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ថ្ងៃទី 20 ណែតុលា ឆ្ន ាំ 2020 
 
 
ការណែនាំននេះត្រវូបានរចនន ើង ន ើម្បីន េះត្ាយវស័ិយ 
និងសកម្មភាពណ លកាំពុងន ើកនៅ ទូទាំងរ ឋ។   ុណនែ , 
ម្ន្រនែ ីសុខាភិបាលកន ុងមូ្ល ឋ នអាចអនុវរែចា ់រឹងរងឹ
 ណនែម្នទៀរត្ស តាម្លកខខែឌ ជាំងរឺាររារកន ុងរាំ ន់,  ូនចនេះ
និនោជកគួរណរ ញ្ជា ក់ពីនោលននោបាយន ើកមូ្ល ឋ នណ លពាក់ព័នធ  



 

ទិដឋភាពទូរៅ 
កាលពីថ្ងៃទី 19 ម្ីន ឆ្ន ាំ 2020 កនលងនៅ ម្ន្រនែ ីសុខភាពាធារែៈត្ ចាំរ ឋ និងត្ ធានម្នទ ីរ

សុខភាពាធារែៈថ្នរ ឋ California បាននចញ ទ ញ្ជា មួ្យរត្មូ្វឲ្យត្ ជាជនរ ឋ California ភាគនត្ចើន

សត្ាកនៅផ្ទេះន ើម្បីទ ់ាា រក់ារឆ្លងរាល លថ្នជាំងឺកូវ ី-19 កន ុងចាំនោម្ត្ ជាជន។ 

នគនៅមិ្នទន់ ឹងចាស់អាំពីផ្ល  េះពាល់ថ្នជាំងឺកូវ ី-19 នៅនលើសុខភាពត្ ជាជនរ ឋ California 

ថាោ ងោននេះនទ។ ជាំងឺណ លបានរាយការែ៍ម្កានតាាំងពីកត្មិ្រត្ាល 

(អនកខលេះពុាំាននរាគសញ្ជា អវ ីនាេះ) រហូរ លក់ត្មិ្រជាំងឺធ្ៃន់ធ្ៃរណ លអាច ោែ លឲ្យាល  ់។ 

ត្កមុ្ជាក់លាក់មួ្យចាំនួន រមួ្ទាំងម្នុសសវយ័ចាំោស់អាយុ 65 ឆ្ន ាំ ន ើងនៅ 

និងអនកណ លានាែ នភាពនវជាាន្រសែ ត្ ចាំកាយធ្ៃន់ធ្ៃរ  ូចជាជាំងឺន េះ ូង ឬសួរ ឬជាំងឺទឹកននម្ណផ្ែម្

ជាន ើម្ កាំពុងត្ ឈម្នឹងហានិភ័យខពស់ថ្នជាំងឺហរ់ ងហក់ធ្ៃន់ធ្ៃរ 

និងរត្មូ្វឲ្យចូលសត្ាកពាបាលកន ុងម្នទ ីរនពទយ។ 

ការចម្លងទាំនងជានឹងនកើរាននៅនពលម្នុសស  េះពាល់ជិរសន ិទ 

ឬសែ ិរនៅរាំ ន់ណ លមិ្នានខយល់នចញចូលលែ  ជាមួ្យនឹងអនកណ លបានឆ្លងវរីុស 

ន ើនទេះជាអនកននេះពុាំាននរាគសញ្ជា អវ ី ឬពុាំទន់នលចនចញនរាគសញ្ជា ក៏ន យ។ 

ខែៈននេះ នៅម្ិនទន់ានព័រ៌ានចាស់ការែ៍សែ ីអាំពីចាំនួន និងអត្តាថ្នជាំងឺកូវ ី-19 

តាម្ត្កមុ្អាជីព ឬឧសាហកម្ម 

រមួ្ទាំងកន ុងចាំនោម្កម្មករនហ ឋ រចនសម្ព ័នធសាំខាន់ៗនៅន ើយននេះនទ។ កនលងម្កននេះានការផុ្្េះ

ន ើងនត្ចើននលើកថ្នជាំងឺតាម្ ោែ កណនលងនធ្វ ើការននណ ល ង្ហហ ញឲ្យន ើញថាកម្មករកាំពុងត្ ឈម្នឹង

ហានិភ័យថ្នការឆ្លង ឬការចម្លងជាំងឺកូវ ី-19។ ឧទហរែ៍ថ្នកណនលងនធ្វ ើការទាំងននេះ រមួ្ានម្នទ ីរនពទយ 

កណនលងផ្ែល់នសវាណងទាំសុខភាពរយៈនពលណវង ពនធនោរ ផ្លិរកម្មម្ហ  ូអាហារ ឃ្ល ាំងទាំនិញ 

នរាងចត្កណកថ្ចនាច់ នភាជនីយ ឋ ន និងហាងលក់នត្គឿងនទសនផ្សងៗ។ 

ន យារានការណកណត្ នលើ ទ ញ្ជា សត្ាកនៅផ្ទេះ 
វាជាការចាំបាច់ោស់ណ លត្រវូចរ់រាល់វធិានការណ លអាចនធ្វ ើនៅបាន 
ន ើម្បីធានសុវរែ ិភាពជូនកម្មករ និងាធារែជន។ 

ការអនុវរែនលើការ ង្ហា រសាំខាន់ៗរមួ្ាន៖ 

✓ ការរកាគាល ររាងកាយកន ុងកត្ម្ិរអរិ រាតាម្អាចនធ្វ ើបាន 

✓  ុគគលិក និងនភញៀវទ ាំងអស់ត្រវូពាក់ា ស 

✓ (នៅកណនលងណ លមិ្នរត្មូ្វឲ្យនត្ ើា សការពារផ្ល វូ នងហ ើម្) 

✓ លាងសាែ រថ្ ឲ្យបានញឹកញា ់ និងនធ្វ ើការជូរសាែ រ និងសាល  ់នម្នរាគជាត្ ចាំ 

✓  នោែ េះ ោែ លកម្មករអាំពីការអនុវរែ ង្ហា រទាំងននេះ 

និងណផ្នកនផ្សងនទៀរថ្នណផ្នការ ង្ហា រជាំងឺកូវ ី-19។ 

នលើសពីននេះ ជាការចាំបាច់ខាល ាំងណ លត្រវូនត្រៀម្ជានត្សចនូវ ាំនែើរការសម្ត្ស  

ន ើម្បីកាំែរ់រកករែីជាំងឺងមីៗតាម្ ោែ កណនលងនធ្វ ើការ និងន ើម្បីនធ្វ ើអនែរាគម្ទន់នពលនវលា 

នៅនពលរកន ើញករែីជាំងឺទាំងននេះ និងន ើម្បីសហការជាមួ្យអាជាញ ធ្រសុខភាពាធារែៈ 

កន ុងការរារាាំងការឆ្លងរាល លថ្ននម្នរាគ។ 

រគាលបាំែង 
ឯការននេះផ្ែល់ជាការណែនាំ ល់ត្ រិ រែ ិករថ្ននរាងភាពយនែ  ន ើម្បីជួយឲ្យាន រាិែ នាែ រ 
និងានសុវរែ ិភាពសត្ា ់កម្មករ និងអរិងិជន។ អាជីវកម្មត្រវូកាំែរ់អរែសញ្ជា ែ 
និងត្រួរពិនិរយកត្ម្ិរហានិភ័យកន ុងនខានធ្ីសត្ា ់នខានធី្ណ លានអាជីវកម្មកាំពុងនធ្វ ើត្ រិ រែ ិការ 
នហើយនធ្វ ើការណករត្មូ្វណ លចាំបាច់នលើត្ រិ រែ ិការរ ស់ពួកនគ៖ 

 



 

• ពែ៌ស្វា យ -  រកីោលលល - ចាំណាតថ់្នន ក់ទ ី1៖ 
ការត្ រិ រែ ិការខាងនត្ៅអោរនៅកន ុងហាងត្រូវបានអនុញ្ជា រ 
នហើយត្រវូណរ នែអនុវរែការណកសត្មួ្លននតាម្នោលការែ៍ណែនាំននេះ។   

