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ការការពារទប់សាាត់នទ្រោះថ្នាក់ចំនពាោះេលករកនុងការងារនេសាទ(នាវានេសាទ・ចិញ្ចឹមជល្ល)
នសចកត ីន្តើម
កូ នដសៀវដៅដនោះ សរដសរដ្នាំអំពទ្ី បការទ្តូវទ្ប ុងទ្បយ័តា ដជៀសវាងបណា
ា លដោយមានរបួ ស ឬជមង ឺ ដពល
អា កកំពង
ុ បំដពញការង្វរដនសារ។
ជាមួ យនឹងការដគ្នរពការដ្នាំរបស់អាកទ្តូតពិនត
ិ យ ែូ ចជានាយនាវាឬទ្បធ្លនដនសារជាដែើម, ការដ្ា ី
សកមា ភាពការ រខ្ល ួនដោយខ្ល ួនឯង ពិតជាសំខាន់ណាស់។
សូ មកុំដ្ា សទ្បដ សឬដលា ចទ្បការទ្ប ុងទ្បយ័តាដែលមានសរដសរដនោះ រាល់ដពលកំពង
ុ ដ្ា ីការ។
សូ មដ្ា ីការដោយសុខ្ភាពលអ , ចុោះពីនាវាដោយសុខ្ភាពលអ និងទ្តលប់ដៅជួ បជុទ្ំ គួ សារដោយកា ញ
ី ញឹម។
※ មានជាភាសាជប៉ៃុនទងដែរ ទ្បសិនដបើមានចំនុចណាមិនយល់ សូ មសួ របញ្ញាក់ថាាក់ដលើដែលជាជនជាតិជប៉ៃុន។

I ការងារនេសាទនលើនាវានេសាទ(ការងារនលើនាវា។ល។)
1. នេលន

ើងនាវា

(1) រលកសមុទ្ទ េិងលំនោលតួ នាវា
រលកដោយសារខ្យល់និងរលករ ីកោល លាយឡំគ្នាបដងក ើតជារលកសមុទ្រ។ ចលនានននទៃសមុទ្រដនាោះគឺសាុំញំ។
រលកសមុទ្រ បុកទៃប់នឹងជាន់នាវាពីរិសដៅណាមួ យ ចំដពលមិនបានគិតរុក ដែលបណា
ា លដោយនាវ ិកទ្តូវរបួ ស
និងោចនាំដៅកនុងសមុទ្រ។
តួ នាវាមានចលនាលំដោលសាុំញំ ដៅតាមរលកដោយសារខ្យល់និងរលករ ីកោល, ដលបឿននាវានិងការផ្លាស់បតររិ
ូ
ស។
ខ្ុសពីដលើដគ្នក, ដលើនាវាដពលមានលំដោល ដ ើយរលកសមុទ្រវាយបក់ដបាកទង, ទ្បសិនដបើមិនទ្ប ុងទ្បយ័តា
ចំដ ោះជំហ៊ានដជើង និងសាានភាពជុំ វ ិញដរ នឹងោចែួ លធ្លាក់ចូលសមុទ្រ។
លំដោលនាវានិងរលកសមុទ្រ មិនទ្បាកែថាសុីសង្វាក់គ្នាដរ។ លំដោលនិងរលកសមុទ្រដែលដយើងសាានមិនែល់
ោចដកើតមាន។ នាដពលដនាោះ ទ្តូវទ្សនម៉ៃគិតរុកជាមុនថាដតើទ្តូវដោោះទ្សាយដបបណា។ ចំបាច់ទ្ប ុងទ្បយ័តាចំដ ោះ
ការដែលថា វាមិនដមនជាចលនាដៅែដែល ែូ ចជាដោងបាស់មាាងៗដនាោះដឡើយ។ ការគិតថា「ដលើកមុនមិនអី
ដលើកដនោះក៍មិនអីដែរ」មិនដទ្បើដលើនាវាដរ។
ដពលកំពុងដ្ា ីការដលើជាន់នាវា, ទ្តូវទ្ប ុងទ្បយ័តាដោយមិនទ្តូវដលា ចសាាប់សញ្ញាទ្បកាសោសនា ពីអាកឃ្ាំដមើលដលើ
រីខ្ពស់ឬដលើជាន់នាវា ដែលកំពុងឃ្ាំដមើលរលកសមុទ្រដឡើយ។ ជាពិដសសដពលកំពុងដនសារដពលយប់ ដលា ើងបំលាឺ
ោក់ដលើជាន់នាវា ដ្ា ីដោយពិបាកដមើលដ ើញនទៃសមុទ្រ ដែលជាដ តុចំបាច់កាន់ដតទ្ប ុងទ្បយ័តាដែមដរៀត។ ោច់
ខាតទ្តូវ ក់ោវការ រជី វ ិត ដែើមបីបង្វករការែួ លធ្លាក់កនុងសមុទ្រ។

○ ទ្បយ័តាកាល! ①
○ ទល វូ ដែើរសុវតា ិភាពណា ②
○ ដពលចុោះដឡើងកាំជដ្ាើរឬជដ្ាើរោក់ដតាងដឡើង, មាន3ចំនច
ុ ទ្រទ្រង់រកាលំនឹងែងខ្ល ួនដែលជាបរបញ្ញាតិ ③
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○ លំដោលមិនដៅនឹងដរ ④
○ ដពលដ្ា ីការដលើជាន់នាវា ទ្តូវដទ្បើដខ្ែការ រជី វ ិត ឬ ក់ោវការ រជី វ ិត។ ដ ើយដពលចំបាច់គឺោញដខ្ែ
ភាព ⑤
○ ដពលតួ នាវាដោលខាាំង ទ្តូវចងភាាប់របស់ដែលោចបំលាស់រី ⑥

