ការបង្កាារជំំងឺឺ COVID-19 ៖
ការការពារផ្លូូ វ� ដង្ហើ�ើ�មសម្រា�ប់់
ការថែ�ទាំំ និិងរក្សាាលំំនៅ�ដ្ឋាាន
ធនធាននេះ�ះគឺឺសម្រា�ប់់និិយោ�ជិិកដែ�លផ្ដដ ល់់ការថែ�ទាំ ំ
សម្រា�ប់់មនុុស្សសចាស់់ ឬអ្នន កផ្សេ�េងទៀ�ៀតនៅ�ផ្ទះះ � មណ្ឌឌល
ថែ�ទាំ ំដែ�លមានជំំនាញ ផ្ទះះ �គ្រួ�ួសារមនុុស្សសពេ�ញវ័ ័យ មណ្ឌឌល
រស់់នៅ�ដែ�លបានជួួ យ មណ្ឌឌលថែ�ទាំ ំរយៈៈពេ�លយូូរ។ វាផ្ដដ ល់់
ព័័ត៌៌មានមូូ លដ្ឋាាន និិងតំំណគេ�ហទំំព័័រអំំពីីការបង្កាារជំំងឺឺ
COVID-19។
សាលាកបត្រ�ព័័ត៌៌មាននេះ�ះត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ �បច្ចុុ�ប្បបន្នន ភាពនៅ�
ថ្ងៃ�ៃទីី 30 ខែ�មីីនា ឆ្នាំំ� 2021។ ដូូ ចដែ�លលក្ខខ ខណ្ឌឌផ្លាាស់់ប្ដូូ �រ
សូូ មពិិនិិត្យយមើ�ើលសម្រា�ប់់ការធ្វើ�ើ �បច្ចុុ�ប្បបន្នន ភាពបន្ថែ�ែ មនៅ�
www.Lni.wa.gov/CovidSafety។

ការបន្ថយតម្រូវការបំពង់ខ្យល់
ការផ្លាាស់់ប្ដូូ �រខាងក្រោ��មចំំពោះ�ះការកំំណត់់ថែ�ទាំ ំ និិងការ
អនុុវត្ដដការងារអាចជួួ យកាត់់បន្ថថ យតម្រូ�ូវការការពារ
ផ្លូូ វដង្ហើ�
�
ើ �ម។

នឹឹងលក្ខខ ណៈៈវិ ិនិិច្ឆ័័�យទីីភ្នាាក់់ងារការពារបរិ ិស្ថាា ន
សម្រា�ប់់ការប្រើ��ើប្រ�ឆាំំងនឹឹងមេ�រោ�គកូូ រ៉ូូ�ណាគឺឺនៅ�
www.epa.gov/pesticide-registration/
list-n-disinfectants-coronavirus-covid-19.

 ឱ្យយអតិិថិិជនពាក់់ម៉ាាស់់ពេ�លបុុគ្គគលិិកនៅ�ជិិត។
បំំពង់់ខ្យយល់់ វត្ថុុ�ដែ�លអាចចោ�លបាន និិង
ម៉ាាស់់ពេ�ទ្យយ របាំំងការពារមុុខ
ម៉ាាស់់ប្រើ��ើអាស្រ័�័យលើ�ើកម្រិ�ិតហានិិភ័័យដែ�លបានកំំណត់់
សម្រា�ប់់ភារកិិច្ចចការងារ ឬសកម្មម ភាព មានប្រាំ�ំកម្រិ�ិត
ហានិិភ័័យ - ធ្វេ�េសប្រ�ហែ�ស ទាម មធ្យយម ឃ្ពព ស់់ និិងខ្ពព ស់់
ខ្លាំំ�ង។ លក្ខខ ណៈៈវិ ិនិិច្ឆ័័�យទូូ ទៅ�សម្រា�ប់់កម្រិ�ិតនីីមួួយៗ ការ
ពន្យយល់់ពីីរបៀ�ៀបដំំណើ�ើរការម៉ាាស់់ និិងសំំណួួរ និិងចម្លើ�ើ�យ
ទូូ ទៅ�ការផ្ដដ ល់់ម៉ាាស់់ក្នុុ�ងម៉ាាស់់បែ�បភារកិិច្ចចបែ�បណារបស់់
L&I នៅ� www.Lni.wa.gov/go/F414-168-000.

