
សូមឆ ល្ ើយ

１ រចនាសមព ័ន្ធសម្រាប់បង្កា រការ ល្ង

・អ្នកដឹកនាាំកាំពូលនន្កន្ន្លងឆ វ្ ើការបាន្បង្កា ញភាពខិតខាំម្របឹងន្ម្របងកន ុងការទប់ស្កា ត់ការរ ើករាលដាលនន្ជាំងឺ 
COVID-19 ឆ ើយម្របាប់ឆៅដល់កមមករនិ្ឆោជិតអ្ាំពសី្ករៈសាំខាន់្នន្ការបង្កា រការ ល្ង។

បាទឬចាស/ឆទ

・បាន្ចាត់តាំងអ្នកទទួលខុសម្រតវូ និ្ងអ្នកទទួលបន្ទ ុកកន ុងការបង្កា រការ ល្ងឆៅកន្ន្លងឆ វ្ ើការ។ (អ្នកម្ររប់ម្ររងសុខ
ភាព អ្នកជាំរុញឆលើកកាំពស់សុខភាព។ល។)

បាទឬចាស/ឆទ

・ឆ វ្ ើការផ្សពវផ្ាយអ្ាំពកីារផ្ដ ចួឆផ្ដើម និ្ងវធិាន្ការរបស់ម្រកមុ  ុន្ឆៅដល់កមមករនិ្ឆោជិតទាំងអ្ស់។ បាទឬចាស/ឆទ

・ឆ វ្ ើការអ្ប់រំដល់អ្នកម្ររប់ម្ររង ឆោយន្ែនាាំដល់កមមករនិ្ឆោជិតឆោយឆ វ្ ើសកមមភាពបង្កា រការ ល្ង។ បាទឬចាស/ឆទ

・ឆៅកន្ន្លងន្ដលនិ្ឆោជិត និ្ងនិ្ឆោជកឆ វ្ ើការម្របជុាំគ្នន ដូចជា រែៈកមមការសុវតថភិាពនិ្ងសុខភាព រែៈកមមការ
សុខភាពជាឆដើម ាន្ការឆលើកឆ ើងនូ្វម្របធាន្បទទក់ទងនឹ្ងការទប់ស្កា ត់ការរ ើករាលដាលនន្ជាំងឺ COVID-19 និ្ង

ាន្ការពភិាកាអ្ាំពីវធិាន្ការន្ដលោចឆ វ្ ើបាន្ ឆោងឆលើស្កថ ន្ភាពជាក់ន្សដងនន្កន្ន្លងឆ វ្ ើការ។

បាទឬចាស/ឆទ

・ឆ វ្ ើការផ្សពវផ្ាយដល់កមមករនិ្ឆោជិតទាំងអ្ស់អ្ាំពរីាំរអូ្នុ្វតតនន្ "5ម្រពតឹតកិារែ"៍ន្ដលាន្ហានិ្ភ័យខពស់នន្ការ ល្ងរ ឺ

“រឆបៀបរស់ឆៅថ្ម”ី ន្ដលន្ែនាាំឆោយកមមករនិ្ឆោជិតឆ វ្ ើសកមមភាពបង្កា រការ ល្ងឆៅឆម្រៅកន្ន្លងឆ វ្ ើការផ្ងន្ដរ។
បាទឬចាស/ឆទ

２　វធិាន្ការមូលដាា ន្សម្រាប់បង្កា រការ ល្ង

（１）វធិាន្ការមូលដាា ន្សម្រាប់បង្កា រការ ល្ងទាំង 3៖ ①រការាំលាតជាមួយអ្នកដនទ ②ពាក់ា៉ា ស  ③លាងនដ

・តម្រមូវឆោយរការាំលាតជាមួយអ្នកដនទឆោយបាន្ 2ន្ម៉ាម្រត (ោ៉ា ងតិច 1ន្ម៉ាម្រត)។ បាទឬចាស/ឆទ

・តម្រមូវឆោយឆជៀសវាងការឆៅទល់មុខគ្នន ចាំឆៅឆពលនិ្ោយគ្នន  តមន្ដលោចឆ វ្ ើឆៅបាន្។ បាទឬចាស/ឆទ

ឆៅឆពលឆចញឆៅឆម្រៅ ឬឆៅឆពលនិ្ោយគ្នន ឆៅកន ុងោគ្នរ តម្រមូវឆោយពាក់ា៉ា សឆទោះបីជាគ្នម ន្ឆរារសញ្ញា ក៏ឆដាយ។
*កន ុងករែីាន្ហានិ្ភ័យឆលើជាំងឺឆដាយស្ករកាំឆៅ សូមឆមើលម្រតង់ 6។

បាទឬចាស/ឆទ

・តម្រមូវឆោយលាងនដឆោយបាន្ស្កា តឆដាយទឹកនិ្ងស្កប ូ រយៈឆពល 30វនិាទី (ោចឆម្របើថ្ន ាំសាំលាប់ឆមឆរារឆលើនដក៏បាន្)។ បាទឬចាស/ឆទ

・ចាំែុចឆផ្សងឆទៀត (                                                                                          ) បាទឬចាស/ឆទ

（２）ឆគ្នរពឆគ្នលការែឆ៍ជៀសវាងកន្ន្លងន្ដលាន្លកខែៈជិតទាំង 3ជាឆដើមឆោយបាន្ខាា ប់ខជ នួ្

・ឆ វ្ ើការផ្សពវផ្ាយដល់អ្នកម្ររប់គ្នន  ឆោយឆជៀសវាងនូ្វកន្ន្លងន្ដលាន្លកខែៈជិតទាំង3 (កកកុញ ឆកៀកគ្នន  បិទជិត)

