
ឯកសារធនធាន

•សម្រាប់ព័ត៌ានបន្នែមអំពីា៉ា ស់ រមួទងំឧបករណ៍ជំនួយការដកដងងហ ើម 

សូមចូលងៅកាន់ងេហទំព័រ៖ ph.lacounty.gov/masks។

•សម្រាប់ព័ត៌ានបន្នែមអំពីចាប់ទងំឡាយរបស់ Cal/OSHA សូមចូល

ងៅកាន់ងេហទំព័រ៖

dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Non_Emergency_Regulations/។

•សម្រាប់ព័ត៌ានបន្នែមអំពី ជងម្រមើសននការឈប់សម្រាកងៅងពលឈឺន្ដល

ានបង់ម្រាក់ពលកមមងៅកន ុងរដឋ CA សូមចូលងៅកាន់ងេហទំព័រ៖

dir.ca.gov/covid/paid-sick-leave.html។

•សម្រាប់ព័ត៌ានបន្នែមអំពី ការឈប់សម្រាកងៅងពលឈឺន្ដលានបង់ម្រាក់ពលកមម

ងៅកន ុងទីម្រកងុ Los Angeles សូមចូលងៅកាន់ងេហទំព័រ៖ wagesla.lacity.org។

•សម្រាប់ព័ត៌ានបន្នែមអំពីវធីិដាក់ពាកយបណដ ឹងអំពីការមិនងពញចិតតងៅកាន់ 

Cal/OSHA សូមចូលងៅកាន់ងេហទំព័រ៖ dir.ca.gov/covid/workplace-issues.html។

•សម្រាប់ព័ត៌ានបន្នែមអំពី ងសចកដ ីន្ណនំអំពីការដាក់ខ្ល នួឱ្យងៅដាច់ងដាយន្ែកនិង

ការងធវ ើចត្តត ែីស័ករបស់នយកដាឋ នសុខ្ភាពសាធារណៈននរដឋ California សូមចូលងៅ

កាន់ងេហទំព័រ៖ cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-

on-Isolation-and-Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx។

•កមម វធីិម្រកមុម្របឹកាសុខ្ភាពសាធារណៈ (Public Health Councils Program) ផ្ដល់ជំនួយ

ងដាយផ្ទា ល់ងៅដល់អនកងធវ ើការងៅត្តមន្ផ្នកឧសាហកមមន្ដលម្របឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់

ជាក់លាក់មួយចំនួន។ សម្រាប់ព័ត៌ានបន្នែម សូមចូលងៅកាន់ងេហទំព័រ៖

http://ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/phcouncils/។

សុវត្ថ ិភាពទាក់ទងទៅនឹងជំងឺ 

COVID-19៖ សិទធ ិរបស់អ្នកទធវ ើការ

Los Angeles County Department of 

Public Health 

www.publichealth.lacounty.gov

4/10/2023 (Cambodian)

ប្បសិនទបើអ្នកប្បឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់ជាងមុនកន ុងការធាា ក់ខ្ល នួ

