
 
  

 
 
 
 

 

 

 

ការណែនាំអាំពីជាំងឺ 
COVID-19 
សម្រាប់ឧសាហកម្ម៖ 

ហាងផាត់ម្ុខ (សាឡន) 
ធ វ្ ើសក ់និងហាងកាត់សក់ 

 

 

 

ថ្ងៃទី 20 ណខតលុា ឆ្ន ាំ 2020 

 
ការណែនាំននេះត្រូវបានរចនន ើងន ើម្បីន េះត្ា
យណនែក និងសកម្មភាពណ លន ើកនៅទូទាំងរ ឋ។ 
  ៉ុណនែ  
ម្ន្រនែ ីស៉ុខាភិបាលកន ុងមូ្ល ឋ នអាចអន៉ុវរែចា ់
រឹងរ៉ុ៉ឹង
 ណនែម្នទៀរត្ស តាម្លកខខែឌ ជាំងរឺាររារកន ុ
ងរាំ ន់  ូនចែេះ
និនោជកគួរណរ ញ្ជា ក់ពីនោលននោបាយន ើក
មូ្ល ឋ នណ លពាក់ព័នធនងណ រ។ 



 

ទិដ្ឋភាពទូធៅ 
កាលពីថ្ងៃទី 19 ណខមី្ន ឆ្ែ ាំ 2020 កនលងនៅ ម្ន្រនែ ីស៉ុខភាពាធារែៈត្ ចាំរ ឋ 

និងត្ ធានម្នទ ីរស៉ុខភាពាធារែៈថ្នរ ឋ California បាននចញ ទ ញ្ជា មួ្យរត្ម្ូវឱ្យត្ ជាជនរ ឋ 

California ភាគនត្ចើនសត្ាកនៅនទេះ ន ើម្បីទ ់ាា រ់ការឆ្លងរាល លថ្នជាំងឺ COVID-19 

កន ុងចាំនោម្ត្ ជាជន។ 

នគនៅមិ្នទន់ ឹងចាស់អាំពីនល  េះពាល់ថ្នជាំងឺ COVID-19 នៅនលើស៉ុខភាពត្ ជាជនរ ឋ California 

ថាោ ងោននេះនទ។ ជាំងឺណ លបានរាយការែ៍ម្កានតាាំងពីកត្មិ្រត្ាល 

(អែកខលេះព៉ុាំាននរាគសញ្ជា អវ ីនាេះ) រហូរ ល់កត្មិ្រជាំងឺធ្ៃន់ធ្ៃរណ លអាច ោែ លឱ្យាល  ់។ 

ត្កមុ្ជាក់លាក់មួ្យចាំនួន រមួ្ទាំងម្ន៉ុសស 

វយ័ចាំោស់អាយ៉ុ 65 ឆ្ែ ាំន ើងនៅ និងអែកណ លានាែ នភាពនវជាាន្រសែ ត្ ចាំកាយធ្ៃន់ធ្ៃរ 
 ូចជាជាំងឺន េះ ូង ឬសួរ ឬជាំងឺទឹកននម្ណនែម្ជាន ើម្ 
កាំព៉ុងត្ ឈម្នឹងហានិភ័យខពស់ថ្នជាំងឺហរ់ ងហក់ធ្ៃន់ធ្ៃរ 
និងរត្ម្ូវឱ្យចូលសត្ាកពាបាលកន ុងម្នទ ីរនពទយ។ 
ការចម្លងទាំនងជានឹងនកើរាននៅនពលម្ន៉ុសស  េះពាល់ជិរសែ ិទធ 
ឬសែ ិរនៅរាំ ន់ណ លម្និានខយល់នចញចូលលែ  ជាមួ្យនឹងអែកណ លបានឆ្លងវរី៉ុស 
ន ើនទេះជាអែកននេះព៉ុាំាននរាគសញ្ជា អវ ី ឬព៉ុាំទន់នលចនចញនរាគសញ្ជា ក៏ន យ។ 

ខែៈននេះ នៅមិ្នទន់ានព័រ៌ានចាស់ការសែ ីអាំពីចាំនួន និងអត្តាថ្នជាំងឺ COVID-19 

តាម្ត្កមុ្អាជីព ឬឧសាហកម្ម 

រមួ្ទាំងកន ុងចាំនោម្កម្មករនិនោជិរនហ ឋ រចនសម្ព ័នធសាំខាន់ៗនៅន ើយននេះនទ។ 

កនលងម្កននេះានការន្ុេះន ើងនត្ចើននលើកថ្នជាំងឺតាម្ ោែ កណនលងនធ្វ ើការននណ ល ង្ហហ ញឱ្យន ើញ

ថាកម្មករនិនោជិរកាំព៉ុងត្ ឈម្នឹងហានិភ័យថ្នការឆ្លង ឬការចម្លងជាំងឺ COVID-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 ិភាពជូនកម្មករនិនោជិរ និងាធារែជន។ 

ការអន៉ុវរែនលើការ ង្ហា រសាំខាន់ៗរមួ្ាន៖ 

✓ ការរកាចាៃ យពីោែ កន ុងកត្ម្ិរអរិ រាតាម្អាចនធ្វ ើបាន 

✓ កម្មករនិនោជិរ និងនភញៀវខាងនត្ៅត្រូវនត្ ើត្បាស់របាាំងម្៉ុខ 
(នៅកណនលងណ លម្ិនរត្ម្ូវឱ្យានការការពារនល វូ នងហ ើម្) 

✓ លាងសាែ រថ្ ឱ្យបានញកឹញា ់ និងនធ្វ ើការជូរសាែ រ និងសាល  ់នម្នរាគជាត្ ចាំ 

✓  ែុ្េះ ោែ លកម្មករអាំពីការអន៉ុវរែ ង្ហា រទាំងននេះ និងណនែកននសងនទៀរថ្នណននការ ង្ហា រ 
COVID-19។  

នត្ៅពីននេះ សាំខាន់គឺត្រូវាន ាំនែើរការសម្រម្យជាធ្រានន ើម្បីកាំែរ់ករែីងមីថ្នជាំងឺនៅកន ុងកណនលង

ការង្ហរ នហើយ ន ើរកន ើញករែីងមីថ្នជាំងឺទាំងននេះ ត្រូវនធ្វ ើអនែរាគម្ន៍ឱ្យបានឆ្ ់រហ័ស និង 

នធ្វ ើការជាមួ្យអាជាញ ធ្រស៉ុខភាពាធារែៈន ើម្បី ញ្ឈ ់ការរកីរាល លថ្នវរី៉ុសននេះ។ 
 
 
 
 
 
 



 

ធោលបាំែង 
ឯការននេះនែល់ការណែនាំសត្ា ់ហាងផារ់ម្៉ុខ នធ្វ ើសក់ និងហាងការ់សក ់ន ើម្បីោាំត្ទ រាិែ នាន

