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រែៈ 
និងរថស ល្ ើងដឹកអ្នកដាំសែើរឆ្ល
ងក្កងុ  

 

 

ថ្ថៃទី 20 ណែត៊ុលា ឆ្ន ាំ 2020 

 

ការណែនាំននេះត្រវូបានរចនន ើងន ើម្បីន េះត្ាយណនែក 
និងសកម្មភាពណ លន ើកនៅទូទាំងរ ឋ។   ៉ុណនែ  
ម្ន្រនែ ីស៉ុខាភិបាលកន ុងមូ្ល ឋ នអាចអន៉ុវរែចា ់រងឹរ៉ុ៉ឹង
 ណនែម្នទៀរត្ស តាម្លកខខែឌ ជាំងរឺាររារកន ុងរាំ ន់ 
 ូនចែេះ
និនោជកគួរណរ ញ្ជា ក់ពីនោលននោបាយន ើកមូ្ល ឋ
នណ លពាក់ព័នធនងណ រ។ 



ទិដឋភាពទូសៅ 
កាលពីថ្ងៃទី 19 ណខមី្ន ឆ្ែ ាំ 2020 កនលងនៅ ម្ន្រនែ ីស៉ុខភាពាធារែៈត្ ចាំរ ឋ 

និងត្ ធានម្នទ ីរស៉ុខភាពាធារែៈថ្នរ ឋ California បាននចញ ទ ញ្ជា មួ្យរត្ម្ូវឱ្យត្ ជាជនរ ឋ 

California ភាគនត្ចើនសត្ាកនៅនទេះ ន ើម្បីទ ់ាា រ់ការឆ្លងរាល លថ្នជាំងឺ COVID-19 

កន ុងចាំនោម្ត្ ជាជន។  

នគនៅមិ្នទន់ ឹងចាស់អាំពីនល  េះពាល់ថ្នជាំងឺ COVID-19 នៅនលើស៉ុខភាពត្ ជាជនរ ឋ California 

ថាោ ងោននេះនទ។ ជាំងឺណ លបានរាយការែ៍ម្កានតាាំងពីកត្ម្ិរត្ាល 

(អែកខលេះព៉ុាំាននរាគសញ្ជា អវ ីនាេះ) រហូរ ល់កត្មិ្រជាំងឺធ្ៃន់ធ្ៃរណ លអាច ោែ លឱ្យាល  ់។ 

ត្កមុ្ជាក់លាក់មួ្យចាំនួន រមួ្ទាំងម្ន៉ុសសវយ័ចាំោស់អាយ៉ុ 65 ឆ្ែ ាំន ើងនៅ 

និងអែកណ លានាែ នភាពនវជាាន្រសែ ត្ ចាំកាយធ្ៃន់ធ្ៃរ  ូចជាជាំងឺន េះ ូង ឬសួរ 

ឬជាំងឺទឹកននម្ណនែម្ជាន ើម្ កាំព៉ុងត្ ឈម្នឹងហានិភ័យខពស់ថ្នជាំងឺហរ់ ងហក់ធ្ៃន់ធ្ៃរ 

និងរត្ម្ូវឱ្យចូលសត្ាកពាបាលកន ុងម្នទ ីរនពទយ។ 

ការចម្លងទាំនងជានឹងនកើរាននៅនពលម្ន៉ុសស  េះពាល់ជិរសែ ិទធ 

ឬសែ ិរនៅរាំ ន់ណ លម្និានខយល់នចញចូលលែ  ជាមួ្យនឹងអែកណ លបានឆ្លងវរី៉ុស 

ន ើនទេះជាអែកននេះព៉ុាំាននរាគសញ្ជា អវ ី ឬព៉ុាំទន់នលចនចញនរាគសញ្ជា ក៏ន យ។ 

ខែៈននេះ នៅមិ្នទន់ានព័រ៌ានចាស់ការសែ ីអាំពីចាំនួន និងអត្តាថ្នជាំងឺ COVID-19 

តាម្ត្កមុ្អាជីព ឬឧសាហកម្ម 

រមួ្ទាំងកន ុងចាំនោម្កម្មករនិនោជិរនហ ឋ រចនសម្ព ័នធសាំខាន់ៗនៅន ើយននេះនទ។ 

កនលងម្កននេះានការន្ុេះន ើងនត្ចើននលើកថ្នជាំងឺតាម្ ោែ កណនលងនធ្វ ើការននណ ល ង្ហហ ញឱ្យន ើញថាក

ម្មករនិនោជិរកាំព៉ុងត្ ឈម្នឹងហានិភ័យថ្នការឆ្លង ឬការចម្លងជាំងឺ COVID-19។ 

ឧទហរែ៍ថ្នកណនលងនធ្វ ើការទាំងននេះ រមួ្ានម្នទ ីរនពទយ កណនលងនែល់នសវាណងទាំស៉ុខភាពរយៈនពលណវង 

ពនធនោរ នលិរកម្មម្ហ  ូអាហារ ឃ្ល ាំងទាំនិញ នរាងចត្កណកថ្ចែាច់ នភាជនីយ ឋ ន 

និងហាងលក់នត្គឿងនទសននសងៗ។  

ន យារានការណកណត្ នលើ ទ ញ្ជា សត្ាកនៅនទេះ 

វាជាការចាំបាច់ោស់ណ លត្រូវចរ់រាល់វធិានការណ លអាចនធ្វ ើនៅបាន 

ន ើម្បីធានស៉ុវរែ ិភាពជូនកម្មករនិនោជិរ និងាធារែជន។  

ការអន៉ុវរែនលើការ ង្ហា រសាំខាន់ៗរមួ្ាន៖ 

✓ ការរកាចាៃ យពីោែ កន ុងកត្ម្ិរអរិ រាតាម្អាចនធ្វ ើបាន  

✓ កម្មករនិនោជិរ និងនភញៀវខាងនត្ៅត្រូវនត្ ើត្បាស់របាាំងម្៉ុខ 

(នៅកណនលងណ លម្ិនរត្ម្ូវឱ្យានការការពារនល វូ នងហ ើម្)  

✓ លាងសាែ រថ្ ឱ្យបានញកឹញា ់ និងនធ្វ ើការជូរសាែ រ និងសាល  ់នម្នរាគជាត្ ចាំ 

✓  ែុ្េះ ោែ លកម្មករអាំពីការអន៉ុវរែ ង្ហា រទាំងននេះ និងណនែកននសងនទៀរថ្នណននការ ង្ហា រជាំងឺ 

COVID-19។ 

នលើសពីននេះនទៀរវាានារៈសាំខាន់ោស់កន ុងការអន៉ុវរែនីរិវធីិ្សម្ត្ស  ន ើម្បី

កាំែរ់ករែីឆ្លងងមីនៅកណនលងនធ្វ ើការ នហើយនៅនពលណ លពួកនគត្រូវបានកាំែរ់ 

ត្រូវនធ្វ ើអនែរាគម្ន៍ោ ងឆ្ ់រហ័ស និងសហការជាមួ្យអាជាញ ធ្រស៉ុខាភិបាលាធារែៈ 

ន ើម្បី ញ្ឈ ់ការរកីរាល លថ្ននម្នរាគននេះ។  
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សោលបាំែង  
ឯការននេះនែល់ ការណែនាំសត្ា ់ត្កមុ្ហ ៉ុន ឹកអែក ាំនែើរាធារែៈ និងឯកជន (ឧទហរែ៍ 