ឈឺធងន់ធងរប្បសិនទបើអ្នកឆ្ាងជំងឺ COVID-19 ទ ោះ សូមពិចារណា

ទ ើការអ្នុវត្តន៍នូវជំហានទាងំឡាយខាងទប្កាមទនោះ ទ ើមបីការពារ

ខ្ល នួអ្នកផ្ទា  ់ ខ្ណៈទព ដ  អ្នកទៅកដនាងទធវើការ៖

(1) ម្របសិនងបើអនកងធវ ើការងៅជតិអនកដនទងៅខាងកន ុងអគារ សូមងសន ើសុំឧបករណ៍ជនួំយការដក

ដងងហ ើមពីាា ស់អាជីវកមមឬកន្នែងការងាររបស់អនក។ ពាក់ឧបករណ៍ជំនួយការដកដងងហ ើមងនោះងៅ

ងពលន្ដលអនកសែ ិតងៅជិតអនកដនទ ខ្ណៈងៅខាងកន ុងអគារ ឬក៏ងពលន្ដលអនកកពុំងជោិះងៅ

ខាងកន ុងយានយនតជាមួយនងឹអនកដនទ។ ម្របសិនងបើអនកមិនអាចពាកឧ់បករណ៍ជនួំយការដក

ដងងហ ើមងទងនោះ សូមសាកលបង “ពាក់ា៉ា ស់ពីរជាន់” (ការពាក់ា៉ា ស់ម្រកណាត់ន្ដលបទិជតិលអ  ងៅពី

ងលើា៉ា ស់ងពទយ) ឬក៏ពាក់ា៉ា ស់ន្ដលបិទជតិ។ ន្សវ ងយល់បន្នែម ងៅងលើងេហទំព័រ៖

ph.lacounty.gov/masks។

(2) រកាេាែ ត 6 ហវ ីត ពីអនកដនទ ម្របសិនងបើសាែ នភាពការងាររបស់អនកអនញុ្ញាត តឱ្យងធវ ើដូចងនោះ។

(3) កន ុងអំែុងងពលងា៉ា ងសម្រាក កន ុងករណីន្ដលអនកម្រតវូន្តងដាោះា៉ា ស់របស់អនកងចញងដើមបីញុំអាហារ 

ឬងភសជជៈងនោះ សូមងធវ ើន្បបងនោះងៅបរងិវណខាងងម្រៅ និងឆ្ងា យពីអនកដនទ។ ម្របសិនងបើអនកម្រតវូន្ត

ញុំអាហារងៅបរងិវណខាងកន ុង និងងៅជិតអនកដនទងនោះ សូមងបើកបងអ ចួនិងទវ រ ងហើយនិងរកា

េាែ តពីអនកដនទ ម្របសិនងបើអាចងធវ ើងៅាន។

(4) ងបើកបងអ ចួ ឬទវ រងៅកន្នែងងធវ ើការរបស់អនក ម្របសិនងបើានសវុតែ ិភាពកន ុងការងធវ ើដូចងនោះ។ ខ្យល់

បរសិុទធអាចជួយកាត់បនែយចនួំនតំណកទ់ឹកតូចៗងៅកន ុងបរយិាកាស ងហើយន្ដលអាចកាត់

បនែយហានិភ័យននការឆ្ែងជងំឺ COVID-19 ាន។

(5) ងធវ ើឱ្យម្រាកដថាអនកានទទួលចាក់ថាន បំងាា រជំង ឺCOVID-19 ន្ដលានការន្ណនំឱ្យអនកទទួល

ចាក់ទងំអស់ រមួានទងំដូសជរុំញន្ដលានងធវ ើឱ្យថ្មីងែើងវញិ (updated booster) ផ្ងន្ដរ។ 

ន្សវ ងយល់បន្នែមងៅងលើងេហទំព័រ៖ ph.lacounty.gov/howtogetvaccinated។

(6) ម្របសិនងបើអនកងកើតជងំឺ COVID-19 ងនោះ អនកអាចទទួលានថាន ងំពទយន្ដលអាចពាាលជំង ឺ

COVID-19 និងជួយទប់សាា ត់អនកពីការធាែ ក់ខ្ល នួឈឺធាន់ធារ។ ម្រតូវន្តចាប់ងផ្ដើមងម្របើម្រាសថ់ាន ងំលប

ទងំងនោះកន ុងអែុំងងពល 5 នថ្ា បនា ប់ពីងោេសញ្ញាត ននរបស់អនកចាប់ងផ្ដើមងលចងចញ។ ថាន ំ

ងពទយទងំងនោះេឺមិនេតិនថ្ែងទ។ សូមសាកសួរងៅកានម់្រេូងពទយរបស់អនក ឬទូរស័ពាងៅកាន់ងលខ្ 

(833) 540-0473។ ន្សវ ងយល់បន្នែមងៅងលើងេហទំព័រ៖ ph.lacounty.gov/covidmedicines។

ខ្ែ ឹមសារននខិ្តប័ណណ ផ្សពវផ្ាយអំពីសិទធិរបស់អនកងធវ ើការ ានបងងាហ ោះម្របកាសនងពលឥែូវងនោះ 

