
ការប្រា�ប់់ដំំណឹឹងការប្រា�ប់់ដំំណឹឹងអំំពីីគ្រោះប្រា�ះថ្នាា ក់់រប់អំំពីីគ្រោះប្រា�ះថ្នាា ក់់រប់ស់់ស់់ DOSH
ការជួួយនិិគ្រោះ�ជួក់ឱ្យយប់ង្កាា រការរងរបួ់ស់គ្រោះ�ក់ន្លែនិែងគ្រោះ�ើ�ការ

ន្លែ�គ្រោះ�សា ឆ្នាំា ំន្លែ�គ្រោះ�សា ឆ្នាំា ំ 2021

បុ់គ្គគលិិក់ន្លែដំលិគ្រោះប្រាប់�ជាតិិអាល់ិកុ់លិអីុំបូ់�ប្រាប់ូលីិលីិគ្រោះប្រាើ�និគ្រោះពីក់បុ់គ្គគលិិក់ន្លែដំលិគ្រោះប្រាប់�ជាតិិអាល់ិកុ់លិអីុំបូ់�ប្រាប់ូលីិលីិគ្រោះប្រាើ�និគ្រោះពីក់ (IPA) ក់ាុងការរម្ងាា ប់់គ្រោះ�គ្រោះ�គ្គក់ាុងការរម្ងាា ប់់គ្រោះ�គ្រោះ�គ្គ

ស់��យក់ើិតិតទុុក់ដាក់់៖ស់��យក់ើិតិតទុុក់ដាក់់៖ អាជីួវក់�មន្លែដំលិម្ងានិបុ់គ្គគលិិក់គ្រោះប្រាប់�ជាតិិអាកុ់លិ (IPA) ការជួ�តិ ឬដំំគ្រោះ�ះស្រាសាយគ្រោះដំ��ីីស់ម្ងាា តិ 
និិងរម្ងាា ប់់គ្រោះ�គ្រោះ�គ្គគ្រោះ�ក់ន្លែនិែងគ្រោះ�ើ�ការ។ IPA គឺ្គជាអំងគធាតុិ�វន្លែដំលិ�ម និពីណ៌ឹ គ្រោះ��យប្រាតិូវ�និគ្រោះគ្គសាគ ល់ិថ្នាអាកុ់លិដំប់។

ការគ្រោះប្រាប់�ប្រា�ស់់គ្រោះលិ�ស់នំាំឱ្យយគ្រោះប្រា�ះថ្នាា ក់់ការគ្រោះប្រាប់�ប្រា�ស់់គ្រោះលិ�ស់នំាំឱ្យយគ្រោះប្រា�ះថ្នាា ក់់

នាំគ្រោះពីលិថ្មីមីៗគ្រោះនិះបុ់គ្គគលិិក់ប្រាតិូវ�និបូ់ះពាល់ិគ្រោះ�នឹិងក់ប្រា�ិតិគ្រោះប្រា�ះថ្នាា ក់់

ស់កាា នុិពីលិនៃនិ IPA ក់ាុង�យល់ិគ្រោះ�ក់ន្លែនិែងគ្រោះ�ើ�ការពីីរគ្រោះដាយន្លែ�ក់ពីី�ា  
ក់ាុងរដំឋវូ៉ាសីុ់និគ្រោះ�និ។

 � ការជួ�តិឱ្យយគ្រោះ�ើ��គ្រោះជាក់ជា�ុនិ IPA (70% IPA) ប្រាតិូវ�និគ្រោះប្រាប់�គ្រោះ�ក់ន្លែនិែង

គ្រោះ�ើ�ការន្លែតិ�ួយ

 � ជួ�តិ “ អាល់ិកុ់លិ” (70% នៃនិដំំគ្រោះ�ះស្រាសាយ IPA ) និិងការជួ�តិឱ្យយ 

គ្រោះ�ើ��គ្រោះជាក់ជា�ុនិ (55% IPA) ប្រាតិូវ�និគ្រោះប្រាប់�ក់ាុងវ�ីិគ្រោះ�ើងគ្រោះទុៀតិ។