អែកនែល់នសវា ឹកអែក ាំនែើរ រងយនែតាក់ស៉ុី និងត្ រិ រែ ិករនសវា ឹកជញ្ជ នូរមួ្ោែ ) ទីភាែ ក់ង្ហរ ឹកជញ្ជ នូ 

ត្ រិ រែ ិករនសវារងនភល ើង ឹកជញ្ជ នូអែក ាំនែើរឆ្លងការ់ទីត្កងុ ណ លឧ រែម្ភន យរ ឋ California (Capitol 

Corridor, San Joaquins, និង Pacific Surfliner) និងត្ រិ រែ ិការនវា ឹកអែក ាំនែើរ។ 

នសចកែ ីណែនាំាននោល ាំែងោាំត្ទ ល់ រាិែ នណ លាែ រ និងានស៉ុវរែ ិភាពសត្ា ់ ៉ុគគលិក 

និងអរិងិជន។ អាជីវកម្ម នៅកន ុងឧសាហកម្មននេះន ើកនៅទូទាំងចាំោរ់ថាែ ក់ទាំងអស់ 

  ៉ុណនែ ត្រូវណរអន៉ុវរែតាម្ការណកសត្មួ្លនៅកន ុងការណែនាំននេះ។ 

សត្ា ់ព័រ៌ានងមី ាំន៉ុរសែ ីពីលាំ  ថ់្នចាំោរ់ថាែ ក់នខានធ្ី 

សូម្ចូលនៅ លង់នម្សត្ា ់នស ឋកិចចណ លានស៉ុវរែ ិភាព។ 

សូម្ករ់សាគ ល់ថាម្នទ ីរស៉ុខាភិបាលកន ុងមូ្ល ឋ នអាចានលកខែៈ វនិិចឆ ័យរ ៉ឹរ នែ ឹងជាង 

និងការ ិទខ៉ុសៗោែ ។ ណសវ ងរកព័រ៌ានមូ្ល ឋ នកន ុងនខានធ្ីរ ស់អែក។ 

នសចកែ ីណែនាំននេះម្ិនាននោល ាំែង កហូរ ឬល៉ុ នចលសិទធិកម្មករោមួ្យនទ

នទេះជាតាម្លកខនែ ិកៈចា ់ តាម្ ទ បញ្ារែ ិ ឬតាម្ការចរចរអន៉ុសញ្ជា រមួ្ក៏ន យ 

នហើយវាក៏ម្ិនត្គ  ែែ  ់ទាំងត្សងុណ រ ពីនត្ពាេះវាម្ិនរា ់ ញ្ច លូ ទ ញ្ជា សដ ពីីស៉ុខភាពរ សន់ខានធ្ី 

នហើយក៏មិ្នណម្នជាការជាំនួសនូវរាល់លកខខែឌ  ទ បញ្ារែ ិទក់ទងនឹងស៉ុវរែ ិភាព 

និងស៉ុខភាពណ លចូលជាធ្រាន  ូចជាលកខខែឌ  ទ បញ្ារែ ិរ ស់ Cal/OSHA ណ រ។1 នលើសពីននេះនទៀរ 

វាម្ិនាន ាំែងនធ្វ ើន្ុយពីលកខខែឌ រ ស់សហព័នធ  ឬរ ឋសត្ា ់ោនយនែ ឬ រកិាខ រថ្នរងនភល ើង 

ឬម្នធ្ាបាយ ឹកជញ្ជ នូាធារែៈន ើយ។  នែតាម្ នការផ្លល ស់ ្រូថ្ននសចកែ ីណែនាំស៉ុខភាពាធារែៈ 

និង ទ ញ្ជា រ ស់រ ឋ/មូ្ល ឋ នពីនត្ពាេះាែ នភាពជាំងឺ COVID-19 នៅណរាន នែ។ Cal/OSHA 

ាននសចកែ ីណែនាំត្គ ់ត្ជងុនត្ជាយនៅនលើនគហទាំព័រនោលការែ៍ណែនាំទូនៅ នោែ េះអាសនែរ ស់ 

Cal/OSHA សែ ីពីការការពារកម្មករពីជាំងឺ COVID-19 រ ស់ពួកនគ។ CDC 

ាននោលការែ៍ណែនាំជាក់លាក់សត្ា ់ឧសាហកម្មនសវា ឹកជញ្ជ នូាធារែៈ៖ 

• ត្ រិ រែ ិករនសវា ឹកជញ្ជ នូតាម្រងយនែត្កងុ 

• ត្ រិ រែ ិករនសវា ឹកជញ្ជ នូតាម្តាម្រងនភល ើង 

• កម្មករណងទាំម្នធ្ាបាយ ឹកជញ្ជ នូាធារែ 

• កម្មករាែ នីយ ឹកជញ្ជ នូាធារែៈ 

• នសវា ឹកជញ្ជ នូរមួ្ោែ  តាក់ស៉ុី លីមូ្ហសីន និងអែកន ើក រស៉ុីឈន លួននសងនទៀរ 

បសក្ម្ើបក្ាស្ស់របាាំងម្៊ុែណដលតក្ម្ូវ 

នៅថ្ងៃទី 18 ណខមិ្ង៉ុន កនលងនៅននេះ CDPH បាននចញ ការណែនាំអាំពីការនត្ ើត្បាស់របាាំងម្៉ុខ 
ណ លរត្ម្ូវឱ្យានការនត្ ើត្បាស់ទូលាំទូលាយនូវរបាាំងម្៉ុខសត្ា ់សាជិកថ្នាធារែជន 
និងកម្មករនិនោជិរ នៅត្គ ់ទីតាាំង នត្ម្ើការង្ហរ 
និងាធារែៈណ លានការត្ ឈម្នឹងហានិភ័យខពស់។ ព័រ៌ានលម្ែ ិរ
ណ លរមួ្ានត្គ ់លកខខែឌ រត្ម្ូវ និងការនលើកណលង ចាំនពាេះចា ់ទាំងននេះអាចរកបាននៅកន ុង 
ការណែនាំ។ 

ការណែនាំអាំពីការពាក់ា ស់រ ស់ CDPH គឺសែ ិរនៅនត្កាម្ការនធ្វ ើ ចច ុ បនែភាព ណនែម្
ន យណនែកនលើការយល់ ងឹណ  វទិាាន្រសែ ចច ុ បនែថ្នការចម្លងវរី៉ុសណ ល ោែ លឱ្យានជាំងឺ 
COVID-19។ សូម្ពិនិរយនម្ើលនគហទាំព័ររ ស់ CDPH សត្ា ់ការណកសត្មួ្ល។ 

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
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/bus-transit-operator.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/rail-transit-operator.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/transit-maintenance-worker.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/transit-station-workers.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/rideshare-drivers-for-hire.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
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ណែនការជាកល់ាកស់ៅកណនលងសយវ ើការ 

•  នងា ើរ ណននការទ ់ាា រ់ជាំងឺ COVID-19 ជាលាយលកខែ៍អកសរតាម្កណនលងនធ្វ ើការ
នៅត្គ ់ទីតាាំង អន៉ុវរែការវាយរថ្ម្លហានិភ័យត្គ ់ត្ជងុនត្ជាយនលើរាំ ន់ការង្ហរ 
និងភារកិចចការង្ហរទាំងអស់ និងចរ់តាាំង ៉ុគគលាែ ក់នៅតាម្ត្គឹេះាែ ននីមួ្យៗឱ្យ
អន៉ុវរែណននការននេះ។ 

