
 
 

ការបង្កា រ COVID-19៖ 
ការជ្រើសជរ ើសពាក់ម៉ា ស់ជៅកន្លែងជ វ្ ើការ 
ជៅជេលអ្នកមិល្រូវបាលរ្មូវឱ្យជ វ្ ើន្បបជលេះ 

 
ធ វ្ ើបច្ច ុបបន្នភាពច្ុងធរោយធៅថ្ងៃ 6/23/2022 

ជសចកដ ីសជងេប  

ធេធោគដែលបណ្តា លឱ្យ COVID-19 បន្ា រកីោលដាល ជួន្ោលេិន្មាន្ធោគសញ្ញា  (គ្មា ន្ធោគសញ្ញា ) កន ុងចំ្

ធណ្តេកេាករនិ្ធោជិត - ជាពិធសសធៅកន ុងសហគេន៍្ដែលមាន្ករេិតឆ្លងធរច្ើន្ ឬខ្ពស់។  

របសិន្ធបើអ្នកេិន្ទាន់្រតូវបាន្តរេូវឱ្យពាក់មា៉ា ស់ធៅកដន្លងធ វ្ ើោរធេ ប៉ាុដន្ា កំពងុគិតអំ្ពីោរពាក់មា៉ា ស់

ធដាយសា រ័គចិ្តា ចំ្ណុច្ខាងធរោេធន្េះអាច្ជួយអ្នកឱ្យយលព់ីជធរេើសរបស់អ្នក។  

ធៅធលើេំព័រធន្េះ ពាកយថា "មា៉ា ស់" រតូវបាន្ធគធរបើោ៉ា ងេូលំេូលាយធែើេបីរេួបញ្ច លូ N95 និ្ងឧបករណ៍រំលួយ

ដកដជងហើមជសេងជទៀរន្ដលមលបង្កហ ញជៅទីជលេះែូច្ជា KN95, មា៉ា ស់ធពេយ, មា៉ា ស់សរមាបោ់រវេះោត់ និ្ងរក

ណ្តត់រគបេុខ្។ មា៉ា ស់ណ្តក៏ធដាយគឺរបធសើរជាងគ្មា ន្មា៉ា ស់ ធទាេះោ៉ា ងណ្តក៏ធដាយ ឧបករណ៍ជំនួ្យែកែធងហ ើ

េដែលរតូវបាន្អ្នុ្េ័តធដាយ វវ ទ្យេស្ថាន ន្ជាតិសរមាប់សុវតន ិភាព និ្ងសុខ្ភាពោរងារ (National Institute 

for Occupational Safety & Health, NIOSH) អាច្ផ្ាល់ឱ្យអ្នកនូ្វោរោរពារករេិតខ្ពស់បំផ្ុតពីោរឆ្លង 

COVID-19។ 

ការជ្បើ្បាស់ម៉ា ស់ជោយសម ័្រចិរត  

Q ជរើអ្នករាល់គ្នន អាចជ្រើសជរ ើសពាក់ម៉ា ស់ជៅកន្លែងជ វ្ ើការបាលន្ដរឬជទ? 

A របាកែជាបាន្។ េិន្ថាអ្នកមាន្របព័ន្ធភាពាំុេន់្ធខ្ោយ េិន្បាន្ចាក់វ៉ា ក់ាំង 

(ឬេិន្ទាន់្មាន្បច្ច ុបបន្នភាព) រស់ធៅជាេួយន្រណ្តមាន ក់ដែលរបព័ន្ធភាពាំុេន់្ធខ្ោយ 

ឬេិន្បាន្ចាក់វ៉ា ក់ាំង (ឬេិន្ទាន់្មាន្បច្ច ុបបន្នភាព) 

ឬច្ង់ធច្ៀសវងពីោរធ្លល ក់ខ្ល នួ្ឈឺធដាយ COVID-19 សរមាប់ធហតុផ្លធវជជាស្តសា  ឬធហតុផ្លផ្ទា ល់ខ្ល នួ្

ណ្តេួយធផ្េងធេៀត - អ្នកមាន្សិេធិរសបច្ាប់តាេរកេរែឋបាលរបស់រែឋវWashington  (Washington 

