まんが

で

わかる

ិ ័ យផលិិតកម្មមទាំង
សុុវត្ថិ� ិភាពនិិងអនាម័័យក្នុុ�ងវិស័
ំ ៣*

ភាសាខ្មែ�រែ
クメール語

*វិិស័័យផលិិ តកម្មមទាំង
ំ ៣នៅ�ទីីនេះ�ះគឺឺសំំដៅ�ទៅ�លើ�ើ វិិស័័យឧស្សាាហកម្មមធ្វើ�� ើពុុម្ពព វិិស័័យផលិិ តគ្រឿ��ឿងម៉ាាស៊ីី�ន វិិស័័យពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងគ្រឿ��ឿងអគ្គិិ�សនីី/អេ�ឡិិចត្រូ�ូវនិិច។

ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ
យើ�ើងរៀ�ៀនពីីសុុវត្ថិ�ភា
ិ ពនិិងអនាម័័យ
នៅ�រោ�ងចក្រ�

ដំំបូូង ត្រូ�ូវមើ�ើលពីី
ស្ថាានភាពបង្កកឲ្យយកើ�ើត
មានគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ការងារ!

បាទ ចាស់់!

មូូលហេ�តុុសំំខាន់់ បង្កឲ្យ
ក យមាន
គ្រោះ��ះថ្នាាក់់ការងារមានដូូចជា៖

អត្រា�កើ�ើតហេ�តុុ ដែ�លបង្កកឲ្យយរបួួ សនិិងស្លាាប់់នៅ�
ិ ័ យផលិិតកម្មមទាំង
ក្នុុ�ងវិស័
ំ ៣
１
2
3

យើ�ើងធ្វើ�� ើការជាមួួយសម្ភាារៈៈនិិ ង
គ្រឿ��ឿងចក្រ�ធុុនធ្ងងន់់ ដូូច្នេះ��ត្រូ�
ះ វូ
យកចិិ ត្តតទុុកដាក់់អំំពីីសុុវត្ថិ�ភា
ិ ព។

4
5
មែ�នហើ�ើយ។

6

ត្រូ�វូ បានគាប/ត្រូ�វូ បានទាក់់ ចូូល

32%

ដួួ ល

12%

ខ្ទាាត/ធ្លាាក់់ មកពីីលើ�ើ

13%

ធ្លាាក់់ /ដួួ ល

10%

មុុ ត/កកិិត

8%

សកម្មមភាពផ្ទុុ�យ/ការធ្វើ�� ើទាំង
ំ បង្ខំំ�

8%

តួួរលេ�ខខាងលើ�ើ ត្រូ�វូ បានរៀ�ៀបចំំ ឡើ�ើងដោ�យអត្រា�សរុ ុបតាមប្រ�ភេ�ទការងារក្នុុ�ងវិិស័័យឧស្សាាហកម្មមធ្វើ�� ើពុុម្ពព វិិស័័យផលិិ
តគ្រឿ��ឿងម៉ាាស៊ីី�ន វិិស័័យពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងគ្រឿ��ឿងអគ្គិិ�សនីី/អេ�ឡិិចត្រូ�វូ និិ ច ដោ�យផ្អែ�ែកតាម«ស្ថាានភាពកើ�ើតមានគ្រោះ��ះ
ថ្នាាក់់បង្កកឲ្យយរបួួសនិិ ងស្លាាប់់ ដោ�យយោ�ងតាម"របាយការណ៍៍ជម្ងឺឺ�ឬរបួួសឬស្លាាប់់ របស់់ និិយោ�ជិិ ត"»
របស់់ ក្រួ�ង
ួ សុុខាភិិបាល ការងារ និិ ងសុុខុុមាលភាព។

ចូូរស្រ�មៃ�មើ�ើលថា
មានអ្ននកជំំនាញ
កំំពុុងធ្វើ�� ើការ។

ខ្លឹឹ�មសារការងារនោះ�ះ
ពិិតជាគួួរឲ្យយចាប់់
អារម្មមណ៍៍មែ�ន។

ករណីី«ត្រូ�វូ បានគាប/ត្រូ�វូ បានទាក់់ ចូូល»
មានប្រ�ហែ�លជាមួួ យភាគបីី
នៃ�អត្រា�ទាំំងមូូ ល។

អញ្ចឹឹ�ងមែ�នឬ?

ិ ័យ
តើ�ើមានវិន័
បែ�បណាខ្លះះ�?

តោះ�ះ
មកមើ�ើលករណីីជាក់់ស្តែ�ែង
នៃ�គ្រោះ��ះថ្នាាក់់ការងារ!

ការប្រើ��ើឧបករណ៍៍ការពារដូូចជា
ការពាក់់ស្រោ��មដៃ�និិ ងស្បែ�ែកជើ�ើង
សុុវត្ថិ�ភា
ិ ព
ិ ័ យដែ�លបានកំំណត់់។
ត្រូ�ូវប្រ�តិិបត្តិិ�តាមវិន័

ឧទាហរណ៍៍
ដោ�យសារការពាក់់ស្រោ��មដៃ�ធ្វើ�ើ�ឲ្យយទាក់់
ដៃ�ចូូលក្នុុ�ងម៉ាាស៊ីី�នកំំពុុងដំំណើ�ើរការ

អញ្ចឹឹ�ងទេ�ហ្អ៎៎�។

នៅ�ក្នុុ�ងរោ�ងចក្រ�
ករណីីរអិិលដួួលភាគច្រើ��ើនគឺឺមកពីី
ប្រេ��ងជាប់់ នៅ�លើ�ើឥដ្ឋឋធ្វើ�� ើឲ្យយរអិិល។

ហេ�តុុអ្វីី�បានជា
កើ�ើតមាន
គ្រោះ��ះថ្នាាក់់ការងារ?

ិ ័ យអីី
ស្មាានតែ�មានវិន័
ស្មុុ�កស្មាា ញច្រើ��ើន…។

អ្វីី�?

ឧបករណ៍៍ការពារ
គឺឺ សំំខាន់់ខ្លាំំ�ងណាស់់
ដើ�ើម្បីី�ការពារខ្លួួ�នយើ�ើង!

មូូលហេ�តុុចម្បបងគឺឺមកពីី
ិ ័ យក្នុុ�ងការ
មិិ នគោ�រពវិន័
ការពារសុុវត្ថិ�ភា
ិ ព។

ចាស់់!

ឧទាហរណ៍៍៖
ប្រ�សិិ នបើ�ើមិិនប្រើ��ើឧបករណ៍៍ការពារ
ពេ�លកែ�ច្នៃ�ៃលោ�ហធាតុុហើ�ើយប៉ះះ�នឹឹ ងម៉ាាស៊ីី�ន
អាចនឹឹ ងធ្វើ�� ើឲ្យយមានរបួួស។

ការបន្តតប្រើ��ើម៉ាាស៊ីី�ន
និិ ងឧបករណ៍៍ដែ�លខូូច
ក៏៏មានគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ដែ�រ មែ�នទេ�?