•  ក់ ញ្ច លូ នសចកែ ីណែនាំអាំពីការពាក់ា ស់ CDPH  
នៅកន ុងណននការជាក់លាក់តាម្កណនលងនធ្វ ើការ និងរមួ្ ញ្ច លូនោលននោបាយសត្ា ់
ន េះត្ាយករែីនលើកណលង។ 

• កាំែរ់អរែសញ្ជា ែព័រ៌ានទាំនក់ទាំនង សត្ា ់នយក ឋ នស៉ុខា ភិបាលកន ុងរាំ ន់ 
ណ លានទីតាាំងត្ រិ រដ ិការសត្ា ់ទាំនក់ទាំនង ព័រ៌ានអាំពីការរកីរាល លថ្ន 
COVID-19 កន ុងចាំនោម្កម្មករ និនោជិរ ឬអរិងិជន។ 

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

• ការវាយរថ្ម្លជាត្ ចាំនូវអវ ីណ លបាន នងា ើរសត្ា ់ការអន៉ុនលាម្នៅតាម្ណននការ 
ឯការ និងណករត្ម្ូវចាំែ៉ុ ចខវេះខារណ លបានកាំែរ់។ 

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

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

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

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

• ត្ កាន់ខាា  ់នូវនោលការែ៍ណែនាំខាងនត្កាម្។ ការខកខានមិ្នបាននធ្វ ើ ូនចែេះអាច 
 ោែ លឱ្យឆ្លងជាំងឺនៅកណនលងនធ្វ ើការណ លអាច ោែ លឱ្យ ិទត្ រិ រែ ិការជា នោែ េះអា
សនែ ឬានកាំែរ់។ 

 
 
 
 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Workplace-Outbreak-Employer-Guidance.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Workplace-Outbreak-Employer-Guidance.aspx
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201920200AB685
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/AB6852020FAQs.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/AB6852020FAQs.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Employer-Questions-about-AB-685.aspx
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ក្បធានបទសែេងៗស្សក្ាប់វគ្គបស ត្ ោះប ត្ លកម្មករ 

• ព័រ៌ានសែ ីពីជាំងឺ COVID-19  វធីិ្ការពារវាពីការរកីរាល លនហើយនរើ ណ លាន
ហានិភ័យខពស់ សត្ា ់ជាំងឺធ្ៃន់ធ្ៃរ ឬការាល  ់។  

• ការត្រួរពិនិរយន យខល នួឯងនៅនទេះ រមួ្ទាំងការត្រួរពិនិរយសីរ៉ុែហភាព 
និង/ឬនរាគសញ្ជា ន យនត្ ើ នោលការែ៍ណែនាំរ ស់ CDC។  

• ារៈសាំខាន់ថ្នការមិ្ននធ្វ ើការនៅការោិល័យ 

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

o ត្ សិនន ើកម្មករនិនោជិរននោជិរត្រូវនគនធ្វ ើនរាគវនិិចឆ ័យន ើញានជាំងឺ  

COVID-19 នហើយម្ិនទន់ ញ្ច ់ការ ក់ឱ្យនៅ ច់ន យណ កនៅន ើយ ឬ  

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

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

• ន ើម្បីស៉ុាំនោ ល់ពនីពទយ ត្ សិនន ើនរាគសញ្ជា រ សពួ់កនគកាន់ណរធ្ៃន់ធ្ៃរ 
រមួ្ានការឈឺច ់រា៉ុ ាំថ្រ៉ៃ ឬណែនត្ទងូ វនងវងាម ររី ឬ ម្៉ុខ ឬ  ូរារ់ន ើងាវ យ។ 
 ចច ុ បនែភាព និងនសចកែ ីលម្ែ ិរននសងៗអាចរកបាននៅនលើនគហទាំព័ររ ស់ CDC។ 

• ារសាំខាន់ថ្នការលាងថ្ ញឹកញា ់ជាមួ្យា  ូ  និងទឹករមួ្ទាំងការ ៉ុសលាងសាែ រជា
មួ្យា  ូ រយៈនពល 20  វនិទី(ឬនត្ ើទឹកអាល់ក៉ុលលាងថ្ ណ លាន
ារធារ៉ុនអតាែ៉ុ លោ ងនហាចោស់ 60% (អាទិភាព) ឬអ៉ុីសូត្ ូបា ែ៉ុ ល 70% 
(ន ើនលិរនលននេះម្ិនអាចនត្ ើចាំនពាេះក៉ុារ) នៅនពលកម្មករមិ្នអាចនៅឡា ូលាងថ្  
ឬកណនលងលាងថ្ នោងតាម្នោលការែ៍ណែនាំរ ស់ CDC)។ ហាម្នត្ ើទឹកអនម្័យ
ជាមួ្យនម្តាែ៉ុ ល ពីនត្ពាេះវាព៉ុលខាល ាំង ទាំងសត្ា ់ក៉ុារ និងម្ន៉ុសសនពញវយ័។ 

• ារៈសាំខាន់ថ្នការរកាចាៃ យពីោែ ទាំងនៅនពលកាំព៉ុងនធ្វ ើការ និងនពលនចញពីនធ្វ ើការ 
(នម្ើលណនែកខាងនត្កាម្អាំពីការរកាគាល រពីោែ )។ 

• ការនត្ ើត្បាស់របាាំងម្៉ុខបានត្រឹម្ត្រូវ រមួ្ាន៖ 

o របាាំងម្៉ុខម្ិនណម្នជាឧ ករែ៍ការពារខល នួ (PPE) ននេះនទ។   

o របាាំងម្៉ុខម្ិនជាំនួសភាពចាំបាច់សត្ា ់ការរកាចាៃ យពីោែ  
និងការលាងថ្ ញឹកញា ់នទ។  

o ត្រូវពាក់របាាំងម្៉ុខត្គ នពញពនីលើត្ចម្៉ុេះ និងារ់។ 

o  ៉ុគគលិកត្រូវលាង ឬនត្ ើទឹកអនម័្យសាែ រថ្  នៅម្៉ុននពល និងនត្កាយនពលពាក់ 
ឬណកសត្មួ្លា ស់។  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-increased-risk.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Returning-to-Work-or-School-Following-COVID-19-Diagnosis.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Returning-to-Work-or-School-Following-COVID-19-Diagnosis.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Returning-to-Work-or-School-Following-COVID-19-Diagnosis.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/handwashing/hand-sanitizer-use.html
https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-updates-hand-sanitizers-consumers-should-not-use
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o នជៀសវាងយកថ្   េះណភែក ត្ចម្៉ុេះ និងារ់។ 

o ម្ិនត្រូវនត្ ើរបាាំងម្៉ុខណរមួ្យរមួ្ោែ  នហើយត្រូវនបាកសាែ រ 
ឬនបាេះនចលនត្កាយនត្ ើម្ែងរចួ។  

o ារៈសាំខាន់ថ្នអែក ាំនែើរណ លពាក់ា ស់ នហើយត្ រិ រែ ិករានសិទធិល៉ុ នចល
ការកក់ទ៉ុកសត្ា ់អែក ាំនែើរណ លម្ិនពាក់ា ស់។ 