Administrative Code, WAC) 296-62-601 កន ុងោរពាក់ឧបករណ៍ជំនួ្យែកែធងហ ើេ  

ឬមា៉ា ស់ធផ្េងធេៀតធៅកដន្លងធ វ្ ើោរធដាយសា រ័គចិ្តា៖ 

• សរមាប់រយៈធពលរគ្មអាសន្នដផ្នកសុខ្ភាពាធ្លរណៈចំ្ធពាេះ COVID-19 របស់រែឋ Washington  

• ធៅធពលដែលអ្នកេិន្រតូវបាន្តរេូវឱ្យពាក់មា៉ា ស់ធដាយ ) L&I រកសួងោរងារ និ្ងឧសោហកេា ( 

ធ េះនិ្ធោជករបស់អ្នក ឬរកសួងសុខាភិបាលាធ្លរណៈ និ្ង 

• ែោបណ្តោរធរបើរបាស់នឹ្ងេិន្បងកឱ្យមាន្បញ្ញហ ទាក់េងនឹ្ងសុវតន ិភាព សន្ា ិសុខ្ 

ឬបេបបញ្ាតា ិធៅកដន្លងធ វ្ ើោរធេ។ 

ែូច្គ្មន ដែរចំ្ធពាេះរបធភេឧបករណ៍ោរពារធផ្េងធេៀតែូច្ជា មា៉ា ស ់ធរាេថ្ែ និ្ងអាវដវង។ 

 

Q ជរើមលបញ្ហហ ន្ដរឬជទ ្បសិលជបើខ្ញ ំបាលចាក់វ៉ា ក់សំងជេញជលញ?  

A ធេ។ ោល់កេាករនិ្ធោជិត សូេបីដតអ្នកដែលបាន្ចាក់ែូសជំរុញរគប់ចំ្នួ្ន្ 

អាច្ធរជើសធរសីពាក់មា៉ា ស់ធដាយសា ័រគចិ្តា ធែើេបីោត់បន្នយហានិ្ភ័យរបស់ពួកធគកន ុងោរឆ្លង 

COVID-19 ពោីរងារ។  

 

https://www.cdc.gov/niosh/npptl/pdfs/FY17_N95infographicWhatAreAPR-508.pdf
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/pdfs/FY17_N95infographicWhatAreAPR-508.pdf
https://lni.wa.gov/safety-health/safety-rules/chapter-pdfs/WAC296-62.pdf#WAC_296_62_601
https://lni.wa.gov/safety-health/safety-rules/chapter-pdfs/WAC296-62.pdf#WAC_296_62_601
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Q ជរើលិជោរករបស់ខ្ញ ំ្រវូជ វ្ ើដូចជមតច ្បសិលជបើខ្ញ ំចង់ពាក់ម៉ា ស់ជោយសម ័្រចិរត? 

A និ្ធោជករបស់អ្នកនឹ្ងរតូវបាន្តរេូវឱ្យ៖  

• អ្នុ្ញ្ញា តឱ្យអ្នកពាក់មា៉ា ស់ 

ែោបណ្តោរធរបើរបាស់េិន្បងកធរគ្មេះថាន ក់ទាក់េងនឹ្ងសុវតន ិភាពធៅកដន្លងធ វ្ ើោរ 

ធហើយេិន្ផ្ទ ុយនឹ្ងសា ង់ដារដែលពាក់ព័ន្ធ របស ់L&I ឬសា ង់ដារដែលពាក់ព័ន្ធ របស់រកសួងសុខាភិបា

លាធ្លរណៈធផ្េងធេៀតសរមាប់ឧបករណ៍ោរពារ និ្ង 

• សតល់ឱ្យអ្នកលូវចាប់ចមែងជោយឥររិរថ្លែថ្លតាោងទី 2 

េីវវ ធានលសដ ីេីឧបករណ៍រំលួយដកដជងហើម រំេូក 296-842 WAC 

្បសិលជបើអ្នកសជ្មចចិរតពាក់ឧបករណ៍រំលួយដកដជងហើម។ 

 

Q ជរើលរណាជាអ្នកសតល់ម៉ា ស់? 

A និ្ធោជកេិន្រតូវបាន្តរេូវឱ្យផ្ាលម់ា៉ា ស់សរមាប់ោរធរបើរបាស់ធដាយសា ័រគចិ្តាធេ។ របសិន្ធបើនិ្ធោជ

ករបស់អ្នកេិន្ផ្ាល់មា៉ា ស់ ឬរបធភេមា៉ា ស់ដែលអ្នកច្ង់ធរបើធេ អ្នករបដហលជារតូវយកមា៉ា ស់េកធរបើធដា

យខ្ល នួ្ឯង។ ធៅធពលមាន្ោរតរេូវឱ្យធរបើមា៉ា ស់ 

និ្ធោជករតូវដតផ្ាល់មា៉ា ស់ដែលបំធពញតាេលកខខ្ណឌ តរេូវអ្បបបរមា។  

 

Q ជរើខ្ញ ំ្រវូបាលរ្មូវឱ្យមលលិខិរបញ្ហា ក់ន្សនកជវរាសស្រសត  ជដើមបីពាក់ម៉ា ស់ន្ដរឬជទ? 

