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ការបង្កាា រជំំងឺឺ COVID-19 ៖  
ការការពារផូ្លូ �វដង្ហើងឺើ�មសម្រា�ប់
ការថែ�ទាំ ំនិិងឺរក្សាាលំំង្ហើ�ដ្ឋាា និ

ធនធាននេះនះគឺឺសម្រា�ប់់និនេះ�ជិិកដែ�លផ្ដដល់ការដែ�ទាំំ
សម្រា�ប់់មនុសសចាស់ ឬអ្ននកនេះផ្ដសងនេះ�ៀតនេះ�ផ្ដះះ មណ្ឌឌ ល
ដែ�ទាំដំែ�ល�នជិំនាញ ផ្ដះះម្រាគួឺសារមនុសសនេះ�ញវ័យ័ មណ្ឌឌ ល
រស់នេះ�ដែ�លបានជួិយ មណ្ឌឌ លដែ�ទាំរំយៈនេះ�លយូរ។ វាផ្ដដល់
�័ត៌�នមូលដ្ឋាា ន និងតំណ្ឌនេះគឺហ�ំ�័រអ្នំ�ីការប់ង្កាា រជិំង ឺ
COVID-19។

សាលាកប់ម្រាត�័ត៌�ននេះនះម្រាតវូ័បាននេះធើ �ប់ចុ្ចុ�ប់បននភា�នេះ�
ថ្ងៃ�ៃ�ី 30 ដែ�មីនា ឆ្នាំន  ំ2021។ �ូច្ចុដែ�លលកខ�ណ្ឌឌ ផ្លាា ស់បូ់ �រ 
សូម�ិនិតយនេះម�លសម្រា�ប់់ការនេះធើ �ប់ចុ្ចុ�ប់បននភា�ប់ដែនែមនេះ� 
www.Lni.wa.gov/CovidSafety។

ក្សាារបនិ្�យតម្រូវក្សាារបំពងឺ់ខ្យលំ់
ការផ្លាា ស់បូ់ �រខាងនេះម្រាកាមច្ចុំនេះ�ះការកំណ្ឌត់ដែ�ទាំ ំនិងការ
អ្ននុវ័តដការង្ការអាច្ចុជួិយកាត់ប់នែយតម្រាមូវ័ការការ�រ
ផូ្ដ �វ័�នេះងើ �ម។

 � ការកំណ្ឌត់ច្ចុំនួនប់ុគឺគលិកផ្ដដល់ការដែ�ទាំអំ្នតិ�ិជិន
នេះដ្ឋាយផ្លាះ ល់។ ឧទាំហរណ្ឌ៍ រមួប់ញុ្ចូ�លកិច្ចុចការ �ូនេះច្ចុនះ
ប់ុគឺគលិកមិននេះ�ជិិតៗគ្នាន ។

 � ដ្ឋាក់អ្ននកជិំង ឺCOVID-19 នេះ�ជិិតគ្នាន នេះ��មបី
កាត់ប់នែយច្ចុំនួនប់ុគឺគលិកដែ�លតម្រាមូវ័ឱ្យយនេះធើ �ការ
ជាមួយ�ួកនេះគឺ។

 � សាែ នីយនេះច្ចុញ ចូ្ចុល អ្ននាម័យសម្រា�ប់់ការការ�រ
ផ្លាះ ល់�ូ �ន (PPE) និងការផ្ដគត់ផ្ដគង់នេះផ្ដសងនេះ�ៀតនេះ��មបី
ប់ង្កាា រប់ុគឺាលិក�ីការជួិប់ជិុំគ្នាន  និងការចូ្ចុលជិិត
អ្នតិ�ិជិន។

 � នេះម្រាប់�វាងំនន ឬរបាំងនេះផ្ដសងនេះ�ៀតនេះ��មបីកំណ្ឌត់ការរកី
រាលដ្ឋាលថ្ងៃនអ្ននកជិំងឺឆ្លាង។