 ឆដាយឆគ្នរពឆោយបាន្ខាា ប់ខជ នួ្រមួទាំងឆៅឆម្រៅកន្ន្លងឆ វ្ ើការផ្ងន្ដរ។
បាទឬចាស/ឆទ

・ចាំែុចឆផ្សងឆទៀត (                                                                                          ) បាទឬចាស/ឆទ

（３）ការម្រតួតពិនិ្តយស្កថ ន្ភាពសុខភាពម្របចាាំនថ្ៃ

・ផ្សពវផ្ាយឆោយម្ររប់គ្នន ពនិិ្តយកាំឆៅខល នួ្ឯងមុន្ឆៅឆ វ្ ើការ ឆ ើយតម្រមូវឆោយឆ វ្ ើឆោយបាន្ខាា ប់ខជ នួ្។ បាទឬចាស/ឆទ

・ឆ វ្ ើការម្រតួតពនិិ្តយសខុភាព (ាន្ោការៈផ្ដដ ស្កយដូចជាឆៅដ ខល នួ្ ឬរ ិតរន  ាន្ភាពមិន្ម្របម្រកតីឆលើជីវាា វញិ្ញា ែ ឬ
ឃាន្វញិ្ញា ែឬអ្ត់) ម្ររប់ៗគ្នន ឆរៀងរាលន់ថ្ៃឆៅឆពលឆៅឆ វ្ ើការជាឆដើម។

បាទឬចាស/ឆទ

តារាងត្រួរពិនរិយសត្ាបក់ារទបស់្កា រ់ការរកីរាលដាលននជំងឺ COVID-19 នៅកន្នែងន វ្កីារ

ចាំែុចម្រតួតពនិិ្តយ

１ តារាងត្រួរពិនិរយននេះមាននោលបំណងសត្មាប់ត្រួរពិនិរយស្ថា នភាពននការអនុវរត វធិានការមូលដ្ឋា នដ ើមបីទប់ស្ថា រ់

ការរកីរាលដ្ឋលននជំងឺ COVID-19 នៅកន្នែងន វ្ ើការ។

２ កន ុងចំនោមចំណុចទងំននេះ អាចមានចំណុចខ្ែេះន្ែលមិនអាចអនុវរតបានចំន េះត្បនេទអាជីវកមមខ្ែ េះ លកខណៈនន

អាជីវកមមខ្ែ េះ និងត្បនេទការងារខ្ែេះជានែើម។ នេរុែូនចនេះនេើយនទេះបីជាមិនបានន ែ្ ើយថា ”បាទឬចាស” សត្មាប់ត្រប់ចំណុច
ទងំអស់ ក៏មិនមានន័យថាវធិានការមិនត្រប់ត្ោន់ន េះន្ែរ។ នេរុែូនចនេះនេើយវាជាការសំខាន់ន្ែលត្រវូត្រួរពិនិរយដមើលនូវ

ស្ថា នភាពជាក់ស្ដែ ងននកស្នែងដ វ្ ីការ ដ ើយអនុវរតនូវវធិានការស្ លត្រប់គ្នា (និដោជកនិង កមមករនិដោជិរ) អាចអនុវរត
បានភាែ មៗ។

３ ន វ្ ើការរាយការណ៍ដៅរណៈកមមការដុខភាពជាដ ើមនូវលទធផលន្ែលបានត្រួរពិនិរយ នេើយត្បសិននបើមានចំណុចោ

ន្ែលមិនបានចារ់វធិានការត្រប់ត្ោន់ សូមន វ្ ើការពិភាកាសត្មបសត្មួលនែើមបីន្កលមអ។ នេើយសូមបង្ហា ញដអាយកមមករ

និដោជិរទងំអស់បានែឹងលឺអំពីលទធផលន េះផង។ ចំន េះកន្នែងន វ្ ើការន្ែលោម នរណៈកមមការសុខ្ភាព សូមនត្បើត្បាស់

សត្មាប់នអាយនិនោជកន វ្ ើការត្រួរពិនិរយខ្ល នួឯង។

ឯកសាររណៈកមមការសុវរថ ិភាពនិងសុខ្ភាព / រណៈកមមការសុខ្ភាព
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សូមឆ ល្ ើយចាំែុចម្រតួតពនិិ្តយ

・ឆ វ្ ើការម្រតួតពនិិ្តយពកីារបឆងា ើតបរោិកាសង្កយម្រសួលសម្រាប់ការនិ្ោយម្របាប់ឆដាយម្រតង់អ្ាំពភីាពមិន្ម្រសួលខល នួ្ដូច

ជា ឆពលម្របាប់ថ្មិន្ម្រសួលខល នួ្ម្រតវូបាន្អ្នុ្ញ្ញា តឆោយឈប់សម្រាក ឆ ើយឆៅឆពលឈប់សម្រាកឆដាយការនិ្ោយ

ម្របាប់ម្រតង់ពជីាំងឺ មិន្ទទួលការឆ វ្ ើឆោយខាតម្របឆោជន៍្។

បាទឬចាស/ឆទ

・ចាំែុចឆផ្សងឆទៀត (                                                                                          ) បាទឬចាស/ឆទ

（４）វធិាន្ការរកាន្ថ្ទាំសុខភាពទូឆៅ

・ឆរៀបចាំកុាំឆោយាន្ការឆន្ឿយ ត់រយៈឆពលន្វង ឆដាយឆជៀសវាងការឆ វ្ ើការន្ថ្មឆា៉ា ងរយៈឆពលន្វងជាឆដើម។ បាទឬចាស/ឆទ

・ផ្សពវផ្ាយឆោយម្ររប់គ្នន ទទួលទន្ោហារបូតថមភ និ្ងទទួលទន្ដាំឆែកឆោយបាន្ម្ររប់ម្រគ្នន់្ និ្ងឆ វ្ ើការដាស់ឆតឿន្។ បាទឬចាស/ឆទ