A លិខិ្តបញ្ញជ ក់ដផ្នកធវជជាស្តសា គឺពាក់ព័ន្ធ ដតជាេួយឧបករណ៍ជំនួ្យែកែធងហ ើេ 

(េិន្ដេន្របធភេមា៉ា ស់ធផ្េងធេៀតធេ) 

ធហើយេិន្តរេូវឱ្យមាន្ធេធៅធពលដែលឧបករណ៍ជំនួ្យែកែធងហ ើេរតូវបាន្ធរបើរបាស់ធដាយសា ័រគចិ្តា

សរមាប់ោរបងាក រ COVID-19។ 

លេធភាពថ្ន្ផ្លប៉ាេះពាល់អ្វ ទ្យជជមាន្ធលើសុខ្ភាពធដាយារដតោរពាក់ឧបករណ៍ជនួំ្យែកែធងហ ើេដរប

របួលអារស័យធលើរបធភេថ្ន្ឧបករណ៍ជំនួ្យែកែធងហ ើេ និ្ងបញ្ញហ សុខ្ភាពរបស់អ្នកធរបើរបាស់។ 

ឧទាហរណ ៍N95 ឬ ឧបករណ៍ជំនួ្យែកែធងហ ើេមាន្ឧបករណ៍បន្េុ េធខ្យល់ធែើរធដាយថាេពលអ្គគ ិសនី្វ

(Powered Air Purifying Respirator, PAPR) 

េំន្ងជាបងកឱ្យមាន្បញ្ញហ ែកែធងហ ើេតិច្ជាងឧបករណ៍ជំនួ្យែកែធងហ ើេមាន្បំពង់ខ្យល់ 

(elastomeric )។ របសិន្ធបើអ្នកច្ង់ធរបើឧបករណ៍ជំនួ្យែកែធងហ ើេមាន្បំពង់ខ្យល់ 

អ្នករបដហលជារតូវពចិារណ្តលកខខ្ណឌ ធៅកន ុងន្សនកទ ី2 ថ្ល WAC 296-842-22005។ 

និ្ធោជករបស់អ្នកេិន្រតូវបាន្តរេូវឱ្យផ្ាល ់ឬបង់របាក់សរមាប់លិខិ្តបញ្ញជ ក់ដផ្នកធវជជាស្តសាទាក់េ

ងនឹ្ងោរធរបើរបាស់ឧបករណ៍ជំនួ្យែកែធងហ ើេសា ័រគចិ្តាសរមាប់បងាក រ COVID-19 ធ េះធេ 

ប៉ាុដន្ាអាច្ផ្ាលជូ់ន្ធបើពួកធគច្ង់។ ឬេស្ថ៉ាងធេៀត 

អ្នកអាច្ធរជើសធរសីបំធពញករេងសំណួរធវជជាស្តសា ធៅកន ុង WAC 296-842-22005 ធហើយផ្ាល់ច្ាប់ច្េល

ងធដាយផ្ទា ល់ធៅោន់្អ្នកផ្ាល់ធសវសុខ្ភាពវ ទ្យស័យោរងារឱ្យពិនិ្តយធេើល 

និ្ងធសន ើេតិធោបល់ពីពួកធគ។  

 

Q ច េះការជ វ្ ើជរសត ជលើភាេស័កដ ិសមវ ធាញ? 

A ោរធ វ្ ើធតសា ធលើភាពស័កដ ិសេរតូវដតរតូវបាន្ផ្ាលជូ់ន្ និ្ងបង់របាក់ធដាយនិ្ធោជករបស់អ្នក លុេះរតា

ដតអ្នករតូវបាន្តរេូវឱ្យធរបើឧបករណ៍ែកែធងហ ើេដែលតឹង (ឧ. អ្នកដែលពឹងដផ្ែកធលើមា៉ា ស់េុខ្តឹងធែើ

េបីធ វ្ ើោរ ែូច្ជា N95)។ េិន្តរេូវឱ្យធ វ្ ើធតសា ធលើភាពស័កដ ិសេធេសរមាប់ឧបករណ៍ជំនួ្យែកែធងហ ើេ

ដែលធរបើធដាយសា ័រគចិ្តា ឬរបធភេមា៉ា ស់ធផ្េងធេៀត។  

ោរធ វ្ ើធតសាភាពស័កដ ិសេ (ធៅធពលដែលរតូវបាន្អ្នុ្វតាោ៉ា ងរតឹេរតូវធែើេបរីបដជងនឹ្ងសេតនភាព