 � នេះម្រាប់� PPE នេះផ្ដសងនេះ�ៀតដែ�លបានតម្រាមូវ័ (�ូច្ចុជាដែវ័�នតា 
នេះម្រាសាមថ្ងៃ� អាវ័រលុង) ការលាងថ្ងៃ� និងអ្ននាម័យ 
ការម្រាប់ងុម្រាប់យ័តនសដ ង់ដ្ឋារ និងការការអ្ននុវ័តតការ
រ�ៃ ប់់នេះមនេះរាគឺ។ ប់ញី្ចូីរ�ៃ ប់់នេះមនេះរាគឺដែ�លនេះឆ្លា �យតប់

នឹងលកខណ្ឌៈវ័និិច័្ចុ័យ�ីភាន ក់ង្ការការ�រប់រសិាែ ន 
សម្រា�ប់់ការនេះម្រាប់�ម្រាប់ឆ្នាំំងនឹងនេះមនេះរាគឺកូរ�ណូាគឺឺនេះ� 
www.epa.gov/pesticide-registration/ 
list-n-disinfectants-coronavirus-covid-19.

 � ឱ្យយអ្នតិ�ិជិន�ក់�ា ស់នេះ�លប់ុគឺគលិកនេះ�ជិិត។ 

បំពងឺ់ខយលំ់ វតុ�ថែដលំអាចង្ហើ�លំបានិ និិងឺ
�ា ស់ង្ហើពទ្យយ របាងំឺការពារមុខ
�ា ស់នេះម្រាប់�អាម្រាស័យនេះល�កម្រាមិតហានិភ័័យដែ�លបានកំណ្ឌត់
សម្រា�ប់់ភារកិច្ចុចការង្ការ ឬសកមមភា� �នម្រាបាំកម្រាមិត
ហានិភ័័យ - នេះធើសម្រាប់ដែហស ទាំម មធយម ឃ្ពព ស់ និង�ពស់
ខាា ងំ។ លកខណ្ឌៈវ័និិច័្ចុ័យ�ូនេះ�សម្រា�ប់់កម្រាមិតនីមួយៗ ការ
�នយល់�ីរនេះប់ៀប់�ំនេះណ្ឌ�រការ�ា ស់ និងសំណួ្ឌរ និងច្ចុនេះមា �យ
�ូនេះ�ការផ្ដដល់�ា ស់កុ�ង�ា ស់ដែប់ប់ភារកិច្ចុចដែប់ប់ណារប់ស ់
L&I នេះ� www.Lni.wa.gov/go/F414-168-000.

�ា ស់ ៖ N95s, P100s ឬប់ំ�ង់�យល់នេះផ្ដសងនេះ�ៀតសម្រា�ប់់
ម្រាប់នេះភ័�ការង្ការ�ូច្ចុជា “ហានិភ័័យ�ពស់” និងការង្ការ 
“ហានិភ័័យ�ពស់ខាា ងំ” ភាគឺនេះម្រាច្ចុ�ន។

ម្រាប់នេះភ័�ថ្ងៃនការង្ការទាំងំនេះនះរមួ�ន៖

 � ការជួិយជាមួយនឹងនីតិវ័ធិី�ូច្ចុជាការប់ឺត ការ
�ាបាលនេះដ្ឋាយប់ំ�ង់ និងលំហាត់�ក�នេះងើ �មដែ�ល
ទាំមទាំរនិរនដ រភា� �ំនាក់�ំនងជិិត (ឧ កុ�ងច្ចុ�ៃ យ
ប់ីហើ ីត) ជាមួយអ្នតិ�ិជិនដែ�ល�នសុ�ភា�លអ   
(ឧ មិន�ឹង ឬសងស័យថា�នជិំងឺ COVID-19) នេះហ�យ
�នសកាដ នុ�លឱ្យយប់ុគឺគលិកង្កាយរងភាគឺលអ ិតតូច្ចុៗ 
និង�ំណ្ឌក់�ឹកដែ�លប់នេះញ្ចូច ញនេះដ្ឋាយ�ា សុីននេះម។

