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鋳造の安全衛生
ស្វែ�ែងយល់់តាមរយៈៈគំំនូូរជីីវចល

សុុវត្ថិ�ភា
ិ ពអនាម័័យការងារធ្វើ�ើ�ពុុម្ពព

វី ីដេ�អូូនេះ�ះត្រូ�ូវបានរៀ�ៀបរៀ�ៀងឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�ឲ្យយអ្ននកធ្វើ��ើការនៅ�កន្លែ�ែងការងារធ្វើ�ើ�ពុុម្ពព
អាចសិិក្សាាពីីមូូលដ្ឋាាននៃ�សុុវត្ថិ�ភា
ិ ព និិងអនាម័័យ។

ភាសាខ្មែ�ែរ
クメール語

ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះយើ�ើងរៀ�ៀនពីី
សុុវត្ថិ�ភា
ិ ពអនាម័័យនៅ�
កន្លែ�ែងការងារធ្វើ�ើ�ពុុម្ពព!

តោះ�ះ
មកមើ�ើលស្ថាានភាពកើ�ើតឡើ�ើង
នៃ�គ្រោះ��ះថ្នាាក់់ការងារ។
បាទ/ចា៎៎ !

តោះ�ះ យើ�ើងមកមើ�ើល
មូូលហេ�តុុចម្បបងនៃ�
គ្រោះ��ះថ្នាាក់់ការងារ។

អត្រា�កើ�ើតមានគ្រោះ��ះថ្នាាក់់បង្កកឲ្យយស្លាាប់់
ឬរបួួសនៅ�កន្លែ�ែងការងារធ្វើ�ើ�ពុុម្ពព

1

ត្រូ�ូវបានគាប/ត្រូ�ូវបានទាក់់ចូូល

31 %

2

ការប៉ះះ�នឹឹងវត្ថុុ�មានកម្តៅ�ៅខ្ពពស់់

13 %

ដោ�យសារវាជាងការងារប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់

3

ខ្ទាាត/ធ្លាាក់់មកពីីលើ�ើ

11 %

ហើ�ើយត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ការបញ្ជា
ា ម៉ាា ស៊ីី�នទៀ�ៀត

4

រអិិលដួួល

10 %

5

សកម្មមភាពផ្ទុុ�យ/ការធ្វើ�ើ�ទាំំងបង្ខំំ�

សម្ភាារៈ�ធុុញធ្ងងន់់ជាមួួយនឹឹងកម្តៅ�ៅខ្ពពស់់
ដូូច្នេះ�ះ�ត្រូ�ូវប្រ�យ័័ត្ននពីីសុុវត្ថិ�ិភាព។

មែ�នហើ�ើយ!

9%

យោ�ង៖ ក្រ�សួួងសុុខាភិិបាល ការងារ និិងសុុខុុមាលភាព «ស្ថាានភាពកើ�ើតឡើ�ើងនៃ�

គ្រោះ��ះថ្នាាក់់ការងារបែ�ងចែ�កតាមប្រ�ភេ�ទគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ ឆ្នាំំ�២០១៩»

(គណនាតាមតួួរលេ�ខសរុប
ុ នៃ�ការងារធ្វើ�ើ�ពុុម្ពព និិងការងារមិិនមែ�នធ្វើ�ើ�ពុុម្ពពដែ�ក)

ដូូច្នេះ�ះ�មានការបារម្ភភចំំពោះ�ះផលប៉ះះ�ពាល់់ដោ�យសារលំំអងធូូលីី។

តើ�ើគេ�ធ្វើ�ើ�ការងារ
បែ�បណាខ្លះះ�ទៅ�?

តើ�ើត្រូ�ូវប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្នន
ជាមួួយនឹឹង

ចំំណុុចណាខ្លះះ�ដែ�រ?

មិិនមែ�នគ្រា�ន់់តែ�ការពារគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ទេ�
ចាំំបាច់់ត្រូ�ូវការពារការពិិការដោ�យសារ
លំំអងធូូលីីផងដែ�រ។

ពិិតមែ�នហើ�ើយ។

ឧទាហរណ៍៍ តើ�ើមានវិ ិន័័យ
បែ�បណាខ្លះះ�ដែ�រ?

តោះ�ះ មកមើ�ើល

ពេ�លត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ និិងជួួសជុុលម៉ាា ស៊ីី�ន
ដំំបូូងត្រូ�ូវបញ្ឈឈប់់ម៉ាាស៊ីី�នសិិន។
ក្រោ��យបញ្ជា
ា ក់់ច្បាាស់់ថា

ម៉ាា ស៊ីី�នឈប់់ប្រា�កដមែ�ន ទើ�ើបចាប់់ផ្តើ�ើ�ម

ឧទាហរណ៍៍ជាក់់ស្តែ�ែងនៃ�

ធ្វើ��កា
ើ រ ទាំំងនេះ�ះជាចំំណុុចសំំខាន់់។

គ្រោះ��ះថ្នាាក់់ការងារ!