 ការកំំណត់់ចំំនួួនបុុគ្គគលិិកផ្ដដល់់ការថែ�ទាំ ំអតិិថិិជន

ម៉ាាស់់ ៖ N95s, P100s ឬបំំពង់់ខ្យយល់់ផ្សេ�េងទៀ�ៀតសម្រា�ប់់
ប្រ�ភេ�ទការងារដូូ ចជា “ហានិិភ័័យខ្ពព ស់់” និិងការងារ
“ហានិិភ័័យខ្ពព ស់់ខ្លាំំ�ង” ភាគច្រើ��ើន។

 ដាក់់អ្ននកជំំងឺឺ COVID-19 នៅ�ជិិតគ្នាាដើ�ើម្បីី�

ប្រ�ភេ�ទនៃ�ការងារទាំ ំងនេះ�ះរួ ួមមាន៖

ដោ�យផ្ទាាល់់។ ឧទាហរណ៍៍ រួ ួមបញ្ចូូល
� កិិច្ចចការ ដូូ ច្នេះ�ះ�
បុុគ្គគលិិកមិិននៅ�ជិិតៗគ្នាា។
កាត់់បន្ថថ យចំំនួួនបុុគ្គគលិិកដែ�លតម្រូ�ូវឱ្យយធ្វើ�ើ �ការ
ជាមួួ យពួួ កគេ�។

 ការជួួ យជាមួួ យនឹឹងនីីតិិ វិ ិធីីដូូចជាការបឺឺត ការ

 ស្ថាានីីយចេ�ញ ចូូ ល អនាម័័យសម្រា�ប់់ការការពារ

ផ្ទាាល់់ខ្លួួ �ន (PPE) និិងការផ្គគ ត់់ផ្គគង់់ផ្សេ�េងទៀ�ៀតដើ�ើម្បីី�
បង្កាារបុុគ្កកលិិកពីីការជួួ បជុំំ�គ្នាា និិងការចូូ លជិិត
អតិិថិិជន។

 ប្រើ��ើវាំំងនន ឬរបាំំងផ្សេ�េងទៀ�ៀតដើ�ើម្បីី�កំំណត់់ការរី ីក
រាលដាលនៃ�អ្នន កជំំងឺឺឆ្លលង។

 ប្រើ��ើ PPE ផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លបានតម្រូ�ូវ (ដូូ ចជាវ៉ែែ�នតា
ស្រោ��មដៃ� អាវរលុុង) ការលាងដៃ� និិងអនាម័័យ
ការប្រុ� ុងប្រ�យ័័ត្ននស្ដដង់់ដារ និិងការការអនុុវត្តតការ
រម្ងាា ប់់មេ�រោ�គ។ បញ្ជីី �រម្ងាា ប់់មេ�រោ�គដែ�លឆ្លើ�ើ�យតប

ព្យាាបាលដោ�យបំំពង់់ និិងលំំហាត់់ដកដង្ហើ�ើ �មដែ�ល
ទាមទារនិិរន្ដដ រភាព ទំំនាក់់ទំំនងជិិត (ឧ ក្នុុ�ងចម្ងាា យ
បីីហ្វីី�ត) ជាមួួ យអតិិថិិជនដែ�លមានសុុខភាពល្អអ
(ឧ មិិនដឹឹង ឬសង្ស័័�យថាមានជំំងឺឺ COVID-19) ហើ�ើយ
មានសក្ដាានុុពលឱ្យយបុុគ្គគលិិកងាយរងភាគល្អិិ�តតូូ ចៗ
និិងដំំណក់់ទឹឹកដែ�លបញ្ចេ�េ ញដោ�យម៉ាាស៊ីី�នមេ�។

 ការងូូ តទឹឹក ការផ្ដដល់់ចំំណីី និិងសកម្មម ភាពថែ�ទាំ ំ

ផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លទាមទារទំំនាក់់ទំំនងជិិងជាមួួ យ
អតិិថិិជនដែ�លមានសុុខភាពល្អអ ប៉ុុ�ន្មាា នដងក្នុុ�ង
មួួ យថ្ងៃ�ៃសម្រា�ប់់រយៈៈពេ�លលើ�ើសពីី 10 នាទីីក្នុុ�ងមួួ យ
ម៉ោ�ោង។

