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ថ្ងៃទ្យី 1 ណែធ្ន  ូឆ្ន ាំ 2020 

 

ការណែនាំននេះត្រូវបានរចនន ើងន ើម្បីន េះត្ាយវសិ័យ និង 
សកម្មភាពណ លន ើកនៅទូទាំងរ ឋ។   ៉ុណនែ  ម្ន្រនែ ីស៉ុខាភិបាលកន ុង
មូ្ល ឋ នអាចអន៉ុវរែចា ់រឹងរ៉ុ៉ឹង ណនែម្នទៀរត្ស តាម្
លកខខែឌ ជាំងរឺាររារកន ុងរាំ ន់  ូនចនេះនិនោជកគួរណរ ញ្ជា ក់ពី
នោលននោបាយន ើកមូ្ល ឋ នណ លពាក់ព័នធផងណ រ។ 



 

ទ្យិដឋភាពទូ្យបៅ 

នៅថ្ងៃទី 19 ណខមី្នឆ្ន ាំ 2020 ម្ន្រនែ ីស៉ុខភាពាធារែៈរ ឋ និងជាត្ ធានត្កសួងស៉ុខាភិបាលាធារែៈរ ឋ

កាលីហ្វ ័រញ  បាននចញ ទ ញ្ជា មួ្យណ លរត្ម្ូវឱ្យត្ ពលរ ឋកាលហី្វ ័រនីញ មួ្ភាគធាំាន ក់នៅផទេះន ើម្បី ង្អា ក់
ការរកីរាល លថ្នជាំងឺកូវ ី-19 កន ុងចាំនោម្ត្ ជាជន។ 

ផល  េះពាល់ថ្នជាំងឺកូវ ី-19 នៅនលើស៉ុខភាពត្ ជាជនរ ឋកាលីហ្វ ័រញ មិ្នទន់ត្រូវបាននគ ឹងចាស់នៅ
ន ើយនទ។ ជាំងឺណ លបានរាយការែ៍ម្កមានតាាំងពីកត្មិ្រត្ាល (អនកខលេះព៉ុាំមាននរាគសញ្ជា អវ ីនាេះ) រហូ្រ ល់

កត្មិ្រជាំងឺធៃន់ធៃរណ លអាច ោែ លឱ្យាល  ់។ ត្កមុ្ជាក់លាក់មួ្យចាំនួន រមួ្ទាំងម្ន៉ុសសវយ័ចាំោស់អាយ៉ុ 65 
ឆ្ន ាំន ើងនៅ និងអនកណ លមានាែ នភាពនវជាាន្រសែ ត្ ចាំកាយធៃន់ធៃរ  ូចជាជាំងឺន េះ ូង ឬសួរ ឬជាំងឺទឹក
ននម្ណផាម្ជាន ើម្ កាំព៉ុងត្ ឈម្នឹងហានិភ័យខពស់ថ្នជាំងឺហ្រ់ ងហក់ធៃន់ធៃរ និងរត្ម្ូវឱ្យចូលសត្មាក

ពាបាលកន ុងម្នទ ីរនពទយ។ ការចម្លងទាំនងជានឹងនកើរមាននៅនពលម្ន៉ុសស  េះពាល់ជិរសន ិទធ ឬសែ ិរនៅរាំ ន់
ណ លម្ិនមានខយល់នចញចូលលា  ជាមួ្យនឹងអនកណ លបានឆ្លងវរី៉ុស ន ើនទេះជាអនកននេះព៉ុាំមាននរាគសញ្ជា អវ ី ឬ

ព៉ុាំទន់នលចនចញនរាគសញ្ជា ក៏ន យ។ 

ព័រ៌មានចាស់លាស់អាំពចីាំនួននិងអត្តាថ្នជាំងឺកូវ ី-19 តាម្វសិ័យ ឬត្កមុ្អាជីព រមួ្ទាំងត្កមុ្កម្មករណផនក
នហ្ ឋ រចនសម្ព ័នធសាំខាន់ៗ គឺមិ្នទន់មាននៅន ើយនទនៅនពលននេះនទ។ កនលងម្កននេះមានការផ្ុេះន ើង

នត្ចើននលើកថ្នជាំងឺតាម្ ោែ កណនលងនធវ ើការននណ ល ង្អហ ញឱ្យន ើញថាកម្មករនិនោជិរកាំព៉ុងត្ ឈម្នឹង
ហានិភ័យថ្នការឆ្លង ឬការចម្លងជាំងឺ កូវ ី-19។ ឧទហ្រែ៍ថ្នកណនលងនធវ ើការទាំងននេះ រមួ្មានម្នទ ីរនពទយ 

កណនលងផែល់នសវាណងទាំស៉ុខភាពរយៈនពលណវង ពនធនោរ ផលិរកម្មម្ហ  ូអាហារ ឃ្ល ាំងទាំនិញ នរាងចត្កណកថ្ចន
ាច់ នភាជនីយ ឋ ន និងហាងលក់នត្គឿងនទសនផសងៗ។ 

ន យារ ទ ញ្ជា ឱ្យាន ក់នៅផទេះមួ្យចាំនួត្រូវបានណកណត្   ូនចនេះនហ្ើយវាចាំបាច់ោស់ណ លត្រូវចរ់វធិាន

ការត្គ ់ោ ងទាំងអស់ន ើម្បីធានស៉ុវរែ ិភាពជូន ល់កម្មករនិងាធារែជន។ 

ការអន៉ុវរែការការពារសាំខាន់ៗរមួ្មាន៖ 

✓ ការធានឱ្យមានខយល់នចញចូលត្គ ់ត្ោន់នៅត្គ ់ទីកណនលងទាំងអស់ 

✓ ការរកាចមាៃ យពីោន កន ុងកត្ម្ិរអរិ រមាតាម្អាចនធវ ើបាន 

✓ ការនត្ ើមា ស់ ឬកណនសងរ៉ុុំម្៉ុខន យ ៉ុគគលិក (កន ុងករែីណ លម្ិនចាំបាច់ការពារការ ក នងហ ើម្) និង
អរិងិជន/នភញៀវ 

✓ ការលាងថ្ ឱ្យបានញឹកញ ់ និងការសមាា រ និងសមាល  ់នម្នរាគជាត្ ចាំ 

✓  ែុ្េះ ោែ លកម្មករនលើណផនកទាំងននេះ និងណផនកនផសងនទៀរថ្នណផនការការពារជាំងឺកូវ ី -19។ 

 នលើសពនីនេះនៅនទៀរ សាំខាន់គឺត្រូវមាន ាំនែើរការណ លសម្ត្ស ន ើម្បីកាំែរ់រកឱ្យន ើញនូវករែងីមីៗថ្នជាំងឺ
នៅកណនលងនធវ ើការ នហ្ើយនៅនពលណ លជាំងឺទាំងននេះត្រូវបាននគកាំែរ់រកន ើញនហ្ើយ ត្រូវនធវ ើអនែរាគម្ន៍ឱ្យ
បានឆ្ ់រហ្័ស និងត្រូវសហ្ការជាមួ្យអាជាញ ធរស៉ុខភាពាធារែៈ ន ើម្បី ញ្ឈ ់ការរកីរាល លថ្ននម្នរាគ

ននេះ។ 

  



 

បោលរាំែង 
ឯការននេះផែល់នូវការណែនាំសត្មា ់កណនលងនបាេះជាំរុំ, ឧទាន RV, ត្ រិ រែ ិករសគ ី, (សូម្នម្ើលណផនកសដ ីពីការ
ពិចរោ ណនែម្សត្មា ់ត្ រិ រែ ិករសគ ី) និងត្ រិ រែ ិករ/អនកផែល់នសវាកម្ានែខាងនត្ៅ ន ើម្បីោាំត្ទ ល់
 រាិែ នាា រនិងមានស៉ុវរែ ិភាពសត្មា ់ាធារែៈជន  ៉ុគគលិក អនកហារ់ការ និងអនកសម ័ត្គចិរែ។ អាជីវ
កម្ម នៅកន ុងឧសាហ្កម្មទាំងននេះត្រូវបានន ើកនៅទូទាំងចាំោរ់ថាន ក់ទាំងអស់   ៉ុណនែ ត្រូវណរអន៉ុវរែតាម្
ការណកសត្មួ្លនៅកន ុងការណែនាំននេះ។  

សត្មា ់ព័រ៌មានងមី ាំផ៉ុរសែ ីពីលាំ  ថ់្នចាំោរ់ថាន ក់នខានធី សូម្ចូលនៅណផនការនម្សត្មា ់នស ឋកិចចណ ល

មានស៉ុវរែ ិភាព។ សូម្ករ់សមាគ ល់ថាត្កសួងស៉ុខាភិបាលកន ុងមូ្ល ឋ នអាចមានលកខែៈ វនិិចឆ ័យរ ៉ឹរ នែ ឹង

ជាងម្៉ុន និងការ ិទខ៉ុសៗោន ។ ណសវ ងរកព័រ៌មានមូ្ល ឋ នកន ុងនខានធីរ ស់អនក។ 

កាំែត់ចាំណាំ៖ កណនលងនបាេះជាំរុំ ឧទាន RV ត្ រិ រែ ិករសគ ី និងត្ រិ រែ ិករកម្ានែខាងនត្ៅអោរនផសង
នទៀរអាចនឹងមានទិ ឋភាពត្ រិ រែ ិការ និងការផែល់នសវាកម្មមួ្យចាំនួន ណ លរត្ម្ូវឲ្យមានការពិនិ
រយនម្ើល និងការត្ កាន់ខាា  ់នៅនឹងការណែនាំនផសងៗសដ ីពីការណែនាំអាំពឧីសាហ្កម្ម ន ើម្បីការ់ នែយ
ហានិភ័យនៅនឹងកណនលង។ អាជីវកម្មត្រូវណរពិនិរយនម្ើលការណែនាំននេះន ើម្បអីន៉ុវរែពិធីារណ លសម្ត្ស 
សត្មា ់ត្គ ់ណផនកថ្នត្ រិ រែ ិការរ ស់ពួកនគ។ ត្ រិ រែ ិការននេះរមួ្មាន៖ 

• នសវាកម្មម្ហ  ូអាហារ សម្បទន និងបារ (ការណែនាំសត្មា ់នភាជនីយ ឋ ន) 

• ហាងលក់កា ូ នសវាកម្មជួលឧ ករែ៍ និងត្ រិ រែ ិការលក់រាយ (ការណែនាំសត្មា ់ការលក់
រាយ) 

• សោឋ ោរ និងផទេះសាំោក់ (ការណែនាំសត្មា ់សោឋ ោរ, ផទេះសាំោក់និង ជួលរយៈនពលខល ី) 

• នហ្គម្ និងសកម្មភាពនន រមួ្មានកីឡាវាយកូននហាគ លខាន ររូច និងទូនហ្គម្ (ការណែនាំសដ ីពី
ម្ជឈម្ែឌ លកម្ានែលកខែៈត្គួារ) 

• ការជិេះកម្ានែ  និងការទក់ទញ (ការណែនាំអាំពីឧទានកម្ានែ ) 

• កណនលងហារ់ត្បាែ រមួ្មាន អាងណហ្លទឹក និងអាងទឹកនៅដ  (ការណែនាំសដ ីពីកណនលងហារ់
ត្បាែ) 

• ត្កមុ្ក៉ុមារ និងយ៉ុវជន (ការណែនាំអាំពីការត្ មូ្លជាត្កមុ្) 

• កីឡាយ៉ុវជន (ការណែនាំអាំពីកីឡាយ៉ុវជន)  

• ការនបាេះជាំរុំនពលថ្ងៃ (ការណែនាំសដ ីពីការនបាេះជាំរុំនពលថ្ងៃ) 

• ការ ឹកជញ្ជ នូ និងការនធវ ើ ាំនែើរឆ្លងការ់នផសងនទៀរ (ការណែនាំសត្មា ់ត្កមុ្ហ្ ៉ុន ឹកអនក
 ាំនែើរាធារែៈនិងឯកជន ការនធវ ើ ាំនែើរ និងផល វូណ កអនក ាំនែើរឆ្លងការ់ទីត្កងុ) 

o  ក់កត្មិ្រនសវាកម្ម ឹកជញ្ជ នូតាម្ណ លអាចនធវ ើនៅបាន និងត្ស តាម្ការពវកិចច
ចាំនពាេះជនពិការ។ 

• នសវាកម្មជួសជ៉ុល និងណងទាំទីធាល  និងអោរ (សូម្នម្ើលការណែនាំសត្មា ់នសវាកម្មមានកាំែរ់) 

• រចនសម្ព ័នធ នោដ េះអាសននសត្មា ់ត្ រិ រែ ិការអាជីវកម្មខាងនត្ៅអោរ (សូម្នម្ើល ការណែនាំ
សដ ីពី CDPH) 

• កណនលងកម្ានែខាងនត្ៅ (សូម្នម្ើល ការណែនាំសត្មា ់ការកម្ានែខាងនត្ៅរ ស់ CDPH) 

នសចកែ ីណែនាំននេះម្ិនណម្ននរៀ នរៀងន ើងសត្មា ់ការត្ គាំរន្រនែ ី ការសណម្ែងឬកណនលងកម្ានែន ើយ។ 

ត្គឹេះាែ នត្ នភទទាំងននេះគួរណរ នែ ិទរហូ្រ ល់មានការអន៉ុញ្ជា រឱ្យ នែ ត្ រិ រែ ិការខលេះ ឬនពញនលញ

តាម្រយៈ ទ ញ្ជា  ឬនសកែ ីណែនាំជាក់លាក់អាំពីការន ើក ាំនែើរការន ើងវញិ។ 

នសចកែ ីណែនាំននេះម្ិនមាននោល ាំែង កហូ្រ ឬល៉ុ នចលសិទធិកម្មករោមួ្យនទ នទេះជាតាម្លកខនែ ិកៈ

ចា ់ តាម្ ទ បញ្ារែ ិ ឬតាម្ការចរចរអន៉ុសញ្ជា រមួ្ក៏ន យ នហ្ើយវាក៏ម្ិនត្គ  ែែ  ់ទាំងត្សងុណ រ 

ពីនត្ពាេះវាម្ិនរា ់ ញ្ច លូ ទ ញ្ជា សដ ីពីស៉ុខភាពរ ស់នខានធី នហ្ើយក៏មិ្នណម្នជាការជាំនួសនូវលកខខែឌ រត្ម្ូវ

https://covid19.ca.gov/safer-economy/
https://covid19.ca.gov/safer-economy/
https://covid19.ca.gov/get-local-information/
https://covid19.ca.gov/industry-guidance/
https://covid19.ca.gov/industry-guidance/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Use-of-Temporary-Structures-for-Outdoor-Business-Operations.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Use-of-Temporary-Structures-for-Outdoor-Business-Operations.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Outdoor%20Playgrounds%20and%20other%20Outdoor%20Recreational%20Facilities.aspx


 

ថ្ន ទ បញ្ារែ ិទក់ទងនឹងស៉ុវរែ ិភាព និងស៉ុខភាពោមួ្យ ឬណ លនទើ  នងក ើរងមី  ូចជាលកខខែឌ រត្ម្ូវថ្ន

 ទ បញ្ារែ ិរ ស់ Cal/OSHA ននេះនទ រមួ្មានសែង់ រ នោដ េះអាសននសដ ីពនីត្ោេះអាសននណ លម្ិនទន់បាន

សនត្ម្ច ណ លត្រូវបានរុំពឹងថានឹងចូលជាធរមានឆ្ ់ៗននេះ។1  សូម្ នែតាម្ នអាំពីការផ្លល ស់ ្រូថ្ននសចកែ ី

ណែនាំអាំពីស៉ុខភាពាធារែៈ និង ទ ញ្ជា រ ស់រ ឋ/មូ្ល ឋ ន ពីនត្ពាេះាែ នភាពជាំងឺ កូវ ី-19 នៅណរមាន

 នែ។ Cal/OSHA មានការណែនាំអាំពីស៉ុវរែ ិភាព និងស៉ុខភាព ណនែម្នទៀរនៅនលើ នោលការែ៍ណែនាំ Cal / 

OSHA រ ស់ពួកនគសែ ីពលីកខខែឌ  ការពារ ៉ុគគលិកពីនគហ្ទាំព័រវរី៉ុសកូរ ោូ។ ត្កសួងថ្នឧទាននិង ទីកម្ានែ

កាលីហ្វ ័រញ មាន ម្ជឈម្ែឌ លធនធានតាម្អ៉ុីនធឺែិរមួ្យសត្មា ់ឧទានរ ឋនិងព័រ៌មាន ចច ុ បននភាព

អាំពីត្ រិ រែ ិការ រមួ្ទាំងព័រ៌មានសែ ីពីស៉ុវរែ ិភាព គឺអាចរកបានសត្មាន ់ទានជារិនៅនលើ នគហ្ទាំព័រនសវា

កម្ម ឧទានជារិ។ CDC មានការណែនាំ ណនែម្ សត្មា ់នត្គឿង រកិាខ កណនលងកម្ានែនិងនៅឧទាន និងអនក

ត្គ ់ត្គង។ 

 

តប្ម្សូវឱ្យពាក់រ ាំងម្សុែ 

ពិនត្ោេះនឹង ការណែនាំរ ស់ CDPH អាំពីការនត្ ើត្បាស់របាាំងម្៉ុខ ណ លរត្ម្ូវឱ្យមានការនត្ ើត្បាសទូ់លាំ
ទូលាយនូវរបាាំងម្៉ុខសត្មា ់សមាជិកថ្នាធារែជន និងកម្មករនិនោជិរ នៅត្គ ់ទីតាាំង នត្ម្ើ
ការង្អរណ លនៅនត្ៅផទេះ។ ព័រ៌មានលម្ា ិរណ លរមួ្មានត្គ ់លកខខែឌ រត្ម្ូវ និងការនលើកណលងចាំនពាេះ
ចា ់ទាំងននេះ អាចរកបាននៅកន ុងការណែនាំ ណ លគួរណរត្រូវបានត្រួរពិនិរយរកនម្ើលព័រ៌មានងមីៗឱ្យ
នទៀងទរ់។ 

សត្មា ់ព័រ៌មានងមី ាំផ៉ុរសែ ីពីលាំ  ថ់្នចាំោរ់ថាន ក់នខានធី សូម្ចូលនម្ើលណផនការនម្សត្មា ់នស ឋកិចច
ណ លមានស៉ុវរែ ិភាព។  សូម្ករ់សមាគ ល់ថាត្កសួងស៉ុខាភិបាលកន ុងមូ្ល ឋ នអាចមានលកខែៈ វនិិចឆ ័យរ ៉ឹរ
 នែ ឹងជាង និងការ ិទខ៉ុសៗោន ។ ណសវ ងរកព័រម៌ានមូ្ល ឋ នកន ុងនខានធីរ ស់អនក។ 
  

https://www.dir.ca.gov/oshsb/documents/COVID-19-Prevention-Emergency-txtbrdconsider.pdf
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.parks.ca.gov/?page_id=30350
https://www.nps.gov/aboutus/news/public-health-update.htm
https://www.nps.gov/aboutus/news/public-health-update.htm
https://www.nps.gov/aboutus/news/public-health-update.htm
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/parks-rec/park-administrators.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/parks-rec/park-administrators.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/parks-rec/park-administrators.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
https://covid19.ca.gov/safer-economy/
https://covid19.ca.gov/safer-economy/
https://covid19.ca.gov/get-local-information/


 

 

ណផ្លការជាកល់ាក់័ប្ារក់ណលែងបធ្វ ើការ 

•  នងក ើរណផនការ ង្អក រជាំងឺកូវ ី-19 ន យសរនសរឱ្យបានជាក់លាក់នៅតាម្កណនលងនធវ ើការ 
នៅត្គ ់ទី ទីតាាំងនិង / ឬទីកណនលង អន៉ុវរែការវាយរថ្ម្លហានិភ័យន យទូលាំទូលាយនៅ
ត្គ ់ណផនកថ្នការង្អរនិងភារកិចចការង្អរទាំងអស់ និងចរ់តាាំងម្ន៉ុសសមាន ក់នៅរាំ ន់
នីមួ្យៗន ើម្បីឱ្យអន៉ុវរែណផនការ។  