ឧទាហរណ៍៍ ដៃ�ត្រូ�ូវបានទាក់់ចូូល
ម៉ាា ស៊ីី�នរុុញទំំនិិញដោ�យខ្សែ�ែពាន
ធ្វើ��ឲ្យ
ើ យរងរបួួសធ្ងងន់់

គឺឺបែ�បនេះ�ះទេ�។
ស្មាានតែ�មានវិ ិន័័យអីី

ក៏៏មានសេ�ចក្តីី�រាយការណ៍៍ស្តីី�ពីី
ករណីីស្លាាប់់ដោ�យសាររាងកាយ
គាបជាប់់នឹឹងម៉ាា ស៊ីី�ន ឬគ្រឿ��ឿងពុុម្ពព។

ហេ�តុុអ្វីី�បានជា

កត្តាាសំំខាន់់មួួយក្នុុ�ងចំំណោ�មនោះ�ះគឺឺ

កើ�ើតឡើ�ើងបែ�បនេះ�ះ?

ដើ�ើម្បីី�រក្សាាសុុវត្ថិ�ិភាព។

មានគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ការងារ

ស្មុុ�គស្មាា ញខ្លាំំ�ង។

ដើ�ើម្បីី�បញ្ឈឈប់់កុំំ�ឲ្យយមាន
គ្រោះ��ះថ្នាាក់់ការងារ
សំំខាន់់ត្រូ�ូវគោ�រពវិ ិន័័យ
ជាដាច់់ខាត!

មិិនបានគោ�រពតាមវិ ិន័័យ*

បា បាទ!
*វិ ិន័័យដើ�ើម្បីី�រក្សាាសុុវត្ថិ�ិភាព ត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដោ�យមិិនមែ�នផ្អែ�ែកតាមច្បាាប់់មួួយមុុខទេ�
វាគឺឺយោ�ងតាមប្រ�វត្តិិ�គ្រោះ��ះថ្នាាក់់ និិងការបរាជ័័យជាច្រើ�ើ�ននាអតីីតកាលផងដែ�រ។

ហា៎៎ ?

ក្រៅ��ពីីនេះ�ះ មានគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ជាច្រើ�ើ�នកើ�ើតឡើ�ើង

តាមធម្មមតាតើ�ើត្រូ�ូវប្រ�យ័័ត្នន

នៅ�ពេ�លស្ទូូ�ច។ មានគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ធំំៗដូូចជា

ដោ�យរបៀ�ៀបណាល្អអ?

បុុកត្រូ�ូវពុុម្ពពដែ�លត្រូ�ូវបានស្ទូូ�ចឡើ�ើង
ឬគាបជាប់់នឹឹងជញ្ជាំំ�ងជាដើ�ើម។

តើ�ើឯងស្គាាល់់4Sទេ�?

4S គឺឺ Seiri (ការរៀ�ៀបចំំ)

Seiton (ការធ្វើ�ើ�ឲ្យយមានសណ្តាាប់់ធ្នាាប់់)

Seiso (ការសម្អាាត) Seiketsu (ការធ្វើ�ើ�ឲ្យយស្អាាត)
ទាំំងនេះ�ះគឺឺជាមូូលដ្ឋាាននៃ�សុុវត្ថិ�ភា
ិ ព។

ត្រូ�ូវប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្ននចំំពោះ�ះការធ្លាាក់់ពុុម្ពព និិងសាច់់ពុុម្ពព។
ទម្ងងន់់របស់់វាមានដល់់រាប់់រយគីីឡូូ ដូូច្នេះ�ះ�

Seiri

Seiso

(ការសម្អាាត)

(ការរៀ�ៀបចំំ)

Seiketsu

(ការធ្វើ�ើ�ឲ្យយស្អាាត)

បើ�ើធ្លាាក់់ត្រូ�ូវក្បាាល ឬត្រូ�ូវបានសង្កកត់់ពីីលើ�ើ
អាចនឹឹងធ្វើ��ឲ្យ
ើ យបាត់់បង់់ជីីវិ ិតក៏៏មាន។

Seiton

(ការធ្វើ�ើ�ឲ្យយមានសណ្តាាប់់ធ្នាាប់់)

ការងារគឺឺនៅ�ក្បែ�ែរ

គ្រោះ��ះថ្នាាក់់ជានិិច្ចច។
អញ្ចឹឹ�ងហើ�ើយទើ�ើបនិិយាយថា

ការគោ�រពវិ ិន័័យឲ្យយបានខ្ជាាប់់ខ្ជួួ�ន
គឺឺសំំខាន់់ណាស់់។

តោះ�ះ

ម្យ៉ាា� ងវិ ិញទៀ�ៀត ដើ�ើម្បីី�ការពារខ្លួួ�នឲ្យយបានល្អអ

ការពាក់់ឧបករណ៍៍ការពារគឺឺមានសារៈ�សំំខាន់់។
ចាំំបាច់់ត្រូ�ូវជ្រើ�ើ�សរើើ�សឲ្យយត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវស្រ�បតាម

គោ�លដៅ�ប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ ព្រោះ��ះវាមានច្រើ�ើ�នប្រ�ភេ�ទ។

ទៅ�កន្លែ�ែងជាក់់ស្តែ�ែង
ឧទាហរណ៍៍ ដើ�ើម្បីី�ការពារលំំអងធូូលីី
ការពាក់់ម៉ាាស់់គឺឺមានប្រ�សិិទ្ធធភាព។

ពិិនិិត្យយមើ�ើល!