ក់សុវតា ិ

(2) មាេទំលាប់( វ ិេ័យ)ទំងនេោះ នរៀបចំ・នរៀបរយ・សំអាត・សាាតបាត
សទ្មាប់ការង្វរដលើនាវាដែលជានិចចកាលមានលំដោល ដ ើយរលកសមុទ្របុកទៃប់នឹងជាន់នាវា, ដែើមបីសុវតា ិ
ភាព ចំបាច់ជាពិដសសទ្តូវមានរំលាប់ ដរៀបចំ・ដរៀបរយ・សំោត។ ដៅដលើជាន់នាវា ទ្បសិនដបើគ្នានការដរៀបចំ・
ដរៀបរយ・សំោតដរ ដពលនាវាដោល ោចជំពប់ដជើងនឹងរបស់របរ, ដកសោក់ដទ្គឿងសមុទ្រដែលរាយបា៉ៃយដនាោះ ក៍
រំកិលដលើជាន់នាវា ដ ើយប៉ៃោះទ្តូវនាវ ិក។

1) នរៀបចំ
ដរៀបចំជាការដបងដចករបស់ចំបាច់និងរបស់មិនចំបាច់ ដ ើយរបស់មិនចំបាច់គឺដបាោះដចល។ សអ ីក៍ដោយដចោះ
ដតដបាោះដចលជាមួ យគ្នាកនុងសមុទ្រោ ំងអស់ ទ្តូវបានហមឃ្ត់ដោយចាប់។ ទ្តូវអនុវតា ន៍តាមវ ិ្ី ដ្នាំពីថាាក់
ដលើ។ ⑦

2) នរៀបរយ

ដរៀបរយជាការដបងដចកទ្បដលរននរបស់ចំបាច់ និងោក់ដៅកដនា ងសុវតា ិភាព និងង្វយទ្សួ លយកដពលដទ្បើ។
រដបៀបដរៀបរយ ទ្តូវបានកំនត់ដៅតាមទ្បដលរនាវាដនសារ ែូ ចដនោះទ្តូវអនុវតា ន៍ដោយដគ្នរពតាមការដ្នាំរបស់
ថាាក់ដលើ។ របស់្ងន់ របស់ង្វយែួ លរលំ ចំបាច់ទ្តូវចង់ភាាប់។ ⑧

3) សំអាត

សំោតជាការដ្ា ីដោយសាអត ដោយកំចត់ទ្បឡាក់ឬសទ្មាមដចញ។
ជាន់នាវាដពលកំពុងដនសារគឺទ្បឡាក់ដោយឈាមកកននទ្តី។ ែូ ចដនោះទ្តូវសំោតដៅតាមសាានភាពដនាោះដែើមបី
កុំដោយរអិលដែលបណា
ា លដោយែួ ល និងដទ្គ្នោះថាាក់្ំែូចជាការែួ លធ្លាក់។ ⑨

4) សាាតបាត
សាអតបាតជាការដបាកគក់សំដលៀកបំ ក់និងលាងនែ, សំលាប់ដមដរាគឧបករ្៍ចមអ ិនោហរជាដែើម និង
រកាអនាម័យជុំ វ ិញខ្ល ួន។ វាចំបាច់សទ្មាប់ការការ ររប់សាកត់ការដកើតមានជមង ឺ។ ⑩

5) វ ិេ័យ

ការមានរំលាប់ ដរៀបចំ・ដរៀបរយ・សំោត・សាអតបាត ដៅថា「 វ ិន័យ」។ ោ ំងដនោះជាទ្បការចំបាច់ដែលជាមូ ល
ោានននការរកាអនាម័យសុវតា ភា
ិ ពកនុងនាវា។
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2. របស់អាចបងា រនទ្រោះថ្នាក់ េិងសញ្ញាសុវតថ ិភាេ
(1) ការបោះពាល់នទ្បើទ្បាស់របស់អាចបងា រនទ្រោះថ្នាក់
ដៅដលើនាវាមានរបស់ដទ្គ្នោះថាាក់(ហាសសំ ្ខ្ព ស់, សារធ្លតុែុតដ ោះ, សារធ្លតុមានជាតិពុល) ចំនួនដទ្ចើន។ ទ្តូវ
ទ្ប ុងទ្បយ័តនទ្គប់ទ្គ្នន់កនុងការប៉ៃោះ ល់ដទ្បើទ្បាស់ ដោយដគ្នរពតាមសញ្ញាទ្បកាសោសនា និងថាាក់ដលើ។
1) ហ្គាសសំពាធខ្ព ស់៖ មានែូ ចជាហាសោដសរីដឡនដទ្បើកនុងការទារដែក, សារធ្លតុរាវដ្ា ីដោយទ្តជាក់រូរឹកកក,
ហាសLPដទ្បើសទ្មាប់ចមអ ិនោហរជាដែើម។ វាោចបណា
ា លដោយ ឆាបដ ោះនិងទ្ ោះុ , ពុលហាសនិងខ្ា ោះអុកសុីដ ែន,
របួ សដោយទ្តជាក់កកជាដែើម។ មិនទ្តូវបំលាស់រីពីកដនា ងរុកោក់ដោយគ្នានមូ លដ តុ និងចំបាច់ទ្ប ុងទ្បយ័តា
មិនបដនា មការប៉ៃោះរងា ិចខាាង
ំ ែល់កំប៉ៃុង្ុងហាស ឬដ្ា ីដោយខ្ូ ចសាាមែល់កាលវា៉ាល់ និងបំពង់រុដោដឡើយ។
2) សារធាតុដុតន ោះ៖ មានែូ ចជាដទ្បងឥនធ នៈរបស់មា៉ៃសុីន, ដទ្បងកាត, ថាាលា
ំ បនិងសារធ្លតុរាវរំលាយ ជាដែើម។ មិន
ទ្តូវោក់ចំដ ោះដលា ើងដកបរកដនា ងរុកោក់ដឡើយ។
3) សារធាតុេុល៖ មានែូ ចជា ោសុីតស៊ាុលទួ ននសាធ្លតុរាវរបស់ោគុយ, សាប៊ាូ កាត់កំ្រកនុងបំពង់រឹកសមុទ្រជាដែើ
ម។ ទ្បសិនដបើទ្សូ បហាសចូ ល ដ ើយអងា ធ្លតុរាវមានជាប់នឹងដសបក វានឹងបងក រដោយមានការពុលនិងរលាក។ ដពល
ដទ្បើទ្បាស់ ចំបាច់ទ្តូវដទ្បើឧបករ្៍ការ រ(ដវនតាការ រឬដទ្សាមនែការ រោសុីត)។ ករ្ីដទ្បើទ្បាស់សាប៊ាូ ដែើមបី
បនាបជាតិពុល・សំលាប់ដមដរាគ ចំបាច់ទ្ប ុងទ្បយ័តាយកអទ្តាលាយបនាបដែលសុវតា ិភាព។
4) របស់នទ្រោះថ្នាក់ដ៍ទទ៖ ដៅនាវាដនសារ មានករ្ីរងរបួ ស្ំៗដទ្ចើនែូ ចជា ដោយសារដ្ា ញទ្តីឆាាមនិងមជុល
បដបល, ែដងក ៀបកាាមទ្ពិល, និងទ្ព ុយខ្ា ងទ្តីមា៉ៃ ា ឺរ៉ាុជាដែើមដែលដនសារបាន ែូ ចដនោះទ្តូវទ្ប ុងទ្បយ័តាកុំប៉ៃោះ ល់។

