្យស ើញករមករនិសោជិត្សផ្េងសទៀត្ណដលពួកសរានទាំនក់ទាំនងជិត្សន ិទ

ជារួយ កន ុងសពល ា្ង។ 

 

ទាំនក់ទាំនងជិត្សន ិទធរឺសាំសៅសលើអនកណដលចាំោយសពល 15 នទី ឬសលើសពីសនោះ 

កន ុងចសនា ោះ 6  វ ីត្ពីបុរគលាន ក់ណដលានជាំងឺកូវដី-19 កន ុងអាំ ុងសពល ា្ង

របស់ពួកសរ ណដលររួបញ្ច លូរយៈសពលោ៉ា ងសហាចោស់ 48 សា៉ា ងរុនសពលណដល

បុរគលសនោះានសរារសញ្ជា ។ 

 

ទាំនក់ទាំនងជិត្សន ិទធរួរណត្ម្រត្ូវបានណែនាំឱ្យោក់ខល នួសៅផ្ទោះោច់សោយណ កពី

សរ រយៈសពល 14 ថ្ងៃ រិត្ពីថ្ងៃទាំនក់ទាំនងាន ចុងសម្រកាយរបស់ពួកសរជារួយ

ករមករនិសោជិត្ណដលានជាំងឺកូវដី-19 ស ើយរួរណត្ម្រតូ្វបានសធវ ើសត្សត រកជាំងឺកូ

 វដី-19 សនោះ។ 

 

សម្របើកាំែត្់ម្រតាការង្អរសដើរបីសផ្ទៀងផ្លទ ត្់សវនណដលបានសធវ ើការកន ុងអាំ ុងសពល ា្ង 

និងករមករនិសោជិត្សផ្េងសទៀត្ណដលម្របណ លជាបានសធវ ើការជិត្សន ិទធជារួយ

ពួកសរកន ុងអាំ ុងសពលសនោះ។ 

 

សពលសៅផ្ទោះ ទាំនក់ទាំនងជិត្សន ិទធរួរណត្ម្រតួ្ត្ពិនិត្យខល នួឯងជាម្របចាាំរាល់ថ្ងៃ

សដើរបីរកសរារសញ្ជា ជាំងឺកូវដី-19 (ឧទ. ម្ររនុសៅត  ម្ររនុញក់ កាក ពិបាកដក

ដសងា ើរ ឈឺបាំពង់ក ត្ឹងម្រចរុោះ ឬស ៀរសាំសបារ អស់កាា ាំង ឈឺសាច់ដុាំ ឬខល នួ 

បាត់្បង់រសជាត្ិ ឬកា ិន ចង់ចសង្អា រ ឬកអ តួ្ រារ បាត់្បង់ចាំែង់អាហារ)។ 

 

ពិចារណាថាសត្ើម្រត្វូម្របត្ិបត្ោិការជាបសណាោ ុះអា នន  

តារាងោងសម្រការផ្តល់ការណែនាំដល់និសោជកណដលអាចពិចារោថាសត្ើម្រត្វូបញ្ឈប់ម្របត្ិបត្ត ិការ

ជាបសោត ោះអាសននសោយសារការ ា្ងជាំងឺកូវដី-19 សៅកណនាងសធវ ើការណដរឬសទ។  



 

សសៀវសៅណែនាំជារបូភាពសម្រាប់និសោជកសដ ីអាំពីជាំងឺកូវដី-19 13 

ការពិចារណា ម្រាប់និសោជកថាសត្ើម្រត្វូតអ កម្របតិ្បត្ោិការជាបសណាោ ុះអា ននសដាយស្ថរណត្ការ

ឆ្ែងជាំងឺកូវដី-19 ណដរឬសរ 

 

អាជីវករមននអាចសម្រជើសសរសីបញ្ឈប់ម្របតិ្បត្ត ិការសោយសម ័ម្ររចិត្ត សៅសពល

ណដលករែីថ្នការជាំងឺកូវដី-19 ការប៉ាោះពាល់នឹងជាំងឺកូវដី-19 ឬការផុ្្ោះស ើងថ្ន

ជាំងឺសនោះ បានសកើត្ស ើងសៅកណនាងសធវ ើការ។ ការែ៍សនោះនឹងអនុញ្ជា ត្ឱ្យាន

ការសសុើបអសងាត្អាំពីការប៉ាោះពាល់ និងការសាា ត្ និងកាច ត្់សរសរារសោយ មត្់

ចត់្។ អាជីវករមអាចសម្រជើសសរសីសធវ ើដូចសនោះ ម្របសិនសបើការប៉ាោះពាល់រឺសៅកន ុងករម

ករនិសោជិត្ អតិ្ងិជន ឬសភាៀវថ្នកណនាងសធវ ើការ។ សដើរបីណសវ ងយល់ឱ្យកាន់ណត្

ចាស់អាំពីថាសត្ើការសសម្ររចចិត្តសនោះម្រតឹ្រម្រតូ្វសម្រាប់អាជីវករមរបស់អនកឬអត់្ 

អនកអាចទក់ទងរនទ ីរសុោភិបាលកន ុងរូលោឋ ន (LHD) របស់អនកបានសដើរបីសុាំ

ការណែនាំ។ 

 

រនទ ីរសុោភិបាលកន ុងរូលោឋ ន សៅកន ុងណដនសរត្ថកិចច ណដលកណនាងសធវ ើការ
សថ ិត្សៅ ានសិទធិអាំោចសដើរបីបិទម្របតិ្បត្ត ិការអាជីវករមបាន ខែៈសពល
ណដលការប៉ាោះពាល់ម្រត្ូវបានសសុើបអសងាត្ ឬការផុ្្ោះស ើងកាំពុងម្រត្ូវបានម្ររប់ម្ររង។  

 

លកខែៈវនិិចឆ ័យសម្រាប់ការសសម្ររចកន ុងការបិទ អាចររួានទាំ ាំថ្នកាា ាំង

ពលករម ចាំនួន ឬភាររយថ្នកាា ាំងពលករម ណដលរងផ្លប៉ាោះពាល់ ភាពង្អយ

រងសម្រាោះរបស់អតិ្ងិជន ណដលចូលរកកណនាងអាជីវករម នឹងការ ា្ងជាំងឺកូវដី-

19 ធៃន់ធៃរ ឬកតាត កន ុងរូលោឋ នជាសម្រចើនសទៀត្ ររួទាំងការរកីរាលោលថ្នជាំងឺ

សៅកន ុងស ររន៍ទាំងរូល។   

 

លកខែៈវនិិចឆ ័យសម្រាប់ការសសម្ររចកន ុងការបិទ អាចររួានទាំ ាំថ្នកាា ាំង

ពលករម ចាំនួន ឬភាររយថ្នកាា ាំងពលករម ណដលរងផ្លប៉ាោះពាល់ ភាពង្អយ

រងសម្រាោះរបស់អតិ្ងិជន ណដលចូលរកកណនាងអាជីវករម នឹងការ ា្ងជាំងឺកូវដី-

19 ធៃន់ធៃរ ឬកតាត កន ុងរូលោឋ នជាសម្រចើនសទៀត្ ររួទាំងការរកីរាលោលថ្នជាំងឺ

សៅកន ុងស ររន៍ទាំងរូល។   

 

រនទ ីរសុោភិបាលកន ុងរូលោឋ នអាចានភាពខុសាន សលើលកខខែឌ ត្ម្ររូវរួយ
ចាំនួនរបស់ពួកសរសម្រាប់ការសសុើបអសងាត្ការផ្្ុោះស ើងសៅកណនាងសធវ ើការ ការ
រាយការែ៍ និងការផ្លា កម្របតិ្បត្ត ិការ។ 

 

ការម្រត្ ប់ម្កស វ្ ើការវញិ 

និសោជករួរពិសម្រាោះសោបល់ជារួយ LHD និងសាលការែ៍ណែនាំងមីៗ របស់ CDC សម្រាប់សពល

ោណដលករែីណដលបានរកស ើញអាចនឹងម្រត្ូវបានសោោះណលងពីការសៅ ុាំខល នួោច់សោយណ កន ុង

ផ្ទោះ និងឲ្យម្រត្ ប់រកសធវ ើការវញិ។ តារាងោងសម្រការររួានសាលការែ៍ណែនាំពី CDC សម្រាប់

ជាឯកសារសោង។ LHD អាចណែនាំនូវយុទធសាន្រសត រួយសម្រាប់ការវលិម្រត្ ប់សៅសធវ ើការវញិ ណដល

ានលកខែៈម្រសសដៀងាន នឹងចាំែុចោងសម្រការ សទោះបីជាការណម្របម្របួលរួយចាំនួនអាចសកើត្ស ើង

តារណដនសរត្ថកិចចនិងការផុ្្ោះស ើងក៏សោយ។ 

https://www.cdph.ca.gov/Pages/LocalHealthServicesAndOffices.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Pages/LocalHealthServicesAndOffices.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html


 

សសៀវសៅណែនាំជារបូភាពសម្រាប់និសោជកសដ ីអាំពីជាំងឺកូវដី-19 14 

កម្មករនិសោជិត្ 

លកខែៈវនិិច្បឆ ័យអបបបរា
 ម្រាប់ការម្រត្ ប់សៅស វ្ ើ
ការវញិ 
(រិត្ម្រត្ឹរថ្ងៃទី 28 ណខកកាោ ឆ្ន ាំ 
2020) 

រាំព័រឯកស្ថរសោង
រប ់ CDC 
(ពិសម្រាោះជារួយសាលការែ៍
ណែនាំងមីបាំផ្ុត្របស់ CDC 
រុនសពលអនុញ្ជា ត្ឱ្យករមករ
 វលិម្រត្ ប់សៅសធវ ើការវញិ) 

សរារ ញ្ញា វជិជាន 

ករមករនិសោជិត្ណដលានសរារសញ្ជា
ណដលម្រត្ូវបានបញ្ជា ក់សោយរនទ ីរ
ពិសសាធន៍ថាានជាំងឺកូវដី-19 

ោ៉ា ងសហាចោស់ 1 ថ្ងៃ (24 
សា៉ា ង) បានកនាងផ្ុត្សៅ 
ចាប់តាាំងពីម្ររនុសៅត ចុង
សម្រកាយ ណដលម្រត្ូវបានសរ
កាំែត់្ថាជាការពាបាល
ម្ររនុសៅត សោយរិនសម្របើថាន ាំ
បនថយកសតត  និង សធវ ើឱ្យ
ម្របសសើរស ើងនូវសរារសញ្ជា  
(ឧទ. កាក ដសងា ើរខា ី) និង
ោ៉ា ងសហាចោស់រយៈសពល 
10 ថ្ងៃបានកនាងផ្ុត្សៅ
តាាំងពីសរារសញ្ជា ដាំបូង
សលចសចញរក។ 

ចាំសពាោះករែីករមករ
និសោជិត្ណដលរិនម្រត្ូវ
ការសម្រាកពាបាល
សៅរនទ ីរសពទយ 

 

ចាំសពាោះករែីករមករ
ណដលម្រត្ូវការសម្រាក
ពាបាលសៅរនទ ីរសពទយ 

សរារ ញ្ញា វជិជាន 

ករមករនិសោជិត្ណដលរិនណដលាន
សរារសញ្ជា  និងណដលម្រត្ូវបានសរ
បញ្ជា ក់ថាានផ្្ុកជាំងឺកូវដី-19 
សោយរនទ ីរពិសសាធន៍ 

រយៈសពលោ៉ា ងតិ្ច 10 ថ្ងៃ
បានកនាងផ្ុត្សៅ រិត្
ចាប់តាាំងពីកាលបរសិចឆទថ្ន
ការសធវ ើសត្សត វជិាានថ្នជាំងឺ
កូវដី-19 ដាំបូងរបស់ពួក
សរ។  ម្របសិនសបើពួកសរាន
សរារសញ្ជា  សនោះលកខែៈ
 វនិិចឆ ័យសម្រាប់ករែីណដល
បានបញ្ជា ក់សោយរនទ ីរ
ពិសសាធន៍ថាានសរារសញ្ជា  
ម្រត្ូវបានអនុវត្ត។   

 

ការបញ្ឈប់ការរស់សៅ
ោច់សោយណ ក 

សរារ ញ្ញា អវជិជាន 

សម្របើលកខែៈវនិិចឆ ័យដូចាន
សម្រាប់ការវលិម្រត្ ប់សៅ
សធវ ើការ សៅសពលានការ
បញ្ជា ក់សោយរនទ ីរពិសសាធ
ន៍។  

  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-in-home-patients.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-in-home-patients.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-in-home-patients.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-in-home-patients.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-hospitalized-patients.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-hospitalized-patients.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-hospitalized-patients.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-in-home-patients.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-in-home-patients.html
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កម្មករនិសោជិត្ 

លកខែៈវនិិច្បឆ ័យអបបបរា
 ម្រាប់ការម្រត្ ប់សៅស វ្ ើ
ការវញិ 
(រិត្ម្រត្ឹរថ្ងៃទី 28 ណខកកាោ ឆ្ន ាំ 
2020) 

រាំព័រឯកស្ថរសោង
រប ់ CDC 
(ពិសម្រាោះជារួយសាលការែ៍
ណែនាំងមីបាំផ្ុត្របស់ CDC 
រុនសពលអនុញ្ជា ត្ឱ្យករមករ
 វលិម្រត្ ប់សៅសធវ ើការវញិ) 

សរារ ញ្ញា អវជិជាន 

ករមករនិសោជិត្ ណដលរិនធាា ប់ាន
សរារសញ្ជា  ប៉ាុណនត ម្រត្ូវបានសធវ ើសត្សត  
សោយសារណត្ានទាំនក់ទាំនងជិត្
សន ិទធជារួយអនកជាំងឺ ណដលម្រត្ូវបាន
បញ្ជា ក់សោយរនទ ីរពិសសាធន៍ថាាន
អវជិាាន  