ថ្ន្ោរបិេបាំងេុខ្ធដាយឧបករណ៍ជំនួ្យែកែធងហ ើេរបស់អ្នក) អាច្ជួយអ្នកឱ្យែឹងថាធតើឧបករណ៍ជំ

https://lni.wa.gov/safety-health/_docs/covid/Respirator-Voluntary-Use-Advisory-Table-2.pdf
https://lni.wa.gov/safety-health/safety-rules/chapter-pdfs/WAC296-842.pdf#WAC_296_842_100
https://lni.wa.gov/safety-health/_docs/covid/RespiratorsMedicalQuestionnaire.docx
https://lni.wa.gov/safety-health/_docs/covid/RespiratorsMedicalQuestionnaire.docx
https://lni.wa.gov/safety-health/_docs/covid/RespiratorsMedicalQuestionnaire.docx
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នួ្យែកែធងហ ើេរបស់អ្នកផ្ាល់នូ្វោរបិេបាំងបាន្លែែល់េុខ្របស់អ្នកឬអ្ត់។ ធទាេះោ៉ា ងណ្តក៏ធដាយ 

ោរធ វ្ ើដបបធន្េះរបដហលជាេិន្អាច្ធៅរចួ្សរមាប់អ្នកធរបើរបាស់សា ័រគចិ្តាភាគធរច្ើន្ធេ ធដាយារវរតូ

វោរោរផ្គត់ផ្គង់ នី្តិវ ទ្្យ ី ចំ្ធណេះែឹង និ្ងជំ ញពិធសស។ និ្ធោជកេិន្មាន្ោតពវកិច្ចផ្ាល់ ឬបង់ថ្ងល

ឧបករណ៍ជំនួ្យែកែធងហ ើេដែលមាន្ោរធ វ្ ើធតសា ធលើភាពស័កដ ិសេដែលរតូវធរបើធដាយសា ័រគចិ្តាធ េះធេ

។ 

របសិន្ធបើអ្នកច្ង់ធ វ្ ើធតសា ធលើភាពស័កដ ិសេ សូេពិធរគ្មេះជាេួយនិ្ធោជករបស់អ្នក ធែើេបីធេើលថាធតើ

ពួកធគអាច្នឹ្ងផ្ដល់ជូន្ោរធ វ្ ើធតសា ធ េះដែរឬធេ។ ឬពិនិ្តយធេើលធលើអីុ្ន្្ឺណិត ធែើេបដីសវ ងរកធសវក

េាធ វ្ ើធតសា ធលើភាពស័កដ ិសេដែលអាច្ផ្ាល់ោរធ វ្ ើធតសា ធលើភាពស័កដ ិសេដផ្ែកធលើបុគគលមាន ក់ៗ។  

ធែើេបធីជៀសវងបញ្ញហ ទាក់េងនឹ្ងោរបិេបាំងេុខ្ទាងំអ្ស់គ្មន  សូេពិចារណ្ត  PAPR 

(ឧបករណ៍ជំនួ្យែកែធងហ ើេមាន្ឧបករណ៍បន្េុ េធខ្យល់ធែើរធដាយថាេពលអ្គគ ិសនី្) រលុង។ 

 

Q ច េះការ្រួរេិលិរយរបាងំម ខ? 

A ោររតួតពិនិ្តយរបាំងេុខ្គឺជា្បការចាបំាចោ់ល់ធពលដែលអ្នកពាក់ឧបករណ៍ជំនួ្យែកែធងហ ើេដែល

តឹងរបស់អ្នក 

ធហើយរតូវោរធពលធវលា និ្ងោរខិ្តខំ្របឹងដរបងតិច្តួច្ធៅធពលដែលអ្នកែឹងពីអ្វ ីដែលរតូវធ វ្ ើ។ ោរ

រតួតពិនិ្តយរបាំងេុខ្េិន្ផ្ដល់ផ្លជាក់លាក់ែូច្ោរធ វ្ ើធតសា ធលើភាពស័កដ ិសេធេ ប៉ាុដន្ាវអាច្ជួយអ្នករ

កធ ើញភាពេិន្ស័កដ ិសេ។ របសិន្ធបើឧបករណ៍ជំនួ្យែកែធងហ ើេរបស់អ្នកេិន្អាច្បំធបា៉ា ង និ្ង្ូរវ ទ្យ

ញ ធពលរតួតពិនិ្តយរបាំងេុខ្ធេ អ្នករបដហលជារតូវាកលបងេំហំ ឬេ៉ាូ ដែលធផ្េង។ 

អ្នុ្វតាតាេោរដណ ំរបសរ់កេុហ ុន្ផ្លិតជានិ្ច្ច សរមាប់ោររតួតពិនិ្តយរបាំងេុខ្ធលើឧបករណ៍ជំនួ្

យែកែធងហ ើេរបស់អ្នក។ ធែើេបីធេើលថាធតើោររតួតពិនិ្តយរបាំងេុខ្មាន្លកខណៈោ៉ា ងណ្ត សូមទសេនា

វវ ើជដអូ្ជលេះ ឬេិលិរយជមើលឯកសរជលេះ។ 

 

Q ច េះជបើលិជោរករបស់ខ្ញ ំហាមខ្ញ ំមិលឱ្យពាក់ម៉ា ស់ជៅកន្លែងជ វ្ ើការ? 