(2) សញ្ញាសុវតថ ិភាេ
ដៅដលើនាវា ដែើមបីការ ររប់សាកត់ដទ្គ្នោះថាាក់ែូចខាងដទ្កាម, មានសញ្ញាដទែងៗទ្តូវបានបិតបង្វាញ។ ដតាោះមក
យល់ែឹងខ្ា ឹមសារោ ំងដនាោះ។
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ឧោ រ្៍បង្វាញខាងដទ្កាមដនោះគឺសាង់ោរឧសា កមា ជប៉ៃុនZ9104「សញ្ញាសុវតា ិភាព」
សញ្ញាហមឃ្ត់៖ ជាសញ្ញា ហមចូ ល និងហមដ្ា ី។

ហមោច់ខាតចំដ ោះដលា ើង
សញ្ញាោសនា ៖ ជាសញ្ញាជទ្ម ុញទ្ប ុងទ្បយ័តា។

ហមចូ ល

ហម ា ងកាត់

សារធ្លតុពុល
ទ្បយ័តាែួលធ្លាក់
ទ្បយ័តា ា ងអគា ីសនី
សញ្ញាសាានភាពសុវតា ិភាព៖ ជាសញ្ញាដែើមបីបង្វាញរីតាំងននទ្ចករត់ដគចខ្ល ួន, រីកដនា ងទ្បអប់ថាាស
ំ ដទ្ង្វាោះបឋម និងដទ្គដសា ងអា ក
របួ សជាដែើម។

បង្វាញទ្ចករត់ដគចខ្ល ួន
ទ្បអប់ថាាស
ំ ដទ្ង្វាោះបឋម
សញ្ញាបង្វករអគា ីល័យ៖ ជាសញ្ញាបង្វាញកដនា ងរុកោក់ឧបករ្៍ពនា ត់អគា ីល័យ។

ឧបករ្៍ពនា ត់អគា ីល័យ

បង្វាញទល វូ ា ងកាត់

ន ុកពនា ត់អគា ីល័យ

សញ្ញាបញ្ញា៖ ទ្តូវដគ្នរពបញ្ញាននសញ្ញា។

ក់មួកការ រ
ដ្ា ីសញ្ញាបង្វាញទ្បាប់ដោយទ្ប ុងទ្បយ័តា ចំដ

ក់មា៉ៃស់
ក់ដវនតាការ រ
ោះរីកដនា ងដទ្គ្នោះថាាក់ដទែងៗ ដោយលាបព្៌ដមានិងដលឿង ឬដទ្បើដខ្ែពួ រ។

3. នសលៀកពាក់, នទ្បើទ្បាស់ឧបករណ៍ការពារទ្តឹមទ្តូវ

○ កនែោវដែលមិនបានបិរជិត រមូ រចូ លឧបករ្៍មូរសំណាញ់(Net Haulers)។ ⑪
○ ជាយោវ ក់ដទ្ៅ រមូ រចូ លឧបករ្៍មូរដកា្(Cone Roller) សទ្មាប់ដលើកោក់សំណាញ់។ ⑫
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ដពលកំពុងដ្ា ីការ ទ្តូវដសា ៀក ក់ សំដលៀកបំ ក់ការង្វរ, ដសបកដជើងសុវតា ិភាពឬដសបកដជើងដៅស៊ាូ កដវងសុវតា ិ
ភាព ដោយបានទ្តឹមទ្តូវ។ កនែោវ និងជុំ វ ិញចដងក ោះសំដលៀកបំ ក់ ទ្តូវបិរដឡវជាដែើមដោយជាប់ ដទ្ ោះវាោចរមូ រ
ចូ លមា៉ៃសុីនម៉ៃូ រ័រ វ ិល។ដ ើយទ្តូវដទ្បើទ្បាស់ឧបករ្៍ការ រសមទ្សបដៅតាមការង្វរ ែូ ចជាោវការ រជី វ ិត,
ដខ្ែទ្កវាត់សុវតា ិភាព, ដខ្ែការ រជី វ ិត និងមួ កការ រជាដែើម។

○ ដពលដទ្បើទ្បាស់ដខ្ែដលនោ៉ៃែ(Lanyard)ននទ្កវាត់សុវតា ិភាព
ដែលមានទ្បោប់ទ្សូ បចរនា ា ង(Shock Absorber) ដ្ា ីជាដខ្ែ
ការ រជី វ ិត, ចំបាច់ទ្តូវគិតពីការលូ តបដនា ម(ចប់ពី1m)នន
ទ្បោប់ទ្សូ បសំដ្ើម។

