
ការណែនាំអាំពីជាំងឺ កូវដី
-19
សម្រាប់ឧសាហកម្ម៖

ម្ជឈម្ែឌ លកម្ាន្តលកខែៈម្ររួ
សារ 

ថ្ងៃទី 20 ណែតលុា ឆ្ន ាំ 2020 

ការណែនាំននេះត្រូវបានរចនន ើងន ើម្បីន េះត្ាយណនែក 
និងសកម្មភាពណ លន ើកនៅទូទាំងរ ឋ។   ៉ុណនែ  
ម្ន្រនែ ីស៉ុខាភិបាលកន ុងមូ្ល ឋ នអាចអន៉ុវរែចា ់រឹងរ៉ុ៉ឹង
 ណនែម្នទៀរត្ស តាម្លកខខែឌ ជាំងរឺាររារកន ុងរាំ ន់, 
 ូនចែេះ
និនោជកគួរណរ ញ្ជា ក់ពីនោលននោបាយន ើកមូ្ល ឋ
នណ លពាក់ព័នធនងណ រ។ 



ទិដឋភាពទូទៅ 

កាលពីថ្ងៃទី 19 ណខមី្ន ឆ្ែ ាំ 2020 កនលងនៅ ម្ន្រនែ ីស៉ុខភាពាធារែៈត្ ចាំរ ឋ 

និងនយកត្កសួងស៉ុខភាពាធារែៈថ្នរ ឋ California បាននចញ ទ ញ្ជា មួ្យរត្ម្ូវឲ្យត្ ជាជនរ ឋ 

California ភាគនត្ចើនសត្ាកនៅនទេះ ន ើម្បីទ ់ាា រ់ការឆ្លងរាល លថ្នជាំងឺ កូវ ី-19  

កន ុងចាំនោម្ត្ ជាជន។ 

នគនៅមិ្នទន់ ឹងចាស់អាំពីនល  េះពាល់ថ្នជាំងឺ កូវ ី-19  នៅនលើស៉ុខភាពត្ ជាជនរ ឋ California 

ថាោ ងោននេះនទ។ ជាំងឺណ លបានរាយការែ៍ម្កានតាាំងពីកត្មិ្រត្ាល 

(អែកខលេះព៉ុាំាននរាគសញ្ជា អវ ីនាេះ) រហូរ ល់កត្មិ្រជាំងឺធ្ៃន់ធ្ៃរណ លអាច ោែ លឲ្យាល  ់។ 

ត្កមុ្ជាក់លាក់មួ្យចាំនួន រមួ្ទាំងម្ន៉ុសសវយ័ចាំោស់អាយ៉ុ 65 ឆ្ែ ាំន ើងនៅ 

និងអែកណ លានាែ នភាពនវជាាន្រសែ ត្ ចាំកាយធ្ៃន់ធ្ៃរ  ូចជាជាំងឺន េះ ូង ឬសួរ 

ឬជាំងឺទឹកននម្ណនែម្ជាន ើម្ កាំព៉ុងត្ ឈម្នឹងហានិភ័យខពស់ថ្នជាំងឺហរ់ ងហក់ធ្ៃន់ធ្ៃរ 

និងរត្ម្ូវឲ្យចូលសត្ាកពាបាលកន ុងម្នទ ីរនពទយ។ 

ការចម្លងទាំនងជានឹងនកើរាននៅនពលម្ន៉ុសស  េះពាល់ជិរសែ ិទ 

ឬសែ ិរនៅរាំ ន់ណ លម្និានខយល់នចញចូលលែ  ជាមួ្យនឹងអែកណ លបានឆ្លងវរី៉ុស 

ន ើនទេះជាអែកននេះព៉ុាំាននរាគសញ្ជា អវ ី ឬព៉ុាំទន់នលចនចញនរាគសញ្ជា ក៏ន យ។ 

ខែៈននេះ នៅមិ្នទន់ានព័រ៌ានចាស់ការសែ ីអាំពីចាំនួន និងអត្តាថ្នជាំងឺកូវ ី-19 

តាម្ត្កមុ្អាជីព ឬឧសាហកម្ម 

រមួ្ទាំងកន ុងចាំនោម្កម្មករនិនោជិរនហ ឋ រចនសម្ព ័នធសាំខាន់ៗនៅន ើយននេះនទ។ 

កនលងម្កននេះានការនុ្េះន ើងនត្ចើននលើកថ្នជាំងឺតាម្ ោែ កណនលងនធ្វ ើការននណ ល ង្ហហ ញឲ្យន ើញថា

កម្មករនិនោជិរកាំព៉ុងត្ ឈម្នឹងហានិភ័យថ្នការឆ្លង ឬការចម្លងជាំងឺកូវ ី-19។ 

ឧទហរែ៍ថ្នកណនលងនធ្វ ើការទាំងននេះ រមួ្ានម្នទ ីរនពទយ កណនលងនែល់នសវាណងទាំស៉ុខភាពរយៈនពលណវង 

ពនធនោរ នលិរកម្មម្ហ  ូអាហារ ឃ្ល ាំងទាំនិញ នរាងចត្កណកថ្ចែាច់ នភាជនីយ ឋ ន 

និងហាងលក់នត្គឿងនទសននសងៗ។ 

ន យារានការណកណត្ នលើ ទ ញ្ជា សត្ាកនៅនទេះ 
វាជាការចាំបាច់ោស់ណ លត្រូវចរ់រាល់វធិានការណ លអាចនធ្វ ើនៅបាន 
ន ើម្បីធានស៉ុវរែ ិភាពជូនកម្មករ និងាធារែជន។ 

ការអន៉ុវរែនលើការ ង្ហា រសាំខាន់ៗរមួ្ាន៖ 

✓ ការរកាគាល ររាងកាយកន ុងកត្ម្ិរអរិ រាតាម្អាចនធ្វ ើបាន 

✓ កម្មករ និងនភញៀវខាងនត្ៅត្រូវនត្ ើត្បាស់ា ស់ ឬរបាាំងម្៉ុខ 

(នៅកណនលងណ លម្ិនរត្ម្ូវឲ្យានការការពារនល វូ នងហ ើម្) 

✓ លាងសាែ រថ្ ឲ្យបានញកឹញា ់ និងនធ្វ ើការជូរសាែ រ និងសាល  ់នម្នរាគជាត្ ចាំ 

✓  ែុ្េះ ោែ លកម្មករអាំពីការអន៉ុវរែ ង្ហា រទាំងននេះ 

និងណនែកននសងនទៀរថ្នណននការ ង្ហា រជាំងឺ កូវ ី-19 ។ 

នលើសពីននេះ ជាការចាំបាច់ខាល ាំងណ លត្រូវនត្រៀម្ជានត្សចនូវ ាំនែើរការសម្ត្ស  

ន ើម្បីកាំែរ់រកករែីជាំងឺងមីៗតាម្ ោែ កណនលងនធ្វ ើការ និងន ើម្បីនធ្វ ើអនែរាគម្ន៍ទន់នពលនវលា 

នៅនពលរកន ើញករែជីាំងឺទាំងននេះ និងន ើម្បីសហការជាមួ្យអាជាញ ធ្រស៉ុខភាពាធារែៈ 

កន ុងការរារាាំងការឆ្លងរាល លថ្ននម្នរាគ។ 

 

 

 



ទោលបាំែង 
ឯការននេះនែល់ជាការណែនាំ ល់ត្ រិ រែ ិករថ្នម្ជឈម្ែឌ លកម្ានែ ត្គួារន ើម្បីជួយឲ្យាន រោិកា
សាែ រ និងានស៉ុវរែ ិភាពសត្ា ់ ៉ុគគលិក និងអរិងិជនខាងនត្ៅ។ 
ឧទហរែ៍ថ្នសកម្មភាពណ លអាចអន៉ុញ្ជា រតាម្ចាំោរ់ថាែ ក់នីមួ្យៗាន ូចខាងនត្កាម្។ 
នទេះជាោ ងោ សកម្មភាពទាំងននេះម្ិននពញនលញនទ នហើយត្ រិ រែ ិករគួរនម្ើលនគហទាំព័រ 
នោលការែ៍ណែនាំណនែកឧសាហកម្មន ើម្បីការ់ នែយហានិភ័យ សត្ា ់សកម្មភាព ណនែម្ណ លម្ិន
ាន ក់ ញ្ច លូនៅកន ុងការណែនាំននេះ។ អាជីវកម្មត្រូវកាំែរ់អរែសញ្ជា ែ 
និងត្រួរពិនិរយកត្មិ្រហានិភ័យកន ុងនខានធី្សត្ា ់នខានធី្ណ លានអាជីវកម្មកាំព៉ុងនធ្វ ើត្ រិ រែ ិការ 
នហើយនធ្វ ើការណករត្ម្ូវណ លចាំបាច់នលើត្ រិ រែ ិការរ ស់ពួកនគ៖ 

