
ការណែនាំអាំពីជាំងឺ 
COVID-19 សម្រាប់
ឧសាហកម្ម៖ 

សារម្ន្ទ ីរ  ិ ចិ ត្ម្រសាសា 
សួន្សសាវ ន្ត្ងអាង
ិត្ញ្ច ឹម្ម្រសាី 

ថ្ងៃទី 20 ណែសាលុា ឆ្ន ាំ 2020 

ការណែនាំននេះត្រវូបានរចនន ើងន ើម្បីន េះត្ាយណនែក 
និងសកម្មភាពណ លន ើកនៅទូទាំងរ ឋ។   ៉ុណនែ  
ម្ន្រនែ ីស៉ុខាភិបាលកន ុងមូ្ល ឋ នអាចអន៉ុវរែចា ់រងឹរ៉ុ៉ឹង
 ណនែម្នទៀរត្ស តាម្លកខខែឌ ជាំងរឺាររារកន ុងរាំ ន់, 
 ូនចែេះននិោជកគួរណរ ញ្ជា ក់ពីនោលននោបាយន ើក
មូ្ល ឋ នណ លពាក់ពន័ធនងណ រ។  



ទត្ដ្ឋភាពទូទៅ 
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 លបានរាយការែ៍ម្កានតាាំងពីកត្មិ្រត្ាល 

(អែកខលេះព៉ុាំាននរាគសញ្ជា អវ ីនាេះ) រហូរ ល់កត្ម្ិរជាំងឺធ្ៃន់ធ្ៃរ ណ លអាច ោែ លឱ្យាល  ់។ ត្កមុ្ជាក់លាក់
មួ្យចាំនួន រមួ្ទាំងម្ន៉ុសស 

វយ័ចាំោស់អាយ៉ុ 65 ឆ្ែ ាំន ើងនៅ និងអែកណ លានាែ នភាពនវជាាន្រសែ ត្ ចាំកាយធ្ៃន់ធ្ៃរ  ូចជាជាំងឺ
ន េះ ូ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 ើញថា

កម្មករនិនោជិរកាំព៉ុងត្ 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

✓ ការនត្ ើត្បាស់ា សត់្គ ម្៉ុខន យ ៉ុគគលិក (ណ លជាកណនលងមិ្នចាំបាច់ការពារនល វូ នងហ ើម្)
និងនភញៀវ / អរិងិជន

✓ លាងសាែ រថ្ ឱ្យបានញកឹញា ់ និងនធ្វ ើការជូរសាែ រ និងសាល  ់នម្នរាគជាត្ ចាំ

✓ នោែ េះ ោែ លកម្មករនិនោជិរអាំពីការអន៉ុវរែ ង្ហា រទាំងននេះ
និងណនែកននសងនទៀរថ្នណននការ ង្ហា រជាំងឺ COVID-19។

នលើសពីននេះ ជាការចាំបាច់ខាល ាំងណ លត្រូវនត្រៀម្ជានត្សចនូវ ាំនែើរការសម្ត្ស  

ន ើម្បីកាំែរ់រកករែីជាំងឺងមីៗតាម្ ោែ កណនលងនធ្វ ើការ និងន ើម្បីនធ្វ ើអនែរាគម្ទន់នពលនវលា 
នៅនពលរកន ើញករែជីាំងឺទាំងននេះ និងន ើម្បីសហការជាមួ្យអាជាញ ធ្រស៉ុខភាពាធារែៈ 
កន ុងការរារាាំងការឆ្លងរាល លថ្ននម្នរាគ។ 



 

ទោ បាំែង 
ឯការននេះនែល់នូវការណែនាំសត្ា ់ារម្នទ ីរ  វចិិត្រាល សួនចាររ៉ុកខាន្រសែ  សួនសរវ អាងចិញ្ច ឹម្ត្រី 
និងកណនលងត្ ហាក់ត្ ណហលននសងនទៀរ (សាំនៅ ល“់ ារម្នទ ីរ” រមួ្ោែ ) ន ើម្បីោាំត្ទ ល់ រាិែ នាែ រ 
និងស៉ុវរែ ិភាពសត្ា ់ ៉ុគគលិក និងអរិងិជន។ អាជីវកម្មត្រូវកាំែរ់អរែសញ្ជា ែ និងត្រួរពិនិរយកត្ម្ិរ 
ហានិភ័យកន ុងនខានធ្ីសត្ា ់នខានធី្ណ លានអាជីវកម្មកាំព៉ុងនធ្វ ើត្ រិ រែ ិការ 
នហើយនធ្វ ើការណករត្ម្ូវណ លចាំបាច់នលើត្ រិ រែ ិការរ ស់ពួកនគ៖ 

• ពែ៌សាវ យ – ការរកីរា ដា  – ាិំណាស់ាថ្នន ក់ទ ី1៖ 
ការត្ រិ រែ ិការខាងនត្ៅអោរនៅកន ុងហាងត្រូវបានអន៉ុញ្ជា រ 
នហើយត្រូវណរ នែអន៉ុវរែការណកសត្មួ្លននតាម្នោលការែ៍ណែនាំននេះ។  

• ពែ៌ម្រកហម្ – ខ្ល ាំងបាំផុសា – ាិំណាស់ាថ្នន ក់ទ ី2៖ ត្ រិ រដ ិការកន ុងអោរត្រូវបានអន៉ុញ្ជា រ 
  ៉ុណនែ ត្រូវានកាំែរ់ត្រឹម្ 25% នហើយត្រូវនធ្វ ើតាម្ការណកសត្មួ្លនៅកន ុងនោលការែ៍ណែនាំននេះ។ 

• ពែ៌ទឹកម្រកូិ – ម្ធ្យម្ – ាិំណាស់ាថ្នន ក់ទ ី3៖ ត្ រិ រដ ិការកន ុងអោរត្រូវបានអន៉ុញ្ជា រ 
  ៉ុណនែ ត្រូវានកាំែរ់ត្រឹម្ចាំែ៉ុ េះ 50% នហើយត្រូវនធ្វ ើតាម្ការណកសត្មួ្លនៅកន ុង
នោលការែ៍ណែនាំននេះ។ 

• ពែ៌ទ ឿង – សាត្ិសួាិបាំផុសា – ាិំណាស់ាថ្នន ក់ទ ី4៖ 
ត្ រិ រែ ិការខាងកន ុងអោរត្រូវបានអន៉ុញ្ជា រឱ្យនធ្វ ើត្ រិ រែ ិការនពញនលញ 
នហើយត្រូវណរ នែអន៉ុវរែការណកសត្មួ្លននតាម្នោលការែ៍ណែនាំននេះ។ 

