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ទិដ្ឋភាពទូនៅ 
កាលពីថ្ងៃទី 19 ខែមីនា ឆ្ន ាំ 2020 កន្លងទៅ មន្រន្ត ីសុែភាពសាធារណៈប្រចាំរដ្ឋ 

ន្ិងប្រធាន្មន្ទ ីរសុែភាពសាធារណៈថ្ន្រដ្ឋ California បាន្ទេញរទរញ្ជា មួយតប្មូវឱ្យប្រជាជន្រដ្ឋ 

California ភាគទប្េើន្សប្ាកទៅផ្ទះ ទដ្ើមបីទរ់សាា ត់ការឆ្លងរាលដាលថ្ន្ជាំងឺ COVID-19 

កន ុងេាំទោមប្រជាជន្។ 

ទគទៅមិន្ទាន់្ដ្ឹងេាស់អាំពីផ្លរ ះពាល់ថ្ន្ជាំងឺ COVID-19 ទៅទលើសុែភាពប្រជាជន្រដ្ឋ California 

ថាយ ងោទនាះទទ។ ជាំងឺខដ្លបាន្រាយការណ៍មកាន្តាំងពីកប្មិតប្សាល 

(អនកែលះពុាំាន្ទរាគសញ្ជា អវ ីទសាះ) រហូតដ្ល់កប្មិតជាំងឺធ្ៃន់្ធ្ៃរខដ្លអាេរោត លឱ្យសាល រ់។ 

ប្កមុជាក់លាក់មួយេាំនួ្ន្ រមួទាាំងមនុ្សសវយ័េាំោស់អាយុ 65 ឆ្ន ាំទ ើងទៅ 

ន្ិងអនកខដ្លាន្សាា ន្ភាពទវជាសាន្រសត ប្រចាំកាយធ្ៃន្់ធ្ៃរ ដូ្េជាជាំងឺទរះដូ្ង ឬសួត 

ឬជាំងឺទឹកទនាមខផ្ែមជាទដ្ើម កាំពុងប្រឈមនឹ្ងហានិ្ភ័យែពស់ថ្ន្ជាំងឺហត់ដ្ងហក់ធ្ៃន់្ធ្ៃរ 

ន្ិងតប្មូវឱ្យេូលសប្ាកពាបាលកន ុងមន្ទ ីរទពទយ។ 

ការេមលងទាំន្ងជានឹ្ងទកើតាន្ទៅទពលមនុ្សសរ ះពាល់ជិតសន ិទធ 

ឬសា ិតទៅតាំរន់្ខដ្លមនិ្ាន្ែយល់ទេញេូលលែ  ជាមួយនឹ្ងអនកខដ្លបាន្ឆ្លងវរីុស 

ទរើទទាះជាអនកទនាះពុាំាន្ទរាគសញ្ជា អវ ី ឬពុាំទាន់្ទលេទេញទរាគសញ្ជា ក៏ទដាយ។ 

ែណៈទន្ះ ទៅមិន្ទាន្់ាន្ព័ត៌ាន្េាស់ការសត ីអាំពីេាំនួ្ន្ និ្ងអប្តថ្ន្ជាំងឺ COVID-19 

តមប្កមុអាជីព ឬឧសាហកមម 

រមួទាាំងកន ុងេាំទោមកមមករនិ្ទយជិតទហដាឋ រេនាសមព ័ន្ធសាំខាន់្ៗទៅទ ើយទនាះទទ។ 

កន្លងមកទន្ះាន្ការផ្្ុះទ ើងទប្េើន្ទលើកថ្ន្ជាំងឺតមរោត កខន្លងទធ្វ ើការនានាខដ្លរង្ហហ ញឱ្យទ ើញថាក

មមករនិ្ទយជិតកាំពុងប្រឈមន្ឹងហាន្ិភ័យថ្ន្ការឆ្លង ឬការេមលងជាំងឺ COVID-19។ 

ឧទាហរណ៍ថ្ន្កខន្លងទធ្វ ើការទាាំងទន្ះ រមួាន្មន្ទ ីរទពទយ កខន្លងផ្តល់ទសវាខងទាាំសុែភាពរយៈទពលខវង 

ពន្ធនាគារ ផ្លិតកមមមហ រូអាហារ ឃ្ល ាំងទាំន្ិញ ទរាងេប្កខកថ្េនសាេ់ ទភាជន្ីយដាឋ ន្ 

ន្ិងហាងលក់ទប្គឿងទទសទផ្សងៗ។ 

ទដាយសារាន្ការខកខប្រទលើរទរញ្ជា សប្ាកទៅផ្ទះ 

វាជាការចាំបាេ់ោស់ខដ្លប្តូវចត់រាល់វធិាន្ការខដ្លអាេទធ្វ ើទៅបាន្ 

ទដ្ើមបីធានាសុវតា ិភាពជូន្កមមករនិ្ទយជិត ន្ិងសាធារណជន្។ 

ការអន្ុវតតទលើការរង្ហា រសាំខាន់្ៗរមួាន្៖ 

✓ ការរកាេាៃ យពីគាន កន ុងកប្មិតអតិររាតមអាេទធ្វ ើបាន្ 

✓ កមមករ ន្ិងទភញៀវទាាំងអស់ប្តូវពាក់ា ស់ 

✓ (ទៅកខន្លងខដ្លមិន្តប្មូវឱ្យទប្រើា ស់ការពារផ្ល វូដ្ទងហ ើម) 

✓ លាងសាែ តថ្ដ្ឱ្យបាន្ញកឹញារ់ ន្ិងទធ្វ ើការជូតសាែ ត ន្ិងសាល រ់ទមទរាគជាប្រចាំ 

✓ រទោត ះរោត លកមមករន្ិទយជិតអាំពីការអន្ុវតតរង្ហា រទាាំងទន្ះ 
និ្ងខផ្នកទផ្សងទទៀតថ្ន្ខផ្ន្ការរង្ហា រជាំងឺ COVID-19។ 

ទលើសពីទន្ះ ជាការចាំបាេ់ខាល ាំងខដ្លប្តូវទប្តៀមជាទប្សេនូ្វដ្ាំទណើរការសមប្សរ 

ទដ្ើមបីកាំណត់រកករណីជាំងឺងមីៗតមរោត កខន្លងទធ្វ ើការ ន្ិងទដ្ើមបីទធ្វ ើអន្តរាគមទាន្់ទពលទវលា 

ទៅទពលរកទ ើញករណជីាំងឺទាាំងទនាះ ន្ិងទដ្ើមបីសហការជាមួយអាជាញ ធ្រសុែភាពសាធារណៈ 

កន ុងការរារាាំងការឆ្លងរាលដាលថ្ន្ទមទរាគ។ 

 
 



 

នោលបាំែង 

ឯកសារទន្ះផ្តល់នូ្វការខណនាាំសប្ារ់ផ្ារទាំទន្ើរ មជឈមណឌ លលក់ទាំន្ិញទគាលទៅ 
ន្ិងផ្ារលក់ទាំន្ិញមួយទឹក (ទៅរមួថា “ប្រតិរតត ិករមជឈមណឌ លលក់ទាំនិ្ញ”) 
ទដ្ើមបីគាាំប្ទដ្ល់ររសិាា ន្ខដ្លសាែ ត ន្ិងាន្សុវតា ិភាពសប្ារ់កមមករ អតិងិជន្ ន្ិងសាធារណជន្។ 
អាជីវកមមប្តូវកាំណត់អតតសញ្ជា ណ 
និ្ងប្តួតពិនិ្តយកប្មិតហានិ្ភ័យកន ុងទខាន្ធី្សប្ារ់ទខាន្ធី្ខដ្លាន្អាជីវកមមកាំពុងទធ្វ ើប្រតិរតត ិការ 
ទហើយទធ្វ ើការខកតប្មូវខដ្លចាំបាេ់ទលើប្រតិរតត ិការររស់ពួកទគ៖ 

• ពែ៌ស្វា យ – ការរកីរាលដាល – ចាំណាត់ថ្នន ក់ទ ី1៖ ប្រតិរតត ិការកន ុងអគារប្តូវបាន្អនុ្ញ្ជា ត រ ុខន្ត

ប្តូវកាំណត់ប្តឹម 25% រ ុទោណ ះ។ តាំរន្់ទប្រើប្បាស់រមួ ន្ិងអាហារដាឋ ន្ប្តូវខតរិទ រ ុខន្ត ទភាជន្ីយដាឋ ន្