 � ការងូត�ឹក ការផ្ដដល់ច្ចុំណ្ឌី និងសកមមភា�ដែ�ទាំំ
នេះផ្ដសងនេះ�ៀតដែ�លទាំមទាំរ�ំនាក់�ំនងជិិងជាមួយ
អ្នតិ�ិជិនដែ�ល�នសុ�ភា�លអ ប់ាុនាម ន�ងកុ�ង
មួយថ្ងៃ�ៃសម្រា�ប់់រយៈនេះ�លនេះល�ស�ី 10 នា�ីកុ�ងមួយ
នេះ�ា ង។

http://www.Lni.wa.gov/safety-health
http://www.Lni.wa.gov/CovidSafety
http://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-coronavirus-covid-19
http://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-coronavirus-covid-19
http://www.Lni.wa.gov/go/F414-168-000


 � ការដែ�រកាផ្ដះះ និងសកមមភា�សកមមភា�ស�អ ត
នេះផ្ដសងនេះ�ៀតដែ�លម្រាតវូ័នេះធើ �កុ�ងច្ចុ�ៃ យម្រាបាំមួយហើ ីត� ី
អ្នត�ិជិិនដែ�ល�ងឹ ឬសងសយ័ថា�នជំិង ឺCOVID-19។

�ា ស់ការ�រអ្ននក�ក់�ីការម្រាសូប់ភាគឺលអ ិតឆ្លាងដែ�ល�ន
សកាដ នុ�លតាម�យល់។ សះ ីលនេះដ្ឋាយគ្នាម នវា� ល់�ក�នេះងើ �ម
នេះច្ចុញក៏អាច្ចុប់ង្កាា រការម្រាសូប់ចូ្ចុលភាគឺលអ ិតឆ្លាងដែ�ល�ន
សកាដ នុ�ល�ីការប់នេះញ្ចូច ញនេះ�កុ�ង�យល់។

�ា ស់មួយច្ចុំនួន�ឹងដែផ្ដអកនេះល�ម្រាតា�យល់នេះ��មបីនេះធើ �ការ
ម្រាប់កប់នេះដ្ឋាយម្រាប់សិ�ធភា� (ឧ N95s, P100s)។ នេះផ្ដសងនេះ�ៀត 
រមួទាំងំប់ំ�ង់�យល់ប់នេះញ្ចូច ញ�យល់អាកាសប់រសិុ�ធ (PAPRs) 
ម្រាតវូ័-រលុង និងអាច្ចុចូ្ចុលតាមនេះរាមមុ�។

�ា ស់តឹង-ម្រាតវូ័ម្រាតវូ័ដែតមិនបាននេះម្រាប់�រហូត�ល់អ្ននកនេះធើ �ការ
ឆ្លាងកាត់ការនេះធើ �នេះតសដ សមនេះល�ក�ំបូ់ងសម្រា�ប់់មាូ ដែ�ល
ជាក់លាក់ និង�ំហំប់ំ�ង់�យល់ដែ�លបាននេះម្រាប់�។ 

�ា ស់ម្រាតវូ័-តឹង និងម្រាតវូ័រលុងបាននេះម្រាប់�សម្រា�ប់់ប់ង្កាា រជិំងឺ 
COVID-19 ម្រាតវូ័ដែត�ន នេះល�អ្ននុម័ត “TC” �ីវ័�ិាសាែ ន
ជាតិសុវ័តែ ិភា� និងសុ�ភា�ការង្ការ (NIOSH) ឬការ
អ្ននុម័តសមមូល�ីភាន ក់ង្ការប់រនេះ�សនេះម្រា�សហរ�ាអានេះមរកិ 
បាននេះបាះ�ុមពនេះល��ា ស់ ឬកុ�ងកញ្ចូច ប់់ផ្ដលិតផ្ដល។ N95 
មួយច្ចុំនួនក៏ម្រាតវូ័បានអ្ននុម័តនេះដ្ឋាយរ�ាបាលច្ចុំណ្ឌីអាហារ 
និងនេះម្រាគឺឿងនេះញៀន (FDA) ជា�ា ស់នេះ��យ។

�ូច្ចុដែ�លជិំនួសប់ំ�ង់�យល់ N95 (និងនេះ��មបីអ្នភ័ិរកសការ
ផ្ដគត់ផ្ដគង់) និនេះ�ជិិកអាច្ចុផ្ដដល់ប់ប់ុគឺគលិកនេះផ្ដសងនេះ�ៀតរប់ស់
�ួកនេះគឺនូវ័ប់ំ�ង់�យល ់NIOSH ដែ�លបានអ្ននុម័តដែ�ល
ផ្ដដល់ការការ�រកម្រាមិត�ពស់ជាង �ូច្ចុជា ៖