មែ�នហើ�ើយ។

បើ�ើគិិតថាវារាងប្លែ�ែក
ត្រូ�ូវរាយការណ៍៍ទៅ�កាន់់
អ្ននកមើ�ើលការខុុសត្រូ�វូ នៅ�កន្លែ�ែងភ្លាាម។

រីីឯពេ�លធ្វើ�ើ�ការងារផ្សាារដែ�ក
អាចនឹឹ ងស្រូ�ូបកំំទិិចធូូលីីចូូល
និិ ងមានហានិិ ភ័័យដល់់ ស្បែ�ែកនិិ ងភ្នែ�ែក។

ចាស់់ យល់់ ហើ�ើយ។

បានន័័ យថា
យើ�ើងគឺឺនៅ�ក្បែ�ែរគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ជានិិ ច្ចច។
ពិិតមែ�នហើ�ើយ ចឹឹ ងបានថា
ឧបករណ៍៍ការពារពិិតជាសំំ ខាន់់
ណាស់់ ។

អញ្ចឹ�ង
ឹ

ឧបករណ៍៍ការពារ
មានប្រ�ភេ�ទផ្សេ�េងៗគ្នាា
អាស្រ័�័ យតាមប្រ�ភេ�ទនៃ�
ការងារ។

បើ�ើមិិ នប្រើ��ើឲ្យយបានត្រឹ�ឹមត្រូ�វូ
ទៅ�តាមពេ�លវេ�លា
និិ ងទីីកន្លែ�ង
ែ ទេ�
គឺឺគ្មាានន័័យទេ�!

តោះ�ះទៅ�កន្លែ�ែងផ្ទាាល់់
ពិិនិិត្យយមើ�ើល!

ករណីីទីី១
គ្រោះ��ះថ្នាាក់់កើ�ើតឡើ�ើងធ្វើ�� ើឲ្យយទាក់់ចូូលម៉ាាស៊ីី�នស្វាានបញ្ឈឈរ
ពាក់់ឯកសណ្ឋាានការងារ
ិ ័ យដែ�លបានកំំណត់់
តាមវិន័

ែ
ហើ�ើយពាក់់វ៉ែ�នតាការពារ។

បានហើ�ើយ!
ចប់់ ការងារហើ�ើយ។

ណែ៎�៎ !

ហាមពាក់់
ស្រោ��មដៃ�។

បើ�ើទំំនេ�រដៃ�
ជួួយលាងសម្ភាារៈៈ
ឲ្យយផង។

បាទ!

ិ ័យ
នេះ�ះគឺឺជាវិន័
ពេ�លធ្វើ�ើ�ការជាមួួយ
ម៉ាាស៊ីី�នស្វាានបញ្ឈឈរ។
ពាក់់អាមួួយនេះ�ះ។
វានឹឹ ងជួួយកុំំ�ឲ្យយ
សាប៊ូូ�ស៊ីី�ដៃ�។

អាចនិិ យាយបានថា
ដើ�ើម្បីី�ការពារកុំំ�ឲ្យយរបួួសក៏៏ពិិតមែ�ន
តែ�ពេ�លខ្លះះ�កុំំ�ឲ្យយប្រ�ឡាក់់ដៃ�
យើ�ើងតែ�ងតែ�គិិតថា
ចង់់ ពាក់់ស្រោ��មដៃ�។

មើ�ើលទៅ�
លាងអានេះ�ះរួ ួច
ចប់់ ការងារហើ�ើយ។

ស្រោ��មដៃ�នេះ�ះ
ពិិតជាស្រួ�ួលប្រើ��ើមែ�ន។

វារាងធំំ បន្តិិ� ច
តែ�បើ�ើប្រុ� ុងប្រ�យ័័ ត្នន
ដូូចជាមិិ នអីីទេ�។

រាងធំំ បន្តិិ� ចមែ�ន
តែ�វាស្តើ�ើ�ងដែ�រ។

អូូ យ!

ពាក់់ធ្វើ�� ើការងារតិិចតួួច
ដូូចជាគ្មាានបញ្ហាាអីីទេ�។
អីីយ៉ាាស់់ !?
ម៉េ�េចចឹឹ ង?

ល្អអ!
ចាំំស្អែ�ែកសាកប្រើ��ើវាពេ�លធ្វើ�ើ�ការ
ជាមួួយម៉ាាស៊ីី�នស្វាានបញ្ឈឈរមើ�ើល!

ថ្ងៃ�ៃបន្ទាាប់់

សុុវត្ថិ�ភា
ិ ពជាចម្ប
បង

មានស្រោ��មដៃ�
ពិិតជាស្រួ�ួលមែ�ន។

អូូ!
ជ្រុ�លបាត់
ុ
់!

អូូ!

គ្រោះ��ះថ្នាាក់់មែ�ន!

ចំំណុុចប្រ�យ័័ត្ននពេ�លធ្វើ�� ើការជាមួួយម៉ាាស៊ីី�ន
ទីី 1

ប្រ�យ័័ត្ននទាក់់ស្រោ��មដៃ�ចូូ ល!
ធ្វើ�� ើការជាមួួយម៉ាាស៊ីី�នកំំពុុងដំំ ណើ�ើរការអាច
មានហានិិ ភ័័យធ្វើ�� ើឲ្យយទាក់់ ដូូច្នេះ��មិ
ះ ិ នត្រូ�វូ ពាក់់
ស្រោ��មដៃ�ទេ�។

OFF！

កំំពុុងធ្វើ��អ្វីី�នឹ
ើ ឹ ង!
ហាមប្រើ��ើ

ស្រោ��មដៃ�!

ស្រោ��មដៃ�អាច
ធ្វើ�� ើឲ្យយទាក់់ចូូល
ចឹឹ ងបានគេ�ហាមនឹឹ ងណា៎៎!

ក្រ�លៀ�ៀសភ្នែ�ែកតែ�បន្តិិ�ច
ស្រោ��មដៃ�បាន
ទាក់់ចូូលក្នុុ�ង។

ទីី 2

ពេ�លឃ្លាាតពីីម៉ាាស៊ីី�នត្រូ�វូ ចុុ ចកុុងតាក់់OFF!

OFF

ពេ�លឃ្លាាតពីីម៉ាាស៊ីី�ននិិ ងពេ�លឈប់់ ធ្វើ��មួ
ើ ួយរយៈៈ
ត្រូ�ូវចុុចកុុងតាក់់បិិទ។

ពេ�លប្រើ��ើម៉ាាស៊ីី�នដែ�លកំំ ពុុងដំំ ណើ�ើ រការត្រូ�វូ ប្រ�យ័័ ត្នន!

សុំំ�ទោ�ស…!

ករណីីទីី២
គ្រោះ��ះថ្នាាក់់ពេ�លកំំពុុងកែ�ច្នៃ�ៃលោ�ហធាតុុ

ខំំរៀ�ៀនបែ�បនេះ�ះ
ពិិតជាប្រ�សើ�ើរណាស់់ !