• ពែ៌ម្រកហម្ – ខ្ល ាំងបាំផុត –ចាំណាត់ថ្នន ក់ទ ី2៖ 
ត្ រិ រដ ិការកន ុងអោរត្រវូបានអនុញ្ជា រ  ុណនែ ត្រវូានកាំែរ់ត្រឹម្ 25% ឬ 100 
នក់ណ លរិចជាងនហើយត្រវូនធ្វ ើតាម្ការណកសត្មួ្លនៅកន ុងនោលការែ៍ណែនាំននេះ។ 

• ពែ៌ទឹកម្រកចូ - ម្ធ្យម្ - ចាំណាត់ថ្នន ក់ទ ី3៖ ត្ រិ រដ ិការកន ុងអោរត្រូវបានអនុញ្ជា រ 
  ុណនែ ត្រវូានកាំែរ់ត្រឹម្ចាំែុេះ 50% ឬម្នុសស 200 នក់ណ លរិចជាង នហើយត្រវូនធ្វ ើតាម្ការណក
សត្មួ្លនៅកន ុងនោលការែ៍ណែនាំននេះ។ 

• ពែ៌រលឿង - តិចតួចបាំផុត - ចាំណាត់ថ្នន ក់ទ ី4៖ 
ត្ រិ រែ ិការខាងកន ុងអោរត្រវូបានអនុញ្ជា រឲ្យនធ្វ ើ 50% 
នហើយត្រវូណរ នែអនុវរែការណកសត្មួ្លននតាម្នោលការែ៍ណែនាំននេះ។ 

សត្ា ់ព័រ៌ានងមី ាំផ្ុរសែ ីពីលាំ  ់ថ្នចាំោរ់ថាន ក់នខានធី្ សូម្ចូលនៅ 
 លង់នម្សត្ា ់នស ឋកិចចណ លានសុវរែ ិភាព។ សូម្ករ់សាគ ល់ថា ម្នទ ីរសុខាភិបាលកន ុងមូ្ល ឋ ន
អាចានលកខែៈ វនិិចឆ ័យ ររឹ នែ ឹងជាង និងការ ិទខុសៗោន ។ 
ណសវ ងរកព័រ៌ានមូ្ល ឋ នកន ុងនខានធ្ីរ ស់អនក.។  

កាំែត់ចាំណាាំ៖ នរាងភាពយនែណ លានកណនលងសនន ិបារ  នទ ់ត្ ជុាំសត្ា ជួ់ល 

កណនលងនផ្សងនទៀរសត្ា ់ពិធី្លកខែៈឯកជន ូចជាពិធី្ជ ់លាងខួ កាំនែើរជាន ើម្ គួរណរ នែ ិទ

កណនលងទាំងននេះទុករហូរទល់ណរសកម្មភាព

ទាំងននេះត្រវូបានអនុញ្ជា រឲ្យ ាំនែើរការន ើងវញិន យានការណកណត្  ឬ ាំនែើរការនពញនលញតាម្រយៈ

 ទ ញ្ជា  និងការណែនាំឲ្យន ើកន ើងវញិជាក់លាក់។ 

ការណែនាំននេះមិ្នាននោល ាំែង កហូរ ឬលុ នចលសិទធិរ ស់ ុគគលិកននេះនទ ទាំងការត្ពម្នត្ពៀង

លកខនែ ិកៈ  ទ បញ្ា រែ ិ ឬការចរចអនុសញ្ជា រមួ្ នហើយការណែនាំននេះក៏ម្ិនានលកខែៈសុីជនត្ៅណ រ 

នត្ពាេះវាម្និានរា ់ ញ្ច លូ ទ ញ្ជា សុខភាពកន ុងត្ នទស និងម្ិនណម្នជាការជាំនួសឲ្យរាល់ ទ បញ្ារែ ិ

ណ លទក់ទងនឹងសុវរែ ិភាព និងសុខភាពណ លានត្ា ់  ូចជា Cal / OSHA ននេះណ រ។1សូម្តាម្

 នការផ្លល ស់ ត រូ ចច ុ បនន នលើការណែនាំអាំពីសុខភាពាធារែៈ និង ទ ញ្ជា រ ស់រ ឋ/មូ្ល ឋ ន 

ន យារណរាែ នភាពជាំងឺកូវ ី-19 នៅណរ នែនកើរាន។ Cal/OSHA 

ានការណែនាំទូលាំទូលាយ ណនែម្នទៀរនលើ នោលការែ៍ណែនាំទូនៅរ ស់ Cal/OSHA 

សែ ីពីការការពារកម្មករពីនគហទាំព័រ COVID-19។ CDC ានរត្មូ្វការ ណនែម្នៅកន ុងការណែនាំ  

សត្ា ់អាជីវកម្មនិងនិនោជក។ 

បរម្រម្ើបម្រាស់របាំងម្ុែណដលតម្រម្ូវ 

នៅថ្ងៃទ ី18 ណខមិ្ងុន កនលងនៅននេះ CDPH បាននចញ ការណែនាំអាំពីការនត្ ើត្បាស់របាាំងម្ុខ 
ណ លរត្មូ្វឲ្យានការនត្ ើត្បាស់ទូលាំទូលាយនូវរបាាំងម្ុខសត្ា ់សាជិកថ្នាធារែជន និងកម្មករ 
នៅត្គ ់ទីតាាំង នត្ម្ើការង្ហរ និងាធារែៈណ លានការត្ ឈម្នឹងហានិភ័យខពស់។ ព័រ៌ានលម្ែ ិរ
ណ លរមួ្ានត្គ ់លកខខែឌ រត្មូ្វ និងការនលើកណលង ចាំនពាេះចា ់ទាំងននេះអាចរកបាននៅកន ុង 
ការណែនាំ។  

ការណែនាំអាំពីរបាាំងម្ុខរ ស ់CDPH 
គឺសែ ិរនៅនត្កាម្ការនធ្វ ើ ចច ុ បននភាព ណនែម្ន យណផ្ែកនលើការយល់ ឹងណ  
 វទិាាន្រសែ ចច ុ បនន ថ្នការចម្លងវរីុសណ ល ោែ លយយានការការពារ -19 ។ 
សូម្ពិនិរយនម្ើលនគហទាំព័ររ ស់ CDPH សត្ា ់ការណកសាំរលួ។ 

 

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


 

 

ណផន្ការជាក់លាក់សម្រាប់កណន្លងរធ្ា ើការ 

• ចងត្កងណផ្នការជាលាយលកខែ៍អកសរជាក់លាក់មួ្យ ទ ់ាែ រ់ជាំងឺកូវ ី-19 
នៅត្គ ់ទីតាាំង អនុវរែការវាយរថ្ម្លលម្ែ ិរនលើហានិភ័យថ្នត្គ ់ជាំនញ និងកិចចការ 
រចួចរ់តាាំងអនកនម្ើលការាន កត់្រង់ឋ នីយ ឋ ននីមួ្យៗន ើម្បីអនុវរែណផ្នការ។ 

•  ក់ ញ្ច លូនូវ ការណែនាំអាំពីរបាាំងមុ្ខរ ស់ CDPHនៅកន ុងណផ្នការជាក់លាក់សត្ា ់
កណនលងនធ្វ ើការនិង ញ្ច លូនោលការែ៍មួ្យសត្ា ់ត្គ ់ត្គងនលើការនលើកណលង។ 

• កាំែរ់ព័រ៌ានទាំនក់ទាំនង 
ម្នទ ីរសុខាភិបាលកន ុងរាំ ន់ណ លកណនលងននេះានទីតាាំងសែ ិរនៅ ន ើម្បីផ្សពវផ្ាយ 
ព័រ៌ានអាំពីការផុ្្េះន ើងថ្នជាំងឺកូវ ី-19 កន ុងចាំនោម្កម្មករ។ 

•  ែត ុ េះ ោែ ល និងផ្ែល់ ាំែឹង ល់កម្មករ និងរាំោងកម្មករ អាំពីណផ្នការ 
នហើយផ្ែល់ភាពង្ហយត្សួលជូនកម្មករ និងរាំោងរ ស់ពួកនគ 
កន ុងការណសវ ងរកព័រ៌ានណផ្នការ។ 