•  ក់ ញ្ច លូនូវការណែនាំអាំពីរបាាំងម្៉ុខរ ស់ CDPH នៅកន ុងណផនការជាក់លាក់
សត្មា ់កណនលងនធវ ើការ និង ញ្ច លូនោលការែ៍មួ្យសត្មា ់ត្គ ់ត្គងនលើការនលើកណល
ង។ 

• កាំែរ់អរែសញ្ជា ែព័រ៌មានទាំនក់ទាំនងសត្មា ់ត្កសួងស៉ុខាភិបាលកន ុងកណនលងឬទី
តាាំងរាំ ន់ននេះសត្មា ់ទាំនក់ទាំនងព័រ៌មានអាំពីការផ្ុេះន ើងថ្នជាំងឺកូវ ី-19 កន ុង
ចាំនោម្ ៉ុគគលិក ឬអនកចូលទសសន។ 

•  ែុ្េះ ោែ ល និងទាំនក់ទាំនងជាមួ្យ ៉ុគគលិក និងរាំោងកម្មករនលើ
ណផនការ និងត្បា ់ពីណផនការននេះនៅ ល់ ៉ុគគលិក និងរាំោងរ ស់ពួកនគ។ 

• វាយរថ្ម្លនូវត្គ ់ណផនកទាំងអស់ន ើម្បីអន៉ុនលាម្នៅតាម្ណផនការនិងឯការនិងណក
រត្ម្ូវ ញ្ជហ កងវេះខារនផសងៗណ លបានកាំែរ់។ 

• នស៉ុើ អនងករពីជាំងឺ កូវ ី-19 ោមួ្យនហ្ើយកាំែរថ់ានរើកតាែ  ណ លទក់ទងនឹង
ការង្អរអាច ងកឱ្យមានហានិភ័យថ្នការឆ្លងជាំងឺននេះណ រឬនទ។ នធវ ើ ចច ុ បននភាព
ណផនការតាម្ការចាំបាច់ន ើម្បីទ ់ាក រ់មិ្នឱ្យមានករែី ណនែម្។ 

• អន៉ុវរែនីរិវធីិ និងពិធីការចាំបាច់ននន ើម្បីឱ្យ នៅនពលមានការផ្ុេះន ើងថ្នជាំងឺនៅ
កណនលងនធវ ើការ អន៉ុនលាម្តាម្នោលការែ៍ណែនាំរ ស់ CDPH និង ទ ញ្ជា  ឬការណែនាំ
ពីត្កសួងស៉ុខាភិបាលមូ្ល ឋ ន។ 

•  នងក ើរនូវ ាំនែើរការមួ្យន ើម្បីអន៉ុវរែ វធិានការ ច់ន យណ កសត្មា ់កណនលងនបាេះជាំរុំ ឬ
 ៉ុគគលិកសួនកម្ានែ  RV ោមួ្យណ លរស់នៅកណនលងហ្ន ឹងណរម្ែង។ 

• កាំែរ់ទាំនក់ទាំនងជិរសន ិទធ (កន ុងចមាៃ យ 6 ហ្វ ីរ កន ុងរយៈនពលសរ៉ុ  15 នទី ឬនលើសពីរ
យៈនពល 24 នមា ង) ថ្ន ៉ុគគលណ លបានឆ្លងជាំងឺ នហ្ើយចរ់វធិានការន ើម្បី ក់
 ៉ុគគលិកណ លមានវជិាមានជាំងឺកូវ ី-19 និងទាំនក់ទាំនងជិរសន ិទធនផសងនទៀរឱ្យនៅ ច់
ន យណ ក។ 

• ជូន ាំែឹង ល់និនោជិរទាំងអស់ជាលាយលកខែអ៍កសរ និងនិនោជកថ្ននិនោជិរកិចច
សនា នែ  ណ លត្ ណហ្លជាត្រូវបាន  េះពាល់ជាំងឺកូវ ី-19 និង រាយការែ៍ពីការផ្ុេះថ្នការ
ឆ្លងនៅកណនលងនធវ ើការនៅត្កសួងស៉ុខាភិបាលកន ុងមូ្ល ឋ ន។ សត្មា ់ព័រម៌ាន ណនែម្សែ ីពី
ទាំនួលខ៉ុសត្រូវរ ស់និនោជកនត្កាម្AB 685 (ជាំពូក 84, លកខនែ ិកៈឆ្ន ាំ 2020) នោងនៅនលើ 
ការពត្ងឹងការអន៉ុវរែ និងរត្ម្ូវការរបាយការែ៍និនោជិរ ពី Cal/OSHA និង សាំនួររ ស់
និនោជកអាំពី AB 685 ពី CDPH។ 

• ត្ កាន់ខាា  ់នូវនោលការែ៍ណែនាំខាងនត្កាម្។ ការខកខានមិ្នបាននធវ ើ ូនចនេះអាច 
ោែ លឱ្យមានជាំងឺនៅកណនលងនធវ ើការណ លអាច ោែ លឱ្យកណនលងននេះរងផល  េះពាល់ជា 
នោែ េះអាសនន ឬ ិទទវ រណរម្ែង។ 

 
 

 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Workplace-Outbreak-Employer-Guidance.aspx
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201920200AB685
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/AB6852020FAQs.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Employer-Questions-about-AB-685.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Employer-Questions-about-AB-685.aspx


 

ប្រធាលរទ្យបផ្េងៗ័ប្ារ់វគ្គរបណត ោះរណត លកម្សមករ 

• ព័រ៌មានសែ ីពីជាំងឺ  កូវ ី-19  វធីិ ង្អក រវាពីការចម្លង នហ្ើយណ ល មានហានភិ័យខពស់ថ្ន
ជាំងឺធៃន់ធៃរ ឬការាល  ់សត្មា ់ម្ន៉ុសស។ 

• ការត្រួរពិនិរយន យខល នួឯងនៅផទេះរមួ្ទាំងការត្រួរពិនិរយសីរ៉ុែហភាពនិង / ឬនរាគ
សញ្ជា ន យនត្ ើ នោលការែ៍ណែនាំរ ស់ CDC។ 

• ារៈសាំខាន់ថ្នការមិ្នម្កនធវ ើការ៖ 

o ត្ សិនន ើកម្មករនិនោជិរមាននរាគសញ្ជា ជាំងឺ កូវ ី-19  ូចបាន ពែ៌នន យ CDC 
 ូចជាត្គនុនៅែ  ឬរង្អរ កាក ង ់ នងហ ើម្ ឬពិបាក ក នងហ ើម្ អស់កមាល ាំង ាច់ឈឺ
ាច់ ៉ុាំ ឬខល នួ ឈឺកាល នផែើម្បារ់រសអាហារ ឬកល ិន ឈឺ ាំពង់ក រឹងត្ចម្៉ុេះឬនហ្ៀរ
សាំនបារ ឆ្ាល់នពាេះ កអ រួចនង្អា រ ឬរាករសូ ឬ 

o ត្ សិនន ើកម្មករនិនោជិរននោជិរត្រូវនគនធវ ើនរាគវនិិចឆ ័យន ើញមានជាំងឺ កូវ ី-19 
នហ្ើយម្ិនទន់ ញ្ច ់ការ ក់ឱ្យនៅ ច់ន យណ កនៅន ើយ ឬ  

o ត្ សិនន ើ នៅកន ុងរយៈនពល 14 ថ្ងៃ កម្មករនិនោជិរបាន  េះពាល់នឹងនរោមាន ក់
ណ លនគនធវ ើនរាគវនិិចឆ ័យន ើញមានជាំងឺ កូវ ី-19 នហ្ើយត្រូវនគចរ់ទ៉ុកថាអាចនឹង
ចម្លងនរាគ (ឧ. កាំព៉ុងសែ ិរនត្កាម្ការ ក់ឱ្យនៅ ច់ន យណ ក)។ 

• ន ើម្បីត្រ  ់ម្កនធវ ើការវញិ  នទ  ់ពីកម្មករនិនោជិរទទួលការនធវ ើនរាគ វនិិចឆ ័យរកជាំងឺ 
កូវ ី-19  នទ  ់ពី ាំនពញតាម្នោលការែ៍ណែនាំរ ស់ CDPH សែ ីពីការវលិត្រ  ់នៅនធវ ើ
ការ ឬនៅនរៀនវញិ នត្កាយពីការនធវ ើនរាគវនិិចឆ ័យរកជាំងឺ កូវ ី-19។ 

• ន ើម្បីស៉ុាំនោ ល់ពនីពទយ ត្ សិនន ើនរាគសញ្ជា រ សពួ់កនគកាន់ណរធៃន់ធៃរ រមួ្មានការ
ឈឺច ់រា៉ុ ាំថ្រ  ឬណែនត្ទងូ វនងវងាម ររី ឬ ម្៉ុខ ឬ  ូរមារ់ន ើងាវ យ។ ព័រ៌មានងមីៗ 
និងព័រ៌មានលម្ា ិរមាននៅនលើនគហ្ទាំព័រ រ ស់ CDC។ 

• ារៈសាំខាន់ថ្នការលាងថ្ ឱ្យបានញឹកញ ់ជាមួ្យនឹងា  ូ  និងទឹក រមួ្ទាំងការ ៉ុស
សមាា រជាមួ្យា  ូ រយៈនពល 20  វនិទី (ឬនត្ ើងទឹកអាក៉ុលលាងថ្ ណ លមានារធារ៉ុ
នអតាែ៉ុ លោ ងនហាចោស់ 60 ភាគរយ ឬអ៉ុីសូត្  ូបា ែ៉ុ ល 70 ភាគរយ (ត្ សិនន ើ
ផលិរផលននេះគឺមិ្នអាចទិញបានន យក៉ុមារន យោម នការត្រួរពិនិរយ) នៅនពល
 ៉ុគគលិកមិ្នអាចចូលនៅាែ នីយលាងថ្  ឬកណនលងនផើងទឹកលាងថ្ បាននៅតាម្ 
នោលការែ៍ណែនាំរ ស់ CDC )។ ហាម្នត្ ើទឹកអនម្័យជាមួ្យនម្តាែ៉ុ ល ពីនត្ពាេះវាព៉ុល
ខាល ាំង ទាំងសត្មា ់ក៉ុមារ និងម្ន៉ុសសនពញវយ័។ 

• ារៈសាំខាន់ថ្នការរកាគមាល រឆ្ៃ យពីោន ទាំងកន ុងកណនលងនធវ ើការនិងនពលសត្មាក
ការង្អរ (សូម្នម្ើលការរកាគមាល រឆ្ៃ យពីោន នៅណផនកខាងនត្កាម្) ។ 

• ការនត្ ើត្បាស់ត្កោរ់ ឬមា ស់ពាក់ម្៉ុខឱ្យបានត្រឹម្ត្រូវរមួ្មាន៖ 

o ការពាក់មា សផដល់ការការពារមួ្យចាំនួន ល់អនកពាក់   ៉ុណនែម្ិនត្រូវបាន
 នងក ើរន ើងត្ស តាម្សដង់ រ សត្មា ់ការចនត្មាេះភាគលា ិរណ លមានផ្ុកវរី៉ុ
សនទ។ 

o របាាំងម្៉ុខម្ិនជាំនួសភាពចាំបាច់សត្មា ់ការរកាចមាៃ យពីោន  និងការលាងថ្ ញឹក
ញ ់នទ។ 

o ការពាក់មា ស់ឬត្កោរព់ាក់ម្៉ុខត្រូវណរ ិទកណនលងត្ចម្៉ុេះ និងមារ់។ 

o កម្មករគួរណរលាងសមាា រឬនធវ ើអនម្័យថ្ ម្៉ុន និងនត្កាយនពលនត្ ើ ឬ  េះពាល់
មា ស់ឬត្កោរ់ពាក់ម្៉ុខ។ 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-increased-risk.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.cdc.gov_coronavirus_2019-2Dncov_symptoms-2Dtesting_symptoms.html&d=DwMFAg&c=Lr0a7ed3egkbwePCNW4ROg&r=C6zqYOEeTf0qw4jl4bz2LIlz4L9ktAavxlnr2reaKRg&m=SYWFwDKGWah8nb0SOVzZublLrfhzYyAD98wPNmZlyMU&s=mXYL2lOPvC3OvIDL98_jDDY1t13DLAcNfmqNJ3phCzM&e=
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Returning-to-Work-or-School-Following-COVID-19-Diagnosis.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Returning-to-Work-or-School-Following-COVID-19-Diagnosis.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/handwashing/hand-sanitizer-use.html
https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-updates-hand-sanitizers-consumers-should-not-use


 

o នជៀសវាងក៉ុាំ  េះណភនក ត្ចម្៉ុេះ និងមារ់។ 

o ម្ិនត្រូវនត្ ើរបាាំងម្៉ុខណរមួ្យរមួ្ោន  នហ្ើយត្រូវនបាកសមាា រ ឬនបាេះនចលនត្កាយនត្ ើម្ែងរចួ។  

• ព័រ៌មានណ លមាននៅកន ុងការណែនាំរ ស់ CDPH សត្មា ់ការនត្ ើរបាាំងម្៉ុខ ណ លកាំែរ់
កាលៈនទសៈ ណ លរបាាំងម្៉ុខចាំបាច់ត្រូវពាក់ និងការនលើកណលងក៏ ូចជានោលការែ៍ 
 វធិានការង្អរ និងការអន៉ុវរែជាក់ណសែ ងណ លនិនោជកបានអន៉ុវរែ ន ើម្បីធានការនត្ ើ
ត្បាស់របាាំងម្៉ុខឱ្យបានត្រឹម្ត្រូវ។ ការ នោែ េះ ោែ លក៏ត្រូវ ញ្ច លូផងណ រនូវនោលការែ៍
រ ស់ននោជក់នលើរន ៀ ត្គ ់ត្គងអនកណ លទទួលបាននលើកណលងមិ្នពាក់របាាំងម្៉ុខ។  

• ត្រូវត្បាក ថា កិចចសនាឯករាជយ កម្មករ នោែ េះអាសនន  ឬជា ់កចិចសនា ឬអនកសម ័ត្គចិរែ
រមួ្ទាំងមាច ស់ផទេះនបាេះជាំរុំ គឺត្រូវបាន ែុ្េះ ោែ លឱ្យបានត្រឹម្ត្រូវត្ស នៅតាម្នោលការែ៍
ការពារជាំងឺកូវ ី-19 និងមាន PPE នត្គឿងផគរ់ផគង់ណ លចាំបាច់។ ពិភាកាអាំពីទាំនួលខ៉ុស
ត្រូវទាំងននេះជាម្៉ុន ជាមួ្យអងគការណ លផគរ់ផគងក់ម្មករ / អនកនធវ ើកាសម ័ត្គចិរែរ នោែ េះ
អាសនន និងអនកជា ់កិចចសនា។ 

• ព័រ៌មាននលើការឈ ់សត្មាកន យមានត្បាក់ន ៀវរស រ ស់កម្មករនិនោជិរអាចមានសិទធិ
ទទួលណ លអាចទទួលបានភាពង្អយត្សួលណផនកហ្រិញ្ា វរថ ុកន ុងអាំ ុងនពលាន ក់នៅផទេះ។ នម្ើល
ព័រ៌មាន ណនែម្សែ ីពី កម្ម វធីិ រ ឋ ភិបាល ោាំត្ទការឈ ់សត្មាកឈឺ និងសាំែងកម្មករ
និនោជិរសត្មា ់ជាំងឺកូវ ី-19 រមួ្មានសិទធិឈ ់សត្មាកឈឺរ ស់កម្មករនិនោជិរនត្កាម្ 
ចា ់ ត្កមុ្ត្គួារ ាំ ូង ការនឆ្ល ើយរ ចាំនពាេះវរី៉ុសកូរ ោូ។ 

 

ការពិលិតយ លិងវ សធាលការប្គ្រ់ប្គ្ង័ប្ាររ់ុគ្គលាន ក់ៗ  

• ផែល់ការពិនិរយនម្ើលសីរ៉ុែហភាពនិង/ឬនរាគសញ្ជា សត្មា ់កម្មករទាំងអស់នៅ នពលច ់
នផែើម្ថ្ននវនការង្អររ សពួ់កនគ និងអនកលក់ ឬអនកន  ការោមួ្យ ណ លចូលនៅកន ុង
 រនិវែជាំរុំ ឧទាន RV ឬកណនលងកម្ានែខាងនត្ៅ។ ធានថាអនកផែល់ការនធវ ើនរសែ រកនរាគ
សញ្ជា  ឬវាស់កាំនៅនជៀសវាងការ  េះពាល់ជិរសន ិទនឹងកម្មករ កន ុងគមាល រណ លអាចនធវ ើនៅបា
ន។   

• ត្ សិនន ើរត្ម្ូវឱ្យមានការពិនិរយនម្ើលន យខល នួឯងនៅផទេះណ លជាជនត្ម្ើសជាំនួសសម្
ត្ស មួ្យជាងនធវ ើវានៅទីតាាំងអោរ ននេះត្រូវធានឱ្យបានថា ការពិនិរយនម្ើលត្រូវបានអន៉ុ
វរែម្៉ុននពលកម្មករចកនចញពីផទេះរ ស់ពួកនគម្កនធវ ើការ នហ្ើយត្រូវនធវ ើតាម្ នោលការែ៍
ណែនាំ រ ស់ CDC  ូចណ លបានពិពែ៌ននៅកន ុងត្ ធាន ទសត្មា ់ណផនកការ ែុ្េះ ោែ
ល ៉ុគគលិក ណ លមាននៅខាងនលើ។ 

• នលើកទឹកចិរែកម្មករណ លឈឺឬមាននរាគសញ្ជា ជាំងឺកូវ ី-19 ឱ្យាន ក់នៅផទេះ។ 

• និនោជកត្រូវផែល់និងធានថា កម្មករនត្ ើត្បាស់ឧ ករែ៍ការពារណ លចាំបាច់ទាំងអស់ 
រមួ្ទាំងការការពារណភនក និងពាកន់ត្ាម្ថ្ នៅនពលចាំបាច់។ 

• និនោជកគួរពិចរោថានរើកណនលងោណ លការនត្ ើត្បាស់នត្ាម្ថ្ វាអាចមានត្ នោជន៍
កន ុងការ ណនែម្នៅនលើការលាងថ្ ឱ្យបានញឹកញ ់ ឬការនត្ ើទឹកអនម័្យលាងថ្ ៖ 
ឧទហ្រែ៍ ូចជា  ៉ុគគលិកពិនិរយអនកនផសងនទៀរន ើម្បីរកនរាគសញ្ជា  ឬ  េះពាល់រ ស់រ រ
ណ លមាននគ  េះញឹកញ ់។ 

• និនោជិកត្រូវមានវធិានការសម្នហ្រ៉ុផលន ើម្បីរុំលឹក ល់ ៉ុគគលិកថា ពួកនគគួរណរនត្ ើការ
ពាក់មា ស់ ឬត្កោរ់ពាក់ម្៉ុខ និងលាងថ្ ឱ្យបានញឹកញ ់ជាមួ្យា  ូនិងទឹក ឬនត្ ើ
ទឹកអាក៉ុលលាងថ្ ។ 

• និនោជក ត្រូវធានថា ៉ុគគលិករកាគមាល រ 6 ហ្វ ីរ ពី ៉ុគគលិកនផសងនទៀរ រាល់នពលណ ល
អាចនធវ ើបាន។ នៅនពលណ លម្ិនអាចនធវ ើបាន រយៈនពល និងភាពញឹកញ ថ់្នអនែរកម្ម 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave
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


 

គួរណរត្រូវបានរកាឱ្យនៅកត្ម្ិរអ ប រមា។ នៅនពលណ លការពវកិចចការង្អររត្ម្ូវឲ្យមាន
អនែរកម្មធម្មតា និនោជកគួរផដល់របាាំងទីពីរ ( ូចជា របាាំងការពារម្៉ុខ ឬណវ នតាស៉ុវរែ ិ
ភាពជាន ើម្) សត្មា ់នត្ ើត្បាស់ន យ ៉ុគគលិកណ លចង់នត្ ើត្បាស់ និងអន៉ុញ្ជា រឲ្យ ៉ុគគលិក
នត្ ើត្បាស់រ ស់ផ្លទ ល់ខល នួរ ស់ពួកនគ ត្ សិនន ើពួកនគចង់នធវ ើណ  ននេះ។  