ករមករនិសោជិត្រួរណត្ោក់
ខល នួឲ្យសៅកន ុងផ្ទោះោច់សោយ
ណ កពីសរ រយៈសពល 14 ថ្ងៃ 
បនទ ប់ពីការសាគ ល់ាន ចុង
សម្រកាយ ជារួយអនកជាំងឺ។ 
សរារសញ្ជា អាចវវិត្តន៍ សូរបី
ណត្បនទ ប់ពីការសធវ ើសត្សត
អវជិាានកន ុងរយៈសពល 14 
ថ្ងៃបនទ ប់ពីការប៉ាោះពាលក់៏
សោយ។ LHD អាចពិចារោ
កន ុងការអនុញ្ជា ត្ឱ្យវលិម្រត្
 ប់សៅសធវ ើការរុនសពល
កាំែត់្ សម្រាប់ណត្ករមករ
និសោជិត្ោាន ក់ណដលសធវ ើ
ការសៅកន ុងឧសា ករមស 
ោឋ រចនសរពនធ ័ដ៏សាំោន់ៗ 
ណដលម្របតិ្បត្ត ិការចាាំបាច់
ថ្នកណនាងសធវ ើការសនោះ អាច
ទទួលរងប៉ាោះពាល់ោា ាំង 
សោយសារការោក់ករមករ
និសោជិត្ឲ្យសៅោច់សោយ
ណ កពីសរ ស ើយាម ន
បុរគលិកជាំនួសោអាច
បាំសពញតួ្នទីដូចាន ជាំនួស
បាន។*  

  

សរារ ញ្ញា ណដលម្ិនានស វ្ ើសត្ ោ  

ករមករនិសោជិត្ណដលានសរារសញ្ជា
ជាំងឺកូវដី-19 ប៉ាុណនតរិនបានសធវ ើសត្សត  

ការសធវ ើសត្សត ម្រត្ូវបានណែនាំ
ឲ្យអនុវត្តជាោច់ោត្។ 
ម្របសិនសបើករមករនិសោជិត្
រិនម្រត្ូវបានសធវ ើសត្សត សទ ម្រត្ូវ
សម្របើលកខែៈវនិិចឆ ័យដូចាន
សម្រាប់ការវលិម្រត្ ប់សៅ
សធវ ើការ សៅសពលរនទ ីរ
ពិសសាធន៍បញ្ជា ក់ថាានសរ
សរារ។  
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កម្មករនិសោជិត្ 

លកខែៈវនិិច្បឆ ័យអបបបរា
 ម្រាប់ការម្រត្ ប់សៅស វ្ ើ
ការវញិ 
(រិត្ម្រត្ឹរថ្ងៃទី 28 ណខកកាោ ឆ្ន ាំ 
2020) 

រាំព័រឯកស្ថរសោង
រប ់ CDC 
(ពិសម្រាោះជារួយសាលការែ៍
ណែនាំងមីបាំផ្ុត្របស់ CDC 
រុនសពលអនុញ្ជា ត្ឱ្យករមករ
 វលិម្រត្ ប់សៅសធវ ើការវញិ) 

សរារ ញ្ញា ម្ិនានស វ្ ើសត្ ោ  

ករមករនិសោជិត្ណដលានទាំនក់
ទាំនងជិត្សន ិទធនងឹករែីអនកជាំងឺណដល
ម្រត្ូវបានរកស ើញសោយរនទ ីរ
ពិសសាធន៍សៅកណនាងសធវ ើការ សៅផ្ទោះ ឬ
សៅកន ុងស ររន៍ ស ើយរិនាន
សរារសញ្ជា ។ 

 

ឬ 

 

ករមករនិសោជិត្ ណដលរិនម្រពរ ឬ
រិនអាចសធវ ើសត្សតបាន បនទ ប់ពីាន
ទាំនក់ទាំនងជិត្សន ិទធ ណដលម្រត្ូវបាន
បញ្ជា ក់សោយរនទ ីរពិសសាធន៍ថាាន
ផ្្ុកសរសរារ សទោះបីជាានអនុ
សាសន៍សម្រាប់ការសធវ ើសត្សត ពី LHD ឬ
អនកផ្តល់សសវាណងទាំសុខភាពក៏សោយ 
ស ើយរិនានសរារសញ្ជា អវ ីសទ។ 

ករមករនិសោជិត្រួរណត្សធវ ើ
ការោច់សោយណ កពសីរ
សៅផ្ទោះរយៈសពល 14 ថ្ងៃ
បនទ ប់ពីការសាគ ល់ាន ចុង
សម្រកាយជារួយអនកជាំងឺ។ ការ
សធវ ើសត្សត ម្រត្ូវបានផ្តលណែនាំ
ឲ្យអនុវត្តជាោច់ោត្ ម្របសិ
នការសធវ ើសត្សតរិនសកើត្
ស ើងសទ LHD អាច
ពិចារោកន ុងការអនុញ្ជា ត្
ឲ្យករមករនិសោជិត្ោាន ក់ 
ណដលានទាំនក់ទាំនង
ោ៉ា ងជិត្សន ិទធជារួយករែី
ណដលបានបញ្ជា ក់សោយ
រនទ ីរពិសសាធន៍ ឲ្យបនតសធវ ើ
ការណត្សៅកន ុងឧសា ករម
ស ោឋ រចនសរពនធ ័ដ៏សាំោ
ន់ៗ ណដលម្របតិ្បត្ត ិការ
ចាាំបាច់ថ្នកណនាងសធវ ើការ
សនោះ អាចទទួលរងប៉ាោះពាល់
ោា ាំង សោយសារការោក់
ករមករនិសោជិត្ឲ្យសៅោច់
សោយណ កពីសរ ស ើយាម ន
បុរគលិកជាំនួសោអាច
បាំសពញតួ្នទីដូចាន ជាំនួស
បាន។* 

 

ករមករនិសោជិត្ណដលាន
សរារសញ្ជា ថ្នជាំងឺកូវដី-19 
ខែៈសពលណដលសថ ិត្សៅ
កន ុងការ ុាំខល ចួោច់សោយ
ណ កពីសរ រួរណត្ទក់ទង
អនកផ្តល់សសវាណងទាំសុខភាព
របស់ពួកសរ។  សបើសទោះបីជា
ពួកសររិនម្រត្ូវបានសធវ ើសត្សត
ក៏សោយ ម្រត្ូវសម្របើលកខែៈ
 វនិិចឆ ័យដូចាន សម្រាប់ការ
 វលិម្រត្ ប់សៅសធវ ើការវញិ 
សៅសពលានការបញ្ជា ក់
សោយរនទ ីរពិសសាធន៍។  

ចាំសពាោះករែីករមករ
និសោជិត្ណដលរិនម្រត្ូវ
ការសម្រាកពាបាល
សៅរនទ ីរសពទយ 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-in-home-patients.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-in-home-patients.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-in-home-patients.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-in-home-patients.html
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 ទាក់រងនឹងកម្មករនិសោជិត្ពីរម្រកមុ្ខាងសម្រកាម្ណដល ា តិ្កន ុងការ្្ុុះស ើងសៅកន ុងកណនែងស វ្ ើការណ្នកសហ

ដាឋ រច្បន ម្ព័នធ ាំខាន់ ដូច្បជា៖ (a) កម្មករាន្្កុសម្សរារ ណដលានស វ្ ើសត្ ោ អវជិជាន (b) កម្មករណដល

ជាម្ន ុែជិត្ ន ិរធនងឹករែីណដលានបញ្ញជ ក់ថាានសម្សរារ៖ 

សៅកណនាងោណដលការោក់ខល នួឲ្យសៅោច់សោយណ ករយៈសពល 14 ថ្ងៃ នឹងសធវ ើឱ្យអនតរាយដល់ម្របតិ្បត្ត ិ

ការចាាំបាច់សនោះ LHD អាចកាំែត់្ថាករមករនិសោជិត្ខាោះសៅកន ុងម្រករុទាំងពីរសនោះអាចវលិម្រត្ ប់សៅសធវ ើ

ការរុនរយៈសពល 14 ថ្ងៃ សោយពិចារោសលើលកខែៈវនិិចឆ ័យជាក់ណសតងសៅកណនាងការង្អរ និងករមករ

និសោជិត្៖  

• ករមករនិសោជិត្អាចពាក់ា៉ា ស់សពញរួយថ្ងៃសធវ ើការ សលើកណលងណត្សពលទទួលទនអាហារ ស ើយ

ម្រតូ្វអនុវត្តតារនីតិ្វធីិបង្អា រការ ា្ងទាំងអស់។ របាាំងរុខ ឬា៉ា ស់សធវ ើពីម្រកោត់្ ក៏អាចសម្របើជាំនួស

បានណដរ កន ុងករែីខវ ោះា៉ា ស។ 

• កណនាងសនោះបានអនុវត្តនីតិ្វធីិបង្អា ររការ ា្ងសរសរារណដលលាបាំផ្ុត្ ដូចណដលបានកាំែត់្សោយ 

DHL។  

• ការម្រតួ្ត្ពិនិត្យជារុនសដើរបីសទ ង់សីតុ្ែាភាពរបស់ករមករនិសោជិត្ និងរកសរារសញ្ជា  រុនសពល

ចាប់សផ្តើរការង្អរ ម្រតូ្វបានអនុវត្ត លាបាំផ្ុត្រឺរុនសពលចូលកន ុងកណនាងសធវ ើការ។ 

• ករមករនិសោជិត្អាចសធវ ើការពិនិត្យសីតុ្ែាភាព និងសធវ ើសរារវនិិចឆ ័យ សៅផ្ទោះ និងសៅកណនាងសធវ ើ

ការ សោយខល នួឯងបាន។ 

• ករមករនិសោជិត្អាចរការាា ត្ោ៉ា ងតិ្ចបាំផ្ុត្ម្របាាំរួយ វ ីត្ ពីករមករនិសោជិត្សផ្េងសទៀត្សៅ

កណនាងសធវ ើការ។ ជាការកត់្សាគ ល់ ចាៃ យម្របាាំរួយ វ តី្ រិនអាចទប់សាា ត់្ការ ា្ងថ្នសរសរារ 

SARS-CoV-2 បានសទ។ 

• របាាំងរាងកាយម្រតូ្វបានោក់សៅចសនា ោះទីតាាំងការង្អរសធវ ើការណដលរិនផ្លា ស់ទីរបស់ករមករ

និសោជិត្ សដើរបីបណនថររាា ត្។ 

• ការោងសាា ត្ និងការកាច ត់្សរសរារម្ររប់ត្ាំបន់នន និងឧបករែ៍ណដលសម្របើររួ អាចម្រតូ្វបាន

អនុវត្តជាម្របចាាំសៅកណនាងសធវ ើការ។  

សគលការែ៍ណែនាំអាំពីអនម្័យរប ់និសោជក  

តារាងោងសម្រការសនោះផ្តល់នូវវធិានការសាា ត្ ណដលនិសោជកម្រត្ូវអនុវត្ត បនទ ប់ពីករមករ

និសោជិត្ាន ក់ណដលានផ្្ុកជាំងឺកូវដី-19 បានរកសធវ ើការ។ ោងសម្រការសនោះរឺជាការពិចារោ

សលើវធិានការសាា ត្សនោះ៖ 

សគលការែ៍ណែនាំ ោ ីពីការ ាអ ត្ ម្រាប់និសោជក  

 

កណនាងសធវ ើការរបស់ករមករនិសោជិត្ណដល ា្ងជាំងឺសនោះរិនរួរអនុញ្ជា ត្ឲ្យករម

ករនិសោជិត្ដថ្ទសទៀត្ចូលសទ រ ូត្ទល់ណត្កណនាងទាំងសនោះម្រត្ូវបានសាា ត្ 

និងសាា ប់សរសរារ សោយសម្របើផ្លិត្ផ្ល ណដលម្រត្វូបានអនុរ័ត្ឲ្យសម្របើសោយ 

EPA សម្រាប់កាច ត់្ជាំងឺកូវដី-19។ ការង្អរសាា ត្ម្រត្ូវសធវ ើសោយបុរគលិកសាា ត្ 

ណដលទទួលបានបែត ុ ោះបោត លសលើការសម្របើម្របាស់ម្របកបសោយសុវត្ថ ិភាព និងម្រត្ូវ

បានផ្តល់ជូនជារួយសាា រចាាំបាច់ និង PPE ណដលានការណែនាំម្រត្ឹរម្រត្ូវ។ 

 

អនុវត្តការសាា ត្/កាច ត្់សរសរារសៅកណនាងសធវ ើការឲ្យកាន់ណត្ម្របសសើរជាងរុន 

សៅសពលណដលករមករនិសោជិត្ោាន ក់ណដលានផ្្ុកជាំងឺកូវដី-19 ម្រត្ូវបាន

រកស ើញ សោយអនុវត្តតារ អនុសាសន៍របស់ CDC។  

 

បនតកាំែត់្អត្តសញ្ជា ែ និងសាា ត្ និងសាា ប់សរសរារថ្ផ្ទណដលានការប៉ាោះ

ពាល់ញឹកញប់ជាម្របចាាំដូចជាថ្ដទវ រ ឧបករែ ៍និងបង្អា ន់ថ្ដ។ 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html


 

សសៀវសៅណែនាំជារបូភាពសម្រាប់និសោជកសដ ីអាំពីជាំងឺកូវដី-19 18 

សគលការែ៍ណែនាំ ោ ីពីការ ាអ ត្ ម្រាប់និសោជក  

 