Division of Occupational Safety and Health
www.Lni.wa.gov/safety-health

1-800-423-7233

 ការថែ�រក្សាាផ្ទះះ� និិងសកម្មម ភាពសកម្មម ភាពសម្អាា ត

ផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ក្នុុ�ងចម្ងាា យប្រាំ�ំមួួយហ្វីី�តពីី
ឹ ឬសង្ស័័�យថាមានជំំងឺឺ COVID-19។
អតិិថិជ
ិ នដែ�លដឹង

ម៉ាាស់់ការពារអ្នន កពាក់់ពីីការស្រូ�ូ បភាគល្អិិ�តឆ្លល ងដែ�លមាន
សក្ដាានុុពលតាមខ្យយល់់។ ស្ទីី�លដោ�យគ្មាា នវ៉ាាល់់ដកដង្ហើ�ើ �ម
ចេ�ញក៏៏អាចបង្កាារការស្រូ�ូ បចូូលភាគល្អិិ�តឆ្លល ងដែ�លមាន
សក្ដាានុុពលពីីការបញ្ចេ�េ ញទៅ�ក្នុុ�ងខ្យយល់់។
ម៉ាាស់់មួួយចំំនួួនពឹឹងផ្អែ�ែកលើ�ើត្រា�ខ្យយល់់ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ �ការ
ប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិទ្ធធភាព (ឧ N95s, P100s)។ ផ្សេ�េងទៀ�ៀត
រួ ួមទាំ ំងបំំពង់់ខ្យយល់់បញ្ចេ�េ ញខ្យយល់់អាកាសបរិ ិសុុទ្ធធ (PAPRs)
ត្រូ�ូវ-រលុុង និិងអាចចូូ លតាមរោ�មមុុខ។
ូ
ម៉ាាស់់តឹឹង-ត្រូ�ូវត្រូ�វតែ�មិ
ិនបានប្រើ��ើរហូូ តដល់់អ្ននកធ្វើ�ើ �ការ
ឆ្លល ងកាត់់ការធ្វើ�ើ �តេ�ស្ដដសមលើ�ើកដំំបូូងសម្រា�ប់់ម៉ូូ�ឌែ�ល
ជាក់់លាក់់ និិងទំំហំំបំំពង់់ខ្យយល់់ដែ�លបានប្រើ��ើ។
ម៉ាាស់់ត្រូ�វូ -តឹឹង និិងត្រូ�ូវរលុុងបានប្រើ��ើសម្រា�ប់់បង្កាារជំំងឺឺ
COVID-19 ត្រូ�ូវតែ�មាន លេ�ខអនុុម័័ត “TC” ពីី វិ ិទ្យាាស្ថាា ន
ជាតិិសុុវត្ថិិ�ភាព និិងសុុខភាពការងារ (NIOSH) ឬការ
អនុុម័័តសមមូូ លពីីភ្នាាក់់ងារបរទេ�សក្រៅ��សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក
បានបោះ�ះពុុម្ពពលើ�ើម៉ាាស់់ ឬក្នុុ�ងកញ្ចច ប់់ផលិិតផល។ N95
មួួ យចំំនួួនក៏៏ត្រូ�វូ បានអនុុម័័តដោ�យរដ្ឋឋបាលចំំណីីអាហារ
និិងគ្រឿ��ឿងញៀ�ៀន (FDA) ជាម៉ាាស់់ពេ�ទ្យយ។
ដូូ ចដែ�លជំំនួួសបំំពង់់ខ្យយល់់ N95 (និិងដើ�ើម្បីី�អភិិរក្សសការ
ផ្គគ ត់់ផ្គគង់់) និិយោ�ជិិកអាចផ្ដដ ល់់បបុុគ្គគលិិកផ្សេ�េងទៀ�ៀតរបស់់
ពួួ កគេ�នូូ វបំំពង់់ខ្យយល់់ NIOSH ដែ�លបានអនុុម័័តដែ�ល
ផ្ដដ ល់់ការការពារកម្រិ�ិតខ្ពព ស់់ជាង ដូូ ចជា ៖