អាេផ្ដល់ការលក់អាហារយកទេញបាន្។ មជឈមណឌ លលក់

ទាំនិ្ញប្តូវខតអនុ្វតតតមការខកខប្រទៅកន ុងការខណនាាំទន្ះ។  

• ពែ៌ម្រកហម្ – ខ្ល ាំងបាំផ្សុត – ចាំណាត់ថ្នន ក់ទ ី2៖ ប្រតិរតត ិការកន ុងអគារប្តូវបាន្អនុ្ញ្ជា ត រ ុខន្ត ប្តូវ
កាំណត់ប្តឹម 50% រ ុទោណ ះ។ តាំរន្ទ់ប្រើប្បាស់រមួប្តូវខតរិទ។ អាហារដាឋ ន្អាេទរើកបាន្ រ ុខន្ត ប្តូវ
ប្រតិរតត ិការទៅកប្មិតសមតាភាព 25% ឬមនុ្សស 100 នាក់ ទពាលគឺមួយោខដ្លទារជាង។ 
មជឈមណឌ លលកទ់ាំនិ្ញប្តវូខតអន្ុវតតតមការខកខប្រទៅកន ុងការខណនាាំទន្ះ។ 

• ពែ៌ទឹកម្រកូច – ម្ធ្យម្ – ចាំណាត់ថ្នន ក់ទ ី3៖ ប្រតិរតត ិការទៅកន ុងអគារប្តូវបាន្អនុ្ញ្ជា តកន ុង
សមតាភាពទពញទលញ។ តាំរន្ទ់ប្រើប្បាស់រមួប្តូវខតរិទ។ អាហារដាឋ ន្អាេទរើកបាន្ រ ុខន្ត ប្តូវ
ប្រតិរតត ិការទៅកប្មិតសមតាភាព 50% ឬមនុ្សស 200 នាក់ ទពាលគឺមួយោខដ្លទារជាង។ 
មជឈមណឌ លលកទ់ាំនិ្ញប្តវូខតអន្ុវតតតមការខកខប្រទៅកន ុងការខណនាាំទន្ះ។  

• ពែ៌នលឿង – តិចតួចបាំផ្សុត – ចាំណាត់ថ្នន ក់ទ ី4៖ ប្រតិរតត ិការទៅកន ុងអគារប្តូវបាន្អនុ្ញ្ជា តកន ុង
សមតាភាពទពញទលញ។ តាំរន្ទ់ប្រើប្បាស់រមួអាេទរើកបាន្។ អាហារដាឋ ន្អាេទរើកបាន្ រ ុខន្ត ប្តូវ
ប្រតិរតត ិការទៅកប្មិតសមតាភាព 50%។ មជឈមណឌ លលកទ់ាំនិ្ញ
ប្តូវខតអនុ្វតតតមការខកខប្រទៅកន ុងការខណនាាំទន្ះ។ 

មជឈមណឌ លលកទ់ាំនិ្ញខដ្លាន្មជឈមណឌ លកមាន្តលកខណៈប្គួសារ ទរាងភាពយន្ត ទភាជន្ីយដាឋ ន្ បា សា  

កខន្លងទធ្វ ើប្កេក ឬទសវាកមមខងទាាំផ្ទទ ល់ែល នួ្ទផ្សងទទៀត គួរពិន្ិតយទមើលការខណនាាំររស់ាា ស់ផ្ទះជួលសប្ារ់

ការខកខប្រ ខដ្លអនុ្វតតទលើឧសាហកមមទាាំងទនាះពាក់ព័ន្ធន្ឹងការខណនាាំខផ្នកឧសាហកមមទដ្ើមបីកាត់រន្ាយ

ហាន្ិភ័យ។ សាា រ័ន្ទាាំងទនាះទទួលែុសប្តូវកន ុងការអនុ្វតតការខណនាាំ រ ុខន្ត ប្រតិរតត ិករមជឈ

មណឌ លលក់ទាំនិ្ញគួរខតទធ្វ ើអវ ីខដ្លពួកទគអាេទធ្វ ើបាន្ទដ្ើមបីទលើកទឹកេិតតឱ្យចត់វធិាន្ការខររទន្ះ។ 

ប្រតិរតត ិករមជឈមណឌ លលក់ទាំនិ្ញប្តូវខតទទួលសាា ល់ថាអនកជួលជាអាជីវករលក់រាយ 

និ្ងអាជីវករលក់ដូ្រគួរខតទរើកខតទៅទពលពួកទគទប្តៀមែល នួ្ ន្ិងអាេអន្ុវតត វធិាន្ការ

សុវតា ិភាពចាំបាេ់ទដ្ើមបផី្តល់ជូន្សុវតា ិភាពដ្ល់កមមករ ន្ិងអតិងិជន្ររស់ពួកទគ។  

សប្ារ់ព័ត៌ាន្ងមីរាំផ្ុតសត ីពីសាា ន្ភាពទខាន្ធ្ ីទដ្ើមបីទដ្ើមបីទមើលថាទតើអាជីវកមមររស់អនកសា ិតកន ុងកប្មិត

ោ សូមេូលទៅរលង់ទមសប្ារ់ទសដ្ឋកិេាខដ្លាន្សុវតា ិភាព។ 

សូមកត់សាា ល់ថាមន្ទ ីរសុខាភិបាលកន ុងមូលដាឋ ន្អាេាន្លកខណៈ វនិ្ិេឆ ័យរតឹរន្ត ឹងជាង 

ន្ិងការរិទែុសៗគាន ។ ខសវ ងរកព័ត៌ាន្មូលដាឋ ន្កន ុង ទខាន្ធ្ីររស់អនក។ 

ទសេកត ីខណនាាំទន្ះមិន្ាន្ទគាលរាំណងដ្កហូត ឬលុរទចលសិទធិកមមករោមួយទទ

ទទាះជាតមលកខន្ត ិកៈេារ់ តមរទរបញ្ាតត ិ ឬតមការេរចអនុ្សញ្ជា រមួក៏ទដាយ 

ទហើយវាក៏មិន្ប្គរដ្ណត រ់ទាាំងប្សងុខដ្រ ពីទប្ពាះវាមិន្រារ់រញ្ច លូរទរញ្ជា សដ ពីីសុែភាពររសទ់ខាន្ធ្ី 

ទហើយក៏មិន្ខមន្ជាការជាំនួ្សនូ្វរាល់លកខែណឌ រទរបញ្ាតត ិទាក់ទងន្ឹងសុវតា ិភាព 

ន្ិងសុែភាពខដ្លេូលជាធ្រាន្ ដូ្េជាលកខែណឌ រទរបញ្ាតត ិររស់ Cal/OSHA ខដ្រ។1  Cal/OSHA 

ាន្ទសេកត ីខណនាាំសុវតា ិភាព ន្ិងសុែភាពរខន្ាមទៅទលើទគហទាំព័រ ទសេកត ីខណនាាំររស់ Cal/OSHA 

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


 

អាំពីលកខែណឌ  ទដ្ើមបីការពារកមមករពី  វរីុសកូរ ោូ ររស់ពួកទគ។ CDC ាន្ការខណនាាំរខន្ាមទទៀត 

សប្ារ់អាជីវកមម ន្ិងន្ិទយជក ន្ិងសប្ារ់ អាជីវករលក់រាយនូ្វអាហារ ន្ិងទប្គឿងររទិភាគ។ FDA 

បាន្ាន្ការអន្ុវតតលែសប្ារ់ហាងលក់រាយនូ្វ មហ រូអាហារ ទភាជន្ីយដាឋ ន្ ន្ិង ទសវា

កមមទវេែារ់មហ រូអាហារ/ដ្ឹកជញ្ជ នូ្អាហារ។ 

 

បនម្រម្ើបម្រាស់របាំងម្ុែណដ្លតម្រម្ូវ 
 
ទៅថ្ងៃទី 18 ខែមិងុនា កន្លងទៅទន្ះ CDPH បាន្ទេញ ការខណនាាំអាំពីការទប្រើប្បាស់របាាំងមុែ 
ខដ្លតប្មូវឱ្យាន្ការទប្រើប្បាស់ទូលាំទូលាយនូ្វរបាាំងមុែសប្ារ់សាជិកថ្ន្សាធារណជន្ 
ន្ិងកមមករនិ្ទយជិត ទៅប្គរ់ទីតាំងរទប្មើការង្ហរ 
ន្ិងសាធារណៈខដ្លាន្ការប្រឈមនឹ្ងហាន្ិភ័យែពស់។ ព័ត៌ាន្លមែ ិតខដ្លរមួាន្ប្គរ់លកខែណឌ តប្មូវ 
ន្ិងការទលើកខលង េាំទពាះេារ់ទាាំងទន្ះអាេរកបាន្ទៅកន ុង ការខណនាាំ។ 