អម្បាាញមិិ ញ
មានអ្ននកផ្សេ�េងកំំពុុងអាន

ម៉ាាស៊ីី�នចាស់់
ហើ�ើយសៀ�ៀវភៅ�ណែ�នាំំ
មានតែ�១ក្បាាល…

អូូ
តាមពិិតចឹឹ ងសោះ�ះ។

ី
វីវរហើ�ើ
យ!វា!

អូូ!
សៀ�ៀវភៅ�ណែ�នាំ!ំ

កំំពុុងតែ�
អានអ្វីី�នឹឹ ង?
ខ្ញុំំ��ត្រូ�វូ បានចាត់់តាំង
ំ ឲ្យយមើ�ើលការ
ខុុសត្រូ�វលើ�ើ
ូ ម៉ាាស៊ីី�នកាត់់នេះ�ះ។
អឺឺ…

មានចំំ ណុុចត្រូ�ូវស្វែ�ែងយល់់ បន្ថែ�ែម
ដូូច្នេះ��ខ្ញុំ
ះ ��ក៏
ំ ៏យកសៀ�ៀវភៅ�ណែ�នាំំនេះ�ះ
មកអានទៅ�។

អូូ !

ម៉េ�េចទៅ�!
មិិនអីីទេ�?

ទៅ�បាត់់
អូូយ!

មិិនបានទេ�!
គ្រោះ��ះថ្នាាក់់តិិចតួួចក៏៏ដោ�យ
ក៏៏ត្រូ�វរា
ូ យការណ៍៍
ទៅ�ថ្នាាក់់លើ�ើដែ�រ!

ឱ!
សៀ�ៀវភៅ�ណែ�នាំំ
មានតែ�១ក្បាាលផង
ឥឡូូវខ្ទេ�េចអស់់ !

មានរបស់់ ផ្សេ�េងចូូល
ធ្វើ�� ើឲ្យយទំំហំំកាត់់
ក៏៏ល្អៀ�ៀ�ង!

ដោ�យសារខ្ញុំំ��ខ្វះះ�ការប្រុ� ុងប្រ�យ័័ ត្នន
សុំំ�ទោ�ស…។

សូូមអង្វវរ!
ខ្ញុំំ��មិិនអីីទេ�
រឿ�ឿងនេះ�ះកុំំ�ឲ្យយគេ�ដឹឹ ង!
បើ�ើឲ្យយមេ�ការ
ដឹឹ ងរឿ�ឿងនេះ�ះ
គាត់់ច្បាាស់់ ជាខឹឹងខ្លាំំ�ង!

ពិិតជាត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�អញ្ចឹឹ�ង
មែ�នឬ?

សំំ ណាងហើ�ើយ
ដែ�លមិិ នមាន
គ្រោះ��ះថ្នាាក់់អីីធំំ។

បាទ?

ចំំណុុចប្រ�យ័័ត្ននពេ�លធ្វើ�� ើការកែ�ច្នៃ�ៃលោ�ហធាតុុ
ទីី 1

ពេ�លមានភាពខុុ សប្រ�ក្រ�តីីត្រូ�វូ រាយការណ៍៍!

សៀ�ៀវភៅ�ណែ�នាំំនិិងផលិិ តផល
ិ បាន។
អាចធ្វើ��ឡើ�ើ
ើ ងវិញ
សុុខភាពរស់់ ឯងគឺឺ
សំំ ខាន់់ ជាង មែ�នទេ�?
ពេ�លម៉ាាស៊ីី�នមានភាពខុុសប្រ�ក្រ�តីី ត្រូ�ូវឲ្យយដំំ ណឹឹងទៅ�កាន់់ អ្ននក
មើ�ើលការខុុសត្រូ�វូ នៅ�កន្លែ�ែងភ្លាាម។

ប្រ�សើ�ើនបើ�ើឯងមានរបួួស

ទីី 2

មិិ ត្តតរួ ួមការងារ និិ ង
គ្រួ�ួសារឯងនឹឹ ងបារម្ភភ។

សុុវត្ថិិ�ភាពជាចម្បបង!
ចូូរឲ្យយអាទិិភាពលើ�ើសុុវត្ថិ�ភា
ិ ព
និិ ងសុុខភាពរបស់់ ខ្លួួ�ន
និិ ងមិិ ត្តតរួ ួមការងារជាង
ផលិិ តផលនិិ ងវត្ថុុ�ផ្សេ�េងៗ។

ហើ�ើយខ្លួួ�នឯងផ្ទាាល់់ ក៏៏លំំបាក
ដែ�រ មែ�នទេ�?

សុំំ�ទោ�ស…!

បានហើ�ើយ!
ិ នូូវចំំណុុច
តោះ�ះពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិញ
ត្រូ�ូវប្រ�យ័័ត្នន!

ហាមដាក់់ ដៃ�ចូូ លក្នុុ�ងម៉ាាស៊ីី�នកំំ ពុុងដំំ ណើ�ើ រការ!

ករណីីទីី៣
គ្រោះ��ះថ្នាាក់់រអិិលនៅ�ក្នុុ�ងរោ�ងចក្រ�

សុំំ�ទោ�ស!
មានសម្លេ�េង
គ្រោ��កក្រា�កៗ!
ផលិិ តផលក៏៏
ខុុសប្រ�ក្រ�តីី!

មួួយណាៗ…
ជិិ តដល់់ ពេ�ល
ចេ�ញពីីធ្វើ�� ើការ
ហើ�ើយ។

អឺឺ…
អាមួួយនេះ�ះ

ខ្ចៅ�ៅដូូចជា
រលុុង។
ជួួយទៅ�យក
កេ�សឧបករណ៍៍មក!

ចាស់់ !

យប់់ នេះ�ះ
មានការរវល់់ ផង
មិិ នត្រូ�វតាមស្ត
ង់
ូ
ត ់ ដារ

ចឹឹ ងមិិ នអាចយកបានទេ�។

ទោះ�ះយ៉ាាងណាក៏៏ចង់់
ត្រ�ឡប់់ ទៅ�ទៀ�ៀង
ពេ�លដែ�រ!

កុំំ�រត់់!

អីីយ៉ាាស់់ ?
ដូូចខុុសអ្វីី�ម្យ៉ាា�ង?

អូូ

ចាស់់ !

倉ឃ្លាំ庫
�
ំង

ល្អអ!
ចេះ�ះមកដល់់
ទាន់់ ពេ�ល!

នៅ�ឯណា ៗ?

កំំពុុងប្រ�ញាប់់ ផង!
ដូូចជានៅ�ម្តុំំ��នេះ�ះ…។

ឃើ�ើញហើ�ើយ!
នៅ�ទីីនេះ�ះសោះ�ះ។

អីីយ៉ាាស់់!

ឱ!
ឡានអាត្រា�ក់់
បិិ ទផ្លូូ�វជិិតអស់់ !