・ចាំែុចឆផ្សងឆទៀត (                                                                                          ) បាទឬចាស/ឆទ

・អ្នុ្វតត ”ការឆ វ្ ើការពចីាំង្កយឬផ្ដល ស់បដ រូឆវន្”។ បាទឬចាស/ឆទ

・អ្នុ្វតត ”ការបណ្ដដ ក់ឆា៉ា ងឆៅឆ វ្ ើការកុាំឆោយជាន់្ឆា៉ា ងគ្នន ទាំងអ្ស”់។ បាទឬចាស/ឆទ

・អ្នុ្វតត ”ការឆ វ្ ើឆោយការោិល័យាន្ភាពទូលាយ” ឆដាយបន្ថយដង់សុីឆតមនុ្សស។ បាទឬចាស/ឆទ

・អ្នុ្វតត ”ការម្របជុាំតមអ្ន្ឡាញ”។ បាទឬចាស/ឆទ

・អ្នុ្វតត ”ការឆោយនាមប័ែណ តមអ្ន្ឡាញ”។ បាទឬចាស/ឆទ

・អ្នុ្វតត ”ការជួបម្របជុាំទល់មុខគ្នន ឆដាយពាក់ា៉ា ស និ្ងឆ វ្ ើឆោយខយលឆ់ចញចូល”។ បាទឬចាស/ឆទ

（６）ការម្របមូលព័ត៌ាន្ទក់ទងនឹ្ងជាំងឺ COVID-19

・ឆ វ្ ើការម្របមូលពត៌័ាន្ថ្មីៗបាំផ្ុតតមរយៈឆរ ទាំពរ័របស់រដា រដាបាលតាំបន់្ សារមនន្ការឆ វ្ ើដាំឆែើរនិ្ងសុខភាព 
សារមម្ររឆូពទយឧសា កមមជប៉ាុន្ និ្ងសារមនន្អ្នកសិកាម្រស្កវម្រជាវស្កធារែៈឆផ្សងៗ។

បាទឬចាស/ឆទ

・ចាំែុចឆផ្សងឆទៀត (                                                                                          ) បាទឬចាស/ឆទ

３　វធិាន្ការជាក់ន្សដ ងឆដើមបីបង្កា រការ ល្ង

（１）វធិាន្ការមូលដាា ន្

・ឆជៀសវាងកមម វ ិ្ ីណ្ដន្ដលបាំពញ ”លកខែៈជិតទាំង 3” ដាំណ្ដលគ្នន រឺ ①កន្ន្លងបិទជិតន្ដលមិន្សូវាន្ខយលឆ់ចញចូល
 ②ាន្មនុ្សសឆម្រចើន្ឆៅកកកុញជិតៗគ្នន  ③ការនិ្ោយគ្នន ឬបឆចេញសាំឆលងឆៅចាំង្កយជិតគ្នន ។

បាទឬចាស/ឆទ

・ឆទោះបីជា ”លកខែៈជិតទាំង 3” មិន្បាំឆពញដាំណ្ដលគ្នន ក៏ឆដាយ កន ុងឆគ្នលបាំែងកាត់បន្ថយហានិ្ភ័យរឺពាោម

សឆម្រមចឆោយបាន្នូ្វ “លកខែៈជិត 0”។
បាទឬចាស/ឆទ

・ចាំែុចឆផ្សងឆទៀត (                                                                                          ) បាទឬចាស/ឆទ

（２）ការន្កលមាកន្ន្លងន្ដលបិទជិតគ្នម ន្ខយលឆ់ចញចូល

・កន ុងករែីន្ដលោគ្នរនន្កន្ន្លងឆ វ្ ើការបាំពាក់ឆដាយា៉ា សុីន្បឆចេញបចច លូខយល ់(ា៉ា សុីន្ម្រតជាក់ឬកាំឆៅ ឬា៉ា សុីន្
បឆចេញបចច លូខយល)់ រឺបាំឆពញលកខខែឌ នន្បរសិ្កថ ន្ខយល់ន្ដលាន្ន្ចងកន ុងចាប់សដ ីពកីារម្ររប់ម្ររងសុខភាពកន ុងោគ្ន

រ។(ក៏ប៉ាុន្ន្ត ការរកាសីតុែាភាពឆោយខពស់ជាង១៨អ្ងារឺជាការលអ ម្របឆសើរ)
បាទឬចាស/ឆទ

・កន ុងករែីន្ដលោគ្នរនន្កន្ន្លងឆ វ្ ើការោចឆបើកបងអ ចួបាន្ ឆោងតមវ ិ្ ី ន្ដលបាន្ន្ែនាាំឆៅកន ុងខិតតប័ែណ
ពត៌័ាន្"វ ិ្ ីឆដើមបីឆ វ្ ើឱ្យខយលឆ់ចញចូលបាន្ម្របឆសើរឆ ើង「ឆៅកន្ន្លងបិតជិតន្ដលគ្នម ន្ខយលឆ់ចញចូលលា 」ឆៅកន ុងរដូវរ
ង្ករ។កន ុងខែៈឆពលឆដើមបីរកាសីតុែាភាពឆោយខពស់ជាង១៨អ្ងារឆសនិ្ងសាំឆែើមកន ុងោកាសឆលើសព៤ី០% បងអ ចួម្រតវូ
ឆបើកសាំរាប់ឆោយខយលឆ់ចញចូលបាន្ម្រតឹមម្រតវូ(រមួបចច លូទាំងការឆម្របើម្របាស់ា៉ា សុីន្ចឆម្រាោះខយលឆ់ដាយតម្រមងＨＥＰＡ)