ស៉ុវរែ ិភាព ាែ រ សត្ា ់ ៉ុគគលិក និងអរិងិជន។ ហាងនធ្វ ើសក់និងការ់សកន់ ើកសត្ា ់ត្ រិ រែ ិការ

នៅត្គ ់កត្ម្ិរ   ៉ុណនែ ត្រូវនោរពតាម្ការណែនាំននេះ។ 

ាា ស់ ឬត្ រិ រែ ិករហាងផារ់ម្៉ុខ នធ្វ ើសក់ ឬហាងការ់សក់ត្រូវណរទទួលាគ ល់ថាភរិកៈគួណរ

 នែ ត្ រិ រែ ិការ នៅនពលណ លពួកនគនត្រៀម្ខល នួរចួរាល់ និងអាចអន៉ុវរែ វធិានការស៉ុវរែ ិភាព

ណ លចាំបាច់ន ើម្បីនែលស់៉ុវរែ ិភាព ល់ខល នួឯង និង ល់អរិងិជនរ ស់ពួកនគ។ 

សត្ា ់ព័រ៌ានងមី ាំន៉ុរសែ ីពីលាំ  ថ់្នចាំោរ់ថាែ ក់នខានធ្ី សូម្ចូលនៅ 

 លង់នម្សត្ា ់នស ឋកិចាណ លានស៉ុវរែ ិភាព។ សូម្ករ់សាគ ល់ថាម្នទ ីរស៉ុខាភិបាលកន ុងមូ្ល ឋ ន

អាចានលកខែៈ វនិិចឆ ័យរ ៉ឹរ នែ ឹងជាង និងការ ិទខ៉ុសៗោែ ។ 

ណសវ ងរកព័រ៌ានមូ្ល ឋ នកន ុងនខានធ្ីរ ស់អែក។ 

ការណែនាំននេះម្ិនាននោល ាំែង កហូរ ឬនិរាករែ៍សិទធិរ ស់ ៉ុគគលិកោមួ្យ ទាំងតាម្នល វូចា ់ 

 ទ បញ្ារែ ិ ឬការចរចរអន៉ុសញ្ជា រមួ្ និងម្ិន ិរ ល់ននេះនទ ពីនត្ពាេះវាម្ិនរា ់ ញ្ច លូ

 ទ ញ្ជា ស៉ុខភាពនខានធ្ី នហើយវាក៏ម្ិនណម្នជាការជាំនួសឱ្យ ទ បញ្ារែទិក់ទងនឹងស៉ុវរែ ិភាព 

និងស៉ុខភាពណ លានត្ា ់  ូចជា Cal/OSHA ឬត្កមុ្ត្ ឹកាភិបាលជាងការ់សក់ 

និងនត្គឿងរ ឋកាលីហវ ័រញា ។ 1 រកា ចច ុ បនែភាពនលើការផាល ស់ ្រូចាំនពាេះការណែនាំស៉ុខភាពាធារែៈ 

និង ទ ញ្ជា រ ស់រ ឋ/មូ្ល ឋ ន ពីនត្ពាេះថាាែ នភាពជាំងឺ COVID-19 នៅណរ នែ។ Cal/OSHA 

ានការណែនាំត្គ ់ត្ជងុនត្ជាយនត្ចើនជាងម្៉ុនសដ ីពី នោលការែ៍ណែនាំទូនៅ Cal/OSHA 

រ ស់ពួកនគនលើ ការការពារ ៉ុគគលិកពីនគហទាំព័រជាំងឺ COVID-19។ CDC 

ានរត្ម្ូវការ ណនែម្នៅកន ុងការណែនាំសត្ា ់អាជីវកម្មនិងនិនោជក។ 

បធម្រម្ើបម្រាស់របាំងម្ុខណដ្លតម្រម្ូវ 

នៅថ្ងៃទី 18 ណខមិ្ង៉ុន កនលងនៅននេះ CDPH បាននចញ ការណែនាំអាំពីការនត្ ើត្បាស់របាាំងម្៉ុខ 
ណ លរត្ម្ូវឱ្យានការនត្ ើត្បាស់ទូលាំទូលាយនូវរបាាំងម្៉ុខសត្ា ់សាជិកថ្នាធារែជន 
និងកម្មករនិនោជិរ នៅត្គ ់ទីតាាំង នត្ម្ើការង្ហរ 
និងាធារែៈណ លានការត្ ឈម្នឹងហានិភ័យខពស់។ ព័រ៌ានលម្ែ ិរ
ណ លរមួ្ានត្គ ់លកខខែឌ រត្ម្ូវ និងការនលើកណលង ចាំនពាេះចា ់ទាំងននេះអាចរកបាននៅកន ុង 
ការណែនាំ។  
 
ការណែនាំអាំពីការពាក់ា ស់រ ស់ CDPH គឺសែ ិរនៅនត្កាម្ការនធ្វ ើ ចច ុ បនែភាព ណនែម្
ន យណនែកនលើការយល់ ងឹណ  វទិាាន្រសែ ចច ុ បនែថ្នការចម្លងវរី៉ុសណ ល ោែ លឱ្យានជាំងឺ COVID-
19។ សូម្ 
ពិនិរយនម្ើលនគហទាំព័ររ ស់ CDPH សត្ា ់ការណកសត្មួ្ល។ 

 
 

https://covid19.ca.gov/safer-economy/
https://covid19.ca.gov/get-local-information/
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/General-Industry.html
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


 

ណែនការជាកល់ាក់សម្រាបក់ណនែងធ វ្ ើការ 

•  នងា ើរណននការ ង្ហា រជាំងឺ COVID-19 នៅកណនលងការង្ហរជាក់លាក ់
ជាលាយលកខែ៍អកសរនៅតាម្ទីតាាំង នធ្វ ើការវាយរថ្ម្លហានិភ័យត្គ ់ត្ជងុនត្ជាយកន ុង
កណនលងនធ្វ ើការ និងកិចាការទាំងអស់ ក៏ ូចជាចរ់តាាំង ៉ុគគលាែ ក់នៅតាម្កណនលងន ើម្បី
អន៉ុវរែណននការននេះ។ 

•  ក់ ញ្ច លូនូវការណែនាំអាំពីការពាក់ា ស់រ ស់ CDPHនៅកន ុងណននការជាក់លាក់សត្ា ់
កណនលងនធ្វ ើការ និង ញ្ច លូនោលការែ៍មួ្យសត្ា ់ត្គ ់ត្គងនលើការនលើកណលង។ 

• រកនម្ើលព័រ៌ានទាំនក់ទាំនងសត្ា ់ម្នទ ីរស៉ុខាភិបាលមូ្ល ឋ ន ណ ល
កណនលងននេះសែ ិរនៅ ន ើម្បីនធ្វ ើទាំនក់ទាំនងព័រ៌ានអាំពីការន្ុេះន ើងជាំងឺ COVID-19 
កន ុងចាំនោម្ ៉ុគគលិក ឬអរិងិជន។ 

