
  
 
 
 
 

 

ការណែនាំអាំពីជាំងឺ COVID-19 
សម្រាប់ឧសាហកម្ម៖ 
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ថ្ងៃទី 24 ណែវចិឆកិា ឆ្ន ាំ 2020 

 
 

ការណែនាំននេះត្រូវបានបន ក្ ើរន ើ្ន ើម្បីន េះត្ាយត្រប់វសិ័យ 
និ្សកម្មភាពណ លនបើកនៅទូទា្ំ រ ឋ។ ប ៉ុណនែ  ម្ន្រនែ ីស៉ុខាភិបាល
កន ុ្មូ្ល ឋ នអាចអន៉ុវរែចាប់រឹ្រ៉ុ៉ឹ្បណនែម្នទៀរត្សបតាម្
លកខខែឌ ជាំ្រឺាររារកន ុ្រាំបន់  ូនចនេះនិនោជករួរណរបញ្ជា ក់ពី
នោលការែ៍នបើកកន ុ្មូ្ល ឋ នណ លពាក់ព័នធផ្ណ រ។ 



 

ទិដ្ឋភាពទូរៅ 
កាលពីថ្ងៃទី 19 ណខមី្ន ឆ្ន ាំ 2020 កនល្នៅ ម្ន្រនែ ីស៉ុខភាពាធារែៈត្បចាំរ ឋ និ្ត្បធានត្កសួ្ស៉ុខា
ភិបាលាធារែៈថ្នរ ឋ California បាននចញបទបញ្ជា មួ្យរត្ម្ូវឱ្យត្បជាជនរ ឋ California ភារនត្ចើន

សត្ាកនៅផទេះ ន ើម្បីទប់ាក រ់ការឆ្ល្រាល លថ្នជាំ្ឺ COVID-19 កន ុ្ចាំនោម្ត្បជាជន។ 

នរនៅមិ្នទន់ ឹ្ចាស់អាំពីផលប េះពាល់ថ្នជា្ំ ឺ COVID-19 នៅនលើស៉ុខភាពត្បជាជនរ ឋ California 
ថាោ ្ោននេះនទ។ ជាំ្ឺណ លបានរាយការែ៍ម្កានតាាំ្ពីកត្មិ្រត្ាល (អនកខលេះព៉ុាំាននរារសញ្ជា អវ ី
នាេះ) រហូរ ល់កត្មិ្រជាំ្ឺធ្ៃន់ធ្ៃរណ លអាចបោែ លឱ្យាល ប់។ ត្កមុ្ជាក់លាក់មួ្យចាំនួន រមួ្ទា្ំ ម្ន៉ុសសវ ័

យចាំោស់អាយ៉ុ 65 ឆ្ន ាំន ើ្នៅ និ្អនកណ លានាែ នភាពនវជាាន្រសែ ត្បចាំកាយធ្ៃន់ធ្ៃរ  ូចជាជាំ្ឺ
នបេះ ូ្ ឬសួរ ឬជាំ្ឺទឹកននម្ណផែម្ជាន ើម្ កាំព៉ុ្ត្បឈម្នឹ្ហានិភ័យខពស់ថ្នជាំ្ឺហរ់ ហ្ក់ធ្ៃន់ធ្ៃរ 

និ្រត្ម្ូវឱ្យចូលសត្ាកពាបាលកន ុ្ម្នទ ីរនពទយ។ ការចម្ល្ទាំន្ជានឹ្នកើរាននៅនពលម្ន៉ុសសប េះ
ពាល់ជិរសន ិទធ ឬសែ ិរនៅរាំបន់ណ លម្ិនានខយល់នចញចូលលែ  ជាមួ្យនឹ្អនកណ លបានឆ្ល្វរី៉ុស នបើ

នទេះជាអនកននេះព៉ុាំាននរារសញ្ជា អវ ី ឬព៉ុាំទន់នលចនចញនរារសញ្ជា កន៏ យ។ 

ខែៈននេះ នៅមិ្នទន់ានព័រ៌ានចាស់ការសែ ីអាំពីចាំនួន និ្អត្តាថ្នជាំ្ឺ COVID-19 តាម្ឧសាហ
កម្ម ត្កមុ្អាជីព រមួ្ទា្ំ កន ុ្ចាំនោម្កម្មករនិនោជិរនហ ឋ រចនសម្ពន័ធសាំខាន់ៗនៅន ើយននេះនទ។ 
កនល្ម្កននេះានការផ្ុេះន ើ្នត្ចើននលើកថ្នជាំ្ឺតាម្បោែ កណនល្នធ្វ ើការននណ លបង្ហហ ញឱ្យន ើញ

ថាកម្មករនិនោជិរកាំព៉ុ្ត្បឈម្នឹ្ហានិភ័យថ្នការឆ្ល្ ឬការចម្ល្ជាំ្ឺ COVID-19 ។ ឧទហរែ៍
ថ្នកណនល្នធ្វ ើការទា្ំ ននេះ រមួ្ានម្នទ ីរនពទយ កណនល្ផែល់នសវាណងទាំស៉ុខភាពរយៈនពលណវ្ ពនធនោរ 

ផលិរកម្មម្ហ បូអាហារ ឃ្ល ាំ្ទាំនិញ នរា្ចត្កណកថ្ចនាច់ នភាជនីយ ឋ ន និ្ហា្លក់នត្រឿ្នទសនផស
្ៗ។ 

ន យារានការណកណត្បនលើបទបញ្ជា សត្ាកនៅផទេះ វាជាការចាំបាច់ោស់ណ លត្រូវចរ់រាល់
 វធិានការណ លអាចនធ្វ ើនៅបាន ន ើម្បីធានស៉ុវរែ ិភាពជូនកម្មករនិនោជិរ និ្ាធារែជន។ 

ការអន៉ុវរែនលើការបង្ហក រសាំខាន់ៗរមួ្ាន៖ 

✓ ត្រូវធានឲ្យាននូវចរនែខយល់នចញចូលត្រប់ត្ោន់នៅត្រប់ទីណនល្ 

✓ ការរកាចាៃ យពីោន កន ុ្កត្ម្ិរអរិបរាតាម្អាចនធ្វ ើបាន 

✓ កម្មករ និ្នភញៀវទា្ំ អស់ត្រូវពាក់ា ស (ម្ិនរត្ម្ូវឱ្យនត្បើា ស់ការពារផល វូ ន ហ្ ើម្នទ) 
✓ លា្សាែ រថ្ ឱ្យបានញកឹញាប់ និ្នធ្វ ើការជូរសាែ រ និ្សាល ប់នម្នរារជាត្បចាំ 

✓ បនោែ េះបោែ លកម្មករនិនោជិរអាំពីការអន៉ុវរែបង្ហក រទា្ំ ននេះ និ្ណផនកនផស្នទៀរថ្នណផនការ
បង្ហក រជាំ្ឺ COVID-19 ។ 

នលើសពីននេះ ជាការចាំបាច់ខាល ាំ្ណ លត្រូវនត្រៀម្ជានត្សចនូវ ាំនែើរការសម្ត្សប ន ើម្បីកាំែរ់រកករែី
ជាំ្ឺងមីៗតាម្បោែ កណនល្នធ្វ ើការ និ្ន ើម្បីនធ្វ ើអនែរារម្ទន់នពលនវលា នៅនពលរកន ើញករែីជាំ្ឺទា្ំ

ននេះ និ្ន ើម្បីសហការជាមួ្យអាជាញ ធ្រស៉ុខភាពាធារែៈ កន ុ្ការរារាា្ំ ការឆ្ល្រាល លថ្ននម្នរារ។ 
  



 

រោលបាំែង 
ឯការននេះផែល់នូវការណែនាំសត្ាប់នរា្ចត្កផលិរត្ាត្កហម្ និ្បនទប់ភលកសរសជារិ ណដ្លម្ិនាន
បរម្រម្ើ អាហារ។ នរា្ចត្ក 
ផលិរត្ាត្កហម្ណ លាននបើកជានភាជនីយ ឋ ន និ្បនត្ម្ើអាហារពិរ (ន យត្សបនៅតាម្នសចកែ ី
ណែនាំណ លនចញន យត្កសួ្ត្រប់ត្រ្ជារិត្សវ ៉្ឹ ថ្នរ ឋ California រមូ្ាន នសចកែ ីណែនាំសែ ីអាំពីអវ ី
ណ លជានិយម្ន័យថ្នអាហារ) ត្រូវនោរពតាម្នសចកែ ីណែនាំសត្ាប់នភាជនីយ ឋ ន។ នសចកែ ីណែនាំននេះ
ាននោលបាំែ្ោាំត្ទ ល់បរាិែ នាែ រ និ្ានស៉ុវរែ ិភាពសត្ាប់ប៉ុរគលិក និ្អរិងិ 
ជន។ អាជីវកម្មត្រូវកាំែរ់អរែសញ្ជា ែ និ្ត្រួរពិនិរយកត្ម្ិរហានិភ័យកន ុ្នខានធ្ីសត្ាប់នខានធ្ី
ណ លានអាជីវកម្មកាំព៉ុ្នធ្វ ើត្បរិបរែ ិការ នហើយនធ្វ ើការណករត្ម្ូវណ លចាំបាច់នលើត្បរិបរែ ិការរបស់ពួក
នរ៖ 

• ពែ៌ាា យ – ការរកីោលដាល – ចាំណាត់ថ្នន ក់ទ ី1៖  ានណរការត្បរិបរែ ិការខា្នត្ៅប ៉ុនោណ េះ
ណ លត្រូវបានអន៉ុញ្ជា រ នហើយត្បរិបរែ ិករត្រូវអន៉ុវរែតាម្ការណកសត្មួ្លននតាម្នោលការែ៍
ណែនាំននេះ។  អនកសណម្ែ្ត្រូវណររការាល ររា្កាយពីអនកទសសន និ្អនកសណម្ែ្នផស្នទៀរ។ 
អនកសណម្ែ្ណ លកាំព៉ុ្នត្ចៀ្ ណត្សក នល្ឧបករែ៍ផល ុាំ ឬចូលរមួ្កន ុ្សកម្មភាពត្សន ៀ្ោន ននេះ
ន យម្ិនពាក់ា សត្រូវណររការាល រោ ្នហាចោស់ ប់ពីរហវ ីរពីអនកទសសន។ ការណច្នស
ចកែ ីណែនាំសែ ីពីការសណម្ែ្ផ្ទទ ល់ននពលខា្ម្៉ុខអាចនឹ្ទម្ទរឲ្យានការណកសត្មួ្លបណនែម្
សត្ាប់ការសណម្ែ្។ 

• ពែ៌ម្រកហម្ – ខ្ល ាំងបាំផុត – ចាំណាត់ថ្នន ក់ទ ី2៖ ានណរការត្បរិបរែ ិការខា្នត្ៅប ៉ុនោណ េះណ ល
ត្រូវបានអន៉ុញ្ជា រ នហើយត្បរិបរែ ិករត្រូវអន៉ុវរែតាម្ការណកសត្មួ្លននតាម្នោលការែ៍
ណែនាំននេះ។ អនកសណម្ែ្ត្រូវណររការាល ររា្កាយពីអនក 
ទសសន និ្អនកសណម្ែ្នផស្នទៀរ។ អនកសណម្ែ្ណ លកាំព៉ុ្នត្ចៀ្ ណត្សក នល្ឧបករែ៍ផល ុាំ ឬ
ចូលរមួ្កន ុ្សកម្មភាពត្សន ៀ្ោន ននេះន យម្ិនពាក់ា សត្រូវណររការាល រោ ្នហាចោស់
 ប់ពីរហវ ីរពីអនកទសសន។ ការណច្នសចកែ ីណែនាំសែ ីពីការសណម្ែ្ផ្ទទ ល់ននពលខា្ម្៉ុខអាច
នឹ្ទម្ទរឲ្យានការណកសត្មួ្លបណនែម្សត្ាប់ការសណម្ែ្។ 