• ព័រ៌ានណ លាននៅកន ុងឯការណែនាំ រ ស់ CDPH សត្ា ់ការនត្ ើត្បាស់ា ស់ 
ណ លកាំែរ់កាលៈនទសៈ ណ លា ស់ចាំបាច់ត្រូវពាក់ 
និងការនលើកណលងក៏ ូចជានោលការែ៍ ចា ់ការង្ហរ 
និងការអន៉ុវរែជាក់ណសែ ងណ លនិនោជិរបានអន៉ុវរែ 
ន ើម្បីធានការនត្ ើត្បាសា់ ស់ឱ្យបានត្រឹម្ត្រូវ។ 
ការ ែុ្េះ ោែ លក៏ត្រូវ ញ្ច លូនងណ រនូវនោលការែ៍រ ស់និនោជកនលើរន ៀ ត្គ ់ត្គង
អែកណ លទទួលបាននលើកណលងមិ្នពាក់របាាំងម្៉ុខ។  

• ធានថាអែកនដល់នសវា អែកនធ្វ ើការ នោែ េះអាសនែ  ឬអែកជា ់កិចចសនា 
និងអែកសម ័ត្គចិរែនៅទីតាាំងននេះក៏ត្រូវបាន ែុ្េះ ោែ ល 
ឱ្យបានត្រឹម្ត្រូវនៅកន ុងនោលការការពារជាំងឺ COVID-19 
និងានការនគរ់នគង់ចាំបាច់និង PPE។ ពិភាកាការទទួលខ៉ុសត្រូវទាំងននេះ ជាម្៉ុន 
ជាមួ្យអងគភាពណ លានកម្មករ ណែែ រ និងឬជា ់កិចចសនា។  

• ព័រ៌ាននលើការឈ ់សត្ាកន យានត្បាក់ន ៀវរស 
រ ស់កម្មករនិនោជិរអាចានសិទធិទទួលណ លអាចទទួលបានភាពង្ហយត្សួលណនែកហិរ
ញ្ា វរថ ុកន ុងអាំ ុងនពលាែ ក់នៅនទេះ។ នម្ើលព័រ៌ាន ណនែម្សែ ីពី កម្ម វធីិ្រ ឋ ភិបាល 
ោាំត្ទការឈ ស់ត្ាកឈឺនិងសាំែងកម្មករនិនោជិរសត្ា ់ជាំងឺ COVID-19 រមួ្ាន
សិទធិឈ ស់ត្ាកឈឺរ ស់កម្មករនិនោជិរនត្កាម្ ចា ់ត្កមុ្ត្គួារ ាំ ូង 
ការនឆ្ល ើយរ ចាំនពាេះវរី៉ុសកូរ៉ៃោូ។    

ការពិនិតយ និងវធិានការក្គ្ប់ក្គ្ងស្សក្ាបប់៊ុគ្គលាន ក់ៗ  

• នែល់ការវាស់កនតែ ខល នួ និង/ឬការពិនិរយរកនរាគសញ្ជា សត្ា ់កម្មករទាំងអស់នៅ
នពលច ់ននែើម្នវនការង្ហរ និងអែកលក់ អែកនត ការ ឬកម្មករននសងនទៀរណ លចូលកន ុង 
ត្គឹេះាែ ន។ ត្រូវត្បាក ថា អែកពិនិរយវាស់សីរ៉ុែហភាព /នរាគសញ្ជា នចៀសវាងការ
  េះពាល់ផ្លទ ល់ជាមួ្យកម្មករតាម្លទធភាពណ លអាចនធ្វ ើនៅបាន។  

• ត្ សិនន ើរត្ម្ូវឱ្យនធ្វ ើការពិនិរយន យខល នួឯងនៅនទេះ ណ លជាជនត្ម្ើសសម្ត្ស 
ជាំនួសឱ្យការនែល់ការពិនរិយនៅឯត្គឹេះាែ ន ត្រូវធានថាការពិនិរយននេះត្រូវបាននធ្វ ើន ើ
ងម្៉ុននពលកម្មករនចញពីនទេះម្កនធ្វ ើការតាម្នវនរ ស់ពួកនគ នហើយអន៉ុវរែតាម្នោល
ការែណ៍ែនាំរ ស់ CDC  ូចណ លបានពិពែ៌ននៅកន ុងណនែកត្ ធាន
 ទសត្ា ់ការ ែុ្េះ ោែ លកម្មករខាងនលើ។ 

• នលើកទឹកចិរែកម្មករនិនោជិរណ លឈឺ ឬនចញនរាគសញ្ជា  COVID-19 ឱ្យាែ ក់នៅនទេះ។ 

• កម្មករគួរនែល់ជូន និងធានថា កម្មករនត្ ើឧ ករែ៍ការពារណ លត្រូវការទាំងអស់
រមួ្ទាំងការការពារណភែក និងនត្ាម្ថ្ នៅនពលចាំបាច់។  

• និនោជកគួរណរពិចរោពីកណនលងនត្ ើត្បាស់នត្ាម្ថ្ នត្ ើម្ដងនបាេះនចលណ លអាចាន
ត្ នោជន៍កន ុងការ ណនែម្នលើការលាងថ្ ញឹកញា ់ ឬការនត្ ើទឹកអាល់ក៉ុលលាងថ្  
ឧទហរែ៍គឺសត្ា ់កម្មករណ លកាំព៉ុងពិនិរយអែកននសងនទៀររកនរាគសញ្ជា  
ឬកាំព៉ុងកាន់វរថ ុណ លជាទូនៅនគ  េះ។ 

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
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•  ៉ុគគល ណ លចូលកន ុងអោរកាំពង់ណនគួរ 
ណរចូលបានរ ៉ឹររបឹរចាំនពាេះណរអែកណ លចរ់ទ៉ុកថាជាចាំបាច់ ន យថាែ ក់ត្គ ់ត្គង 
នហើយពួកនគត្រូវណរ ញ្ច ់ការវាស់កនតែ ខល នួ និង/ឬការពិនិរយរកនរាគសញ្ 
ញាម្៉ុននពលចូល។ 

• ត្កមុ្ហ ៉ុន ឹកអែក ាំនែើរាធារែ និងឯកជន ម្នធ្ាយបាយ ឹកជញ្ជ នូាធារែៈ នវា 
និង/ឬទីភាែ ក់ង្ហរនិងអងគភាពនសវារងនភល ើងត្រូវណរចរ់វធិានការសម្នហរ៉ុនល 
ន ើម្បីរំលឹក ល់ាធារែជនថាពួកនគត្រូវការនត្ ើត្បាស់ា ស់ (នលើកណលងការណែនាំរ ស់ 
CDPH សដ ីពីការពាក់ា ស) អន៉ុវរែការកាគាល រពីោែ  
និងនជៀវាងការត្ ឈម្ម្៉ុខនឹងអែក ាំនែើរននសងនទៀរន យផ្លទ ល់ 
នៅនពលណ លពិបាករកាចាៃ យពីោែ ។ 
ពួកនគក៏គួរណរនសពវនាយរាល់ការអន៉ុវរែងមីៗរ ស់អែក ាំនែើរ និងការផ្លល ស់ ្រូភាព
ញឹកញា ់ថ្នកាលវភិាគនសវាកម្មជូន ល់ាធារែជន។ 
ការទាំនក់ទាំនងជាាធារែៈអាចរា ់ ញ្ច លូចាំែ៉ុ ចណ លនរៀ រា ់ (ខាងនលើ) នហើយ
អាចរមួ្ ញ្ច លូការនធ្វ ើ ចច ុ បនែភាពកម្ម វធីិ្ននញើារ ឬកម្ម វធីិ្នសវា ឹកជញ្ជ នូាធារែៈ។ 