○

មួ កសុវតា ិភាព ការ

របាំង ការ

○
○

ររបស់ឆាប・ធ្លាក់ដលើកាល។ នទៃ

រដលា កនិងមុខ្ ពីដទាសន្ ូចឬទ្តីដហោះមក។

ដខាោវដលា ៀងក៍ទ្តូវបិរនែនិងជាយោវដោយដ្នជិតដែរ។ ោវការ រជី វ ិតទ្តូវ ក់ពីដលើោវដលា ៀង។ ⑬
ពិនត
ិ យដមើលថាដសបកដជើងដៅស៊ាូ កដវងឬ ដសបកដជើងដៅស៊ាូ កដវងសុវតា ិភាព បាតវាមិនរអិល។ (ដសបកដជើងដៅស៊ាូ កដវងសុវតា ិ
ភាព ែូ ចគ្នានឹងដសបកដជើងសុវតា ិភាពដែរ គឺទលិតពីជ័រសាំងដតរិក ឬទលិតពីដែក ការ រចុងដសបកដជើងពីការប៉ៃោះរងា ិ
ច។) ⑭

ដទ្សាមនែការ រនែអា កពីរបួ សនិងការទ្បឡាក់ ប៉ៃុដនតទ្បសិនដបើ
មិន ក់ដោយបានទ្តឹមទ្តូវ វាោចរមូ រចូ លមា៉ៃសុីន។ ⑮

○
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4. ជមង ឺដដលទ្តូវទ្ប ុងទ្បយ័តាេិងការការពារ
ចំដ ោះឧសា កមា ដនសារ ដពលខ្ា ោះដ្ា ីការយប់សទ្មាកនែងដែលទ្ យ
ុ គ្នានែងយប់ ដ ើយដពលខ្ា ោះដ្ា ីការនិងសទ្មាករយោះដពលខ្ា ី
សារចុោះដឡើង ែូ ចដនោះទ្បសិនដបើមិនទ្គប់ទ្គងសាានភាពសុខ្ភាពដោយបាន ា ត់ចត់ដរ ោចបណា
ា លដោយមានរបួ សនិងជំងឺ។
ដពលដ្ា ីការ ទ្តូវដចោះទ្គប់ទ្គងសុខ្ភាពខ្ល ួនដោយខ្ល ួនឯង។ វាចំបាច់ទងដែរ ដែលមិតារ ួមការង្វរជួ យដ្នាំដោយទ្ប ុងទ្បយ័តា
សាានភាពសុខ្ភាពដៅវ ិញដៅមក។
ដលើនាវា ដោោះឈឺបនាៃន់ នាវាមិនោចទ្តលប់ដៅដទភាាមបានដរ។
ដៅជប៉ៃុន ទ្ក ុម ៊ាុនដោយបុគាលិកនាដោជិកររួ លការពិនិតយសុខ្ភាពមួ យែងកនុងមួ យឆាាំ។ សូ មពិនិតយសុខ្ភាពពុំខាន។
ដ ើយនាវ ិកគួ ដទ្បើទ្បាស់ដោយសកមា នូវ 「ដសវាទ្បឹកាសុខ្ភាពឥតគិតនែា 」 ដែលដ្ា ីជាដរៀងរាល់ឆាាំដខ្9 ចំដ ោះសុវតា ិភាពអនាម័
យការង្វរនននាវ ិក ក៍ែូចជាពិនិតយវ ិញ្ញាបនបទ្តសុខ្ភាពទ្បចំឆាាំ កនុងកូ នដសៀវដៅរបស់នា វ ិក។

(1) ទ្រ ុេនតត
ទ្គ ុនដៅាដកើតមានដពលដ្ា កា
ី រយូរដមា៉ៃងដៅបរ ិោានដែលមានសីតុ្ាភាពខ្ព ស់សំដ្ើមដទ្ចើន ែូ ចជាដៅជាន់នាវា
ដែលពនា ឺទ្ពោះោរិតយប៉ៃោះទ្តូវ។
ដោោះជាមិនដទ្សករឹកកា ី ចូ រររួ លោនជាតិរឹកនិងជាតិអំបិល ដ ើយសទ្មាកដរៀងោត់ដៅកដនា ងរដ ើយ។ ⑯
ដ ើយដបើមានដរាគសញ្ញាែូ ចខាងដទ្កាម ោចជាទ្គ ុនដៅា ចំបាច់មានវ ិធ្លនការ។ ⑰
1) វ ិលមុខ្្ីងដធ្លង, ខ្យល់ចប់ →សទ្មាកដៅកដនា ងរដ ើយ
2) ចង់កអ ួត, រដសោះរដសាោះដពញខ្ល ួន →ដៅបនៃ ប់ដពរយ
3) ដែើរមិនទ្តង់, ដៅមិនដ ា ើយ →ែឹកសដទ្ង្វាោះបនាៃន់

(2) កំនៅខ្ល ួេចុោះទប
ដពលទ្តូវហលដលា ៀងខ្យល់ទ្តជាក់ឬរលកសមុទ្រយូរ ដ្ា ីដោយកំដៅខ្ល ួនចុោះោប ដែលោចសាាប់ក៍មាន។ ⑱
ែងខ្ល ួនញ័រញក់ ដ ើយចុោះដខ្ាយដោយភាពរង្វរ → ដ្ា ីដោយកក់ដៅាខ្ល ួន, ទឹករបស់ដៅាៗ ⑲