ករណីីទីី១

រលាក

បរិ ិក្ខាារប្តូូ�រខ្យយល់់ចេ�ញចូូល

ល្អអ

លាបចប់់ហើ�ើយ។

ដោ�យសារតែ�ថ្នាំំ�លាបពុុម្ពព

ពុុម្ពពខ្សាាច់់នេះ�ះ
ចាំំជួួយលាប
ទុុកឲ្យយផង។

គឺឺជាសារធាតុុរំ ំលាយសរី ីរាង្គគ

ត្រូ�ូវពាក់់ម៉ាាស់់ការពារ
កុំំ�ឲ្យយពុុល នេះ�ះគឺឺជា
ចំំណុុចសំំខាន់់។

បន្ទាាប់់មក

ត្រូ�ូវបាញ់់ភ្លើ�ើ�ងដាក់់។

អា៎៎ !
យ៉ាា ប់់ហើ�ើយ!

សារធាតុុរំ ំលាយសរី ីរាង្គគ

ងាយនឹឹងធ្វើ��ឲ្យ
ើ យឆេះ�ះណាស់់
ដូូច្នេះ�ះ�ត្រូ�ូវប្រ�យ័័ត្ននចំំពោះ�ះ
ភ្លើ�ើ�ងឲ្យយបានល្អអ។

ថ្នាំំ�លាបពុុម្ពពបាន

បន្ទាាប់់ពីីលាបហើ�ើយ

បាញ់់ភ្លើ�ើ�ងដាក់់ បែ�បនេះ�ះ
ធ្វើ��ឲ្យ
ើ យផ្ទៃ�ៃខាងលើ�ើ
ទៅ�ជារឹ ឹង។

បាទ

ខ្ញុំំ��យល់់ហើ�ើយ!

ប្រ�ឡាក់់ជាប់់នឹឹង
ឯកសណ្ឋា
ា ន។

មិិនមាន

បញ្ហា
ា អីីធំំដុំំ�ទេ�។

ត្រូ�ូវយកចិិត្តតទុុកដាក់់ឡើ�ើងវិ ិញ

អូូយ!

ក្តៅ�ៅ ក្តៅ�ៅ!

ជួួយខ្ញុំំ��ផង!

ណែ៎�៎!
មានរឿ�ឿងអីីហ្នឹឹ�ង?

អូូ ឆេះ�ះ

តើ�ើឯងមិិនអីីទេ�?

ឆេះ�ះហើ�ើយ។

ឈឺឺ...។

លោ�កអើ�ើយ!

ភ្លើ�ើ�ងឆេះ�ះឯកសណ្ឋា
ា ន
ហើ�ើយ។

រលាកខ្លាំំ�ងណាស់់

ឆាប់់យកអីីស្អំំ�ឲ្យយលឿ�ឿន!

ការសង្ខេ�េបអំំពីីករណីីទីី១
1 នៅ�កន្លែ�ែងធ្វើ��កា
ើ រងារ

1
ខ្ញុំំ��នាំំឯងទៅ�
មន្ទីី�រពេ�ទ្យយ!

ត្រូ�ូវប្រើ�ើ�ឧបករណ៍៍ការពារឲ្យយបាន
ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ!

2

2 វត្ថុុ�រំ ំលាយសរី ីរាង្គគ ដោ�យសារវា
ងាយឆេះ�ះ ដូូច្នេះ�ះ�ត្រូ�ូវប្រុ�ុងយ័័ត្នន!

ខ្ញុំំ��ទៅ�ហៅ�

ឡានសង្គ្រោះ��ះ�បន្ទាាន់់ភ្លាាម!
លោ�កអើ�ើយ!
ភ្លើ�ើ�ងឆេះ�ះឯកសណ្ឋា
ា ន
ហើ�ើយ។
អូូយ!
ក្តៅ�ៅ ក្តៅ�ៅ!
ជួួយខ្ញុំំ��ផង!

ក្រោ��យបញ្ជូូ�នទៅ�មន្ទីី�រពេ�ទ្យយ
ប្រ�សិិនបើ�ើកំំពប់់

ត្រូ�ូវប្រ�ញាប់់ជូូតវាចេ�ញ។

ប្រ�ហែ�ល

ណែ៎�៎!

មានរឿ�ឿងអីីហ្នឹឹ�ង?

ត្រូ�ូវចូូលសម្រា�កពេ�ទ្យយ
មួួយរយៈៈ។

TIPS

នៅ�ពេ�លប៉ះះ�សាច់់ពុុម្ពពត្រូ�ូវពាក់់ស្រោ��មដៃ�ស្បែ�ែក!
អូូ

សាច់់ពុុម្ពព

ដូូចវៀ�ៀចបន្តិិ�ច។

អូូយ!
ក្តៅ�ៅ!

