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សេចក្តីណែនាំអាំពីេុខភាពនិងអនម័យ េម្រាប់ទីតាំងបរិក្ខារេណ្ឋាគារ ណ្ាែងេុីេង និង
សេវាក្មមមហូបអាហារ ក្នុងអាំឡុងសព្ននក្ររីក្រាតតាាតកូ្វីដ-១៩ 

 សេចក្តីណែនាំខាងសរោមស េះ ឆ្លេះបញ្ចាំងទិេសៅណែនាំណែលសចញមក្ពីអ្នក្ជាំនញេខុភាពសាធារែៈ
 ិសោជក្ណននក្បែេិណ្ឋចរក្ិចច  ិងេហជីពមូលដ្ឋច ។ សេចក្តីណែនាំទាំងស េះ រចនតាក្់ណែងស ើង សែើមចបីធានថា 
េណ្ឋចគារ សភាជ ីយដ្ឋច  ហាងោសហេ  ិងទីតាាំងណលចបងេុីេងនន អាចសាវចគម ៍ស្ញៀវរបក្បសដ្យេុវែថិភាព ក្នលង
អ្ាំ លងេម័យក្ូវីែ១៩។  ិសោជក្ក្នលងវិេ័យបែេិណ្ឋចរក្ិចច គួរេហោរជាមួយ UNITE HERE សែើមចបីបសងកើែរសបៀប
របបលមអិែ សែើមចបីធានឲចយមា ោរអ្ ុវែតបា េមរេប។  

ក្រឃ្ាាំសមើ្និងក្រអនុវតតសេចក្តីណែនាំទាំងសនេះ 

 ទីតាាំងបរិោខចរ ិមួយៗ គួរបសងកើែគែៈក្មមោរណែលមា េមាេភាពជាអ្នក្រគប់រគង ងិែាំណ្ងក្មមក្រ 
សែើមចបីក្ាំែែ់រក្ឲចយស ើញ ិងវាយែម្ម្សៅសលើហា ិ្ ័យម្ ោររបឈមមុខ ងឹក្ូវីែ១៩ រពមទាំងោរោែ់
ប ថយ តាមរយៈោរអ្ ុវែតសេចក្តីណែនាំទាំងស េះ 

 ទីតាាំងបរិោខចរ ិមួយៗ គួរបសងកើែ ែីិវិធីលមអិែជាលាយលក្ខែ៍អ្ក្ចសរ េរមាប់អ្ ុវែតសេចក្តីណែនាំទាំងអ្េ់
ស េះ។  ីែិវិធីទាំងអ្េ់ស េះ គួរណែនតល់សៅែលប់ុគគលិក្ទាំងអ្េ់ ជាភាសាណែល ិសោជែិងាយរេួលយល់។   

 ទីតាាំងបរិោខចរ ិមួយ គួររក្ចាឲចយមា េតលក្េមាភចរៈោរពារខ្ួ ឲចយបា រគប់រគា ់  ិងគួរណចក្េមាភចរៈទាំងស េះ ឲចយ
ែល់ ិសោជិែទាំងអ្េ់សដ្យមិ បង់ក្ម្រម។ 

  ិសោជក្ គួរនតលព់័ែ៌មា ែល់ ិសោជិែ ណែលប េះពាល់ជាមួយបុគគលណែលបា សធេើសែេតវិជជមា ក្ូវីែ-១៩ ឬ
រែូវបា េងចស័យថាមា ជាំងកឺ្ូវីែ-១៩  ិងនតល់ពែ័ម៌ា ែល់ែាំណ្ងចរចារបេ់ពួក្សគ ថា មា ោរប េះពាល់
ណបបស េះសក្ើែស ើង  ងិគួរសធេើោរតាមដ្ សៅសលើោរប េះពាល់ស េះ សដ្យេមរេប។ តាមវិសាលភាពណែល
ចចាប់អ្ ុញញចែ  ិសោជក្ គួរជ ូែាំែងឹែល ់ិសោជិែ  ងិែាំណ្ងចរចារបេ់ពកួ្សគ អ្ាំពីអ្ែតេញញចែ
បុគគលណែលបា សធេើសែេតវិជជមា  ឬេងចស័យថាមា ជាំងឺក្ូវីែ១៩។ 

