
ចំណុចការពារសម្រាប់អ្នកធ វ្ ើការ 
កន ុងអ្ំឡុងធេលានការផ្ុុះធឡើងននជំងឺ COVID-19 ធៅកន្នែងធ វ្ ើការ 
ម្របសិនធបើានការផ្ុុះធឡើងយ៉ា ងចាស់លាស់មួយននជំងឺ COVID-19 ធៅកន្នែងធ វ្ ើការរបស់អ្នកធ ុះ ាា ស់អាជីវកមមឬ

កន្នែងការងាររបស់អ្នកម្ររវូន្រអ្នុវរតតាមវធិានការណ៍ធផេងៗ ធ ើមបីរកាបាននូវសុវរថ ិភាេជូន ល់អ្នក ន្ លកន ុងធ ុះ

រមួានចំណុចការពារ ូចខាងធម្រកាមធនុះ។ 

កមម វ ិ្ ីសម្រាប់ការទប់ស្កា រ់ 

ាា ស់អាជីវកមមឬកន្នែងការងារទងំឡាយម្ររវូន្រានជាធម្រសចនូវកមម វ ិ្ សីម្រាបក់ារទប់ស្កា រ់ជំងឺ COVID-19 ជាលាយ 

លកខណ៍អ្កេរមួយ ន្ លធ វ្ ើការកំណរ់ ធ វ្ ើការវាយរនមែ និងធ វ្ ើការន្ករម្រមូវចំធពាុះចំណុចធម្ររុះថ្នន ក់ធផេងៗន្ លបណ្ដា លមកេី

ជំងឺ COVID-19 ធៅកន្នែងធ វ្ ើការ ធ ើយនិងម្ររវូន្រផាល់នូវការបងាា រ់បធម្រងៀន ល់អ្នកធ វ្ ើការទងំឡាយអំ្េីកមម វ ិ្ ីសម្រាប់

ការទប់ស្កា រ់ធនុះ។ កមម វ ិ្ ីធនុះអាចជាកមម វ ិ្ ដីាច់ន្រឯង ឬក៏អាចជាន្ផនកមួយនន កមម វ ិ្ សីម្រាបក់ារទប់ស្កា រ់ការរងរបួស 

និងការធកើរជំងឺ (Injury and Illness Prevention Program) របស់ាា ស់អាជីវកមមឬកន្នែងការងារ ផងន្ រ។ 

ការចូលធៅកន ុងកន្នែងធ វ្ ើការ 

ាា ស់អាជីវកមមឬកន្នែងការងារទងំឡាយមនិម្ររវូអ្នុញ្ញា រឱ្យអ្នកធ វ្ ើការន្ លានជំងឺ COVID-19 ចូលធៅកន ុងកន្នែងធ វ្ ើការ

ដាចខ់ារ រ ូរ ល់ធេលន្ លេួកធេបានម្រសបធៅតាមរម្រមូវការចបំាចទ់ងំឡាយននការវលិម្ររឡប់ធៅធ វ្ ើការវញិ។ 1  

បុេគលន្ លានទំ ក់ទំនងជិរសន ិទធ  (Close contacts) ធ ើយន្ លមនិបានធ វ្ ើធរសត ទទួលលទធផលអ្វជិជានកន ុងអំ្ឡុង

ធេល 3 ធៅ 5 នងៃ ប ា ប់េីានការប៉ាុះពាល់ធៅនងឹធមធោេធៅកន្នែងធ វ្ ើការធទធ ុះ មិនម្ររវូចូលធៅកន ុងកន្នែងធ វ្ ើការដាច់

ខារ រ ូរ ល់ធេលន្ លេួកធេបានម្រសបធៅតាមរម្រមូវការចបំាចទ់ងំឡាយននការវលិម្ររឡប់ធៅធ វ្ ើការវញិ។ 1 

ការជូន ំណឹង 

ម្របសិនធបើាា ស់អាជីវកមមឬកន្នែងការងារ ឹងអំ្េីអ្នកធ វ្ ើការន្ លានជំងឺ COVID-19 យ៉ា ងធោចណ្ដស់ចនួំន 3  ក់ ធ ើយ

ន្ លានការទក់ទងនងឹរន  កន ុងអ្ំឡុងធេល 14 នងៃធ ុះ េួកធេម្ររវូន្រធ វ្ ើការោយការណ៍អ្ំេីចណុំចធនុះធៅកាន់ យកដាា ន