ងៅងលើងេហទំព័រ៖ publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/

Workers_Rights_Pamphlet.pdf

http://ph.lacounty.gov/masks
http://dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Non_Emergency_Regulations/
http://dir.ca.gov/covid/paid-sick-leave.html
http://wagesla.lacity.org/
http://www.dir.ca.gov/covid/workplace-issues.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx
http://ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/phcouncils/
http://www.publichealth.lacounty.gov/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/#kindofmask
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/hcwsignup/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/medication/
http://publichealth.lacounty.gov/
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/Workers_Rights_Pamphlet.pdf


សុវត្ថ ិភាពទាក់ទងទៅនឹងជំង ឺCOVID-19៖ សិទធ ិរបស់អ្នកទធវ ើការ

ទៅកន ុងរ ឋ CALIFORNIA

ងដាយន្ផ្អកងៅងលើ Cal/OSHAានការតម្រមូវចាំាច់ឱ្យាា ស់អាជីវកមមឬកន្នែង

ការងាររបស់អនកអនុវតតជំហានងផ្សងៗ ងដើមបីការពារអនកពីជំងឺ COVID-19។ យល់

ដឹងអំពីសិទធិទងំឡាយរបស់អនក និងោយការណ៍អំពីការបំពានងផ្សងៗ ត្តមរយៈ៖

• ការពិភាកាជាមួយនឹងម្របធានម្រតួតពិនតិយ ឬអនកតំណាងន្ផ្នកសុវតែ ិភាពរបស់អនក។

• ការពិភាកាជាមួយនឹងអនកតំណាងសហជីពរបស់អនក។

• ការដាក់ពាកយបណដ ឹងអំពីការមនិងពញចិតតងៅកាន់ Cal/OSHA ងដាយទូរស័ពាងៅ
កាន់ងលខ្ (213) 576-7451 ឬងលខ្ 833-579-0927។

• ការដាក់ពាកយបណដ ឹងអំពីការមនិងពញចិតតងៅកាន់នយកដាឋ នសុខ្ភាពសាធារណៈ 
(Department of Public Health) ងដាយទូរស័ពាងៅកាន់ងលខ្ 888-700-9995ពីនថ្ា
ច័នា  ដល់នថ្ាសុម្រក ចាប់ពីងា៉ា ង 8 ម្រពឹក ដល់ងា៉ា ង 5 លាា ច។ អនកអាចដាក់ពាកយ
បណដ ឹងអំពីការមិនងពញចិតតរបស់អនក ងដាយមិនបងចាញង ម្ ោះាន។

ការបង្ហា ត្់បទប្ងៀនបុគ្គល ិក

• ាា ស់អាជីវកមមឬកន្នែងការងាររបស់អនកម្រតវូន្តានជាងម្រសចនូវកមម វធីិ

សម្រាប់ការទប់សាា ត់ជំងឺ COVID-19 ជាលាយលកខណ៍អកសរមួយ ន្ដលងធវ ើការ

កំណត់ ងធវ ើការវាយតនមែ និងងធវ ើការន្កតម្រមូវចំងពាោះចំណុចងម្រគាោះថាន ក់ងផ្សងៗ

ន្ដលបណាដ លមកពីជំងឺ COVID-19 ងៅកន្នែងងធវ ើការ ងហើយម្រតវូន្តផ្ដល់នូវការ

បងាហ ត់បងម្រងៀនដល់អនកងធវ ើការទងំឡាយអំពីកមម វធីិសម្រាប់ការទប់សាា ត់

ងនោះ។ កមម វធីិងនោះអាចជាកមម វធីិដាច់ន្តឯង ឬក៏អាចជាន្ផ្នកមួយនន កមម វធីិ

សម្រាប់ការទប់សាា ត់ការរងរបួស និងការងកើតជំងឺ (Injury and Illness 

Prevention Program) របស់ាា ស់អាជីវកមមឬកន្នែងការងារ ផ្ងន្ដរ។

ឧបករណ៍ការពារផ្ទា  ខ់្ល នួ 

(ឬ “PPE)