• ពែ៌សាា យ – ការរកីរាលដាល – ចាំណាត់ថ្នន ក់ទ ី1៖ 
ការត្ រិ រែ ិការខាងនត្ៅអោរត្រូវបានអន៉ុញ្ជា រ 
នហើយត្រូវណរអន៉ុវរែតាម្ការណកសត្មួ្លននតាម្ការណែនាំននេះ។ 
សកម្មភាពនៅខាងនត្ៅអាចរមួ្ាន៖ សួនក៉ុារខាងនត្ៅ ទីលានកីឡាជិេះកាែ រសគ ី 

កណនលងជិេះណសបកនជើងសគ ីនងិជិេះសគ ីនលើទឹកកកណ លានសម្រែភាព 25% 
កណនលងបាញ់កាាំនភល ើងឡាណស៊ែរ កណនលងបាញ់ាកាាំនភល ើងខយល់ តារាងវាយន សបល កណនលងត្ ោាំងឡាន 
kart កណនលងវាយកូននហាគ លខាែ ររូច ។ល។  

• ពែ៌ម្រកហម្ – ខ្ល ាំងបាំផុត – ចាំណាត់ថ្នន ក់ទ ី2៖ 
ការត្ រិ រែ ិការខាងនត្ៅអោរត្រូវបានអន៉ុញ្ជា រ 
នហើយត្រូវណរអន៉ុវរែតាម្ការណកសត្មួ្លននតាម្ការណែនាំននេះ។ កណនលងនៅ ច់ន យណ ក 
កណនលងកាំានែខាងនត្ៅត្រូវបានអន៉ុញ្ជា រឲ្យ ាំនែើរការ។ 

o កណនលងកាំានែណ   ច់ន យណ កត្រូវបានកាំែរ់ជាកណនលងកាំានែថ្នការជិេះ 
( ូចជាការជិេះនសេះវលិជ៉ុាំវញិ ការជិេះកន្រនែកវលិ ឬជិេះរងនភល ើង) 
ណ ល ាំនែើរការន យឯករាជយ នហើយានទីតាាំងនៅកណនលងននសង 
និង ច់ន យណ កពីកណនលងកម្ានែ ថ្ទនទៀរ។  

o កណន្លងពិព័រែ៍ សួន្កាំសាន្ត ឬកណន្លងម្រសទដៀងោន ណដលផតល់នូ្វការកាំសាន្តទម្រចើន្ណបប 
ម្ិន្ម្រតវូបាន្អន្ុញ្ញា តទទទដាយសថ ិតទៅទម្រកាម្ការណែនាំទន្េះទទ។ 

• ពែ៌ទឹកម្រកូច – ម្ធ្យម្ – ចាំណាត់ថ្នន ក់ទ ី3៖ 
ត្ រិ រែ ិការពាក់ព័នធសកម្មភាពខាងកន ុងនទេះត្រូវបានអន៉ុញ្ជា រឲ្យនធ្វ ើណរ 25% 
នហើយត្រូវណរអន៉ុវរែតាម្ការណកសត្មួ្លនននៅកន ុងការណែនាំននេះ។ 
សកម្មភាពនធ្វ ើនៅកន ុងនទេះរមួ្ាន៖ ការជិេះឡានអគគ ិសនី bumper តារាងវាយន ស ល 
ការនបាេះ ៊ែូលីង នហគម្ររ់នគច ការជិេះកូនឡានកាំានែក៉ុារ ការនម្ើលណ  ស បនិម្ម ិរ (VR) ។ល។ 

• ពែ៌ទលឿង – តិចតួចបាំផុត – ចាំណាត់ថ្នន ក់ទ ី4៖ ស
ត្ រិ រែ ិការខាងកន ុងនទេះត្រូវបានអន៉ុញ្ជា រឲ្យនធ្វ ើ 50% 
នហើយត្រូវណរអន៉ុវរែតាម្ការណកសត្មួ្លនននៅកន ុងការណែនាំននេះ។ 
សកម្មភាពណ លានការលាយចត្ម្េុះោែ  និងទីធាល ជិរោែ ាន ូចជា៖ នហគម្ទូ ត្ទងុនលារកាំានែ  
កាាំនភល ើងបាញ់ឡាណស៊ែរកន ុងនទេះ ជិេះណសបកនជើងសគ ីនិងសគ ីទឹកកក សួនជិេះកាែ រសគ ីកន ុងនទេះ 
សួនក៉ុារកន ុងនទេះ ។ល។  

សត្ា ់ព័រ៌ានងមី ាំន៉ុរសែ ីពីលាំ  ថ់្នចាំោរ់ថាែ ក់នខានធ្ី 
សូម្ចូលនៅ លង់នម្សត្ា ់នស ឋកិចចណ លានស៉ុវរែ ិភាព។ 
សូម្ករ់សាគ ល់ថាម្នទ ីរស៉ុខាភិបាលកន ុងមូ្ល ឋ នអាចានលកខែៈ វនិិចឆ ័យរ ៉ឹរ នែ ឹងជាង 
និងការ ិទខ៉ុសៗោែ ។ ណសវ ងរកព័រ៌ានមូ្ល ឋ នកន ុងនខានធ្ីរ ស់អែក។  

កាំែត់ចាំណាាំ៖ ម្ែឌលកាំានែលកខែៈត្គួារអាចានទិ ឋភាពថ្នត្ រិ រែ ិការ និងការនែល់
នសវាកម្មមួ្យចាំនួនណ លាននៅកន ុងនោលការែ៍ណែនាំននសងនទៀរនៅនលើនគហទាំព័រ 
ការណែនាំណនែកឧសាហកម្មន ើម្បីការ់ នែយហានិភ័យ។ ត្ រិ រែ ិករត្រូវណរពិនិរយ 
និងត្ កាន់ខាា  ់នូវការណកណត្ នៅកន ុងការណែនាំននេះ។ ត្ រិ រែ ិការននេះរមួ្ាន៖ 

https://covid19.ca.gov/industry-guidance/
https://covid19.ca.gov/safer-economy/
https://covid19.ca.gov/get-local-information/
https://covid19.ca.gov/industry-guidance/


• សួនកាំានែ (ការនាំសួនកាំានែខាែ រធ្ាំ និងសួនកាំានែចត្ម្េុះ) 

• នភាជនីយ ឋ ន នសវាកម្មម្ហ  ូអាហារ ការទទួលទនអាហារ និងការអន៉ុនត្ោេះ 
(ការណែនាំសត្ា ់នភាជនីយ ឋ ន) 

• បារ (ការណែនាំសត្ា ់បារ នរាងចត្កនធ្វ ើប ៊ីណយរ និងហាងចត្ាញ់ត្ា) 

• ហាងលក់អាំនោយ និងត្ រិ រែ ិការលក់រាយ (ការណែនាំសត្ា ់ការលក់រាយ) 

• ពិព័រែ៍អនែរកម្ម (ការណែនាំសត្ា ់សួនសរវនងិារម្នទ ីរ)  

• នសវាកម្មសាែ រ ឬនសវាកម្មណងទាំ (ការណែនាំសត្ា ់នសវាកម្មានកាំែរ់) 

• កណនលងកាំានែខាងនត្ៅ (សូម្នម្ើល ការណែនាំសត្ា ់ការកាំានែខាងនត្ៅរ ស់ CDPH) 

ម្ែឌលកាំានែលកខែៈត្គួារត្រូវ ញ្ឈ ់ការសាំ ណ ង  ូចជាការនលងនសៀក 

នាយផ្ទទ ល់ការសណម្ែងរ ស់សរវជាន ើម្ ។ល។ លុេះម្រាណត ការរកាគាល ររាងកាយ 

និងពិធ្ីការថ្នអនម័្យត្រូវបានអន៉ុវរែន ើង។ ទីកណនលងសត្ា ់នធ្វ ើសនែ ិបារ  នទ ់

ត្ ជ៉ុាំសត្ា ់ជួល កណនលងននសងនទៀរសត្ា ់ពិធ្ីលកខែៈឯកជន ូចជាពិធ្ីជ ់លាង

ខួ កាំនែើរជាន ើម្ គួរណរ នែ ិទកណនលងទាំងននេះទ៉ុករហូរ

ទល់ណរសកម្មភាពទាំងននេះត្រូវបានអន៉ុញ្ជា រឲ្យ ាំនែើរការន ើងវញិន យានការណកណត្  

ឬ ាំនែើរការនពញនលញតាម្រយៈ ទ ញ្ជា  និងការណែនាំឲ្យន ើកន ើងវញិជាក់លាក់។ 

ការណែនាំននេះម្ិនាននោល ាំែង កហូរ ឬល៉ុ នចលសិទធិរ ស់ ៉ុគគលកិននេះនទ 

ទាំងការត្ពម្នត្ពៀងលកខនែ ិកៈ  ទ បញ្ារែ ិ ឬការចរចអន៉ុសញ្ជា រមួ្ 

នហើយការណែនាំននេះក៏មិ្នានលកខែៈស៉ុីជនត្ៅណ រ 

នត្ពាេះវាម្ិនានរា ់ ញ្ច លូ ទ ញ្ជា ស៉ុខភាពកន ុងត្ នទស 

និងម្ិនណម្នជាការជាំនួសឲ្យរាល់ ទ បញ្ារែ ិណ លទក់ទងនឹងស៉ុវរែ ិភាព និងស៉ុខភាពណ លានត្ា ់ 

