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ការណែនាំននេះត្រវូបានរចនន ើងន ើម្បីន េះត្ាយណនែកនិងសកម្ម
ភាពណ លន ើកនៅទូទាំងរ ឋ។   ៉ុណនែ , 
ម្ន្រនែ ីស៉ុខាភិបាលកន ុងមូ្ល ឋ នអាចអន៉ុវរែចា ់រឹងរងឹ ណនែម្
នទៀរត្ស តាម្លកខខែឌ ជាំងរឺាររារកន ុងរាំ ន់,  ូនចែេះ
និនោជកគួរណរ ញ្ជា ក់
ពីនោលននោបាយន ើកមូ្ល ឋ នណ លពាក់ព័នធនងណ រ។ 



 

ទិដ្ាភាពទូនៅ 
កាលពីថ្ងៃទី 19 ម្ីន ឆ្ែ ាំ 2020 កនលងនៅ ម្ន្រនែ ីស៉ុខភាពាធារែៈត្ ចាំរ ឋ 
និងត្ ធានម្នទ ីរស៉ុខភាពាធារែៈថ្នរ ឋ California បាននចញ ទ ញ្ជា មួ្យរត្មូ្វឱ្យត្ ជាជនរ ឋ 
California ភាគនត្ចើនសត្ាកនៅនទេះ ន ើម្បីទ ់ាា រក់ារឆ្លងរាល លថ្នជាំងឺកូវ ី-19 
កន ុងចាំនោម្ត្ ជាជន។ 

នគនៅមិ្នទន់ ឹងចាស់អាំពីនល  េះពាល់ថ្នជាំងឺកូវ ី-19 នៅនលើស៉ុខភាពត្ ជាជនរ ឋ California 
ថាោ ងោននេះនទ។ ជាំងឺណ លបានរាយការែ៍ម្កានតាាំងពីកត្មិ្រត្ាល 
(អែកខលេះព៉ុាំាននរាគសញ្ជា អវ ីនាេះ) រហូរ ល់កត្មិ្រជាំងឺធ្ៃន់ធ្ៃរណ លអាច ោែ លឱ្យាល  ់។ 
ត្កមុ្ជាក់លាក់មួ្យចាំនួន រមួ្ទាំងម្ន៉ុសសវយ័ចាំោស់អាយ៉ុ 65 ឆ្ែ ាំន ើងនៅ និងអែក
ណ លានាែ នភាពនវជាាន្រសែ ត្ ចាំកាយធ្ៃន់ធ្ៃរ  ូចជាជាំងឺន េះ ូង ឬសួរ 
ឬជាំងឺទឹកននម្ណនែម្ជាន ើម្កាំព៉ុងត្ ឈម្នឹងហានិភ័យខពស់ថ្នជាំងឺហរ់ ងហក់ធ្ៃន់ធ្ៃរ 
និងរត្មូ្វឱ្យចូលសត្ាកពាបាលកន ុងម្នទ ីរនពទយ។ ការចម្លងទាំនង
ជានឹងនកើរាននៅនពលម្ន៉ុសស  េះពាល់ជិរសែ ិទ ឬសែ ិរនៅរាំ ន់ណ លម្ិនានខយល់នចញចូលលែ  
ជាមួ្យនឹងអែកណ លបានឆ្លងវរី៉ុស ន ើនទេះជាអែកននេះព៉ុាំាននរាគសញ្ជា អវ ី 
ឬព៉ុាំទន់នលចនចញនរាគសញ្ជា ក៏ន យ។ 

ខែៈននេះ នៅមិ្នទន់ានព័រ៌ានចាស់ការែ៍សែ ីអាំពីចាំនួននិងអត្តាថ្នជាំងឺកូវ ី-19 
តាម្ត្កមុ្អាជីពឬឧសាហកម្ម
រមួ្ទាំងកន ុងចាំនោម្កម្មករនហ ឋ រចនសម្ព ័នធសាំខាន់ៗនៅន ើយននេះនទ។ កនលងម្កននេះានការនុ្េះ
ន ើងនត្ចើននលើកថ្នជាំងឺតាម្ ោែ កណនលងនធ្វ ើការននណ ល ង្ហហ ញឱ្យន ើញថាកម្មករកាំព៉ុងត្ ឈម្នឹ
ងហានិភ័យថ្នការឆ្លង ឬការចម្លងជាំងឺកូវ ី-19។ ឧទហរែ៍ថ្នកណនលងនធ្វ ើការទាំងននេះ 
រមួ្ានម្នទ ីរនពទយ,  កណនលងនែល់នសវាណងទាំស៉ុខភាពរយៈនពលណវង, ពនធនោរ, នលិរកម្មម្ហ  ូអាហារ, 
ឃ្ល ាំងទាំនិញ, នរាងចត្កណកថ្ចែាច,់ នភាជនីយ ឋ ន និងហាងលក់នត្គឿងនទសននសងៗ។ 

ន យារានការណកណត្ នលើ ទ ញ្ជា សត្ាកនៅនទេះ វាជាការចាំបាច់ោស់ណ លត្រវូចរ់រាល់វធិានការ
ណ លអាចនធ្វ ើនៅបានន ើម្បីធានស៉ុវរែ ិភាពជូនកម្មករ និងាធារែជន។ 

ការអន៉ុវរែនលើការ ង្ហា រសាំខាន់ៗរមួ្ាន៖ 
✓ ការរកាគាល ររាងកាយកន ុងកត្ម្ិរអរិ រាតាម្អាចនធ្វ ើបាន 
✓ កម្មករ និងនភញៀវទ ាំងអស់ត្រវូពាក់ា ស 

✓ (នៅកណនលងណ លមិ្នរត្មូ្វឱ្យនត្ ើា សការពារនល វូ នងហ ើម្) 

✓ លាងសាែ រថ្ ឱ្យបានញឹកញា ់ និងនធ្វ ើការជូរសាែ រ និងសាល  ់នម្នរាគជាត្ ចាំ 

✓  នោែ េះ ោែ លកម្មករអាំពីការអន៉ុវរែ ង្ហា រទាំងននេះ 
និងណនែកននសងនទៀរថ្នណននការ ង្ហា រជាំងឺកូវ ី-19។ 

នលើសពីននេះ ជាការចាំបាច់ខាល ាំងណ លត្រវូនត្រៀម្ជានត្សចនូវ ាំនែើរការសម្ត្ស  
ន ើម្បីកាំែរ់រកករែីជាំងឺងមីៗតាម្ ោែ កណនលងនធ្វ ើការ និងន ើម្បីនធ្វ ើអនែរាគម្ទន់នពលនវលា 
នៅនពលរកន ើញករែីជាំងឺទាំងននេះ និងន ើម្បីសហការជាមួ្យអាជាញ ធ្រស៉ុខភាពាធារែៈ 
កន ុងការរារាាំងការឆ្លងរាល លថ្ននម្នរាគ។ 

  



 

នោលបាំែង 
កីឡាអាជីពននអាចច ់ននែើម្ការហវ ឹកហារ់ និងការត្ កួរន ើង វញិ
ន យោម នទសសនិកជនម្កទសសនផ្ទទ ល់ ន យានការយល់ត្ពម្ពីម្ន្រនែ ីស៉ុខភាពាធារែៈនខានធ្ី។ 
ឯការននេះនែល់នូវការណែនាំសត្ា ់ត្ រិ រដ ិការនៅខាងនត្ៅថ្នកីឡា ឋ ន និងវាលត្ ោាំង
កន ុងកាំ ុងនពលត្ពឹរែ ិការែ៍, កីឡាអាជីពន ើម្បីោាំត្ទ ល់ រាិែ នាែ រ, ានស៉ុវរែ ិភាពសត្ា ់កម្មករ
និងនភញៀវ។ អាជីវកម្មត្រូវកាំែរ់អរែសញ្ជា ែ 
និងត្រួរពិនិរយកត្មិ្រហានិភ័យកន ុងនខានធី្សត្ា ់នខានធី្ណ លានអាជីវកម្មកាំព៉ុងនធ្វ ើត្ រិ រែ ិកា
រ នហើយនធ្វ ើការណករត្មូ្វណ លចាំបាច់នលើត្ រិ រែ ិការរ ស់ពួកនគ៖ 

• ពែ៌ស្វា យ -  រ កកលលដ្ឋល - ចាំណត្ថ់្នន ក់ទ ី1៖ ម្ិនអន៉ុញ្ជា រឱ្យានអែកទសសនផ្ទទ ល់។  

• ពែ៌ម្រកហម្ – ខាល ាំងបាំផុត្ –ចាំណត្់ថ្នន ក់ទ ី2៖ ម្ិនអន៉ុញ្ជា រឱ្យានអែកទសសនផ្ទទ ល់។ 

• ពែ៌ទឹកម្រកចូ - ម្ធ្យម្ - ចាំណត្់ថ្នន ក់ទ ី3៖ ត្ រិ រដ ិការនៅខាងនត្ៅ ត្រវូបានអន៉ុញ្ជា រ
ណរនៅកណនលងអចិថ្ន្រនែយ៍ និងនងរ (សូម្នម្ើលកាំែរ់សាំោលខ់ាងនត្កាម្
កណនលងខាងនត្ៅណ លអាចអន៉ុញ្ជា របាន)  ណនែម្នលើការណកណត្  ូចខាងនត្កាម្៖ 

o ចាំែ៉ុ េះ ក់ម្ន៉ុសសត្រវូណរានកាំែរ់ត្រឹម្ 20% នហើយការលក់សាំ ៉ុត្រត្រូវណរាន
សត្ា ក់ណនលងអងគ ុយណ លបានកក់ទ៉ុកណរ  ៉ុនោណ េះ។ ការលក់សាំ ៉ុត្រត្រូវណរ
កាំែរ់ចាំនពាេះអរិងិជនណ លនធ្វ ើ ាំនែើរកន ុងរងវងច់ាៃ យ 120 ា យល៍។  

o ការលក់សាំ ៉ុត្រត្រវូណររា ់ ញ្ច លូកណនលងចររងយនែណ លបានកាំែរ់សត្ា ់ត្កមុ្ណ ល
ានសាំ ៉ុត្រនីមួ្យៗ។ 

o កណនលងននម្ិន ត្រវូបានអន៉ុញ្ជា រឱ្យលក់សាំ ៉ុត្រនៅនឹងកណនលង ឬលក់
សាំ ៉ុត្រនៅថ្ងៃថ្នត្ពឹរែ ិការែ៍ន ើម្បីនែល់នរៀ ចាំ ណននការត្គ ់ត្ោន់
សត្ា ់គាល ររាងកាយនៅកន ុងកណនលងននេះនទ។ 

o ការ រនិភាគនិងការនឹកត្រវូបានអន៉ុញ្ជា រនៅកន ុងកណនលងអងគ ុយណ លបានកាំែរ់ 
ណរ  ៉ុនោណ េះ។ រាំ ន់កណនលងញាុាំសត្ា ់ាធារែៈ ត្រវូ ិទនហើយរាល់ចាំនីអាហារ 
និងនភសជាៈត្រូវណរយកត្ គល់ជូននភញៀវន យផ្ទទ ល់ ល់នៅអីរ ស់ពួកនគ។ 

o ត្ រិ រែ ិករត្រវូណរអន៉ុវរែតាម្ការណកណត្ នៅកន ុងការណែនាំននេះ។ 

• ពែ៌នលឿង - ត្ិចតួ្ចបាំផុត្ - ចាំណត្់ថ្នន ក់ទ ី4៖ ត្ រិ រដ ិការនៅខាងនត្ៅ 
ត្រវូបានអន៉ុញ្ជា រណរនៅកណនលងអចិថ្ន្រនែយ៍និងនងរ (សូម្នម្ើលកាំែរ់សាំោល់ខាងនត្កា
ម្កណនលងខាងនត្ៅណ លអាចអន៉ុញ្ជា របាន)  ណនែម្នលើការណកណត្  ូចខាងនត្កាម្៖ 

o ចាំែ៉ុ េះ ក់ម្ន៉ុសសត្រវូានកាំែរ់ត្រឹម្ 25% នហើយការលក់សាំ ៉ុត្រត្រវូណរ
ានសត្ា ់កណនលងអងគ ុយណ លាន ត្ម្ងុណរ  ៉ុនោណ េះ។ ការលក់សាំ ៉ុត្រត្រវូណរ
កាំែរ់ចាំនពាេះអរិងិជនណ លនធ្វ ើ ាំនែើរកន ុងចាៃ យ 120 ា យល៍។  

o ការលក់សាំ ៉ុត្រត្រវូណររា ់ ញ្ច លូកណនលងចររងយនែណ លបានកាំែរ់សត្ា ់ត្កមុ្ណ ល
ានសាំ ៉ុត្រនីមួ្យៗ។ 

o កណនលងននម្ិន ត្រវូបានអន៉ុញ្ជា រឱ្យលក់សាំ ៉ុត្រនៅនឹងកណនលង ឬលក់
សាំ ៉ុត្រនៅថ្ងៃថ្នត្ពឹរែ ិការែ៍ន ើម្បីនែល់នរៀ ចាំ ណននការត្គ ់ត្ោន់
សត្ា ់គាល ររាងកាយនៅកន ុងកណនលងននេះនទ។ 

o ការ រនិភាគនិងការនឹកត្រវូបានអន៉ុញ្ជា រនៅកន ុងកណនលងអងគ ុយណ លបានកាំែរ់ 
ណរ  ៉ុនោណ េះ។ រាំ ន់កណនលងញាុាំសត្ា ់ាធារែៈ ត្រវូ ិទនហើយរាល់ចាំនីអាហារ 
និងនភសជាៈត្រូវណរយកត្ គល់ជូននភញៀវន យផ្ទទ ល់ ល់នៅអីរ ស់ពួកនគ។ 

o ត្ រិ រែ ិករត្រវូណរអន៉ុវរែតាម្ការណកណត្ នៅកន ុងការណែនាំននេះ។ 

 

