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ការបង្កាា រការឆ្លលងវីរីសុ COVID-19 នៅ�កុុ្នុង
វីស័ិយសំណង់ និិងឧសាហក្នុម្មមដែ�ល
ពាក់្នុព័័និធ៖ តម្រូម្មវូីការនិិងនៅ�លការណ៍
ដែណនាំសុំខភាព័និិងសុវីតិិភាព័របស់ L&I

ការម្រូបឈម្មមុ្មខនឹិងជំំងឺវីរីសុ COVID-19 នៅ�ក្នុដែនិលង
នៅ�ើ�ការ
វីរីុសុ COVID-19 នៅ�តែ�ជានៅ��ះថ្នាា ក់់ធ្ងងន់់ធ្ងងរុនៅ�ក់តែន់ែងនៅធ្ងើ�ការុ។ វា
បណ្តាា លមក់ពី�វីរីុសុកូ់រុ ូណូ្តា នៅ��យវាអាចរាលដាលនៅ�នៅពីលអ្នាក់ឆ្លែង ក់អក់ 
ឬក់ណ្តាា ស់ ឬចូលមក់ទំំនាក់់ទំំន់ងជិិ�សាិទំធជាមួយមនុ់សសនៅ�សងនៅទំៀ�។ វា
ក៏់អាចឆ្លែងនៅ�នៅពីលមនុ់សសបះះមា�់ �ចមុះ ឬតែ�ាក់ បនាា ប់ពី�បះះនៅល�ផ្ទៃ�ា ឬវី�ុុ
តែ�លមាន់នៅមនៅរាគ ឬពី�ការុចាប់ផ្ទៃ��ា ជាមួយអ្នាក់នៅ�សង។

��មវូីការុក់ាងុការុបង្កាា រុ និ់ងការុតែ�នាកំ់ាងុសលាក់ប័��ព័ី�៌មាន់នៅន់ះអាចជួិយ
និ់នៅ�ជិិក់កា�់បន់យុហានិ់�័យផ្ទៃន់ការុឆ្លែងវីរីុសុ COVID-19 នៅ�ក់តែន់ែង
នៅធ្ងើ�ការុ។ ព័ី�៌មាន់ នៅន់ះតែ�អក់នៅល� ចាប់រុបស់  Department of Labor & 
Industries (L&I) (មន់ា�រុការុង្ការុ និ់ង ឧសា�ក់មម) និ់ង នៅ�លការុ�៍
តែ�នា ំGeneral Coronavirus Prevention Under Stay 
Home — Stay Healthy Order (ការុបង្កាា រុ វីរីុសុ កូ់រុ ូណូ្តា ទូំនៅ� នៅ�កាម
នៅសចក់ា�តែ�នាឱំ្យយ នៅ��ាះ - មាន់សុខភាពីលអ) តែ�លបាន់ នៅធ្ងើ� បចុុបបន់ាភាពី នៅ�
តែខធ្ងា ូ2020 នៅ�នៅល�នៅគ�ទំំព័ីរុ www.Lni.wa.gov/safety-health/
safety-rules/enforcement-policies/DD170.pdf ។

នៅល�សពី�នៅន់ះនៅទំៀ� អ្ន�ិបាល�ក់ងុ Jay Inslee នៅ� ផ្ទៃ�ងទំ� 5 តែខមក់រា បាន់
�បកាស នៅចញនៅសចក់ា��បកាស់  Healthy Washington — Roadmap 
to Recovery Proclamation (នៅសចក់ា��បកាសសុខភាពី ក់ាងុ ទំ��ក់ងុ 
Washington  -  តែ�ន់ទំ�បង្កាា ញ�ែូវី នៅ��មប�ការុស្តាា រុ�ក់ងុ នៅ��ងវីញិ) 20-25.12 
នៅ��យ�ូចមាន់នៅ�នៅល�នៅគ�ទំំព័ីរុខាងនៅ�កាម ។ (www.coronavirus.
wa.gov/what-you-need-know/safe-start) ស�មាប់ រុ�ឋ 
Washington  នៅ��មប�បន់ា�ំនៅ�� រុការុអាជិ�វីក់មមមួយចំនួ់ន់នៅដាយសុវី�ុិភាពី 
និ់ងអ្ននុ់ញ្ញាា �ឱ្យយអាជិ�វីក់មមសំខាន់់ៗបន់ា�ប�ិប�ាិការុ។ តែ�ន់ទំ�បង្កាា ញ�ែូវីរុមួមាន់ 
ការុតែ�នាអំំ្នពី�វីធិ្ង�នៅប�ក់នៅ��ងវីញិ និ់ងធ្ងន់ធាន់នៅ�សងនៅទំៀ�ស�មាប់អាជិ�វីក់មម 
និ់ងបុគគលិក់ការុង្ការុ។

សលាប័��ព័ី�៌មាន់ នៅន់ះ ��វូី បាន់ នៅធ្ងើ� បចុុបបន់ាភាពីនៅ�ផ្ទៃ�ងទំ� 4 តែខកុ់មៈ� ឆ្នាំា  ំ
2021។ ។ នៅដាយស្តារុតែ�លក់ខខ�ឌ មាន់ការុផ្លាែ ស់បាូរុ សូមពិីនិ់�យនៅម�ល
ព័ី�៌មាន់�ម�ៗនៅ�នៅល�នៅគ�ទំំព័ីរុ www.Lni.wa.gov/CovidSafety ។

អប់រំបុគ្គគលិក្នុការង្ការ
និ់នៅ�ជិក់��វូី�ាល់ការុអ្នប់រុជំាមូលដាឋ ន់អំ្នពី�ការុការុពារុវីរីុសុ COVID-19 
�ល់និ់នៅ�ជិិក់ជាភាស្តាតែ�លពួីក់នៅគយល់ចាស់បំ�ុ�។ នៅនាះរុមួមាន់
ព័ី�៌មាន់សា�អំ្នពី�៖

 � អាការុ នៅរាគសញ្ញាា  និ់ងក់ត្តាា ហានិ់�័យតែ�លទាក់់ទំងនឹ់ងវីរីុសុ 
COVID-19 ។

 � វីធិ្ង�ការុពារុការុចមែងផ្ទៃន់វីរីុសុកូ់រុ ូណូ្តា រុមួទាងំជំិហាន់តែ�ល��វូីបាន់
អ្ននុ់វី�ានៅ�ក់តែន់ែងនៅធ្ងើ�ការុ នៅ��មប�បនៅងា��គមាែ �សងគម ការុពាក់់មាះ ស 
ការុលាងសមាអ �ផ្ទៃ�ញឹក់ញាប់ និ់ងការុអ្ននុ់វី�ាវីធិាន់ការុសុវី�ុិភាពី
នៅ�សងនៅទំៀ�។

 � ស្តារុ�សំខាន់់ផ្ទៃន់ការុរុក់ាគមាែ ��ះ ងនៅហាចណ្តាស់�បាមួំយ�ើ��  
ពី�មនុ់សសនៅ�សងនៅទំៀ�។