 ូចជា Cal / OSHA ននេះណ រ។1 

សូម្តាម្ នការផ្ទល ស់ ្រូ ចច ុ បនែនលើការណែនាំអាំពីស៉ុខភាពាធារែៈនងិ ទ ញ្ជា រ ស់រ ឋ/មូ្ល ឋ

ន ន យារណរាែ នភាពជាំងឺកូវ ី-19 នៅណរ នែនកើរាន។ Cal/OSHA 

ានការណែនាំទូលាំទូលាយ ណនែម្នទៀរនលើ នោលការែ៍ណែនាំទូនៅរ ស់ Cal/OSHA 

សែ ីពីការការពារកម្មករពីនគហទាំព័រ កូវ ី-19 ។ CDC ានរត្ម្ូវការ ណនែម្នៅកន ុង ការណែនាំ 

សត្ា ់អាជីវកម្មនិងនិនោជក។  

បទម្រម្ើបម្រាសា់៉ា ស់ ឬរបាាំងម្ុែណដលតម្រម្ូវ 

នៅថ្ងៃទី 18 ណខមិ្ង៉ុន កនលងនៅននេះ CDPH បាននចញ ការណែនាំអាំពីការនត្ ើត្បាស់ា ស់ ឬរបាាំងម្៉ុខ 
ណ លរត្ម្ូវឲ្យានការនត្ ើត្បាស់ទូលាំទូលាយនូវា ស ់ឬរបាាំងម្៉ុខសត្ា ់សាជិកថ្នាធារែជន 
និងកម្មករ នៅត្គ ់ទីតាាំង នត្ម្ើការង្ហរ និងាធារែៈណ លានការត្ ឈម្នឹងហានិភ័យខពស់។  

ព័រ៌ានលម្ែ ិរណ លរមួ្ានត្គ ់លកខខែឌ រត្ម្ូវ និងការនលើកណលង 
ចាំនពាេះចា ់ទាំងននេះអាចរកបាននៅកន ុង ការណែនាំ។ 

ការណែនាំអាំពីការពាក់ា ស់រ ស់ CDPH គឺសែ ិរនៅនត្កាម្ការនធ្វ ើ ចច ុ បនែភាព ណនែម្
ន យណនែកនលើការយល់ ងឹណ  វទិាាន្រសែ ចច ុ បនែថ្នការចម្លងវរី៉ុសណ ល ោែ លឲ្យានជាំងឺកូវ ី-19។ 
សូម្ពិនិរយនម្ើលនគហទាំព័ររ ស់ CDPH សត្ា ់ការណកសត្មួ្ល។

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Outdoor%20Playgrounds%20and%20other%20Outdoor%20Recreational%20Facilities.aspx
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/guidance-business-response.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fspecific-groups%2Fguidance-business-response.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.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf


ណផន្ការជាកល់ាក់សម្រាបក់ណន្លងទធ្ា ើការ 

• ចងត្កងណននការជាលាយលកខែ៍អកសរជាក់លាកមួ់្យ ទ ់ាែ រ់ជាំងឺ កូវ ី-19  
នៅត្គ ់ឋ នីយ ឋ ន អន៉ុវរែការវាយរថ្ម្លលម្ែ ិរនលើហានិភ័យថ្នត្គ ់ជាំនញ 
និងកិចចការ 
រចួចរ់តាាំងអែកនម្ើលការាែ ក់ត្រង់ឋ នីយ ឋ ននីមួ្យៗន ើម្បីអន៉ុវរែណននការ។ 

•  ក់ ញ្ច លូនូវ ការណែនាំរអាំពីា ស់ ឬរបាាំងម្៉ុខរ ស់ CDPH 
នៅកន ុងណននការជាក់លាក់សត្ា ់កណនលងនធ្វ ើការ 
និង ញ្ច លូនោលការែមួ៍្យសត្ា ់ត្គ ់ត្គងនលើការនលើកណលង។ 

• កាំែរ់ព័រ៌ានទាំនក់ទាំនង 
ម្នទ ីរស៉ុខាភិបាលកន ុងរាំ ន់ណ លកណនលងននេះានទតីាាំងសែ ិរនៅ ន ើម្បនីសពវនាយ 
ព័រ៌ានអាំពីការន្ុេះន ើងថ្នជាំងឺ កូវ ី-19 កន ុងចាំនោម្ ៉ុគគលិក។ 

•  ែុ្េះ ោែ ល និងនែល់ ាំែឹង ល់កម្មករ និងរាំោងកម្មករ អាំពីណននការ 
នហើយនែល់ភាពង្ហយត្សួលជូនកម្មករ និងរាំោងរ ស់ពួកនគ 
កន ុងការណសវ ងរកព័រ៌ានណននការ។ 

• វាយរថ្ម្លសាា ររ ូវនែឲ្យបាននទៀរទរ់ន ើម្បីធានអន៉ុនលាម្ភាពតាម្ណននការ 
និងឯការ និងណករត្ម្ូវភាពខវេះចននល េះណ លបានរកន ើញ។ 

• អនងារតាម្ នត្គ ់ជាំងឺ កូវ ី-19  ទាំងអស់ រចួកាំែរ់ថានរើកតាែ ពាក់ព័
នធនឹងការង្ហរោមួ្យ ណ លអាចជាណនែក ងាហានិភ័យថ្នការឆ្លងនរាគ។ 
នធ្វ ើ ចច ុ បនែភាពណននការតាម្ការចាំបាច់ន ើម្បីទ ់ាា រ់មិ្នឲ្យានករែី ណនែម្។ 

• អន៉ុវរែ ាំនែើរការ និងពិធ្ីការចាំបាច់នន 
នៅនពលានការន្ុេះន ើងថ្នជាំងឺនៅកណនលងនធ្វ ើការ អន៉ុនលាម្តាម្ នសចកែ ីណែនាំរ ស់ 
CDPH និង ទ ញ្ជា  ឬការណែនាំពីម្នទ ីរស៉ុខាភិបាលមូ្ល ឋ ន។ 

• កាំែរ់រកអវ ីណ លកម្មករានឆ្លងនម្នរាគ  េះពាល់ជិរសែ ិទ 
(កន ុងរយៈចាៃ យត្បាាំមួ្យជាំហាន ចននល េះនពល 15 នទី ន ើងនៅ) 
រចួចរ់វធិានការ ក់កម្មករណ លាននរាគសញ្ជា ជាំងឺ កូវ ី-19   វជិាានាែ ក់ននេះ 
(ឬនត្ចើន) ឲ្យនៅ ក់ន យណ ក ពីអវ ីណ លបាន  េះពាល់ជិរសែ ិទននេះ។ 

• ជូន ាំែឹង ល់និនោជិកទាំងអស់ជាលាយលកខែអ៍កសរ និងនិនោជកថ្ននិនោជិក
កិចចសនា នែ , ណ លត្ ណហលជាត្រូវបាន  េះពាលជ់ាំងឺកូវ ី-19 និង  រាយការែ៍ពីការន្ុេះ
ថ្នការឆ្លងនៅកណនលងនធ្វ ើការនៅម្នទ ីរស៉ុខាភិបាលកន ុងមូ្ល ឋ ន។ 
សត្ា ់ព័រ៌ាន ណនែម្សែ ីពីទាំនួលខ៉ុសត្រូវរ សន់ិនោជកនត្កាម្AB 685 (ជាំពូក 84, 
លកខនែ ិកៈឆ្ែ ាំ 2020) នោងនៅនលើ ការពត្ងឹងការអន៉ុវរែ និងរត្ម្ូវការរបាយការែ៍
និនោជិក ពី Cal/OSHA និង សាំនួររ ស់និនោជកអាំពី AB 685 ពី CDPH។ 

• ត្រូវត្ កាន់ខាា  ់តាម្នសចកែ ីណែនាំខាងនត្កាម្។ 
ការខកខានមិ្នបាននោរពតាម្នសចកែ ីននេះអាច ងាឲ្យាននកើរជាំងឺនៅកណនលងនធ្វ ើការ 
ណ លអាចនឹង ោែ លឲ្យានការ ិទ ឬ ក់កត្ម្ិរនលើត្ រិ រែ ិការននសងៗ 
ជា នោែ េះអាសនែ។ 

 

 
 

 

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


ម្របធាន្បទទផេងៗសម្រាប់វរគបែ្ត េះបណាត លកម្មករ 

• ព័រ៌ានសែ ីពីជាំងឺកូវ ី-19,  វធីិ្ ង្ហា រវាពីការចម្លង, នហើយណ លាន
ហានិភ័យខពស់ថ្នជាំងឺធ្ៃន់ធ្ៃរ ឬការាល  ់សត្ា ់ម្ន៉ុសស។ 

• ការត្រួរពិនិរយន យខល នួឯងនៅនទេះ រមួ្ទាំងការសនងារសីរ៉ុែហភាព 
និង/ឬការត្រួរពិនិរយនរាគសញ្ជា ន យនត្ ើ នោលការែ៍ណែនាំរ ស់ CDC។ 