 



 

កណនលងខាងនម្រៅអោរ ណដ្លអាចអនុញ្ញា ត្បាន៖ សត្ា ់ នោល ាំែងថ្នការណែនាំននេះ, កណនលង
ខាងនត្ៅអោរ
ណ លអាចអន៉ុញ្ជា របានសត្ា ់ត្ពឹរែ ិការែ៍កីឡាអាជីពណ លានអែកទសសនផ្ទទ ល់រត្មូ្វឱ្យាន៖  

• កណនលងអចិថ្ន្រនែយ៍និងនងរ, ណ លនផ្ទែ រជ៉ុាំវញិរាំ ន់នលង, ណ លត្រវូបាន
រចនន ើងជាចម្បងសត្ា ់ការនម្ើលកីឡាន យត្ ិយម្ិរែ/ទសសនិកជន 

• កណនលងននេះនឹងត្រវូន ើកចាំហន យម្ិនាន ាំ ូល  រ កក៏ានោ ងនហាចោស ់50% 
ថ្ន រាិត្រចាំហរ ានន័យថាម្និានជញ្ជា ាំងទវ រ ងអ ចួកណនលងណចក ឬរបាាំងរាងកាយ
ននសងនទៀរណ លររឹរបិរលាំហូរខយល់ នទេះ ីន ើកឬ ិទក៏ន យ។ ត្រវូណរានខយល់នចញចូល
និងចរនែខយល់ធ្ម្មជារិត្គ ់ត្ោន់ ន ើម្បពីនា និង ាំ ណ កកាំហា ់ខយល់អាកាស
ត្ ក ន យត្ សិទធភាពន យោម នការោាំត្ទពីត្ ព័នធ នម្កានិច។ 

• កណនលងននេះត្រវូនរៀ ចាំន ើងតាម្រន ៀ ណ លអាចឱ្យត្ រិ រែ ិករានសម្រែភាពត្គ ់ត្គង
នពញនលញថ្នលាំហូរ, ត្ចកចូល និងត្ចកនចញរ ស់នភញៀវនទសចរទាំងអស់ 
និងន ើម្បី ាំ ណ កអរែពលិក និងកម្មករនចញពីទសសនិកជនទូនៅ។ 

• ត្រវូណរានការ ក់របាាំងអចិថ្ន្រនែយ៍ឬ ណនែម្ន ើម្បី នងា ើរចននល េះោ ងនហាចោស់ 25' 
រវាងកណនលងសត្ា ស់ាជិកសសនិកជន/អែកទសសន និងចាំន៉ុចត្ សពវ (វាលថ្នការនលង) ។ 

• កណនលងអងគ ុយរ ស់ទសសនិកជននឹងត្រវូបានជួសជ៉ុលនហើយអាចកាំែរ់អរែសញ្ជា ែបានោ 
ងង្ហយ    ត្សួលសត្ា ់នភញៀវ ៉ុគគលាែ ក់ៗតាម្ណនែក, ជួរ, និងនៅអី។ 

  

សត្ា ់ព័រ៌ានងមី ាំន៉ុរសែ ីពីលាំ  ់ថ្នចាំោរ់ថាែ ក់នខានធី្ សូម្ចូលនៅ 
 លង់នម្សត្ា ់នស ឋកិចចណ លាន ស៉ុវរែ ិភាព។  សូម្ករ់សាគ ល់ថា ម្នទ ីរស៉ុខាភិបាលមូ្ល ឋ ន
អាចានលកខែៈ វនិិច័័យររឹ នែ ឹងជាង និងការ ិទ ខ៉ុសៗោែ ។ 
ណសវ ងរកព័រ៌ានមូ្ល ឋ នកន ុងនខានធ្ីរ ស់អែក។  

 

កាំែត្់ចាំណាំ៖ ការណែនាំននេះអន៉ុវរែណរចាំនពាេះកីឡាអាជីព  ៉ុនោណ េះ នហើយមិ្នអន៉ុវរែចាំនពាេះការនលងកីឡា 
ស ាយ, ការនលងកាំានែ , ពាក់កោែ លអាជីព, ឬការត្ កួរកីឡាតាម្ាកល វទិាល័យន ើយ។ 
 វស័ិយទាំងននេះ ត្រវូបាន 
អន៉ុញ្ជា រឱ្យនធ្វ ើត្ រិ រែ ិការបានណរកន ុងទាំហាំ ណ លត្រវូបាននលើកន ើងនៅកន ុងឯការណែនាំននសងនទៀរ។ 
ន ើម្បីការ់  នែយហានិភ័យថ្នការចម្លងជាំងឺកូវ ី-19 អរែពលិក,   ៉ុគគលិកត្គូ ងវ ឹក,  ៉ុគគលិកនពទយ, 
 ៉ុគគលិកចក់ នាយ, និងអែក  ថ្ទនទៀរនៅកណនលងកីឡាឬត្ពឹរែ ិការែ៍ននគួរណរនោង
នៅនលើពិធី្ារថ្នជាំងឺកូវ ី-19 ណ លបាន ឯកភាពន យ ៉ុគគលិក និងថាែ ក់ ឹកនាំណ លអាចត្រូ
វបានពត្ងឹង ណនែម្នទៀរន យម្ន្រនែ ីស៉ុខភាពាធារែៈនខានធ្ ី។  ៉ុគគលិក 
ការោិល័យនិងអែកត្គ ់ត្គងគួរណរនធ្វ ើតាម្  ការណែនាំសត្ា ់កណនលងនធ្វ ើការការោិល័យ ។ 
កណនលងនលង កីឡាាន 
ទិ ឋភាពថ្នត្ រិ រែ ិការនិងការនែល់នសវាកម្មមួ្យចាំនួនណ លត្រវូបានត្គ  ែដ  ់នៅកន ុងការណែនាំជា
ម្៉ុននហើយាននៅកន ុងនគហទាំព័រ នោលការែ៍ណែនាំឧសាហកម្មន ើម្បីការ់ នែយហានិភ័យ  រមួ្ាន៖  

o នសវាកម្មនសបៀងអាហារ និងសម្បទន (ការណែនាំសត្ា ់នភាជនីយ ឋ ន) 

o បារ ៍(ការណែនាំសត្ា ់បារ,៍ នរាងចត្កនធ្វ ើប ៊ីនយរ, និងហាងចត្ាញត់្ា) 

o ហាងលក់អាំនោយ និងត្ រិ រែ ិការលក់រាយ (ការណែនាំសត្ា ់ការលក់រាយ) 

o សោឋ ោរ និងនទេះសាំោក់ (ការណែនាំសត្ា ់សោឋ ោរ, នទេះសាំោក់និង ជួលរយៈនពលខល ី) 

o ម្ហាវទិាល័យមិ្នណម្នអាជីពនិងកីឡាសម ័ត្គចិរែ (ការណែនាំឧរែម្សិកា) 

o កីឡាយ៉ុវជន (ការណែនាំកីឡាយ៉ុវជន)  

o ការកាំានដនៅខាងនត្ៅអោរ (ការណែនាំសត្ា ់កណនលងនបាេះជាំរ៉ុុំ, ឧទាន RV និង 

ការកាំានែនត្ៅនទេះ) 

https://covid19.ca.gov/safer-economy/
https://covid19.ca.gov/get-local-information/
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-office-workspaces--km.pdf
https://covid19.ca.gov/industry-guidance/


 

o រងនភល ើងកន ុងត្កងុ, ោនយនែ , និងការនធ្វ ើ ាំនែើរឆ្លងការ់ននសងនទៀរ 

(ការណែនាំសត្ា ់ត្កមុ្ហ ៉ុន ឹក អែក ាំនែើរាធារែៈនិងឯកជន, ការ ឹកជញ្ជ នូ, ឆ្លងការ់, 

និងនល វូណ កអែក ាំនែើរឆ្លងការ់) 

o  ក់កត្មិ្រនសវាកម្ម ឹកជញ្ជ នូតាម្ណ លអាចនធ្វ ើនៅបាន និងត្ស តាម្
ការពវកិចចចាំនពាេះជនពិការ 

o នសវាកម្មជួសជ៉ុល និងណងទាំ (សូម្នម្ើលការណែនាំសត្ា ់នសវាកម្មានកាំែរ់) 

នោលការែ៍ណែនាំននេះមិ្នណម្ននធ្វ ើន ើងកន ុងនោល ាំែង កហូរ 
ឬនិរាករែ៍សិទធិកម្មករោមួ្យននេះនទ នទេះ ជាណនែកតាម្លកខនិែកៈ  ទ ញ្ារែ ិ ឬការចរចអន៉ុសញ្ជា
រមួ្ក៏ន យ នហើយវាក៏ម្ិនត្គ  ែែ  ់ទាំងត្សងុណ រ ពីនត្ពាេះ វាម្ិនរា  ់ញ្ច លូ ទ ញ្ជា ស៉ុខភាព
រ ស់នខានធ្ី នហើយវាក៏ម្ិនណម្នជាការជាំនួសឱ្យលកខខែឌ  ទ ញ្ារែ ិទក់ទងនឹង ស៉ុខភាព 
និងស៉ុវរែ ិភាពណ លានត្ា  ់ ូចនៅនឹងលកខខែឌ  ទ ញ្ារែ ិថ្ន Cal/OSHA ន ើយ។ 1 នែតាម្ ន 
ការផ្ទល ស់ ត រូនលើនោលោរែ៍ណែនាំសែ ីពីស៉ុខភាពាធារែៈ និង ទ ញ្ជា រ ស់រ ឋ/មូ្ល ឋ ន 
ពីនត្ពាេះាែ នភាពជាំងឺកូវ ី-19 នៅណរាន នែ។ Cal/OSHA ានការណែនាំត្គ ់ត្ជងុនត្ជាយនត្ចើន
ជាងម្៉ុនសដ ីពី នោលការែ៍ណែនាំទូនៅ Cal/OSHA រ ស់ពួកនគសែ ីពីការ ង្ហា រកាពារ
កម្មករនលើនគហទាំព័រជាំងឺកូវ ី-19 ។ CDC ានការពិចរោ  ណនែម្សត្ា ត់្ពឹរែ ិការែ៍ 
និងការត្ មូ្លនត ុាំនន ។  

 

ត្ម្រម្ូវឱ្យនម្របើា៉ា សរបាាំងម្ុែ 
 
នៅថ្ងៃទ ី18 ណខមិ្ង៉ុន កនលងនៅននេះ CDPH បាននចញ ការណែនាំអាំពីការនត្ ើត្បាស់របាាំងម្៉ុខ 
ណ លរត្មូ្វឱ្យានការ នត្ ើត្បាស់ទូលាំទូលាយនូវរបាាំងម្៉ុខសត្ា ់សាជិកថ្នាធារែជន 
និងកម្មករ នៅត្គ ់ទីតាាំង នត្ម្ើការង្ហរនិង ាធារែៈណ លានការត្ ឈម្នឹងហានិភ័យខពស់។ 
ព័រ៌ានលម្ែ ិរណ លរមួ្ានត្គ ់លកខខែឌ រត្មូ្វ និងការនលើក ណលង 
ចាំនពាេះចា ់ទាំងននេះអាចរកបាននៅកន ុង ការណែនាំ។ 
 