ពណ៌៌វាឡើ�ើងខ្មៅ�ៅចឹឹង

ពេ�លឯងរបួួស

ប្រ�ហែ�លត្រ�ជាក់់ហើ�ើយ។

មិិនត្រឹ�ឹមតែ�លំំបាក
ខ្លួួ�នឯងទេ�

មិិត្តតភ័័ក្កក និិងក្រុ�ុមគ្រួ�ួសារ

សុុទ្ធធតែ�បារម្ភភទាំំងអស់់។

ដែ�កទោះ�ះជាវាប្រែ�ែពណ៌៌ខ្មៅ�ៅ ក៏៏អាចនៅ�មាន
គាត់់យល់់យ៉ាាងច្បាាស់់អំំពីី

កម្តៅ�ៅខ្ពពស់់ដែ�រ។ ហើ�ើយអាលុុយមីីញ៉ូូ�មវិ ិញ

សកម្មមភាពធ្វេ�េសប្រ�ហែ�សរបស់់ខ្លួួ�ន

ទោះ�ះស្ថិិ�តក្នុុ�ងកម្តៅ�ៅខ្ពពស់់ ក៏៏វាមិិនប្រែ�ែពណ៌៌ដែ�រ។

បានបង្កកជាគ្រោះ��ះថ្នាាក់់បែ�បណា។

ការប៉ះះ�សាច់់ពុុម្ពព ត្រូ�ូវរង់់ចាំំវាត្រ�ជាក់់សិិន។

ករណីីទីី២

របួួសដោ�យសារការងារឆាប
អឺឺ...
សុំំ�ទោ�ស
សុំំ�សួួរបន្តិិ�ច។

អូូយ ឈឺឺ!
ល្អអ! រៀ�ៀបចំំរូច
ូ រាល់់ហើ�ើយ។
ចាប់់ផ្តើ�ើ�មធ្វើ�ើ�ការងារឆាប។

ពេ�លដាក់់លើ�ើតុុ

ម៉ាា ស៊ីី�នឆាបខ្ទាាត

វាអាចធ្លាាក់់

បណ្តាា លឲ្យយរបួួសធ្ងងន់់។

ទាំំងវានៅ�វិ ិល

ធ្វើ��ើឲ្យយរបួួសជើ�ើង។

ធ្វើ��ឲ្យ
ើ យផ្លែ�ែថ្មមឆាបប៉ះះ�ត្រូ�ូវខ្លួួ�ន

ភ្នែ�ែក!?
ភ្នែ�ែកខ្ញុំំ��!?

ដំំបូូង

ទប់់សាច់់ពុុម្ភភ

ដោ�យអង្គុំំ��កៀ�ៀប។

ការងារឆាប

គឺឺគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ណាស់់

ដូូច្នេះ�ះ�ត្រូ�ូវប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្នន។

ឥវ៉ាា ន់់នោះ�ះទៅ�ណា
បាត់់ហើ�ើយ។

អត់់អីីទេ�ឬ?
កុំំ�ញីីភ្នែ�ែក។

អូូ សាកសួួរ

ម្នាាក់់នោះ�ះសិិន។

ឆាប់់ទៅ�លាងភ្នែ�ែក
ឲ្យយបានលឿ�ឿន។

ហ៊ឺឺ�យ

គួួរឲ្យយបារម្ភភណាស់់។

អូូ មែ�នហើ�ើយ

ខ្ញុំំ��បានភ្លេ�េចដាក់់
សាច់់ពុុម្ពពកៀ�ៀបជាប់់នឹឹងអង្គុំំ��។

តោះ�ះចាប់់ផ្តើ�ើ�មការងារ

បន្ទាាប់់ ឲ្យយបានលឿ�ឿន។

កំំទិិចលោ�ហធាតុុ

ទោះ�ះបីីចឹឹង ក៏៏វា

នៅ�ឈឺឺគ្រា�ន់់បើ�ើ។

ត្រូ�ូវតែ�ពាក់់

ទោះ�ះជាវាហើ�ើរនៅ�ជុំំ�វិ ិញ

ឧបករណ៍៍

ក៏៏យើ�ើងមិិនដឹឹងដែ�រ

ការពារខ្ននងជើ�ើង។

ព្រោះ��ះមើ�ើលវាមិិនឃើ�ើញ។

សាច់់ពុុម្ពពដូូចជា
មិិននឹឹងសោះ�ះ។

ឈឺឺ!
សាច់់ពុុម្ពពបាន

ចំំឡែ�កមែ�ន។

ធ្លាាក់់លើ�ើជើ�ើង។

ឈឺឺបន្តិិ�ចមែ�ន
តែ�មើ�ើលទៅ�

ដូូចជាមិិនអីីទេ�។

២ម៉ោ�ោ ងក្រោ��យ

អូូយ!

កន្លែ�ែងត្រូ�ូវសាច់់ពុុម្ពពធ្លាាក់់ត្រូ�ូវ
កាន់់តែ�ឈឺឺទៅ�ៗ ហើ�ើយ

មានអារម្មមណ៍៍ថាក្តៅ�ៅបន្តិិ�ច។

តើ�ើវាយ៉ាា ងម៉េ�េច
ហើ�ើយ។

ការសង្ខេ�េបអំំពីីករណីីទីី២

អូូយ ហើ�ើម
ដល់់ថ្នាាក់់ហ្នឹឹ�ងផង!

1 ការងារឆាប

1

គឺឺត្រូ�ូវប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្នន!

2

2 ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ការងារតាមនីីតិិវិ ិធីីដែ�ល
បានកំំណត់់!

សាច់់ពុុម្ពពដូូចជា
មិិននឹឹងសោះ�ះ។

ចំំឡែ�កមែ�ន។

លោ�កមេ�ការ!