ការខណនាាំអាំពីការពាក់ា ស់ររស់ CDPH គឺសា ិតទៅទប្កាមការទធ្វ ើរេច ុរបន្នភាពរខន្ាម
ទដាយខផ្ែកទលើការយល់ដ្ងឹខររវទិាសាន្រសតរេច ុរបន្នថ្ន្ការេមលងវរីុសខដ្លរោត លឱ្យាន្ជាំងឺ COVID-
19។ សូមពិន្ិតយទមើលទគហទាំព័រររស់ CDPH សប្ារ់ការខកសប្មួល។ 

https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Health-Care-General-Industry.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Health-Care-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/organizations/grocery-food-retail-workers.html
https://www.fda.gov/food/food-safety-during-emergencies/best-practices-retail-food-stores-restaurants-and-food-pick-updelivery-services-during-covid-19
https://www.fda.gov/food/food-safety-during-emergencies/best-practices-retail-food-stores-restaurants-and-food-pick-updelivery-services-during-covid-19
https://www.fda.gov/food/food-safety-during-emergencies/best-practices-retail-food-stores-restaurants-and-food-pick-updelivery-services-during-covid-19
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


 

ណផ្ស ការជាកល់ាក់សម្រាបក់ណ លងនធ្ា ើការ 

• ទរៀរេាំ ខផ្ន្ការរង្ហា រការការពារ COVID-19 ឱ្យបាន្ជាក់លាក់ 
ទៅកខន្លងទធ្វ ើការប្គរ់ទីតាំង អនុ្វតតការវាយតថ្មលហាន្ិភ័យប្គរ់ខផ្នក ការង្ហរ ភារកិេា 
ន្ិងចត់តាំងមនុ្សសាន ក់ទៅតមប្គឹះសាា ន្ន្ីមួយៗឱ្យអន្ុវតតខផ្ន្ការ។ 

• ដាក់រញ្ច លូនូ្វការខណនាាំអាំពីការពាក់ា ស់ររស់ CDPHទៅកន ុងខផ្ន្ការជាក់លាក់
សប្ារ់កខន្លងទធ្វ ើការ ន្ិងរញ្ច លូទគាលការណ៍មួយសប្ារ់ប្គរ់ប្គងទលើការ 

 ទលើកខលង។ 

• កាំណត់អតតសញ្ជា ណព័ត៌ាន្ទាំនាក់ទាំន្ង សប្ារ់នាយកដាឋ ន្សុខា 
ភិបាលកន ុងតាំរន់្ ខដ្លាន្ទីតាំងប្រតិរតដ ិការសប្ារ់ទាំនាក់ទាំន្ង 
ព័ត៌ាន្អាំពីការរកីរាលដាលថ្ន្ទមទរាគ COVID-19 កន ុងេាំទោមកមមករ ន្ិទយជិត 
ឬអតិងិជន្។ 

• រណុ្ះរោត ល ន្ិងផ្តល់ដ្ាំណឹងដ្ល់កមមករ ន្ិងតាំោងកមមករ អាំពីខផ្ន្ការ 
ទហើយផ្តល់ភាពង្ហយប្សួលជូន្កមមករ ន្ិងតាំោងររស់ពួកទគ 
កន ុងការខសវ ងរកព័ត៌ាន្ 

 ខផ្ន្ការ។ 

• ការវាយតថ្មលជាប្រចាំនូ្វអវ ីខដ្លបាន្រទងា ើតសប្ារ់ការអនុ្ទលាមទៅតមខផ្ន្ការ 
ឯកសារ ន្ិងខកតប្មូវេាំណុេែវះខាតខដ្លបាន្កាំណត់។ 

• អទងាតតមដាន្ប្គរ់ជាំងឺ COVID-19 ទាាំងអស់ រេួកាំណត់ថាទតើកតត ពាក់ព័
ន្ធន្ឹងការង្ហរោមួយ ខដ្លអាេជាខផ្នករងាហាន្ិភ័យថ្ន្ការឆ្លងទរាគ។ 
ទធ្វ ើរេច ុរបន្នភាពខផ្ន្ការតមការចាំបាេ់ទដ្ើមបីទរ់សាា ត់មិន្ឱ្យាន្ករណីរខន្ាម។ 

• អនុ្វតតដ្ាំទណើរការ ន្ិងពិធ្ីការចាំបាេ់នានា ទៅទពលាន្ការផុ្្ះ 
ទ ើងថ្ន្ជាំងឺទៅកខន្លងទធ្វ ើការ អនុ្ទលាមតម ទសេកត ីខណនាាំររស់CDPH  ន្ិងរទរញ្ជា  
ឬការខណនាាំពីមន្ទ ីរ 

 សុខាភិបាលមូលដាឋ ន្។ 

• កាំណត់រកអនកខដ្លរ ះពាល់ជិតសន ិទធ (កន ុងគាល តប្បាាំមួយហវ ីត េទនាល ះទពល 15 
នាទី ទ ើងទៅ) ថ្ន្កមមករន្ិទយជិតខដ្លបាន្ឆ្លង 
រេួចត់វធិាន្ការដាក់កមមករនិ្ទយជិតខដ្លាន្ទរាគសញ្ជា ជាំងឺ COVID-19 
 វជិាាន្ទនាះឱ្យទៅដាក់ទដាយខ ក ន្ិងអនកខដ្លបាន្រ ះពាល់ជិតសន ិទធ។ 

• ជូន្ដ្ាំណឹងដ្ល់ន្ិទយជិតទាាំងអស់ជាលាយលកខណអ៍កសរ ន្ិងន្ិទយជកថ្ន្ន្ិទយជិត
កិេាសន្ារន្ត , ខដ្លប្រខហលជាប្តូវបាន្រ ះពាលជ់ាំងឺ COVID-19 ន្ិង  រាយការណ៍ពីការ
ផ្្ុះថ្ន្ការឆ្លងទៅកខន្លងទធ្វ ើការទៅមន្ទ ីរសុខាភិបាលកន ុងមូលដាឋ ន្។ 
សប្ារ់ព័ត៌ាន្រខន្ាមសត ីពីទាំនួ្លែុសប្តូវររសន់្ិទយជកទប្កាមAB 685 (ជាំពូក 84, 
លកខន្ត ិកៈឆ្ន ាំ 2020) ទយងទៅទលើ ការពប្ងឹងការអនុ្វតត ន្ិងតប្មូវការរបាយការណ៍
ន្ិទយជិត ពី Cal/OSHA ន្ិង សាំនួ្រររស់ន្ិទយជកអាំពី AB 685 ពី CDPH។ 

• ប្រកាន្់ខាា រ់នូ្វទគាលការណ៍ខណនាាំខាងទប្កាម។ ការែកខាន្មិន្បាន្ទគារពតម 
ទសេកត ីទន្ះអាេរងាឱ្យាន្ទកើតជាំងឺទៅកខន្លងទធ្វ ើការ 
ខដ្លអាេន្ឹងរោត លឱ្យាន្ការរិទ 
ឬដាក់កប្មិតទលើប្រតិរតត ិការទផ្សងៗជារទោត ះ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://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


 

ម្របធា បទនផ្សេងៗសម្រាប់វគ្គបនណាត ោះបណាត លកម្មករ 

• ព័ត៌ាន្សត ីពីជាំងឺ COVID-19,  វធីិ្រង្ហា រវាពីការេមលង, ទហើយខដ្លាន្ហាន្ិភ័យែពស ់ 
ថ្ន្ជាំងឺធ្ៃន់្ធ្ៃរ ឬការសាល រ់សប្ារ់មនុ្សស។ 

• ការប្តួតពិន្ិតយទដាយែល នួ្ឯងទៅផ្ទះ រមួទាាំងការសទងាតសីតុណហភាព 
ន្ិង/ឬការប្តួតពិន្ិតយទរាគសញ្ជា ទដាយទប្រើ ទគាលការណ៍ខណនាាំររស់ CDC។ 