• ារៈសាំខាន់ថ្នការមិ្ននធ្វ ើការនៅការោិល័យ 

o ត្ សិនន ើ ៉ុគគលិកាននរាគសញ្ជា ជាំងឺកូវ ី-19  ូច ណ លបានពែ៌នន យ CDC 
 ូចជា ត្គនុនៅែ  ឬត្គនុញាក់ កែក ង ់ នងហ ើម្ ឬពិបាក ក នងហ ើម្ អស់កាល ាំង 
ឈឺាច់ ៉ុាំ ឬឈឺខល នួ ឈឺកាល បារ់ ង់រសជារិ ឬកល ិនកន ុងនពលងមីៗ ឈឺក រឹងត្ចម្៉ុេះ 
ឬនហៀរសាំនបារ ចង់ចង់កអ រួ កអ រួ ឬរាគរសូ ឬ 

o ត្ សិនន ើកម្មករត្រូវនគនធ្វ ើនរាគវនិិចឆ ័យន ើញានជាំងឺ កូវ ី-19  
នហើយម្ិនទន់ ញ្ច ់ការ ក់ឲ្យនៅ ច់ន យណ កនៅន ើយ ឬ 

o ត្ សិនន ើ នៅកន ុងរយៈនពល 14 ថ្ងៃ 
កម្មករបាន  េះពាល់នឹងនរោាែ ក់ណ លនគនធ្វ ើនរាគវនិិចឆ ័យន ើញានជាំងឺ កូវ ី-19  
នហើយត្រូវនគចរ់ទ៉ុកថាអាចនឹងចម្លងនរាគ (ឧ. 
កាំព៉ុងសែ ិរនត្កាម្ការ ក់ឲ្យនៅ ច់ន យណ ក)។ 

• ន ើម្បីត្រ  ់ម្កនធ្វ ើការវញិ  នទ  ់ពីកម្មករនិនោជិរទទួលការនធ្វ ើនរាគ
 វនិិចឆ ័យរកជាំងឺកូវ ី-19  នទ  ់ពី ាំនពញតាម្នោលការែ៍ណែនាំរ ស់ CDPH 
សែ ីពីការវលិត្រ  ់នៅនធ្វ ើការ ឬនៅនរៀនវញិ នត្កាយពីការនធ្វ ើនរាគវនិិចឆ ័យរកជាំងឺកូវ ី-19។ 

• ន ើម្បីស៉ុាំនោ ល់ពនីពទយ ត្ សិនន ើនរាគសញ្ជា រ សពួ់កនគ កាន់ណរធ្ៃន់ធ្ៃរ 
រមួ្ានការឈឺច ់រា៉ុ ាំថ្រ៉ៃ ឬណែនត្ទងូ វនងវងាម ររី ឬ ម្៉ុខ ឬ  ូរារ់ន ើងាវ យ។ 
 ចច ុ បនែភាព និងនសចកែ ីលម្ែ ិរននសងៗអាចរកបាននៅនលើនគហទាំព័ររ ស់ CDC។ 

• ារៈសាំខាន់ថ្នសាែ រថ្ ន យទឹក និងា ៊ែូបានញឹកញា ់ 
រមួ្ានការ ៉ុសលាងនឹងា ៊ែូ រយៈនពល 20 វនិទី 
(ឬន យនត្ ើទឹកអនម័្យសាែ រថ្ ណ លានារធារ៉ុនអតាែ៉ុ ល រិច ាំន៉ុរ 60% 
(លែ ាំន៉ុរ) ឬអាល់ក៉ុលអ៉ុីសូត្ ូបា ែ៉ុ ល រិច ាំន៉ុរ 70% 
(ត្ សិនន ើនលិរនលននេះម្ិនអាចទ៉ុកណកបរថ្ ក៉ុារណ លម្ិនានអែកនម្ើល) 
នៅនពលកម្មករមិ្នអាចន ើរនៅកាន់ឡា ូរ ឬកណនលងលាងថ្   ូចាននៅកន ុង 
នសចកែ ីណែនាំរ ស់ CDC)។ ហាម្នត្ ើទឹកអនម្័យជាមួ្យនម្តាែ៉ុ ល ពីនត្ពាេះវាព៉ុលខាល ាំង 
ទាំងសត្ា ់ក៉ុារ និងម្ន៉ុសសនពញវយ័។ 

• ារៈសាំខាន់ថ្នការរកាគាល ររាងកាយ ទាំងនៅកណនលងនធ្វ ើការ និងនត្ៅនា ងនធ្វ ើការ 
(សូម្អានណនែក គាល ររាងកាយ ខាងនត្កាម្)។  

• ការនត្ ើត្បាស់ា ស់ ឬរបាាំងម្៉ុខបានត្រឹម្ត្រូវ រមួ្ាន៖ 

o របាាំងម្៉ុខម្ិនណម្នជាឧ ករែ៍ការពារខល នួ (PPE) ននេះនទ។ 

o របាាំងម្៉ុខម្ិនជាំនួសភាពចាំបាច់សត្ា ់ការរកាគាល ររាងកាយ 
និងការលាងថ្ ញឹកញា ់នទ។ 

o ត្រូវត្គ ា ស់ ឬរបាាំងម្៉ុខនពញពីនលើត្ចម្៉ុេះ និងារ់។ 

o កម្មករត្រូវលាង ឬជូរទឹកអនម័្យសាែ រថ្  នៅម្៉ុននពល និងនត្កាយនពលពាក់ 
ឬរត្ម្ង់ា ស់ ឬរបាាំងម្៉ុខ។ 

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/need-extra-precautions/people-at-increased-risk.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/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 នជៀសវាងការ  េះពាល់ណភែក ត្ចម្៉ុេះ នហើយនិងារ់។ 

o ម្ិនត្រូវនត្ ើា ស់ ឬរបាាំងម្៉ុខណរមួ្យរមួ្ោែ  នហើយត្រូវនបាកសាែ រ 
ឬនបាេះនចលនត្កាយនត្ ើម្ែងរចួ។  

• ព័រ៌ានណ លាននៅកន ុងឯការណែនាំ រ ស់ CDPH សត្ា ់ការនត្ ើត្បាស់ា ស់ 
ណ លកាំែរ់កាលៈនទសៈ ណ លា ស់ចាំបាច់ត្រូវពាក់ 
និងការនលើកណលងក៏ ូចជានោលការែ៍ ចា ់ការង្ហរ 
និងការអន៉ុវរែជាក់ណសែ ងណ លនិនោជិរបានអន៉ុវរែ 
ន ើម្បីធានការនត្ ើត្បាសា់ ស់ឲ្យបានត្រឹម្ត្រូវ។ 
ការ ែុ្េះ ោែ លក៏ត្រូវ ញ្ច លូនងណ រនូវនោលការែ៍រ ស់និនោជកនលើរន ៀ ត្គ ់ត្គងអែ
កណ លទទួលបាននលើកណលងម្ិនពាក់ា ស់ ឬរបាាំងម្៉ុខ។  

• ធានថាអែកនែល់នសវា អែកនធ្វ ើការ នោែ េះអាសនែ  ឬអែកជា ់កិចច 
សនានៅកណនលងននេះក៏ត្រូវបាន ែុ្េះ ោែ លឲ្យបានត្រឹម្ត្រូវនៅកន ុងនោលននោបាយកា
រពារនម្នរាគកូវ ី-19  និងានការនគរ់នគង់ចាំបាច់ និង PPE។ 
ពិភាកាការទទួលខ៉ុសត្រូវទាំងននេះ ជាម្៉ុន ជាមួ្យអងគភាពណ លានកម្មករ ណែែ រ 
និងឬជា ់កិចចសនា។  

• ពរ័៌ាននលើការឈ ់សត្ាកន យានត្បាក់ន ៀវរស 
រ ស់កម្មករនិនោជិរអាចានសិទធិទទួលណ លអាចទទួលបានភាពង្ហយត្សួលណនែកហិរញ្ា វរថ ុកន ុង

អាំ ុងនពលាែ ក់នៅនទេះ។ នម្ើលព័រ៌ាន ណនែម្សែ ីពកីម្ម វធីិ្ រ ឋ ភិបាល 
ោាំត្ទការឈ ់សត្ាកឈឺនិងសាំែងកម្មករនិនោជិរសត្ា ់ជាំងឺកូវ ី-19 រមួ្ាន
សិទធិឈ ស់ត្ាកឈឺរ ស់កម្មករនិនោជិរនត្កាម្ចា ់ ត្កមុ្ត្គួារ ាំ ូង 
ការនឆ្ល ើយរ ចាំនពាេះនម្នរាគវរី៉ុសកូរ៉ៃោូ។   

 

ការទធ្ា ើទតសត  និ្ងវធិាន្ការម្ររប់ម្ររងសម្រាបប់ុរគល 
• នែល់ការនធ្វ ើនរសែ រកនរាគសញ្ជា  និងឬវាស់កាំនៅសត្ា ់ 

កម្មករត្គ ់រ ូនៅម្៉ុននា ងចូលនធ្វ ើការ និងអែកលក់ អែកទទួលការ 
ឬកម្មករននសងនទៀរណ លចូលម្កកន ុងត្គឹេះាែ ន។ 
ធានថាអែកនែល់ការនធ្វ ើនរសែ រកនរាគសញ្ជា  
ឬវាស់កាំនៅនជៀសវាងការ  េះពាល់ជិរសែ ិទនឹងកម្មករ កន ុងគាល រណ លអាចនធ្វ ើនៅបាន។   

