
នាយកដ្ឋាានសុុវតិ្ថិ�ភាពការងារ ន�ងសុុខភាព
www.Lni.wa.gov/safety-health 1-800-423-7233

តារាងអងគហេ�តុ្ថិ ឃំ្លាំ�ងកែកច្នៃ�ៃមូ្ហូ�បអាហារតារាងអងគហេ�តុ្ថិ ឃំ្លាំ�ងកែកច្នៃ�ៃមូ្ហូ�បអាហារ
សុម្រា�ប់វីរុសុកូរូូណាសុម្រា�ប់វីរុសុកូរូូណា (COVID-19) 

ការពារការបះ�ពាល់់របស់ុអៃកហេ�ើ�ការហេ�នឹងវីរុសុកូរូូណាការពារការបះ�ពាល់់របស់ុអៃកហេ�ើ�ការហេ�នឹងវីរុសុកូរូូណា
វីរុសុកូរូូណា (COVID-19) គឺឺជាហេម្រា��ថ្នាាក់ហេ�កកែនែងហេ�ើ�ការដ៏៏�ងន់�ងរ កែដ៏ល់អា�
ឆ្លែងពីម្ហូនុស្ុស�ាក់ហេ�ម្ហូនុស្ុស�ាក់ហេ�ៀត្ថិហេ�ហេពល់អៃកកែដ៏ល់�នហេម្ហូហេរាគឺហេនា� 
កអក ឬកណាាស់ុ។ វីរុសុកូរូូណាក៏អា��ម្ហូែងបានផងកែដ៏រហេ�ហេពល់ម្ហូនុស្ុស�ាក់
បះ�ច្នៃផៃ ឬវតិ្ថិ�កែដ៏ល់កខើក់ រួ�ម្ហូកបះ��ត់្ថិ ម្រា�មុ្ហូ� ឬកែ�ៃករបស់ុពួកហេគឺផ្ទាាល់់។

ហេ�ងតាម្ហូ�្បាប់របស់ុ Department of Labor & Industries (L&I) 
(ម្រាកសួុងការងារ ន�ងឧស្ុសា�កម្ហូម) ន�ហេ�ជកត្ថិម្រាមូ្ហូវឱ្្យផតល់់កកែនែងហេ�ើ�ការម្រាបកប
ហេដ្ឋាយសុុវតិ្ថិ�ភាព ន�ងសុុខភាពល់អ ហេ��យអនុវត្ថិតហេសុ�កតមី្រាបកាសុរបស់ុអ��បាល់ 
ហេដ៏�ម្្ហូបីីការពារការឆ្លែងវីរុសុកូរូូណា។ www.governor.wa.gov/news-media/

inslee-announces-stay-home-stay-healthy%C2%A0order ។

ត្ថិម្រាមូ្ហូវការកែដ៏ល់បានព�ភាក្សាហេ�កៃ�ងតារាងអងគហេ�តុ្ថិហេន�ម្រាតូ្ថិវបានអនុវត្ថិតហេដ្ឋាយ  

L&I ហេដ្ឋាយហេម្រាប�ម្រាបាសុ់ម្រាកម្ហូម្រាបត្ថិ�បត្ថិត�កែដ៏ល់បានកែកសុម្រាម្ហូួល់ហេដ្ឋាយរដ៏ឋ  
Washington (Revised Code of Washington, RCW) 49.17,  
ជ�ពូក 296-307 ម្រាកម្ហូរដ៏ឋបាល់រដ៏ឋ Washington (Washington  

Administrative Code, WAC) ន�ង�្បាប់ដ៏ច្នៃ�ហេ�ៀត្ថិជា�រ�ន។

ហេដ៏�ម្្ហូបីីការពារអៃកហេ�ើ�ការពីវីរុសុកូរូូណាហេន� ន�ហេ�ជកម្រាតូ្ថិវ៖ហេដ៏�ម្្ហូបីីការពារអៃកហេ�ើ�ការពីវីរុសុកូរូូណាហេន� ន�ហេ�ជកម្រាតូ្ថិវ៖

� រក្សាគឺ�ំត្ថិសុងគម្ហូ (ហេ���ាយពីអៃកហេ�ើ�ការ�ាងហេហា�ណាស់ុ  
ម្រាបា�មួ្ហូយ�ើតី្ថិពី�ា) ឬហេម្រាប�ការម្រាគឺប់ម្រាគឺងវិសុើកម្ហូម/រដ៏ឋបាល់ម្រាបកបហេដ្ឋាយ 
ម្រាបសុ��ធភាព

� ធានាថ្នា�នកកែនែងលាងច្នៃដ៏ម្រាគឺប់ម្រា�ន់ ន�ងឱ្្យបុគឺគល់�កលាងច្នៃដ៏ឱ្្យ
បានញឹឹកញាប់

� បហេងើ�នការសុ�ាត្ថិ ន�ងអនាម័្ហូយច្នៃផៃកែដ៏ល់បះ�ញឹឹកញាប់ឱ្្យបានហេ�ៀងទាត់្ថិ

� ម្រាតូ្ថិវម្រាបាកដ៏ថ្នាបុគឺគល់�កកែដ៏ល់ឈឺឺស្នាាក់ហេ�ផៃ� (ឬហេ�ដ្ឋា�់ហេដ្ឋាយកែ�ក) 
ឬហេ�ផៃ� ហេ��យ�នការព្យាបាល់សុម្រា�ប់អៃកហេ�ើ�ការ ហេដ៏�ម្្ហូបីីរាយការណ៍៍
ពីករណី៍ឆ្លែងវីរុសុកូរូូណាកែដ៏ល់បានបញ្ជាាក់ ឬសុង្ស័យ ន�ង

� អប់រំអៃកហេ�ើ�ការជាភាស្នាកែដ៏ល់ពួកហេគឺយល់់�្បាស់ុអ�ពីវីរុសុកូរូូណា 
ន�ងវិ�ីការពារការឆ្លែង។

