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សេចក្ត ីេសខេប េដ ីពីវធិានេម្រាប់ម្រាអាេននឆ្ន ាំ 2022 
ទាក់្ទខនឹខការប ៉ះពាល់នខឹក្សដដ សៅខាខសម្រៅអារ 

បានធ វ្ ើបច្ច ុបបននភាពច្ុងធរោយធៅថ្ងៃទី 1 ខែមិងុនា ឆ្ន ាំ 2022 

សេចក្ដ ីេសខេប 
វិ ធាននដីីពីោបប៉ះពាល់ននងងម្ធៅីងងធរអគារបអគាចិ្ថ្រនយយរបបដនប ឋ្ Washington 

មានរបដិទធភាពអធបៀងរា់នឆ្ន ាំ ពីខែឧដភា្ ន់ ខែម្ញ្ញា ។ 

បខនែមពីធ់ើ់ម្ខែណ្ឌ តរមូិធៅម្ន ុងិ ធាននគាចិ្ថ្រនយយរ គិតរតងមថ្ងៃទី 15 ខែមិងុនា ឆ្ន ាំ 2022 

់ម្ខែណ្ឌ តរមូិបធ្ីពាអាដននបខនែមមានរបដិទធភាពដរមាបនទងម្រតអម្ន មលបន បយៈធព់ដរមាម្ឱ្យច្ុពារតអម្ន 

រពមទាំងោបគាធងេត និងទាំនាម្នទាំនងអមួយម្មមម្បគាាំពីដញ្ញា  និងធរាគដញ្ញា ថ្នជាំងឺបងេធោយម្ធៅី។ 

ច្ាំណុ្ច្ងងធរោមផ្យ់ននូិទិ ឋ្ភាពទូធៅមួយ ដរមាបនព័ត៌មាន់មអ ិតបខនែមគាាំពី់ម្ខែណ្ឌ តរមូិ 

ដូមធមើ់ វិ ធាននដីីពោីបប៉ះពាល់ននងងម្ធៅីងងធរអគារប។ 

េីតុណ្ហ ភាព 

វិ ធាននដយ ីពីោបប៉ះពាល់ននងងម្ធៅីងងធរអគារបបបដនប ឋ្ Washington ធៅខតតរមូិឱ្យនិធោជម្ចាតនិ ធាននោប 

ធ្ើមបីោបលបជាំងឺទម្នទងនងងម្ធៅី ធៅធព់ខ្់និធោជិតបានប៉ះពាល់នធ់ើដពី 15 នាទីម្ន ុងបយៈធព់ 

60 នាទីធៅម្រមិតដម្មមភាព្មួយងងធរោម៖ 

• 52° F – ដធមលៀម្បាំលម្នរម នែយ់នធច្ញចូ្់ 

• 77° F – ដធមលៀម្បាំលម្នតាញពីបអនន 

• 89° F – ដធមលៀម្បាំលម្នធផ្េងធទៀតទាំងគាដន 

និធោជម្មានទាំនួ់ែុដរតូិម្ន ុងោបរតួតពិនិតយដីតុណ្ហភាពអម្ន ខដយ ងធៅម្ខនលងធ វ្ ើោបធពញមួយថ្ងៃ 

ធ់ើម្ខ់ងខតនិធោជម្ខ្់ដធរមច្ចិ្តយគានុិតយោ៉ះ ងធពញធ់ញនូិ់ម្ខែណ្ឌ តរមូិទាំងគាដនធៅម្ន ុងិ ធានន។ 

តរមូិឱ្យមានម្ាំណ្តនរាដីតុណ្ហភាព។ 
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ទឹក្ 

ផ្យ់នទងម្ផ្ងម្រគបនររននដរមាបនម្មមម្បនិធោជិតមាន ម្នៗផ្ងម្ោ៉ះ ងតិច្ 1 ោវ ត (បួនខម្ិទងម្ច្ាំណុ្ពា 8 ធអាន) 

ម្ន ុងមួយធមា៉ះ ង ធ ើយធ់ើម្ទងម្ចិ្តយពួម្ធគឱ្យធ វ្ ើ្ូធច្នពា។ 

រតូិរបាម្្ថាទងម្ផ្ងម្មានភាពរតអម្នដមបមយ ធ្ើមបីធ់ើម្ទងម្ចិ្តយ្់នោបផ្ងម្ និងងាយរដួ់ឱ្យម្មមម្ប