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

• វាយរថ្ម្លសាា ររ ូវនែឱ្យបាននទៀរទរ់ន ើម្បីធានអន៉ុនលាម្ភាពតាម្ណននការ 
និងឯការ និងណករត្ម្ូវភាពខវេះចននល េះណ លបានរកន ើញ។ 

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

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

• កាំែរ់រកអែកណ ល  េះពាល់ជិរសែ ិទធ (កន ុងចាៃ យត្បាាំមួ្យហវ ីរ ចននល េះនពល 15 
នទីន ើងនៅ) ថ្នកម្មករនិនោជិរណ លបានឆ្លង 
រចួចរ់វធិានការ ក់កម្មករនិនោជិរណ លាននរាគសញ្ជា ជាំងឺ COVID-19 
 វជិាានននេះឱ្យនៅ ក់ន យណ ក និងអែកណ លបាន  េះពាល់ជិរសែ ិទធ។ 

• ជូន ាំែឹង ល់និនោជិរទាំងអស់ជាលាយលកខែអ៍កសរ និងនិនោជកថ្ននិនោជិរ
កិចាសនា នែ  ណ លត្ ណហលជាត្រូវបាន  េះពាលជ់ាំងឺ COVID-19 និង  រាយការែ៍ពីការ
ន្ុេះថ្នការឆ្លងនៅកណនលងនធ្វ ើការនៅម្នទ ីរស៉ុខាភិបាលកន ុងមូ្ល ឋ ន។ 
សត្ា ់ព័រ៌ាន ណនែម្សែ ីពីទាំនួលខ៉ុសត្រូវរ សន់ិនោជកនត្កាម្AB 685 (ជាំពូក 84, 
លកខនែ ិកៈឆ្ែ ាំ 2020) នោងនៅនលើ ការពត្ងឹងការអន៉ុវរែ និងរត្ម្ូវការរបាយការែ៍
និនោជិរ ពី Cal/OSHA និង សាំនួររ ស់និនោជកអាំពី AB 685 ពី CDPH។ 

• ត្ កាន់ខាា  ់នូវនោលការែ៍ណែនាំខាងនត្កាម្។ 
ការខកខានមិ្នបាននោរពតាម្នសចកែ ីននេះអាច ងាឱ្យាននកើរជាំងឺនៅកណនលងនធ្វ ើការ 
ណ លអាចនឹង ោែ លឱ្យានការ ិ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/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


 

ម្របធានបទធែេងៗសម្រាប់វគ្គបធ ត្ ោះប ត្ លកម្មករ 
• ព័រ៌ានសែ ីពីជាំងឺ COVID-19  វធីិ្ ង្ហា រវាពីការចម្លង នហើយណ លានហានិភ័យខពស ់

ថ្នជាំងឺធ្ៃន់ធ្ៃរ ឬការាល  ់សត្ា ់ម្ន៉ុសស។ 

• ការពិនិរយនរាគវនិិចឆ ័យន យខល នួឯងនៅនទេះ ណ លរមួ្ានការពិនិរយកនដដ  និង/ឬនរាគ
សញ្ជា ន យនត្ ើ នោលការែ៍ណែនាំរ ស់ CDC។ 

• ារៈសាំខាន់ថ្នការមិ្ននធ្វ ើការនៅការោិល័យ 

o ត្ សិនន ើកម្មករនិនោជិរាននរាគសញ្ជា ជាំងឺ COVID-19  ូចបាន ពែ៌នន យ 
CDC  ូចជាត្គនុនៅែ  ឬរង្ហរ កែក ង ់ នងហ ើម្ ឬពិបាក ក នងហ ើម្ អស់កាល ាំង 
ាច់ឈឺាច់ ៉ុាំ ឬខល នួ ឈឺកាល ននែើម្បារ់រសអាហារ ឬកល ិន ឈឺ ាំពង់ក 
រឹងត្ចម្៉ុេះឬនហៀរសាំនបារ ឆ្ែល់នពាេះ កអ រួចនង្ហែ រ ឬរាករសូ ឬ 

o ត្ សិនន ើកម្មករនិនោជិរននោជិរត្រូវនគនធ្វ ើនរាគវនិិចឆ ័យន ើញានជាំងឺ COVID-19 
នហើយម្ិនទន់ ញ្ា ់ការ ក់ឱ្យនៅ ច់ន យណ កនៅន ើយ ឬ  

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

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

• ន ើម្បីស៉ុាំនោ ល់ពនីពទយ ត្ សិនន ើនរាគសញ្ជា រ សពួ់កនគកាន់ណរធ្ៃន់ធ្ៃរ 
រមួ្ានការឈឺច ់រា៉ុ ាំថ្រ៉ៃ ឬណែនត្ទងូ វនងវងាម ររី ឬ ម្៉ុខ ឬ  ូរារ់ន ើងាវ យ។ 
 ចច ុ បនែភាព និង 

នសចកែ ីលម្ែ ិរននសងៗអាចរកបាននៅនលើនគហទាំព័ររ ស់ CDC។ 

• ារៈសាំខាន់ថ្នការសាែ រថ្ ន យទឹក និងា  ូបានញឹកញា ់ 
រមួ្ានការ ៉ុសលាងនឹងា  ូ រយៈនពល 20  វនិទី 
(ឬន យនត្ ើទឹកអនម័្យសាែ រថ្ ណ លានារធារ៉ុ 

នអតាែ៉ុ លរិច ាំន៉ុរ 60% (លែ ាំន៉ុរ) ឬអ៉ុីសូត្ ូបា ែ៉ុ លរិច ាំន៉ុរ 70% 
(ត្ សិនន ើនលិរនលននេះម្ិនអាចទ៉ុកណកបរថ្ ក៉ុារណ លម្ិនានអែកនម្ើល) 
នៅនពលកម្មករនិនោជរិមិ្នអាចន ើរនៅកាន់ឡា ូរ ឬកណនលងលាងថ្   ូចាននៅកន ុង 
នសចកែ ីណែនាំរ ស់ CDC)។ ហាម្នត្ ើទឹកអនម្័យជាមួ្យនម្តាែ៉ុ ល ពីនត្ពាេះវាព៉ុលខាល ាំង 
ទាំងសត្ា ់ក៉ុារ និងម្ន៉ុសសនពញវយ័។ 

• ារៈសាំខាន់ថ្នការរកាចាៃ យពីោែ  ទាំងនៅកណនលងនធ្វ ើការ និងនត្ៅនា ងនធ្វ ើការ 
(សូម្អានណនែកអាំពីការរកាចាៃ យពីោែ ខាងនត្កាម្)។  