 � នៅសចក់ា�តែ�នាអំំ្នពី�មូលនៅ��ុ និ់ងរុនៅបៀបពាក់់រុបាងំមុខ ការុពារុ�នៅងា�ម  
និ់ងឧបក់រុ�៍ការុពារុផ្លាា ល់ខែួន់ (Personal Protective 
Equipment, PPE) ។

 � ស្តារុ�សំខាន់់ផ្ទៃន់ការុលាងសមាអ �ផ្ទៃ�ជាមួយស្តាបូូ និ់ងទឹំក់ឱ្យយបាន់
�ះ ងនៅហាចណ្តាស់ 20 វីនិាទំ� នៅ��យមិន់��វូីបះះតែ�ាក់ �ចមុះ ឬមា�់
រុបស់ពួីក់នៅគនៅដាយផ្ទៃ� ឬនៅ�ស្តាមផ្ទៃ�មិន់ស្តាអ �នៅ��យ។

 � ការុតែ�នាអំំ្នពី�មូលនៅ��ុ នៅពីល និ់ងវីធិ្ង�សមាអ �ឱ្យយបាន់ញឹក់ញាប់
នូ់វីរុបស់រុបរុតែ�លបាន់បះះ ឬនៅ�ប��បាស់រុមួ�ា �ូចជា �បដាប់�បដា
នៅ�ប��បាស់ ទូំរុសពីាផ្ទៃ� និ់ងនៅ�គឿងបរុកិាខ រុនៅ�ប��បាស់នៅ�សងនៅទំៀ�។

វីធិ្ង�នៅ��មប�បំនៅពីញត្តាម��មវូីការុ៖

 � ទំំនាក់់ទំំន់ង�បចាផំ្ទៃ�ងអំ្នពី�ការុអ្ននុ់វី�ាវីធិាន់ការុសុវី�ុិភាពី។

 � ពីយរួុស្តាែ ក់សញ្ញាា  ឬបដាតែ�នានំៅ�ចំ�ុចនៅលចនៅធាែ នៅ�ក់ាងុក់តែន់ែង
ការុង្ការុនៅ��មប�រុលឹំក់�ល់និ់នៅ�ជិិក់ នៅ�ៀ�វី និ់ងអ្ន�ិ�ិជិន់ អំ្នពី�ការុអ្ននុ់វី�ា
សុវី�ុិភាពីតែ�លអ្នាក់��វូីការុ (�ូចជា ការុអ្ននុ់វី�ាគមាែ �សងគម ការុ
លាងសមាអ �ផ្ទៃ�ឱ្យយបាន់ញឹក់ញាប់ ការុពាក់់ រុបាងំមុខ និ់ង PPE 
តែ�លចាបំាច់ វីធិ្ង��ក់�នៅងា�ម និ់ងការុរាយការុ�៍អំ្នពី�ជំិងឺ) ។

http://www.Lni.wa.gov/safety-health
http://www.Lni.wa.gov/safety-health/safety-rules/enforcement-policies/DD170.pdf
http://www.Lni.wa.gov/safety-health/safety-rules/enforcement-policies/DD170.pdf
http://www.coronavirus.wa.gov/what-you-need-know/safe-start
http://www.coronavirus.wa.gov/what-you-need-know/safe-start
http://www.Lni.wa.gov/CovidSafety


 � បង្កាា ញបដា ឬព័ី�៌មាន់អំ្នពី�ការុការុពារុវីរីុសុ COVID-19 
នៅ�សងនៅទំៀ� ពី�ទំ�ភាា ក់់ ង្ការុ ស្តាធារុ��ក់ាងុ �ំបន់់ រុបស់អ្នាក់  �ក់សួង 
Washington State Department of Health  
(�ក់សួង សុខា�ិបាល ផ្ទៃន់រុ�ឋ Washington) មជិឈម�ឌ ល�គប់
�គង និ់ង បង្កាា រុ ជំិងឺ (Centers for Disease Control and 
Prevention, CDC) និ់ងអាជាៀ ធ្ងរុសុខា�ិបាល�ផ្ទៃទំនៅទំៀ�។

 � �ាល់មនៅធ្ងោបាយនៅ�សងៗ�ា ស�មាប់បុគគលិក់ការុង្ការុ នៅ��មប�បង្កាា ញពី�
ក់ងើល់ និ់ងគំនិ់�រុបស់ពួីក់នៅគនៅ��មប�បនៅងា�ន់សុវី�ុិភាពី។

អតិថិិជំនិ និិងរបាំងំមុ្មខ
រុបាងំ មុខ គឺ ចាបំាច់ នៅ��គប់ ទំ�ស្តាធារុ��ក់ាងុ ទំ��ក់ងុ Washington 
នៅ�កាម ការុតែ�នា ំតែ�លនៅចញនៅដាយ អ្ន�ិបាល Inslee នៅ��មប�ជួិយ ការុពារុ
ការុរុកី់រាលដាលផ្ទៃន់វីរីុសុកូ់រុ ូណូ្តា។ នៅន់ះមាន់ន័់យថ្នាអាជិ�វីក់មមទាងំឡាយ
មិន់អាចអ្ននុ់ញ្ញាា �ឱ្យយអ្ន�ិ�ិជិន់ចូលនៅ�ក់ាងុទំ�ត្តាងំរុបស់ខែួន់នៅដាយមិន់ពាក់់
រុបាងំការុពារុមុខនៅ��យ។ នៅ��មប�អ្ននុ់វី�ាត្តាមនៅសចក់ា�តែ�នា ំនិ់ងនៅ��មប�ការុពារុ
បុគគលិក់ និ់នៅ�ជិិក់�ះ ងនៅហាចណ្តាស់��វូីតែ�៖

 � ដាក់់ស្តាែ ក់សញ្ញាា �ះ ងនៅលចនៅធាែ នៅ��ចក់ចូលរុបស់ពួីក់នៅគនៅ��មប�រុលឹំក់
�ល់អ្ន�ិ�ិជិន់អំ្នពី���មវូីការុផ្ទៃន់ការុពាក់់រុបាងំមុខ។ ស្តាែ ក់សញ្ញាា គួរុតែ�
ជាភាស្តាតែ�ល��វូីបាន់នៅ�ប�នៅដាយអ្ន�ិ�ិជិន់ផ្ទៃន់អាជិ�វីក់មម។

 � �បាប់អ្ន�ិ�ិជិន់ថ្នាពួីក់នៅគ��វូីពាក់់រុបាងំមុខនៅ��មប�ចូលក់តែន់ែងអាជិ�វីក់មម
នៅ�កាមតែ�នារំុបស់រុ�ឋ។ នៅន់ះអាច��មវូីឱ្យយមាន់បុគគលិក់បិទំ�ាយនៅ�
ត្តាម�ចក់នៅចញចូល ឬ���ួពិីនិ់�យនៅម�លក់តែន់ែងរុមួ និ់ងជិតែជិក់ជាមួយ
អ្ន�ិ�ិជិន់តែ�លមិន់បាន់ពាក់់រុបាងំមុខ។

 � រាប់បញ្ចូុូលទាងំនៅ�លការុ�៍ និ់ងន់��ិវីធិ្ង�ផ្ទៃន់ការុពាក់់បាងំមុខរុបស់
អ្ន�ិ�ិជិន់នៅ�ក់ាងុក់មមវីធិ្ង�សុវី�ុិភាពីបុគគលិក់រុបស់ពួីក់នៅគពី� វីរីុសុ 
COVID-19។