• ទក់ទងអនកម្កទសសនឱ្យមានការកក់កណនលងជាំរុំ និងឧទាន RV ឬកណនលងនលងសគ ី 
ត្ សិនន ើអាចនធវ ើបាន ម្៉ុននពលការម្ក ល់ណ លបាននត្ោងទ៉ុក ន ើម្បី ញ្ជា កព់ីការកក់
ម្ែងនទៀរ នហ្ើយន ើម្បីសួរថា នរើពួកនគ ឬនរោមាន ក់នៅកន ុងត្គួាររ ស់ពួកនគកាំព៉ុងមាន
នរាគសញ្ជា ជាំងឺកូវ ី-19 ណ រឬនទ។ ត្ សិនន ើអរិងិជន ឬអនកទសសននឆ្ល ើយរ នៅកន ុង
តារាងកាំែរ់នពលនវលាជាងមីណ លវជិាមានឬល៉ុ នចលការកក់។ 

• អរិងិជនគួរទទូួួលបានការពិនិរយសីរ៉ុែហភាព និង/ឬនរាគសញ្ជា នៅនពលម្ក ល់ នសន ើស៉ុាំ
ឲ្យនត្ ើទឹកអនម័្យលាងថ្  និងត្រូវយកតាម្ខល នួ និងពាក់របាាំងម្៉ុខ ត្ សិនន ើម្ិនមាន
ការនលើកណលងនៅកន ុងការណែនាំអាំពីការពាក់របាាំងម្៉ុខរ ស់ CDPH។ ត្ រិ រែ ិករកណនលង
កម្ានែនត្ៅអោរត្រូវណរល៉ុ នចលការកក់សត្មា ់ ៉ុគគល/ត្កមុ្មាននចញនរាគសញ្ជា  និង
  ិនសធការចូល។ 

• នភញៀវ និងអរិងិជនទាំងអស់ ត្រូវណរពាក់របាាំងម្៉ុខ ត្ស នៅតាម្នោលការែ៍ណែនាំសដ ីពី
ការពាក់របាាំងម្៉ុខរ ស់ CDPH ណ លរត្ម្ូវឲ្យពាករ់បាាំងម្៉ុខត្គ ់នពល នៅនពលណ លនចញ
នត្ៅអោរន យមានករែីនលើកណលងមួ្យចាំនួន។ ជាណផនកមួ្យថ្នលកខខែឌ រត្ម្ូវ ចូររុំលឹក
អរិងិជនជាម្៉ុន ន ើម្បីយករបាាំងម្៉ុខម្កជាមួ្យ និងនត្រៀម្មានណចកជូន ល់អនកណ ល
ម្ក ល់ន យោម នរបាាំងម្៉ុខ ត្ សិនន ើអាចនធវ ើបាន។ 

• សត្មា ់សកម្មភាពលាំ ណហ្កម្ានែនត្ៅអោរភាគនត្ចើន គួរណរពាក់របាាំងម្៉ុខ ខែៈនពល
ណ លកាំព៉ុងនលង ឬបានចូលរមួ្នៅកន ុងការហារ់ត្បាែ នលើកណលងណរនៅនពលណ ល
 ៉ុគគលមាន ក់ៗអាចរកាគមាល ររាងកាយោ ងនហាចោស់ត្បាាំមួ្យហ្វ ីរពីោន  ម្ិនណម្ន
នៅកន ុងត្គួាររ ស់ពួកនគនទ។ ឧទហ្រែ៍រមួ្មាន ូចជា អនកណ លបានចូលរមួ្ោ ង
សកម្មនៅកន ុងលាំ ណហ្កម្ានែ   ូចជាការជិេះនសេះ ការន ើងភន ាំ ការជិេះសគ ី ឬការជិេះកាដ រនលើ
ទឹកកកនត្ៅអោរជាន ើម្។ ត្ស តាម្នោលការែ៍ណែនាំសដ ីពីការពាក់របាាំងម្៉ុខរ ស់ 
CDPH អនកទាំងននេះត្រូវណរពាក់របាាំងម្៉ុខត្គ ់នពល និងត្រូវណរពាក់វានៅនពលណ ល
ពួកនគនៅកន ុងចាំង្អយត្បាាំមួ្យហ្វ ីរពីអនក ថ្ទ ណ លម្ិនណម្នជាសមាជិកនៅកន ុង
ត្គួាររ ស់ពួកនគ។  

• ត្ រិ រែ ិករការកម្ានែនត្ៅអាោរ ត្រូវអន៉ុវរែន ើម្បីត្បាក ថា អនកម្កទសសនទាំងអស់
យល់ពីនោលការែ៍ និងនីរិវធីិងមីម្៉ុននឹងពួកនគម្ក ល់។ នោលការែ៍ទាំងអស់ននេះគួរ
ណររា ់ ញ្ច លូទាំងសិទធិរ ស់ត្ រិ រែ ិករ កន ុងការល៉ុ នចលការកក់សត្មា ់ពិធជី ់នលៀង 
ណ លមាននភញៀវទសសនណ លមាននរាគសញ្ជា ។  នីរិវធីិចូលកន ុងអោរ លកខខែឌ រត្ម្ូវថ្នការ
ពាក់របាាំងម្៉ុខ និងការរកាគមាល រពីោន  និងកាល វភិាគលាងសមាា រ និងការសមាល  ់នម្
នរាគសត្មា ់កណនលងាន កន់ៅ នត្គឿងឧ ករែ៍នត្ ើត្បាស់ និងកណនលងរមួ្ ូចជាកណនលងច៉ុេះ
ន ម្ េះចូល/កណនលង ញ្ជា ក់ន ម្ េះចូល និងហាងលក់ទាំនិញទូនៅនៅឧទាន ឬម្ជឈម្ែឌ ល
នភញៀវនទសចរជាន ើម្។ 

• ត្ រិ រែ ិករកាំានដខាងនត្ៅផទេះគួរណរចរ់វធិានការន ើម្បីឱ្យាធារែជន ឹងអាំពីពិធីការ
ងមីៗនៅតាម្កណនលងនន។ ននេះអាចរា ់ ញ្ច លូទាំងការនត្ ើត្បាស់ត្ ព័នធផសពវផាយសងគម្ 
នគហ្ទាំព័រ ារ អ៉ុីណម្ល ត្ពឹរែ ិ ័ត្រព័រ៌មានជាន ើម្ន ើម្បីផសពវផាយពីវធិានការណ លត្រូវ
បានអន៉ុវរែន ើម្បីការពារនភញៀវនទសចរនភញៀវ អនកទសសន និងកម្មករ ន ើម្បីឱ្យពួកនគា៉ុ ាំនឹង
នោលការែ៍ងមី (ឧ.ត្រូវនត្ ើត្បាស់របាាំងម្៉ុខ និងលកខខែឌ រកាគមាល ររាងកាយត្គ ់នពល) 
ម្៉ុននពលនៅ ល់កណនលងននេះ។ 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx


 

 

ការពិចារណចាំបពាោះអតងិិជល លិងប ញ្ៀវាន ក់ៗណដល ល
ចូលរមួ្សបៅកន ុងលាំ ណែកម្សាលតបប្ៅអោរ 

• នៅនពលនបាេះជាំរុំ នលងសគ ី ន ើងភន ាំ ត្ាវត្ជាវកន ុងថ្ត្ពឬចូលរមួ្កន ុងការកម្ានែនត្ៅផទេះនផសង
នទៀរ អនកនទសចរគួរត្បាក ថា ពួកនគនរៀ ចាំ ណផនការទ៉ុកជាម្៉ុន។ នរៀ ចាំ ណផនការនធវ ើ
 ាំនែើររ ស់អនកតាម្រន ៀ ត្ ក ន យស៉ុវរែ ិភាព និងការទទួលខ៉ុសត្រូវ។ សូម្ចងចាំថា 
ត្ រិ រដ ិការនៅរាំ ន់ ច់ត្សោល និងការជួយសនន្រង្អគ េះរត្ម្ូវឲ្យមានអនកនឆ្ល ើយរ ត្ោ
អាសននជានត្ចើន នហ្ើយការទម្ទរ ណនែម្នលើធនធានណងទាំស៉ុខភាពទាំងននេះ នធវ ើឲ្យ
ម្ន៉ុសសត្គ ់ោន មានអាចនត្ោេះថាន ក់។ 

• នៅនពលណ លអាចនធវ ើនៅបាន នភញៀវនទសចរគួរនធវ ើការកក់ និងទិញសាំ ៉ុត្រចូល អ៉ុស ទឹក
កក និងវរថ ុនផសងៗនទៀរតាម្អ៉ុីនធឺែិរ ឬតាម្ទូរសពទម្៉ុននពលនៅ លក់ណនលង។ ត្ រិ រែ ិ
ការទក់ទងនឹងាច់ត្បាក់រិចរួច ាំផ៉ុរ ឬម្ិន  េះពាល់នាេះ កាំព៉ុងកាល យជាវធីិាន្រសែ
ត្ រិ រិែការទូនៅនៅកន ុងត្គឹេះាែ នជានត្ចើនន ើម្បីនចៀសវាងការរត្ម្ង់ជួរ និងអនែរកម្ម
រវាងម្ន៉ុសស និងម្ន៉ុសស។ ននេះនឹងជួយការពារនភញៀវនទសចរ និង ៉ុគគលិក។ 

• នភញៀវនទសចរគួរណរត្រូវបាននរៀ ចាំឲ្យមានភាពឯករាជយនលើខល នួឯង និងមាច ស់ការ តាម្ណ ល
អាចនធវ ើនៅបាន។ ឧទហ្រែ៍ ម្ក ល់កណនលងន យបាននត្រៀម្ជាមួ្យឧ ករែ៍កម្ានែ
ផ្លទ ល់ខល នួរ ស់អនក ត្ សិនន ើអាចនធវ ើបាន ា  ូ  សមាា រទឹកកមាច រ់នម្នរាគនលើថ្ផទសមាា រ ទឹក
អនម្័យលាងថ្  ត្ក ស/កណនសងជូរថ្  និងត្ក សអនម្័យ។ សូម្ណែនាំឲ្យយក
ត្ក សនសើម្កមាច រ់នម្នរាគន ើម្បីសមាា រម្៉ុន និងនត្កាយនពលនត្ ើកណនលងរមួ្។ សូម្យក
សមាា រកីឡា កណនសងផ្លទ ល់ខល នួ សមាា រនលងសគ ី សមាា រសនន្រង្អគ េះ ឋម្ និងរ ស់រ រនផសងៗនទៀរ 
ណ លត្រូវការសត្មា ់ការកម្ានែនៅខាងនត្ៅ នពលោណ លអាចនធវ ើនៅបាន។ នភញៀវនទសចរ
គួរយកកត្មាលរ៉ុផ្លល សទ ិកសត្មា ់រ៉ុ រនិភាគអាហារពិចនិចណ លអាចនបាេះនចលបាន ឬ
យកនៅផទេះវញិ ន ើម្បីនបាកគក់។ 

• ន ើម្បីធានឲ្យបាននូវគមាល ររាងកាយ នភញៀវនទសចរគួរណរនរៀ ចាំកណនលងនបាេះរង់ ឬកណនលង
កម្ានែពិចនិចរ ស់ពួកនគ ន ើម្បី នងក ើនចមាៃ យពីជាំរុំនិងកណនលងញុាំអាហារពិចនិច ណ ល
នៅជិរោន ឲ្យបានឆ្ៃ យជាអរិ រមាណ ល នត្ម្ើ ល់ម្ន៉ុសសម្កពីត្គួារនផសងៗោន ។ 

• នភញៀវនទសចរគួរណរមានការនត្រៀម្ខល នួជានត្សចន ើម្បីអន៉ុវរែតាម្ចា ់ និងនោលការែ៍ 
ណ លបាននធវ ើ ចច ុ បននភាពទាំងអស់នៅឯកណនលងនបាេះជាំរុំ ឧទាន RV ត្ រិ រែ ិករសគ ី និង
កណនលងកម្ានែនត្ៅផទេះនផសងនទៀរ រមួ្ទាំង ឧទានាធារែៈ ផល វូន ើរ និងកាំពង់ណផសត្មា ់
លាំ ណហ្កម្ានែ។ ចា ់ និងនោលការែ៍ងមីៗទាំងននេះអាចរមួ្មាន៖ 

o អនញ្ា ើញម្កឧទាន ឬកណនលង ន យមានការនរៀ ចាំទ៉ុករចួជានត្សច។ កម្ម វធីិ និង
កណនលងជានត្ចើននឹងត្រូវល៉ុ នចល ឬ ិទ  ូនចនេះនភញៀវនទសចរគួរពិនិរយនម្ើលធនធាន
តាម្អ៉ុិនធឺនែរសត្មា ់ព័រ៌មានងមីៗអាំពីការផ្លល ស់ ្រូចា ់ និងការ ិទ ន ើម្បី ឹងពីអវ ី
ណ លត្រូវរុំពឹងទ៉ុកនៅនពលម្ក ល់។ ឧទហ្រែ៍ រាំ ន់កម្ានែនត្ៅផទេះខលេះៗ ត្ ណហ្លជា
ម្ិនន ើកភាល ម្ៗនទន យារណរនពលនវលាណ លចាំបាច់ត្រូវន ើកទវ រ កណនលងណ លត្រូវ
ន ើក នត្ម្ើនសវាកម្ម និងលទធភាពណ លអាចមានម្ន៉ុសសក៉ុេះករ។ 

o សនងករនម្ើលរាល់ណ   ទសមាា រសត្មា ់កណនលងណ លន ើក នត្ម្ើន យខល នួឯង និង
រ ស់រ រនន ម្៉ុននឹងនត្ ើត្បាស់។ 

o ទ៉ុកនចលនត្គឿងសង្អហ រ ៉ឹម្  ូចជារ៉ុ និងនៅអីញុាំអាហារពិចនិច នត្ពាេះពួកវាត្រូវបាន
នគរកន ើញថា  ៉ុគគលិកសួនឧទានអាច ក់ចននល េះទាំងននេះឲ្យបានត្រឹម្ត្រូវន ើម្បី
នលើកទឹកចិរែ ល់គមាល ររាងកាយ។ 

o អន៉ុវរែតាម្ផ្លល កសញ្ជា ត្បា ់ទិសនៅ - ឧ. រង់ចាំនវនរ ស់អនក នហ្ើយនោរពតាម្ការ
កាំែរ់ពីចាំនួនម្ន៉ុសស - ណ លនឹងជាំរ៉ុញឲ្យមានការរកាគមាល ររាងកាយនៅកន ុងអោរ 
កណនលងណ លអាចនម្ើលន ើញ និងនៅជ៉ុាំវញិកណនលងរ ៉ឹររបិរនផសងនទៀរ។ 



 

ពិធ្ីសារបធ្វ ើឲ្យាលែយល់បចញចូល ការ័ាា ត លិង
ការ័ាែ រ់បម្សបោគ្ 
• នភាជនីយ ឋ នគួរណរ នងក ើនចរនែខយល់ រសិ៉ុទធន យន ើក ងអ ចួ ឬទវ រ ន ើអាចនធវ ើនៅ

បាន និងត្ស តាម្ពិធីារសែ ីពីសនែ ិស៉ុខ និងស៉ុវរែ ិភាព។ 

• សត្មា ់ទីតាាំងកន ុងអោរ  នងក ើនចាំនួនខយល់នត្ៅអោរណ លបានផគរ់ផគង់ន យត្ ព័នធ
ខយល់នចញចូលឲ្យបានជាអរិ រមា។  ាំន ើងរត្ម្ងមានត្ សិទធភាពខពស់ ាំផ៉ុរ ណ លត្រូវ
ោន នឹងត្ ព័នធខយល់នចញចូល។ 

• ន ើអាចនធវ ើនៅបាន, ពិចរោ ាំន ើងមា ស៉ុីនសមាា រ នសុ ទធខយល់ណ លមានត្ សិទធិភាព
ខពស់, នធវ ើឱ្យត្ នសើរន ើងនូវរត្ម្ងខយល់រ ស់អោរឱ្យមានត្ សិទធិភាពខពស ់ាំផ៉ុរតាម្
ណ លអាចនធវ ើនៅបាន, និងនធវ ើការណករត្ម្ូវនផសងនទៀរន ើម្បី នងក ើន រមិាែខយល់ខាង
នត្ៅ និងខយល់នៅកន ុងការោិល័យ និង រនិវែខាងកន ុងកណនលងនផសងនទៀរ។ 

• ពិនិរយនម្ើល នគហ្ទាំព័រ CDPH ជានទៀងទរ់ សត្មា ់ព័រ៌មានងមីៗសែ ីពីគ៉ុែភាពខយល់
កន ុងផទេះ និងការណែនាំអាំពីខយល់នចញចូលសត្មា ់ជាំងឺណ លចម្លងតាម្ខយល់នៅកន ុង
កណនលងអោរ។ 

• ពិធីារសដ ីពីការសមាា រ និងសមាល  ់នម្នរាគ មានារៈសាំខាន់ចាំនពាេះថ្ផទណ ល  េះញឹកញ ់ 
នៅកន ុងកណនលងអងគ ុយនលង កណនលងច៉ុេះន ម្ េះ  នទ ់ទឹក រនទេះវាយកូននហាគ ល ឬថ្ ចងក រូ
ោនយនែ កណនលងជិេះកន្រនែកសគ ី ឫកន្រនែកណខសកា  ឬកណនលង ថ្ទនទៀរ រមួ្មានកណនលង
 ក់អីវា ន់ និងកណនលងរត្ម្ងជួរ។ នធវ ើការសមាា រ និងសមាល  ់នម្នរាគឱ្យនទៀងទរ់ នៅនលើ
ថ្ផទទាំងអស់ណ លអរិងិជន ឬ ៉ុគគលិក  េះញឹកញ ់រមួ្ទាំង ញ្ា ទទួលនភញៀវ កណនលងអងគ ុ
យ។ល។ 

• ធានឱ្យមាន ៉ុគគលិកត្គ ់ត្ោន់ និងឧ ករែ៍សមាា រ និងសមាល  ់នម្នរាគ ន ើម្បីន ើក
ការជួលឧ ករែ៍ន ើងវញិ។ រាល់សមាា រ និងរ ស់រ រ ណ លត្រូវបានជួល ឬណចករុំណលក
កន ុងការនត្ ើទាំងអស់ត្រូវណរសមាា រ និងសមាល  ់នម្នរាគ  នទ  ់ពីអរិងិជននត្ ើត្បាស់
នហ្ើយ ណ លវារមួ្មានទាំងឧ ករែ៍ កាដ រសគ ី អាវកាក់ ម្ ួក កាោ ក់ទូក កាែ រ ឬ នទេះ
សត្មា ់ណហ្លទឹកនិងជិេះទឹករលក ទូកណចវណវង កង់ម្ ូ រូ ឧ ករែន៍នាទស្ចូត្រីស៉ុវរែ ិ
ភាព អាវកាក់ការពារជីវរិ និងរ ស់រ រនផសងៗនទៀរ។ 

• ត្ រិ រែ ិករកម្ានដនៅនត្ៅផទេះគួរពិនត្ោេះជាមួ្យអនកផលិរនត្គឿង រកិាខ រន ើម្បីកាំែរ់
 វធីិសមាល  ់នម្នរាគណ លសម្ត្ស  ជាពិនសសរ ស់ណ លមានថ្ផទទន់ ៗ ណ លជក់ទឹក។ 
“អីវា ន់ាច់ត្កោរ់”  ូចជាអាវនពាង សនម្លៀក ាំពាកន់សើម្សត្មា ់ជិេះសគ ី ណខសពួរ 
កា ូ យួរ កា ូ ាក់កា ូ និងណផនកខាងកន ុងថ្នណសបកនជើងជិេះសគ ី ត្រូវការនីរិវធីិ
សមាា រត្ ក ន យត្ សទិធភាព  ូចណ លបានណែនាំន យអនកផលិរ។ នលើកទឹកចិរែ
នភញៀវអនកទសសនឱ្យនាំយក និងនត្ ើត្បាស់ឧ ករែ៍ផ្លទ ល់ខល នួរ ស់ពួកនគតាម្ ណ ល
អាចនធវ ើនៅបាន។  

•  ាំពាក់កណនលងទទួលនភញៀវ និងពិនិរយទីតាាំង ទីកណនលងជួលឧ ករែ ៍កណនលងនធវ ើ
ការង្អរ និងកណនលងនផសងនទៀរនូវផលិរផលអនម្័យត្រឹម្ត្រូវរមួ្មានទាំងការនត្ ើ
ទឹកអាក៉ុលលាងថ្  និងត្ក ស់នសើម្ជូរសមាល  ់នម្នរាគ។ 