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។  

កាំែស់ា ាិំណាាំ៖ ារម្នទ ីរអាចានទិ ឋភាពថ្នត្ រិ រែ ិការនិងការនែល់នសវាកម្មមួ្យ
ចាំនួនណ លាននៅកន ុងការណែនាំននសងនទៀរនៅនលើនគហទាំព័រ ការណែនាំណនែកឧសាហកម្ម
ន ើម្បីការ់ នែយហានិភ័យ។ ត្ រិ រែ ិករត្រូវណរពិនិរយ 
និងត្ កាន់ខាា  ់នូវការណកណត្ នៅកន ុងការណែនាំននេះ។ ត្ រិ រែ ិការននេះរមួ្ាន៖ 

• កណនលងកាំានែ  ឬនហគម្ (ការណែនាំសត្ា ់ម្ជឈម្ែឌ លកាំានែលកខែៈត្គួារ) 

• នភាជនីយ ឋ ន នសវាកម្មម្ហ  ូអាហារ និងការអន៉ុនត្ោេះ (ការណែនាំសត្ា ់នភាជនីយ ឋ ន) 

• បារ (ការណែនាំសត្ា ់បារ នរាងចត្កនធ្វ ើប ៊ីណយរ និងហាងចត្ាញ់ត្ា) 

• ហាងលក់អាំនោយ និងត្ រិ រែ ិការលក់រាយ (ការណែនាំសត្ា ់ការលក់រាយ) 

• នសវាកម្មសាែ រ ឬនសវាកម្មណងទាំ (ការណែនាំសត្ា ់នសវាកម្មានកាំែរ់) 

• កណនលងកាំានែខាងនត្ៅ (សូម្នម្ើល ការណែនាំសត្ា ់ការកាំានែខាងនត្ៅរ ស់ CDPH) 

ារម្នទ ីរណ លានកណនលងសនែ ិបារ  នទ ់ត្ ជ៉ុាំជួល កណនលងននសងនទៀរសត្ា ់កម្ម វធីិ្ឯកជន។ ល។ 
គួរណរទ៉ុកកណនលងទាំងននេះរហូរ ល់ានការត្ ជ៉ុាំធ្ាំៗ តាម្រយៈការ ញ្ជា  
និងការណែនាំជាក់លាក់ោមួ្យ។  ញ្ឈ ់ការ ង្ហហ ញ ូចជា ការ ង្ហហ ញសរវផ្ទទ ល់ 
 ុុះម្រាណសាការរកាចាៃ យពីសរវោែ ឯង និងអនម័្យអាចធានបាន។ រាល់ត្ពឹរែ ិការែ៍ ឬការជួ ជ៉ុាំធ្ាំៗ 
 ូចជាការត្ គាំរន្រនែ ី ឬពិធ្ីជ ់នលៀងឯកជន / ត្ពឹរែ ិការែ៍ននត្រូវណរល៉ុ នចល ឬពនារនពល រហូរ
 ល់នពលណ លកម្ម វធីិ្ទាំងននេះត្រូវបានអន៉ុញ្ជា រន ើង វញិ។ 

ការណែនាំននេះម្ិនាននចរននឹងល៉ុ នចល ឬទ៉ុកជានិរាករែ៍នូវសិទធិោមួ្យរ ស់កម្មករ 
ទាំងបានកាំែរ់ន យចា ់ លិខិរ ទ ឋ នគរិយ៉ុរែ ឬានការចរចជាសមូ្ហភាពននេះនទ 

និងម្ិនានលកខែៈលម្ែ ិរនត្ៅត្ជេះ ន យារមិ្ន ញ្ច លូនូវ ទ ញ្ជា ស៉ុខភាពរ ស់នខានធ្ី 
ក៏មិ្នណម្នជានសចកែ ីជាំនួសោមួ្យឱ្យលកខខែឌ រត្ម្ូវលិខិរ ទ ឋ នគរិយ៉ុរែជាធ្រានទក់ទងនឹងស៉ុ

ខភាព ស៉ុវរែ ិភាព  ូចជា Cal/OSHA ននេះនងណ រ។1 

https://covid19.ca.gov/safer-economy/
https://covid19.ca.gov/get-local-information/
https://covid19.ca.gov/industry-guidance/
https://covid19.ca.gov/industry-guidance/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Outdoor%20Playgrounds%20and%20other%20Outdoor%20Recreational%20Facilities.aspx


 

សូម្តាម្ នអាំពីការណត្ ត្ ួលថ្នការណែនាំស៉ុខភាពាធារែៈ និង ទ ញ្ជា ននតាម្មូ្ល ឋ ន ឬរ ឋ 

ខែៈណ លាែ នភាពជាំងឺ COVID-19 កាំព៉ុង នែនកើរាន។ Cal/OSHA 
ានការណែនាំទូលាំទូលាយ ណនែម្នទៀរនលើ នោលការែ៍ណែនាំទូនៅរ ស់ Cal/OSHA 
សែ ីពីការការពារកម្មករពីនគហទាំព័រ COVID-19។ CDC 

ានរត្ម្ូវការ ណនែម្នៅកន ុងការណែនាំសត្ា ់អាជីវកម្ម និងនិនោជក។ 

បទម្រម្ើបម្រាស់របាំងម្ុែណដ្ សាម្រម្ូិ 

នៅថ្ងៃទី 18 ណខមិ្ង៉ុន កនលងនៅននេះ CDPH បាននចញ ការណែនាំអាំពីការនត្ ើត្បាស់របាាំងម្៉ុខ 
ណ លរត្ម្ូវឱ្យានការនត្ ើត្បាស់ទូលាំទូលាយនូវរបាាំងម្៉ុខសត្ា ់សាជិកថ្នាធារែជន 
និងកម្មករនិនោជិរ នៅត្គ ់ទីតាាំង នត្ម្ើការង្ហរ 
និងាធារែៈណ លានការត្ ឈម្នឹងហានិភ័យខពស់។ ព័រ៌ានលម្ែ ិរណ 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://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/General-Industry.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/General-Industry.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fspecific-groups%2Fguidance-business-response.html
https://www.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


 

ណផន្ការជាកល់ាក់សម្រាបក់ណន្លងទធ្វ ើការ 

•  នងា ើរណននការ ង្ហា រជាំងឺ COVID-19 ត្គ ់កណនលងនធ្វ ើការ 
ត្គ ់ទីតាាំងអន៉ុវរែការវាយរថ្ម្លហានិភ័យត្គ ់ណនែកការង្ហរ ភារកិចចការង្ហរ 
និងចរ់តាាំងម្ន៉ុសសាែ ក់នៅទីតាាំងនីមួ្យៗន ើម្បីអន៉ុវរែណននការ។ 

•  ក់ ញ្ច លូនូវ ការណែនាំរអាំពីរបាាំងម្៉ុខរ ស់ CDPH 
នៅកន ុងណននការជាក់លាក់សត្ា ់កណនលងនធ្វ ើការ 
និង ញ្ច លូនោលការែមួ៍្យសត្ា ់ត្គ ់ត្គងនលើការនលើកណលង។  