• វាយរថ្ម្លសាា ររ ូវនែឲ្យបាននទៀរទរ់ន ើម្បីធានអនុនលាម្ភាពតាម្ណផ្នការ 
និងឯការ និងណករត្មូ្វភាពខវេះចននល េះណ លបានរកន ើញ។ 

• អនងារតាម្ នត្គ ់ជាំងឺកូវ ី-19 ទាំងអស់ រចួកាំែរ់ថានរើកតាែ ពាក់ព័
នធនឹងការង្ហរោមួ្យណ ល អាចជាណផ្នក ងាហានិភ័យថ្នការឆ្លងនរាគ។ 
នធ្វ ើ ចច ុ បននភាពណផ្នការតាម្ការចាំបាច់ ន ើម្បីទ ់ាា រ់ ម្ិនយយានករែី ណនែម្។ 

• អនុវរែ ាំនែើរការ និងពិធ្ីការចាំបាច់នននៅនពលណ លកណនលងនធ្វ ើការ
ានការផុ្្េះន ើងថ្នការឆ្លង ត្ស តាម្ នោលការែណ៍ែនាំរ ស ់CDPH។ 

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

• ជូន ាំែឹង ល់និនោជិកទាំងអស់ជាលាយលកខែ៍អកសរនិងនិនោជិករ ស់និនោ
ជិក   ណ លជា ់កិចចសនា,  ណ លត្ ណហលជាត្រវូបាន  េះពាល់នៅនឹងជាំងឺកូវ ី-19 
និង រាយការែ៍ពីការផុ្្េះនៅកណនលងនធ្វ ើការនៅម្នទ ីរសុខាភិបាលកន ុងរាំ ន់។ 
សត្ា ់ព័រ៌ាន  ណនែម្សែ ីពីទាំនួលខុសត្រវូរ ស់និនោជិកនត្កាម្ AB 685 (ជាំពូក 
84, លកខនែ ិកៈ ឆ្ន ាំ 2020) នោងនៅនលើ ការពត្ងឹងការអនុវរែនិងរត្មូ្វការ
របាយការែ៍និនោជិក  ពី Cal/OSHA និង សាំនួររ ស់និនោជកអាំព ីAB 685 
ម្កព ីCDPH។ 

• ត្ កាន់ខាា  ់នូវនោលការែ៍ណែនាំខាងនត្កាម្។ 
ការខកខានមិ្នបាននោរពតាម្នសចកែ ីននេះអាច ងាឲ្យាននកើរជាំងឺនៅកណនលងនធ្វ ើការ 
ណ លអាចនឹង ោែ លឲ្យានការ ិទ ឬ កក់ត្ម្ិរនលើត្ រិ រែ ិការនផ្សងៗ 
ជា នោែ េះអាសនន។ 

 
 
 
 

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://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


 

ម្របធាន្បទរផេងៗសម្រាប់វគ្គបរណាត ោះបណាត លកម្មករ 

• ព័រ៌ានសែ ីពីជាំងឺកូវ ី-19 វធីិ្ការពារវាពីការរកីរាល លនហើយនរើ ណ លានហានិភ័យ
ខពស់ សត្ា ់ ជាំងឺធ្ៃន់ធ្ៃរ ឬការាល  ់។ 

• ការត្រួរពិនិរយន យខល នួឯងនៅផ្ទេះ រមួ្ទាំងការសនងារសីរុែហភាព 
និង/ឬការត្រួរពិនិរយនរាគ សញ្ជា ន យនត្ ើនោលការែ៍ណែនាំរ ស ់CDC។ 

• ារៈសាំខាន់ថ្នការម្ិននធ្វ ើការនៅការោិល័យ 

o ត្ សិនន ើកម្មករាននរាគសញ្ជា ថ្នជាំងឺកូវ ី-19 ូចណ លពិពែ៌នន យ CDC, 
រមួ្ាន ត្គនុនៅែ  ឬត្គនុញាក់ កែក  ក នងហ ើម្ម្ិន ល់ោន  ឬពិបាក ក នងហ ើម្ 
ហរ់ននឿយ ឈឺាច់ ុាំ ឬឈឺខល នួ ឈឺកាល បារ់ ង់រសជារិ ឬកល ិនកន ុងនពលងមីៗ 
ឈឺ ាំពង់ក រឹងត្ចមុ្េះ ឬនហៀរ សនម្ារ ចង់កអ រួ កអ រួចនង្ហែ រ ឬរាគរសូ ឬ 

o ត្ សិនន ើកម្មករននោជិរត្រវូនគនធ្វ ើនរាគវនិិចឆ ័យន ើញានជាំងឺកូវ ី-19 
នហើយមិ្នទន់ ញ្ច  ់ការ ក់ឲ្យនៅ ច់ន យណ កនៅន ើយ ឬ 

o ត្ សិនន ើ នៅកន ុងរយៈនពល 14 ថ្ងៃ កម្មករបាន  េះពាល់នឹងនរោាន ក់ណ ល 
នគនធ្វ ើនរាគ  វនិិចឆ ័យន ើញានជាំងឺកូវ ី-19 
នហើយត្រវូនគចរ់ទុកថាអាចនឹងចម្លងនរាគ (ឧ. កាំពុងសែ ិរ 
នត្កាម្ការ ក់ឲ្យនៅ ច់ន យណ ក)។ 

• ន ើម្បីត្រ  ់ម្កនធ្វ ើការវញិ  នទ  ់ពីការនធ្វ ើនរាគវនិិចឆ ័យរកជាំងឺកូវ ី-19 
 នទ  ់ពី ាំនពញតាម្នោលការែ៍ណែនាំរ ស ់CDPH សែ ីពីការវលិត្រ  ់នៅនធ្វ ើការ 
ឬនៅនរៀនវញិ នត្កាយពីការនធ្វ ើនរាគវនិិចឆ ័យរកជាំងឺកូវ ី-19 នហើយ។ 

• ន ើម្បីសុាំនោ ល់ពីនពទយ ត្ សិនន ើនរាគសញ្ជា រ ស់ពួកនគកាន់ណរធ្ៃន់ធ្ៃរ 
រមួ្ានការឈឺច ់រុាាំថ្រ៉ៃ ឬណែនត្ទងូ វនងវងាម ររី ឬ ម្ុខ ឬ  ូរារ់ន ើងាវ យ។ 
 ចច ុ បននភាព និងនសចកែ ីលម្ែ ិរនផ្សងៗ អាចរកបាននៅនលើនគហទាំព័ររ ស ់CDC។ 

• ារៈសាំខាន់ថ្នការសាែ រថ្ ន យទឹក និងា  ូបានញឹកញា ់ 
រមួ្ានការ ុសលាងនឹង ា  ូ  រយៈនពល 20  វនិទី 
(ឬន យនត្ ើទឹកអនម្័យសាែ រថ្ ណ លានារធារុ ethanol រិច ាំផ្ុរ 60% 
(លែ ាំផ្ុរ) ឬ isopropanol រិច ាំផ្ុរ 70% (ត្ សិនន ើផ្លិរផ្លននេះម្ិន អាចទុកណកបរ 
ថ្ កុារណ លមិ្នានអនកនម្ើល) នៅនពលកម្មករមិ្នអាចន ើរនៅកាន់ឡា ូរ 
ឬកណនលងលាងថ្   ូច ាននៅកន ុង នសចកែ ីណែនាំរ ស់ CDC)។ ហាម្នត្ ើទឹកអនម្័យ
ជាមួ្យនម្តាែុល  ពីនត្ពាេះវាពុលខាល ាំង ទាំងសត្ា ក់ុារ និងម្នុសសនពញវយ័។ 

• ារៈសាំខាន់ថ្នការរកាគាល ររាងកាយ ទាំងនៅកណនលងនធ្វ ើការ និងនត្ៅនា ងនធ្វ ើការ 
(សូម្អានណផ្នក អាំពីការរកាគាល ររាងកាយ ខាងនត្កាម្)។  