• ការនត្ ើត្បាស់របាាំងម្៉ុខបានត្រឹម្ត្រូវ រមួ្ាន៖ 

o របាាំងម្៉ុខម្ិនណម្នជាឧ ករែ៍ការពារខល នួ (PPE) ននេះនទ។ 

o របាាំងម្៉ុខម្ិនជាំនួសភាពចាំបាច់សត្ា ់ការរកាចាៃ យពីោែ  
និងការលាងថ្ ញឹកញា ់នទ។ 

o ត្រូវពាក់របាាំងម្៉ុខត្គ នពញពនីលើត្ចម្៉ុេះ និងារ់។ 

o កម្មករត្រូវលាង ឬជូរទឹកអនម័្យសាែ រថ្  នៅម្៉ុននពល និងនត្កាយនពលពាក់ 
ឬរត្ម្ង់របាាំងម្៉ុខ។ 

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://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.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 ើរបាាំងម្៉ុខណរមួ្យរមួ្ោែ  នហើយត្រូវនបាកសាែ រ 
ឬនបាេះនចលនត្កាយនត្ ើម្ែងរចួ។  

• ព័រ៌ានណ លាននៅកន ុងឯការណែនាំរ ស់ CDPH សត្ា ់ការនត្ ើត្បាស់ា ស់ 
ណ លកាំែរ់កាលៈនទសៈ ណ លា ស់ចាំបាច់ត្រូវពាក់ 
និងការនលើកណលងក៏ ូចជានោលការែ៍ ចា ់ការង្ហរ 
និងការអន៉ុវរែជាក់ណសែ ងណ លនិនោជកបានអន៉ុវរែ 
ន ើម្បីធានការនត្ ើត្បាសា់ ស់ឱ្យបានត្រឹម្ត្រូវ។ 
ការ ែុ្េះ ោែ លក៏ត្រូវ ញ្ច លូនងណ រនូវនោលការែ៍រ ស់និនោជកនលើរន ៀ ត្គ ់ត្គងអែ
កណ លទទួលបាននលើកណលងមិ្នពាក់របាាំងម្៉ុខ។  

• ធានថា អែកនដ ការឯករាជយ  ៉ុគគលិក នោដ េះអាសនែ  ឬជា ់កិចាសនា
ទទួលបានការ ែុ្េះ ោដ លត្រឹម្ត្រូវអាំពីនោលការែ៍សដ ីពីការ ង្ហា រជាំងឺ COVID-19 និង
ានសាា រនគរ់នគង់ និង PPE ណ លចាំបាច់។ ពិភាកាការទទួលខ៉ុសត្រូវទាំងននេះ ជាម្៉ុន 
ជាមួ្យអងគភាពណ លានកម្មករ ណែែ រ និងឬជា ់កិចាសនា។  

• ព័រ៌ាននលើការឈ ់សត្ាកន យានត្បាក់ន ៀវរស 
រ ស់កម្មករនិនោជិរអាចានសិទធិទទួលណ លអាចទទួលបានភាពង្ហយត្សួលណនែកហិរញ្ា វ
រថ ុកន ុងអាំ ុងនពលាែ ក់នៅនទេះ។ នម្ើលព័រ៌ាន ណនែម្សែ ីពី កម្ម វធីិ្ រ ឋ ភិបាល 
ោាំត្ទការឈ ់សត្ាកឈឺនិងសាំែងកម្មករនិនោជិរសត្ា ់ជាំងឺ COVID-19 រមួ្ាន
សិទធិឈ ស់ត្ាកឈឺរ ស់កម្មករនិនោជិរនត្កាម្ ចា ់ ត្កមុ្ត្គួារ ាំ ូង 
ការនឆ្ល ើយរ ចាំនពាេះវរី៉ុសកូរ៉ៃោូ។   

ការពិនិតយ និងវធិានការម្រគ្ប់ម្រគ្ងសម្រាបប់ុគ្គលាន ក់ៗ  
• នែល់ការនធ្វ ើនរសែ រកនរាគសញ្ជា  និងឬវាស់កាំនៅសត្ា ់ 
កម្មករនិនោជិរត្គ ់រ ូនៅម្៉ុននា ងចូលនធ្វ ើការ និងអែកលក់ អែកទទួលការ 
ឬកម្មករនិនោជិរននសងនទៀរណ លចូលម្កកន ុងត្គឹេះាែ ន។ 
ធានថាអែកនែល់ការនធ្វ ើនរសែ រកនរាគសញ្ជា  
ឬវាស់កាំនៅនជៀសវាងការ  េះពាល់ជិរសែ ិទធនឹងកម្មករកន ុងចាៃ យណ លអាចនធ្វ ើនៅបាន។   

• ត្ សិនន ើរត្ម្ូវឱ្យានការត្រួរពិនិរយន យខល នួឯងនៅនទេះ 
ណ លជាជនត្ម្ើសសម្ត្ស កន ុងការនែល់វានៅតាម្ទីតាាំង ន យធានថាការពិនិរយ 
ត្រូវបានអន៉ុវរែម្៉ុននពលកម្មករនិនោជិរចកនចញពីនទេះសត្ា ់នវននធ្វ ើការរ ស់ពួកនគ 
នហើយនោរពតាម្ CDC នោលការែ៍ណែនាំ 
 ូចណ លបានពិពែ៌ននៅកន ុងត្ ធាន ទវគគ ែុ្េះ ោែ លកម្មករនិនោជិរខាងនលើ។ 

• នលើកទឹកចិរែកម្មករ និងអរិងិជនណ លានជាំងឺ ឬាននចញនរាគសញ្ជា ថ្នជាំងឺ  

COVID-19 ឱ្យសត្ាកនៅនទេះ។ 

• ត្ រិ រែ ិករហាងផារ់ម្៉ុខ នធ្វ ើសក់ ឬហាងការ់សក់ ត្រូវនែល់ និងធានថា
 ៉ុគគលិកនត្ ើឧ ករែ៍ការពារណ លចាំបាច់ទាំងអស់ រមួ្ានការពារណភែក របាាំងម្៉ុខ 
និងនត្ាម្ថ្ ការពារនៅនពលចាំបាច់។ 

• ត្ រិ រែ ិករហាងផារ់ម្៉ុខ នធ្វ ើសក់ ឬហាងការ់សក់ គួរណរពិចរោថានរើ
ការនត្ ើនត្ាម្ថ្ ណ លអាចនបាេះនចលបាន អាចានត្ នោជន៍កន ុងការជួយ ល់
ការលាងសាែ រថ្ ញឹកញា ់ ឬការនត្ ើត្បាស់ទឹកអនម្័យលាងថ្  ឧទហរែ៍  ៉ុគគលិក
ណ លពិនិរយអែកននសងន ើម្បីរកនម្ើលនរាគសញ្ជា  ឬចរ់ណចងសាា រណ ល  េះពាល់រមួ្ោែ ននេះ។ 