• ពែ៌ទឹកម្រកូច – ម្ធ្យម្ – ចាំណាត់ថ្នន ក់ទ ី3៖ ត្បរិបរដ ិការកន ុ្អោរត្រូវបានអន៉ុញ្ជា រ ប ៉ុណនែ ត្រូវ
បានកាំែរ់ចាំនួនម្ន៉ុសសត្រឹម្ 25% ឬ 100 នក់ ឬរិចជា្ននេះ។ ត្បរិបរែ ិករត្រូវណរអន៉ុវរែ
តាម្ការណកណត្បនៅកន ុ្ការណែនាំននេះ។ សត្ាប់ការសណម្ែ្កន ុ្អោរ អនកសណម្ែ្ត្រូវពាក់ា ស 
ឬពាក់របាាំ្ម្៉ុខ នហើយពនិិរយនលើការណកសត្មួ្លណ លបានរត្ម្ូវនផស្នទៀរណ លនឹ្ានណច្
កន ុ្នសចកែ ីណែនាំសែ ីពីការសណម្ែ្ផ្ទទ ល់ននពលខា្ម្៉ុខ។ កន ុ្នពលបនោែ េះអាសនន អនកសណម្ែ្
ត្រូវណរពាក់ា ស ឬពាក់របាាំ្ម្៉ុខត្រប់នពលនវលា នហើយរការាល ររា្កាយពីអនកទសសន និ្
អនកសណម្ែ្នផស្នទៀរ។ ចាំនួនអនកសណម្ែ្ត្រូវបានកាំែរ់ន យរិរនលើចាំនួនកាំែរ់ថ្នទីកណនល
្។ 

• ពែ៌រលឿង – តិចតួចបាំផុត – ចាំណាត់ថ្នន ក់ទ ី4៖ ត្បរិបរដ ិការកន ុ្អោរត្រូវបានអន៉ុញ្ជា រ ប ៉ុណនែ
ត្រូវបានកាំែរ់ចាំនួនម្ន៉ុសសត្រឹម្ 50% ឬ 200 នក់ ឬរិចជា្ននេះ។ ត្បរិបរែ ិករត្រូវណរអន៉ុវរែ
តាម្ការណកណត្បនៅកន ុ្ការណែនាំននេះ។ សត្ាប់ការសណម្ែ្កន ុ្អោរ អនកសណម្ែ្ត្រូវពាក់ា ស 
ឬពាក់របាាំ្ម្៉ុខ នហើយពនិិរយនលើការណកសត្មួ្លណ លបានរត្ម្ូវនផស្នទៀរណ លនឹ្ានណច្
កន ុ្នសចកែ ីណែនាំសែ ីពីការសណម្ែ្ផ្ទទ ល់ននពលខា្ម្៉ុខ។ កន ុ្នពលបនោែ េះអាសនន  អនកសណម្ែ្

ត្រូវណរពាក់ា ស ឬពាក់របាាំ្ម្៉ុខត្រប់នពលនវលា នហើយរការាល ររា្កាយពីអនកទសសន និ្
អនកសណម្ែ្នផស្នទៀរ។ ចាំនួនអនកសណម្ែ្ត្រូវបានកាំែរ់ន យរិរនលើចាំនួនកាំែរ់ថ្នទីកណនល
្។ 

សត្ាប់ព័រ៌ានងមីបាំផ៉ុរសែ ីពីលាំ បថ់្នចាំោរ់ថាន ក់នខានធ្ី សូម្ចូលនៅបល្់នម្សត្ាប់នស ឋកិចច
ណ លានស៉ុវរែ ិភាព។ សូម្ចាំោាំថាម្នទ ីរស៉ុខាភិបាលកន ុ្មូ្ល ឋ នអាចានលកខែៈវនិិចឆ ័យរ ៉ឹរបនែ ឹ្
ជា្ និ្ការបិទខ៉ុសៗោន ។ ណសវ ្រកព័រ៌ានមូ្ល ឋ នកន ុ្នខានធ្ីរបស់អនក។  

សាា ល់៖ នរា្ចត្កផលិរត្ាត្កហម្រួរណរពិនិរយនម្ើល នសចកែ ីណែនាំសែ ីពី COVID-19 ពីត្កសួស្
ត្រប់ត្រ្ជារិត្សវ ៉្ឹ ថ្នរ ឋ California ។ នសចកែ ីណែនាំទា្ំ អស់ត្រូវបានផែល់អាទិភាពនៅឲ្យអាជាញ ប័ែណ  

https://www.abc.ca.gov/what-is-required-to-be-considered-a-meal/
https://www.abc.ca.gov/what-is-required-to-be-considered-a-meal/
https://covid19.ca.gov/safer-economy/
https://covid19.ca.gov/safer-economy/
https://covid19.ca.gov/get-local-information/
https://www.abc.ca.gov/law-and-policy/coronavirus19/


 

ABC សត្ាប់នរា្ចត្កផលិរត្ាត្កហម្។ នរា្ចត្ក 
ផលិរត្ាត្កហម្ណ លាន ាំនែើរការ “បនទប់ភលកសរសជារិ” អាចានសិទធលក់ត្ាត្កហម្របស់ខល នួ
នៅកន ុ្បរនិវែនរា្ចត្ក។ នរា្ចត្កផលិរត្ាត្កហម្អាចនឹ្ានទិ ឋភាពត្បរិបរែ ិការនផស្នទៀរ 
និ្ការផែល់នសវាកម្មណ លត្រូវបាននៅកន ុ្នសចកែ ីណែនាំនផស្នទៀរ ណ លអាចរកបាននៅនលើនរ
ហទាំព័រ នសចកែ ីណែនាំណផនកឧសាហកម្មន ើម្បីការ់បនែយហានិភ័យ (Industry Guidance to Reduce 
Risk)  និ្នៅនលើនរហទាំព័ររបស់ត្កសួ្ត្រប់ត្រ្ជារិត្សវ ៉្ឹ ថ្នរ ឋ California ។ អាជីវកម្មមិ្នអាច
នបើកត្បរិបរែ ិការទា្ំ ននេះនទ រហូរទល់ណរានការអន៉ុញ្ជា រន យ Blueprint នហើយនៅនពលណ ល
នបើក ាំនែើរការត្រូវណរពនិិរយនម្ើលនសចកែ ីណែនាំននេះន ើម្បីអន៉ុវរែនូវវធិានការសម្ត្សបនៅនលើត្រប់
ទិ ឋភាពថ្នត្បរិបរែ ិការ រមួ្ាន៖  

• នសវាបនត្ម្ើអាហារពិរន យត្សបតាម្ការណែនាំណ លបានផែល់ន យត្កសួ្ត្រប់ត្រ្នត្រឿ្ត្ស
 វ ៉្ឹ ថ្នរ ឋ California  (ការណែនាំសត្ាប់នភាជនយី ឋ ន) 

• ការលក់ត្ាត្កហម្ និ្ត្ាត្កហម្ចត្ាញ់ណ លនឹ្ ត្រូវទទួលទននៅនត្ៅបរនិវែនរា្ចត្ក 
(នសចកែ ីណែនាំពីការលក ់និ្នសចកែ ីណែនាំពីត្កសួ្ត្រប់ត្រ្នត្រឿ្ត្ស វ ៉្ឹ ថ្នរ ឋ California) 

• ការផលិរត្ាត្កហម្ (នសចកែ ីណែនាំសែ ីពីការផលរិ)  

នសចកែ ីណែនាំននេះម្ិនណម្នបន ក្ ើរន ើ្សត្ាប់ការត្បរាំរន្រនែ ី ការសណម្ែ្ ឬកណនល្កម្ានែន ើយ។ 
ត្បនភទកណនល្ទា្ំ ននេះរួរណរបនែបិទរហូរ ល់ានការអន៉ុញ្ជា រឱ្យបនែ ត្បរិបរែ ិការខលេះ ឬនពញនលញ
តាម្រយៈបទបញ្ជា  ឬនសកែ ីណែនាំជាក់លាក់អាំពីការនបើក ាំនែើរការន ើ្វញិ។  

ការណែនាំននេះម្ិនាននោលបាំែ្ កហូរ ឬល៉ុបនចលសិទធិកម្មករោមួ្យនទ នទេះជាតាម្លកខនែ ិ
កៈចាប់ តាម្បទបបញ្ារែ ិ ឬតាម្ការចរចរអន៉ុសញ្ជា រមួ្ក៏ន យ នហើយវាកម៏្ិនបានត្រប ែែ ប់
ទា្ំ ត្ស ុ្ ណ រ ពីនត្ពាេះវាម្ិនរាប់បញ្ច លូបទបញ្ជា សដ ពីីស៉ុខភាពនខានធ្ី នហើយក៏មិ្នណម្នជាការជាំនួសនូវ
រាល់លកខខែឌចស់ ឬងមីថ្នបទបបញ្ារែ ិទក់ទ្នឹ្ស៉ុវរែ ិភាព និ្ស៉ុខភាពណ លចូលជាធ្រាន  ូចជា
លកខខែឌ បទបបញ្ារែ ិរបស ់Cal/OSHA រមួ្ានការពនា សែ ្់ រនត្ោេះអាសននបនោែ េះអាសនន  ណ លត្រវូ
បានរំពឹ្ថា ក់ឲ្យនត្បើត្បាស់កន ុ្នពលឆ្ប់ៗននេះ។1 សូម្បនែតាម្ នអាំពីការផ្ទល ស់បត រូថ្ននសចកែ ី
ណែនាំអាំពីស៉ុខភាពាធារែៈ និ្បទបញ្ជា របស់រ ឋ/មូ្ល ឋ នកន ុ្នពលណ លាែ នភាពជាំ្ឺ COVID-
19 នៅណរបនែនកើរាន។ Cal/OSHA ានការណែនាំទូលាំទូលាយបណនែម្នទៀរនលើ នោលការែ៍ណែនាំ
ទូនៅរបស់ Cal/OSHA សែ ីពីការការពារកម្មករពីនរហទាំព័រ COVID-19។ ម្ជឈម្ែឌ លសត្ាប់ត្រប់ត្រ្
ជាំ្ឺ (CDC) ានការពិចរោបណនែម្ សត្ាប់នភាជនីយ ឋ ន និ្បារ។ 

 

តម្រម្ូវឱ្យពាកា់៉ា ស 

ត្រូវពិនត្ោេះ ការណែនាំរបស់ CDPH អាំពីការនត្បើត្បាស់ា ស ណ លរត្ម្ូវឱ្យានការនត្បើត្បាស់ា សទូលាំ
ទូលាយ សត្ាប់សាជិករបស់ាធារែៈ និ្កម្មករនិនោជិក នៅត្រប់ទីតាាំ្ាធារែៈ និ្កណនល្
បនត្ម្ើការង្ហរខា្នត្ៅផទេះ។ ព័រ៌ានលម្ែ ិរណ លរមួ្ានត្រប់លកខខែឌ រត្ម្ូវ និ្ការនលើកណល្ចាំនពាេះ
ចាប់ទា្ំ អស់ននេះអាចរកបាននៅកន ុ្ នសចកែ ីណែនាំណ លរួរណរពិនិរយនម្ើលជាត្បចាំសត្ាប់កាំ ណែ
ទត្ម្្់ងមីៗ។ 