ិ !
ទៅ�តាមផ្លូូ�វក្រោ��យវិញ

ប៉ុុ�ន្មាានថ្ងៃ�ៃក្រោ��យ

ចំំណុុចគួួរប្រ�យ័័ត្ននក្នុុ�ងរោ�ងចក្រ�
ទីី 1
រអិិលដួួលបាក់់ឆ្អឹឹ�ងដៃ�
ហើ�ើយត្រូ�ូវរបួួសមុុខទៀ�ៀត…

ក្នុុ�ងរោ�ងចក្រ�មិិនត្រូ�វូ រត់់
ហើ�ើយត្រូ�វូ ប្រ�យ័័ ត្នននៅ�កែ�ង
របត់់ !

ទីី 2

ចូូ រពាក់់ ស្បែ�ែកជើ�ើង
ិ ័ យ!
តាមការកំំ ណត់់ក្នុុ�ងវិន័

NG!

ពិិតជាយ៉ាាប់់ មែ�ន។
ប្រា�ប់់ ហើ�ើយប្រា�ប់់ ទៀ�ៀត
ថាកុំំ�ឲ្យយរត់់។
ពេ�លអន្ទះះ�សារខ្លាំំ�ង
នឹឹ ងធ្វើ�� ើឲ្យយយើ�ើងប្រ�ហែ�ស។

នៅ�ក្នុុ�ងរោ�ងចក្រ�និិ ងឃ្លាំំ�ងមិិ នត្រូ�វរត់
ូ ់ទេ� ត្រូ�ូវឈប់់ មើ�ើល
ឆ្វេ�េងស្តាំំ�ត្រ�ង់់ ចំំណុុចកែ�ងរបត់់ឬផ្លូូ�វបំំ បែ�ក។

ស្ថាានភាពបែ�បនោះ�ះ
យើ�ើងត្រូ�ូវតែ�ចងចាំំ!

ការរអិិលដួួល
នៅ�ក្នុុ�ងរោ�ងចក្រ�និិងឃ្លាំំ�ង
អាចបណ្តាាលឲ្យយ
មានរបួួសធ្ងងន់់ធ្ងងរ!

ទីី 3

ចូូ រប្រ�យ័័ ត្ននជំំហានជើ�ើង
ដើ�ើម្បីី�ការពាររអិិល!

注意！

ប្រ�យ័័ ត្នន!

ក្រៅ��ពីីការដក់់ទឹឹកលើ�ើឥដ្ឋឋ វត្ថុុ�លៀ�ៀនចេ�ញ កន្លែ�ែងចោ�ទ 

ខ្សែ�ែភ្លើ�ើ�ង ក៏៏ត្រូ�វប្រ�យ័
ូ
័ ត្នននឹឹងរថយន្តតដឹឹកទំំនិិញផងដែ�រ។

សូូមឈប់់ ពាក់់ស្បែ�ែកជើ�ើងដែ�លសឹឹ កក្រ�ឡានៅ�បាត 
ឬស្បែ�ែកជើ�ើងមានកែ�ង។

ត្រូ�វូ ប្រ�យ័័ ត្ននមែ�នទែ�នកុំំ� ឲ្យយ
រអិិលដួួ ល!

ករណីីទីី៤
គ្រោះ��ះថ្នាាក់់កើ�ើតឡើ�ើងពេ�លប្រើ��ើម៉ាាស៊ីី�នឆាប

សុំំ�ទោ�ស!
ខ្ញុំ��ដេំ �កខកហើ�ើយ!

យឺឺតណាស់់!
ការងារនៅ�គរ
ច្រើ��ើនណាស់់ !

ិ ពជាចម្បបង
សុុវត្ថិ�ភា

ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ការងារឆាបទាំំងនេះ�ះ
ជាការងាររបស់់ យើ�ើ ងទាំំងពីីរ។
ដោ�យសារតែ�ឯងមកយឺឺ ត
អាចបណ្តាាលឲ្យយការងារបន្ទាាប់់
ខកខានហើ�ើយ!

ទៅ�ផ្លាាស់់សម្លៀ�ៀ�កបំំពាក់់
ឲ្យយលឿ�ឿនមក!

សុំំ�ទោ�ស!

ចាស់់ !

ណែ៎�៎ !
ម៉េ�េចស្លៀ�ៀ�កពាក់់អញ្ចឹឹ�ង?
ែ
វ៉ែ�នតាការពារ
វៀ�ៀចហើ�ើយ!
ម៉ាាស់់ ការពារ
ក៏៏វៀ�ៀចដែ�រ!
ិ
ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�សងការយឺឺ តវិញ
សិិ ន។

ឡេ�វដៃ�អាវ
ឯកសណ្ឋាាន
មិិ នបានបិិ ទទេ�!

ល្អអ!

ទោះ�ះប្រ�ញាប់់ យ៉ាាងណា
ក៏៏មិិនអាចធ្វើ��ចឹ
ើ ឹ ងដែ�រ!

ចប់់ ១ហើ�ើយ!

ការពាក់់ឯកសណ្ឋាាននិិ ង
ឧបករណ៍៍ការពារ
ឲ្យយបានត្រឹ�ឹមត្រូ�វូ
គឺឺជាមូូលដ្ឋាាននៃ�សុុវត្ថិ�ភា
ិ ព!
ចាស់់ ។

ត្រូ�ូវប្រ�ញាប់់
ធ្វើ�� ើអាមួួយទៀ�ៀត!

ចំំណុុចប្រ�យ័័ត្ននពេ�លប្រើ��ើ ឧបករណ៍៍
ទីី 1

ត្រូ�វូ ពាក់់ ឯកសណ្ឋា
ា ននិិង
ឧបករណ៍៍ការពារ
ឲ្យយបានត្រឹ�ឹ មត្រូ�វូ តាមវិិន័័យ។

ទីី 2

ចូូ រពិិនិិត្យយមើ�ើល
វត្ថុុ�គ្រោះ��ះថ្នាាក់់នៅ�ជុំំ�វិិញ

អូូយ!!

ឈឺឺ!

ឯកសណ្ឋាាននិិ ងឧបករណ៍៍ការពារសុុវត្ថិ�ភា
ិ ព(វ៉ែ� ែនតា

ការពារ និិ ងម៉ាាស់់ ការពារ) ត្រូ�ូវពាក់់តាមការកំំណត់់។

ទីី 3

ម៉េ�េចហើ�ើយ?
មិិ នអីីទេ�!?

ឆេះ�ះដែ�រឬទេ�។

ត្រូ�វូ ប្រ�យ័័ ត្ននដោ�យឲ្យយម៉ាាស៊ីី�នឈប់់ 
ដំំ ណើ�ើ រការទាំំងស្រុ� ុង!

ចូូ រប្រុ� ុងប្រ�យ័័ ត្ននពេ�លប្រើ��ើ
ម៉ាាស៊ីី�នឆាប!

ម៉ាាស៊ីី�នឆាប
នៅ�លើ�ើតុុធ្លាាក់់ចុះះ�មក…
注意！
សុំំ�ទោ�ស…
ឯងដាក់់វា
ិ
មុុនពេ�លវាឈប់់ វិល
មែ�នទេ�?