(3) នោរសញ្ញា ល ង
<ជមង ឺ ា ង>ែូ ចជាទ្គ ុនផ្លាសាយ្ំឬរលាកទ្កពោះដ ោះដវៀនដោយវ ីរុស ង្វយនឹង រ ីក ា ងដលើនាវាដែលមានកដនា ងរ ួមគា និង
ចដងអ ៀត។ ចំបាច់ទ្តូវដែរកាអនាម័យកដនា ងរស់ដៅ។ ដែើមបីការ រពុលោហរ, រឹកសាអតទ្តូវសំលាប់ដមដរាគ, មិនទ្តូវទឹក
ដទ្ៅពីរបស់ដែលសំោត ដ ើយការសំលាប់ដមដរាគជាតិពុលពីឧបករ្៍ចំអិនោហរ ក៍មិនោចខ្ា ោះបាន។ ⑳ ㉑
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(4) ឈឺចនងាោះឬខ្ា ង
ការកាន់ដលើករបស់្ងន់, ជំ រែងខ្ល ួនទ្បឹង ួ ស ោចដ្ា ីដោយឈឹចដងក ោះដៅតាមចលនា។ ដពលកាន់ដលើករបស់្ងន់
មិនទ្តូវដ្ា ីជំ រែងខ្ល ួនទ្បឹង ួ សដឡើយ។ ចូ រកាន់ដលើកគ្នាដទ្ចើន ជាជាងកាន់ដលើកមាាក់ឯង។ ㉒

(5) សុខ្ភាេសាារតី
ទ្បសិនដបើមានភាពតានតឹងែូ ចជាោរមា ្៍ឯដកាឬោច់ដោយដឡក ដៅដតបនា , បញ្ញាទល វូ ចិតាែូចជា <ជងង ធ្ល
ឺ ា ក់រឹកចិតា>
ោចនឹង វ ិវឌ្ឍ។ ចូ រដគងនិងសទ្មាកឱ្យបានទ្គប់ទ្គ្នន់។ សូ មបំបាត់ភាពតានតឹងឬដ្សា សទ្បចំនែង ដោយរការំនាក់រំនង
លអ ជាមួ យមិតាល័្កា ។ ទ្បសិនដបើអាកមានោរមា ្៍មិនទ្សួ លចិតា , ដគងមិនលក់, ទ្ពួ យបារមភ ឬសាានភាពមិនទ្សួ លខ្ល ួន សូ ម
ពិដទ្គ្នោះដោបល់ោ៉ៃងសកមា ជាមួ យថាាក់ដលើឬមិតារ ួមការង្វររបស់អាក។ ㉓ ㉔ ㉕

5. ដំន

ោះទ្សាយនេលអាសេា

ទ្បសិនដបើដលើនាវាមានអគា ីល័យ នាវ ិកោ ំងអស់ទ្តូវ ដ្ា ីសកមា ភាពពនា ត់អគា ីល័យ, ការ ររឹកដពលរឹកលិចចូ ល, ជួ យ
សដទ្ង្វាោះមនុសែធ្លាក់ចូលសមុទ្រ ឬែួ លដោយសារកងា ោះអុកសុីដសនដៅកនុងកដនា ងសតុកទ្តីជាដែើម។ ដ ើយទ្បសិនជាអកុសល
នាវាដ ៀបនឹងលិច អា ករាល់គ្នាទ្តូវដតចកដចញពីនាវាដោយកប
ូ នសដទ្ង្វាោះជី វ ិតជាដែើម និងស ការគ្នា ដ ើយរង់ចំការ
ជួ យសដទ្ង្វាោះ។
ដលើនាវា មានដបងដចកតួ នារីរបស់នា វ ិកមាាក់ៗដែើមបីទ្ប ុងដទ្បៀបសទ្មាប់សាានភាពោសនា ោ ំងដនោះ។ បនាៃប់ពីដឡើង
នាវា ែំបូងទ្តូវដតបញ្ញាក់ពីតួនារីដែលបានកំ្ត់ឱ្យខ្ល ួន ដៅកនុងតារាងរីតាង
ំ បនាៃន់។ សំខាន់ណាស់កនុងការសួ រថាាក់ដលើ
ដ ើយយល់ពីអាីដែលមិនយល់។ ទ្តូវចងចំសញ្ញាទ្បាប់គ្នា និងដលា ង
ើ សញ្ញាកនុងករ្ីោសនា ែូចជាអគា ីល័យជាដែើមទងដែរ។

ដ ើយទ្តូវដមើលបញ្ញាក់ជាមុននូ វសកមា ភាពដែលគួ រដ្ា ីែំបូងដគ ដពលរកដ ើញអគា ីល័យឬការែួ លធ្លាក់ចូលកនុងសមុទ្រ។
កនុងករ្ីណាក៏ដោយ សទ្មាប់អាករកដ ើញរីមួយ, អា ីដែលទ្តូវដ្ា ីែំបូងដគគឺ“ទាល់ែំ្ឹង” ែល់នា វ ិកែ៍នរដរៀត ែូ ដចា ោះពួ ក
ដគមិនទ្តូវដលាតចូ លដទែងដតមាាក់ឯងដែើមបីពនា ត់អគា ីល័យ ឬដលាតចូ លជួ យអា កែួ លធ្លាក់ចូលកនុងសមុទ្រដតមាាក់ឯងជា
ដែើមដឡើយ។
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○ 「ទ្បយ័តនទ្បដយង!」㉖
○ 「មានមនុសែធ្លាក់!」ដទ្សកបដ្ាើរ ដបាោះរបស់អដ្ាតែូ ចជាទ្បអប់ដឈើចូលបនា បនាៃប់។ ㉗

○ ជួ សជុសបនាៃន់សិន ដោយមូ ររុំដខ្ែពួ រជុំ វ ិញមុខ្ដបកធ្លាយដៅដលើបំពង់រឹកសមុទ្រ។ ㉘
○ 「ដលា ើងដ ោះ!!」ការបាញ់ពនា ត់អគា ល
ី ័យបឋម គឺបាញ់ខ្ិតជិតទ្បលពដលា ើងពីខ្យល់។ ㉙