• តាក់ស៉ុី នសវា ឹកជញ្ជ នូរមួ្ោែ  នសវា ឹកជញ្ជ នូអែក ាំនែើរ រងយនដលីមូ្ហសីន 
និងត្ រិ រែ ិករនសវា ឹកជញ្ជ នូអែក ាំនែើរននសងនទៀរគួរណរចរ់វធិានការន ើម្បីធានថា
អរិងិជនបាន ឹងចាស់អាំពីនោលការែ៍ និងនីរិវធីិ្ងមីរ ស់ត្កមុ្ហ ៉ុននៅ
នពលនត្ ើត្បាសន់សវាកម្ម ឹកជញ្ជ នូ។ អែក ាំនែើរត្រវូណរទទួលបានការជូន ាំែឹងជាម្៉ុន 
ម្៉ុននពលកក់នសវា ឹកជញ្ជ នូណ លពួកនគត្រូវនត្ ើា ស(នលើកណលងណរានការកាំែរ់នៅ
កន ុងនោលការែ៍ណែនាំរ ស់ CDPH សដ ីពីការពាក់ា ស) និងថា ត្ រិ រែ ិករ 
ននេះានសិទធិល៉ុ នចលការកក់ទ៉ុកសត្ា ់អែក ាំនែើរណ លម្ិនពាក់ា ស់។ 

• កណនលងណ លអាចនធ្វ ើនៅបាន អែកន ើកតាក់ស៉ុី និងអែកន ើក រនសវា ឹកជញ្ជ នូរមួ្ោែ  
គួរណរត្រូវបាននែល់ា ស់ន ើម្បីនែល់ ល់អែក ាំនែើរណ លម្ក ល់ន យម្ិនានា ស់។ 

ពិយីសារស្សដ ីពកីារសយវ ើឱ្យានែយល់សចញចូល ស្សាា ត 
និងស្សាល បស់ម្សោគ្  

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

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

• អន៉ុវរែការសាែ រឱ្យបានហមរ់ចរ់នៅនលើរាំ ន់ណ លានម្ន៉ុសសឆ្លងការ់នត្ចើន 
 ូចជាកន ុងាែ នីយនសវា ឹកជញ្ជ នូាធារែៈ និងរងនភល ើង ោនយនែ ឹកជញ្ជ នូាធារែៈ 
និងរងនភល ើង និងនវា ឹកជញ្ជ នូតាម្នល វូទឹក ូចជាាឡាង និងទូកជាត្ ចាំ។ 
រាំ ន់ទាំងននេះអាចរមួ្ ញ្ច លូទាំង នទ ់សត្ាក ថ្នទ នទ ់ទឹក រាំ ន់ទទួល ទនអាហារ
ថ្ងៃត្រង់ និងរាំ ន់ផ្លល ស់ ្រូសនម្លៀក ាំពាក់ និងរាំ ន់នចញចូល រមួ្ទាំងនល វូជនែែ ើរ 
 ង្ហា ន់ថ្  និងក៉ុងតាក់ជនែែ ើរយនែជាន ើម្។ល។ 
សាល  ់នម្នរាគជាញឹកញា ់នលើថ្នទណ លនត្ ើជារមួ្ ូចជា ញ្ា រ ា ស៉ុីនលក់សាំ ៉ុត្រ ត្ចកទវ រ 
 ង់អងគ ុយ   ូរ៉ុងជនែែ ើរយនែ  ណននទីត្ ព័នធ ោែ ញ ត្   ់កាន់ន ើក ិទទវ រ  ងគន់ 
កណនលងលាងថ្   ង្ហា ន់ថ្ រ ស់ រកិាខ រ  រកិាខ រ និងឧ ករែ៍រាំ ណហទាំ។ 

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
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• អន៉ុវរែការសាែ រជាត្ ចាំ និងការសាល  ់នម្នរាគនលើថ្នទណ លបាន  េះជាញឹកញា ់
នៅកន ុងោនយនែទាំងអស់ណ លនត្ ើ ន ើម្បី ឹកអែក ាំនែើររមួ្ទាំងមិ្នកាំែរ់ត្រឹម្ណរ 
នៅអី  ណងែកថ្   ង្ហា ន់ថ្ ទវ រ ណខសត្កវា៉ៃ រ់ស៉ុវរែ ិភាព ក៉ុងតាក់នភល ើង និងកង្ហហ រ ជញ្ជា ាំង
និង ងអ ចួ  ង្ហា ន់ថ្ ច ់ទញ ណខសទញ និង  ូរ៉ុងណ លនត្ ើន យអែកជិេះន ើម្បីនសែ ើស៉ុាំ
ឈ ់។ 

• លាងសាែ រត្គ ់ណនែកទាំងអស់ថ្នកាប ៊ីនរ ស់អែកន ើក ររាល់នពល ្រូនវន ឬអែកនត្ ើ 
ណ លមួ្យោជាញឹកញា ់។ 
នែល់នពលនវលា ល់ ៉ុគគលកិនិនោជិរន ើម្បីអន៉ុវរែអនម្័យកន ុង
អាំ ុងនពល ្រូនវននធ្វ ើការរ ស់ពួកនគ។ 
ត្រូវ ក់កិចចការជូរសាែ រជាណនែកមួ្យថ្នរួនទីរ ស់កម្មករ កាំ ុងនា ងនធ្វ ើការ។ 

• នៅនពលជួយអែកនធ្វ ើ ាំនែើរន យនត្ ើរនទេះរ៉ុញ ឬឧ ករែ៍ចល័រននសង នទៀរ 
ឬអែកណ លត្រូវការជាំនួយពីត្ រិ រែ ិករ ត្ រិ រែ ិករត្រូវណរនធ្វ ើអនម្័យលាងថ្ ម្៉ុន 
និងនត្កាយ  េះពាល់ោែ ។  

• នជៀសវាងការណចករំណលកទូរស័ពទ  រកិាខ រការង្ហរននសងនទៀរ ឬឧ ករែ៍ នៅកណនលង 
ននសងៗណ លង្ហយនឹង  េះ។ ម្ិនត្រូវនត្ ើ PPE រមួ្ោែ ជា ច់ខារ។ 