• ការនត្ ើត្បាស់របាាំងមុ្ខបានត្រឹម្ត្រូវ រមួ្ាន៖ 

o របាាំងម្ុខម្ិនណម្នជាឧ ករែ៏ការពារខល នួ (PPE) ននេះនទ។ 

o របាាំងម្ុខម្ិនជាំនួសឲ្យភាពចាំបាច់ថ្នការរកាគាល ររាងកាយ 
និងការលាងសាែ រថ្ ញឹកញា ់ននេះនទ។ 

o ត្រវូពាក់របាាំងមុ្ខត្គ នពញពីនលើត្ចម្ុេះ និងារ់។ 

o កម្មករត្រវូលាង ឬជូរទឹកអនម័្យសាែ រថ្  នៅម្ុននពល និងនត្កាយនពលពាក់ 
ឬរត្ម្ង់របាាំងមុ្ខ។ 

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.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  េះពាល់ណភនក ត្ចម្ុេះ នហើយនិងារ់។ 

o ម្ិនត្រវូនត្ ើរបាាំងម្ុខណរមួ្យរមួ្ោន  នហើយត្រវូនបាកសាែ រ 
ឬនបាេះនចលនត្កាយនត្ ើម្ែងរចួ។  

• ព័រ៌ានណ លាននៅកន ុងឯការណែនាំ រ ស ់CDPH សត្ា ់ការនត្ ើត្បាស់ា ស់ 
ណ លកាំែរ់កាលៈនទសៈ ណ លា ស់ចាំបាច់ត្រវូពាក់ 
និងការនលើកណលងក៏ ូចជានោលការែ៍ ចា ់ការង្ហរ 
និងការអនុវរែជាក់ណសែ ងណ លននោជក់បានអនុវរែ 
ន ើម្បីធានការនត្ ើត្បាស់ា ស់ឲ្យបានត្រឹម្ត្រូវ។ ការ នោែ េះ ោែ លក៏ត្រវូ ញ្ច លូផ្ងណ រនូវ 
នោលការែ៍រ ស់ននោជក់នលើរន ៀ ត្គ ់ត្គងអនកណ លទទួលបាននលើកណលងម្ិនពាក់រ
បាាំងម្ុខ។  

• ធានថាអនកផ្ដល់នសវា អនកនធ្វ ើការ នោែ េះអាសនន  ឬអនកជា ់កិចច 
សនានៅកណនលងននេះក៏ត្រវូបាន 
 នោែ េះ ោែ លឲ្យបានត្រឹម្ត្រវូនៅកន ុងនោលននោបាយការពារនម្នរាគកូវ ី-19 
និងានការ ផ្គរ់ផ្គង់ចាំបាច់ និង PPE។ ពិភាកាការទទួលខុសត្រវូទាំងននេះ ជាម្ុន 
ជាមួ្យអងគភាពណ លាន កម្មករនិនោជិរ ណែែ រ និង/ឬជា ់កិចចសនា។  

• ពរ៌ាននលើការឈ ់សត្ាកន យានត្បាក់ន ៀវរស៍ រ ស់ 
កម្មករនិនោជិរអាចនឹងត្រវូបានទទួលសិទធិ នឹងនធ្វ ើឲ្យវាាន 
ភាពង្ហយត្សួលណផ្នកហិរញ្ា វរថ ុកន ុងកាំ ុងនពលាន ក់នៅកន ុងផ្ទេះ។ 
នម្ើលព័រ៌ាន ណនែម្សែ ីពីកម្ម វធីិ្  រ ឋ ភិបាល 
ោាំត្ទការឈ ់សត្ាកឈឺនិងសាំែងកម្មករសត្ា ់ជាំងឺកូវ ី-19 19 រមួ្ានសិទធិឈ ់
សត្ាកឈរឺ ស់កម្មករនត្កាម្ចា  ់ត្កមុ្ត្គួារ ាំ ូង ការនឆ្ល ើយ
រ ចាំនពាេះនម្នរាគវរីុសកូរ៉ៃ ូោ។   

 

ការរធ្ា ើរតសត  ន្ិងវធិាន្ការម្រគ្ប់ម្រគ្ងសម្រាប់បុគ្គល 

• ផ្ែល់ការនធ្វ ើនរសែ រកនរាគសញ្ជា  និងឬវាស់កាំនៅសត្ា ់ 
កម្មករនិនោជិរត្គ ់រ ូនៅម្ុននា ងចូលនធ្វ ើការ និងអនកលក ់អនកទទួលការ 
ឬកម្មករនិនោជិរនផ្សងនទៀរណ លចូលម្កកន ុងត្គឹេះាែ ន។ 
ធានថាអនកផ្ែល់ការនធ្វ ើនរសែ រកនរាគសញ្ជា  
ឬវាស់កាំនៅនជៀសវាងការ  េះពាល់ជិរសន ិទនឹងកម្មករ កន ុងគាល រណ លអាចនធ្វ ើនៅបាន។   

• ត្ សិនន ើរត្មូ្វឲ្យានការត្រួរពិនិរយន យខល នួឯងនៅផ្ទេះ ណ លជា 
ជនត្ម្ើសសម្ត្ស កន ុងការ ផ្ែល់វានៅតាម្ទីតាាំង ន យធានថាការពិនិរយ 
ត្រវូបានអនុវរែម្ុននពលកម្មករនិនោជិរចក នចញពីផ្ទេះសត្ា ់នវននធ្វ ើការរ ស់ 
ពួកនគ នហើយនោរពតាម្ CDC នោលការែ៍ណែនាំ  ូចណ ល បានពិពែ៌ននៅកន ុង 
ត្ ធាន ទ វគគ នោែ េះ ោែ លកម្មករនិនោជិរខាងនលើ។ 

• នលើកទឹកចិរែ ល់ ុគគលិក និងនភញៀវណ លឈឺ ឬកាំពុង ង្ហហ ញនរាគសញ្ជា ថ្នជាំងឺកូវ ី-19 
ឲ្យាន ក ់នៅផ្ទេះ។ 

• និនោជកត្រវូផ្ែល់ជូន 
និងធានថាកម្មករនត្ ើត្បាស់ត្គ ់ឧ ករែ៍ការពារណ លបានរត្មូ្វ រមួ្ាន 
ណវ៉ៃនតាការពារណភនក និងនត្ាម្ថ្  នៅកណនលងណ លចាំបាច់។ 

• និនោជកត្រវូពិចរោថាកណនលងោណ លអាចនត្ ើនត្ាម្ថ្ ត្ នភទនបាេះនចលបាន 
ន ើម្បី ណនែម្  ន្រងគ ់នលើការលាងសាែ រថ្  ឬការនត្ ើទឹកអនម្័យសាែ រថ្ ញឹកញា ់ 
ឧទហរែ៍៖ សត្ា  ់កម្មករណ លនធ្វ ើនរសែ រកនរាគសញ្ជា ឲ្យអនក ថ្ទ 

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
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html


 

ឬត្គ ់ត្គងវរថ ុនផ្សងៗណ លនគ  េះពាល់ជាទូនៅ។ 
កម្មករគួរពាក់នត្ាម្ថ្ នៅនពលកាន់វរថ ុណ លត្ ឡាក់ន យារធារុរាវថ្នរាងកាយ។ 

• និនោជកត្រវូចរ់វធិានការសម្ត្ស  រមួ្ានការ ក់ាល កសញ្ជា  នៅទីតាាំង យុទធាន្រសែ  
និង ណ លអាចនម្ើលន ើញបានលែ  និងកន ុងការ ញ្ជា ក់ការកក់ទុក ន ើម្បី
រំលឹក ល់ាធារែជនថាពួកនគត្រូវការនត្ ើត្បាស់ា ស់ និងអនុវរែការរកាគាល រ 
នហើយគួរលាងថ្ ជាមួ្យា  ូឲ្យបានញឹកញា ់ោ ងនហាចោសរ់យៈនពល 20  វនិទី, 
នត្ ើទឹកអនម្័យសាែ រថ្ ។ 