�យល់ិគ្រោះ�ក់ាុងទីុ�ំងទំាំងពីីរគឺ្គ�ិនិលិា គ្រោះ��យបុ់គ្គគលិិក់ជាគ្រោះប្រាើ�និប្រាតិូវ�និ 
បូ់ះពាល់ិគ្រោះ�នឹិង IPA គ្រោះ�ក់ាុង�យល់ិគ្រោះ�ក់ប្រា�ិតិ�ពស់់ជាងន្លែដំនិកំ់ណឹត់ិ 
រយៈគ្រោះពីលិ�ែីរយៈគ្រោះពីលិ 15 នាំទីុ។

IPA អាើប់ងាគ្រោះប្រា�ះថ្នាា ក់់សុ់�ភាពី និិងសុ់វតិិិភាពី អាើប់ងាគ្រោះប្រា�ះថ្នាា ក់់សុ់�ភាពី និិងសុ់វតិិិភាពី 

រប់ស់់បុ់គ្គាលិិក់រប់ស់់បុ់គ្គាលិិក់

ើំហាយ IPA គ្រោះ�ក់ាុង�យល់ិអាើប់�ត លិឱ្យយ៖

 � ប្រាក់ហាយន្លែ�ាក់ ប្រាើ�ុះ និិងបំ់ពីង់ក់រប់ស់់បុ់គ្គគលិិក់។

 � វលិិ�ុ� ឈឺឺក់ាលិ �ត់ិប់ង់ការស់ប្រា�ប់ស់ប្រា�ួលិ និិងអាើស់និែប់់។

ហានិិ�័យពីីសុ់វតិិិភាពី៖ ើំហាយ IPA អាើប់គ្រោះងា�តិគ្រោះ��ងគ្រោះ�ក់ាុង�យល់ិ និិង

ង្កាយឆ្នាំប់គ្រោះ�ះ ( IPA គឺ្គជាអំងគធាតុិ�វង្កាយគ្រោះ�ះប្រាប់គ្រោះ�ទុទីុ 3) ន្លែដំលិប់ងាឱ្យយ

ម្ងានិអំគ្គគិ�័យ។

ការប្រាប់ុងប្រាប់យ័តិាជា�ុនិពីីសុ់វតិិិភាពីការប្រាប់ុងប្រាប់យ័តិាជា�ុនិពីីសុ់វតិិិភាពី

�តងម្ងាា លិ ការគ្រោះប្រាប់�ប្រា�ស់់�លិិតិ�លិ IPA គ្រោះដាយស់គ្រោះងេប់ (ឧ ជួ�តិទុ�រស័់ពីទ ឬ

ប់ញ្ជជ រ) ជា��ម��ិនិម្ងានិការប្រាពីួយ�រ�ភគ្រោះទុ បុូ់ន្លែនិតស់ក់�មភាពីជួ�តិ ឬ�ញ់់ថ្នាា ំ

ប្រាប់ក់ប់គ្រោះដាយនិិរនិតរភាពីគ្រោះ�ក់ាុងប់និទប់់ ឬក់ន្លែនិែងន្លែដំលិព័ីទុធជំុួវញិ់អាើប់ងា

ហានិិ�័យដំល់ិការបូ់ះពាល់ិ�ពស់់។

ការប្រាប់ុងប្រាប់យ័តិាដំ�ើខាងគ្រោះប្រាកា�អាើជួួយនិិគ្រោះ�ជិួក់កាត់ិប់និិយហានិិ�័យ

ដំល់ិបុ់គ្គគលិិក់គ្រោះដាយគ្រោះប្រាប់�ប្រា�ស់់ IPA៖

 � ប់គ្រោះងា�តិប់គ្រោះងា�តិក់�មវ�ីិទំុនាំក់់ទំុនិងគ្រោះប្រា�ះថ្នាា ក់់ជាលាយលិក់េណ៍ឹអំក់ើរន្លែដំលិ

