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ទិដ្ឋភាពទូសៅ 
កាលពីថ្ងៃទី 19 ខែមីនា ឆ្ន ាំ 2020 កន្លងទៅ មន្រន្ត ីសុែភាពសាធារណៈប្រចាំរដ្ឋ 

ន្ិងប្រធាន្មន្ទ ីរសុែភាពសាធារណៈថ្ន្រដ្ឋ California បាន្ទេញរទរញ្ជា មួយតប្មូវឲ្យប្រជាជន្រដ្ឋ 

California ភាគទប្េើន្សប្ាកទៅផ្ទះ ទដ្ើមបីទរ់សាា ត់ការឆ្លងរាលដាលថ្ន្ជាំងឺ COVID-19 

កន ុងេាំទោមប្រជាជន្។ 

ទគទៅមិន្ទាន់្ដ្ឹងេាស់អាំពីផ្លរ ះពាល់ថ្ន្ជាំងឺ COVID-19 ទៅទលើសុែភាពប្រជាជន្រដ្ឋ California 

ថាយ ងោទនាះទទ។ ជាំងឺខដ្លបាន្រាយការណ៍មករារ់ចរ់ពីកប្មិតប្សាល 

(អនកែលះពុាំាន្ទរាគសញ្ជា អវ ីទសាះ) រហូតដ្ល់កប្មិតជាំងឺធ្ៃន់្ធ្ៃរខដ្លអាេឈាន្ដ្ល់ 

សាល រ់។ ប្កមុជាក់លាក់មួយេាំនួ្ន្ រមួទាាំងមនុ្សសវយ័េាំោស់អាយុ 65 ឆ្ន ាំទ ើងទៅ 

ន្ិងអនកខដ្លកាំពុងសថ ិតទប្កាមការពាបាលខដ្លាន្សាថ ន្ភាពធ្ៃន់្ធ្ៃរ ដូ្េជាជាំងឺទរះដូ្ង ឬសួត 

ឬជាំងឺទឹកទនាមខផ្ែមជាទដ្ើម កាំពុងប្រឈមនឹ្ងហានិ្ភ័យកាន់្ខតែពស់ 

និ្ងផ្លវបិាកធ្ៃន់្ធ្ៃរទផ្សងៗមួយកប្មិតខងមទទៀត។ 

ការេមលងភាគទប្េើន្ទាំន្ងទកើតាន្ទៅទពលមនុ្សសាន្ទាំនាក់ទាំន្ងជិតសន ិទធ 

ឬសថ ិតទៅតាំរន់្ខដ្លមនិ្ាន្ែយល់ទេញេូលលែ  ជាមួយនឹ្ងអនកខដ្លបាន្ឆ្លងវរីុស 

ទរើទទាះជាអនកទនាះពុាំាន្ទរាគសញ្ជា អវ ី ឬពុាំទាន់្ទលេទេញទរាគសញ្ជា ក៏ទដាយ។ 

ែណៈទន្ះ ទយើងទៅមិន្ទាន់្ាន្ព័ត៌ាន្េាស់លាស់សត ីអាំពីេាំនួ្ន្ និ្ងអប្ាថ្ន្ជាំងឺ COVID-19 

ាមប្កមុអាជីព ឬឧសាហកមម 

រមួទាាំងកន ុងេាំទោមកមមករនិ្ទយជិតទហដាឋ រេនាសមព ័ន្ធសាំខាន់្ៗទៅទ ើយទនាះទទ។ 

កន្លងមកទន្ះាន្ការផ្្ុះទ ើងទប្េើន្ទលើកថ្ន្ជាំងឺាមរោត កខន្លងទធ្វ ើការនានា 

ខដ្លទន្ះរង្ហា ញឲ្យទ ើញថាកមមករកាំពុងប្រឈមនឹ្ងហានិ្ភ័យថ្ន្ការឆ្លង ឬការេមលងជាំងឺ COVID-19 ។ 

ឧទាហរណ៍ថ្ន្កខន្លងទធ្វ ើការទាាំងទន្ះ រមួាន្មន្ទ ីរទពទយ កខន្លងផ្តល់ទសវាខងទាាំសុែភាពរយៈទពលខវង 

ពន្ធនាគារ ផ្លិតកមមមហ រូអាហារ ឃ្ល ាំងទាំន្ិញ ទរាងេប្កខកថ្េនសាេ់ ទភាជន្ីយដាឋ ន្ 

ន្ិងហាងលក់ទប្គឿងទទសទផ្សងៗ។ 

ទដាយសារាន្ការខកខប្រទលើរទរញ្ជា សប្ាកទៅផ្ទះ 

វាជាការចាំបាេ់ោស់ខដ្លប្តូវចត់រាល់វធិាន្ការខដ្លអាេទធ្វ ើទៅបាន្ ទដ្ើមបីធានាសុវតថ ិភាពជូន្កមមករ 

ន្ិងសាធារណជន្។ 

ការអន្ុវតតទលើការរង្ហា រសាំខាន់្ៗរមួាន្៖ 

✓ ការរកាគាល តរាងកាយកន ុងកប្មិតអតិររាាមខដ្លអាេទធ្វ ើបាន្ 

✓ កមមករ ន្ិងទភញៀវ/អតិងិជន្ប្តូវពាក់ា ស់ 

(ទៅកខន្លងខដ្លមិន្តប្មូវឲ្យាន្ការការពារផ្ល វូដ្ទងា ើម) 

✓ ការលាងសាែ តថ្ដ្ឲ្យបាន្ញឹកញារ់ ន្ិងទធ្វ ើការជូតសាែ ត ន្ិងសាល រ់ទមទរាគជាប្រចាំ 

✓ ការរណុ្ះរោត លកមមករអាំពីការអន្ុវតតរង្ហា រទាាំងទន្ះ និ្ងខផ្នកទផ្សងទទៀតថ្ន្ខផ្ន្ការរង្ហា រជាំងឺ COVID-
19 ។ 

ទលើសពីទន្ះ ជាការចាំបាេ់ខាល ាំងខដ្លប្តូវទប្តៀមជាទប្សេនូ្វដ្ាំទណើរការសមប្សរ 

ទដ្ើមបីកាំណត់រកករណីជាំងឺងមីៗាមរោត កខន្លងទធ្វ ើការ និ្ងទដ្ើមបីទធ្វ ើអន្តរាគមទាន់្ទពលទវលា 

ទៅទពលរកទ ើញករណជីាំងឺទាាំងទនាះ និ្ងទដ្ើមបីសហការជាមួយអាជាញ ធ្រសុែភាពសាធារណៈ 

កន ុងការរារាាំងការឆ្លងរាលដាលថ្ន្ទមទរាគ។ 

សោលបាំែង 
ឯកសារទន្ះផ្តល់នូ្វទសេកត ីខណនាាំសប្ារ់ទសវាកមមាន្កាំណត់ខដ្លជាទូទៅមិន្តប្មូវឱ្យាន្ទាំនាក់ទាំន្ង
ជិតសន ិទធជាមួយអតិងិជន្។ ទសវាកមមាន្កាំណត់រារ់រមួាន្អាជីវកមមខដ្លអាេផ្តល់នូ្វទសវាបាន្ 
ែណៈខដ្លអាេរកាបាន្នូ្វការរកាគាល តរាងកាយពីអតិងិជន្ ឬសាធារណជន្បាន្សមប្សរ។ 
អាជីវកមមខដ្លសថ ិតកនងឧសាហកមមទសវាកមមាន្កាំណត់គឺអាេទរើកទាវ របាន្ទៅប្គរ់លាំដារ់ថាន ក់ 



 

រ ុខន្ត ប្តូវអន្ុវតតាមការខកលមែទៅកន ុងទសេកត ីខណនាាំទន្ះ។  

សប្ារ់ព័ត៌ាន្ងមីរាំផ្ុតសត ីពីសាថ ន្ភាពថ្ន្លាំដារេ់ាំោត់ថាន ក់ទខាន្ធ្ី សូមេូលទៅ 
ខផ្ន្ការសប្ារ់ទសដ្ឋកេិចខដ្លាន្សុវតថ ិភាព។ សូមេាំោាំថាមន្ទ ីរសុខាភិបាលកន ុងមូលដាឋ ន្អាេាន្
លកខណៈ វនិ្ិេឆ ័យខដ្លាន្ការរតឹរន្ត ឹងជាងទន្ះ ន្ិងការរិទែុសៗគាន ។ 
ខសវ ងរកព័ត៌ាន្កន ុងមូលដាឋ ន្ថ្ន្ទខាន្ធ្ីររស់អនក។ 

ឧទាហរណ៍ថ្ន្អាជីវកមមទសវាាន្កាំណត់រមួាន្ កខន្លងទបាកគក កខន្លងទបាកសង ួត 
ទសវាកមមទបាកសទមលៀករាំពាក់ទផ្សងទទៀត ហាងជួសជុលរងយន្ត  កខន្លងលាងរងយន្ត អនកតុរខតងសួន្ 
ទសវាកមមន្ិងទសវាលក់ដ្ល់ទគហដាឋ ន្ ទសវាកាត់ទរាមសតវេិញ្ច ឹម ន្ិងទសវារទណត ើរខឆ្ា។   រខន្ថមពីទន្ះទទៀត 
ទសេកត ីខណនាាំទន្ះអនុ្វតតទៅទលើអាជីវកមមទាាំងឡាយខដ្លការផ្តល់ជូន្ទសវាកមមទន្ះអាេាន្ភាពចាំបាេ់
ខដ្លប្តូវេូលទៅកន ុងកខន្លងរស់ទៅឯកជន្ ឬ អាគារសហគមន្៍ 
រ ុខន្ត ទៅខតអាេរកាបាន្នូ្វការរកាគាល តរាងកាយ។ 
អាជីវកមមទាាំងឡាយខដ្លរមួាន្ទសវាសាែ តាមអាគារ ឬលាំទៅដាឋ ន្ ទសវា HVAC 
អនកជួសជុលររកិាខ រកន ុងទគហដាឋ ន្ ជាងអគគ ីសន្ ីជាងទឹក ន្ិង ពាណិជចករទប្គឿងា សុីន្ ជាងជួសជុល 
ន្ិង អនកទ  ការទូទៅ។  

ាច ស់ ឬប្រតិរតត ិករអាជីវកមមប្តូវខតទទួលសាគ ល់ថាអនកជួល ឬអនកទ  ការរន្តគួខតរន្ត ប្រតិរតត ិការ 
ទៅទពលខដ្លពួកទគទប្តៀមែល នួ្រេួរាល់ ន្ិងអាេអនុ្វតត វធិាន្ការសុវតថ ិភាពខដ្លចាំបាេ់ទដ្ើមបី
ផ្តល់សុវតថ ិភាពដ្ល់ែល នួ្ឯង ន្ិងដ្ល់អតិងិជន្ររស់ពួកទគ។ 

កាំែត់ចាំណាំ៖ ទសេកត ីខណនាាំទន្ះមិន្ាន្រាំណងទធ្វ ើទ ើងសប្ារ់ការខងទាាំផ្ទទ ល់ែល នួ្ 
ការខងទាាំសុែភាពទៅទគហដាឋ ន្ ការខងទាាំទៅទគហដាឋ ន្ ជាំនួ្យកន ុងការរស់ទៅ 
ន្ិងទសវាខងទាាំផ្ទទ ល់ែល នួ្ខដ្លទាមទារការទាំនាក់ទាំន្ងជិតសន ិទធជាមួយអតិងិជន្ ខដ្លរមួាន្ 
ហាងទធ្វ ើសក់ ហាងកាត់សក់ ហាងប្កេក ហាងា សា អនកទសាភ័ណវជិាា និ្ងសាំអាងការ ហាងទចះប្តទេៀក 
ន្ិងអនកសាក់ររូ។  
ទសេកត ីខណនាាំរខន្ថមសប្ារ់ឧសាហកមមទន្ះាន្ទៅទគហទាំព័រទសេកត ីខណនាាំសប្ារ់ឧសាហកមមទដ្ើមបី
កាត់រន្ថយហាន្ិភ័យ។ 

ការខណនាាំទន្ះមិន្ាន្ទេតនានឹ្ងលុរទចល ឬទុកជាន្ិរាករណ៍នូ្វសិទធិោមួយររស់កមមករ 
ទាាំងបាន្កាំណត់ទដាយេារ់ លិែិតរទដាឋ ន្គតិយុតត ឬាន្ការេរចជាសមូហភាពទនាះទទ 
ន្ិងមិន្ាន្លកខណៈលមែ ិតទប្ៅប្ជះ ទដាយសារមិន្រញ្ច លូនូ្វរទរញ្ជា សុែភាពររស់ទខាន្ធ្ី 
ក៏មិន្ខមន្ជាទសេកត ីជាំនួ្សោមួយឲ្យលកខែណឌ តប្មូវរទដាឋ ន្គតិយុតតទាក់ទងន្ឹងសុែភាព សុវតថ ិភាព 
ដូ្េជា Cal/OSHA ទនាះផ្ងខដ្រ។1សូមាមដាន្អាំពីការខប្រប្រួលថ្ន្ការខណនាាំសុែភាពសាធារណៈ 
និ្ងរទរញ្ជា នានាាមមូលដាឋ ន្ ឬរដ្ឋ ែណៈខដ្លសាថ ន្ភាពជាំងឺ COVID-19 កាំពុងរន្តទកើតាន្។ 
Cal/OSHA ាន្ទសេកត ីខណនាាំទូលាំទូលាយទៅទលើការខណនាាំទូទៅរទោត ះអាសន្នររស់ Cal/OSHA  
ទៅទលើទគហទាំព័រការការពារកមមករនិ្ទយជិតពីជាំងឺ COVID-19។ CDC 
ាន្លកខែណឌ តប្មូវរខន្ថមទៅកន ុងការខណនាាំ ររស់ែល នួ្សប្ារ់អាជីវកមម ន្ិងន្ិទយជក។ 