សត្ាប់ព័រ៌ានងមីបាំផ៉ុរសែ ីពីាែ នភាពកន ុ្នខានធ្ី សូម្ចូលនម្ើល  បល្់នម្សត្ាប់នស ឋកិចចណ ល
ានស៉ុវរែ ិភាព។ សូម្ចាំោាំថាម្នទ ីរស៉ុខាភិបាលកន ុ្មូ្ល ឋ នអាចានលកខែៈវនិិចឆ ័យរ ៉ឹរបនែ ឹ្ជា្ 
និ្ការបិទខ៉ុសៗោន ។ ណសវ ្រកព័រ៌ានមូ្ល ឋ នកន ុ្នខានធ្ីរបស់ 
អនក។ 

 
  

https://covid19.ca.gov/industry-guidance/
https://covid19.ca.gov/industry-guidance/
https://covid19.ca.gov/industry-guidance/
https://www.dir.ca.gov/oshsb/documents/COVID-19-Prevention-Emergency-txtbrdconsider.pdf
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/organizations/business-employers/bars-restaurants.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
https://covid19.ca.gov/safer-economy/
https://covid19.ca.gov/safer-economy/
https://covid19.ca.gov/get-local-information/
https://covid19.ca.gov/get-local-information/


 

 

ណផនការជាកល់ាក់សម្រាបក់ណនលងរធ្ា ើការ 

• នរៀបចាំ ណផនការបង្ហក រការការពារ COVID-19 ឱ្យបានជាក់លាក់ នៅកណនល្នធ្វ ើការត្រប់ទី
តាាំ្ អន៉ុវរែការវាយរថ្ម្ល 
ហានិភ័យត្រប់ណផនក ការង្ហរ ភារកិចច និ្ចរ់តាាំ្ម្ន៉ុសសាន ក់នៅតាម្ត្រឹេះាែ ន
នីមួ្យៗឱ្យអន៉ុវរែណផនការ។ 

• អន៉ុវរដ CDPH សដ ីពីការណែនាំអាំពីការពាក់ា ស់ ចូលនៅកន ុ្ណផនការការង្ហរជាក់លាក់ 
និ្រមួ្បញ្ច លូ នោលការែ៍សត្ាប់ន េះត្ាយការនលើកណល្។ 

• កាំែរ់អរែសញ្ជា ែព័រ៌ានទាំនក់ទាំន្ សត្ាប់នយក ឋ នស៉ុខា ភិបាលកន ុ្រាំបន់ 
ណ លានទីតាាំ្ត្បរិបរដ ិការសត្ាប់ទាំនក់ទាំន្ ព័រ៌ានអាំពីការរកីរាល លថ្ននម្
នរារ COVID-19 កន ុ្ចាំនោម្កម្មករ និនោជិរ ឬអរិងិ 
ជន។ 

• បែត ុ េះបោែ ល និ្ផែល់ ាំែឹ្ ល់កម្មករ និ្រាំោ្កម្មករ អាំពីណផនការ នហើយផែល់
ភាពង្ហយត្សួលជូនកម្មករ និ្រាំោ្របស់ពួកនរ កន ុ្ការណសវ ្រកព័រ៌ានណផនការ។ 

• ការវាយរថ្ម្លជាត្បចាំនូវអវ ីណ លបានបន ក្ ើរសត្ាប់ការអន៉ុនលាម្នៅតាម្ណផនការ ឯក
ារ និ្ណករត្ម្ូវចាំែ៉ុ ចខវេះខារណ លបានកាំែរ់។ 

• អន ក្រតាម្ នត្រប់ជាំ្ឺ COVID-19 ទា្ំ អស់ រចួកាំែរ់ថានរើកតាែ ពាក់ព័នធនឹ្
ការង្ហរោមួ្យ ណ លអាចជាណផនកប ក្ហានិភ័យថ្នការឆ្ល្នរារ។ នធ្វ ើបចច ុបបននភាព
ណផនការតាម្ការចាំបាច់ន ើម្បីទប់ាក រ់មិ្នឱ្យានករែីបណនែម្។ 

• អន៉ុវរែ ាំនែើរការ និ្ពិធ្ីការចាំបាច់នននៅនពលណ លកណនល្នធ្វ ើការានការផ្ុេះ
ន ើ្ថ្នការឆ្ល្ត្សបតាម្ ការណែនាំរបស់ CDPH និ្បទបញ្ជា  ឬការណែនាំពីម្នទ ីរស៉ុ
ខាភិបាលមូ្ល ឋ ន។ 

• កាំែរ់រកអនកណ លប េះពាល់ជិរសន ិទធិ (កន ុ្ចាៃ យត្បាាំមួ្យហវ ីរ ចននល េះនពល 15 នទីន ើ្
នៅកន ុ្រយេះនពល 24 នា ្) ជាមួ្យអនកផ្ុកជាំ្ឺ និ្ចរ់វធិានការ ក់កម្មករនិនោជិ
កណ លាននរារសញ្ជា ជា្ំ ឺ COVID-19  វជិាាន និ្អនកណ លបានប េះពាល់ជិរឱ្យនៅ
 ច់ន យណ ក។ 

• ជូន ាំែឹ្ ល់និនោជិរទា្ំ អស់ជាលាយលកខែអ៍កសរ និ្និនោជកថ្ននិនោជិរ
កិចចសនាបនែ  ណ លត្បណហលជាត្រូវបានប េះពាលជ់ាំ្ឺ COVID-19 និ្ រាយការែ៍ពី
ការផុ្េះថ្នការឆ្ល្នៅកណនល្នធ្វ ើការនៅម្នទ ីរស៉ុខាភិបាលកន ុ្មូ្ល ឋ ន។ សត្ាប់
ព័រ៌ានបណនែម្សែ ីពីទាំនួលខ៉ុសត្រូវរបស់និនោជកនត្កាម្ AB 685 (ជាំពូក 84, លកខនែ ិ
កៈឆ្ន ាំ 2020) នោ្នៅនលើ ការពត្្ឹ្ការអន៉ុវរែ និ្រត្ម្ូវការរបាយការែ៍និនោជិ
ក ពី Cal/OSHA និ្ សាំនួររបស់និនោជកអាំពី AB 685 ពី CDPH។ 

• សម្រាប់ម្របតិបតតិការរម្រៅ៖ បន ក្ ើរណផនការជាំ្ឺណ លប ក្ន យកនតែ ត្បកបន យត្បសិទធ
ភាពន យានីរិវធីិ្ជាលាយលកខែ៍អកសរទា្ំ កន ុ្ភាាអ្់នរលស និ្ភាាណ ល
និនោជិកភារនត្ចើនយល់។ ណផនការត្រូវណរានសត្ាប់និនោជិកនៅកណនល្នធ្វ ើការ។ 
សូម្នម្ើលនរហទាំព័រការបង្ហក រជាំ្ឺណ លប ក្ន យកនតែ  Cal/OSHA សត្ាប់ធ្នធានរមួ្
ានសាំែួរណ លនរសួរញកឹញាប់, សិកាខ ាលានិ្រាំរណូផនការសរនសរ។ ធារ៉ុផស ាំថ្នណផនការ
បង្ហក រជាំ្ឺ 
កនតែ ត្រូវណរ រមួ្ាន៖ 

o លទធភាពទទួលបានទឹកផឹកចល័រ 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.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
https://www.dir.ca.gov/DOSH/HeatIllnessInfo.html


 

o លទធភាពទទួលបានម្លប់ 

o ការសត្ាកកណនល្ត្រជាក់ 

o នីរិវធីិ្សនន្រង្ហគ េះបនទ ន់សត្ាប់ករែីជាំ្ឺកនតែ  

o នីរិវធីិ្កនតែ ខពស់នៅនពលសីរ៉ុែហភាពនលើសពី 95  ឺនត្ក 

o ការឃ្ល ាំនម្ើលរបស់និនោជិកណ លកាំព៉ុ្ផាុាំ្នឹ្អាកាសធារ៉ុកន ុ្អាំ ុ្នពលរលកក
នតែ  

o ការបែត ុ េះបោែ លសែ ីពីការបង្ហក រ និ្នរារសញ្ជា ជាំ្ឺកនតែ  

• ត្បកាន់ខាា ប់នូវនោលការែ៍ណែនាំខា្នត្កាម្។ ការម្ិនបាននោរពតាម្នសចកែ ីណែនាំ
ននេះអាចប ក្ឱ្យាននកើរជាំ្ឺនៅកណនល្នធ្វ ើការ ណ លអាចនឹ្បោែ លឱ្យានការបិទ 
ឬ ក់កត្ម្ិរនលើត្បរិបរែ ិការនផស្ៗ ជាបនោែ េះ 
អាសនន។ 

 

ម្របធានបទរផសងៗសម្រាប់វគ្ាបរណាត ោះបណាត លកម្មករ 

• ព័រ៌ានសែ ីពីជាំ្ឺ COVID-19 វធីិ្ការពារវាពីការរកីរាល ល និ្អាំពី ត្កមុ្ម្ន៉ុសស
ណ លរ្ហានិភ័យខពស់កន ុ្ការឈឺធ្ៃន់ធ្ៃរ ឬអាចឈាន ល់ការាល ប់។ 

• ការត្រួរពិនិរយន យខល នួឯ្នៅផទេះ រមួ្ទា្ំ ការសន ក្រសីរ៉ុែហភាព និ្/ឬការត្រួរ
ពិនរិយនរារសញ្ជា ន យនត្បើ នោលការែ៍ណែនាំរបស់ CDC។ 

• ារៈសាំខាន់ថ្នការមិ្ននធ្វ ើការនៅការោិល័យ 

o ត្បសិននបើកម្មករនិនោជិរាននរារសញ្ជា ថ្ន COVID-19 ជា ការពិពែ៌នន យ 
CDC  ូចជាត្រនុនៅែ ឬញាក់ កែក  ន ហ្ ើម្ខល ី ឬពិបាក ក ន ហ្ ើម្ ហរ ់ឈឺាច់ ៉ុាំឬ

 កអ រួចនង្ហែ រ ឬនហៀរសាំនបារ ឈឺបាំព្់ក បារ់ប្់រសជារិងមីឬកល ិន ឈឺកាល ឈឺខល នួ
ឬរាករសូឬ 

o ត្បសិននបើកម្មករនិនោជិរននោជិរត្រូវនរនធ្វ ើនរារវនិិចឆ ័យន ើញានជាំ្ឺ COVID-
19 នហើយម្ិនទន់បញ្ចប់ការ ក់ឱ្យនៅ ច់ន យណ កនៅន ើយ ឬ 

o ត្បសិននបើ នៅកន ុ្រយៈនពល 14 ថ្ងៃ កម្មករនិនោជិរបានប េះពាល់នឹ្នរោាន ក់
ណ លនរនធ្វ ើនរារវនិិចឆ ័យន ើញានជាំ្ឺ COVID-19 នហើយត្រូវនរចរ់ទ៉ុកថាអាចនឹ្
ចម្ល្នរារ (ឧ. កាំព៉ុ្សែ ិរនត្កាម្ការ ក់ឱ្យនៅ ច់ន យណ ក)។ 