ការណែនាំអាំពីរបាាំងម្៉ុខរ ស ់CDPHគឺសែ ិរនៅនត្កាម្ការនធ្វ ើ ចច ុ បនែភាព ណនែម្
ន យណនែកនលើការយល់ ឹងណ    វទិាាន្រសែ ចច ុ បនែ ថ្នការចម្លងវរី៉ុសណ ល ោែ លឱ្យានជាំងឺកូវ ី-
19។ សូម្ពិនិរយនម្ើលនគហទាំព័ររ ស់ CDPH សត្ា ់ការណកសត្មួ្ល។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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/large-events/considerations-for-events-gatherings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/large-events/considerations-for-events-gatherings.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


 

ណផនការជាក់លាក់សម្រាប់កណនលងនធ្ា ើការ 

• ចងត្កងណននការជាលាយលកខែ៍អកសរជាក់លាក់មួ្យ ទ ់ាែ រ់ជាំងឺកូវ ី-19 
នៅត្គ ់ទីតាាំង អន៉ុវរែ ការវាយរថ្ម្លលម្ែ ិរនលើហានិភ័យថ្នត្គ ់ជាំនញ 
និងកិចចការ រចួចរ់តាាំងអែកនម្ើលការ 
ាែ ក់ត្រង់ឋ នីយ ឋ ននីមួ្យៗន ើម្បីអន៉ុវរែណននការ។ 

•  ក់ ញ្ច លូនូវ ការណែនាំអាំពីរបាាំងម្៉ុខរ ស់ CDPHនៅកន ុងណននការជាក់លាក់
សត្ា ក់ណនលង នធ្វ ើការ និង ញ្ច លូនោលការែ៍មួ្យសត្ា ់
ត្គ ់ត្គងនលើការនលើកណលង។ 

• កាំែរ់រកព័រ៌ានទាំនក់ទាំនងសត្ា ់ម្នទ ីរស៉ុខាភិបាលតាម្រាំ ន់ណ លានទី
តាាំងសត្ា ់ឱ្យទក់ទងព័រ៌ាននសពវនាយអាំពីការនុ្េះន ើងថ្នជាំងឺកូវ ី-19 
កន ុងចាំនោម្កម្មករ ឬនភញៀវ។ 

•  ែត ុ េះ ោែ ល និងនែល់ ាំែឹង ល់កម្មករ និងរាំោងកម្មករ អាំពីណននការ 
នហើយនែល់ភាព ង្ហយត្សួលជូនកម្មករ និងរាំោងរ ស់ពួកនគ 
កន ុងការណសវ ងរកព័រ៌ានណននការ។ 

• នធ្វ ើការវាយរថ្ម្លនទៀងទរ់នលើកណនលងនធ្វ ើការសត្ា ់ការអន៉ុនលាម្តាម្ណននកា
រ និងឯការ រចួណករត្មូ្វនលើភាពខវេះចននល េះណ លរកន ើញ។ 

• អនងារតាម្ នត្គ ់ជាំងឺកូវ ី-19 ទាំងអស់ រចួកាំែរ់ថានរើកតាែ ពាក់ព័
នធនឹងការង្ហរោមួ្យ ណ លអាចជាណនែក ងាហានិភ័យថ្នការឆ្លងនរាគ។ 
នធ្វ ើ ចច ុ បនែភាពណននការតាម្ការចាំបាច់ន ើម្បីទ ់ាា រ់ម្ិនឱ្យានករែី ណនែ
ម្។ 

• អន៉ុវរែ ាំនែើរការ និងពិធ្ីការចាំបាច់នននៅនពលណ លកណនលងនធ្វ ើ
ការានការនុ្េះន ើង ថ្នការឆ្លង  ត្ស តាម្ នោលការែ៍ណែនាំរ ស ់CDPH 
និង ទ ញ្ជា  ឬការណែនាំពមី្នទ ីរស៉ុខាភិបាល  មូ្ល ឋ ន។ 

• កាំែរ់រកអវ ីណ លកម្មករានឆ្លងនម្នរាគ  េះពាល់ជិរសែ ិទ 
(កន ុងរយៈចាៃ យត្បាាំមួ្យ ជាំហានចននល េះនពល 15 នទី ន ើងនៅ) 
រចួចរ់វធិានការ ក់កម្មករណ លាននរាគ  សញ្ជា ជាំងឺកូវ ី-19 
 វជិាានាែ ក់ននេះ (ឬនត្ចើន) ឱ្យនៅ ក់ន យណ ក ពីអវ ីណ លបាន 
  េះពាល់ជិរសែ ិទននេះ។ 

• ជូន ាំែឹង ល់និនោជិកទាំងអស់ជាលាយលកខែ៍អកសរ និងនិនោជកថ្ននិនោជិក
កិចចសនា  នែ , ណ លត្ ណហលជាត្រវូបាន  េះពាលជ់ាំងឺកូវ ី-19 និង  រាយការែ៍ពីការនុ្េះ
ថ្នការឆ្លងនៅកណនលងនធ្វ ើការនៅម្នទ ីរស៉ុខាភិបាលកន ុងមូ្ល ឋ ន។ 
សត្ា ់ព័រ៌ាន ណនែម្សែ ីពីទាំនួលខ៉ុសត្រវូរ ស់និនោជកនត្កាម្AB 685 (ជាំពូក 84, 
លកខនែ ិកៈឆ្ែ ាំ 2020) នោងនៅនលើ ការពត្ងឹងការអន៉ុវរែ និងរត្មូ្វការរបាយការែ៍
និនោជិក ពី Cal/OSHA និង សាំនួររ សន់ិនោជកអាំពី AB 685 ពី CDPH។ 

• សម្រាប់ម្របត្ិបត្ត ិការនម្រៅ៖  នងា ើរណននការជាំងឺណ ល ងាន យកនតែ
ត្ ក ន យត្ សិទធភាពន យានីរិវធីិ្ជាលាយលកខែ៍អកសរទាំងកន ុងភាាអង់នគលស 
និងភាាណ លនិនោជិកភាគនត្ចើនយល់។ 
ណននការត្រូវណរានសត្ា ់និនោជិកនៅកណនលងនធ្វ ើការ។ សូម្នម្ើលនគហទាំព័រ
ការ ង្ហា រជាំងឺណ ល ងាន យកនតែ  Cal/OSHA សត្ា ់ធ្នធានរមួ្ានសាំែួរណ លនគ
សួរ ញឹកញា ,់ សិកាខ ាលានិងគាំរណូននការសរនសរ។ 
ធារ៉ុនស ាំថ្នណននការ ង្ហា រជាំងឺកនតែ ត្រវូណរ រមួ្ាន៖ 

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
https://www.dir.ca.gov/DOSH/HeatIllnessInfo.html
https://www.dir.ca.gov/DOSH/HeatIllnessInfo.html


 

o លទធភាពទទួលបានទឹកនឹកចល័រ 

o លទធភាពទទួលបានម្ល ់ 

o ការសត្ាកកណនលងត្រជាក់ 

o នីរិវធីិ្សនន្រង្ហគ េះ នទ ន់សត្ា ់ករែីជាំងឺកនតែ  

o នីរិវធីិ្វាស់កនតដ ខពស់ នៅនពលសីរ៉ុែហភាពនលើសពី 95  ឺនត្ក 

o ការឃ្ល ាំនម្ើលរ ស់និនោជិកណ លកាំព៉ុងនាុាំងនឹងអាកាសធារ៉ុកន ុងអាំ ុងនពលរលកក
នតែ  

o ការ ែត ុ េះ ោែ លសែ ីពីការ ង្ហា រ និងនរាគសញ្ជា ជាំងឺកនតែ  

• ត្ កាន់ខាា  ់នូវនោលការែ៍ណែនាំខាងនត្កាម្។ 
ការខកខានម្ិនបាននោរពតាម្នសចកែ ីននេះ 
អាច ងាឱ្យាននកើរជាំងឺនៅកណនលងនធ្វ ើការ ណ លអាចនឹង ោែ លឱ្យានការ ិទ 
ឬ ក់កត្មិ្រ នលើត្ រិ រែ ិការននសងៗ ជា នោែ េះអាសនែ។ 

 

ម្របធានបទនផេងៗសម្រាប់វគ្គបនណត ោះបណត លកម្មករ 

• ន ើម្បីការ់ នែយហានិភ័យថ្នការចម្លងជាំងឺកូវ ី-19,  អរែពលិក 
 ៉ុគគលិកត្គូ ងវ ឹក  ៉ុគគលិក នពទយ  ៉ុគគលិកចក់នាយ និងអែក ថ្ទនទៀរ
នៅកណនលងហារ់កីឡា ឬត្ពឹរែ ិការែ៍ននក៏គួរណរនោងនៅនលើពិ
ធី្ារថ្នជាំងឺកូវ ី-19  ណ លបានយល់ត្ពម្ន យ ៉ុគគលិកនិងថាែ ក់ ឹកនាំ 
ណ លអាចត្រវូបានពត្ងឹង ណនែម្ន យម្ន្រនែ ីស៉ុខភាពាធារែៈមូ្ល ឋ ន។ 
 ៉ុគគលិក ការោិល័យនិងថាែ ក់ ឹកនាំ គួរណរអន៉ុវរែតាម្ការណែនាំ 
សត្ា ់កណនលងនធ្វ ើការការោិល័យ។ 

• ព័រ៌ានសែ ីពីជាំងឺកូវ ី-19,  វធីិ្ ង្ហា រវាពីការចម្លង, នហើយណ លានហានិភ័យខពស់  
ថ្នជាំងឺធ្ៃន់ធ្ៃរ ឬការាល  ់សត្ា ់ម្ន៉ុសស។  

• ការត្រួរពិនិរយន យខល នួឯងនៅនទេះ រមួ្ទាំងការសនងារសីរ៉ុែហភាព 
និង/ឬការត្រួរពិនិរយនរាគ សញ្ជា ន យនត្ ើ នោលការែ៍ណែនាំរ ស ់CDC។ 

• ារៈសាំខាន់ថ្នការម្ិននធ្វ ើការនៅការោិល័យ 

o ត្ សិនន ើកម្មករាននរាគសញ្ជា ជាំងឺកូវ ី-19  ូចបាន ពែ៌នន យ 
CDC  ូចជា ត្គនុនៅែ  ឬរង្ហរ កែក ង ់ នងហ ើម្ ឬពិបាក ក នងហ ើម្ 
អស់កាល ាំង ាច់ឈឺាច់ ៉ុាំ ឬ ខល នួ ឈឺកាល ននែើម្បារ់រសអាហារ ឬកល ិន 
ឈឺ ាំពង់ក រឹងត្ចម្៉ុេះឬនហៀរសាំនបារ ឆ្ែល់នពាេះ កអ រួចនង្ហែ រ ឬរាករសូ ឬ 

o ត្ សិនន ើកម្មករននោជិរត្រវូនគនធ្វ ើនរាគវនិិច័័យន ើញានជាំងឺកូវ ី-19 
នហើយមិ្ន ទន់ ញ្ច ់ការ ក់ឱ្យនៅ ច់ន យណ កនៅន ើយ ឬ  

o ត្ សិនន ើ នៅកន ុងរយៈនពល 14 ថ្ងៃ 
កម្មករបាន  េះពាល់នឹងនរោាែ ក់ណ លនគ 
នធ្វ ើនរាគវនិិច័័យន ើញានជាំងឺកូវ ី-19 
នហើយត្រវូនគចរ់ទ៉ុកថាអាចនឹងចម្លងនរាគ (ឧ. 
កាំព៉ុងសែ ិរនត្កាម្ការ ក់ឱ្យនៅ ច់ន យណ ក)។ 

 

https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-office-workspaces--km.pdf
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


 

• ន ើម្បីត្រ  ់ម្កនធ្វ ើការវញិ  នទ  ់ពីកម្មករទទួលការនធ្វ ើនរាគ
 វនិិច័័យរកជាំងឺកូវ ី-19  នទ  ់ពី ាំនពញតាម្នោលការែ៍ណែនាំរ ស ់CDPH 
សែ ីពីការវលិត្រ  ់នៅនធ្វ ើការ ឬនៅនរៀនវញិ នត្កាយពីការ
នធ្វ ើនរាគវនិិច័័យរកជាំងឺកូវ ី-19។ 