 � ចា�់ត្តាងំអ្នាក់�គប់�គង ឬអ្នាក់នៅម�លការុខុស��វូីនៅ��មប����ួពិីនិ់�យ
ក់មមវីធិ្ង�សុវី�ុិភាពី COVID-19 រុបស់និ់នៅ�ជិិក់នៅ�ត្តាមក់តែន់ែងន់�
មួយៗខ��នៅពីលបុគគលិក់មាន់វី�ាមាន់។

ការសុ្នាក់្នុនៅ�សម្មរម្មយសម្រូ�ប់បុគ្គគលិក្នុដែ�ល�និបញ្ហាា
សុខភាព័ ឬពិ័ការភាព័
និ់នៅ�ជិក់��វូីតែ�ធានាថ្នា ក់តែន់ែងនៅធ្ងើ�ការុនៅ�តែ�មាន់សុវី�ុិភាពី និ់ង
សុខមាលភាពីស�មាប់ទាងំអ្នស់�ា  រុមួទាងំនិ់នៅ�ជិិក់តែ�លមាន់បញ្ញាា
សុខភាពី ឬពិីការុភាពី។ នៅន់ះអាច��មវូីឱ្យយនិ់នៅ�ជិក់តែក់��មវូីបទំបញ្ចូា�ាិ និ់ង
ការុអ្ននុ់វី�ា។ ជាទូំនៅ� និ់នៅ�ជិក់គួរុតែ�អ្ននុ់វី�ាត្តាមចាប់សា�អំ្នពី�ពិីការុភាពី
រុបស់អានៅមរុកិ់ (Americans with Disability Act, ADA) 
នៅ�នៅល�នៅគ�ទំំព័ីរុ www.eeoc.gov/laws/guidance/fact-
sheet-disability-discrimination ។

ស�មាប់បុគគលិក់មួយចំនួ់ន់ បញ្ញាា នៅវីជិជស្តា�សា ឬពិីការុភាពីនៅធ្ងើ�ឱ្យយការុ
ពាក់់ឧបក់រុ�៍បិទំបាងំមុខមិន់មាន់សុវី�ុិភាពី។ នៅ��មប�ឱ្យយមាន់ការុ�ដល់
ការុនៅល�ក់តែលងពី�លក់ខខ�ឌ ��មវូីឱ្យយពាក់់ឧបក់រុ�៍បិទំបាងំមុខ និ់នៅ�ជិិ�
��វូី�ាល់ជូិន់និ់នៅ�ជិិ�រុបស់ពួីក់នៅគនូ់វីនៅសចក់ា�តែ�ែងការុ�៍សា�ពី�ក់តែន់ែង
ស្តាា ក់់នៅ�ពី�អ្នាក់�ាល់នៅសវាតែ�ទាសុំខភាពីរុបស់ពួីក់នៅគ។

នៅសចក់ា�តែ�ែងការុ�៍��វូីតែ�បញ្ញាជ ក់់ថ្នានិ់នៅ�ជិិ�មិន់គួរុពាក់់ឧបក់រុ�៍បិទំបាងំ
មុខនៅដាយស្តារុតែ�សុ្តាន់ភាពីសុខភាពី ឬពិីការុភាពី។ និ់នៅ�ជិិ�តែ�លមាន់
បុគគលិក់តែ�លមិន់អាចពាក់់មាះ ស់��វូីតែ�ចា�់វីធិាន់ការុនៅ�សង នៅ��មប�ការុពារុការុ

រុកី់រាលដាលផ្ទៃន់វីរីុសុ។ នៅសចក់ា�តែ�ែងការុ�៍��វូីតែ�បញ្ញាជ ក់់ថ្នានិ់នៅ�ជិិក់មិន់គួរុ
ពាក់់ឧបក់រុ�៍បិទំបាងំមុខនៅដាយស្តារុតែ�សុ្តាន់ភាពីសុខភាពី ឬពិីការុភាពី។ 
និ់នៅ�ជិិក់តែ�លមាន់បុគគលិក់តែ�លមិន់អាចពាក់់មាះ ស់��វូីតែ�ចា�់វីធិាន់ការុ
នៅ�សង នៅ��មប�ការុពារុការុរុកី់រាលដាលផ្ទៃន់វីរីុសុ។ ឧទា�រុ�៍ ក់តែន់ែងស្តាា ក់់នៅ�
អាចរុមួបញ្ចូុូល រុបាងំការុពារុមុខរុពាក់់ក់ ឬពាក់់ក់ាល �បដាប់បន់ស�ុ
ខយល់�ក់�នៅងា�ម។ វីធី្ង�ទាងំពី�រុធានាថ្នាក់តែន់ែងនៅធ្ងើ�ការុមាន់សុវី�ុិភាពីស�មាប់
អ្នាក់�ផ្ទៃទំ។

នៅល�សពី�នៅន់ះនៅទំៀ� បុគគលិក់អាចនៅដាះមាះ សរុបស់ពួីក់នៅគនៅចញ នៅ��មប�ឱ្យយអ្នាក់
តែ�ល�ែង់ ឬពិីបាក់ស្តាា ប់ អាចអាន់ទឹំក់មុខ ឬបបូរុមា�់បាន់។ នៅ�នៅពីលនៅធ្ងើ�
�ូនៅចាះ ពួីក់នៅគ��វូីរុក់ាចមាង យ�ះ ង�ិច�បាមួំយ�ើ�� ឬរុបាងំរាងកាយរុវាង
ពួីក់នៅគ និ់ងនិ់នៅ�ជិក់ ��វូីតែ�ធានាឱ្យយមាន់ការុការុពារុជំិនួ់សនៅ��មប�ការុពារុការុ
រុកី់រាលដាលផ្ទៃន់នៅមនៅរាគ។

រក្នុាគ្គ�ល តយ៉ាា ងនៅ�ចណាស់ម្រូបាំមួំ្មយហើ�តព័�អុក្នុ�៏ទៃ�
និ់នៅ�ជិក់��វូីធានាថ្នា និ់នៅ�ជិិក់ទាងំអ្នស់សុិ�នៅ�គមាែ ��ះ ង�ិច�បាមួំយ
�ើ��ពី�មិ�ារុមួការុង្ការុ និ់ងស្តាធារុ�ជិន់។ នៅ�នៅពីលតែ�លគមាែ �សងគម�៏�ឹង
រុងឹមិន់អាចនៅធ្ងើ�នៅ�បាន់ស�មាប់ភារុកិ់ចុជាក់់លាក់់ វីធិាន់ការុបង្កាា រុនៅ�សងនៅទំៀ�
គឺ តម្រូម្មវូីឱ្យយ�និ។ ក់ត្តាា ទាងំនៅនាះអាចរាប់បញ្ចូុូលទាងំរុបាងំរាងកាយនៅ��មប�
ការុពារុ�ំ�ក់់ទឹំក់ពី�ការុក់ណ្តាា ស់ និ់ងក់អក់ សមាា ធ្ងអ្នវីជិិជមាន់ផ្ទៃន់�នៅងា�មនៅចញ
ចូល ឬវីធិាន់ការុនៅ�សងនៅទំៀ�។