ខ្ញុំំ��ដូូចជាបាន
របួួសជើ�ើងហើ�ើយ។

អូូយ!
ពេ�លដាក់់លើ�ើតុុទាំំងវានៅ�វិ ិល វាអាចធ្លាាក់់ធ្វើ��ឲ្យ
ើ យ
របួួសជើ�ើង។ ម៉ាា ស៊ីី�នឆាបខ្ទាាត ធ្វើ��ឲ្យ
ើ យផ្លែ�ែថ្មមឆាប
ប៉ះះ�ត្រូ�ូវខ្លួួ�នបណ្តាា លឲ្យយរបួួសធ្ងងន់់។

ពេ�លចាប់់ផ្តើ�ើ�មធ្វើ�ើ�ការត្រូ�ូវពិិនិិត្យយមើ�ើលម្តតងទៀ�ៀត
ថាមិិនមានគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ ហើ�ើយនីីតិិវិ ិធីីត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវឬទេ�។

*អ្ននកធ្វើ��កា
ើ រងារប្តូូ�រថ្មមឆាប ឬសាកល្បបងឲ្យយវាដំំណើ�ើរការក្រោ��យប្តូូ�រថ្មមឆាប ចាំំបាច់់ត្រូ�ូវទទួួលការ

បណ្តោះ�ះ�បណ្តាា លពិិសេ�សអំំពីីសុុវត្ថិ�ភា
ិ ពអនាម័័យ ដោ�យផ្អែ�ែកតាមច្បាាប់់ស្តីី�ពីីសុុវត្ថិ�ភា
ិ ពអនាម័័យការងារ។

ឮថា

ប្រេះ��ះឆ្អឹឹ�ង?
TIPS
រាយការណ៍៍យឺឺតណាស់់!
ត្រូ�ូវរាយការណ៍៍ភ្លាាម
នៅ�ពេ�លគិិតថា

«ប្រ�ហែ�លជាមានរបួួស»។

នៅ�ក្បែ�ែរកន្លែ�ែងការងារឆាប
ត្រូ�ូវពាក់់វ៉ែែ�នតាការពារ!

កំំទិិចលោ�ហធាតុុនៅ�ពេ�ល
អង្គុំំ��កៀ�ៀប

និិងឧបករណ៍៍ការពារ

ធ្វើ��កា
ើ រងារឆាប មើ�ើលទៅ�
ហាក់់ដូូចជាផ្កាាភ្លើ�ើ�ង ប៉ុុ�ន្តែ�ែ

ចាំំបាច់់ត្រូ�ូវតែ�ប្រើ�ើ�ទាំំងអស់់។

នៅ�ពេ�លវាហើ�ើរបាន៣០សង់់ទីីម៉ែ�ែត្រ�
វានឹឹងក្លាា យជាត្រ�ជាក់់ ហើ�ើយឡើ�ើង

ប្រ�សិិនបើ�ើរបួួស

វានាំំឲ្យយលំំបាកខ្លួួ�នឯង។
លើ�ើកនេះ�ះត្រូ�ូវសម្រា�ក
ឲ្យយជាវិ ិញទើ�ើបបាន។

គាត់់បានយល់់យ៉ាាងច្បាាស់់ថា
ការគោ�រពតាមនីីតិិវិ ិធីីដែ�ល

បានកំំណត់់គឺឺពិិតជាសំំខាន់់។

ពណ៌៌ខ្មៅ�ៅ ធ្វើ��ឲ្យ
ើ យមើ�ើលមិិនឃើ�ើញ។

អ្ននកដើ�ើរកាត់់នៅ�ក្បែ�ែរៗនោះ�ះ

ក៏៏ត្រូ�ូវពាក់់វ៉ែែ�នតាការពារដែ�រ។

ករណីីទីី៣

ការទាក់់ចូូលក្នុុ�ងម៉ាា ស៊ីី�នរុុញទំំនិិញដោ�យខ្សែ�ែពាន

ដំំបូូង

បិិទកុុតតាក់់ភ្លើ�ើ�ង

កន្លែ�ែងណា

មានបញ្ហា
ា ។ ឯងជួួយពិិនិិត្យយ
ជាមួួយគ្នាា ។

មានខ្សាាច់់ជ្រុះ�ះ�គរនៅ�
ម៉ាា ស៊ីី�នរុុញទំំនិិញ
ដោ�យខ្សែ�ែពាន។

ដាក់់ចូូលរទេះ�ះរុុញកង់់មួួយ
ហើ�ើយដឹឹកវាចេ�ញ។

តោះ�ះសាកដោះ�ះ
គម្រ�បច្រ�វ៉ាា ក់់

ពិិនិិត្យយមើ�ើល។
សិិស្សសច្បបង វី ីវរហើ�ើយ!
ម៉ាា ស៊ីី�នរុុញទំំនិិញ

ដោ�យខ្សែ�ែពានគាំំងហើ�ើយ!

ស្អីី�ហ្នឹឹ�ង?
ឮសម្លេ�េងខ្លាំំ�ងចេ�ញពីី
ម៉ាា ស៊ីី�នរុុញទំំនិិញ
ដោ�យខ្សែ�ែពាន។

អូូ!

អីីគេ�! ឯង

មកជួួយមើ�ើលបន្តិិ�ច។

ច្រ�វ៉ាា ក់់

របូូតហើ�ើយ។

មូូលហេ�តុុមកពីីច្រ�វ៉ាាក់់សោះ�ះ
ជួួសជុុលវារួួចហើ�ើយ។

ត្រ�ឡប់់ទៅ�ធ្វើ��ើ

សំំណាងហើ�ើយ

ការងារខ្លួួ�នឯងវិ ិញ។

ដែ�លមិិនបានទាក់់ចូូល។
ប៊ិិ�សគ្រោះ��ះថ្នាាក់់។

បើ�ើកកុុងតាក់់!

អេ�?

អីីយ៉ាា?

មានអ្វីី�ម្យ៉ាា� ង

នៅ�ក្នុុ�ងខ្សាាច់់។

អូូយ
ដៃ�អាវខ្ញុំំ��!

ប្រ�ហែ�លជា

ឡេ�វរបស់់ខ្ញុំ��ទេ�ដឹ
ំ
ឹង?