បាទឬចាស/ឆទ

・បាន្ផ្សពវផ្ាយឆៅកាន់្ម្ររប់គ្នន ថ្ ឆៅឆពលឆម្របើមឆ្ាបាយឆ វ្ ើដាំឆែើរស្កធារែៈដូចជារថ្ឆភល ើងជាឆដើម រឺម្រតវូស ការ
កន ុងការឆបើកបងអ ចួ។

បាទឬចាស/ឆទ

・ចាំែុចឆផ្សងឆទៀត (                                                                                          ) បាទឬចាស/ឆទ

（３）ការន្កលមាកន្ន្លងន្ដលាន្មនុ្សសកកកុញឆម្រចើន្

・ពាោមកាត់បន្ថយការឆៅឆ វ្ ើការឆៅកន្ន្លងកន ុងកម្រមិតន្ដលោចឆ វ្ ើបាន្ឆៅតមម្របឆភទោជីវកមម។ បាទឬចាស/ឆទ

・ឆដើមបីឆជៀសវាងការឆៅឆកៀកជាប់ជាមួយអ្នកដនទកន ុងរថ្ឆភល ើង រថ្យន្ត ម្រកងុ ពាោមឆម្របើម្របាស់មឆ្ាបាយដូចជាឆៅ

ឆ វ្ ើការឆា៉ា ងខុសគ្នន  ឆៅឆ វ្ ើការឆដាយជិោះកង់ ឆៅឆ វ្ ើការឆដាយជិោះរថ្យន្តផ្ដា ល់ខល នួ្។ល។
បាទឬចាស/ឆទ

・ពាោមឆជៀសវាងការម្របជុាំឆដាយាន្មនុ្សសជួបជុាំគ្នន  ឆដាយឆម្របើមឆ្ាបាយដូចជាការម្របជុាំតមម្របពន័្ធ វ ើឆដអូ្ ឬតម
អីុ្ន្ឆ ើ្ឆែត (Web) ជាឆដើម។

បាទឬចាស/ឆទ

（５）អ្ាំពីស្កថ ន្ភាពនន្ការខិតខាំឆ វ្ ើសកមមភាពឆលើ ”រឆបៀបឆ វ្ ើការថ្ម”ី តមរយៈការបង្កា ញឧទ រែជ៍ាក់ន្សដ ងអ្ាំពី ”រឆបៀបរស់ឆៅ
ថ្មី”
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សូមឆ ល្ ើយចាំែុចម្រតួតពនិិ្តយ

・កន ុងករែីឆ វ្ ើការម្របជុាំឆដាយទល់មុខគ្នន ជាឆដើម ជាឆគ្នលការែ៍តម្រមូវឆោយពាក់ា៉ា ស  និ្ងឆោយរការាំលាតរវាងគ្នន
ឆោយបាន្ 2ន្ម៉ាម្រត (ោ៉ា ងតិច 1ន្ម៉ាម្រត) ឆជៀសវាងការឆៅទល់មុខគ្នន ចាំតមន្ដលោចឆ វ្ ើឆៅបាន្។

បាទឬចាស/ឆទ

・ឆៅកន ុងោជីវកមមទទួលឆភញៀវ ន្ដលមិន្ោចឆជៀសវាងការន្ដលមនុ្សសនិ្ងមនុ្សសឆៅទល់មុខគ្នន កន ុងចាំង្កយជិតគ្នន  
ចាត់វធិាន្ការឆោយកមមករនិ្ឆោជិតពាក់ា៉ា ស ឬបាាំងឆដាយបន្ាោះជ័រោម្ររីលីក ឬបងអ ចួវ ើនី្លថ្ល ឆ ើយមិន្ឆ្ោះ។ល។

បាទឬចាស/ឆទ

・ចាត់វធិាន្ការឆោយខិតខាំឆជៀសវាងនូ្វកន្ន្លងន្ដលាន្លកខែៈជិតទាំង៣ដូចជាឆោយពាក់ា៉ា សឆៅឆម្រៅកន្ន្លង
ឆ វ្ ើការ(ការឆ វ្ ើដាំឆែើរឆដាយរថ្យន្ត ម្រកងុ។ល។) ផ្ដល ស់បដ រូខយល ់រការាំលាតជាមួយអ្នកដនទ។ល។

បាទឬចាស/ឆទ

・ចាំែុចឆផ្សងឆទៀត (                                                                                          ) បាទឬចាស/ឆទ

（４）អ្ាំពីការបង្កា រការ ល្ងឆដាយការប៉ាោះពាល់

・ចាំឆពាោះសាភ រៈ ឧបករែ៍ជាឆដើម (ឧ៖ ទូរស័ពា កុាំពយូ ទ័រ តុឆ វ្ ើការ។ល។) ឬឧបករែ៍ជាង ឬម្របដាប់ម្របដារជាង ពាោម

ឆជៀសវាងការឆម្របើចូលគ្នន រវាងមនុ្សសឆម្រចើន្តមន្ដលោចឆ វ្ ើបាន្។ កន ុងករែីន្ដលមិន្ោចឆជៀសវាងាន្ការឆម្របើរមួ
គ្នន បាន្ រឺម្របកាន់្ខាា ប់នូ្វការលាងនដ ឬសាំលាប់ឆមឆរារមុន្និ្ងឆម្រកាយឆពលឆម្របើ។

បាទឬចាស/ឆទ

・កន ុងករែីកន្ន្លងអ្ងគ ុយឆ វ្ ើការមិន្ាន្ការកាំែត់ឆទ ម្រតវូអ្នុ្វតតនូ្វការសាំលាប់ឆមឆរារមុន្និ្ងឆម្រកាយឆពលឆម្របើ និ្ង
រការាំលាតរវាងកន្ន្លងអ្ងគ ុយឆោយបាន្ម្ររប់ម្រគ្នន់្ ឆ ើយអ្នុ្វតតការកត់ម្រតរបាយការែ៌នន្ស្កថ ន្ភាពការឆម្របើម្របាស់។