• ន ើម្បីត្រ ប់ម្កនធ្វ ើការវញិ បនទ ប់ពីកម្មករនិនោជិរទទួលការនធ្វ ើនរារវនិិចឆ ័យរកជាំ្ឺ 
COVID-19 បនទ ប់ពីបាំនពញតាម្នោលការែ៍ណែនាំរបស់ CDPH សែ ីពីការវលិត្រ ប់នៅ
នធ្វ ើការ ឬនៅនរៀនវញិ នត្កាយពីការនធ្វ ើនរារវនិិចឆ ័យរកជាំ្ឺ COVID-19។ 

• ត្រូវណសវ ្រកការពាបាល ត្បសិននបើនរារសញ្ជា របសពួ់កនរកាន់ណរធ្ៃន់ធ្ៃរ រមួ្ានការឈឺ
ចប់រា៉ុ ាំថ្រ៉ៃ ឬណែនត្ទូ្  វន វ្្ាម ររី ឬ ម្៉ុខ ឬបបូរារ់ន ើ្ាវ យ។ បចច ុបបននភាព និ្
នសចកែ ីលម្ែ ិរនផស្ៗអាចរកបាននៅនលើនរហទាំព័ររបស់ CDC។ 

• ារៈសាំខាន់ថ្នការសាែ រថ្ ន យទឹក និ្ាប ូបានញឹកញាប់ រមួ្ានការ ៉ុសលា្
នឹ្ាប ូ រយៈនពល 20 
 វនិទី (ឬន យនត្បើទឹកអនម័្យសាែ រថ្ ណ លានារធារ៉ុនអតាែ៉ុ លរិចបាំផ៉ុរ 60% 
(លែបាំផ៉ុរ) ឬអ៉ុីសូត្បូបា ែ៉ុ លរិចបាំផ៉ុរ 70% (ត្បសិននបើផលិរផលននេះម្ិនអាចទ៉ុកណកបរ

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-increased-risk.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-increased-risk.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Returning-to-Work-or-School-Following-COVID-19-Diagnosis.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Returning-to-Work-or-School-Following-COVID-19-Diagnosis.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html


 

ថ្ ក៉ុារណ លម្ិនានអនកនម្ើល) នៅនពលកម្មករនិនោជិរមិ្នអាចន ើរនៅកាន់ឡាបូរ 
ឬកណនល្លា្ថ្   ូចាននៅកន ុ្ នសចកែ ីណែនាំរបស់ CDC)។ ហាម្នត្បើទឹកអនម័្យ
ជាមួ្យារធារ៉ុនម្តាែ៉ុ ល ពីនត្ពាេះវាព៉ុលខាល ាំ្ ទា្ំ សត្ាប់ក៉ុារ និ្ម្ន៉ុសសនពញវយ័។ 

• ារៈសាំខាន់ថ្នការរកាចាៃ យពីោន  ទា្ំ នៅកណនល្នធ្វ ើការ និ្នត្ៅនា ្នធ្វ ើការ (សូម្
អានណផនកអាំពីការរកាចាៃ យពីោន ខា្នត្កាម្)។  

• ការនត្បើត្បាស់ា សបានត្រឹម្ត្រូវ រមួ្ាន៖ 

o  ា សផែល់ការការពារខលេះសត្ាប់អនកពាក់ ប ៉ុណនែម្ិនត្រូវបានរចនផលិរន ើម្បី
នោរពតាម្សែ្់ រកន ុ្ការចនត្ាេះផ្់លិែ រផុ្កនម្នរារននេះនទ។  

o ា សម្ិនជាំនួសភាពចាំបាច់សត្ាប់ការរកាចាៃ យពីោន  និ្ការលា្ថ្ ញឹកញាប់
នទ។ 

o ត្រូវពាក់ា សត្របនពញពីនលើត្ចម្៉ុេះ និ្ារ់។ 

o កម្មករត្រូវលា្ ឬជូរទឹកអនម័្យសាែ រថ្  នៅម្៉ុននពល និ្នត្កាយនពលពាក់ 
ឬរត្ម្្់របាាំ្ម្៉ុខ។ 

o នជៀសវា្យកថ្ ប េះណភនក ត្ចម្៉ុេះ និ្ារ់។ 

o ម្ិនត្រូវនត្បើា សណរមួ្យរមួ្ោន  នហើយត្រូវនបាកសាែ រ ឬនបាេះនចលនត្កាយនត្បើម្ែ្រ ួ
ច។  

• ព័រ៌ានណ លាននៅកន ុ្ នសចកែ ីណែនាំសត្ាប់ការនត្បើត្បាស់ា សរបស់ CDPH  ណ ល
កាំែរ់កាលៈនទសៈចាំបាច់ណ លរត្ម្ូវឲ្យពាក់ា សនិ្ការនលើកណល្ ក៏ ូចជានោល
ការែ ៍ចាប់ការង្ហ និ្ការអន៉ុវរែជាក់ណសែ ្ណ លនិនោជកបានអន៉ុវរែ ន ើម្បីធានឲ្យ
ានការនត្បើត្បាស់ា ស។ ការបនោែ េះបោែ លក៏ត្រូវបញ្ច លូផ្ណ រនូវនោលការែ៍របស់ន
នោជក់នលើរនបៀបត្រប់ត្រ្អនកណ លទទួលបាននលើកណល្មិ្នពាក់ា ស។  

• ធានថាអនកផដល់នសវា អនកនធ្វ ើការបនោែ េះអាសនន  ឬអនកជាប់កិចចសនា និ្អនកសម ័ត្រចិរែ
នៅទីតាាំ្ននេះក៏ត្រូវបានបែត ុ េះបោែ ល ឱ្យបានត្រឹម្ត្រូវនៅកន ុ្នោលការការពារជាំ្ឺ 
COVID-19 និ្ានការផគរ់ផគ្់ចាំបាច់និ្ PPE។ ពិភាកាការទទួលខ៉ុសត្រូវទា្ំ ននេះ 
ជាម្៉ុន ជាមួ្យអ គ្ភាពណ លានកម្មករបណែែ រ និ្ឬជាប់កិចចសនា។  

• ពរ៌ាននលើការឈប់សត្ាកន យានត្បាក់នបៀវរស៏ របស់ កម្មករនិនោជិរអាចនឹ្
ត្រូវបានទទួលសិទធិ នឹ្នធ្វ ើឲ្យវាាន ភាពង្ហយត្សួលណផនកហិរញ្ា វរថ ុកន ុ្កាំ ុ្នពលាន ក់
នៅកន ុ្ផទេះ។ នម្ើលព័រ៌ានបណនែម្សែ ីពីកម្ម វធីិ្  រ ឋ ភិបាល ោាំត្ទការឈប់សត្ាកឈឺ
និ្សាំែ្កម្មករសត្ាប់ជាំ្ឺ COVID-19 រមួ្ានសិទធិឈប់សត្ាកឈឺរបស់កម្មករ
នត្កាម្ចាប់ សែ ីពីការនឆ្ល ើយរបចាំនពាេះវរី៉ុសកូរ៉ៃោូ  សត្ាប់ត្រួារជាចម្ប្។    

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/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
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


 

ការរធ្ា ើរតសត  និងវធិានការម្រគ្ប់ម្រគ្ងសម្រាបប់ុគ្ាល 

• ផែល់ការនធ្វ ើនរសែ រកនរារសញ្ជា  និ្ឬវាស់កាំនៅសត្ាប់ កម្មករនិនោជិរត្រប់របូនៅម្៉ុន
នា ្ចូលនធ្វ ើការ និ្អនកលក់ អនកទទួលការ ឬកម្មករនិនោជិរនផស្នទៀរណ លចូល
ម្កកន ុ្ត្រឹេះាែ ន។ ធានថាអនកផែល់ការនធ្វ ើនរសែ រកនរារសញ្ជា  ឬវាស់កាំនៅនជៀសវា្ការ
ប េះពាល់ជិរសន ិទនឹ្កម្មករ កន ុ្រាល រណ លអាចនធ្វ ើនៅបាន។   

• ត្បសិននបើរត្ម្ូវឱ្យនធ្វ ើការពិនិរយន យខល នួឯ្នៅផទេះ ណ លជាជនត្ម្ើសសម្ត្សប ជាំនួសឲ្យ
ការផែល់ការពិនិរយនៅឯត្រឹេះាែ ន ត្រូវធានថាការពិនិរយននេះត្រូវបាននធ្វ ើន ើ្ម្៉ុននពល
កម្មករនចញពីផទេះម្កនធ្វ ើការតាម្នវនរបស់ពួកនរ នហើយអន៉ុវរែតាម្ នោលការែណ៍ែនាំ
របស់ CDC  ូចណ លបានពិពែ៌ននៅកន ុ្ណផនកត្បធានបទសត្ាប់ការបែត ុ េះបោែ ល
កម្មករខា្នលើ។ 

• នលើកទឹកចិរែកម្មករនិនោជិរណ លឈឺ ឬនចញនរារសញ្ជា  COVID-19 ឲ្យាន ក់នៅផទេះ។ 

• និនោជកត្រូវផែល់ជូន និ្ធានថាកម្មករនិនោជិរនត្បើត្បាស់ត្រប់ឧបករែ៍ការពារ
ណ លបានរត្ម្ូវ រមួ្ានណវ៉ៃនតាការពារណភនក និ្នត្ាម្ថ្ នៅកណនល្ណ លចាំបាច់។ 

• និនោជកត្រូវពិចរោថាកណនល្ោណ លអាចនត្បើនត្ាម្ថ្ ត្បនភទនបាេះនចលបាន 
ន ើម្បីបណនែម្នលើការលា្សាែ រថ្  ឬការនត្បើទឹកអនម្័យសាែ រថ្   ឧទហរែ៍៖ 
សត្ាប់កម្មករណ លនធ្វ ើនរសែ រកនរារសញ្ជា ឱ្យអនក ថ្ទ ឬកាន់វរថ ុនផស្ៗណ លនរប េះពាល់
ជាទូនៅ។ កម្មករនិនោជិករួរណរពាក់នត្ាម្ថ្ នៅនពលកាន់វរថ ុណ លត្បឡាក់ន យារ
ធារ៉ុរាវថ្នរា្កាយ។ 

• កម្មករនិនោជិកណ លជញ្ជ នូរបស់របរនត្បើត្បាស់ណ លអរិងិជននត្បើរចួ (ឧ. ណព្កខវក់ 
ចនទប កណនស្ជាន ើម្) ឬការកាន់ង្់សាំរាម្ ត្រូវណរនត្បើនត្ាម្ថ្ ណ លអាចនបាេះ
នចលបាន (នហើយត្រូវលា្ថ្ ម្៉ុននពលពាក់ និ្នត្កាយនពលន េះនត្ាម្ថ្ នចញ) និ្
នអៀម្ ណ លត្រូវបត រូងមីជាញកឹញាប់។ 

• អនកលា្សាែ រចនរួរណរនត្បើឧបករែ៍ ន ើម្បីការពារក៉ុាំឲ្យខាទ រទឹកកខវក់ចូលណភនក 
ត្ចម្៉ុេះនិ្ារ់ ន យនត្បើណវ៉ៃនតាការពារ ណវ៉ៃនតា ឬរបាាំ្ម្៉ុខបណនែម្នលើការពាក់ា ស។ 
អនកលា្ចនត្រូវណរពាក់នអៀម្មិ្ននត្ជៀបទឹក នហើយផ្ទល ស់បត រូវាឲ្យបានញកឹញាប់។ 
ឧបករែ៍ការពារណ លអាចនត្បើត្បាស់ន ើ្វញិបាន ូចជារបាាំ្ការពារ និ្ណវ៉ៃនតារួរណរ
នធ្វ ើការសាល ប់នម្នរារឱ្យបានត្រឹម្ត្រូវនរៀ្រាល់នពលនត្បើត្បាស់ម្ែ្ៗ។ 

