
 
 

មធ្យោបាយធ្យវ ើដំធ្ ើរដដលធ្្រើធ្ោយអ្នកធ្យវ ើកសិកមមអាច្រូវបានផ្តល់ឱ្យធ្ោយនិធ្ោជក 
ម្ចា ស/់្ររិររត ិករ ឬអ្នកធ្ ៉ៅ ការ ឬអាចជាឡានដឹកទំនិញធ្រៀរចំធ្ោយកសិករ។ 
ការពិចារណាខាងធ្្កាមអ្នុវរតចំធ្ ោះមធ្យោបាយធ្យវ ើដំធ្ ើរដដលផ្តល់ធ្ោយនិធ្ោជកទងំធ្ៅ 
និងមកពីកដនែងធ្យវ ើការកសិកមម៖ 
 

លក្ខខណ្ឌ សម្រាប់អ្នក្ដំណណ្ើរ និងអ្នក្ណបើក្បរ 
 

• អ្នកដំធ្ ើរនិងអ្នកធ្រើកររទងំអ្ស់្រូវដរ ក់ របាំងមុខ  ធ្ៅធ្ពលដដលធ្ៅកន ុងរថយនត។ 

• អ្នកដំធ្ ើរ និងអ្នកធ្រើកររ្រូវដរធ្យវ ើតាមទម្ចែ រ់លអ  ននការកអកនិងការ្កោសធ្ៅធ្ពលធ្ៅកន ុងរថយនត។ 
• អ្នកដំធ្ ើរ និងអ្នកធ្រើកររ្រូវធ្្រើការធ្យវ ើអ្នាម័យនដ (លាងនដ / ទឹកសម្ចែ រ់ធ្មធ្ោគនដ) 
មុនធ្ពលចូលរថយនត  និងធ្ពលធ្ៅដល់ធ្ោលធ្ៅ។ 

o ការលាងសម្ចអ រនដ៖ ដុសជាមួយសារ ូ និងទឹករយៈធ្ពល 20  វ នានាទី។ 
o ទឹកលាងនដសម្ចែ រ់ធ្មធ្ោគ៖ 
ធ្្រើទឹកលាងនដសម្ចែ រ់ធ្មធ្ោគដដលម្ចនជារិធ្អ្តា ុលោ៉ៅ ងធ្ោចណាស់ 60% 
ឬអីុ្សូ្ផ្តូាន ុល 70% 

• សថ ិរធ្ៅចម្ចា យោ៉ៅ ងរិច 6 ហ្វ ីរពីោន  ធ្ពលកំពុងរង់ចាំការធ្យវ ើដំធ្ ើរ។ 
• អ្នុវរតការ្រួរពិនិរយធ្ោគសញ្ញា  
និងសីរុ ហភាពធ្លើអ្នកដធំ្ ើរទងំអ្ស់មុនធ្ពលធ្ ើងធ្លើោនដឹកជញ្ជ នូ។ 

• ធ្រើអាចធ្យវ ើបាន ជិោះធ្ៅធ្យវ ើការជាមួយមនុសសដដដលោល់នថា។ 

 
សណ្ឋា នននមណយោបាយណយវើដំណណ្ើរ 
 

• ផ្តល់ជាចធ្នាែ ោះឃ្លែ ររវាងអ្នកដំធ្ ើរដដលអាចធ្យវ ើបាន ក៏ដូចជាការទុកកដនែងអ្ងគ ុយកណាត ល 
ទំធ្ន និងជួរកណាត លធ្ៅទំធ្នផ្ងដដរ។ 

• ដឹកអ្នកដំធ្ ើរជា្កមុធ្ោយអ្នកដដលរស់ធ្ៅជាមួយោន  
និង/ឬអ្នកធ្យវ ើការជាមួយោន ធ្ៅធ្ពលធ្យវ ើដំធ្ ើរ។ 

• រធ្ងក ើនចំនួនរថយនតនិងភាពមម្ចញឹកននការធ្យវ ើដធំ្ ើរ ធ្ដើមបីោក់ក្មិរនូវចំនួនមនុសសកន ុងរថ
យនត  កន ុងធ្ពលដរមួយ។ 

• ផ្តល់លទធភាពធ្យវ ើអ្នាម័យនដ (ការលាងសម្ចអ រនដ/ទឹកលាងនដសម្ចែ រ់ធ្មធ្ោគ) ស្ម្ចរ់ 
អ្នកធ្ៅកដនែងធ្យវ ើការ។ 

• ផ្លែ ស់រត រូខយល់ររ នាសុទធតាមរយៈោនយនតធ្ោយធ្រើករងអ ចួធ្ៅធ្ពលណាដដលអាច។ 
្រសិនធ្រើធ្្រើម្ច៉ៅ សុីន្រជាក់ សូមធ្្រើខយល់ខាងធ្្ៅ។ 
កំុធ្្រើ្បាស់ខយល់ពីខាងកន ុងរថយនតធ្ ើងវ នាញ។ 