បាទឬចាស/ឆទ

・ឆៅកន ុងកន្ន្លងឆ វ្ ើការន្ដលាន្កមមករនិ្ឆោជិតឆម្រចើន្ប៉ាោះពាលស់ាភ រៈ ា៉ា សុីន្ ឧបករែ៍ជាង ឬម្របដាប់ម្របដារជាង
ជាឆដើម រឺឆ វ្ ើការសាំលាប់ឆមឆរារញឹកញាប់ឆដាយោកុល(បរាិែឆលើសព6ី0%) រឆឺដាយទឹកស្កប ូ  រឆឺដាយទឹកសូដយូ ម ុីប៉ាូ
ខល រតិ0.05% ។

* ឆៅកន្ន្លងន្ដលាន្មនុ្សសឆៅ វាមិន្ម្រតវូបាន្ន្ែនាាំឱ្យឆម្របើផ្លិតផ្លបាញ់ឆៅកន ុងបរោិកាសឆដើមបីសាំលាប់ឆមឆរារ 
ឬកាំចាត់អ្តិសុខុមម្របាែ ឆម្រពាោះវាោចម្រជាបចូលកន ុងន្ភនក និ្ងន្សបកឆ ើយោចាន្ផ្លប៉ាោះពាលដ់ល់សុខភាព។

បាទឬចាស/ឆទ

・ចាំែុចឆផ្សងឆទៀត (                                                                                          ) បាទឬចាស/ឆទ

（５）រតឹបន្ត ឹងការនិ្ោយគ្នន  ឬបឆចេញសាំឆលងឆៅចាំង្កយជិតគ្នន

・ឆៅកន្ន្លងឆ វ្ ើការ ឆៅឆពលនិ្ោយជាមួយអ្នកដនទរមួទាំងមិតតរមួការង្ករផ្ង រឺពាោមរកាចាំង្កយរវាងគ្នន  ឆ ើយ
មិន្បឆចេញសាំឆលងខាល ាំង។

បាទឬចាស/ឆទ

・ពាោមឆជៀសវាងនូ្វការប៉ាោះពាលឬ់ឆ ល្ ើយ ល្ងន្កបរគ្នន ឆដាយទល់មុខគ្នន ជាមួយឆភញៀវ អ្តិថ្ិជន្ និ្ងនដរូោជីវកមម។ បាទឬចាស/ឆទ

・កន ុងករែីន្ដលមិន្ោចឆជៀសវាងនូ្វការនិ្ោយគ្នន កន ុងចាំង្កយ1ន្ម៉ាម្រតឆដាយគ្នម ន្ពាក់ា៉ា ស់ រឺពាោមបចឈប់កន ុង

អ្ាំ ុង15នាទី។
បាទឬចាស/ឆទ

・ចាំឆពាោះអ្នកន្ដលឆ វ្ ើការន្ដលម្រតវូពាក់ា៉ា សឆដាយស្ករាន្ការ ុយ្ូលីឬស្ករធាតុរីមីជាឆដើម ឆ វ្ ើការផ្សពវផ្ាយកុាំឆោ
យឆដាោះា៉ា សឆចញឆដើមបីបឆចេញសាំឆលងផ្ដល់សញ្ញា ឆ ល្ ើយ ល្ងគ្នន ។ វាជាការលាកន ុងការឆម្របើអូ្បា៉ា ល័រ ឬា៉ា សន្ដលាន្បន្ាោះ
បចជ នូ្សាំឆលង។

បាទឬចាស/ឆទ

・ចាំែុចឆផ្សងឆទៀត (                                                                                          ) បាទឬចាស/ឆទ

（６）អ្ាំពីការសាំោតបន្ាប់ទឹករមួ។ល។

・កន្ន្លងន្ដលាន្មនុ្សសឆផ្សងៗឆម្រចើន្ប៉ាោះពាល ់រឺឆ វ្ ើការជូតសាំលាប់ឆមឆរារ។ បាទឬចាស/ឆទ

・លាងសាំោតកាំរាលនិ្ងជញ្ញា ាំងបន្ាប់ទឹកឆដាយសូលុយសយុ ងន្ដលាន្សូដយូ មអីុ្ប៉ាូកល រ ើត 0.1％ ឆដាយឆម្របើឆម្រស្កមនដ។ បាទឬចាស/ឆទ

・បិទបង្កា ញឆោយបិទរាំរបបន្គន់្សិន្មុន្ចុចទឹកបងហ រូកាកសាំែល់។ (ការសាំោតកន ុងចាន្បងគន់្ោចសាំោត្មមត
បាន្)

បាទឬចាស/ឆទ

・បាំពាក់ម្រកដាសជូតនដ ឬឆោយកមមករនិ្ឆោជិតឆម្របើម្របាស់កន្ន្សងផ្ដា ល់ខល នួ្។ បាទឬចាស/ឆទ

・បចឈប់ា៉ា សុីន្សមងតួនដ និ្ងហាមឃាត់ការឆម្របើកន្ន្សងជូតនដរមួគ្នន ។ បាទឬចាស/ឆទ

・ចាំែុចឆផ្សងឆទៀត (                                                                                          ) បាទឬចាស/ឆទ

（７）អ្ាំពីការឆម្របើម្របាសក់ន្ន្លងសម្រាក។ល។

・កាត់បន្ថយចាំនួ្ន្មនុ្សសសម្រាកកន ុងឆពលន្តមួយ ពាោមឆោយកាត់បន្ថយការបរឆិភារ ឬនិ្ោយទល់មុខគ្នន  ឬ
ហាមស្កន ក់ឆៅរយៈឆពលន្វង។