វីធិ្ង�នៅ��មប�បំនៅពីញត្តាម��មវូីការុនៅ�ក់ាងុក់តែន់ែងការុង្ការុចល័� ឬក់តែន់ែងការុង្ការុ
ខាងនៅ��៖

 � ឱ្យយបុគគលិក់ជិិះរុ�យន់ាដាច់នៅដាយតែ�ក់នៅ�នៅពីលចនៅនាែ ះអ្នាក់�ំនៅ�� រុ
នៅ�ក់ាងុរុ�យន់ា ឬរុ�យន់ា�ឹក់ទំំនិ់ញមិន់�ាល់នូ់វីគមាែ ��បាមួំយ�ើ��រុ
វាងមនុ់សសមាា ក់់ និ់ងមនុ់សសមាា ក់់នៅទំៀ�។

 � បញ្ចូឈប់ ឬកា�់បន់យុការុជួិបផ្លាា ល់ជាមួយអ្ន�ិ�ិជិន់ និ់ងនៅ�ៀ�វី។ 
នៅ�ប��បាស់អុ្ន�តែមល ស្តារុជាអ្នក់សរុ និ់ងការុ�បជំុិត្តាមអ្នន់ឡាញ។

 � នៅរុៀបចំទុំក់ជាមុន់ជាមួយអ្ន�ិ�ិជិន់ និ់ងនៅ�ៀ�វីនៅ��មប�ទំមាែ ក់់ ឬយក់ក់ញ្ចូប់ុ 
ឬសមាៈ រុជានៅ��មនៅ�ទំ�ត្តាងំតែ�លធានាការុចូលនៅ�ប��បាស់តែ�មួយ�ង។

 � ទាក់់ទំងអ្ន�ិ�ិជិន់នៅ��មប�ស្តាក់សួរុអំ្នពី�នៅរាគសញ្ញាា តែ�លអាចនៅក់��មាន់
ផ្ទៃន់វីរីុសុ COVID-19 មុន់នៅពីលនិ់នៅ�ជិិក់រុបស់អ្នាក់នៅ�ក់តែន់ែងរុបស់
ពួីក់នៅគ។ នៅន់ះជួិយធានាថ្នាបុគគលិក់អាច ការុពាក់់ រុបាងំមុខ  
និ់ង PPE ចាបំាច់ និ់ងមាន់ ការុ�បងុ�បយ័�ានៅ�សងនៅទំៀ�។

 � នៅរុៀបចំក់តែន់ែងនៅធ្ងើ�ការុខាងនៅ�� និ់ងក់តែន់ែងស�មាក់នៅ��មប�ស�មលួ�ល់
ការុអ្ននុ់វី�ាគមាែ �សងគម។ ឧទា�រុ�៍ ធានាថ្នាក់តែន់ែងស�មាក់មាន់
ទំំ�ំធំ្ងលមមតែ�លអាចអ្ននុ់ញ្ញាា �ឱ្យយមាន់គមាែ ��ះ ងនៅហាចណ្តាស់�បាំ
មួយ�ើ��រុវាងបុគគលិក់។

 � ចា�់ត្តាងំនិ់នៅ�ជិិក់�ះ ងនៅហាចណ្តាស់មាា ក់់ជា “អ្នាក់ឃ្លាំែ នំៅម�លគមាែ �
សងគម” នៅ��មប�ធានាថ្នាការុរុក់ាគមាែ ���វូីបាន់អ្ននុ់វី�ា�ះ ងខាជ ប់ខជួន់។

ការអនុិវីតតអនាំម័្មយជាម្រូបចាំ ំនិិងញឹឹក្នុញាប់
និ់នៅ�ជិក់��វូី៖

 � បនៅងា��កាលវីភិាគនៅវីន់សមាអ �តែ�លលមអិ�អំ្នពី�ការុសមាអ �នៅទំៀងទា�់ 
ញឹក់ញាប់ និ់ងត្តាមនៅពីលកំ់��់ អា�ស័យនៅល�រុនៅបៀបនៅ�ប��បាស់ផ្ទៃន់
ក់តែន់ែងនៅនាះ។

http://www.eeoc.gov/laws/guidance/fact-sheet-disability-discrimination
http://www.eeoc.gov/laws/guidance/fact-sheet-disability-discrimination


 � �ាល់ការុ�គ�់�គង់សម�សប និ់ង�គប់��ន់់ស�មាប់ការុសមាអ �
កាលវីភិាគការុសមាអ �ក់តែន់ែង�បឡាក់់ និ់ងការុសមាអ �បនាា ប់ពី�
មាន់ការុសងស័យ ឬអ្នះអាងថ្នាមាន់ក់រុ�� ឆ្លែងវីរីុសុកូ់រុ ូណូ្តា។

 � ធានាក់�មាលឥ�ឋ បញ្ចូជរុនៅធ្ងើ�ការុ និ់ងផ្ទៃ�ានៅ�សងៗនៅទំៀ���វូីបាន់សមាអ �
�ះ ងនៅទំៀងទា�់ជាមួយទឹំក់ និ់ងស្តាបូូ ឬវី�ុុរាវីស�មាប់លាងសមាអ �
នៅ�សងនៅទំៀ�នៅ��មប�ក់មុា�់ភាពីក់ខើក់់ និ់ងសំ�ល់តែ�លអាចបងាជា
នៅមនៅរាគ។

 � ��វូី�បាក់�ថ្នា ផ្ទៃ�ាតែ�លមាន់ការុបះះពាល់នៅ�ច�ន់��វូីបាន់លាងសមាអ �
�ះ ង��ឹម��វូី និ់ងញឹក់ញាប់នៅដាយនៅ�ប��លិ��លសមាអ �តែ�ល��វូី
បាន់អ្ននុ់ម័�នៅដាយទំ�ភាា ក់់ង្ការុការុពារុបរុសុិ្តាន់។ សូមនៅម�លនៅ�នៅល�
នៅគ�ទំំព័ីរុ www.epa.gov/pesticide-registration/
list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2 ។

 � ��វូី�បាក់�ថ្នា និ់នៅ�ជិិក់អ្ននុ់វី�ាត្តាមវីធិ្ង�សមាអ ��បក់បនៅដាយ
�បសិទំធភាពី នៅ��យពាក់់នៅ�ស្តាមផ្ទៃ� និ់ងការុពារុតែ�ាក់និ់ងមុខ 
(តែវីនូ់ត្តាការុពារុ និ់ង/ឬរុបាងំការុពារុមុខ) នៅពីលលាយ បាញ់ និ់ងជូិ�
ជាមួយ�លិ��លរាវី�ូចជាទឹំក់ថ្នាា កំ់មុា�់ស្តាា ម�បឡាក់់។

 � ��វូី�បាក់�ថ្នា តែ�ាក់ខាងក់ាងុផ្ទៃន់រុ�យន់ាតែ�លនៅ�ប��បាស់រុមួ�ា ��វូីបាន់
សមាអ � និ់ងក់មុា�់នៅមនៅរាគបនាា ប់ពី�ការុនៅ�ប��បាស់នៅដាយអ្នាក់នៅ�សង។