• សារៈសាំខាន់្ថ្ន្ការមិន្ទធ្វ ើការទៅការយិល័យ 

o ប្រសិន្ទរើកមមករនិ្ទយជិតាន្ទរាគសញ្ជា ជាំងឺ COVID-19 ដូ្េបាន្ 
ពណ៌នាទដាយ CDC ដូ្េជាប្គនុ្ទតត  ឬរង្ហរ កែក ងរ់ដ្ទងហ ើម 
ឬពិបាកដ្កដ្ទងហ ើម អស់កាល ាំង សាេ់ឈឺសាេ់ដ្ុាំ ឬែល នួ្ ឈឺកាល 
ទផ្តើមបាត់រសអាហារ ឬកល ិន្ ឈឺរាំពង់ក តឹងប្េមុះឬទហៀរសាំទបារ ឆ្ែល់ទពាះ 
កអ តួេទង្ហែ រ ឬរាករសូ ឬ 

o ប្រសិន្ទរើកមមករនិ្ទយជិតន្ទយជិតប្តូវទគទធ្វ ើទរាគវនិិ្េឆ ័យទ ើញាន្ជាំងឺ 
COVID-19 ទហើយមិន្ទាន់្រញ្ារ់ការដាក់ឱ្យទៅដាេ់ទដាយខ កទៅទ ើយ ឬ  

o ប្រសិន្ទរើ ទៅកន ុងរយៈទពល 14 ថ្ងៃ 
កមមករនិ្ទយជិតបាន្រ ះពាល់នឹ្ងន្រោាន ក់ខដ្លទគទធ្វ ើទរាគវនិិ្េឆ ័យទ ើញ
ាន្ជាំងឺ COVID-19 ទហើយប្តូវទគចត់ទុកថាអាេនឹ្ងេមលងទរាគ (ឧ. 
កាំពុងសា ិតទប្កាមការដាក់ឱ្យទៅដាេ់ទដាយខ ក)។ 

• ទដ្ើមបីប្ត រ់មកទធ្វ ើការវញិ រនាទ រ់ពីកមមករនិ្ទយជិតទទួលការទធ្វ ើទរាគ វនិិ្េឆ ័យរកជាំងឺ 
COVID-19 រនាទ រ់ពីរាំទពញតមទគាលការណ៍ខណនាាំររស់ CDPH 
សត ីពីការវលិប្ត រ់ទៅទធ្វ ើការ ឬទៅទរៀន្វញិ ទប្កាយពីការទធ្វ ើទរាគវនិិ្េឆ ័យរកជាំងឺ COVID-
19។ 

• ទដ្ើមបីសុាំទយរល់ពទីពទយ ប្រសិន្ទរើទរាគសញ្ជា ររសពួ់កទគកាន់្ខតធ្ៃន្់ធ្ៃរ 
រមួាន្ការឈឺចរ់រុា ាំថ្រ  ឬខណន្ប្ទងូ វទងវងសាម រតី ឬ មុែ ឬររូរាត់ទ ើងសាវ យ។ 
រេច ុរបន្នភាព ន្ិងទសេកត ីលមែ ិតទផ្សងៗអាេរកបាន្ទៅទលើទគហទាំព័រររស់ CDC។ 

• សារៈសាំខាន់្ថ្ន្ការសាែ តថ្ដ្ទដាយទឹក ន្ិងសារ ូបាន្ញឹកញារ់ 
រមួាន្ការដ្ុសលាងនឹ្ងសារ ូ រយៈទពល 20  វនិាទី 
(ឬទដាយទប្រើទឹកអនាម័យសាែ តថ្ដ្ខដ្លាន្សារធាតុទអតណុលតិេរាំផ្ុត 60% 
(លែរាំផ្ុត) ឬអុីសូប្រូបា ណុលតិេរាំផ្ុត 70% 
(ប្រសិន្ទរើផ្លិតផ្លទនាះមិន្អាេទុកខកបរថ្ដ្កុារខដ្លមិន្ាន្អនកទមើល) 
ទៅទពលកមមករនិ្ទយជតិមិន្អាេទដ្ើរទៅកាន្់ឡារូរ ឬកខន្លងលាងថ្ដ្ 
ដូ្េាន្ទៅកន ុង ទសេកត ីខណនាាំររស់ CDC)។ ហាមទប្រើទឹកអនាម័យជាមួយទមតណុល 
ពីទប្ពាះវាពុលខាល ាំង ទាាំងសប្ារ់កុារ ន្ិងមនុ្សសទពញវយ័។ 

• សារៈសាំខាន់្ថ្ន្ការរកាេាៃ យពីគាន  ទាាំងទៅកខន្លងទធ្វ ើការ ន្ិងទប្តទា ងទធ្វ ើការ 
(សូមអាន្ខផ្នកអាំពីការរកាគាល តរាងកាយខាងទប្កាម)។  

• ការទប្រើប្បាស់របាាំងមុែបាន្ប្តឹមប្តូវ រមួាន្៖ 

o របាាំងមុែមិន្ខមន្ជាឧរករណ៍ការពារែល នួ្ (PPE) ទនាះទទ។ 

o របាាំងមុែមិន្ជាំនួ្សភាពចាំបាេ់សប្ារ់ការរកាេាៃ យពីគាន  
ន្ិងការលាងថ្ដ្ញឹកញារ់ទទ។ 

o ប្តូវពាក់របាាំងមុែប្គរទពញពទីលើប្េមុះ 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.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Returning-to-Work-or-School-Following-COVID-19-Diagnosis.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Returning-to-Work-or-School-Following-COVID-19-Diagnosis.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Returning-to-Work-or-School-Following-COVID-19-Diagnosis.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/handwashing/hand-sanitizer-use.html
https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-updates-hand-sanitizers-consumers-should-not-use


 

o កមមករប្តូវលាង ឬជូតទឹកអនាម័យសាែ តថ្ដ្ ទៅមុន្ទពល 
ន្ិងទប្កាយទពលពាក់ ឬតប្មង់របាាំងមុែ។ 

o ទជៀសវាងការរ ះពាល់ខភនក ប្េមុះ ទហើយន្ិងាត់។ 

o មិន្ប្តូវទប្រើរបាាំងមុែខតមួយរមួគាន  ទហើយប្តូវទបាកសាែ ត 
ឬទបាះទចលទប្កាយទប្រើមតងរេួ។  

• ព័ត៌ាន្ខដ្លាន្ទៅកន ុងឯកសារខណនាាំររស់ CDPH សប្ារ់ការទប្រើប្បាស់ា ស់ 
ខដ្លកាំណត់កាលៈទទសៈ ខដ្លា ស់ចាំបាេ់ប្តូវពាក់ 
ន្ិងការទលើកខលងក៏ដូ្េជាទគាលការណ៍ េារ់ការង្ហរ 
ន្ិងការអន្ុវតតជាក់ខសត ងខដ្លន្ិទយជកបាន្អន្ុវតត 
ទដ្ើមបីធានាការទប្រើប្បាសា់ ស់ឱ្យបាន្ប្តឹមប្តូវ។ 
ការរណុ្ះរោត លក៏ប្តូវរញ្ច លូផ្ងខដ្រនូ្វទគាលការណ៍ររស់ន្ិទយជកទលើរទរៀរប្គរ់ប្គង
អនកខដ្លទទួលបាន្ទលើកខលងមិន្ពាក់របាាំងមុែ។  

• ធានាថាអនកផ្ដល់ទសវា អនកទធ្វ ើការរទោត ះអាសន្ន  
ឬអនកជារ់កិេាសន្ាទៅកខន្លងទនាះក៏ប្តូវបាន្រទោត ះរោត លឱ្យបាន្ប្តមឹប្តូវទៅកន ុង
ទគាលការណ៍ការពារ COVID-19 ន្ិងាន្ការផ្ាត់ផ្ាង់ចាំបាេ់ ន្ិង PPE។ 
ពិភាកាការទទួលែុសប្តូវទាាំងទន្ះ ជាមុន្ 
ជាមួយអងាភាពខដ្លាន្កមមករនិ្ទយជិតរខណត ត ន្ិង/ឬជារ់កិេាសន្ា។  

• ព័ត៌ាន្ទលើការឈរ់សប្ាកទដាយាន្ប្បាក់ទរៀវតស 
ររស់កមមករនិ្ទយជិតអាេាន្សិទធិទទួលខដ្លអាេទទួលបាន្ភាពង្ហយប្សួលខផ្នកហិរ
ញ្ា វតថ ុកន ុងអាំ ុងទពលសាន ក់ទៅផ្ទះ។ ទមើលព័ត៌ាន្រខន្ាមសត ីពី កមម វធីិ្ រដាឋ ភិបាល 
គាាំប្ទការឈរ់សប្ាកទពលឈឺ និ្ងសាំណងកមមករនិ្ទយជិតសប្ារ់ជាំងឺ COVID-19 
រមួាន្សិទធិឈរ់សប្ាកឈឺររស់កមមករនិ្ទយជិតទប្កាម េារ់ប្កមុប្គួសារដ្ាំរូង
ទឆ្ល ើយតរនឹ្ង វរីុសកូរ ោូ។  