តម្រម្ូវឲ្យពាកា់៉ា ស់ 
ទៅថ្ងៃទី 18 ខែមិងុនា កន្លងទៅទន្ះ CDPH បាន្ទេញ ការខណនាាំអាំពីការទប្រើា ស់ 
ខដ្លតប្មូវឱ្យាន្ការទប្រើប្បាស់ទូលាំទូលាយនូ្វ 
ា ស់សប្ារ់សាជិកថ្ន្សាធារណជន្ ន្ិងកមមករ ទៅប្គរ់ទីាាំងរទប្មើការង្ហរ 
ន្ិងទីសាធារណៈខដ្លាន្ការប្រឈមនឹ្ងហាន្ិភ័យ 
ែពស់។ ព័ត៌ាន្លមែ ិតខដ្លរមួាន្លកខែណឌ តប្មូវទាាំងអស់ ន្ិងការទលើកខលង 
េាំទពាះេារ់ទាាំងទន្ះអាេរកបាន្ទៅកន ុង ការខណនាាំ។ 

ការខណនាាំអាំពីការពាក់ា ស់ររស់ CDPHគឺអាេន្ឹងប្តូវទធ្វ ើរេច ុរបន្នភាពរខន្ថម
ទដាយខផ្ែកទលើការយល់ដ្ងឹខររវទិាសាន្រសតរេច ុរបន្នថ្ន្ការេមលងវរីុសខដ្លរោត លឱ្យាន្ជាំងឺ COVID-19 
។ សូមពិន្ិតយទមើលទគហទាំព័រររស់ CDPH សប្ារ់ការខកសប្មួល។ 

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.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


 

 

ណែនការជាកល់ាក់សម្រាបក់ណនែងស វ្ ើការ 

• ទរៀរេាំ ខផ្ន្ការរង្ហា រការការពារ COVID-19 ឲ្យបាន្ជាក់លាក់ 
ទៅប្គរ់ទីាាំងជាលាយលកខណ៍អកសរ 
អនុ្វតតការវាយតថ្មលហាន្ិភ័យលមែ ិតថ្ន្កខន្លងការង្ហរ ន្ិងកខន្លងរាំទពញភារកិេច 
ប្ពមទាាំងចត់ាាំងមន្ុសសាន ក់ទៅាមប្គឹះសាថ ន្នី្មួយៗឲ្យអនុ្វតតខផ្ន្ការ។ 

• ដាក់រញ្ច លូនូ្វ ការខណនាាំអាំពីការពាក់ា ស់ររស់ CDPH ទៅកន ុងខផ្ន្ការជាក់លាក់
សប្ារ់កខន្លងទធ្វ ើការ ន្ិងរញ្ច លូទគាលការណ៍មួយសប្ារ់
ប្គរ់ប្គងទលើការទលើកខលង។ 

• កាំណត់អតតសញ្ជា ណព័ត៌ាន្ទាំនាក់ទាំន្ង សប្ារ់មន្ទ ីរសុខាភិបាលកន ុងតាំរន្់ 
ខដ្លាន្ទីាាំងប្រតិរតដ ិការសប្ារ់ទាំនាក់ទាំន្ងព័ត៌ាន្អាំពីការរកីរាលដាលថ្ន្
ទមទរាគ COVID-19 កន ុងេាំទោមកមមករនិ្ទយជិត ឬអតិងិជន្។ 

• រណុ្ះរោត ល ន្ិងផ្តល់ដ្ាំណឹងដ្ល់កមមករ ន្ិងតាំោងកមមករ អាំពីខផ្ន្ការ 
ទហើយទរៀរេាំ ខផ្ន្ការជូន្កមមករ ន្ិងតាំោងររស់ពួកទគកន ុងការអនុ្វតត។ 

• វាយតថ្មលជាប្រចាំេាំទពាះសាថ រ័ន្ទលើការអន្ុទលាមទៅាមខផ្ន្ការ ឯកសារ 
ន្ិងខកតប្មូវេាំណុេែវះខាតខដ្លកាំណត់បាន្។ 

• អទងាតាមដាន្ប្គរ់ជាំងឺ COVID-19 ទាាំងអស់ 
រេួកាំណត់ប្រសិន្ទរើាន្កាត ពាក់ព័ន្ធន្ឹងការង្ហរោមួយ 
ខដ្លអាេជាខផ្នករងាហាន្ិភ័យថ្ន្ការឆ្លងទរាគ។ 
ទធ្វ ើរេច ុរបន្នភាពខផ្ន្ការាមការចាំបាេ់ទដ្ើមបីទរ់សាា ត់មិន្ឱ្យាន្ករណីរខន្ថម។ 

• អនុ្វតតដ្ាំទណើរការ ន្ិងពិធ្ីការចាំបាេ់នានាទៅទពលខដ្លកខន្លងទធ្វ ើ
ការាន្ការផ្្ុះទ ើងថ្ន្ការឆ្លងប្សរាម ការខណនាាំររស់ CDPH ន្ិងរទរញ្ជា  
ឬការខណនាាំពីមន្ទ ីរសុខាភិបាលមូលដាឋ ន្។ 

• កាំណត់រកអនកខដ្លាន្ទាំនាក់ទាំន្ងជិតសន ិទជាមួយកមមករឆ្លងទរាគ 
(កន ុងរយៈេាៃ យប្បាាំមួយហវ ីត រយៈទពល 15 នាទីទ ើងទៅ) 
រេួចត់វធិាន្ការដាក់កមមករខដ្លាន្វជិាាន្ជាំងឺ COVID-19 ន្ិង 
អនកខដ្លាន្ទាំនាក់ទាំន្ងជិតសន ិទធទៅដាេ់ទដាយខ ក។ 

• ជូន្ដ្ាំណឹងដ្ល់ន្ិទយជិកទាាំងអស់ជាលាយលកខណអ៍កសរ ន្ិងន្ិទយជកថ្ន្ន្ិទយជិក
កិេចសន្ារន្ត , ខដ្លប្រខហលជាប្តូវបាន្រ ះពាលជ់ាំងឺ COVID-19 ទហើយ  រាយការណ៍ពីការ
ផ្្ុះថ្ន្ការឆ្លងទៅកខន្លងទធ្វ ើការទៅមន្ទ ីរសុខាភិបាលកន ុងមូលដាឋ ន្។ 
សប្ារ់ព័ត៌ាន្រខន្ថមសត ីពីទាំនួ្លែុសប្តូវររស់ន្ិទយជកទប្កាម AB 685 (ជាំពូក 84, 
លកខន្ត ិកៈឆ្ន ាំ 2020) សូមទមើល ការពប្ងឹងការអនុ្វតត ន្ិងលកខែណឌ តប្មូវរបាយការណ៍
ន្ិទយជិក ពី Cal/OSHA ន្ិង សាំនួ្រររស់ន្ិទយជកអាំពី AB 685 ព ីCDPH ។ 
ទដាយប្រកាន្់ភាា រ់នឹ្ងការខណនាាំខាងទប្កាម។ ការមិន្អន្ុវតតដូ្េទន្ះ 
អាេរងាឱ្យាន្ជាំងឺទៅកខន្លងទធ្វ ើការ ខដ្លអាេនឹ្ងរោត លឱ្យាន្ការរិទ 
ឬដាក់កប្មិតទលើប្រតិរតត ិការជារទោត ះអាសន្ន។ 

 

 

 

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://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__leginfo.legislature.ca.gov_faces_billTextClient.xhtml-3Fbill-5Fid-3D201920200AB685&d=DwMFAg&c=Lr0a7ed3egkbwePCNW4ROg&r=C6zqYOEeTf0qw4jl4bz2LIlz4L9ktAavxlnr2reaKRg&m=H345TtSnj5oFsANYVGYpWlnWgImZAEDCU6e5GLVCg0A&s=kQWvajOn7GeL4LiOA03328H-q8cG98GIgkEsiFmtBaE&e=
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


 

ម្របធានបទសែេងៗសម្រាប់វគ្គបសណត ោះបណត លកម្មករ 

• ព័ត៌ាន្សត ីពីជាំងឺ COVID-19 វធីិ្ការពារវាពីការរកីរាលដាល ន្ិងអាំពី 
ប្កមុមន្ុសសខដ្លរងហាន្ភិ័យែពស់កន ុងការឈឺធ្ៃន្់ធ្ៃរ ឬអាេឈាន្ដ្ល់ការសាល រ់។ 

• ការប្តួតពិន្ិតយទដាយែល នួ្ឯងទៅផ្ទះ រមួទាាំងការសទងាតសីតុណាភាព 
ន្ិង/ឬការប្តួតពិន្ិតយទរាគសញ្ជា ទដាយទប្រើ ការខណនាាំររស់ CDC។ 

• សារៈសាំខាន់្ថ្ន្ការមិន្ទៅទធ្វ ើការ៖ 

o ប្រសិន្ទរើកមមករាន្ទរាគសញ្ជា ជាំងឺ COVID-19 ដូ្េបាន្ ពណ៌នាទដាយ 
CDC ដូ្េជាប្គនុ្ទតត  ឬរង្ហរ កែក ងរ់ដ្ទងា ើម ឬពិបាកដ្កដ្ទងា ើម 
អស់កាល ាំង ឈឺសាេ់ដ្ុាំឬែល នួ្ប្បាណ ឈឺកាល បាត់ញាណដ្ឹងរសអាហារ 
ឬកល ិន្ ឈឺរាំពង់ក តឹងប្េមុះឬទហៀរសាំទបារ ឆ្ែល់ទពាះ កអ តួេទង្ហែ រ ឬរាករសូ ឬ 

o ប្រសិន្ទរើកមមករន្ទយជិតប្តូវទគទធ្វ ើទរាគវនិិ្េឆ ័យទ ើញាន្ជាំងឺ COVID-19 
ទហើយមិន្ទាន់្រញ្ចរ់ការដាក់ឲ្យទៅដាេ់ទដាយខ កទៅទ ើយ ឬ  

o ប្រសិន្ទរើ ទៅកន ុងរយៈទពល 14 ថ្ងៃ 
កមមករបាន្រ ះពាល់នឹ្ងន្រោាន ក់ខដ្លទគទធ្វ ើទរាគវនិិ្េឆ ័យទ ើញាន្ជាំងឺ 
COVID-19 ទហើយប្តូវទគចត់ទុកថាអាេន្ឹងេមលងទរាគ (ឧ. 
កាំពុងសថ ិតទប្កាមការដាក់ឲ្យទៅដាេ់ទដាយខ ក)។ 

• ទដ្ើមបីប្ត រ់មកទធ្វ ើការវញិ រនាទ រ់ពីកមមករទទួលការទធ្វ ើទរាគ វនិិ្េឆ ័យរកជាំងឺ COVID-19 
រនាទ រ់ពីរាំទពញាមការខណនាាំររស់ CDPH សត ីពកីារវលិប្ត រ់ទៅទធ្វ ើការ ឬទៅទរៀន្វញិ 
ទប្កាយពីការទធ្វ ើទរាគវនិិ្េឆ ័យរកជាំងឺ COVID-19 ។ 

• ទដ្ើមបីខសវ ងរកការពាបាល ប្រសិន្ទរើទរាគសញ្ជា ររស់ពួកទគកាន់្ខតធ្ៃន្់ធ្ៃរ 
រមួាន្ការឈឺចរ់ជារន្តរនាទ រ់ ឬខណន្ប្ទងូ វទងវងសាម រតី ឬ 
មុែឬររូរាត់ទ ើងសាវ យ។ រេច ុរបន្នភាព ន្ិងទសេកត ីលមែ ិតទផ្សងៗអាេរកបាន្ទៅ
ទលើទគហទាំព័រររស់ CDC ។ 

• សារៈសាំខាន់្ថ្ន្ការសាែ តថ្ដ្ជាមួយទឹក ន្ិងសារ ូបាន្ញឹកញារ់ 
រមួាន្ការដ្ុសលាងនឹ្ងសារ ូ រយៈទពល 20  វនិាទី 
(ឬទដាយទប្រើទឹកសាល រ់ទមទរាគទលើថ្ដ្ខដ្លាន្សារធាតុទអាណុលតិេរាំផ្ុត 60% 
(លែរាំផ្ុត) ឬ អុីសូប្រូបា ណុល (Isopropanol) តិេរាំផ្ុត 70% 
(ប្រសិន្ទរើផ្លិតផ្លទនាះទុកដាក់ទៅកខន្លងខដ្លន្ឹងមិន្ង្ហយឱ្យទកមងយកបាន្) 
ទៅទពលកមមករមិន្អាេទដ្ើរទៅកាន្់ឡារូរ ឬកខន្លងលាងថ្ដ្បាន្ ទយងទៅាម 
ការខណនាាំររស់ CDC)។ ហាមទប្រើទឹកសាល រ់ទមទរាគទលើថ្ដ្ជាមួយទមាណុល 
ពីទប្ពាះវាផ្្ុកសារធាតុពុលខាល ាំង ទាាំងសប្ារ់កុារ ន្ិងមនុ្សសទពញវយ័។ 

• សារៈសាំខាន់្ថ្ន្ការរកាគាល តរាងកាយ ទាាំងទៅកខន្លងទធ្វ ើការ ន្ិងទប្តទា ងទធ្វ ើការ 
(សូមអាន្ខផ្នកអាំពីការរកា 
គាល តរាងកាយខាងទប្កាម)។  

• ការទប្រើប្បាស់ា ស់បាន្ប្តឹមប្តូវ រមួាន្៖ 

o ា ស់មិន្ខមន្ជាឧរករណ៏ការពារែល នួ្ (PPE) ទនាះទទ។ 

o ា ស់មិន្ជាំនួ្សភាពចាំបាេ់សប្ារ់ការរកាគាល តរាងកាយ 
ន្ិងការលាងថ្ដ្ញឹកញារ់ទទ។ 

o ប្តូវពាក់ា ស់ប្គរទពញពីទលើប្េមុះ ន្ិងាត់។ 

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.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 កមមករគួរលាងថ្ដ្ ឬជូតទឹកសាល រ់ទមទរាគទលើថ្ដ្ ទៅមុន្ទពល 
ន្ិងទប្កាយទពលពាក់ ឬខកសប្មួល 
ា ស់។ 

o ទជៀសវាងការរ ះពាល់ខភនក ប្េមុះ ន្ិងាត់។ 

o មិន្ប្តូវទប្រើា ស់រមួគាន ទទ ទហើយប្តូវទបាកសាែ ត ឬទបាះទចលទប្កាយទប្រើមតងរេួ។  

• ព័ត៌ាន្ខដ្លាន្ទៅកន ុង ឯកសារខណនាាំររស់ CDPH 
សប្ារ់ការទប្រើប្បាស់ា ស់ខដ្លកាំណត់កាលៈទទសៈ ខដ្លា ស់ចាំបាេ់ប្តូវពាក់ 
ន្ិងការទលើកខលងក៏ដូ្េជាទគាលការណ៍ េារ់ការង្ហរ 
ន្ិងការអន្ុវតតទាាំងឡាយខដ្លន្ិទយជកបាន្អន្ុវតត ទដ្ើមបីធានាការទប្រើប្បាស់ា ស់។ 
ការរទោត ះរោត លក៏គួររញ្ច លូផ្ងខដ្រនូ្វទគាលការណ៍ររស់ន្ិទយជកទលើរទរៀរប្គរ់ប្គ
ងអនកខដ្លទទួលបាន្ការទលើកខលងមិន្ពាក់ា ស់។  