ករមករនិសោជិត្រិនរួរណចកសម្របើកាសម្រត្សចៀកររួាន  ឬវត្ថ ុសផ្េងសទៀត្ជារួយ

ាន  ណដលអាចប៉ាោះរុខ ាត្ ់ឬម្រចរុោះរបស់ពួកសរសទ។ 

 

កាត់្បនថយការសម្របើឧបករែ៍សផ្េងសទៀត្ររួាន រវាងពីករមករនិសោជិត្ាន ក់ 

សៅាន ក់សទៀត្។ សម្រាប់ឧបករែ៍ណដលណចកសម្របើររួាន  ម្រត្ូវសធវ ើការសាា ត្ឱ្យ

បានញឹកញប់រវាងសពលសម្របើនីរួយៗរបស់ករមករនិសោជិត្។ 

 

បែត ុ ោះបោត លករមករនិសោជិត្អាំពីការសម្របើម្របាសស់ោយសុវត្ថ ិភាពនូវទឹក

សាា ត្ និងកាច ត្់សរសរារ និងម្រត្ូវផ្តល់ជូនឧបករែ៍ការពារចាាំបាច់។ 

 

និសោជករួរពិនិត្យសរើលជាម្របចាាំ និងអនុវត្តតារសាលការែ៍ណែនាំងមីៗ 

និងណដលបានសធវ ើបចច ុបបននភាពសត ីពីឧសា ករមជាក់ោក់របស់ពួកសរ ពី

ម្របភពោងសម្រការណដលានសៅកន ុង ឧប ម្ព័នធ  A៖ ្នធាន។ 

 

បរបបញ្ា ត្ោ ិ និងសគលការែ៍ណែនាំ ម្រាប់ការរាយការែ៍ និង
ោ្ល់ច្បាប់ ម្រាកឈឺ 

ការស វ្ ើកាំែត្់ម្រាករែីជាំងឺកូវដី-19 

និសោជករដឋកាលី វ ័រញ៉ា  ណដលម្រត្ូវបានសរត្ម្ររូវឱ្យសធវ ើកាំែត់្ម្រតាររែភាព ការរងរបួស និងជាំងឺ

ណដលទក់ទងនឹងការង្អរ ម្រតូ្វណត្កត់្ម្រតាអាំពីការសាា ប់ពីជាំងឺកូវដី-19 ឬជាំងឺណដលទក់ទងនឹង

ការង្អរ ដូចជាជាំងឺការង្អរ ដថ្ទសទៀត្។  សដើរបីអាចកត្់ម្រតាបាន ជាំងឺម្រតូ្វណត្ទក់ទងនឹងការង្អរ 

ស ើយបោត លឲ្យានបញ្ជា ដូចោងសម្រការ៖ 

• ររែភាព 

• ថ្ងៃឈប់សម្រាកពីការង្អរ 

• ការង្អរម្រត្ូវបានោក់កាំ ឹត្ ឬសផ្ទរសៅការង្អរសផ្េង 

• ការពាបាលសវជាសាន្រសត  ួសពីជាំនួយបឋរ 

• ការបាត្់បង់សាម រត្ី ឬ 

• ការរងរបួស ឬានជាំងឺ ណដលម្រតូ្វបានសធវ ើសរារវនិិចឆ ័យសោយម្ររូសពទយ ឬអនកជាំនញណងទាំ

សុខភាពណដលានអាជាា ប័ែណ សផ្េងសទៀត្។ 

ម្របសិនសបើករែីជាំងឺកូវដី-19 ណដលទក់ទងនឹងការង្អរ បាំសពញបានតារលកខែៈវនិិចឆ ័យរួយកន ុង

ចាំសោរលកខែៈវនិិចឆ ័យទាំងសនោះ និសោជកណដលទទួលបានការធានរា ប់រងកន ុងរដឋកាលី វ ័រញ៉ា  

ម្រត្ូវណត្កត់្ម្រតាករែីសនោះ សោយសម្របើទម្ររង់ណបបបទ 300, 300A និង 301 ឬទម្ររង់ណបបបទណដល

ានលកខែៈម្រសសដៀងាន ។ 

សូរសរើលម្រករថ្នបទបបញ្ាត្ត ិរបស់រដឋកាលី វ ័រញ៉ា ចាំែងសជើងទី 8 ជាំពូកទី 7 អនុជាំពូកទី1 ាម្រតា 

2 សត ីពីកាំែត់្ម្រតារបស់និសោជកអាំពីការរងរបួស ឬជាំងឺ សដើរបីទទួលបានព័ត្៌ានលរា ិត្សត ីពី

និសោជកោម្រត្ូវានកាត្ពវកិចចកន ុងការរាយការែ៍ និងលកខខែឌ ត្ម្ររូវសផ្េងសទៀត្។ 

ការរាយការែ៍ករែីកូវដី-19 សៅ Cal/OSHA 

បណនថរសលើលកខខែឌ កន ុងការកត់្ម្រតា ណដលបានពិភាកាោងសលើ និសោជករដឋកាលី វ ័រញ៉ា ក៏ម្រត្ូវ

រាយការែ៍សៅ Cal/OSHA ផ្ងណដរ អាំពីជាំងឺធៃន់ធៃរ ការរងរបួសធៃន់ ឬការសាា ប់របស់ករមករ

https://www.dir.ca.gov/T8/ch7sb1a2.html


 

សសៀវសៅណែនាំជារបូភាពសម្រាប់និសោជកសដ ីអាំពីជាំងឺកូវដី-19 19 

និសោជិត្ ណដលបានសកើត្ស ើងសៅកណនាងសធវ ើការ ឬទក់ទងនឹងការង្អរ កន ុងរយៈសពលម្របាាំបី

សា៉ា ង បនទ ប់ពីពួកសរបានដឹង ឬរួរណត្ដឹង សូរសរើល ណផ្នក 342(a) ថ្នបទបបញ្ាត្ត ិរបស់ 

Cal/OSHA ទក់ទងនឹងការរាយការែ៍អាំពីការរងរបួស ណដលទក់ទងនឹងការង្អរ សដើរបីទទួល

បានព័ត្៌ានបណនថរ។ ការែ៍សនោះររួបញ្ច លូទាំងជាំងឺកូវដី-19 ម្របសិនសបើវាម្រត្ូវនឹងនិយរន័យថ្ន

ជាំងឺធៃន់ធៃរ។ 

កន ុងចាំសោរអវ ីៗសផ្េងសទៀត្ ជាំងឺធៃន់ធៃរររួានជាំងឺោរួយណដលសកើត្ស ើងសៅកណនាងសធវ ើការ ឬ

ទក់ទងនឹងការង្អរោរួយ ណដលត្ម្ររូវឲ្យចូលសម្រាកពាបាលកន ុងរនទ ីរសពទយ ជាជាងការម្រាន់

ណត្តារោនណបបសវជាសាន្រសត  ឬការសធវ ើសរារវនិិចឆ ័យ។ សូរចូលសរើល ណផ្នក 330(h) ថ្នបទបបញ្ាត្ត ិ

របស់ Cal/OSHA សដើរបីទទួលបាននិយរន័យឲ្យបានចាស់។ ការែ៍សនោះានន័យថា ម្របសិនសបើ

ករមករនិសោជិត្ាន ក់ឈឺសៅសពលសធវ ើការ ស ើយម្រត្ូវបានសរឲ្យចូលសម្រាកពាបាលសៅរនទ ីរសពទយ 

- សោយរិនរិត្ពីរយៈសពលថ្នការសម្រាកសៅរនទ ីរសពទយ - ជាំងឺសនោះបានសកើត្ស ើងសៅកណនាងសធវ ើ

ការ ដូសចនោះនិសោជកម្រតូ្វរាយការែ៍អាំពីជាំងឺសនោះសៅឱ្យការោិល័យ Cal/OSHA ណដលសៅជិត្បាំផ្ុ

ត្។ ជាំងឺណដលអាចរាយការែ៍បាន រិនកាំែត់្ណត្កន ុងករែី ណដលករមករនិសោជិត្ធាា ក់ខល នួឈឺ

សៅកណនាងសធវ ើការសនោះសទ។ ជាំងឺធៃន់ធៃររឺរាប់បញ្ច លូទាំងជាំងឺ ណដលបាន ា្ង “កន ុងសពលការង្អរ” 

ណដលអាចរាប់បញ្ច លូទាំងអនកណដលបាន ា្ងសពលសធវ ើការ ប៉ាុណនតានសរារសញ្ជា ណដលចាប់សផ្តើរសលច

ស ើងសៅសម្រៅសា៉ា ងការង្អរ។  

ម្រត្ូវណត្សធវ ើរបាយការែ៍ភាា រៗ ប៉ាុណនតរិនម្រត្ូវឲ្យសលើសពីម្របាាំបីសា៉ា ង បនទ ប់ពីនិសោជកដឹង ឬតារ

ការសាកសួរ ណដលសធវ ើឱ្យដងឹថាានជាំងឺធៃន់ធៃរ។ 

សម្រាប់ព័ត្៌ានបណនថរសត ីពីត្ម្ររូវការថ្នការរាយការែ៍ និងការសធវ ើកាំែត់្ម្រតា សូរចូលសរើល 

Cal/ OSHA លកខខែឌ ត្ម្ររូវថ្នការសធវ ើកាំែត់្ម្រតា និងរបាយការែ៍សម្រាប់ករែីជាំងឺកូវដី-19 

សាំែួរណដលសួរញឹកញប់ និងព័ត៌្ានការង្អរសត ីពីជាំងឺកូវដី-19 របស់ម្រកសួងរុខរបរយុត្ត ិធរ៌ និង

លាំសៅោឋ ន។ 

បរបបញ្ា ត្ោពិាក់ពន័ធនឹងការ្ោលព់័ត្៌ានទាក់រងនឹងបុរគលណដល្្កុលរធ្ល
 វជិជានថ្នជាំងឺកូវដី-19  

សៅសពលណដលនិសោជករកស ើញករមករនិសោជិត្ ណដលបានសធវ ើសត្សត វជិាានជាំងឺកូវដី-19 ឬករម

ករណដលានសរារសញ្ជា ពួកសររួរណត្សធវ ើឱ្យម្របាកដថា ករមករសនោះរិនសៅសធវ ើការ។ និសោជករួរ

សធវ ើការជារួយ LHD របស់ពួកសរសោយអនុវត្តតារសាលការែ៍ណែនាំសម្រាប់ការោក់ខល នួឲ្យសៅ

ោច់សោយណ ក និងការ ុាំខល នួឱ្យសៅោច់ឆ្ៃ យ ការសធវ ើសត្សត ណដលអាចសកើត្ាន ស ើយសៅសពល

ណដលសរររយសម្រាប់ករមករនិសោជិត្ឱ្យចូលសធវ ើការវញិ។  និសោជករួរណត្ាាំម្រទករមករនិសោជិត្

ឱ្យានសពលសម្រាកពកីារង្អរសដើរបីការពារអនកដថ្ទតាររយៈសាលការែ៍សត ីពីចាប់សម្រាក 

ណដលអាចបត់្ណបនបាន។ 

និសោជករិនរួរកាំែត់្អត្តសញ្ជា ែករមករនិសោជិត្ទាំងសនោះតារសឈាម ោះសៅកណនាងសធវ ើការ 

សដើរបីធានបាននូវការអនុសោរតារចាប់ឯកជនភាព។ ម្របសិនសបើករមករនិសោជិត្សធវ ើសត្សត

 វជិាាន ឬម្រតូ្វបានសរសងេ័យថាានផ្្ុកជាំងឺកូវដី-19 និសោជកចាាំបាច់ម្រត្ូវសធវ ើតារអនុសាសន៍

របស់ម្រកសួងសុខភាពសាធារែៈកន ុងរូលោឋ ន រដឋ និងស ព័នធ  ណដលបានសធវ ើបចច ុបបននចុងសម្រកាយ

បាំផ្ុត្។ និសោជករួរណត្ចាត់្វធិានការបណនថរសទៀត្តារការណែនាំរបស់រនទ ីរសុខភាពសាធារែៈ

កន ុងរូលោឋ នណដលអាចររួបញ្ច លូទាំងការបិទកណនាងសដើរបីសធវ ើការសាា ត្ និងការអនុញ្ជា ត្ ឬ

ត្ម្ររូវឱ្យានការសធវ ើការតារសា៉ា ងជាក់ោក់ោរួយ។  

ការស ា្ ើយ ា្ងាន  ណដលជូនដាំែឹងដល់ករមករនិសោជិត្ ឬអាំពីករែីវជិាានថ្នជាំងឺកូវដី-19 ឬ

ករែីវជិាានណដលម្រតូ្វបានសងេ័យ រួរណត្ម្រត្ូវបានសរសសរ តាររសបៀបណដលរិនបង្អា ញពីសាថ ន

ភាពសុខភាពរបស់ករមករនិសោជិត្ស ើយ។ និសោជក ម្ិនអាច្ប បញ្ជា ក់ពីសាថ នភាពសុខភាព

https://www.dir.ca.gov/title8/342.html
https://www.dir.ca.gov/title8/330.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Reporting-Requirements-COVID-19.html
https://www.dfeh.ca.gov/wp-content/uploads/sites/32/2020/03/DFEH-Employment-Information-on-COVID-19-FAQ_ENG.pdf
https://www.dfeh.ca.gov/wp-content/uploads/sites/32/2020/03/DFEH-Employment-Information-on-COVID-19-FAQ_ENG.pdf


 