• សូម្រំលឹក ល់នភញៀវជាមុ្នន ើម្បីយកគត្ម្ មុ្ខន ើមិ្ន ូនចនេះនទពួកនគមិ្នគួរត្រវូបាន
អនុញ្ជា រយយចូលកន ុង រនិវែ (នលើកណលងណរការនលើកណលងការពាក់គត្ម្ ម្ុខ 
 ូចានណចង កន ុងការណែនាំ អាំពីរបាាំងម្ុខរ ស់ CDPH ). 
ពិចរោនធ្វ ើយយការត្គ ម្ុខអាចរកបាន សត្ា ់នភញៀវណ លអាច 
ម្ក ល់ន យោម នពួកនគ។ 

• នភញៀវ និងអនកចូលជួ គួរណរត្រវូបានត្រួរពិនិរយវាស់សីរុែហភាពនិង / 
ឬពិនិរយនរាគសញ្ជា នៅនពល ម្ក ល់ នសន ើសុាំឲ្យពួកនគនត្ ើទឹកអនម្័យសាែ រថ្  
នហើយត្រវូយកម្កជាមួ្យ និងពាក់ា សនៅ នពលមិ្ន រនិភាគអាហារ ឬនភសជាៈ។
(នលើកណលងការនលើកណលងពីការពាក់ គត្ម្ មុ្ខ ូចាន ណចងកន ុង 
ការណែនាំអាំពីរបាាំងមុ្ខរ ស់ CDPH )។  

•  ង្ហហ ញសាំែុាំថ្នវធិានណ លអាចនម្ើលន ើញបានចាស់  ល់អរិងិជន 
និង ុគគលិកនៅត្ចក ចូល ណ លជាលកខខែឌ សត្ា ់ការចូល។ 
 វធិានននេះអាចរា ់ ញ្ច លូនូវការណែនាំកន ុង ការនត្ ើត្បាស់ ទឹកអនម្័យសាែ រថ្  
ការរកាគាល ររាងកាយពីអរិងិជន ថ្ទនទៀរ នជៀសវាងការ  េះពាល់នលើថ្ផ្ទ នន
ណ លមិ្នចាំបាច ់ព័រ៌ានទាំនក់ទាំនងម្នទ ីសុខាភិបាលកន ុងរាំ ន់ 
និងការផ្លល ស់ ត រូនននលើនសវាកម្ម។  វធិានគួរណរានជាលកខែៈីីជីងល 
តាម្ណ លអាចនធ្វ ើនៅបាន ន យានជារ ូភាព រាំោង។ល។ 

 
ររបៀបការរធ្ា ើរោយាន្ែយល់រចញចូល, សាា ត 
ន្ិងសាល ប់រម្រោគ្ 

• ន ើអាចនធ្វ ើនៅបាន, ពិចរោ ាំន ើងា សុីនសាែ រ នសុ ទធខយល់ណ ល
ានត្ សិទធិភាពខពស់, នធ្វ ើយយ ត្ នសើរន ើងនូវរត្ម្ងខយល់រ សអ់ោរយយានត្ សិទធិភាពខព
ស់ ាំផ្ុរតាម្ណ លអាចនធ្វ ើនៅបាន, និងនធ្វ ើការណករត្មូ្វនផ្សងនទៀរ
ន ើម្បី នងា ើន រាិែខយល់ខាងនត្ៅ និងខយល់នៅកន ុងការោិល័យ 
និង រនិវែខាងកន ុងកណនលងនផ្សងនទៀរ។ 

• ពិនិរយនម្ើល នគហទាំព័រ CDPH ជានទៀងទរ ់
សត្ា ់ព័រ៌ានងមីៗសែ ីពីគុែភាពខយល់កន ុងផ្ទេះ និង ការណែនាំអាំពីខយល់នចញចូល
សត្ា ់ជាំងឺណ លចម្លងតាម្ខយល់នៅកន ុងកណនលងអោរ។ 

• អនុវរែការសាែ រឲ្យបានហមរ់ចរ់នៅរាំ ន់ណ លានចរាចរែ៍ម្ាញឹកខពស់  ូចជា 
កណនលងរង់ចាំ រ ស់អរិងិជន និងកណនលងទទួលនភញៀវ  នទ ់សត្ាករ ស់ ុគគលិក ។ល។ 
រមួ្ទាំងកណនលងនចញចូល ាន ូចជា ជនែដ ើរន ើរ និងជនែដ ើរយនែ ត្ អ ់ ជាន ើម្។ 
សាល  ់នម្នរាគឲ្យបានញឹកញា ់ចាំនពាេះថ្ផ្ទណ លត្រវូបាន  េះពាល់ញឹកញា ់ ូចជា  ញ្ា រ 
ា សុីន ការឥែទន ផ្លទ ាំងនអត្កង់  េះ   ូរុង ត្   ់កាន់ ិទន ើកទវ រ កណនលងត្ចរថ្  
 ងគន ់ឧ ករែល៍ាងសាែ រថ្  ។ល។ 

• សាល  ់នម្នរាគនលើឧ ករែ៍ណ លនត្ ើរមួ្ោន  ចននល េះនពលថ្នការនត្ ើនីមួ្យៗ។ 

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


 

• ផ្ែល់ា សុីនបាញ់ទឹកអនម័្យលាងថ្ សវ ័យត្ វរែ ិនៅតាម្ត្គ ់
រាំ ន់ត្ រិ រែ ិការសត្ា ់អរិងិជន និងកម្មករនត្ ើត្បាស់។  
រំលឹកសាជិកាធារែៈជន (ន យនត្ ើសញ្ជា  និង/ឬរលឹកន យផ្លទ ល់  ារ់) 
កុាំឲ្យ  េះណភនក ត្ចម្ុេះ និងារ់រ ស់ពួកនគ។  

• ផ្ែល់រ ស់រ រណ លនត្ ើនបាេះនចល ឬណ លអាចនត្ ើបានណរម្ែង នៅនពល
ោណ លអាចនធ្វ ើនៅបាន  ូចជាណវនតា 3D។ 
ត្ សិនន ើម្ិនអាចផ្ដល់ជូនរ ស់ជាំនួសណ លអាចនបាេះនចលបាននទ ត្រវូ 
សាល  ់នម្នរាគរ ស់នត្ ើត្បាស់ទាំងននេះឲ្យបានត្រឹម្ត្រវូម្ុន និងនត្កាយនពលអរិងិជន 
នត្ ើត្បាស ់រចួ។ 

• លាងសាែ រ និងសាល  ់នម្នរាគរាំ ន់ណ លានសកម្មភាពអរិងិជន នទ  ់ពកីារ
នត្ ើត្បាសរ់ចួឲ្យ បានហមរ់ចរ់។ ការសាែ រននេះអាចាន ូចជា ការសាល  ់នម្នរាគនលើរុ 
នៅអ ីនៅអីសុវរែ ិភាព កុារ  នទ ់រូចៗ ផ្លទ ាំងនអត្កង់  េះជាន ើម្។ 
អនុញ្ជា រឲ្យាននពលនវលាត្គ ់ត្ោន់សត្ា ់ការសាល  ់នម្នរាគឲ្យត្រឹម្ត្រូវតាម្ការណែ
នាំរ ស ់ផ្លិរផ្ល។ ថាន ាំសាល  ់នម្នរាគណ លទទួលាគ ល់ន យទីភាន ក់ង្ហរការពារ 
 រាិែ នត្រវូការនពល នវលានៅនសើម្ជាអ ប រា (ពីពីរ ីវនិទី  ល់ពីរ ីនទ)ី 
ន ើម្បីានត្ សិទធភាពត្ ឆ្ាំងនឹង  វរីុសកូរ៉ៃោូរ ស់ម្នុសស។ 