 � មាូ ដែ�លតម្រាមងមុ�នេះផ្ដសងនេះ�ៀតដែ�លទាំក់�ងនឹង 
N99-N100, R95-R100, ឬ P95-P100។

 � មាូ ដែ�លតម្រាមងមុ��ក់កណាដ ល ឬនេះ�ញជាមួយ
តម្រាមង N-, R-, ឬ P-, 95, 99, ឬ 100 ដែ�លអាច្ចុបូ់ �រ
បានភីាប់់នឹងមុ�រាង�ូច្ចុនេះ�សូូ ។

 � ម្រាកណាត់ ឬម្រាប់នេះភ័�មួយសុវ័តែ ិភា� PAPR ដែ�លភីាប់់
ជាមួយ P-100 តម្រាមង (ឬ P-100)។

�ា ស់ថែដលំង្ហើម្រាប�បានិថែតមដងឺ និិងឺ�ា ស់ង្ហើពទ្យយ៖ �ា ស់នេះ��យ 
(នេះដ្ឋាយ ឬមិន�នរបាំងមុ�ភីាប់់សម្រា�ប់់ការ�រដែភ័នក) 
�ា ស់នីតិវ័ធិី �ា ស់តាមច្ចុំណូ្ឌលច្ចុិតត KN95 ឬ�ា ស់ដែ�ល
អាច្ចុនេះម្រាប់�បានដែតមដងនេះផ្ដសងនេះ�ៀតម្រាតវូ័បានតម្រាមូវ័សម្រា�ប់់
ម្រាប់នេះភ័�ការង្ការ�ូច្ចុជា “ហានិភ័័យមធយម។”

ម្រាប់នេះភ័�ការង្ការនេះនះរមួ�នការដែ�រកាផ្ដះះ ការដែ�ទាំំ
ផ្លាះ ល់�ូ �ន និងភារកិច្ចុចនេះផ្ដសងនេះ�ៀតជិិតមនុសសដែ�ល�ន
សុ�ភា�លអ នេះ�លប់ុគឺគលិកអាច្ចុនេះ�ជិិតច្ចុ�ៃ យម្រាបាំមួយ 
ហើ ីត នេះល�កដែលងដែតប់ាុនាម ន�ងកុ�ងមួយថ្ងៃ�ៃនេះ�ល�ួកនេះគឺម្រាតវូ័
មកជិិតនរណា�ន ក់ច្ចុ�ៃ យម្រាបាំមួយហើ ីតប់ាុនាម ននា�ី។

�ា ស់ដែ�លអាច្ចុនេះម្រាប់�បានដែតមដងផ្ដដល់ការការ�រមួយច្ចុំនួន
ការម្រាសូប់ចូ្ចុលភាគឺលអ ិតឆ្លាងដែ�ល�នសកាដ នុ�លតាម
�យល់ ប់ាុដែនដ�នការការ�រតិច្ចុជាងប់ំ�ង់�យល់។ �ួកនេះគឺ

ក៏អាច្ចុជួិយការ�រការម្រាសូប់ភាគឺលអ ិតឆ្លាងដែ�ល�ន
សកាដ នុ�លតាម�យល់។

គម្រាមបបិទ្យមុខ ៖ នេះ�តិច្ចុប់ំផ្ដុត ប់ុគឺគលិកម្រាតវូ័ដែត�ក់
គឺម្រាមប់ប់ិ�មុ� លុះម្រាតា�ួកនេះគឺនេះ�ដែតឯង ឬនេះធើ �ការ
នេះដ្ឋាយដែ�ក�ីអ្ននក�ថ្ងៃ�។