សសៀវសៅណែនាំជារបូភាពសម្រាប់និសោជកសដ ីអាំពីជាំងឺកូវដី-19 20 

របស់ករមករនិសោជិត្ ឬម្របាម្រស័យទក់ទងអាំពីសខុភាពរបស់ករមករនិសោជិត្។ ឧទ រែ៍ 

និសោជកអាចនិោយជារួយករមករនិសោជិត្ ឬសផ្ាើអុីណរល ឬការម្របាម្រសយ័ទក់ទងជា

ោយលកខែ៍អកេរសផ្េងសទៀត្ ណដលនិោយថា៖  

[និសោជក] បានដឹងថាករមករនិសោជិត្ាន ក់សៅ [ទីតាាំងការោិល័យ] បានសធវ ើសត្សត វជិាាន

ជាំងឺកូវដី-19។ ករមករនិសោជិត្បានទទួលលទធផ្លសត្សត សៅ [កាលបរសិចឆទ]។ អុីណរលសនោះរឺសដើរបី

ជូនដាំែឹងដល់អនកថា អនកម្របណ លជាម្រតូ្វបានប៉ាោះពាល់នឹងវរីុសកូរ ោូស ើយ។ អនករួរទក់ទង

រនទ ីរសុខភាពសាធារែៈកន ុងរូលោឋ នរបស់អនកសដើរបីទទួលបានការណែនាំ និងអនុវត្ត វធិានការ

ចាាំចាច ់សោយណផ្ាកសលើសាថ នភាពនីរួយៗ ឬម្របសិនសបើអនកានសរារសញ្ជា កូវដី-19។ 

ច្បាប់ ិរធ ិម្ររួស្ថរថ្នរដឋកាលីហវ ័រញ៉ា ៖ ច្បាប់ ម្រាកណដលការងារម្រត្វូាន
ការពារ 

និសោជិត្អាចានសិទធិទទួលបានការចាប់សម្រាកណដលការង្អរម្រត្ូវបានការពាររ ូត្ដល់សៅ 

12 សបាត  ៍សម្រការចាប់ ចាប់សត ីពីសិទធិម្ររួសារថ្នរដឋកាលី វ ័រញ៉ា  (CFRA) ចាំសពាោះសាថ នភាពសុខភាព

ធៃន់ធៃររបស់ពួកសរ ឬសដើរបីសរើលណងទាំបត ី ឬម្របពនធ  ឪពុក ឬកូនកន ុងបនុ្ក ណដលានបញ្ជា សុខ

ភាពធៃន់ធៃរ។  

ជាំងឺកូវដី-19 នឹងានលកខែៈជាសាថ នភាពសុខភាពធៃន់ធៃរ ម្របសិនសបើវាបោត លឲ្យណងទាំពាបាល

សោយសម្រាកសពទយ ឬការពាបាលបនត ឬម្រតួ្ត្ពិនិត្យសោយអនកផ្តល់សសវាណងទាំសុខភាព។ វាក៏

អាចានលកខែៈជាសាថ នភាពសុខភាពធៃន់ធៃរផ្ងណដរ ម្របសិនសបើវានាំឱ្យានសាថ នភាពដូចជា

ជាំងឺរោកសួត្ ជាសដើរ។  

និសោជិត្ានសិទធិទទួលបានទម្ររង់ណបបបទថ្នការឈប់សម្រាកណដលការង្អរម្រត្ូវបានការពារ 

(CFRA) ម្របសិនសបើពួកសរសធវ ើការឱ្យនិសោជកណដលានករមករនិសោជកោ៉ា ងសហាចោស់ 50 

នក់កន ុងរយៈចាៃ យ 75 ា៉ា យល៍ ពីកណនាងសធវ ើការរបស់ពួកសរ និងបានសធវ ើការសៅទីសនោះោ៉ា ង

សហាចោស់បាន រួយឆ្ន ាំ និងោ៉ា ងសហាចោស់ 1250 សា៉ា ងកន ុងរួយឆ្ន ាំ រុននឹងពួកសរឈប់ស

ម្រាក។   

សម្រាប់ព័ត្៌ានបណនថរ សូរចូលសៅសរើល DFEH សាំែួរសួរញឹកញប់របស់ DFEH (សម្រាប់

ចសរា ើយចាំសពាោះសាំែួរណដលបានសួរជាញឹកញប់ សម្រាប់និសោជក និងករមករនិសោជិត្)។ 

ការឈប់ ម្រាកឈឺានម្រាក់ឈន លួថ្ល  

និសោជិត្សៅរដឋកាលី វ ័រញ៉ា ទទួលបានការឈប់សម្រាកឈឺានម្របាក់ឈន លួ ចាប់ពីថ្ងៃសធវ ើការដាំបូ

ង។  និសោជកម្រត្ូវផ្តល់ឱ្យករមករនិសោជិត្នូវសសចកត ីជូនដាំែឹងរួយ ណដលបញ្ជា ក់ពីរសបៀបណដល

ការឈប់សម្រាកឈឺានម្របាក់ឈន លួម្រត្ូវបានផ្តល់ជូន បនទ ប់ពីចូលសធវ ើការ។  សលើសពសីនោះសទៀត្ 

សោកអភិបាលសខត្តបានសចញបទបញ្ជា ម្របតិ្បត្ត ិរួយ ណដលត្ម្ររូវឱ្យានការឈប់សម្រាកឈឺ

ណដលានម្របាក់ឈន លួទក់ទិននឹងជាំងឺកូវដី-19 សម្រាប់ករមករនិសោជិត្កន ុងវសិ័យរហ បូអាហារ 

ណដលសធវ ើការឱ្យនិសោជកណដលានករមករសលើសពី 500 នក់ស ើងសៅ។  ចាប់ឈប់សម្រាកឈឺ

ានម្របាក់ឈន លួានបទបបញ្ាត្ត ិម្របឆ្ាំងនឹងការសងសឹកោ៉ា ងោា ាំង សដើរបីការពារករមករ

និសោជិត្ណដលសសន ើសុាំ នងិ/ឬបានសម្របើការឈប់សម្រាកឈឺានម្របាក់ឈន លួ សម្រការចាប់ទាំងសនោះ។  

សម្រាប់ព័ត្៌ានបណនថរសត ីពីសិទធិឈប់សម្រាកឈឺានម្របាក់ឈន លួ សូរសរើលដូចោងសម្រការ៖ 

• ច្បាប់ឈប់ ម្រាកឈឺានម្រាក់ឈន លួថ្នរដឋកាលីហវ ័រញ៉ា សោងតារចាប់រដឋកាលី វ ័រញ៉ា  

ករមករនិសោជិត្ទទួលបានម្របាក់ឈន លួអបបបរារួយសា៉ា ងសម្រាប់រាល់ 30 សា៉ា ងថ្ន

សា៉ា ងសធវ ើការ ណដលនិសោជកអាចនឹងោក់សាលការែ៍សោយរិនត្ិចជាង 48 សា៉ា ងថ្ន

ការឈប់សម្រាកឈឺានម្របាក់ឈន លួកន ុងរួយឆ្ន ាំ និងអាចោក់ការសម្របើការឈប់សម្រាក

https://www.dfeh.ca.gov/wp-content/uploads/sites/32/2019/08/DFEH_CFRA_Pamphlet.pdf
https://www.dfeh.ca.gov/wp-content/uploads/sites/32/2020/03/DFEH-Employment-Information-on-COVID-19-FAQ_ENG.pdf
https://www.dfeh.ca.gov/wp-content/uploads/sites/32/2020/03/DFEH-Employment-Information-on-COVID-19-FAQ_ENG.pdf


 

សសៀវសៅណែនាំជារបូភាពសម្រាប់និសោជកសដ ីអាំពីជាំងឺកូវដី-19 21 

ឈឺានម្របាក់ឈន លួោ៉ា ងតិ្ច 3 ង្ ថ្ងឬ 24 សា៉ា ងថ្នការឈប់សម្រាកឈឺណដលទទួលបាន

កន ុងរួយឆ្ន ាំ។  និសោជកក៏អាចផ្តល់នូវសាលនសោបាយណដលអនុញ្ជា ត្ឱ្យានការទទួល

បានកាន់ណត្សម្រចើន និងសម្របើម្របាស់ការឈប់សម្រាកឈឺានម្របាក់ឈន លួ។ ព័ត្៌ានបណនថរ

សត ីពី ចាប់ឈប់សម្រាកឈឺានម្របាក់ឈន លួរបស់រដឋកាលី វ ័រញ៉ា  ម្រត្ូវបានផ្េពវផ្ាយតារ

អុីនធឺែិត្ និង រសបៀបណដលវាម្រតូ្វអនុវត្តចាំសពាោះជាំងឺកូវដី-19 ណដរ។ 

• ច្បាប់ ម្រាកឈឺានម្រាក់ឈន លួបណនាម្សដាយស្ថរជាំងឺកូវដី-19 ថ្នរដឋកាលីហវ ័រ

ញ៉ា ។  សម្រការ បទបញ្ជា ម្របតិ្បត្ត ិសលខ N-51-20 អងគភាពជួលណដលានករមករនិសោជិត្

ជាង 500 នក់ ម្រត្ូវផ្តល់ការឈប់សម្រាកឈឺានម្របាក់ឈន លួរ ូត្ដល់ 80 សា៉ា ងដល់ករម

ករនិសោជិត្កន ុងវសិ័យអាហារ ណដលសធវ ើការ ឬតាររយៈអងគភាពជួល។  ព័ត្៌ានបណនថរសត ី

ពីចាប់សម្រាកឈឺានម្របាក់ឈន លួបណនថរ ម្រត្ូវបានបង្អា ញសៅសលើសាំែួរណដលសរសួរញឹក

ញប់តារម្របធានបទ។  

សលើសពីសនោះសទៀត្ ករមករនិសោជិត្អាចានសិទធិទទួលបានការឈប់សម្រាកឈឺានម្របាក់ឈន លួ 

តារចាប់ស ព័នធ  ឬតារចាប់រូលោឋ ន ដូចោងសម្រការ៖  

• ច្បាប់ឈប់ ម្រាកឈឺានម្រាក់ឈន លួរប ់ ហព័នធអាច្បានរយៈសពល 80 សា៉ា ងាម្

ច្បាប់ ោ ីពីការសឆ្ែ ើយត្បនឹងសម្សរារកូរ៉ាណូាសដាយយកម្ររួស្ថរជាច្បម្បង (FFCRA)។  ចាប់

សនោះម្រតូ្វបានអនុវត្តសោយម្រកសួងការង្អរស រដឋអាសររកិសម្រាប់អាជីវករមណដលានករម

ករតិ្ចជាង 500 នក់។ ករមករនិសោជិត្អាចានសិទធិទទួលបានការឈប់សម្រាកសនោះ 

អាម្រស័យសលើទាំ ាំនិសោជកកន ុងចាំសោរកតាត សផ្េងសទៀត្។  នយកោឋ នម្របាក់ឈន លួ និង

សា៉ា ងការង្អររបស់ស រដឋអាសររកិបានបសង្អា ោះ ព័ត្៌ានបណនថរសត ី FFCRA សៅកន ុងសាំែួរ

ណដលម្រត្ូវបានសួរញឹកញប់របសខល នួ។ 

 

• ច្បាប់ឈប់ ម្រាកឈឺានម្រាក់ឈន លួ។  ត្ាំបន់ខាោះក៏ានចាប់ឈប់សម្រាកឈឺាន

ម្របាក់ឈន លួណដរ។  ម្របសិនសបើករមករនិសោជិត្ម្រត្ូវសារពតារបទបបញ្ាត្ត ិសត ីពីការឈប់

សម្រាកឈឺកន ុងត្ាំបន់និសោជកម្រត្ូវណត្សារពតារចាប់រដឋ និងរូលោឋ ន ណដលអាចាន

ភាពខុសាន សៅកន ុងការទិដឋភាពខាោះ។ និសោជកម្រត្ូវផ្ដល់សាំវធិាន ឬរុែម្របសោជន៍ណដល

សបបុ រសបាំផ្ុត្ដល់ករមករនិសោជិត្។   ករមករនិសោជិត្រួរពិសម្រាោះសោបល់ជារួយ

ភាន ក់ង្អរអនុវត្តចាប់រូលោឋ នណដលពាក់ព័នធសម្រាប់រូលោឋ នណដលពួកសរសធវ ើការ សដើរបី

ទទួលបានព័ត្៌ានបណនថរ។ 

សគលការែ៍ការណែនាំ និង្នធាន ោ ីពីច្បាប់ណដលម្រត្វូានអនុវត្ោសដាយការោិល័យ ន ងការ

ការងារ  

• ចាប់ម្រតូ្វបានអនុវត្តសោយការោិល័យសនងការការង្អរ 

• សធវ ើបចច ុបបននភាពសលើករមករនិសោជិត្ណដលរិនចាាំបាច់និងរិនចាាំបាច់ 

• ការណែនាំសត ីពីការពយួ រតារលកខខែឌ ថ្នលកខខែឌ ជូនដាំែឹងអាំពីចាប់សម្រពានបស់រដឋកាលី វ ័រញ៉ា  