ការហេរីសុហេអ�ងហេ�កកែនែងហេ�ើ�ការការហេរីសុហេអ�ងហេ�កកែនែងហេ�ើ�ការ
វាជាការម្រាបឆាំ�ងនឹង�្បាប់សុម្រា�ប់ន�ហេ�ជកណាកែដ៏ល់ចាត់្ថិវិធានការម្ហូ�នល់អដូ៏�
ជា ការបាញ់ឹ ការវាយហេ�ើ�បាប ឬហេប�ម្ហូ�នដូ៏ហេ�ៃ�ហេ�ការម្រាបឆាំ�ងហេ�នឹងអៃកហេ�ើ�ការ  
កែដ៏ល់ពួកហេគឺសុង្ស័យថ្នាបានអនុវត្ថិតសុ��ធ�សុុវតិ្ថិ�ភាព ន�ងសុុខុ�ល់ភាព ដូ៏�ជាការ
ហេល់�កហេ��ងពីកងើល់់សុុវតិ្ថិ�ភាព ន�ងសុុខភាពដ៏ល់់ន�ហេ�ជករបស់ុពួកហេគឺ កែដ៏ល់�ូ
ល់រួម្ហូកៃ�ងសុកម្ហូមភាពសុ�ជីពទាក់�ងនឹងបញ្ជាាសុុវតិ្ថិ�ភាព ន�ងសុុខភាព ន�ង 
ការដ្ឋាក់ពាក្យបណឹឹ៍ងអ�ពីសុុវតិ្ថិ�ភាព ន�ងបណឹឹ៍ងសុុខភាព ឬ�ូល់រួម្ហូកៃ�ងកែផៃកហេសុុ�ប
អហេងើត្ថិកែផៃកសុុវតិ្ថិ�ភាព ន�ងសុុខភាពការងារ (Division of Occupational 

Safety and Health, DOSH) របស់ុ L&I។ អៃកហេ�ើ�ការ�នហេពល់ 30 ច្នៃ�ង 
ហេដ៏�ម្្ហូបីីដ្ឋាក់ពាក្យបណឹឹ៍ងជាមួ្ហូយ DOSH ន�ង/ឬជាមួ្ហូយរដ៏ឋបាល់សុុខភាព 
ន�ងសុុវតិ្ថិ�ភាពការងារសុ�ព័នធ (Occupational Safety and Health 

Administration, OSHA)។ www.Lni.wa.gov/workers-rights/

workplace-complaints/discrimination-in-the-workplace

1. ន�ហេ�ជកម្រាតូ្ថិវអនុវត្ថិតកែផនការគឺ�ំត្ថិសុងគម្ហូម្រាបកបហេដ្ឋាយ ន�ហេ�ជកម្រាតូ្ថិវអនុវត្ថិតកែផនការគឺ�ំត្ថិសុងគម្ហូម្រាបកបហេដ្ឋាយ 
ម្រាបសុ��ធភាព។ម្រាបសុ��ធភាព។

ន�ហេ�ជកម្រាត្ថិូវធានាថ្នាន�ហេ�ជ�ត្ថិទា�ងអសុ់សុិ�ត្ថិហេ�ឆាំាយពីម្ហូ�ត្ថិតរួម្ហូការងា
រ�ាងត្ថិ��ម្រាបា�ម្ហូួយ�ើីត្ថិ ន�ងស្នាធារណ៍ជនតាម្ហូកែដ៏ល់អា�ហេ�ើ�ហេ�បាន។ 
ហេ�ហេពល់កែដ៏ល់ម្ហូ�នអា�ដ្ឋាក់គឺ�ំត្ថិសុងគម្ហូបាន�ាងត្ថិឹងរឹងសុម្រា�ប់ក��ចការ
ម្ហូួយ��នួនហេ� វិធានការបងាារហេផ្សងហេ�ៀត្ថិ ត្ថិម្រាមូ្ហូវឱ្្យ�នត្ថិម្រាមូ្ហូវឱ្្យ�ន ដ៏ូ�ជាការហេម្រាប�ម្រាបាសុ់ 
របា�ងហេដ៏�ម្ហូ្បីីខៃប់ការកណាាសុ់ ន�ងកអក ន�ងខ្យល់់សុ�ា�ម្ហូ�នល់អ។

ការកែណ៍នា�កៃ�ងការសុហេម្រាម្ហូ�ឱ្្យបាននូវគឺ�ំត្ថិសុងគម្ហូ��ហេពា�ការដ្ឋាក់ខែ�ន ការកែណ៍នា�កៃ�ងការសុហេម្រាម្ហូ�ឱ្្យបាននូវគឺ�ំត្ថិសុងគម្ហូ��ហេពា�ការដ្ឋាក់ខែ�ន 
ឯងឱ្្យហេ�ដ្ឋា�់ហេដ្ឋាយកែ�ក�ាងត្ថិ��ម្រាបា�មួ្ហូយ�ើតី្ថិ៖ឯងឱ្្យហេ�ដ្ឋា�់ហេដ្ឋាយកែ�ក�ាងត្ថិ��ម្រាបា�មួ្ហូយ�ើតី្ថិ៖

ជួយសុម្រាម្ហូួល់ដ៏ល់់ការដ្ឋាក់គឺ�ំត្ថិខែ�ន (សុងគម្ហូ) ហេ�ម្រា�ក�ូល់ឃ្លាំំ�ងសុត�ក 
កម្រា�ល់កែដ៏ល់ដ៏�ហេណ៍�រការ ហាងកែ�រក្សា កកែនែងរក្សា�ុកកែដ៏ល់ម្រាត្ថិជាក់ 
បនៃប់សុម្រា�ក ន�ងត្ថិ�បន់កែដ៏ល់�នការបះ�ពាល់់ហេផ្សងហេ�ៀត្ថិ។

� ក�ណ៍ត្ថិ់��នួនហេ�ៀ�វ ន�ងហេពល់ហេវលាកែដ៏ល់ពួកហេគឺ��ណាយហេ�កៃ�ងឃ្លាំំ�ង។

� ក�ណ៍ត្ថិ់ហេពល់ហេវលាការងារ�ាងម្ហូ�ញឹឹក ដ៏ូហេ�ៃ�អៃកហេ�ើ�ការម្ហូ�ន 
ម្រាបម្ហូូល់ផត���ាហេ�ហេពល់ពួកហេគឺម្ហូកដ៏ល់់ ន�ងហេ�ញឹពីហេ�ើ�ការហេ��យ។

http://www.Lni.wa.gov/safety-health
http://www.governor.wa.gov/news-media/inslee-announces-stay-home-stay-healthy%C2%A0order
http://www.governor.wa.gov/news-media/inslee-announces-stay-home-stay-healthy%C2%A0order
http://www.Lni.wa.gov/workers-rights/workplace-complaints/discrimination-in-the-workplace
http://www.Lni.wa.gov/workers-rights/workplace-complaints/discrimination-in-the-workplace