• គួរណរពាក់នត្ាម្ថ្ ណ លអាចនបាេះនចលបានននេះ 
នៅនពលណ លត្រូវបានរត្ម្ូវឱ្យពាក់កន ុងការនដល់នសវាកម្មោមួ្យ (ឧ. 
នសវាកម្ម ្រូសោឋ នសក់)។ ការពាក់នត្ាម្ថ្ គួរណរ 

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.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


 

អន៉ុវរែ ឱ្យត្ស តាម្ការលាងសាែ រថ្ ជាត្ ចាំ និងម្ិនណម្នជាការឱ្យ
ការលាងសាែ រថ្ ជាត្ ចាំននេះនទ។ 

•  ៉ុគគលិកគួរពិចរោ នត្ ើណវ៉ៃនតា ណវ៉ៃនតាការពារណភែក ឬរបាាំងម្៉ុខ  ណនែម្នលើការពាក់
ា ស់កន ុងអាំ ុងនពលនែលន់សវា ជាពិនសសកន ុងអាំ ុងនពលជួ ម្៉ុខោែ ន យផាទ ល់។ 

• សូម្ទក់ទងនៅអរិងិជនម្៉ុននពលអនញ្ា ើញម្ក ន ើម្បី ញ្ជា ក់ពីការោរ់ជួ  និងសួរថានរើ
ពួកនគ ឬនរោាែ ក់នៅកន ុងត្គួាររ ស់ពួកនគនចញនរាគសញ្ជា ជាំងឺ COVID-19 ឬអរ់។ 
ត្ សិនន ើអរិងិជននឆ្ល ើយរ ជាវជិាាន សូម្កាំែរ់នពលនវលាោរ់ជួ ារជាងមី។ នសែ ើឱ្យ
អរិងិជនយក និងនត្ ើា ស់ កន ុងនពលអនញ្ា ើញម្ក។ ត្ សិនន ើសម្ត្ស សត្ា ់នសវាកម្ម 
ចូរពិចរោនសែ ើស៉ុាំឱ្យអរិងិជនម្កហាងផារ់ម្៉ុខ នធ្វ ើសក់ ន យសក់រ សពួ់កនគ
ត្រូវបានលាងោ ងាែ រ ន ើម្បីការ់ នែយនពលនវលាសត្ា ់ការោរ់ជួ ។ គួរណរនសែ ើស៉ុាំ
អរិងិជនក៉ុាំឱ្យយកកូនៗ ឬអែកននសងម្កជាមួ្យពួកនគកន ុងនពលម្កតាម្ការោរ់ជួ ។ 

• សូម្រំលឹក ល់នភញៀវជាម្៉ុនឱ្យយកាសតាម្ 
ន ើមិ្ន ូនចែេះនទពួកនគម្ិនគួរត្រូវបានអន៉ុញ្ជា រឱ្យចូលកន ុង រនិវែ 
( រា ោានការនលើកណលង ូចានណចងកន ុងការណែនាំអាំពីការពាក់ាស់រ ស់ 
CDPH)។ 
ពិចរោនធ្វ ើឱ្យការត្គ ម្៉ុខអាចរកបានសត្ា ់នភញៀវណ លអាចម្ក ល់ន យោម នពួក
នគ។ 

• គួរណរពិនិរយអរិងិជន នៅនពលម្ក ល។់ សូម្នរៀ ចាំល៉ុ នចល 
ឬនរៀ កាលវភិាគន ើងវញិចាំនពាេះអរិងិជន ណ ល ង្ហហ ញថាពួកនគ
ានសញ្ជា ជាំងឺោមួ្យ។ 
ត្ រិ រែ ិករានសិទធិល៉ុ នចលការកក់សត្ា ់ ៉ុគគល/ត្កមុ្ណ លាននរាគសញ្ជា និង 
  ិនសធ្ការចូល។ 

•  ក់តាាំង ង្ហហ ញសាំែ៉ុ ាំនោលការែ៍ណែនាំសត្ា ់អរិងិជនណ ល
សែ ិរនត្កាម្លកខខែឌ ថ្នការចូល។ នោលការែ៍ណែនាំត្រូវណររមួ្ ញ្ច លូនសចកដ ីណែនាំ
កន ុងការា ស់ នត្ ើទឹកអនម័្យសាែ រថ្  រកាចាៃ យពីអរិងិជន នហើយពួកនគគួរណរ
នសពវនាយការផាល ស់ ្រូនៅកាន់ណនែកនដល់នសវាកម្ម។ នោលការែ៍ណែនាំគួរណរ ក់ ង្ហហ ញ
នៅទីតាាំងណ លនម្ើលន ើញចាស់ រមួ្ាននៅតាម្ត្ចកចូល  ូចជាគាំនូរ ាត្កាម្ និង
នធ្វ ើឱ្យានជាលកខែៈឌីជងីល (ឧ. តាម្ 

រយៈអ៉ុីណម្ល)។ 

រធបៀបការធ វ្ ើធោយានខយល់ធេញេូល សាា ត 
និងសាែ បធ់ម្ធោគ្  
• ន ើអាចនធ្វ ើនៅបាន  ាំន ើងា ស៉ុីនសាែ រ នសុ ទធខយល់ណ លានត្ សិទធិភាពខពស់ 
នធ្វ ើឱ្យត្ នសើរន ើងនូវរត្ម្ងខយល់រ ស់អោរឱ្យានត្ សិទធិភាពខព
ស់ ាំន៉ុរតាម្ណ លអាចនធ្វ ើនៅបាន និងនធ្វ ើការណករត្ម្ូវននសងនទៀរ
ន ើម្បី នងា ើន រាិែខយល់ខាងនត្ៅ និងខយល់នៅកន ុងការោិល័យ 
និង រនិវែខាងកន ុងកណនលងននសងនទៀរ។ 

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

• សត្ម្ សត្មួ្លជាមួ្យសហនសវ ៉ឹក អែកជួល អែកជួលសដង់ និង/ឬ ៉ុគគលិក 
និងនត្រៀម្ណននការរចួជានត្សច សត្ា ់ការសាែ រ និងកាា រ់នម្នរាគនៅន ើម្ 
និងច៉ុង ញ្ា ់ថ្ននវននិមួ្យៗ និងកន ុងនពលចននល េះានអរិងិជន។ 
នធ្វ ើការសាែ រឱ្យបានហមរ់ចរ់នៅកន ុងកណនលងណ លានចរាចរែ៍ម្ាញឹកខាល ាំង 
 ូចជាកណនលងទទួលនភញៀវ និងកណនលងចូល និងនចញ  ូចជាជនែដ ើរ ជនែដ ើរកាាំ និង ង្ហា ន់ថ្ ។ 

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/CCDPHP/DEODC/EHLB/IAQ/Pages/Airborne-Diseases.aspx


 

• សូម្សាល  ់នម្នរាគថ្នទណ លនត្ ើរមួ្ោែ ឱ្យបានញឹកញា  ់ រមូ្ានាែ នីយការឥែទន 
រ៉ុគិរល៉ុយ នៅអីអងគ ុយនៅកណនលងរង់ចាំ ថ្ ទវ រ ក៉ុងតាក់នភល ើង ទូរស័ពទ  ងគន់អនម័្យ 
និងសាា រលាងសាែ រថ្ ។ 