• សាំែួរណដលសួរជាសរឿយៗសត ីពបីទបញ្ជា ម្របតិ្បត្ត ិទក់ទងនឹងចាប់សម្រាកឈាឺនម្របាក់ឈន លួ
បណនថរសម្រាប់ករមករនិសោជិត្កន ុងវស័ិយអាហារសៅតារម្រករុ  ុនណដលានករមករនិសោជិត្ 
500 នក់ ឬសម្រចើនជាងសនោះ។ 

o ផ្លទ ាំងរបូភាពសៅកណនាងសធវ ើការ - ចាប់សម្រាកឈឺានម្របាក់ឈន លួបណនថរសម្រាប់ករម
ករនិសោជិត្កន ុងវស័ិយរហ បូអាហារ (កាំ ណែជាភាសាសអសា៉ា ញ) 

https://www.dir.ca.gov/dlse/paid_sick_leave.htm
https://www.dir.ca.gov/dlse/2019-Novel-Coronavirus.htm
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/04/4.16.20-EO-N-51-20.pdf
https://www.dir.ca.gov/dlse/FAQ-for-PSL.html
https://www.dir.ca.gov/dlse/FAQ-for-PSL.html
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-questions
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-questions
https://www.dir.ca.gov/dlse/2019-Novel-Coronavirus.htm
https://www.dir.ca.gov/dlse/Essential-and-Non-essential-Workers.htm
https://www.dir.ca.gov/dlse/WARN-FAQs.html
https://www.dir.ca.gov/dlse/FAQ-for-PSL.html
https://www.dir.ca.gov/dlse/FAQ-for-PSL.html
https://www.dir.ca.gov/dlse/FAQ-for-PSL.html
https://www.dir.ca.gov/dlse/COVID-19-Food-Sector-Workers-poster.pdf
https://www.dir.ca.gov/dlse/COVID-19-Food-Sector-Workers-poster.pdf
https://www.dir.ca.gov/dlse/Spanish-COVID-19-Food-Sector-Workers-poster.pdf
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• ចាប់សម្រាកឈាឺនម្របាក់ឈន លួសោយសារជាំងឺកូវដី-19 (សម្រាប ់ការសម្របៀបសធៀបាន សោយាខ ង

ថ្នការឈប់សម្រាកសម្រាប់ម្ររួសារានម្របាក់ឈន លួ ចាប់សម្រាកឈឺានម្របាក់ឈន លួរបស់រដឋ CA 

និងចាប់ស ា្ ើយត្បចាំសពាោះសរសរារកូរ ោូសោយយកម្ររួសារជាចរបងរបស់ស ព័នធ  (FFCRA)) 

• អត្ថម្របសោជន៍សម្រាប់ករមករនិសោជិត្ណដលរងផ្លប៉ាោះពាល់ជាំងឺកូវដី-19 (តារាងពិពែ៌នអាំពី
ចាប់ឈប់សម្រាកានម្របាក់ឈន លួរបស់ស ព័នធ  រដឋ និងរូលោឋ ន អត្ថម្របសោជន៍អត់្ការង្អរសធវ ើ 
និងពិការភាព និងសាំែងរបស់ករមករនិសោជិត្)  

 

ការធានរា៉ា ប់រងពិការភាពរប ់រដឋ និងច្បាប់ ម្រាកម្ររួស្ថរានម្រាក់
ឈន លួ  

និសោជិត្ ណដលម្របណ លជារិនបានអត្ថម្របសោជន៍ពីចាប់សម្រាកឈឺានម្របាក់ឈន លួ អាចាន

សិទធិទទួលបានអត្ថម្របសោជន៍ធានរា ប់រងពិការភាព។ អត្ថម្របសោជន៏ DI អាចរកបាន សម្រាប់

ករមករនិសោជិត្ ណដលានលកខែៈសរបត្ត ិម្ររប់ម្រាន់ ណដលរិនអាចសធវ ើការបានសោយសារណត្

ការ ា្ង ឬានការសងេ័យថាានការ ា្ងជាំងឺកូ វដី-19។  

សលើសពីសនោះសទៀត្ ករមករនិសោជិត្ណដលរិនានអត្ថម្របសោជន៍ចាប់សម្រាកឈឺានម្របាក់

ឈន លួ សដើរបីសរើលណងសាជិកម្ររួសារអាចានសិទធិទទួលបានអត្ថម្របសោជន៍ពីចាប់សម្រាកសរើល

ណងម្ររួសារានម្របាក់ឈន លួ (PFL)។ អត្ថម្របសោជន៍ PFL អាចរកបានសម្រាប់ករមករនិសោជិត្

ណដលានសិទធិទទួលបាន ណដលបានបាត្់បង់ម្របាក់ឈន លួ សៅសពលពួកសរម្រត្ូវការសពលសម្រាកពី

ការង្អរសដើរបីសរើលណងទាំកូន ឪពុកាត យសកមក ជីដូនជីតា បងបអ នូបសងា ើត្ បត ីម្របពនធ  ឬថ្ដរូកន ុង

ម្ររួសារ ណដលានជាំងឺធៃន់ធៃរសោយសារជាំងឺកូវដី-19។  

ទាំងចាប់ DI និង PFL ម្រត្ូវការលិខិត្បញ្ជា ក់ណផ្នកសវជាសាន្រសត សដើរបីានលកខែៈសរបត្ត ិម្ររប់ម្រាន់។ 

ព័ត្៌ានបណនថរអាំពីសិទធិទទួលបានអត្ថម្របសោជន៍ពី DI និង PFL អាចរកបានពី នយកោឋ ន

អភិវឌ្ឍន៍ការង្អរ។ 

អត្ាម្របសោជន៍ថ្នភាពអត្់ការងារស វ្ ើរូសៅ និងសដាយស្ថរជាំងឺរាត្ត្ាត្ 

បុរគល ណដលបានបាត់្បង់ការង្អរ ឬអាជីវករម ឬបានកាត់្បនថយសា៉ា ងសធវ ើការ សោយសាររូល

ស តុ្ទក់ទងជាំងឺកូវដី-19 អាចានសិទធិទទួលបានអត្ថម្របសោជន៍ជាំនួសម្របាក់ឈន លួរួយណផ្នក 

សម្រការករម វធីិធានរា ប់រងភាពាម នការង្អរទូសៅ ឬករម វធីិជាំនួយភាពាម នការង្អរសធវ ើសោយសារ

សរាររាត្ត្ាត្។  ករម វធីិជាំនួយភាពាម នការង្អរសធវ ើសោយសារសរាររាត្ត្ាត្ រឺអាចរកបាន ជា

ពិសសស សៅកណនាងោណដលាននរោាន ក់រិនអាចសធវ ើការបានសោយសារស ត្ុផ្លទក់ទង

នឹងជាំងឺកូវដី-19 ររួទាំងសៅសពលណដលបុរគលាន ក់ម្រតូ្វបានសរសធវ ើសរារវនិិចឆ ័យថាានជាំងឺកូវដី-

19 ឬានសរារសញ្ជា ស ើយកាំពុងណសវ ងរកការសធវ ើសរារវនិិចឆ ័យ ឬកណនាងណដលបុរគលសនោះម្រត្ូវបាន

ណែនាំសោយអនកផ្តល់សសវាណងទាំសុខភាពឲ្យោកខ់ល នួសៅោច់សោយណ ក។ 

ព័ត្៌ានបណនថរសត ីពីការធានរា ប់រងភាពាម នការង្អរសធវ ើ និងជាំនួយភាពអត់្ការង្អរសធវ ើ

សោយសារសរាររាត្ត្ាត្ អាចរកបានសៅពី នយកោឋ នអភិវឌ្ឍន៍ការង្អរ។ 

 ាំែងកម្មករនិសោជិត្ 

ករមករនិសោជិត្ ណដល ា្ងជាំងឺកូវដី-19 សៅកណនាងសធវ ើការអាចានសិទធិទទួលបានម្របាក់សាំែង

របស់ករមករនិសោជិត្ ណដលអាចផ្តល់ការពាបាលដល់បុរគលិកសដើរបីឲ្យជាសោះសសបើយពីការរងរបួស 

ឬជាំងឺណដលទក់ទងនឹងការង្អរ សោយរួយណផ្នកជាំនួសម្របាក់ឈន លួណដលពួកសរបាត់្បង់ ខែៈ

សពលណដលពួកសរកាំពុងជាសោះសសបើយ ស ើយជួយពួកសរឱ្យម្រត្ ប់រកសធវ ើការវញិ។ សម្រការ បទបញ្ជា

ម្របតិ្បត្ត ិសលខ N-62-20 ករមករនិសោជិត្រួយចាំនួន ណដលបាន ា្ងជាំងឺកូវដី-19 ចសនា ោះពីថ្ងៃទី 

https://www.dir.ca.gov/dlse/Comparison-COVID-19-Paid-Leave.html
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019/faqs/disability-paid-family-leave.htm
https://www.edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019/faqs/disability-paid-family-leave.htm
https://unemployment.edd.ca.gov/guide/benefits
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
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19 ណខរីន និងថ្ងៃទ ី5 ណខកកាោឆ្ន ាំ 2020 ម្រត្ូវបានសរសនមត្ថា បាន ា្ងជាំងឺសៅកណនាងសធវ ើការ 

ណដលសធវ ើឱ្យពួកសរានសទិធិទទួលបានសាំែង។   

ព័ត្៌ានបណនថរអាំពីសាំែងរបស់ករមករនិសោជិត្ និងផ្លប៉ាោះពាល់ថ្នបទបញ្ជា ម្របតិ្បត្ត ិសលខ 

N-62-20 រឺអាចរកបានពី នយកោឋ នសាំែងករមករនិសោជិត្។  

ការពម្រងឹងការអនុវត្ោច្បាប់ និងអនុសលាម្ភាព 
ការោិល័យសសវាសសន្រង្អគ ោះបនទ ន់របស់អភិបាលរដឋកាលី វ ័រញ៉ា  បានបសងា ើត្ម្រករុការង្អរអនុវត្ត

ចាប់សត ីពីជាំងឺកូវដី-19 សដើរបីតារោន និងពម្រងឹងការរំសោភសលើលកខនត ិកៈ និងបទបញ្ជា របស់រដឋ។  

ទីភាន ក់ង្អររដឋ ណដលររួបញ្ច លូសៅកន ុងម្រករុការង្អរសនោះ រឺាននយកោឋ នម្រតួ្ត្ពិនិត្យសភសជាៈ

ានជាត្ិអាល់កុល (ABC) នយកោឋ នកិចចការអត្ិងិជន (DCA) នយកោឋ នទាំនក់ទាំនង

ឧសា ករម ណដលររួទាំងនយកោឋ នសុខភាព និងសុខភាពការង្អររដឋកាលី វ ័រញ៉ា  (Cal OSHA) 

និងនយកោឋ នអនុវត្តសត ង់ោរការង្អរ (ការោិល័យសនងការការង្អរ)។  សាជិកសផ្េងសទៀត្ ររួ

ានទីភាន ក់ង្អរណដលរិនានសិទធិអាំោច ប៉ាុណនតានការទទួលខុសម្រត្ូវសផ្លត ត្សលើការផ្េពវផ្ាយ 

និងការអប់រំ។ 

សបសកករមរបស់ម្រករុការង្អរអនុវត្តចាប់សត ីពីជាំងឺកូវដី-19 រឺសដើរបីធាន និងណងរកាបរសិាថ ន

ម្របកបសោយសុវត្ថ ិភាព សដើរបីការពារនិសោជកករមករ និងអតិ្ងិជន។  ម្រករុការង្អរនឹងផ្តល់

ជាំនួយ និងការាាំម្រទដល់និសោជក សោយជួយពួកសរកន ុងការអនុវត្តតារលកខនត ិកៈ និងបទបញ្ជា  

ក៏ដូចជាការស ា្ ើយត្ប និងការអនុវត្តការរំសោភបាំពាននន ណដលទក់ទងនឹងម្របតិ្បត្ត ិការ

ោងកន ុងកណនាងអាជីវករម ការសម្របើម្របាស់ា៉ា ស់ ការរការាា ត្សុវត្ថ ិភាពសងគរ និងវធិានការរដឋ

បាល។    

និសោជកអាចណសវងរកជាំនួយបសចចកសទស ឬចសរា ើយចាំសពាោះសាំែួរណដលទក់ទងនឹងលកខនត ិកៈ 

និងបទបញ្ជា សត ីពីជាំងឺកូវដី-19 ពី ABC ការោិល័យសនងការការង្អរ និង Cal/OSHA។ បញ្ា ីទាំនក់

ទាំនងសម្រាប់ទីភាន ក់ង្អរទាំងសនោះានលរា ិត្ជូនសៅកន ុង ឧប ម្ព័នធ  B៖ បញ្ជ ីរាំនក់រាំនងណ្នក

ពម្រងឹងការអនុវត្ោច្បាប ់និងអនុសោរភាព។ 

ការអប់រំកម្មករនិសោជិត្ 

ការណ វ ងយល់ពជីាំងឺកូវដី-19 
 វរីុសកូរ ោូ (ជាំងឺកូវដី-19) រឺជាជាំងឺ ណដលបងាស ើងសោយវរីុស ណដលអាចចរាងពីរនុសេាន ក់សៅ
រនុសេាន ក់សទៀត្។ សរារសញ្ជា ជាំងឺកូវដី-19 អាចានចាប់ពីជាំងឺម្រសាល (ឬាម នសរារសញ្ជា ) រ ូត្
ដល់ជាំងឺធៃន់ធៃរ។ ករមករនិសោជិត្ទាំងអស់រួរណត្ានការយល់ដឹងជារូលោឋ នអាំពីជាំងឺកូវដី-
19, រសបៀបណដលជាំងឺសនោះរកីរាលោល សរារសញ្ជា , និងវធីិការពារ ឬកាត់្បនថយការរាលោល។ 

ការការពារែល នួអនកសៅកណនែងស វ្ ើការ 
ករមករនិសោជិត្រួរណត្អនុវត្តតារជាំហានដូចោងសម្រការ សដើរបីការពារខល នួពួកសរ  សៅកណនាង
សធវ ើការ៖ 

• អនុវត្តតារសាលការែ៍ និងនីតិ្វធីិរបស់និសោជកណដលទក់ទងនឹងជាំងឺ ការោង
សាា ត្ និងសាា ប់សរសរារ និងការម្របជុាំការង្អរ និងការសធវ ើដាំសែើរ។ 

• សៅផ្ទោះ ម្របសិនសបើឈឺ សលើកណលងណត្ទទួលការពាបាល។ 

https://www.dir.ca.gov/dwc/Covid-19/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/prevention.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fabout%2Fprevention-treatment.html


 