A អ្នកអាច្េូរសពាធៅរកសួងសុវតន ិភាព និ្ងសុខ្ភាពោរងារ (Department of Occupational Safety 

and Health, DOSH) តាេរយៈធលខ្ 1-800-423-7233 

ធែើេបោីយោរណ៍អំ្ពីោររំធលាភបំពាន្សិេធិដផ្នកសុវតនភិាព ឬចូ្លធរបើអីុ្ន្្ឺណិត 

ធែើេបីបធំពញេរេង់ដបបបេបណា ឹង DOSH ដែលមាន្ផ្ដល់ជូន្តាេ 

https://www.Lni.wa.gov/SafetyComplaints។  

អ្នកអាច្នឹ្ងរតូវបាន្បិេបាំងអ្តាសញ្ញា ណធៅធពលោយោរណ៍ ឬធសន ើសុោំររកោោរសមាៃ ត់ របសិន្ធបើ

អ្នកផ្ាល់ព័ត៌មាន្េំ ក់េំន្ងរបស់អ្នក។ 

 

ការជ្រើសជរ ើសម៉ា ស់របស់អ្នក។ 

 

Q ជេរ អ្វ ី្រវូជ្បើឧបករណ៍រំលួយដកដជងហើមរំលួសឱ្យម៉ា ស់ជសេងជទៀរ? 

A ធបើធរបៀបធ្ៀបធៅនឹ្ងមា៉ា ស់ធផ្េងធេៀត ឧបករណ៍ជំនួ្យែកែធងហ ើេដែលរតូវបាន្អ្នុ្េ័តធដាយ NIOSH 

គឺជាជធរេើសែ៏លែ បំផុ្តសរមាប់បងាក រ COVID-19។ ធៅធពលពាក់បាន្រតឹេរតូវ ឧបករណ៍ទាងំធ េះផ្ាល់នូ្វរ

បំាងេុខ្ោន់្ដតធពញធលញធៅជំុវ ទ្យញមាត់ និ្ងរច្េុេះរបស់អ្នកជាងមា៉ា ស់ធផ្េងធេៀត។ 

បដន្នេពីធលើគុណភាពថ្ន្របំាងេុខ្ោន់្ដតរបធសើរ របសិេធភាពថ្ន្តរេងគឺមាន្ារៈសំខាន់្។ ឧបករណ៍ជំ

នួ្យែកែធងហ ើេរតូវដតបំធពញតាេសា ង់ដារតរេងដែលមាន្របសិេធភាពដែលកំណត់ធដាយ NIOSH ែូធច្នេះ

https://www.youtube.com/watch?v=pGXiUyAoEd8
https://www.youtube.com/watch?v=pGXiUyAoEd8
https://www.cdc.gov/niosh/docs/2018-130/pdfs/2018-130.pdf
https://www.lni.wa.gov/SafetyComplaints


4 

របសិន្ធបើអ្នកធរជើសធរសីឧបករណ៍ជំនួ្យែកែធងហ ើេដែលអ្នុ្េ័តធដាយ NIOSH អ្នកអាច្ធជឿជាក់បាន្ថា

របសិេធភាពថ្ន្តរេងរបស់វរតូវបាន្ធផ្ាៀងផ្ទា ត់គុណភាព។  

 

Q ជរើខ្ញ ំដឹងបាលជោយរជបៀបណាថាជរើឧបករណ៍រំលួយដកដជងហើម្រូវបាលអ្ល ម័រជោយ NIOSH? 

A ពិនិ្តយឧបករណ៍ជំនួ្យែកែធងហ ើេ និ្ងោរធវច្ខ្ចប់សរមាប់ធលខ្ធ វ្ ើធតសា  និ្ងធលខ្បញ្ញជ ក់ (testing and 

certification, TC) ឧទាហរណ៍ TC 84A-111។  

របសិន្ធបើអ្នករពួយបារេភអំ្ពីភាពរតឹេរតូវថ្ន្ធលខ្អ្នុ្េ័ត សូេចូ្លតាេអីុ្ន្្ឺណិតធៅោន់្វNIOSH 

Certified Equipment List )វ បញ្ជ ីឧបករណ៍ដែលរតូវបាន្បញ្ញជ ក់ធដាយ(  NIOSH  ធហើយបញ្ច លូធលខ្  TC។  
របសិន្ធបើអ្នកេិន្ធ ើញលេធផ្លធេ ធ េះគឺសន្ាតបាន្ថាវេិន្រតូវបាន្អ្នុ្េ័ត។  

 

Q ជរើ KN95 លអ ដូច N95 ន្ដរឬជទ? 

