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លក្ខខខណ្ឌឌ តម្រូ�វូនិងិការណែណ្ឌនាំ ំL&I   
សម្រូ�ប់់ការប់ង្កាា រជំងឺំ COVID-19
ព័ត័៌ម៌ាននេះនះមានបច្ចុ ុ�បបន នភាព័ គិតិ៌មកត្រឹត៌មឹថ្ងៃ� ៃទី1ី8ខែ�ក�ម ៈ�ឆ្នាំន �2022។

អាជីវីកម្មមតម្រូមូ្មវឲ្យយអនុុវតតតាម្មលកខខណ្ឌឌ តម្រូមូ្មវស្តីតពីីកីារពាកម់៉ាា ស្តី ់ដូូច
ម៉ានុចែចងនៅ�កុុងនៅស្តីចកតមី្រូ�កាស្តីរ�ស្តីអ់ភិបិាល 20-25.15 នុងិ
អនុុនៅ�ម្មតាម្មនៅស្តីចកត�ីង្គាា �រ់�ស្តីរ់ដូឋនៅលខាធិកិារម្រូកសួ្តីងសុ្តីខាភិបិាល 
20-03.4។

លក្ខខខណ្ឌឌ តម្រូ�វូសម្រូ�ប់់និយិោ�ជំក្ខយោ�ក្ខ ុ�ងទីកី្ខណែនិ ែងសាធារណ្ឌៈ
នុនិៅ�ជីកម្រូតូវចែតរក�ម្មជីឈដ្ឋាឋ នុការង្គារម៉ានុសុ្តីវតិភិាពី នុងិគ្មាម នុជីងំ ឺ
COVID តាម្មរយៈៈ៖

 � ការតម្រូមូ្មវឲ្យយពាកម់៉ាា ស្តីម់្រូ��មុ្មខ ឬម៉ាា ស្តីស់្តីម្រូម៉ា�អ់តថិិជិីនុនុងិ
នុនិៅ�ជីតិ នៅ�ម្រូ��ឧ់ស្តី�ហកម្មមទាំងំអស្តី ់នៅដ្ឋាយៈម្មនិុ�តិពីី
សិ្ថានុភាពីនៃនុការចាកវ់៉ាាកស់្ថាងំ នៅ�កុុងទីធី្លាា កុុងអគ្មារចែដូល
ស្ថាធ្លារណ្ឌៈជីនុអាចនៅចញចូលបានុ។

 � អាជីវីកម្មមម្រូតូវចែដូលដ្ឋាកត់ាងំស្ថាា កស្តីញ្ញាា នៅ�កុុងទីតីាងំធិទូំី�យៈ
ចែដូលអាចនៅម្មលីនៅ�ញីច�ស្តីដ់ូលអ់តថិិជិីនុនៅ�ម្រូចកចូលនុមួី្មយៈ
ៗ នៅដ្ឋាយៈផ្តតលដ់ូណឹំ្ឌងដូលអ់តថិិជិីនុអពំីលីកខខណ្ឌឌ តម្រូមូ្មវអពំីកីារ
ពាកម់៉ាា ស្តី។់

 � ការផ្តតលម់៉ាា ស្តីម់្រូកណាត ់ឬម៉ាា ស្តីក់ារពារ�ចែនិុម្មនៅទីៀតដូល�ុ់�ាលកិ 
នៅដ្ឋាយៈឥត�តិនៃថិា នៅ�នៅពីលតម្រូមូ្មវឲ្យយនៅម្រូ�មី្រូបាស្តីម់៉ាា ស្តី។់