• នលើកទឹកចិរែ ល់ការនត្ ើត្បាស់ការឥែទន និងត្ ព័នធ ទូទរ់
ន យម្ិនចាំបាច់  េះា ស៉ុីនគិរត្បាក។់ ត្ សិនន ើការទូទរ់តាម្ត្ ព័នធ នអ ិចត្រូនិក ឬ
ការ ម្ិនអាចនធ្វ ើនៅបាន អរិងិជនគួរនធ្វ ើការទូទរ់ជាាច់ត្បាក់ ឬមូ្ល បទន ត្រ
តាម្ជាក់ណសែង។ 

• សូម្ពិចរោ ាំន ើងកាលរ៉ៃបូ ៊ីនែ ា ស៉ុីន នញ្ាញា  ូលាងថ្  និងត្ក ស់ជូរថ្  
និង ណនែម្ា ស៉ុីន នញ្ាញទឹកអនម្័យលាងសាែ រថ្ ម្ិនចាំបាច់  េះ ឬន យសវ យ័ត្ វរែ ិ។  
 កនចញនូវនលិរនលណ លម្ិនចាំបាច ់ណ លម្ិនត្រូវសែ ិរនៅកន ុង នទ ់ទឹក  ូចជា នទៀន 
សាា ររ៉ុ ណរង និងធានថា ា ស៉ុីន នញ្ាញា  ូលាងថ្  
និងា ស៉ុីន នញ្ាញត្ក សជូរថ្  ត្រូវបាន ាំនពញជាត្ ចាំ។ 

• ន ើម្បីការ់ នែយហានិភ័យថ្ន ជាំងឺ Legionnaires ថ្ន និងជាំងឺននសងនទៀរណ លពាកព់័នធ
នឹងទឹក សូម្ចរ់វធិានការន ើម្បីធានថា ត្ ព័នធទឹកទាំងអស់
ានស៉ុវរែ ិភាពកន ុងការនត្ ើត្បាស់ នត្កាយនពល ិទទីតាាំាំងរយៈនពលយូរ។ 

•  ាំពាក់រាំ ន់ទទួលនភញៀវ និងកណនលងការង្ហរ ជាមួ្យនលិរនលអនម្័យសម្ត្ស  
ណ លរមួ្ានទឹកអនម្័យលាងសាែ រថ្  និងត្ក សជូរថ្ ។ 

• សាែ ររាំ ន់ ក់តាាំង ង្ហហ ញនលិរនលោ ងយកចិរែទ៉ុក ក់ រមួ្ានទូាននធ្ែ ើ និង 
ទូតាាំង ង្ហហ ញទាំងអស់។ យកនចញ និងនបាេះនចលនលិរនល «នធ្វ ើនរសែ » 
ន ើកចាំហោមួ្យ និង ញ្ឈ ់ទាល  ់ននេះ ន ើម្បីជួយការ់ នែយការ ាំព៉ុល។  ណនែម្សញ្ជា នៅ
រាំ នន់នេះ ន ើម្បីត្បា ់អរិងិជនឱ្យ ឹងថារាំ ន់ននេះត្រូវបានសាែ រ និងសាល  ់នម្នរាគ
ជានរៀងរាល់ថ្ងៃ។ 

• កណនលងការង្ហរត្រូវណរសាែ រជាត្ ចាំ និងញឹកញា ់ រមួ្ទាំងនៅចននល េះនពលោរ់ជួ 
រ ស់រវាងអរិងិជនាែ ក់។ សាែ រ និងសាល  ់នម្នរាគនៅាែ នីយ រ៉ុទទួលនភញៀវ រទេះរ៉ុញ 
ងររ៉ុ កញ្ាក់ថ្  នលិរនលណងទាំសក់ និងននសងនទៀរ និងឡាាំង និងនដល់អាវនត្ៅ 
ឬមួ្កសត្ា ់អរិងិជនាែ ក់ៗ។ 

• សាែ រ និងសាល  ់នម្នរាគកថ្ន្រនែធ្ាំ ន យយកនចញនូវកនម្ទចណ លនម្ើលន ើញ 
សាែ រជាមួ្យា  ូ  និងទឹក នហើយជូរ ឬបាញ់ជាមួ្យថាែ ាំសាល  ់
នម្នរាគណ លបានច៉ុេះ ញ្ា ីជាមួ្យ EPA ណ ល ង្ហហ ញសកម្មភាពកាា រ់បាក់នររ ីនសិរ និង
សកម្មភាពសាល  ់វរី៉ុស និងានការអន៉ុញ្ជា រសត្ា ់ជាំងឺ COVID-19។ 

• សាែ រ និងសាល  ់នម្នរាគត្គ ់ឧ ករែ៍ម្ិនណម្ននអ ិចត្រូនិក ន យយកនចញនូវ
កនម្ទចណ លនម្ើលន ើញទាំងអស់ សាែ រ់ជាមួ្យា  ូ  និងទឹក សម្ង រួឧ ករែ៍ រចួនហើយ
ត្ជលក់វាឱ្យលិចចូលកន ុងថាែ ាំសាល  ់នម្នរាគណ លច៉ុេះ ញ្ា ីជាមួ្យ EPA។ ឧ ករែគួ៍រណរត្រូវ
បានបាញ់ ឬត្ជម្៉ុជទឹក និងទ៉ុកនចលកន ុងរយៈនពលណ លរត្ម្ូវន យនរាចត្កនលិរ
ថាែ ាំសាល  ់នម្នរាគ។ គួរណរយកសាា រណ លត្ជលក់ថាែ ាំ  ូចជាត្កាស ឬត្ចស់ ៉ុសនធ្មញនចញ
 នទ  ់ពី  េះពាល់រចួ លាងសាែ រ និងសម្ង រួន យនត្ ើត្ក សជូរ 
ឬកណនសងណ លនទើ នបាករចួ ឬាែ រ។ 

• សាែ ររាល់សាា រនអ ិចត្រូនិកទាំងអស់  ូចជារ៉ុង ឺហស៍ ន យយកកនម្ទចណ ល
នម្ើលន ើញនចញ និងសាល  ់នម្នរាគន យនត្ ើថាែ ាំបាញ់ 
ឬត្ក សជូរសាល  ់នម្នរាគណ លច៉ុេះ ញ្ា ីជាមួ្យ EPA ណ ល ង្ហហ ញសកម្មភាពកាា រ់
បាក់នររ ីនសិរ និងសកម្មភាពសាល  ់វរី៉ុស និងានការអន៉ុញ្ជា រសត្ា ់ជាំងឺ COVID-19។ 