 ម៉ូូ�ឌែ�លតម្រ�ងមុុខផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លទាក់់ទងនឹឹង
N99-N100, R95-R100, ឬ P95-P100។

 ម៉ូូ�ឌែ�លតម្រ�ងមុុខពាក់់កណ្ដាា

ល ឬពេ�ញជាមួួ យ
តម្រ�ង N-, R-, ឬ P-, 95, 99, ឬ 100 ដែ�លអាចប្ដូូ �រ
បានភ្ជាា ប់់នឹឹងមុុខរាងដូូ ចកៅ�ស៊ូូ� ។

 ក្រ�ណាត់់ ឬប្រ�ភេ�ទមួួ យសុុវត្ថិិ�ភាព PAPR ដែ�លភ្ជាា ប់់
ជាមួួ យ P-100 តម្រ�ង (ឬ P-100)។

ម៉ាាស់់ដែ�លប្រើ��ើបានតែ�ម្ដដ ង និិងម៉ាាស់់ពេ�ទ្យយ៖ ម៉ាាស់់ពេ�ទ្យយ
(ដោ�យ ឬមិិនមានរបាំំងមុុខភ្ជាា ប់់សម្រា�ប់់ការពារភ្នែ�ែក)
ម៉ាាស់់នីីតិិ វិ ិធីី ម៉ាាស់់តាមចំំណូូលចិិត្តត KN95 ឬម៉ាាស់់ដែ�ល
អាចប្រើ��ើបានតែ�ម្ដដ ងផ្សេ�េងទៀ�ៀតត្រូ�ូវបានតម្រូ�ូវសម្រា�ប់់
ប្រ�ភេ�ទការងារដូូ ចជា “ហានិិភ័័យមធ្យយម។”
ប្រ�ភេ�ទការងារនេះ�ះរួ ួមមានការថែ�រក្សាាផ្ទះះ � ការថែ�ទាំ ំ
ផ្ទាាល់់ខ្លួួ �ន និិងភារកិិច្ចចផ្សេ�េងទៀ�ៀតជិិតមនុុស្សសដែ�លមាន
សុុខភាពល្អអ ពេ�លបុុគ្គគលិិកអាចនៅ�ជិិតចម្ងាា យប្រាំ�ំមួួយ
ហ្វីី�ត លើ�ើកលែ�ងតែ�ប៉ុុ�ន្មាា នដងក្នុុ�ងមួួ យថ្ងៃ�ៃពេ�លពួួ កគេ�ត្រូ�ូវ
មកជិិតនរណាម្នាាក់់ចម្ងាា យប្រាំ�ំមួួយហ្វីី�តប៉ុុ�ន្មាា ននាទីី។
ម៉ាាស់់ដែ�លអាចប្រើ��ើបានតែ�ម្ដដ ងផ្ដដ ល់់ការការពារមួួ យចំំនួួន
ការស្រូ�ូ បចូូលភាគល្អិិ�តឆ្លល ងដែ�លមានសក្ដាានុុពលតាម
ខ្យយល់់ ប៉ុុ�ន្ដែ�ែមានការការពារតិិចជាងបំំពង់់ខ្យយល់់។ ពួួ កគេ�

ក៏៏អាចជួួ យការពារការស្រូ�ូ បភាគល្អិិ�តឆ្លល ងដែ�លមាន
សក្ដាានុុពលតាមខ្យយល់់។
គម្រ�បបិិទមុុខ ៖ នៅ�តិិចបំំផុុត បុុគ្គគលិិកត្រូ�ូវតែ�ពាក់់
គម្រ�បបិិទមុុខ លុះះ�ត្រា�ពួួ កគេ�នៅ�តែ�ឯង ឬធ្វើ�ើ �ការ
ដោ�យឡែ�កពីីអ្ននកដទៃ�។
គម្រ�បបិិទមុុខការពារអ្នន កដទៃ�ដោ�យផ្ដដ ល់់របាំំងផ្ដដ ល់់
ខ្លួួ �នដើ�ើម្បីី�រក្សាាការស្រូ�ូ បចូូលភាគល្អិិ�តឆ្លល ងដែ�លមាន
សក្ដាានុុពលតាមខ្យយល់់។ ពួួ កគេ�ក៏៏ការពារអ្នន កពាក់់ពីី
ភាគល្អិិ�ត (ដំំណក់់ទឹឹក) បញ្ចេ�េ ញពីីអ្ននកផ្សេ�េងដែ�លក្អអ ក
ឬកណ្ដាាស់់នៅ�ជិិត។
ូ
គម្រ�បបិិទមុុខត្រូ�វតែ�គ្រ�បចម្រុះ�ះ�
និិងមាត់់ និិងសមនឹឹង
ភាពស្រួ�ួ ល ហើ�ើយនឹឹងទល់់នឹឹងមុុខ។