 � ការ�ង្គាា រនុនិៅ�ជីតិចែដូលម៉ានុករណី្ឌឆ្លាងជីងំ ឺCOVID-19 
ចែដូលបានុ�ញ្ញាា ក ់ឬចែដូលអាចនៅកតីម៉ានុ ម្មនិុឲ្យយនៅធិើកីារង្គារនៅ�
ចែកែរអុកដូនៃទី នុងិការអនុុវតតការចែណ្ឌនាំអំពំីកីារនៅធិើចីតាត ឡីីស្តីក័
នុងិការដ្ឋាកឲ់្យយនៅ�ដ្ឋាចន់ៅដ្ឋាយៈចែឡីក�ា ងស្តីម្មម្រូស្តី� នៅ�តាម្ម
ការចាបំាច។់

 � ការផ្តតល�់រកិាខ រនុងិស្តីម៉ាា រៈ�ងស្តីម៉ាា តនៃដូ។
 � ការ�ណ្ឌតុ ��ណាត លនុនិៅ�ជីតិនៅដូមី្មែកីតស់្តីម៉ាា លន់ុងិ
នៅឆ្លាយីៈត�នៅ�នុងឹនៅម្រូគ្មា�ថុ្នាកន់ៅ�កចែនុាងការង្គារ រមួ្មម៉ានុជីងំ ឺ
COVID-19 ផ្តង។

 � ការវ៉ាយៈតនៃម្មានៅម្រូគ្មា�ថុ្នាកច់ែដូលបានុកតស់្តីម៉ាា ល ់រមួ្មទាំងំ
ជីងំ ឺCOVID-19 ស្តីម្រូម៉ា�ជ់ាចែផុ្តកមួ្មយៈនៃនុលកខខណ្ឌឌ តម្រូមូ្មវ
ជា�នុត�នាំា �ន់ៅដូមី្មែផី្តតលនូ់ុវទីកីចែនុាងសុ្តីវតិភិាពីនុងិម៉ានុសុ្តីខភាពី 
ម្រូ�ស្តីនិុនៅ�សី្តីម្មម្រូស្តី� ចាតវ់ធិ្លានុការ�ចែនិុម្មនៅដូមី្មែកីារពារម្រូ��់
នុនិៅ�ជីតិទាំងំអស្តី។់

 � ផ្តតលក់ារជូីនុដូណឹំ្ឌងជា�យៈលកខណ៍្ឌអកសរកុុងនៃថិៃនៅធិើកីារមួ្មយៈនៃថិៃ
នៅ�ដូលន់ុនិៅ�ជីតិទាំងំអស្តី ់នុងិនុនិៅ�ជីតិជា�ក់ចិចស្តីនុា ចែដូល

ពួីកនៅ�ស្តីិតិនៅ�ទីតីាងំការង្គារចែតមួ្មយៈដូូចគុ្មានៅ�នុងឹ�ុ�ាលចែដូល
បានុនៅធិើនីៅតស្តីតវជិីាម៉ានុរកនៅ�ញីជីងំ ឺCOVID-19 (នៅដ្ឋាយៈម្មនិុ
ម៉ានុផ្តសពីើផ្ត�យៈអតតស្តីញ្ញាា ណ្ឌរ�ស្តី�ុ់�ាលនៅនាំ�នៅទី)។

 � ការរាយៈការណ៍្ឌអពំីកីារផ្តាុ �នៅឡីីងនៃនុជីងំ ឺCOVID-19 ចែដូល
ម៉ានុនុនិៅ�ជីតិ 10 នាំកន់ៅឡីីងនៅ�នៅ�កចែនុាងការង្គារ ឬនៅ�ទីតីាងំ
ការង្គារចែដូលម៉ានុនុនិៅ�ជីតិនៅលសី្តីពី ី50 នាំក ់នៅ�ដូល ់L&I 
(ម្រូកសួ្តីងការង្គារនុងិឧស្តី�ហកម្មម ) កុុងរយៈៈនៅពីល 24 នៅម៉ាា ង។