A KN95 មាន្ោរោរពារតិច្ជាង N95 - ដផ្ែកធលើលេធផ្លពីោរសិកោធដាយធ វ្ ើធតសា ធលើតរេង 

និ្ងភាពស័កដ ិសេ។ ភ័សត ុតាងបងាហ ញថាតរេងធៅធលើ KN95 ភាគធរច្ើន្េិន្ែំធណើរោរតាេសា ង់ដារ 

NIOSH ធេ។ ឧទាហរណ៍ ធៅឆ្ន ំ 2020 និ្ងឆ្ន ំ 2021  របដហល 60% ថ្លម៉ាូ ន្ដល KN95 ដែល NIOSH  
ធ វ្ ើធតសា េិន្បាន្បំធពញតាេសា ង់ដាររបសិេធភាពអ្បបបរមា 95% របស ់NIOSH ធេ 

ធហើយភាគធរច្ើន្គឺទាបជាងសា ង់ដារអ្បបបរមាធ េះ។ 

ធលើសពីធន្េះ KN95  ភាគធរច្ើន្ដែលមាន្វណឌ រតធច្ៀកេិន្ជាប់កន ុងោរធ វ្ ើធតសា ធលើភាពស័កដ ិសេធេ  

ធដាយរបោរធន្េះជាេូធៅបងាហ ញពីសេតនភាពថ្ន្ោរបិេបាំងេុខ្ោរពារតិច្ជាង 

របឆ្ំងនឹ្ងភាគលែ ិតច្េលងធេធោគ។ 

 

Q ជរើឧបករណ៍រំលួយដកដជងហើម្បជេទណាខែេះ្រវូបាលន្ណនា?ំ  

A ធរជើសធរសីឧបករណ៍ជំនួ្យែកែធងហ ើេដែលរតូវបាន្អ្នុ្េ័តធដាយ NIOSH 

សរមាប់ោររតងយកភាគលែ ិតធច្ញ។ ឧបករណែូ៍ច្ខាងធរោេមាន្សេតនភាពោរោររបឆ្ំងនឹ្ង 

COVID-19៖  

• ឧបករណ៍ជំនួ្យែកែធងហ ើេមាន្តរេងែូច្ជា N95 ឬ P100 (ប៉ាុដន្ា េិន្ដេន្ KN95) 

• ឧបករណ៍ជំនួ្យែកែធងហ ើេមាន្បំពង់ខ្យល់ (ែូច្ជ័រ)  របធភេពាក់កណ្តដ ល 
ឬធពញេុខ្ដែលមាន្តរេងភាគលែ ិតថ្ន្ខ្យល់ភាគលែ តិដែលមាន្របសិេធភាពខ្ពស់ 
(high-efficiency particulate air, HEPA) ឬតរេងភាគលែ ិតធផ្េងធេៀត 

• ឧបករណ៍ជំនួ្យែកែធងហ ើេមាន្ឧបករណ៍បន្េុ េធខ្យល់ធែើរធដាយថាេពលអ្គគ ិសនី្ (PAPR) 

ធដាយមាន្តរេង HEPA 

អ្នកអាច្ធេើលរបូភាពថ្ន្ឧបករណ៍ជំនួ្យែកែធងហ ើេមាន្របដាប់បន្េុ េធខ្យលទ់ាងំធន្េះធៅទីជលេះ។ 

 

Q ជរើឧបករណ៍រំលួយដកដជងហើម្បជេទណាន្ដលមលការពារជ្ចើលបំស រ? 

A ធបើធរបៀបធ្ៀបធៅនឹ្ងេ៉ាូ ដែលរបាំងេុខ្ដែលមាន្តរេង និ្ងបំពង់ខ្យល,់ PAPR ដែលមាន្លកខណៈរ