 � ��វូី�បាក់�ថ្នាសន់ែឹក់ប័�ណទិំន់ាន័់យអំ្នពី�សុវី�ុិភាពី (Safety Data 
Sheets, SDS) ស�មាប់ស្តារុធា�ុសំលាប់នៅមនៅរាគអាចរុក់បាន់
នៅដាយបុគគលិក់នៅ�នឺ់ងក់តែន់ែង នៅ��យប�ាុ ះបណ្តាា លបុគគលិក់តែ�ល
នៅ�ប�ស្តារុធា�ុសំលាប់នៅមនៅរាគត្តាម��មវូីការុរុបស់ការុតែ�នាអំំ្នពី�
ទំំនាក់់ទំំន់ង�បក់បនៅដាយនៅ��ះថ្នាា ក់់ WAC 296-901  
(WAC 296-901 Hazard Communication)។

 � ��វូី�បាក់�ថ្នាបុគគលិក់មិន់លាយស្តារុធា�ុគ�ម� ស្តារុធា�ុគ�ម�ជានៅ�ច�ន់
មិន់��វូីលាយចូល�ា បាន់នៅទំ។ ពី�ង្កាវីស្តារុធា�ុគ�ម�និ់ងនៅ�ប��បាស់
ត្តាមការុតែ�នារំុបស់អ្នាក់�លិ�។

 � អ្ននុ់វី�ាត្តាមការុតែ�នាកំារុសំអា�តែ�លកំ់��់នៅដាយ CDC ។ 
សូមចូលនៅម�ល www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/community/organizations/cleaning-
disinfection.html ។

 � ��វូី�បាក់�ថ្នាលាងសមាអ � និ់ងលាងជិ�មះភាពីក់ខើក់់តែ�លអាច
នៅម�លនៅ��ញនិ់ងក់នៅមាចក់មា�នៅចញពី�បរុកិាខ រុឧបក់រុ�៍ និ់ងរុបស់រុបរុ
នៅ�សងៗមុន់នៅពីលសំអា�សំលាប់នៅមនៅរាគ។

 � �គប�ក់ណ្តា�់ និ់ងផ្ទៃ�ារុ�ុបជាមួយវី�ុុធា�ុរុនៅលាង នៅ��មប�ឱ្យយមាន់ភាពី
ង្កាយ�សលួក់ាងុការុសមាអ �។

ការលាងទៃ�និិងសំភារៈនៅម្រូប�ម្រូបាំស់
និ់នៅ�ជិក់��វូី��មវូីឱ្យយបុគគលិក់លាងផ្ទៃ�ឱ្យយបាន់ញឹក់ញាប់។ និ់នៅ�ជិក់��វូី
�ាល់ ក់តែន់ែង លាងផ្ទៃ�ចល័� ឬ នៅ�មួយក់តែន់ែង នៅដាយ មាន់ ស្តាបូូ និ់ងទឹំក់នៅ�ា
និ់ង ទឹំក់ ��ជាក់់ ឬ ទឹំក់នៅ�ា ឧ�ា ៗ។

វីធិ្ង�នៅ��មប�បំនៅពីញត្តាម��មវូីការុ៖

 � �ាល់ក់តែន់ែងលាងផ្ទៃ�ស�មាប់បុគគលិក់បនៅណ្តាដ ះអាសន់ានៅ�ខាងនៅ��
និ់ងបុគគលិក់�ឹក់ជិញ្ចូជូន់បន់ា និ់ងក់តែន់ែងលាងផ្ទៃ�នៅ�ទំ�ក់តែន់ែងការុង្ការុ
ចល័�។ �ាល់ក់តែន់ែងលាងផ្ទៃ�ចល័��បសិន់នៅប�ចាបំាច់។

 � នៅ��មប�ជួិយឱ្យយមាន់ការុលាងសំអា�ផ្ទៃ�នៅអាយបាន់ញឹក់ញាប់ �ាល់នូ់វី
ក់តែន់ែងលាងសំអា� រុកឺ់តែន់ែងសំអា�នៅដាយទឹំក់លាងផ្ទៃ�សមាែ ប់នៅមនៅរាគ 
�ក់ដាសនៅស�ម រុកឺ់តែន់សងជូិ�សំអា�ផ្ទៃ�។

 � បនៅងា��កាលវីភិាគនៅ��មប����ួពិីនិ់�យថ្នាការុ�គ�់�គង់សំភារុះស�មាប់ការុ
លាងផ្ទៃ���វូីមាន់�គប់��ន់់ នៅ��យសំរាម��វូីបាន់យក់នៅ�នៅចាល។

 � បនៅងា��និ់ងអ្ននុ់វី�ាន់��ិវីធិ្ង�នៅ��មប�ឱ្យយបុគគលិក់លាងផ្ទៃ��គប់នៅពីល៖
 - នៅ�នៅពីលពួីក់នៅគមក់�ល់ក់តែន់ែងនៅធ្ងើ�ការុ។
 - បនាា ប់ពី�បះះនៅល�ផ្ទៃ�ាឬឧបក់រុ�៍ណ្តាមួយតែ�លសងស័យថ្នាមាន់
ភាពីក់ខើក់់។

 - មុន់និ់ងនៅ�កាយនៅពីលញុាអំាហារុ �ឹក់នៅ�សជិជ� នៅ�ប�បន់ាប់ទឹំក់ 
នៅ�ប��បាស់ថ្នាា ជំិក់់ និ់ងបះះពាល់មុខ។

និ់នៅ�ជិក់អាច�ាល់នៅ�ស្តាមផ្ទៃ��ល់បុគគលិក់តែ�លមាន់ផ្ទៃ�ឆ្នាំប់នៅ��ងរុមាស់
�ក់ហាយនៅដាយស្តារុការុលាងផ្ទៃ�និ់ងសំអា�អ្ននាម័យញឹក់ញាប់។ បះុតែន់ា
នៅ�ស្តាមផ្ទៃ���វូីតែ�លាងសមាអ �ឱ្យយបាន់នៅទំៀងទា�់�ងតែ�រុ។

និ�តិវី�ិ�សម្រូ�ប់បុគ្គគលិក្នុឈឺនិិងបុគ្គគលិក្នុដែ�ល�និ
នៅ�គ្គសញ្ហាា  COVID-19 
និ់នៅ�ជិក់��វូីមាន់ការុអ្ននុ់វី�ាជា�បចានំៅ��មប�ឱ្យយ៖

 � ��មវូីឱ្យយបុគគលិក់ឈឺឺស្តាា ក់់នៅ��ាះ ឬនៅ��ាះ �បសិន់នៅប�ពួីក់នៅគ
មាន់អារុមម�៍ថ្នាឈឺឺ ឬនៅ��ញថ្នាឈឺឺ។ នៅរាគសញ្ញាា ទូំនៅ�រុមួផ្ទៃន់ 
COVID-19 មាន់�គនុ់នៅ�ា  ក់អក់ និ់ងការុ�ក់�នៅងា�ម�ងាក់់ខែ�។ 
នៅរាគសញ្ញាា នៅ�សងនៅទំៀ�រុមួមាន់ការុបា�់បង់ការុ�ឹងក់ែិន់និ់ង/ឬរុសជា�ិ 
ឈឺឺរាងកាយ អ្នស់ក់មាែ ងំ និ់ងរាគ។