• សាែ រ និងសាល  ់នម្នរាគនលើថ្ ទវ រ ទ៉ុនោបាញ់ទកឹ កាលបាញ់ទឹក និងសាា រននសងនទៀរ 
ម្៉ុននពល និងនត្កាយនពលនត្ ើត្បាស់នលើអរិងិជន។ នៅអី ឧ ករែ៍ទ ់កាល ចនា  ូ  

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


 

និងសាា រននសងនទៀរ និងនធ្វ ើ
អនម្័យោ ងយកចិរែទ៉ុក ក់នៅចននល េះនពលនត្ ើត្បាស់នីមួ្យៗ។ 

• កណនលងណ លសម្ត្ស  សូម្ពិចរោ ណនែម្ត្ក សត្គ  ត្ក ស ឬកណនសងាែ រ ណ លអាច
នបាេះនចលោ ងង្ហយត្សួល ឬសាែ រសត្ា ់ការនត្ ើត្បាស់
ចននល េះនពលនត្ ើត្បាស់ន យអរិងិជនាែ ក់ៗ។ 

• រាល់សាា រនត្ ើត្បាស់ណរមួ្យ ងទាំងអស់  ូចជាកងត្កមួ្ន ក ាស ណខសក 
និងឧ ករែ៍លា ណ លអាចនបាេះនចលបាន ត្រូវណរនត្ ើមួ្យនលើក និងនបាេះនចលភាល ម្ៗឱ្យ
ឆ្ៃ យ។ ម្ិនត្រូវនត្ ើសាំោកនលិរនល ណ លរមួ្ាន នត្គឿងផារ់ម្៉ុខ 
នៅត្គ ់នពលទាំងអស។់ 

• កត្ាលពូក និងភួយណ លត្ ឡាក់ ណ លរមួ្ានកណនសង អាវនត្ៅ និងមួ្កណ ល
អាចនត្ ើន ើងវញិ ម្ិនត្រូវ ក់នៅកន ុងត្ អ ់ ិទជិរ និងនត្ ើម្ដងនទៀរន ើយ រហូរ
 ល់នពលនបាកអ ៉ុរត្រឹម្ត្រូវ រមួ្ ញ្ច លូទាំងនសវានបាកអ ៉ុរណ  អាជីវកម្ម ឬ
 ាំនែើរការនបាកអ ៉ុរ ណ លរមួ្ ញ្ច លូការត្ជលក់កន ុងទឹកណ លានកនដដ ោ ងនហាចោស់ 
160 ហាវ រនិថ្ហកន ុងរយៈនពលម្ិនរិចជាង 25 នទី។ រកាទ៉ុកត្កោរ់កត្ាលពូក 
និងភួយទាំងអស់ឱ្យាែ រ កណនលងត្គ ជិរ។ ធានថា  ៉ុគគលិកណ លសាែ រកត្ាលពូក 
និងភួយណ លត្ ឡាក់ ឬត្រូវការនបាកអ ៉ុរានពាកន់ត្ាម្ថ្ ។ 

• 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។  

• ថ្លលកទ៉ុកនពលឱ្យកម្មករបាននរៀនលាងសាែ រថ្ កន ុងនា ងនវននធ្វ ើការរ ស់ពួកនគ។ 
ត្រូវ ក់កិចាការជូរសាែ រជាណនែកមួ្យថ្នរួនទីរ ស់កម្មករនិនោជិរ 
អាំ ុងនា ងនធ្វ ើការ។ 

• នពលនត្ជើសនរសីារធារ៉ុគីមី្សាល  ់នម្នរាគ ត្រូវនត្ ើនលិរនល
ណ លអន៉ុញ្ជា រឱ្យនត្ ើត្បាស់ត្ ឆ្ាំងនឹងជាំងឺ COVID-19 នៅកន ុង ញ្ា ីអន៉ុញ្ជា រឱ្យនត្ ើត្បាស់
រ ស់ទីភាែ កង់្ហរការពារ រាិែ ន (EPA) និងនធ្វ ើតាម្ការណែនាំការនត្ ើត្បាស់នលិរនល។ 
នត្ ើារធារ៉ុសាល  ់នម្នរាគណ លានាល កថាានត្ សិទធភាពត្ ឆ្ាំងនឹងនម្នរាគ ងាជាំងឺ 
(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 ើត្បាស់ារធារ៉ុគីម្ី 
នោលនៅអែកនលិរ រត្ម្ូវការខយល់នចញចូល និងលកខខែឌ រត្ម្ូវរ ស់ Cal/OSHA 
សត្ា ់ការនត្ ើត្បាស់ន យស៉ុវរែ ិភាព។  កម្មករនិនោជិរណ លនត្ ើត្បាស់ទកឹសាែ រ 
ឬារធារ៉ុសាល  ់នម្នរាគត្រូវ ពាក់នត្ាម្ថ្  
និងឧ ករែ៍ការពារននសងនទៀរតាម្ការរត្ម្ូវន យការណែនាំនត្ ើនលិរនល។ 
អន៉ុវរែតាម្វធីិ្ ការសាែ រជាំងឺហឺរណ លានស៉ុវរែ ិភាព វធីិ្ាន្រសែ  
ណ លបានណែនាំន យត្កសួង 
ស៉ុខាភិបាលរ ឋ California នហើយធានថាខយលល់ែ ។ 

•  ៉ុគគលិកហាងផារ់ម្៉ុខ នធ្វ ើសក់ ឬហាងការ់សក់ គួរណរនជៀសវាងការណចករំណលកទូរស័ពទ  
នងន លរ ក៉ុាំពយូ ទ័រយួរថ្  រ៉ុ ប ៊ិច សាា រនគរ់នគង់ននសងនទៀរ នៅកណនលងោណ លអាចនធ្វ ើនៅ
បាន។ ម្ិនត្រូវនត្ ើ PPE រមួ្ោែ ជា ច់ខារ។ 

• នត្ៅពីរន ៀ សាែ រ និងសាល  ់នម្នរាគខាងនលើ ហាងផារ់ម្៉ុខ នធ្វ ើសក់ ហាងការ់សក់ 
និងអាជីវកម្ម វទិារ៉ុ ណរងខល នួននសងនទៀរ ត្រូវណរនធ្វ ើតាម្  វធិាន
ត្កមុ្ត្ ឹកាភិបាលជាងការ់សក់ និងនត្គឿងសាែ ងរ ស់រ ឋ California។ 

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


 

ធោលការែ៍ណែនាំសត ីពីការរកាេាៃ យពោីន  

• ម្រពាន៖ ការឃ្ល រឆ្ៃ យពីរាងកាយណរាែ ក់ឯងគឺម្ិនត្គ ់ត្ោន់
ន ើម្បីការពារការឆ្លងថ្នជាំងឺ COVID-19។  