ការពិ ិតយ  ិងវធិា ការម្រគ្ប់ម្រគ្ងសម្រាបប់ុគ្គលាន ក់ៗ  

• ផ្តល់ការទធ្វ ើទតសត រកទរាគសញ្ជា  ន្ិងឬវាស់កាំទៅសប្ារ់ 
កមមករនិ្ទយជិតប្គរ់ររូទៅមុន្ទា ងេូលទធ្វ ើការ ន្ិងអនកលក់ អនកទទួលការ 
ឬកមមករនិ្ទយជិតទផ្សងទទៀតខដ្លេូលមកកន ុងប្គឹះសាា ន្។ 
ធានាថាអនកផ្តល់ការទធ្វ ើទតសត រកទរាគសញ្ជា  
ឬវាស់កាំទៅទជៀសវាងការរ ះពាល់ជិតសន ិទធន្ឹងកមមករ 
កន ុងគាល តខដ្លអាេទធ្វ ើទៅបាន្។  

• ប្រសិន្ទរើតប្មូវឱ្យទធ្វ ើការពិន្ិតយទដាយែល នួ្ឯងទៅផ្ទះ ខដ្លជាជទប្មើសសមប្សរ
ជាំនួ្សឱ្យការផ្តល់ការពិន្តិយទៅឯប្គឹះសាា ន្ ប្តូវធានាថាការពិន្ិតយទន្ះប្តូវបាន្ទធ្វ ើទ ើ
ងមុន្ទពលកមមករទេញពីផ្ទះមកទធ្វ ើការតមទវន្ររស់ពួកទគ ទហើយអនុ្វតតតមទគាល
ការណខ៍ណនាាំររស់ CDCដូ្េខដ្លបាន្ពិពណ៌នាទៅកន ុងខផ្នកប្រធាន្
រទសប្ារ់ការរណុ្ះ 

 រោត លកមមករខាងទលើ។ 

• ទលើកទឹកេិតតកមមករនិ្ទយជិតខដ្លឈឺ ឬទេញទរាគសញ្ជា  COVID-19 ឱ្យសាន ក់ទៅផ្ទះ។ 

• ន្ទយជក់ប្តូវផ្តល់ជូន្ 
ន្ិងធានាថាកមមករន្ិទយជិតទប្រើប្បាសប់្គរ់ឧរករណ៍ការពារខដ្លបាន្តប្មូវ 
រមួាន្ខវ ន្តការពារខភនក ន្ិងទប្សាមថ្ដ្ទៅកខន្លងខដ្លចាំបាេ់។ 

 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html


 

• ន្ិទយជកប្តូវពិចរោថាកខន្លងោខដ្លអាេទប្រើទប្សាមថ្ដ្ប្រទភទទបាះទចលបាន្ 
ទដ្ើមបីរខន្ាមរន្រងារ់ទលើការលាងសាែ តថ្ដ្ ឬការទប្រើទឹកអនាម័យសាែ តថ្ដ្ញឹកញារ់ 
ឧទាហរណ៍៖ សប្ារ់កមមករខដ្លទធ្វ ើទតសត រកទរាគសញ្ជា ឱ្យអនកដ្ថ្ទ 
ឬប្គរ់ប្គងវតថ ុទផ្សងៗខដ្លទគរ ះពាល់ជាទូទៅ។ 

• សូមរំលឹកដ្ល់ទភញៀវជាមុន្ឱ្យយកាសតម 
ទរើមិន្ដូ្ទេនះទទពួកទគមិន្គួរប្តូវបាន្អន្ុញ្ជា តឱ្យេូលកន ុងររទិវណ 
(ដ្រារោាន្ការទលើកខលងដូ្េាន្ខេង កន ុងការខណនាាំអាំពីការពាក់ា ស់ររស់ 
CDPH)។ 
ពិចរោទធ្វ ើឱ្យការប្គរមុែអាេរកបាន្សប្ារ់ទភញៀវខដ្លអាេមកដ្ល់ទដាយគាម ន្ពួក
ទគ។ 

• ផ្ារទាំទន្ើរប្តូវខតចត់វធិាន្ការសមប្សរ 
រមួទាាំងការដាក់សាល កសញ្ជា ទៅកន ុងទីតាំងយុទធសាន្រសត  
ន្ិងទមើលទ ើញេាស់ទដ្ើមបីរំលឹកដ្ល់កមមករ អនកជួលជាអាជីវករលក់រាយ អាជីវករលក់ដូ្រ 
ន្ិងសាធារណជន្ថា ពួកទគប្តូវទប្រើា ស់ ន្ិងការរកាេាៃ យពីគាន ។ 

រនបៀបការនធ្ា ើឱ្យា ែយល់នចញចូល សាា ត 
 ិងសាល បន់ម្នរាគ្ 
• ទរើអាេទធ្វ ើទៅបាន្, ពិចរោដ្ាំទ ើងា សុីន្សាែ តរន្សុ ទធែយល់ខដ្ល

ាន្ប្រសិទធិភាពែពស់, ទធ្វ ើឱ្យប្រទសើរទ ើងនូ្វតប្មងែយល់ររស់អគារឱ្យាន្ប្រសិទធិភា
ពែពស់រាំផ្ុតតមខដ្លអាេទធ្វ ើទៅបាន្, ន្ិងទធ្វ ើការខកតប្មូវទផ្សងទទៀត
ទដ្ើមបីរទងា ើន្ររាិណែយល់ខាងទប្ត ន្ិងែយល់ទៅកន ុងការយិល័យ 
ន្ិងររទិវណខាងកន ុងកខន្លង 
ទផ្សងទទៀត។ 

• ពិន្ិតយទមើល ទគហទាំព័រ CDPH ជាទទៀងទាត់ 
សប្ារ់ព័ត៌ាន្ងមីៗសត ីពគីុណភាពែយល់កន ុងផ្ទះ ន្ិងការខណនាាំអាំពីែយល់ទេញេូល
សប្ារ់ជាំងឺខដ្លេមលងតមែយល់ទៅកន ុងកខន្លងអគារ។ 

• អនុ្វតតការសាែ តឱ្យបាន្ហមត់េត់ទៅកន ុងតាំរន់្ខដ្លាន្មនុ្សសទប្េើន្ដូ្េជារន្ទ
រ់ទឹក រន្ទរ់សប្ាកររស់កមមករ េប្កេូល ន្ិងេប្កទេញ រមួទាាំងទាវ រ ន្ិងថ្ដ្ទាវ រ 
ផ្ល វូជទណត ើរ រង្ហា ន្់ថ្ដ្ជទណត ើរយន្ត  ន្ិងកុងតក់ជទណត ើរយន្ត។ 

• សាល រ់ទមទរាគជាញឹកញារ់ទលើថ្ផ្ទខដ្លទប្រើជារមួដូ្េជារង់អងគ ុយ តុគិតលុយ ប្ទនារ់ 
ប្រអរ់បាាំងកខន្លងេុេទលែកូដ្ា សុីន្ទអធ្ីអឹម ា សុីន្គិតលុយ កខន្លងបាញ់ទឹក 
(េាំពួយ រ ូតុង/កុងតក់ ន្ិងកាលទុទយ) រង្ហា ន្់ថ្ដ្ការពារ ទាំនិ្ញតាំងរង្ហហ ញ 
ឧរករណ៍ខដ្លកាន្់ទដាយថ្ដ្ ទធ្ន ើរ រ ូតុងេុេទៅសុាំជាំនួ្យសប្ារ់អតិងិជន្ 
កខន្លងលាងថ្ដ្ ន្ិងទធ្វ ើអនាម័យ កខន្លងអងគ ុយកន ុងផ្ារ ទអប្កង់ថាេ់ន្រសា ីន្ 
ខផ្ន្ទីទីតាំង ន្ិងា សុីន្លក់ទាំនិ្ញទដាយសវ ័យ។ល។ 