• កាំែរ់អរែសញ្ជា ែព័រ៌ានទាំនក់ទាំនងសត្ា ់ម្នទ ីរស៉ុខាភិបាលកន ុងរាំ ន់ណ លត្ រិ 
រដ ិការសត្ា ់ទាំនក់ទាំនងព័រ៌ានអាំពីការរកីរាល លថ្នជាំងឺ COVID-19 
កន ុងចាំនោម្ ៉ុគគលិក។ 

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

• វាយរថ្ម្លទីតាាំងឱ្យបាននទៀងទរ់ន ើម្បីអន៉ុវរែតាម្ណននការ ឯការ 
និងណករត្ម្ូវចាំែ៉ុ ចកងវេះខារ។ 

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

• អន៉ុវរែ ាំនែើរការ និងពិធ្ីការចាំបាច់នន នៅនពលានការនុ្េះ 
ន ើងថ្នជាំងឺនៅកណនលងនធ្វ ើការ អន៉ុនលាម្តាម្ នសចកែ ីណែនាំរ ស់CDPH និង ទ ញ្ជា  
ឬការណែនាំពីម្នទ ីរ 
ស៉ុខាភិបាលមូ្ល ឋ ន។ 

• កាំែរ់រកអែកណ ល  េះពាល់ជិរសែ ិទធ (កន ុងគាល រត្បាាំមួ្យហវ ី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  រាយការែ៍
ពីការន្ុេះថ្នការឆ្លងនៅកណនលងនធ្វ ើការនៅម្នទ ីរស៉ុខាភិបាលកន ុងមូ្ល ឋ ន។ 
សត្ា ់ព័រ៌ាន ណនែម្សែ ីពីទាំនួលខ៉ុសត្រូវរ សន់ិនោជកនត្កាម្AB 685 (ជាំពូក 84, 
លកខនែ ិកៈឆ្ែ ាំ 2020) នោងនៅនលើ ការពត្ងឹងការអន៉ុវរែ និងរត្ម្ូវការរបាយការែ៍
និនោជិរ ពី Cal/OSHA និង សាំនួររ ស់និនោជកអាំពី AB 685 ពី CDPH។ 

• ត្ កាន់ខាា  ់នូវនោលការែ៍ណែនាំខាងនត្កាម្។ ការខកខានមិ្នបាននោរពតាម្ 
នសចកែ ីននេះអាច ងាឱ្យាននកើរជាំងឺនៅកណនលងនធ្វ ើការ 
ណ លអាចនឹង ោែ លឱ្យានការ ិទ 
ឬ ក់កត្ម្ិរនលើត្ រិ រែ ិការននសងៗជា នោែ េះអាសនែ។ 
 
 
 

 

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


 

ម្របធាន្បទសម្រាប់បែ្ត ុះបណាា  បុគ្គ ត្ក 
ន្ត្ងអនកសម ័ម្រគ្ិត្សាា 

• ព័រ៌ានសែ ីពីជាំងឺ COVID-19,  វធីិ្ ង្ហា រវាពីការចម្លង, នហើយណ លានហានិភ័យខពស់  
ថ្នជាំងឺធ្ៃន់ធ្ៃរ ឬការាល  ់សត្ា ់ម្ន៉ុសស។ 
ត្គឹេះាែ នណ លរកាទ៉ុកសរវគួរណរនែល់ព័រ៌ានអាំពីវធីិ្ការពារការរកីរាល លថ្នជាំងឺ 
COVID-19 រវាងម្ន៉ុសស និងសរវនត្ពាេះវាអាចនកើរន ើង។ 

• ការត្រួរពិនិរយន យខល នួឯងនៅនទេះរមួ្ទាំងការត្រួរពិនិរយសីរ៉ុែហភាព 
និង/ឬការត្រួរពិនិរយនរាគសញ្ជា ន យនត្ ើ  នោលការែ៍ណែនាំរ ស់ CDC ។ 

• ារៈសាំខាន់ថ្នការមិ្នម្កនធ្វ ើការត្ សិនន ើ៖ 

o ត្ សិនន ើ ៉ុគគលិកាននរាគសញ្ជា ជាំងឺ COVID-19  ូច ណ លបានពែ៌នន យ CDC 
 ូចជា ត្គនុនៅដ  ឬត្គនុញាក់ កែក ង ់ នងហ ើម្ ឬពិបាក ក នងហ ើម្ អស់កាល ាំង 
ឈឺាច់ ៉ុាំ ឬឈឺខល នួ ឈឺកាល បារ់ ង់រសជារិ ឬកល ិនកន ុងនពលងមីៗ ឈឺក រឹងត្ចម្៉ុេះ 
ឬនហៀរសាំនបារ ចង់ចង់កអ រួ កអ រួ ឬរាករសូ ឬ 

o ត្ សិនន ើកម្មករត្រូវនគនធ្វ ើនរាគវនិិចឆ ័យន ើញានជាំងឺ COVID-19 
នហើយម្ិនទន់ ញ្ច ់ការ ក់ឱ្យនៅ ច់ន យណ កនៅន ើយ ឬ 

o ត្ សិនន ើកនលងហួសរយៈនពល 14 ថ្ងៃម្ក 
 ៉ុគគលិកាែ ក់ានទាំនក់ទាំនងជាមួ្យនរោាែ ក់ 
ណ លត្រូវបាននគនធ្វ ើនរាគវនិិចឆ ័យថាានជាំងឺ  COVID-19 
នហើយត្រូវបាននគចរ់ទ៉ុកថាអាចឆ្លងបាន (ឧទហរែ៍ 
នៅណរសែ ិរកន ុងការរស់ ច់ពីនគ)។  

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

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

• ារៈសាំខាន់ថ្នការសាែ រថ្ ន យទឹក និងា  ូបានញឹកញា ់ 
រមួ្ានការ ៉ុសលាងនឹងា  ូ រយៈនពល 20  វនិទី 
(ឬន យនត្ ើទឹកអនម័្យសាែ រថ្ ណ លានារធារ៉ុ 
នអតាែ៉ុ លរិច ាំន៉ុរ 60% (លែ ាំន៉ុរ) ឬអ៉ុីសូត្ ូបា ែ៉ុ លរិច ាំន៉ុរ 70% 
(ត្ សិនន ើនលិរនលននេះម្ិនអាចទ៉ុកណកបរថ្ ក៉ុារណ លម្ិនានអែកនម្ើល) 
នៅនពលកម្មករនិនោជរិមិ្នអាចន ើរនៅកាន់ឡា ូរ ឬកណនលងលាងថ្  
 ូចាននៅកន ុង នសចកែ ីណែនាំរ ស់ CDC)។ ហាម្នត្ ើទឹកអនម្័យជាមួ្យនម្តាែ៉ុ ល  
ពីនត្ពាេះវាព៉ុលខាល ាំង ទាំងសត្ា ់ក៉ុារ និងម្ន៉ុសសនពញវយ័។ 

• ារៈសាំខាន់ថ្នការរកាចាៃ យពីោែ  ទាំងនៅកណនលងនធ្វ ើការ និងនត្ៅនា ងនធ្វ ើការ 
(សូម្អានណនែកអាំពីការរកាចាៃ យពីោែ ខាងនត្កាម្)។  