គ្រោះដាះស្រាសាយ៖

 - ស់និែឹក់ទិុនិាន័ិយសុ់វតិិិភាពីស់ប្រាម្ងាប់់ IPA ទំាំងអំស់់ន្លែដំលិម្ងានិ

�លិិតិ�លិ និិងដំំគ្រោះ�ះស្រាសាយ។

 - ការប់ណឹតុ ះប់�ត លិបុ់គ្គគលិិក់គ្រោះលិ��លិបូ់ះពាល់ិសុ់�ភាពី និិង

គ្រោះប្រា�ះថ្នាា ក់់សុ់វតិិិភាពីរប់ស់់ IPA។

 - នីិតិិវ�ីិស់ប្រាម្ងាប់់ការដាក់់សាែ ក់ ការ�ទុក់ និិងគ្រោះ�ះគ្រោះ�លិ�ល់ិ

�លិិតិ�លិន្លែដំលិម្ងានិ IPA។

 - និិតិិវ�ីិសុ់វតិិិភាពីប្រា�អាស់និាស់ប្រាម្ងាប់់ការកំ់ពីប់់ និិង/ឬការ�ទុះគ្រោះ�ះ

អំគ្គគិ�័យ និិង�លិបូ់ះពាល់ិដំល់ិសុ់�ភាពី។

 � វធិានិការវធិានិការការលាតិប្រាតិដាងផ្ទាទ ល់ិ�ែួនិរប់ស់់បុ់គ្គគលិិក់គ្រោះដំ��ីីធានាំថ្នាពួីក់គ្រោះគ្គ

ស់ិិតិគ្រោះ�គ្រោះប្រាកា�ន្លែដំនិកំ់ណឹត់ិន្លែដំលិ�និកំ់ណឹត់ិ៖ 400 ppm ក់ាុងរយៈគ្រោះពីលិ  

8 គ្រោះមូ្ងាង និិង 500 ppm ក់ាុងរយៈគ្រោះពីលិ 15 នាំទីុ។ លិទុធ�លិនឹិងជួួយអំាក់

កំ់ណឹត់ិថ្នាគ្រោះតិ�ការប្រាតិួតិពិីនិិតិយ�ំ�ើ់ឬអំត់ិ។ វ៉ាស់់ន្លែវង�តងគ្រោះទុៀតិ 

�ល់ិគ្រោះពីលិម្ងានិការផ្ទាែ ស់់ប់ត�រ�លិិតិ�លិ ការអំនុិវតិតការង្ការ ឬការផ្ទាែ ស់់ប់ត�រ 
គ្រោះ�ើងគ្រោះទុៀតិន្លែដំលិអាើបូ់ះពាល់ិដំល់ិការប់ង្កាា ញ់រប់ស់់បុ់គ្គគលិិក់។

ការគ្រោះប្រាប់�ប្រា�ស់់ប្រាប់ក់ប់គ្រោះដាយនិិរនិតរភាពីនៃនិ�លិិតិ�លិន្លែដំលិម្ងានិ�ទុក់អីុំស់�

បូ់�ប្រាតិូ�និណឹ� លិអាើប់គ្រោះញ្ជេ ញ់ើំហាយទឹុក់�និប្រាគ្គប់់ប្រា�ន់ិគ្រោះ�ក់ាុង�យល់ិ

គ្រោះដំ��ីីប់ងាគ្រោះប្រា�ះថ្នាា ក់់ដំល់ិបុ់គ្គាលិិក់គ្រោះដាយគ្រោះប្រាប់�វ៉ាក់ាុងកំ់�ុងគ្រោះពីលិស់ក់�មភាពី

រម្ងាា ប់់គ្រោះ�គ្រោះ�គ្គ។

គ្រោះលិ�ស់
Division of Occupational Safety and Health

www.Lni.wa.gov/safety-health 1-800-423-7233

http://www.Lni.wa.gov/safety-health


 � ប្រាគ្គប់់ប្រាគ្គងប្រាគ្គប់់ប្រាគ្គងើំហាយ IPA ៖

 - គ្រោះប្រាប់��យល់ិគ្រោះើញ់ើ�លិគ្រោះដាយគ្រោះ�កានិិើ ឬ��មជាតិិគ្រោះដាយ�តល់ិ�យល់ិ

ស្រាស់ស់់ប្រាគ្គប់់ប្រា�ន់ិន្លែដំលិ IPA ប្រាតិូវ�និគ្រោះប្រាប់�ប្រា�ស់់។ ប្រាប់សិ់និគ្រោះប់�ការ