• និនោជកទា្ំ អស់ត្រូវធានឲ្យបានថាកម្មករនិនោជិកបានរការាល រត្បាាំមួ្យហវ ីរពី
ោន នៅនពលោណ លអាចនធ្វ ើនៅបាន។ នៅនពលណ លម្ិនអាចនៅរចួ ត្បណវ្និ្ចាំនួន
 ្ថ្នការត្បាត្ស័យទក់ទ្ត្រូវណររកាឲ្យបានទបបាំ 
ផ៉ុរ។ ចាំនពាេះម្៉ុខង្ហរណ លរត្ម្ូវឲ្យានការត្បាត្សយ័ទក់ទ្ជាត្បចាំ (ឧ ប៉ុរគលិករ្់ចាំ
ទទួលនភញៀវ) និនោជករួរ 
ផែល់របាាំ្ការពារទីពីរ (ឧ របាាំ្ម្៉ុខ និ្ណវ៉ៃនតាការពារ) សត្ាប់ប៉ុរគលិកណ លាន
បាំែ្នត្បើត្បាស់វា នហើយអន៉ុញ្ជា រឲ្យជនត្ម្ើសប៉ុរគលិកកន ុ្ការនត្បើត្បាស់របស់ការពារផ្ទទ ល់
ខល នួតាម្ណ លនរនត្ជើសនរសី។  

• អាជីវកម្មត្រូវចរ់វធិានការសម្ត្សប រមួ្ាននសចកែ ីត្បកាសជាាធារែៈ ការ ក់
ាល កសញ្ជា នៅកន ុ្ទីតាាំ្យ៉ុទធាន្រសែ  និ្ង្ហយនម្ើលន ើញ និ្នៅកណនល្ានបញ្ជា ក់
ការកក់ទ៉ុក ន ើម្បីរំលឹក ល់ាធារែជនថាពួកនរត្រូវការនត្បើត្បាស់ា សនៅនពលម្ិន
ានការទទួលទន (ល៉ុេះត្តាណរានការនលើកណល្ ូចានណច្កន ុ្  នសចកែ ីណែនាំអាំពី
ការពាក់ា សរបស់ CDPH )   អន៉ុវរែការរការាល រ ម្ិនប េះថ្ផទម្៉ុខរបស់ខល នួ លា្ថ្ 
ជាមួ្យាប ូឲ្យបាន 
ញឹកញាប់ោ ្រិចក៏រយៈនពល 20  វនិទីណ រ និ្នត្បើទឹកអាល់ក៉ុលលា្ថ្ ។ 

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-for-face-coverings.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx


 

• សូម្រំលឹក ល់នភញៀវជាម្៉ុនឲ្យយកា សម្កជាមួ្យ នបើមិ្ន ូនចនេះនទពួកនរម្ិនរួរត្រូវបាន
អន៉ុញ្ជា រឲ្យចូលកន ុ្បរនិវែ (ល៉ុេះត្តាណរ  ានការនលើកណល្ ូចានណច្កន ុ្  នសចកែ ី
ណែនាំអាំពីការពាក់ា សរបស់ CDPH ) ។  សូម្ពិចរោនៅនលើការផែល់ា សឱ្យនភញៀវណ ល
អនញ្ា ើញម្កម្ិនានា សតាម្ខល នួ។  

• រួរណរនធ្វ ើការពិនិរយកាំនៅខល នួ និ្/ឬនរារសញ្ជា របស់អរិងិជននៅនពលម្ក ល់ នសន ើរឲ្យ
ពួកនរនត្បើទឹកអាល់ក៉ុលលា្ថ្  និ្ពាក់ា សនៅនពលម្ិនបរនិភារអាហារ ឬ
ទទួលទននភសជាៈ។ និនោជកានសិទធិល៉ុបនចលការកក់សត្ាប់ប៉ុរគល/ត្កមុ្នភញៀវណ ល
ាននចញនរារសញ្ជា  និ្ម្ិនអន៉ុញ្ជា រឲ្យចូល។  

• បង្ហហ ញពីវធិានណ លអាចនម្ើលន ើញបានចាស់ ល់អរិងិជន និ្ប៉ុរគលិកនៅត្ចកចូល
ណ លជាលកខខែឌសត្ាប់ការចូល។ ចាប់ទា្ំ អស់អាចរាប់បញ្ច លូនូវការណែនាំឲ្យពាក់
ា សត្រប់នពលនវលានលើកណល្ណរនពលទទួលទនអាហារ ឬនភសជាៈ នត្បើត្បាស់ទឹកអាល់
ក៉ុលលា្សាែ រថ្  រការាល ររា្កាយពីអរិងិជន ថ្ទនទៀរ នជៀសវា្ការប េះពាល់
នលើថ្ផទននណ លម្ិនចាំបាច ់ទក់ទ្ព័រ៌ាននៅម្នទ ីរស៉ុខាភិបាលកន ុ្រាំបន់ និ្ការ
ណត្បត្បួលនលើនសវាកម្មនន។ នៅនពលោណ លអាចនធ្វ ើបាន  វធិានទា្ំ ននេះរួរណរផែល់
ជូនតាម្ត្បព័នធឌីជីងលរមួ្បញ្ច លូរបូភាព និ្រមួ្បញ្ច លូនៅនលើ/ជាមួ្យម្៉ុនឺ៉ុយអាហារ។  

 

ពិធ្ីការរធ្ា ើឲ្យានែយល់រចញចូល ការសាា ត និង
ការសាល ប់រម្រោគ្ 

• អាជីវកម្មរួរណរបន ក្ ើនចរនែខយល់បរសិ៉ុទធន យការនបើកប អ្ ចួ ឬទវ រនបើអាចនធ្វ ើនៅបាន 
នហើយត្សបនៅតាម្វធិានការសែ ីពីសនែ ិស៉ុខ និ្ស៉ុវរែ ិភាព។ 

• តារា្ទីតាាំ្នៅកន ុ្អោរនៅជិរប អ្ ចួ និ្ទវ រន ើម្បីបន ក្ ើនការផ្ទល ស់បត រូខយល់ និ្
ខយល់នចញចូលឱ្យបាននត្ចើនបាំផ៉ុរប ៉ុណនែ នជៀសវា្ានលាំហូរខយលព់ីកណនល្ណ លភារី
ាខ ្អ គ្ ុយផ្ទទ ល់នៅនឹ្ភារីមួ្យនផស្នទៀរ។ 

• សត្ាប់ទីកណនល្កន ុ្អោរ បន ក្ ើនបរាិែខយល់ពីខា្នត្ៅឲ្យបាននត្ចើនបាំផ៉ុរតាម្
រយេះត្បព័នធចរនធខយល់នចញ 
ចូល។  ាំន ើ្ឧបករែ៍ចនត្ាេះណ លានត្បសិទធភាពខពស់ និ្សម្ត្សបជាមួ្យនឹ្
ត្បព័នធចរនធខយល់នចញចូល។ 

• នបើអាចនធ្វ ើនៅបាន, ពិចរោ ាំន ើ្ា ស៉ុីនសាែ របនសុ ទធខយល់ណ លានត្បសិទធិភាព
ខពស់, នធ្វ ើឱ្យត្បនសើរន ើ្នូវរត្ម្្ខយល់របស់អោរឱ្យានត្បសិទធិភាពខពសប់ាំផ៉ុរតាម្
ណ លអាចនធ្វ ើនៅបាន, និ្នធ្វ ើការណករត្ម្ូវនផស្នទៀរន ើម្បីបន ក្ ើនបរាិែខយល់ខា្
នត្ៅ និ្ខយល់នៅកន ុ្ការោិល័យ និ្បរនិវែខា្កន ុ្កណនល្នផស្នទៀរ។ 

• ពិនិរយនម្ើល នរហទាំព័រ CDPH ជានទៀ្ទរ់ សត្ាប់ព័រ៌ានងមីៗសែ ីពីរ៉ុែភាពខយល់កន ុ្
ផទេះ និ្ការណែនាំអាំពីខយល់នចញចូលសត្ាប់ជាំ្ឺណ លចម្ល្តាម្ខយល់នៅកន ុ្កណនល្អ
ោរ។ 

• ផែល់ណកវាែ រសត្ាប់ការភលកសរសជារិនីមួ្យៗនហើយត្បសិននបើអាចនធ្វ ើបាន សូម្ក៉ុាំចក់
នភសជាៈចូលកន ុ្ណកវណ លអរិងិជនបាននត្បើរចួនហើយ (ហិរកល ិន ភលក់រសជារិ ។ល។) 

• បញ្ឈប់ការនត្បើត្បាស់ធ្៉ុ្សាំរាម្ ធ្៉ុ្នាែ េះទឹការ់ ងូនាដ េះទឹការ់រមួ្ោន ។ល។ ផែល់ជូន
ណព្នបាេះនចលបានឲ្យនភញៀវាន ក់មួ្យវញិ ន ើម្បីនជៀសវា្ការចម្ល្នរាររវា្នភញៀវទា្ំ អ
ស់។ 

• ក៉ុាំប េះកធ្៉ុ្ ក់នភសជាៈ ណព្ ណកវជាន ើម្ ។ល។ នៅនពលចក់ត្ា ត្ានបៀរ ឬត្ា
ត្បនភទវសីគ ី។ 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/EHLB/IAQ/Pages/Airborne-Diseases.aspx


 

• ន៉ុវរែការសាែ រឱ្យបានហមរ់ចរ់នៅកន ុ្រាំបន់ណ លានម្ន៉ុសសនត្ចើន  ូចជារាំបន់ណ ល
អរិងិជនរ្់ចាំ និ្កណនល្ទទួលនភញៀវ បនទប់សត្ាក រាំបន់ទទួលទនអាហារថ្ងៃត្រ្់ 
និ្រាំបន់នចញចូល រមួ្ាននវទិកាឈរសត្ាប់ាច ស់កម្ម វធីិ្ ផល វូចូល ជនែែ ើរ ជនែែ ើរយនែ  
បង្ហក ន់ថ្  និ្ត្បព័នធបញ្ជា រជនែែ ើរត្បអប់។  សាល ប់នម្នរារនលើថ្ផទវរថ ុនផស្ៗណ លនត្បើជា
ទូនៅ រមួ្ានថ្ ទវ រ របារការពារការប េះទ គ្ ិច ក៉ុ្តាក់នភល ើ្ នៅអីកណនល្អ គ្ ុយរ្់ចាំ 
ា ស៉ុីនការឥែទន បនទេះនលខកូ  ATM ត្បអប់វកិកយបត្រ ធ្៉ុ្ធ្ាំៗ ថាស់ម្ហ បូ ទូរស័ពទ 
ប គ្ន ់កូននារោនយនែ និ្កណនល្លា្ថ្ ។ 