• នពលនត្ជើសនរសីារធារ៉ុគីមី្សាល  ់នម្នរាគ ត្រូវនត្ ើនលិរនល
ណ លអន៉ុញ្ជា រឱ្យនត្ ើត្បាស់ត្ ឆ្ាំងនឹងជាំងឺ COVID-19 នៅកន ុង ញ្ា ីអន៉ុញ្ជា រឱ្យនត្ ើត្បាស់
រ ស់ទីភាែ កង់្ហរការពារ    រាិែ ន (EPA) និងនធ្វ ើតាម្ការណែនាំការនត្ ើត្បាស់នលិរនល។ 
នត្ ើារធារ៉ុសាល  ់ 
នម្នរាគណ លានាល កថាានត្ សិទធភាពត្ ឆ្ាំងនឹងនម្នរាគ ងាជាំងឺ (emerging viral 
pathogens) លាយនម្ៅខារ់រាវសាែ រនទេះ (diluted household bleach solutions) 
(លាយ 5 ាល  ត្ពាបាយកន ុងចាំែ៉ុ េះទឹកមួ្យហាគ  ុង) 
ឬទឹកអាល់ក៉ុលណ លានជារិអាល់ក៉ុលរិច ាំន៉ុរ 70% លមម្នឹងសាែ រនលើថ្នទ។ 
នែល់ការ ែុ្េះ ោែ ល ល់កម្មករនិនោជិរសែ ីអាំពីនត្ោេះថាែ ក់កន ុងការនត្ ើត្បាស់ារធារ៉ុគី
មី្ នោលនៅអែកនលិរ រត្ម្ូវការខយល់នចញចូល និងលកខខែឌ រត្ម្ូវរ ស់ Cal/OSHA 
សត្ា ់ការនត្ ើត្បាស់ន យស៉ុវរែ ិភាព។  កម្មករនិនោជិរណ លនត្ ើត្បាស់ទកឹសាែ រ 
ឬារធារ៉ុសាល  ់នម្នរាគត្រូវពាក់នត្ាម្ថ្  
និងឧ ករែ៍ការពារននសងនទៀរតាម្ការរត្ម្ូវន យការណែនាំនត្ ើនលិរនល។
អន៉ុវរែតាម្  វធីិ្សាែ រកាន់ណរានស៉ុវរែ ិភាពសត្ា ់អែកជាំងឺហឺរ 
ណ លបានណែនាំន យត្កសួង 
ស៉ុខាភិបាលរ ឋ California នហើយធានថាានខយល់នចញចូលត្គ ់ត្ោន់។ 

• ន ើម្បីការ់ នែយហានិភ័យថ្នជាំងឺ ោែ លម្កពបីាក់នររតី្សន ៀងនឹងជាំងឺនហើម្សួរ 
និងជាំងឺននសងនទៀរណ លពាក់ព័នធនឹងទឹក ត្រូវចរ់ វធិានការ ន ើម្បី ធានថាត្ ព័នធទឹក 
និងម្៉ុខង្ហរទាំងអស់ (ឧ. ត្ ភពទឹកនឹក) ានស៉ុវរែ ិភាពកន ុង
ការនត្ ើ នទ  ់ពីបាន ិទយូរនហើយ។ 

• ាែ នីយ ការោិល័យនសវា ឹកជញ្ជ នូាធារែៈ និងរងនភល ើង និងោនយនែ  ឹកជញ្ជ នូ 
ាធារែៈ និងរងនភល ើង និងោនយនែ ឹកអែក ាំនែើរ ត្រូវាននលិរនលសត្ា ់នធ្វ ើ 
អនម្័យត្រឹម្ត្រូវរមួ្ទាំងទឹកអាល់ក៉ុលលាងថ្  និងទឹកសាល  ់នម្នរាគ និងនែល់ទឹក 
អាល់ក៉ុលលាងថ្  ល់ ៉ុគគលិកជួរម្៉ុខទាំងអស់ (ឧ. ត្ រិ រែ ិករនិងអែកន ើក រ)។ 

• ធានថាឋ នីយ ឋ នអនម័្យន ើក ាំនែើរការ និងនៅាន សុ្កត្គ ់នពលនវលា នហើយ 
នែល់ ណនែម្នូវា  ូ  ត្ក ស់ជូរ និងទឹកអនម្័យសាែ រថ្ នពលចាំបាច់។  

• ន ើអាចនធ្វ ើនៅបាន, ក៉ុាំសាែ រកាំរាលឥ ឋន យនបាសសាែ រ ឬវធីិ្ននសង
នទៀរណ លអាច ាំ ណ កធារ៉ុ ងាជាំងឺចូលនៅកន ុងខយល់បាន ល៉ុេះត្តាណរម្ន៉ុសសទាំ

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/OHB/Pages/OHWMay2020.aspx
https://www.cdc.gov/legionella/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/building-water-system.html
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ងអស់នៅរាំ ន់ននេះានឈ៉ុរ PPE សម្ត្ស ។ នត្ ើា ស៉ុីន ូម្ធូ្លីណ លានរត្ម្ង 
HEPA នៅត្គ ់ទីកណនលងណ លអាចនធ្វ ើនៅបាន។ 

សោលការែ៍ណែនាំស្សត ីពីការរកាចាៃ យពោីន  

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

• ការ់ នែយការ ឹកម្ន៉ុសសជាអរិ រានៅនលើោនយនែ ឹកជញ្ជ នូាធារែៈ និង 
រងនភល ើង និងនវាន ើម្បីោាំត្ទការរកាចាៃ យពីោែ ។   កនៅអ ីឬ ក់អីនៅឱ្យឃ្ល រពីោែ  
ន ើម្បីោាំត្ទការរកាចាៃ យពីោែ  ឬនត្ ើសក ុ រពែ៌
ន ើម្បីសាគ ល់កណនលងអងគ ុយណ លអែកជិេះត្រូវបានអន៉ុញ្ជា រឱ្យនត្ ើ ឬម្ិនឱ្យអងគ ុយនៅអី
ទាំននរ។ នៅនពលណ លអាចនធ្វ ើនៅបាន សូម្នត្ ើឡានត្កងុ 
ឬោនយនែ ឹកជញ្ជ នូាធារែៈ ណនែម្ 
ន ើម្បីត្ទត្ទង់សម្រែភាពនលើស នុ្កចាំនពាេះោនយនែណ លាននភញៀវនត្ចើន និង
ធានឱ្យបានការរកាចាៃ យពីោែ រ ស់អែក ាំនែើរ។ 

• អន៉ុវរែ វធិានការនន 
ន ើម្បីធានបាននូវការរកាចាៃ យពីោែ ោ ងរិចត្បាាំមួ្យហវ ីររវាងត្ រិ រែ ិករ
នសវា ឹកជញ្ជ នូាធារែៈ និងរងនភល ើង និងអែក ាំនែើរ។ 
ននេះអាចរា ់ ញ្ច លូទាំងការនត្ ើត្បាស់របាាំងខ័ែឌ  ឬសញ្ជា ណ លនម្ើលន ើញ (ឧ. 
គាំនូសសញ្ជា នលើកត្ាលឥ ឋ សក ុ រពែ៌  កនៅអីអែក ាំនែើរ ឬទ៉ុកចននល េះកណនលងទាំននរ 
ឬផ្លល កសញ្ជា ន ើម្បី ង្ហហ ញ ល់អែក ាំនែើរថា ពួកនគម្ិនគួរអងគ ុយ ឬឈរណកបរ
ត្ រិ រែ ិករឡានត្កងុន ើយ)។ ត្ សិនន ើកណនលងអងគ ុយ កនចញម្ិននត្ ើ 
សូម្យកចិរែទ៉ុក ក់កន ុងការធាននូវការ 
អន៉ុនលាម្តាម្លកខខែឌ រត្ម្ូវការអ ប រាសត្ា ់កណនលងអងគ ុយណ លជនពិការ 
អាចចូលបាន។ 