○
○

ជំនួយសដទ្ង្វាោះោច់ខាតនឹងមក! ㉚
ជំនួយសដទ្ង្វាោះមកែល់ដ ើយ! ㉛
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ចំនួនករណីភប្រោះថ្នាក់ភព ភកើតមានតាមការងារ
1311ករណី (ឈរ់សប្មាកភ ើសពី3ថ្ងៃ)
ភចញចូ កំពង់ផស
ភ ើកដាក់រនទុកទំនិញ
ភរើកររនាវា・រញ្ជារ
ភរៀរចំ・ប្ររ់ប្រង
ចមអិនអាហារ
ការងារភនសាទសមុប្ទ
ភប្រើប្ាស់សនទូច&សំណាញ់ភនសាទ
ភ ើកដាក់ររស់ភនសាទ
ភសេងភទៀត
មិនចាស់
ភប្ៅពីការងារ
មិនអាចកំនត់ប្រភេទការងារ
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សថិតិទ្បចំឆ្ាំ2014～2017 ទេរបាយការណ៍មាទ្ា111 ចាប់សតីេីបុរាលិកកមា ករនាវា
6. វ ិធាេការសុវតថ ិភាេចំនពាោះការងារនលើនាវា
ដទ្គ្នោះថាាក់ដកើតមានដលើនាវាដនសារ ភាគដទ្ចើនដកើតមានដពលកំពុងដ្ា ីការ។
1) រមូ រចូ ល, នកៀបជាប់
ដលើនាវាមានមា៉ៃសុីនជាដទ្ចើន ដែលបដចច ញលរធទល្ំៗែូ ចជា ឧបករ្៍ដនសារនិងឧបករ្៍ចងនាវាកុំដោយរសាត់។
ខ្ា ោះមានគទ្មបឬរបស់ការ រការប៉ៃោះ ប៉ៃុដនា វាមិនមានឧបករ្៍សុវតា ិភាពែូ ចោារជដ្ាើរយនា ដែលែឹងវតថុចំដលក ដ ើយ
ឈប់ដោយសា ័យទ្បវតា ិដរ។ ដោោះបីជាមានប៊ាូ តុងបចឈប់បនាៃន់ក៏ដោយ ក៏វានឹងមិនបចឈប់ដែរលុោះទ្តាដតមានអា កណាចុច
វា។
ដទ្គ្នោះថាាក់ជាដទ្ចើនបានដកើតដឡើង ែូ ចជាការរមូ រចូ លកនុងនិងដកៀបជាប់ឧបករ្៍ស្ ូច・សំណាញ់ដនសារ ដ ើយមួ យ
ដទាកឬរាងកាយោ ំងមូ លទ្តូវបានមួ លនិងកំដរច។
ករណីនទ្រោះថ្នាក់ 1៖ កនុងការង្វរដលើកោក់សំណាញ់ ដៅដពលមូ រចងសំណាញ់ដោយឧបករ្៍រុំ ក់ដខ្ែ ដ ើយស្ ូចដលើក , នែ
ដ ា ងទ្តូវបានរមូ រចូ លោ ំងអចច ឹង ដពលដលើកដោយឧបករ្៍ោញមូ រដខ្ែ។ ការង្វរមូ រចងសំណាញ់ដោយឧបករ្៍រុំ ក់ដខ្ែ
ទ្តូវបានដ្ា ីដោយមនុសែពីរនាក់។ ㉜
មូ លនេតុ៖ មិនបានទ្បាប់គ្នាដៅវ ិញដៅមកដោយទ្ប ុងទ្បយ័តាចំដ ោះសកមា ភាពដពលកំពុងដ្ា ីការ។ បានដ្ា ីសញ្ញាទ្បាប់
ដោយមូ រដលើក ដោយមិនបានពិនិតយបញ្ញាក់សាានភាព។
វ ិធាេការការពារទប់សាាត់៖ ដពលដ្ា ីការង្វរដោយនាវ ិកដទ្ចើនគ្នា, ដោោះដពលទ្បញប់ ទ្តូវទ្បាប់គ្នាដៅវ ិញដៅមកដោយទ្ប ុង
ទ្បយ័តា ពិនិតយបញ្ញាក់សាានភាពរ ួចចំដ្ា ីសកមា ភាពបនាៃប់។
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ករណីនទ្រោះថ្នាក់ 2៖ កនុងដពលដ្ា ីការដលើកោក់សំណាញ់ដោយដទ្បើឧបករ្៍មូរសំណាញ់(Net Haulers), នាវា ា ីងដឃ្ាងខាាំង
ដោយសារពយ
ុ ោះដលា ៀង ដ ើយបាត់បង់តុលយភាពែងខ្ល ួន, នែោវដលា ៀងទ្តូវបានដកៀបជាប់ ដ ើយនែដ ា ងឬដែើមនែទ្តូវបាន
ដកៀបនឹងឧបករ្៍មូរសំណាញ់។ ㉝
មូ លនេតុ៖ បាត់បង់តុលយភាពែងខ្ល ួន។ ខ្ិតជិតឧបករ្៍មូរដពក។ បចឈប់ឧបករ្៍មូរមិនោន់។
វ ិធាេការការពារទប់សាាត់៖ សទ្មាប់ការង្វរដពលពយ
ុ ោះដលា ៀង ទ្តូវរកាជំ រកុំដោយបាត់បង់តុលយភាពែងខ្ល ួន និងមិនចូ ល
ជិតទ្ជ ុលមា៉ៃសុីនមូ រវ ិលដឡើយ។ ចំបាច់ទ្ប ុងដទ្បៀប ោក់អាកឃ្ាំដមើល និងបចឈប់បនាៃន់។