 
រណបៀបននការសាា ត 
 

• ោនជំនិោះធ្យវ ើដំធ្ ើរគួរដរ្រូវបានសម្ចអ រ 
និងសម្ចែ រ់ធ្មធ្ោគធ្ោយអ្នុធ្លាមធ្ៅតាម ការដ នាសំ្ម្ចរ់ការដឹងអ្នកដំធ្ ើរសាធារ ៈ 
និងឯកជន មុន និងធ្្កាយធ្ពលធ្យវ ើដំធ្ ើរមតងៗ ឬធ្រៀងោលន់ថាជាអ្របរម្ច។ 

• ធ្យវ ើអ្នាម័យកដនែងចោចរ ៍ញឹកញារ់ រមួម្ចន កដនែងអ្ងគ ុយ នដទវ រឧរករ ក៍ាន់នដ ជាធ្ដើម 
រនាា រ់ពីការធ្យវ ើដំធ្ ើរមតងៗ ឬជា្រចាធំ្ពញមួយនថា។ 

• លាងសម្ចអ រ្គរ់ដផ្នកទងំអ្ស់ននកាប ៊ីនររស់អ្នកធ្រើកររោល់ធ្ពលរត រូធ្វន ឬរត រូអ្នកធ្្រើ។ 

• ធ្ៅធ្ពលជួយអ្នកដំធ្ ើរ អ្នកធ្រើករថយនត ្រូវអ្នាម័យសម្ចែ រ់ធ្មធ្ោគនដមុននិងធ្្កាយធ្ពល
អ្នតរកមម។ 

• ការដ នាំរដនថមអំ្ពីការសម្ចអ រស្ម្ចរ់ការផ្លែ ស់រត រូធ្ជើងធ្យវ ើដំធ្ ើរសាធារ ៈ និងឯកជន 
រមួម្ចនរញ្ជ ីននការផ្គរ់ផ្គង់សម្ចា រសម្ចអ រសម្សរ និងជាធ្្ចើនធ្ទៀរ។ 
 

ម្របសនិណបើអ្នក្ឈឺ ឬានទំនាក់្ទំនងជិតសន ិទធជាមួយអ្នក្ដដលានជងឺំ COVID-19 
ណៅក្ន ុងផ្ទះណលើក្ដលងដតដសវ ងរក្ការព្យោបាល។ សម្រាបព់្យ័ត៌ានបដនែមអ្ពំ្យ ី

 ិ ធយីរក្សសវិតែ ិពព្យណៅក្ដនងងណយវ ើការ។  ចូលណមើល Covid19.ca.gov 

ការដណ្នាអំ្ំព្យីជងំឺ COVID-19 សម្រាប់ឧសសហក្មម៖  
មណយោបាយណយវើដំណណ្ើរដដលណម្របើម្របាស់រមួណៅក្ន ុងិ ធស័យក្សិក្មម  

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/healthywater/hygiene/etiquette/coughing_sneezing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-transit-rail.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-transit-rail.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-transit-rail.pdf
https://covid19.ca.gov/


Covid19.ca.gov   

 

ណនះគឺជាិ ធយីដដលអ្នក្អាចជួយបង្កា រទប់ស្កា ត់ការរកី្រាល
ដាលននជំងឺ COVID-19 

ណៅណព្យលណយវើដំណណ្ើររមួគ្នន តាមរថយនត៖ 

ពាក្់ា៉ា ស់ម្រក្ណ្ឋត់ 
កន ុងរថយនតរមួ 

 

ខទប់ណព្យលក្ាក្ 
និងក្ណ្ឋត ស់ 

ក្ំណ្ត់ចំនួនមនុសស  

ជិះធ្ៅធ្យវ ើការជាមួយមនវ
សសដដដល 

ធ្្រើខយល់បរ ធសវទធតាមរនធ  ឬ 
បងអ ចួ 

សាា ត 
និងសាង ប់ណមណរាគធ្លើនផ្ា
ធ្ផ្សងៗឲ្យបានញឹកញារ់ 

ណយវ ើអ្នាម័យនដ 
ឲ្យបាន្រឹម្រូវ 

ោ៉ៅ ងធ្ោចណាស់ធ្ៅឃ្លែ រ
ចាា យម្របាមួំយហវ ីតពីោន
ខ ៈធ្ពលកំពុងរង់ចាំ 

6 ហវ តី 

ម្របសិនណបើអ្នក្ឈឺឬានទំនាក្់ទំនងជិតសន ិទធជាមួយមនវសសាន ក្់ 
ានជំងឺ COVID-19 សូមណៅក្ន ុងផ្ទះ ណលើក្ដលងដតដសវ ងរក្ការព្យោបាល។ 

សម្រាប់ព័្យត៌ានបដនែមអ្ំពី្យរណបៀបរក្សសវិតែ ិពព្យណៅក្ដនងងណយវ ើការ 
សូមចូលណមើល cdc.gov/coronavirus 

ការដណ្នាអំំ្ពី្យជំងឺ COVID-19 សម្រាប់ឧសសហក្មម៖ 
មណយោបាយណយវើដំណណ្ើរដដលណម្របើម្របាស់រមួណៅក្ន ុងិ ធស័យក្សិក្មម 

https://covid19.ca.gov/
http://www.cdc.gov/coronavirus