• សាែ ររបស់របរណ លអរិងិជនប េះពាល់ជាត្បចាំ  ូចជាឧបករែ៍សត្ាប់ផលិរ ធ្៉ុ្ទឹក 
អា្ទឹកលាំអ ។ល។ សាែ រថ្ផទប េះននកន ុ្ចននល េះនវននធ្វ ើការនីមួ្យៗ ឬរវា្អនកនត្បើ
ត្បាស់ាន ក់ៗ មួ្យោណ លញឹកញាប់ជា្នរ ប ៉ុណនែម្ិនត្រឹម្ណរថ្ផទប េះនធ្វ ើការប ៉ុនោណ េះនទ 
ទូរស័ពទ កណនល្ច៉ុេះនឈាម េះ បនទេះប េះ/នអត្ក្់ប េះ នងណបលរ  ន ិកា  សាា រៈនត្បើត្បាស់កន ុ្ផទេះ
បាយ និ្ត្ប ប់ត្ប នត្បើត្បាស់កន ុ្បារ ថ្ នារទវ រ រនទេះរ៉ុញ និ្រនទេះត្រូន  នា ជា
ន ើម្ ។ល។ 

• នចៀសវា្នត្បើរមួ្ោន នូវឧបករែ៍អូឌីយ ូ  ទូរស័ពទ នងណបលរ ក៉ុាំពយូ ទ័រយួរថ្  រ៉ុ ប ៊ិក និ្សាា រ
ការង្ហរនផស្នទៀរនៅកណនល្ណ លអាចនធ្វ ើនៅបាន។ ម្ិនត្រូវនត្បើ PPE រមួ្ោន ជា ច់ខា
រ។ 

• បញ្ឈប់ការនត្បើកាសាែ បស់ាំន ្ និ្ឧបករែ៍នផស្នទៀររមួ្ោន រវា្ប៉ុរគលិក ល៉ុេះត្តាណរ
ឧបករែ៍ទា្ំ ននេះ អាចត្រូវបានសាល ប់នម្នរារបានត្រឹម្ត្រូវ បនទ ប់ពីនត្បើរចួ។ ពិនត្ោេះ
ជាមួ្យនរា្ចត្កផលិរសាា របរកិាខ រន ើម្បីកាំែរ់វធិានការថ្នការសាល ប់នម្នរារឱ្យបាន
ត្រឹម្ត្រូវ ជាពិនសសសត្ាប់ថ្ផទណ លានសភាពទន់ និ្ានរនធ   ូចជាកាស ល ុប។ 

• នរៀបចាំនពលឱ្យកម្មករបាននរៀនលា្សាែ រថ្ កន ុ្នា ្នវននធ្វ ើការរបស់ពួកនរ។ កាំែរ់
ការង្ហរសាែ រកន ុ្នា ្នធ្វ ើការជាណផនកមួ្យថ្នការពវកិចចការង្ហររបស់និនោជិរ។ ទិញ
ផលិរផលជនត្ម្ើសនផស្ៗសត្ាប់ត្កមុ្ហ ៉ុនសាែ ររបស់ភារីទីបីន ើម្បីជួយបាំនពញរត្ម្ូវ
ការសាែ រណ លនកើនន ើ្  តាម្ការចាំបាច់។  

• បាំពាក់ផលិរផលអនម្័យសម្ត្សប ូចជា ទឹកអាក៉ុលលា្ថ្  និ្ត្ក សជូរសាែ រ
សាល ប់នម្នរារនៅ កណនល្នផស្ៗ ូចជា បនទប់ភលកសរសជារិអាហារ កណនល្បារ និ្ផទេះ
បាយសត្ាប់ប៉ុរគលិកត្រប់របូ ណ លបនត្ម្ើនសវាផ្ទទ ល់ជូនអរិងិជន។ 

• ត្រូវធានកណនល្សត ុកសាា រអនម្័យនបើក ាំនែើរការជានិចច និ្ានកន ុ្សត ុ កត្រប់នពល
នវលា នហើយផែល់បណនែម្នូវាប ូ  ត្ក ស់ជូរ និ្ទឹកលា្ថ្ សាល ប់នម្នរារនៅនពលចាំ
បាច់។ 

• នពលនត្ជើសនរសីារធារ៉ុរីមី្សាល ប់នម្នរារ ត្រូវនត្បើផលិរផលណ លអន៉ុញ្ជា រឱ្យនត្បើត្បាស់
ត្បឆ្ាំ្នឹ្ជាំ្ឺ COVID-19 នៅកន ុ្បញ្ា ីអន៉ុញ្ជា រឱ្យនត្បើត្បាស់របស់ទីភាន ក់ង្ហរការពារប
 រាិែ ន (EPA)- និ្នធ្វ ើតាម្ការណែនាំការនត្បើត្បាស់ផលិរផល។ នត្បើារធារ៉ុសាល ប់នម្
នរារណ លានាល កថាានត្បសិទធភាពត្បឆ្ាំ្នឹ្នម្នរារប ក្ជាំ្ឺ (emerging viral 
pathogens) លាយនម្ៅខារ់រាវសាែ រផទេះ (diluted household bleach solutions) 
(លាយ 5ាល បត្ពាបាយកន ុ្ចាំែ៉ុ េះទឹកមួ្យហាគ  ុ្) ឬទឹកអាល់ក៉ុលណ លានជារិអាល់
ក៉ុលរិចបាំផ៉ុរ 70% លមម្នឹ្សាែ រនលើថ្ផទ។ ផែលក់ារបែត ុ េះបោែ ល ល់កម្មករនិនោជិរ
សែ ីអាំពីនត្ោេះថាន ក់កន ុ្ការនត្បើត្បាស់ារធារ៉ុរីមី្ នោលនៅអនកផលិរ រត្ម្ូវការខយល់
នចញចូល និ្លកខខែឌ រត្ម្ូវរបស់ Cal/OSHA សត្ាប់ការនត្បើត្បាស់ន យស៉ុវរែ ិភាព។  
កម្មករនិនោជិរណ លនត្បើត្បាស់ទឹកសាែ រ ឬារធារ៉ុសាល ប់នម្នរារត្រូវពាក់នត្ាម្ថ្  
និ្ឧបករែ៍ការពារនផស្នទៀរតាម្ការរត្ម្ូវន យការណែនាំនត្បើផលិរផល។ អន៉ុវរែ
តាម្ វធីី្ាន្រសែសាែ រន ើម្បីឱ្យានស៉ុវរែ ិភាពសត្ាប់អនកជាំ្ឺហឺរណ លណែនាំន យ
ត្កសួ្ស៉ុខាភិបាលធារែៈរបស់រ ឋ California និ្ន ើម្បីធានឱ្យានខយល់នចញចូល
បានត្រឹម្ត្រូវ។ 

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/OHB/Pages/OHWMay2020.aspx


 

• បនែអន៉ុវរែតាម្ត្កម្ចូលជាធ្រានទក់ទ្នឹ្រត្ម្ូវការថ្នការនធ្វ ើអនម័្យ (ជាជា្
ការសាល ប់នម្នរារ) ថ្ផទប េះពាល់ជាមួ្យអាហារ។ 

• ន ើម្បីការ់បនែយហានិភ័យថ្ន ជាំ្ឺ Legionnaires និ្ជាំ្ឺនផស្នទៀរណ លទក់ទ្នឹ្
ទឹក ចរ់វធិានការ ន ើម្បីធានថាត្បព័នធទឹក និ្បរកិាខ ននានស៉ុវរែ ិភាពកន ុ្ការ
នត្បើត្បាស់បនទ ប់ពីការបទិរយៈនពលយូរ។ 

• នៅកណនល្ណ លអាចនធ្វ ើនៅបាន សូម្ក៉ុាំសាែ រកាំរាលឥ ឋន យការនបាសវាស ឬវធីិ្
នផស្នទៀរណ លអាចនធ្វ ើឲ្យណបកណខញកនម្នរារប ក្ជាំ្ឺចូលពាសនពញកន ុ្ខយល់ ល៉ុេះត្តាណរ
ម្ន៉ុសសទា្ំ អស់នៅរាំបន់ននេះាន PPE សម្ត្សប។ នត្បើា ស៉ុីនបូម្ធូ្លីណ លាន
រត្ម្្ HEPA នៅត្រប់ទីកណនល្ណ លអាចនធ្វ ើនៅបាន។ 

• ផែល់ជូននភញៀវនូវម្៉ុឺន៉ុយត្បនភទនត្បើនបាេះនចលបាន និ្បន ក្ ើរម្៉ុឺន៉ុយណ លអាចនម្ើល
បានតាម្ត្បព័នធអ៉ុិនធឺ្ណែរន ើម្បីឱ្យអរិងិជនអាចនម្ើលនលើឧបករែ៍នអ ិចត្រូនិក
ផ្ទទ ល់ខល នួ ត្បសិននបើអាច។ ត្បសិននបើម្ិនអាចផែល់ជូននភញៀវនូវម្៉ុឺន៉ុយត្បនភទនត្បើម្ែ្
នបាេះនចលបាននទ ត្រូវសាល ប់នម្នរារនលើម្៉ុឺន៉ុយននេះម្៉ុន និ្នត្កាយនពលអរិងិជននត្បើ 
ត្បាស់។ ពិចរោជនត្ម្ើសសត្ាប់ឲ្យអរិងិជនបញ្ជា ទិញជាម្៉ុន។ 

• បញ្ឈប់ការនរៀបចាំរ៉ុជាម្៉ុនជាមួ្យនឹ្កណនស្ កាាំបិរសម្ាល បត្ពា ណកវជាន ើម្ ។ល។ 
សាា រទា្ំ ននេះរួរណរត្រូវបានផែល់ជូនជាលកខែៈប៉ុរគល ល់អរិងិជនតាម្ការចាំបាច់។ 
ម្ិនត្រូវទ៉ុកត្បអប់ ក់ការ ខិរប័ែណ  ត្បអប់កណនស្ ឬវរថ ុនផស្នទៀរទ៉ុកនចលនៅនលើ
រ៉ុ ថ្ផទោមួ្យន ើយ ។ល។ 

• សាា រៈណ លអរិងិជននត្បើត្បាស់ន ើ្វញិ ូចជា ណកវ ត្រវូណរលា្ ជូរ និ្នធ្វ ើអនម្័យឲ្យ
បានត្រឹម្ត្រូវ។ ចន ណកវ កាាំបិរ សម្ និ្ាល បត្ពាណ លបានសាែ ររចួ ត្រូវរកាទ៉ុកឱ្យ
ឆ្ៃ យពីអរិងិជន និ្ប៉ុរគលិក រហូរ ល់នពលយកនៅនត្បើត្បាស់ជាងម។ី នត្បើរបស់របរ
ត្បនភទនត្បើម្ែ្នបាេះនចលបាន ត្បសិននបើម្ិនអាចនធ្វ ើការសាែ រឲ្យបានត្រឹម្ត្រូវចាំនពាេះ
របស់របរណ លអាចនត្បើន ើ្វញិ។ 

• កាំោរ់កខវក់ ូចជាកត្ាលរ៉ុ និ្កណនស្រួរណរយកនចញបនទ ប់ពីអរិងិជនាន ក់ៗ
នត្បើត្បាស់រចួ នហើយជញ្ជ នូនចញពីរាំបន់បរនិភារអាហារ ក់កន ុ្ង្់បិទជិរ។ កម្មកររួរ
ពាក់នត្ាម្ថ្ នពលកាន់កត្ាលកខវក់។ 