� ក�ណ៍ត្ថិ់ហេ�ាងឈឺប់សុម្រា�ក ន�ងហេពល់សុម្រា�កអាហារច្នៃ�ងម្រាត្ថិង់ ហេដ៏�ម្ហូ្បីី
�ប់ស្នាាត្ថិ់ការម្រាបម្ហូូល់ផត��ម្រាកុម្ហូអៃកហេ�ើ�ការហេ�កកែនែងកែដ៏ល់បានក�ណ៍ត្ថិ់។

� ចាត្ថិ់តា�ងអៃកម្រាត្ថិួត្ថិព�ន�ត្ថិ្យសុុវត្ថិិ�ភាពគឺ�ំត្ថិសុងគម្ហូហេដ៏�ម្ហូ្បីីធា
នាបាននូវត្ថិម្រាម្ហូូវការរក្សាគឺ�ំត្ថិ�ាងត្ថិឹងរឹងហេ�ម្រាគឺប់�ីតា�ង/
បនៃប់កែដ៏ល់�នម្ហូនុសុ្សហេម្រា��នជាង ម្ហូួយនាក់។

� ហេរៀប��កកែនែងហេ�ើ�ការហេដ៏�ម្ហូ្បីីសុម្រាម្ហូួល់ដ៏ល់់គឺ�ំត្ថិសុងគម្ហូហេដ្ឋាយ�ន 
��ាយ�ាងត្ថិ��ម្រាបា�ម្ហូួយ�ើីត្ថិរវាងបុគឺគល់�កកែដ៏ល់អា�ហេ�ើ�ហេ�បាន 
ន�ងធានាថ្នាបុគឺគល់�កហេ�ើ�តាម្ហូ ព��ីការគឺ�ំត្ថិសុងគម្ហូ។

� សុ�ាល់់ការបហេងើ�ន��នួនម្រាបា�ម្ហូួយ�ើីត្ថិជាបហេណាា�អាសុនៃ 
(ហេដ្ឋាយហេម្រាប�បង់សុអ�ត្ថិ ដ៏ីសុ ជាហេដ៏�ម្ហូ) ហេ�ហេល់�ដ៏ី ឬកម្រា�ល់ហេដ៏�ម្ហូ្បីីធានា
នូវការរក្សា��ាយពី�ា។

� ហេ�ើ�ប�ប្បីញ្ញញត្ថិត�ហេដ៏�ម្្ហូបីីការពារ��នាក់��នងជ�ត្ថិសុៃ��ធរវាងអៃកហេ�ើ�
ការ ន�ងអៃកហេផ្សង (អៃករួម្ហូការងារ អត្ថិ���ជន ស្នាធារណ៍ជន) 
ហេ�ហេពល់ហេផៃររបសុ់របរ ឧបករណ៍៍ ឬសុ�ារ�នានា។ ឧទា�រណ៍៍ 
ត្ថិម្រាម្ហូូវឱ្្យ�ូល់ម្ហូតងម្ហូួយកៃ�ងហេពល់កែត្ថិម្ហូួយហេ���ណ៍ុ���ំក់/
��ណ៍ុ���ួល់។

� ដ្ឋាក់ស្នាំកសុញ្ជាាកែដ៏ល់អា�អានបានពី��ាយ (ឬហេម្រាប�កាារ
ហេខៀនអានតាម្ហូហេអ���ម្រាត្ថិូន��កែដ៏ល់អា�យកតាម្ហូខែ�នបាន) 
កែដ៏ល់ជូនដ៏�ណ៍ឹងអត្ថិ���ជន ន�ងអៃកហេ�ើ�ការអ�ពីការអនុវត្ថិតការរក្សា 
��ាយពី�ា។

� ពម្រាងីកបណាាញឹផល់�ត្ថិកម្ហូមហេដ៏�ម្្ហូបីីឱ្្យអៃកហេ�ើ�ការអា�ហេ�ឆាំាយពី�ាបាន។

� �ុកឱ្្យស្នាានីយ៍អៃកហេ�ើ�ការហេផ្សងហេ�ៀត្ថិដ៏ូ�ជាការងារភារក��ចហេ�ហេល់� 
កែខ្សសុងាាក់ផល់�ត្ថិកម្ហូម។

� កាត្ថិ់បនិយហេល់្បី�នផល់�ត្ថិកម្ហូមហេដ៏�ម្ហូ្បីីកាត្ថិ់បនិយ��នួនអៃកហេ�ើ�ការកែដ៏ល់
ម្រាត្ថិូវការតាម្ហូបណាាញឹ។ ការបូ�រហេវនហេ�ើ�ការហេម្រា��នអា�អនុញ្ជាាត្ថិឱ្្យ�ន
ផល់�ត្ថិកម្ហូមបកែនិម្ហូ។

� បណ៍ឹ��បណាាល់បុគឺគល់�កហេសុម�នអ�ពីរហេបៀបការពារខែ�នហេពល់�ន 
��នាក់��នងជាម្ហូួយហេ�ៀ�វ។

ការកែណ៍នា�សុម្រា�ប់ការការពារជ�នួសុចា�បា�់សុម្រា�ប់ភារក��ចហេ�ហេពល់ ការកែណ៍នា�សុម្រា�ប់ការការពារជ�នួសុចា�បា�់សុម្រា�ប់ភារក��ចហេ�ហេពល់ 
គឺ�ំត្ថិម្រាបា�មួ្ហូយ�ើតី្ថិម្ហូ�នអា�ហេ�ើ�ហេ�បាន៖គឺ�ំត្ថិម្រាបា�មួ្ហូយ�ើតី្ថិម្ហូ�នអា�ហេ�ើ�ហេ�បាន៖

� ហេម្រាប�របា�ងការពារខែ�នរវាងអៃកហេ�ើ�ការហេដ៏�ម្ហូ្បីី�ប់ស្នាាត្ថិ់ការម្រាបឈឺម្ហូម្ហូុខ 
នឹងការ�ម្ហូែង។

� ហេម្រាប�ខ្យល់់កែដ៏ល់�នសុ�ា�អវិជជ�នហេ�កៃ�ងត្ថិ�បន់ដ៏កដ៏ហេងូ�ម្ហូរបសុ ់
ន�ហេ�ជ�ត្ថិហេ��ីតា�ងការងារហេ�រ។