អូូ!
កដៃ�អាវ
ទាក់់ចូូលហើ�ើយ!

គ្រោះ��ះថ្នាាក់់!!
វី ីវរហើ�ើយ!

ដោះ�ះគម្រ�បច្រ�វ៉ាា ក់់

សុំំ�ទោ�ស សុំំ�ទោ�ស។

ហើ�ើយភ្លេ�េចបិិទវិ ិញ។

បងមិិនអីីទេ�?

គ្រោះ��ះថ្នាាក់់ណាស់់!
ប៊ិិ�សនឹឹងទាក់់ដៃ�ចូូល!
ពេ�លបើ�ើកកុុងតាក់់

ការស្រែ��កប្រា�ប់់អ្ននកនៅ�ជុំំ�វិ ិញ
នេះ�ះជាការកំំណត់់!

ឱ ឡេ�វអាវ

របូូតបាត់់ហើ�ើយ។

អូូ!

ដៃ�អាវ

ត្រូ�ូវបានទាក់់ចូូល!

ការសង្ខេ�េបអំំពីីករណីីទីី៣

ជួួយខ្ញុំំ��ផង!!

1

មុុនដំំំ�ណើ�ើរការឡើ�ើងវិ ិញ
ត្រូ�ូវពិិនិិត្យយមើ�ើលម្តតងទៀ�ៀត។

2

កុំំ�ប៉ះះ�ម៉ាាស៊ីី�នកំំពុុងដំំណើ�ើរការ!

ប្រ�ហែ�លជា
ឡេ�វរបស់់ខ្ញុំ��ទេ�ដឹ
ំ
ឹង?

អូូយ

ដៃ�អាវខ្ញុំំ��!

អត់់អីីទេ�ឬ?

ឮថារបួួសធ្ងងន់់

ពេ�លដោះ�ះឧបករណ៍៍សុុវត្ថិ�ភា
ិ ព និិងគម្រ�បដើ�ើម្បីី�ពិិនិិត្យយ

ប្រ�យ័័ត្ននឯកសណ្ឋា
ា ន និិងឧបករណ៍៍ត្រូ�ូវបានទាក់់ចូូល

1 ត្រូ�ូវដាក់់ត្រ�ឡប់់មកសភាពដើ�ើមវិ ិញ

ឧទាហរណ៍៍ ៖

2 ពិិនិិត្យយមើ�ើលមានវៀ�ៀចឬអត់់

ដៃ�អាវឯកសណ្ឋា
ា ន

3 ក្រោ��យស្រែ��កបញ្ជា
ា ក់់ប្រា�ប់់អ្ននកនៅ�ជុំំ�វិ ិញហើ�ើយ

ហើ�ើយបាក់់ឆ្អឹឹ�ងដៃ�។

ទើ�ើបបើ�ើកកុុងតាក់់។
ពេ�លមានភាពមិិនប្រ�ក្រ�តីីត្រូ�ូវដោះ�ះស្រា�យដោ�យមនុុស្សសច្រើ�ើ�ននាក់់!

ស្រោ��មដៃ� ប៉ែ�ែល
សក់់វែែង

បណ្តោ�ោ ងខ្សែ�ែ

ត្រូ�ូវរាយការណ៍៍ប្រា�ប់់មេ�ការ!

ការទាក់់ចូូលគួួរឲ្យយខ្លាា ចណាស់់

ពេ�លខ្លះះ�ប៉ះះ�ពាល់់ដល់់ជីីវិ ិតក៏៏មាន។
វាគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ខ្លាំំ�ងណាស់់។

ដូូចលើ�ើកនេះ�ះអញ្ចឹឹ�ង។

ការអនុុវត្តតន៍៍ 4S ឲ្យយបានខ្ជាាប់់ខ្ជួួ�ន
គឺឺជាមូូលដ្ឋាានគ្រឹះ�ះ�នៃ�សុុវត្ថថភាព!
Seiri (ការរៀ�ៀបចំំ)

ការធ្វើ�ើ�ផ្ទុុ�យពីីនីីតិិវិ ិធីីតូូចៗបែ�បនេះ�ះច្រើ�ើ�ន
បានបណ្តាា លឲ្យយកើ�ើតមានគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ធំំ

TIPS

បាទ...។

• បែ�ងចែ�កវត្ថុុ�ត្រូ�ូវប្រើ�ើ� វត្ថុុ�ត្រូ�ូវជួួសជុុល វត្ថុុ�ត្រូ�ូវ
បោះ�ះចោ�ល។

Seiton (ការធ្វើ�ើ�ឲ្យយមានសណ្តាាប់់ធ្នាាប់់)
• រៀ�ៀបចំំឧបករណ៍៍ទុុកនៅ�កន្លែ�ែងដែ�លបានកំំណត់់។
• មិិនទុុកវត្ថុុ�នៅ�ច្រ�កចេ�ញចូូល

• វត្ថុុ�ដែ�លមិិនត្រូ�ូវការបោះ�ះវាចោ�ល។

Seiso (ការសម្អាាត)
• កន្លែ�ែងធ្វើ��កា
ើ រប្រ�ឡាក់់ ត្រូ�ូវសម្អាាតភ្លាាម។

យល់់ទេ�!