សុខភាេស្កធារណៈ (Department of Public Health) កន ុងចធ ែ ុះធេល 24 ធា៉ា ង។ 

ាា ស់អាជីវកមមឬកន្នែងការងារទងំឡាយម្ររវូន្រដាកប់ងាា ញជាេិធសសនូវការជូន ំណឹងជាលាយលកខណ៍អ្កេរមួយអ្ំេីការប៉ាុះ

ពាល់ធៅនឹងធមធោេន្ លទនំងជាធកើរាន ឬក៏ផាល់នូវការជូន ំណងឹជាលាយលកខណ៍អ្កេរមួយ ល់បុេគលកិទងំអ្ស់ និង

អ្នកធ វ្ ើការធផេងធទៀរន្ លបានសថ ិរធៅកន ុងកន្នែងធ វ្ ើការន្រមួយជាមួយនឹងករណីជំងឺ ខណៈធេលន្ លករណីធ ុះអាចចមែង

ធមធោេបនតបាន ផងន្ រ។ 

ការពាក់ា៉ា ស់ 

បុេគលកិទងំអ្ស់ន្ លបានប៉ាុះពាល់ធៅនឹងធមធោេម្ររវូន្រពាក់ា៉ា ស់ ខណៈធេលកេុំងធ វ្ ើការធៅខាងកន ុងអ្ររ ឬធៅកន ុង

យនយនតន្ លជិុះរមួរន  ឬក៏ធេលធៅខាងធម្រៅអ្ររ ម្របសិនធបើេួកធេមិនអាចរកាេាែ រ 6  វ ីរេីអ្នក នទបានធទធ ុះ។ 2 

បុេគលកិទងំឡាយន្ លវលិម្ររឡប់ធៅធ វ្ ើការវញិ ប ា ប់េីានការឆ្ែងធមធោេ COVID-19 ធ ើយធ ុះ ម្ររវូន្រពាកា់៉ា ស់ធេល

ធៅជិរអ្នក នទ សម្រាប់រយៈធេលសរុបចំនួន 10 នងៃ។ 

ធៅធេលន្ លានការរម្រមវូចបំាច់ឱ្យបុេគលិកទងំឡាយពាកា់៉ា ស់ធៅកន្នែងធ វ្ ើការធ ុះ ាា ស់អាជីវកមមឬកន្នែងការងារ

ម្ររវូន្រផាល់ជូនា៉ា សទ់ងំធ ុះធដាយមិនេិរនងែ ធ ើយធ វ្ ើឱ្យម្របាក ថ្នានការពាក់ា៉ា សទ់ងំធ ុះ និងផ្លែ សប់ដ រូា៉ា សទ់ងំធ ុះ

តាមការចបំាច។់ 

ធបើធទុះបីជាមិនានការរម្រមូវចបំាច់ក៏ធដាយ ប៉ាុន្នតម្របសិនធបើអ្នកធ វ្ ើការធៅខាងកន ុងអ្ររ ឬធៅខាងកន ុងយនយនតជាមួយ

នឹងអ្នក នទ ធ ើយចងព់ាក់ឧបករណជំ៍នួយការ ក ធងាើមធ ុះ ាា ស់អាជីវកមមឬកន្នែងការងាររបស់អ្នកម្ររវូន្រផាល់ជូននូវ

ឧបករណ៍ជំនួយការ ក ធងាើមធដាយមិនេិរនងែ ម្របសនិធបើអ្នកធសន ើសុំឧបករណទ៍ងំធ ុះ។ ាា សអ់ាជីវកមមឬកន្នែងការងារម្ររវូ

ន្រធ វ្ ើឱ្យម្របាក ថ្នឧបករណ៍ទងំធ ុះានទ ំំម្ររឹមម្ររវូ និងបងាា រ់បធម្រងៀនអ្នកកន ុងការពាក់ឧបករណទ៍ងំធ ុះឱ្យបានម្ររឹម

ម្ររវូ រមួានទងំរធបៀបេិនរិយធមើលភាេរឹងន្ណន ផងន្ រ។ 

ការធ វ្ ើធរសត  

ាា ស់អាជីវកមមឬកន្នែងការងារទងំឡាយម្ររវូន្រផាល់ជូននូវការធ វ្ ើធរសត ធដាយមិនេិរនងែ ល់អ្នកធ វ្ ើការ  ន្ លទំនងជា