នៅ�ពេ�លម៉ាាស់់ N95 មិិនអាចរកបាន
ឬមានកំំណត់់។
នៅ�ពេ�លម៉ាាស់់ NIOSH- ដែ�លបានអនុុម័័តមានកំំណត់់
និិយោ�ជកគួួ រតែ�ធ្វើ�ើ �តាមយុុទ្ធធសាស្ដ្រ�រណែ�នាំំដោ�យ
មជ្ឈឈមណ្ឌឌលគ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងបង្កាារជំំងឺឺ (CDC) សម្រា�ប់់
លក្ខខ ខណ្ឌឌ “សាមញ្ញញ ” “យថាភាព,” ឬ “វិ ិបត្តិិ�”។
ប្រ�សិិនបើ�ើ N95 មិិនអាចរកបានសម្រា�ប់់សកម្មម ភាព
ហានិិភ័័យខ្ពព ស់់ ម៉ាាស់់ NIOSH-សមមូូ លដែ�លបានអនុុម័័ត
(ពីីដៃ�គូូ ក្រៅ��សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក) អាចប្រើ��ើបន្ទាា ប់់ពីីអ្ននកប្រើ��ើ
ឆ្លល ងកាត់់ការធ្វើ�ើ �តេ�ស្ដដសមដំំបូូង។ ប្រើ��ើម៉ាាស់់ពេ�ទ្យយ FDAដែ�លបានអនុុម័័តជាមួួ យរបាំំងមុុខគឺឺជាជម្រើ��ើសមួួ យ
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�
ះ �នៅ�ពេ�លនិិយោ�ជិិកអាចបង្ហាា ញថាពួួ កគេ�កំំពុុង
បន្ដដ ខិិតខំំលទ្ធធ កម្មម ផ្ដដត់់ផ្គគង់់ដោ�យមិិនជោ�គជ័័យ។
ស្វែ�ែ ងរកយុុទ្ធធសាស្ដ្រ�រ CDC សម្រា�ប់់នៅ�ពេ�ល N95
មានកំំណត់់នៅ� www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
hcp/respirators-strategy/index.html.
Find the CDC Table 1 of respirators from other
countries with approvals similar to NIOSH at
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/
conserving-respirator-supply.html.

ិ
ការប្រើ��ើម៉ាាស់់ ដែ�លមានកំំណត់់ឡើ�ើងវិញ
នៅ�ពេ�លថែ�ទាំំអ្ននកជំំងឺឺ COVID-19
ការប្រើ��ើម៉ាាស់់ ដែ�លមានកំំណត់់ឡើ�ើង វិ ិញអាចចាំំបាច់់។
ទោះ�ះជាយ៉ាាងណា ការប្រុ� ុងប្រ�យ័័ត្ននគួួរតែ�ត្រូ�ូវបានប្រើ��ើ។
ធ្វើ�ើ �តាមការណែ�នាំំ CDC សម្រា�ប់់ការប្រើ��ើឡើ�ើង វិ ិញ ឬ
បន្ថេ�េ មពេ�លវេេលាប្រើ��ើក្រោ��មយុុទ្ធធសាស្ដ្រ�រ សមត្ថថភាពវិ ិបត្តិិ�
នៅ� www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/
respirators-strategy/index.html.
ស្វែ�ែ ងរកវិ ិធីីកាត់់បន្ថថ យរោ�គលើ�ើផ្ទៃ�ៃម៉ាាស់់ដើ�ើម្បីី�ពន្យាាពេ�ល
ប្រើ��ើរបស់់ពួួកគេ�។ ឧទាហរណ៍៍ ប្រើ��ើរបាំំងមុុខដែ�លអាច
សម្អាា តបាន (តាមចិិត្តត) ឬម៉ាាស់់ពេ�ទ្យយលើ�ើ N95។