(2) ទ្បតិកមា តបចលនា・ចលនាេួ សកទ្មិត
វាោចមានដទ្គ្នោះថាាក់ែូចជាពត់ចដងក ោះដោយសារដលើករបស់្ងន់, ឈឺ រមួ ល ដទ្គចសាច់ែុំ ដោយសារជំ រចលនាែងខ្ល ួន
ួ សកទ្មិត។ ដទ្ៅពីការង្វរដនសារ, វាក៏ដកើតមានញឹកញប់ដែរ ដពលដទ្បើទ្បាស់ របស់ទ្តងចប់ទ្តី, សន្ ូចទ្តី និងសំណាញ់
ដនសារទងដែរ។
ករណីនទ្រោះថ្នាក់ 1៖ ដពលដលើកដឡើងក្នា ងោក់ទ្តីចប់បាន ទ្បដ ល30kg ដ ើយដរៀបនឹងោក់តាមមាត់ទ្ចកមា៉ៃសុីនដបង
ដចកដរ ីស, លំដោលនាវាដ្ា ីដោយបាត់បង់តុលយភាព ដ ើយពត់នែសាាំ។ ㉞
មូ លនេតុ៖ កាន់ដលើករបស់្ងន់ដតមាាក់ឯង។ មិនោចរកាតុលយភាពែងខ្ល ួនដោយសារលំដោលនាវា។
វ ិធាេការការពារទប់សាាត់៖ ចូ រកុំដលា ចថារបស់មិនពិបាកកាន់ដលើកដៅដលើដគ្នក ខ្ុសគ្នាដៅដលើនាវា, ដពលដលើកោក់របស់
្ង ន់មិនទ្តូវដ្ា មា
ី ា ក់ឯងដរគឺដ្ា ព
ី ីរនាក់ដឡើង ដ ើយទ្ប ុងទ្បយ័តាចំដ ោះសាានភាពជំ រដជើងនិងលំដោលនាវា។ (ទ្តូវគិតថា
ទ្បសិនដពលដនាោះខ្ំ ួ សកទ្មិតដ ើយទ្តូវរបួ ស ចុងដទ្កាយបានទ្តឹមបដនា មបន្ុក្ំែល់នា វ ិកដទែងដរៀត, ែូ ចដនោះការហ៊ាន
សុំជំនួយពិតជាសំខាន់ទងដែរ។)
ករណីនទ្រោះថ្នាក់ 2៖ ដៅកដនា ងឈរស្ ូចដពលកំពុងស្ ូចចូ ល ទ្តីដែលជាប់បានទ្គវ ីទ្គវាត់ របូ តពីដទាសន្ ូច អា កស្ ូចដរៀប
នឹងែួ លដៅដទ្កាយ ខ្ំរប់ជំ រដែរដតដទ្គចចដងក ោះខាងសាាំ។ ㉟
មូ លនេតុ៖ ដពលស្ ូចដលើកទ្តី្ូណាសា ីពាក(ទ្តីកាតែឺអុ) មិនបានគិតជាមុនថារបូ តដទាសន្ ូច ដ ើយមិនបានទ្ប ុងដទ្បៀប
ជំ រខ្ល ួនតាមដនាោះ។
វ ិធាេការការពារទប់សាាត់៖ ដពលកំពុងស្ ូចចូ ល ទ្តីោចទ្គវ ីទ្គវាត់របូ តពីដទាសន្ ូច និងដខ្ែសន្ ូចោចោច់។ ចំបាច់ដ្ា ី
ជំ ររប់រល់កនុងដពលដនាោះទងដែរ។ ជា្មា តា ោក់កដជើងោ ំងពីរដទ្កាមបំពង់បាញ់រឹកដែើមបីដ្ា ីដោយជាប់ជំ រដជើង។
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(3) ដួ លរលំ, ដួ លធាលក់, ធាលក់ចុោះ
ែួ លរលំជាដទ្គ្នោះថាាក់ដកើតដឡើងដោយសារ ជំពប់ រអិលែួ លដៅដលើជាន់នាវាជាដែើម។ បុករងា ិចខាាំងដៅនឹងកទ្មាល
ជាន់ឬរបស់ដទ្គ្នង ទ្តូវរបួ ស្ង ន់ ដ ើយករ្ីខ្ាោះក៏មានករ្ីែល់សាាប់បាត់បង់ជី វ ិត ។
ដ ើយការធ្លាក់ដពលកំពុងប៉ៃោះជាន់កាំជដ្ាើរឬជដ្ាើរលូ តោក់ដតាងជាដែើម ដៅថា「ែួ លធ្លាក់」, និងែងខ្ល ួនធ្លាក់ពីដលើ
ោកាសមកោ ំងទ្ស ុងដៅថា「ធ្លាក់ចុោះ」។
ករណីនទ្រោះថ្នាក់៖ ដពលកំពុងដលើកោក់ដទ្គឿងបរ ិដភាគ បានរអិលដជើង ដ ើយបានធ្លាក់ពីជាន់នាវាមកកដនា ងសតុកទ្តី
ដ ើយបានបុកជងា ង់ខាងសាាំខាាង
ំ ។㊱
មូ លនេតុ៖ ដពលកំពុងដបាោះយុថាកចុោះឈប់, ពុំមានលំដោលនាវាដរ ដតមិនបានទ្ប ុងទ្បយ័តាដោយដមនដរនចំដ ោះជំ រដជើ
ង។
វ ិធាេការការពារទប់សាាត់៖ ដៅជាន់នននាវាដនសារ, មានដទាកមាត់ដបើកននោងសតុកទ្តី និងឧបករ្៍ស្ ូចទ្តីដៅកដនា ង
ចដងអ ៀត និងកដនា ងលយដចញ ែូ ចដនោះដោោះដពលនាវាមិនដោលកា ី ចំបាច់ទ្ប ុងទ្បយ័តាដោយបានទ្គប់ទ្គ្នន់។ ទ្តូវដជៀស
វាងការដោបដលើករបស់ដែលដមើលមិនដ ើញខាងមុខ្។