 បុគគលណែលមា ចាំសែេះែឹងលមអិែអ្ាំពីរសបៀបរបបរបេ់ទីតាាំងបរិោខចរ គួររែូវបា ចាែ់តាាំងស ើង េរមាប់សវ 
ោរងារ ិមួយៗ។  ិសោជិែ គួរទទលួបា ោរនតល់ព័ែ៌មា អ្ាំពអី្ែតេញញចែរបេប់ុគគលសនេះ  ិងគួររាយ
ោរែ៍  ូវរាល់ក្តីបារមភននណែលជាប់ទក្់ទង សដ្យរួមទាំង អ្ែតេញញចែរបេ់ស្ញៀវណែលក្ាំពងុឈឺនង។ 
ក្ាំែែ់រតាលមអែិម្ របាយោរែ៍ណបបស េះ  ិងវិធា ោរណែលបា ចាែ់ស ើង គួររក្ចាទុក្  ិងដ្ក្់ឲចយ
 ិសោជិែ ិងែាំណ្ងចរចារបេ់ពួក្សគ អាចរក្បា  តាមោរសេនើេុាំ។  

 រដ្ឋច្ិបាលទីរក្ុងឬរបសទេ គួរនតល់ហិរញ្ញបចបទ  ិងដ្ក្់ឲចយមា ដ្ច់ខាែ ូវក្មមវិធអី្្ិវឌចឍក្មា្ចាំងោរងារ 
សែើមចបីធានឲចយមា េតង់ដ្របែ្តេះបណ្តចលរួមមួយ ណែលេមរេបសៅ ឹងឧេចាហក្មមបែិេណ្ឋចរក្ចិច  សៅ
ក្នលងទនីចារ ិមួយៗ ក្៏ែចូជា សែើមចបីនតល់ជាំ ួយក្នលងោរទទួលបា អ្ែថរបសោជ ៍ម្ ោរេរមាក្ពោីរងារណែល
មា របាក្់ក្ម្រម។  
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 មុ សពលណែនាំឲចយសរបើរបាេ់បសចចក្វិទចាថ្មីេរមាបក់្ណ ្ងោរងារ ឧបក្រែ៍ទាំងសនេះ គួររែូវបា វាយែម្ម្
អ្ាំពីនលប េះពាល់សៅសលើេុខភាពសាធារែៈ េុវែថិភាព  ិង ិសោជែិ។ 

េុខភាពទូសៅនិងក្រពិនិតាយបឋម 

 បុគគលណែលបា ទទលួោរបែ្តេះបណ្តចល គួរបាំសពញោរងាររែួែពិ ិែចយក្ស្តចសដ្យមិ មា ោរបាំពារបាំពា 
សៅសលើស្ញៀវ ិង ិសោជិែ សៅសពលចូលសៅក្នលងទីតាាំងបរិោខចរទាំងសនេះ។  ិសោជក្ណ្ណែលមា ក្ស្តច
សលើេព ី100.4⁰F (38⁰C) គួរនតល់ោរពិ ិែចយមតងសទៀែជាសលើក្ទីពីរ មិ សរោម ១០ នទី បនទចប់ពីោរពិ ិែចយ  
សលើក្ទីមួយ។ បុគគលណែលមា េែីុែហភាពសលើេពី 100.4⁰F (38⁰C)  មិ គួរអ្ ុញញចែិឲចយសៅក្នលងទតីាាំងបរិ 
ោខចរស ើយ របេិ សបើពួក្សគមិ បា បងាហចញ្េតលតាងណននក្សវជជសាស្តេត (ឧទហរែ៍ ោរបញជចក្់របេ់រគូ
សពទចយ) ថា េីែុែហភាពខពេ់ស េះ សក្ើែស ើងពីលក្ខខែឌណែលម ិណម ជាជាំងឺឆ្ងសនេះសទ។  

  ិសោជិែ ណែលរែូវបា បែិសេធោរងារ សដ្យសារណែោរសមើលេីែុែហភាពស ើញថាមិ ធមមតា គួរទទួល
បា ោរសធេើសែេតក្ូវីែ-១៩ សៅ ឹងក្ណ ង្ សហើយសសាហ ុយជាប ទលក្របេ ់ិសោជក្  ិងគួរដ្ក្ឲ់ចយេរមាក្
សដ្យទទួលបា របាក្់ក្ម្រមសពញសលញ រហូែែលទ់ទួលបា លទធនលសធេើសែេត។ 

 រាល់ ិសោជែិទាំងអ្េ់ គួរទទួលបា ោរណែនាំបចចលបចប ន េតពីីោរសមើលឲចយែឹងអ្ាំពីសរាគេញញចក្ូវីែ១៩។ 