• ន ើអាចនធវ ើនៅបាន នជៀសវាងត្ រិ រែ ិការជាាច់ត្បាក់ នហ្ើយនត្ ើត្បាសម់ា ស៉ុីននសក ន
ការឥែទនណ លអាចឲ្យអរិងិជន ញ្ច លូ/អូសការផ្លទ ល់ខល នួ  ូនចនេះកម្មករមិ្ន
ចាំបាច់នធវ ើវាន យខល នួឯងនទ។ ត្ សិនន ើមា ស៉ុីនការឥែទន បាននធវ ើឲ្យការរកាគ
មាល ររាងកាយម្ិនអាចនធវ ើបាន, កម្មករគួរណរងយនត្កាយខែៈនពលណ លអរិងិជននធវ ើ
ការទូទរ់។ នៅកណនលងណ លអាចនធវ ើនៅបាន និងសម្រម្យ សូម្នធវ ើការជាមួ្យថ្ គូ
ទូទរ់ត្បាក់ន ើម្បី នងក ើនណ នកាំែរ់ត្បាក់ ៉ុលាល រសត្មា ់ការទិញណ លម្ិនរត្ម្ូវឱ្យមាន
នលខអរែសញ្ជា ែផ្លទ ល់ខល នួ (PIN) ឬហ្រែនលខា។ 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/EHLB/IAQ/Pages/Airborne-Diseases.aspx


 

• ចរ់តាាំងកម្មករមាន ក់នអាយនៅកណនលងលក់នីមួ្យៗ (Point-of-Sale) (POS) ត្ សិនន ើ
អាច។ សមាា រនិងសមាល  ់នម្នរាគនៅាែ នីយរវាងអនកនត្ ើត្បាស់នីមួ្យៗ និងនត្កាយ
នពល ្រូនវនោន ម្ែងៗ។ ត្ សិនន ើមានកម្មករនត្ចើននក់ត្រូវបានចរ់ឱ្យនៅាែ នីយPOS  
កម្មករគួរលាងថ្ ជាមួ្យា  ូនិងទឹក  ឬនត្ ើទឹកសមាា រអនម័្យថ្ ម្៉ុននិងនត្កាយ
នពលនត្ ើម្ែងៗ ។ 

• នត្គឿង រកិាខ រ នទ ់ទឹកណ លជាញឹកញ ់មិ្នមានទឹកនត្ ើត្បាស់ ូចជា ងគន់ចល័រ និង
 ងគន់ផ្លទ ល់ ីមិ្នត្រូវបានរកាទ៉ុកជាមួ្យនឹងផលិរផលអនម្័យថ្ ននេះនទ។ នលើកទឹក
ចិរែឱ្យនភញៀវអនកទសសននត្រៀម្ខល នួន ើម្បីនាំយកទឹកអាក៉ុលលាងថ្ ផ្លទ ល់ខល នួន យមាន
ារធារ៉ុនអតាែ៉ុ លោ ងនហាចោស់ 60% ឬអាលក់៉ុលអ៉ុីសូត្  ូភីល 70%ភាគរយ
សត្មា ់នត្ ើត្បាស់នៅកន ុងកណនលងទាំងននេះ។ ត្ សិនន ើមានការផែល់ជូន ត្រូវត្បាក ថា 
ាែ នីយលាងថ្ ចល័រត្រូវបានណងរកា នហ្ើយា  ូ  កណនសង និងនត្គឿងផគរ់ផគង់ទឹកត្រូវ
បានរកាទ៉ុកឱ្យនៅនពញជានិចច។ 

• ធានថាកណនលងអនម័្យន ើក ាំនែើរការជានិចច និងមានកន ុងសុ្កត្គ ់នពលនវលា នហ្ើយ
ផែល់ ណនែម្នូវា  ូ  ត្ក ស់ជូរ និងទឹកលាងថ្ សមាល  ់នម្នរាគនៅនពលចាំបាច់។ផែល់
ធនធានន ើម្បីនលើកកម្ពស់អនម្័យខល នួរ ស់ ៉ុគគលិក។ ការផដល់ជូនននេះនឹងមាន ូចជា 
ត្ក សជូរមារ់ ធ៉ុងសាំរាម្ន ើកន យម្ិននត្ ើថ្  ា  ូលាងថ្  នពលនវលាត្គ ់ត្ោន់
សត្មា ់ការលាងថ្  ទឹកអនម្័យសមាា រថ្ ណ លមានជារិអាល់ក៉ុល សាំ ីជូរសមាល  ់
នម្នរាគ និង កណនសងនត្ ើនបាេះនចល។ 

• ផែល់កណនលងលាងសមាា រថ្  ឬទឹកសមាា រអនម័្យថ្  ណនែម្នៅពាសនពញតាម្ទីតាាំង
នន កណនលងអងគ ុយ កណនលងជួលឧ ករែ៍  ញ្ា ជាំនួយ ការោិល័យព័រ៌មាន សែង់លក់
សាំ ៉ុត្រ កណនលង រនិភាគអាហារ ហាងលក់វរថ ុអាំនោយ និងកណនលងចូល។ 

•  ក់ទឹកសមាា រអនម័្យថ្ ឲ្យមានសត្មា ់អរិងិជន និងអនកម្កទសសន ន ើអាចនធវ ើ
បាន ន ើម្បីនត្ ើត្បាស់នៅនពលណ លរ ស់ណ លមានសកម្មភាព ម្ក  េះនឹងថ្ផទណ លនត្ ើ
រមួ្ោន ។ នលើកទឹកចិរែឲ្យនភញៀវលាងថ្  និង/ឬ នត្ ើទឹកអនម័្យសមាា រថ្ ឲ្យបានញឹក
ញ ់នពលនត្ ើឧ ករែ៍ និងរ ស់រ រនន។ រុំលឹកសមាជិកាធារែៈជន (ន យនត្ ើ
សញ្ជា  និង/ឬរលឹកន យផ្លទ ល់មារ់) ក៉ុាំឲ្យ  េះណភនក ត្ចម្៉ុេះ និងមារ់រ ស់ពួកនគ។  

• នលើកទឹកចិរែអរិងិជន និងនភញៀវអនកទសសនឱ្យខច ់នៅវញិនូវអវ ី ណ លពួកនគខច ់ម្ក
តាម្ណ លអាចនធវ ើនៅបាន ន ើម្បីការ់ នែយចាំនួនសាំរាម្ ណ ល ៉ុគគលិកនឹងត្រូវនបាេះ
នចលនៅជាំរុំ ឧទាន តាម្ផល វូ ឬកណនលងនផសងនទៀរ។ 

• ាែ នីយចក់ទឹក ាែ នីយចក ់RV និងាែ នីយ ាំនពញហាគ សត្រវូណរសាំអារ និងសមាល  ់
នម្នរាគជានរៀងរាល់ថ្ងៃ នហ្ើយ ៉ុគគលិកគួរនរៀ ចាំសមាា រឱ្យបានលា   នទ  ់ពីនត្ ើនហ្ើយ ។ 
ត្ សិនន ើអាច សូម្ ក់ទឹកអនម្័យលាងថ្ នៅជិរកណនលងទាំងននេះសត្មា ់នភញៀវ 
និង ៉ុគគលិកនត្ ើត្បាស់។ 

• កម្មករគួរនចៀសវាងនត្ ើឧ ករែ៍ ទូរសពទ នត្គឿងនអ ិចត្រូនិច និងសមាា រការោិល័យរមួ្
ោន ឱ្យនាេះតាម្ណ លអាចនធវ ើនៅបាន នហ្ើយន ើអាច ត្រូវធានឱ្យបានថា  ៉ុគគលិកមាន
កណនលងចាស់លាសស់ត្មា ់នធវ ើការ និងការនត្ ើត្បាស់ផ្លទ ល់ខល នួ។ ម្ិនត្រូវនត្ ើ PPE រមួ្ោន ជា
 ច់ខារ។ 

•  ញ្ឈ ់ការនត្ ើរមួ្ោន នូវកាសាែ  ់សាំន ង និងឧ ករែ៍នផសងនទៀរកន ុងចាំនោម្
 ៉ុគគលិក នលើកណលងណរឧ ករែ៍ទាំងននេះ អាចត្រូវបានសមាល  ់នម្នរាគបានត្រឹម្ត្រូវ 
 នទ  ់ពីនត្ ើរចួ។ ពិនត្ោេះជាមួ្យនរាងចត្កផលិរសមាា រ រកិាខ រន ើម្បីកាំែរ់វធិានការថ្ន
ការសមាល  ់នម្នរាគឱ្យបានត្រឹម្ត្រូវ ជាពិនសសសត្មា ់ថ្ផទណ លមានសភាពទន់ និងមាន
រនធ   ូចជាកាស ល ុ ។ ពិចរោផែល់នូវគត្ម្ កាសាែ  ់ត្រនចៀក ណ លអាចនធវ ើនៅបាន។ 

• នពលនត្ជើសនរសីារធារ៉ុគីមី្សមាល  ់នម្នរាគ ត្រូវនត្ ើផលិរផលណ លអន៉ុញ្ជា រឱ្យនត្ ើត្បាស់
ត្ ឆ្ាំងនឹងជាំងឺកូវ ី-19 នៅកន ុង ញ្ា ីអន៉ុញ្ជា រឱ្យនត្ ើត្បាស់រ ស់ទីភាន ក់ង្អរការពារ  

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


 

 រាិែ ន (EPA)  និងនធវ ើតាម្ការណែនាំការនត្ ើត្បាស់ផលិរផល។ នត្ ើារធារ៉ុសមាល  ់នម្
នរាគណ លមានាល កថាមានត្ សិទធភាពត្ ឆ្ាំងនឹងនម្នរាគ ងកជាំងឺ (emerging viral 
pathogens) លាយនម្ៅខារ់រាវសមាា រផទេះ (diluted household bleach solutions) (លាយ 
5ាល  ត្ពាបាយកន ុងចាំែ៉ុ េះទឹកមួ្យហាគ  ុង) ឬទឹកអាល់ក៉ុលណ លមានជារអិាល់ក៉ុលរិច
 ាំផ៉ុរ 70% លមម្នឹងសមាា រនលើថ្ផទ។ ផែល់ការ ែុ្េះ ោែ ល ល់កម្មករនិនោជិរសែ ីអាំពី
នត្ោេះថាន ក់កន ុងការនត្ ើត្បាស់ារធារ៉ុគីមី្ នោលនៅអនកផលិរ រត្ម្ូវការខយល់នចញចូល 
និងលកខខែឌ រត្ម្ូវរ ស់ Cal/OSHA សត្មា ់ការនត្ ើត្បាស់ន យស៉ុវរែ ិភាព។  កម្មករ
និនោជិរណ លនត្ ើត្បាសទ់ឹកសមាា រ ឬារធារ៉ុសមាល  ់នម្នរាគត្រូវ ពាក់នត្ាម្ថ្  និង
ឧ ករែ៍ការពារនផសងនទៀរតាម្ការរត្ម្ូវន យការណែនាំនត្ ើផលិរផល។ អន៉ុវរែតាម្ វ ី
ធីាន្រសែសមាា រន ើម្បីឲ្យមានស៉ុវរែ ិភាពសត្មា ់អនកជាំងឺហ្ឺរណ លណែនាំន យម្នទ ីស៉ុខ
ភាពាធារែៈរ ស់រ ឋ California និងន ើម្បីធានឲ្យមានខយល់នចញចូលបានត្រឹម្ត្រូវ។ 

• នធវ ើតាម្ នោលការែ៍ណែនាំរ ស់ CDC ន ើម្បីធានបានថា ត្ ព័នធទឹកទាំងអស់មាន
ស៉ុវរែ ិភាពកន ុងការនត្ ើត្បាស់  នទ  ់ពីការ ិទទីតាាំង ៏យូរម្ក ន ើម្បីការ់ នែយហានិ
ភ័យ ថ្នជាំងឺរលាកសួរ ត្ នភទធៃន់និងជាំងឺនផសងនទៀរ ណ លឆ្លងតាម្ទឹក។ 

• ផែល់ នពលនវលាឱ្យកម្មករនិនោជិរបាននរៀនលាងសមាា រថ្ កន ុងនមា ងនវននធវ ើការរ ស់
ពួកនគ។ ត្រូវ ក់កិចចការជូរសមាា រជាណផនកមួ្យថ្នរួនទីរ ស់កម្មករ កាំ ុងនមា ងនធវ ើ
ការ។ ពិចរោទិញនសវាកម្មសាំអាររ ស់ភាគីទី ី ណ លសម្រម្យតាម្ណ លអាចនធវ ើនៅ
បាន។ 

• ន ើអាចនធវ ើនៅបាន, ក៉ុាំសមាា រកាំរាលឥ ឋន យនបាសសមាា រ ឬវធីិនផសងនទៀរណ ល
អាច ាំ ណ កធារ៉ុ ងកជាំងឺចូលនៅកន ុងខយល់បាន ល៉ុេះត្តាណរម្ន៉ុសសទាំងអស់នៅរាំ ន់
ននេះមានឈ៉ុរ PPE សម្ត្ស ។ នត្ ើមា ស៉ុីន ូម្ធូលីណ លមានរត្ម្ង HEPA នៅត្គ ់
ទីកណនលងណ លអាចនធវ ើនៅបាន។ 

•  នទ  ់ពីនភញៀវាន ក់នៅនហ្ើយ នត្គឿងសមាា រ រកិាខ រនៅតាម្កណនលង ជាំរុំ និងចាំែរ គួរណរត្រូវ
បាននបាសសមាា រ និងសមាល  ់នម្នរាគឱ្យបានត្រមឹ្ត្រូវ។ ននេះរមួ្ ញ្ច លូទាំងចនទ សអាាំង
ាច ់នៅអី កណនលងអងគ ុយ នទ  ់ នស ាំទាំងអស់ (ឧទហ្រែ៍នទងនោលរ ឺង់អងគ ុយ) 
កាលរ មូា នែទឹក និងឧ ករែ៍ភាា  ់ត្ ព័នធអគគ ិសនី និងទឹក។ 

 

ប័ចកត ីណែនាំអាំពីការរកាគ្ាែ តោងកា  

• ការប្ពាល៖ ការរកាគមាល ររាងកាយណរម្ា ង គឺមិ្នត្គ ់ត្ោន់ន ើម្បីការពារការចម្លង 
ជាំងឺ កូវ ី-19 ននេះនទ នហ្ើយការរកាគមាល រពីោន ជាង 6 ហ្វ ីរ ត្រូវបានណែនាំសត្មា ់
សកម្មភាពណ លនត្ ើកមាល ាំងខាល ាំង។   

• អន៉ុវរែ វធិានការន ើម្បីធានបាននូវការរកាគមាល រឆ្ៃ យពីោន ោ ងរិចត្បាាំមួ្យហ្វ ីរ រវាង
និងកន ុងចាំនោម្ ៉ុគគលិក នភញៀវ និងម្ន៉ុសសនផសងនទៀរម្កពីផទេះខ៉ុសោន ។ ននេះអាចរមួ្ ញ្ច លូ
ទាំងការ ាំន ើងរបាាំងកញ្ច ក់ជ័រថាល រវាង ៉ុគគលិក និងនភញៀវនៅតាម្ហាង កណនលងសត្មាក
កម្ានែ  កណនលងទទួលនភញៀវ ឬម្ែឌ លអនកនទសចរ ឬនត្ ើរ ូភាពន ើម្បណីែនាំអនកនទសចរពី
កណនលងឈរ ឬរត្ម្ង់ជួរ។ អនកទសសន និងអរិងិជនគួរណរត្រូវបានណែនាំពីកណនលងណ ល
ត្រូវឈរន យនត្ ើរ ូភាពឬាល កសញ្ជា ណ លនម្ើលន ើញ និង/ឬពាកយសាំ ីណ លសម្រម្យនៅ
នពលពួកនគរង់ចាំនត្ ើាែ នីយចក់ទឹក ាែ នីយចក់ RV ាែ នីយ ញ្ច លូហាគ ស និងទីតាាំង
នសវាកម្មត្សន ៀងោន នផសងនទៀរ។ 

• ត្ សិនន ើអាច ត្រូវអន៉ុវរែការផ្លល ស់ ្រូនវនកម្មករ នធវ ើការនៅកន ុងត្កមុ្ណ លបានចរ់តាាំង 
ផ្លល ស់ ្រូការម្ក ល់និងការចកនចញ និងសត្មួ្លនមា ងឈ ់សត្មាកន យអន៉ុនលាម្នៅ
តាម្ ទ បញ្ារែ ិត្បាក់ឈន លួនិងនមា ងន ើម្បីនជៀសវាងអនែរកម្ម (ទាំនក់ទាំនង  េះពាលរាង
កាយ) ឬការ ក់ជាត្កមុ្ៗកន ុងចាំនោម្ត្កមុ្ ៉ុគគលិក។ 

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
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/building-water-system.html
https://www.cdc.gov/nceh/ehs/elearn/prevent-LD-training.html
https://www.cdc.gov/nceh/ehs/elearn/prevent-LD-training.html


 

• នជៀសវាងការច ់ថ្ ាវ គម្ន៍ោន  ទេះថ្ ឬជល់ណកងថ្ ោន  និងការ  េះរាងកាយនផសងនទៀរ។ 

• ពិចរោផែល់ជូន ៉ុគគលកិ ណ លនសន ើស៉ុាំជនត្ម្ើសការពវកិចចណ លបានណករត្ម្ូវន ើម្បីការ់
 នែយទាំនក់ទាំនង (ការ  េះពាល់) រ ស់ពួកនគជាមួ្យអនកទសសន អរិងិជន និង ៉ុគគលិក
នផសងនទៀរ (ឧទហ្រែ៍  ូចជាការត្គ ់ត្គងារនពើភ័ែឌ  ឬត្គ ់ត្គងរត្ម្ូវការរ ឋបាលតាម្
រយៈការង្អរទូរគម្នគម្ន៍) ។ 

• ត្ រិ រែ ិករគួរណរតាម្ នកណនលងណ លម្ន៉ុសសអាចនឹងត្ មូ្លផ្ុាំោន  នហ្ើយធានឱ្យបានថា 
ការរកាគមាល រឆ្ៃ យពីោន  និងនោលការែ៍ណែនាំនផសងនទៀរត្រូវបានអន៉ុវរែ។ កណនលងទាំង
ននេះអាចរមួ្ ញ្ច លូទាំងទីលានកីឡា កណនលងជិេះសគ ី កណនលងបាល់នបាេះ ទីលានវាយរិសនីស 
នកាល ងទវ រ រាំ ន់នត្ ើត្បាស់នពលថ្ងៃណ លលបី និងកណនលងន ើរញុាំកម្ានែ។  ក់ាល កសញ្ជា សែ ីពី
រត្ម្ូវការការរកាគមាល រចមាៃ យរាងកាយ និងនលើកទឹកចិរែត្កមុ្ក៉ុាំឱ្យត្ មូ្លផ្ុាំោន មាន
ចាំនួននត្ចើនជាងចាំនួន ណ លត្រូវបានណែនាំ ឬអន៉ុញ្ជា រន យត្សកុកន ុងនខានធី។ 

• សត្មា ់កណនលងណ លផែលស់កម្មភាពកម្ានែនត្ៅផទេះណ លបាន ង់ត្បាក់ និងមានការ
ត្គ ់ត្គង ត្ រិ រែ ិករគួរអន៉ុវរែត្ ព័នធកក់ទ៉ុកជាម្៉ុន ន ើម្បីកាំែរ់ចាំនួននភញៀវទសសននៅ
ទីតាាំងននេះ។  

• ពិចរោអន៉ុវរែជនត្ម្ើសការ ញ្ជា ក់ន ម្ េះពីចមាៃ យសត្មា ់ការម្ក ល់ងមីនៅជាំរុំ ឬឧទាន 
RV តាម្ណ លអាចនធវ ើនៅបាន។  ក់ាល កសញ្ជា នៅត្ចកចូលឧទានន ើម្បីត្បា ់ ល់នភញៀវទ
សសននូវអវ ីណ លពួកនគត្រូវនធវ ើនៅនពលម្ក ល។់ ឧទហ្រែ៍ រាយនលខទូរសពទអនកទសសន
ន ើម្បីទកទ់ង ជាជាងឱ្យពួកនគត្រូវចូលម្កកណនលងច៉ុេះន ម្ េះ។ នលើកទឹកចិរែឱ្យនត្ ើអ៉ុីនធឺែិ
រ កន ុងការទូទរ់ការចាំោយ ការ ង់ត្បាក់ន យមា ស៉ុីនតាម្ាែ នីយនៅនឹងកណនលង ការ
ទូទរ់តាម្ការឥែទន ឬការទូទរ់តាម្ទូរសពទណ លអាចនធវ ើនៅបាន។ 