ការដែ�លមិិនបាននិិយាយបញ្ជា
ា ក់់ជាមួួយគ្នាា
ការភ្លេ�េចបិិទគម្រ�ប

ការទុុកចោ�លសម្លៀ�ៀ�កបំំពាក់់រហែ�ក
ការដាក់់ដៃ�ចូូលក្នុុ�ងម៉ាា ស៊ីី�នកំំពុុងដំំណើ�ើរការ

ពួួកគាត់់បានស្បបថថា «ចាប់់ពីីពេ�លនេះ�ះ
នឹឹងធ្វើ��កា
ើ រងារដោ�យប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្ននខ្ពពស់់»។

• មិិនបោះ�ះវត្ថុុ�ចោ�លនៅ�លើ�ើឥដ្ឋឋ

Seiketsu (ការធ្វើ�ើ�ឲ្យយស្អាាត)
• រៀ�ៀបចំំខ្លួួ�នឲ្យយស្អាាត។

• មិិនត្រូ�ូវប្រើ�ើ�ឯកសណ្ឋា
ា នទាំំងប្រ�ឡាក់់
ឬរហែ�កឡើ�ើយ។

• សម្អាាតសម្ភាារៈ� និិងឧបករណ៍៍ការពារ។

គ្រោះ��ះថ្នាាក់់ការងារ

ដាច់់ខាតមិិនមែ�នគ្រា�ន់់តែ�ជារឿ�ឿង

អ្ននកដទៃ�ទេ�គឺឺជារឿ�ឿងដែ�លអាចកើ�ើត
ឡើ�ើងក្បែ�ែរខ្លួួ�នយើ�ើង។

ចូូរចងចាំំថា
ការគោ�រពវិ ិន័័យគឺឺជាការ
ការពារ«រាងកាយ» «គ្រួ�ួសារ»
«ការរស់់នៅ�»។

គ្រោះ��ះថ្នាាក់់គឺឺ

នៅ�ក្បែ�ែរៗខ្លួួ�ន

ស្ទើ�ើ�រតែ�នឹឹកស្មាានមិិនដល់់
ដឹឹងទេ�?

ដើ�ើម្បីី�ការពារ

ពេ�លមានអ្វីី�កើ�ើតឡើ�ើង
ការប្រា�ស្រ័�័យទាក់់ទងគ្នាា
នៅ�កន្លែ�ែងធ្វើ��កា
ើ រ

គឺឺមានសារៈ�សំំខាន់់ណាស់់។
តើ�ើកន្លែ�ែងធ្វេ�េសប្រ�ហែ�ស
របស់់តួួអង្គគទាំំងឡាយ
មានដូូចនរណាខ្លះះ�?

អីីគេ�?
និិយាយថាម៉េ�េច?

ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមានសុុវត្ថិ�ភា
ិ ពនិិងអនាម័័យ

នៅ�កន្លែ�ែងធ្វើ��ើការ ចាំំបាច់់ត្រូ�ូវមានការគោ�រពវិ ិន័័យ
និិងស្មាារតីីយកចិិត្តតទុុកដាក់់ពីីមនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា ។

តោះ�ះរំ ំលឹឹក

អំំពីីកហើ�ើ
រណី
ី សិិ...ក្សាា
យ

នៅ�ទីីនេះ�ះម្តតងទៀ�ៀត។

ល្អអ!

ខ្ញុំំ��នឹឹងគោ�រពវិ ិន័័យ
ហើ�ើយខំំប្រឹ�ឹងធ្វើ��កា
ើ ររាល់់ថ្ងៃ�ៃ!

*លំំអងលោ�ហធាតុុ៖ កំំទិិចលោ�ហធាតុុដែ�លខ្ទាាតហើ�ើរ ហើ�ើយរលាយ

ស្រោ��មដៃ�

ឧបករណ៍៍
ការពារ

ស្រោ��មការពារដងដៃ�
បំំបាត់់ចន្លោះ�ះ�កុំំ�ឲ្យយមាន

ការពារដៃ�

វត្ថុុ�កម្តៅ�ៅខ្ពពស់់ដូូចជា

ពីីវត្ថុុ�ក្តៅ�ៅ និិងមុុត

ប្រើ�ើ�ឧបករណ៍៍ការពារឲ្យយត្រូ�ូវតាម
ការតម្រូ�ូវការ។

កំំទិិចដែ�កចូូលបាន

ជ្រើ�ើ�សរើើ�សសារធាតុុផ្សំំ�

ស្រ�បតាមការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់

កុំំ�ឲ្យយឃើ�ើញស្បែ�ែក។

ដៃ�អាវកវែែង ស្រោ��មដៃ�ដែ�ល
មានម្រា�ម៥។

ស្បែ�ែកជើ�ើងសុុវត្ថិ�ភា
ិ ព
មួួកការពារ

ការពាររាងកាយពីីកម្តៅ�ៅ

ពីីការបុុកទង្គិិ�ច

ជាវត្ថុុ�ការពារ

កុំំ�ឲ្យយកំំទិិចដែ�កចូូល

ពាក់់ស្បែ�ែកជើ�ើងដែ�លមានទំំហំំត្រូ�ូវនឹឹងខ្លួួ�នឯង។

បើ�ើបុុកត្រូ�ូវម្តតងហើ�ើយត្រូ�ូវប្តូូ�រចេ�ញ។

ការពារភ្នែ�ែក

ពីីពន្លឺឺ�ខ្លាំំ�ង។

ព្យាាយាមពាក់់ឲ្យយបានខ្ពពស់់។

វិ ិធានការចំំណុុចទីី១

ប្រ�សិិនបើ�ើមិិនជ្រើ�ើ�សរើើ�សឲ្យយត្រូ�ូវ

និិងប្រើ�ើ�ឲ្យយត្រូ�ូវតាមខ្លឹឹ�មសារការងារ
ឬប្រើ�ើ�ឲ្យយបានត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវទេ�

វត្ថុុ�ខ្ទាាត់់ លំំអងធូូលីី

ដាក់់ឲ្យយត្រូ�ូវអឹឹបនឹឹងផ្ទៃ�ៃមុុខ។

ម៉ាា ស់់ការពារធូូលីី

គឺឺគ្មាានន័័យឡើ�ើយ!