� ការផគត្ថិ់ផគង់ ន�ងស្នាាប័នចា�បា�់ ហេ�ល់ការណ៍៍ពាក់�ាសុ់កែដ៏ល់ផល់�ត្ថិ
ជាល់កខណ៍�ពាណ៍�ជជកម្ហូមចា�បា�់ ដ៏ូ�ជា�ាសុ់ហេម្រាប�សុម្រា�ប់កែ�រក្សា 
សុុខភាពកែដ៏ល់អា�ហេបា�ហេចាល់បាន។ ម្រាបសុ�នហេប��ាសុ់ម្រាត្ថិូវបានហេម្រាប� 
វាម្រាត្ថិូវកែត្ថិរួម្ហូបញ្ញច�ល់�ាជាម្ហូួយរបា�ងខែ�នម្រាបាណ៍ ឬកែផៃកវិសុើកម្ហូម  
ន�ង/ឬការម្រាគឺប់ម្រាគឺងរដ៏ឋបាល់ហេផ្សងហេ�ៀត្ថិ។

ការកែណ៍នា�សុម្រា�ប់��នាក់��នងជាមួ្ហូយហេ�ៀ�វ៖ការកែណ៍នា�សុម្រា�ប់��នាក់��នងជាមួ្ហូយហេ�ៀ�វ៖

� បញ្ញ្ឈប់ដ៏�ហេណ៍�រកម្ហូ្សានតកែដ៏ល់ម្ហូ�នចា�បា�់ ន�ងដ៏�ហេណ៍�រ�សុ្សនក��ចកែដ៏ល់
ម្ហូ�នចា�បា�់ទា�ងអសុ់ ហេដ្ឋាយស្នាធារណ៍ជន។

� ធានាថ្នាក�ណ៍ត់្ថិហេ�តុ្ថិរបស់ុហេ�ៀ�វ�នភាពម្រាតឹ្ថិម្ហូម្រាតូ្ថិវ ន�ងម្រាតូ្ថិវបានកែ�រក្សា។

� បងាាត្ថិ់ហេ�ៀ�វអ�ពីនីត្ថិ�វិ�ីសុុវត្ថិិ�ភាពច្នៃនការ�ម្ហូែងវីរុសុកូរូូណាហេ�កកែនែង 
ម្ហូួយ��នួនកៃ�ងម្រាកុម្ហូ�ុុនរបសុ់អៃក។

� ក�ណ៍ត្ថិ់ហេពល់ហេវលា ន�ងវិស្នាល់ភាពច្នៃនការម្ហូក�សុ្សនាអាជីវកម្ហូម 
សុ�ខាន់ៗបះុហេណាះ�។

� ក�ណ៍ត្ថិ់ការដ៏ឹកជញ្ញជ�ន ន�ង��ួល់ការបញ្ជាា��ញឹ ហេដ៏�ម្ហូ្បីីកាត្ថិ់បនិយ 
ការបះ�ពាល់់ច្នៃនបុគឺគល់�កដ៏ឹកជញ្ញជ�ន។

2. ន�ហេ�ជកម្រាតូ្ថិវធានាឱ្្យ�នការលាងច្នៃដ៏ឱ្្យបានញឹឹកញាប់ ន�ហេ�ជកម្រាតូ្ថិវធានាឱ្្យ�នការលាងច្នៃដ៏ឱ្្យបានញឹឹកញាប់ 
ន�ងម្រាគឺប់ម្រា�ន់។ន�ងម្រាគឺប់ម្រា�ន់។

� ដ៏�ហេ��ងកកែនែងលាងច្នៃដ៏ ឬ�ាសុុីនកែ�កចាយ�ឹកស្នាាត្ថិហេ�តាម្ហូម្រា�ក 
�ូល់ឃ្លាំំ�ង ន�ងហេ��ីតា�ងសុ�ខាន់ៗហេ�ខាងកៃ�ងសុម្រា�ប់ហេ�ៀ�វ  
ន�ងអៃកហេ�ើ�ការ។ អនាម្ហូ័យច្នៃដ៏ម្ហូ�នកែម្ហូនជាការជ�នួសុសុម្រា�ប់ 
កកែនែងលាងសុ�ាត្ថិច្នៃដ៏ហេ�។

� ចាត្ថិ់តា�ងអៃកហេ�ើ�ការកែដ៏ល់បានចាត្ថិ់តា�ងឱ្្យប�ហេពញឹ�ឹកហេ�កៃ�ងកកែនែង
លាងច្នៃដ៏កែដ៏ល់�ល់័ត្ថិ កកែន្សងហេម្រាប�កែត្ថិម្ហូួយដ៏ង ន�ងស្នាបុូរួម្ហូជាម្ហូួយការ
ចាក់សុម្រា�ម្ហូហេចាល់។

� ត្ថិម្រាម្ហូូវឱ្្យអៃកហេ�ើ�ការលាងច្នៃដ៏ឱ្្យបានញឹឹកញាប់ហេ�ហេពល់ពួកហេគឺម្ហូក 
ដ៏ល់់កកែនែងហេ�ើ�ការ ចាកហេ�ញឹពីកកែនែងហេ�ើ�ការរបសុ់ពួកហេគឺហេដ៏�ម្ហូ្បី ី
សុម្រា�ក ហេម្រាប�បនៃប់�ឹក ម្ហូុនន�ងហេម្រាកាយហេពល់ពួកហេគឺបរិហេភាគឺ ឬផឹក 
ឬហេម្រាប�ម្រាបាសុ់ថ្នាា�ជក់ ហេ��យបនាាប់ម្ហូកបះ�ច្នៃផៃ ឬឧបករណ៍៍ណា 
ម្ហូួយកែដ៏ល់អៃកហេផ្សងបះ�រួ�។

� ផតល់់កកែនែងលាងច្នៃដ៏បកែនិម្ហូ កកែន្សងជូត្ថិ ឬកកែន្សងហេពា�ហេ� 
ឬ�ឹកស្នាាត្ថិ ន�ងស្នាបុូដ្ឋាក់កៃ�ង�ុង�ល់័ត្ថិហេដ៏�ម្ហូ្បីីងាយម្រាសុួល់កៃ�ងការ
លាងច្នៃដ៏ឱ្្យបានញឹឹកញាប់បនាាប់ពីកាន់វត្ថិិ�កែដ៏ល់អៃកដ៏ច្នៃ�បះ�រួ�។