• ប្តូវធានាថាអនកទ  ការ រុគគលិករទោត ះអាសន្ន 
ឬរុគគលិកជារ់កិេចសន្ាទាាំងឡាយទៅកខន្លងទនាះក៏ប្តូវបាន្ 
រទោត ះរោត លឲ្យបាន្ប្តឹមប្តូវេាំទពាះទគាលការណក៍ារពារទមទរាគ COVID-19 
ន្ិងាន្ររកិាខ រចាំបាេ់ ន្ិង PPE ។ ពិភាកាទលើការទទួលែុសប្តូវទាាំងទន្ះជាមុន្ 
ជាមួយអងគភាពខដ្លផ្គត់ផ្គង់កមមករនិ្ទយជិតរខណត ត ន្ិង/ឬជារ់កិេចសន្ា។  

• ព័ត៌ាន្អាំពីអតថប្រទយជន្៍ទពលឈរ់សប្ាកខដ្លកមមករអាេាន្សិទធិទទួលបាន្ 
ខដ្លវាន្ឹងទធ្វ ើឲ្យាន្ភាពង្ហយប្សួលខផ្នកហិរញ្ា វតថ ុកន ុងអាំ ុងទពលសាន ក់ទៅទគហដាឋ ន្។ 
ទមើលព័ត៌ាន្រខន្ថមសត ពីីកមម វធីិ្  រដាឋ ភិបាលគាាំប្ទការឈរ់សប្ាកទពលឈឺ 
និ្ងសាំណងកមមករសប្ារ់ជាំងឺ COVID-19 
រមួទាាំងសិទធិឈរ់សប្ាកទពលឈឺររស់កមមករទប្កាម  េារ់ទឆ្ល ើយតរនឹ្ង វរីុសកូរ៉ូោូ 
ទដាយទផ្ទត តទលើប្កមុប្គួសារជាេមបង។ 

• ពាណិជាករទមកានិ្កខដ្លទធ្វ ើការទៅខកបរ រាំពងទ់ឹក រាំពង់ខផ្សង HVAC 
ឬប្រទភទកង្ហា ររទញ្ចញខផ្សងទផ្សងទទៀតប្តូវខតទទួលនូ្វដ្ាំណឹងទដាយប្បារ់ថាែយល់ខដ្ល
រទញ្ចញអាេាន្ផ្្ុកវរីុសខដ្លរងាជាជាំងឺ COVID-19 
ប្រសិន្ទរើមនុ្សសខដ្លាន្ជាំងឺទន្ះសថ ិតកន ុងអាគារ ឬ លាំទៅដាឋ ន្ទនាះ។ 

• ពាណិជាករទមកានិ្កខដ្លទធ្វ ើការខផ្នកទសវាប្រពន័្ធលូ ប្រព័ន្ធទឹក  
ទសវាសាែ តឬខងទាាំអាគារប្តូវខតទទួលនូ្វដ្ាំណឹងទដាយប្បារ់ថាវរីុសខដ្លរងាជាំងឺ 
COVID-19 ប្តូវបាន្រកទ ើញទៅកន ុងលាមកររសម់នុ្សសមួយេាំនួ្ន្ខដ្លាន្ផ្្ុកជាំងឺ 
COVID-19 ។ 

 វ ធាធានការម្រគ្ប់ម្រគ្ងសម្រាប់បគុ្គល និងការម្រតួតពិនិតយ 
• ផ្តល់ការពិន្ិតយរកទរាគសញ្ជា  ន្ិង/ឬវាស់កាំទៅសប្ារ់ 

កមមករនិ្ទយជិតប្គរ់ររូទៅមុន្ទា ងេូលទធ្វ ើការ ន្ិងអនកលក់ អនកទទួលទ  ការ 
ឬកមមករនិ្ទយជិតទផ្សងទទៀតខដ្លេូលមកកន ុងប្គឹះសាថ ន្។ 
ប្តូវធានាថាអនកផ្តល់ការពិន្ិតយរកទរាគសញ្ជា /វាសក់ាំទៅទជៀសវាងការរ ះពាល់ជិតសន ិទធន្ឹ
ងកមមករ កន ុងគាល តមួយខដ្លអាេទធ្វ ើទៅបាន្។   

• ប្រសិន្ទរើតប្មូវឲ្យាន្ការប្តួតពិន្ិតយទដាយែល នួ្ឯងទៅផ្ទះ 
ខដ្លជាជទប្មើសសមប្សរទទៀតជាំនួ្សឱ្យការទធ្វ ើវាទៅទីាាំង 
ប្តូវធានាថាការពិន្ិតយប្តូវបាន្អន្ុវតតមុន្ទពលកមមករនិ្ទយជិតចកទេញពីផ្ទះសប្ា
រ់ទវន្ទធ្វ ើការររស់ ពួកទគ ទហើយទគារពាម ការខណនាាំ CDC 
ដូ្េខដ្លបាន្ពិពណ៌នាទៅកន ុង 
ប្រធាន្រទវគគរណុ្ះរោត លកមមករនិ្ទយជិតខាងទលើ។ 

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.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.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fsymptoms-testing%2Fsymptoms.html&data=02%7C01%7C%7C0e663c4f0cba4038919508d7f530e0d9%7C56b731a8a2ac4c32bf6b616810e913c6%7C1%7C0%7C637247462597521114&sdata=%2BFs3zTA%2BLulYN7LUIa%2F%2F41%2BfiWhX7yKYbv9ci6ognOw%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fsymptoms-testing%2Fsymptoms.html&data=02%7C01%7C%7C0e663c4f0cba4038919508d7f530e0d9%7C56b731a8a2ac4c32bf6b616810e913c6%7C1%7C0%7C637247462597521114&sdata=%2BFs3zTA%2BLulYN7LUIa%2F%2F41%2BfiWhX7yKYbv9ci6ognOw%3D&reserved=0


 

• ទលើកទឹកេិតតកមមករនិ្ទយជិតខដ្លឈឺ ឬទេញទរាគសញ្ជា  COVID-19 ឲ្យសាន ក់ទៅផ្ទះ។ 

• ន្ិទយជកប្តូវផ្តល់ជូន្ 
ន្ិងធានាថាកមមករន្ិទយជិតទប្រើប្បាសប់្គរ់ឧរករណ៍ការពារខដ្លបាន្តប្មូវ 
រមួាន្ខវ៉ូន្ាការពារខភនក ន្ិងទប្សាមថ្ដ្ទៅកខន្លងខដ្លចាំបាេ់។ 

• ន្ិទយជកគួរពិចរោថាកខន្លងោខដ្លអាេទប្រើទប្សាមថ្ដ្ប្រទភទទបាះទចលបាន្ 
ទដ្ើមបីរខន្ថមរន្រងគរ់ទលើការលាងសាែ តថ្ដ្ 
ឬការទប្រើទឹកសាល រ់ទមទរាគទលើថ្ដ្ញឹកញារ់ ឧទាហរណ៍៖ 
សប្ារ់រុគគលិកខដ្លពនិ្ិតយរកទរាគសញ្ា ទលើអនកដ្ថ្ទ 
ឬប្គរ់ប្គងវតថ ុទផ្សងៗខដ្លទគរ ះពាល់ជាទូទៅ។ 

• កមមករខដ្លទៅជារ់ ប្តូវខតទៅកន ុងគាល តប្បាាំមួយហវ ីតពីអតិងិជន្ ឬមិតតរមួការង្ហរ 
ប្តូវពាក់របាាំងការពាររនាទ រ់រន្ស ាំ (ឧ. របាាំងមុែ ឬខវ៉ូន្ាសុវតថ ិភាព) 
រខន្ថមទលើា ស។ កមមករទាាំងអស់គួរខតកាត់រន្ថយ 
ទពលទវលាទៅជិតទភញៀវកន ុងេាៃ យប្បាាំមួយហវ ីត។ 

• ពាណិជាករទមកានិ្កខដ្លទធ្វ ើការជិតរាំពង់ប្រពន័្ធទឹក ន្ិងរាំពង់ខផ្សង HVAC ទលើដ្ាំរូល 
ឬប្រទភទកង្ហា ររទញ្ចញខផ្សងទផ្សងទទៀតទៅកន ុងលាំទៅដាឋ ន្ ឬអាគារ 
ប្តូវខតទទួលបាន្ន្ិងទប្រើប្បាស់របាាំងមុែ 
ន្ិងឧរករណ៍ដ្កដ្ទងា ើមប្រឆ្ាំងភាគលែ ិតខដ្លប្តវូបាន្អនុ្ញ្ជា តឲ្យទប្រើប្បាស់ទដាយ 
NIOSH ។ ប្រសិន្ទរើមិន្ាន្ឧរករណ៍ដ្កដ្ទងា ើមទទ ប្តូវទប្រើប្បាស់ា ស់វះកាត់សតង់ដារ 
ASTM ។ 

• ពាណិជាករទមកានិ្កខដ្លទធ្វ ើការជាមួយប្រព័ន្ធលូប្តូវទទួលបាន្ ន្ិង ទប្រើរបាាំងមុែ 
ន្ិងា សមុែមិន្ប្ជារទឹក។ 
ប្រសិន្ទរើការង្ហរអាេនឹ្ងទធ្វ ើឱ្យាន្ដ្ាំណក់ទឹកលូេូលទៅកន ុងែយល់ 
(ដូ្េជាការរងហ រូទឹកសអ ុយ) 
ប្តូវទប្រើប្បាស់ឧរករណ៍ដ្កដ្ទងា ើមប្រឆ្ាំងន្ឹងភាគលែ ិតខដ្លអនុ្ញ្ជា តឲ្យទប្រើប្បាស់ទដា
យ NIOSH ប្រសិន្ទរើាន្។ 

• និ្ទយជកប្តូវចត់វធិាន្ការសមប្សរ រមួាន្ ការប្រកាសអាយដាឋ ន្សាធារណៈ ការ
ដាក់សាល កសញ្ជា ទៅទីាាំងយុទធសាន្រសតន្ិងខដ្លអាេទមើលទ ើញបាន្លែ  
ន្ិងការរញ្ជា ក់ការកក់ទុក ទដ្ើមបីរំលឹកដ្ល់សាធារណជន្ថា
ពួកទគប្តូវការទប្រើប្បាសា់ ស់ទៅទពលមិន្ញាុាំអាហារ ឬផ្ឹកអវ ីមួយ និ្ងអនុ្វតតការរកា
គាល ត ទហើយមិន្ប្តូវរ ះពាល់ថ្ផ្ទមុែ ប្តូវលាងថ្ដ្ជាមួយសារ ូឲ្យបាន្ញឹកញារ់
យ ងទហាេោស់រយៈទពល 20  វនិាទី និ្ងទប្រើទឹកសាល រ់ទមទរាគទលើថ្ដ្។  

ពិ្ីសារស វ្ ើឲ្យានែយល់សចញចូល ការសាា ត 
និងការសាែ បស់ម្សោគ្ 

• ទរើអាេទធ្វ ើទៅបាន្ ដ្ាំទ ើងា សុីន្រន្សុ ទធែយល់ខដ្លាន្ប្រសិទធភាពែពស់ 
ទធ្វ ើឱ្យប្រទសើរទ ើងនូ្វតប្មងែយល់ររស់អាគារឱ្យាន្ប្រសិទធភាពែពស់រាំផ្ុតាមខដ្លអា
េទធ្វ ើទៅបាន្ ន្ិងទធ្វ ើការខកតប្មូវទផ្សងទទៀតទដ្ើមបរីទងា ើន្ររាិណែយល់ខាងទប្ត និ្
ងាន្េរន្តែយល់ទេញេូលកន ុងកខន្លងទធ្វ ើការទាាំងអស់។ 

• ពិន្ិតយទមើល ទគហទាំព័រ CDPH  
ឲ្យបាន្ទទៀងទាត់សប្ារ់ព័ត៌ាន្ងមីៗសត ីពីគុណភាពែយល់កន ុងអាគារ 
និ្ងការខណនាាំអាំពីេរន្តែយល់ទេញេូលសប្ារ់ជាំងឺខដ្លាន្កន ុងែយល់ទៅកន ុងកខន្ល
ងកន ុងអគារ។ 

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


 

• អនុ្វតតការសាែ តឱ្យបាន្ហមត់េត់ទៅកខន្លងខដ្លាន្េរាេរណ៍មាញឹកខាល ាំង 
ដូ្េជាកខន្លងទទួលទភញៀវ រន្ទរ់រង់ចាំនិ្ង រ់ប ៊ី កខន្លងពិន្ិតយេូល រន្ទរ់សប្ាក 
ន្ិងកកខន្លងទទួលទាន្អាហារថ្ងៃប្តង់ ន្ិងកខន្លងផ្ទល ស់រ្រូសទមលៀករាំពាក់ 
ន្ិងប្េកទេញេូល ខដ្លរមួាន្ទាាំងផ្ល វូជទណត ើរ ជទណត ើរ ន្ិងរង្ហា ន្់ថ្ដ្ជទណត ើរ។ សូម
សាល រ់ទមទរាគទលើថ្ផ្ទខដ្លទប្រើរមួគាន ឲ្យបាន្ញឹកញា រ់ រមួាន្កខន្លងដ្កលុយ 
តុគិតលុយ ថ្ដ្ទាវ រ កុងាក់ទភល ើង ទូរស័ពទ រងគន្់អនាម័យ ន្ិងសាា រៈលាងសាែ តថ្ដ្។ 

• សាែ ត ន្ិងសាល រ់ទមទរាគជាប្រចាំទលើឧរករណ៍ខដ្លទប្រើរមួ ដូ្េជា នា ិកា 
ទូរស័ពទទប្រើខែស ដ្ងទផ្សងៗ រាំពង់ កាលបាញ់ ា សុីន្ទបាកគក់និ្ងសមង តួ 
ា សុីន្ឬឧរករណ៍ទផ្សងៗ ន្ិងសាា រៈទផ្សងទទៀតទៅទពលទប្រើប្បាស់រេួមតងៗ 
ឬទៅទពលខដ្លវាប្តូវបាន្ទផ្ទរទៅឱ្យអតិងិជន្ ឬរុគគលិកងមីទទៀត។ 