• ប្រើ�ើ�ស្រ�បតាមប្រ�ភេ�ទវត្ថុុ�គ្រោះ��ះថ្នាាក់់ និិងវត្ថុុ�មានហានិិភ័័យ។
• ពិិនិិត្យយបញ្ជា
ា ក់់ភាពអឹឹបជាប់់ (ពិិនិិត្យយមើ�ើលភាពអឹឹបជាប់់)។

ស្រូ�ូបឧស្ម័័�នពុុលចូូល។

ប្រ�ហោ�ង!

វិ ិធានការចំំណុុចទីី២

វិ ិធានការចំំណុុចទីី៣

ប្រើ�ើ�ឧបករណ៍៍ការពារឲ្យយត្រូ�ូវនឹឹង
ទំំហំំរាងកាយ!

កុំំ�ទុុកឲ្យយនៅ�ប្រ�ឡាក់់
ឬរហែ�ក!

• ប្តូូ�រតម្រ�ង និិងបំំពង់់បឺឺត។

• ប្រ�ភេ�ទប្រើ�ើ�ហើ�ើយចោ�លត្រូ�ូវគោ�រពកាលបរិ ិច្ឆេ�េទប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់។

បើ�ើរហែ�ក ឬមាន

ពេ�លមិិនត្រូ�ូវទំំហំំ

ស្រូ�ូបលំំអងធូូលីីចូូល។

វត្ថុុ�ការពារកុំំ�ឲ្យយ

កុំំ�ឲ្យយមានចន្លោះ�ះ�

ប្រើ�ើ�ស្រ�បតាមប្រ�ភេ�ទវត្ថុុ�គ្រោះ��ះថ្នាាក់់ និិងវត្ថុុ�មានហានិិភ័័យ។

វត្ថុុ�ការពារកុំំ�ឲ្យយ

ម៉ាា ស់់ការពារជាតិិពុុល

ពាក់់ឲ្យយបានត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ
ប្រើ�ើ�ឲ្យយបានត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ!

ឧបករណ៍៍ការពារ

វ៉ែែ�នតាការពារ

ការពារភ្នែ�ែកពីីកម្តៅ�ៅ

ឧបករណ៍៍ការពារ
ផ្លូូ�វដង្ហើ�ើ�ម

ពាក់់កុំំ�ឲ្យយមានភាពរលុុង។

ពាក់់ការពារប្រ�អប់់ជើ�ើង។

កឹឹបខ្សែ�ែនៅ�ចង្កាារឲ្យយជាប់់កុំំ�ឲ្យយរបូូត។

វ៉ែែ�នតាការពារពន្លឺឺ�

ការពារជើ�ើងពីីវត្ថុុ�ធ្ងងន់់

អេ�ប្រុ�ុង

ការពារផ្នែ�ែកក្បាាល

ស្រោ��មការពារខ្មមងជើ�ើង

ប្រ�ហោ�ង ត្រូ�ូវប្តូូ�រ។

ត្រូ�ូវប្តូូ�រវិ ិញភ្លាាម។
ប្រ�សិិនបើ�ើស្រូ�ូបលំំអងធូូលីីច្រើ�ើ�ន
ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លវែែង អាចបណ្តាា ល
ឲ្យយកើ�ើតជម្ងឺឺ�រលាកសួួត។

បំំបាត់់ភាពកខ្វវក់់។

រក្សាាកន្លែ�ែងឲ្យយបានស្អាាត។

ស្វែ�ែងយល់់តាមរយៈៈគំំនូូរជីីវចល

សុុវត្ថិ�ភា
ិ ពអនាម័័យការងារធ្វើ�ើ�ពុុម្ពព
ចេ�ញផ្សាាយខែ�មីីនា ឆ្នាំំ�២០២១

ចេ�ញផ្សាាយដោ�យ៖ ក្រ�សួួងសុុខាភិិបាល ការងារ និិងសុុខុុមាលភាព
រៀ�ៀបចំំដោ�យ៖ Mizuho Information & Research Institute, Inc.
សហការដោ�យ៖ ក្រុ�ុមការងាររៀ�ៀបរៀ�ៀងសម្ភាារៈ�អប់់រំ ំស្តីី�ពីី
សុុវត្ថិ�ភា
ិ ពពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងការងារធ្វើ�ើ�ពុុម្ពព
ផលិិតដោ�យ៖ Sideranch Inc.

កន្លែ�ែងទំំនាក់់ទំំនងពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងឯកសារនេះ�ះ

ក្រ�សួួងសុុខាភិិបាល ការងារ និិងសុុខុុមាលភាព
មន្ទីី�រស្តតង់់ដារការងារ

ផ្នែ�ែកសុុវត្ថិ�ភា
ិ ពនិិងអនាម័័យ
ការិ ិយាល័័យសុុវត្ថិ�ភា
ិ ព