• សាែ តជាប្រចាំ ន្ិងសាល រ់ទមទរាគទលើររកិាខ រទប្រើរមួរាល់ទពលទប្រើមតងៗ ដូ្េជានា ិកា 
 វទិយុ  ន្ិងកាសសប្ារ់កមមករក៏ដូ្េជារទទះរុញ រទទះទាំនិ្ញ ឧរករណេ៍ល័ត រទទះ កន្រន្តក 
ឬររកិាខ រទផ្សងទទៀតខដ្លទប្រើញឹកញារទ់ដាយអតិងិជន្។ 

• ជូតសាែ តជាប្រចាំនូ្វថ្ផ្ទខដ្លអាេរ ះបាន្ ទដាយរារ់រញ្ច លូទាាំងរ ុខន្តមិន្កាំណត់
ប្តឹមខតថ្ផ្ទកខន្លងទធ្វ ើការ ា សុីន្គិតលុយ ថាេ់ន្រសា ីន្ ម ូន្ីទ័រកុាំពយូ ទ័រ ន្ិងកុងតក់
ររកិាខ រអេល័ត ន្ិងេល័ត។ 

 

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


 

• ទដ្ើមបីកាត់រន្ាយហានិ្ភ័យថ្ន្ជាំងឺរលាកសួតធ្ៃន់្ធ្ៃរថ្ន្ ជាំងឺ Legionnaires 
និ្ងជាំងឺទផ្សងទទៀតខដ្លទាក់ទងនឹ្ងទឹក ចត់វធិាន្ការ ទដ្ើមបីធានាថាប្រព័ន្ធទឹក 
ន្ិងររកិាខ រនានាាន្សុវតា ិភាពកន ុងការទប្រើប្បាសរ់នាទ រ់ពីការរិទរយៈទពលយូរ។ 

• ទេៀសវាងទប្រើរមួគាន នូ្វឧរករណ៍អូឌីយ ូ  ទូរស័ពទ ទងរល ិត កុាំពយូ ទរ័យួរថ្ដ្ តុ ប ៊ិក 
ន្ិងសាា រការង្ហរទផ្សងទទៀតទៅកខន្លងខដ្លអាេទធ្វ ើទៅបាន្។ មិន្ប្តូវទប្រើ PPE 
រមួគាន ជាដាេ់ខាត។ 

• រញ្ឈរ់ការទប្រើរមួគាន នូ្វកាសសាត រ់សាំទ ង ន្ិងឧរករណ៍ទផ្សងទទៀតកន ុងេាំទោមកមមករ 
លុះប្តខតឧរករណ៍ទាាំងទនាះអាេប្តូវបាន្សាល រ់ទមទរាគបាន្ប្តឹមប្តូវរនាទ រ់ពីទប្រើរេួ។ 
ពិទប្គាះជាមួយទរាងេប្កផ្លិតសាា រររកិាខ រទដ្ើមបកីាំណត់វធិាន្ការថ្ន្ការសាល រ់ទមទរាគ
ឱ្យបាន្ប្តឹមប្តូវ ជាពិទសសសប្ារ់ថ្ផ្ទខដ្លាន្សភាពទន់្ ន្ិងាន្រន្ធ  ដូ្េជា 
កាស ល ុរ។ 

• ថ្លលកទុកទពលឱ្យកមមករបាន្ទរៀន្លាងសាែ តថ្ដ្កន ុងទា ងទវន្ទធ្វ ើការររស់ពួកទគ
។ ការង្ហរសាែ ត គួរខតប្តូវបាន្កាំណត់កន ុងទា ងទធ្វ ើការខដ្លជាខផ្នកមួយថ្ន្ 
ភារកិេាការង្ហរររស់រុគាលិក។ 
ទិញផ្លិតផ្លជទប្មើសទផ្សងៗសប្ារ់ប្កមុហ ុន្សាែ តររស់ភាគីទីរីទដ្ើមបីជួយរាំទព
ញតប្មូវការសាែ តខដ្លទកើន្ទ ើងតមការចាំបាេ់។  

• ប្េកទេញេូលររស់អតិងិជន្ កខន្លងទដ្ើរកមាន្ត  ន្ិងតាំរន្់រមួទផ្សងទទៀតប្តូវាន្
ផ្លិតផ្លសប្ារ់ទធ្វ ើអនាម័យឱ្យបាន្ប្តឹមប្តូវ រារ់រញ្ច លូទាាំងទឹកអាល់កុលលាងថ្ដ្។  
រង្ហហ ញផ្ទល កសញ្ជា ខដ្លរង្ហហ ញពីទីតាំងជិតរាំផ្ុតខដ្លាន្ា សុីន្ខេកទឹកអាល់កុល
លាងថ្ដ្។  ពិន្ិតយជាប្រចាំនូ្វា សុីន្ខេកទឹកអាល់កុលលាងថ្ដ្ 
ន្ិងរាំទពញរខន្ាមទឹកអាល់កុលលាងថ្ដ្មុន្ទពលអស់។ 

• ទពលទប្ជើសទរសីសារធាតុគីមីសាល រ់ទមទរាគ, ប្តវូទប្រើផ្លិតផ្ល
ខដ្លអនុ្ញ្ជា តឱ្យទប្រើប្បាស់ប្រឆ្ាំងនឹ្ងជាំងឺ COVID-19 
ទៅកន ុងរញ្ា ីអនុ្ញ្ជា តឱ្យទប្រើប្បាស់ររស់ទីភាន ក់ង្ហរការពារររសិាា ន្ (EPA)-ន្ិងទធ្វ ើតម
ការខណនាាំការទប្រើប្បាស់ផ្លិតផ្ល។ 
ទប្រើសារធាតុសាល រ់ទមទរាគខដ្លាន្សាល កថាាន្ប្រសិទធភាពប្រឆ្ាំងនឹ្ងទមទរាគរងាជាំ
ងឺ (emerging viral pathogens) លាយទមៅខាត់រាវសាែ តផ្ទះ (diluted household 
bleach solutions) (លាយ 5សាល រប្ពាបាយកន ុងេាំណុះទឹកមួយហាា  ុង) 
ឬទឹកអាល់កុលខដ្លាន្ជាតិអាល់កុលតិេរាំផ្ុត 70% លមមនឹ្ងសាែ តទលើថ្ផ្ទ។ 
ផ្តល់ការរណុ្ះរោត លដ្ល់កមមករនិ្ទយជិតសត ីអាំពីទប្គាះថាន ក់កន ុងការទប្រើប្បាស់សារធាតុគី
មី ទគាលទៅអនកផ្លិត តប្មូវការែយល់ទេញេូល ន្ិងលកខែណឌ តប្មូវររស់ Cal/OSHA 
សប្ារ់ការទប្រើប្បាស់ទដាយ 
សុវតា ិភាព។  កមមករនិ្ទយជិតខដ្លទប្រើប្បាស់ទកឹសាែ ត ឬសារធាតុសាល រ់ទមទរាគប្តូវ
ពាកទ់ប្សាមថ្ដ្ ន្ិងឧរករណ៍ការពារទផ្សងទទៀតតមការតប្មូវទដាយការខណនាាំ
ទប្រើផ្លិតផ្ល។ អនុ្វតតតម 
 វធីិ្សាន្រសតសាែ តប្រករទដាយសុវតា ិភាពទដ្ើមបីការពារជាំងឺហឺត 
ខដ្លខណនាាំទដាយមន្ទ ីរសែុភាពសាធារណៈរដ្ឋ California 
ន្ិងធានាថាាន្ែយល់ទេញេូលជាប្រប្កតី។ 

• ធានាថាឋរនី្យដាឋ ន្អនាម័យទរើកដ្ាំទណើរការ ន្ិងទៅាន្ សុ្កប្គរ់ទពលទវលា 
ទហើយផ្តល់រខន្ាមនូ្វសារ ូ  ប្កដាស់ជូត ន្ិងទឹកអនាម័យសាែ តថ្ដ្ទពលចាំបាេ់។ 

• ទរើអាេទធ្វ ើទៅបាន្, កុាំសាែ តកាំរាលឥដ្ឋទដាយទបាសសាែ ត ឬវធីិ្ទផ្សង
ទទៀតខដ្លអាេរាំ ខរកធាតុរងាជាំងឺេូលទៅកន ុងែយល់បាន្ លុះប្តខតមន្ុសសទាាំ
ងអស់ទៅតាំរន់្ទនាះាន្ឈុត PPE សមប្សរ។ ទប្រើា សុីន្រូមធូ្លីខដ្លាន្តប្មង 
HEPA ទៅប្គរ់ទីកខន្លងខដ្លអាេទធ្វ ើទៅបាន្។ 

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


 