បាទឬចាស/ឆទ

・កន្ន្លងសម្រាករឺពាោមឆ វ្ ើឆោយាន្ខយលឆ់ចញចូលជាម្របចាាំ។ បាទឬចាស/ឆទ

・ឆ វ្ ើការលាងសាល ប់ឆមឆរារជាម្របចាាំនូ្វសាភ រៈឆម្របើរមួឆៅកន្ន្លងសម្រាក (តុ ឆៅអី្ ប ូ តុងចុចនន្ា៉ា សុីន្លក់ឆដាយ
សវ ័យម្របវតត។ិល។)

បាទឬចាស/ឆទ

・ឆោយកមមករនិ្ឆោជិតលាងនដឬសាំលាប់ឆមឆរារមុន្ និ្ងឆម្រកាយឆពលចូលបន្ាប់សម្រាក។ បាទឬចាស/ឆទ
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សូមឆ ល្ ើយចាំែុចម្រតួតពនិិ្តយ

・កន ុងឆគ្នលបាំែងបង្កា រការ ល្ងឆៅកន ុងកន្ន្លង ូបបាយបុរគលិក ឆ វ្ ើការកាត់បន្ថយចាំនួ្ន្ឆៅអី្អ្ងគ ុយ ឆ វ្ ើការកាំរតិទី
តាំងអ្ងគ ុយ ឆម្រកើន្រំលឹកឆោយកាត់បន្ថយការឆដាោះា៉ា សឆចញឆ ើយនិ្ោយគ្នន  ឆរៀបចាំឆ វ្ ើឆោយអ្ាំ ុងឆពលសម្រាកឆពល
នថ្ៃជាឆដើមន្វងជាងមុន្ជាឆដើម។

បាទឬចាស/ឆទ

・កន ុងឆគ្នលបាំែងបង្កា រការ ល្ងឆៅកន ុងកន្ន្លង ូបបាយបុរគលិក ឆជៀសវាងការឆម្របើម្របដាប់ចាប់ោហារ ឬបាំពង់ដាក់
ទឹករមួគ្នន ។

បាទឬចាស/ឆទ

・ឆ វ្ ើការកាំែត់ចាំនួ្ន្អ្នកោចឆម្របើកន្ន្លងជក់បារ ើកន ុងឆពលដាំណ្ដលគ្នន  ឆ វ្ ើការន្ែនាាំឆោយលាងនដសាំលាប់ឆមឆរារនិ្ង
ឆោយសង តួម្ររប់ម្រគ្នន់្មុន្នឹ្ងជក់បារ ើ ឆ ើយឆម្រកាយជក់រចួកុាំឆោយឆៅនិ្ោយគ្នន  រឺឆាប់ឆចញឆៅឆម្រៅ និ្ងឆោយ
ឆគ្នរពឆោយបាន្ខាា ប់ខជ នួ្។

បាទឬចាស/ឆទ

・ចាំឆពាោះកន្ន្លងឆម្របើម្របាស់រមួគ្នន ដនទឆទៀត ពាោមរកវ ិ្ ីឆម្របើម្របាស់ឆដើមបីឆជៀសវាងភាពបិទជិត ភាពកកកុញ និ្ងភាព
ឆកៀកគ្នន ។

បាទឬចាស/ឆទ

・ចាំែុចឆផ្សងឆទៀត (                                                                                          ) បាទឬចាស/ឆទ

（８）អ្ាំពីការឆចាលសាំរាម

・ាន្ឆគ្នលការែ៍ដាក់សាំរាមន្ដលាន្ជាប់ទឹកសាំឆបារ ឬទឹកាត់ (ន្ពងម្រកដាស ដប កាំប៉ាុង ដបទឹកសុទធឆម្របើរចួជា
ឆដើម) កន ុងថ្ង់ផ្ដល សា ិចនិ្ងយកឆៅឆបាោះបង់ឆចាលចងាត់បិទឆោយជិត។

បាទឬចាស/ឆទ

・ចាំឆពាោះអ្នកម្របមូលសាំរាម ាន្ឆគ្នលការែ៍ពាក់ា៉ា ស ឆម្រស្កមនដ ន្វ៉ែន្តការពារន្ភនក ឆ ើយឆម្រកាយឆពលឆ វ្ ើរចួរឺតម្រមូវ
ឆោយលាងនដនឹ្ងស្កប ូ ឆដាយទឹក ូរ។

បាទឬចាស/ឆទ

・ចាំែុចឆផ្សងឆទៀត (                                                                                          ) បាទឬចាស/ឆទ

４　វធិាន្ការចាំឆពាោះកមមករនិ្ឆោជតិន្ដលម្រតូវការការយកចិតតទុកដាក់។ល។

・ទមទរឆោយម្ររប់គ្នន ម្របកាន់្ខាា ប់នូ្វឆគ្នលការែ៍ថ្កន ុងករែីាន្ោការៈផ្ដដ ស្កយជាឆដើមរឺ “មិន្ឆៅ និ្ងមិន្ឆោ
យឆៅឆ វ្ ើការ” ឆ ើយម្រតវូទូរស័ពាឆដើមបីពឆិម្រគ្នោះឆោបល់ជាមួយស្កថ ប័ន្ឆវជាស្កស្រសត កន ុងតាំបន់្ន្ដលឆៅជិតអ្នកឬឆវជាបែឌ ិត

ន្ដលពឆិម្រគ្នោះជមៃជឺាម្របចាាំរបស់អ្នក។

បាទឬចាស/ឆទ

・ចាំឆពាោះកមមករនិ្ឆោជិតន្ដលាន្កតត ហានិ្ភ័យោចកាល យជា ៃ្ន់្ ៃ្រដូចជាមនុ្សសចាស ់និ្ងអ្នកាន្ជាំងឺម្របចាាំកាយ 
(ជាំងឺទឹកឆនាមន្ផ្ាម ជាំងឺឆខាយឆបោះដូង ជាំងឺផ្ល វូដឆងា ើមរា៉ែ ាំនរ៉ែ ជាំងឺតម្រមងឆនាមរា៉ែ ាំនរ៉ែ ោការៈឆលើសឈាម មហារ ើក។ល។) និ្ងស្