• សាែ រទីតាាំ្ទទួលទននភសជាៈរបស់អរិងិជនាន ក់ៗ បនទ ប់ពីការនត្បើត្បាស់ម្ដ្ៗឲ្យ
បានហមរ់ចរ់។ ននេះនឹ្រមួ្បញ្ច លូទា្ំ ការសាល ប់នម្នរារនលើរ៉ុ នៅអីជាន ើម្ និ្ផែល់
នពលនវលាត្រប់ត្ោន់សត្ាប់ការនធ្វ ើការសាល ប់នម្នរារឲ្យបានត្រឹម្ត្រូវ តាម្ការណែនាំ
អាំពីការនត្បើត្បាស់ផលិរផល។ ថាន ាំសាល ប់នម្នរារណ លទទួលាគ ល់ន យទភីាន ក់ង្ហរការពារ
បរាិែ នត្រូវការនពលនវលានៅនសើម្ជាអបបបរា (ពីពីរបីវនិទី  ល់ពីរបីនទី) ន ើម្បី
ានត្បសិទធភាពត្បឆ្ាំ្នឹ្វរី៉ុសកូរ៉ៃោូរបស់ម្ន៉ុសស។ 

• បិទកណនល្បនត្ម្ើនសវាខល នួឯ្ណ លអរិងិជនអាចត្បមូ្លផត ុាំ និ្ប េះសាា រេះណ លអរិងិ
ជននផស្នទៀរអាចនត្បើត្បាស់ ូចជា កណនស្ ងូទឹក ។ល។ ណកសត្មួ្លការផែល់របស់នត្បើ
ត្បាស់ទា្ំ ននេះន យការផែល់ជូនរបស់ទា្ំ ននេះឲ្យអរិងិជននត្បើត្បាស់នរៀ្ៗខល នួ។ នបាេះ
នចល សាែ រ ឬសាល ប់នម្នរារ ឬនធ្វ ើអនម្័យនូវរបស់របរនត្បើរមួ្បនទ ប់ពនីពលនត្បើម្ែ
្ៗតាម្កាលរួរ។  

• ម្ិនត្រូវ ក់នត្រឿ្នត្កាយញាុាំអាហារ ូចជា សក រនៅស ូ  សក រត្ោប់ អាហារសត្ម្ន់នផស្ៗ 
សត្ាប់អរិងិជននៅកណនល្បនត្ម្ើនសវាន យខល នួឯ្ននេះនទ។ ផែល់ជូនអរិងិជននូវ
ការត្រួរពិនិរយ ឬផែល់ជូនតាម្ការនសន ើស៉ុាំ។ 

•  ាំន ើ្ត្ប ប់ច៉ុចទឹកអាក៉ុលលា្ថ្ សវ ័យត្បវរែ ិនបើអាចនធ្វ ើនៅបាននៅត្ចកណ លនភញៀវ 
និ្ប៉ុរគលិកចូល និ្ទីតាាំ្ណ លានការប េះពាល់ ូចជា ផល វូនបើកបរ កណនល្ទទួលនភញៀវ 

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


 

នៅកណនល្ភលកសរសជារិ នៅណកបរកណនល្ច៉ុេះពីជនែែ ើរ 
យនែ។ល។ 

• បញ្ឈប់ការនត្បើត្បាស់របស់របរកាំានែរមួ្ណ លានការលាំបាកកន ុ្ការសាែ រ និ្សាល ប់
នម្នរារឲ្យបានត្រឹម្ត្រូវ។ 

 

រោលការែ៍ណែនាំសត ីពីការរកាគ្ាល តពោីន  
• ម្របងុម្របយ័តន៖ ការរការាល រពីោន ណរឯ្រឺមិ្នត្រប់ត្ោន់ន ើម្បីការពារការឆ្ល្ថ្នជាំ្ឺ 

COVID-19 ននេះនទ។   

• ផែល់អាទិភាពនៅនលើកណនល្អ គ្ ុយខា្នត្ៅ ន ើម្បីការ់បនែយការត្បាត្ស័យទក់ទ្របស់
អរិងិជននៅកន ុ្បរនិវែបិទជិរ។ នរា្ចត្កផលិរត្ាត្កហម្អាចពត្្ីកកណនល្អ គ្ ុយ
នៅខា្នត្ៅរបស់ពួកនរបានត្បសិននបើពួកនរនោរពតាម្ចាប ់និ្បទបបញ្ារែ ិកន ុ្
រាំបន់។ 

• ល៉ុបបាំបារ់ការប េះពាល់ពីម្ន៉ុសសាន ក់នៅម្ន៉ុសសាន ក់នទៀរសត្ាប់ការ ឹកជញ្ជ នូទាំនិញ
នៅនពលោណ លអាចនធ្វ ើនៅបាន។ កាំែរ់ទីតាាំ្ទាល ក់សត្ាប់ម្កយកទាំនិញឲ្យឆ្ៃ យ
ពីរាំបន់ណ លានចរាចរែ៍ម្ាញឹក។ រការាល រោ ្នហាចោសត់្បាាំមួ្យហវ ីរពីអនក
នបើកបរ ឹកជញ្ជ នូទាំនិញ។ 

• បញ្ឈប់ ាំនែើរកម្ានែណ លចូលរមួ្ោន រវា្ប៉ុរគលម្កពីត្កមុ្ត្រួារនផស្ៗោន នៅជាត្កមុ្
នទសចរែ៍ណរមួ្យ។ ម្រគ ុ នទទសក៍នទសចរែ៍ត្រូវណររការាល ររា្កាយឲ្យបានោ ្រិច
ត្បាាំមួ្យហវ ីរពីអរិងិជន/នភញៀវ។ 

• នរា្ចត្កផលិរត្ាត្កហម្នលើកទឹកចិរែឲ្យានការកក់កណនល្ទ៉ុក និ្ការោរ់ជួប
នៅនពលណ លអាចនធ្វ ើនៅបាន ន ើម្បីឲ្យាននពលនវលាន ើម្បីសាល ប់នម្នរារកន ុ្បរនិវែ
ភលកសរសជារិ។ 

• ចរ់វធិានការន ើម្បីធានថានពលនវលាោរ់ជួបរបស់ត្កមុ្អនកភលក់រសជារិមិ្នត្រួរស៉ុី
ោន ន ើម្បីការ់បនែយអនែរកម្មរវា្ម្ន៉ុសសណ លម្កពីត្កមុ្ និ្កណនល្នផស្ៗោន ។ 

• ពិចរោអន៉ុញ្ជា រឲ្យអរិងិជនបញ្ជា ទិញ ឬនធ្វ ើការោរ់ជួបសត្ាប់ភលកសទ៉ុកជាម្៉ុន
ន ើម្បីកាំែរ់នពលនវលាណ លត្រូវចាំោយនៅកន ុ្នរា្ចត្ក។ នសន ើរឲ្យអរិងិជននៅរ្់ចាំឲ្យ
ឆ្ៃ យពីនរា្ចត្ក នៅនពលណ លកាំព៉ុ្រ្់ចាំការោរ់ជួប។ 

• រ៉ុអាហារទា្ំ កន ុ្ និ្នត្ៅអោរត្រូវណរានរាល រោ ្រិចត្បាាំមួ្យហវ ីរ ណ លវា៉ៃ ស់
នចញពីនត្កាយនៅអីនៅរ៉ុមួ្យនៅនត្កាយនៅអីនៅរ៉ុជាប់ននេះកន ុ្នពលណ លអនក
ទទួលទនអាហារអ គ្ ុយនៅនឹ្កណនល្។ បន ក្ ើនរាល ររវា្រ៉ុបរនិភារអាហារកន ុ្អោរ
ឲ្យនលើសពីត្បាាំមួ្យហវ ីរណ លបានកាំែរ់តាម្ណ លអាចនធ្វ ើនៅបាន ន ើម្បីការ់បនែយហា
និភ័យពីអរិងិជនណ លបរនិភារកន ុ្អោរន យម្ិនានពាក់ា ស។  

• កាំែរ់ចាំនួនអរិងិជន ន យសាជិកត្រួារទា្ំ អស់របស់អរិងិជនត្រូវអ គ្ ុយនៅរ៉ុ
ណរមួ្យ ឬអរិងិជនណ លបាននសន ើស៉ុាំអ គ្ ុយជាមួ្យោន ។ ម្ន៉ុសសនៅកន ុ្ត្កមុ្ណរមួ្យណ ល
អ គ្ ុយនៅរ៉ុណរមួ្យម្ិនចាំបាច់រការាល រត្បាាំមួ្យហវ ីរពីោន នទ។ សាជកិទា្ំ អស់ថ្ន
ត្កមុ្ណរមួ្យត្រូវណរានវរែានម្៉ុននពលអ គ្ ុយ នហើយាច ស់កម្ម វធីិ្ត្រូវនាំសាជិកទា្ំ
អស់នៅអ គ្ ុយនៅរ៉ុកន ុ្នពលណរមួ្យ។ 

• អន៉ុវរែ វធិានការកន ុ្ការធានឲ្យបាននូវការរការាល ររា្កាយោ ្រិចត្បាាំមួ្យហវ ីរ
រវា្ប៉ុរគលិក និ្អរិងិជន/ត្កមុ្ណរមួ្យ។ ននេះអាចរមួ្បញ្ច លូទា្ំ ការនត្បើត្បាស់ទីតាាំ្
រាល រ ឬសញ្ជា បង្ហហ ញ (ឧទហរែ៍ សញ្ជា សាំោល់នលើកត្ាល ឬសញ្ជា ន ើម្បចី អ្ ុលបង្ហហ ញ
កណនល្ណ លកម្មករនិនោជិក និ្ /ឬអរិងិជនរួរឈរ) ។ 



 

•  ាំន ើ្របាាំ្ ឬរនាំ្ខែឌ រា្កាយនៅកណនល្រិរត្បាក់  បារ នវទិកាទទួលនភញៀវ និ្
រាំបនន់ផស្នទៀរ ណ លពបិាកកន ុ្ការរការាល ររា្កាយត្បាាំមួ្យហវ ីរ។ 

• នៅកណនល្ណ លអរិងិជន ឬកម្មករនិនោជិករត្ម្្់ជួរ ត្រូវរូសសញ្ជា សាគ ល់ឲ្យបាន
ចាស់សត្ាប់ការរការាល ររា្កាយឲ្យបានសម្រម្យ។ ទា្ំ ននេះរមួ្ានកណនល្ត្រួរពិនិ
រយ ឬកណនល្ចាំែរ បនទប់ទឹក បនទប់ជនែដ ើរយនែ  នវទិកាទទួលនភញៀវ និ្កណនល្រ្ច់ាំ 
កណនល្ចរនិ្យកឡាន និ្កណនល្នផស្នទៀរ ណ លអងិរិជនត្បមូ្លផុ្ាំ។ 

• រួរណរនត្បើពិធ្ីារថ្នការរការាល ររា្កាយនៅកន ុ្រាល់រាំបន់ការោិល័យ ផទេះបាយ 
បនទប់ ក់ម្ហ បូ ទូទឹកកកនៅផល វូន ើរចូល ឬកណនល្ាន ្់ស៉ុីនរខពស់ កណនល្នធ្វ ើការ
ណ លានម្ន៉ុសសន ើរនចញចូលនត្ចើន តាម្ណ លអាចនធ្វ ើនៅបាន។  

• ត្បសិននបើអាចនធ្វ ើនៅបាន អរិងិជនរួរណរចូលតាម្ទវ រណ លនបើកចាំហត្ាប ់ឬទវ រ
សវ ័យត្បវរែ ិ។ ទឹកអាក៉ុលលា្ថ្ រួរណរ ក់ឲ្យាននត្បើសត្ាប់នភញៀវណ លត្រូវប េះថ្ ទវ រ។ 