• ត្ សិនន ើការ ញ្ជា ក់ន ម្ េះពីចមាៃ យម្ិនអាចនធវ ើនៅបាននទ សូម្អនញ្ា ើញអនកម្កទសសន
ឱ្យម្កខាងនត្ៅន ើម្បី ញ្ជា ក់ន ម្ េះ ត្ សិនន ើអាច នផញើអ៉ុីណម្ល ង្អក ន់ថ្ ទទួលនៅពួកនគ។ 
នៅនពលចាំបាច់  ឹកនាំឬ ញ្ជ នូអនកទសសនន យផ្លទ ល់នៅកណនលងរ ស់ពួកនគនៅនពល
នគម្ក ល់ ត្ស តាម្លកខខែឌ រកាគមាល រចមាៃ យពីោន ។ មួ្យត្គួារអាចកាន់កា ់កណនលង
នបាេះរង់ ឬ នទ ់ជួលបានណរមួ្យ  ៉ុនោណ េះ នហ្ើយនភញៀវទសសន ណ លម្ិនបានច៉ុេះន ម្ េះ ម្ិន
គួរត្រូវបានអន៉ុញ្ជា រឱ្យចូលនៅកណនលងនបាេះជាំរុំ ឬឧទាន RV ន ើយ។ 

• ពិចរោអន៉ុវរែ ាំនែើរការឱ្យអនកទសសនទិញទាំនិញជាម្៉ុនពីហាងទាំនិញទូនៅរមួ្មានអ៉ុស 
ម្ហ  ូអាហារ ឬទាំនិញនផសងនទៀរ នហ្ើយឱ្យ ៉ុគគលិក ឹកទាំនិញនៅជាំរុំ ឬ RV រ ស់អនកទសសន។ 

• ទីធាល ខាងនត្ៅសត្មា ់ការជួ ជ៉ុាំោន និងកម្ម វធីិជាត្កមុ្ រមួ្មាននរាងសាំោក់ នភល ើងកោែ ល
ម្ន៉ុសសព័ទធជ៉ុាំ វញិ ផទេះបាយនបាេះជាំរុំ និងកណនលងសណម្ែងនលើទីវាលគួរណរ ិទ ណ ល។  កនចញ 
 ក់ទ៉ុកន យណ ក  ក់ាល កសញ្ជា  ឬ ក់ នទេះណខសព័ទធនូវកណនលងអងគ ុយទាំងអស់ កណនលង
រមួ្សត្មា ់ រនិភាគអាហារ កណនលងធម្មតា និងកណនលងអងគ ុយណ លមានម្ន៉ុសសនត្ចើននក់ 
(រមួ្ទាំងកណនលងអងគ ុយជ៉ុាំវញិរនតែ នភល ើង) ន ើម្បីក៉ុាំឱ្យនភញៀវម្កជួ ជ៉ុាំោន ។  

• កណនលងជត្ម្កញុាំអាហាររូចៗ ូចជាកណនលងណ លជាធម្មតាផែល់កណនលងាន ក់នៅសត្មា ់ណរ
ត្កមុ្ត្គួារ  ៉ុនោណ េះ អាចនៅន ើក ាំនែើរន យមានការរ ៉ឹររបិរទក់ទងនឹងការការរកាគ
មាល រចមាៃ យរាងកាយ (ឧទហ្រែ៍ កាំែរ់ការនត្ ើត្បាស់សត្មា ់ណរមួ្យត្គួារកន ុងមួ្យ
នពល) ។ 

• ពិនិរយកណនលងនបាេះជាំរុំ និងរាំ ន់ឧទាន RV ន ើងវញិ ន ើម្បីកាំែរ់ថា នរើឧទានននេះត្រូវ
ការត្ រិ រែ ិការន យ ក់ចាំនួនម្ន៉ុសសរិចជាងននេះ ន ើម្បីការរកាគមាល រចមាៃ យរាង
កាយណ រ ឬោ ងោ។ 

• ណករត្ម្ូវការត្ ជ៉ុាំរ ស់កម្មកទាំងអស់ន ើម្បីធានថា ការរកាគមាល រឃ្ល រឆ្ៃ យពីោន  និង
នធវ ើការត្ ជ៉ុាំ ៉ុគគលត្កមុ្រូចៗ នៅតាម្កណនលងនន ន ើម្បីរកានោលការែ៍ណែនាំថ្នការ
រកាគមាល រឃ្ល រឆ្ៃ យពីោន ។ ជួ ត្ ជ៉ុាំជាមួ្យ ៉ុគគលិកតាម្រយៈទូរសពទ តាម្រយៈអ៉ុីនធឺែិរ 



 

ឬនៅកណនលងខាងនត្ៅ តាម្ណ លអាចនធវ ើនៅបាន។ ពិចរោនធវ ើការសមាា សន៍ និងការ
ពនយល់ការង្អរនពលចូលសត្មា ់ ៉ុគគលិកងមីតាម្អ៉ុីនធឺែិរ តាម្ណ លអាចនធវ ើនៅបាន។ 

 

ការពិចារណរណលែម្ស័ប្ារប់្រតិរតតកិរជិោះ គ័ ី 

• ត្ រិ រែ ិករជិេះសគ ី ត្រូវណរកាំែរ់ចាំនួន និងសិទធិចូលនៅកាន់រាំ ន់មូ្ល ឋ ន និងកណនលង
កម្ានែខាងនត្ៅនផសងនទៀរ ណ លអាចសនត្ម្ចបានន យការអន៉ុវរែ វធិានការរមួ្មាន៖ 

o រត្ម្ូវឱ្យអរិងិជនទាំងអស់មានសាំ ៉ុត្រជិេះកន្រនែកណ លបានទិញទ៉ុកជាម្៉ុន  ែណ ចូល
កម្ានែ  ឬការកក់ទ៉ុកជាម្៉ុន ន ើម្បីចូលនៅកាន់រាំ ន់មូ្ល ឋ ន ន ើម្បីជិេះកន្រនែកសគ ី / 
ឬកន្រនែកណខសកា ។ 

o  ញ្ឈ ់ថ្ងៃលកស់ាំ ៉ុត្រ 

o ណករត្ម្ូវនោលការែ៍ចររងយនែ  ន យកាំែរ់ការចររងយនែសត្មា ់ណរអនកមាន
សាំ ៉ុត្រចូលណរ  ៉ុនោណ េះ។ 

o ត្រូវរត្ម្ូវឱ្យទិញសាំ ៉ុត្ររងយនែជាមួ្យសាំ ៉ុត្រជិេះកន្រនែក នហ្ើយកាំែរ់ រនិវែចាំែររង
យនែន ើម្បីការ់ នែយការនត្ ើត្បាស់ទីណនលងននេះជាាធារែៈ។ 

• គួរណករត្ម្ូវនោលការែ៍ចររងយនែ  ន យឱ្យចរបានសត្មា ់ណរអនកមាន ែណ ចូល
កម្ានែ  ឫសាំ ៉ុត្រជិេះកន្រនែក នហ្ើយរត្ម្ូវឲ្យមានសាំ ៉ុត្រចររងយនែ  រមួ្ម្កជាមួ្យ ែណ
ចូលកម្ានែ  ឬសាំ ៉ុត្រជិេះកន្រនែកផងណ រ។ កាំែរ់ រនិវែចាំែររងយនែ  ន ើម្បីឱ្យអនកណ ល
ោម ន ែណ ចូលកម្ានែ  ឬសាំ ៉ុត្រជិេះកន្រនែក ម្ិនចូលចរ។ 

• អន៉ុវរែ វធិានការននន ើម្បីធានបាននូវការរកាគមាល ររាងកាយោ ងរិចត្បាាំមួ្យហ្វ ីរ
ត្គ ់នពលនវលា នៅចននល េះម្ន៉ុសសម្កពីត្គួារខ៉ុសោន   ូចជានៅនពលណ លនភញៀវកាំព៉ុង
រង់ចាំការជិេះរងយនែ ឹកនភញៀវ។ ននេះអាចរមួ្ ញ្ច លូទាំងការនត្ ើត្បាស់រនាំងគមាល ររាង
កាយ ឬសញ្ជា នម្ើលន ើញ (ឧទហ្រែ៍សញ្ជា សមាគ ល់នលើកត្មាល ឬសញ្ជា ន ើម្បចីងអ ុល ង្អហ ញ
កណនលងណ លកម្មករនិនោជិរ និងអរិងិជនគួរឈរ)។  

• ការរត្ម្ង់ជួរទាំងអស់នៅកណនលងនលងសគ ីត្រូវណរអន៉ុវរែណរ រ ិទខាងនត្ៅអោរ  ៉ុនោណ េះ។ 
 នែយការឈររត្ម្ង់ជួរនៅណផនកខាងកន ុងអោរ សត្មា ់ការជិេះកន្រនែកណខសកា  ឬជិេះរងនភល ើ
ងនលើអាកាស។  នងក ើរត្ ព័នធឈររត្ម្ង់ជួរនៅខាងនត្ៅ ម្៉ុននពលចូលនៅត្ រិ រែ ិការ
ខាងកន ុង។  ិទណផនកថ្នណខសទញនៅខាងនត្កាយ ឬជួរនត្កាយ ន ើម្បីធានឲ្យមានការរកាគ
មាល រត្គ ់ត្ោន់រវាងអរិងិជន និងអនកទសសន។ 

• ការជិេះរនទេះនហាេះនលើអាកាស គួរណរត្រូវបាន ក់កត្ម្ិត្រឹម្ត្គួារណរមួ្យ ការនលើកណលង
អាចត្រូវបាននធវ ើន ើងសត្មា ់ម្ន៉ុសសម្កពីត្គួារនផសងោន  នៅនពលណ លការជិេះមានរយៈ
នពលរិចជាង 15 នទី នហ្ើយអនកណ លម្កពីត្គួារនផសងៗោន  ត្រូវបានអងគ ុយនៅឆ្ៃ យពី
ោន តាម្ណ លអាចនធវ ើនៅបាន   ៉ុណនែម្ិនមានកណនលងអងគ ុយរិចជាងមួ្យនៅអី ច់ពីោន
នទ។  

• ត្កមុ្ហ្ ៉ុន ឹកជញ្ជ នូណ លបានភាា  ់ម្កជាមួ្យ (ឧទហ្រែ៍ ត្កមុ្ហ្ ៉ុនទូកណចវ ឹកអនក ាំនែើរ 
ឬរនទេះនភល ើងកម្ានែនលើអាកាស) ត្រូវ ក់កត្ម្ិរចាំនួនត្រឹម្ត្គួារណរមួ្យ សត្មា ់ត្កមុ្ហ្ ៉ុន
 កឹជញ្ជ នូណ លមានសម្រែភាព ឹកជញ្ជ នូ 10 នក ់ឬរិចជាងននេះ។ សត្មា ់ត្កមុ្ហ្ ៉ុន ឹក
ជញ្ជ នូណ លមានសម្រែភាព ឹកជញ្ជ នូនលើសពី 10 នក់ ននេះសម្រែភាព ឹកជញ្ជ នូត្រូវបាន
 ក់កត្ម្ិរនៅ 25% ន យមាន ងអ ចួន ើក នទេះ ីជានៅកន ុងអាកាសធារ៉ុម្ិនលា  នហ្ើយ
កណនលងអងគ ុយត្រូវណរត្រូវបាននរៀ ចាំន ើម្បីធានបាននូវការរកាគមាល រពីោន ចមាៃ យ
ត្បាាំមួ្យហ្វ ីររវាងសមាជិកថ្នត្គួារនផសងៗោន ។ សមាជិកត្គួារម្ិនចាំបាច់អងគ ុយ ច់ពី
ោន ត្បាាំមួ្យហ្វ ីរនទ។ 



 

• ណកសត្មួ្លកណនលងអងគ ុយនៅអីនៅនលើកន្រនែក ន ើម្បីអន៉ុវរែតាម្លកខខែឌ ថ្នការរកាគមាល រ
រាងកាយ។ ឧទហ្រែ៏ រមួ្ ញ្ច លូមានការអងគ ុយនៅត្គ ់កណនលងជិេះ ឬជួរោនជាំនិេះ ន យ
កាំែរ់ចាំនួនអនកជិេះ ន ើម្បីអន៉ុញ្ជា រឱ្យមានកណនលងទាំននរចននល េះត្កមុ្ត្គួារ។ ល។  ក់ាល ក
សញ្ជា ន ើម្បីជួយឲ្យអរិងជិន ឹងអាំពីកណនលងណ លត្រូវអងគ ុយ។ 

• តាម្វធិានទូនៅ កម្មករគួរនជៀសវាងការជួយ/នលើកអរិងិជនន យនត្ ើរាងកាយ។ 
ត្ សិនន ើអរិងិជនត្រូវការជាំនួយ សូម្សួរសមាជិកត្គួារនផសងនទៀរឱ្យជួយ។ (កម្មករនៅ
ណរត្រូវការជាំនួយរាងកាយ/នលើកនភញៀវកន ុងករែីមានការជនម្លៀសម្ន៉ុសសជិេះ)។ 

• ត្ រិ រែ ិករជិេះសគ ីត្រូវនចៀសវាងសកម្មភាពណ លជាំរ៉ុញឱ្យមានការជួ ជ៉ុាំជាត្កមុ្ និងគួរណរ
 ឹងអាំពីនោលការែ៍កន ុងរ ឋ និងរាំ ន់សែ ីពីលកខខែឌ ថ្នការជួ ជ៉ុាំ ឬត្ មូ្លផ្ុាំជាត្កមុ្រ ស់
យ៉ុវជន និងម្ន៉ុសសនពញវយ័ ន ើម្បីកាំែរ់ថា នរើថាន កហ់ារ់ជិេះសគ ី នម្នរៀន ការអន៉ុវរែជាត្កមុ្ 
អាចនធវ ើន ើងបានឬនទ។ 

• នលើកទឹកចិរែអរិងិជនឱ្យនធវ ើការទិញតាម្អ៉ុីនធឺែិរ (ម្៉ុននពលពួកនគម្កនលង) ឬពីកម្ម
 វធីិម្ែងនៅខាងកន ុងកណនលងនលងសគ ីខាងកន ុងអោរ ន ើម្បីការ់ នែយជួរការរត្ម្ង់ជួរ និង
ត្ រិ រែ ិការទូទរ់នៅនឹងកណនលង។ ន ើអាចនធវ ើនៅបាន នជៀសវាងការទិញសាំ ៉ុត្រត្ក ស
ណ លរត្ម្ូវឲ្យកម្មករទទួលវាសត្មា ់ការនសកន។  

• វាយរថ្ម្លការនរៀ ចាំទូចក់នាណ លអរិងិជនរកាទ៉ុករ ស់រ រផ្លទ ល់ខល នួន ើម្បីធានថា
កណនលងទាំងននេះអាចត្រូវបានសមាា រ និងសមាល  ់នម្នរាគជាត្ ចាំ និងមានទាំហ្ាំសម្រម្យ
ន ើម្បីអន៉ុញ្ជា រ=jyមានការរកាគមាល ររាងកាយ។ ពិចរោ ិទ ឬ ងវ ិលណផនកខលេះន ើម្បី
អន៉ុញ្ជា រឱ្យរកាគមាល ររាងកាយសម្ត្ស កន ុងនពលម្មាញឹក។  ក់ផ្លល កសញ្ជា រុំលឹកអរិងិ
ជនឱ្យរកាគមាល ររាងកាយោ ងរិចត្បាាំមួ្យហ្វ ីរ និងរង់ចាំអនកនផសងនចញសិន ម្៉ុននពល
នៅជិរកណនលងទូចក់នា។ ពិចរោនលើការ ក់កម្មករនៅកន ុងរាំ ន់ចក់នារ ន ើម្បី
កាំែរ់ចាំនួនម្ន៉ុសសកន ុងកណនលងកន ុងនពលណរមួ្យ។ សមាា រ និងសមាល  ់នម្នរាគទូចក់នារ
ចននល េះនពលនត្ ើត្បាស់នមួី្យៗ ឬផែល់ជូនងង់ន ើម្បីឱ្យអរិងិជនអាច ក់រ ស់រ រផ្លទ ល់
ខល នួចូលកន ុងងង់ទាំងននេះម្៉ុននឹង ក់វាចូលកន ុងទូចក់នា។  

• កន ុងករែីមានភាពអាសនន ត្ រិ រែ ិករសគ ី គួរពិចរោ និងនរៀ ចាំ ណផនការ ន ើម្បីរកាគមាល
ររាងកាយកន ុងរាំ ន់ណ លមានកណនលងត្ចកចូលនិងនចញ និងរាំ ន់ឆ្កសត្មា ់អរិងិជ
ន។ 

• ពិធីការសមាា រ និងសមាល  ់នម្នរាគ ជានរឿងសាំខាន់សត្មា ់ថ្ផទ  េះនត្ចើន ង រនទេះនហាេះនលើ
អាកាស ទូកណចវ ឹកអនក ាំនែើរ រនទេះនភល ើងកម្ានែនលើអាកាស ឬរាំ ន់នផសងនទៀរ រមួ្ទាំង
ាែ នីយផុ្កអនក ាំនែើរ និងកណនលងគិរល៉ុយ។ សមាា រ និងសមាល  ់នម្នរាគនលើថ្ផទទាំងអស់ឱ្យ
បាននទៀងទរ់ជាញឹកញ ់ចាំនពាេះអរិងិជន ឬ ៉ុគគលិក រមួ្ទាំងកណនលងអងគ ុយរ ស់ត្កមុ្
ហ្ ៉ុន  ង្អក ន់ថ្  ទត្ម្ថ្  ឧ ករែ៍ ង្អខ ាំង ត្ នហាងកាន់ និងរបារទ ់។ល។ 

•  នងក ើរនត្ កង់ និងវធីិាន្រសែកន ុង ាំនែើរការសមាា រ និងសមាល  ់នម្នរាគន យអន៉ុនលាម្
នៅតាម្ការណែនាំនត្ ើផលិរផលសមាា រ និងការណែនាំរ ស់អនកផលិរោនយនែ ក
ន្រនែក និងរងនភល ើង និងណផាកនលើត្ នភទថ្នថ្ផទណ លត្រូវបានសមាា រ។ ត្រូវធានថា នពល
នវលាសមាល  ់ និងនពលនវលាសម្ង រួវរី៉ុស ត្រូវបានពិចរោម្៉ុននពលន ើក ាំនែើរការរនទេះ
នហាេះនលើអាកាស ឬទូកណចវ ឹកអនក ាំនែើរ។ល។ ត្រូវធានថារនទេះនហាេះនលើអាកាស ឬទូក
ណចវ ឹកអនក ាំនែើរ គឺមានស៉ុវរែ ិភាព (រមួ្ទាំង ការចក់នាស៉ុវរែ ិភាពតាម្ការចាំបាច់) 
ន ើម្បីឲ្យ ៉ុគគលិកអាច ាំនែើរការត្ ក ន យស៉ុវរែ ិភាពនៅនពលពួកនគត្រូវនធវ ើការសមាា
រ។  

 

 

 

 



 

ការពិចារណរណលែម្ស័ប្ារក់ារកម្សាលតបៅបប្ៅផ្ទោះបផ្េង
បទ្យៀត 

• សកម្មភាព និងកីឡាណ លបាននរៀ ចាំភាគនត្ចើន  ូចជាកីឡាបាល់នបាេះ កីឡាន ស  ល 
និងបាល់ទរ់ ណ លត្រូវបាននធវ ើន ើងនៅនលើទីធាល សួនចារ កណនលងន ើកចាំហ្ នហ្ើយទីលាន
ត្រូវបាន ក់កត្ម្ិរចាំនពាេះការណែនាំសដ ីពីកីឡាសត្មា ់យ៉ុវជន។ អានការណែនាំអាំពី
កីឡាសត្មា ់យ៉ុវជន និងជាមួ្យម្ន្រនែ ីស៉ុខភាពាធារែៈមូ្ល ឋ ន ន ើម្បីកាំែរ់អាំពី
កត្ម្ិរណ លត្គូ ងវ ឹក និងអរែពលិក ណ លម្ិនណម្នម្កពីត្កមុ្ត្គួារ ឬផទេះណរមួ្យ ត្រូវ
អន៉ុវរែតាម្ ពាក់ព័នធនឹងចមាៃ យពីោន ។ សមាជិកត្គួារណរមួ្យអាចចូលរមួ្កន ុង
សកម្មភាពនិងកីឡាណ  ននេះជាមួ្យោន បាន។   