�តល់ិ�យល់ិអាកាស់ប់រសុិ់ទុធ�ិនិអាើគ្រោះ�ើ�គ្រោះ��និគ្រោះទុ ស់��គ្រោះប្រាប់�ប្រាប់ព័ីនិធ

�ួយន្លែដំលិដុំស់ខាត់ិើំហាយ IPA ពីី�យល់ិ។

 - គ្រោះប្រាប់� IPA ក់ាុងទីុ�ំង�ួយជា�ួយនឹិង�យល់ិលិាប្រាប់គ្រោះស់�រ (ឧ ប្រាក់�ត់ិ

�និទីរពិីគ្រោះសា�ន៍ិ ឬឯក់សារភាជ ប់់គ្រោះ�ើងគ្រោះទុៀតិន្លែដំលិម្ងានិប្រាប់ព័ីនិធ�យល់ិ

ដំំគ្រោះណឹ� រការប្រាតឹិ�ប្រាតិូវ) ឬជិួតិប្រាប់ព័ីនិធ�យល់ិន្លែ�ើងក់ាុងតំិប់ន់ិ (LEV)។

 - ធានាំ�និនិ�វប្រាប់ព័ីនិធ�យល់ិគ្រោះ�កានិិើប្រាតិូវ�និន្លែថ្មីរក់ា និិងប្រាតិូវ�និ

ប្រាតិួតិពិីនិិតិយជាគ្រោះទុៀងទាំត់ិគ្រោះដំ��ីីធានាំ�និនិ�វ�ុ�ង្ការ។

 � ប់ណឹាុ ះប់�ា លិប់ណឹាុ ះប់�ា លិបុ់គ្គគលិិក់៖

 - រគ្រោះប់ៀប់កំ់ណឹត់ិស់ម្ងាគ ល់ិពីី�លិបូ់ះពាល់ិគ្រោះប្រា�ះថ្នាា ក់់នៃនិ IPA។

 - គ្រោះដំ��ីីន្លែស់ើងរក់�យល់ិស្រាស់ស់់ភាែ �ៗប្រាប់សិ់និគ្រោះប់�ពួីក់គ្រោះគ្គម្ងានិអារ�មណ៍ឹ

វលិិ�ុ� ឬម្ងានិគ្រោះ�គ្គស់ញ្ញាា នៃនិការបូ់ះពាល់ិ�ពស់់។

 - គ្រោះដំ��ីីកំុ់លាយ IPA ជា�ួយសារធាតុិគី្គ�ីគ្រោះ�ើងគ្រោះទុៀតិ។ កំុ់�ើំ IPA 

ជា�ួយថ្នាា ំគ្រោះ�ើ�ឲ្យយស់។ វ៉ាប់គ្រោះញ្ជេ ញ់ឧស់ម័និក់ែរនីិន្លែដំលិគ្រោះ�ើ�ឱ្យយរលាក់ន្លែ�ាក់ 

បំ់ពីង់ក់ និិងអាើបំ់ផ្ទាែ ញ់សួ់តិ។

 - រគ្រោះប់ៀប់ពីនិា និិងគ្រោះប្រាប់�ប្រា�ស់់ IPA �ូងប្រាតឹិ�ប្រាតិូវ។ ដំំគ្រោះ�ះស្រាសាយ 

70% IPA ក់ាុងទឹុក់គួ្គរទុុក់គ្រោះ�លិគ្រោះលិ�នៃ�ទរយៈគ្រោះពីលិ 30 វនិាំទីុគ្រោះដំ��ីី