• ម្របសិនងបើានការតម្រមូវចាំាច់ឱ្យអនកពាក់ា៉ា ស់ងៅកន្នែងងធវ ើការងនោះ 

ាា ស់អាជីវកមមឬកន្នែងការងាររបស់អនកម្រតូវន្តផ្ដល់ជូនា៉ា ស់ទងំងនោះងៅ

ឱ្យអនកងដាយមិនេិតនថ្ែ និងផ្ទែ ស់បដ រូា៉ា ស់ទងំងនោះត្តមការចាំាច់។

• ងបើងទោះបីជាា៉ា ស់ទងំអស់ផ្ដល់នូវកម្រមិតការពារានខ្ែោះខុ្សៗគាន ក៏ងដាយ 

ឧបករណ៍ជំនួយការដកដងងហ ើមន្ដលបិទជិតលអ  ជាពិងសសម្របងភទ N95

ផ្ដល់នូវកម្រមិតការពារន្ដលលអ បំផ្ុត។

• ម្របសិនងបើអនកងធវ ើការងៅខាងកន ុងអគារ ឬងៅខាងកន ុងយានយនតជាមួយ

នឹងអនកដនទ ងហើយចង់ពាក់ឧបករណ៍ជំនួយការដកដងងហ ើមងនោះ ាា ស់

អាជីវកមមឬកន្នែងការងាររបស់អនកម្រតូវន្តផ្ដល់នូវឧបករណ៍ជំនួយការ

ដកដងងហ ើមន្ដលានទំហំម្រតឹមម្រតូវជូនដល់អនក។ ាា ស់អាជីវកមមឬកន្នែង

ការងារម្រតូវន្តបងាហ ត់បងម្រងៀនអនកកន ុងការពាកឧ់បករណ៍ទងំងនោះឱ្យ

ានម្រតឹមម្រតូវ រមួានទងំរងបៀបពិនិតយងមើលភាពតឹងន្ណន ផ្ងន្ដរ។

• ាា ស់អាជីវកមមឬកន្នែងការងាររបស់អនកមិនអាចបំាក់ទឹកចិតត ឬងធវ ើ

ការសងសឹកមិនឱ្យអនកពាក់ា៉ា ស់ងៅកន្នែងងធវ ើការងនោះងទ។

• ម្រតូវន្តផ្ទែ ស់បដ រូា៉ា ស់ងពទយ ឬឧបករណ៍ជំនួយការដកដងងហ ើម ម្របសិនងបើ

ឧបករណ៍ទងំងនោះងសើម ឬកខ្វក់។ ម្របសិនងបើអនកពាក់ឧបករណ៍ជំនួយការ

ដកដងងហ ើម សូមពិនិតយងមើលការន្ណនំរបស់ម្រកមុហ ុនផ្លិត ងដើមបីន្សវ ងយល់

ថាងតើអនកអាចពាក់ានរយៈងពលយូរប៉ាុណាណ  មុនងពលម្រតូវងាោះឧបករណ៍ងនោះ

ងចាល។ េួរន្តងាោះា៉ា ស់ងពទយងចាល ងម្រកាយងពលពាក់មដងៗ។

ន្សវងយល់បន្នែម ងៅងលើងេហទំព័រ៖ ph.lacounty.gov/masks។

យ ់ ឹងអ្ំពីសិទធ ិរបសអ់្នក 

ការទធវ ើទត្សត រកជំង ឺCOVID-19