លក្ខខខណ្ឌឌ តម្រូ�វូសម្រូ�ប់់និយិោ�ជំក្ខយោ�ក្ខ ុ�ងទីកី្ខណែនិ ែង 
�ិនិសាធារណ្ឌៈ 

 � នៅ�កុុងចែផុ្តកនាំនាំចែដូលស្ថាធ្លារណ្ឌៈជីនុម្មនិុអាចនៅចញចូលបានុ 
នុនិៅ�ជីកអាចនុងឹអនុុញ្ញាា តនុនិៅ�ជីតិចែដូលបានុចាកវ់៉ាាកស់្ថាងំ
ម្រូ��ច់នួំុនុ ចែដូលសិ្ថានុភាពីរ�ស្តីពួ់ីកនៅ�ម្រូតូវបានុនៅផ្តា�ងផ្ទាា តន់ៅដ្ឋាយៈ
នុនិៅ�ជីក ឲ្យយយៈកម៉ាា ស្តីម់្រូ��មុ្មខឬម៉ាា ស្តីរ់�ស្តីពួ់ីកនៅ�នៅចញ 
នៅ�នៅពីលស្តីិតិនៅ�កុុងទីតីាងំអគ្មារ។

 � ម្មាាងនៅទីៀត �ុ�ាលចែដូលនៅធិើកីារចែតមុ៉ាកឯ់ង កអ៏ាចនុងឹយៈកម៉ាា ស្តី់
ម្រូ��មុ្មខឬម៉ាា ស្តីរ់�ស្តីពួ់ីកនៅ�នៅចញ នៅដ្ឋាយៈម្មនិុ�តិពីសិី្ថានុភាពីនៃនុ
ការចាកវ់៉ាាកស់្ថាងំនៅឡីីយៈ។ �ុ�ាលមុ៉ាកក់ពុំីងនៅធិើកីារចែតមុ៉ាកឯ់ង 
ម្រូ�ស្តីនិុនៅ�ពួីីកនៅ�នៅ�ដ្ឋាចឆ់្ងាៃ យៈពីទីីនំាំកទ់ីនំុងជាមួ្មយៈអុកដូនៃទី 
នៅហយីៈគ្មាម នុការរពំីងឹទុីក ឬម៉ានុការរពំីងឹទុីកតចិតួចថ្នានុងឹម៉ានុការ
រខំានុនៅដ្ឋាយៈផ្ទាា ល។់ ឧទាំហរណ៍្ឌរមួ្មម៉ានុ៖

 - អុកកានុក់ា�ច់ែតមុ៉ាក�់តន់ៅ�កុុង�នុា�ក់ារ�ិលយ័ៈចែដូល
ម៉ានុទាំើ រ�ទិីជីតិ ចែដូលម្មនិុអាចម៉ានុម្មនុុស្តីសចូលម្មកជួី�នៅ�
នៅឡីីយៈ។

 - អុកនៅ�កីម្រូតាកទ់ីរ័ ឬអុក�ញ្ញាា ដូងស្តីាូច ចែដូលនៅ�
ដ្ឋាចន់ៅដ្ឋាយៈចែឡីកកុុងកា�ីនីុ�ទិីជីតិ។

 - អុកនៅ�កី�រដូកឹជីញ្ជូាូនុចែដូលម្មនិុម៉ានុទីនំាំកទ់ីនំុងផ្ទាា ល់
ជាមួ្មយៈអុកដូនៃទី នៅ�នៅពីលពួីកនៅ�នៅលកី ឬ ទីម៉ាា កក់ញ្ជូច�់
អវី៉ា ានុ។់

 - អុកចែថិរក�មុ៉ាកឯ់ងនៅ�កុុងអាគ្មារ។

 � នុនិៅ�ជីកកអ៏ាចស្តីនៅម្រូម្មចតម្រូមូ្មវឲ្យយម៉ានុពាកម់៉ាា ស្តី ់នៅ�នីៅទាំ��ជីា
ទីកីចែនុាងនៅនុ�ម្មនិុអាចនៅចញចូលបានុស្តីម្រូម៉ា�ស់្ថាធ្លារណ្ឌៈជីនុ 
នៅហយីៈនុនិៅ�ជីតិបានុទីទួីលវ៉ាាកស់្ថាងំម្រូ��ច់នួំុនុ។