សសៀវសៅណែនាំជារបូភាពសម្រាប់និសោជកសដ ីអាំពីជាំងឺកូវដី-19 24 

• អនុវត្តរាា ត្សុវត្ថ ិភាពសងគរសោយរកាចាៃ យោ៉ា ងតិ្ច 6  វ ីត្ ពីរិត្តររួការង្អរ អតិ្ងិ
ជន និងសភាៀវ សៅសពលោណដលអាចសធវ ើសៅបាន សូរបីសពលសៅកន ុង ឬជុាំវញិបនទប់សម្រាក 
ា៉ា សុីនទឹកម្រត្ជាក់ និង/ឬកណនាងណដលរិនសធវ ើការក៏សោយ។ 

• ពាក់ា៉ា ស់ម្រកោត្់ ជាពិសសសសៅសពលណដលរិនអាចអនុវត្តរាា ត្សុវត្ថ ិភាពសងគរបា
ន។ ា៉ា ស់ម្រកោត្់ានសាលបាំែងការពាររនុសេសផ្េងសទៀត្ - រិនណរនណត្អនកពាក់
ាន ក់សនោះសទ។ 

• ករមករនិសោជិត្រួរណត្ជូនដាំែឹងដល់អនកម្ររប់ម្ររងរបស់ពួកសរ ម្របសិនសបើពួកសរ ឬរិត្ត
ររួការង្អររបស់ពួកសរាន សរារសញ្ជា  សៅកណនាងសធវ ើការ។ ាម ននរោាន ក់ណដលាន
សរារសញ្ជា   ជាំងឺកូវដី-19 រួរានវត្តានសៅកណនាងសធវ ើការស ើយ។ 

• ោងថ្ដឱ្យបានញឹកញបជ់ារួយសាប ូ  និងទឹកោ៉ា ងសហាចោស់ 20  វនិទី ជាពិសសស
សម្រកាយសពលសញើសសាំសបារ  កាក ឬកោត ស់ ឬបានសៅកណនាងសាធារែៈោរួយ។ 

o សម្របើទឹកអនរ័យថ្ដណដលានជាត្ិអាល់កុលោ៉ា ងសហាចោស់ 60% ម្របសិនសបើ
ាម នសាប ូ  និងទឹក។ 

o កុាំសម្របើទឹកអនរ័យថ្ដោណដលានជាត្ិអាលក់ុលសរតាែូល សោយសារវាបងា
ការពុលោា ាំង។ 

• សជៀសវាងយកថ្ដប៉ាោះណភនក ម្រចរុោះ និងាត់្។ 
• កន ុងកម្ររិត្ោរួយណដលអាចសធវ ើបាន ម្រត្ូវសជៀសវាងប៉ាោះថ្ផ្ទណដលានការប៉ាោះពាល់ញឹកញប់

សៅទីសាធារែៈ - ដូចជា ប ូត្ុងជសែត ើរយន្ ថ្ដទវ រ បង្អា ន់ថ្ដ (កន ុងកម្ររិត្ោណដលសុវត្ថ ិ
ភាពបាំផ្ុត្) ។ ល។ 

• សៅកណនាងណដលអាចសធវ ើសៅបាន សូរសជៀសវាងប៉ាោះពាល់រាងកាយសោយផ្លទ ល់ ដូចជាការ
ចាប់ថ្ដជារួយរនុសេ។ 

• កាត្បនថយការសម្របើលុយសុទធ កាត្ឥែទន និងទូរស័ពទចល័ត្ ឬសម្ររឿងសអ ិចម្រត្ូនិច សៅ
សពលោណដលអាចសធវ ើសៅបាន។ 

• សជៀសវាងរាល់ការសធវ ើដាំសែើរណដលរិនចាាំបាច់ទាំងអស់។ 

ករមករនិសោជិត្ណដលឈឺ រួរអនុវត្តតារ ជាំហានណដលណែនាំសោយ CDC សដើរបីការពារការរកីរាល
ោលថ្នជាំងឺកូវដី-19។ ករមករនិសោជិត្ណដលានជាំងឺកូវដី-19 ណដលបានសាន ក់សៅផ្ទោះ អាច
បញ្ឈប់ការោក់ខល នួឲ្យសៅោច់សោយណ កកន ុងផ្ទោះ ស ើយម្រត្ ប់សៅសធវ ើការវញិ សៅសពលណដលពួក
សរបានបាំសពញតារលកខខែឌ រួយថ្នលកខែៈវនិិចឆ ័យណដលបានកាំែត់្ សៅទីសនោះ។ 

ករមករនិសោជិត្ណដលសម្របើរសធាបាយសធវ ើដាំសែើរសាធារែៈ ការជិោះតាក់សុី ឬឡានដឹកអនកដាំសែើរ
ររួាន  សដើរបីសធវ ើដាំសែើរសៅ និងរកពីកណនាងសធវ ើការ រួរណត្ ការពារខល នួ។ ម្រត្ូវចងចាាំជានិចចកន ុងការ
សម្របើា៉ា ស់ ឬរបាាំងរុខ អនុវត្តរាា ត្សុវត្ថ ិភាពសងគរសៅកណនាងោណដលអាចសធវ ើបាន ស ើយ
ោងថ្ដជារួយសាប ូ  និងទឹកោ៉ា ងសហាចោស់ 20  វនិទីរុន និងសម្រកាយសពលសម្របើរសធាបាយ
ដឹកជញ្ជ នូណបបសនោះ។  

ការពារែល នួអនក សៅ ទ្ុះ 
ការពារខល នួអនក និងអនកដថ្ទ សៅផ្ទោះរឺសាំោន់ោស់។ ករមករនិសោជិត្ ណដលានម្ររួសាររបស់

ពួកសររស់សៅជុាំាន ជារួយអនកដថ្ទ រួរណត្អនុវត្តតារ សាលការែ៍ណែនាំតារផ្ទោះណដលណែនាំ

សោយ CD ម្របសិនសបើរស់សៅកន ុង ជិត្លាំសៅោឋ ន ឬ កណនាងរស់សៅររួាន ។ 

សលើសពីសនោះសទៀត្ អនកឬអនកទាំងឡាយោ ណដលអនកសាគ ល់ អាចនឹងជួបម្របទោះ  ភាពតានត្ឹង

ណដលសកើនស ើង កន ុងអាំ ុងសពលានជាំងឺរាត្ត្ាត្សនោះ។  វធិានការសុខភាពសាធារែៈ ដូចជារ

ាា ត្សុវត្ថ ិភាពសងគរអាចសធវ ើឱ្យរនុសេានអាររមែ៍ឯសកា និងកសោត ចកណែត ង ស ើយអាច

បសងា ើនភាពតានត្ឹងនិងការងប់បាររា។ ការម្របឈរស ូ ម្រទាំនឹងភាពតានត្ឹងតាររសធាបាយ

ណដលម្របកបសោយសុខភាពលា  នឹងសធវ ើឲ្យអនក រនុសេណដលអនកម្រសឡាញ់ និងស ររន៍របស់អនក

កាន់ណត្រងឹាាំ។ 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/symptoms.html
https://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/etiquette/coughing_sneezing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/steps-when-sick.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/sick-with-2019-nCoV-fact-sheet.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/sick-with-2019-nCoV-fact-sheet.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-in-home-patients.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/using-transportation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/2019-ncov-factsheet.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/at-home.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/at-home.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/living-in-close-quarters.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/shared-housing/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html
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ឧប ម្ព ័នធ  A៖ ្នធាន 

ត្ាំែសៅរក្នធានរប ់និសោជក 

• សាលការែ៍ណែនាំបសោត ោះអាសននសម្រាប់អាជីវករមនិងនិសោជក កន ុងការស ា្ ើយត្បសៅ

នឹងជាំងឺកូរ ោូ 2019 (កូវដី-19) ណខឧសភា ឆ្ន ាំ 2020៖ 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-

response.html 

• ធនធានអាំពីជាំងឺកូរ ោូ 2019 (កូវដី-19) សម្រាប់និសោជក និងករមករនិសោជិត្៖ 

https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/ 

• អត្ថម្របសោជន៍សម្រាប់ករមករនិសោជិត្ណដលរងផ្លប៉ាោះពាល់សោយជាំងឺកូវដី-19៖ 

https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart 

• សាលការែ៍ណែនាំសម្រាប់ការអនុវត្តណដលលាកន ុងម្ររួសារសម្រាប់និសោជក៖ 

https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-familyfriendlypracticesemployers.pdf 

ត្ាំែសៅ្នធានរប ់កម្មករនិសោជិត្ 

• សាំែួរអាំពីអាជីវករមទូសៅរបស់ (CDC) ណដលសួរញឹកញប់ (កូវដី-19): 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/general-business-

faq.html 

• សរារសញ្ជា សរសរារកូរ ោូ CDC៖ https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/symptoms-testing/symptoms.html 

• រសបៀបការពារខល នួអនក និងអនកដថ្ទ CDC៖ https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/prevent-getting-sick/prevention.html 

• អវ ីណដល CDC ម្រត្ូវសធវ ើ ម្របសិនសបើអនកឈឺ៖ https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html 

• ការម្របឈរស ូ ម្រទាំនឹងភាពតានត្ឹង និងជាំនួយវបិត្ត ិបនទ ន់របស់ CDC៖ 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-

anxiety.html 

សគលការែ៍ណែនាំ៖ 
CAL/OSHA CDC CDPH  

សាលការែ៍ណែនាំណដលសផ្លត
ត្ជាក់ោក់សលើវសិ័យឧសា 
ករមទូទ ាំងរដឋរបស់
Cal/OSHA 

ករម វធីិណងទាំកុារ សាោសរៀន និងយុវជន (សធវ ើណផ្នការ 

សរៀបចាំ និងស ា្ ើយត្ប) 

សាលការែ៍ណែនាំសលើវសិ័យ

ឧសា ករម សដើរបីកាត្់

បនថយហានិភ័យ  

សាលការែ៍ណែនាំសលើវសិ័យ
ឧសា ករមទូសៅ 

ព័ត្៌ានរបស់និសោជកសម្រាប់អារការោិល័យ  

សាលការែ៍ណែនាំណដលសផ្លត

ត្ជាក់ោក់សលើវសិ័យ

ឧសា ករម (សដើរបីកាត្់

បនថយហានិភ័យ)  

សាលការែ៍ណែនាំសម្រាប់វ ិ
ស័យឧសា ករមជាក់ោក់ 

សាលការែ៍ណែនាំសម្រាប់ធុរជន និងករមករនិសោជិត្ កន ុង

ការស ា្ ើយត្បសៅនឹងជាំងឺកូវដី-19 

សាលការែ៍ណែនាំសម្រាប់

ឧសា ករមសផ្េងសទៀត្ (ការ

ពិចារោសម្រាប់សោនធី

សផ្េងាន )    

 សាលការែ៍ណែនាំសម្រាប់អនកណកថ្ចនសាច់និងបសុបកេី  

សាលការែ៍ណែនាំណដលសផ្លត

ត្ជាក់ោក់សលើវសិ័យ

ឧសា ករម និងបញ្ា ីសផ្ទៀង

ផ្លទ ត្់ 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-familyfriendlypracticesemployers.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/general-business-faq.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/general-business-faq.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/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Health-Care-General-Industry.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Health-Care-General-Industry.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Health-Care-General-Industry.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Health-Care-General-Industry.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/index.html
https://covid19.ca.gov/industry-guidance/
https://covid19.ca.gov/industry-guidance/
https://covid19.ca.gov/industry-guidance/
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/General-Industry.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/General-Industry.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/office-buildings.html
https://covid19.ca.gov/industry-guidance/
https://covid19.ca.gov/industry-guidance/
https://covid19.ca.gov/industry-guidance/
https://covid19.ca.gov/industry-guidance/
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Health-Care-General-Industry.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Health-Care-General-Industry.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fspecific-groups%2Fguidance-business-response.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fspecific-groups%2Fguidance-business-response.html
https://covid19.ca.gov/roadmap-counties/
https://covid19.ca.gov/roadmap-counties/
https://covid19.ca.gov/roadmap-counties/
https://covid19.ca.gov/roadmap-counties/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/meat-poultry-processing-workers-employers.html
https://covid19.ca.gov/industry-guidance/
https://covid19.ca.gov/industry-guidance/
https://covid19.ca.gov/industry-guidance/
https://covid19.ca.gov/industry-guidance/
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CAL/OSHA CDC CDPH  

 លកខខែឌ សវជាសាន្រសត ណដលានហានិភ័យខពស់ ណផ្នទីបង្អា ញភាពធន់ 

 
ព័ត្៌ានសម្រាប់ករមករនិសោជិត្ថ្នហាងលក់រាយ និងហាង

លក់សម្ររឿងសទស 

ការដឹកជញ្ជ នូ និងការដឹក

ទាំនិញ (សធវ ើណផ្នការ សរៀបចាំ 

និងស ា្ ើយត្ប) 

 

សាលការែ៍ណែនាំបសោត ោះអាសននសម្រាប់ការអភិរកេ និង

ពម្រងីកការផ្គត់្ផ្គង់ឧបករែ៍បនេុ ទធខយល់កន ុងវសិ័យរិន

ទក់ទងនឹងសុខភាព  

សាលការណែនាំពីរសបៀប

សម្របើា៉ា ស់ 

 សាលការែ៍បសោត ោះអាសននសម្រាប់អាជីវករមនិងនិសោជក  

 
ទាំព័រសម្រាប់សាលការែ៍ណែនាំសុវត្ថ ិភាពណដលសផ្លត ត្ជាក់

ោក់សលើវសិ័យឧសា ករម (សធវ ើណផ្នការ សរៀបចាំ និងស ា្ ើយត្ប) 
 

 ទាំព័រសម្រាប់កណនាងសធវ ើការ (សធវ ើណផ្នការ សរៀបចាំ និងស ា្ ើយត្ប)  