• ត្ សិនន ើរត្ម្ូវឲ្យានការត្រួរពិនិរយន យខល នួឯងនៅនទេះ ណ លជា 
ជនត្ម្ើសសម្ត្ស កន ុងការនែល់វានៅតាម្ទីតាាំង ន យធានថាការពិនិរយ 
ត្រូវបានអន៉ុវរែម្៉ុននពលកម្មករចកនចញពីនទេះសត្ា ់នវននធ្វ ើការរ ស់ ពួកនគ 
នហើយនោរពតាម្ CDC នោលការែ៍ណែនាំ  ូចណ លបានពិពែ៌ននៅកន ុង ត្ ធាន ទ 
វគគ ែុ្េះ ោែ លកម្មករនិនោជិរខាងនលើ។ 

• នលើកទឹកចិរែ ល់ ៉ុគគលិក និងនភញៀវណ លឈឺ ឬកាំព៉ុង ង្ហហ ញនរាគសញ្ជា ថ្នជាំងឺកូវ ី-19 
ឲ្យាែ ក់នៅនទេះ។ 

• និនោជកត្រូវនែល់ជូន 
និងធានថាកម្មករនត្ ើត្បាស់ត្គ ់ឧ ករែ៍ការពារណ លបានរត្ម្ូវ 
រមួ្ានណវ៉ៃនតាការពារណភែក និងនត្ាម្ថ្  នៅកណនលងណ លចាំបាច់។ 

• និនោជកត្រូវពិចរោថាកណនលងោណ លអាចនត្ ើនត្ាម្ថ្ ត្ នភទនបាេះនចលបាន 
ន ើម្បី ណនែម្ ន្រងគ ់នលើការលាងសាែ រថ្  ឬការនត្ ើទឹកអនម័្យសាែ រថ្ ញឹកញា ់ 
ឧទហរែ៍៖ សត្ា ់កម្មករណ លនធ្វ ើនរសែ រកនរាគសញ្ជា ឲ្យអែក ថ្ទ 
ឬត្គ ់ត្គងវរថ ុននសងៗណ លនគ  េះពាល់ជាទូនៅ។ 
កម្មករគួរពាក់នត្ាម្ថ្ នៅនពលកាន់វរថ ុណ លត្ ឡាក់ន យារធារ៉ុរាវថ្នរាងកាយ។ 

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


• កម្មករនិនោជិរត្រូវណររកាគាល រត្បាាំមួ្យហវ ីរពីអរិងិជន ឬម្ិរែរមួ្ការង្ហរ (ឧ. 
 ក ់និងធានស៉ុវរែ ិភាពរ ស់នភញៀវជាមួ្យនឹងឧ ករែ៍ស៉ុវរែ ិភាព) ត្រូវពាក់របាាំង
ការពារ នទ  ់ នស ាំ (ឧ. របាាំងម្៉ុខ ឬណវ៉ៃនតាស៉ុវរែ ិភាព)  ណនែម្ពីនលើា ស។ 
កម្មករនិនោជិរទាំងអស់គួរណរការ់ នែយ 
នពលនវលានៅជិរនភញៀវកន ុងគាល រត្បាាំមួ្យហវ ីរពីនភញៀវ។ 

• ការនត្ ើត្បាស់ា សគឺជាការចាំបាច់នៅត្គ ់ទីកណនលងទាំងកន ុងអោរ និងខាងនត្ៅ។ 
អរិងិជនណ លម្ិននោរពតាម្ការណែនាំ គួរណរត្រូវបាននាំនចញពីកណនលង
ននេះជា នទ ន់។ 
អន៉ុញ្ជា រឲ្យចូលនត្ ើសត្ា ់នភញៀវណ លត្រូវបាននលើកណលងពីការពាក់ា ស់ ូចានណចងកន ុ
ង ការណែនាំអាំពីការពាក់ា ស់រ ស់ CDPH។ 

• និនោជកត្រូវចរ់វធិានការសម្ត្ស  រមួ្ាននសចកែ ីត្ កាសជាាធារែៈ 
ការ ក់ាល កសញ្ជា នៅកន ុងទីតាាំងយ៉ុទធាន្រសែ  និងង្ហយនម្ើលន ើញ 
និងនៅកណនលង ញ្ជា ក់ការកក់ទ៉ុក ន ើម្បីរំលឹក ល់ាធារែជនថា
ពួកនគត្រូវការនត្ ើត្បាសា់ ស់នៅនពលម្ិនានការទទួលទន និងអន៉ុវរែការរកាគាល រ 
ម្ិន  េះពាល់ថ្នទម្៉ុខរ ស់ខល នួ នហើយគួរលាងថ្ ជាមួ្យា ៊ែូឲ្យបានញឹកញា ់
ោ ងនហាចោស់រយៈនពល 20  វនិទី និងនត្ ើទឹកអនម្័យលាងសាែ រថ្ ។ 

• សូម្រំលឹក ល់នភញៀវជាម្៉ុនឲ្យយកាសតាម្ 
ន ើមិ្ន ូនចែេះនទពួកនគម្ិនគួរត្រូវបានអន៉ុញ្ជា រឲ្យចូលកន ុង រនិវែ 
( រា ោានការនលើកណលង ូចានណចងកន ុងការណែនាំអាំពីការពាក់ាស់រ ស់ CDPH 
)។ ពិចរោកន ុងការនែលា់ ស់ឲ្យនភញៀវណ លម្កម្ិនានា ស់តាម្ខល នួ។ 

• អរិងិជន និងនភញៀវគួរណរនធ្វ ើការពិនិរយកាំនៅខល នួ និង/ឬនរាគសញ្ជា នៅនពលម្ក ល់ 
ឲ្យពួកនគនត្ ើទឹកអាល់ក៉ុលលាងថ្  និងពាក់ា សម់្៉ុខនៅនពលម្ិន រនិភាគ ឬនឹក។ 
និនោជកានសិទធិល៉ុ នចលការកក់សត្ា ់ ៉ុគគល/ត្កមុ្នភញៀវណ លាននចញនរាគសញ្ជា  
និងម្ិនអន៉ុញ្ជា រឲ្យចូល។ 

•  ង្ហហ ញពីវធិានណ លអាចនម្ើលន ើញបានចាស់ ល់អរិងិជន 
និង ៉ុគគលិកនៅត្ចកចូលណ លជាលកខខែឌ សត្ា ់ការចូល។ 
 វធិានននេះអាចរា ់ ញ្ច លូនូវការណែនាំឲ្យពាក់ា សត្គ ់នពល ទាំងកន ុង និងនត្ៅ 
នលើកណលងណរនពលទទួលទន និងនត្ ើទឹកអនម័្យសាែ រថ្  ការរកាគាល រ
រាងកាយពីអរិងិជន ថ្ទនទៀរ នជៀសវាងការ  េះពាល់នលើថ្នទននណ លម្ិនចាំបាច ់
ព័រ៌ានទាំនក់ទាំនងម្នទ ីស៉ុខាភិបាលកន ុងរាំ ន់ និងការផ្ទល ស់ ្រូនននលើនសវាកម្ម។ 
 វធិានគួរណរានជាលកខែៈីីជីងល តាម្ណ លអាចនធ្វ ើនៅបាន 
ន យានជារ ូភាពរាំោង ។ល។ 
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រទបៀបការទធ្ា ើទោយាន្ែយល់ទចញចូល សាា ត 
ន្ិងសាល បទ់ម្ទរារ 
• ន ើអាចនធ្វ ើនៅបាន, ពិចរោ ាំន ើងា ស៉ុីនសាែ រ នសុ ទធខយល់ណ ល

ានត្ សិទធិភាពខពស់, នធ្វ ើឲ្យត្ នសើរន ើងនូវរត្ម្ងខយល់រ ស់អោរឲ្យានត្ សិទធិភាពខព
ស់ ាំន៉ុរតាម្ណ លអាចនធ្វ ើនៅបាន, និងនធ្វ ើការណករត្ម្ូវននសងនទៀរ
ន ើម្បី នងា ើន រាិែខយល់ខាងនត្ៅ និងខយល់នៅកន ុងការោិល័យ 
និង រនិវែខាងកន ុងកណនលងននសងនទៀរ។ 

• នៅកណនលងណ លអាចនធ្វ ើនៅបានអន៉ុញ្ជា រឲ្យានោ ងនហាចោស់ 30 
នទីរវាងត្គួារននសងៗោែ នៅ រនិវែខាងកន ុងន ើម្បីឲ្យានខយល់នចញចូលបានត្រឹម្ត្រូវ។ 
ននេះអាចរមួ្ ញ្ច លូទាំងការកក់ទ៉ុកសត្ា ់សកម្មភាពកាំានែននត្ សិនន ើអាច។ 

• ពិនិរយនម្ើល នគហទាំព័រ CDPH ជានទៀងទរ់សត្ា ់ព័រ៌ានងមីៗសែ ីពីគ៉ុែភាពខយល់ 
និងការណែនាំខយល់នចញចូលសត្ា ់ជាំងឺន យារខយល់នៅកន ុង រនិវែអោរ។ 