ទទួ់បានរគបនធព់ធិលា។ 

ចាំណាំ៖ មានិ ធាននធផ្េងៗធទៀត ្ូច្អិ ធាននដរមាបនឧដា ម្មមដាំណ្ងន ឬម្ដិម្មម 

ខ្់ទមទបឱ្យមានដិទធិទទួ់បានទងម្ស្អអ តធរបើរបាដនោច្នធោយខែម្ពីិ ធាននធនពា។ 

វិ ធាននទាំងធនាពាអាច្គានុិតយបខនែមធ់ើច្ាបនធនពា ឬធៅធព់ខ្់វិ ធាននធនពាមិនគានុិតយ។ 

ម្លប់ និខការេម្រាក្ 

ផ្យ់នឱ្យម្មមម្បនិយជិតនូិដិទធិរជម្ម្ន ុងមលបន 

និងធ់ើម្ទងម្ចិ្តយ្់នម្មមម្បឱ្យធរបើធព់ដរមាម្ឱ្យច្ុពារតអម្ន់ម្ខណ្ៈបងាេ ប 

ធៅធព់ខ្់ពួម្ធគមានអាបមមណ្រថារតូិោបធ វ្ ើ្ូធច្នពាធ្ើមបីោបលបោបធែើងម្ធៅី។ 

ម្មមម្បនិធោជិតមិនគួបបងនចាាំប ូតទ់នខតពួម្ធគមានអាបមមណ្រថាឈឺធទើបដរមាម្បញច ុ ពាម្ធៅីធនាពាធទ។ 

សៅសពលដែលេីតុណ្ហ ភាពស ើខែល់ 89°F ឬខ្ពេ់ជាខសន៉ះ 

បយៈធព់ដរមាម្ឱ្យរតអម្នអោតពវម្ិច្ចម្៏រតូិខតមានផ្យ់នជូនផ្ងខ្ប (ឧទ បណ្រ ោ៉ះ ងធោច្្ដន 

10 នាទីធបៀងរា់នពីបធមា៉ះ ងមយង) ធ ើយនិធោជម្រតូិននាថា 

មានមលបនដរមាម្ឱ្យច្ុពារតអម្នរគបនររននរគបនធព់ធិលា ធ្ើមបីមានភាពធពញធ់ញច្ាំធលពា

ម្មមម្បនិធោជិតទាំងគាដនធៅធព់ដរមាម្ ឬបយៈធព់ដរមាម្ពិស្អបអាោបធោយម្ាំពុងគាងគ ុយម្ន ុងឥប ធាោបង

្មមា។ 

ធ្ើមបីឱ្យមានភាពរតអម្ន មលបនរតូិខតរារាាំងពនល ឺរពពាអាទិតយធោយផ្ទា ់ន 

និងមិនរតូិធៅម្ខនលងខ្់ម្ធៅីអាច្ឆ្លងោតនមលបនធនពាបានធទ 

្ូច្អធៅម្ន ុងឡានខ្់មិនមានមា៉ះ ដុីនរតអម្ន្ាំធណ្ើបោប ឬមលបន ខ្់ផ្យ់នធោយ្ាំ្ាំខ្់មានម្ធៅី និង

ដាំធណ្ើមដែ ិតធៅម្ន ុងតាំបននធនាពា។ ទីាាំងមលបនមិនរតូិបងាអ ម្នឬមិនធ់ើម្ទងម្ច្ិតយឱ្យធរបើរបាដន អឧទ បណ្រ 

ម្ុាំោម្នមលបន ខម្បបបងគននគានាម័យច្់័ត ដតវថ្រព្ធ៏ររពាថាន ម្ន្ូច្អពដន ឬដាំបុម្ដតវឪមា៉ះ ់នអធ្ើម។ 

ទាំងបយៈធព់ដរមាម្ឱ្យច្ុពារតអម្ន់ម្ខណ្ៈបងាេ ប និងអោតពវម្ិច្ចរតូិខតអបយៈធព់មានោបទូទតនរបាម្នឱ្យ 

់ុពារាខតធ វ្ ើធែើងគាាំែុងធព់ទទួ់ទនអាោប។ 

វិ ធ្ា ីស្អរដយ ធ វ្ ើឱ្យចុ្ពារតអម្នធផ្េងៗអាច្រតូិបានធរបើរបាដនជាំនួដឱ្យមលបន ្ូច្អបប ធាោោដដែ ិតធរោមោបរគបនរគង