• កណនលងណ ល  េះពាល់នត្ចើន សកម្មភាពហានិភ័យខពស់ និងកីឡាណ លមានទាំនក់ទាំនង
រាងកាយជិរខាល ាំងណ លរត្ម្ូវឲ្យមានការនៅជិរោន រិចជាងត្បាាំមួ្យហ្វ ីររវាងសមាជិក
ត្គួារនផសងោន គួរណរត្រូវបានផ្លា ករហូ្រ ល់នពលអន៉ុញ្ជា រឲ្យ នែន ើង វញិ។ ននេះរមួ្
 ញ្ច លូត្ពឹរែ ិការែ៍កីឡាជាត្កមុ្ កីឡាបាល់នបាេះ សកម្មភាពកីឡាត្ កួរទល់ោន  ការ
ត្ ោាំង ឬការរាាំជាន ើម្។ នម្ើលការណែនាំអាំពីកីឡាសត្មា ់យ៉ុវជន សត្មា ់ព័រ៌មាន
 ណនែម្សដ ីអាំពីសកម្មភាពអវ ីខល េះណ លត្រូវបានអន៉ុញ្ជា រ។ 

• ការ់ នែយសកម្មភាពកម្ានែខាងនត្ៅណ លមានទាំនក់ទាំនងជិរោន ខាល ាំង ល់ត្កមុ្ត្គួា
រ។ ននេះរមួ្ ញ្ច លូទាំងការជួលទូក នលងបាល់នបាេះ និងបាល់ទេះ វគគ នរៀនន ើងណខសពួរ និង
ន ើងជញ្ជា ាំង។ នៅកណនលងនបាេះជាំរុំ និងសួនឧទាន RV សូម្ពិចរោថា នរើការន ើរណ  ធម្ម
ជារ ិរាត្រីភាពយនែ ការវាយកូននហាគ លមួ្យណភលរ ការនលងរកកាំែ ់ទីតាាំងភូម្ិាន្រសែ  ការ
ត្ មាញ់សរវតាម រ ឬសកម្មភាពនផសងនទៀរអាចត្រូវបាន នងក ើរន ើងសត្មា ់ត្កមុ្ត្គួារ
តាម្រន ៀ ណ លរកាគមាល រនៅឱ្យឆ្ៃ យពីោន ។ 

• ណករត្ម្ូវសកម្មភាពកម្ានែនត្ៅផទេះតាម្ការចាំបាច់ ន ើម្បីអន៉ុញ្ជា រឱ្យត្គួារនត្ចើនអាច
នត្ ើត្បាស់កណនលង ឬឧ ករែ៍ខែៈណ លរកាគមាល រនៅឱ្យឆ្ៃ យពីោន ។ ការណកណត្ ណ  ននេះ
នឹងមានលកខែៈជាក់លាក់សត្មា ់សកម្មភាពនីមួ្យៗ នហ្ើយវាអាត្ស័យនលើចាំែ៉ុ េះរ ស់
កណនលងផងណ ល ក់បាន  ៉ុនម ននក់ ក៏  ៉ុណនែ  ឧទហ្រែ៍មួ្យចាំនួនរមួ្មាន៖ 

o  វាយកូននហាគ លនៅនលើទីលានវាយកូននហាគ លនហ្ើយរត្ម្ូវឱ្យមានត្គួារមួ្យកន ុងមួ្យ
រនទេះវាយកូននហាគ ល។ 

o កាំែរ់ពីចាំែ៉ុ េះ ឬចាំនួនម្ន៉ុសសននាទត្រីន យមានការណែនាំ ការ របាញ់សរវ ឬ
ការនធវ ើ ាំនែើរតាម្ទូកជាលកខែៈជាត្កមុ្ៗ រូច ឬការនរៀ ចាំកណនលងអងគ ុយន ើងវញិ
នៅនលើទូក ឬោនជាំនិេះនផសងនទៀរ។ 

o នរៀ ចាំកាលវភិាគថ្ននពលនវលាចូល ាំនែើរការន ើម្បីកាំែរ់ពីចាំែ៉ុ េះម្ន៉ុសសនៅកន ុងទី
លានឬកណនលងជិេះនសេះ ត្ សិនន ើមានរត្ម្ូវការណ លទម្ទរឱ្យមានការនរៀ ចាំកាល
 វភិាគារងមី ន ើម្បីការរកាគមាល រចមាៃ យរាងកាយ។ 

• ណកណត្ សកម្មភាពលាំ ណហ្កម្ានែននណ លនៅខាងនត្ៅអោរ កណនលងចាំបាច់ ន ើម្បី
ធានពិធីារសមាា រ និងកមាច រ់នម្នរាគបានត្រឹម្ត្រូវ (រមួ្មាន ការសងករ់ធៃន់នលើអន
ម្័យថ្ បានលាម្៉ុន និងនត្កាយការនត្ ើត្បាស់ឧ ករែ៍រមួ្ោន  និងថ្ផទខាងនលើណ លបាន  េះ
ញឹកញ ់) អាចត្រូវបានអន៉ុវរែ។  វធិានការែ៍ណ  ននេះនឹងមានលកខែៈជាក់លាក់
សត្មា ់ត្ នភទសកម្មភាពនិមួ្យៗ និងសត្មា ់ចាំែ៉ុ េះថ្នកណនលង   ៉ុណនែឧទហ្រែ៍មួ្យ
ចាំនួន រមួ្មាន៖ 

o នលើកទឹកចិរែអនកទសសនឱ្យយកសមាា រផ្លទ ល់ខល នួរ ស់ពួកនគ ក់តាម្ខល នួ
ត្គ ់ទីកណនលង តាម្ណ លអាចនធវ ើនៅបាន ន ើម្បីការ់ នែយការនត្ ើឧ ករែ៍
រមួ្ោន នត្ចើន។ 

https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-youth-sports--en.pdf
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o កណនលងជាំរុំនិមួ្យៗគួរណរត្រូវបានាន ក់នៅន យសមាជិកត្គួារណរមួ្យ។ 

o នៅតាម្កណនលងជិេះនសេះ ត្រូវសមាា រ និងសមាល  ់នម្នរាគជាត្ ចាំ នូវគនល ឹេះរ ង 
កាលបាញ់ទឹកលា ិរ ណខសត្ នៅក រនស់រាង ូចសត្មា ់កាយសាំរាម្ កង់រនទេះរ៉ុញ 
និងរ ស់រ រនត្ ើត្បាស់ញកឹញ ់នផសងនទៀរ ឬ នទ  ់ពី ៉ុគគលិក  េះពាល់វានហ្ើយ។ 

o សត្មា ់ការជួលឧ ករែ៍ននាទជាត្កមុ្រូចៗ ត្ រិ រែ ិការត្រូវធានថា អរិងិជន
អាចទទួលបានកណនលងលាងថ្  ឬទឹកលាងថ្ នៅនលើនវា។ 

o សមាា រនិងនធវ ើឱ្យមានអនម័្យនូវត្ោ ់ត្ពួញ នៅម្៉ុន និងនត្កាយនពលនត្ ើវាបាញ់ធន នូហ្ើយ។ 

• នៅនពលជួយផែលស់នម្លៀក ាំពាក់ ល់ម្ន៉ុសសមាន  ូចជាមួ្កស៉ុវរែ ិភាព ឧ ករែ៍ការពារ 
សនម្លៀក ាំពាក់ការពារ អាចធាំការពារស៉ុវរែ ិភាព ឬរ ស់រ រនផសងនទៀរ កម្មករគួរណរការ
រកាគមាល រចមាៃ យរាងកាយ។ ន ើអាចនៅរចួ  ៉ុគគលិកគួរណរ ង្អហ ញពីរន ៀ នត្ ើសមាា រ និង
នសល ៀកពាក់ឱ្យបានត្រឹម្ត្រូវឱ្យនគនម្ើលនធវ ើតាម្ ជាជាងខិរចូលជិរ ន ើម្បីជួយន យផ្លទ ល។់ 

ការពិចារណរណលែម្ស័ប្ាររ់លទរ់័ប្ាក លិងកណលែង
ងូតទ្យកឹរមួ្សជា័ែគ្ម្សល៍ 
• កណនលងនបាេះជាំរុំ ឧទាន RV ត្ រិ រែ ិករសគ ី និងអនកកម្ានដកម្ានែនត្ៅផទេះនផសងនទៀរ គួរ

គិរគូរពីចាំនួន ៉ុគគលិក និងលកខខែឌ រត្ម្ូវថ្នករផុ្ក និងធនធាននផសងនទៀរ ន ើម្បី
ធានឱ្យបានថា  នទ ់ទឹកាធារែៈនត្ ើរមួ្ោន  គឺអាចសមាា រ និងសមាល  ់នម្នរាគបាន
នពញមួ្យថ្ងៃ។  

• នត្គឿង រកិាខ រ នទ ់ទឹក ណ លនត្ ើរមួ្ គួរណរត្រូវបានសមាា រឱ្យបាននទៀងទរ់ EPA - ន យ
នត្ ើថាន ាំសមាល  ់នម្នរាគណ លបានច៉ុេះ ញ្ា ីនពញមួ្យថ្ងៃ។ ថ្ផទណ ល  េះញឹកញ  ូ់ចជាកាលរុំមា 
នែទឹក  ងគន់  ៉ុាំ ង្អក ន់ថ្ ទវ រ និងក៉ុងតាក់នភល ើងត្រូវណរសមាា រនិងសមាល  ់នម្នរាគឱ្យបាន
ញឹកញ ់។ កម្មករគួរណរត្រូវបាន ែុ្េះ ោែ លអាំពីនត្ោេះថាន ក់និងការនត្ ើត្បាស់ផលិរផល
ងមីឱ្យបានត្រឹម្ត្រូវតាម្លកខខែឌ រ ស់ Cal/OSHA និងគួរត្រូវបានផែល់ជូននូវឧ ករែ៍
ការពារចាំបាច់សត្មា ់ផលិរផលសមាា រជាក់លាក់ណ លកាំព៉ុងនត្ ើ ូចជានត្គឿងការពារ
ណភនកឬនត្ាម្ថ្ ជាន ើម្។ 

•  នងក ើរនិងត្ កាសកាលវភិាគសាំអារនៅត្គ ់ទីតាាំង នទ ់ទឹកទាំងអស់។  ក់ត្ កាស
កាលវភិាគសាំអារនៅនលើមារ់ទវ រត្ចកចូលន ើម្បីឱ្យនភញៀវ ឹងថានពលោពួកនគអាច ឬម្ិន
អាចនត្ ើត្បាស់ នទ ់ទឹកបាន។ ត្រូវត្បាក ថាបាន ិទ នទ ់ទឹកកន ុងអាំ ុងនពល ាំនែើរការ
សាំអារ និងសមាល  ់នម្នរាគ។ 

• ពិចរោនត្ ើ ញ្ា តី្រួរពនិិរយ ឬត្ ព័នធសវនកម្មន ើម្បីតាម្ នថានរើការសមាា រត្រូវបាន
អន៉ុវរែញឹកញ ់បាន  ៉ុោណ ។ 

• អន៉ុញ្ជា រឱ្យនត្ ើ នទ ់ចូលងូរទឹកផ្លក ឈូកបានត្ សិនន ើមានការរកាចមាៃ យ ច់ន យ
ណ កពីោន នៅនឹងកណនលងននេះ ឬក៏មានាល កសញ្ជា  ិទផាយន ើម្បី ញ្ជា ក់ពីលកខខែឌការ
រកាគមាល រចមាៃ យរាងកាយ។ ត្ សិនន ើការនៅ ច់ន យណ កពីោន  ឬការការរកាគមាល
រចមាៃ យរាងកាយមិ្នអាចនធវ ើបានននេះនទ កណនលងទាំងននេះគួរណរ នែ ិទវាសិន។ 

• ធានថានត្គឿង រកិាខ រអនម័្យនៅណរ ាំនែើរការនហ្ើយត្រូវបានរកាទ៉ុកជា នែ នទ  ់ ត្គ ់
នពលនវលាទាំងអស់។ ផែលា់  ូ  កណនសងត្ក ស និងទឹកអនម្័យលាងថ្  ណនែម្នៅនពល
ចាំបាច់។  ាំន ើងឧ ករែ៍ណ លម្ិននត្ ើថ្ ច៉ុច ឬ  េះត្ សិនន ើអាច រមួ្ទាំងឧ ករែល៍ាង
ថ្ ន យច ់ចលន កាលរ៉ុុំមា នែសវ ័យត្ វរែ ិ មា ស៉ុីនបាញ់ា  ូ ក់ថ្  មា ស៉ុីនបាញ់ទឹក
អនម្័យ ក់ថ្  និងឧ ករែ៍ នញ្ចញត្ក ស។ 

• ពិចរោណកណត្ ទវ រថ្ន នទ ់ទឹកចត្ម្េុះណ លមាននត្ចើនកណនលងណ លអាចន ើក និង ិទវា
ន យម្ិនចាំបាច់  េះថ្ ទវ រ ឧ ករែ៍ន ើក ឬត្ រិ រែ ិករទវ រនត្ ើនភល ើងណ លច៉ុចន យថ្  
តាម្ណ លអាចនធវ ើនៅបាន។ ត្ សិនន ើទវ រម្ិនអាចត្រូវបានន ើកន យម្ិន  េះថ្  ឬ

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
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ត្ រិ រែ ិករន ើកទវ រន យនត្ ើថ្ បាននទ រ៉ុញទវ រឱ្យន ើកនិង/ឬ ក់ធ៉ុងសាំរាម្នៅមារ់ទវ រ 
ន ើម្បីធានថា កណនសងត្ក សអាចត្រូវបាននត្ ើ និងនបាេះនចលន យង្អយនៅនពលន ើក
ទវ រ។ ទីតាាំង និងការកាំែរ់ទីតាាំងថ្នកណនលង ក់កាកសាំែល់សាំរាម្ ម្ិនគួរ  េះពាល់ ល់
ការចកនចញ ការជននល ៀសខល នួនចញពីអោរនពលត្ោអាសនន ឧ ករែ៍សនន្រង្អគ េះ នទ ន់ ឬ
ការាន ក់នៅសម្រម្យោមួ្យណ លផែល់ជូននត្កាម្ចា ់សែ ីពីជនពិការអានម្រកិាាំង។ ត្រូវ
ត្បាក ថា ធ៉ុងសាំរាម្ត្រូវបានចក់នចលជាត្ ចាំ។ 

• ការត្គ ់ត្គងកណនលងនបាេះជាំរុំ និងឧទាន RV គួរណរនលើកទឹកចិរែឱ្យនភញៀវាន ក់នៅកន ុងោន
យនែណ លមាន ងគន់និងផ្លក ឈូកងូរទឹក / ឧ ករែ៍ងូរទឹក និងនលើកទឹកចិរែឱ្យនត្ ើ
ត្បាស់នត្គឿង រកិាខ រផ្លទ លខ់ល នួជាជាងនត្ ើកណនលងរមួ្ោន ត្ សិនន ើអាច។ 

• ផែល់ព័រ៌មានអាំពីរន ៀ លាងថ្ ឱ្យបានត្រឹម្ត្រូវន យរមួ្ទាំងការណ លត្រូវពយួ រផ្លល កសញ្ជា
នៅកន ុង នទ ់ទឹកឬ នទ ់សត្មាក។ 

 

ការពិចារណរណលែម្សបទ្យៀត័ប្ារ់អាងណែលទ្យឹក លងិទ្យី
កណលែងណដលាលទ្យឹក 

• កណនលងជាំរុំ ឧទាន RV ត្ រិ រែ ិករសគ ី និងត្ រិ រែ ិករនសវាាន ក់នៅនផសងនទៀរ ណ លមាន
អាងណហ្លទឹក និងទី នទេះរុំអិល កណនលងងូរទឹកនៅដ  សូោ និង នទ ់សទ ីម្ គួរចរ់ វធិាន
ការ ណនែម្ ន ើម្បីធានឲ្យបានថា នត្គឿង រកិាខ រអោរទាំងននេះត្រូវបានសមាា រ និងសមាល  ់
នម្នរាគបានត្រឹម្ត្រូវសត្មា ់ការនត្ ើត្បាស់រ ស់នភញៀវនៅតាម្ នោលការែ៍ណែនាំរ ស់ 
CDC។ 

• ទីកណនលងណ លអាចនត្ ើបានណរអាងទឹកនៅដ ខាងនត្ៅអោរ ត្រូវធានថារកាចមាៃ យ
ោ ងរិចត្បាាំមួ្យហ្វ ីរត្គ ់នពលនវលា រវាងអនកនត្ ើទឹកនៅដ ទាំងអស់ ណ លម្ិនណម្នម្កពី
ត្កមុ្ត្គួារណរមួ្យ ឬត្រូវកាំែរ់ការនត្ ើត្បាស់សត្មា ់ណរត្កមុ្ត្គួារណរមួ្យកន ុងនពលណរ
មួ្យ។ 

o នភញៀវគួរណរ កមា សនចញនៅនពលនៅកន ុងអាងទឹកនៅដ  ន យារវាអាចកាល យនៅជា
នសើម្   ៉ុណនែ ត្រូវណរពាកន់ពលនៅខាងនត្ៅអាងទឹកនៅដ ។ 

o ទីកណនលងននេះត្រូវផដល់កណនលងទទួលត្ មូ្លកណនសងណ លនត្ ើត្បាស់រចួនហ្ើយសត្មា ់
នបាកគក់ និងសមាា រ និងសមាល  ់នម្នរាគនលើកណនលងណ ល  េះពាល់នត្ចើន។ 

o  ក់ាល កសញ្ជា អាំពីការរកាចមាៃ យ និងការរត្ម្ូវឱ្យពាក់មា ស់។  

o  ៉ុគគលិកនៅកណនលងទាំងននេះត្រូវពិនិរយនម្ើលការនោរពតាម្លកខខែឌ រកាចមាៃ យពី
ោន  នហ្ើយន ើម្ិនអាចរកាចមាៃ យបានជាត្ ចាំនទ ត្រូវឈ ន់ត្ ើត្បាស់អាងទឹកនៅដ ។ 

• ត្ រិ រែ ិការអាងទឹកនៅដ ជាមួ្យ ៉ុគគល អាងទឹកនៅដ នត្ៅអោរលកខែៈឯកជនសត្មា ់
ជួល ត្រូវកាំែរ់ចាំនួននត្ ើត្បាស់មួ្យមួ្យត្កមុ្ត្គួារកន ុងមួ្យនពល។  

o នភញៀវគួរណរ កមា សនចញនៅនពលនៅកន ុងអាងទឹកនៅដ  ន យារវាអាចកាល យនៅជា
នសើម្   ៉ុណនែ ត្រូវណរពាកន់ពលនៅខាងនត្ៅអាងទឹកនៅដ ។  

o  ក់ាល កសញ្ជា អាំពីការរកាចមាៃ យ និងការរត្ម្ូវឱ្យពាក់មា ស់។ 

o នៅចននល េះការនត្ ើត្បាសអ់ាងទឹកនៅដ  ត្ រិ រែ ិករគួរត្ មូ្លកណនសងសត្មា ់នបាកគ
ក់។ សមាា រ និងសមាល  ់នម្នរាគនលើថ្ផទទាំងអស់ណ ល  េះពាល់នត្ចើន។ 

• សត្មា ់នៅកណនលងអាងណហ្លទឹកកន ុងផទេះ ត្រូវពាក់របាាំងម្៉ុខ ឬកណនសងរ៉ុុំម្៉ុខនៅនពលណ ល
នចញនត្ៅពីអាងណហ្លទកឹ ឬកណនលងងូរទឹក នលើកណលងណរមានការនលើកណលង តាម្រយៈ