 
សុវត្ថ ិភាពរបស់ករមករ និងការាាំម្រទសម្រាប់អាជីវករមោន ត្

តូ្ច 
 

 

សគលការែ៍ណែនាំ ម្រាប់កណនែងណដលអនករ ់សៅ កណនែងស វ្ ើ

ការ កណនែងសរៀន អ្ិស្ថឋ ន និងសលង ( ហរម្ន ៍ស្ថលាសរៀន 

កណនែងស វ្ ើការ និងម្រពឹត្ោ ិការែ៍ស្ែងៗ) 
 

 

្នធានននណដលានសោងសៅកន ុងស ៀវសៅណែនាំជារបូ
ភាព 
ច្បាំែងសជើង   ម្រប្ព  

ព័ត្៍ានបណនាម្ 

ស វាកម្មបណនាម្ CA.gov 

ច្បាប់ ម្រាកឈឺានម្រាក់ឈន លួសដាយស្ថរជាំងឺ

កូវដី-19 
CA.gov 

 ាំែួរ ួរញឺកញប់រប ់ DFHI CA.gov 

កាំែត្់ម្រាអាំពីការរងរបួ  ឬជាំង ឺរប ់

និសោជក 
CA.gov 

ម្នទ ីរ ុខា្ិាលកន ុងត្ាំបន់ (LHD) CA.gov 

ជាំនួយភាពគម នការងារស វ្ ើសដាយស្ថរជាំងឺ

រាត្ត្ាត្ 
CA.gov 

ច្បាប់ ម្រាកឈឺានម្រាក់ឈន លួបណនាម្ ម្រាប់

កម្មករនិសោជិត្កន ុងវ ័ិយម្ហ បូអាហារ 
CA.gov 

 ាំែងកម្មករនិសោជិត្ CA.gov 

សគលការែ៍ ោ ីពីការពិនិត្យសរារ ញ្ញា ែល នួឯង CDC 

ព័ត្៌ានរាំនក់រាំនង 

ព័ត្៌ានរាំនក់រាំនង ម្រាប់ការោិល័យម្រ កុ CAL/OSHA 

ម្របអប់ររួលរាយការែ៍សម្រគុះថាន ក់ 

Cal/OSHA 
CAL/OSHA 

បរបញ្ញជ រប ់អ្ិាលរដឋ 

បរបញ្ញជ ម្របត្ិបត្ោ  ិ CA.gov 

បរបញ្ញជ  ុែភាពស្ថធារែៈ CA.gov 

បរបបញ្ញា ត្ោ ិ 

បរបបញ្ា ត្ោ ិ ោ ីពី ុែភាព និង ុវត្ា ិភាពការងារ

រប ់រដឋកាលីហវ ័រញ៉ា  (CAL/OSHA) - និយម្

ន័យ  

CAL/OSHA 

ការរាយការែ៍អាំពីការស្ថែ ប់ណដលទាក់រងនឹង

ការងារ និងការរងរបួ ៃ្ន់ ៃ្រ 

 

CAL/OSHA 

ច្បាប់សឆ្ែ ើយត្បនឹងសម្សរារកូរ៉ាណូាណដលយកម្រកមុ្

ម្ររួស្ថរជាច្បម្បង 
DOL.gov 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html
https://covid19.ca.gov/roadmap/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/grocery-food-retail-workers.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/grocery-food-retail-workers.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/transportation/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/transportation/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/transportation/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/conserving-respirator-supply.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/conserving-respirator-supply.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/conserving-respirator-supply.html
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/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fspecific-groups%2Fguidance-business-response.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/worker-safety-support/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/worker-safety-support/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/businesses-employers.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-small-business.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-small-business.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/index.html
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/
https://www.dir.ca.gov/dlse/Comparison-COVID-19-Paid-Leave.html
https://www.dir.ca.gov/dlse/Comparison-COVID-19-Paid-Leave.html
https://www.dfeh.ca.gov/wp-content/uploads/sites/32/2020/03/DFEH-Employment-Information-on-COVID-19-FAQ_ENG.pdf
https://www.dir.ca.gov/T8/ch7sb1a2.html
https://www.dir.ca.gov/T8/ch7sb1a2.html
https://www.cdph.ca.gov/Pages/LocalHealthServicesAndOffices.aspx
https://www.edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019/pandemic-unemployment-assistance.htm
https://www.edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019/pandemic-unemployment-assistance.htm
https://www.dir.ca.gov/dlse/FAQ-for-PSL.html
https://www.dir.ca.gov/dlse/FAQ-for-PSL.html
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fsymptoms-testing%2Findex.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/districtoffices.htm
mailto:caloshaaccidentreport@tel-us.com
mailto:caloshaaccidentreport@tel-us.com
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/05/5.4.20-EO-N-60-20.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/SHO%20Order%205-7-2020.pdf
https://www.dir.ca.gov/title8/330.html
https://www.dir.ca.gov/title8/330.html
https://www.dir.ca.gov/title8/330.html
https://www.dir.ca.gov/title8/342.html
https://www.dir.ca.gov/title8/342.html
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave
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សគលការែ៍ណែនាំ ម្រាប់និសោជក និងកម្មករនិសោជិត្កន ុង
ការពម្រងឹងការពាក់ា៉ា  ់ 
ករមករនិសោជិត្រួរសចៀសវាងការសៅជិត្រិត្តររួការង្អរ ឬសាជិកសាធារែៈោាន ក់ ណដលរិន

ពាក់ា៉ា ស់ កន ុងសាលបាំែងពាោរអនុវត្តនូវអនុសាសន៍ ឬលកខខែឌ ត្ម្ររូវកន ុងការពាក់

របាាំងរុខ ឬា៉ា ស់។ 

កន ុងករែីទាំងសនោះ ករមករនិសោជិត្រួររការាា ត្ោ៉ា ងតិ្ច 6  វ ីត្ពីអនកដថ្ទ និងសលើកស ើងពី

កត ីបាររាោរួយដល់អនកម្ររប់ម្ររងរបស់ពួកសរ។ 

អនកម្ររប់ម្ររងរួរពិភាកាអាំពីកត ីកងវល់ោរួយជារួយណផ្នកធនធានរនុសេរបស់ពួកសរ សដើរបី

ទទួលបានការណែនាំសត ីពីការម្ររប់ម្ររងសាថ នការែ៍ទាំងសនោះ។ 

និសោជករួរណត្បែត ុ ោះបោត លករមកររបស់ពួកសរអាំពីអវ ីណដលម្រត្ូវសធវ ើកន ុងសាថ នភាពណបបសនោះ ដូច

ជា  វធីិកាត់្បនថយហានិភ័យថ្នអាំសពើ ឹងាសៅកណនាងសធវ ើការ និងអវ ីណដលម្រត្ូវសធវ ើសដើរបីទទួលបាន

ការាាំម្រទ សៅសពលកិចចខិត្ខាំម្របឹងណម្របងរិនបានសជារជ័យសៅកន ុងសាថ នភាពទាំងសនោះ។ វាក៏អាច

ានកាលៈសទសៈានកម្ររិត្ោរួយ ណដលនិសោជកម្រត្ូវចូលររួកន ុងដាំសែើរការជារួយករមករ

និសោជិត្ និង/ឬអតិ្ងិជន ណដលអោះអាងពីស ត្ុផ្លទក់ទងនឹងពិការភាព សោយរិនអាចឲ្យ

ពួកសរពាក់ា៉ា ស សដើរបីសរើលថាសត្ើានកណនាងសាន ក់សៅ ណដលានម្របសិទធភាពកន ុងការណងរកា

សុវត្ថ ិភាព ថ្នកណនាងការង្អរ ឬអត់្។    

រិត្ពិចារោកន ុងការសម្របើភាសាដូចោងសម្រការ៖ 

• “អនុវត្តតារសាលការែ៍ណែនាំ (សលើការពាកា់៉ា ស់ ឬរការាា ត្) អាចការពារអនក និង

រនុសេម្ររប់ាន បាន ដូសចនោះសយើងសសន ើសុាំឱ្យអនកសធវ ើតារសាលការែ៍ទាំងសនោះ។” 

• “ម្របសិនសបើអនករិនានា៉ា ស់ពាក់សទ សយើងពិត្ជារកីរាយកន ុងការា៉ា ស់រួយឲ្យអនក (សបើ

ាន)។” 

• សម្រាប់អតិ្ងិជន និងសភាៀវ ណដលសៅកណនាងសធវ ើការ៖ “សយើងសសាកសាត យណដលអនករិនចង់

សធវ ើតារការណែនាំទាំងសនោះ។ សូរទុកសពលឱ្យសយើងបនត ិចសដើរបីសរៀបចាំត្ាំបន់សនោះសដើរបី

ធានឲ្យានការរការាា ត្សុវត្ថ ិភាពរាងកាយបណនថររវាងអនក និងរិត្តររួការង្អររបស់

សយើង។” 

កន ុងម្ររប់ករែីទាំងអស់ វាចាាំបាច់ោស់កន ុងការសផ្លត ត្សលើការកាត្់បនថយហានិភ័យ និងអនុវត្ត

 វធិានការែ៍កាត់្បនថយននសនោះ៖ 

• សូរនិោយសោយសាំស ងសៃប់សាៃ ត្់កន ុងកម្ររិត្សាំស ងធរមតា និងទាំនក់ទាំនងជារួយាន

កន ុងឥរោិបង និងសណរតងកាយវកិារ ណដលរនុសេនឹងទទួលបានការសារព។  

• សម្របើវធីិសាន្រសត កន ុងការអាំពាវនវរកការាាំម្រទពីសនត ិសុខ ឬណផ្នកអនុវត្តចាប់ ម្របសិនសបើចាាំ

បាច់។ 
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ឧប ម្ព ័នធ  B៖ បញ្ជ ីរាំនក់រាំនងណ ន្កពម្រងឹងការអនុ
វត្ោច្បាប់ និងអនុសលាម្ភាព 
ារាង 1៖ បញ្ជ ីរាំនក់រាំនងណ ន្កម្រតួ្ត្ពិនិត្យស្ ជជៈានជាតិ្អាល់កុល 

ការោិល័យ សខាន្ ី ព័ត្៌ានរាំនក់រាំនង សលែរាំនក់រាំនង 

ណផ្នកោងត្បូ ង 
(ការោិល័យម្របតិ្បត្ត ិ) 

សោនធីថ្នរដឋកាលី វ ័រញ៉ា ភារ
ោងត្បូ ងទាំងអស ់

សោក Kathleen 
Barnes ម្របធាន
នយកោឋ ន 

562-677-5235 

Bakersfield Inyo, Kern, Mono Victoria Wood 661-395-2734 

Cerritos 
ណផ្នកកោត លថ្នទីម្រកងុ Los 
Angeles 

Gerry Sanchez 562-865-6501 

Monrovia 
ណប៉ាកឦសានថ្នទីម្រកងុ Los 
Angeles 

Jeannine Peregrina 626-359-2568 

Lakewood ណប៉ាកនីរតី្ថ្នទីម្រកងុ Los Angeles Brad Beach 562-982-1390 

Palm Desert 
ត្ាំបន់វាលខាច់ថ្នទីម្រកងុ 
Riverside និង San Bernardino 

Eric Burlingame 760-324-2869 

Riverside Riverside និង San Bernardino Sean Ramos 951-782-4403 

San Diego 
ណប៉ាកោងត្បូ ងថ្នទីម្រកងុ San 
Diego 

Melissa Ryan 619-525-4605 

San Marcos 
ណប៉ាកោងសជើងថ្នទីម្រកងុ San 
Diego 

Jennifer Hill 760-510-1260 

Santa Ana Orange Truc Vo 657-205-3479 

San Luis Obispo 
San Luis Obispo និងណប៉ាកោង
សជើងថ្នទីម្រកងុ Santa Barbara 

Nick Sartuche 805-289-0103 

Van Nuys 
ណប៉ាកោងសជើង និងបសច ឹរថ្នទី
ម្រកងុ Los Angeles 

Enrique Alcala 818-901-5009 

Ventura 
Ventura និងណប៉ាកោងត្បូ ងថ្នទី
ម្រកងុ Santa Barbara 

Nick Sartuche 805-289-0103 

ណផ្នកោងសជើង 
(ការោិល័យម្របតិ្បត្ត ិ) 

សោនធីថ្នរដឋកាលី វ ័រញ៉ា ភារ
ោងសជើងទាំងអស់ 

Joseph McCullough 
ម្របធានណផ្នក 

916-870-2004 

Concord 
Alameda, Contra 
Costa, San Francisco, San 
Mateo, និង Solano 

Erik Szakacs 925-602-7712 

Eureka Del Norte និង Humboldt Tony Carrancho 707-576-2207 

Fresno 
Fresno, Kings, Madera, និង 
Tulare 

Jason Montgomery 559-243-4030 

Redding 
Butte, Glenn, Lassen, Modoc, 
Plumas, Shasta, Siskiyou, 
Tehama, និង Trinity 

Luke Blehm 530-224-4832 

Sacramento 

Alpine, Amador, El Dorado, 
Placer, Sacramento, Yolo, 
Colusa, Nevada, Sierra, Sutter, 
និង 
Yuba 

Luke Blehm 530-224-4832 

Salinas 
Monterey, San Benito, និង 
Santa Cruz 
 

Summer Johst 831-755-1993 

San Jose Santa Clara និង San Mateo Summer Johst 408-277-3309 
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ការោិល័យ សខាន្ ី ព័ត្៌ានរាំនក់រាំនង សលែរាំនក់រាំនង 