ការព�ចារណា៖ ការព�ចារណា៖ ហេម្រាស្នាម្ហូច្នៃដ៏អា�ម្រាតូ្ថិវបានផតល់់ជូន បះកុែនតក៏ម្រាតូ្ថិវលាងសុ�ាត្ថិឱ្្យបាន
ហេ�ៀងទាត់្ថិផងកែដ៏រ ហេដ៏�ម្្ហូបីីការពារការរីករាល់ដ្ឋាល់ហេម្ហូហេរាគឺ ឬហេម្រាប�ហេម្រាស្នាម្ហូច្នៃដ៏កែដ៏ល់ 
អា�ហេចាល់បាន។ ការហេ�ើ�កែបបហេន�អា�ជួយអៃកហេ�ើ�ការកែដ៏ល់ច្នៃដ៏របស់ុពួក 
ហេគឺម្រាតូ្ថិវបានរំខានហេដ្ឋាយការលាងសុ�ាត្ថិញឹឹកញាប់ ន�ង�នអនាម័្ហូយ។

3. ត្ថិម្រាមូ្ហូវឱ្្យន�ហេ�ជកបហេងើ�នកាល់វិភាគឺសុ�ាត្ថិ ត្ថិម្រាមូ្ហូវឱ្្យន�ហេ�ជកបហេងើ�នកាល់វិភាគឺសុ�ាត្ថិ 
ន�ងហេ�ើ�អនាម័្ហូយ ន�ងហេ�ើ�ឱ្្យម្រាបឡាក់កកែនែងហេ�ើ�ការឱ្្យបានន�ងហេ�ើ�អនាម័្ហូយ ន�ងហេ�ើ�ឱ្្យម្រាបឡាក់កកែនែងហេ�ើ�ការឱ្្យបាន
ញឹឹកញាប់ ហេដ៏�ម្្ហូបីីការពារការ�ម្ហូែងវីរុសុកូរូូណា។ញឹឹកញាប់ ហេដ៏�ម្្ហូបីីការពារការ�ម្ហូែងវីរុសុកូរូូណា។

� ចាត្ថិ់តា�ងបុគឺគល់�កអនាម្ហូ័យកែដ៏ល់ម្រាត្ថិូវបានចាត្ថិ់តា�ងឱ្្យសុ�ាត្ថិ  
ន�ងសុ�ំប់ហេម្ហូហេរាគឺជាបនតបនាាប់ហេល់�កាល់វិភាគឺកែដ៏ល់�នការហេក�ន
ហេ��ងគឺួរឱ្្យកត្ថិ់សុ�ាល់់។

� ហេ�ហេពល់សុ�ំប់វីរុសុកូរូូណា �ីភាាក់ងារការពារបរិស្នាាន 

(Environmental Protection Agency, EPA) កែណ៍នា�ឱ្្យហេម្រាប� 
ហេពល់ហេវលា��នាក់��នងកែដ៏ល់បានកែណ៍នា�យូរប�ផុត្ថិ ន�ង/ឬហេម្រាប� 
សុូល់ុយសុ្យ�ងខាប់ប�ផុត្ថិកៃ�ងស្នាំក។

� ម្រាត្ថិូវម្រាបាកដ៏ថ្នាហេ�ើ�តាម្ហូការកែណ៍នា�អ�ពីស្នាំកសុញ្ជាាសុម្រា�ប់ 
កកែនែងញាុ�អាហារហេ�ហេពល់ហេម្រាប�ស្នារធាត្ថិុគឺីម្ហូីហេ�ជ�ត្ថិ 
ឬហេ�ហេល់�ម្រាបដ្ឋាប់ម្រាបដ្ឋាហេម្រាប�ម្រាបាសុ់ ន�ងកកែនែងញាុ�អាហារ។

� លាងសុ�ាត្ថិ ន�ងលាងជម្រាម្ហូ�ភាពកខើក់/កហេម្ហូៃ�កម្ហូៃីកែដ៏ល់អា�ហេម្ហូ�ល់
ហេ��ញឹហេ�ញឹពីឧបករណ៍៍ម្ហូុនហេពល់ហេ�ើ�អនាម្ហូ័យ។



� ធានាថ្នាអៃកហេ�ើ�ការហេម្រាប�ឧបករណ៍៍ការពារផ្ទាាល់់ខែ�នសុម្ហូម្រាសុប  
(Personal Protective Equipment, PPE) សុម្រា�ប់ប�ហេពញឹ 
ការងារ។

� ហេម្រាប�ហេម្រាស្នាម្ហូច្នៃដ៏ការពារ ន�ងការពារកែ�ៃក/មុ្ហូខ (កែខល់ការពារមុ្ហូខ ន�ង/
ឬកែវូនតា) ហេពល់លាយ បាញ់ឹថ្នាា� ន�ងជូត្ថិជាមួ្ហូយផល់�ត្ថិផល់សុ�ាត្ថិរាវ 
ដូ៏�ជាល្់បាយកែដ៏ល់លាយបានល់អ អៃកម្រាតូ្ថិវកែត្ថិផតល់់កកែនែងសុ�ាត្ថិកែ�ៃក
កែដ៏ល់�នមុ្ហូខងារព�ហេសុសុ។

� អនុវត្ថិតតាម្ហូការកែណ៍នា�សុតីពីការសុ�ាត្ថិពីម្ហូជ្ឈម្ហូណ៍ឌល់ម្រាគឺប់ម្រាគឺង  
ន�ងបងាារជ�ងឺ (Centers for Disease Control and Prevention, 

CDC)។ www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/

community/organizations/cleaning-disinfection.html

4. ត្ថិម្រាមូ្ហូវឱ្្យន�ហេ�ជកបហេងើ�ត្ថិនីត្ថិ�វិ�ីហេដ៏�ម្្ហូបីីធានាថ្នាអៃកហេ�ើ�ការត្ថិម្រាមូ្ហូវឱ្្យន�ហេ�ជកបហេងើ�ត្ថិនីត្ថិ�វិ�ីហេដ៏�ម្្ហូបីីធានាថ្នាអៃកហេ�ើ�ការ
កែដ៏ល់ឈឺឺម្ហូ�នហេ�កកែនែងហេ�ើ�ការហេ�។កែដ៏ល់ឈឺឺម្ហូ�នហេ�កកែនែងហេ�ើ�ការហេ�។