• ន ើម្បីស៉ុាំនោ ល់ពីនពទយត្ សិនន ើនរាគសញ្ជា រ ស់ពួកនគកាន់ណរធ្ៃន់ធ្ៃរ 
រមួ្ានការឈឺ ច ់ រា៉ុ ាំថ្រ៉ៃ ឬណែនត្ទងូ វនងវងាម ររី ឬ ម្៉ុខ 
ឬ  ូរារ់ន ើងាវ យ។  ចច ុ បនែភាព និងនសចកែ ី 
លម្ែ ិរននសងៗអាចរកបាននៅនលើនគហទាំព័ររ ស់ CDC។ 

• ារៈសាំខាន់ថ្នការសាែ រថ្ ន យទឹក និងា  ូបានញឹកញា ់ 
រមួ្ានការ ៉ុសលាង នឹង ា  ូ រយៈនពល 20  វនិទី 
(ឬន យនត្ ើទឹកអនម្័យសាែ រថ្ ណ លានារធារ៉ុ ethanol រិច ាំន៉ុរ 60% 
(លែ ាំន៉ុរ) ឬ isopropanol រិច ាំន៉ុរ 70% (ត្ សិនន ើនលិរនល ននេះម្ិន 
អាចទ៉ុកណកបរថ្ ក៉ុារណ លមិ្នានអែកនម្ើល) 
នៅនពលកម្មករមិ្នអាចន ើរនៅកាន់ឡា ូរ ឬ កណនលងលាងថ្   ូចាននៅកន ុង 
នសចកែ ីណែនាំរ ស់ CDC)។ ហាម្នត្ ើទឹកអនម្័យសាែ រថ្ ជាមួ្យនម្តាែ៉ុ ល 
ពីនត្ពាេះណរវាានារជារិព៉ុលខាល ាំងទាំងសត្ា ់ក៉ុារ និងម្ន៉ុសសនពញ វយ័។ 

• ារៈសាំខាន់ថ្នការរកាគាល ររាងកាយ ទាំងនៅកណនលងនធ្វ ើការ 
និងនត្ៅនា ងនធ្វ ើការ (សូម្អានណនែកអាំពីការរកាគាល ររាងកាយ ខាងនត្កាម្)។  

• ការនត្ ើត្បាស់របាាំងម្៉ុខបានត្រឹម្ត្រូវ រមួ្ាន៖ 

o របាាំងម្៉ុខម្ិនណម្នជាឧ ករែ៏ការពារខល នួ (PPE) ននេះនទ។ 

o របាាំងម្៉ុខម្ិនជាំនួសភាពចាំបាច់សត្ា ់ការរកាគាល ររាងកាយ 
និងការលាងថ្  ញឹកញា ់នទ។ 

o ត្រវូពាក់របាាំងម្៉ុខត្គ នពញពីនលើត្ចម្៉ុេះ និងារ់។ 

o កម្មករត្រវូលាង ឬនត្ ើទឹកអនម័្យសាែ រថ្  នៅម្៉ុននពល 
និងនត្កាយនពលពាក់ ឬ រត្ម្ង់របាាំងម្៉ុខ។ 

o នជៀសវាងយកថ្   េះណភែក ត្ចម្៉ុេះ និងារ់។ 

o ម្ិនត្រវូនត្ ើរបាាំងម្៉ុខណរមួ្យរមួ្ោែ  នហើយត្រវូនបាកសាែ រ 
ឬនបាេះនចលនត្កាយនត្ ើម្ែងរចួ។  

• ព័រ៌ានណ លាននៅកន ុងឯការ ការណែនាំរ ស ់CDPH 
សត្ា ់ការនត្ ើត្បាស់ា ស់ ណ លកាំែរ់កាលៈនទសៈ ណ លា ស់ចាំបាច់ត្រវូពាក់ 
និងការនលើកណលងក៏ ូចជានោលការែ៍ ចា ់ការង្ហរ 
និងការអន៉ុវរែជាក់ណសែ ងណ លននោជក់បានអន៉ុវរែ ន ើម្បីធានការនត្ ើត្បាស់ា ស់ 
ឱ្យបានត្រឹម្ត្រវូ។ 
ការ នោែ េះ ោែ លក៏ត្រវូ ញ្ច លូនងណ រនូវនោលការែ៍រ ស់ននោជក់នលើរន ៀ ត្គ ់
ត្គងអែកណ លទទួលបាននលើកណលងម្ិនពាក់របាាំងម្៉ុខ។  

• នរាគសញ្ជា  និងការ ង្ហា រជាំងឺណ ល ងាន យកនតែ  ន យអន៉ុវរែ ត្ស តាម្លកខខែឌ រ ស់ 
Cal/OSHA។ 

• ធានថាអែកនដល់នសវា អែកនធ្វ ើការ នោដ េះអាសនែ  ឬអែកជា ់កិចចសនា 
នៅឯកណនលងននេះក៏ត្រវូបាន ែត ុ េះ ោែ លឱ្យបានត្រឹម្
ត្រវូនៅកន ុងនោលននោបាយ ង្ហា រជាំងឺកូវ ី-19 និងានការនគរ់នគង់ ចាំបាច ់និង 
PPE។ ពិភាកាការទទួលខ៉ុសត្រវូទាំងននេះជាម្៉ុន ជាមួ្យអងគភាពណ លានកម្មករ 
 ណែែ រ និងឬជា ់កិចចសនា។  

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
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.dir.ca.gov/DOSH/HeatIllnessInfo.html
https://www.dir.ca.gov/DOSH/HeatIllnessInfo.html


 

• ព័រ៌ានអាំពីអរែត្ នោជន៍ថ្នការឈ ់សត្ាកានត្បាក់ឈន លួ 
ណ លកម្មករនិនោជិរអាចាន សិទធិទទួល ណ លនធ្វ ើឱ្យានភាពង្ហយ
ត្សួលខាងហិរញ្ា វរថ ុកន ុងការសត្ាកនៅនទេះ។ នម្ើលព័រ៌ាន  ណនែម្សែ ីពីកម្ម វធីិ្ 
 រ ឋ ភិបាល ោាំត្ទការឈ ់សត្ាកឈឺ និងសាំែងកម្មករសត្ា ់ជាំងឺកូវ ី-19, 
រមួ្ទាំងសិទធិឈ ់សត្ាកឈឺរ ស់កម្មករនៅនត្កាម្ចា ់  ការនឆ្ល ើយរ នឹង
នម្នរាគវរី៉ុសកូរ៉ៃោូ ន យនផ្ទែ រនលើត្កមុ្ត្គួារជាចម្បង។ 

 

ការពិនិត្យ 
និងវធិានការម្រគ្ប់ម្រគ្ងសម្រាប់បុគ្គលាន ក់ៗ 

• ការនត្ ើត្បាសរ់បាាំងម្៉ុខ គឺរត្មូ្វចាំបាច់នៅនពញកន ុងកីឡា ឋ ន  រ កវាលត្ ោាំង,
នលើកណលងណរការ ញាុាំ ឬការនឹកនៅកណនលងអងគ ុយណ លបានកាំែរ់ 
 រ កនលើកណលងានកន ុងការណែនាំអាំពីរបាាំងម្៉ុខ រ ស ់CDPH ។ 
អរិងិជនណ លមិ្ននោរពតាម្ការណែនាំ គួរណរត្រវូបាននាំនចញពីកណនលងននេះ 
ជា នទ ន់។  

• ត្ រិ រែ ិករកីឡា ឋ ននិងវាលត្ ោាំង ត្រវូណរ នងា ើរយ៉ុទធាន្រសែ មួ្យ
ន ើម្បីននទៀងផ្ទទ រ់ព័រ៌ាន ទាំនក់ទាំនងជាមួ្យអែកានសាំ ៉ុត្រ។ 
ការតាម្ នទាំនក់ទាំនង គឺជាជាំហាន ៏សាំខានមួ់្យកន ុង 
ការ នែយនលបឿនថ្នការឆ្លងរាល លថ្នជាំងឺកូវ ី-19 ។ 

• ត្រវូពិនិរយកនតដ  និង/ឬនរាគសញ្ជា នលើកម្មករម្៉ុនច ់ននដើម្នធ្វ ើការ 
និងនពលនចញពីនធ្វ ើការ និងអែក លក់ទាំនិញ ឬអែកនត ការោាែ ក់ 
ម្៉ុនចូលកន ុងត្គឹេះាែ ន។ ធានថាអែកនែល់ការនធ្វ ើនរសែ រក  នរាគសញ្ជា  
ឬវាស់កាំនៅនជៀសវាងការ  េះពាល់ជិរសែ ិទនឹងកម្មករ កន ុងគាល រណ លអាច នធ្វ ើនៅ 
បាន។   

• ត្ សិនន ើរត្មូ្វឱ្យានការត្រួរពិនិរយន យខល នួឯងនៅនទេះ ណ លជា 
ជនត្ម្ើសសម្ត្ស កន ុងការ នែល់វានៅតាម្ទីតាាំង ន យធានថាការពិនិរយ 
ត្រវូបានអន៉ុវរែម្៉ុននពលកម្មករនិនោជិរ ចកនចញពីនទេះសត្ា ់នវននធ្វ ើការរ ស់ 
ពួកនគ នហើយនោរពតាម្នោលការែ៍ណែនាំរ ស ់CDC 
 ូចណ លបានពិពែ៌ននៅកន ុង ត្ ធាន ទ 
វគគ នោែ េះ ោែ លកម្មករនិនោជិរខាងនលើ។ 

• នលើកទឹកចិរែកម្មករនិនោជិរណ លឈឺ ឬនចញនរាគសញ្ជា  កូវ ី-19 
ឱ្យាែ ក់នៅនទេះ។ 

• និនោជកត្រវូនែល់ជូន 
និងធានថាកម្មករនិនោជិរនត្ ើត្បាស់ត្គ ់ឧ ករែ៍ការពារ ណ លបានរត្មូ្វ 
រមួ្ានណវ៉ៃនតាការពារណភែក និងនត្ាម្ថ្ នៅកណនលងណ លចាំបាច់។ 

• និនោជកត្រវូពិចរោថាកណនលងោណ លអាចនត្ ើនត្ាម្ថ្ ត្ នភទនបាេះនចលបា
ន ន ើម្បី ណនែម្ ន្រងគ ់នលើការលាងសាែ រថ្  
ឬការនត្ ើទឹកអនម្័យសាែ រថ្ ញឹកញា ់ ឧទហរែ៍៖ 
សត្ា ់កម្មករណ លនធ្វ ើនរសែ រកនរាគសញ្ជា ឱ្យអែក ថ្ទ ឬត្គ ់ត្គងវរថ ុននសង 
ៗណ លនគ  េះពាល់ជាទូនៅ។ កម្មករគួរពាក់នត្ាម្ថ្ នៅនពលកាន់វរថ ុណ លត្ ឡាក់ 
ន យារធារ៉ុរាវថ្នរាងកាយ។   

• កម្មករណ លនៅជា  ់ត្រូវណរនៅកន ុងគាល រត្បាាំមួ្យហវ ីរពីអរិងិជន 
ឬមិ្រែរមួ្ការង្ហរ (ឧ. សត្ម្  សត្មួ្លនិងធានស៉ុវរែ ិភាពរ ស់នភញៀវជាមួ្យនឹ

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://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://covid19.ca.gov/contact-tracing/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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


 

ងឧ ករែ៍ស៉ុវរែ ិភាព) ត្រវូពាក់របាាំងការពារ  នទ  ់ នស ាំ (ឧ. ណខលបាាំងម្៉ុខ ឬ
ណវ៉ៃនតាស៉ុវរែ ិភាព)  ណនែម្នលើរបាាំងម្៉ុខ។ កម្មករទាំងអស់ គួរណរការ់ នែយ 
នពលនវលានៅជិរនភញៀវកន ុងចាៃ យត្បាាំមួ្យហវ ីរ។ 

• និនោជកត្រវូណរានវធិានការសម្ត្ស  រមួ្ទាំងការ ក់ាល កសញ្ជា នៅត្ចកចូល 
កន ុងទីតាាំង យ៉ុទធាន្រសែ  និងនម្ើលន ើញចាស់ និងនៅ
កន ុងការ ញ្ជា ក់ន ើម្បីកក់ទ៉ុកជាម្៉ុន ន ើម្បីរុំលឹក ល់ាធារែជនថា ពួកនគត្រវូនត្ ើ
របាាំងម្៉ុខ និងអន៉ុវរែការរកាគាល ររាងកាយពីោែ  នហើយពួក នគគួរ
ណរលាងថ្ ជាមួ្យា  ូឱ្យបានញឹកញា ់ោ ងនហាចោស់ 20  វនិទី, 
នត្ ើទឹកអនម្័យសាែ រថ្  នហើយក៉ុាំ  េះម្៉ុខរ ស់នគ។ 