• ាា ស់អាជីវកមមឬកន្នែងការងារទងំឡាយម្រតូវន្តផ្ដល់នូវការងធវ ើងតសត

ងដាយមិនេិតនថ្ែ និងកន ុងអំែុងងា៉ា ងន្ដលានបង់ម្រាក់ពលកមម៖

oចំងពាោះអនកងធវ ើការណាន្ដលានការទំនកទ់ំនងឬការប៉ាោះពាល់ជិតសន ិទធជាមួយនឹងងម

ងោេ COVID-19 ងៅកន្នែងងធវ ើការ ឬក៏អាចនឹងានប៉ាោះពាល់ងៅនឹងងមងោេកន ុង

អំែុងងពលានការផុ្្ោះងែើងននជំងឺងៅកន្នែងងធវ ើការ (ងលើកន្លងន្តសម្រាប់អនកងធវ ើ

ការទងំឡាយណាន្ដលានជាសោះងសបើយពីជំងឺ COVID-19 កន ុងអំែុងងពល 30 នថ្ា

កនែងមកងនោះ ងហើយមិនានងោេសញ្ញាត ននងទងនោះ)។

o ងៅងពលន្ដលានការងធវ ើងតសត  ងដើមបីអនុវតតត្តម ងសចកដ ីន្ណនំអំពីការដាក់ខ្ល នួឱ្យ

ងៅដាច់ងដាយន្ែកនិងការងធវ ើចត្តត ែីស័ក របស់នយកដាឋ នសុខ្ភាពសាធារណៈនន

រដឋ Calfornia (CDPH’s Isolation and Quarantine Guidance)។ ន្សវ ងយល់បន្នែម ងៅ

ងលើងេហទំព័រ៖ dir.ca.gov/DOSH/Coronavirus/Covid-19-NE-Reg-FAQs.html#iso។

ការឈប់សប្ាក

ទៅទព ឈឺ
• ម្របសិនងបើអនកមិនអាចងធវ ើការានងទងដាយសារន្តជំងឺ COVID-19 ងនោះ សូមម្រាប់ងៅ

ដល់ាា ស់អាជីវកមមឬកន្នែងការងាររបស់អនកភាែ មៗ។ អនកអាចនឹងានសិទធិកន ុងការ

ទទួលានការឈប់សម្រាកន្ដលានបង់ម្រាក់ពលកមមពីាា ស់អាជីវកមមឬកន្នែងការងារ

របស់អនក ងដាយមិនេិតអំពីសាែ នភាពអងនត ម្របងវសន៍ងែើយ។

• ចាប់អចិន្នតយ៍ (ជាប់រហូត) ន្ផ្នកការឈប់សម្រាកងៅងពលឈឺន្ដលានបង់ម្រាក់ពល

កមមរបស់រដឋ California អនុវតតចំងពាោះអនកងធវ ើការភាេងម្រចើន ងហើយតម្រមូវចាំាច់ឱ្យាា ស់

អាជីវកមមឬកន្នែងការងារផ្ដល់ការឈប់សម្រាកងៅងពលឈឺយា៉ា ងងហាចណាស់ចំនួន 24 

ងា៉ា ង (េិតន្តចំនួនងា៉ា ងងធវ ើការ) ឬចំនួនបីនថ្ាកន ុងមួយឆ្ងន ំ។ ងពលងវលាងនោះអាចងម្របើ