នឹងបានប៉ាុះពាល់ធៅនឹងធមធោេ ឱ្យបានយ៉ា ងធោចណ្ដស់មាងកន ុងមួយសបាា  ។៍ ចណុំចធនុះមិនអ្នុវរតចំធពាុះបុេគលកិទងំ 

ឡាយណ្ដន្ លមិនានធោេសញ្ញា    ធ ើយន្ លបានធ វ្ ើធរសត ជំងឺ COVID-19 ទទួលលទធផលវជិជានកន ុងអំ្ឡុងធេល 30 

នងៃកនែងមកធនុះធឡើយ។ 

ាា ស់អាជីវកមមឬកន្នែងការងារទងំឡាយក៏ម្ររវូន្រផាលជូ់ននូវការធ វ្ ើធរសត ធដាយមនិេិរនងែ និងកន ុងអ្ំឡុងធា៉ា ងធ វ្ ើការផង

ន្ រ ធៅធេលន្ លការធ វ្ ើធរសត ធ ុះអ្នុវរតធៅតាម ធសចកា ីន្ណ អំ្ំេីការដាកខ់ល នួឱ្យធៅដាច់ធដាយន្ឡកនិងការធ វ្ ើចតាត ឡី

ស័ក 3 របស់ យកដាា នសខុភាេស្កធារណៈននរ ា California (CDPH’s Isolation and Quarantine Guidance) ធ ើមបីធ វ្ ើ

ឱ្យបុេគលកិអាចបនតធ វ្ ើការងារ ឬឱ្យេួកធេវលិម្ររឡបធ់ៅកន្នែងធ វ្ ើការ វញិបានឆាប់ជ់ាងមុន។ 

ាា ស់អាជីវកមមឬកន្នែងការងារទងំឡាយម្ររវូន្របង់ម្របាក់ជូន លប់ុេគលិកសម្រាប់ធា៉ា ងន្ លេួកធេធៅធ វ្ ើធរសត ផងន្ រ ធបើ

ធទុះបីជាធរសត ធ ុះធ វ្ ើធឡើងធៅកន្នែងធផេងេីកន្នែងធ វ្ ើការ នងិធៅធម្រៅធា៉ា ងធ វ្ ើការជា្មមតារបស់បេុគលកិក៏ធដាយ។ 

 



 

ការឈប់សម្រាកធៅធេលឈឺ 

ាា ស់អាជីវកមមឬកន្នែងការងារទងំឡាយម្ររវូន្រផាល់ជូនបុេគលកិនូវេ័រ៌ានទកទ់ងធៅនឹងជធម្រមើសននការឈប់សម្រាកធៅ

ធេលឈឺ ន្ លេួកធេអាចនឹងានសិទធ ិទទួលបានធម្រកាមចាប់របស់រដាា ភិបាល ចាប់របស់រ ា ឬចាប់ធៅកន ុងរបំន់ ឬក៏

ធម្រកាមធរលការណ៍ឈបស់ម្រាករបសា់ា ស់អាជីវកមមឬកន្នែងការងារ ឬកក៏ារឈប់សម្រាកណ្ដមួយន្ លម្ររវូបានធា ជូន

ធដាយកិចាសនាចូលធ វ្ ើការធ ុះ។ អ្នកធ វ្ ើការភាេធម្រចើនធៅកន ុងរ ា California អាចទទួលបានការឈប់សម្រាកធៅធេលឈឺ

យ៉ា ងធោចណ្ដសច់ំនួន បីនងៃកន ុងមួយឆាន ំៗ។ 

ម្របេ័នធខយល់បក់ធចញចូល 

ាា ស់អាជីវកមមឬកន្នែងការងារទងំឡាយម្ររវូន្រេិនិរយធមើល ធសចកា ីន្ណ  ំ4 របស់ Cal/OSHA ធឡើងវញិ ទក់ទងធៅនឹង

ម្របេ័នធខយល់បក់ធចញចូល ធ ើយនិងម្ររវូន្របធងាើរ ដាក់អ្នុវរត និងរកាឱ្យបាននូវវ ិ្ ីស្កស្តសត ធផេងៗធ ើមបីទប់ស្កា រក់ារចមែង