• ការនត្ ើត្បាស់របាាំងម្៉ុខបានត្រឹម្ត្រូវ រមួ្ាន៖ 

o របាាំងម្៉ុខម្ិនណម្នជាឧ ករែ៍ការពារខល នួ (PPE) ននេះនទ។ 

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 របាាំងម្៉ុខម្ិនជាំនួសភាពចាំបាច់សត្ា ់ការរកាចាៃ យពីោែ  
និងការលាងថ្ ញឹកញា ់នទ។ 

o ត្រូវពាក់របាាំងម្៉ុខត្គ នពញពនីលើត្ចម្៉ុេះ និងារ់។ 

o កម្មករត្រូវលាង ឬជូរទឹកអនម័្យសាែ រថ្  នៅម្៉ុននពល និងនត្កាយនពលពាក់ 
ឬរត្ម្ង់របាាំងម្៉ុខ។ 

o នជៀសវាងការ  េះពាល់ណភែក ត្ចម្៉ុេះ នហើយនិងារ់។ 

o ម្ិនត្រូវនត្ ើរបាាំងម្៉ុខណរមួ្យរមួ្ោែ  នហើយត្រូវនបាកសាែ រ 
ឬនបាេះនចលនត្កាយនត្ ើម្ែងរចួ។  

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

• ធានថាអែកន  ការ អែកសម ័ត្គចិរែ 
និង ៉ុគគលិកត្គ ់ត្ នភទទាំងអស់នៅឯកណនលងននេះក៏ទទួលបានការ ែុ្េះ ោែ លត្រឹម្
ត្រូវតាម្នោលននោបាយ ង្ហា រជាំងឺ COVID- -19 និងានការនគរ់នគង់សាា រចាំបាច់ 
និង 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 វធីិ្ រ ឋ ភិបាល   
ោាំត្ទការឈ ់សត្ាកឈឺនិងសាំែងកម្មករនិនោជិរសត្ា ់ជាំងឺ COVID- 19 រមួ្ាន
សិទធិឈ ស់ត្ាកឈឺរ ស់កម្មករនិនោជិរនត្កាម្ចា ់  ត្កមុ្ត្គួារ ាំ ូង សត្ា ់ 
ការនឆ្ល ើយរ ចាំនពាេះនម្នរាគវរី៉ុសកូរ៉ៃោូ។    

 

ការពត្ន្ត្សាយ ន្ត្ងិ ចធាន្ការម្រគ្ប់ម្រគ្ងសម្រាបប់ុគ្គ ាន ក់ៗ  

• នដល់សីរ៉ុែហភាពនិង / ឬការពិនិរយនរាគសញ្ជា សត្ា ់ ៉ុគគលិកទាំងអស់ 
(រា ់ ញ្ច លូទាំងអែកច៉ុេះកម្មសិកា អែកសម ័ត្គចិរែ។ ល។ ) 
នៅនពលច ់ននែើម្នវនរ ស់ពួកនគ។ ធានថាអែកនែល់ការនធ្វ ើនរសែ រកនរាគសញ្ជា  
ឬវាស់កាំនៅនជៀសវាងការ  េះពាល់ជិរសែ ិទធនឹងកម្មករ កន ុង 
គាល រណ 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។ 

• នលើកទឹកចិរែកម្មករនិនោជិរអែកសម ័ត្គចិរែ និងអែកទសសនណ លឈឺ ឬ ង្ហហ ញនរាគសញ្ជា  
COVID-19 ាែ ក់នៅនទេះ។ 

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.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


 

• និនោជកត្រូវនែល់ និងធានថា ៉ុគគលិក 
និងអែកសម ័ត្គចិរែនត្ ើឧ ករែ៍ការពារចាំបាច់ទាំងអស់ រមួ្ទាំងការការពារណភែក 
និងនត្ាម្ថ្ នៅនពលចាំបាច់។ 

• និនោជកត្រូវពិចរោថាកណនលងោណ លអាចនត្ ើនត្ាម្ថ្ ត្ នភទនបាេះនចលបាន 
ន ើម្បី ណនែម្ ន្រងគ ់នលើការលាងសាែ រថ្  ឬការនត្ ើទឹកអនម័្យសាែ រថ្ ញឹកញា ់ 
ឧទហរែ៍៖ សត្ា ់កម្មករណ លនធ្វ ើនរសែ រកនរាគសញ្ជា ឱ្យអែក ថ្ទ 
ឬត្គ ់ត្គងវរថ ុននសងៗណ លនគ  េះពាល់ជាទូនៅ។ 
កម្មករនិនោជិរគួរពាក់នត្ាម្ថ្ នៅនពលកាន់វរថ ុណ លត្ ឡាក់ន យារធារ៉ុរាវថ្នរាង
កាយ។ 

• កម្មករនិនោជិរត្រូវណរនៅកន ុងគាល រត្បាាំមួ្យហវ ីរពីអរិងិជន ឬម្ិរែរមួ្ការង្ហរ 
ត្រូវពាក់របាាំងការពារទីពីរ ណនែម្ (ឧ. របាាំងការពារម្៉ុខ ឬណវ៉ៃនតាស៉ុវរែ ិភាព) 
 ណនែម្នលើា ស់។ កម្មករទាំងអស់គួរណរការ់ នែយ 
នពលនវលានៅជិរនភញៀវកន ុងចាៃ យត្បាាំមួ្យហវ ីរ។ 

• ការនត្ ើត្បាស់ា សគឺជាការចាំបាច់នៅត្គ ់ទីកណនលងទាំងកន ុងអោរ និងខាងនត្ៅ។ 
អរិងិជនណ លម្ិននោរពតាម្ការណែនាំ គួរណរត្រូវបាននាំនចញពីកណនលងននេះជា 
 នទ ន់។ 
អន៉ុញ្ជា រឱ្យចូលនត្ ើសត្ា ់នភញៀវណ លត្រូវបាននលើកណលងពីការពាក់ា ស់ ូចានណចងកន ុ
ង ការណែនាំអាំពីការពាក់ា ស់រ ស់ CDPH។ 

• និនោជកត្រូវចរ់វធិានការសម្ត្ស  រមួ្ាននសចកែ ីត្ កាសជាាធារែៈ 
ការ ក់ាល កសញ្ជា នៅកន ុងទីតាាំងយ៉ុទធាន្រសែ  និងង្ហយនម្ើលន ើញ 
និងនៅកណនលង ញ្ជា ក់ការកក់ទ៉ុក ន ើម្បីរំលឹក ល់ាធារែជនថា
ពួកនគត្រូវការនត្ ើត្បាសា់ ស់នៅនពលម្ិនានការទទួលទន និងអន៉ុវរែការរកាគាល រ 
ម្ិន  េះពាល់ថ្នទម្៉ុខរ ស់ខល នួ នហើយគួរលាងថ្ ជាមួ្យា  ូនិងទឹកឱ្យបានញឹកញា ់
ោ ងនហាចោស់រយៈនពល 20  វនិទី និងនត្ ើទឹក 
អនម្័យលាងសាែ រថ្ ។ 