Santa Rosa 
Lake, Marin, Mendocino, Napa, 
និង 
Sonoma 

Tony Carrancho 707-576-2207 

Stockton 
Calaveras, Mariposa, Merced, 
San Joaquin, Stanislaus, និង 
Tuolumne 

Paul Fuentes 209-948-7999 

 

ារាង 2៖ បញ្ជ ីរាំនក់រាំនងការោិល័យ ន ងការការងារ 

ការោិល័យ ព័ត្៌ានរាំនក់រាំនង សលែរាំនក់រាំនង 

Northern California Benny Cheng 
408-422-1797 
bcheng@dir.ca.gov 

Southern California Jesus Covarrubias 
714-715-5065 
jcovarrubias@dir.ca.gov 

 

ារាង 3៖ បញ្ជ ីរាំនក់រាំនងអនកម្ររប់ Cal/OSHA  

ត្ាំបន ់ សលែរាំនក់រាំនង 

ត្ាំប់ន 1 
415-557-0300  
 

ត្ាំប់ន 2 
916-263-2803  
 

ត្ាំប់ន 3 714-558-4300 

ត្ាំប់ន 4 
626-471-9122 
 

អងគភាពម្ររប់ម្ររងដាំសែើរការសុវត្ថ ិភាព(PSM) 
925-602-2665 
 

អងគភាពពិសម្រាោះសោបល ់
559-445-6806 
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ឧប ម្ព ័នធ  C៖ ករែី ិកា  

ម្រកមុ្ហ ុនម្ហ បូអាហារសវច្បែចប់  
ម្រករុ  ុនរហ បូអាហារសវចខចប់សៅម្រជលងភន ាំណប៉ាកកោត ល ម្រតួ្ត្ពិនិត្យសរើលករមករនិសោជិត្ និង

អនកលក់ទាំងអស់សោយសធវ ើការវាស់សទ ង់សីត្ុែាភាព ផ្តល់ជូនកម្ររងសាំែួរ និងអនុវត្តការសម្របើទឹក

អនរ័យថ្ដ សៅសពលរកដល់។ 

ត្ាំបន់ផ្លិត្ករម/សវចខចប់រហ បូអាហារានរបាាំងកញ្ចក់ Plexiglas ពយួ រចសនា ោះបុរគលិក និងបុរគលិ

ក។ ម្រករុ  ុនបានណែនាំករមករនិសោជិត្ឱ្យានរាា ត្ទាំសនធាំជារុនរវាងបុរគលិកពីាន ក់សៅ

ាន ក ់ណដលសៅាខ ងថ្នណខេ។ បចច ុបបននសនោះ ពួកសរបានត្ម្ររូវឱ្យានរាា ត្ 6  វ ីត្ពីាន ។ ករមករ

និសោជិត្ក៏ម្រត្ូវបានសរពាក់ា៉ា សផ្ងណដរអាម្រសយ័សលើត្ាំបន់ផ្លិត្ករម អនកខាោះពាក់របាាំងរុខ

ជារួយា៉ា ស់ ស ើយខាោះសទៀត្ពាក់ណវ នតា បុរគលិកទាំងអស់សៅកន ុងផ្លិត្ករមបានពាក់អាវណដល

សាា ត្បានម្រត្ឹរម្រត្ូវកន ុងរនទ ីរពិសសាធន៍សៅសលើសសរាៀកបាំពាក់របស់ពួកសរ។ ត្ាំបន់រួយកន ុង

ចាំសោរត្ាំបន់ននណដលម្រករុ  ុនបានសសន ើសុាំការណែនាំពី LHD រឺទក់ទងសៅនឹងា៉ា សុីនណដល

សម្របើរនុសេពីរនក់ឱ្យសធវ ើម្របតិ្បត្ត ិការ។ វារិនត្ម្ររូវឲ្យរនុសេានរាា ត្រាងកាយ 6  វ ីត្ពីាន  ឬ

ានរបាាំង Plexiglas សទ។ សៅសពលសនោះ បុរគលិកពាក់ា៉ា ស់ការពារសោយរបាាំងរុខ ស ើយ LHD 

បានផ្តល់អនុសាសន៍ឱ្យពួកសរានការសាកលបងសម្របើា៉ា ស់ N95 សម្រាប់ត្ាំបន់សនោះ។   

ម្រករុ  ុនក៏ពិភាកាជារួយបុរគលិករបស់ពួកសរអាំពីម្របធានបទ ដូចជាការសធវ ើដាំសែើរតាររងយនត

ររួាន  និងសម្រាោះថាន ក់របស់បុរគលិករបស់ពួកសរសៅោងសម្រៅកណនាងសធវ ើការ។ ពួកសរបានដក

សៅអីសចញពីត្ុសម្រាកសដើរបីឱ្យានរាា ត្កាន់ណត្ធាំ ស ើយត្ុសៅឃ្លា ត្ាន ។  របាាំង Plexiglas រឺ

អាចសសន ើសុាំបានសម្រាប់ត្ុអងគ ុយសម្រាកបានផ្ងណដរ។  ម្រករុ  ុនាន្នទៈកន ុងការពិចារោអាំពី

ការបញ្ចប់ការង្អរបុរគលិក ជាការស ា្ ើយត្បចាំសពាោះការរិនសារពបទបញ្ជា សុខភាព។  

សរុបសសចកដ ីរក ម្រករុ  ុនបានចាត់្វធិានការដូចោងសម្រការសៅកន ុងម្រករុ  ុនរបស់ពួកសរ៖  

• បានោក់របាាំងសៅកន ុងត្ាំបន់ណដលពិបាករការាា ត្សុវត្ថ ិភាពសងគរ 

• បានដាំស ើងា៉ា សុីនបាញ់ទឹកអនរ័យថ្ដសោយសវ ័យម្របវត្ត ិ សៅតារទីតាាំងសផ្េងៗ កន ុង

ម្រករុ  ុន 

• បានផ្តល់សពលសវោសម្រាប់បុរគលិកសធវ ើការសាា ត្រុន និងសម្រកាយបត រូសវន 

• បានផ្តល់ា៉ា ស់ ឬរបាាំងរុខសម្រាប់បុរគលិកពាក់ 

• ដកសៅអីសចញពីត្ុសដើរបកីាំែត់្ចាំនួនរនុសេណដលអងគ ុយសៅទីសនោះ 

• ផ្លទ ាំងផ្េពវផ្ាយណដលនសិោជកណដលបានផ្តល់ឲ្យ ម្រត្ូវបានោក់សៅម្ររប់ទីកណនាង និង   

• ថាន ក់ម្ររប់ម្ររងម្រត្ូវសធវ ើការម្រតួ្ត្ពិនិត្យសដើរបីធានថាករមករនិសោជិត្ពាក់ា៉ា ស់បានម្រត្ឹរ

ម្រត្ូវ។ 

o បុរគលោាន ក់ ណដលរិនសារពតារ អាចម្រត្ូវបានម្រពានជាោយលកខែអ៍កេរ 

ស ើយអាចបាត់្បង់ការង្អរ ម្របសិនសបើពួកសររិនអនុវត្តតារសាលការែ៍ទាំង

សនោះ។ 

តួ្នរីរប ់ម្នទ ីរ ុែភាពស្ថធារែៈកន ុងមូ្លដាឋ ន 

បុរគលិករនទ ីរសុោភិបាលសាធារែៈពីរភាសាបានសធវ ើបទបង្អា ញរួយសៅឯម្រករុ  ុនសៅទីម្រកងុ 

Stockton។ ម្របធានបទររួាន៖  

• សាថ នភាពថ្នការ ា្ងជាំងឺកន ុងសោនធី 

• រសបៀបណដលសរសរារ ា្ងរាលោល 
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• សារៈសាំោន់ថ្នរាា ត្សុវត្ថ ិភាពសងគរ និងការរិនជួបជុាំលកខែៈសងគរ 

• រូលស ត្ុណដលសយើងម្រត្ូវពាក់ា៉ា ស 

• រសបៀបពាក់ា៉ា ស់សោយសវុត្ថ ិភាព និងសាា ត្វា  

• សជៀសវាងការណចកសម្របើសាា រផ្លទ ល់ខល នួររួាន   

• សារៈសាំោន់ថ្នសាា ប់សរសរារសលើថ្ផ្ទណដលប៉ាោះញឹកញប់  

• សារៈសាំោន់ថ្នការោងថ្ដញឹកញប់  

• សត្ើវសិ័យអវ ីម្រតូ្វបានសបើក និងរិនម្រត្ូវបានសបើកសៅកន ុង SJC  

• បានផ្តល់ជូននូវសរ ទាំពរ័របស់រនទ ីរសុោភិបាលសាធារែៈ និងអាសយោឋ នអីុណរល

សម្រាប់រកធនធានឯកសារបណនថរ  

• សរៀបចាំវរគស ា្ ើយសាំែួរ និងចសរា ើយជារួយបុរគលិក 

ស្ថខា្ាររាំសនើប  
កTeamsters ណដលសធវ ើការជារួយសាោននរបស់ផ្ារទាំសនើបសៅម្រជលងភន ាំណប៉ាកកោត លថ្នរដឋកា

លី វ ័រញ៉ា បានកាំែត់្សរសរៀនរួយចាំនួនណដលទក់ទងនឹងការកាត់្បនថយជាំងឺកូវដី-19៖ 

• ភាពសម្រគុះថាន ក់ថ្នកណនែងការងារ៖ នឹងកាំែត់្កាំរតិ្ថ្នការពាក់ព័នធ  ណដលម្រត្ូវការសោយថ្ដ

រូសោនធី និងរដឋ។ 

o ឧទ រែ៍៖ ឃ្លា ាំងរបស់ម្រករុ  ុនរឺជាទីតាាំងណដលានបុរគលិកបសម្ររើការ 1,000 

នក់ ណដលជារជឈរែឌ លណចកចាយកោត លសម្រាប់ហាងរបស់សាោផ្ារទាំសនើប

ននសម្រាប់ពាក់កោត លរដឋ។ 

• ណ្នការាម្ដានរាំនក់រាំនង៖ និសោជករួរណត្បសងា ើត្ណផ្នការតារោនទាំនក់ទាំនង។ 

ម្រករុ  ុនបានបសងា ើត្ណផ្នការរចួស ើយ រុនសពលផ្្ុោះជាំងឺ ស ើយវារឺជាណផ្នកសាំោន់ថ្ន

ដាំសោោះម្រសាយម្របកបសោយម្របសិទធភាពណដរ។ 

• រិននន័យ៖ វាានសារៈសាំោន់ោស់កន ុងការានទិននន័យម្រត្ឹរម្រត្ូវសដើរបីវាយត្ថ្រាកម្ររិត្ថ្ន

ការផ្្ុោះស ើងថ្នជាំងឺ និងការម្របាម្រស័យទក់ទងជារួយបុរគលិក។ វាអាចពិបាកកន ុងការវាយ

ត្ថ្រាចាំនួនករែីវជិាាន។ បុរគលិកណដលឈប់សធវ ើការម្របណ លជារិនណត្ងណត្រាយការែ៍ពី

រូលស ត្ុថ្នអវត្តានរបស់ពួកសរសទ។ 

o និសោជកអាចសថ ិត្កន ុងជាំ រួយលា ម្របសសើរជាងរុនសដើរបីឱ្យានទិននន័យម្រត្ឹរម្រត្ូវ។ 

ទិននន័យសុខភាពសាធារែៈរបស់សោនធីអាចនឹងពិបាកកន ុងការសម្របើ ពីសម្រពាោះ

បុរគលិកណត្ងណត្សធវ ើការ និងរស់សៅកន ុងសោនធីសផ្េងៗ ស ើយសោនធីនីរួយៗាន

ទិននន័យសម្រាប់ណត្ម្របជាជនរបស់ពួកសរប៉ាុសោណ ោះ។ 

• ការម្រាម្រ ័យទាក់រង៖ម្រត្ូវានទិននន័យម្រត្ឹរម្រត្ូវ និងានរសម្រាងណចកព័ត្៌ានដល់

បុរគលិក។ កងវោះព័ត្៌ាននឹងនាំឱ្យានការភាន់ម្រច ាំ ការភ័យោា ច និងអាររមែ៍

តានត្ឹង ណដលអាចបោត លឱ្យឈឺ។ 

• ការអប់រំបុរគលិក៖ម្រត្ូវានការខិត្ខាំម្របឹងណម្របងសោយសចត្នសដើរបីអប់រំបុរគលិកអាំពីការ

អនុវត្តន ៍និងអាកបបកិរោិម្រត្ឹរម្រត្ូវសដើរបីការពារការ ា្ងបនត។ 

•  ា ធាតុ្ ាំខាន់ស្ែងសរៀត្៖ 

o ផ្តល់ជូននូវឧបករែ៍ការពារផ្លទ ល់ខល នួម្ររប់ម្រាន់ដល់បុរគលិកាន ក់ៗ 

o ផ្តល់សាថ នីយ៍អនរ័យសៅនឹងកណនាង 

o ណកណម្របកណនាងម្របត្ិបត្ត ិការសដើរបីធានបាននូវការរការាា ត្សុវត្ថ ិភាពសងគរ 

• ថ្ដរូរីភាន ក់ងាររដឋ៖ 

o Cal/OSHA បានសដើរតួ្នទីោ៉ា ងសាំោន់កន ុងការអនុវត្តចាប់។ ការសធវ ើអធិការកិចច

សៅនឹងកណនាងានសារៈសាំោន់ោស់។ 
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o CDPH បានសដើរតួ្នទីោ៉ា ងសាំោន់កន ុងការផ្តល់ជាំនួយបសចចកសទស និងការទាំនក់

ទាំនងជារួយនិសោជក។ CDPH ក៏បានផ្តល់ជាំនួយបសចចកសទស និងការាាំម្រទដល់

សុខភាពសាធារែៈកន ុងរូលោឋ នផ្ងណដរ។ 
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