� ម្រាតួ្ថិត្ថិព�ន�ត្្ថិយន�ហេ�ជ�ត្ថិនូវហេរាគឺសុញ្ជាាកែដ៏ល់�នជ�ងឺ 
ហេ��យត្ថិម្រាមូ្ហូវឱ្្យអៃកហេ�ើ�ការឈឺឺហេ�ផៃ� ឬហេ�ផៃ�។

� ធានាថ្នាន�ហេ�ជ�ត្ថិដឹ៏ងពីសុញ្ជាា ន�ងហេរាគឺសុញ្ជាាច្នៃនវីរុសុកូរូូណា។

� ត្ថិ�បន់ណាកែដ៏ល់ន�ហេ�ជ�ត្ថិកែដ៏ល់ហេ�ើ�ការឈឺឺម្រាតូ្ថិវកែត្ថិប��ទាារ 
សុ�ាត្ថិឱ្្យបានសីុុជហេម្រា� ន�ងអនាម័្ហូយខពស់ុ។

ការកែណ៍នា�សុម្រា�ប់ការធានាថ្នាន�ហេ�ជ�ត្ថិឈឺឺ ម្ហូ�នហេ�កកែនែងហេ�ើ�ការ៖ការកែណ៍នា�សុម្រា�ប់ការធានាថ្នាន�ហេ�ជ�ត្ថិឈឺឺ ម្ហូ�នហេ�កកែនែងហេ�ើ�ការ៖

� ជូនដ៏�ណឹ៍ងដ៏ល់់សុ�ហេសុវិកកែដ៏ល់បាន�ូល់ម្ហូកកៃ�ង��ាយម្រាបា�មួ្ហូយ 
�ើតី្ថិច្នៃនអៃកហេ�ើ�ការកែដ៏ល់�នជ�ងឺវីរុសុកូរូូណា ហេដ្ឋាយម្ហូ�នបានបញ្ជាាក់ 
ពីអៃកហេ�ើ�ការកែដ៏ល់ឈឺឺហេនា�ហេ�។ ជូនដ៏�ណឹ៍ងដ៏ល់់ពួកហេគឺអ�ពី 
វិធានការកែដ៏ល់ម្រាតូ្ថិវបានអនុវត្ថិត ហេដ៏�ម្្ហូបីីរក្សាសុុវតិ្ថិ�ភាពដ៏ល់់បុគឺគល់�ក 
ដូ៏�ជាការសុ�ាត្ថិ ន�ងការអនាម័្ហូយជាហេដ៏�ម្ហូ។

� កែសុើងរក ន�ងហេ�ើ�តាម្ហូការកែណ៍នា�របស់ុអាជាា�រសុុខា��បាល់  
ន�ងម្ហូនៃរីសុុខា��បាល់កៃ�ងត្ថិ�បន់ទាក់�ងនឹង ន�ហេ�ជ�ត្ថិឈឺឺ។

5. ន�ហេ�ជកម្រាតូ្ថិវផតល់់ការអប់រំហេ�កកែនែងហេម្រា��ថ្នាាក់ដ៏ល់់អៃកន�ហេ�ជកម្រាតូ្ថិវផតល់់ការអប់រំហេ�កកែនែងហេម្រា��ថ្នាាក់ដ៏ល់់អៃក
ហេ�ើ�ការជាភាស្នាកែដ៏ល់ពួកហេគឺយល់់�្បាស់ុអ�ពីវិ�ីការពារ ហេ�ើ�ការជាភាស្នាកែដ៏ល់ពួកហេគឺយល់់�្បាស់ុអ�ពីវិ�ីការពារ 
ការឆ្លែងវីរុសុកូរូូណា។ការឆ្លែងវីរុសុកូរូូណា។

ការអប់រំម្រាត្ថិូវកែត្ថិរួម្ហូបញ្ញច�ល់៖

� ព័ត៌្ថិ�នសុតពីីរហេបៀបរាយការណ៍៍ពីការម្រាបឈឺម្ហូនឹងវីរុសុកូរូូណាកែដ៏ល់
អា�ហេក�ត្ថិ�នហេរាគឺសុញ្ជាា ន�ងសុញ្ជាាហេផ្សងៗ។

� រហេបៀបការពារការរីករាល់ដ្ឋាល់ច្នៃនវីរុសុកូរូូណា រួម្ហូបញ្ញច�ល់ទា�ងជ�ហាន
កែដ៏ល់ម្រាតូ្ថិវបានអនុវត្ថិតហេ�កកែនែងហេ�ើ�ការ ហេដ៏�ម្្ហូបីីបហេងើ�ត្ថិការរក្សាគឺ�ំត្ថិពី�ា  
ការលាងច្នៃដ៏ឱ្្យបានញឹឹកញាប់ ន�ងការម្រាបុងម្រាបយ័ត្ថិៃហេផ្សងៗហេ�ៀត្ថិ 
រួម្ហូទា�ងការអនុវត្ថិតសុុវតិ្ថិ�ភាព��ណី៍អាហារជាហេដ៏�ម្ហូ។

� ស្នារ�សុ�ខាន់ច្នៃនការលាងច្នៃដ៏ ន�ងវិ�ីលាងច្នៃដ៏ឱ្្យ�នម្រាបសុ��ធភាព 
ហេដ្ឋាយហេម្រាប�ស្នាបូុ ន�ង�ឹក�ាងហេហា�ណាស់ុ 20 វិនា�ី។

� អាការ�ផែ�វដ៏ហេងូ�ម្ហូម្រាតឹ្ថិម្ហូម្រាតូ្ថិវ រួម្ហូបញ្ញច�ល់ទា�ងការខៃប់កអក ន�ងកណាាស់ុ  
ន�ងម្ហូ�នបះ�កែ�ៃក ម្រា�មុ្ហូ� ឬ�ត់្ថិហេដ្ឋាយច្នៃដ៏ ឬហេម្រាស្នាម្ហូច្នៃដ៏កែដ៏ល់ម្ហូ�នបាន 
លាងសុ�ាត្ថិ។