• នៅកន ុងោនយនែ ឹកជញ្ជ នូាធារែៈ ឧទហរែ៍រងយនដត្កងុ នៅអីនៅចាៃ យត្បាាំ
មួ្យហវ ីរពីត្ រិ រែ ិករគួរណរខែឌ  ិទ នហើយម្ិនទ៉ុកឱ្យអែក ាំនែើរនត្ ើត្បាសន់ទ 
ត្ សិនន ើវាម្ិន  េះពាល ់ល់រត្ម្ូវកាសត្ា ់កណនលងអងគ ុយណ លជនពិការអាចចូលបាន
។ ត្ រិ រែ ិករនឹងានជនត្ម្ើសកន ុងការនសែ ើស៉ុាំអែក ាំនែើរឱ្យនចៀសវាងពីការឈរ ឬអងគ ុយ
នៅចាៃ យត្បាាំមួ្យហវ ីរ។ នៅកណនលងណ លអាចនធ្វ ើបាន ត្រូវ ាំន ើងផ្លទ ាំងខ័ែឌ  Plexiglas 
ឬរបាាំងណ លសម្ត្ស ននសងនទៀរនៅកន ុងោនយនែ ឹកជញ្ជ នូាធារែៈ 
និងរងនភល ើងន ើម្បីការ់ នែយការ  េះពាល់រវាងត្ រិ រែ ិករ និងអែក ាំនែើរ។ 

• ពិចរោនែល់ជូនកម្មករនិនោជិរ ណ លនសែ ើស៉ុាំជនត្ម្ើសណកណត្  ការពវកិចចការង្ហរ ណ ល 
ការ់ នែយទាំនក់ទាំនងរ ស់ពួកនគ ជាមួ្យអរិងិជន និងកម្មករននសងនទៀរ 
(ឧទហរែ៍ការត្គ ់ត្គង រត្ម្ូវការរ ឋបាលតាម្រយៈទូរគម្នគម្ន៍)។ 

• ការកាំែរ់នា ងសត្ាករ ស់ ៉ុគគលិកនិនោជិរ ោែ ក់ោែ  
ត្ស តាម្ ទ បញ្ារែ ិត្បាក់ឈន លួ និងនា ងនពលន ើម្បីរកាពិធ្ីការរកាចាៃ យពីោែ ។  

• ធានថាកម្មករនិនោជិរអាចរកាចាៃ យពីោែ នៅកន ុង នទ ់សត្ាក 
ន យនត្ ើរនាំង នងា ើនចាៃ យរវាងរ៉ុ/នៅអី ន ើម្បីណ ងណចកកម្មករនិនោជិរ។ ល។ 
ន ើអាចនធ្វ ើនៅបាន  នងា ើរកណនលងសត្ាកខាងនត្ៅអោរ ន យាន ាំ ូល 
និងការនរៀ ចាំកណនលងអងគ ុយណ លធានឱ្យបាននូវការរកាចាៃ យពីោែ ។ 
នលើកទឹកចិរែម្ិនឱ្យកម្មករនិនោជិរនធ្វ ើការជួ ជ៉ុាំោែ កន ុងនពលសត្ាក និងធានថាពួក
នគមិ្ន រនិភាគ ឬនឹកន យោម នរបាាំងម្៉ុខនៅចាៃ យត្បាាំមួ្យហវ ីរននេះនទ។ 
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•  ក់ណ នកាំែរ់ ណនែម្នលើចាំនួនកម្មករនិនោជិរនៅកន ុងរាំ ន់ ិទជិរ 
ន ើម្បីធានឱ្យានគាល រោ ងនហាចោស់ត្បាាំមួ្យហវ ីរន ើម្បីទ ់ាា រ់ការឆ្លងវរី៉ុសននេះ។ 

• រត្ម្ូវឱ្យអែក ាំនែើរទិញសាំ ៉ុត្រ 
និង ក់ល៉ុយ ណនែម្កន ុង ័ែណ នសវាម្នធ្ាបាយ ឹកជញ្ជ នូាធារែៈ 
និងរងនភល ើងតាម្អនឡាញ ន ើម្បីការ់ នែយរត្ម្ូវការនត្ ើត្បាស់ា ស៉ុីននៅាែ នីយ។ 

• នរៀ ចាំ ណននការនចញចូលរ ស់អែក ាំនែើរ ន ើម្បីការ់ នែយការ  េះពាល់រាងកាយ 
និងការកក់ក៉ុញជាមួ្យអែក ាំនែើរ ថ្ទនទៀរកន ុងអាំ ុងនពលនចញចូលោនយនែ។ 

• នៅនពលនធ្វ ើ ាំនែើរន យនវា ឹកជញ្ជ នូតាម្នល វូទឹក ូចជាាឡាង ឬទូក 
ត្រូវនសែ ើអែក ាំនែើរឱ្យចងអ ុល ង្ហហ ញនៅកាន់ត្កមុ្នវកិ 
ត្ សិនន ើពួកនគនធ្វ ើ ាំនែើររមួ្ោែ ជាត្កមុ្ ត្ សិនន ើអាច។ 
ត្កមុ្នវកិនឹងជួយរត្ម្ង់ជួរអែក ាំនែើរឱ្យន ើងជេិះ និងច៉ុេះចរនវាជាត្កមុ្រូចៗ 
ន ើម្បីរកាចាៃ យពីោែ ។ 

• តាម្ ននល វូន ើម្បីរកាចាៃ យពីោែ គឺជា ញ្ជហ ត្ ឈម្មួ្យន យារណរចាំនួនអែកជិេះ។ 
ណកសត្មួ្លនល វូរងយនដ ត្កងុ ឬនល វូឆ្លងការ់ នហើយកាំែរ់នពលនវលា 
ន ើម្បីទទួលខ៉ុសត្រូវចាំនពាេះរត្ម្ូវការឡានត្កងុ រងនភល ើង ណនែម្ 
និងរងយនដ ឹកជញ្ជ នូាធារែៈននសងនទៀរកន ុងអាំ ុងនពលនា ងម្ាញឹកនៅនលើនល វូម្
ាញឹក។ 

ការពិចារ្បណនែម្ស្សក្ាបក់្កមុ្ហ ៊ុនដកឹអ្នកដាំសែើរ 

(តាក់ស្ស៊ុី យានយនតជិោះរមួ្ោន  រថយនតដកឹអ្នកដាំសែើរ  

រថយនតលីមូ្ហេីន។ល។) 

• សស្សវាជិោះជាមួ្យែតល់ជូនសោយក្កមុ្ហ ៊ុនែតល់សស្សវាជិោះជាមួ្យ 
ណ លរមួ្ ញ្ច លូទាំងការនែល់នូវជនត្ម្ើសថ្នការជិេះរងយនែជាមួ្យោែ សត្ា ់ត្កមុ្ននសងោែ
ណ លនធ្វ ើ ាំនែើរតាម្ទិសនៅ ូចោែ  
គួ្រណតក្តវូបានផ្អា ករហូតដល់ានសចញការណែនាំបណនែម្អ្ាំពីស្ស៊ុែភាពសាធារែៈ 
សដើម្បីចាប់សែតើម្សស្សវាកម្មដឹកជញ្ជ នូស ើងវញិ។ 

• ត្ រិ រែ ិករតាក់ស៉ុី និងនសវាជិេះជាមួ្យោែ  
និងត្កមុ្ហ ៉ុននសវា ឹកជញ្ជ នូឯកជនគួរណរ នងា ើរនីរិវធីិ្ណ លអន៉ុញ្ជា រឱ្យអែកន ើក រ 
និងអែកជិេះទាំងអស់ល៉ុ នចលការជិេះន យោម នការពិន័យត្ សិនន ើភាគីាខ ងនទៀរមិ្ន
ពាក់ា ស់។ 
នោលននោបាយននេះគួរណរត្រូវបាននសពវនាយ ល់អែក ាំនែើរម្៉ុននពលពួកនគកក់។ 