• ត្រវូណរានរបាាំងជាអចិថ្ន្រនែយ៍ឬ ណនែម្ន ើម្បី នងា ើរចាៃ យោ ងរិច 25 
ហវ ីររវាងចននល េះអែក ចូលរមួ្ន យសាជិក/អែកទសសន និងចាំន៉ុចត្ សពវ 
(វាលថ្នកណនលងនលង) ។ 

• អរែពលិក ត្គូ ងវ ឹក និង ៉ុគគលិកោាំត្ទទាំងអស់ននសងនទៀរណ លមិ្នចូលរមួ្ទាំង
អស់ ត្រវូណរពាក ់របាាំងម្៉ុខត្គ ់នពល នលើកណលងណរនពល រនិភាគអាហារ ឬនឹក។ 

• រាល់អែកទសសននិងអែកចូលរមួ្ទសសនកីឡា ឋ នត្រវូណរ ពាករ់បាាំងម្៉ុខត្គ ់នពល
នលើកណលងណរ នពល រនិភាគឬនឹក។ 
ត្ រិ រែ ិករពហ៉ុកីឡា ឋ ននិងវាលត្ ោាំងត្រវូណរ នងា ើរនោលននោបាយណ ល 
រត្មូ្វឱ្យនភញៀវ ពាក់របាាំងម្៉ុខ  រ កត្រវូបាន  ិនសធ្ម្ិននអាយចូលកណនលង 
ត្ សិនន ើម្ិនត្រវូបាននលើកណលងកន ុងការណែនាំអាំពីរបាាំងម្៉ុខរ ស់ CDPH។ 
ជាណនែកមួ្យថ្ននោលការែ៍ននេះ, សូម្រុំលឹកនភញៀវ ជាម្៉ុនឱ្យយករបាាំងម្៉ុខ; 
ន ើមិ្ន ូនចែ េះនទពួកនគមិ្នគួរត្រូវបានអន៉ុញ្ជា រឱ្យចូលកន ុង រនិវែននេះ នទ។ 
ពិចរោនធ្វ ើឱ្យរបាាំងម្៉ុខានសត្ា ់នភញៀវណ លអាចម្ក ល់ន យោម នវា។ 

• នភញៀវ គួរណរត្រវូបានត្រួរពិនិរយវាស់សីរ៉ុែហភាព
និង/ឬពិនិរយនរាគសញ្ជា នៅនពលម្ក ល់នសែ ើស៉ុាំ ឱ្យពួកនគនត្ ើទឹកអនម្័យ
សាែ រថ្ នហើយត្រវូយកម្កជាមួ្យ និងពាក់ា សនៅនពលម្ិន  រនិភាគអាហារ 
ឬនឹកត្ សិនន ើមិ្នត្រូវបាននលើកណលងកន ុងការណែនាំអាំពីរបាាំងម្៉ុខរ ស់ CDPH។ 
ត្ រិ រែ ិករកីឡា ឋ ននិងវាលត្ ោាំងានសិទធិល៉ុ នចលការកក់សត្ា ់ ៉ុគគល/
ត្កមុ្ណ ល ាននរាគសញ្ជា និង   ិនសធ្ការចូល។ 

•  ង្ហហ ញ ែត ុ ាំថ្នចា ់ណ លអាចង្ហយនម្ើលន ើញោ ងចាស់សត្ា ់នភញៀវនៅត្ចកចូ
លណ លជាលកខខែឌ ថ្នការចូល។ ចា ់ននេះអាចានការណែនាំឱ្យពាក់បាាំងម្៉ុខ
ត្គ ់នពល នលើកណលងណរនពល រនិភាគឬនឹកកន ុងកណនលងអងគ ុយ 
ន ើមិ្នត្រវូបាននលើកណលងកន ុងការណែនាំអាំពីរបាាំងម្៉ុខរ ស់ CDPH ; នត្ ើត្បាស់
ទឹកអនម័្យសាែ រថ្ ; រកាគាល ររាងកាយពីនភញៀវ និងកម្មករននសងនទៀរ; 
នជៀសវាងការ  េះថ្នទណ លមិ្នចាំបាច់; និងការផ្ទល ស់ ត រូនសវាកម្ម។  
តាម្ណ លអាចនធ្វ ើនៅបាន, ចា ់គួរណរានជាលកខែៈឌីជីងល ឧ. 
តាម្រយៈកម្ម វធីិ្, អរែ ទ,ឬអ៉ុីណម្ល។ 

 
 
 
 
 
 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
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ពិធី្ស្វរនធ្ា ើនអាយានែយល់នចញចូល, សាា ត្ 
និងសាល ប់នម្នលគ្ 

 

• ន ើអាចនធ្វ ើនៅបាន, ពិចរោ ាំន ើងា ស៉ុីនសាែ រ នសុ ទធខយល់

ណ លានត្ សិទធិភាពខពស់ 

ណ លនធ្វ ើឱ្យត្ នសើរន ើងនូវរត្ម្ងខយល់រ ស់អាោរឱ្យានត្ សិទធិភាពខពស់ ាំន៉ុរ

តាម្ណ ល អាចនធ្វ ើនៅបាន និងនធ្វ ើការណករត្មូ្វននសងនទៀរ

ន ើម្បី នងា ើន រាិែខយល់ខាងនត្ៅនិងខយល់ នៅកន ុងការ ិ

ោល័យនិងកណនលងកន ុងអោរននសងនទៀរ។ 

• សូម្ពិនិរយនម្ើលនគហទាំព័រ CDPH ជានទៀងទរ់សត្ា ់ព័រ៌ានងមីៗសែ ីពី 

គ៉ុែភាពខយល់ កន ុងនទេះ និងការណែនាំអាំពីខយល់នចញចូល

សត្ា ់ជាំងឺណ លចម្លងតាម្ខយល់នៅកន ុងកណនលងអោរ។ 

• អន៉ុវរែការសាែ រឱ្យបានហមរ់ចរ់នៅរាំ ន់ណ លានចរាចរែ៍ម្ាញឹកខពស់ 

 ូចជាកណនលង រង់ចាំរ ស់អរិងិជន និងកណនលងទទួលនភញៀវ រ៉ុទាំនិញ 

និងសែង់ជាន ើម្ រមួ្ទាំង កណនលង នចញ ចូល ាន ូចជា ជនែដ ើរន ើរ, 

នល វូន ើរកន ុងាល, ារ់ទវ រ និងជនែដ ើរយនែ ត្ អ ់ ជាន ើម្។ 

សាល  ់នម្នរាគឱ្យបានញឹកញា ់ចាំនពាេះថ្នទណ លត្រវូបាន  េះពាល់ញឹកញា ់ ូចជា 

 ញ្ា រ ា ស៉ុីនការឥែទន ផ្ទទ ាំងនអត្កង់  េះ   ូរ៉ុង ត្   ់កាន់ ិទន ើកទវ រ 

កណនលងត្ចរថ្   ងគន ់ឧ ករែ៍លាងសាែ រថ្  ។ល។ 

• លាងសាែ រ និងសាល  ់នម្នរាគនលើថ្នទននណ លនត្ ើរមួ្ោែ ជាត្ ចាំ

ន យកម្មករនៅចននល េះ នវននធ្វ ើការនីមួ្យៗ ឬរវាងអែកនត្ ើត្បាស់រមួ្ 

ណ ល  េះពាល់ញឹកញា ់ជាង រមួ្ាន  ៉ុណនែម្ិន កាំែរ់ចាំនពាេះ ថ្នទកណនលងការង្ហរ 

ន ិកា ា ស៉ុីនងរចម្លង កូននា ឧ ករែ៍សាែ រ ពិល ជាន ើម្។ល។ 

នជៀសវាងការណចករុំណលកឧ ករែ៍ ូចជា ទូរស័ពទ នងន លរ នត្គឿងា ស៉ុីន 

និងឧ ករែ៍កន ុងការោិល័យ តាម្ណ លអាចនធ្វ ើនៅបាន។ ម្ិនត្រវូនត្ ើ PPE 

រមួ្ោែ  ជា ច់ខារ។  

• សាល  ់នម្នរាគម្ីត្កូហវ នូ និងឧ ករែ៍ត្សន ៀងោែ រវាងការនត្ ើត្បាស់នីមួ្យៗ។ 

ពិនត្ោេះ 

ជាមួ្យនរាងចត្កនលិរសាា រ រកិាខ រន ើម្បីកាំែរ់វធិានការថ្នការសាល  ់នម្នរាគ

ឱ្យបានត្រឹម្ ត្រវូ ជាពិនសសសត្ា ់ថ្នទណ លានសភាពទន់ និងានរនធ   ូចជា

កណនសងទន់។  

• សាល  ់នម្នរាគឧ ករែ៍បានជួល ឬឲ្យខច ី ល់នភញៀវរវាងការនត្ ើត្បាស់។ 

ត្ សិនន ើម្ិនអាច នធ្វ ើនៅបាននទ, ននេះវាត្រវូនឹងការពវកិចចរ សក់ណនលង

ចាំនពាេះ ៉ុគគលណ លានពិការភាព,  ញ្ឈ ់ ការនត្ ើត្បាសឧ់ ករែ៍ណ លនភញៀវខច ី។  

• លាងសាែ រន យម្ រ់ចរ់ និងសាល  ់នម្នរាគទីតាាំងកណនលង និងឧ ករែ៍ 

 នទ  ់ពី ញ្ច ់រាល់ ត្ពឹរែ ិការែ៍ទាំងអស់។ ការសាែ រននេះអាចាន ូចជា 

ការសាល  ់នម្នរាគនលើរ៉ុ នៅអ ីសែ ង់, ផ្ទទ ាំងនអត្កង់  េះជាន ើម្។ 

អន៉ុញ្ជា រឱ្យាននពលនវលាត្គ ់ត្ោន់សត្ា ់ ការសាល  ់នម្នរាគឱ្យ 

ត្រឹម្ត្រវូតាម្ការណែនាំ ស់នលិរនល។ ថាែ ាំសាល  ់នម្នរាគណ លទទួលាគ ល់ 

ន យទីភាែ ក ់ង្ហរការពារ រាិែ នត្រវូការនពលនវលានៅនសើម្ជាអ ប រា 

(ពីពីរ ីវនិទី  ល់ពីរ ីនទ)ី 

ន ើម្បីានត្ សិទធភាពត្ ឆ្ាំងនឹងវរី៉ុសកូរ៉ៃោូរ ស់ម្ន៉ុសស។  

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


 