� សុងើត់្ថិ�ងន់ហេល់�ការសុ�ាត្ថិ ន�ងអនាម័្ហូយរបស់ុរបរកែដ៏ល់ម្រាតូ្ថិវបះ�ជាញឹឹក
ញាប់ ដូ៏�ជា�ូរស័ុពៃច្នៃដ៏ ន�ងឧបករណ៍៍នានា។

ការកែណ៍នា�សុម្រា�ប់ការផតល់់ការអប់រំមូ្ហូល់ដ្ឋាានហេ�កកែនែងហេ�ើ�ការហេដ៏�ម្្ហូបីីការការកែណ៍នា�សុម្រា�ប់ការផតល់់ការអប់រំមូ្ហូល់ដ្ឋាានហេ�កកែនែងហេ�ើ�ការហេដ៏�ម្្ហូបីីការ
ពារការឆ្លែងវីរុសុកូរូូណា៖ពារការឆ្លែងវីរុសុកូរូូណា៖

� ប��ផ្សាយផ្ទាា�ងរូបភាព/សុញ្ជាាជាភាស្នាសុម្ហូម្រាសុបពីអាជាា�រ 
សុុខា��បាល់ (CDC, OSHA, L&I, WA ម្រាកសួុងសុុខា��បាល់ 

[Department Of Health, DOH] ជាហេដ៏�ម្ហូ) អ�ពីរហេបៀបការពារ 
ការឆ្លែងវីរុសុកូរូូណា។

� ទាក់�ងស្នារសុុវតិ្ថិ�ភាព/ព័ត៌្ថិ�ន�មីៗ សុ�ខាន់ៗជាហេរៀងរាល់់ច្នៃ�ង។

វិធានការការពារ ន�ងការព�ចារណាហេផ្សងៗវិធានការការពារ ន�ងការព�ចារណាហេផ្សងៗ

� ជូនដ៏�ណឹ៍ងដ៏ល់់អៃកម្រាគឺប់ម្រាគឺងឃំ្លាំ�ង ឬផំ្ទាស់ុបត�រអៃកម្រាគឺប់ម្រាគឺង 
យុ�ធស្នាស្ត្រសុត ហេដ៏�ម្្ហូបីីចាត់្ថិកែ�ងហេ�ៀ�វ ឬអៃកហេ�ើ�ការកែដ៏ល់ម្ហូ�នអនុវត្ថិតតាម្ហូការ
រក្សាគឺ�ំត្ថិពី�ា ឬអៃកកែដ៏ល់ហេ�ញឹហេរាគឺសុញ្ជាាច្នៃនជ�ងឺ។

� ម្រាគឺបម្រាកណាត់្ថិ ន�ងច្នៃផៃរដុ៏បជាមួ្ហូយវតិ្ថិ�ធាតុ្ថិរហេលាង ដូ៏ហេ�ៃ�វាងាយម្រាសួុល់
កៃ�ងការសុ�ាត្ថិ។

� ផតល់់ម្ហូហេ�្យាបាយឱ្្យន�ហេ�ជ�ត្ថិហេដ៏�ម្្ហូបីីបងាាញឹពីការម្រាពួយបារម្ហូភ ន�ងគឺ�ន�ត្ថិ
ណាមួ្ហូយហេដ៏�ម្្ហូបីីហេ�ើ�ឱ្្យម្រាបហេសុ�រហេ��ងនូវសុុវតិ្ថិ�ភាព។

� ហេ�ើ�ប�ច�ប្បីនៃភាពកម្ហូមវិ�ីបងាារហេម្រា��ម្ហូ�នតរាយ (Accident  

Prevention Program, APP) ហេល់�ឃំ្លាំ�ង ហេដ៏�ម្្ហូបីីដ្ឋាក់បញ្ញច�ល់ 
វិធានការយល់់ដឹ៏ង ន�ងបងាារសុម្រា�ប់ជ�ងឺ ន�ងហេម្ហូហេរាគឺ។

� ឧបករណ៍៍ការពារផ្ទាាល់់ខែ�នកែដ៏ល់ផតល់់ហេដ្ឋាយន�ហេ�ជកអា��ន 
ម្រាបហេ�ជន៍កៃ�ងការកាត់្ថិបនិយហាន��័យច្នៃនការឆ្លែងកៃ�ង��ហេណាម្ហូអៃក 
ហេ�ើ�ការកែដ៏ល់�នសុុខភាពល់អ ន�ង�ានហេរាគឺសុញ្ជាា។

� របា�ងមុ្ហូខអា�ការពារការបះ�ពាល់់ផ្ទាាល់់នឹងកណាាស់ុ ឬកអក។ 
ពួកហេគឺក៏ផតល់់ការការពារពីការលាងសុ�ាត្ថិស្នារធាតុ្ថិគីឺមី្ហូ 
ន�ងការសុ�ំប់ហេម្ហូហេរាគឺផងកែដ៏រ។

� របា�ងមុ្ហូខកែដ៏ល់�នល់កខណ៍�រលុ់ង ឬគឺម្រាម្ហូបមុ្ហូខម្រាកណាត់្ថិ 
(ដូ៏�ជាម្រាក�ា ន�ងរបា�ងហេ�ើ�ហេដ្ឋាយច្នៃដ៏) អា�ម្រាតូ្ថិវបានពាក់ហេដ្ឋាយ 
សុមម័្រាគឺ��ត្ថិតពីអៃកហេ�ើ�ការ កែដ៏ល់ជាវិធានការអនុវត្ថិតល់អប�ផុត្ថិហេដ៏�ម្្ហូបីីការពារ 
អៃកពាក់ពីការបញ្ញជ�នដ៏�ណ៍ក់�ឹកពីការកអក ន�ងកណាាស់ុ។ 
វាជាការសុ�ខាន់ណាស់ុកែដ៏ល់ម្រាតូ្ថិវយល់់ថ្នា ម្រាបហេ��ច្នៃនការម្រាគឺប 
មុ្ហូខទា�ងហេន�ម្ហូ�នការពារការម្រាសូុប�ូល់ហេដ្ឋាយហេម្រាប�ខ្យល់់ល់អ 
ន�ងម្ហូ�នការពារហេពល់ហេ�ជ�ត្ថិ។ ម្រាបសុ�នហេប�ការការពារម្រាបហេ��ហេន�ម្រាតូ្ថិវ 
បានហេម្រាប� វាគួឺរកែត្ថិម្រាតូ្ថិវលាងសុ�ាត្ថិ ន�ងសុ�ំប់ហេម្ហូហេរាគឺរាល់់ច្នៃ�ង។ �ាស់ុ
កែដ៏ល់ហេ�ើ�ហេ�ផៃ�ម្ហូ�នកែម្ហូនជាការជ�នួសុកែដ៏ល់អា���ួល់យកបាន 
សុម្រា�ប់ការរក្សាគឺ�ំត្ថិពី�ាហេនា�ហេ�។