• ទលើកទឹកេិតតការទប្រើប្បាស់កាតឥណទាន្ទៅទីតាំងររស់អនកជួលជាអាជីករលក់រាយ 
និ្ងអាជីករលក់ដូ្រ ទហើយន្ិងដ្ាំទ ើងឧរករណ៍សវ យ័ប្រវតត ិ ប្រសិន្ទរើអាេទធ្វ ើទៅបាន្
រមួទាាំងអាំពូលទភល ើងចរ់សញ្ជា ញេលនា ប្រព័ន្ធទូទាត់ប្បាក់ទដាយមិន្យកថ្ដ្រ ះ កាល 
រ បូ ៊ីទណសវ ័យប្រវតត ិ សារ ូ  ន្ិងា សុីន្ខេកកខន្សងប្កដាស ន្ិងប្រព័ន្ធកាតទា ង។ 

• ខកសប្មួល 
ឬខកខប្រទា ងទរើកមជឈមណឌ លផ្ារទាំទន្ើរទដ្ើមបីផ្តល់ទពលទវលាប្គរ់ប្គាន់្សប្ារ់
ទធ្វ ើការសាែ តជាប្រចាំ ន្ិងហមត់េត ់ន្ិងទរៀរេាំសុ្កផ្លិតផ្ល។ 

នោលការែ៍ណែនាំសត ីពីការរកាចាៃ យពោីន  

• ការម្រពា ៖ ការរកាេាៃ យពីគាន ខតាន ក់ឯងគឺមិន្ប្គរ់ប្គាន់្
ទដ្ើមបីការពារការឆ្លងថ្ន្ជាំងឺ COVID-19។  

• អនុ្វតត វធិាន្ការទដ្ើមបីធានាបាន្នូ្វការរកាេាៃ យពីគាន យ ងតិេប្បាាំមួយហវ ីតរវាង 
ន្ិងកន ុងេាំទោមកមមករ ន្ិងអតិងិជន្ទៅប្គរ់ទីតាំងមជឈមណឌ លផ្ារទាំទន្ើរ។ 
ទន្ះអាេរមួរញ្ច លូទាាំងការទប្រើប្បាស់របាាំងែ័ណឌ  ឬសញ្ជា គាំទហើញ (ឧ. គាំនូ្សសញ្ជា  
ទលើកប្ាលឥដ្ឋ  
សក ុ តពណ៌ ឬផ្ទល កសញ្ជា ទដ្ើមបីេងអ ុលរង្ហហ ញទៅកខន្លងខដ្លកមមករ
ន្ិង/ឬអតិងិជន្គួរឈរ)។ 

• ចត់វធិាន្ការទៅតមតុរទប្មើទសវាកមមអតិងិជន្ 
ឬកខន្លងទផ្សងទទៀតខដ្លមិន្អាេរកាេាៃ យពីគាន  
ទដ្ើមបីកាត់រន្ាយការរ ះពាល់រវាងកមមករ ន្ិងអតិងិជន្ដូ្េជារបាាំង 
ែ័ណឌ  Plexiglas ឬរបាាំងទផ្សងទទៀត។  

• ពិចរោផ្តល់ជូន្កមមករខដ្លទសន ើសុាំជទប្មើសកាតពវកិេាខដ្លបាន្ខកខប្រខដ្លកាត់រន្ាយ
ការរ ះពាល់ររស់ពួកទគជាមួយអតិងិជន្ ន្ិងរុគាលិកទផ្សងទទៀត (ឧ. 
ការប្គរ់ប្គងសារទពើភ័ណឌជាជាងទធ្វ ើការជាអនកគិតលុយ ឬប្គរ់ប្គងតប្មូវការរដ្ឋបាល 
តមរយៈការទធ្វ ើការពីេាៃ យ)។ 

• រុគាលិកសន្ត ិសុែទលើររទិវណអេលន្ប្ទពយគួរខតដាស់ទតឿន្រំលឹក 
ន្ិងទលើកទឹកេិតតយ ងសកមមដ្ល់អតិងិជន្ 
ន្ិងសាធារណជន្ឱ្យទគារពតមរទដាឋ ន្ថ្ន្ការរកាេាៃ យពីគាន ។ 

• រទងា ើតេិទញ្ា ើមផ្ល វូខដ្លាន្គាំនូ្សសញ្ជា េាសល់ាស់ 
ឬេាំណុេទីតាំងទវេែារ់ឥវា ន់្ទៅខាងទប្ត 
ទដ្ើមបីរកាគាល តទដាយអនុ្វតតតមសញ្ជា គាំទហើញ ឬវធិាន្ការទផ្សងទទៀត 
ទហើយបាន្ទិញទាំន្ិញខដ្លាន្ទៅទីទនាះ 
ឬអាេរកបាន្តមរយៈការដ្ឹកជញ្ជ នូ្ដ្ល់ទគហដាឋ ន្។ 

• ប្រតិរតត ិករមជឈមណឌ លផ្ារទាំទន្ើរ អនកជួលជាអាជីករលក់រាយ 
និ្ងអាជីវករលក់ដូ្រគួរខតកាំណត់យុទធសាន្រសត រខន្ាម 
ទដ្ើមបីរទងា ើន្ជទប្មើសថ្ន្ទសវាកមមទវេែារ់ និ្ងដ្ឹកជញ្ជ នូ្ដ្ល់អតិងិជន្ 
ទដ្ើមបីជួយកាត់រន្ាយការរ ះពាល់គាន ទៅកន ុងហាង 
ន្ិងរកាេាៃ យពីគាន នាដូ្េជាការរញ្ជា ទិញតមអន្ឡាញ 
ន្ិងការទរៀរេាំរងវ ិលទាំនិ្ញពីយន្យន្តររស់អនកទិញទាំនិ្ញទដាយមិន្ការប្រគល់ទាំន្ិញ
ទដាយផ្ទទ ល។់ 

 



 

• រទងា ើត ន្ិងអន្ុវតតយុទធសាន្រសត ប្គរ់ប្គងេរាេរណ៍ទដាយទងមើរទជើង 
ន្ិងការប្គរ់ប្គងហវ ងូមន្ុសសខដ្លអាេជួយរកាេាៃ យពីគាន កន ុងេាៃ យយ ងតិេប្បាាំមួ
យហវ ីត។ ទន្ះអាេរារ់រញ្ច លូទាាំងេរាេរណ៍ទដាយទងមើរទជើងគឺជាេរាេរណ៍ឯកទិស 
ន្ិងរង្ហហ ញផ្ល វូដ្ល់ 
អតិងិជន្ជាមួយសញ្ជា គាំទហើញ េន្ទល់ែ័ណឌ  ន្ិងផ្ទល កសញ្ជា ។ 
ផ្តល់នូ្វប្េកេូលខដ្លកាំណត់យ ងេាស់លាស់ 
ន្ិងប្េកទេញដាេ់ទដាយខ កប្រសិន្ទរើអាេទធ្វ ើទៅបាន្ 
ន្ិងសមរមយសប្ារ់ទីកខន្លងទាំទន្រ ទដ្ើមបីជួយរកាេាៃ យពីគាន  
ន្ិងគាាំប្ទការប្គរ់ប្គងហវ ងូមន្ុសស។ ទៅកខន្លងោខដ្លអាេទធ្វ ើទៅបាន្ 
ទាវ រគួរខតទរើកទុកទចល ប្រសិន្ទរើទាវ រទនាះមិន្ទរើក ន្ិងរិទទដាយសវ ័យប្រវតត ិ។ 
ទធ្វ ើការជាមួយអនកជួលទដ្ើមបីរទងា ើតប្រព័ន្ធតប្មង់ជួរសប្ារ់អតិងិជន្ទៅខាងទប្តហា
ងនី្មួយៗែណៈទពលខដ្លទៅខតរន្តរកាគាល តពីគាន កន ុងករណីចាំបាេ់។ 

• ប្រតិរតត ិករមជឈមណឌ លផ្ារទាំទន្ើរ អនកជួលជាអាជីករលក់រាយ 
និ្ងអាជីវករលក់ដូ្រគួរខតសហការគាន  
ទដ្ើមបីអភិវឌឍប្រព័ន្ធតប្មង់ជួរេូលហាងខដ្លមិន្ទធ្វ ើឱ្យរំខាន្ដ្ល់េរាេរណ៍ទងមើរទជើង 
ឬរំទលាភទលើលកខែណឌ ថ្ន្ការរកាេាៃ យពីគាន ។ ពិចរោ 
និ្ងទលើកទឹកេិតតឱ្យាន្ប្េកេូលទផ្សងទទៀតទៅកាន់្ទីតាំងហាងររស់អាជីករលក់រា
យរមួទាាំងការកក់តមប្រព័ន្ធឌីជីងលសប្ារ់ទសេកត ីខណនាាំអាំពីប្េកេូល 
ន្ិងការរញ្ជា ទិញ 
ជាមុន្។ 