ចូូរពិិនិិត្យយមើ�ើលជុំំ�វិិញតើ�ើមានសារធាតុុរំលា
ំ យ ឬវត្ថុុ�ងាយ

ិ
ម៉ាាស៊ីី�នឆាបក្រោ��យបិិ ទកុុងតាក់់ ត្រូ�ូវឲ្យយវាឈប់់ វិល
ទាំំងស្រុ� ុងសិិ នទើ�ើបដាក់់ទុុក។

ករណីីទីី៥
គ្រោះ��ះថ្នាាក់់នៅ�ពេ�លប្រើ��ើប្រា�ស់់ឧបករណ៍៍មិិនត្រឹ�ឹមត្រូ�វូ

ក្តៅ�ៅ!

សុំំ�ទោ�ស!

អីីយ៉ាាស់់!

ត្រូ�ូវយកសំំ ណរផ្សាារ
គ្រឿ��ឿងអេ�ឡិិចត្រូ�ូនិិចនេះ�ះ
លើ�ើបន្ទះះ�សៀ�ៀគ្វីី�…។

ខ្ញុំំ�� ក្តៅ�ៅ!

បានហើ�ើយ!

ចុុងក្បាាលផ្សាារ
នៅ�សល់់ សំំណរ
ច្រើ��ើនណាស់់ ។
បើ�ើប្រើ��ើអេ�ប៉ុុ�ងមិិ ន
អាចកម្ចាាស់់ វាចេ�ញទេ�។
រលាស់់ វាចេ�ញសិិ ន!

មិិ នអីីទេ�?

កំំទិិចសំំ ណរ
ខ្ទាាតមក
ចូូលភ្នែ�ែក…។

មានរឿ�ឿងអ្វីី�កើ�ើតឡើ�ើង?

ី
វីវរហើ�ើ
យ!
ទៅ�ពេ�ទ្យយភ្លាាម!

អឺឺ…
របួួសនោះ�ះយ៉ាាងម៉េ�េច
ហើ�ើយទេ�?

ក្តៅ�ៅ!

តែ�ឥឡូូវគ្មាានពេ�លទេ�!
ត្រូ�ូវប្រ�ញាប់់ ផង។

ភ្លេ�េចដាក់់វា
ិ !
លើ�ើជើ�ើងទ្រ�វិញ

ប្រ�ញាប់់ឡើ�ើង!
ប្រ�ញាប់់ឡើ�ើង!

បន្ទាាប់់ មក

ត្រូ�ូវប្រើ��ើដង្កាាប់់ កាត់់…។

ឈឺឺ!
អូូ យ!
រលៀ�ៀក!

ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ
សយម្ល៉េះ�ះ��!

ហ៊ឺឺ�យ

ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ
ពិិតជាសយ
មែ�ន។

ចំំណុុចប្រ�យ័័ត្ននពេ�លប្រើ��ើ ឧបករណ៍៍

គ្រោះ��ះថ្នាាក់់ថ្ងៃ�ៃមិិញ
អន់់ ចិិត្តតនឹឹងខ្ញុំំ��ទេ�?

ទីី 1

ហាមរលាស់់ កំំក្បាាលផ្សាារសំំ ណរ!

ＮＧ
បន្ទទប់់ ប្តូូ�រសម្លៀ�ៀ�
កបំំពាក់់នារីី

ＯＫ

ឯងនឿ�ឿយហត់់
ហើ�ើយ។

និិ យាយឲ្យយចំំ ទៅ�

គឺឺមកពីីមិិនបានអនុុវត្តតតាម

ិ ័ យសម្អាា តក្បាាលផ្សាារសំំ ណរ។
វិន័

ភ្នែ�ែកឯង
មិិ នអីីទេ�…?

ហាមរលាស់់ ក្បាាលផ្សាារសំំ ណរព្រោះ��ះវាគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ណាស់់ ។

ទីី 2

លែ�ងអីីហើ�ើយ?

ＮＧ

ត្រូ�វូ ដាក់់ ឧបករណ៍៍នៅ�កន្លែ�ែងត្រឹ�ឹ មត្រូ�វូ តាមការកំំ ណត់់!

ＯＫ

មិិ នប៉ះះ�ពាល់់
ដល់់ ភ្នែ�ែកទេ�!
ថ្ងៃ�ក្រោៃ ��យ
យើ�ើងត្រូ�ូវ
ប្រ�យ័័ ត្ននរៀ�ៀងខ្លួួ�ន!

ក្បាាលផ្សាារសំំ ណរត្រូ�វូ ដាក់់នៅ�លើ�ើជើ�ើងរបស់់ វា ហើ�ើយមិិ នត្រូ�វូ ដាក់់ដង្កាាប់់កាត់់ដោ�យបែ�រមុុខមកខ្លួួ�នទេ�។

សុំំ�ទោ�សផង។

ចូូ រប្រុ� ុងប្រ�យ័័ ត្ននពេ�លប្រើ��ើ ឧបករណ៍៍!

ករណីីទីី៦
គ្រោះ��ះថ្នាាក់់ពេ�លដឹឹកបន្ទះះ�ដែ�ក
ល្អអ!

អីីយ៉ាាស់់ !
ប៊ិះះ��!

បន្ទះះ�ដែ�កនេះ�ះ
ធ្ងងន់់ គ្រា�ន់់ បើ�ើ

អូូយ!

ការងារប្រើ��ើកម្លាំំ�ងចឹឹ ង
សម្រា�ប់់ ខ្ញុំ��ំគឺឺគ្មាានបញ្ហាា។
អូូ ! ម៉េ�េចហើ�ើយ?
មានគ្រោះ��ះថ្នាាក់់កើ�ើតឡើ�ើង!?

ដាក់់វាបញ្ឈឈរចឹឹ ង
បានវារអិិល!
របស់់ ដែ�លងាយរអិិល
ិ !
ត្រូ�ូវដាក់់វាផ្តេ�េកវិញ

ដឹឹ កដាក់់កន្លែ�ង
ែ ធ្វើ�� ើការ

ទម្លាាក់់ចុះះ�…។

បន្ទះះ�ដែ�ករអិិលមក
បុុកត្រូ�ូវដៃ�…។
ប៉ុុ�ន្តែ�ែ មិិ នអីីទេ�!

បាទ!
ខ្ញុំំ��នឹឹងប្រ�យ័័ ត្នន!

អម្បាាញមិិ ញ

មិិ នគួួរដាក់់ខុុសសោះ�ះ។
ពេ�លធ្វើ�ើ�ការ

ត្រូ�ូវប្រ�យ័័ត្ននមែ�នទែ�ន។

អូូ យ!?
បន្ទះះ�ដែ�ក
ត្រូ�ូវដាកវាផ្តេ�េក។

ជួួយផង!