ម្រតីាន្នផ្ាឆពាោះ ាន្ការយកចិតតទុកដាក់ឆលើលកខខែឌ ឆ វ្ ើការឆដើមបីបង្កា រការ ល្ង(ឆ វ្ ើការពចីាំង្កយឬមកឆ វ្ ើការឆា៉ា ង

ខុសគ្នន ។ល។) ឆដាយន្ផ្ាកឆលើសាំឆែើររបស់ស្កមីុខល នួ្ និ្ងឆោបល់របស់ម្ររឆូពទយឧសា កមមជាឆដើម។

បាទឬចាស/ឆទ

・ាន្វធិាន្ការអ្នុ្ឆម្រគ្នោះជាពឆិសសឆលើម្របឆភទការង្ករ និ្ងការមកឆ វ្ ើការ (ាន្ន័្យថ្ឆ វ្ ើការពផី្ាោះឬឈប់សម្រាក) 

ឆដាយឆោងឆលើឆោបល់របស់ម្ររឆូពទយឧសា កមមជាឆដើម ដល់កមមករនិ្ឆោជិតជាស្រសត ីាន្នផ្ាឆពាោះ កន ុងករែីន្ដល
ាន្ការឆសន ើសុាំឆដាយឆម្របើ “ប័ែណ ទាំនាក់ទាំន្ងសម្រាប់សុខភាពាតនិ្ងទរក” ឆដាយស្កដ ប់តមខលមឹស្ករន្ែនាាំរបស់ម្ររូ

ឆពទយឬ ម្ប។

បាទឬចាស/ឆទ

・កន ុងករែីឆ វ្ ើការពចីាំង្កយ រឺឆោយឆ វ្ ើការឆដាយាន្ការម្របងុម្របយត័នអ្ាំពកីារន្បងន្ចកឆោយដាច់រវាងការង្ករនិ្ង
ឆា៉ា ងឯកជន្ ពចិារណ្ដអ្ាំពីវ ិ្ ីទក់ទងជាមួយថ្ន ក់ឆលើ និ្ងមិតតរមួការង្ករ យល់ដឹងអ្ាំពលីកខែៈពឆិសសនន្ការឆ វ្ ើការ
ឆៅផ្ាោះ ាន្ការរិតរូរអ្ាំពកីងវោះនន្ការឆ វ្ ើចលនា ការង្កយន្ម្របម្របួលនន្ចង្កវ ក់ដាំឆែក និ្ងបញ្ញា សុខភាពផ្ល វូចិតត។

បាទឬចាស/ឆទ

・ចាំែុចឆផ្សងឆទៀត (                                                                                          ) បាទឬចាស/ឆទ

・ឆ វ្ ើការផ្សពវផ្ាយដល់ម្ររប់គ្នន អ្ាំពកីារហាមឃាត់ឆលើការឆ វ្ ើឆោយខាតម្របឆោជន៍្ដូចជាបចឈប់ពកីារង្ករជាឆដើម ឬការ
ឆរ ើសឆអ្ើងឆទោះបីជាដឹងថ្និ្ឆោជិតបាន្ ល្ងជាំងឺ COVID-19 ក៏ឆដាយ។

បាទឬចាស/ឆទ

（２）វធិាន្ការកន ុងករែីន្ដលាន្អ្នកផ្ទ កុឆមឆរារជាឆដើម

・ឆ វ្ ើការផ្សពវផ្ាយ និ្ងឆោយម្របកាន់្ខាា ប់នូ្វការន្ែនាាំឆោយរសួរាន់្កន ុងការទក់ទងឆៅកន្ន្លងឆ វ្ ើការតមទូរស័ពា  អីុ្
ន្មលជាឆដើម កន ុងករែីន្ដលដឹងថ្ខល នួ្បាន្ ល្ងឆមឆរារ COVID-19។

បាទឬចាស/ឆទ

・ឆ វ្ ើការផ្សពវផ្ាយ និ្ងឆោយម្របកាន់្ខាា ប់នូ្វការន្ែនាាំឆោយរសួរាន់្កន ុងការទក់ទងឆៅកន្ន្លងឆ វ្ ើការតមទូរស័ពា  អីុ្
ន្មលជាឆដើម កន ុងករែីន្ដលកមមករនិ្ឆោជិតបាន្ប៉ាោះពាលជ់ិតសន ិទធជាមួយជន្ទី៣ន្ដលម្រតវូបាន្រកឆ ើញថ្បាន្ ល្ង

ឆមឆរារ COVID-19។

បាទឬចាស/ឆទ

・ឆ វ្ ើការផ្សពវផ្ាយដល់ម្ររប់គ្នន ថ្បាន្ចាត់តាំងន្ផ្នក (អ្នកទទួលបន្ទ ុក) ណ្ដមួយកន ុងកន្ន្លងឆ វ្ ើការសម្រាប់ទទួលការ

រាយការែ៍ថ្បាន្ ល្ងឆមឆរារ COVID-19។ បឆងា ើតឆគ្នលការែ៍កាំែត់នូ្វម្រពាំ ន្ដន្និ្ងការការពារឯកជន្ភាពនន្
ពត៌័ាន្សម្រាប់ន្ផ្នក (អ្នកទទួលបន្ទ ុក) ន្ដលម្ររប់ម្ររងពត៌័ាន្ទាំងឆន្ោះ ឆ ើយផ្សពវផ្ាយដល់ម្ររប់គ្នន ។