លុងផ្ាល់ោរោរពារធរច្ើន្បំផ្ុត និ្ងងាយរសួលែកែធងហ ើេ។  

ធលើសពីធន្េះ PAPR ដែលមាន្លកខណៈរលុងអាច្ជាជធរេើសែ៏លែ  របសិន្ធបើអ្នកមាន្ពុកច្ងាក រ 

ឬធោេេុខ្ធផ្េងធេៀត 

ធដាយារដតឧបករណ៍ទាងំធ េះេិន្អារសយ័ធលើរបសិេធភាពថ្ន្របាំងបិេបាំងេុខ្ធ េះធេ។ ឧបករណ៍

ទាងំធ េះក៏អាច្ផ្ាលភ់ាពរតជាក់ផ្ងដែរ ធដាយវផ្ល ុំខ្យល់ដែលបាន្រតងងនេៗធៅធលើថ្ផ្ាេុខ្។  

PAPR មាន្តថ្េលថ្ងលជាងឧបករណ៍ជំនួ្យែកែធងហ ើេដែលអ្នុ្េ័តធដាយ NIOSH ធផ្េងធេៀត ធហើយត

រេូវឱ្យមាន្ោរដងទាបំដន្នេធេៀត ប៉ាុដន្ាអ្តនរបធោជន៍្ថ្ន្ោរោរពារ 

https://wwwn.cdc.gov/niosh-cel/
https://wwwn.cdc.gov/niosh-cel/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/types-of-masks.html
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/pdfs/FY17_N95infographicWhatAreAPR-508.pdf
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និ្ងផ្ទសុកភាពអាច្ធលើសពីោរចំ្ណ្តយឆ្ៃ យណ្តស់។ 

 

Q ជរើភាេខ សគ្នន អ្វ ីជសេងជទៀរន្ដលខ្ញ ំរួរេិចារណាជៅជេលជ្រើសជរ ើសឧបករណ៍រំលួយដកដជងហើ
ម? 

A ឧបករណ៍ជំនួ្យែកែធងហ ើេដែលមាន្តរេង HEPA ឬ P100 

អាច្ែកភាគលែ ិតធច្ញពីខ្យល់ធរច្ើន្ជាង N95 ប៉ាុដន្ា របដហលជាពិបាកែកែធងហ ើេ។ 

ឧបករណ៍ជំនួ្យែកែធងហ ើេមាន្បំពង់ខ្យល់ មាន្តថ្េលថ្ងលជាងឧបករណ៍ជំនួ្យែកែធងហ ើេមាន្តរេង 

ធហើយរតូវោរោរអ្នុ្វតាោរដងទាេួំយចំ្នួ្ន្ែូច្ជា ោរសមាែ ត ោររកោេុក និ្ងោរផ្ទល ស់បដ រូដផ្នកធរគឿ

ងប ល ស ់ប៉ាុដន្ាឧបករណ៍ទាងំធ េះធរបើរបាសប់ាន្យូរ ធហើយមា៉ា ស់ធន្េះអាច្លាងសមាែ ត និ្ងសមាល ប់ធេ

ធោគបាន្ធៅធពលធរបើរបាស់េដងៗ។ េ៉ាូ ដែលេួយចំ្នួ្ន្អាច្ធរបើបាន្ធដាយគ្មា ន្សន្ាេះែកែធងហ ើេ - ដែ

លអាច្មាន្ារៈសំខាន់្របសិន្ធបើអ្នកធ វ្ ើោរទាក់េងនឹ្ងោរដងទាសំុខ្ភាព។វ

រច្ ប័េាបិេបាំងធពញថ្ផ្ាេុខ្ ផ្ាល់នូ្វោរោរពារដភនក និ្ងោរោរពារជារេួបាន្ធរច្ើន្ជាងេ៉ាូ ដែលបិ

េបាំងពាក់កណ្តដ លថ្ផ្ាេុខ្ ធដាយារលកខណៈថ្ន្របាំងោរពារ។  

ពុកច្ងាក រ ពុកច្ងាក រខ្ល ីៗ និ្ងធោេធលើថ្ផ្ាេុខ្ធផ្េងធេៀតធៅកន ុងេីតាំងតរេងមា៉ា ស់ ឬឧបករណ៍ជំនួ្យ

ែកែធងហ ើេមាន្បំពង់ខ្យលនឹ់្ងធ វ្ ើឱ្យខូ្ច្េុខ្ងារោរពាររបស់វ ែូធច្នេះសូេធ វ្ ើសកេាភាព (ឧ. ធោធោេ

ពីេីទាងំធ េះធច្ញ) ធែើេបោីរពារកំុឱ្យមាន្បញ្ញហ ធ េះធកើតធ ើង។  

 

Q ជរើម៉ា ស់មលជារិររ័ជទ? 