គឺម្រាមប់ប់ិ�មុ�ការ�រអ្ននក�ថ្ងៃ�នេះដ្ឋាយផ្ដដល់របាំងផ្ដដល់
�ូ �ននេះ��មបីរកាការម្រាសូប់ចូ្ចុលភាគឺលអ ិតឆ្លាងដែ�ល�ន
សកាដ នុ�លតាម�យល់។ �ួកនេះគឺក៏ការ�រអ្ននក�ក់�ី
ភាគឺលអ ិត (�ំណ្ឌក់�ឹក) ប់នេះញ្ចូច ញ�ីអ្ននកនេះផ្ដសងដែ�លកអក  
ឬកណាដ ស់នេះ�ជិិត។

គឺម្រាមប់ប់ិ�មុ�ម្រាតវូ័ដែតម្រាគឺប់ច្ចុម្រាមះុ និង�ត់ និងសមនឹង
ភា�ម្រាសួល នេះហ�យនឹង�ល់នឹងមុ�។

ង្ហើ�ង្ហើពលំ�ា ស់ N95 មិនិអាចរក្សាបានិ  
ឬ�និក្សាំណត់។
នេះ�នេះ�ល�ា ស ់NIOSH- ដែ�លបានអ្ននុម័ត�នកំណ្ឌត់ 
និនេះ�ជិកគួឺរដែតនេះធើ �តាមយុ�ធសាស្ដ្រសដ ដែណ្ឌនាំនេះដ្ឋាយ
មជិឈមណ្ឌឌ លម្រាគឺប់់ម្រាគឺង និងប់ង្កាា រជិំង ឺ(CDC) សម្រា�ប់់
លកខ�ណ្ឌឌ  “សាមញ្ចូញ ” “យថាភា�,” ឬ “វ័បិ់តត ិ”។

ម្រាប់សិននេះប់� N95 មិនអាច្ចុរកបានសម្រា�ប់់សកមមភា�
ហានិភ័័យ�ពស់ �ា ស់ NIOSH-សមមូលដែ�លបានអ្ននុម័ត 
(�ីថ្ងៃ�គូឺនេះម្រា�សហរ�ាអានេះមរកិ) អាច្ចុនេះម្រាប់�ប់នាះ ប់់�ីអ្ននកនេះម្រាប់�
ឆ្លាងកាត់ការនេះធើ �នេះតសដ សម�ំបូ់ង។ នេះម្រាប់��ា ស់នេះ��យ FDA- 
ដែ�លបានអ្ននុម័តជាមួយរបាំងមុ�គឺឺជាជិនេះម្រាម�សមួយ
ប់ាុនេះណាះ ះនេះ�នេះ�លនិនេះ�ជិិកអាច្ចុប់ង្កាើ ញថា�ួកនេះគឺកំ�ុង
ប់នដ�ិត�ំល�ធកមមផ្ដដត់ផ្ដគង់នេះដ្ឋាយមិននេះជាគឺជិ័យ។

ដែសើ ងរកយុ�ធសាស្ដ្រសដ  CDC សម្រា�ប់់នេះ�នេះ�ល N95 
�នកំណ្ឌត់នេះ� 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.

ការង្ហើម្រាប��ា ស់ ថែដលំ�និក្សាំណត់ង្ហើ��ងឺវញិ
ង្ហើ�ង្ហើពលំថែ�ទាំអំ្ននក្សាជំំងឺឺ COVID-19
ការនេះម្រាប់��ា ស់ ដែ�ល�នកំណ្ឌត់នេះ��ងវ័ញិអាច្ចុចាំបាច្ចុ់។ 
នេះទាំះជា�ា ងណា ការម្រាប់ងុម្រាប់យ័តនគួឺរដែតម្រាតវូ័បាននេះម្រាប់�។

នេះធើ �តាមការដែណ្ឌនាំ CDC សម្រា�ប់់ការនេះម្រាប់�នេះ��ងវ័ញិ ឬ
ប់នេះនែមនេះ�លនេះវ័លានេះម្រាប់�នេះម្រាកាមយុ�ធសាស្ដ្រសដ សមតែភា�វ័បិ់តត ិ
នេះ� www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/
respirators-strategy/index.html.