ដីតុណ្ហភាព ្ូច្អមា៉ះ ដុនីរតអម្ន ឬស្អែ នីយបធញចញច្ាំោយដាំធណ្ើមអធ្ើម។ 

ការសុាំនឹខអាកាេធាតុថ្មី (សុាំនឹខក្សដដ ) 

និធោជម្រតូិបានធ់ើម្ទងម្ច្ិតយឱ្យននាថាគានម្ខ្់ធទើបនងងធ វ្ ើោបម្ន ុងម្ធៅី 

ឬគានម្ខ្់ធៅឆ្ៃ យពីម្ធៅីធ់ើដពីមួយដបាយ  ររតូិបានគាធងេតោ៉ះ ង្ិត្់នបម្ធមើ់ដញ្ញា  

និងធរាគដញ្ញា ថ្នជាំងឺបងេធោយធអយ បយៈធព់ 14 ថ្ងៃធោយធរបើច្ាំណុ្ច្្មួយ្ូច្ងងធរោម៖ 

• ទូបដពា ឬិ ធាទយុ  (ដរមាបនម្មមម្បខតមាន ម្នឯង របដិនធបើោបទទួ់ដញ្ញា មានដែ បិភាព) 

• ោបធបៀបច្ាំ ខ្់ម្មមម្បនិធោជិតរតូិបានោម្នបមួរន អរម្មុ និងតរមូិឱ្យរបយ័តនច្ាំធលពារន ធៅិ ធាញធៅមម្ 

(ឧ. របព័នធមិតយភ័មិី្ចាាំបាច្ន)។ 

• វិ ធ្ា ីស្អរដយ ្៏មានរបដិទធភាពធផ្េងធទៀត។ 

អាច្មានធព់ធផ្េងធទៀតធៅធព់ខ្់ិ ធ្ា ីស្អរដយបនាុាំនងងអាោដនតុងមីរតូិបានខណ្នាាំ អឧទ បណ្រ 
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គាាំែុងធព់ដីតុណ្ហភាពធម្ើនធែើងភាល មៗ (ឧ. ប់ម្ម្ធៅី) ធបើធរបៀបធ្ៀបធៅនងងថ្ងៃមុនៗ។ 

ដរមាបនព័ត៌មានជាំនួយ និងឧទ បណ្រថ្នោ់ិ ធាភាគោបសុ្អាំនងងអាោដនតុងមី ខ្់អាច្ធ វ្ ើធៅបាន 

ខ្់រតូិគានុិតយាម ដូមធមើ់ោបខណ្នាាំបបដនិ ធាទាស្អែ នអតិដរមាបនដុិតែ ិភាពោបងាប និងដុែភាព (National 

Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH)។ 

ក្ាំណ្ត់អតតេញ្ញា ណ្ និខស ល្ ើយតបសៅនឹខជាំខឺបខកសោយក្សដដ  

ធឆ្ល ើយតបច្ាំធលពាម្មមម្បនិធោជិតខ្់បងាហ ញដញ្ញា  និងធរាគដញ្ញា ថ្នជាំងឺខ្់ទម្នទងនងងម្ធៅីធោយ

បនធ បូបនែយពួម្ធគពីោតពវម្ិច្ច ោបផ្យ់នមលបន ឬមធ្ាបាយរគបនររននធផ្េងធទៀតធ្ើមបីធ វ្ ើឱ្យច្ុពារតអម្ន 

និងោបរតួតពិនិតយធ្ើមបីម្ាំណ្តនថាធតើោបយម្ច្ិតយទុម្ោម្ន ខផ្នម្ធិជជស្អរដយគឺចាាំបាច្ន។ 

រតូិរបាម្្ថានីតិិ ធ្ា ីរបម្បធោយរបដិទធភាពដរមាបនោបទទួ់បានធដវាធិជជស្អរដយដធរងាគ ពាបនាា ននរតូិបានបធងេ ើ

តធែើង និងរតូិបាន្ងង ្ូធច្នពាពួម្ធគអាច្រតូិបានគានុិតយោ៉ះ ងងាយរដួ់ធៅធព់ចាាំបាច្ន។ 

ធព់ធិលាគឺដាំងនន។ 

សៅសពលេីតុណ្ហ ភាពស ើខែល់ 89°F ឬខ្ពេ់ជាខសន៉ះ ដូមននាថា៖ 

 