• សូម្រំលឹក ល់នភញៀវជាម្៉ុនឱ្យយកា ស់តាម្ 
ន ើមិ្ន ូនចែេះនទពួកនគម្ិនគួរត្រូវបានអន៉ុញ្ជា រឱ្យចូលកន ុង រនិវែ 
( រា ោានការនលើកណលង ូចានណចងកន ុងការណែនាំអាំពីការពាក់ា ស់រ ស់ 
CDPH )។ ពិចរោកន ុងការនែល់ា ស់ឱ្យនភញៀវណ លម្កម្ិនានា ស់តាម្ខល នួ។ 

• អរិងិជន និងនភញៀវគួរណរនធ្វ ើការពិនិរយកន ែ ខល នួ និង/ឬនរាគសញ្ជា នៅនពលម្ក ល់  
ស៉ុាំឱ្យពួកនគនត្ ើទឹកអាលក់៉ុលលាងថ្  និងពាក់ា ស់ម្៉ុខនៅនពលម្ិន រនិភាគ ឬនឹក។ 
និនោជកានសិទធិល៉ុ នចលការកក់សត្ា ់ ៉ុគគល/ត្កមុ្ណ លាននចញនរាគសញ្ជា  
លកខែៈជាត្ ព័នធ  និងម្ិនអន៉ុញ្ជា រឱ្យចូល។ 

•  ង្ហហ ញសាំែ៉ុ ាំថ្នចា ់ណ លអាចនម្ើលន ើញោ ងចាស់សត្ា ់នភញៀវនៅត្ចកចូលណ លជាល
កខខែឌ ថ្នការចូល។ 
ចា ់ននេះអាចរា ់ ញ្ច លូការណែនាំកន ុងការនត្ ើត្បាស់ទឹកអនម្័យលាងសាែ រថ្  
ពាក់ា សកន ុងនពលទសសន រកាចាៃ យរាងកាយពី ៉ុគគលិក និងនភញៀវ / 
ត្កមុ្ននសងនទៀរនជៀសវាងការ  េះពាល់ថ្នទម្៉ុខ 
ព័រ៌ានទាំនក់ទាំនងចាំបាច់សត្ា ់ណនែកស៉ុខភាពកន ុងរាំ ន់ និងការផ្ទល ស់ ្រូនសវាកម្ម។ 
នៅនពលោណ លអាចនធ្វ ើនៅបាន ចា ់គួរណរានជាលកខែៈឌីជីងល 
និងរមួ្ ញ្ច លូរ ូរាំោង។ 

 
 

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


 

រទបៀបការទធ្វ ើឱ្យាន្ែយ ់ទិញិូ  សាា សា 
ន្ត្ងសាល បទ់ម្ទរាគ្ 

• 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។ 

• នៅកណនលងណ លអាចនធ្វ ើនៅបានអន៉ុញ្ជា រឱ្យានោ ងនហាចោស់ 30 
នទីរវាងត្គួារននសងៗោែ នៅ រនិវែខាងកន ុងន ើម្បីឱ្យានខយល់នចញចូលបានត្រឹម្ត្រូវ។ 
ននេះអាចរមួ្ ញ្ច លូទាំងការកក់ទ៉ុកសត្ា ់សកម្មភាពកាំានែននត្ សិនន ើអាច។ 

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

• ជាញឹកញា ់ត្រូវណរាែ រ និងកាច រ់នម្នរាគនលើថ្នទណ ល  េះជាញឹកញា ់ ូចជា 
កណនលងកាន់ន ើកទវ រ រ ងការពារ ផ្ទទ ាំងត្ កាស ផ្ទល កពិព័រែ៍ ក៉ុងតាក់ ថ្ ទវ រ។ ល។ 
សហការគួីរណរកាំែរ់ និងសាល  ់នម្នរាគនលើថ្នទណ លក៉ុារង្ហយនឹង  េះ ូចជា 
ណនែកថ្ន ងអ ចួ និង នង្ហគ លរ ងណ លនៅជិរ ។ី 

• នលើកទឹកចិរែ ល់ការនត្ ើត្បាស់ការឥែទន និងត្ ព័នធ ទូទរ់
ន យម្ិនចាំបាច់  េះា ស៉ុីនគិរត្បាក់។  

• អន៉ុវរែការសាែ រឱ្យបានហមរ់ចរ់នូវណនែកខាងនត្ៅ និងកន ុងនទេះោណ ល ៉ុគគលិក 
ឬាធារែជនទាំនងជានត្ ើត្បាស់ ឬកាន់កា ់។ វាគួរណររមួ្ ញ្ច លូរាំ ន់ចរាចរែ៍ខាល ាំង 
និងកណនលងនធ្វ ើការរមួ្ោែ  (ការោិល័យ  នទ ់ត្ ជ៉ុាំ  នទ ់សត្ាក។ ល។ ) 
និងត្ចកនចញចូលណ លាន ( ង្ហា ន់ថ្ , ជនែែ ើរ, ក៉ុងតាក់ជនែដ ើរយនែ។ ល។ ) 

• នចៀសវាងការណចករំណលកទូរស័ពទ នងន លរ អាយកូម្ ឧ ករែ ៍ការង្ហរននសងនទៀរ 
ឬឧ ករែ៍ការោិល័យនៅកណនលង ណ លអាចនធ្វ ើនៅបាន។ ម្ិនត្រូវនត្ ើ PPE 
រមួ្ោែ ជា ច់ខារ។ 

• នៅនពលណ លរ ស់រ រទាំងននេះត្រូវណចករំណលក ជាមួ្យា ស៉ុីនសាែ រណ លសម្ត្ស  
សត្ា ់ថ្នទខាងនលើរវាងការផ្ទល ស់ ្រូ 
 រ កាការនត្ ើត្បាស់ោមួ្យកាន់ណរញឹកញា ់រមួ្ទាំងឧ ករែ៍ ូចខាងនត្កាម្៖ 
ឧ ករែ៍ការោិល័យណ លបានណចករំណលក ូចជាា ស៉ុីនងរចាំលងា ស៉ុីនទូរារ 
ា ស៉ុីនត្ពីន ទូរស័ពទ កាែ រច៉ុច នអធី្អមឹ្ ត្   ់កឹ  កណនលងទទួលនភញៀវ 
ការនត្ ើកណនលងការង្ហររមួ្ោែ   នត្ ើឧ ករែ៍អូឌីយ ូ  និងវនី អូ (ថ្ម្ ត្កូហវ នូមី្ត្កូហវ នូ  
ទូរទសសន៏ ង្ហហ ញរ ូជាន ើម្) អាយកូម្ រ៉ុ និងនៅអ ីា ស៉ុីន ក់កាក់  ា ស៉ុីនងររ ូ 
និងាស៉ុីនលក់សវ ័យត្ វរែ ិជាន ើម្។ 