ម្រាស់សម្រាប់ឱ្យជាសោះងសបើយពីជំងឺផ្ល វូកាយ/ជំងឺផ្ល វូចិតត ឬរបួស ឬការពិនិតយសុខ្ភាព

ការពារទុកជាមុន ឬក៏ម្របសិនងបើអនកម្រតូវការន្ថ្ទសំាជិកម្រកមុម្រេួសារ។

• ទីម្រកងុមួយចំនួនងៅកន ុងងខានធី LA ក៏ានជាងម្រសចនូវចាប់ន្ផ្នកការឈប់សម្រាកងៅ

ងពលឈឺន្ដលានបង់ម្រាក់ពលកមមកម្រមិតតិចជាងងេ (minimum paid sick leave) ផ្ង

ន្ដរ។ ឧទហរណ៍ ទីម្រកងុ Los Angeles តម្រមូវចាំាច់ឱ្យអនកងធវ ើការទងំឡាយទទួលានការ

ឈប់សម្រាកងៅងពលឈឺន្ដលានបង់ម្រាក់ពលកមមចំនួនមួយងា៉ា ង ោល់ការងធវ ើការ

ចំនួនសាមសិបងា៉ា ង។

• ពិភាកាជាមួយនឹងម្របធានម្រេប់ម្រេង ឬអនកតំណាងន្ផ្នកសុវតែ ិភាព

របស់អនក។

• ពិភាកាជាមួយនឹងអនកតំណាងសហជីពរបស់អនក។

• ដាក់ពាកយបណដ ឹងអំពីការមិនងពញចិតតងៅកាន់ Cal/OSHA ងដាយ

ទូរស័ពាងៅកាន់ងលខ្ (213) 576-7451 ឬងលខ្ 833-579-0927។

• ដាក់ពាកយបណដ ឹងអំពីការមិនងពញចិតតងៅកាន់នយកដាឋ នសុខ្ភាពសា

ធារណៈ ងដាយទូរស័ពាងៅកាន់ងលខ្ 888-700-9995។ អនកអាចដាក់ពាកយ

បណដ ឹងអំពីការមិនងពញចិតតរបស់អនក ងដាយមិនបងចាញង ម្ ោះាន។

ទត្ើខុ្្ំអាចទធវើអ្វ ីបានខ្ាោះ ប្បសិនទបើខុ្្ំានការប្ពួយបារមភអ្ំពីបញ្ហា

សុវត្ថ ិភាពទាក់ទងទៅនឹងជំងឺ COVID-19 ទៅកដនាងទធវើការ?

• អាចនឹងានការងធវ ើងតសតត្តមរយៈាា ស់អាជីវកមមឬកន្នែងការងាររបស់អនក ឬងៅត្តម

ការយិាល័យម្រេូងពទយរបស់អនក ក៏ដូចជាមណឌ លសុខ្ភាព ឬនយកដាឋ នសុខ្ភាពកន ុងតំបន់ 

ឬក៏ទីត្តំងងធវ ើងតសត មួយងៅកន ុងសហេមន៍។

• “ងដាយមិនេិតនថ្ែ”ានន័យថាាា ស់អាជីវកមមឬកន្នែងការងាររបស់អនកម្រតូវន្តងចញនថ្ែ

ចំណាយកន ុងការងធវ ើងតសត របស់អនកទងំអស់ រមួានទងំការបង់ម្រាក់ពលកមមសម្រាប់

ងពលងៅងធវ ើងតសត  (ន្ដលានទងំការងធវ ើដំងណើរងៅ និងមកពីទីត្តងំងធវ ើងតសត ផ្ងន្ដរ)។ 

ពួកងេក៏ម្រតូវន្តសងនថ្ែចំណាយមកអនកវញិសម្រាប់ការងធវ ើដំងណើរងៅទីត្តំងងធវ ើងតសត  

(ឧទហរណ៍ ចំនួនា៉ា យន្ដលានងធវ ើដំងណើរ ឬក៏នថ្ែចំណាយជិោះត្តមមងធាាយងធវ ើដងំណើរ

សាធារណៈ) ផ្ងន្ដរ។

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/#kindofmask
https://www.dir.ca.gov/DOSH/Coronavirus/Covid-19-NE-Reg-FAQs.html#iso

	Slide 1
	Slide 2