 � កំ់��់រុក់អ្ន�ាសញ្ញាា � តែញក់ដាច់ពី�នៅគ និ់ងបញ្ចូជូន់នៅ��ាះនូ់វី
បុគគលិក់តែ�លធាែ ក់់ខែួន់ឈឺឺនៅ�ក់តែន់ែងនៅធ្ងើ�ការុ។

 � កំ់��់រុក់អ្ន�ាសញ្ញាា �និ់ង�បមូលព័ី�៌មាន់ទំំនាក់់ទំំន់ងស�មាប់
មនុ់សស�គប់រុបូតែ�លមាន់ទំំនាក់់ទំំន់ងជាមួយបុគគលិក់តែ�លមាន់
ជំិងឺរុយ�នៅពីលពី�រុផ្ទៃ�ងមុន់នៅពីលនៅរាគសញ្ញាា រុបស់បុគគលិក់ចាប់នៅ�ា�ម
នៅក់��នៅ��ង។

 � បិទំក់តែន់ែងតែ�លបុគគលិក់ឈឺឺនៅធ្ងើ�ការុ នៅ��មប�ឱ្យយអ្នាក់នៅ�សងនៅ�ឱ្យយឆ្នាំង យ។ 
បិទំក់តែន់ែងទាងំនៅនាះរុ��ូ�ល់អាចសំអា�និ់ងសំលាប់នៅមនៅរាគបាន់។

 � សំអា�និ់ងសំលាប់នៅមនៅរាគនៅល�ផ្ទៃ�ាទាងំអ្នស់នៅ�ក់តែន់ែងតែ�លបះះ
នៅដាយនិ់នៅ�ជិិក់តែ�លឈឺឺនៅដាយនៅធ្ងើ�ត្តាមន់��ិវីធិ្ង�ធ្ងមមត្តាអំ្នពី�សុវី�ុិភាពី 
(ឧទា�រុ�៍ ការុបិទំ/បិទំស្តាែ ក់) �បសិន់នៅប�ឧបក់រុ�៍ ឬ�បព័ីន់ធ
នៅមកានិ់ចនឹ់ង��វូីបាន់សំអា�។

វីធិ្ង�នៅ��មប�បំនៅពីញត្តាម��មវូីការុ៖

 � ���ួពិីនិ់�យនិ់នៅ�ជិិក់ អ្នាក់នៅ�ះ ការុ អ្នាក់�គ�់�គង់ អ្ន�ិ�ិជិន់ និ់ងនៅ�ៀ�វី
តែ�លចូលក់តែន់ែងនៅធ្ងើ�ការុសំរាប់តែសើងរុក់នៅរាគសញ្ញាា  COVID-19 ។ 
ពិីចារុណ្តាការុនៅ�ប��បាស់តែទំមះូតែមះ��តែ�លមិន់ចាបំាច់បះះពាល់ និ់ង/ឬ 
ក់�មងសំ�ួរុខែ�នៅ��មប�កំ់��់នៅរាគសញ្ញាា ។

 � ជូិន់�ំ�ឹង�ល់និ់នៅ�ជិិក់តែ�លមាន់ទំំនាក់់ទំំន់ងជិិ�សាិទំធជាមួយ
មិ�ារុមួការុង្ការុតែ�លមាន់ជំិងឺនៅ�ក់តែន់ែងនៅធ្ងើ�ការុ (នៅដាយមិន់បង្កាា ញ
អ្ន�ាសញ្ញាា �រុបស់បុគគលនៅនាះ) ។ ជូិន់�ំ�ឹង�ល់មិ�ារុមួការុង្ការុ
អំ្នពី�ការុលាងសំអា� ការុសំលាប់នៅមនៅរាគ និ់ងកិ់ចុខិ�ខំ�បឹងតែ�បង
�ផ្ទៃទំនៅទំៀ�តែ�លកំ់ពុីង�ំនៅ�� រុការុនៅ��មប�នៅឆ្លែ�យ�បនៅ�នឹ់ងការុ
�បឈឺមមុខនឹ់ងជំិងឺតែ�លអាចនៅក់��មាន់។

http://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
http://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html


ទំទួំលបាន់ព័ី�៌មាន់ជំិនួ់យអំ្នពី�វីធិ្ង�ត្តាមដាន់បុគគលិក់និ់ងនៅ�ៀ�វីស�មាប់
រុក់នៅរាគសញ្ញាា ផ្ទៃន់ COVID-19 ក់ាងុការុនៅបាះពុីមា�ាយនៅន់ះពី�
មន់ា�រុសុខា�ិបាលរុ�ឋ Washington www.doh.wa.gov/
Portals/1/Documents/1600/coronavirus/
Employervisitorscreeningguidance.pdf ។

ឧបក្នុរណ៍�ក្នុ�នៅងា�ម្ម ការពាក់្នុ�ា ស់មុ្មខ និិងរបាំងំមុ្មខ
សម្រូ�ប់បុគ្គគលិក្នុ
នៅ�កាម បទំបញ្ញាជ រុបស់អ្ន�ិបាល Inslee និ់នៅ�ជិិក់ទាងំអ្នស់��វូីពាក់់មាះ ស់
មុខ នៅល�ក់តែលងតែ�នៅពីលនៅធ្ងើ�ការុតែ�មាា ក់់ឯងនៅ�ក់ាងុការុ�ិល័យ �ន់យន់ា 
ឬនៅ�ក់តែន់ែងនៅធ្ងើ�ការុនៅ�នៅពីលតែ�លមិន់មាន់ទំំនាក់់ទំំន់ងជាមួយមនុ់សស�៏ផ្ទៃទំ។

ការុពាក់់មាះ សមុខគឺសម�សបស�មាប់កិ់ចុការុជានៅ�ច�ន់តែ�លនៅធ្ងើ�នៅដាយក់មមក់រុ
សំ�ង់ បះុតែន់ាការុការុពារុក់�មិ�ខាស់អាច��វូីបាន់ទាមទារុនៅ�នៅពីលតែ�ល
ហានិ់�័យផ្ទៃន់ការុចំលងនៅមនៅរាគ��វូីបាន់នៅគចា�់ទុំក់ថ្នាមធ្ងយម ខាស់ ឬខាស់បំ�ុ�
�ូចបាន់ពិីពី�៌នា ក់ាងុ Coronavirus Hazard Considerations 
for Employers (except COVID-19 care in hospitals  
and clinics) (ការុពិីចារុណ្តាអំ្នពី�នៅ��ះថ្នាា ក់់ វីរីុសុ កូ់រុ ូណូ្តាស�មាប់ និ់នៅ�ជិិក់ 
(នៅល�ក់តែលង តែ�ការុតែ�ទា ំជំិងឺ COVID-19 នៅ�មន់ា�រុនៅពីទំយ និ់ង គែ�និ់ក់) រុបស់ 
L&I នៅ� www.Lni.wa.gov/MaskConsiderations ។