 ម្មមម្បនិធោជិត 

និងគានម្រតួតពិនិតយមានិ ធ្ា ីរបម្បធោយរបដិទធភាពម្ន ុងោបរបារដ័យទម្នទងរន ធៅិ ធាញធៅមម្ បមួទាំង

ម្មមម្បនិធោជិតខ្់ម្ាំពុងធ វ្ ើោបខតមាន ម្នឯងផ្ងខ្ប។ ដាំធែង ោបរបារដ័យទម្នទងធោយបបូភាព 

ឬោបធរបើរបាដនឧបម្បណ្រធគាែិច្រតូនិម្ធោយអាច្ធរបើរបាដនោបទទួ់ដញ្ញា ខ្់មានដែ ិបភាព។ 

ម្មមម្បនិធោជិតរតូិបានគាធងេតបម្ធមើ់ដញ្ញា  និងធរាគដញ្ញា ថ្នជាំងឺបងេធោយម្ធៅីធោយធរបើ៖ 

• ទូបដពា ឬិ ធាទយុ  (ដរមាបនម្មមម្បខតមាន ម្នឯង របដិនធបើោបទទួ់ដញ្ញា មានដែ បិភាព) 

• ោបធបៀបច្ាំ ខ្់ម្មមម្បនិធោជិតរតូិបានោម្នបមួរន អរម្មុ និងតរមូិឱ្យរបយ័តនច្ាំធលពារន ធៅិ ធាញធៅមម្ 

(ឧ. របព័នធមិតយភ័មិី្ចាាំបាច្ន)។ 

• វិ ធ្ា ីស្អរដយ ្៏មានរបដិទធភាពធផ្េងធទៀត។ 

សរៀបចាំគសម្រាខ និខបណ្្ដ ៉ះបណដ ល 

រតូិរបាម្្ថាម្មម ិ ធ្ា ីោបលបធររពាថាន ម្ន (Accident Prevention Program, APP) 

អលាយ់ម្ខណ្រគាម្េបបបដនរម្មុ  ុនបមួមានព័ត៌មាន 

និងនីតិិ ធ្ា ីដុិតែ ិភាពដរមាបនោបប៉ះពាល់ននងងម្ធៅីងងធរអគារប។ 

ម្មមម្បនិធោជិត និងគានម្រតួតពិនិតយរតូិខតទទួ់បានោបបណុ្្ពាប យ្ ់មុនធព់ធ វ្ ើោបម្ន ុងម្ធៅី 

និងរបចាាំឆ្ន ាំបនាា បនពីធនាពា។ ោបបណុ្្ពាប យ្ ់រតូិខតអភាស្អខ្់ដិោខ ោមយ់ន 

ធ ើយរតូិខតរគប្ណ្យ បនធ់ើរបននបទខ្់មានរាយម្ន ុងិ ធានន បមួទាំងនីតិិ ធ្ា ី ខ្់មានធៅម្ន ុង APP 

ផ្ងខ្ប។ 

 

ដូមទម្នទងរម្ដួងោបងាប និងឧដា ម្មម (Department of Labor and Industries) ថ្នប ឋ្ Washington ដរមាបនព័ត៌មានគាាំពីម្មម ិ ធ្ា ី 

និងធដវាបបដនទីភាន ម្នងាបអភាស្អបបដនគានម្ាមបយៈធ់ែ 1-800-547-8367។ ធដវាធនពាគឺឥតគិតថ្ងល។ 

ាមោបធដន ើដុាំ ទរមងនដរមាបនជនខ្់មានពិោបភាពគឺមានផី្់នជូន។ ធៅធៅធ់ែ 1-800-547-8367។ ដរមាបនគានម្ធរបើរបាដន TDD 

ដូមធៅធៅធ់ែ 711។ L&I (រម្ដួងោបងាបវនិងឧដា ម្មម) អនិធោជម្ខ្់ផ្យ់នឱ្ោដធោយធដម ើភាព។ 

https://www.cdc.gov/niosh/mining/userfiles/works/pdfs/2017-124.pdf
https://www.cdc.gov/niosh/mining/userfiles/works/pdfs/2017-124.pdf