ការប្រើ��ើម៉ាាស់់ដែ�លបានតម្រូ�ូវ ទល់់នឹឹងស័្ម� មគ្រ�
ចិិត្តត
ក្នុុ�ងស្ថាា នភាព “ធ្វេ�េសប្រ�ហែ�ស” ដល់់ “ហានិិភ័័យមធ្យយម”
ដែ�លម៉ាាស់់មិិនត្រូ�ូវបានតម្រូ�ូវ និិយោ�ជកអាចស្នើ�ើ �ឱ្យយប្រើ��ើ
ម៉ាាស់់ស័្មម�គ្រ�ចិិត្តត។ ដោ�យសារតែ�កង្វះះ�ខាត N95 ដែ�លអាច
កើ�ើតមាន និិយោ�ជកចង់់លើ�ើកទឹឹកចិិត្តតឱ្យយប្រើ��ើម៉ាាស់់មុុខ
ប្រ�ភេ�ទផ្សេ�េងដូូ ចជាម៉ាាស់់ធូូលីីមិិនមែ�នជា NIOSH ដែ�ល
បានអនុុម័័ត (ចំំណូូលចិិត្តត) ឬ KN95។
មុុនពេ�លនិិយោ�ជិិតប្រើ��ើម៉ាាស់់ស័្មម�គ្រ�ចិិត្តត និិយោ�ជក
ត្រូ�ូវតែ�ផ្ដដ ល់់ព័័ត៌៌មានពួួ កគេ�ក្នុុ�ង WAC 296-842-11005
តារាងទីី 2 (មើ�ើល https://app.leg.wa.gov/wac/
default.aspx?cite=296-842-11005).

ិ ការពារផ្លូូ វ� ដង្ហើ�ើ�ម
កម្មមវិធីី
មុុនពេ�លទាមទារម៉ាាស់់នៅ�កន្លែ�ែ ងធ្វើ�ើ �ការ និិយោ�ជក
ត្រូ�ូវតែ�៖
�
ើ �មជាលាយលក្ខខ ណ៍៍
 បង្កើ�ើ�តកម្មម វិ ិធីីការពារផ្លូូ វដង្ហើ�

អក្សសរ និិងចាត់់តាំំងអ្នន កគ្រ�ប់់គ្រ�ងកម្មម វិ ិធីី។ ស្វែ�ែ ងរក
កម្មម វិ ិធីីដើ�ើម្បីី�ប្ដូូ �រតាមបំំណងនៅ� www.Lni.wa.gov/
safety-health/_docs/Respirator-ProgramTemplate%20-Guide-for-N95-Use-in-LTCDuring-the-COVID-19-Pandemic.docx.

 ជ្រើ��ើស និិងផ្ដដល់់ម៉ាាស់់សមរម្យយដោ�យមិិនគិិតថ្លៃ�ៃពីី
និិយោ�ជិិត។

ធនធានការបណ្ដុះ
ះ � �បណ្ដា
ាល និិងការតេ�ស្ដដសម

 ដេ�អូូ ណែ�នាំំបង្ហាា ញពីីរបៀ�ៀបតេ�ស្ដដ សមម៉ាាស់់ N95 ៖

www.youtube.com/watch?v=FxpVsm3OhLY

 ម៉ូូ�ឌុុលបណ្ដុះះ � �បណ្ដាា

លអន្ដដ កម្មម គ្រ�បដណ្ដដប់់
លើ�ើម៉ាាស់់មូូលដ្ឋាាន N95 និិងផ្សេ�េងទៀ�ៀត៖
http://wisha-training.Lni.wa.gov/training/
articulate/dustmasks/story.html

 ឈុុតបណ្ដុះះ � �បណ្ដាា

លម៉ាាស់់ ម៉ូូ�ឌុុលទីី 1 សម្រា�ប់់អ្ននក
ណែ�នាំំអំំពីីការត្រ�ងម៉ាាស់់៖ www.Lni.wa.gov/
safety-health/safety-training-materials/
training-kits#RespProtection