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/parks-rec/aquatic-venues.html
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ការណែនាំរ ស់ត្កសួងស៉ុខាភិបាលាធារែៈរ ឋកាលីហ្វ ័រញ  (CDPH)។ មា ស់ត្កោរ់ពាក់
នលើម្៉ុខអាចពិបាក ក នងហ ើម្នៅនពល ណ លវានសើម្។ មា ស់ ឬកណនសងរ៉ុុំម្៉ុខគួរណរត្រូវបាន
រកាទ៉ុកឱ្យបានលា នៅនពល ណ លម្ិននត្ ើវា ន ើម្បកី៉ុាំឱ្យមានការត្ច ាំ  េះពាល់ ឬនរសីកាន់វា
ន យអនក ថ្ទន យថ្ច នយ។ 

• សត្មា ់នៅកណនលងអាងណហ្លទឹក នត្ៅ អោរ ត្រូវពាក់របាាំងម្៉ុខនៅនពលណ លនចញនត្ៅពី
អាងណហ្លទឹក នលើកណលងណរមានការនលើកណលង តាម្រយៈការណែនាំរ ស់ត្កសួងស៉ុខាភិបា
លាធារែៈរ ឋកាលីហ្វ ័រញ  (CDPH)។ 

• ត្រូវរកាឱ្យមាននូវកត្ម្ិរសមាល  ់នម្នរាគឱ្យបានត្រមឹ្ត្រូវ (1 នៅ 10  ាំ ណែកកន ុង 1 លានកល រ ី
ននសរ ីឬ 3-8 ppm) និងកត្ម្ិរ pH (7.2-8)។ 

• ត្ ឹកានោ ល់ជាមួ្យត្កមុ្ហ្ ៉ុនឬវសិវ ករណ លបានរចនកណនលងមានទឹក ន ើម្បីកាំែរ់ថានរើ 
ថាន ាំសមាល  ់នម្នរាគរាយ ញ្ា ី N មួ្យោ ណ លត្រូវបានអន៉ុញ្ជា រន យ EPA គឺលា ាំផ៉ុរ
សត្មា ់ កណនលងមានផុ្កទឹក។ ត្រូវធានឱ្យបាននូវការនត្ ើត្បាស់ ត៏្រឹម្ត្រូវ និងមានស៉ុវរែ ិ
ភាពនិងការរកាទ៉ុកថាន ាំសមាល  ់នម្នរាគ និងផលិរផលននឱ្យមានស៉ុវរែ ិភាព និង ក់
នៅឱ្យឆ្ៃ យពីក៉ុមារ។ 

• រនម្ល ើងត្ ព័នធមួ្យន ើម្បឱី្យនត្គឿងសង្អហ រមិ្និងឧ ករែ៍នផសងៗ (ឧទហ្រែ៍នៅអីអងគ ុយ) 
ណ លនឹងត្រូវសមាា រនិងសមាល  ់នម្នរាគ ត្រូវបានទ៉ុកន យណ កពនីត្គឿងសង្អហ រមិ្នផសង
នទៀរ ណ លបានសមាា រ និងសមាល  ់នម្នរាគរចួនហ្ើយ។ ធ៉ុង ក់ាល កសញ្ជា សត្មា ់
ឧ ករែ ៍ណ លបាននត្ ើត្បាស់នហ្ើយ ណ លម្ិនទន់បានសមាា រ និងសមាល  ់នម្នរាគ និង
ធ៉ុងសត្មា ់ឧ ករែ៍ ណ លបានសមាា រ និងសមាល  ់នម្នរាគនហ្ើយ។ 

• នលើកទឹកចិរែនភញៀវនទសចរឱ្យនាំយកនិងនត្ ើត្បាសក់ណនសងផ្លទ ល់ខល នួ។ ត្ សនិន ើកណនសងត្រូវ
បានផែល់ឱ្យ ត្រូវនបាកគក់ពួកវា និងសនម្លៀក ាំពាក់ន យនោងនៅតាម្ការណែនាំរ ស់
អនកផលិរ។ នត្ ើសីរ៉ុែហភាពទឹក ណ លនៅែ លមម្ និងសម្ត្ស  ាំផ៉ុរ នហ្ើយសម្ង រួរ ស់រ រឱ្យ
បានសង ួរទាំងត្សងុ។ ច ់កាន់កណនសង ន យនត្ ើនត្ាម្ថ្  ណ លអាចនចលបាន និងមាន
ការ  េះពាល់រិចរួច ាំផ៉ុរ នពាលគឺក៉ុាំកញ្ឆក់កណញ្ឆងវាឱ្យនាេះ។ 

• ហាម្ត្បាម្ម្ន៉ុសសក៉ុាំឱ្យនត្ ើរ ស់រ ររមួ្ោន  ជាពិនសសរ ស់ណ លពិបាកសមាា រនិងសមាល  ់
នម្នរាគ ឬរ ស់ោណ លមានទាំនកទ់ាំនងជាមួ្យនឹងម្៉ុខ (ឧទហ្រែ៍ ណវ នតាណហ្លទឹក 
ណវ នតាជា ់ត្ចម្៉ុេះ និង ាំពង់ ក នងហ ើម្តាម្មារ់)។ 

• ត្រូវធានឱ្យបានថា កណនលងននេះគឺមានឧ ករែ៍ត្គ ់ត្ោន់សត្មា ់នភញៀវ ូចជាកាែ រណហ្ល
ទឹក ណខសទ៉ុនោនអ  ៉ុងជ័រសត្មា ់ណហ្លទឹក និងឧ ករែ៍ណហ្លទឹកនផសងៗនទៀរ ន ើម្បីការ់
 នែយការនត្ ើរមួ្ោន ឱ្យបានរិច ាំផ៉ុរតាម្ណ លអាចនធវ ើនៅបាន។ កាំែរ់ការនត្ ើត្បាស់
នត្គឿង រកិាខ រសត្មា ់ណរអរិងិជនមាន ក់កន ុងនពលម្ែង នហ្ើយត្រូវសមាា រនិងសមាល  ់នម្នរាគ
រ ស់រ រទាំងននេះ នទ  ់ពីនត្ ើត្បាសន់ហ្ើយ ។ 

• សត្មា ់កណនលងមានផុ្កទឹកកន ុងផទេះ នធវ ើោ ងោឱ្យខយល់នៅខាងនត្ៅបានចូលម្កកន ុង
តាម្ណ លអាចនធវ ើនៅបាន ន យន ើក ងអ ចួ និងទវ រ ន យនត្ ើកង្អហ រ ឬវធីិនផសងនទៀរ។ 
នទេះជាោ ងោក៏ន យ ចូរក៉ុាំន ើក ងអ ចួនិងទវ រឱ្យនាេះ ត្ សិនន ើការនធវ ើណ  ននេះវាអាច
 ងកហានិភ័យនូវនត្ោេះថាន ក់ស៉ុវរែ ិភាព ល់កម្មករ នភញៀវនទសចរ ឬអនកណហ្លទឹក។ 

• ផ្លល ស់ ្រូ លង់ជា ់អាង និងណផនកនផសងនទៀរ ណ លនៅព័ទធជ៉ុាំ វញិអាងទឹកន ើម្បីធានឱ្យបាន
ថា កណនលងឈរ និងកណនលងអងគ ុយអាចោាំត្ទ ល់រត្ម្ូវការណផនកគមាល រឱ្យនៅឆ្ៃ យពីោន បា
ន។ ននេះអាចរមួ្ ញ្ច លូទាំងការ កនៅអីពូកណផាកនចញ ឬ ក់ណខសាល កសញ្ជា  ិទកណនលង
ទាំងននេះន ើម្បីម្ិនឱ្យនត្ ើត្បាស់ណរម្ែង។ 

• ផែល់ជូននូវគនល ឹេះជារ ូរាង ឬម្គគ ុ នទសក៍ផល វូ (ឧទហ្រែ៍ នទ រណ់ខសតាម្ផល វូនៅកន ុងទឹក 
ឬនៅអី និងរ៉ុនៅកណនលង លង់អាងទឹក) និងសញ្ជា ណ លអាចនម្ើលន ើញ (ឧទហ្រែ៍ នទេះ
ណខសមានសញ្ជា  កន់ៅកណនលង លង់អាងទឹក  ក់នៅនលើកណនលងជាន់ ឬចិនញ្ច ើម្ផល វូន ើរ) និង
សញ្ជា នផសងនទៀរន ើម្បីធានថា  ៉ុគគលិក នភញៀវ និងអនកណហ្លទឹករកាគមាល រោន ន យនៅឱ្យ
ឆ្ៃ យពីោន ទាំងកន ុង និងនត្ៅទឹកោ ងនហាចោស់ត្បាាំមួ្យហ្វ ីរ (1.8 ម្)។ 

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html


 

• ន ើអាចនធវ ើនៅបាន ត្រូវ នម្ល ើងរបាាំងរាងកាយ ណ លម្ិនខាទ រត្រូវទឹក ូចជា កញ្ច ក់ជ័រថាល  
នៅកណនលងោណ លកម្មករ និងអរិងិជននជៀសវាងនៅឆ្ៃ យពីោន ម្ិនបាន ឬការរកាគមាល
រឆ្ៃ យពីោន  គឺពិបាក។ 

• ពិចរោអន៉ុវរែឱ្យមានការកក់សត្មា ់ការនត្ ើត្បាស់អាងទឹក ឬអន៉ុវរែយនែការនផសង
នទៀរន ើម្បីោាំត្ទ ល់ការរកាគមាល រចមាៃ យឱ្យឆ្ៃ យពីោន ។ ននេះវាអាចរា ់ ញ្ច លូទាំងការ
កក់ផល វូ ឬណខសទឹកនពញសត្មា ់ការណហ្លទឹកជាលកខែៈ ៉ុគគល និងផល វូ ឬណខសទឹកណរពាក់ក
ោែ លសត្មា ់ការនត្ ើត្បាស់ជាត្គួារ។ 

• ត្រូវធានថា អនកចាំនម្ើលជួយសនន្រង្អគ េះ ណ លកាំព៉ុងសនងករនម្ើលោ ងសកម្ម ម្ិនត្រូវបាននគ
រុំពឹងថា នឹងត្រូវពិនិរយនម្ើលតាម្ នការលាងថ្  ការនត្ ើត្បាស់ត្កោរម់ា ស់ ិទម្៉ុខ ឬ
ការរកាគមាល រឱ្យនៅឆ្ៃ យពីោន ននេះនទ។ ត្រូវត្ គល់ទាំនួលខ៉ុសត្រូវការត្រួរពិនិរយននេះនៅ
 ល់ ៉ុគគលិកមាន ក់នផសងនទៀរ។ 

• កណនលងមានផុ្កទឹកគួរនចៀសវាងសកម្មភាពណ លជាំរ៉ុញឲ្យមានការជួ ជ៉ុាំជាត្កមុ្ និងគួរណរ
 ឹងអាំពីនោលការែ៍កន ុងរ ឋ និងរាំ ន់សែ ីពីលកខខែឌ ថ្នការជួ ជ៉ុាំ ឬត្ មូ្លផ្ុាំជាត្កមុ្រ ស់
យ៉ុវជន ន ើម្បីកាំែរ់ថា នរើថាន ក់ហារត់្បាែណហ្លទឹក នម្នរៀនណហ្លទឹក នម្នរៀនណហ្លទឹក
ត្ រិ រែ ិការតាម្ត្កមុ្ ការជួ ជ៉ុាំណហ្លទឹក ឬពធិីជ ់នលៀងអាងណហ្លទកឹអាចនធវ ើន ើង
បានណ រឬនទ។ 

• ត្កម្ចា ់ស៉ុខភាពទឹកគាំរ ូរ ស់ CDC មាននសចកែ ីណែនាំ ណនែម្នទៀរន ើម្បី ង្អក រជាំងឺ និង
នត្ោេះថាន ក់នៅអាងណហ្លទឹកាធារែៈកន ុងឧទាន។ 

 

ការពិចារណរណលែម្ស័ប្ាររ់លទរក់ាប ៊ីល លិងរលទរ់ជួល 

• ការណែនាំសត្មា ់សោឋ ោរ និងឧសាហ្កម្មផទេះសាំោក់ រមួ្ទាំងកាំ ណែណត្ ចាំបាច់ ណផាកនលើ
លាំ  ់ថ្នចាំោរ់ថាន ក់នខានធី ណ លមាននៅនលើវ ិាយសដ ីពីណផនការនម្សត្មា ់នស ឋកិចច
ណ លមានស៉ុវរែ ិភាព ។ 

• កណនលងនបាេះជាំរុំ ឧទាន RV ត្ រិ រែ ិករសគ ី និងត្ រិ រែ ិករនត្ៅអោរនផសងនទៀរណ លមាន
កាប ៊ីន ឬ  នទ ់ជួលនផសងនទៀរគួរណរមាន  ជាំហាន និងវធិានការត្រឹម្ត្រូវកន ុងការសមាា រ 
និងសមាល  ់នម្នរាគនៅរាំ ន់ទាំងននេះ នទ  ់ពីការនត្ ើត្បាស់នហ្ើយ។ ននេះរមួ្ ញ្ច លូទាំងការ
ជូរសមាា រ ការសមាា រ ង្អក ន់ថ្ ណត្គ រ៉ុ នរន ទូរទសសន៍  នទេះកាល ាំនែក រ៉ុផទេះបាយ 
ត្   ់ត្  ផទេះបាយ  ង្អក ន់ថ្ ទូទឹកកក កាលមួ្លន ើកនភល ើងចន្រង្អក ន កញ្ចក ់និងរ ស់
រ រនផសងៗនទៀរ។ 

• ត្កោរ់នត្ាម្ពូក និងភួយទាំងអស់ត្រូវណរយកនចញ និងនបាកគក់នពលនភញៀវាន ក់នហ្ើយ 
រមួ្ទាំងរ ស់រ រណ លនម្ើលនៅ ូចជាមិ្នត្រូវបាននត្ ើត្បាស់ក៏ន យ ក៏ត្រូវយកនចញណ រ។ 
នៅនពលសមាា រពូក ថ្សបនត្ាម្ពូក កណនសង ឬរ ស់ណ លអាចនបាកគក់នផសងនទៀរនៅ
កន ុង នទ ់ជួល សូម្ត្បាក ថា  ៉ុគគលិកពាក់នត្ាម្ថ្ ណ លអាចនចលបាននៅនពល ណ ល
នធវ ើការនបាកគក់ នហ្ើយនបាេះវានចលភាល ម្ នទ  ់ពីនត្ ើនហ្ើយ ។ លាងថ្ ជាមួ្យា  ូ  ឬ
ជាមួ្យទឹកអនម្័យលាងថ្ ភាល ម្  នទ  ់ពីន េះនត្ាម្ថ្ នចញ។ ក៉ុាំទ៉ុកត្កោរ់នត្ាម្ពូក 
ឬភួយនត្ចើននពកនៅកន ុង នទ ់ជួល។ សូម្ផែល់ជូនសមាា រ ូចននេះ ល៉ុេះត្តាណរមានការនសន ើ
ស៉ុាំ។ 

• ក៉ុាំអត្ងួនឬកញ្ឆក់កណញ្ឆ ងនពលនបាកគក់នត្គឿងត្កោរ់កខវក់។ ការនធវ ើ ូចននេះនឹង ការ់
 នែយលទធភាពថ្នការណចកចយ វរី៉ុសនៅកនងខយល់អាកាស។ រ ស់ណ លត្រូវនបាកគក់ឱ្យ
បានសម្ត្ស តាម្ការណែនាំរ ស់អនកផលិរ។ នត្ ើសិនន ើអាច រ ស់ណ លត្រូវនបាកគក់
ន យនត្ ើការនរៀ ចាំទឹកនៅែ លមម្ និងសម្ត្ស  ាំផ៉ុរសត្មា ់ត្កោរ់ នហ្ើយសម្ង រួវា
ឱ្យបានសង ួរលា ។ លាងសមាា រ និងសមាល  ់នម្នរាគកន្រនែកនបាកគក់ ន យនោងនៅតាម្
ការណែនាំខាងនលើសត្មា ់ថ្ផទជានត្ចើន។ ត្ សិនន ើអាច សូម្ពិចរោ ក់នត្ាម្ាច់ត្ក
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ោរ់រង់សត្មា ់នគង ណ លអាចនបាេះនចលបាន នហ្ើយត្រូវនបាេះវានចល  នទ  ់ពីនត្ ើម្ែង
រចួនហ្ើយៗ ឬក៏អាចនបាកគក់ វាក៏បានណ រ នទ  ់នត្ ើរចួ។ 

• រ ស់រ រផទេះបាយរ ួម្ទាំងឆ្ន ាំងនិងនផើង និងត្   ់ត្  នត្ ើត្បាស់ននត្រូវលាងសមាា រ
ឱ្យបានលាជាមួ្យនឹងា  ូ  និងទឹកនៅែ ឧែណ ៗ ជាពិនសស លាងវានៅកន ុងមា ស៉ុីនលាងចន
នពលនភញៀវនចញនហ្ើយ។ ផែល់ា  ូលាងចនឱ្យបានត្គ ់ត្ោន់ និងនអ  ៉ុងនលងចនងមី ណ ល
ម្ិនបាននត្ ើសត្មា ់នភញៀវមាន ក់ៗ នៅនពលពួកនគម្ក ល់។ ពិចរោរ ដ រូឧ ករែ៍នត្ ើ
ត្បាស់ម្កនត្ ើឧ ករែ៍នធវ ើម្ហ  ូនត្ ើត្បាស់ណរមួ្យ ងវញិ ត្ សិនន ើអាច។ 

• ពិចរោទ៉ុករយៈនពលរង់ចាំ 24 នមា ង នទ  ់ពីនភញៀវនចញ ម្៉ុននពលសមាា រកណនលងាន ក់
នៅ រមួ្ទាំង នទ ់ជួល។ 

•    នទ ់ជួលោមួ្យណ លសត្មា ់ការជួ ជ៉ុាំធាំ ៗ រមួ្ទាំងសនន ិសីទ ឬការត្ ជ៉ុាំនផសងៗម្ិនគួរ
ត្រូវបានន ើកននេះនទ រហូ្រទល់ណរត្ រិ រែ ិការណ  ននេះអាច ាំនែើរការន ើងវញិបានសិ
ន។ 

 

ការពិចារណរណលែម្ស័ប្ារអ់ាហារ លិងការញ ាំអាហារ 

• ការណែនាំសត្មា ់នភាជនីយ ឋ ន រមួ្ទាំងការណកណត្ ចាំបាច់អាត្ស័យនលើាែ នភាពកត្ម្ិរ
នខានធ ីណ លមាននៅនលើ វ ិាយណផនការនម្សត្មា ់នស ឋកិចចណ លមានស៉ុវរែ ិភាព ។ 

• នភាជនីយ ឋ នទទួលទននៅខាងកន ុង បារ កណនលងលក់អាហារសត្ម្ន់ និងការលក់ម្ហ  ូ
អាហារនផសងនទៀរត្រូវណរ ាំនែើរការ  ន យអន៉ុនលាម្តាម្ ទ ញ្ជា  និងការណែនាំ
 ចច ុ បននសត្មា ់ទីកណនលងណ  ននេះនៅនលើ វ ិាយសដ ីព ីណផនការនម្សត្មា ់នស ឋកិចចមាន
ស៉ុវរែ ិភាព ។ ាែ នីយអាហារ ណ លផែល់នសវាកម្ម ន យខល នួឯងទាំងអស់គួរណរត្រូវបាន ិទ 
រមួ្ទាំងមា ស៉ុីនឆ្៉ុងកានហ្វញុាំ កណនលង ក់ទឹកសូ  ឬមា ស៉ុីនកន ែ នាំ ៉ុ័ង។ 

• ន ើអាចនធវ ើនៅបាន អរិងិជន និងនភញៀវអនកទសសនគួរណរ ញ្ជា ទិញម្៉ុខទាំនិញតាម្អ៉ុីនធឺ
ែិរ ឬតាម្ទូរសពទ នហ្ើយអាហារគួរណរមាននត្ជើសនរសីម្កយកនៅនឹងកណនលងបាន។ ទី
តាាំងលក់អាហារសត្ម្ន់ណ លនគអាចន ើរនៅទិញបានឬនសវាកម្មលក់អាហារគួរណរមានការ
រកាទ៉ុកសត្មា ់នគម្កយករ ស់ណ លនគបាន ញ្ជា ទិញជាម្៉ុនន យផ្លទ ល។់ ត្ សិនន ើការ
 ញ្ជា ទិញជាម្៉ុនម្ិនមាននទ ត្រូវធានថា នភញៀវរកាត្រូវរកាគមាល ររាងកាយ ននៅនពល
ទិញអាហារ។ 