• ទជៀសវាងការទប្រើរមួគាន នូ្វទូរស័ពទ ទងទរលត កុាំពយូ ទ័រយួរថ្ដ្ តុការយិល័យ ប ៊ិក 
សាា រៈការយិល័យទផ្សងទទៀត ប្រសិន្ទរើអាេទធ្វ ើទៅបាន្។ មិន្ប្តូវទប្រើ PPE 
រមួគាន ជាដាេ់ខាត។ 

• កប្ាលខដ្លប្កែវក់ទាាំងអស់គួរខតដាក់ទៅកន ុងធុ្ងខដ្លមិន្ាន្រន្ធ  ប្តូវបាន្ប្គរជិត 
ទហើយទបាកសាែ តទៅកន ុងសីតុណាភាពែពស់ ន្ិងលាងសាែ តទៅាម ការខណនាាំររស់ 
CDC។ 
កប្ាលខដ្លបាន្សាែ តបាន្ប្តឹមប្តូវទាាំងអស់គួរខតប្តូវរកាទុកទៅកន ុងទូរិទជិត 
ឬទលើទធ្ន ើប្គរជិតរហូតដ្ល់ទពលប្តូវទប្រើប្បាស។់ 
ប្តូវធានាថាកមមករនិ្ទយជិតខដ្លទធ្វ ើកិេចការទន្ះាន្ឧរករណ៍ការពារែល នួ្សមប្សរ។ 

• ផ្តល់ទពលទវលាឱ្យរុគគលិកបាន្អនុ្វតតទរៀន្លាងសាែ តកន ុងទវន្ទធ្វ ើការររស់ពួកទគ។ 
ការង្ហរសាែ តគួរខតប្តូវបាន្ចត់ាាំងអាំ ុងទា ងទធ្វ ើការខដ្លជាខផ្នកមួយថ្ន្ភារកិ
េចការង្ហរររស់រុគគលិក។ 

• ប្តូវធានាថាឋរន្ីយដាឋ ន្អនាម័យទរើកដ្ាំទណើរការជាន្ិេច 
ន្ិងាន្កន ុងសុ្កប្គរ់ទពលទវលា ទហើយផ្តល់រខន្ថមនូ្វសារ ូ  ប្កដាស់ជូត 
ន្ិងទឹកលាងថ្ដ្សាល រ់ទមទរាគទៅទពលចាំបាេ់។ ប្រសិន្អាេទធ្វ ើទៅបាន្ 
សូមផ្តល់ទប្គឿងររកិាខ រអនាម័យរខន្ថម ប្រសិន្ទរើាន្រុគគលិកែលះប្តូវការ
ទប្រើរន្ទរ់ទឹកកន ុងទពលខតមួយ ឧទាហរណ៍ទៅអាំ ុងទពលសប្ាក
ាមកាលវភិាគកាំណត់។ 

• ទដ្ើមបីកាត់រន្ថយហាន្ិភ័យថ្ន្ ជាំងឺ Legionnaires 
និ្ងជាំងឺទផ្សងទទៀតខដ្លទាក់ទងនឹ្ងទឹក ចត់វធិាន្ការ ទដ្ើមបីធានាថាប្រព័ន្ធទឹក 
ន្ិងររកិាខ នានាាន្សុវតថ ិភាពកន ុងការទប្រើប្បាសរ់នាទ រ់ពីការរិទរយៈទពលយូរ។ 

• ដាក់សាល កសញ្ជា ទៅកខន្លងទធ្វ ើការ ន្ិងតាំរន្់រមួ ាន្ដូ្េជា  រ់ប ៊ី រន្ទរ់រង់ចាំ 
ន្ិងកខន្លងទទួលទភញៀវ ទដាយសងាត់ធ្ៃន់្ទលើវធិាន្ការរង្ហា រការឆ្លងទមទរាគ 
រមួទាាំងការដាក់សាល កសញ្ជា លាងថ្ដ្ទៅរន្ទរ់ទឹក។ 

• ទពលទប្ជើសទរសីសារធាតុគីមីសាល រ់ទមទរាគ ប្តូវទប្រើផ្លិត
ផ្លខដ្លអនុ្ញ្ជា តឲ្យទប្រើប្បាស់ប្រឆ្ាំងនឹ្ងជាំងឺ COVID-19 
ទៅកន ុងរញ្ា ីអនុ្ញ្ជា តឲ្យទប្រើប្បាស់ររស់ទីភាន ក់ង្ហរ ការពារររសិាថ ន្ (EPA) 
ន្ិងទធ្វ ើាមការខណនាាំទប្រើផ្លិតផ្ល។ 
ទប្រើសារធាតុសាល រ់ទមទរាគខដ្លាន្សាល ករញ្ជា ក់ពីប្រសិទធភាពប្រឆ្ាំងនឹ្ងទមទរាគរងា
ជាំងឺ ទឹកសប្ារ់លាយសាែ តកន ុងផ្ទះ (លាយ 5 សាល រប្ពាបាយកន ុងេាំណុះទឹកមួយហាគ  ុង) 
ឬទឹកអាល់កុលខដ្លាន្អាល់កុលតិេរាំផ្ុត 70% 
ខដ្លសមប្សរសប្ារ់ការសាែ តទលើថ្ផ្ទ។ 
ផ្តល់ការរទោត ះរោត លដ្ល់កមមករសត ីអាំពីទប្គាះថាន ក់សារធាតុគីមី ការខណនាាំពីអនកផ្លិត 

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


 

តប្មូវការែយល់ទេញេូល ន្ិងលកខែណឌ តប្មូវររស់ Cal/OSHA 
សប្ារ់ការទប្រើប្បាស់ទដាយសុវតថ ិភាព។  កមមករខដ្លទប្រើប្បាស់ភាន ក់ង្ហរសាែ ត 
ឬសារធាតុសាល រ់ទមទរាគប្តូវពាក់ទប្សាមថ្ដ្ 
ន្ិងឧរករណ៍ការពារទផ្សងទទៀតាមការតប្មូវទដាយការខណនាាំទប្រើផ្លិតផ្ល។ 
អនុ្វតតាម  វធីិ្សាន្រសតសាែ តប្រករទដាយសុវតថ ិភាពទដ្ើមបីការពារជាំងឺហតឺ 
ខដ្លខណនាាំទដាយមន្ទ ីរសែុភាពសាធារណៈរដ្ឋ California 
ន្ិងធានាថាាន្ែយល់ទេញេូលសមប្សរ។ 

• ទរើអាេទធ្វ ើទៅបាន្ មិន្ប្តូវសាែ តកាំរាលឥដ្ឋទដាយទបាសសាែ ត ឬវធីិ្ទផ្សង
ទទៀតខដ្លអាេទធ្វ ើឱ្យធាតុរងាជាំងឺទហាះេូលទៅកន ុងែយល់បាន្ លុះប្ាខតមន្ុសសទាាំ
ងអស់ទៅតាំរន់្ទនាះ PPE សមប្សរ។ ទប្រើា សុីន្រូមធូ្លីខដ្លាន្តប្មង HEPA 
ទៅប្គរ់ទីកខន្លងខដ្លអាេទធ្វ ើទៅបាន្។ 

សោលការែ៍ណែនាំសត ីពីការរកាគ្ាែ តោងកាយ 
• ការម្របយ័តន៖ ការរកាគាល តរាងកាយខតមួយគឺមិន្ប្គរ់ប្គាន់្

ទដ្ើមបីការពារការឆ្លងថ្ន្ជាំងឺ COVID-19 ទនាះទទ។  

• អនុ្វតត វធិាន្ការនានាទដ្ើមបីធានាបាន្នូ្វការរកាគាល តយ ងតិេប្បាាំមួយហវ ីតរវា
ងកមមករនិ្ទយជិត ន្ិងអតិងិជន្។ ទន្ះអាេរមួរញ្ច លូទាាំងការទប្រើប្បាស់របាាំងែ័ណឌ  
ឬសញ្ជា ជាររូភាព (ឧ. គាំនូ្សសញ្ជា ទលើកប្ាលឥដ្ឋ សគ ុ តពណ៌ 
ឬផ្ទល កសញ្ជា ទដ្ើមបីេងអ ុលរង្ហា ញទៅកខន្លងខដ្លកមមករនិ្ទយជិត 
ន្ិង/ឬអតិងិជន្គួរឈរ)។ 

• ចត់វធិាន្ការទៅាមតុរទប្មើទសវាកមមអតិងិជន្ 
ឬកខន្លងទផ្សងទទៀតខដ្លមិន្អាេរកាគាល តពីគាន បាន្ 
ទដ្ើមបីកាត់រន្ថយការរ ះពាល់រវាងរុគគលិក ន្ិងអតិងិជន្ដូ្េជារបាាំងែ័ណឌ  Plexiglas 
ឬរបាាំងទផ្សងទទៀត។  

• ពិចរោផ្តល់ជូន្រុគគលកិខដ្លទសន ើសុាំជទប្មើសខកខប្រកាតពវកិេចការង្ហរខដ្ល 
កាត់រន្ថយទាំនាក់ទាំន្ងររស់ពួកទគ ជាមួយអតិងិជន្ ន្ិងរុគគលិកទផ្សងទទៀត 
(ឧទាហរណ៍ការប្គរ់ប្គងសារទពើភ័ណឌ  
ឬការប្គរ់ប្គងតប្មូវការរដ្ឋបាលាមរយៈទូរគមនាគមន៍្) ។ 

• ប្រសិន្អាេទធ្វ ើទៅបាន្ និ្ងសមប្សរសប្ារ់អាជីវកមម 
េូរអនុ្វតតប្រព័ន្ធោត់ជួរទដ្ើមបីជួយសប្មួលដ្លក់ារទរៀរេាំកាលវភិាគ 
ន្ិងកាត់រន្ថយការទដ្ើរេូលជួរផ្ទទ ល់ទដាយអតិងិជន្។ 
ពិចរោទលើការទរៀរេាំទពលោត់ជួរទៅទពលែសុៗគាន ទដ្ើមបីកាត់រន្ថយការប្រមូលផ្្ុាំ
ទៅតាំរន់្រង់ចាំ ឬកខន្លងទទួលទភញៀវ។ 

• ពិចរោការទប្រើប្រព័ន្ធតប្មង់ជួរេូល ខដ្លមិន្ទធ្វ ើឱ្យរំខាន្ដ្ល់េរាេរណ៍ទងមើរទជើង 
ឬរាំពាន្ទលើការតប្មូវឱ្យរកាគាល តរាងកាយ។ ទៅកខន្លងខដ្លអតិងិជន្ 
ឬកមមករតប្មង់ជួរ 
ប្តូវគូសសញ្ជា សាគ ល់ឲ្យបាន្េាស់សប្ារ់ការរកាគាល តរាងកាយបាន្សមរមយ។  
លកខែណឌ ដ្ថ្ទទទៀតកន ុងការេូលទៅកន ុងអាគារគួរខតរទងា ើតទ ើង 
ទហើយអាេរារ់រញ្ច លូទាាំងការកក់ទុកាមខររឌីជីងលសប្ារ់ទគាលការណ៍រញ្ជា ទិញ
ជាមុន្ ន្ិងការេូល។ 

• អនុ្វតតយុទធសាន្រសត ខដ្លជប្មញុអតិងិជន្ឱ្យទៅកន ុងរងយន្តររស់ែល នួ្ 
ឬទៅខាងទប្តអាជីវកមម ឬទីាាំងទៅកខន្លងខដ្លអាេទធ្វ ើទៅបាន្។ 
ទន្ះអាេរារ់រញ្ច លូទាាំងដ្ាំទណើរការទៅទទួល ឬដ្កឹជញ្ជ នូ្ 

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


 

ឬការទូទាត់ទៅេិទញ្ច ើមផ្ល វូទដាយ “គាម ន្ការរ ះពាល់គាន ” ។  កាំណត់ទីាាំងដាក់េុះ 
ន្ិងទៅទទួល ឲ្យឆ្ៃ យពីតាំរន់្ខដ្លាន្េរាេរណ៍មាញឹក។ 

• ផ្តល់ប្េកេូលខដ្លបាន្កាំណត់យេាស់លាស់ ន្ងិប្េកទេញដាេ់ទដាយខ ក 
ទដ្ើមបីជួយរកាគាល តរាងកាយពីគាន  
ន្ិងរទញ្ា ៀសេរាេរណ៍ទងមើរទជើងប្រសិន្អាេទធ្វ ើទៅបាន្។ ទរើអាេ ទាវ រគួរខតទរើកទចល 
ប្រសិន្ទរើទាវ រទនាះមិន្ទរើក ន្ិងរិទទដាយសវ ័យប្រវតត ិ។ 

• ការកាំណត់ទវន្កន ុងទពលទវលាែុសៗគាន  ខេកទវន្ ឬរ្រូកាលវភិាគការង្ហរវលិជុាំ 
ន្ិងទរៀរេាំការឈរ់សប្ាកររស់ន្ិទយជិតកន ុងទពលែសុៗគាន  
ទដាយអន្ុទលាមាមរទរបញ្ាតត ិសត ីពបី្បាក់ឈន លួន្ិងទា ងទធ្វ ើការ 
ទដ្ើមបីកាត់រន្ថយការជាន្់ទពលគាន ររស់ន្ិទយជតិ 
ន្ិងអាេរកាបាន្នូ្វពិធ្ីការថ្ន្ការរកាគាល តរាងកាយ។ 

• កាំណត់សារជាងមីនូ្វកខន្លងទទួលទភញៀវ ន្ិងកខន្លងរង់ចាំ  រ់ប ៊ី កខន្លងទធ្វ ើការ 
ន្ិងរន្ទរ់សប្ាកររស់រុគគលិក ទរើអាេទធ្វ ើទៅបាន្ 
ទដាយរកាគាល តយ ងតិេប្បាាំមួយហវ ីតរវាងអតិងិជន្ ន្ិងន្ិទយជិត។ 