 សេ�វាតេ�ស្ដដ សម សិិក្ខាា សាលាតាមអ៊ីី�នធឺឺណិិត និិង

ធនធានផ្សេ�េងទៀ�ៀតសម្រា�ប់់អាជីីវកម្មម ដែ�លមាន
លក្ខខ ណៈៈសម្បបត្តិិ�គ្រ�ប់់គ្រា�ន់់។ ចូូ លទីីកាន់់គម្រោ��ង
តេ�ស្ដដ សមរបស់់ក្រ�សួួងសុុខាភិិបាលរដ្ឋឋវ៉ាាស៊ីី�នតោ�ន៖
www.doh.wa.gov/ForPublic
HealthandHealthcareProviders/
HealthcareProfessionsandFacilities/
HealthcareAssociatedInfections/FitTesting

ទទួួ លជំំនួួយ
សម្រា�ប់់ការប្រឹ�ឹក្សាាសុុវត្ថិិ�ភាព និិងសុុខភាពដោ�យមិិន
គិិតថ្លៃ�ៃ www.Lni.wa.gov/SafetyConsultants ចូូ លទៅ�
ឬទូូ រស័័ព្ទទទៅ�លេ�ខ 1-800-423-7233 ឬទៅ�កាន់់កា រិ ិយាល័័យ
L&I ក្នុុ�ងតំំបន់់។

 ធានាថាបុុគ្គគលិិកច្បាាស់់លាស់់ផ្នែ�ែកវេេជ្ជជសាស្ដ្រ�រ

តេ�ស្ដដ
សមដែ�លបានផ្ដដ ល់់ និិងបានបណ្ដុះះ � �បណ្ដាា លលើ�ើ
ការប្រើ��ើ និិងការថែ�ទាំ ំម៉ាាស់់ដោ�យត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ។ ចំំណាំ៖ំ
ក្រោ��មស្ថាា នភាពជាយថាហេ�តុុជំំងឺឺ COVID-19
និិយោ�ជិិតនៅ�ក្នុុ�ងការថែ�ទាំ ំសុុខភាពដែ�លបាន
ធ្វើ�ើ �តេ�ស្ដដសមសម្រា�ប់់របាំំងពិិសេ�សនឹឹងមិិនត្រូ�ូវការ
ការធ្វើ�ើ �តេ�ស្ដដឡើ�ើង វិ ិញប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�សម្រា�ប់់ម៉ាាស់់នោះ�ះ។

 ណែ�នាំំបុុគ្គគលិិកដែ�លប្រើ��ើម៉ាាស់់ N95 និិងសមតឹឹង

ផ្សេ�េងទៀ�ៀតកោ�ររោ�មនៅ�កន្លែ�ែ ងដែ�លម៉ាាស់់ប៉ះះ�ពាល់់
នឹឹងមុុខដើ�ើម្បីី�ធានាថាបន្ដឹឹ�ងខ្យយល់់ចេ�ញចូូ ល។

 ធ្វើ�ើ �តាមតម្រូ�ូវការផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លបានគូូ សបញ្ជាាក់់
ក្នុុ�ងច្បាាប់់ម៉ាាស់់ WAC 296–842 ដើ�ើម្បីី�ធានាថា
ការការបន្ដដ និិងអាចជឿ�ឿទុុកចិិត្តត។ ច្បាាប់់គឺឺនៅ�
www.Lni.wa.gov/safety-health/safety-rules/
rules-by-chapter/?chapter=842.

អំំឡុ
ុ ងពេ�លស្នើ�ើ � ការគាំំទ្រ� និិងទម្រ�ង់់ភាសាបរទេ�សសម្រា�ប់់
អ្នន កមានពិិការភាពគឺឺអាចរកបាន។ ទូូ រស័័ព្ទទទៅ�លេ�ខ
1-800-547-8367។ អ្នន កប្រើ��ើ TDD ទូូ រស័័ព្ទទ 711 ។ L&I គឺឺជា
និិយោ�ជកឱកាសស្មើ�ើ �គ្នាា។
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