 � នុនិៅ�ជីតិម៉ានុស្តីទិីិពិាកម់៉ាា ស្តីឬ់ឧ�ករណ៍្ឌការពារនៅផ្តសងនៅទីៀតតាម្ម
ការស្តីមម័្រូ�ចតិត កុុងនៅពីលចែដូលម្មនិុតម្រូមូ្មវឲ្យយពាក ់ដូរា�ណាការនៅម្រូ�ី
ម្រូបាស្តីឧ់�ករណ៍្ឌនៅនាំ�ម្មនិុ�នៅងាតីឲ្យយម៉ានុ�ញ្ញាា ចែផុ្តកសុ្តីខភាពីនុងិ
ស្តីនុតសុិ្តីខ។

 � ម្រូ��ល់កខខណ្ឌឌ តម្រូមូ្មវនៅផ្តសងនៅទីៀតទាំងំអស្តីច់ែដូលម្មនិុពាកព់ីនិ័ុ
នុងឹការពាកម់៉ាា ស្តី ់រមួ្មទាំងំការ�ណ្ឌតុ ��ណាត ល ការស្តីម៉ាា ត 
ការវ៉ាយៈតនៃម្មានៅម្រូគ្មា�ថុ្នាក ់ការជូីនុដូណឹំ្ឌង នុងិលកខខណ្ឌឌ តម្រូមូ្មវ
នៅផ្តសងនៅទីៀត �នុតអនុុវតតនៅ�កុុងទីកីចែនុាងម្មនិុស្ថាធ្លារណ្ឌៈ។

ការយោ�ៀ�ងផ្ទាៀ តស់ាា និភាពចាក្ខវ់៉ា ាក្ខស់ាងំរប់សប់់�គ្គ គលកិ្ខ
នុនិៅ�ជីកណាចែដូលស្តីនៅម្រូម្មចអនុុញ្ញាា តឲ្យយនុនិៅ�ជីតិចែដូលបានុចាក់
វ៉ាាកស់្ថាងំម្រូ��ច់នួំុនុ ម្មកនៅធិើកីារនៅដ្ឋាយៈគ្មាម នុម៉ាា ស្តីន់ៅ�កុុងទីកីចែនុាងកុុង
អគ្មារម្មនិុស្ថាធ្លារណ្ឌៈ ម្រូតូវចែតនៅផ្តា�ងផ្ទាា តសិ់្ថានុភាពីចាកវ់៉ាាកស់្ថាងំរ�ស្តី់
នុនិៅ�ជីតិ។ នុនិៅ�ជីកម្រូតូវចែតអាច�ង្គាា ញកចិចដូនំៅណី្ឌរការចែដូលបានុ
នៅម្រូ�មី្រូបាស្តីន់ៅដូមី្មែនីៅផ្តា�ងផ្ទាា តសិ់្ថានុភាពីចាកវ់៉ាាកស់្ថាងំរ�ស្តីន់ុនិៅ�ជីតិ។ 
�ាុ ចែនុត ពួីកនៅ�ម្មនិុតម្រូមូ្មវឲ្យយរក�ទុីកស្តីនំៅ�ចម្មាងជាកច់ែស្តីតងមួ្មយៈច��ន់ៃនុ
កណំ្ឌតម់្រូតាចាកវ់៉ាាកស់្ថាងំរ�ស្តីន់ុនិៅ�ជីតិនៅឡីីយៈ។
ម្រូ�នៅភិទីការនៅផ្តា�ងផ្ទាា តច់ែដូលអាចទីទួីលយៈកបានុ រមួ្មម៉ានុ៖