• ណែនាំ ៉ុគគលិកឱ្យជូរសាែ រ និងកាច រ់នម្នរាគឧ ករែ៍ ណ ល ៉ុគគលិក 
និងនភញៀវបាននត្ ើរមួ្ោែ   ូចជា ប ៊ិច ណននទីជាន ើម្។ 

• នែល់ណននទីណ លអាចនចលបាន ម្ិននត្ ើណននទីរមួ្ នត្ ើខិរ ័ែណ ឬ នសៀវនៅណែនាំ។ ល។ 
នៅនភញៀវណ លាន លកខែៈឌីជីងល 
ន ើម្បីឱ្យនភញៀវអាចនម្ើលនលើឧ ករែ៍នអ ិចត្រូនកិផ្ទទ ល់ខល នួ ត្ សិនន ើអាច។ 
ត្ សិនន ើរ ស់រ រនត្ ើណរមួ្យម្៉ុខមិ្នអាចត្រូវបាននែល់ឱ្យ 
អែកអាចនែល់វរថ ុណ លអាចនត្ ើន ើងវញិបាន ម្៉ុន និងនត្កាយនពលនត្ ើរ សអ់រិងិជន។ 

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


 

• ន ើម្បីឱ្យវាត្រូវោែ នៅនឹងការពវកិចចរ ស់ម្ជឈម្ែឌ លចាំនពាេះជនពិការសូម្ ញ្ឈ ់ការនត្ ើ
ត្បាស់កាសអូឌីយ ូ  រមួ្ោែ ជាន ើម្ និងឧ ករែ៍ននសងនទៀរណ លនែល់ឱ្យនភញៀវ  ទ ើកណ ងណសា  
វាអាចត្រូវបានសាល  ់នម្នរាគបានោ ងត្រឹម្ត្រូវ។ 
ពិនត្ោេះជាមួ្យនរាងចត្កនលិរសាា រ រកិាខ រន ើម្បកីាំែរ់វធិានការថ្នការសាល  ់នម្នរាគ
ឱ្យបានត្រឹម្ត្រូវ ជាពិនសសសត្ា ់ថ្នទណ លានសភាពទន់ និងានរនធ   ូចជា
កាស ល ុ ។ 

•  ាំពាក់ឧ ករែ៏នៅាែ នីយកណនលងនធ្វ ើការជាមួ្យនលិរនលអនម្័យត្រមឹ្ត្រូវរមួ្ទាំង 
ណជលលាងថ្  និងឧ ករែ៏ជូរអនម័្យ។ 

• ធានថាសាា រអនម្័យសត្ា ់ ៉ុគគលិក និងនភញៀវ 
រកាបានត្ រិ រែ ិការនិងសុ្កទ៉ុកត្គ ់នពល និងនែល់ា  ូ  ត្ក ស 
និងទឹកអនម្័យលាងថ្ នៅនពលចាំបាច់។ នែលនូ់វទឹកអនម្័យលាងសាែ រថ្  
និងឡា  ូលាងថ្ សត្ា ់នភញៀវនទសចរណ លអាចនធ្វ ើនៅបាននៅរាំ ន់ណ លានចរាចរែ៍
ខាល ាំង ូចជា ត្ចកចូល។ 

• គួរ ាំន ើង និងនលើកទឹកចិរែការនត្ ើត្បាស់ឧ ករែ៍ណ លម្ិននត្ ើថ្  ន ើអាចនធ្វ ើបាន 
រមួ្ទាំងន ិកាមិ្នច៉ុច នភល ើងច ់សញ្ជា ចលន និងឧ ករែ៍ចក់ា  ូ  
និងឧ ករែ៍ហូរត្ក សន យសវ យ័ត្ វរែ ិ។ 

• 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 ងាជាំ
ងឺ (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។ 
អន៉ុវរែតាម្វធីិ្ ការសាែ រជាំងឺហឺរណ លានស៉ុវរែ ិភាព   វធីិ្ាន្រសែ  
ណ លបានណែនាំន យត្កសួង 
ស៉ុខាភិបាលរ ឋកាលីហវ ័រញា  នហើយធានថា ខយលល់ែ ។ 

• ន ើម្បីការ់ នែយហានិភ័យថ្នជាំងឺរលាកសួរធ្ៃន់ធ្ៃរថ្ន ជាំងឺ Legionnaires 
និងជាំងឺននសងនទៀរណ លទក់ទងនឹងទឹក ចរ់វធិានការ ន ើម្បីធានថាត្ ព័នធទឹក 
និង រកិាខ រននានស៉ុវរែ ិភាពកន ុងការនត្ ើត្បាស ់នទ  ់ពីការ ិទរយៈនពលយូរ។ 

• ន ើអាចនធ្វ ើនៅបាន, ក៉ុាំសាែ រកាំរាលឥ ឋន យនបាសសាែ រ ឬវធីិ្ននសង
នទៀរណ លអាច ាំ ណ កធារ៉ុ ងាជាំងឺចូលនៅកន ុងខយល់បាន ល៉ុេះត្តាណរម្ន៉ុសសទាំ
ងអស់នៅរាំ ន់ននេះានឈ៉ុរ PPE សម្ត្ស ។ នត្ ើា ស៉ុីន ូម្ធូ្លីណ លានរត្ម្ង 
HEPA នៅត្គ ់ទីកណនលងណ លអាចនធ្វ ើនៅបាន។ 

• នែល់នពលនវលាឱ្យ ៉ុគគលិកបាននរៀនលាងសាែ រថ្ កន ុងនា ងនវននធ្វ ើការរ ស់ពួកនគ។ 
ការង្ហរសាែ រគួរណរកាំែរ់កន ុងនា ងនធ្វ ើការណ លជាណនែកមួ្យថ្នភារកិចចការង្ហររ ស់ 
កម្មករ។ 

•  ដ រូនា ង ន ើចាំបាច់ន ើម្បីធានឱ្យបាននូវការសាែ រកណនលងនធ្វ ើការឱ្យបាននទៀងទរ់ 
និងហមរ់ចរ់។ ទិញនលិរនលជនត្ម្ើសននសងៗសត្ា ់ត្កមុ្ហ ៉ុនសាែ ររ ស់ភាគីទី ី 
ន ើម្បីជួយ ាំនពញរត្ម្ូវការសាែ រណ លនកើនន ើងតាម្ការចាំបាច់។  

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.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/OHB/Pages/OHWMay2020.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/OHB/Pages/OHWMay2020.aspx
https://www.cdc.gov/legionella/index.html
https://www.cdc.gov/legionella/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/building-water-system.html


 

ទោ ការែ៍ណែនាំសា ីពីការរកាិាៃ យពោីន  

• ការម្រពាន្៖ ការរកាចាៃ យពីោែ ណរឯងគឺម្ិនត្គ ់ត្ោន់ន ើម្បីការពារការឆ្លងថ្នជាំងឺ 
COVID-19។  