• ហាងលក់អាហារសត្ម្ន់ និងអនកលក់ម្ហ  ូអាហារនៅកណនលង ថ្ទគួរណរលក់ទាំនិញខច ់ទ៉ុក
ម្៉ុន និងខច ់ន យណ កៗ នៅតាម្ណ លអាចនធវ ើនៅបាន។ រ៉ុុំនត្គឿងាល  ត្ពាសម្ណ ក ឬបាល
សទ ិកជាលកខែៈ ៉ុគគលនៅកន ុង កណនសងញុាំអាហារ ន ើម្បីឱ្យម្ន៉ុសសម្ិនពិបាកនរសីយកពួកវា
នចញ និង  េះពាល់នត្ចើននៅកន ុងកន្រនែក ណពង ឬ ត្ អ ់ណ លវាមានចត្ម្េុះោន ន ើយ។ 

• នលើកទឹកចិរែឱ្យនត្ ើការឥែទន ឬទទួលយកការទូទរ់ការចាំោយតាម្រយៈទូរសពទ 
នពលពួកនគទិញម្ហ  ូអាហារ តាម្ណ លអាចនធវ ើនៅបាន។ 

• ត្ រិ រែ ិករកម្ានដនៅខាងនត្ៅមិ្នគួរឱ្យមានការចូលរមួ្ម្ហ  ូញុាំជ៉ុាំោន  ឬពិធី រនិភាគ
និងផឹកលកខែៈត្គួារោមួ្យ ណ ល នងក ើនហានិភ័យថ្នការឆ្លងរាល លនម្នរាគន ើយ។ 
ត្ សិនន ើម្ហ  ូអាហារ និងនភសជាៈ ត្រូវណរត្រូវបាន នត្ម្ើ ឬណចករុំណលក ត្រូវផែល់វាសត្មា ់ណរ
ម្ន៉ុសសមាន ក់ៗ ន យណ កន យនត្ ើសមាា រ ក់ ឬត្ អ ់ញុាំណ លនត្ ើនហ្ើយអាចនបាេះនចល
បាន តាម្ណ លអាចនធវ ើនៅបាន។  ៉ុគគលិក ឬអនកសម ័ត្គចិរែ ណ ល នត្ម្ើអាហារគួរណរលាង
ថ្ ឱ្យបានញឹកញ ់ និងពាក់នត្ាម្ថ្  ណ លនត្ ើនហ្ើយអាចនចលបាន។ 
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ការពិចារណរណលែម្ស័ប្ារក់ណលែងជាំរំ លិងកណលែងប ក
គ្ក់ឧទ្យាល RV 

• ន ើចាំបាច់ ត្រូវថ្លរត្ម្ូវនមា ងត្ រិ រដ ិការថ្នកណនលងនបាកគក់ ន ើម្បីធានឱ្យបានថា 
 ៉ុគគលិកមាននពលនវលាត្គ ់ត្ោន់កន ុងការសមាា រ និងសមាល  ់នម្នរាគនូវគត្ម្ មា ស៉ុីន
នបាកគក់  នទេះកញ្ចក់ច ់ធូលី នងន លរ និង ញ្ា រ នៅអីឬ ង់អងគ ុយ   ា  ូបាញ់ 
មា ស៉ុីនលក់នភសជាៈសវ ័យត្ វរិែ  មា ស៉ុីន ្រូត្បាក់ កណនលងនផើងទឹក និងកណនលងនផសងនទៀរ។ 

• ពិចរោ ក់ទឹកអាក៉ុលលាងថ្  និងត្ក ស់នសើម្ជូរសមាល  ់នម្នរាគនៅ នទ ់នបាកគក់ 
ន ើម្បីឱ្យអនកទសសនអាចជូរសមាា រកណនលងននេះ ម្៉ុន/នត្កាយនពលពួកនគនត្ ើមា ស៉ុីនរចួ។ 

• ត្ មូ្ល កនចញនូវណលបងនផសងៗ នសៀវនៅ ខិរែ ័ែណ  ឬរ ស់រ រនផសងនទៀរពីកណនលងនបាក
គក់។ យកកន្រនែក ឬធ៉ុងនបាកគក់នខាអាវនចញ ត្ សិនន ើមាន។ 

• ពិចរោ នងក ើរ ត្ ព័នធ ឹងនពលនគនត្ ើ នៅកណនលងនបាកគក់ ន ើម្បីឱ្យ ៉ុគគលិក ឹងថា
នពលោកណនលងននេះត្រូវបាននគកាំព៉ុងនត្ ើត្បាស់ នហ្ើយនភញៀវអាចនចៀសវាងអនែរកម្ម (ការ
នៅជិរ ឬ  េះពាល់ោន ) ណ លម្ិនចាំបាច់។ ចក់នារកណនលងនបាកគក់នៅ ចននល េះនពលនត្ ើ
ណ លបានកាំែរ់ន ើម្បធីាននូវនពលនវលាត្គ ់ត្ោន់សត្មា ់ការសមាា រ។ 

• ត្ សិនន ើម្ិនអាចអន៉ុវរែ ត្ ព័នធ ឹងនពលនគនត្ ើ បាននទ សូម្រកាគមាល រឱ្យឆ្ៃ យពីោន  
ន យ ិទនូវរាល់មា ស៉ុីននផសងនទៀរ ន ើម្បីឱ្យមានគមាល រចមាៃ យ ៦ ហ្វ ីររវាងនភញៀវនិងនភញៀវ។ 
នលើកទឹកចិរែឱ្យនភញៀវអនកទសសនរង់ចាំ នៅខាងនត្ៅខែៈនពលណ លមា ស៉ុនីកាំព៉ុងនបាក
គក់/សម្ង រួឱ្យសង ួរ។ ម្ ាងនទៀរ គួរនត្ ើសញ្ជា  ឬរ ូភាពន ើម្បីត្បា ់អនកទសសន ពីកណនលង
ណ លត្រូវឈរ និងកាំែរ់កណនលងណ លត្រូវចូល ន ើម្បីឱ្យនភញៀវមាន ក់ៗ អាចនត្ ើមា ស៉ុីនជានត្ចើន
ណ លនៅជាមួ្យោន ។ កាំែរ់ថានរើចាំែ៉ុ េះជាអរិ រមិាសត្មា ់ទាំហ្ាំ នទ ់គឺវា  ៉ុនម ន នហ្ើយ
ត្រូវ ក់សញ្ជា សមាគ ល់នលើទវ រណ ល ញ្ជា ក់ថា នរើម្ន៉ុសស  ៉ុនម ននក់អាចនៅកន ុង នទ ់កន ុង
នពលណរមួ្យបាន ន យរមួ្ទាំងកាល វភិាគសាំអារ និងសមាល  ់នម្នរាគផងណ រ។ 

ការពិចារណរណលែម្ស័ប្ារក់ារណងទាំដី លងិអាោរ 
•  ៉ុគគលិកកណនលងនបាេះជាំរុំ និង ៉ុគគលិកសាំែង់គួរនម្ើលការណែនាំ ណនែម្អាំពីនសវាកម្មណ ល

មានកាំែរ់ ណ លអាចរកបាននៅនលើនគហ្ទាំព័រ ណផនការនម្សត្មា ់នស ឋកិចចណ លមាន
ស៉ុវរែ ិភាព ។ 

• ត្រូវធានឱ្យបានថា ៉ុគគលិកទាំងអស់បានឆ្លងការ់ការ ែុ្េះ ោែ លកន ុងការនត្ ើត្បាស់ 
និងមានការផគរ់ផគង់ត្គ ់ត្ោន់ថ្នា  ូសមាា រ និងឧ ករែ៍សមាា របានត្គ ់កាលៈនទសៈ
ទាំងអស់នៅនពលចាំបាច់។ អន៉ុវរែតាម្ឱ្យបាននពញនលញតាម្ ការណែនាំរ ស់ CDC 
សត្មា ់ការសមាា រ និងសមាល  ់នម្នរាគ។ 

• សមាា រថ្ផទណ លអាច  េះបាននៅត្គ ់នវន ឬ នទ  ់ពីមានអនកនត្ ើត្បាស់នហ្ើយ មួ្យោញឹក
ញ ់ជាងក៏បាន ន យរា ់ ញ្ច លូណរម្ិនមានកាំែរ់ចាំនពាេះ ថ្ផទណ លនធវ ើការង្អរនត្ចើន 
ឧ ករែ ៍ ង្អក ន់ថ្  និងគនល ឹេះទវ រ នរន  ឬក៉ុងតាក់ ញ្ជា នលើឧ ករែ៍នៅមួ្យកណនលង 
និងឧ ករែ៍ចល័រ រមួ្ទាំងថ្ផទកន ុងោនយនែតាក់ស៉ុី ទ ាំងអស់។ 

• ការ់ នែយឬល៉ុ  ាំបារ់ការនត្ ើត្បាស់ឧ ករែ៍រមួ្ និងត្   ់ត្  ណ លណចករុំណលក។ 
ត្ សិនន ើមានឧ ករែ៍ ណចករុំណលកឬនត្ ើរមួ្ ត្រវូសមាល  ់នម្នរាគ នទ  ់ពីការនត្ ើត្បាស់ 
នហ្ើយន យនោងនៅតាម្ នោលការែ៍ណែនាំរ ស់ CDC។ សមាល  ់នម្នរាគនូវរាល់ឧ ករែ៍
ទាំងអស់ នៅច៉ុង ញ្ច ់ថ្នថ្ងៃនធវ ើការ។ 

• រត្ម្ូវឱ្យ ៉ុគគលិកលាងថ្  ឬនត្ ើត្បាស់ទឹកអនម្័យលាងថ្ រ  នទ  ់ពីនត្ ើត្បាស់ឧ ករែ៍ 
ណ លនត្ ើរមួ្ នហ្ើយ  ូចជាឧ ករែ៍កណនលងនធវ ើការ  វទិយុ ទក់ទង រនទេះរ៉ុញ និងរ ស់រ រនផស
ងៗ។ 

https://covid19.ca.gov/safer-economy/
https://covid19.ca.gov/safer-economy/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html
https://www.cdc.gov/handwashing/hand-sanitizer-use.html


 

• ត្រូវត្បា ់ ល់ ៉ុគគលិកនម្ើលណងរកាសមាា រអនម័្យ ត្ សិនន ើពួកនគត្រូវនធវ ើការនៅកណនលង
ណ លមានអនកឆ្លងនម្នរាគ។ នសវាកម្មសាំអារណ លមានលកខែៈសម្បរែ ិត្គ ់ត្ោន់រ ស់ភាគី
ទី ីត្រូវបានណែនាំ សត្មា ់ការសមាល  ់នម្នរាគនៅកណនលង ណ លរងផល  េះពាល់។ 

• កណនលងោណ លមានអនកឆ្លងត្រូវណរ ិទកណនលងននេះ នហ្ើយត្រូវឱ្យមានខយល់នចញចូលរយៈ
នពល 24 នមា ង នហ្ើយន ើអាចនធវ ើនៅ។ ត្ សិនន ើម្ិនអាចនធវ ើនៅបាននទ ត្រូវឱ្យខយល់នចញ
ចូលរាំ ន់ននេះកន ុងរយៈនពលនត្ចើន ាំផ៉ុរតាម្ណ លអាចនធវ ើនៅបាន   ៉ុណនែម្ិនត្រូវរិចជាង 
3 នមា ងន ើយ។ ម្ ាងវញិនទៀរ កណនលងណ លមានការឆ្លងោមួ្យ ណ លការចូលនៅកណនលង
ននេះ អាចត្រូវបាន ក់កត្ម្ិរោ ងមានត្ សិទធភាព អាចត្រូវបាន ិទនចលកន ុងរយៈ
នពលត្បាាំពីរថ្ងៃន ើម្បីឱ្យវរី៉ុសបានាល  ់។ 

• ត្ សិនន ើ ៉ុគគលិកនម្ើលណងរកាសមាា រអនម័្យត្រូវបាននគនសន ើស៉ុាំឱ្យនៅសមាា រសមាល  ់នម្
នរាគនៅកណនលងមួ្យ ណ លនគ ឹងថា មានករែ ីកូវ ី-19 ពួកនគម្ិនត្រូវច ់នផែើម្
ត្ រិ រែ ិការននេះនទ រហូ្រទល់ណរត្ រិ រែ ិករ បានផែល់នូវឧ ករែ៍ការពារត្រឹម្ត្រូវ និង
ការ ែុ្េះ ោែ លនត្ោេះថាន ក ់ឬការ ែុ្េះ ោែ លន ើងវញិជាម្៉ុនសិន។  ៉ុគគលិកនម្ើលណងរកា 
និងសមាា រអនម័្យ ត្រូវណរពាក់នត្ាម្ថ្ ណ លអាចនចលបានសត្មា ់កិចចការទាំងអស់
កន ុង ាំនែើរការសមាា ររមួ្ទាំងការត្ មូ្លសាំរាម្ជាន ើម្។  ៉ុគគលិក គួរត្រូវបានរុំលឹកឱ្យលាង
ថ្ ជាមួ្យា  ូ  និងទឹកភាល ម្ៗ  នទ  ព់ីន េះនត្ាម្ថ្  ឬក៏អាចនត្ ើទឹកអនម្័យលាងថ្ 
ក៏បាន។ PPE  ណនែម្អាចត្រូវបានទម្ទររមួ្ទាំង ណវ នតាណភនកពាក់ជា ់ណភនកជិរ ន យ
ណផាកនៅនលើផលិរផលលាងសមាា រ/សមាល  ់នម្នរាគ ណ លកាំព៉ុងត្រូវបាននត្ ើ និងថានរើមាន
ហានិភ័យថ្នការខាទ រទឹក ឬោ ងោ។  ៉ុគគលិកអនកណងរកាអនម្័យត្រូវណរទទួលការ ែុ្េះ
 ោែ ល និងព័រម៌ានសែ ីពីនត្ោេះថាន ក់ថ្នទឹកលាងសាំអារ និងទឹកសមាល  ់នម្នរាគ ណ លត្រូវ
បាននត្ ើ ភាពអាចរកបានថ្នសនល ឹកទិននន័យស៉ុវរែ ិភាព PPE ណ លត្រូវការ និងខយល់នចញ
ចូលណ លចាំបាច់។ 

•  ៉ុគគលិកគួរណរមានខយល់នចញចូលត្គ ់ត្ោន់ (លាំហូ្រខយល់) នៅកន ុងកណនលង ណ លពួកនគ
កាំព៉ុងសមាា រ។ ត្ សិនន ើនធវ ើការសាំអារនៅកន ុង នទ ់ទឹក ឬកណនលងទាំននររូចនផសងនទៀរ 
ត្រូវត្បាក ថា ទវ រ និង ងអ ចួត្រូវបានន ើក។ 

• ន ើម្បីការ់ នែយហានិភ័យថ្នជាំងឺហ្ឺរទក់ទងនឹងការសមាល  ់នម្នរាគ កម្ម វធីិគួរមាន
នោល ាំែងនត្ជើសនរសីផលិរផលសមាល  ់នម្នរាគនៅកន ុង ញ្ា ី N ជាមួ្យនឹងនត្គឿងផស ាំ ណ ល
មានស៉ុវរែ ិភាព សត្មា ់ជាំងឺហ្ឺរ (នភើអ៉ុកស៉ុី អ៉ុីត្ ណូសន អាស៉ុីរស៉ុីត្ទិចឬអាស៉ុីរឡាក់ទិច។ 
នជៀសវាងផលិរផលណ លលាយនត្គឿងផស ាំទាំងននេះជាមួ្យអាស៉ុីរ ណពរ ៉ុកស៉ុរីអានសទិច សូ យូ
ម្អ៉ុី  ូកល ររី (សូល៉ុយសយុ ងនធវ ើឲ្យស) ឬធារ៉ុអាម្ ូញក់ថាន ក់ទី ួនណ លអាច ងកឲ្យមានជាំងឺហ្ឺ
រ។ នធវ ើតាម្   វធីិាន្រសែសមាា រណ លមានស៉ុវរែ ិភាពសត្មា ់អនកមានជាំងឺហ្ឺរ ណ លបាន
ណែនាំន យត្កសួងស៉ុខភាពាធារែៈរ ស់រ ឋ California ។ 

•  ៉ុគគលិកណ លនធវ ើការសាំអារគួរណរត្រូវបានផែល់នូវការផគរ់ផគង់សមាា រសនន្រង្អគ េះ ឋម្ រមួ្មាន
 ង់រ៉ុុំរ ួស រ ស់រ រនផសងៗនទៀរន ើម្បីត្គ នលើាន ម្ម្៉ុរ  ច់រលារ ់ឬ ាំន ចាំហ្នៅនលើ
ណសបក និងមានការផគរ់ផគង់ត្គ ់ត្ោន់ន ើម្បីផ្លល ស ្់រូ ង់រ៉ុុំរ ួសឲ្យបានញឹកញ ់។ 

• អរិងិជននភញៀវនទសចរ ត្រូវណរបាននត្កើនរុំលឹកឲ្យរកាគមាល រត្បាាំមួ្យហ្វ ីរពី ៉ុគគលិកណងទាំ 
អនក្ម្ ឬឆ្ម ាំថ្នត្កមុ្ណងទាំ។ ពិនិរយ ាំនែើរការថ្នការច៉ុេះជួ ជាមួ្យកម្មករឲ្យបាននទៀង
ទរ់ន ើម្បីធានថា នភញៀវនធវ ើតាម្ណ   ទននេះ។ ត្រូវត្បាក ថា  ៉ុគគលិកអាចណចករុំណលក
ព័រ៌មានណ  ននេះន យោម នការភ័យខាល ចពីការទស់ចិរែ ឬការសងសឹក។ 

• ត្ រិ រែ ិករកម្ានែខាងនត្ៅ គួរវាយរថ្ម្លថានរើសួនឧទានសត្មា ់សរវស៉ុខននៅនលើ ី គឺ
ធាំលមម្ណ លអាចផ្ុកនភញៀវនទសចរ និងសរវរ ស់ពួកនគបានឬនទ ខែៈនពលកាំព៉ុងអន៉ុវរែ
ការរកាគមាល ររាងកាយឲ្យបានត្រឹម្ត្រូវននេះ។ ត្ សិនន ើម្ិនមានកណនលងទាំននរត្គ ់ត្ោន់
នទ ននេះសួនឧទានសត្មា ់សរវស៉ុខនត្រូវណរពត្ងីក នត្ ើត្បាស់ន យមានការកាំែរ់ ឬក៏
 ិទ។ 

 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/OHB/Pages/OHWMay2020.aspx


 

 
 

 
1រត្មូ្វការ ណនែម្ ត្រូវណរយកម្កពិចរោសត្មា ់ត្ ជាជនណ លង្អយរងនត្ោេះ។ ត្ រិ រែ ិការកណនលងនបាេះជាំរុំ 

ឧទាន RV ត្ រិ រែ ិករសគ ី និងត្ រិ រែ ិករកណនលងកកម្ានែខាងនត្ៅផទេះនផសងនទៀរត្រូវណរអន៉ុនលាម្តាម្សែ ង់

 រ Cal/OSHA ទាំងអស ់នហ្ើយត្រូវ នរៀ ចាំត្ កាន់ខាា  ់នូវការណែនាំរ ស់ខល នួ ក៏ ូចជាការណែនាំពី ម្ជឈម្ែឌ ល

ត្គ ់ត្គងជាំងឺ និងការ ង្អក រ (CDC) និង ត្កសួងស៉ុខភាពាធារែៈរ ស់រ ឋ California (CDPH)។  ណនែម្នទៀរ

និនោជកត្រូវនត្រៀម្ខល នួន ើម្បីណកណត្ ត្ រិ រែ ិការរ ស់ខល នួនៅនពលនោលការែ៍ណែនាំមានការផ្លល ស់ ដ រូ។ 

 

https://www.dir.ca.gov/
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.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
https://www.cdph.ca.gov/programs/cid/dcdc/pages/guidance.aspx
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