 � �ណ័្ឌណវ៉ាាកស់្ថាងំ ឬរ�ូថិត�ណ័្ឌណវ៉ាាកស់្ថាងំ។

 � ការចងម្រូកងឯកស្ថារពីអុីកផ្តតលន់ៅស្តីវ៉ាចែថិទាំសុំ្តីខភាពី។
 � កណំ្ឌតម់្រូតាម្រូ�ពីនិ័ុពីត័ម៌៉ានុស្តីតពីីកីារចាកថុ់្នា�ំង្គាា ររ�ស្តីរ់ដូឋ
 � ហាតកូពី ីឬស្តីើយ័ៈ�ញ្ញាា កច់ែដូលបានុចុ�ហតិនៅលខាតាម្មម្រូ�ពីនិ័ុ
នៅអឡិីចម្រូតូនុកិពីនីុនិៅ�ជីតិ។ �ញ្ញាា ក៖់ នុនិៅ�ជីកម្មនិុតម្រូមូ្មវឲ្យយ
យៈកស្តីើយ័ៈ�ញ្ញាា កម់្មកនៅធិើជីាជីនៅម្រូម្មសី្តីកុុងការនៅផ្តា�ងផ្ទាា ត ់សិ្ថានុភាពី
វ៉ាាកស់្ថាងំនៅនាំ�នៅទី។

នៅ�នៅពីលអនុុវតតកចិចដូនំៅណី្ឌរការនៅផ្តា�ងផ្ទាា ត ់នុនិៅ�ជីក�ួរពីចិារណា
នៅលចី��ន់ៅផ្តសងនៅទីៀតចែដូលអាចនុងឹអនុុវតត។

ការណែណ្ឌនាំបំ់ណែនិ ា�សម្រូ�ប់់ការពារប់�គ្គ គលកិ្ខ
ពីត័ម៌៉ានុខាងនៅម្រូកាម្មនៅនុ��ជឺាការផ្តតលន់ៅ��ល ់នុងិម៉ានុ�ណំ្ឌងជួីយៈដូល់
នុនិៅ�ជីកឲ្យយផ្តតលទ់ីកីចែនុាងការង្គារចែដូលម៉ានុសុ្តីវតិភិាពីនុងិលាស្តីម្រូម៉ា�់
សុ្តីខភាពី។ �ាុ ចែនុត អាចនុងឹម៉ានុលកខខណ្ឌឌ តម្រូមូ្មវជាក�់កច់ែដូលម្រូតូវចែត
យៈកម្មកអនុុវតតស្តីម្រូម៉ា�ក់ចិចការជាក�់កមួ់្មយៈចនួំុនុចែដូលម៉ានុហានុភិិយ័ៈ
ខពស្តីស់្តីម្រូម៉ា�ក់ារចម្មាងជីងំ។ឺ

 � វ៉ាាកស់្ថាងំ COVID-19 �មឺ្មនៅធិាបាយៈដូល៏ា�ផុំ្តតនៅដូមី្មែ�ីង្គាា រការ
រកីរាលដ្ឋាលនៃនុវរីសុ្តីនៅនុ�។ នុនិៅ�ជីក�ួរចែតគ្មាមំ្រូទី នុងិនៅលកីទីកឹចតិត
ឲ្យយ�ុ�ាលកិទីទួីលបានុការចាកវ់៉ាាកស់្ថាងំ។

 � ម្មនៅធិាបាយៈនៅផ្តសងនៅទីៀតនៅដូមី្មែកីាត�់និុយៈហានុភិិយ័ៈនៃនុការ
ចម្មាងជីងំ ឺCOVID-19 ស្តីម្រូម៉ា�ន់ុនិៅ�ជីតិ រមួ្មម៉ានុ៖

 - ការ�នុតរក��ម៉ាា តរវ៉ាងនុនិៅ�ជីតិចែដូលម្មនិុបានុចាក់
វ៉ាាកស់្ថាងំ ជាពីនិៅស្តីស្តីនៅ�កុុងទីតីាងំកុុងអគ្មារចែដូលម៉ានុ
ខយលន់ៅចញចូលម្មនិុម្រូ��ម់្រូគ្មានុ ់ឬខណ្ឌៈនៅពីល កពុំីងនៅធិើកីារ
ជាមួ្មយៈស្ថាធ្លារណ្ឌជីនុ។