បាទឬចាស/ឆទ

５　  វធិាន្ការកន ុងករែាីន្អ្នក ល្ងជាំងឺ COVID-19 ឬអ្នកប៉ាោះពាល់ជិតសន ិទធជាមួយអ្នកផ្ទ កុឆមឆរារ (ខាងឆម្រកាមឆៅថ្”អ្នកផ្ទ កុឆម

ឆរារជាឆដើម”)។ល។

（１）ការបញ្ញា ក់ឆោយចាស់អ្ាំពីការហាមឃាត់ឆលើការឆ វ្ ើឆោយខាតម្របឆោជន៍្ ឬការឆរ ើសឆអ្ើងដល់អ្នកផ្ទ កុឆម

ឆរារជាឆដើម
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សូមឆ ល្ ើយចាំែុចម្រតួតពនិិ្តយ

・បឆងា ើតឆគ្នលការែ៍កាំែត់វធិាន្ការកន ុងករែីន្ដលាន្កមមករនិ្ឆោជិតន្ដលបាន្ប៉ាោះពាលជ់ិតសន ិទធជាមួយអ្នកន្ដល

បាន្ ល្ងឆមឆរារ COVID-19 និ្ងផ្សពវផ្ាយដល់ម្ររប់គ្នន ។
បាទឬចាស/ឆទ

・ឆ វ្ ើការពចិារណ្ដទុកជាមុន្នូ្វវធិាន្ការកន ុងករែីន្ដលកន្ន្លងឆ វ្ ើការម្រតវូការសាំលាប់ឆមឆរារ។ បាទឬចាស/ឆទ

・ចាំែុចឆផ្សងឆទៀត (                                                                                          ) បាទឬចាស/ឆទ

（３）វធិាន្ការឆផ្សងឆទៀត

・បាន្ន្សវងរកទុកជាមុន្នូ្វ “មែឌ លសុខភាព”  “មជឈមែឌ លពឆិម្រគ្នោះសម្រាប់អ្នកចូលម្របឆទសជប៉ាុន្និ្ងអ្នកន្ដលោច

ប៉ាោះពាលជ់ាមួយអ្នកផ្ទ កុឆមឆរារ”ជាឆដើមន្ដលោចទទួលការពឆិម្រគ្នោះចាាំបាច់ ឆ ល្ ើយតបនឹ្ងករែីាន្ការប៉ាោះពាលជ់ិត
សន ិទធជាមួយអ្នក ល្ងឆមឆរារជាឆដើម។

បាទឬចាស/ឆទ

・កន ុងករែីន្ដលកន្ន្លងពនិិ្តយពាបាលអ្នកមិន្ម្រសួលខល នួ្ទទួលឆមើលអ្នកមិន្ម្រសួលខល នួ្ ម្របងុម្របយត័នដល់ចាំែុចថ្វា
ោចជាមូលឆ តុនន្ការ ល្ងរាលដាលកន ុងកន្ន្លងឆ វ្ ើការ ឆ ើយអ្នកន្ដលពាក់ពន័្ធនឹ្ងការង្ករឆវជាស្កស្រសត ឆគ្នរពវធិាន្ការ
បង្កា រសត ង់ដា ឆ ើយអ្នុ្វតតនូ្វម្របពន័្ធបង្កា រការ ល្ង(ឆោយអ្នកជាំងឺពាក់ា៉ា ស ន្បងន្ចកកន្ន្លងរង់ចាាំ ឆ វ្ ើឆោយអ្នកជាំងឺ
រកាចាំង្កយកាំែត់មួយ)។

បាទឬចាស/ឆទ

・ចាំែុចឆផ្សងឆទៀត (                                                                                          ) បាទឬចាស/ឆទ

６　ការបង្កា រជាំងឺឆដាយស្ករកាំឆៅ(*អ្នកន្ដលាន្ហានិ្ភ័យឆលើជាំងឺឆដាយស្ករកាំឆៅឆដាយឆ វ្ ើការឆៅកន្ន្លងឆៅដ  សូមពិនិ្តយឆមើល។)

・ផ្សពវផ្ាយពភីាពសាំខាន់្នន្ការកាត់បន្ថយការង្ករន្ដលាន្បន្ទ ុកដល់រាងកាយ និ្ងការសម្រាកឆោយបាន្ឆម្រចើន្ 
ឆដើមបីការពារការបឆចេញកាំឆៅពកីន ុងខល នួ្។

បាទឬចាស/ឆទ

・ឆ វ្ ើការផ្សពវផ្ាយ ដល់កមមករនិ្ឆោជិតនិ្ងទមទរឆោយម្របកាន់្ខាា ប់ថ្ឆទោះជាមិន្ឆម្រសកទឹកក៏ឆដាយក៏ម្រតវូ

ទទួលទន្ទឹកនិ្ងជាតិអ្ាំបិល។

*ាន្ករែីន្ដលមិន្ាន្ោរមមែ៍ឆម្រសកទឹកឆដាយស្ករការពាក់ា៉ា ស។

បាទឬចាស/ឆទ

・ឆ វ្ ើកាផ្សពសពវផ្ាយឆោយកមមករនិ្ឆោជិតឆដាោះា៉ា សឆចញ កន ុងករែីឆៅឆម្រៅោគ្នរន្ដលោចរការាំលាតជាមួយអ្នក
ដនទបាន្ (ចាប់ព2ីន្ម៉ាម្រតឆ ើង) ឆ ើយមិន្ម្រតវូការនិ្ោយខាល ាំង។

បាទឬចាស/ឆទ

នថ្ៃ8 ន្ខ12 ឆាន ាំ

2022

*កន ុងករែីាន្ចាំែុចមិន្ចាស់ សូមទក់ទងសួរឆៅការោិល័យការង្ករឬការោិល័យអ្្ិការកិចេសត ង់ដាការង្ករ ន្ផ្នកម្ររប់ម្ររងសុវតថភិានិ្ងសុខ

ភាព។
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