និ់នៅ�ជិក់ក៏់��វូីពិីចារុណ្តា�ងតែ�រុថ្នានៅ��ការុការុពារុក់�មិ�ខាស់គឺចាបំាច់នៅ��មប�
�បឆ្នាំងំនឹ់ងស្តារុធា�ុបំពុីលត្តាមបរុ�ិកាសនៅ�សងនៅទំៀ� �ូចជាសុ�ល�កា 
ឬនៅទំ។

និ់នៅ�ជិក់��វូី�ាល់និ់ងបង់ផ្ទៃ�ែស�មាប់មាះ ស់មុខ�ក់ណ្តា�់ មាះ ស់មុខ និ់ង
ឧបក់រុ�៍�ក់�នៅងា�មស�មាប់និ់នៅ�ជិិក់នៅ�នៅពីលតែ�លពួីក់នៅគ��វូីការុ។ 
និ់នៅ�ជិិក់អាចនៅ�ជិ�សនៅរុសីយក់ការុពាក់់មាះ ស់មុខ�ក់ណ្តា�់នៅ�ក់តែន់ែងនៅធ្ងើ�ការុ 
�បសិន់នៅប� វា បំនៅពីញត្តាម��មវូី ការុ អ្នបបបរុមា។ សូម នៅម�លតែ�ាក់  Which 
Mask for Which Task? (មាះ សណ្តាស�មាប់ ការុង្ការុ ណ្តា) រុបស់ 
L&I នៅ� www.Lni.wa.gov/go/F414-168-000 ឬ នៅ�ប� ការុ 
eTool Selection Guide for Face Coverings, Masks, 
and Respirators (ការុតែ�នាអំំ្នពី�ការុនៅ�ជិ�សនៅរុសីឧបក់រុ�៍នៅអ្ន�ចិ��ូ
និ់ចតែ�លង្កាយ នៅ�ប� ត្តាម ទូំរុសពីាចល័� ស�មាប់ ការុបិទំ រុបាងំ មុខ មាះ ស និ់ង
ឧបក់រុ�៍�ក់ �នៅងា�ម) នៅ� http://wisha-training.Lni.wa.gov/
training/articulate/maskselection/story.html ។

រុបាងំមុខអាច��វូីបាន់នៅ�ប�ជាមួយនឹ់ងមាះ ស់មុខ�ក់ណ្តា�់នៅ��មប�ការុពារុពី�ការុ
�បឈឺមមុខនឹ់ងជំិងឺនៅដាយផ្លាា ល់នៅដាយស្តារុក់ណ្តាា ស់ ឬក់អក់។ រុបាងំមុខក៏់
�ាល់ការុការុពារុពី�ស្តារុធា�ុគ�ម�សំអា�និ់ងស្តារុធា�ុសំលាប់នៅមនៅរាគ�ងតែ�រុ។ 
មាះ ស់មុខ�ក់ណ្តា�់នៅ�តែ���វូីការុនៅ�នៅពីលនៅ�ប�រុបាងំមុខ។

នៅ�នៅពីល��វូីការុឧបក់រុ�៍�ក់�នៅងា�មតែ�ល��វូីបាន់អ្ននុ់ម័�នៅដាយ វីទិំោសុ្តាន់
សុវី�ុិភាពីនិ់ង សុខភាពីការុង្ការុ ជា�ិ  (National Institute for 
Occupational Safety and Health, NIOSH) ពិីចារុណ្តាអំ្នពី�
ជិនៅ�ម�សឧបក់រុ�៍�ក់�នៅងា�មនៅ�សងនៅទំៀ�ជំិនួ់សឧបក់រុ�៍�ក់�នៅងា�មពាក់់នៅល�
មុខតែ�ល��ង�ង់លមអង N95 ។ ការុនៅធ្ងើ�តែបបនៅន់ះជួិយរុក់ាទុំក់ឧបក់រុ�៍
�ក់�នៅងា�ម�បនៅ�ទំពាក់់នៅល�មុខតែ�ល��ង�ង់លមអងស�មាប់បុគគលិក់តែ�ទាំ
សុខភាពី និ់ងបុគគលិក់សនៅ�ង្កាគ ះ�ំបូង។ ឧទា�រុ�៍ និ់នៅ�ជិក់អាច�ាល់
នូ់វីឧបក់រុ�៍�ក់�នៅងា�ម�បនៅ�ទំ elastomeric (�ូចជ័ិរុ) ពាក់់��ឹម
ពាក់់ក់ណ្តាា ល ឬ នៅពីញមុខ។

នៅ�នៅពីលតែ�លឧបក់រុ�៍�ក់�នៅងា�ម��វូីការុ តែ�ាក់សុវី�ុភិាពី និ់ងសុខភាពី
ការុង្ការុ (Division of Occupational Safety and Health, 
DOSH) នៅលខ 11.80 និ់ង��មវូីការុក់ាងុក់មមវីធិ្ង�នៅ�កាមចាប់ទាក់់ទំងនឹ់ង
ឧបក់រុ�៍�ក់�នៅងា�ម (មា�ត្តាទំ� 296-842 WAC) នៅ��មប�ធានាថ្នាការុ
នៅ�ជិ�សនៅរុសី ភាពី��វូី�ា  ការុនៅ�ប��បាស់ និ់ងការុតែ�ទាគឺំ��ឹម��វូី។ សូមនៅម�ល
ការុតែ�នានំៅ� www.Lni.wa.gov/safety-health/safety-
rules/enforcement-policies/DD1180.pdf ។ សូមនៅម�លចាប់
ទាក់់ទំងនឹ់ងឧបក់រុ�៍�ក់�នៅងា�មនៅ� www.Lni.wa.gov/safety-
health/safety-rules/rules-by-chapter/?chapter=842 ។

តែសើងរុក់ការុតែ�នាអំំ្នពី�រុនៅបៀបបនៅងា�� ការុនៅ�ប��បាស់��ឹម��វូី  
និ់ងសំអា�មាះ ស់មុខ�ក់ណ្តា�់ត្តាមការុតែ�នាពំី� CDC នៅ�  
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-
getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html ។

វីធិានិការការពារនៅ�េងៗនៅ�ៀត
បុគគលិក់គួរុតែ���វូីបាន់ប�ាុ ះបណ្តាា លឱ្យយនៅជិៀសវាងការុបះះពាល់មា�់ �ចមុះ 
និ់ងតែ�ាក់ និ់ងផ្ទៃ�ានៅ�ជិិ�ៗនៅ�នៅពីលពាក់់ នៅ�ប��បាស់ និ់ងនៅដាះនៅចញ PPE និ់ង
មាះ ស់នៅចញ។ ពួីក់នៅគគួរុតែ�លាងផ្ទៃ�មុន់និ់ងនៅ�កាយនៅពីលពាក់់ នៅដាះនៅចញ និ់ង
�ំរុងសំរុលួ PPE និ់ងមាះ ស់។

និ់នៅ�ជិក់គួរុតែ�នៅធ្ងើ�បចុុបបន់ាភាពីក់មមវីធិ្ង�ការុពារុនៅ��ះថ្នាា ក់់ (Accident 
Prevention Program, APP) រុបស់ពួីក់នៅគនៅ��មប�ដាក់់បញ្ចូុូល
វីធិាន់ការុពី�ការុយល់�ឹងនិ់ងបង្កាា រុស�មាប់ជំិងឺឆ្លែងនិ់ងវីរីុសុ។