A បាេ/ចាស។ មា៉ា ស់ខ្ល េះមាន្ជាតិជ័រ។ ជាឧទាហរណ ៍ដខ្េេួយចំ្នួ្ន្រតូវបាន្ផ្លិតពីជ័រ ែូធច្នេះសូេពិនិ្តយ

ធេើលព័ត៌មាន្របស់រកេុហ ុន្ផ្លិតេុន្ធពលេិញ ឬធរបើរបាស់។  

 

ទទួលបាលអ្រថ្បជោរល៍ជ្ចើលបំស រេីម៉ា ស់របស់អ្នក។ 

 

Q ជរើរ្មងអាចជ្បើបាលរយៈជេលប៉ា នាម ល? 

A ពិនិ្តយធេើលព័ត៌មាន្អំ្ពោីរធរបើរបាស់ និ្ងោរដងទាពំីរកេុហ ុន្ផ្លិតមា៉ា ស។់  

ជាេូធៅ N95 និ្ងតរេងធៅធលើឧបករណ៍ជំនួ្យែកែធងហ ើេមាន្បំពង់ខ្យល់ និ្ង PAPR 

គួរដតរតូវបាន្ផ្ទល ស់បដ រូ របសិន្ធបើសមាភ រតរេង៖ 

• ោន់្ដតពិបាកែកែធងហ ើេធច្ញចូ្ល 

• ោល យធៅជាកខ្វក់ ឬខូ្ច្រេង់រទាយ។ 

កំុពស្ថោេបន្ាធរបើរបាស់តរេងធ េះធដាយោរលាងសមាែ ត ឬសមាល ប់ធេធោគធលើតរេងទាងំធន្េះ។ 

វអាច្ធ វ្ ើឱ្យខូ្ច្តរេង និ្ងបធងក ើតហានិ្ភ័យសុខ្ភាពសរមាប់អ្នកពាក់។ 

 

Q ជរើខ្ញ ំរួរដងឹអ្វ ីជទៀរជៅជេលជ្រើសជរ ើសម៉ា ស់? 

A មា៉ា ស់របស់អ្នកគួរពាក់បាន្ជាប់លែមាន្ផ្ទសុកភាពជុំវ ទ្យញវណឌ ថ្ន្ថ្ផ្ាេុខ្របស់អ្នកធដាយេិន្មាន្ចំ្ណុច្

ណ្តេួយមាន្សមាព ្។ 

រកធេើលេ៉ាូ ដែលជាេួយនឹ្ងដខ្េដែលអាច្ថ្លតរេូវបាន្ដែលធៅជុំវ ទ្យញកាលនិ្ងក 

ធែើេបីពាក់សេលែ បំផ្ុត។ 

របសិន្ធបើអាច្ធ វ្ ើបាន្ សូេាកលបងេ៉ាូ ដែល និ្ង/ឬេំហំេួយចំ្នួ្ន្ ធែើេបីដសវ ងរកមា៉ា ស់ដែលងាយរសួ

លពាក់បំផ្ុតដែលអ្នកអាច្រកបាន្។ ដខ្េគួរដតអាច្េប់មា៉ា ស់ធលើថ្ផ្ាេុខ្ឱ្យជាប់លែ  

ប៉ាុដន្ា កំុធ វ្ ើឱ្យវគ្មបចូ្លធៅកន ុងដសបករបស់អ្នក 
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ឬដាក់សមាព ្ខាល ំងធពកធៅធលើដផ្នកណ្តេួយថ្ន្េុខ្របស់អ្នកធ ើយ។ របសិន្ធបើអ្នកសមាគ ល់ធ ើញពភីា

ពេិន្រសួលណ្តេួយ សូេធរជើសធរសីេំហំ ឬេ៉ាូ ដែលធផ្េង។  

អ្នុ្វតាតាេោរដណ ំរបសរ់កេុហ ុន្ផ្លិតជានិ្ច្ចអំ្ពីរធបៀបបំពាក់ ពាក់ ធដាេះធច្ញ និ្ងដងទា ំ 
ឬធបាេះធចាលមា៉ា ស់របស់អ្នក។ 

េនុ្សេេួយចំ្នួ្ន្អាច្ធ ើងកន្ទ លួ ឬជួបរបេេះបញ្ញហ ដសបកធផ្េងធេៀតធៅធពលពាក់មា៉ា ស់ជារបចាំ។  

របសិន្ធបើអ្នកធរបើឧបករណជ៍ំនួ្យែកែធងហ ើេមាន្បំពង់ខ្យល់ ឬ PAPR ធហើយដផ្នកណ្តេួយសឹក 
ឬខូ្ច្ 
សូេធរបើដតធរគឿងប ល ស់ជនួំ្សដែលផ្លិតជាពិធសសសរមាប់េ៉ាូ ដែលឧបករណជ៍នួំ្យែកែធងហ ើេធ េះ

ធដាយរកេុហ ុន្ផ្លិតរបស់វប៉ាុធណ្តណ េះ។  

 