• នែល់ជូនអែកន ើក រនូវសាភ រនគរ់នគង់ត្គ ់ត្ោន់ណ លត្រូវការន ើម្បសីាែ រ និងសាល  ់ 
នម្នរាគនលើថ្នទរងយនែណ ល  េះជាញឹកញា ់។ 
អែកន ើក រគួរណរានថ្ន្រសពយ៍បាញ់លាងសាែ រនិងសាល  ់នម្នរាគ 
និង/ឬត្កោរ់ជូរនត្ ើម្ដងនបាេះនចលនៅកន ុងោនយនែរ ស់ពួកនគ។ 
អែកន ើក រគួរណរនធ្វ ើតាម្ការណែនាំរ ស់ត្កមុ្ហ ៉ុននលិរ 
ន ើម្បីនធ្វ ើការសាែ រនិងសាល  ់នម្នរាគឱ្យបានត្រមឹ្ត្រូវនៅកន ុងោនយនែរមួ្ទាំងការនត្ ើ
ត្បាស់ នចចកនទសសាែ រណ លសម្ត្ស សត្ា ់ថ្នទ។ 
អែកន ើក រគួរណរត្រូវបានណែនាំអាំពីនត្ោេះថាែ ក់ថ្ននលិរនល 
និងវធិានការការពារចាំបាច់ោមួ្យ។ 
ធានថាានខយល់នចញចូលបានត្គ ់ត្ោន់នៅនពលសាែ រ/សាល  ់នម្នរាគនលើរងយនែ។ 
ថ្ ចងក រូ ថ្ ណហគ រ ូរនលខ  ង្ហា ន់ថ្  
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ផ្លល កសញ្ជា  និងនត្គឿង នល ស់រងយនែណ ល  េះញឹកញា ់ននសងនទៀរគួរណរត្រវូសាែ រ 
និងសាល  ់នម្នរាគជាត្ ចាំ។ នែល់ធ្៉ុងសាំរាម្ណ ល ក់កន ុងរងយនែ  
ន ើម្បីនបាេះនចលត្កោរស់ាល  ់នម្នរាគ និងរ ស់រ រននសងៗនទៀរឱ្យបានត្រឹម្ត្រូវ។ 

•  រនិវែណ ល  េះនត្ចើននៅកន ុងោនយនែ  ណ ល  េះន យអែក ាំនែើរត្រូវសាែ រ 
និងសាល  ់នម្នរាគជាត្ ចាំរាល់នពលច ់ននែើម្ និង ញ្ច ់នវនការង្ហរ 
និងរាល់នពល ឹកអែក ាំនែើរ។ ននេះរមួ្ ញ្ច លូទាំងស ៉ុម្ទវ រ  ង្ហា ន់ថ្   ងអ ចួ 
ណខសត្កវារ់ស៉ុវរែ ិភាព និងគនល ឹេះ ល ុ ឡាន។  
នែល់នពលនវលា ល់កម្មករ ន ើម្បីអន៉ុវរែការសាែ ររាល់នពល ឹកអែក ាំនែើរ។ 
ត្ សិនន ើអែកន ើក រត្រូវចរ់តាាំងឱ្យនធ្វ ើការសាែ រ 
ពួកនគត្រូវណរសង  េះ  ូ វនពលនវលាននេះ។ 

• ពិចរោ ាំន ើងរបាាំងណ លម្ិនត្ជា ទឹកនៅចននល េះនៅអីខាងម្៉ុខ និងខាងនត្កាយ។ 

• អែកន ើក រគួរណរពិចរោនសែ ើឱ្យអែក ាំនែើរកាន់កា ូ  
និងរ ស់រ រផ្លទ ល់ខល នួរ ស់ពួកនគនៅនពលន ើងនិងច៉ុេះ ត្ សិនន ើអាច។ 
ត្ សិនន ើនែលន់សវាកម្មណ  ននេះ សូម្នសែ ើស៉ុាំឱ្យអែក ាំនែើររកាចាៃ យអ ប រាោ ងរិច 
ត្បាាំមួ្យហវ ីរ។  នទ  ់ពី  េះរ ស់រ រអែក ាំនែើរ អែកន ើក រគួរនត្ ើទឹកអាល់ក៉ុលលាងថ្ ។ 

• អែកជិេះគួរណរអងគ ុយនៅនៅអីខាងនត្កាយ ន ើម្បី នងា ើនចាៃ យរវាងអែក ាំនែើរ 
និងអែកន ើក រ។ 
កម្ម វធីិ្នសវាជិេះជាមួ្យោែ គួរណររំលឹកអែក ាំនែើរអាំពីលកខខែឌ រត្មូ្វណ លបាននធ្វ ើ ចច ុ បនែ
ភាពននេះ និងចាំនួននៅអីទាំននរ នៅនពលនធ្វ ើការនសែ ើស៉ុាំោនយនែ  និងតាម្ 
រយៈអ៉ុីណម្ល ការននញើារ ឬឧ ករែ៍ទាំនក់ទាំនងអរិងិជនននសងនទៀរ។  

• កម្ម វធីិ្តាក់ស៉ុី និងកម្ម វធីិ្នសវាជិេះជាមួ្យោែ  
និងត្ រិ រែ ិករទូរស័ពទតាក់ស៉ុីគួររំលឹកអែក ាំនែើរឱ្យពាក់ា ស់ 
នហើយជូន ាំែឹង លពួ់កនគថាការជិេះអាចត្រូវបានល៉ុ នចល 
ត្ សិនន ើពួកនគម្ិនពាក់ា ស់។ 

• នចៀសវាងការនត្ ើត្បាស់ជនត្ម្ើសា ស៉ុីន នងា ើររចនែខយល់ ក់ជ៉ុាំវញិសត្ា ោ់នយនែកន ុងអាំ
 ុងនពល ឹកអែក ាំនែើរ ន ើអាចនធ្វ ើបាន 
សូម្នត្ ើរនធខយល់រ ស់ោនយនែន ើម្បីនាំខយល់ពីខាងនត្ៅចូល 
និង/ទាល ក់ ងអ ចួរងយនែច៉ុេះ។  

 

 

 

 

1 រត្មូ្វការ ណនែម្ត្រូវណរយកម្កពិចរោសត្ា ់ជនង្ហយរងនត្ោេះ។ ត្កមុ្ហ ៉ុន កឹជញ្ជ នូាធារែៈ និងឯកជន 

ទីភាែ ក់ង្ហរ ឹកជញ្ជ នូាធារែៈ និង

ត្ រិ រែ ិករនសវា ឹកអែក ាំនែើរតាម្រងនភល ើងឆ្លងការ់ទីត្កងុត្រូវណរនោរពតាម្សែ ង់ ររ ស់ Cal/OSHA 

និងនត្រៀម្ត្ កាន់ខាា  ់នូវនសចកែ ីណែនាំរ ស់កាំពង់ណនក៏ ូចជានសកែ ីណែនាំពី ម្ជឈម្ែឌ លត្គ ់ត្គង និង ង្ហា រជាំងឺ 

(CDC) និងត្កសួងស៉ុខាភិបាលាធារែៈថ្នរ ឋ California (CDPH)។  ណនែម្នលើននេះនទៀរ 

អងគភាពទាំងននេះត្រូវណរនត្រៀម្ផ្លល ស់ ្រូត្ រិ រែ ិការរ ស់ពួកនគខែៈនពលណ លានការផ្លល ស់ ្រូនលើនោលការែ៍

ណែនាំទាំងននេះ។ 

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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