ទោះ�ះអញ្ចឹឹ�ងក៏៏នៅ�
សល់់ ច្រើ��ើនដែ�រ។
ត្រូ�ូវប្រ�ញាប់់

អូូ យ ឈឺឺ ។

ធ្វើ�� ើវាឲ្យយឆាប់់ ចប់់ ។

ម៉េ�េចនឹឹ ង?
ឮសម្លេ�េងខ្លាំំ�ងទៀ�ៀតហើ�ើយ!?
ល្អអ!
ណែ៎�៎ !
មិិ នអីីទេ�?
មានរបួួសទេ�?

ចំំណុុចប្រ�យ័័ត្ននពេ�លជញ្ជូ�ន
ូ បន្ទះះ�ដែ�ក
សុុវត្ថិ�ភា
ិ ពជាច
ម្បបង

ទីី 1
ពេ�ទ្យយប្រា�ប់់ ថា
ប៉ុុ�ន្មាានថ្ងៃ�ទៀ�
ៃ ៀត
នឹឹ ងជាហើ�ើយ។

ចូូ រពាក់់ ឧបករណ៍៍ការពារ
តាមការកំំ ណត់់!

ＮＧ

ប៉ុុ�ន្តែ�ែ

ហាមមួួ លដៃ�អាវឡើ�ើង!

ＯＫ

ខ្ញុំំ��រំខា
ំ ន
ដល់់ អ្ននកហើ�ើយ។

ចូូរពាក់់ស្រោ��មដៃ�និិ ងស្បែ�ែកជើ�ើងសុុវត្ថិ�ភា
ិ ពតាមការកំំណត់់។

សំំ ណាងហើ�ើយ
ដែ�លមិិ នអីី។

ទីី 2

ទីី 3

ហាមដាក់់ បន្ទះះ�ដែ�កបញ្ឈឈរ!

ＮＧ

ＯＫ

注意！

បើ�ើប្រុ� ុងប្រ�យ័័ ត្នន
គឺឺអាចការពារបាន។
បន្ទះះ�ក្តាារមិិ នត្រូ�វូ ដាក់់បញ្ឈឈរទេ�ព្រោះ��ះវាគ្រោះ��ះថ្នាាក់់។
ត្រូ�ូវដាក់់ឲ្យយផ្តេ�េក និិ ងដាក់់ឲ្យយស្មើ�ើ�។

ពេ�លធ្វើ�ើ�ការមិិ នត្រូ�វមួ
ូ ួលដៃ�អាវឡើ�ើងទេ�។ ចូូរពាក់់ឲ្យយបាន
ត្រឹ�ឹមត្រូ�វូ ។

ចូូ រប្រ�យ័័ ត្ននពេ�លលើ�ើក
របស់់ ធ្ងងន់់!

នៅ�បន្តិិ�ចទៀ�ៀតទេ�
ទ្រាំ�ំតិិចទៅ� បានហើ�ើយ!

ករណីីទីី៧
គ្រោះ��ះថ្នាាក់់រលាក/ឆេះ�ះពេ�លធ្វើ�� ើការងារផ្សាារ

អូូ យ!
កំំដៅ�ដែ�លទើ�ើបផ្សាារហើ�ើយ

ភាយចេ�ញមកបណ្តើ�ើ�រៗហើ�ើយ។

ល្អអ!
បន្ទាាប់់ មក យកអានេះ�ះ
ទៅ�កន្លែ�ែងធ្វើ�� ើការរួ ួចចប់់ ហើ�ើយ។

មិិនបានទេ�!
ក្តៅ�ៅណាស់់!

ឈឺឺ!

ទើ�ើបតែ�ផ្សាារហើ�ើយប៉ុុ�ន្តែ�ែ
បើ�ើកាន់់ ផ្នែ�ែកផ្ទុុ�យ
ប្រ�ហែ�លមិិ នអីីទេ�។
ណែ៎�៎ ! ខ្ញុំំ��បានឃើ�ើញហើ�ើយ!
បន្ទះះ�ដែ�កដែ�លទើ�ើប
ផ្សាារហើ�ើយមិិ នត្រូ�វូ យកដៃ�
ទៅ�ប៉ះះ�វាទេ�។

អូូ …!
សុំំ�ទោ�ស!

អញ្ចឹឹ�ង
កែ�ខ្លួួ�នហើ�ើយ
ចាប់់ ផ្តើ�ើ�មធ្វើ�ើ�ការទៀ�ៀត!

អូូ !
ក្រ�ណាត់់ជូូតប្រេ��ង
ត្រូ�ូវផ្កាាភ្លើ�ើ�ងឆេះ�ះហើ�ើយ!

យីី ?
កន្លែ�ែងធ្វើ�� ើការនេះ�ះ
ប្រ�ឡាក់់សុុទ្ធតែ�ប្រេ
ធ ��ង។

វីវី រហើ�ើយ!
ពន្លលត់់សិិន!

បានហើ�ើយ!
ប្រ�ញាប់់ ផង!

ជូូតវាឲ្យយស្អាា តសិិ ន
ទើ�ើបបាន។

អូូ!

ភ្លើ�ើ�ង!

ល្អអ!
ផ្សាាររួ ួចហើ�ើយ!

ទើ�ើបតែ�ត្រូ�ូវបានថាឲ្យយផង
លើ�ើកនេះ�ះត្រូ�ូវរង់់ចាំ ំ
ឲ្យយវាបាត់់ក្តៅ�ៅសិិ ន។

អាចង្រៃ��!
មិិ នបានទេ�!
វាមិិ នរលត់់សោះ�ះ!

កំំពុុងធ្វើ��អ្វីី�នឹ
ើ ឹ ង!

ចំំណុុងប្រ�យ័័ត្ននពេ�លធ្វើ�� ើការងារផ្សាារ
ទីី 1

ហាមប៉ះះ�ពេ�លផ្សាារហើ�ើយភ្លាាម!

អូូ !
សុំំ�ទោ�ស!

សូូមកុំំ�ប៉ះះ�ផ្នែ�ែកលោ�ហធាតុុ
ទៅ�
OX មន្ទីី� រពេ�ទ្យយទូូ

សំំ ណាងហើ�ើយដោ�យជួួយពន្លលត់់ភ្លើ�ើ�ង
ឲ្យយខ្ញុំំ��បានទាន់់ ពេ�លវេ�លា

ទើ�ើបខ្ញុំំ��រលាកតែ�បន្តិិ�ចបែ�បនេះ�ះ។

ិ ័ យហើ�ើយធ្វើ�� ើឲ្យយខ្លួួ�នរបួួស
បើ�ើមិិ នគោ�រពវិន័

មិិ ត្តតរួ ួមការងារនិិ ងគ្រួ�ួសារត្រូ�វូ បារម្ភភពីីយើ�ើ ង។
បើ�ើធ្វើ�ើ�ការលែ�ងបាន
អាចនឹឹ ងបាត់់បង់់ចំំណូូលទៀ�ៀត

ដូូចជាបន្ទះះ�ក្តាារក្រោ��យផ្សាារ
ហើ�ើយភ្លាាម។

ទីី 2

ិ !
មុុ នពេ�លចាប់់ ផ្តើ�ើ�មធ្វើ�ើ�ការត្រូ�វូ ពិិនិិត្យយមើ�ើលជុំំ�វិញ

មុុនចាប់់ ផ្តើ�ើ�មធ្វើ�ើ�ការផ្សាារ ត្រូ�ូវពិិនិិត្យយមើ�ើលជុំំ�វិិញ
មានវត្ថុុ�ងាយឆេះ�ះឬអត់់។

ពេ�លនោះ�ះអ្ននកលំំ បាកគឺឺខ្លួួ�នឯង!