ធានាំរម្ងាា ប់់គ្រោះ�គ្រោះ�គ្គ។ IPA សុ់ទុធ (100%) �ួតិគ្រោះលិឿនិគ្រោះពីក់ស់ប្រាម្ងាប់់

ការគ្រោះប្រាប់�ប្រា�ស់់ន្លែប់ប់គ្រោះនិះគ្រោះ��យ�ិនិស់�វម្ងានិប្រាប់សិ់ទុធភាពី។

 - គ្រោះដំ��ីីស់ម្ងាា តិនៃ�ទជា�ួយសាបូ់� និិងទឹុក់�ុនិគ្រោះពីលិស់ម្ងាា តិ 

ជា�ួយ IPA។

 - គ្រោះដំ��ីីគ្រោះ�ះគ្រោះ�លិ IPA ជួ�តិឬស់ម្ងាភ រៈគ្រោះជាក់គ្រោះដាយសុ់វតិិិភាពីក់ាុង

�ុងបិ់ទុជិួតិ�ូងប្រាតិជាក់់។ តំិប់ន់ិន្លែដំលិម្ងានិ�យល់ិគ្រោះើញ់ើ�លិលិាពីី

ពីនិែឺប្រាពីះអាទិុតិយ និិងប្រាប់�ពីកំ់គ្រោះ�គ្រោះ�ើងគ្រោះទុៀតិ។ កំុ់ទុុក់វ៉ាគ្រោះ�លិគ្រោះ�

ទីុវ៉ាលិ ឬក់ាុង�ុងសំ់��។ ពួីក់វ៉ានឹិងប់និតប់គ្រោះញ្ជេ ញ់ើំហាយ IPA ។

 � �តល់ិ�តល់ិឧប់ក់រណ៍ឹសុ់វតិិិភាពី៖

 - ន្លែវនូិ� ឬន្លែ�លិការពារ�ុ�នឹិងការពារន្លែ�ាក់ពីីើំហាយ IPA និិង

សាើ និិង; គ្រោះស្រាសា�នៃដំនឹិងការពារពីីការបូ់ះពាល់ិន្លែស់ីក់។

 - បំ់ពីង់ដំក់ដំគ្រោះងា��ស់�ស្រាស់ប់គ្រោះ�គ្រោះពីលិម្ងានិ�យល់ិគ្រោះើញ់ើ�លិ ឬ

ឧប់ក់រណ៍ឹប់ញ្ញាជ គ្រោះ�ើងគ្រោះទុៀតិ�ិនិរក់ាការបូ់ះពាល់ិ IPA គ្រោះ�ក់ាុង

ន្លែដំនិកំ់ណឹត់ិន្លែដំលិ�និកំ់ណឹត់ិគ្រោះទុ។ អំនុិវតិត��តិប្រា�ូវការក់�មវ�ីិ

ការពារ�ែ�វដំគ្រោះងា�� រ�ួទំាំងការធានាំឱ្យយក់�មក់រនិិគ្រោះ�ជិួតិប្រាតិូវ�និគ្រោះគ្គ

វ៉ាយតិនៃ�ែខាងគ្រោះវជួជសាស្ត្រស់ត និិងសាក់ស់�ស់ប្រាម្ងាប់់ការគ្រោះប្រាប់�ប្រា�ស់់

ឧប់ក់រណ៍ឹដំក់ដំគ្រោះងា�� និិងប់ណឹតុ ះប់�ត លិគ្រោះលិ�ការគ្រោះប្រាប់�ប្រា�ស់់និិង

ន្លែថ្មីទំាំឱ្យយ�និប្រាតឹិ�ប្រាតិូវ។

 - គ្រោះប្រាគ្គឿងប់រកិាេ រស់ប្រាម្ងាប់់លាងស់ម្ងាា តិប្រា�អាស់និាន្លែដំលិ�តល់ិទឹុក់

�ូងតិិើ 0.4  ហាគ �ុនិ (ឬ 1.5  លីិប្រាតិ) ក់ាុង�ួយនាំទីុនៃនិទឹុក់គ្រោះ�ត

ឧណឹា ៗន្លែដំលិទុន់ិៗរយៈគ្រោះពីលិ 15 នាំទីុ គ្រោះពីលិគ្រោះប្រាប់� IPA �វ។ គ្រោះប្រាគ្គឿង