• លាងសាែ រ 
និងសាល  ់នម្នរាគនលើថ្ផ្ទននណ លនត្ ើរមួ្ោន ជាត្ ចាំន យក ុគគលិកនៅចននល េះនវន 
នធ្វ ើការនីមួ្យៗ ឬរវាងអនកនត្ ើត្បាស់ ជារមួ្ថ្ផ្ទមួ្យោណ ល  េះពាល់ញឹកញា ់ជាង 
រមួ្ានជាអាទិ៍ ថ្ផ្ទកណនលងការង្ហរ ន ិកា ា សុីនងរចម្លង កូននា ឧ ករែ៍សាែ រ 
ា សុីននហគម្ជាន ើម្។ល។ នជៀសវាងការណចករំណលកឧ ករែ៍ ូចជា ទូរស័ពទ នងន លរ 
នត្គឿងា សុីន និងឧ ករែ៍កន ុង ការោិល័យតាម្ណ លអាចនធ្វ ើនៅបាន។ ម្ិនត្រវូនត្ ើ 
PPE រមួ្ោន ជា ច់ខារ។ 

• ផ្ែល់នពលនវលាយយ ុគគលិកបាននរៀនលាងសាែ រថ្ កន ុងនា ងនវននធ្វ ើការរ ស់ពួកនគ។ 
កាំែរ់ ការង្ហរសាែ រកន ុងនា ងនធ្វ ើការជាណផ្នកមួ្យថ្នការពវកិចច
ការង្ហររ ស់និនោជិរ។ ទិញផ្លិរ 
ផ្លជនត្ម្ើសនផ្សងៗសត្ា ់ត្កមុ្ហ ុនសាែ ររ ស់ភាគីទី ីន ើម្បីជួយ ាំនពញរត្មូ្វការស
ាែ រណ លនកើនន ើង តាម្ការចាំបាច់។  

• ភាា  ់ផ្លិរផ្លអនម័្យនននៅនឹងឧ ករែ៍ រុការោិល័យ និង ញ្ា រជាំនួយ រមួ្ាន 
ទឹក អនម័្យសាែ រថ្  និងសាំ ីជូរសាល  ់នម្នរាគ 
និងផ្ែល់ទឹកអនម្័យសាែ រថ្ ផ្លទ ល់ខល នួ ល់ 
 ុគគលិកទាំងអស់ណ លជួយសត្មួ្ល ល់អរិងិជនន យផ្លទ ល់។ 

• ធានថាឋ នីយ ឋ នអនម័្យន ើក ាំនែើរការ និងនៅាន សត ុកត្គ ់នពលនវលា 
នហើយផ្ែល់ ណនែម្ នូវា  ូ  ត្ក ស់ជូរ និងទឹកអនម័្យសាែ រថ្ នពលចាំបាច់។ 

• ផ្ែល់ធ្នធានន ើម្បីនលើកកម្ពស់អនម័្យផ្លទ ល់ខល នួរ ស់និនោជិរ។ 
ការផ្ដល់ជូនននេះនឹងាន ូចជា ត្ក សជូរ់ារ់ ធ្ុងសាំរាម្ន ើកន យម្ិននត្ ើថ្  
ា  ូលាងថ្  នពលនវលាត្គ ់ត្ោន់សត្ា ់ ការ លាងថ្  
ទឹកអនម័្យសាែ រថ្ ណ លានជារិអាល់កុល សាំ ីជូរសាល  ់នម្នរាគ និងកណនសង 
នត្ ើនបាេះនចល។ 

• នពលនត្ជើសនរសីារធារុគីម្ីសាល  ់នម្នរាគ, ត្រវូនត្ ើផ្លិរផ្ល
ណ លអនុញ្ជា រឲ្យនត្ ើត្បាស់ត្ ឆ្ាំង នឹងជាំងឺកូវ ី-19 នៅកន ុង ញ្ា ីអនុញ្ជា រឲ្យនត្ ើត្បាស់
រ ស់ទីភាន ក់ង្ហរការពារ រាិែ ន (EPA)-និងនធ្វ ើតាម្ការណែនាំការនត្ ើត្បាស់ផ្លិរផ្ល។ 
នត្ ើារធារុសាល  ់នម្នរាគ ណ លានាល ក 
ថាានត្ សិទធភាពត្ ឆ្ាំងនឹងនម្នរាគ ងាជាំងឺ (emerging viral pathogens) លាយនម្ៅ 

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


 

ខារ់រាវសាែ រផ្ទេះ (diluted household bleach solutions) (លាយ 5 ាល  ត្ពាបាយកន ុង 
ចាំែុេះទឹកមួ្យហាគ  ុង) ឬទឹកអាល់កុលណ លានជារិអាល់កុលរិច ាំផ្ុរ 70% 
លមម្នឹងសាែ រ នលើថ្ផ្ទ។ 
ផ្ែល់ការ នោែ េះ ោែ ល ល់កម្មករសែ ីអាំពីនត្ោេះថាន ក់កន ុងការនត្ ើត្បាស់ារធារុគីម្ី 
នោលនៅអនកផ្លិរ រត្មូ្វការខយល់នចញចូល និងលកខខែឌ រត្មូ្វរ ស់ Cal/OSHA 
សត្ា ់ការ នត្ ើត្បាស់ន យសុវរែ ិភាព។  កម្មករណ លនត្ ើត្បាស់ត្   ់ត្  រសាែ រ 
ឬារធារុសាល  ់នម្នរាគត្រវូពាក់នត្ាម្ថ្  និងឧ ករែ៍ការពារនផ្សងនទៀរតាម្ការ
ណែនាំនត្ ើផ្លិរផ្ល។ អនុវរែ វធីិ្ាន្រសែ  
សាែ រន ើម្បីឲ្យានសុវរែ ិភាពសត្ា ់អនកជាំងឺហឺរ ណ លណែនាំ ន យម្នទ ី 
សុខភាពាធារែៈរ ស់រ ឋ California 
និងន ើម្បីធានឲ្យានខយល់នចញចូលបានត្រឹម្ត្រូវ។ 

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

• ថ្លរត្មូ្វ 
ឬណកណត្ នា ងកន ុងអោរន ើម្បីផ្ែល់នពលនវលាត្គ ់ត្ោន់ន ើម្បីឲ្យានការសាែ រន យ  
ហមរ់ចរ់ឲ្យបាននទៀងទរ់។ 

•  ាំន ើង និងនលើកទឹកចិរែឲ្យនត្ ើការឥែទន និងឧ ករែ៍ណ លមិ្នត្រវូការនត្ ើថ្  
ន ើអាចនធ្វ ើ នៅបាន ាន ូចជា អាំពូលសិនសឺច ់ចលន 
ត្ ព័នធ ទូទរ់ត្បាក់ន យម្ិនបាច់  េះា សុីន ា សុីនផ្ដល់ា  ូ  
និងត្ក សអនម័្យសវ ័យត្ វរែ ិ និងត្ ព័នធកាំែរ់នពលនវលា។ 

• ន ើអាចនធ្វ ើនៅបាន, កុាំសាែ រកាំរាលឥ ឋន យនបាសសាែ រ ឬវធីិ្នផ្សង
នទៀរណ លអាច ាំ ណ កធារុ  ងាជាំងឺចូលនៅកន ុងខយល់បាន លុេះត្តាណរម្នុសសទាំ
ងអស់នៅរាំ ន់ននេះានឈុរ PPE សម្ ត្ស ។ នត្ ើា សុីន ូម្ធូ្លីណ លានរត្ម្ង 
HEPA នៅត្គ ់ទីកណនលងណ លអាចនធ្វ ើនៅបាន។ 

 

រគាលការែ៍ណែនាំសត ីពីការរកាគ្ាល តោងកាយ 
• ការម្រពាន្៖ គាល ររាងកាយណរមួ្យ គឺមិ្នត្គ ់ត្ោន់ន ើម្បីការពារការឆ្លងថ្នជាំងឺកូវ ី-

19 នទ។ 

• កាំែរ់ត្កមុ្អរិងិជននៅជាត្កមុ្ត្គួារមួ្យ។ 
ម្នុសសណ លម្កពីត្គួារណរមួ្យម្ិនចាំបាច់ នៅ ច់ពីោន ត្បាាំមួ្យហវ ីរនទ។ 