ត្រូ�ូវប្រុ� ុងប្រ�យ័័ ត្ននទើ�ើបបាន។
បើ�ើពន្លលត់់ភ្លើ�ើ�ងមិិ នទាន់់ទេ�
អាចនឹឹ ងបង្កកឲ្យយកើ�ើតមាន
អគ្គីី�ភ័័យផងក៏៏មិិនដឹឹង!

ចូូ រប្រុ� ុងប្រ�យ័័ ត្ននចំំពោះ�ះការរលាកនិិងការឆេះ�ះកើ�ើតឡើ�ើងនៅ�ពេ�លធ្វើ�ើ�ការងារផ្សាារ។

ករណីីទីី៨
គ្រោះ��ះថ្នាាក់់កើ�ើតឡើ�ើងពេ�លមានបញ្ហាាគ្រឿ��ឿងម៉ាាស៊ីី�ន
ចូូរលាងសម្អាា តសម្ភាារៈៈ
ដោ�យប្រើ��ើម៉ាាស៊ីី�នលាង។

ដាក់់សម្ភាារៈៈ
ចូូលក្នុុ�ងកន្ត្រ�រក

ប៉ុុ�ន្មាាននាទីី ក្រោ��យ
ដូូចចំំ ឡែ�ក?

ដកឌុុយភ្លើ�ើ�ង
ចេ�ញសិិ ន។

លាងរួ ួចហើ�ើយ
ម៉េ�េចក៏៏មិិនឃើ�ើញចេ�ញមកចឹឹ ង?

មូូលហេ�តុុអ្វីី�?

ចាប់់ផ្តើ�ើ�ម!

អូូ!!

ដឹឹ ងហើ�ើយ!

ចាំបន្តិិ�
ំ ច

នឹឹងភ្លឺឺ�ចែ�ងចាំង
ំ !

ល្អអ តទៀ�ៀត!
ទៅ�មុុខទៀ�ៀតហើ�ើយ!

មានក្រ�ណាស់់ ជាប់់
នៅ�នឹឹ ងធ្មេ�ញ
េ មីី ញ៉ុុ� ង
ចឹឹ ងបានអត់់ចេ�ញ!

ទាញវាចេ�ញមក
គឺឺបានហើ�ើយ។

ណែ�! មានរឿ�ឿងអីីនឹឹង!

អូូយ ឈឺឺ!!

ខ្ញុំំ��កំំពុុងធ្វើ�� ើការ
ផ្សាារក្បាាលប៊ូូ�ឡុុង…។
ណែ�!
មានរឿ�ឿងអ្វីី�កើ�ើតឡើ�ើង!?

សុំំ� សុំំ�ទោ�ស!
មានរបួួសហើ�ើយ!
ឆាប់់ ធ្វើ�� ើការសង្គ្រោះ��ះ�បឋម!

អូូ!

មានរឿ�ឿងអ្វីី�កើ�ើតឡើ�ើង!?

យីី !?
ក្បាាលប៊ូូ�ឡុុងវៀ�ៀចហើ�ើយ

មានតែ�យកដៃ�
រុ ុញវាទេ�។

ចំំណុុចប្រ�យ័័ត្ននពេ�លមានភាពមិិន
ប្រ�ក្រ�តីីអំំឡុុងពេ�លធ្វើ�� ើការជាមួួយម៉ាាស៊ីី�ន

ពេ�លនោះ�ះ ខ្ញុំំ��

ប្រើ��ើជើ�ើងជាន់់ កុុងតាក់់

ដោ�យមិិ នបានឈប់់ …
ហើ�ើយ ភ្លេ�េចខ្លួួ�ន។

ទីី 1

មិិនត្រូ�វូ ចាត់់ ការដោ�យខ្លួួ�នឯងទេ� ត្រូ�វូ រាយការណ៍៍ភ្លាាម!

ពេ�លម៉ាា ស៊ីី�នមានភាពខុុសប្រ�ក្រ�តីី មិិ នត្រូ�វូ ចាត់់ការដោ�យខ្លួួ�នឯងទេ�
ត្រូ�ូវឲ្យយដំំ ណឹឹងទៅ�កាន់់ អ្ននកមើ�ើលការខុុសត្រូ�វូ នៅ�កន្លែ�ែងភ្លាាម។

អូូយ!

…ហើ�ើយ
ក៏៏ទៅ�ជាចឹឹ ងទៅ�។

ទីី 2
ឆាប់់ ទៅ�
មន្ទីី�រពេ�ទ្យយ។

ពេ�លមានបញ្ហាាកើ�ើតឡើ�ើងអំំ ឡុុងពេ�លធ្វើ�ើ�ការជាមួួ យម៉ាាស៊ីី�ន
ត្រូ�វូ ចុុ ចកុុងតាក់់ OFF!

ប៉ុុ�ន្មាានថ្ងៃ�ៃក្រោ��យ
ឯងទាំំង២នាក់់ត្រូ�វដឹ
ូ ឹ ង។
ពេ�លធ្វើ�ើ�ការជាមួួយម៉ាាស៊ីី�ន
ដាច់់ ខាតត្រូ�ូវប្រុ� ុងប្រ�យ័័ ត្នន។

ពេ�លមានបញ្ហាា កើ�ើតឡើ�ើងអំំឡុុងពេ�លធ្វើ�ើ�ការ
ជាមួួយម៉ាាស៊ីី�ន ដាច់់ ខាតត្រូ�ូវបិិតកុុងតាក់់!

ពេ�លមានបញ្ហាាកើ�ើតឡើ�ើងអំំ ឡុុងពេ�លធ្វើ�ើ�ការជាមួួ យម៉ាាស៊ីី�ន ត្រូ�វូ ឈប់់ /ហៅ�ប្រា�ប់់ /រង់់ ចាំ!ំ

គ្រោះ��ះថ្នាាក់់ការងារ
មិិ នមែ�នគ្រា�ន់់ តែ�ជារឿ�ឿង
របស់់ អ្ននកដទៃ�ទេ�វាជាបញ្ហាាដែ�ល
នៅ�ក្បែ�ែរខ្លួួ�នយើ�ើងជានិិ ច្ចច។

យល់់ ហើ�ើយ…

ចូូរចងចាំថា
ំ
ិ ័ យគឺឺជាការ
ការគោ�រពវិន័

ការពារ«រាងកាយ» «គ្រួ�សា
ួ រ»
«ការរស់់នៅ�»របស់់ខ្លួ�ួន។

ហានិិ ភ័័យគឺឺមាន

នៅ�ក្បែ�ែរខ្លួួ�នយើ�ើងជានិិ ច្ចច
យល់់ ទេ�?