ើល័ិតិនឹិងប្រាតិូវការ�ទុក់�ូងគ្រោះហាើ�ស់់ប្រា�ំ�ួយហាគ �ុង (ឬ 

22.5 លីិប្រាតិ) គ្រោះដំ��ីីបំ់គ្រោះពីញ់��តិប្រា�ូវការ�គត់ិ�គង់អំប់ីប់រម្ងា។

 � ប្រាប់កាស់សាែ ក់ស់ញ្ញាា ប្រាពីម្ងានិជំុួវញិ់ប់រកិាេ  និិង/ឬប្រាើក់ើ�លិក់ន្លែនិែងទំុគ្រោះនិរ

ន្លែដំលិអាើគ្រោះក់�តិគ្រោះ��ងន្លែដំលិន្លែណឹនំាំបុ់គ្គគលិិក់�ិនិឱ្យយើ�លិគ្រោះដាយ�ម និ

ឧប់ក់រណ៍ឹការពារផ្ទាទ ល់ិ�ែួនិប្រាតឹិ�ប្រាតិូវ។

�និធានិគ្រោះ�ើងគ្រោះទុៀតិន្លែដំលិអំាក់អាើើ�លិគ្រោះប្រាប់��និ�និធានិគ្រោះ�ើងគ្រោះទុៀតិន្លែដំលិអំាក់អាើើ�លិគ្រោះប្រាប់��និ

គ្រោះគ្គ�ទំុព័ីរសុ់វតិិិភាពី��លិដាឋ និគី្គ�ី៖ www.Lni.wa.gov/ChemicalSafety

ធាតុិពិីតិនៃនិសារធាតុិគ្រោះប្រា�ះថ្នាា ក់់ - អាល់ិកុ់លិអីុំបូ់�ប្រាប់ូលីិលីិ (New Jersey 

DOH): www.nj.gov/health/eoh/rtkweb/documents/fs/1076.pdf

គ្រោះដំ��ីីន្លែស់ើងរក់ឯក់សារគ្រោះអំ�ិើប្រាតិូនិិើគ្រោះអំ�ិើប្រាតិូនិិើនៃនិការប្រាពីម្ងានិជា�ុនិអំំពីីគ្រោះប្រា�ះថ្នាា ក់់

គ្រោះនិះ ើ�លិគ្រោះ� www.Lni.wa.gov/HazardAlerts ។

គ្រោះគ្គ�ទំុព័ីរសុ់វតិិិភាពី L&I ៖  www.Lni.wa.gov/safety-health.

ស់ប្រាម្ងាប់់ើាប់់ពាក់់ព័ីនិធគ្រោះ�ើងគ្រោះទុៀតិស់��ទាំក់់ទុងការ�ិល័ិយ L&I  

ក់ាុងតំិប់ន់ិរប់ស់់អំាក់ ឬើ�លិគ្រោះ��លិគ្រោះគ្គ�ទំុព័ីរនៃនិើាប់់សុ់វតិិិភាពី៖  

www.Lni.wa.gov/SafetyRules.

គ្រោះដំ��ីីន្លែស់ើងរក់ការ�ិល័ិយ L&I ន្លែដំលិគ្រោះ�ជិួតិបំ់�ុតិ ស់��ើ�លិគ្រោះ�  

www.Lni.wa.gov/Offices ។

គ្រោះតិ��ំុំអាើទុទួុលិ�និជំួនួិយពីីក់ម្ងាែ ំងពីលិក់�ម  គ្រោះតិ��ំុំអាើទុទួុលិ�និជំួនួិយពីីក់ម្ងាែ ំងពីលិក់�ម  
និិងឧស់ា�ក់�មគ្រោះដាយរគ្រោះប់ៀប់�និិងឧស់ា�ក់�មគ្រោះដាយរគ្រោះប់ៀប់�??