• មិន្ប្តូវអន្ុញ្ជា តឱ្យាន្ការប្រមូលផុ្្ាំគាន ទៅាមកខន្លងខដ្ល
ាន្េរាេរណ៍មាញឹកខាល ាំង ដូ្េជារន្ទរ់ទឹក លាំហកន ុងអាគារ ផ្ល វូទដ្ើរកន ុងអាគារ 
កខន្លងដ្កលុយ ។ល។ 

• ប្រសិន្ទរើអាេ ប្តូវរទងា ើតផ្ល វូទដ្ើរ និ្ងផ្ល វូឆ្លងកាត់ទងមើរទជើងខដ្លដាក់ទិសទៅ 
ទដ្ើមបីកុាំឲ្យរុគគលិក ន្ិងអតិងិជន្ទដ្ើរកាត់គាន ។ 

• តប្មូវឲ្យកមមករនិ្ទយជិតទេៀសវាងការចរ់ថ្ដ្ ន្ិងការសាវ គមន្៍ប្សទដ្ៀងគាន  
ឬអាករបកិរយិទផ្សងទទៀតខដ្លទធ្វ ើឲ្យរ ះពាល់ដ្លក់ាររកាគាល តរាងកាយ។ 

• ទរៀរេាំការប្រជុាំាមទូរស័ពទ 
ឬាមរយៈសិកាខ សាលាអន្ឡាញសប្ារ់រុគគលិកទៅកខន្លងខដ្លអាេទធ្វ ើទៅបាន្។ 
ប្រសិន្ទរើមិន្អាេទធ្វ ើទៅបាន្ទទ 
ប្តូវខកសប្មួលការប្រជុាំរុគគលិកទដ្ើមបីធានាឱ្យាន្ការរកាគាល តពីគាន  
ន្ិងទប្រើប្បាស់ការប្រជុាំដាេ់ទដាយខ កកន ុងប្ទង់ទាយតូេៗទៅាមទីាាំងនានា 
ទដ្ើមបីរន្តអនុ្វតតាមការខណនាាំអាំពីការរកាគាល ត។ 

• ដាក់ខដ្ន្កាំណត់រខន្ថមទលើេាំនួ្ន្កមមករនិ្ទយជិតទៅកន ុងតាំរន់្រិទជិត 
ទដ្ើមបីធានាឱ្យាន្គាល តយ ងទហាេោស់ប្បាាំមួយហវ ីតទដ្ើមបីទរ់សាា ត់ការឆ្លងវរីុសទន្ះ
។ 

• ប្តូវធានាថានិ្ទយជិតអាេរកាគាល តរាងកាយទៅកន ុងរន្ទរ់សប្ាក 
ទដាយទប្រើរនាាំងខេក រទងា ើន្េាៃ យរវាងតុ/ទតអី ទដ្ើមបីខរងខេកកមមករន្ិទយជិត 
។ល។ ទរើអាេ ប្តូវរទងា ើតកខន្លងសប្ាកខាងទប្តអគារ ទដាយាន្ដ្ាំរូល 
ន្ិងការទរៀរេាំកខន្លងអងគ ុយខដ្លធានាឲ្យបាន្នូ្វការរកាគាល តពីគាន ។ 
ទលើកទឹកេិតតមិន្ឲ្យកមមករនិ្ទយជិតទធ្វ ើការជួរជុាំគាន កន ុងទពលសប្ាក 
ទហើយប្តូវធានាថាទៅទពលោពួកទគមិន្ររទិភាគ ឬផ្ឹកប្តូវពាក់ា ស់ជារ់ 
ន្ិងទៅេាៃ យប្បាាំមួយហវ ីតពីគាន ទនាះ។ 

 
 
 
 

 



 

ការពិចារណបណនែម្សម្រាបស់សវាកម្មណដ្លតម្រម្ូវឱ្យ
ានការចូលសៅកន ុងអោរលាំសៅដ្ឋឋ ន ពាែជិជកម្ម 
ឬអោរសាធារែៈ  

• កមមករនិ្ទយជិតខដ្លប្តវូេូលទៅកន ុងអាគារលាំទៅដាឋ ន្ ឬ អាគារសាធារណៈ 
ឬពាណិជាកមមទដ្ើមបីរាំទពញការង្ហរគួរខតទទួលបាន្នូ្វទឹកលាងថ្ដ្សាល រ់ទមទរាគ 
ខដ្លអាេដាក់រាំទពញជាងមីបាន្ 
ឬដាក់រញ្ច លូកន ុងសុ្កទ ើងវញិទដាយនិ្ទយជកទៅទពលចាំបាេ់។ 

• ទាក់ទងអតិងិជន្ជាមុន្ 
ប្រទសើររាំផ្ុតគឺមួយថ្ងៃមនុ្ទពលទវលាកាំណត់ថ្ន្ការោត់ជួរ 
ទដ្ើមបីរញ្ជា ក់ពីការោតជួ់រ ន្ិងសាកសួរប្រសិន្ទរើាន្សាជិកប្គួសារ 
ឬរុគគលិកទៅនឹ្ងកខន្លងោាន ក់ ាន្ទលេទេញទរាគសញ្ជា ោមួយ ឬាន្ជាំងឺ 
ឬកាំពុងខតឈឺ 
ឬាន្ន្រោាន ក់ខដ្លសថ ិតកន ុងទីាាំងធាល រ់បាន្រ ះពាល់នឹ្ងអនកខដ្លាន្ជាំងឺ។ 
ប្រសិន្ទរើេទមល ើយររស់អតិងិជន្វជិាាន្ទលើសាំណួរោមួយកន ុងេាំទោមសាំណួរទាាំងទន្ះ 
សូមទរៀរកាលវភិាគោត់ជួរទ ើងវញិយ ងទហាេោស់ 10 ទៅ 14 
ថ្ងៃទៅទពលខាងមុែ។ 

• កន ុងអាំ ុងទពលថ្ន្ការទៅទូរស័ពទជាមុន្ទន្ះ 
ទសន ើសុាំអតិងិជន្ឱ្យពាក់ា ស់អាំ ុងទពលោត់ជួរ 
ន្ិងសងាត់ធ្ៃន្់ទលើសារៈសាំខាន់្ថ្ន្ការរកាគាល តសុវតថ ិភាពយ ងទហាេោស់ប្បាាំមួយ
ហវ ីតពីរុគគលិកទៅទពលេូលកន ុងលាំទៅដាឋ ន្ ឬអាគារ។ 

• រទងា ើតដ្ាំទណើរការលាំហូរការង្ហរ ខដ្លាន្ការសាកសួរជាសាំណួរ ន្ិងេាំណុេខដ្លប្តូវ
ន្ិយយពិភាកាសប្ារ់រុគគលិក ទដ្ើមបីទប្រើប្បាសទ់ៅទពលទៅដ្ល់កខន្លងទធ្វ ើការ
ទដ្ើមបីកាំណត់រាល់កត ីកងវល់ខដ្លសងសយ័ទៅទលើជាំងឺ COVID-19 ។ 
លាំហូរការង្ហរគួរផ្តល់ជូន្រុគគលិកនូ្វភាពរត់ខរន្កន ុងការបា ន្់សាម ន្ពីសាថ ន្ការណ៍ 
ទហើយកាំណត់ថាទតើពួកទគអាេេូលទៅកន ុងលាំទៅដាឋ ន្ 
ឬអាគារទដាយសុវតថ ិភាពឬយ ងោ។ 

• អនុ្ញ្ជា តឱ្យរុគគលិកអាេទសន ើសុាំ “ការរញ្ឈរទ់ដ្ើមបីសុវតថ ិភាព” 
ទៅទពលពួកទគាន្ភាពសាទ ក់ទសទ ើរកន ុងការេូលកន ុងលាំទៅដាឋ ន្ 
ឬអាគារទដាយសារសាថ ន្ភាពការង្ហរគាម ន្ផ្ទសុកភាព ឬ 
មិន្ាន្សុវតថ ិភាពខដ្លទាក់ទងនឹ្ងទប្គាះថាន ក់ជាំងឺ COVID-19 ។ 
កន ុងសាថ ន្ភាពខររទន្ះ 
កមមករនិ្ទយជិតគួរទូរស័ពទទៅប្រធាន្ខផ្នកទមើលការែុសប្តូវប្រសិន្ទរើអាេទធ្វ ើទៅបាន្ 
ទហើយពិភាកានូ្វអវ ីខដ្លជាការង្ហរចាំបាេ់ទដ្ើមបីរាំទពញភាល មៗ 
និ្ងពីវធិាន្ការប្រងុប្រយ័តនសមប្សរខដ្លប្តូវអនុ្វតត។ 
អាប្ស័យទៅាមការវាយតថ្មលថ្ន្សាថ ន្ភាព 
ប្រធាន្ខផ្នកទមើលការែុសប្តូវគួរផ្តល់ដ្ាំណឹងដ្លក់មមករនិ្ទយជិតប្រសិន្ទរើពួកទគមិន្
គួរេូលកន ុងលាំទៅដាឋ ន្ 
ទដាយរទញ្ា ៀសមិន្ឱ្យកមមករនិ្ទយជិតាន្អារមមណ៍ថាាន្សាព ធ្កន ុងការសទប្មេេិតត
ដ្៏សាំខាន់្ទន្ះ។ 
កមមករនិ្ទយជិតគួរខតអាេទធ្វ ើការកាំណត់បាន្ទដាយែល នួ្ឯងទដាយគាម ន្ការភ័យខាល េ
ពីការទាស់េិតត ឬការសងសឹកររស់អនកដ្ថ្ទទ ើយ។ 

• កាំណត់ខដ្ន្ថ្ន្ការរ ះពាល់សប្ារ់កមមករនិ្ទយជិតខដ្លប្តូវេូលទៅលាំទៅដាឋ ន្ 
ឬអាគារឯកជន្ទដាយការអន្ុវតតការគាាំប្ទខផ្នកទសវាអតិងិជន្និ្មម ិត 



 

ឬការផ្តល់ជូន្ទសវាន្ិមម ិតទៅកខន្លងខដ្លអាេអនុ្វតតបាន្។ ទន្ះអាេរមួរញ្ច លូនូ្វ 
យុទធសាន្រសតសវ ័យជួសជលុ/ដ្ាំទ ើង ាមរយៈការប្រឹកាាមទូរស័ពទ 
ឬការគាាំប្ទាមរយៈការទៅជាវទីដ្អូ និ្ងវទីដ្អូខណនាាំ ប្រសិន្ទរើអាេទធ្វ ើបាន្។  

• ទៅទពលទធ្វ ើការទៅកន ុងលាំទៅដាឋ ន្ឯកជន្ 
កមមករនិ្ទយជិតគួរកាត់រន្ថយការរ ះពាល់ជាមួយសាា រៈផ្ទទ ល់ែល នួ្ររសអ់តិងិជន្។ 
ប្សទដ្ៀងគាន ទន្ះខដ្រ ទៅកន ុងអាគារសាធារណៈឬអាគារពាណិជាកមម 
កមមករនិ្ទយជិតគួរខតកាំណត់ខដ្ន្ទាំនាក់ទាំន្ងររស់ែល នួ្កន ុងទីាាំងទនាះ 
ទហើយទជៀសវាងការរ ះទលើថ្ផ្ទទផ្សងៗទៅកខន្លងខដ្លអាេទធ្វ ើទៅបាន្។ 
ទៅទពលខដ្លអាេទធ្វ ើទៅបាន្ រាល់ឧរករណ៍ 
ឬររកិាខ រទផ្សងទទៀតខដ្លកមមករនិ្ទយជិតប្តូវខតរ ះពាល់ទនាះ 
គួរខតប្តូវបាន្សាែ តជាមួយប្កោត់ជូតសាល រ់ទមទរាគមុន្ 
ន្ិងរនាទ រ់ពីការអនុ្វតតទសវាកមម។ 

• ទធ្វ ើទសេកត ីសទងខរអាំពសីុវតថ ិភាពនិ្មម ិតប្រចាំសបាត ហ៍ ឬទៅាមការចាំបាេ់ 
មុន្ទពលរុគគលិកប្តូវទេញទៅផ្តលទ់សវា ទហើយប្តូវរទងា ើតទាំនាក់ទាំន្ងថ្ផ្ទកន ុង 
ខដ្លអាេប្តូវបាន្ទធ្វ ើរេច ុរបន្នភាពជាទទៀងទាត់ទលើការទប្រើប្បាស់ឧរករណ៍ការពារ 
ន្ិងលកខែណឌកាត់រន្ថយទប្គាះថាន ក់ទផ្សងទទៀត។ 

• រនាទ រ់ពីរញ្ចរ់ការង្ហរទៅទគហដាឋ ន្ ឬអាគារ រុគគលិកប្តូវដ្កឧរករណ៍ការពារែល នួ្ 
(PPE) ន្ិងា ស់ទេញទាាំងអស់ ទហើយលាងថ្ដ្ និ្ងមុែររស់ែល នួ្ទេញ។ 
ា ស់ប្តូវខតលាងសាែ ត មុន្ទពលទប្រើមតងទទៀត។ 

ការពិចារណសម្រាប់ាា សែ់ទោះ និងអនករស់សៅកន ុងអោរ 

• ាច ស់ផ្ទះ ន្ិងអនករស់ទៅកន ុងអាគារ ប្តូវផ្ទែ កទសវាកមមកន ុងផ្ទះ 
ខដ្លមិន្ាន្ភាពអាសន្នទាាំងអស់ ប្រសិន្ទរើាន្ន្រោាន ក់ាន្ផ្្ុកវរីុស COVID-
19 ឬអនកខដ្លាន្ទរាគសញ្ជា ថ្ន្ជាំងឺជាំងឺ COVID-19 
ឬអនកខដ្លប្តូវបាន្ដាក់ឲ្យទៅដាេ់ទដាយខ កពីទគកន ុងទគហដាឋ ន្។ 