ជំងឺ COVID-19 ធដាយការធ វ្ ើឱ្យម្របេ័នធខយល់បក់ធចញចូលបានម្របធសើរធឡើង។ 

 

 

 
 
 
 
 
 

1. សូមមមើលតារាងសមងេបនៃការវលិត្រឡប់មៅម វ្ ើការវញិរបស់នាយកដ្ឋា ៃសុខភាពសាធារណៈ (Public Health) តាមរយៈមេហទំព័រ៖

ph.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/returntoworktables.pdf 

2. ត្រូវតរមាៃការសត្មួលដល់អ្នកតដលមិៃអាចពាក់របំងមុខបៃ មដ្ឋយសារបញ្ហា  ឬពិការភាពតននកនល  ូវកាយ ឬតននកនល វូចិរ  ឬក៏អ្នកតដល

មាៃបញ្ហា សាា ប់មិៃសូវឮ ឬកំពុងម វ្ ើការទំនាក់ទំៃងជាមួយៃឹងអ្នកតដលមាៃបញ្ហា សាា ប់មិៃសូវឮ ឬក៏មៅមពលតដលបុេគលិកមាន ក់បំមពញ

កចិចការជាក់លាក់មួយចំៃួៃតដលមិៃអាចម វ្ ើមៅបៃមដ្ឋយពាក់របំងមុខមនាោះ។ 

3. សូមមមើល មសចកា ីតណនំាអ្ំពីការដ្ឋក់ខល ៃួឱ្យមៅដ្ឋច់មដ្ឋយតឡកៃិងការម វ្ ើចតា ឡីស័ក របស់នាយកដ្ឋា ៃសុខភាពសាធារណៈនៃរដា 

California (CDPH Isolation and Quarantine Guidance) តាមរយៈមេហទំព័រ៖ dir.ca.gov/DOSH/Coronavirus/Covid-19-NE-Reg-

FAQs.html#iso 

4. សូមមមើល មសចកា ីតណនំាបម ា្ ោះអាសៃនសត្មាប់ត្បព័ៃធខយល់បក់មចញចូល រត្មង ៃិងេុណភាពខយល់នៃបរយិាកាសខាងកន ុងអ្គារ (Interim 

Guidance for Ventilation, Filtration, and Air Quality in Indoor Environments) តាមរយៈមេហទំព័រ៖ cdph.ca.gov/Programs/CID/ 

DCDC/Pages/COVID-19/Interim-Guidance-for-Ventilation-Filtration-and-Air-Quality-in-Indoor-Environment.aspx  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Worker Protections During COVID-19 Outbreaks (Cambodian) | 4/6/2023 

ម្របសិនធបើអ្នកានការម្រេរយបារមភន្ផនកសុវរថ ិភាេអំ្េីការផ្ុុះធឡើងននជំងឺធៅកន្នែងធ វ្ ើការធ ុះ សូម៖ 
• ពិភាកាជាមួយៃឹងត្បធាៃត្រួរពិៃិរយ ឬអ្នករំ្ងតននកសុវរថ ិភាពរបស់អ្នក។ 

• ពិភាកាជាមួយៃឹងអ្នករំ្ងសហជីពរបស់អ្នក។ 

• ដ្ឋក់ពាកយបណា ឹងអំ្ពីការមិៃមពញចិរ  មៅកាៃ់ Cal/OSHA មដ្ឋយទូរស័ពទមៅកាៃ់មលខ 833-579-0927 ឬមលខ (213) 576-
7451។ 

• ដ្ឋក់ពាកយបណា ឹងអំ្ពីការមិៃមពញចិរ  មដ្ឋយមិៃបមចចញម ម្ ោះ មៅកាៃ់នាយកដ្ឋា ៃសុខភាពសាធារណៈនៃមខាៃ្ី LA មដ្ឋយ
ទូរស័ពទមៅកាៃ់មលខ 888-700-9995។ 

http://ph.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/returntoworktables.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/OutbreakWorkerProtectionsFlyer.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/OutbreakWorkerProtectionsFlyer.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Interim-Guidance-for-Ventilation-Filtration-and-Air-Quality-in-Indoor-Environments.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Interim-Guidance-for-Ventilation-Filtration-and-Air-Quality-in-Indoor-Environments.aspx