• អន៉ុវរែការសាែ រឲ្យបានហមរ់ចរ់នៅរាំ ន់ណ លានចរាចរែ៍ម្ាញឹកខពស់  ូចជា 
កណនលងរង់ចាំរ ស់អរិងិជន និងកណនលងទទួលនភញៀវ  នទ ់សត្ាករ ស់ ៉ុគគលិក ។ល។ 
រមួ្ទាំងកណនលងនចញចូល ាន ូចជា ជនែែ ើរន ើរ និងជនែែ ើរយនែ ត្ អ ់ ជាន ើម្។ 
សាល  ់នម្នរាគឲ្យបានញកឹញា ់ចាំនពាេះថ្នទណ លត្រវូបាន  េះពាល់ញឹកញា ់ ូចជា  ញ្ា រ 
ា ស៉ុីនការឥែទន ផ្ទទ ាំងនអត្កង់  េះ  ៊ែូរ៉ុង ត្   ់កាន់ ិទន ើកទវ រ កណនលងត្ចរថ្  
 ងគន ់ឧ ករែ៍លាងសាែ រថ្  នហគម្ ក់កាក់ ទូា ស៉ុីនលក់នភសជាៈន ើម្។ល។ 

• សាល  ់នម្នរាគនលើវរថ ុសត្ា ់ជួល ឬនត្ ើត្បាស់រមួ្ោែ ម្៉ុននពល ក់ឲ្យនត្ ើ 
និងនៅនពលសងត្រ  ់ នទ  ់ពីការនត្ ើត្បាស់រ ស់អរិងិជនវញិរមួ្ាន 
ត្ោ ់បាល់ ៊ែូលីង ត្ោ ់កូននោល  ងវាយកូននោល ឧ ករែ៍សរនសរ 
 ាំ ងវាយកូនបាល់ ណសបកនជើង មួ្កស៉ុវរែ ិភាព។ល។ 
 ិទកណនលងនត្ជើសនរសីឧ ករែ៍ន យសវ ័យត្ វរែសិត្ា ់នហគម្ ឬសកម្មភាព ូចជា 
បាល់ ៊ែូលីងនៅនលើនធ្ែ ើរណ លអាចនត្ ើបាន នហើយនែល់ឧ ករែ៍ទាំងននេះ ល់អរិងិជន
ាែ ក់ៗ ច់ពីោែ ។ 

• នែល់ឧ ករែ៍ ក់ទឹកអនម័្យសាែ រថ្ នៅ លត់្គ ់កណនលងណ លានសកម្មភាព 
 ូចជាកណនលងទទួលនភញៀវ និងកណនលងនែល់នសវាកម្ម សត្ា ់ឲ្យអរិងិជន 
និង ៉ុគគលិកនត្ ើត្បាស់។ 
ទឹកអនម្័យសាែ រថ្ គួរណរានជានត្សចសត្ា ់អរិងិជននត្ ើត្បាស់នៅនពលណ លឧ 
ករែ៍នត្ ើត្បាសស់ត្ា ់សកម្មភាពកីឡា  េះពាល់នឹងថ្នទណ លនត្ ើរមួ្ោែ  (ឧទ. 
បាល់កូននោល ទីកូននោល បាល់ ៊ែូលីង 
និងនត្គឿងា ស៉ុីន ឹកនភញៀវត្រ  ់ម្កវញិជាន ើម្) ។ នលើកទឹកចិរែឲ្យនភញៀវលាងថ្  និង/ឬ 
នត្ ើទឹកអនម័្យសាែ រថ្ ឲ្យបានញឹកញា ់នពលនត្ ើឧ ករែ៍ និងរ ស់រ រនន។ 
រំលឹកសាជិកាធារែៈជន (ន យនត្ ើសញ្ជា  និង/ឬរលឹកន យផ្ទទ ល់ារ់) ក៉ុាំឲ្យ  េះណភែក 
ត្ចម្៉ុេះ និងារ់រ ស់ពួកនគ។ 
ពិចរោនែល់នត្ាម្ថ្ ណ លអាចនបាេះនចលបាននៅតាម្រាំ ន់ណ លានសកម្មភាពនី
មួ្យៗ ន ើម្បីឲ្យសាជិកាធារែៈជននត្ ើត្បាស់។ 
នែល់ជូននូវម្នធ្ាបាយសត្ា ់ការនបាេះនចលនៅតាម្ទីតាាំងនីមួ្យៗណ លាននែល់ជូន
នត្ាម្ថ្ ។ 

• នែល់ជូនរ ស់នត្ ើត្បាស់ណ លអាចនបាេះនចលបាន 
ឬសត្ា ់នត្ ើណរមួ្យ ងតាម្ណ លអាចនធ្វ ើនៅបាន។ 
រ ស់នត្ ើត្បាស់ទាំងននេះអាចាន ូចជា ការពិនុ្ នមម ថ្  ។ល។ 
ត្ សិនន ើម្ិនអាចនែល់ជូនរ ស់ជាំនួសណ លអាចនបាេះនចលបាននទ 
ត្រូវសាល  ់នម្នរាគរ ស់នត្ ើត្បាស់ទាំងននេះឲ្យបានត្រឹម្ត្រូវម្៉ុន 
និងនត្កាយនពលអរិងិជននត្ ើត្បាស់រចួ។ 

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


• លាងសាែ រ និងសាល  ់នម្នរាគរាំ ន់ណ លានសកម្មភាពអរិងិជន នទ  ់ពីការ
នត្ ើត្បាស់រចួឲ្យបានហមរច់រ់។ ការសាែ រននេះអាចាន ូចជា ការសាល  ់នម្នរាគនលើរ៉ុ 
នៅអី នៅអីស៉ុវរែ ិភាពក៉ុារ  នទ ់រូចៗ ផ្ទទ ាំងនអត្កង់  េះ  ៊ែូរ៉ុង ថ្  ញ្ជា ណហគម្ ជាន ើម្។ 
អន៉ុញ្ជា រឲ្យាននពលនវលាត្គ ់ត្ោន់សត្ា ់ការសាល  ់នម្នរាគឲ្យត្រឹម្ត្រវូតាម្ការណែ
នាំ ស់នលិរនល។ 
ថាែ ាំសាល  ់នម្នរាគណ លទទួលាគ ល់ន យទីភាែ ក់ង្ហរការពារ រាិែ នត្រូវការនពលនវលានៅ
នសើម្ជាអ ប រា (ពីពីរ ីវនិទី  ល់ពីរ ីនទី) 
ន ើម្បីានត្ សិទធភាពត្ ឆ្ាំងនឹងវរី៉ុសកូរ៉ៃោូរ ស់ម្ន៉ុសស។ 

• លាងសាែ រ 
និងសាល  ់នម្នរាគនលើថ្នទននណ លនត្ ើរមួ្ោែ ជាត្ ចាំន យក ៉ុគគលិកនៅចននល េះនវននធ្វ ើកា
រនីមួ្យ  ៗឬរវាងអែកនត្ ើត្បាស់ ជារមួ្ថ្នទមួ្យោណ ល  េះពាលញ់ឹកញា ់ជាង រមួ្ានជាអាទិ៍ 
ថ្នទកណនលងការង្ហរ ន ិកា ា ស៉ុីនងរចម្លង កូននា ឧ ករែ៍សាែ រ 
ា ស៉ុីននហគម្ជាន ើម្។ល។ នជៀសវាងការណចករំណលកឧ ករែ៍ ូចជា ទូរស័ពទ នងន លរ 
នត្គឿងា ស៉ុីន និងឧ ករែ៍កន ុងការោិល័យ តាម្ណ លអាចនធ្វ ើនៅបាន។ ម្ិនត្រូវនត្ ើ PPE 
រមួ្ោែ ជា ច់ខារ។ 

• នែល់ នពលនវលាឲ្យកម្មករនិនោជិរបាននរៀនលាងសាែ រថ្ កន ុងនា ង
នវននធ្វ ើការរ ស់ពួកនគ។ 
ត្រូវ ក់កិចចការជូរសាែ រជាណនែកមួ្យថ្នរួនទីរ ស់កម្មករនិនោជិរអាំ ុងនា ងនធ្វ ើ
ការ។ 
ទិញនលិរនលជនត្ម្ើសននសងៗសត្ា ់ត្កមុ្ហ៊ែ៉ុនសាែ ររ ស់ភាគីទី ីន ើម្បីជួយ ាំនពញរ
ត្ម្ូវការសាែ រណ លនកើនន ើង តាម្ការចាំបាច់។  

• ភាា  ់នលិរនលអនម្័យនននៅនឹងឧ ករែ៍ រ៉ុការោិល័យ និង ញ្ា រជាំនួយ រមួ្ាន 
ទឹកអនម្័យសាែ រថ្  និងសាំ ីជូរសាល  ់នម្នរាគ 
និងនែល់ទឹកអនម្័យសាែ រថ្ ផ្ទទ ល់ខល នួ ល់ ៉ុគគលិកទាំងអស់ណ លជួយសត្មួ្ល ល់អរិ
ងិជនន យផ្ទទ ល។់ 