� អៃកហេ�ើ�ការម្ហូ�នគួឺរបះ��ត់្ថិ ម្រា�មុ្ហូ� កែ�ៃករបស់ុពួកហេគឺ ន�ងច្នៃផៃកែក្បីរៗហេនា�ហេ� 
ហេ�ហេពល់ពាក់ ហេម្រាប�ម្រាបាស់ុ ន�ងយកឧបករណ៍៍ការពារផ្ទាាល់់ខែ�ន។

http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html


� ឧបករណ៍៍ដ៏កដ៏ហេងូ�ម្ហូកែដ៏ល់ម្រាតូ្ថិវបានហេគឺអនុម័្ហូត្ថិដូ៏�ជា N95 ម្ហូ�នម្រាតូ្ថិវ
បានកែណ៍នា�សុម្រា�ប់ការការពារវីរុសុកូរូូណា��ហេពា�អៃកហេ�ើ�ការកែដ៏ល់
�នសុុខភាពល់អ ន�ងម្ហូ�នហេ�ញឹហេរាគឺសុញ្ជាាហេ�។ ត្ថិម្រាមូ្ហូវឱ្្យហេម្រាប� N95 

ឬការការពារដ៏ហេងូ�ម្ហូតឹ្ថិងជាងមុ្ហូន សុម្រា�ប់ការបះ�ពាល់់ជ�ត្ថិសុៃ��ធនឹង 
ម្ហូនុស្ុសកែដ៏ល់�នជ�ងឺវីរុសុកូរូូណា អៃកកែដ៏ល់ហេ�ញឹហេរាគឺសុញ្ជាាជ�ងឺហេនា� 
ឬការបះ�ពាល់់គីឺមី្ហូ/ថ្នាា�សុ�ំប់ហេម្ហូហេរាគឺ�ម្ហូមតាដ៏ច្នៃ�ហេ�ៀត្ថិដូ៏�កែដ៏ល់បានវា
យត្ថិច្នៃម្ហូែពីមុ្ហូន ឬត្ថិម្រាមូ្ហូវតាម្ហូសំ្នាក។ ឧបករណ៍៍ជួយសុហេស្ត្រងាា�ម្រាតូ្ថិវការការ 
យក��ត្ថិត�ុកដ្ឋាក់កៃ�ងការហេម្រាប�ម្រាបាស់ុ ន�ងការម្រាគឺប់ម្រាគឺងហេម្រាកាម្ហូកម្ហូមវិ�ីមួ្ហូយ 
កែដ៏ល់រាាប់រងហេដ្ឋាយវិធានច្នៃនការសុហេស្ត្រងាា�។ ន�ហេ�ជកកែផៃកកសុ�កម្ហូម 
ម្រាតូ្ថិវកែត្ថិហេ�រពតាម្ហូកែផៃក Y-5 ច្នៃនប�ពង់ខ្យល់់តាម្ហូជ�ពូក 296-307 WAC 

ហេដ៏�ម្្ហូបីីធានាការហេម្រាប�ម្រាបាស់ុ ន�ងការកែ�ទា�ឱ្្យបានម្រាតឹ្ថិម្ហូម្រាតូ្ថិវហេ�ហេពល់�ន
ឧបករណ៍៍ដ៏កដ៏ហេងូ�ម្ហូចា�បា�់។

� អាជីវកម្ហូមម្រាតូ្ថិវបានហេល់�ក�ឹក��ត្ថិតឱ្្យសុម្រាម្ហូបសុម្រាមួ្ហូល់ជាមួ្ហូយម្ហូស្ត្រនតសុីុខា��
បាល់កៃ�ងត្ថិ�បន់សុម្រា�ប់ការហេឆ្លែ�យត្ថិបសុម្ហូម្រាសុប ន�ងទាន់ហេពល់ហេវលា 
ហេ�ហេពល់ពួកហេគឺរកហេ��ញឹថ្នាន�ហេ�ជ�ត្ថិ�ាក់ម្រាតូ្ថិវបានហេគឺហេ�ើ�ហេរាគឺវិន��័័យ
ថ្នា�ន COVID-19។

�នធាន�នធាន
ហេ��ូរសុ័ពៃហេ�អៃកម្រាបឹក្សាកែដ៏ល់ហេ�ជ�ត្ថិអៃក 1-800-547-8367 

ឬអុ�កែម្ហូល់ DOSH Consultation@Lni.wa.gov សុម្រា�ប់ជ�នួយ 
www.Lni.wa.gov/DOSHConsultation

ហេគឺ���ព័រវីរុសុកូរូូណា DOSH (www.Lni.wa.gov/ 

safety-health/safety-topics/topics/coronavirus) 

រាប់បញ្ញច�ល់ទា�ង�នធានព ីCDC, OSHA, Washington Department 

of Health (ម្រាកសុួងសុុខា��បាល់រដ៏ឋ Washington)។

ន�ងម្រាកសុួងសុុខា��បាល់រដ៏ឋ Washington៖ 
1-800-525-0127 www.doh.wa.gov/Emergencies/Coronavirus

កុល់សុម្ហូព័នធ ន�ងកែដ៏នសុម្ហូត្ថិិក��ចសុុខា��បាល់កៃ�ងត្ថិ�បន់៖  
www.doh.wa.gov/ForPublicHealthandHealthcare 

Providers/PublicHealthSystemResourcesandServices/

LHJandTribalDirectories

តាម្ហូការហេសុៃ�សុុ� ការ��ម្រា� ន�ង�ម្រាម្ហូង់ហេផ្សងៗជាភាស្នាបរហេ�សុសុម្រា�ប់ជនព�ការ 
ក៏�នជូនផងកែដ៏រ។ សុូម្ហូ�ូរសុ័ពៃហេ� 1-800-547-8367។ អៃកហេម្រាប� TDD 

ហេ�ហេ�ហេល់ខ 711។ L&I ជាន�ហេ�ជកកែដ៏ល់ផតល់់ឱ្កាសុហេសុម��ា។
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