• អន៉ុវរែ វធិានការែ៍ននន ើម្បីធានបាននូវការរកាចាៃ យពីោែ  
ោ ងរិចត្បាាំមួ្យហវ ីររវាង ៉ុគគលិក និងនភញៀវ និងរវាងម្ន៉ុសសណ លកាំព៉ុងរង់ចាំ។ 
វាអាចរមួ្ ញ្ច លូទាំងការនត្ ើត្បាស់ភាគរ ូោមួ្យ ូចជា របាាំងកញ្ចក់ ឬរ ូសញ្ជា  
(ឧទហរែ៍ ផ្ទល កសញ្ជា ជាន់ ឬសញ្ជា សាគ លន់ ើម្បីចងអ ុល ង្ហហ ញកណនលងណ ល ៉ុគគលិក 
និងនភញៀវគួរណរឈរ)។ 

• ចរ់ណចងនរៀ ចាំនល វូនចញចូល ច់ន យណ កការ់តាម្កណនលងតាាំងពិព័រែ៍  វចិិត្រាល 
កណនលងចូលទសសន និងកណនលងនធ្វ ើការ ន ើម្បីជួយរកាចាៃ យពីោែ  
និងការ់ នែយការ  េះពាល់ោែ ន យថ្ច នយ ន ើសនិជាអាចនធ្វ ើបាន។ 
នរៀ ចាំ នងា ើរនល វូន ើរ នល វូឆ្លងការ់ ត្ចកាលឯកទិស ។ល។ សត្ា ់អែកនធ្វ ើនងមើរនជើង 
ន ើអាចនធ្វ ើនៅបាន ន ើម្បីការ់ នែយការន ើរខាវ រ់ណខវងនៅកន ុងកណនលងតាាំងពិព័រែ៍ 
និងកណនលងនធ្វ ើការ។ 

• ត្រូវ ក់តាាំងាល កសញ្ជា នៅតាម្ត្ចកនចញចូល កណនលងរង់ចាំ និងកណនលងទសសន 
និងឱ្យបានពាសនពញកណនលងតាាំងពិព័រែ៍ 
ន ើម្បីរំលឹក ល់អែកទសសនពីការរកាចាៃ យពីោែ  ការនត្ ើា ស់ពាក់ត្គ ម្៉ុខ 
និងនធ្វ ើអនម្័យថ្ ឱ្យបានត្រឹម្ត្រូវ នៅត្គ ់កាលៈនទសៈ។ 

• ណែនាំមិ្នឱ្យ ៉ុគគលិក 
និងនភញៀវជួ ជ៉ុាំោែ នៅកណនលងណ លានម្ន៉ុសសន ើរនចញចូលនត្ចើន ូចជា នទ ់ទឹក 
និងត្ចកាល។ 
ចរ់ណចងឱ្យ ៉ុគគលិកណែនាំនភញៀវណ លនៅទីកណនលងណ លានម្ន៉ុសសន ើរនចញចូលនត្ចើន 
និងរូចចនងែៀរទាំងកន ុង និងនត្ៅអោរ ន ើម្បី នញ្ច ៀសការត្ មូ្លនដ ុាំ។ 

• ត្រូវពិចរោអន៉ុវរែត្ ពន័ធកក់សាំ ៉ុត្រតាម្នា ង និង/ឬកក់សាំ ៉ុត្រទ៉ុកម្៉ុន 
ន ើម្បីកាំែរ់នពលនភញៀវចូលទសសន និងជួយរកាគាល ររាងកាយ។ 

• នរៀ ចាំកណនលងទសសនន ើងវញិសត្ា ់ការសណម្ដងផ្ទទ ល់ ការសណម្ដងរ ស់សរវ។ ល។ 
 ូនចែេះនទើ អាចរកាចាៃ យពីនភញៀវណ លម្កជាត្គួារ។ 
ត្រូវពិចរោអន៉ុវរែនរៀ ចាំកណនលងអងគ ុយទ៉ុកម្៉ុន ន ើម្បីនធ្វ ើជាឧទហរែ៍ ង្ហហ ញ 
និងឱ្យ ៉ុគគលិក ង្ហហ ញកណនលងអងគ ុយ ល់នភញៀវណ លម្កជាត្គួារ។ 

• កាំែរ់ចាំនួននភញៀវណ លម្កជាត្កមុ្ ចូលកន ុងអោរនៅតាម្ត្គួារ 
នភញៀវណ លម្កពីត្គួារណរមួ្យម្ិនចាំបាច់រកាគាល ររាងកាយនទ។ 

•  ាំ ណ កត្កមុ្អែកចូលទសសនណ លលាយ ាំត្កមុ្នភញៀវម្កជាត្គួារ 
និងត្កមុ្ជា ៉ុគគលណ លម្កពីត្គួារខ៉ុសោែ នៅកន ុងត្កមុ្ន ើរទសសនណរមួ្យ។ 
ម្គគ ុ នទសក៍នទសចរត្រូវណររកាចាៃ យោ ងនហាចោស់ត្បាាំមួ្យហវ ីរពនីភញៀវ។ 

• នរៀ ចាំកណនលងអងគ ុយទសសន រ៉ុ នៅអី  ង់អងគ ុយ។ល។ 
និង/ឬក៏ កកណនលងអងគ ុយខលេះនចញ 
ន ើម្បីឱ្យានគាល ររាងកាយោ ងរិចត្បាាំមួ្យហវ ីរពីអែកអងគ ុយាែ ក់ៗ។ 
 ក់ាល កសញ្ជា នៅនលើកណនលងអងគ ុយរមួ្ោែ  ឬកណនលងអងគ ុយណ លម្ិនអាច កនចញបាន 
( ង់អងគ ុយ ។ល។) ន ើម្បីរំលឹកនភញៀវពីការរកាគាល ររាងកាយពីអែកនត្ៅត្កមុ្។ 

• ត្រូវពិចរោ កនចញ  ទិ  ក់ ច់ន យណ កពីោែ  
ឬត្គ ់ត្គងវរថ ុតាាំង ង្ហហ ញ  េះពាល់នន ូចជាកញ្ចក់  េះ  ង្ហា ន់ថ្ ច ់កាន់ នត្គឿងច៉ុច 