 - ការ�នៅងានីុជាអត�ិរម៉ានូុវខយលអ់ាកាស្តី�រសុិ្តីទី ិឬកចែនុាង
ចែដូលម៉ានុឧ�ករណ៍្ឌ�នុសុទីខិយលន់ៅ�នៅលមី្រូ�ពីនិ័ុ កនៅ�ត  ខយល់
នៅចញចូល  នុងិ ម៉ាា សុ្តីនីុម្រូតជាក ់ (Heating, Ventilation, 
and Air Conditioning, HVAC) នុងិ�ចែនិុម្មម្រូ�ពីនិ័ុ
�នុសុទីខិយលន់ៅ�កុុងទីកីចែនុាងចែដូលម៉ានុខយលន់ៅចញចូលម្មនិុ
ម្រូ��ម់្រូគ្មានុ។់

 - ការផ្តតលម់៉ាា ស្តីដ់ូល�ុ់�ាលកិនៅ�កុុងកចែនុាងអីូ រអរនៅម្រូ�អគ្មារ 
ម្រូតូវបានុនៅលកីទីកឹចតិត�ា ងខាា ងំ (ម្រូពីតឹតកិារណ៍្ឌកឡីា ការ

តាងំពីពីីរ័ណ៍្ឌ ពីធិិនីៅដូរីកែួនុ ការម្រូ��ុតំន្រ្តីនុត ីនុងិទីកីចែនុាង
ម្រូ�ហាកម់្រូ�ចែហលនៅនុ�)។

 - ការផ្តតលម់៉ាា ស្តីច់ែដូលអាចការពារបានុនៅម្រូចនីុជាងម៉ាា ស្តី់
ម្រូកណាតស់្តីម្រូម៉ា��ុ់�ាលកិចែដូលម៉ានុហានុភិិយ័ៈកានុច់ែត
ខាា ងំស្តីម្រូម៉ា�ក់ារចម្មាងជីងំ។ឺ ឧទាំហរណ៍្ឌអាចរមួ្មម៉ានុ
ម៉ាា ស្តីស់្តីម្រូម៉ា�ក់ារវ�កាត ់KN95 នុងិនៅ�កុុងសិ្ថានុភាពី
ជាក�់កមួ់្មយៈចនួំុនុ ម្រូ�ដ្ឋា�ជ់ីនួំុយៈដូនៅងាមី្ម។

ការសម្រូ�ប់សម្រូ�លួស�ម្រូសប់ និងិការយោរ ើសយោ�ងី
នុនិៅ�ជីតិម្រូតូវចែតធ្លានាំថ្នា ទីកីចែនុាងការង្គាររក�បានុសុ្តីវតិភិាពី 
នុងិលាស្តីម្រូម៉ា�សុ់្តីខភាពី រមួ្មទាំងំនុនិៅ�ជីតិចែដូលម៉ានុ�ញ្ញាា
នៅវជីាស្ថាម្រូស្តីត ឬពីកិារភាពី (នៅម្មលីច��ស់្តីតពីីជីីនុពីកិាររ�ស្តីអ់ានៅម្មរកិ 
(American with Disabilities Act, ADA) តាម្មរយៈៈ 
www.eeoc.gov/laws/guidance/fact-sheet-disability-
discrimination)។