• រទទះ 
ឬតូរររស់អាជីវករលក់ដូ្រគួរខតប្តូវបាន្អនុ្ញ្ជា តឱ្យទធ្វ ើប្រតិរតត ិការទៅតមប្េកផ្ល វូ
ទដ្ើរររស់មជឈមណឌ លផ្ារទាំទន្ើរ ឬតាំរន្់កខន្លងទដ្ើរ 
ប្រសិន្ទរើពួកទគមិន្រ ះពាល់ដ្ល់វធិាន្ការេរាេរណ៍ទងមើរទជើងងមីៗ 
ឬរារាាំងតប្មូវការថ្ន្ការរកាេាៃ យពីគាន ។  ទរៀរេាំទ ើងវញិនូ្វរទទះ 
ឬតូរររស់អាជីវករលក់ដូ្រ កន ុងករណីខដ្លចាំបាេ់ 
ទដ្ើមបីធានាថាការតប្មង់ជួរមិន្ទធ្វ ើឱ្យរ ះពាល់ដ្លត់ប្មូវការថ្ន្ការរកាេាៃ យពីគាន ។ 

• ផ្ារទៅទីវាលេាំហ ដូ្េជាផ្ារលក់ទាំន្ិញមួយទឹកគួរខតធានាថា តុ តង់ 
និ្ងទាំនិ្ញតាំងលក់ទផ្សងៗទទៀតររស់អាជីករលក់ដូ្រប្សរតមលកខែណឌ ថ្ន្ការរកាេ
ាៃ យពីគាន ឱ្យប្តឹមប្តូវ ឬធានាថាដាក់របាាំងទផ្សងទទៀតខដ្លមិន្អាេប្ជារទឹកបាន្។  

• ប្រតិរតត ិករមជឈមណឌ លផ្ារទាំទន្ើរគួរខតសហការជាមួយអនកជួលជាអាជីករលក់រាយ 
និ្ងអាជីករលក់ដូ្រទដ្ើមបីកាំណត់ឱ្កាសខដ្លទប្រើប្បាស់អេលន្ប្ទពយខដ្លទុកទចលមិន្
ទប្រើ ឬកាំណត់ទ ើងវញិនូ្វអេលន្ប្ទពយ 
ទដ្ើមបីផ្តល់ឱ្កាសរកប្បាក់េាំណូលប្សរតមរទរបញ្ាតត ិកន ុងប្សកុ 
ន្ិងខដ្លគាាំប្ទនូ្វការអន្ុវតតតមលកខែណឌ ថ្ន្ការរកាេាៃ យពីគាន ។ 
ទន្ះអាេរារ់រញ្ច លូទាាំងការពប្ងីកកខន្លងទទួលទាន្អាហារទៅកន ុងទភាជនី្យដាឋ ន្កន ុង
អគារអេលន្ប្ទពយខដ្លប្គរ់ប្គងទដាយប្រតិរតត ិករមជឈមណឌ លផ្ារទាំទន្ើរ 
ដូ្េជាកខន្លងទដ្ើរកមាន្ត  ឬកខន្លងេាំណតខដ្លបាន្ខកខប្រ។ 

• ទធ្វ ើការជាមួយអនកជួលជាអាជីករលក់រាយ 
និ្ងអាជីករលក់ដូ្រទដ្ើមបីពិចរោពីទា ងលក់ទាំនិ្ញសប្ារ់ប្រជាជន្ខដ្លង្ហយរង
ទប្គាះរមួទាាំងមនុ្សសវយ័េាំោស់ 
ន្ិងអនកខដ្លង្ហយរងទប្គាះទដាយសារាន្រញ្ជហ សុែភាព 
ជាពិទសសទៅទពលោមួយរនាទ រ់ពីបាន្សាែ តទាាំងប្សងុ។ 

 



 

• ទតអី កខន្លងអងគ ុយ រង់អងគ ុយ 
និ្ងកខន្លងសាធារណៈទផ្សងៗទទៀតគួរខតទរៀរេាំទ ើងវញិ 
ទដ្ើមបីអាេអន្ុវតតតមលកខែណឌ ថ្ន្ការរកាេាៃ យពីគាន ។  

• ទរៀរេាំការប្រជុាំតមទូរស័ពទ 
ឬតមរយៈសិកាខ សាលាតមអន្ឡាញសប្ារ់រុគាលិកទៅប្គរ់កខន្លងខដ្លអាេទធ្វ ើទៅ
បាន្។ ប្រសិន្ទរើមិន្អាេទធ្វ ើទៅបាន្ទទ 
ប្តូវខកសប្មួលការប្រជុាំរុគាលិកទដ្ើមបីធានាឱ្យាន្ការរកាេាៃ យពីគាន  
ន្ិងទប្រើប្បាស់ការប្រជុាំរគុាលកន ុងប្ទង់ទាយតូេៗទៅតមទីតាំងនានា 
ទដ្ើមបីរន្តអនុ្វតតតមទគាលការណ៍ខណនាាំពីការរកាេាៃ យពីគាន ។ 
ដាក់ខដ្ន្កាំណត់រខន្ាមទលើេាំនួ្ន្កមមករនិ្ទយជិតទៅកន ុងតាំរន់្រិទជិត 
ទដ្ើមបីធានាឱ្យាន្គាល តយ ងទហាេោស់ប្បាាំមួយហវ ីតទដ្ើមបីទរ់សាា ត់ការឆ្លងវរីុសទន្ះ
។ 

• ធានាថាកមមករនិ្ទយជិតអាេរកាគាល តរាងកាយទៅកន ុងរន្ទរ់សប្ាក 
ទដាយទប្រើរនាាំងរទងា ើន្េាៃ យរវាងតុ/ទតអី ទដ្ើមបីខរងខេកកមមករនិ្ទយជិត។ ល។ 
ទរើអាេទធ្វ ើទៅបាន្ រទងា ើតកខន្លងសប្ាកខាងទប្តអគារ ទដាយាន្ដ្ាំរូល 
ន្ិងការទរៀរេាំកខន្លងអងគ ុយខដ្លធានាឱ្យបាន្នូ្វការរកាេាៃ យពីគាន ។ 
ទលើកទឹកេិតតមិន្ឱ្យកមមករនិ្ទយជិតទធ្វ ើការជួរជុាំគាន កន ុងទពលសប្ាក ន្ិងធានាថាពួក
ទគមិន្ររទិភាគ ឬផ្ឹកទដាយគាម ន្របាាំងមុែទៅេាៃ យប្បាាំមួយហវ ីតទនាះទទ។ 

• អនុ្វតតលកខែណឌ ថ្ន្ការរកាេាៃ យពីគាន ទៅខផ្ទលើកដាក់ទាំនិ្ញ 
និ្ងទប្រើវធីិ្េុះហតាទលខាទដាយមិន្យកថ្ដ្រ ះពាល់ឯកសារសប្ារ់ការដ្ឹកជញ្ជ នូ្ទាំនិ្ញ
។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1លកខែណឌ រខន្ាមប្តូវខតយកមកពិចរោសប្ារ់ប្រជាជន្ង្ហយរងទប្គាះ។ 

ប្រតិរតត ិកមជឈមណឌ លផ្ារទាំទន្ើរប្តូវខតទគារពតមសត ង់ដារទាាំងអស់ររស់ Cal/OSHA 

និ្ងទប្តៀមប្រកាន់្ខាា រ់នូ្វទសេកត ីខណនាាំររស់កាំពង់ខផ្ក៏ដូ្េជាទសកត ីខណនាាំពី មជឈមណឌ លប្គរ់ប្គង និ្ងរង្ហា រជាំងឺ 

(CDC) និ្ងប្កសួងសុខាភិបាលសាធារណៈថ្ន្រដ្ឋ California (CDPH)។ ទលើសពីទន្ះ 

និ្ទយជកប្តូវទប្តៀមផ្ទល ស់រ្រូប្រតិរតត ិការររស់ែល នួ្ ែណៈខដ្លការខប្រប្រួលទលើការខណនាាំទាាំងទនាះ។ 
 

https://www.dir.ca.gov/
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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