ដើ�ើម្បីី�ការពារពេ�លមានអ្វីី�កើ�ើតឡើ�ើង
ការប្រ�ស្រ័�័ យទាក់់ទងគ្នាា នៅ�កន្លែ�ែងធ្វើ�� ើការ
គឺឺមានសារៈៈសំំ ខាន់់ ខ្លាំំ�ងណាស់់ ។

តើ�ើកន្លែ�ែងធ្វេ�េសប្រ�ហែ�ល
របស់់ តួួអង្គគទាំំងឡាយ
មានដូូចនរណាខ្លះះ�?

អីីគេ�?
និិ យាយថាម៉េ�េច?

ល្អអ!

ចូូ រប្រុ� ុងប្រ�យ័័ ត្នននឹឹងគ្រោះ��ះ

ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមានសុុវត្ថិ�ភា
ិ ពនិិ ងអនាម័័ យ
ិ ័យ
នៅ�កន្លែ�ែងធ្វើ�� ើការចាំំបាច់់ ត្រូ�វមាន
ការគោ�រពវិន័
ូ
និិ ងស្មាារតីីយកចិិ ត្តតទុុកដាក់់ពីីមនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា ។

ថ្នាាក់់ការងារហើ�ើយខំំ ប្រឹ�ឹង
ធ្វើ�� ើការរាល់់ ថ្ងៃ�ៃ!

ហើ�ើយ……

មែ�នហើ�ើ

យ

ិ ័ យផលិិតកម្មមទាំង
វិស័
ំ ៣

ចូូរប្រុ� ុងប្រ�យ័័ ត្នននឹឹងករណីីបែ�បនេះ�ះផងដែ�រ!

ិ ័ យឲ្យយបានខ្ជាាប់់ ខ្ជួួ�ន
ចូូ រគោ�រពវិន័

គន្លឹះះ��ដើ�ើម្បីី�សុុវត្ថិ� ិភាពនិិងសុុខភាព!
ចូូរយកចិិត្តតទុុកដាក់់នឹឹងការរៀ�ៀបចំំសម្លៀ�ៀ�កបំំពាក់់!

ការមួួលដៃ�អាវឡើ�ើង ឬពាក់់គ្រឿ��ឿងអលង្កាារពេ�លធ្វើ�ើ�ការ គឺឺមាន
គ្រោះ��ះថ្នាាក់់ណាស់់ ដូូច្នេះ��សូ
ះ ូមបញ្ឈឈប់់ ។

សក់់វែ�ងអាចនាំំឲ្យយមានគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ផងដែ�រ សូូមចងឲ្យយខ្លីី�ហើ�ើយ
ដាក់់ចូូលក្នុុ�ងមួួក។

ចូូរពាក់់ឧបករណ៍៍ការពារតាមការកំំណត់់។

ចូូរពាក់់ឲ្យយបានត្រឹ�ឹមត្រូ�វតាម
ការកំំណត់់ កុំំ�ឲ្យយវៀ�ៀច ឬមាន
ូ

ចន្លោះ�ះ�ប្រ�ហោ�ង។

ករណីីរហែ�ក ឬខូូចរូ ូបរាង ឬប្រ�ឡាក់់ខ្លាំំ�ង ចូូរប្តូូ�រថ្មីី� ។

ដើ�ើម្បីី�ការពារខ្លួួ�នពីី គ្រោះ��ះថ្នាាក់់ការងារ!

ិ ី ការងារ!
ចូូរគោ�រពតាមនីីតិិវិធី

ិ ី ដែ�លបានកំំណត់់។ កុំំ�ប្តូូ�រ ឬ
ពេ�លធ្វើ�ើ�ការ ត្រូ�ូវគោ�រពតាមនីី តិិវិធី
សង្ខេ�េបតាមចិិត្តតខ្លួួ�ន។

កន្លែ�ែងធ្វើ�� ើការនិិ ងផ្លូូ�វដើ�ើរត្រូ�ូវយកចិិ ត្តតទុុកដាក់់អនុុវត្តត4S 
ដោ�យធ្វើ�� ើការរៀ�ៀបចំំ /ធ្វើ�� ើឲ្យយមានសណ្តាាប់់ ធ្នាាប់់/សម្អាា ត/
រក្សាាភាពស្អាា ត(មើ�ើលក្នុុ�ងមេ�រៀ�ៀនរួ ួម)។

ចៀ�ៀសវាងទង្វើ��ធ្វេើ �េសប្រ�ហែ�ស!

ចូូរកុំំ�ដើ�ើរបណ្តើ�ើ�រប្រើ��ើទូូរស័័ ព្ទទបណ្តើ�ើ�រ ព្រោះ��ះវាអាចបង្កកគ្រោះ��ះថ្នាាក់់។

កុំំ�នៅ�ក្បែ�ែរគ្រឿ��ឿងយន្តតស្ទូូ�ចទំំនិិញ។

ស្វែ�ែងយល់់ តាមរយៈៈគំំនូូរជីីវចល

ិ ័ យផលិិតកម្មមទាំង
សុុវត្ថិិ�ភាពនិិងអនាម័័យក្នុុ�ងវិស័
ំ ៣
ចេ�ញផ្សាាយខែ�មីី នា ឆ្នាំំ�២០២០

ចេ�ញផ្សាាយដោ�យ៖ ក្រ�សួួងសុុខាភិិបាល ការងារ និិ ងសុុខុុមាលភាព
រៀ�ៀបចំំ ដោ�យ៖	ក្រុ� ុមហ៊ុុ�នស្រា�វជ្រា�វព័័ត៌៌មានមីីហ្ស៊ូូ��ហូូ

កែ�សម្រួ�ួលដោ�យ៖	គណកម្មមការជម្រុ� ុញការរៀ�ៀបចំំ សម្ភាារៈៈអប់់ រំសុ
ិ ពនិិ ងអនាម័័ យការងារ
ំ ុវត្ថិ�ភា

	ក្រុ� ុមការងាររៀ�ៀបចំំ សម្ភាារៈៈអប់់ រំសុ
ិ ពទាក់់ទងនឹឹ ងវិិស័័យផលិិ តកម្មមទាំង
ំ ុវត្ថិ�ភា
ំ ៣
ផលិិ តដោ�យ៖	ក្រុ� ុមហ៊ុុ�នសៃ�ដុុលាញ់់

កន្លែ�ែងទំំ នាក់់ ទំំនងពាក់់ ព័័ន្ធធនឹឹងឯកសារនេះ�ះ

ក្រួ�ួងសុុខាភិិបាល ការងារ និិ ងសុុខុុមាលភាព
មន្ទីី�រស្តតង់់ដារការងារ ផ្នែ�ែកសុុវត្ថិ�ភា
ិ ពនិិ ងអនាម័័ យ ការិិយាល័័ យសុុវត្ថិ�ភា
ិ ព