• ភាា  ់នលិរនលអនម័្យនននៅនឹងឧ ករែ៍ រ៉ុការោិល័យ និង ញ្ា រជាំនួយ 

រមួ្ាន ទឹក អនម្័យសាែ រថ្  និងសាំ ីជូរសាល  ់នម្នរាគ 

និងនែល់ទឹកអនម្័យសាែ រថ្ ផ្ទទ ល់ខល នួ ល់កម្មករទាំងអស់ណ លជួយ

សត្មួ្ល ល់អរិងិជនន យផ្ទទ ល់។ 

• ធានថាឋ នីយ ឋ នអនម័្យន ើក ាំនែើរការ និងនៅាន សត ុកត្គ ់នពលនវលា 

នហើយនែល់  ណនែម្នូវា  ូ  ត្ក ស់ជូរ និងទឹកអនម័្យសាែ រថ្ នពលចាំបាច់។  

• នែល់ ធ្នធានន ើម្បីនលើកកម្ពស់អនម័្យខល នួរ ស់កម្មករ។ 

ការនដល់ជូនននេះនឹងាន ូចជា ត្ក សជូរារ់ 

ធ្៉ុងសាំរាម្ន ើកន យម្ិននត្ ើថ្  ា  ូលាងថ្  នពលនវលាត្គ ់ត្ោន់សត្ា ់ 

ការលាងថ្  ទឹកអនម័្យសាែ រថ្ ណ លានជារអិាល់ក៉ុល 

សាំ ីជូរសាល  ់នម្នរាគ និង កណនសងនត្ ើនបាេះនចល។   

• នែល់ នពលនវលាឱ្យកម្មករបាននរៀនលាងសាែ រថ្ កន ុងនា ង

នវននធ្វ ើការរ ស់ពួកនគ។ ត្រវូ ក ់

កិចចការជូរសាែ រជាណនែកមួ្យថ្នរួនទីរ ស់កម្មករនិនោជិរកាំ ុងនា ងនធ្វ ើ

ការ។  

• ថ្លរត្មូ្វ ឬណកណត្ នា ងកន ុងអាោរន ើម្បីនែល់នពលនវលាត្គ ់ត្ោន់

ន ើម្បីឱ្យានការសាែ រ ន យហមរ់ចរ់ឱ្យបាននទៀងទរ់។ 

• នែល់ា ស៉ុីនបាញ់ទឹកអនម័្យលាងថ្ សវ ័យត្ វរែ ិនៅតាម្ត្គ ់កណនលងកន ុងអោរ 

ទាំងខាងម្៉ុខ និងខាងនត្កាយនទេះសត្ា ់នភញៀវនិងកម្មករនត្ ើត្បាស់។ 

ពិចរោអន៉ុវរែកណនលងលាងថ្  សត្ា ់នភញៀវនត្ ើត្បាស់។ 

នលើកទឹកចិរែឱ្យម្ន៉ុសសលាងថ្ និង/ឬនត្ ើអនម្័យថ្ ឱ្យបានញឹក 

ញា ់នពលកាំព៉ុងនៅតាម្ រនិវែ។ ហាម្នត្ ើទឹកអនម្័យ

ជាមួ្យនម្តាែ៉ុ លពីនត្ពាេះវាាន ជារិព៉ុលខាល ាំងចាំនពាេះក៉ុារ និងម្ន៉ុសសនពញវយ័។ 

•  ាំន ើង និងនលើកទឹកចិរែ ឱ្យនត្ ើការឥែទន និងឧ ករែ៍ណ លមិ្ន

ត្រវូការនត្ ើថ្ ន ើអាច នធ្វ ើនៅបាន ាន ូចជា អាំពូលសនិសឺច ់ចលន 

ត្ ព័នធ ទូទរ់ត្បាក់ន យម្ិនបាច់  េះា ស៉ុីន ា ស៉ុីននដល់ា  ូ  

និងត្ក សអនម័្យសវ ័យត្ វរែ ិ និងត្ ព័នធកាំែរ់នពលនវលា។ 

• ន ើម្បីការ់ នែយហានិភ័យជាអ បរាថ្នជាំងឺ 

Legionnairesនិងជាំងឺននសងនទៀរពាក់ព័នធ  នឹង ទឹកចរ់វធិានការ 

ន ើម្បីធានថារាល់ត្ ព័នធទឹក និងវរថ ុនិទទសសន៍ទាំងអស់ (ឧ. ទឹកបាញ់ 

សត្ា ់ រនិភាគ ទឹកបាញ់លម្ែ) ានស៉ុវរែ ិភាពនត្កាយានការអូស នល យ 

ការ ិទ ឋ នីយ ឋ ន។ 

• នពលនត្ជើសនរសីារធារ៉ុគីម្ីសាល  ់នម្នរាគ និនោជកត្រវូនត្ ើនលិរនល

ណ លអន៉ុញ្ជា រឱ្យ នត្ ើត្បាស់ត្ ឆ្ាំងនឹងជាំងឺកូវ ី-19 

នៅកន ុង ញ្ា ីអន៉ុញ្ជា រឱ្យនត្ ើត្បាស់រ ស់ទីភាែ ក់ង្ហរការពារ រាិែ ន (EPA)-និងនធ្វ ើ

តាម្ការណែនាំនត្ ើនលិរនល។ នត្ ើារធារ៉ុសាល  ់នម្នរាគណ ល 

ានាល កថាានត្ សិទធភាពត្ ឆ្ាំងនឹងនម្នរាគ ងាជាំងឺ (emerging viral 

pathogens) លាយនម្ៅខារ់រាវសាែ រនទេះ (diluted household bleach 

solutions) (លាយ 5 ាល  ត្ពាបាយកន ុងចាំែ៉ុ េះទឹកមួ្យហាគ  ុង) 

ឬទឹកអាល់ក៉ុលណ លានជារិអាល់ក៉ុលរិច ាំន៉ុរ 70% លមម្នឹងសាែ រនលើថ្នទ។ 

នែល់ការ នោែ េះ ោែ ល ល់កម្មករសែ ីអាំពីនត្ោេះថាែ ក់ កន ុងការ 

នត្ ើត្បាស់ារធារ៉ុគីមី្ នោលនៅអែកនលិរ រត្មូ្វការខយល់នចញចូល 

និងលកខខែឌ រត្មូ្វ រ ស់ Cal/OSHA សត្ា ់ការនត្ ើត្បាស់ន យស៉ុវរែ ិភាព។  

កម្មករណ លនត្ ើត្បាស់ទឹកសាែ រ ឬារធារ៉ុសាល  ់នម្នរាគត្រវូពាក់នត្ាម្ថ្  

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


 

និងឧ ករែ៍ការពារននសងនទៀរតាម្ការណែនាំនត្ ើនលិរនល។ អន៉ុវរែតាម្ 

 វធីិ្ាន្រសែសាែ រត្ ក ន យស៉ុវរែ ិភាពន ើម្បីការពារជាំងឺហឺរ 

ណ លណែនាំន យម្នទ ីរស៉ុខភាពាធារែៈរ ឋ California 

និងធានថាានខយល់នចញ ចូលជាត្ ត្ករី។ 

 

នោលការែ៍ណែនាំសត ីពីការរកាគ្ាល ត្លងកាយ 

• ម្រពាន៖  ការរកាគាល ររាងកាយណរឯង គឺម្ិនត្គ ់
ត្ោន់ន ើម្បី ង្ហា រការឆ្លងថ្នជាំងឺកូវ ី-19 នទ។  

• កាំែរ់ត្កមុ្អរិងិជននៅជាត្កមុ្ត្គួារមួ្យ។ 
ម្ន៉ុសសណ លម្កពីត្គួារណរមួ្យម្ិនចាំបាច់ នៅ ច់ពីោែ ត្បាាំមួ្យហវ ីរនទ។  

• អន៉ុវរែ វធិានការន ើម្បីធានបាននូវគាល ររាងកាយោ ងរិចត្បាាំមួ្យជាំហានរវាង
ម្ន៉ុសស/ត្កមុ្ត្គួារ។ ការននេះអាចរមួ្ ញ្ច លូទាំងការនត្ ើត្បាស់រនាំងរ ូវនែ  
ឬសញ្ជា ណ លនម្ើលន ើញ (ឧ. សញ្ជា សាគ ល់នលើ ី ឬនលើឥ ឋ ឬសញ្ជា ន ើម្បី
ចងអ ុល ង្ហហ ញនូវកណនលងណ លម្ន៉ុសស គួរឈរឬ អងគ ុយនៅត្រង់ោ) 
និងគួរណរត្រវូបាននត្ ើនៅត្គ ់ទីកណនលងណ លនភញៀវឈរជាជួរ ឬត្ មូ្លនត ុាំោែ  រមួ្ា
ននៅកណនលងឈរត្រួរពិនិរយ និងនៅាែ នីយរង់ចាំ  នទ ់ទឹក  នទ ់ជនែែ ើរយនែ  
កណនលងរង់ចាំននសងៗ និងកណនលងសនែ ិស៉ុខនលើក ក់អីវា៉ៃ ន់ ។ល។ 

• កាំែរ់រ ូសោឋ នន ើងវញិ  ិទ ឬ ត្រវូ កនៅអីនចញម្ិនឱ្យនត្ ើ 
ន ើម្បីធានបាននូវគាល ររាងកាយោ ងនហាចោសត់្បាាំមួ្យហវ ីរ
រវាងអែកចូលនម្ើលពីត្គួារននសងៗ។ ការនធ្វ ើណ  ននេះ 
អាចរត្មូ្វឱ្យនធ្វ ើការអងគ ុយនៅជួរននសងនទៀរ ឬ ិទ ឬ កនៅអីនចញពីាទ យ 
“ត្កឡាអ៉ុក” (នត្ ើជួរនីមួ្យៗ   ៉ុណនែ ត្បាក ថាោម ននរោាែ ក់នៅពីនត្កាយអែក
ននសង) ន ើម្បីឱ្យអាចរកា គាល របាននៅត្គ ់ទិសនៅ។ 
កណនលងណ លម្ិនានកណនលងអងគ ុយនងរ ( ូចជាកណនលងនម្ើល ចាំទីលាន) 
ម្ិនត្រវូបានអន៉ុញ្ជា រនទ។  

• កម្មករសកម្មគឺខាំត្ ឹងនធ្វ ើការន ើម្បីជួយម្ន៉ុសសរកាគាល រកន ុងកាំ ុងនពល
ានសកម្មភាពកីឡា។ ននេះអាចរមួ្ ញ្ច លូការនាំ ង្ហហ ញកណនលងនអាយនភញៀវអងគ ុយ 
 នញ្ច ៀសការកកសទ េះនៅរាំ ន់ណ ល ចនងែៀរ 
និងការ នែែ ញនភញៀវឱ្យត្ ក ន យរន ៀ នរៀ រយន ើម្បីការ់ នែយចរាចរែ៍ 
ន្រញ្ជច ស ទិសោែ ។ 
ចរ់ណចងកណនលងត្ចកនចញន យអនញ្ា ើញនភញៀវណ លនចញជិរ ាំន៉ុរនចញពីកណនលង 
អងគ ុយជាម្៉ុន។  

• ម្ិនអន៉ុញ្ជា រឱ្យនភញៀវចូលរមួ្កន ុងការហវ ឹកហារ់ណ លជាំរ៉ុញម្ន៉ុសសពីត្គួារននសងៗោែ
ឱ្យនធ្វ ើការ  េះ  ូចជាទេះថ្ , ចូលកន ុងហវ ងូម្ន៉ុសសជាន ើម្។  

• នលើកទឹកចិរែនភញៀវម្ិននអាយចូលរមួ្ណត្សកនហា , នត្ចៀង, ណត្សក ណ លៗោាំត្ទ, 
ណត្សក ណ លៗ ម្ិនោាំត្ទ និងហវ ឹកហារ់
ននសងនទៀរណ លអាច នងា ើនលទធភាពថ្នការឆ្លងពី ាំែក់ទឹកនិង ាំែក ់រូចៗ 
នហើយធានថាពួកនគទាំងអស់កាំព៉ុងពាក់បាាំងម្៉ុខត្គ ់នពលនលើកណលងណរនពល 
ញាុាំឬ នឹក។  

• ហាម្ឃ្រ់ការនត្ ើត្បាស់អែកនលិរសាំនលងរុំខានណ លរត្មូ្វឱ្យអែកនត្ ើត្បាស់ ក 
នងហ ើម្ខយល់  ូចជាណត្រជ័រ និងឧ ករែ៍ត្សន ៀងោែ ។ 
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• នែល់ជូនអែកលក់ណ លលក់នៅឱ្យនភញៀវណ លអងគ ុយនៅរាំ ន់នម្ើលនត្ាម្ថ្ និងអ
នម័្យថ្   ផ្ទទ ល់ខល នួ។ 
ធានថាអាហារនិងនភសជាៈណ លបានលក់ត្រូវបានខច ់កន ុងធ្៉ុង ិទជិរ។ 
អន៉ុវរែ វធីិ្ាន្រសែ ទូទរ់ណ លការ់ នែយការនត្ ើការឆ្លងការ់ 
ឬ កត្បាក់ម្ងែនហើយម្ែងនទៀរ (នត្ ើាច់ត្បាក់ត្គ ់ចាំនួន, ក៉ុាំនត្ ើត្ ព័នធ ទូទរ់
ណ លត្រវូការហរែនលខា ជាន ើម្។) 

•  ាំន ើងរបាាំងរាងកាយ ឬណនែកណ លម្ិនអាចខវេះបានរវាងកម្មករនិងនភញៀវ 
ត្ សិនន ើអាចនធ្វ ើបាន  ូចជានៅតាម្ ងអ ចួលក់សាំ ៉ុត្រជាន ើម្ 
ន ើម្បីការ់ នែយការ  េះពាល់រវាងកម្មករនិងនភញៀវ។  

• នត្ ើត្បាស់ជនត្ម្ើសទូរគម្នគម្ន៍និងណកណត្ កាលវភិាគការង្ហរ។ 
នៅនពលណ លអាចនធ្វ ើនៅ បាននិងចាំបាច់, ត្រវូកាំែរ់ចាំនួនកម្មករ
នៅកណនលងនធ្វ ើការកន ុងនពលមួ្យ។ ននេះអាចរា ់  ញ្ច លូការកាំែរ់នពលនវលា (ឧ. 
 ោែ ក់នពលនវលានរៀ ចាំច ់ននែើម្)  នងា ើរថ្ងៃឆ្ល ស់ោែ  សត្ា ់ការរាយការែ៍
នៅកណនលងនធ្វ ើការ និងត្រ  ន់ៅកណនលងនធ្វ ើការជា ាំោក់កាល ឬ នែ  
នត្ ើត្បាស់ទូរគម្នគម្ន៌ តាម្លទធភាព។  