• នរាងភាពយនែណ លផ្ែល់នូវម្ហ  ូអាហារ និងនភសជាៈគួរណរនលើក
ទឹកចិរែឲ្យអរិងិជន ញ្ជា ទិញតាម្ អុីនធ្ឺែិរ ឬតាម្ទូរស័ពទតាម្ណ លអាចនធ្វ ើនៅបាន 
និងនរៀ ចាំរ ស់រ រឲ្យបានរចួជានត្សចន ើម្បីអាចម្កយកនៅតាម្ ញ្ា របាន។ 
នត្ ើសញ្ជា ណ លអាចនម្ើលន ើញន ើម្បីធានថាអរិងិជនរកាគាល ររាងកាយោ ងរិចត្បាាំ
មួ្យហវ ីរកន ុងនពលរត្ម្ង់ជួរ។  ាំន ើងរនាំងការពារណ លមិ្នអាចឆ្លងការ់បាននៅ 
 ញ្ា រផ្ដល់ម្ហ  ូអាហារ ត្ សិនន ើអាច។  

• នត្ ើត្បាស់ត្ ព័នធ នចញសាំ ុត្រកក់តាម្នពល និងទាំននើ  រមួ្ទាំងនត្ ើកណនលងអងគ ុយ 
ណ លកាំែរ ់ជានត្សច ឬកណនលងនលងកម្ានែ  ណ លអាចនធ្វ ើនៅបាន 
នធ្វ ើនរៀ ចាំការចូលនលងរ ស់អរិងិជន និងជួយរកាឲ្យបាននូវគាល ររាងកាយ។ 
នសន ើសុាំឲ្យនភញៀវរង់ចាំនៅកន ុងោនជាំនិេះរ ស់ខល នួរហូរ ល់នពលណ លពួកនគបានកក់ទុក 
នហើយចូល ខាងកន ុង និងនចញនៅវញិជាត្កមុ្ណរមួ្យ 
ន ើម្បីការ់ នែយការន ើរការ់ោន រវាងនភញៀវ និង ុគគលិក។ 

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


 

• ចរ់ ុគគលិកឲ្យត្គ ់ត្គងការផ្លល ស់ទីរ ស់អរិងិជននៅនពលសកម្មភាពនលងកម្ានែអា
ចនធ្វ ើឲ្យពួកនគសែ ិរនៅគនល រត្បាាំមួ្យហវ ីរពីោន ,   ូចជាការ ង្ហហ ញផ្ល វូនភញៀវនៅកណនលង
អងគ ុយ ទ ់ាា រ់ការ  ត្មូ្លផុ្្ាំនៅកណនលងរមួ្ចនងែៀរ, ។ល។ 

• អនុវរែ វធិានការែ៍ននន ើម្បីធានឲ្យបាននូវការរកាគាល ររាងកាយោ ងរិចត្បាាំមួ្យ
ហវ ីររវាង អរិងិជន  ូចជានៅនពលអរិងិជនកាំពុងរង់ចាំកន ុងជួរ។ 
ននេះអាចរមួ្ ញ្ច លូទាំងការ នត្ ើត្បាស់ ទីតាាំងគាល រឬសញ្ជា  
(ឧទហរែ៍សញ្ជា សាំោល់នលើកត្ាល ឬសញ្ជា ន ើម្បីចងអ ុល  ង្ហហ ញកណនលង 
ណ លកម្មករនិងអរិងិជន/អរិងិជនគួរឈរ) ។ 

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

•  ុគគលិកទាំងអស់គួរណរការ់ នែយ នពលនវលានៅជិរនភញៀវកន ុងចាៃ យត្បាាំមួ្យហវ ីរ។ 

• កាំែរ់ផ្ល វូ ច់ន យណ កសត្ា ់ការចូល និងនចញនៅកន ុងទីតាាំង កណនលងអងគ ុយ 
កណនលងនធ្វ ើការជា ន ើម្ ន ើអាចនធ្វ ើបាន ន ើម្បីជួយរកាគាល ររាងកាយ និងការ់ នែយ
ចាំនួនម្នុសសន ើរឆ្លងការ់ោន ។  នងា ើរផ្ល វូន ើរកន ុងាល និងផ្ល វូន ើរមួ្យទិសសត្ា ់ការ
ន ើរន យនងមើរនជើង ត្ សិនន ើអាច ន ើម្បីកុាំ ឲ្យ ុគគលិក និងនភញៀវន ើរឆ្លងការ់ោន ។ 

• ពិចរោផ្ែល់ជូនកម្មករណ លនសន ើសុាំជនត្ម្ើសការពវកិចចណ លបានណកណត្ ណ លការ់ នែយ
ការ   េះពាល់រ ស់ពួកនគជាមួ្យអរិងិជន និង ុគគលិកនផ្សងនទៀរ (ឧ. 
ការត្គ ់ត្គងារនពើភ ័ែឌជាជាងនធ្វ ើការជាអនកគិរលុយ ឬត្គ ់ត្គងរត្មូ្វការរ ឋបាល 
តាម្រយៈការនធ្វ ើការពីចាៃ យ)។  

• កាំែរ់រចនសម្ព ័នធកណនលងនធ្វ ើការន ើងវញិ ត្ សិនន ើអាចនធ្វ ើនៅបាន 
ន ើម្បីអនុញ្ជា រឲ្យានចាៃ យ ត្បាាំមួ្យហវ ីរពីោន រវាង ុគគលិក។ 
នរៀ ចាំការត្ ជុាំរូចៗជាងមុ្ននៅតាម្កណនលងនន ន ើម្បីរកា នោលការែ៍គាល រ
រាងកាយ និងពិចរោនរៀ ចាំការត្ ជុាំនៅខាងនត្ៅ ឬតាម្រយៈនវទិកាតាម្ អុីនធ្ឺែិរ 
ឬទូរស័ពទ។ 

• ធានថាកម្មករអាចរកាគាល ររាងកាយនៅកន ុង នទ ់សត្ាក, នត្ ើរនាំង, 
 នងា ើនចាៃ យរវាង រុ/ នៅអីន ើម្បីខែឌ ណចកកម្មករ ។ ល។ ន ើអាចនធ្វ ើនៅបាន 
 នងា ើរកណនលងសត្ាកខាងនត្ៅអោរ ន យ ាន ាំ ូល 
និងការនរៀ ចាំកណនលងអងគ ុយណ លធានឲ្យបាននូវគាល ររាងកាយ។ នលើក ទឹកចិរែកម្មករ  
ពីការជួ ជុាំោន កន ុងនពលសត្ាក និងធានថាពួកនគម្ិន រនិភាគ 
ឬផ្ឹកន យោម នរបាាំងមុ្ខនៅចាៃ យ ត្បាាំមួ្យហវ ីរននេះនទ។ 

•  ក់ណ នកាំែរ់ ណនែម្នៅនលើចាំនួន ុគគលិកនៅកន ុងទីតាាំង ិទជិរ  ូចជា នទ ់
ផ្គរ់ផ្គង់ និងទីតាាំង ញ្ា រ ន ើម្បីធានការនៅ ច់ពីោន ោ ងរិចត្បាាំមួ្យហវ ីរន ើម្បី
ការ់ នែយ ការចម្លង  វរីុស។ 

• ការកាំែរ់នា ងសត្ាក ោែ ក់ោន  ត្ស តាម្ ទ បញ្ា រែ ិត្បាក់ឈន លួ 
និងនា ងនពលន ើម្បីរកា ពិធី្ការរកាគាល ររាងកាយ។ 

• នរៀ ចាំចាំែរោនយនែន ើងវញិន ើម្បីការ់ នែយចាំែុចត្ មូ្លផុ្្ាំ 
និងធានឲ្យបាននូវការនៅ ច់ ពីោន ឲ្យបានត្រឹម្ត្រវូ (ឧទ. ត្គ ់កណនលងនផ្សងនទៀរ 
ការ ង់ត្បាក់ន យម្ិន  េះា សុីន។ល។ ) 

 
 
 



 