• សប្ារ់ការជួសជុលទសវាអាសន្ន ាច ស់ផ្ទះ 
ឬអនកទៅកន ុងអាគារគួរផ្តល់ដ្ាំណឹងដ្ល់រុគគលិកអាំពីអនកខដ្លាន្វជិាាន្ COVID-19 
ឬអនកខដ្លាន្ទរាគសញ្ជា  COVID-19 
ឬអនកខដ្លប្តូវបាន្ដាក់ឲ្យទៅដាេ់ទដាយខ កពីទគទៅកន ុងផ្ទះទនាះ 
ទហើយចត់វធិាន្ការទដ្ើមបីកាត់រន្ថយហានិ្ភ័យថ្ន្ការរ ះពាល់ដ្ល់មនុ្សសោាន ក់ខដ្
លេូលកន ុងផ្ទះ។ ទាាំងទន្ះរមួាន្៖ 

o ទរើកឱ្យាន្ែយល់ទេញទៅកន ុងលាំទៅដាឋ ន្ប្រសិន្ទរើអាកាសធាតុអាំទោយផ្ល។ 

o លាងសាែ ត ន្ិងសាល រ់ទមទរាគទលើថ្ផ្ទកន ុងតាំរន់្ខដ្លអនកផ្តល់ទសវាអាេទធ្វ ើការ 
ឬប្តូវេូលទប្រើប្បាស់។ 

o រកាគាល តពីគាន យ ងតិេប្បាាំមួយហវ ីត 
ទៅទពលអនុ្ញ្ជា តឱ្យអនកផ្តល់ទសវាេូលកន ុងផ្ទះ។ 

o ពាក់ា ស់ប្គរ់ទពលកន ុងអាំ ុងទពលោត់ជួរ 
ទលើកខលងខតមិន្អាេរាំទពញបាន្ 
ទដាយាមលកខណៈវនិិ្េឆ ័យទលើកខលងកន ុងទគាលការណ៍ខណនាាំសត ីពីការពាក់ា ស់រ
រស់ CDPH ។ 

o សូមទៅឲ្យឆ្ៃ យពីតាំរន់្ខដ្លជាងជួសជុលកាំពុងទធ្វ ើការ។ 

 



 

ការពិចារណបណនែម្សម្រាបស់សវាកម្មានកាំែត់
ទាំងសនោះ ណដ្លម្របតបិតតកិារសម្រៅយានយនត 

• ការខណនាាំសប្ារ់ទសវាដ្កឹជញ្ជ នូ្ាន្ទៅទគហទាំព័រ 
ការខណនាាំសប្ារ់ឧសាហកមមទដ្ើមបីកាត់រន្ថយហាន្ិភ័យ។ 

• រងយន្តដ្ឹកទាំនិ្ញ 
ន្ិងយន្យន្តរទប្មើការង្ហរទាាំងអស់ប្តូវខតាន្ទឹកលាងថ្ដ្សាល រ់ទមទរាគ 
ទហើយរុគគលិកទាាំងអស់គួរខតទធ្វ ើសាែ តអនាម័យថ្ដ្ររស់ពួកទគទៅទពលទៅដ្ល់កខន្ល
ង។ 

• ផ្តល់ឱ្យរុគគលិកនូ្វការផ្គត់ផ្គង់សាា រៈប្គរ់ប្គាន់្ខដ្លប្តូវការទដ្ើមបសីាែ ត 
និ្ងសាល រ់ទមទរាគទៅទលើថ្ផ្ទថ្ន្យន្យន្តដ្ឹកជញ្ជ នូ្ ខដ្លប្តូវបាន្រ ះជាញឹកញារ់។ 
ផ្តល់កខន្លងដាក់ធុ្ងសាំរាមខដ្លាន្ជាជួរទដ្ើមបដីាក់វាកន ុងយន្យន្តដ្ឹកជញ្ជ នូ្ទដ្ើមបី
ទបាះទចលឱ្យបាន្ប្តឹមប្តូវនូ្វប្កោត់ជូតសាល រ់ទមទរាគ និ្ងររស់រររទផ្សងៗទទៀត។ 

• សាែ ត ន្ិងសាល រ់ទមទរាគទៅកន ុងកាប ៊ីន្រងយន្តទធ្វ ើការង្ហរ ន្ិងយន្ុតយន្ត  រមួាន្ 
ថ្ផ្ទារល  ូេងក តូ ដ្ងប្រអរ់ទលែ ដ្ងកាន្ ់ជាទដ្ើម 
ក៏ដូ្េជាេាំណុេខដ្លាន្ការរ ះពាល់ទផ្សងៗទទៀតទៅទលើយន្យន្តដូ្េជាដ្ង 
ន្ិងគន្ល ឹះចក់។ 

• ទៅទពលខដ្លគាម ន្ជទប្មើសទផ្សងទទៀត 
ទដ្ើមបីទជៀសវាងការរ ះពាល់ទលើវតថ ុខដ្លទាក់ទងនឹ្ងការដ្ឹកជញ្ជ នូ្ទទទនាះ 
រុគគលិកគួរជូតសាែ ត ន្ិងសាល រ់ទមទរាគទលើឧរករណ៍ ប ៊ិក រន្ទះកាត រ 
ន្ិងរន្ទះេុះហតថទលខាាមទអ ិេប្តូនិ្េ រនាទ រ់ពីទប្រើប្បាសទ់ហើយ 
ទៅទពលខដ្លទប្រើជាមួយអតិងិជន្ទពលកាំពុងទធ្វ ើការដ្ឹកជញ្ជ នូ្។ រន្ទះសប្ារ់េុេ 
ន្ិងប្រដារ់ទចះរន្ធ ប្កដាសទៅកខន្លងដូ្េជា ឧរករណស៍ កទមម ូ រេូីល 
ឬឧរករណ៍ឌីជីងលកាន់្ថ្ដ្  ប្តូវខតលាងសាែ ត 
ន្ិងសាល រ់ទមទរាគទេញរនាទ រ់ពីប្រតិរតត ិការនី្មួយៗបាន្រញ្ចរ់។ 

• រុគគលិកគួរដាក់កប្មិតទលើការទាំនាក់ទាំន្ងរ ះពាល់ជាមួយន្ឹងថ្ផ្ទខដ្ល
រ ះញឹកញារ់កន ុងអាំ ុងទពលទធ្វ ើការដ្ឹកជញ្ជ នូ្ ដូ្េជាកខន្លងេុេកណត ឹងទាវ រ 
ឬថ្ដ្ទាវ រជាទដ្ើម។ ប្រសិន្ទរើអាេ សូមទជៀសវាងការរ ះថ្ដ្ ឬរ ះទដាយផ្ទទ ល់ទៅទពល
ទរើកទាវ រ។ 

• ប្បាប្ស័យទាក់ទងប្បារ់ដ្ាំណឹងដ្ល់រុគគលិកពីកខន្លងខដ្លពួកទគអាេទប្រើសារ ូ  
ទឹកសាែ ត ន្ិងសាំភារៈសមង តួ ទហើយន្ិងប្តូវផ្តល់ទឹកសាល រ់ទមទរាគលាងថ្ដ្ខដ្លាន្
ជាតិអាល់កុល។ ខកសប្មួលកាលវភិាគដ្ឹកជញ្ជ នូ្ ទដ្ើមបីាន្ទពល
ទវលាប្គរ់ប្គាន់្សប្ារ់ការលាងថ្ដ្ឱ្យបាន្ញឹកញារ់។ 

• សប្ារ់រុគគលិកខដ្លទធ្វ ើការទៅទូរស័ពទរទប្មើទសវាកមម 
ជាធ្មមារន្ទរ់ទឹកខដ្លអាេទប្រើបាន្ាមផ្ល វូ (ឧទាហរណ៍ទភាជន្ីយដាឋ ន្ 
ហាងកាទហវ ) អាេប្តូវបាន្រិទ។ 
ន្ិទយជកគួរខតផ្តល់ទីាាំងរន្ទរ់ទឹកទផ្សងទទៀតសប្ារ់កមមករនិ្ទយជិត 
ទហើយផ្តលទ់ពលទវលាដ្លក់មមករទដ្ើមបីទប្រើប្បាស។់ 

 

 

 

https://covid19.ca.gov/industry-guidance/


 

ការពិចារណបណនែម្សម្រាបហ់ាងជួសជុលរងយនត  

• កាត់រន្ថយ ឬលុររាំបាត់ការទប្រើឧរករណ៍ ន្ិងសាា រៈរមួគាន ។ 
ប្រសិន្ទរើឧរករណ៍ប្តូវទប្រើរមួគាន  ប្តូវសាល រ់ទមទរាគរនាទ រ់ពីការទប្រើប្បាសម់តងៗ 
ទដាយទយងទៅាម ការខណនាាំររស់ CDC ។ 
សាល រ់ទមទរាគទលើឧរករណ៍ទាាំងអស់ទរៀងរាល់ថ្ងៃរនាទ រ់ពីរញ្ចរ់ការង្ហរប្រចាំថ្ងៃ។ 

• អនុ្ញ្ជា តឱ្យអតិងិជន្យកយន្យន្តមកទុក 
ន្ិងយកយន្យន្តរនាទ រ់ពីការទប្រើប្បាសទ់ប្េើន្ទា ងទដាយទប្រើប្រអរ់ ឬរន្ធ  
"ទាល ក់ទពលយរ់" ទដ្ើមបីកាត់រន្ថយការរ ះពាល់ទដាយផ្ទទ ល់ 
ទហើយពិចរោទលើការអន្ុញ្ជា តឱ្យទប្រើប្រព័ន្ធ ប្រអរ់សប្ារ់ទាល ក់េុះកន ុងទា ងទធ្វ ើការ
។ 

• ទសន ើឱ្យអតិងិជន្ពាក់ា សទពលយករងយន្តមកទុក 
ន្ិងប្បាប្ស័យទាក់ទងជាមួយរុគគលិក។ 
ទសន ើឱ្យអតិងិជន្ដ្កររសរ់ររផ្ទទ ល់ែល នួ្ទេញពីយន្យន្ត។ គួរខតទសន ើសុាំអតិងិជន្កុាំឲ្យ
យកកូន្ៗ ឬអនកទផ្សងមកជាមួយពួកទគទពលយករងយន្តមក។ 

• រញ្ឈរ់ទសវាទៅទទួលឬមកយកររស់អតិងិជន្ទាាំងឡាយ 
ទហើយប្តូវប្បាកដ្ថាអតិងិជន្ដ្ឹងថាពួកទគទទួលែុសប្តូវេាំទពាះការទធ្វ ើដ្ាំទណើរទៅ 
ន្ិងមកហាងជួសជុលទដាយែល នួ្ឯង។ 

• សាែ តថ្ផ្ទខដ្លាន្ការរ ះពាល់ជាប្រចាំ រមួាន្ឧរករណ៍ ដ្ងកាន្់និ្ងគន្ល ឹះចក់ 
ន្ិងកខន្លងរញ្ជា ទលើឧរករណ៍ខដ្លផ្ទល ស់ទី ន្ិងទៅមួយកខន្លង។ 

• ប្រសិន្ទរើរងយន្តសទោត ង 
ឬរងយន្តប្កមុហ ុន្ទផ្សងទទៀតប្តូវបាន្ទប្រើប្បាស់រមួជាញឹកញារ់រវាងរុគគលិកទនាះ 
សូមសាែ តឱ្យបាន្សពវទលើថ្ផ្ទកន ុងកាប ៊ីន្ទៅប្គរ់ទពលខដ្លាន្អនកទរើកររងមីទប្រើប្បា
ស់រងយន្ត។ 

• សាល រ់ទមទរាគកូន្ទសារ ទសារទតទ  ន្ិងយន្យន្ត មុន្ 
ន្ិងទប្កាយទពលជួសជុលយន្យន្តររស់អតិងិជន្។ ជូតថ្ផ្ទទាាំងអស់ 
ន្ិងកខន្លងរញ្ជា ខដ្លរ ះទដាយអនកទរើកររ ឬជាង។ 

• ទាក់ទងទៅអតិងិជន្ាមសារ អុីខម ល ឬទូរស័ពទ ទដ្ើមបីផ្តល់តថ្មលបា ន្់សាម ន្ 
ន្ិងសិទធិអនុ្ញ្ជា តកន ុងការជួសជុល។ 
អនុ្វតតការប្តួតពិនិ្តយយន្យន្តាមប្រព័ន្ធឌីជីងលទៅទពលអាេទធ្វ ើបាន្ 
ទដ្ើមបីរកឲ្យទ ើញនូ្វកខន្លងខដ្លប្តូវជួសជលុ ន្ិងផ្តល់តថ្មលបា ន្់សាម ន្។ 

• ពិចរោរិទរន្ទរ់រង់ចាំ ឬកខន្លងអងគ ុយកមាន្ត។ ប្រសិន្មិន្អាេទធ្វ ើបាន្ទទទនាះ 
រន្ទរ់រង់ចាំឬកខន្លងអងគ ុយកមាន្តគួរប្តូវបាន្ដាក់ការកាំណត់ជាងមីដូ្េទន្ះការរកាគ
ាល តពីគាន អាេទធ្វ ើទៅបាន្។ វាអាេទធ្វ ើបាន្ាមរយៈការរិតសគ ុ តហាមឃ្ត់ទលើទតអី 
ឬរង់អងគ ុយខដ្លមិន្គួរទប្រើប្បាស់ ឬក៏ដ្កទប្គឿងសង្ហា រមឹទេញពីរន្ទរ់។ 

 

 

 
 

 

https://www.cdc.gov/handwashing/hand-sanitizer-use.html


 

ការពិចារណបណនែម្សម្រាបក់ណនែងលាងរងយនត  

• សាែ តកខន្លងរង់ប្បាក់ រាំពង់រូមធូ្លី ប្រដារ់បាញ់ទឹកលាងរងយន្ត 
ឧរករណ៍លាងសាែ ត ា សុីន្េុេយកទភសជាះទដាយសវ ័យប្រវតត ិ ន្ិងា សុីន្សាែ ត 
ន្ិងតាំរន់្ខដ្លាន្េរាេរណ៍មាញឹក ដូ្េជារន្ទរ់រង់ចាំ 
ឬរន្ទរ់អងគ ុយកមាន្តជាទដ្ើម។ 

• ពិចរោកន ុងការតប្មូវឱ្យអតិងិជន្ទធ្វ ើការកក់េាំទពាះទសវាកមមទដាយផ្ទទ ល់ខដ្លមិន្ដ្ាំ
ទណើរបាន្ការទដាយសវ ័យប្រវតត ិ ឧ.ការផ្តល់ព័ត៌ាន្លមែ ិត។ 

• ទសន ើឲ្យអតិងិជន្យក ន្ិងពាក់ា ស់ កន ុងអាំ ុងទពលោត់ជួរ 
ទហើយទសន ើឱ្យពួកគាត់យកររស់រររផ្ទទ ល់ែល នួ្ទេញពយីន្យន្ត។ គួរទសន ើសុាំអតិងិជន្កុាំឲ្យ
យកកូន្ៗ ឬអនកទផ្សងមកជាមួយពួកទគទៅទពលមកទទួលទសវាកមម។ 