ម្មាាងនៅទីៀត ច��ស់្តីតពីីសី្តីតងដ់្ឋាការង្គារកុុងម្រូគ្មាស្តីនៅន្រ្តីង្គាា ��នាំា នុច់ែផុ្តក
សុ្តីខភាពី (Health Emergency Labor Standards Act, 
HELSA) ការពារនុនិៅ�ជីតិចែដូលម៉ានុហានុភិិយ័ៈខពស្តីម់្មនិុឲ្យយ�នៅណ្ឌត ញ
នៅចញ ជីនួំុស្តីជាអចនិៃន្រ្តីនុតយៈ ៍ឬការនៅរសី្តីនៅអងីនៅ�កុុងកចែនុាងការង្គារ
ស្តីម្រូម៉ា�ច់ែស្តីើងរកការស្តីម្រូម្ម�ស្តីម្រូមួ្មលម្មនិុឲ្យយម៉ានុការម្រូ�ឈម្មនៅ�នុងឹ
ជីងំឆឺ្លាងរាលដ្ឋាល នៅ�អឡុំីងម្រូគ្មាអាស្តីនុុចែផុ្តកសុ្តីខភាពីស្ថាធ្លារណ្ឌៈ។ 
ច��ន់ៅនុ�ម្រូតូវបានុម្រូ��ម់្រូ�ងនៅដ្ឋាយៈ L&I នៅហយីៈ�ចចុ �ែនុុនៅនុ� អនុុវតត
ចនំៅពា�ការស្តីម្រូម្ម�ស្តីម្រូមួ្មលពាកព់ីនិ័ុនុងឹជីងំ ឺCOVID-19។

ធនិធានិ
ការចែណ្ឌនាំរំ�ស្តី ់L&I៖ Which Mask for Which Task (ម៉ាា ស្តី់
ណាស្តីម្រូម៉ា�់កចិចការណា)? ម៉ានុពីត័ម៌៉ានុអពំីហីានុភិិយ័ៈម្រូ�ឈម្មនុងឹ
ការឆ្លាងជីងំ ឺនុងិការនៅម្រូជីសី្តីនៅរសី្តីម៉ាា ស្តី៖់  
www.Lni.wa.gov/go/F414-168-000

ការចែណ្ឌនាំអំពំីជីីងំ ឺCOVID-19 រ�ស្តី ់L&I រមួ្ម�ញ្ជូចូនុនូុវធិនុធ្លានុ
ពីមី្មជីឈម្មណ្ឌឌ លម្រូ��ម់្រូ�ងនុងិ�ង្គាា រជីងំ ឺ(Centers for Disease 
Control, CDC) ម្រូកសួ្តីងសុ្តីខាភិបិាល (Department of 
Health, DOH) នុងិរដូឋបាលចែផុ្តកសុ្តីខភាពីនុងិសុ្តីវតិភិាពីការង្គារ
ស្តីហរដូឋអានៅម្មរកិ (U.S. Occupational Safety and Health 
Administration)៖ www.Lni.wa.gov/CovidSafety។

នៅស្តីចកត�ីង្គាា �ស់្តីតពីីកីារពាកម់៉ាា ស្តីរ់�ស្តីរ់ដូឋនៅលខាធិកិារម្រូកសួ្តីងខាភិបិាល 
DOH ចែដូលម៉ានុនៅស្តីចកតលីម្មាតិអពំីលីកខខណ្ឌឌ តម្រូមូ្មវនុងិការរពំីងឹទុីក
នាំនាំ៖ www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/
coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_
Statewide_Face_Coverings.pdf

រាយៈការណ៍្ឌអពំីកីារនៅលមសី្តី�ម្រូម៉ាម្មស្តីតពីីជីីងំ ឺCOVID-19៖ 
www.coronavirus.wa.gov/report-safe-start-violation

តាម្មការនៅសុ្តីសុី្តី ំជីនួំុយៈចែផុ្តកភាស្ថា�រនៅទីស្តី នុងិទីម្រូម្មងច់ែ���ទីស្តីម្រូម៉ា�ជ់ីនុពីកិារ
កម៏៉ានុជូីនុផ្តងចែដូរ។ ទូីរស្តីពីានៅ�នៅលខ 1-800-547-8367 ។ អុកនៅម្រូ� ីTDD 
ទូីរស្តីពីានៅ�នៅលខ 711 ។ L&I ជានុនិៅ�ជីកចែដូលផ្តតលឱ់កាស្តីនៅដ្ឋាយៈនៅស្តីមភីាពី។
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