ដែសើ ងរកវ័ធិីកាត់ប់នែយនេះរាគឺនេះល�ថ្ងៃផ្ដះ�ា ស់នេះ��មបី�នានេះ�ល
នេះម្រាប់�រប់ស់�ួកនេះគឺ។ ឧទាំហរណ្ឌ៍ នេះម្រាប់�របាំងមុ�ដែ�លអាច្ចុ
ស�អ តបាន (តាមច្ចុិតត) ឬ�ា ស់នេះ��យនេះល� N95។

http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/respirators-strategy/index.html
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/respirators-strategy/index.html
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/conserving-respirator-supply.html
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/conserving-respirator-supply.html
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/respirators-strategy/index.html
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/respirators-strategy/index.html


ការង្ហើម្រាប��ា ស់ថែដលំបានិតម្រាមូវ ទ្យលំ់និឹងឺសម� ម្រាគ
ចិតត 
កុ�ងសាែ នភា� “នេះធើសម្រាប់ដែហស” �ល់ “ហានិភ័័យមធយម” 
ដែ�ល�ា ស់មិនម្រាតវូ័បានតម្រាមូវ័ និនេះ�ជិកអាច្ចុនេះសន �ឱ្យយនេះម្រាប់�
�ា ស់ស័ម ម្រាគឺច្ចុិតត។ នេះដ្ឋាយសារដែតកងើះខាត N95 ដែ�លអាច្ចុ
នេះក�ត�ន និនេះ�ជិកច្ចុង់នេះល�ក�ឹកច្ចុិតតឱ្យយនេះម្រាប់��ា ស់មុ�
ម្រាប់នេះភ័�នេះផ្ដសង�ូច្ចុជា�ា ស់ធូលីមិនដែមនជា NIOSH ដែ�ល
បានអ្ននុម័ត (ច្ចុំណូ្ឌលច្ចុិតត) ឬ KN95។

មុននេះ�លនិនេះ�ជិិតនេះម្រាប់��ា ស់ស័ម ម្រាគឺច្ចុិតត និនេះ�ជិក 
ម្រាតវូ័ដែតផ្ដដល់�័ត៌�ន�ួកនេះគឺកុ�ង WAC 296-842-11005  
តារាង�ី 2 (នេះម�ល https://app.leg.wa.gov/wac/ 
default.aspx?cite=296-842-11005).

ក្សាម� វធិីីការពារផូ្លូ �វដង្ហើងឺើ�ម
មុននេះ�លទាំមទាំរ�ា ស់នេះ�កដែនាងនេះធើ �ការ និនេះ�ជិក
ម្រាតវូ័ដែត៖

 � ប់នេះងា �តកមម វ័ធិីការ�រផូ្ដ �វ័�នេះងើ �មជាលាយលកខណ្ឌ៍
អ្នកសរ និងចាត់តាំងអ្ននកម្រាគឺប់់ម្រាគឺងកមម វ័ធិី។ ដែសើ ងរក 
កមម វ័ធិីនេះ��មបីបូ់ �រតាមប់ំណ្ឌងនេះ� www.Lni.wa.gov/ 
safety-health/_docs/Respirator-Program-
Template%20-Guide-for-N95-Use-in-LTC-
During-the-COVID-19-Pandemic.docx.

 � នេះម្រាជិ�ស និងផ្ដដល់�ា ស់សមរមយនេះដ្ឋាយមិនគឺិតថ្ងៃ�ា�ី
និនេះ�ជិិត។

 � ធានាថាប់ុគឺគលិកច្ចុាស់លាស់ដែផ្ដនកនេះវ័ជីិសាស្ដ្រសដ  នេះតសដ
សមដែ�លបានផ្ដដល់ និងបានប់ណូ្ឌ� ះប់ណាដ លនេះល�
ការនេះម្រាប់� និងការដែ�ទាំ�ំា ស់នេះដ្ឋាយម្រាតឹមម្រាតវូ័។ ច្ចុំណា៖ំ 
នេះម្រាកាមសាែ នភា�ជាយថានេះហតុជិំងឺ COVID-19 
និនេះ�ជិិតនេះ�កុ�ងការដែ�ទាំសំុ�ភា�ដែ�លបាន
នេះធើ �នេះតសដ សមសម្រា�ប់់របាំង�ិនេះសសនឹងមិនម្រាតវូ័ការ
ការនេះធើ �នេះតសដ នេះ��ងវ័ញិម្រាប់ចាំឆ្នាំន ំសម្រា�ប់់�ា ស់នេះនាះ។