• រងយន្តគួរប្តូវបាញ់ឱ្យាន្េរន្តែយល់ទេញេូលទដាយា សុីន្ផ្ល ុាំែយល់ 
ទហើយែយល់គួរខតទធ្វ ើឱ្យាន្េរន្តកាត់រងយន្តមុន្ទពលរុគគលិកសាែ តវាទដ្ើមបីកាត់រន្ថយ
ការរ ះពាល់ែយល់ខដ្លអាេនឹ្ងាន្ផុ្្កភាន ក់ង្ហរេមលងទរាគ។ 

• កាំណត់ឲ្យាន្រុគគលិកខតាន ក់សាែ តថ្ផ្ទខាងកន ុងថ្ន្រងយន្ត។ 

• សាែ តកាលា សុីន្រូមធូ្លីរនាទ រ់ពីទប្រើរេួមួយទលើកៗ។ 

• អតិងិជន្គួរខតរង់ចាំជាជួរទៅកន ុងរងយន្តររស់ែល នួ្ 
ទៅកខន្លងលាងរងយន្តទដាយសវ ័យប្រវតត ិ ទហើយមិន្ប្តូវចកទេញពីរងយន្តទ ើយ។ 

• សប្ារ់ការលាងរងយន្តទដាយែល នួ្ឯង សូមដ្កកខន្សងកែវក់ ឬប្កោត់ជូតទេញ 
រនាទ រ់ពីទប្រើទដាយអតិងជិន្ោាន ក់រេួទហើយ។ ទុកវាទៅកន ុងធុ្ងរិទជិតទដាយមិន្ប្តូ
វទប្រើប្បាស់ជាងមីទនាះទ ើយ លុះប្ាខតបាន្ទបាកគក់ប្តឹមប្តូវទដាយហាងទបាកគក់ 
ឬដ្ាំទណើរការទបាកគក់ខដ្លរមួរញ្ច លូទាាំងការប្ាាំកន ុងទឹកយ ងទហាេោស់ 160 
អងាហាវ រនិ្ថ្ហកន ុងរយៈទពលមិន្តិេជាង 25 នាទី។ រកាទុក
ប្កោត់កប្ាលខដ្លសាែ តទាាំងអស់ទៅកខន្លងសាែ ត ន្ិងប្គរជិត។ ប្តូវប្បាកដ្ថា 
រុគគលិកខដ្លចត់ខេងកប្ាលប្កែវក់ ឬមិន្ទាន្់ទបាកសាែ ត ប្តូវពាក់ទប្សាមថ្ដ្។ 
រិទតូររូមធូ្លីទផ្សងៗទទៀត ប្រសិន្ទរើចាំបាេ់ទដ្ើមបីរកាគាល តពីគាន ។ 

• សប្ារ់ទសវាកមមលាងឡាន្ទដាយែល នួ្ឯង 
ប្តូវផ្តល់ទប្សាមថ្ដ្ខដ្លអាេទប្រើទហើយទបាះទចលបាន្ទៅឲ្យអតិងិជន្ទដ្ើមបីទប្រើប្បាស់ 
ទៅទពលកាន់្ទុទយបាញទ់ឹក វា៉ូ ន្រិទទរើកទឹក រាំពង់ា សុីីន្រូមធូ្លី 
ន្ិងឧរករណ៍សាែ តទផ្សងទទៀត។ សាែ ត 
ន្ិងសាល រ់ទមទរាគទលើថ្ផ្ទទាាំងទន្ះឲ្យបាន្ញឹកញារ់។ 

• ពិចរោរិទរន្ទរ់រង់ចាំ ឬកខន្លងអងគ ុយកមាន្ត។ ប្រសិន្មិន្អាេទធ្វ ើបាន្ទទទនាះ 
រន្ទរ់រង់ចាំឬកខន្លងអងគ ុយកមាន្តគួរប្តូវបាន្ដាក់ការកាំណត់ជាងមីដូ្េទន្ះការរកាគ
ាល តពីគាន អាេទធ្វ ើទៅបាន្។ វាអាេទធ្វ ើបាន្ាមរយៈការរិតសគ ុ តហាមឃ្ត់ទលើទតអី 
ឬរង់អងគ ុយខដ្លមិន្គួរទប្រើប្បាស់ ឬក៏ដ្កទប្គឿងសង្ហា រមឹទេញពីរន្ទរ់។ 

 
 
 
 
 



 

ការពិចារណបណនែម្សម្រាបស់សវាសាា តអនម្័យ 
និងណងទាំអាោរ 
• កាត់រន្ថយ ឬលុររាំបាត់ការទប្រើឧរករណ៍ ន្ិងសាា រៈរមួគាន ។ 

ប្រសិន្ទរើឧរករណ៍ប្តូវទប្រើរមួគាន  ប្តូវសាល រ់ទមទរាគរនាទ រ់ពីការទប្រើប្បាសម់តងៗ 
ទដាយទយងទៅាម ការខណនាាំររស់ CDC ។ 
សាល រ់ទមទរាគទលើឧរករណ៍ទាាំងអស់ទរៀងរាល់ថ្ងៃរនាទ រ់ពីរញ្ចរ់ការង្ហរប្រចាំថ្ងៃ។ 

• ប្តូវខតប្បារ់ទៅរុគគលិកខងទាាំអាគារ ឬរុគគលិកអនាម័យ 
ប្រសិន្ទរើពួកទគន្ឹងប្តូវទធ្វ ើការទៅទីាាំងខដ្លាន្អនកឆ្លងទមទរាគ 
ទដ្ើមបីឲ្យាន្ការប្រងុប្រយ័តនជាចាំបាេ់ទដ្ើមបីការពារែល នួ្ទគ 
ន្ិងអាេផ្តល់ទសវាសាែ តនិ្ងសាល រ់ទមទរាគខដ្លចាំបាេ់។ 

• ទធ្វ ើឱ្យាន្ែយល់ទេញេូលទៅតាំរន់្ោមួយខដ្លាន្អនកឆ្លងជាំងឺទន្ះ 
ទយងាមារាងទី 1 ខដ្លាន្ទៅកន ុង 
ទគាលការណ៍ខណនាាំសត ពីកីារទរ់សាា ត់ភាន ក់ង្ហររងាជាំងឺរទរងមីកូបា ក់ទតរ ី
(Mycobacterium) ទដាយអាេាន្ប្រសិទធភាពកាច ត់បាន្ 99.9% 
មុន្ទពលរុគគលិកេូល។ 

• ប្រសិន្ទរើរុគគលិកទមើលខងទាាំអាគារ 
ឬរុគគលិកអនាម័យប្តូវបាន្ទគទសន ើសុាំឱ្យទៅសាល រ់ទមទរាគទៅកខន្លងខដ្លទគដ្ឹងថាា
ន្ករណ ីCOVID-19 ពួកទគមិន្ប្តូវចរ់ទផ្តើមប្រតិរតត ិការទនាះទទ រហូត
ទាល់ខតនិ្ទយជកផ្តល់ជូន្នូ្វឧរករណ៍ការពារប្តឹមប្តូវ ន្ិងការរណុ្ះរោត លទប្គាះថាន ក់ 
ឬការរណុ្ះរោត លរំលឹកទ ើង វញិជាមុន្សិន្។ 

• ប្តូវធានាឱ្យបាន្ថារុគគលិកទាាំងអស់បាន្ឆ្លងកាត់ការរណុ្ះរោត ល
កន ុងការទប្រើប្បាស់ ន្ិងាន្ការផ្គត់ផ្គង់ប្គរ់ប្គាន់្ថ្ន្សារ ូសាែ ត 
ន្ិងឧរករណ៍សាែ តបាន្ប្គរ់កាលៈទទសៈទាាំងអស់ទៅទពលចាំបាេ់។ 
អនុ្វតតាមឱ្យបាន្ទពញទលញាម ការខណនាាំររស់ CDC សប្ារ់ការសាែ ត 
ន្ិងសាល រ់ទមទរាគ។ 

• អនុ្វតតាមលកខែណឌ តប្មូវររស់ Cal/OSHA 
ន្ិងការខណនាាំររស់អនកផ្លិតសប្ារ់ការទប្រើប្បាស់ប្រករទដាយសុវតថ ិភាព 
ន្ិងឧរករណ៍ការពារផ្ទទ ល់ែល នួ្ខដ្លចាំបាេ់សប្ារ់ផ្លិតផ្លសាែ ត។ 

• រុគគលិកគួរខតាន្កខន្លងខដ្លាន្ែយល់ទេញេូលប្គរ់ប្គាន់្ (លាំហូរែយល់) 
ខដ្លពួកទគកាំពុងសាែ ត។ ប្រសិន្ទរើទធ្វ ើការសាំអាតទៅកន ុងរន្ទរ់ទឹក 
ឬកខន្លងាន្ទីធាល តូេទផ្សងទទៀត ប្តូវប្បាកដ្ថាទាវ រ ន្ិងរងអ េួប្តូវទល់ឱ្យទៅេាំហ។ 
ទធ្វ ើាម  
 វធីិ្សាន្រសតសាែ តខដ្លាន្សុវតថ ិភាពខដ្លបាន្ខណនាាំទដាយប្កសួងសុែភាពសាធារណៈរ
រស់រដ្ឋ California ។ 

• រុគគលិកគួរខតទទួលបាន្ការផ្គត់ផ្គង់រង់រុំររួស 
ររស់រររទផ្សងៗទទៀតទដ្ើមបីប្គរទលើសាន មមុត ដាេ់រលាត ់ឬដ្ាំទៅេាំហទៅទលើខសបក 
ន្ិងាន្ការផ្គត់ផ្គង់ប្គរ់ប្គាន្់ទដ្ើមបីផ្ទល ស់រ្រូរង់រុំររួសឲ្យបាន្ញឹកញារ់។ 

• ប្តូវទប្កើន្រំលឹងដ្ល់អតិងជិន្ឱ្យរកាគាល តយ ងទហាេោស់ប្បាាំមួយហវ ីតពីរុគគលិកអ
នាម័យ ឬខងទាាំអាគារ។ 
អនុ្វតតដ្ាំទណើរការថ្ន្ការពិន្ិតយជាមួយរុគគលិកឲ្យបាន្ទទៀងទាត់ទដ្ើមបីធានាថាអតិងិជ
ន្ទធ្វ ើាមពិធ្ីការទន្ះ។ ប្តូវប្បាកដ្ថា 
រុគគលិកអាេខេករំខលកព័ត៌ាន្ខររទន្ះទដាយគាម ន្ការភ័យខាល េពីការទាស់េិតត  
ឬការសងសឹក។ 

 

https://www.cdc.gov/handwashing/hand-sanitizer-use.html
https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5417a1.htm
https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5417a1.htm
https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5417a1.htm
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.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/OHB/Pages/OHWMay2020.aspx


 

ការពិចារណបណនែម្សម្រាបស់សវាកាត់សោម្សតវចញិ្ា ឹ
ម្ និងការនាំណកែសដ្ើរ 

• ទសវាកាត់ទរាមសតវេិញ្ច ឹមគួរខតវាយតថ្មលទលើពិធ្ីការថ្ន្អនាម័យន្ិងការសាែ តខដ្
លាន្ររស់ែល នួ្ ទហើយកាំណត់ថាប្តូវាន្វធិាន្សាែ ត 
ន្ិងអនាម័យអវ ីរខន្ថមទទៀតខដ្លប្តូវអន្ុវតត។ ប្គរ់សាា រៈ ន្ិងឧរករណ៍ទាាំងអស់ 
រមួាន្តុ អាងទឹក ន្ិងឧរករណ៍លាងសាែ តសតវ គួរខតសាែ តឱ្យបាន្សាែ តលែ  
ន្ិងសាល រ់ទមទរាគទៅេទនាល ះទពលថ្ន្ការោត់ជួរមួយទលើកៗ។ 

• ទសវាកាត់ទរាមសតវេិញ្ច ឹមគួរទាមទារឱ្យអតិងិជន្ទធ្វ ើការកក់ជាមុន្េាំទពាះទសវាជួរទដា
យផ្ទទ ល់ ទហើយទសវាោតជួ់រទៅទីាាំងគួរប្តូវផ្ទែ ក។ 
ការោត់ជួរគួរខតទរៀរេាំទៅទពលទវលាែុសៗគាន ទរើអាេទធ្វ ើទៅបាន្ទដ្ើមបីកាំណត់ខដ្ន្
ថ្ន្ការទាំនាក់ទាំន្ងរវាងអតិងិជន្ 

• ទសវាលាងសាែ តសតវេិញ្ច ឹមគួរខតតប្មូវឱ្យអតិងិជន្ររស់ែល នួ្ទាល ក់សតវេិញ្ច ឹមររស់ែល ួ
ន្សប្ារ់ការោត់ជួរ ាមរយៈដ្ាំទណើរការមិន្ាន្ការរ ះពាល់ទដាយផ្ទទ ល់ 
ជាជាងការយកមកទដាយផ្ទទ ល់ប្រសិន្ទរើអាេទធ្វ ើបាន្។ 
 រធិ្ីទន្ះរមួាន្ការពិន្ិតយេុះទឈាម ះ ន្ិងការទៅយកទៅេិទញ្ច ើមផ្ល វូ 
ទៅទពលអាេអនុ្វតតបាន្។ 

• សតវេិញ្ច ឹមគួរខតរញ្ជ នូ្ទៅ 
ន្ិងមកពីកខន្លងទសវាលាងសាែ តររស់វាជាមួយខែសពាក់កខដ្លជាររស់កខន្លង 
ផ្តល់ទសវាលាងសាែ ត។ 
កខន្លងលាងសាែ តសតវមិន្គួររ ះពាល់អវ ីៗខដ្លជាររស់សតវេិញ្ច ឹមរមួាន្ ប្រទៅក 
ន្ិង ខែសពាក់ក។ 

• ទដ្ើមបីជួយរកាគាល តសុវតថ ិភាពប្បាាំមួយហវ ីតពីគាន ទៅប្គរ់ទពលទវលា 
សូមរិតសគ ុ តទលើកប្ាលរន្ទរ់លាងសាែ ត 
ន្ិងកន ុងតាំរន់្ខដ្លរង្ហា ញថាជាកខន្លងអតិងិជន្គួរខតឈរ 
ន្ិងកខន្លងខដ្លអនកលាងសាែ តអាេទដ្ើរ 
បាន្។ 
អនកកាត់ទរាមសតវេិញ្ច ឹមគួរខតប្តូវបាន្ខណនាាំឱ្យរកានូ្វគាល តយ ងទហាេោស់ប្បាាំ
មួយហវ ីតពីគាន  ន្ិងពីមនុ្សសោក៏ទដាយ រមួទាាំងមិតតអនកលាងសាែ តសតវ។ 