• ធានថាឋ នីយ ឋ នអនម័្យន ើក ាំនែើរការ និងនៅាន សុ្កត្គ ់នពលនវលា 
នហើយនែល់ ណនែម្នូវា ៊ែូ  ត្ក ស់ជូរ និងទឹកអនម័្យសាែ រថ្ នពលចាំបាច់។ 

• នែល់ធ្នធានន ើម្បីនលើកកម្ពស់អនម្័យខល នួរ ស់ ៉ុគគលិក។ 
ការនែល់ជូនននេះនឹងាន ូចជា ត្ក សជូរារ់ ធ្៉ុងសាំរាម្ន ើកន យម្ិននត្ ើថ្  
ា ៊ែូលាងថ្  នពលនវលាត្គ ់ត្ោន់សត្ា ់ការលាងថ្  
ទឹកអនម្័យសាែ រថ្ ណ លានជារិអាល់ក៉ុល សាំ ីជូរសាល  ់នម្នរាគ 
និងកណនសងនត្ ើនបាេះនចល។ 

• នពលនត្ជើសនរសីារធារ៉ុគីមី្សាល  ់នម្នរាគ, ត្រូវនត្ ើនលិរនល
ណ លអន៉ុញ្ជា រឲ្យនត្ ើត្បាស់ត្ ឆ្ាំងនឹងជាំងឺកូវ ី-19 នៅកន ុង ញ្ា ីអន៉ុញ្ជា រឲ្យនត្ ើត្បាស់
រ ស់ទីភាែ កង់្ហរការពារ រាិែ ន (EPA)-និងនធ្វ ើតាម្ការណែនាំការនត្ ើត្បាស់នលិរនល។ 
នត្ ើារធារ៉ុសាល  ់នម្នរាគណ លានាល កថាានត្ សិទធភាពត្ ឆ្ាំងនឹងនម្នរាគ ងាជាំ
ងឺ (emerging viral pathogens) លាយនម្ៅខារ់រាវសាែ រនទេះ (diluted household 
bleach solutions) (លាយ 5ាល  ត្ពាបាយកន ុងចាំែ៉ុ េះទឹកមួ្យហាគ  ុង) 
ឬទឹកអាល់ក៉ុលណ លានជារិអាល់ក៉ុលរិច ាំន៉ុរ 70% លមម្នឹងសាែ រនលើថ្នទ។ 
នែល់ការ ែុ្េះ ោែ ល ល់កម្មករនិនោជិរសែ ីអាំពីនត្ោេះថាែ ក់កន ុងការនត្ ើត្បាស់ារធារ៉ុគី
មី្ នោលនៅអែកនលិរ រត្ម្ូវការខយល់នចញចូល និងលកខខែឌ រត្ម្ូវរ ស់ Cal/OSHA 
សត្ា ់ការនត្ ើត្បាស់ន យស៉ុវរែ ិភាព។  កម្មករនិនោជិរណ លនត្ ើត្បាស់ទកឹសាែ រ 
ឬារធារ៉ុសាល  ់នម្នរាគត្រូវពាក់នត្ាម្ថ្  
និងឧ ករែ៍ការពារននសងនទៀរតាម្ការរត្ម្ូវន យការណែនាំនត្ ើនលិរនល។ 
អន៉ុវរែតាម្ វធីី្ាន្រសែសាែ រន ើម្បីឲ្យានស៉ុវរែ ិភាពសត្ា ់អែកជាំងឺហឺរណ លណែនាំន 
យម្នទ ីស៉ុខភាពាធារែៈរ ស់រ ឋ California 
និងន ើម្បីធានឲ្យានខយល់នចញចូលបានត្រឹម្ត្រូវ។ 

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/OHB/Pages/OHWMay2020.aspx


• ន ើម្បីការ់ នែយហានិភ័យជាអ បរាថ្ន ជាំងឺ Legionnaires 
និងជាំងឺននសងនទៀរពាក់ព័នធនឹងទឹក សូម្ចរ់វធិានការ ន ើម្បីធានថារាល់ត្ ព័នធទឹក 
និងវរថ ុនិទទសសន៍ទាំងអស់ (ឧ. ទឹកបាញ់សត្ា ់ រនិភាគ ទឹកបាញ់លម្ែ) 
ានស៉ុវរែ ិភាពនត្កាយានការអូស នល យការ ិទ   ឋ នីយ ឋ ន។ 

• ថ្លរត្ម្ូវ 
ឬណកណត្ នា ងកន ុងអាោរន ើម្បីនែល់នពលនវលាត្គ ់ត្ោន់ន ើម្បីឲ្យានការសាែ រន យហម
រ់ចរ់ឲ្យបាននទៀងទរ់។ 

•  ាំន ើង និងនលើកទឹកចិរែឲ្យនត្ ើការឥែទន និងឧ ករែ៍ណ លម្ិនត្រូវការនត្ ើថ្  
ន ើអាចនធ្វ ើនៅបាន ាន ូចជា អាំពូលសិនសឺច ច់លន 
ត្ ព័នធទូទរ់ត្បាក់ន យម្ិនបាច់  េះា ស៉ុីន ា ស៉ុីននែល់ា ៊ែូ  
និងត្ក សអនម្័យសវ ័យត្ វរែ ិ និងត្ ព័នធកាំែរ់នពលនវលា។ 

• ន ើអាចនធ្វ ើនៅបាន, ក៉ុាំសាែ រកាំរាលឥ ឋន យនបាសសាែ រ ឬវធីិ្ននសង
នទៀរណ លអាច ាំ ណ កធារ៉ុ ងាជាំងឺចូលនៅកន ុងខយល់បាន ល៉ុេះត្តាណរម្ន៉ុសសទាំ
ងអស់នៅរាំ ន់ននេះានឈ៉ុរ PPE សម្ត្ស ។ នត្ ើា ស៉ុីន ូម្ធូ្លីណ លានរត្ម្ង 
HEPA នៅត្គ ់ទីកណនលងណ លអាចនធ្វ ើនៅបាន។ 

 
ទសចកត ីណែនាំអាំពីការរការាល តរាងកាយ 
• ការម្រពាន្៖ ការរកាគាល រណរាែ ក់ឯងគឺម្ិនត្គ ់ត្ោន់

ន ើម្បីការពារការឆ្លងថ្នជាំងឺកូវ ី-19 នទ។  

• កាំែរ់ត្កមុ្អរិងិជននៅជាត្កមុ្ត្គួារមួ្យ។ 
ម្ន៉ុសសណ លម្កពតី្គួារណរមួ្យម្ិនចាំបាច់នៅ ច់ពីោែ ត្បាាំមួ្យហវ ីរនទ។ 

• ម្ជឈម្ែឌ លកម្ានែជាលកខែៈត្គួារណ លនែល់នូវម្ហ  ូអាហារ 
និងនភសជាៈគួរណរនលើកទឹកចិរែឲ្យអរិងិជន ញ្ជា ទិញតាម្អ៉ុីនធឺ្ែិរ 
ឬតាម្ទូរស័ពទតាម្ណ លអាចនធ្វ ើនៅបាន 
និងនរៀ ចាំរ ស់រ រឲ្យបានរចួជានត្សចន ើម្បីអាចម្កយកនៅតាម្ ញ្ា របាន។ 
នត្ ើសញ្ជា ណ លអាចនម្ើលន ើញន ើម្បីធានថាអរិងជិនរកាគាល ររាងកាយោ ងរិចត្បាាំ
មួ្យហវ ីរកន ុងនពលរត្ម្ងជួ់រ។ 
 ាំន ើងរនាំងការពារណ លម្ិនអាចឆ្លងការ់បាននៅ ញ្ា រនែល់ម្ហ  ូអាហារ 
ត្ សិនន ើអាច។  

• ត្ សិនន ើការរកាគាល រម្ិនអាចនធ្វ ើនៅបាននទ ត្រូវ ាំន ើងរនាំងខែឌ  
ឬផ្ទទ ាំងខែឌ ណ លម្ិនអាចឆ្លងការ់បានចននល េះរវាងកណនលងនលងនហគម្ កណនលងអងគ ុយ 
និងត្ នភទកណនលងានសកម្មភាពននសងៗនទៀរន ើម្បីការ់ នែយការ  េះពាល់ោែ រវាងអរិ
ងិជន។ ត្ សិនន ើម្ិនអាចនធ្វ ើនៅបាន 
សូម្ ញ្ឈ ់ការនត្ ើត្បាសរ់ាំ ន់សកម្មភាពទាំងននេះ (ន យនត្ ើសញ្ជា ណ លអាចនម្ើលន ើញ 
ការ កវរថ ុនចញ ។ល។) ។  

• និនោជកគួរណរពិចរោថានរើសកម្មភាពមួ្យអាចនឹងរត្ម្ូវឲ្យអរិងិជនត្រូវការកណនលង
ទាំននរ ណនែម្ឬនទ នហើយនធ្វ ើការណករត្ម្ូវន ើម្បីធានឲ្យបាននូវការរកាគាល រត្គ ់ត្ោន់។ 