• ពិចរោនែល់ជូនកម្មករណ លនសែ ើស៉ុាំជនត្ម្ើសការពវកិចចណ លបានណកណត្ ណ លការ់
 នែយការ  េះពាល់រ ស់ពួកនគជាមួ្យអរិងិជន និងកម្មករននសងនទៀរ (ឧ. 
ការត្គ ់ត្គងារនពើភ័ែឌជាជាងនធ្វ ើការជាអែកគិរល៉ុយ 
ឬត្គ ់ត្គងរត្មូ្វការរ ឋបាល តាម្រយៈការនធ្វ ើការពីចាៃ យ)។  

• នរៀ ចាំនា ងសត្ាកសត្ា ់កម្មករនិនោជិរ ត្ស តាម្ ទ ញ្ារែ ិត្បាក់ឈន លួ 
និងនា ងនពល ន ើម្បីរកាពិធ្ីការរកាគាល ររាងកាយ។  

• កាំែរ់រចនសម្ព ័នធកណនលងនធ្វ ើការន ើងវញិ ត្ សិនន ើអាចនធ្វ ើនៅបាន 
ន ើម្បីអន៉ុញ្ជា រឱ្យាន ចាៃ យត្បាាំមួ្យហវ ីរពីោែ រវាងកម្មករ។ 
នរៀ ចាំការត្ ជ៉ុាំរូចៗជាងម្៉ុននៅតាម្កណនលងនន ន ើម្បីរកានោលការែគ៍ាល រ
រាងកាយ និងពិចរោនរៀ ចាំការត្ ជ៉ុាំ និងការហារស់ម្នៅខាងនត្ៅ 
ឬតាម្រយៈនវទិកាតាម្អ៉ុីនធឺ្ែិរ ឬទូរស័ពទ។  

• ធានថាកម្មករអាចរកាគាល ររាងកាយនៅកន ុង នទ ់សត្ាក, 
ន យនត្ ើរនាំង នងា ើនចាៃ យ រវាងរ៉ុ/នៅអ ីន ើម្បី ាំ ណ កកម្មករ។ ល។ 
ន ើអាចនធ្វ ើនៅបាន  នងា ើរកណនលងសត្ាកខាងនត្ៅ អាោរ ន យាន ាំ ូល 
និងការនរៀ ចាំកណនលងអងគ ុយណ លធានឱ្យបាននូវគាល ររាងកាយ។ 
នលើកទឹកចិរែកម្មករមិ្នឲ្យានការជួ ជ៉ុាំោែ កន ុងនពលសត្ាក 
និងធានថាពួកនគមិ្ន រនិភាគ ឬនឹកន យោម នរបាាំងម្៉ុខ 
កន ុងចាៃ យត្បាាំមួ្យហវ ីរពីោែ ននេះនទ។ 

•  ក់ណ នកាំែរ់ ណនែម្នៅនលើចាំនួនកម្មករនៅកន ុងទីតាាំង ិទជិរ  ូចជា នទ ់
នគរ់នគង់ និង ទីតាាំង ញ្ា រន ើម្បីធានការនៅ ច់ពីោែ ោ ងរិចត្បាាំមួ្យហវ ីរ។ 

• រត្មូ្វឱ្យកម្មករនចៀសវាងការច ់ថ្ ោែ  ទងគ ិចកោែ  ់ថ្  ឱ្  
ឬការាវ គម្ន៍ត្សន ៀងោែ ឬ 
អាក បកិរោិននសងនទៀរណ លមិ្ននោរពតាម្គាល ររាងកាយ។  

• នភញៀវម្ិនត្រវូបាននលើកទឹកចិរែឱ្យត្ មូ្លនុ្ាំោែ នៅតាម្កណនលងណ ល
ានចរាចរែ៍ម្ាញឹកខាល ាំង  ូចជា នទ ់ទឹក នល វូន ើរកន ុងអាោរ រាំ ន់បារ 
ាែ នីយកក់កណនលង និង ័ែណ ឥែទន ាែ នីយ។ល។ 

 



 

•  ញ្ឈ ់កម្ម វធីិ្ច៉ុេះហរែនលខានៅនពល “ជួ និងាវ គម្ន៍” , ផ្ទល ក VIP 
ណ លអន៉ុញ្ជា រឱ្យនភញៀវ ចូលនៅកាន់រាំ ន់ខាងនត្កាយ ។ ល។ 
ពិចរោឱ្យបានម្ រ់ចរ់នលើកណនលង  ិទណ លាន ន័យសត្ា ់នភញៀវងររ ូ 
 ូចជានៅជិរផ្ទល កសញ្ជា ត្ពឹរែ ិការែ៍ ឬការការ់ត្ក សការ៉ុងនធ្វ ើរ ូ រាំោង។  

• នរៀ ចាំចាំែរោនយនែន ើងវញិ ន ើម្បីការ់ នែយចាំែ៉ុ ចត្ មូ្លនុ្ាំ 
និងធានឱ្យបាននូវការនៅ  ច់ពីោែ ឱ្យបានត្រឹម្ត្រវូ (ឧ. ត្គ ់កណនលងននសងនទៀរ 
ការ ង់ត្បាក់ន យម្ិន  េះា ស៉ុីន ។ល។)។ ហាម្ឃ្រ់ការ ក់ឡាននកៀកោែ នពក 
និងសកម្មភាពត្សន ៀងោែ ណ លជាំរ៉ុញឱ្យានការលាយ ាំោែ ថ្នត្កមុ្ត្គួារននសងៗ
ោែ នៅកន ុងចាំែររងយនែ  និងកណនលងរាំ ន់ននសង នទៀរ 
ធានឱ្យានកម្មករត្គ ់ត្ោន់ន ើម្បីត្រួរពិនិរយកណនលងចររងយនែសត្ា ់ការ 
អន៉ុនលាម្តាម្ គាល ររាងកាយ។ 

 

ការពិចារណបណនែម្  

ការចូលនិងសុវត្ែ ិភាព 
 

• ធានឱ្យានកណនលងចររងយនែ ត្ចកចូលនិងកណនលងនចញត្រវូបានសាគ ល់ត្រួរពិ
និរយនិងកាំែរ់  រចនសម្ព ័នធ ន ើម្បីអន៉ុញ្ជា រឱ្យានគាល ររាងកាយ 
និងម្ិនានម្ន៉ុសសក៉ុេះករ ឬជួ ជ៉ុាំោែ  ន ើយ។ 

• ការនត្ ើត្បាស ់របាាំងម្៉ុខ គឺចាំបាច់នៅទូទាំងសួនកម្ានែ នៅត្គ ់ទីកណនល
ងទាំងកន ុងនទេះ និងខាង នត្ៅនលើកណលងណរញាុាំនិង/នឹក។ 
អរិងិជនណ លមិ្ននោរពតាម្ គួរណរត្រវូបាននាំនចញព ីកណនលងននេះជា នទ ន់។ 
អន៉ុញ្ជា រឱ្យានការនលើកណលងណ លបាន ញ្ជា ក់នៅកន ុង 
ការណែនាំអាំពីរបាាំងម្៉ុខរ ស់ CDPH ។ 

• នៅខាងនត្ៅ រនិវែកណនលង, នែល់ការពិនិរយសីរ៉ុែហភាពនិង/ឬ 
នរាគសញ្ជា សត្ា ់អែកចូល រមួ្នភញៀវ និងនភញៀវទ ាំងអស់។ 
ធានថាអែកនែល់ការនធ្វ ើនរសែ រកនរាគសញ្ជា  ឬវាស់កាំនៅនជៀសវាង 
ការ  េះពាល់ជិរសែ ិទនឹងកម្មករ កន ុងគាល រណ លអាចនធ្វ ើនៅបាន។   

• កាំែរ់អរែសញ្ជា ែម្ន៉ុសសណ លឆ្លងការ់ ាំនែើរការត្រួរពិនិរយន យនត្ ើណខសថ្ ព
ែ៌ឬវធីិ្ ណ លអាចនម្ើលន ើញននសងនទៀរន ើម្បីជាសញ្ជា ថាជាអរិងិជន
បានពិនិរយរចួនហើយ។ ឱ្យ ៉ុគគល ទាំងននេះានភាា  ់ណខសថ្ ពែ៌នៅនឹងកថ្ , 
សនម្លៀក ាំពាក,់ ឬកណនលងណ លអាចនម្ើលន ើញ ននសងនទៀរ។ 
ានណរអែកណ លានណខសថ្ ពែ៌ណ លត្រឹម្ត្រវូគួរណរត្រវូបានអន៉ុញ្ជា រឱ្យចូល 
កណនលងអងគ ុយ។ 

• ពិចរោនលើវធីិ្ន ើម្បីកាំែរ់នពល នែជួរត្ចកចូល ន ើម្បីការ ់នែយជួរជារងវង់, 
ការពិនិរយ កា ូ , និងការនសា នសាំ ៉ុត្រ។ ឧទហរែ៍ការរាំរង់ជួរតាម្អនឡាញ 
អាចនែល់នូវលទធភាពឲ្យអែកណ លនៅម្៉ុខចូលម្៉ុន។ 

• ការពារការោិល័យលក់សាំ ៉ុត្រន យានរនាំងការពារណ លមិ្នត្ជា ទឹក 
 ូចជាកញ្ច ក់ថាល ជ័រ ។ 
ណែនាំនភញៀវនូវកណនលងណ លត្រវូរត្ម្ង់ជួរន ើម្បីរកាគាល ររាងកាយោ ងរិចត្បាាំមួ្យហវ ី
រ។  

 

 

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


 

• កាំែរ់នល វូ ច់ន យណ កសត្ា ់ការចូល និងនចញនៅកន ុងទីតាាំង កណនលងអងគ ុយ 
កណនលងនធ្វ ើការ ជាន ើម្ ន ើអាចនធ្វ ើបាន ន ើម្បីជួយរកាគាល ររាងកាយ 
និងការ់ នែយចាំនួនម្ន៉ុសសន ើរឆ្លងការ់ ោែ ។  នងា ើរនល វូន ើរកន ុងាល 
និងនល វូន ើរមួ្យទិសសត្ា ់ការន ើរន យនងមើរនជើង ត្ សិនន ើអាច 
ន ើម្បីក៉ុាំឱ្យកម្មករ និងនភញៀវន ើរឆ្លងការ់ោែ ។  

• រត្ម្ង់ោែ ជាជួរតាម្ ត្ចកចូលនិងនចញនិងណនែកននសងៗ ន ើម្បីការពារ
ការត្ មូ្លនត ុាំរ ស់ម្ន៉ុសស នៅនលើនល វូនកាង និងត្ចកនល វូ។ 
គួរណរយកចិរែទ៉ុក ក់ជាពិនសស នៅកណនលងត្ចកនចញថ្នទីតាាំងនៅច៉ុ
ង ញ្ច ់ថ្នត្ពឹរែ ិការែ៍។  នងា ើរត្ចកចូល និងនចញតាម្ទិសនៅកន ុង
ទីតាាំងតាម្ណ ល អាចនធ្វ ើនៅបាន។ 

• កម្មករពិនិរយកា ូ គួរណរណកណត្ សកម្មភាពន ើម្បីការ់ នែយការ  េះពាល់រ ស់រ ររ
 ស់នភញៀវន យផ្ទទ ល់។ ននេះអាចរមួ្ ញ្ច លូទាំងការនត្ ើត្បាស់ឧ ករែ៍ចងអ ុល 
ឬឧ ករែ៍ននសងនទៀរន ើម្បីពិនិរយកា ូ សួរនភញៀវ, ស៉ុាំឱ្យន ើកកា ូ  
និងនរសីរ ស់នចញ ។ ល។ នៅនពលណ លការហវ ឹកហារ់អាច 
 ោែ លឱ្យានទាំនក់ទាំនង  េះពាល់ផ្ទទ ល់ជាមួ្យអរិងិជន ឬរ ស់រ រទាំងននេះ, 
កម្មករគួរនធ្វ ើអនម្័យថ្ ភាល ម្ៗ ឬពាក់នត្ាម្ថ្ ណ លអាចនបាេះនចលបាន និងផ្ទល ស់
 ត រូរវាងការពិនិរយនភញៀវ នីមួ្យៗ។ 