4) ការដួ លធាលក់កនុងសមុទ្ទ
វាង្វយដកើតមាន ដពលជំពប់, ទ្គដលងតាមលំដោលនាវា, រមូ រចូ លឧបករ្៍ស្ ូចទ្តី・សំណាញ់ទ្តី, ូ រតាមរលកជាដែើម
ដ ើយជាដទ្គ្នោះថាាក់ដែលមានអទ្តាសាាប់ខ្ពស់។
វាដកើតដឡើងជាចមបងដពលកំពង
ុ ដនសារ ប៉ៃុដនា វាក៏ដកើតដឡើងទងដែរដៅដពលទ្សវ ឹងទ្សាបាញ់ដនាមដកៀននាវា ឬដពលចុោះ
ដឡើងនាវានិងែីដគ្នក។ ក៏មានករ្ីជាដទ្ចើនដរៀតដែលមូ លដ តុមិនចាស់លាស់ដទ្ ោះមិនមានសាកែីបានដ ើញ។
ករណីនទ្រោះថ្នាក់ 1៖ ដពលកំពុងដបាោះសំណាញ់ ដគបដចច ញបនា បនាៃប់នូវឧបករ្៍ដនសារែូ ចជា របស់អដ្ាត, ដខ្ែពួ រ និង
សំណាញ់ជាដែើម ដៅដពលដែលដខ្ែចុងដទ្កាយទ្តូវបានបដចច ញ, ក៍ធ្លាក់បាត់ខ្ល ួនកនុងសមុទ្រជាមួ យនឹងដខ្ែពួ រពីសាីបដវឬទល វូ
រអិល។ ㊲
មូ លនេតុ៖ ដ្ា ីការដកៀកជាប់នឹងដខ្ែពួ រដែលបដចច ញពីសាីបដវ។ នាវ ិកមិនបានទ្បាប់គ្នាដោយទ្ប ុងទ្បយ័តាដៅវ ិញដៅមក
នូ វជំ រដ្ា ីការនិងរីតាំងឈរ។
វ ិធាេការការពារទប់សាាត់៖ សា ីបដវគឺង្វយរអិល ែូ ចដនោះទ្តូវទ្ប ុងទ្បយ័តាជំ រដជើង , ទ្តូវ ក់ដសបកដជើងសុវតា ិភាពដែលរប់
កុំដោយរអិល, ដ ើយមិនទ្តូវកដនធ កដជើងដែើរ ា ងដខ្ែពួ រ ឬោក់ដជើងកនុងកង និងទ្ប ុងទ្បយ័តាកដនា ងឈរទងដែរ។ វា
សំខាន់ណាស់ដែលនាវ ិកទាល់សញ្ញាទ្បាប់ការង្វរចាស់លាស់ ដ ើយនាវ ិកឃ្ាំដមើលគ្នា, ទ្បាប់គ្នា និងទ្ប ុងទ្បយ័តារីតាំងឈរ។
ករណីនទ្រោះថ្នាក់ 2៖ ដពលនាវាកំពុងដបើកបរដោយបានបចច ប់ការដលើកោក់សំណាញ់ នាវ ិកដែលបានដ្ា ីការដរៀបចំសំណាញ់
ដលើជាន់នាវាដទាកខាងដទ្កាយ បានបាត់បង់តុលយភាពែងខ្ល ួន ដ ើយធ្លាក់ចូលសមុទ្រ និងបានបាត់ខ្ល ួន។ ㊳ ㊴
មូ លនេតុ៖ បានដ្ា ីការដតមាាក់ឯងដៅដលើសំណាញ់ដែលមានកដនា ងោក់ដជើងអន់។ ដៅដពលបាត់បង់តុលយភាពែងខ្ល ួន
ដោយសារលំដោលននតួ នាវា, អត់មានរបស់កាន់ដែើមបីរប់ែងខ្ល ួនែូ ចជាបង្វកន់នែជាដែើមដឡើយ។
វ ិធាេការការពារទប់សាាត់៖ ដៅដលើសំណាញ់ដនសារដែលមានកដនា ងោក់ដជើងអន់, ទ្តូវទ្ប ុងទ្បយ័តាជាពិដសសចំដ ោះជំ រ
ដជើង ដ ើយរការបស់ដែលរប់ែងខ្ល ួនដៅដពលបាត់បង់តុលយភាពដោយជាប់ទ្បចំ។ អនុដលាមតាមចាប់ ដៅដពលដ្ា ី
ការដលើជាន់នាវា ទ្តូវដទ្បើទ្បាស់ោវការ រជី វ ិត ឬដ្ា ីការចប់ពីពីរនាក់ដឡើង ដ ើយដគ្នរពោ៉ៃងមុឺងមា៉ៃត់ចំដ ោះការោក់
អា កឃ្ាំដមើល។
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II ការងារចិញ្ចឹមជល្ល
1. ការងារចិញ្ចឹមជល្ល
សទ្មាប់អាកដ្ា ីការចិចចម
ឹ ជលទល ចំបាច់ទ្ប ុងទ្បយ័តាដពលទ្តូវដ្ា ីការែូ ចគ្នានឹងការង្វរដលើនាវាទងដែរ។
សូ មោន ⇒ Ⅰ．3, 4

2. វ ិធាេការសុវតថ ិភាេទេការងារចិញ្ចឹមជល្ល
ករណីនទ្រោះថ្នាក់ 1៖ ដៅកដនា ងលាងអយសៃ ័រ កទ្មាលជាន់ដសើម ដតដោយទ្បញប់ដរើបរត់ ក៏រអិលែួ លបាក់កនែ។ ㊵
មូ លនេតុ៖ កទ្មាលជាន់ដសើម ដ ើយរត់។
វ ិធាេការការពារទប់សាាត់៖ កទ្មាលជាន់ដសើម ង្វយរអិល។ ទ្តូវ ក់ដសបកដជើងមិនង្វយរអិល។ ដែើរ មិនទ្តូវរត់។
ករណីនទ្រោះថ្នាក់ 2៖ ដពលកំពុងដទ្បើដខ្ែ ននាំឬខ្នដវយ័រសទ្មាប់ែឹកជចជន
ូ ទ្បដលរដលៀសទ្គំ មានកំដរចជាប់សៃោះដៅ
ដទាកបងា ិល ដ ើយដពលយកដចញ នែដកៀបជាប់។ ㊶
មូ លនេតុ៖ យកកំដរចដចញដោយមិនបានបចឈប់មា៉ៃសុីនជាមុន។
វ ិធាេការការពារទប់សាាត់៖ ដពលយកកំដរចជាប់ដចញពីមា៉ៃសុីន ឬដពលសំោត ោច់ខាតទ្តូវបចឈប់មា៉ៃសុីន។
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