ក្ររក្ាាគា្ាតរាងក្យ 

 មិ គួរែរមូវឲចយ ិសោជែិ មក្ជុាំគានចក្នលងសពលណែមួយ ណែលសធេើឲចយពួក្សគមិ អាច រក្ចាគមា្ចែ ៦ ហេីែ ពីគានចសនេះ
សទ។ ចាំែុចស េះ រែូវោរមា ោរោរទុក្ចសន្ចេះសពលែូរសវ ោរងារណែលអាចសែើរបា សដ្យរសងេើល  ិង/ឬ 
សរៀបចាំោរជួបជុាំមុ ែល់សវ ោរងារ។ 

 ក្ណ ្ងេរមាក្ ប ទប់ហូបអាហារ ក្ណ ្ងបែ្តេះបណ្តចល  ិងប ទប់ដ្ក្េ់មាភចរៈផ្ទចល់ខ្ួ  គួរសរៀបចាំឲ្យមាន 

សែើមចបីឲចយក្មមក្រទាំងអ្េ់ អាចរក្ចាគន្ចែ ៦ ហេីែ។ សៅក្ណ ្ងណែលមិ អាចសធេើបា  សពលសវលាេរមាក្គួ
រមា សរចើ ែង តាមណែលអាចអ្ ុវែតបា ។  

 គួរសរបើណែន ិោក្ែរ់តាសមា ចងសចញចូលសធេើោរណែលមិ ចាាំបាច់រែូវប េះពាល់ន ិោសនេះ។ ទិ ន យ័ផ្ទចល់
ខ្ួ  គួរមា ោរធានឲចយបា ែងឹរុ៉ឹង  ិងមិ គួរសរបើេរមាប់សគាលបាំែងសនចសងសទៀែ សរៅពីសែើមចបីក្ែ់រតាវែត
មា របេ់ ិសោជែិសៅក្នលងទីតាាំងស ើយ។ 

ក្រវិ្ម្រតឡប់សៅដាំសែើរក្រអាជីវក្មមវិញ 

  ិសោជិែទាំងអ្េគ់ួរទទួលបា ោរសធេើសែេតណែល ិសោជក្ជាអ្នក្បងរ់បាក្់ សែើមចបីក្ាំែែ់សាថច ភាពក្ូវីែ-
១៩ បចចលបចប ន ិងពីម ុ។ ោរសធេើសែេតស េះ គួរនតល់សពលសវលារគប់រគា ់សែើមចបីឲចយ ិសោជិែ ទទួលបា លទធ
នល មុ សពលក្ាំែែ់សពលរែ ប់មក្សធេើោរវិញ។  
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  ិសោជក្ គួរចេុះក្ចិចេ ចាជាមួយសាថចប័ ទីបី សែើមចបីបសងកើែេថិែិសែើមរគាមួយអ្ាំពី សាថច ភាពក្ូវីែ-១៩ 
បចចលបចប ន ិងពមីុ  សៅទូទាំងក្ណ ្ងោរងារ  ិងគួរនតល់េថិែិណបបស េះែល់ ិសោជិែ ងិែាំណ្ងចរចារបេ់
ពួក្សគ ឲចយែលក់្រមិែអ្ែិបរមាណែលអ្ ុញញចែិសដ្យចចាប់។  

 រាល់ប ទប់ទាំងអ្េ់ណែលសរបើចាប់តាាំងពមីា ោររបោេអាេ នទក្ទ់ង ងឹេខុភាពសាធារែៈមក្ គួរ
េមាអចែទាំងអ្េ់ សោងតាម ីែិវិធីខាងសរោម។ 

 រាល់ ិសោជែិទាំងអ្េ់ គឺទទួលបា ោរបែ្តេះបណ្តចលអ្ាំពេីុខភាព ងិអ្នម័យ សៅក្នលងោរែរមង់ទិេ
េរមាប់ោរសបើក្ស ើងវិញ។  

 រាល់ប ទប់ទាំងអ្េ់ណែលសរបើសដ្យបុគគលិក្សរោមបញជចដ្ក្់សៅដ្ច់សដ្យណ ក្ ឬទុក្ឲចយសៅដ្ច់ពីសគ ឬ
ណែលមា បងាហចញសរាគេញញចពាក្់ព ័ធជាមួយក្ូវីែ-១៩ ក្នលងសពល៧ម្ថ្ៃម ុ គួររែូវេមាអចែ ិងក្មា្ចែស់មសរាគ 
សដ្យរក្ុម ិសោជក្ណែលទទួលោរបែ្តេះបណ្តចលជាពិសេេ សដ្យសោងតាម ែីិវិធីែូចខាងសរោម។ 