• អន៉ុវរែ វធិានការន ើម្បីធានឱ្យរកាចាៃ យពីោែ ោ ងនហាចោសត់្បាាំមួ្យហវ ីររវាង 
និងកន ុងចាំនោម្ ៉ុគគលិក និងអរិងិជន នលើកណលងណរនៅនពលនដលន់សវាការ់សក ់និង
នសវាណ ល  េះជិរសែ ិទធននសងនទៀរ។ ននេះអាចរមួ្ ញ្ច លូទាំងការនត្ ើត្បាសរ់បាាំងខ័ែឌ  ឬសញ្ជា  
គាំនហើញ (ឧ. គាំនូសសញ្ជា  នលើកត្ាលឥ ឋ សក ុ រពែ ៌
ឬផាល កសញ្ជា ន ើម្បីចងអ ុល ង្ហហ ញនៅកណនលងណ លកម្មករនិង/ឬអរិងិជនគួរឈរ)។ 

• ត្ សិនន ើអាច ត្រូវចរ ់វធិានការនៅរ៉ុទទួលនភញៀវ ឬរាំ ន់ននសងនទៀរ ណ លម្ិនអាចរកា
ចាៃ យពីោែ បាន ន ើម្បីការ់ នែយការ  េះពាល់រវាង ៉ុគគលិក និងអរិងិជន
 ូចជាកញ្ា ក់ជ័រ (Plexiglas) ឬរបាាំងននសងនទៀរ។ 

• ពិចរោនែល់ជូនកម្មករណ លនសែ ើស៉ុាំជនត្ម្ើសណកណត្ ការពវកិចាការង្ហរណ ល 
ការ់ នែយទាំនក់ទាំនងរ ស់ពួកនគ ជាមួ្យអរិងិជន និងកម្មករននសងនទៀរ 
(ឧទហរែ៍ការត្គ ់ត្គង ារនពើភ័ែឌ  
ឬការត្គ ់ត្គងរត្ម្ូវការរ ឋបាលតាម្រយៈទូរគម្នគម្ន៍)។ 

• នរៀ ចាំការោរ់ជួ មិ្នឱ្យជាន់ោែ ន ើម្បីការ់ នែយការកក់សទ េះការទទួលនភញៀវ និងធានឱ្យ
ាននពលត្គ ់ត្ោន់សត្ា ់ការសាែ រ និងការនធ្វ ើអនម្័យសម្ត្ស រវាង
ការអនញ្ា ើញម្ករ ស់អរិងិជន។ ពិចរោនដលន់សវាឱ្យអរិងិជនរិចជាងម្៉ុនកន ុងមួ្យថ្ងៃ 
ឬ នងា ើននា ងត្ រិ រដ ិការន ើម្បីអន៉ុញ្ជា រឱ្យាននពលនត្ចើនជាងម្៉ុនរវាងអរិងិជន។ 
ផាែ កម្ិនឱ្យានការន ើរចូលន ើម្បីោរ់ជួ ។ 

• ន ើអាច សូម្អន៉ុវរែ នចាកវទិាករ់ន ម្ េះចូលណ  និម្ម ិរ ន ើម្បីធានថា
 ៉ុគគលិកត្រូវបានជូន ាំែឹង នៅនពលអរិងិជនម្ក ល់។ នសែ ើឱ្យអរិងិជន
រង់ចាំនៅខាងនត្ៅ ឬនៅកន ុងឡានរ ស់ពួកនគ ជាជាងានការកក់សទ េះនៅកន ុង
ហាងផារ់ម្៉ុខ នធ្វ ើសក់ ឬហាងការ់សក់។ នៅកន ុងទីតាាំងធ្ាំ រាំ ន់ទទួលនភញៀវគួរណរ
ទទួលនភញៀវាែ ក់កន ុងមួ្យនលើក ឬណកណត្ រាំ នស់ត្ា ់ចាៃ យសម្ត្ស  ាន ូចជា
ការយកនៅអី និងា ុងនចញ។ 

• នៅកណនលងោណ លអាចនធ្វ ើនៅបាន ទវ រគួរណរន ើកទ៉ុកនចល ត្ សិនន ើទវ រននេះម្ិនន ើក 
និង ិទន យសវ ័យត្ វរែ ិ។ 

• រត្ម្ូវឱ្យ ៉ុគគលិករនជៀសវាងការច ់ថ្  នអា  ឬការាវ គម្ន៍ណ លានលកខែៈត្សន ៀងោែ  
ឬអាក បកិរោិ ណ ល  េះពាល់ ល់ការរកាចាៃ យពីោែ ។ 

•  ៉ុគគលិកមិ្នត្រូវបាននលើកទឹកចិរែឱ្យ
នុ្ាំោែ នៅតាម្ទីកណនលងណ លានចរាចរែ៍ម្ាញឹកខាល ាំង  ូចជា នទ ់ទឹក 
នល វូន ើរកន ុងអាោរ ឬាែ នីយការឥែទន។ 

• ធានថាកម្មករនិនោជិរអាចរកាចាៃ យពីោែ នៅកន ុ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 លធានឱ្យបាននូវការរកាចាៃ យពីោែ ។ 
នលើកទឹកចិរែម្ិនឱ្យកម្មករនិនោជិរនធ្វ ើការជួ ជ៉ុាំោែ កន ុងនពលសត្ាក និងធានថាពួក
នគមិ្ន រនិភាគ ឬនឹកន យោម នរបាាំងម្៉ុខនៅចាៃ យត្បាាំមួ្យហវ ីរននេះនទ។ 

 



 

• ថ្លរត្ម្ូវកិចាត្ ជ៉ុាំ ៉ុគគលកិ ន ើម្បីធានឱ្យបាននូវការរកាចាៃ យពីោែ ។ 
នរៀ ចាំការត្ ជ៉ុាំតាម្ទូរស័ពទ 
ឬតាម្រយៈសិកាខ ាលាតាម្អនឡាញសត្ា ់ ៉ុគគលិកនៅត្គ ់កណនលងណ លអាចនធ្វ ើនៅបា
ន។ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 លកខខែឌ រត្មូ្វ នទ  ់ នស ាំណ លត្រូវគិរពិចរោសត្ា ត់្កមុ្ត្ ជាជនង្ហយរងនត្ោេះ។ ហាងនធ្វ ើសក់ 

និងហាងការ់សក់ត្រូវណរនោរពតាម្សដ ង់ រ Cal/OSHA ទាំងអស ់

នហើយនត្រៀម្ខល នួន ើម្បនីោរពតាម្ការណែនាំរ ស់ Cal/OSHA ក៏ ូចជាការណែនាំរ ស ់ម្ជឈម្ែឌ លត្គ ់ត្គង 

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

និនោជកត្រូវនត្រៀម្ផាល ស់ ្រូត្ រិ រែ ិការរ ស់ខល នួ ខែៈណ លការណត្ ត្ ួលនលើការណែនាំទាំងននេះ។ 
 

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.cdph.ca.gov/programs/cid/dcdc/pages/guidance.aspx
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