អាជិ�វីក់មមគួរុពិីនិ់�យនៅម�លជាមួយ L&I និ់ងរុ�ឋ នៅ��យនិ់ងនៅគ�ទំំព័ីរុរុបស់
ទំ�ភាា ក់់ង្ការុសុខភាពីស្តាធារុ��ឋស�មាប់ការុនៅធ្ងើ�បចុុបបន់ាភាពីនៅមនៅរាគឆ្លែង
វីរីុសុកូ់រុ ូណូ្តា។

�និធានិ
ជំិនួ់យ សុវី�ុិភាពី និ់ង សុខភាពី ឥ�គិ�ផ្ទៃ�ែស�មាប់ និ់នៅ�ជិក់ពី�ក់មមវីធិ្ង�  
Consultation Program (ក់មមវីធិ្ង��បឹក់ា រុបស់ L&I 
DOSHConsultation@Lni.wa.govឬ  
www.Lni.wa.gov/DOSHConsultation

ត្តារាងសន់ែឹក់អ្នងគនៅ��ុ L&I ស�មាប់ឧសា�ក់មមនៅ�សងនៅទំៀ� 
www.Lni.wa.gov/CovidSafety

នៅគ�ទំំព័ីរុ COVID-19 តែ�ាក់សុវី�ុិភាពី និ់ងសុខភាពីការុង្ការុ L&I រុមួ
ទាងំធ្ងន់ធាន់ពី�មជិឈម�ឌ ល���ួពិីនិ់�យនិ់ងបង្កាា រុជំិងឺ (CDC) រុ�ឋបាល
សុវី�ុិភាពីនិ់ងសុខភាពីការុង្ការុ (Occupational Safety and 
Health Administration, OSHA) និ់ង មន់ា�រុសុខា�ិបាលផ្ទៃន់រុ�ឋ 
Washington www.Lni.wa.gov/CovidSafety

�ំណ្តាក់់កាលទំ� 2  រុបស់ Associated General Contractors  
of Washington (អ្នាក់ ជាប់កិ់ចុ សន់ោ ទូំនៅ� តែ�លជាប់ពាក់់ 
ព័ីន់ធនឹ់ង�ក់ងុ Washington) ការុតែ�នាអំំ្នពី�ការុអ្ននុ់វី�ាន៍់�ប 
ក់ប នៅដាយ សុវី�ុិភាពី នៅ�ក់តែន់ែង ការុង្ការុ�ុិភាពីនៅ�ក់តែន់ែងការុង្ការុ  
www.agcwa.com/wp-content/uploads/2020/06/PHASE-
2-AGCW-C-19-Jobsite-Practices-06-15-2020.pdf

http://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Employervisitorscreeningguidance.pdf
http://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Employervisitorscreeningguidance.pdf
http://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Employervisitorscreeningguidance.pdf
http://www.Lni.wa.gov/safety-health/safety-rules/enforcement-policies/DD1180.pdf
http://www.Lni.wa.gov/safety-health/safety-rules/enforcement-policies/DD1180.pdf
http://www.Lni.wa.gov/safety-health/safety-rules/rules-by-chapter/?chapter=842
http://www.Lni.wa.gov/safety-health/safety-rules/rules-by-chapter/?chapter=842
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
mailto:DOSHConsultation@Lni.wa.gov
http://www.Lni.wa.gov/DOSHConsultation
http://www.Lni.wa.gov/CovidSafety
http://www.Lni.wa.gov/CovidSafety
http://www.agcwa.com/wp-content/uploads/2020/06/PHASE-2-AGCW-C-19-Jobsite-Practices-06-15-2020.pdf
http://www.agcwa.com/wp-content/uploads/2020/06/PHASE-2-AGCW-C-19-Jobsite-Practices-06-15-2020.pdf


បណាត ញឹភាា ប់បដែនិិម្មព័�ទៃ�គូ្គរដ្ឋាា ភិិបាំលសហព័័និធរបស់
នៅយ�ង
នៅគ�ទំំព័ីរុ COVID-19 រុបស់ OSHA  
www.osha.gov/SLTC/covid-19

ការុតែ�នាបំនៅណ្តាា ះអាសន់ារុបស់ CDC ស�មាប់អាជិ�វីក់មមនិ់ងនិ់នៅ�ជិក់  
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/
guidance-business-response.html

��ំងបុគ្គគលិក្នុព័�ការសងសឹក្នុ ឬការនៅរសីនៅអ�ង
វាជាការុ�បឆ្នាំងំនឹ់ងចាប់ស�មាប់និ់នៅ�ជិក់ក់ាងុការុបនៅ�ា ញនៅចញ �ក់��ូ
សិទំធិ ការុសងសឹក់ ឬនៅរុសីនៅអ្ន�ងនិ់នៅ�ជិិ�ចំនៅពាះការុអ្ននុ់វី�ាសិទំធិសុវី�ុិភាពី 
និ់ងសុខភាពីរុបស់ពួីក់នៅគ។ សិទំធិទាងំនៅនាះរុមួមាន់សិទំធិក់ាងុការុ៖

 � បនៅងា�ន់ការុ�ពីយួបារុមៈអំ្នពី�សុវី�ុិភាពី និ់ងសុខភាពីជាមួយនិ់នៅ�ជិក់។

 � ចូលរុមួសក់មមភាពីស�ជិ�ពីទាក់់ទំងនឹ់ងសុវី�ុិភាពី និ់ងសុខភាពី។

 � ដាក់់ពាក់យប�ាឹ ងអំ្នពី�សុវី�ុិភាពី និ់ងសុខភាពី។

 � តែ�ាក់សុវី�ុិភាពី និ់ងសុខភាពីការុង្ការុ(DOSH)។

បុគគលិក់អាចដាក់់ពាក់យប�ាឹ ងសងសឹក់ជាមួយ DOSH និ់ង/ឬជាមួយ
រុ�ឋបាលសុវី�ុិភាពីការុង្ការុ និ់ងសុខភាពីស�ព័ីន់ធ (OSHA) ក់ាងុរុយ�នៅពីល 
30 ផ្ទៃ�ងបនាា ប់ពី�មាន់ឧបប�ាិនៅ��ុនៅក់��នៅ��ង។

តែសើងយល់បតែន់មុនៅ�  
www.Lni.wa.gov/WorkplaceDiscrimination ។

ត្តាមការុនៅសា�សំុ ការុ��ំទំ និ់ងទំ�មង់នៅ�សងៗជាភាស្តាបរុនៅទំសស�មាប់ជិន់ពិីការុក៏់មាន់
ជូិន់�ងតែ�រុ។ ទូំរុសពីានៅ�នៅលខ 1-800-547-8367 ។ អ្នាក់នៅ�ប� TDD ទូំរុសពីានៅ�
នៅលខ 711 ។ L&I ជានិ់នៅ�ជិក់តែ�ល�ាល់ឱ្យកាសនៅដាយនៅសម�ភាពី។

PUBLICATION F414-162-214 (Cambodian) [02-2021]

http://www.osha.gov/SLTC/covid-19
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
http://www.Lni.wa.gov/WorkplaceDiscrimination