ទូរស័ពទ និងឧ ករែ៍ាដ  ់ននសងនទៀរ រ ស់រ រកាន់ហែ ឹងថ្  ទវ ររ៉ុញ ។ល។ 
ត្រូវពិចរោនដល់ប ៊ិច និងត្ក សណ លនត្ ើនហើយនបាេះនចលបាន 
និងចរ់តាាំង ៉ុគគលិកន ើម្បីត្រួរពិនិរយ និងសាែ រនម្នរាគនលើថ្នទណ លនត្ ើរចួម្ដងៗ ។ល។ 
ត្រូវានទឹកអនម័្យលាងសាែ រថ្  និង/ឬសាា រលាងថ្ តាម្កណនលងលាងថ្  
និងនសែ ើឱ្យនភញៀវទាំងអស់លាងថ្ ម្៉ុន និងនត្កាយនពល  េះពាល់វរថ ុតាាំង ង្ហហ ញ។ 
ត្រូវពិចរោឱ្យបានលែ ិរលែន់នលើការ ិទកណនលងតាាំងពិព័រែ៍នននៅនពលណ លអាចនធ្វ ើ
បាន ជាពិនសសនៅនពលក៉ុារណ លនម្ើលនៅអាចនឹង  េះពាល់ 
ឬនត្ ើត្បាស់វរថ ុតាាំង ង្ហហ ញន យម្ិនបានលាងថ្  ឬសាែ រនម្នរាគត្រឹម្ត្រូវ។ 

• ត្រូវពិចរោនដល់ជូន ៉ុគគលិក ម្គគ ុ នទសក៍  ៉ុគគលិកហារ់ការ និង
អែកសម ័ត្គចិរែននណ លនសែ ើស៉ុាំណកសត្មួ្លការពវកចិចការង្ហរ
ន ើម្បីការ់ នែយការ  េះពាល់ន យផ្ទទ ល់ជាមួ្យនឹងនភញៀវ និង ៉ុគគលិក ថ្ទនទៀរ
(ឧទហរែ៍៖  ដ រួពីការ គិរល៉ុយផ្ទទ ល់នៅជាការនរៀ ចាំ ញ្ា ីារនពើភ័ែឌ
ឬនរៀ ចាំតាម្រត្ម្ូវការរ ឋបាលតាម្ត្ ព័នធក៉ុាំពយូ រទ័រ)។

• ត្រូវចរ់ណចងការង្ហរ នៅនពលចាំបាច់ និងអាចនៅរចួ
ន ើម្បីកាំែរ់ចាំនួន ៉ុគគលិកនៅកណនលងនធ្វ ើការនីមួ្យៗ អាចរចួានការរនរៀ ចាំកាលវភិាគ
(ឧទ.នរៀ ចាំនា ងនចញ និងចូលនធ្វ ើការមិ្នឱ្យជាន់ោែ )
 ក់ថ្ងៃឆ្ល ស់ោែ សត្ា ់ការនធ្វ ើការនៅកណនលង ត្រ  ់នៅកណនលងនធ្វ ើការជា ាំោក់កាល 
ឬ នែនត្ ើត្ ព័នធក៉ុាំពយូ រទ័ន ើសិនជាអាច។ 

• នរៀ ចាំកណនលងការោិល័យ កណនលងនធ្វ ើការ  ញ្ឆ រច៉ុេះន ម្ េះនចញ ។ល។
ន ើម្បីឱ្យានគាល រោ ងរិចត្បាាំមួ្យហវ ីររវាង ៉ុគគលិកាែ ក់ៗនៅកណនលងនធ្វ ើការ។

• នរៀ ចាំន ើងវញិ  រ ៉ឹររបិរ ឬ ិទ នទ ់សត្ាក
នហើយនរៀ ចាំកណនលងសត្ាកននសងណ លានការរកាចាៃ យពីោែ ន ើអាចនៅរចួ។
កាំែរ់ចាំនួនម្ន៉ុសសណ លជិេះជនែែ ើរយនែម្ដងៗ។

• ការកាំែរ់នា ងសត្ាក ោែ ក់ោែ  ត្ស តាម្ ទ បញ្ារែ ិត្បាក់ឈន លួ
និងនា ងនពលន ើម្បីរកាពិធ្ីការរកាចាៃ យពីោែ ។

• ល៉ុ  ាំបារ់ការ  េះពាល់ផ្ទទ ល់ចាំនពាេះការត្ គល់ទាំនិញនៅកណនលងនធ្វ ើការ។ 

• ន ើអាចនធ្វ ើបាន សូម្ ាំន ើងសាា រជាំនួយសត្ា ់ការ ញ្ជ នូអាហារ  ូចជានធ្ែ ើរ
និងកាែ រត្ពឹរែ ិ ័ត្រន ើម្បកីារ់ នែយការច ់ថ្ ោែ ពីាែ ក់នៅាែ ក់។

• នរៀ ចាំកណនលងចរោនយនែជាងមីន ើម្បីកាំែរ់ចាំែ៉ុ ចណ លត្ មូ្លនដ ុាំ
និងនធ្វ ើត្បាក ថាានកណនលង ក់ ច់ន យណ កោែ បានត្រឹម្ត្រូវ (ឧទ.នៅត្គ ់ជួរ
ឬកណនលងចរ ការ ង់ត្បាក់ន យម្ិន  េះា ស៉ុីនគិរត្បាក់។ល។)

• នចៀសវាងនត្ ើត្បាសោ់នយនែ  នពលនធ្វ ើ ាំនែើរកន ុង រនិវែអោរនធ្វ ើការ ន ើអាចនៅរចួ
ារម្នទ ីរ  វចិិត្រាល សួនចារ សួនសរវ ជលវ ប ឋ ន ។ល។ គួរកាំែរ់នសវាកម្ម ឹកនៅម្ក
នពលណ លអាចនធ្វ ើបាន និងត្ស នៅតាម្ការពវកិចចចាំនពាេះជនពិការ។

1
 លកខខែឌ រត្មូ្វ ណនែម្ត្រូវបានចរ់ទ៉ុកថាាននត្ោេះថាែ ក់ ល់ត្ ជាជន។ 

និនោជិរត្រូវណរនោរពតាម្សដ ង់ រ Cal/OSHAទាំងអស់នហើយនត្រៀម្ខល នួន ើម្បនីោរពតាម្ការណែនាំរ ស់ 

Cal/OSHA ក៏ ូចជាការណែនាំរ ស ់ម្ជឈម្ែឌ លត្គ ់ត្គង និង ង្ហា រជាំងឺ (CDC) រមួ្ទ ាំង 

ម្នទ ីស៉ុខភាពាធារែៈថ្នរ ឋ California (CDPH) នង  ណ រ។ 

 ណនែម្នទៀរនិនោជកត្រូវនត្រៀម្ខល នួន ើម្បណីកណត្ ត្ រិ រែ ិការរ ស់ខល នួនៅនពលនោលការែ៍ណែនាំានការ

ផ្ទល ស់ ដ រូ។ 

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

	ទិដ្ឋភាពទូទៅ
	គោលបំណង
	បម្រើបម្រាស់របាំងមុខដែលតម្រូវ
	ផែនការជាក់លាក់សម្រាប់កន្លែងធ្វើការ
	ប្រធានបទសម្រាប់បណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិក និងអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត
	ការពិនិត្យ និងវិធានការគ្រប់គ្រងសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ៗ
	របៀបការធ្វើឱ្យមានខ្យល់ចេញចូល សម្អាត និងសម្លាប់មេរោគ
	គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការរក្សាចម្ងាយពីគ្នា