• កាំណត់េាំនួ្ន្សរុរថ្ន្អនកលាងសាែ តទៅកខន្លងលាងសាែ ត 
ឱ្យប្សរាមការតប្មូវថ្ន្ការរកាគាល តពីគាន  
ទដាយខណនាាំដ្ល់អនកលាងសាែ តឱ្យទធ្វ ើការទៅតុឆ្ល ស់គាន  
ទហើយកាំណត់ឱ្យាន្ខតអនកលាងសាែ តខតាន ក់រ ុទោណ ះកន ុងមួយដ្ងកន ុងកខន្លងខដ្លងូ
តទឹកឱ្យសតវេិញ្ច ឹម។ 

• ទសវាកមមរទណត ើរខឆ្ាគួររទងា ើតនូ្វរទរៀររររមួយេាំនួ្ន្ទដ្ើមបីធានាថា 
អតិងិជន្អាេលុរទចលទសវាកមមរទណត ើរខឆ្ាររស់ែល នួ្ 
ប្រសិន្ទរើាន្ន្រោាន ក់ទៅកន ុងប្គួសារប្តូវបាន្ទធ្វ ើទរាគវនិិ្េឆ ័យទ ើញថាាន្ជងឺ 
COVID-19 ឬាន្ជាំងឺ ឬកាំពុងរង្ហា ញទរាគសញ្ជា ោមួយ។ 

• ទសវាកមមរទណត ើរខឆ្ាគួរខតរកាទាំនាក់ទាំន្ងជាប្រចាំជាមួយអតិងិជន្ទដ្ើមបីសាកសួរអាំពី
រញ្ជា ទាាំងទន្ះ កន ុងករណីខដ្លអតិងិជន្មិន្បាន្ប្បារ់ជាមុន្។ ប្រសិន្ទរើអនករទណត ើរខឆ្ា 
ឬាច ស់សតវេិញ្ច ឹម ាន្ទរាគសញ្ជា ជាំងឺ COVID-19 ឬាន្ជាំងឺ 
ឬបាន្រ ះពាល់នឹ្ងអនកខដ្លាន្ជាំងឺ ទសវារទណត ើរខឆ្ាទន្ះគួរប្តូវបាន្លុរទចលវញិ។ 



 

• អនករទណត ើរខឆ្ា ន្ិងាច ស់សតវេិញ្ច ឹមគួរកាំណត់ខដ្ន្ថ្ន្ការទាំនាក់ទាំន្ងររស់ែល នួ្។ 
ប្រសិន្ទរើមិន្អាេពិភាកាពីទសេកត ីលមែ ិតថ្ន្ការខងទាាំសតវេិញ្ច ឹមខររន្ិមម ិតបាន្ទទ
ទនាះ ទាំនាក់ទាំន្ងទដាយផ្ទទ ល់ប្តូវខតទប្រើរយៈទពលែល ី ទហើយរកា 
គាល តប្បាាំមួយហវ ីតជានិ្េចរហូតកិេចសន្ទនារញ្ចរ់។ 

• អនករទណត ើរខឆ្ា 
ន្ិងាច ស់សតវេិញ្ច ឹមគួរខតអន្ុវតតនូ្វការប្រគល់ររស់ទដាយមិន្ាន្ការរ ះពាល់។ 
ាច ស់សតវេិញ្ច ឹមគួរខតពាយមអន្ុញ្ជា តឱ្យអនករទណត ើរខឆ្ាេូលមកទដាយែល នួ្ឯង 
ទហើយសាា រៈចាំបាេ់ទាាំងអស់គួខតទុកទៅជិតទាវ រ។ 

• ប្រសិន្ការប្រគល់ខែសពាក់កាន្ការចាំចេ់ ប្តូវទធ្វ ើការទាំនាក់ទាំន្ងឲ្យបាន្រហ័ស 
ទហើយប្តូវលាងថ្ដ្រនាទ រ់ពីរ ះ ឬទប្រើទឹកសាល រ់ទមទរាគទលើថ្ដ្ខដ្លសមប្សរ។ 

• ទៅទពលាច ស់សតវេិញ្ច ឹមមិន្ទៅផ្ទះ ពួកទគគួរខតទធ្វ ើឱ្យប្បាកដ្ថា 
សតវេិញ្ច ឹមអាេេូលទៅយកបាន្យ ងង្ហយប្សួល 
ទហើយគួរដាក់សតវេិញ្ច ឹមទៅជិតប្េកេូល ទៅទពលោខដ្លអាេទធ្វ ើទៅបាន្។ 

• ប្រសិន្ទរើាច ស់សតវេិញ្ច មឹប្តូវយកខឆ្ាមកទាល ក់ទៅឯលាំទៅដាឋ ន្ររស់អនករទណត ើរខឆ្ា   
អនករទណត ើរខឆ្ាគួរខតធានាថាការយកខឆ្ាមកដាក់ទន្ះគឺទធ្វ ើទៅាត់ទាវ រផ្ទះ 
ឬទៅកន ុងអគារពហុប្គួសារ ខដ្លជាតាំរន់្ទប្រើប្បាស់រមួគាន ទូទៅ 
ជាពិទសសទៅខាងទប្ត។ 

• ទៅទពលខដ្លអាេទធ្វ ើទៅបាន្ អនករទណត ើរខឆ្ាគួរខតយកន្ិងទប្រើប្បាស់ខែសពាក់ក 
ន្ិងងង់សាំរាមខដ្លអាេទចលបាន្ផ្ទទ ល់ែល នួ្។ សាែ ត 
ន្ិងទធ្វ ើអនាម័យរាល់សាា រៈទាាំងអស់ រមួាន្ ខែសពាក់ក ប្រអរ់ដាក់អាហារ ទឹក 
ន្ិងចន្អាហារ មុន្ន្ិងទប្កាយការរទណត ើរ។ 

ការពិចារណបណនែម្សម្រាបស់សវាកម្មណងទាំសួន 
និងទីធាែ  

• កាត់រន្ថយ ឬលុររាំបាត់ការទប្រើឧរករណ៍ ន្ិងសាា រៈរមួគាន ។ 
ប្រសិន្ទរើឧរករណ៍ប្តូវទប្រើរមួគាន  ប្តូវសាល រ់ទមទរាគរនាទ រ់ពីការទប្រើប្បាសម់តងៗ 
ទដាយទយងទៅាម ការខណនាាំររស់ CDC ។ 
សាល រ់ទមទរាគទលើឧរករណ៍ទាាំងអស់ទរៀងរាល់ថ្ងៃរនាទ រ់ពីរញ្ចរ់ការង្ហរប្រចាំថ្ងៃ។ 

• ទជៀសវាងការរ ះពាល់ជាមួយេាំណុេរ ះពាល់ទៅទីកខន្លងការង្ហរ ដូ្េជា 
ថ្ដ្កាន់្ទាវ រររង 
ទហើយប្តូវប្បាកដ្ថាសាា រៈខដ្លផ្តល់ទដាយន្ិទយជកប្តូវបាន្សាល រ់ទមទរាគមុន្ទប្រើប្បា
ស់ (ា សុីន្កាត់ទមម  រាំពង់ទុទយទឹក ជាទដ្ើម)។ 

• ទៅទពលោខដ្លអាេទធ្វ ើទៅបាន្ 
រុគគលិកគួរទរើកររទៅកខន្លងទធ្វ ើការដាេ់ទដាយខ កពីគាន  
ទដាយទប្រើរងយន្តមួយសប្ារ់មនុ្សសាន ក់ 
លុះប្ាខតរងយន្តាន្ទាំហាំធ្ាំ ខដ្លអាេរកាគាល តរវាងគាន បាន្។ 

• ប្រសិន្ទរើកមមករនិ្ទយជិតជួរគាន ទៅទីាាំងកោត ល 
ទហើយទធ្វ ើដ្ាំទណើរទៅកខន្លងទធ្វ ើការទដាយរងយន្តររស់ប្កមុហ ុន្ 
ប្តូវចត់ខេងឡាន្ដ្ឹកទាំនិ្ញមួយទៅឱ្យប្កមុរុគគលិកខតមួយប្កមុនិ្ងមិន្ប្តូវរ្រូទវន្រ
ងយន្តរងវ ិលជុាំទ ើយ។ កាប ៊ីន្រងយន្ត ន្ិងេាំណុេរ ះទាាំងអស់គួរខតប្តូវបាន្សាែ ត 
ទៅេុងទវន្ទធ្វ ើការនី្មួយៗ។ 

https://www.cdc.gov/handwashing/hand-sanitizer-use.html


 

• លុររាំបាត់ការទាក់ទងររស់អតិងិជន្ ទៅទពលោខដ្លអាេទធ្វ ើទៅបាន្។ 
ទៅទពលាន្វតតាន្ររស់អតិងិជន្ 
ប្តូវរកាគាល តសុវតថ ិភាពសងគមឲ្យបាន្ប្បាាំមួយហវ ីតប្គរ់ទពល។ 
ទៅាមទូរស័ពទជាំនួ្សឱ្យការេុេកណត ឺងទរាទិ៍ថ្ន្ទាវ រ។ សូមទូទាត់ប្បាក់ាមទូរស័ពទ 
ឬាមអុីន្ធ្ឺណិត ប្រសិន្ទរើអាេទធ្វ ើទៅបាន្។ 

ការពិចារណបណនែម្សម្រាបស់សវាសោកសសម្ែៀកបាំ
ពាក់ សោកសង ួត និងសសវាសោកគ្ក់សែេងសទៀត 

• ទសេកត ីខណនាាំទន្ះមិន្ាន្រមួរញ្ច លូទប្គាះថាន ក់ថ្ន្ការប្គរ់ប្គងផ្លិតផ្លទៅកខន្លង
ទបាកគក់ខដ្លទធ្វ ើការសាែ តសទមលៀករាំពាក់កែវក់ខររជីវសាន្រសត ពីវទិាសាថ ន្ខងទាាំសុែ
ភាពទនាះទ ើយ។ លកខែណឌ តប្មូវរខន្ថមប្តូវបាន្អនុ្វតតទៅទលើទីកខន្លងទាាំងទនាះ។ 

• សទមលៀករាំពាក់ទាាំងអស់គួរខតប្តូវបាន្ប្គរ់ប្គងទដាយទដាយាន្ការប្រងុប្រយ័តនជាមុន្
រខន្ថម។ សទមលៀករាំពាក់គួរខតប្តូវយកទៅកខន្លងទបាកគក់កន ុងងង់រិទជិត 
ទហើយទុកឱ្យរិទជិតយ ងទហាេោស់ 24 ទា ង ទហើយរ ះពាល់វាឱ្យបាន្តេិរាំផ្ុត 
ាមខដ្លអាេទធ្វ ើទៅបាន្។ 

• កមមករគួរទជៀសវាងការប្គលាស់សទមលៀករាំពាក់ទៅទពលយកវាទេញពីងង់។ 
កមមករគួរពាក់ទប្សាមថ្ដ្ខដ្លអាេទបាះទចលបាន្ ន្ិងលាងថ្ដ្មុន្ទពលពាក់ 
ន្ិងទប្កាយទពលទដាះវាទេញ។ 

• ជូតសាល រ់ទមទរាគទៅរញ្ា រ កខន្លងគិតលុយ 
ន្ិងររស់រររទផ្សងទទៀតខដ្លប្តូវបាន្រ ះពាល់ជាទូទៅ 
េទនាល ះទពលការេូលមកររស់អតិងិជន្នី្មួយៗ។ 

• កាំណត់េាំនួ្ន្អតិងិជន្សរុរទៅកន ុងហាងទបាកគក់ទដ្ើមបីធានាបាន្នូ្វការរកាគាល ត
ពីគាន ។  វធីិ្ទន្ះអាេទាមទារឱ្យា សុីន្ទបាកគក 
ន្ិងា សុីន្សមង តួមួយេាំនួ្ន្មិន្ប្តូវបាន្ដាក់ដ្ាំទណើរការទនាះទទ 
ទដ្ើមបីធានាបាន្នូ្វការរកាគាល តប្គរ់ប្គាន្់ទៅទពលទប្រើប្បាស់ា សុីន្។ 

• ប្រសិន្ទរើប្កោត់កប្ាលប្តូវដ្ឹកទៅាមផ្ល វូ 
ធ្ុងខដ្លទប្រើទដ្ើមបីជញ្ជ នូ្កប្ាលខដ្លសាែ ត 
ប្រសិន្ទរើបាន្ទប្រើប្បាសស់ប្ារ់កប្ាលកែវក់ទហើយទនាះ វាប្តូវខតសាែ ត 
ន្ិងសាល រ់ទមទរាគឱ្យបាន្ប្តឹមប្តូវ។ ធុ្ងចាំបាេ់ប្តូវដាក់សាល កសញ្ជា ឱ្យបាន្សមប្សរ។ 

 
 
 
 
 
 

 

1លកខែណឌ តប្មូវរខន្ថមប្តូវខតទធ្វ ើការពិចរោសប្ារ់ប្រជាជន្ខដ្លង្ហយរងទប្គាះ។ 

អនកផ្តល់ទសវាខងទាាំាន្កាំណត់ប្តូវខតទគារពាមសត ង់ដារ Cal/OSHA ទាាំងអស ់

ទហើយទប្តៀមែល នួ្ទដ្ើមបបី្រកាន់្ខាា រ់ទៅាមការខណនាាំទន្ះក៏ដូ្េជាការខណនាាំពី មជឈមណឌ លប្គរ់ប្គង 

និ្ងរង្ហា រជាំងឺ (CDC) ប្ពមទាាំង ប្កសួងសុែភាពសាធារណៈររស់រដ្ឋ California (CDPH)។ ទលើសពីទន្ះ 

និ្ទយជកប្តូវទប្តៀមផ្ទល ស់រ្រូប្រតិរតត ិការររស់ែល នួ្ ទៅទពលាន្ការខប្រប្រួលទលើទសេកត ីខណនាាំទាាំងទនាះ។ 

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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