• នត្ ើត្បាសត់្ ព័នធនចញសាំ ៉ុត្រកក់តាម្នពល និងទាំននើ  រមួ្ទាំងនត្ ើកណនលងអងគ ុយ 
ណ លកាំែរ់ជានត្សច ឬកណនលងនលងកម្ានែ  ណ លអាចនធ្វ ើនៅបាន 
នធ្វ ើនរៀ ចាំការចូលនលងរ ស់អរិងិជន និងជួយរកាឲ្យបាននូវគាល ររាងកាយ។ 
នសែ ើស៉ុាំឲ្យនភញៀវរង់ចាំនៅកន ុងោនជាំនិេះរ ស់ខល នួរហូរ ល់នពលណ លពួកនគបានកក់ទ៉ុក 
នហើយចូលខាងកន ុង និងនចញនៅវញិជាត្កមុ្ណរមួ្យ 
ន ើម្បីការ់ នែយការន ើរការ់ោែ រវាងនភញៀវ និង ៉ុគគលិក។ 

https://www.cdc.gov/legionella/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/building-water-system.html


• ចរ់ ៉ុគគលិកឲ្យត្គ ់ត្គងការផ្ទល ស់ទីរ ស់អរិងិជននៅនពលសកម្មភាពអាចនធ្វ ើឲ្យពួកនគ
សែ ិរនៅគនល រត្បាាំមួ្យហវ ីរពីោែ ពីោែ  ូចជាការទ ់ាា រ់ការ ត្ម្ូលនុ្ាំនៅកណនលងរមួ្ច
នងែៀរ ការកាំែរ់ត្កមុ្ម្ិនឲ្យចូលម្កនត្ចើននពក ។ល។ 

• អន៉ុវរែ វធិានការែ៍ននន ើម្បីធានឲ្យបាននូវការរកាគាល ររាងកាយោ ងរិចត្បាាំមួ្យ
ហវ ីររវាងអរិងិជន  ូចជានៅនពលអរិងិជនកាំព៉ុងរង់ចាំកន ុងជួរ។ 
ននេះអាចរមួ្ ញ្ច លូទាំងការនត្ ើត្បាស់ទីតាាំងគាល រឬសញ្ជា នម្ើលន ើញ 
(ឧទហរែ៍សញ្ជា សាំោល់នលើកត្ាល 
ឬសញ្ជា ន ើម្បីចងអ ុល ង្ហហ ញកណនលងណ លកម្មករនិនោជិរ និងអរិងិជន/ភញឪវគួរឈរ) ។ 

•  ាំន ើងរនាំងណ លម្ិនឆ្លងការ់បាននៅកណនលងណ លម្ិនអាចរកាគាល ររាងកាយបាន 
ន ើម្បីការ់ នែយការ  េះពាល់រវាង ៉ុគគលិក និងអរិងិជន។ 

• កម្មករនិនោជិរទាំងអស់គួរណរការ់ នែយ 
នពលនវលានៅជិរនភញៀវកន ុងគាល រត្បាាំមួ្យហវ ីរពីនភញៀវ។ 

• កាំែរ់នល វូ ច់ន យណ កសត្ា ់ការចូល និងនចញនៅកន ុងទីតាាំង កណនលងនលងកម្ានែ  
កណនលងអងគ ុយ កណនលងនធ្វ ើការជាន ើម្ ន ើអាចនធ្វ ើបាន ន ើម្បីជួយរកាគាល ររាងកាយ 
និងការ់ នែយចាំនួនថ្នការន ើរឆ្លងការ់ោែ រ ស់អរិងិជន។  នងា ើរនល វូន ើរកន ុងាល 
និងនល វូន ើរមួ្យទិសសត្ា ់ការន ើរន យនងមើរនជើង ត្ សិនន ើអាច 
ន ើម្បីក៉ុាំឲ្យកម្មករនិនោជិរ និងនភញៀវន ើរឆ្លងការ់ោែ ។ 

• ពិចរោនែល់ជូនកម្មករនិនោជិរណ លនសែ ើស៉ុាំជនត្ម្ើសការពវកិចចណ លបានណកណត្ ណ ល
ការ់ នែយការ  េះពាល់រ ស់ពួកនគជាមួ្យអរិងិជន និង ៉ុគគលិកននសងនទៀរ (ឧ. 
ការត្គ ់ត្គងារនពើភ័ែឌជាជាងនធ្វ ើការជាអែកគិរល៉ុយ ឬត្គ ់ត្គងរត្ម្ូវការរ ឋបាល 
តាម្រយៈការនធ្វ ើការពីចាៃ យ)។  

• នភញៀវម្ិនត្រូវបាននលើកទឹកចិរែឲ្យត្ មូ្លនុ្ាំោែ នៅតាម្កណនលងណ ល
ានចរាចរែ៍ម្ាញឹកខាល ាំង  ូចជា នទ ់ទឹក នល វូន ើរកន ុងអាោរ រាំ ន់បារ 
កណនលងរង់ចាំ និងកណនលង កល៉ុយ ។ល។ 

• កាំែរ់រចនសម្ព ័នធកណនលងនធ្វ ើការន ើងវញិ ត្ សិនន ើអាចនធ្វ ើនៅបាន 
ន ើម្បីអន៉ុញ្ជា រឲ្យានចាៃ យត្បាាំមួ្យហវ ីរពីោែ រវាងកម្មករនិនោជិរ។ 
នរៀ ចាំការត្ ជ៉ុាំរូចៗជាងម្៉ុននៅតាម្កណនលងនន ន ើម្បីរកានោលការែ៍គាល រ
រាងកាយ និងពិចរោនរៀ ចាំការត្ ជ៉ុាំនៅខាងនត្ៅ ឬតាម្រយៈនវទិកាតាម្អ៉ុីនធឺ្ែិរ 
ឬទូរស័ពទ។ 

• ធានថាកម្មករនិនោជិរអាចរកាគាល ររាងកាយនៅកន ុង នទ ់សត្ាក 
ន យនត្ ើរនាំង នងា ើនចាៃ យរវាងរ៉ុ/នៅអី ន ើម្បីណ ងណចកកម្មករនិនោជិរ។ ល។ 
ន ើអាចនធ្វ ើនៅបាន  នងា ើរកណនលងសត្ាកខាងនត្ៅអោរ ន យាន ាំ ូល 
និងការនរៀ ចាំកណនលងអងគ ុយណ លធានឲ្យបាននូវគាល ររាងកាយ។ 
នលើកទឹកចិរែម្ិនឲ្យកម្មករនិនោជិរនធ្វ ើការជួ ជ៉ុាំោែ កន ុងនពលសត្ាក និងធានថាពួក
នគមិ្ន រនិភាគ ឬនឹកន យោម នរបាាំងម្៉ុខនៅចាៃ យត្បាាំមួ្យហវ ីរននេះនទ។ 

•  ក់ណ នកាំែរ់ ណនែម្នៅនលើចាំនួន ៉ុគគលិកនៅកន ុងទីតាាំង ិទជិរ  ូចជា នទ ់
នគរ់នគង ់និងទីតាាំង ញ្ា រ ន ើម្បីធានការនៅ ច់ពីោែ ោ ងរិចត្បាាំមួ្យហវ ីរន ើម្បី
ការ់ នែយការចម្លងវរី៉ុស។ 

• ការកាំែរ់នា ងសត្ាករ ស់ ៉ុគគលិកនិនោជិរ ោែ ក់ោែ  
ត្ស តាម្ ទ បញ្ារែ ិត្បាក់ឈន លួ និងនា ងនពលន ើម្បីរកាពិធ្ីការរកាគាល ររាងកាយ។ 

• នរៀ ចាំចាំែរោនយនែន ើងវញិន ើម្បីការ់ នែយចាំែ៉ុ ចត្ មូ្លនុ្ាំ 
និងធានឲ្យបាននូវការនៅ ច់ពីោែ ឲ្យបានត្រឹម្ត្រូវ (ឧទ. ត្គ ់កណនលងននសងនទៀរ 
ការ ង់ត្បាក់ន យម្ិន  េះា ស៉ុីន។ល។ ) 

 



1 រត្មូ្វការ ណនែម្ត្រូវណរយកម្កពិចរោសត្ា ់ត្ ជាជនង្ហយរងនត្ោេះ. និនោជិរត្រូវណរនោរពតាម្សែ ង់ រ 

Cal/OSHAទាំងអស់នហើយនត្រៀម្ខល នួន ើម្បីនោរពតាម្ការណែនាំរ ស់ Cal/OSHA ក៏ ូចជាការណែនាំរ ស់ 

ម្ជឈម្ែឌ លត្គ ់ត្គង និង ង្ហា រជាំងឺ (CDC) រមួ្ទ ាំង ម្នទ ីស៉ុខភាពាធារែៈថ្នរ ឋ California (CDPH) នងណ រ។ 

 ណនែម្នទៀរនិនោជកត្រូវនត្រៀម្ខល នួន ើម្បណីកណត្ ត្ រិ រែ ិការរ ស់ខល នួនៅនពលនោលការែ៍ណែនាំានការផ្ទល ស់ ្ ូ

រ។

https://www.dir.ca.gov/
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.cdph.ca.gov/programs/cid/dcdc/pages/guidance.aspx
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