 � ដែណ្ឌនាំប់ុគឺគលិកដែ�លនេះម្រាប់��ា ស់ N95 និងសមតឹង
នេះផ្ដសងនេះ�ៀតនេះការនេះរាមនេះ�កដែនាងដែ�ល�ា ស់ប់ាះ�ល់
នឹងមុ�នេះ��មបីធានាថាប់នដ ឹង�យល់នេះច្ចុញចូ្ចុល។

 � នេះធើ �តាមតម្រាមូវ័ការនេះផ្ដសងនេះ�ៀតដែ�លបានគូឺសប់ញី្ជាក់
កុ�ងច្ចុាប់់�ា ស ់WAC 296–842 នេះ��មបីធានាថា
ការការប់នដ  និងអាច្ចុនេះជិឿ�ុកច្ចុិតត។ ច្ចុាប់់គឺឺនេះ� 
www.Lni.wa.gov/safety-health/safety-rules/ 
rules-by-chapter/?chapter=842.

ធីនិធានិការបណះ � �បណ្ដាដ លំ និិងឺការង្ហើតសដ សម

 � នេះ�អូ្នដែណ្ឌនាំប់ង្កាើ ញ�ីរនេះប់ៀប់នេះតសដ សម�ា ស ់N95 ៖ 
www.youtube.com/watch?v=FxpVsm3OhLY

 � មាូ�ុលប់ណូ្ឌ� ះប់ណាដ លអ្ននដកមមម្រាគឺប់�ណ្ឌដ ប់់
នេះល��ា ស់មូលដ្ឋាា ន N95 និងនេះផ្ដសងនេះ�ៀត៖ 
http://wisha-training.Lni.wa.gov/training/
articulate/dustmasks/story.html

 � ឈុុតប់ណូ្ឌ� ះប់ណាដ ល�ា ស់ មាូ�ុល�ី 1 សម្រា�ប់់អ្ននក 
ដែណ្ឌនាំអ្នំ�ីការម្រាតង�ា ស់៖ www.Lni.wa.gov/ 
safety-health/safety-training-materials/
training-kits#RespProtection

 � នេះសវានេះតសដ សម សិកាខ សាលាតាមអ្នុីនធឺណ្ឌិត និង
ធនធាននេះផ្ដសងនេះ�ៀតសម្រា�ប់់អាជិីវ័កមមដែ�ល�ន
លកខណ្ឌៈសមបតត ិម្រាគឺប់់ម្រាគ្នាន់។ ចូ្ចុល�ីកាន់គឺនេះម្រា�ង
នេះតសដ សមរប់ស់ម្រាកសួងសុខាភ័ិបាលរ�ាវា� សុីននេះតាន៖ 
www.doh.wa.gov/ForPublic 
HealthandHealthcareProviders/
HealthcareProfessionsandFacilities/
HealthcareAssociatedInfections/FitTesting

ទ្យទួ្យលំជំំនួិយ
សម្រា�ប់់ការម្រាប់ឹកាសុវ័តែ ិភា� និងសុ�ភា�នេះដ្ឋាយមិន
គឺិតថ្ងៃ�ា www.Lni.wa.gov/SafetyConsultants ចូ្ចុលនេះ� 
ឬ�ូរស័�ះនេះ�នេះល� 1-800-423-7233 ឬនេះ�កាន់ការ�ិល័យ 
L&I កុ�ងតំប់ន់។

អ្នំ�ុងនេះ�លនេះសន � ការគ្នាំម្រា� និង�ម្រាមង់ភាសាប់រនេះ�សសម្រា�ប់់
អ្ននក�ន�ិការភា�គឺឺអាច្ចុរកបាន។ �ូរស័�ះនេះ�នេះល� 
1-800-547-8367។ អ្ននកនេះម្រាប់� TDD �ូរស័�ះ 711 ។ L&I គឺឺជា
និនេះ�ជិកឱ្យកាសនេះសម �គ្នាន ។

PUBLICATION F414-161-214 (Cambodian) [03-2021]
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