�និទីរការង្ការ និិងឧស់ា�ក់�ម�តល់ិការប្រាបឹ់ក់ាគ្រោះ�ប់ល់ិ ប់ណឹាុ ះប់�ា លិ

និិងជំួនួិយប់គ្រោះើេក់គ្រោះទុស់គ្រោះដាយ�ិនិគិ្គតិនៃថ្មីែដំល់ិនិិគ្រោះ�ជួក់។ ទុ�រស័់ពីទ

គ្រោះ�នៃថ្មីាគ្រោះនិះគ្រោះដំ��ីី�ត់ិជួួប់ពិីគ្រោះប្រា�ះគ្រោះ�ប់ល់ិគ្រោះដាយគ្រោះស់រ ីឬើ�លិគ្រោះ� 

www.Lni.wa.gov/SafetyConsultants ស់ប្រាម្ងាប់់ព័ីត៌ិម្ងានិប់ន្លែនិិ�។

អំាក់ក៏់អាើទុ�រស័់ពីទគ្រោះ� 1-800-423-7233 ឬើ�លិគ្រោះ�ការ�ិល័ិយ L&I  

ក់ាុងតំិប់ន់ិគ្រោះ��យគ្រោះស់ា�សំុ់ប្រាប់ធានិន្លែ�ាក់ពិីគ្រោះប្រា�ះគ្រោះ�ប់ល់ិ។

ការប្រាពីម្ងានិជា�ុនិគ្រោះនិះប្រាតិូវ�និប់គ្រោះងា�តិគ្រោះ��ងគ្រោះដាយន្លែ�ាក់សុ់វតិិិភាពីការង្ការនិិងសុ់�ភាពី (DOSH) រប់ស់់ L&I គ្រោះដំ��ីីប្រាពីម្ងានិជា�ុនិដំល់ិនិិគ្រោះ�ជួក់ ប្រាក់ុ�ការង្ការ  

និិងនិិគ្រោះ�ជិួក់គ្រោះ�នឹិងគ្រោះប្រា�ះថ្នាា ក់់ស់កាត នុិពីលិន្លែដំលិប្រាតិូវ�និ�ារភាជ ប់់ជា�ួយនឹិងស់ក់�មភាពីការង្ការ។ គ្រោះនិះ�ិនិន្លែ�និជាើាប់់គ្រោះទុ គ្រោះ��យក៏់�ិនិប់គ្រោះងា�តិ គ្រោះនិះ�ិនិន្លែ�និជាើាប់់គ្រោះទុ គ្រោះ��យក៏់�ិនិប់គ្រោះងា�តិ 

កាតិពីើកិ់ើេ�ែ�វើាប់់ថ្មីមីន្លែដំរកាតិពីើកិ់ើេ�ែ�វើាប់់ថ្មីមីន្លែដំរ។ ព័ីត៌ិម្ងានិន្លែដំលិ�និ�តល់ិជួ�និរ�ួម្ងានិការន្លែណឹនំាំន្លែដំលិន្លែណឹនំាំអំំពីីវ�ីិគ្រោះើៀស់វ៉ាងគ្រោះប្រា�ះថ្នាា ក់់គ្រោះ�ក់ន្លែនិែងគ្រោះ�ើ�ការ និិងពិីពីណ៌ឹនាំអំំពីី 

ើាប់់សុ់វតិិិភាពី និិងសុ់�ភាពីជាកាតិពីើកិ់ើេ។ DOSH ន្លែណឹនំាំអំាក់ឱ្យយពិីនិិតិយគ្រោះ��លិើាប់់ន្លែដំលិពាក់់ព័ីនិធស់ប្រាម្ងាប់់តិប្រា�ូវការប់ន្លែនិិ�។
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http://www.Lni.wa.gov/safety-health/preventing-injuries-illnesses/hazardalerts
http://www.Lni.wa.gov/safety-health
http://www.Lni.wa.gov/SafetyRules
http://www.Lni.wa.gov/Offices
http://www.Lni.wa.gov/SafetyConsultants