• យករ៉ុ និ្នៅអីនចញពីបនទប់ភលកសរសជារិន ើម្បីអាចរការាល រត្បាាំមួ្យហវ ីរសត្ាប់
អរិងិជន និ្ប៉ុរគលិក។ នបើសិនជាានរ៉ុ នៅអី សែ ្់លក់ជាន ើម្ណ លម្ិនអាចនលើក
ផ្ទល ស់ទីបាន ត្រូវនត្បើត្បាស់សញ្ជា រាល រ ឬវរថ ុបាាំ្ម្ិនឲ្យានការនត្បើត្បាស់។ 

• បញ្ឈប់ការបនត្ម្ើអរិងិជន និ្/ឬត្កមុ្ម្ន៉ុសសនៅអ គ្ ុយនៅរ៉ុណវ្កន ុ្បារណ លពួកនរ
ម្ិនអាចរការាល រោ ្រិចត្បាាំមួ្យហវ ីរពីកណនល្/រាំបន់នធ្វ ើការបាន។ 

• បញ្ឈប់ការអ គ្ ុយ និ្ឈរនៅទីធាល ាធារែៈ។ សាជិកទា្ំ អស់ថ្នត្កមុ្អរិងិជនត្រូវ
ណរានវរែានម្៉ុននពលអ គ្ ុយ នហើយប៉ុរគលិកបនត្ម្ើត្រូវនាំត្កមុ្ទា្ំ មូ្លនៅកាន់
កណនល្ភលកសរសជារិកន ុ្នពលណរមួ្យ។ នបើអាចនធ្វ ើនៅបាន នសន ើឲ្យនភញៀវអ គ្ ុយជាជា្ឈរ 
ន ើម្បីការ់បនែយការផ្ទល ស់ទីនផស្ៗណ លម្ិនចាំបាច់។ 

• ប៉ុរគលិករួរណរទទួលការបញ្ជា ទិញ និ្ ឹកជញ្ជ នូនៅកាន់អរិងិជនន ើម្បីការ់បនែយ
ចាំនួនម្ន៉ុសសន ើរផ្ទល ស់ទីជ៉ុាំវញិកណនល្រមួ្ោន ។ ត្បសិននបើអរិងិជនត្រូវបញ្ជា ទិញពីបារ ត្រូវ
នរៀបចាំរាល រន ើ្វញិ ន ើម្បីឲ្យប៉ុរគលិក និ្អរិងិជនអាចរការនល រោ ្រិច
ត្បាាំមួ្យហវ ីរពីោន ។ 

• បនែយកត្ម្ិរសាំន ្រន្រនែ ី ន ើម្បីឲ្យប៉ុរគលិកអាចរការាល រពីអរិងិជនន ើម្បីាដ ប់ឮការ
បញ្ជា ទិញ នហើយត្រប់ោន ម្និចាំបាច់និោយខាល ាំ្ៗ ឬណត្សកននេះនទ។ 

• អន៉ុវរែនីរិវធីិ្កន ុ្ការរត្ម្្់ជួរកន ុ្នពលានម្ន៉ុសសនត្ចើន  ូចជាឲ្យប៉ុរគលិកោាន ក់
នៅចាំរំលឹកអរិងិជនឲ្យរត្ម្្់ជួរកន ុ្រាល រោ ្រិចត្បាាំមួ្យហវ ីរពីត្កមុ្ម្ន៉ុសស ពី
ខា្នត្ៅ ឬនៅកណនល្រ្់ចាំ។ 

• កាំែរ់ចាំនួនប៉ុរគលិកបនត្ម្ើអរិងិជនាន ក់ ឬអរិងិជនជាត្កមុ្ន យអន៉ុនលាម្តាម្
បទបបញ្ារែ ិត្បាក់ឈន លួ និ្ត្បាក់នា ្។ 

• នលើកទឹកចិរែ ល់ការនត្បើត្បាស់ការឥែទន និ្ត្បព័នធ ទូទរ់ន យម្ិនចាំបាច់ប េះ
ា ស៉ុីនរិរត្បាក់។ 

• កម្មករទា្ំ អស់រួរណរការ់បនែយ នពលនវលានៅជរិនភញៀវកន ុ្ចាៃ យត្បាាំមួ្យហវ ីរ។ 

• រួរណរអន៉ុវរែ វធិានការការរការាល ររា្កាយនៅកន ុ្កណនល្ការោិល័យ ទូរកកនចញ
ចូលបាន ឬកណនល្ាន ្់ស៉ុីនរម្ន៉ុសសខពស់ជាពិនសសកណនល្នធ្វ ើការណ លានម្ន៉ុសស
ន ើរនចញចូលនត្ចើនតាម្ណ លអាចនធ្វ ើនៅបាន។  

• កិចចត្បជ៉ុាំម្៉ុននវនចូលនធ្វ ើការរបស់ប៉ុរគលិក និ្ការបែត ុ េះបោែ លរួរណរនធ្វ ើន ើ្តាម្
ណបបនិម្ម ិរ ឬកន ុ្កណនល្នន ណ លអន៉ុញ្ជា រឲ្យានវធិានការរការាល ររា្កាយ



 

សម្ត្សបនៅចាំនោម្ប៉ុរគលិកទា្ំ អស់។ ម្ិនត្រូវនត្បើអាហារ នភសជាៈ សាា រ ក់ចាំែី
អាហារ ជាន ើម្ រមួ្ោន នទ។ 

• ការកាំែរ់នា ្សត្ាកបោែ ក់ោន  ត្សបតាម្បទបបញ្ារែ ិត្បាក់ឈន លួ និ្នា ្នពល
ន ើម្បីរកាពិធ្ីការរការាល ររា្កាយ។ 

• ពិចរោផែល់ជូនប៉ុរគលកិណ លនសន ើស៉ុាំជនត្ម្ើសការពវកិចច ណ លានការណកណត្បណ លអាច
ការ់បនែយការប េះពាល់របស់ពួកនរជាមួ្យអរិងិជន និ្ប៉ុរគលិកនផស្នទៀរ 
(ឧទហរែ៍ ការត្រប់ត្រ្បញ្ា ីារនពើភ័ែឌជាជា្នធ្វ ើការជាអនករិរល៉ុយ ឬត្រប់ត្រ្
រត្ម្ូវការរ ឋបាលតាម្រយៈការង្ហរទូររម្នរម្ន៍) ។ 

• នរៀបចាំទីធាល ការោិល័យ បនទប់រ្់ចាំ បារលក់នភសជាៈ កណនល្ការង្ហរ កណនល្នវទិកា
ទទួលនភញៀវ និ្បរនិវែនផស្នទៀរារន ើ្វញិតាម្ណ លអាចនធ្វ ើនៅបាន ន ើម្បីទ៉ុក
ឲ្យានរាល រោ ្នហាចោស់ត្បាាំមួ្យហវ ីរ នៅចននល េះម្ន៉ុសសណ លទទួលទននភសជាៈ 
ឬភលកសរសជារិ នធ្វ ើការ និ្ន ើរឆ្ល្ការ់សត្ាប់ត្ចកនចញចូល។ 

• ធានថាកម្មករនិនោជិរអាចរកាចាៃ យពីោន នៅកន ុ្បនទប់សត្ាក ន យនត្បើរនាំ្
បន ក្ ើនចាៃ យរវា្រ៉ុ/នៅអី ន ើម្បីណប្ណចកកម្មករនិនោជិរ។ ល។ នបើអាចនធ្វ ើនៅបាន 
បន ក្ ើរកណនល្សត្ាកខា្នត្ៅអោរ ន យាន ាំបូល និ្ការនរៀបចាំកណនល្អ គ្ ុយ
ណ លធានឱ្យបាននូវការរកាចាៃ យពីោន ។ នលើកទឹកចិរែម្ិនឲ្យកម្មករនិនោជិរនធ្វ ើការ
ជួបជ៉ុាំោន កន ុ្នពលសត្ាក នហើយត្រូវធានថានៅនពលោពួកនរមិ្នបរនិភារ ឬផឹកត្រូវ
ពាក់ា ស់ជាប់ និ្នៅចាៃ យត្បាាំមួ្យហវ ីរពីោន ននេះ។ 

• ម្ិនត្រូវអន៉ុញ្ជា រឲ្យម្ន៉ុសសត្បមូ្លផុ្ាំោន នៅតាម្កណនល្ណ លានចរាចរម្ាញឹកខាល ាំ្ 
 ូចជាបនទប់ទឹក ផល វូន ើរកន ុ្អាោរ កណនល្បារ កណនល្រ្់ចាំ និ្កណនល្ កល៉ុយ ។ល។ 

• រត្ម្ូវឱ្យកម្មករនិនោជិរនចៀសវា្ការចប់ថ្  ឬការាវ រម្ន៍ត្សន ៀ្ោន ណ លនធ្វ ើឱ្យ
ខូច ល់ការរកាចាៃ យពីោន ។ 

• នបើអាចនធ្វ ើបាន សូម្ ាំន ើ្សាា រជាំនួយសត្ាប់ការបញ្ជ នូអាហារ  ូចជានធ្ន ើរ និ្កាែ រ
ត្ពឹរែ ិប័ត្រន ើម្បីការ់បនែយការចប់ថ្ ោន ពីាន ក់នៅាន ក់។ 

• បញ្ឈប់សកម្មភាពណ លជត្ម្ញុឲ្យានចលន និ្ការនត្បើរបស់របររមួ្ោន រវា្អរិងិជន 
រមួ្ានសកម្មភាពនល្ណលប្កាំានែ  ឧបករែ៍នភល្រមួ្ ។ល។ 

• ពិចរោនៅនលើការកាំែរ់ការទទួលទននត្រឿ្ត្សវ ៉្ឹ នត្ចើននពកណ លអាចរារាា្ំ មិ្នឲ្យ
អរិងិជននោរពតាម្នោលការែ៍ណែនាំទា្ំ ននេះ។ 

• បិទឆ្ករាាំ និ្បញ្ឈប់ការសណម្ែ្ ូចជា ការរាាំណរកណ លជត្ម្ញុឲ្យានការជួបជ៉ុាំធ្ាំៗ។ 

 
 

 

 
 

 

1លកខខែឌ រត្មូ្វបណនែម្ត្រូវណរនធ្វ ើការពិចរោសត្ាប់ត្បជាជនណ លង្ហយរ្នត្ោេះ។ និនោជកទា្ំ អស់ត្រូវណរ

នោរពតាម្សែ ្់ ររបស់ Cal/OSHA ទា្ំ អស់នហើយត្រូវនត្រៀម្ខល នួន ើម្បនីោរពតាម្ការណែនាំននេះក៏ ូចជាការ

ណែនាំពី ម្ជឈម្ែឌ លសត្ាប់ត្រប់ត្រ្ និ្បង្ហក រជាំ្ឺ (CDC) ត្ពម្ទា្ំ  ត្កសួ្ស៉ុខាភិបាលាធារែៈរបស់រ ឋ 

California (CDPH) ។នលើសពីននេះ និនោជកត្រូវនត្រៀម្ផ្ទល ស់បត រូត្បរិបរែ ិការរបស់ខល នួ ខែៈណ លការណត្បត្បួលនលើ

ការណែនាំទា្ំ ននេះ។ 
 

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