ការពិចារណាបណន្ែម្ចាំរ ោះរោងភាពយន្តកន ុងអគារ 

• នត្ ើត្បាស់ត្ ព័នធកក់ន ើម្បីកាំែរ់ចាំនួនអនកចូលនម្ើលកន ុងនរាងភាពយនែ  
តាម្ណ លអាចនធ្វ ើនៅបាន។ កាំែរ់នពលនវលាម្ក ល់ជាណផ្នកមួ្យថ្នការកក់ 
ត្ សិនន ើអាចនធ្វ ើនៅបាន ន ើម្បីឲ្យអរិងិជនម្ក  ល ់
និងចូលនរាងភាពយនែនៅតាម្ត្កមុ្ណ លបានកាំែរ់។ 

•  នងា ើរត្ចកចូល និងនចញទម្ទិសនៅកន ុងនរាងកុនតាម្ណ លអាចនធ្វ ើនៅបាន។ 

• កាំែរ់រចនសម្ព ័នធ ន ើងវញិ  ិទ ឬន ើមិ្ន ូនចនេះនទ ត្រវូ កនៅអីនចញម្ិនឲ្យនត្ ើ 
ន ើម្បីធានបាន នូវគាល ររាងកាយោ ងនហាចោស់ត្បាាំមួ្យហវ ីររវាងអនកចូលនម្ើល។ 
ការនធ្វ ើណ  ននេះអាច រត្មូ្វឲ្យនធ្វ ើការអងគ ុយនៅជួរនផ្សងនទៀរ ឬ ិទ ឬ កនៅអីនចញពី 
រចន ័ទម “ផ្លទ ាំងត្រួរពិនិរយ” (នត្ ើជួរនីមួ្យៗ   ុណនែ ត្រវូត្បាក ថាោម ននរោាន ក់
នៅពីនត្កាយអនកនផ្សង) ន ើម្បីឲ្យអាច រកាគាល របាននៅត្គ ់ទិសនៅ។ 
សាជិកត្គួារណរមួ្យអាចអងគ ុយជាមួ្យោន បាន ណរត្រវូរកា 
គាល រោ ងរិចត្បាាំមួ្យហវ ីរពីត្កមុ្ត្គួារ ថ្ទនទៀរ។ 

• ចរ់ ុគគលិកឲ្យជួយអរិងិជនរកាគាល រម្ុននពល និងនត្កាយនពល ញ្ជច ាំង។ 
ការជួយននេះរមួ្ាន ការ ង្ហហ ញផ្ល វូនៅកណនលងអងគ ុយម្ុននពលការ ញ្ជច ាំងច ់នផ្ដើម្ 
និងការជូន ាំនែើរអរិងិជន នចញ ន យានសោែ  ់ធាន  ់ 
ន ើម្បីការ់ នែយការន ើរឆ្លងការ់ោន  ឬការត្ មូ្លផ្ត ុាំោន នៅកន ុងជួរត្ចក នចញ។ 

• ពិចរោនលើការនត្ ើត្បាស់នត្ាម្នៅអីអងគ ុយណ លអាចនបាេះនចលបាន ឬនបាកគក់
បាននៅតាម្ នរាងភាពយនែ ជាពិនសសនៅនលើថ្ផ្ទណ លានត្ នហាងណ ល
ពិបាកសាែ រឲ្យបានត្រឹម្ត្រវូ។ នបាេះនចល នហើយ ត រូកត្ាលនៅអីងមី រាល់នពលនត្ ើម្ែងៗ។ 

• ទ ់ និងរកាទវ រឲ្យនៅន ើកចាំហរកន ុងអាំ ុងនពលណ លនភញៀវចូលនត្ចើន 
នៅនពលអនកចូលនម្ើលកាំពុងចូល និងនចញពីកណនលងន ើអាចនធ្វ ើនៅបាន 
និងត្ស នៅតាម្ពិធ្ីារសនែ ិសុខ និង សុវរែ ិភាព។ 

• ពិចរោកាំែរ់ចាំនួនម្នុសសណ លនត្ ើ នទ ់ទឹកកន ុងនពលណរមួ្យ ន ើម្បីអនុញ្ជា រឲ្យាន 
ការរកាគាល ររាងកាយ។ 

 

ការពិចារណាបណន្ែម្ចាំរ ោះរោងភាពយន្តរបើកយាន្យន្ត
ចូល 

• នរៀ ចាំ ទីធាល ចរោនយនែន ើងវញិ ន ើម្បីធានថាោនយនែសែ ិរនៅគាល រោ ង 
រិចត្បាាំមួ្យហវ ីរ ពីោន ។  

• ោនយនែនីមួ្យៗអាចត្រវូបានកាន់កា ់ន យសាជិកត្គួារណរមួ្យ 
ណ លានទាំនក់ទាំនង ជិរសន ិទធជាមួ្យោន ។ ត្ សិនន ើមិ្ននត្ ើត្បាស់ នទ ់ទឹក 
ឬមិ្នម្កយកម្ហ  ូអាហារនទ នភញៀវត្រវូណរ សែ ិរនៅកន ុងោនយនែរ ស់ខល នួ។ នភញៀវ 
ម្ិនអាចអងគ ុយនៅខាងនត្ៅោនយនែរ ស់ពួកនគបាននទ ឧ. 
ន ើម្បីនម្ើលភាពយនែនៅជិរោនយនែរ ស់ពួកនគ។ 

• ធានឲ្យបាននូវការសាែ រ និងការសាល  ់នម្នរាគជានទៀងទរ់នៅតាម្ នទ ់ទឹក។ 

• ត្រវូនត្ ើត្បាស់ត្ ព័នធ ត្ រិ រែ ិការោម នាច់ត្បាក់ និងន យម្ិន  េះា សុីន 
តាម្ណ លអាចនធ្វ ើនៅ បាន។ ត្ សិនន ើាន ការ ញ្ជា ទិញ ការកក ់
និងការទូទរ់ត្បាក់សត្ា ់ អាជីវកម្មណ លោន យនែអាចន ើកចូល គួរណរ 
នធ្វ ើន ើងជាម្ុនតាម្រយៈអីុនធឺ្ែិន ឬតាម្ទូរស័ពទ។  



 

• អាហារសត្ា ់នរាងភាពយនែន ើកោនយនែចូលគួរណរនធ្វ ើការ ញ្ជា ទិញតាម្អីុនធ្ឺែិរ 
ឬតាម្ ទូរស័ពទ ត្ សិនត្ សិនន ើអាចនធ្វ ើនៅបាន នហើយគួរអាចម្កយកបាន ល់ទីតាាំង 
។ នសវាម្ហ  ូ អាហារម្កយកន យនងមើរនជើង គួរានសត្ា ់ការម្កយក 
ចាំនពាេះទាំនិញណ លបាន  ញ្ជា ទិញជា ម្ុន។ 
ត្ សិនន ើម្ិនានទាំនិញសត្ា ់ការ ញ្ជា ទិញជាម្ុន ននេះនទ ត្រវូធានថាអរិងិជនត្រវូ 
រកាគាល ររាងកាយបានត្រឹម្ត្រូវ នៅនពលរង់ចាំ ញ្ជា ទិញម្ហ  ូអាហារ។ 

• នរាងភាពយនែន ើកោនយនែចូល គួរណរផ្លែ កកម្ម វធីិ្ផ្ែល់ជូននទវ ង 
ន ើម្បីនជៀសវាងការផ្លែ ក ទាំង ត្សងុណរម្ែង។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 រត្មូ្វការ ណនែម្ត្រូវណរយកម្កពិចរោសត្ា ់ត្ ជាជនង្ហយរងនត្ោេះ. និនោជិរត្រវូណរនោរពតាម្សដង់ រ 

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

ម្ជឈម្ែឌ លត្គ ់ត្គង និង ង្ហា រជាំងឺ (CDC) រមួ្ទាំង ម្នទ ីសុខភាពាធារែៈថ្នរ ឋ California (CDPH) ផ្ងណ រ។ 

 ណនែម្នទៀរនិនោជកត្រវូនត្រៀម្ខល នួន ើម្បីណកណត្ ត្ រិ រែ ិការរ ស់ខល នួនៅនពលនោលការែ៍ណែនាំានការផ្លល ស់ ្ ូ

រ។ 

 

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