• ន ើម្បីនចៀសវាងការ  េះរ ស់រ រផ្ទទ ល់ខល នួរ ស់អែកចូលរមួ្, 
ត្ រិ រែ ិករគួរណរពិចរោ អន៉ុវរែ នោលការែ៍ងង់រូចថាល មួ្យ 
នហើយនសែ ើឱ្យនភញៀវន ើកកា ូ ផ្ទទ ល់ខល នួសត្ា ់ត្រួរពិនិរយ។ 
ពិចរោនលើការនលើកណលងចាំបាច់ចាំនពាេះនោលននោបាយងង់ថាល សត្ា ់នលិរន
លនវជា         ា ន្រសែ  និងអនម្័យផ្ទទ ល់ខល នួ។ 

• អន៉ុវរែ ឧ ករែ៍ស៉ុវរែ ិភាពណ លអន៉ុញ្ជា រឱ្យកម្មកររកាគាល រ
រាងកាយោ ងរិចត្បាាំមួ្យ ហវ ីរពីនភញៀវ។ ននេះអាចរមួ្ ញ្ច លូការនត្ ើត្បាស់ឧ ករែ៍
ពិនិរយជារិណ កន យការន ើរចូល ជាជាងឧ ករែ៍ពិនិរយជារិណ កន យនត្ ើថ្ 
។  

• ឧ ករែ-៍ពិនិរយជារិណ កន យការន ើរចូលានត្ សិទធិភាពកន ុងការរកវរថ ុនលាហ
ធារ៉ុខែៈ នពលណ លអន៉ុញ្ជា រឱ្យកម្មករសនែ ិស៉ុខរកាចាៃ យសងគម្។ 
ឧ ករែ៍ពិនិរយជារិណ កន យនត្ ើថ្ គឺជាជនត្ម្ើសមួ្យណ លចាំោយរិចជាង
ណ លនៅណរអន៉ុញ្ជា រឱ្យរកន ើញនលាហៈន យោម នទាំនក់ទាំនង   ៉ុណនែ ពួកនគរត្មូ្វ
ឱ្យកម្មករសនែ ិស៉ុខានចាៃ យជិរជាងត្បាាំមួ្យហវ ីរពីនភញៀវ។ 
កម្មករនិនោជិរោាែ ក់ណ លនធ្វ ើការណឆ្កនឆ្រត្រវូណរពាក់នត្ាម្ថ្ ណ លអាចនច
លបានភាល ម្ៗ  នទ  ់ពីានទាំនក់ទាំនងជាមួ្យនភញៀវ, ណងម្ទាំងត្រវូលាងថ្  
ឬអនម័្យថ្ ម្៉ុននពលពាកន់ត្ាម្ថ្ ងមី។ 

• រាំន ើង និងនត្ ើា ស៉ុីននសា នសាំ ៉ុត្រន យោម នការ  េះ តាម្ណ លអាចនធ្វ ើនៅបាន។ 
នសែ ើឱ្យនភញៀវ នសា នសាំ ៉ុត្រន យខល នួឯងជាជាងឆ្លងការ់ឧ ករែ៍
នអ ិចត្រនិូកឌីជីងល ឬហ៉ុចសាំ ៉ុត្រ ត្ក សនៅវញិនៅម្ករវាងកម្មករនិងនភញៀវ។ 
នៅនពលណ លកម្មករត្រូវជួយនភញៀវ និងរត្មូ្វឲ្យ ានការ  េះជាចាំបាច,់ 
កម្មករត្រវូពាក់របាាំងម្៉ុខនិងលាងថ្ និង/ឬនត្ ើទឹកសាែ រអនម័្យថ្ 
 ូចបាននរៀ រា ់កន ុងការណែនាំននេះ។ 
នភញៀវត្រវូណរពាក់របាាំងម្៉ុខអាំ ុងនពលផ្ទល ស់ ត រូនហើយ ត្រវូបាននលើកទឹកចិរែ
ឱ្យលាងថ្ និង/ឬនត្ ើអនម័្យថ្   នទ  ់ពីផ្ទល ស់ ត រូទាំនិញនងណ រ។  

•  ញ្ឈ ់ការត្រួរពិនិរយអាវធ្ាំ និងនត្គឿង រកិាខ រននសងៗនទៀរ 
ណ លរត្មូ្វឱ្យកម្មករនិនោជិរ 
ត្រវូ  េះរ ស់រ រនភញៀវណ លម្ិនចាំបាច់និង នងា ើនហានិភ័យថ្នការទក់ទងរ ស់រ 
រណ លាន  ចម្លងនម្នរាគ នចញពីត្គួារននសងោែ ។  



 

• កម្មករណ លនធ្វ ើការោ ងសកម្មអាំ ុងនពលសត្ាកន ើម្បីធានឱ្យានត្ចកនចញ 
និងត្ចកចូល ពីកណនលងនន។ 
នត្ ើកម្មករនិនោជិរន ើម្បីណងរកាកណនលងសម្ត្ស ឲ្យនៅទាំននរនៅ កន ុងរាំ ន់ 
ជាជួរៗ នហើយជួយអរិងិជនឱ្យយល់ពីកណនលងណ ល នទ រ់ច ់ននែើម្
 ូចជាកណនលងទាំននរ ណនែម្អាចនធ្វ ើឱ្យពិបាកកន ុងការរកនម្ើលកណនលងឈរ។  

• កាំែរ់រចនសម្ព ័នធទាំនិញន ើងវញិនិងសែ ង់លក់ទាំនិញរាយននសង
នទៀរន ើម្បី នងា ើរគាល រ រាង កាយវាងកម្មករ និងអរិងិជន។ 
នលើកទឹកចិរែ ល់ការ ញ្ជា ទិញជាម្៉ុន, ការទូទរ់ត្បាក់ន យ ោម នការទក់ទង
ន យផ្ទទ ល់, និងត្ ព័នធ ននសងនទៀរណ លការ់ នែយចាំនួននពលនវលា ណ លអែក 
ចាំោយកន ុងរាំ ន់លក់រាយ។ និនោជកត្រវូអន៉ុវរែជួរ (សញ្ជា សាំោល,់ ចនទល់។ ល។ ) 
ន ើម្បី 
អន៉ុញ្ជា រឱ្យអរិងិជនរកាគាល ររាងកាយោ ងរិចត្បាាំមួ្យហវ ីរកន ុងនពលរង់ចាំ
ន ើម្បីទទួល ឬទិញទាំនិញ។ 

ម្របត្ិបត្តិការោាំម្រទនៅនឹងទីកណនលង៖  សាំនេង, ពនល ឺ, ជានដ្ើម្។ 
 

• សាែ រថ្នទណ លង្ហយ  េះពាល់ រវាងអែកផ្ទល ស់ ត រូ  រ ករវាងអែកនត្ ើត្បាស់ 
ចាំនពាេះវរថ ុោណ លនត្ ើ ញឹកញា ់ជាង រា ់ ញ្ច លូណរម្ិនកាំែរ់ 
ចាំនពាេះថ្នទទីតាាំងកណនលងនធ្វ ើការ ា ស៉ុីន ឧ ករែ ៍នត្ ើត្បាស់នន នធ្ែ ើរ 
កណនលងនុ្កឥវា៉ៃ ន់  ង្ហគ ន់ថ្  និងនត្គឿងរាំែរភាា  ់ និងការត្គ ់ត្គងនៅ 
កណនលង ក់ឯការ និងឧ ករែ៍ចល័រ រមួ្ទាំងថ្នទរា នសម ើររ ស់ោនយនដនន។ 

• រត្មូ្វឱ្យកម្មករលាងថ្  ឬនត្ ើទឹកអនម័្យលាងថ្  
ម្៉ុននិងនត្កាយនពលនត្ ើត្បាស់ឧ ករែ៍ ណ លនត្ ើរមួ្ 
 ូចជាឧ ករែ៍ការង្ហរាែ នីយ  វទិយុ ទក់ទង ន ិកានពលនវលា រនទេះរ៉ុញ និង 
រ ស់រ រននសងៗនទៀរ នហើយនិងអន៉ុញ្ជា រឱ្យាននា ងសត្ា ់នធ្វ ើការននេះ។ 

• រត្មូ្វឱ្យាន PPE និងឧ ករែ៍ណ លត្គ ់ត្គងន យនិនោជក ូចជាមួ្ករងឹ, 
ត្រវូបាននធ្វ ើ អនម្័យលាងសាែ រនៅនពលច ់នវននីមួ្យៗ។ សាែ រ 
និងសាល  ់នម្នរាគនៅខាងកន ុង ឧ ករែ៍ នហើយ នទ  ់ម្កខាងនត្ៅ 
នហើយ នទ  ់ម្កលាងថ្ ។ 

• កាំែរ់ “ចាំែ៉ុ ចចនងែៀរ” និងរាំ ន់ណ លានហានិភ័យខពស់ណ ល
កម្មករត្រវូ ងខ ាំចិរែឈរ ជាមួ្យោែ  ូចជាតាម្នល វូន ើរាលធ្ាំ,  
ឧ ករែ៍សាំរា ់នលើកណត្គ និងជនែែ ើរយនែនិងនែល់ សញ្ជា ន ើម្បីរុំលឹក ល់កម្មករឱ្យ 
ានការត្ ងុត្ យ័រែនពលនធ្វ ើ ាំនែើរឆ្លងការ់រាំ ន់ទាំងននេះ។ 

• ពិចរោជនត្ម្ើសន ើម្បីកាំែរ់ចាំនួនកម្មករណ លត្រវូការនៅកន ុងនយក ឋ ននលិរ
កម្មោាំត្ទ និង/ឬកាំែរ់វធីិ្ណ លពួកនគអាច ាំនពញភារកិចច ច់ន យណ កពីោែ ។  

• វាយរថ្ម្លការនកើនន ើងហានិភ័យពី ាំនែើរការការង្ហរសែង់ រពាក់ព័នធនឹងការទក់
ទងជិរសែ ិរ (ការនលើករ ស់ធ្ៃន់, នធ្វ ើការនៅកណនលងចនងែៀរ ិទជិរ, ។ ល។ ) 
និងណកណត្  ាំនែើរការការង្ហរ ទាំងននេះតាម្ណ លអាចនធ្វ ើនៅបាន។ 

• កាំែរ់ការនត្ ើត្បាស់នលិរនលណ លនត្ ើរមួ្ោែ ឱ្យកម្មករាែ ក់ៗ ឬត្កមុ្ម្៉ុខង្ហរ (ឧ. 
ឧ ករែស៍ាំនលង គួរណរត្រវូបានត្រូរត្តាន យម្ន៉ុសស ឬត្កមុ្ោមួ្យណ លបាន
ចរ់តាាំង) ។ រ ស ់រ រទាំងអស់ត្រវូណរបានសាែ រោ ងហមរ់ចររ់វាងការ
នត្ ើត្បាស់នីមួ្យៗ។ 

 



 

• ត្រវូសាល  ់នម្នរាគនូវរាល់ឧ ករែ៍ នចចកវទិាទាំនក់ទាំនងទាំងអស់ម្៉ុននិងនត្កា
យនពលនត្ ើត្បាស ់និង ក់ាល កឧ ករែ៍ណ លពាក់ព័នធ
ជាមួ្យន ម្ េះអែកនត្ ើត្បាស់ ន ើម្បីនចៀសវាង ការនត្ ើឧ ករែរ៍មួ្ោែ ។ 

• សត្ា ់កម្មករណ លកាន់កូននារ, ន ើកទវ រឡាន, ឬ  េះរ ស់រ ររ ស់នភញៀវ, 
សូម្ទ៉ុកនពល ឱ្យោរ់លាងថ្ និង/ឬនត្ ើទឹកអនម័្យថ្ ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1លកខខែឌ រត្មូ្វ ណនែម្ត្រវូពិចរោសត្ា ់ត្ ជាជនណ លង្ហយរងនត្ោេះ។ និនោជកត្រវូណរនោរពតាម្រាល់សដង់ រ Cal/OSHA និងត្រវូបាន

នរៀ ចាំន ើម្បីនោរពតាម្ណែនាំរ ស់ខល នួ ក៌ ូចជាការណែនាំពី ម្ជឈម្ែឌ លត្រួរពិនិរយនិង ង្ហា រជាំងឺ Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC)and the រ ឋកាលីហវ ័រញា នយក ឋ នស៉ុខាភិបាលាធារែៈ 

(CDPH)។នលើសពីននេះនិនោជកត្រវូណរនត្រៀម្ផ្ទល ស់ ត រូត្ រិ រែ ិការរ ស់ពួកនគនៅនពលនោលការែ៍ណែនាំទាំងននេះផ្ទល ស់ ត រូ។ 

 

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