 របព័ ធទុសោទឹក្ ងិរបព ័ធខចយល់, ក្ស្តច  ិងមា ចេុ ីរែជាក្់ គួរមា ោររែួែព ិិែចយឲចយបា េមរេប សដ្យ
បុគគលិក្ទាំណហទាំណែលមា គុែេមចបែតិរគប់រគា ់ សែើមចបីធានោររបែិបែតិោរសដ្យេុខភាពលអ។ 

 របេិ សបើេមាគចល់ស ើញថាក្ូវីែ១៩ ក្នលងអ្ាំ លងសពល១៤ម្ថ្ៃម ុ សៅក្នលងរែឋឬសខែតណែលជាទីតាាំងបរិោខចរសនេះ 
មិ រែូវបងខាំឲចយ ិសោជិែណ្មានចក្់ទទួលយក្ោរងារសនេះសទ។  ិសោជិែ ណែលសរជើេសរីេយក្ោរមិ ទទួល
យក្ោរងារ គួររែូវចាែ់ទុក្ថាបញ្ចឈប់ពីោរងារសដ្យមិ េម័រគចែិត។  ិសោជក្ មិ គួរជាំរុញឲចយ ិសោជិែ
ដ្ក្់ពាក្ចយេុាំអ្ែថរបសោជ ៍គាមច ោរងារ សដ្យសារណែោរបញ្ចឈប់សដ្យមិ េម័រគចិែតសនេះសទ។  ិសោជិែ គួរ
រែូវបា អ្ ុញញចែឲចយរែ ប់មក្សធេើោរវិញ សៅរគប់សពលសវលា សោងតាមោរអ្ ុវែតោលវិភាគោរងារជា
របចាាំ។ 

 គាមច  ិសោជែិណ្មានចក្់ គួរទទួលោរដ្ក្់វិ ័យឬោរេងេឹក្ សដ្យសារណែបែិសេធមិ សធេើោរងារណែល
ពួក្សគសជឿថាបងកហា ិ្័យែល់ពកួ្សគ ឬែលអ់្នក្ែម្ទ ឬសដ្យសារណែោររាយោរែ៍អ្ាំពីលក្ខខែឌោរងារ
ណែលពួក្សគសជឿថាមិ មា េុវែថិភាពសនេះសទ។  

 គាមច  ិសោជក្ណ្មានចក្គ់ួរដ្ក្់សចញ ូវ “ពិ ទល” វែតមា  ឬោរែក្របសោជ ៍ឬដ្ក្់ពិ ័យែល់ ិសោជិែណ្ 
ណែលចាែ់ទុក្ថាឈឺ សដ្យសារណែមា សរាគេញញចែូចផ្តចសាយ (រគុ សៅតច ក្អក្ ែសងហើមែងហក្ខ់្ីៗ) ឬណែលរែូវ
អ្ ុវែតតាមោរដ្ក្់បញជច្ឲ្ចយសៅដ្ក្់ឲចយសៅដ្ច់សដ្យណ ក្ សដ្យ ិសោជក្ ឬសដ្យអ្នក្វិជាជចជីវៈណថ្ទាំេុខ
ភាព ណែលរែូវបា សធេើសរាគវិ ិចឆ័យរក្ស ើញថាមា ក្ូវីែ-១៩វិជជមា  ឬអ្នក្ណែលអ្វែតមា សដ្យសារណែោរ
បិទសាលាសរៀ របេ់ក្ូ ពួក្សគពាក្់ព័ ធ ឹងក្ូវីែ-១៩ សនេះសទ។ 

េាភារៈក្រពារខលួន 

 នតល់េមាភចរៈោរពារខ្ួ  សដ្យមិ បង់ម្ថ្្ ែល់ ិសោជិែ មុ សវ ោរងារ ិមួយៗ  ិងសៅសពលណែលេមាភចរៈ
ទាំងសនេះ របឡាក្់។ 
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 េរមាប់ ិសោជិែណែលក្ាំពងុសធេើោរសៅក្នលងែាំប ់ណែលសគែឹងថា មា បុគគលកិ្សរចើ នក្់េថែិសៅសរោមបញជច
ដ្ក្់ឲចយសៅដ្ច់សដ្យណ ក្ ឬសៅណែមានចក្់ឯង ឬបងាហចញសរាគេញញចណែលពាក្ព់័ ធ ងឹក្ូវីែ-១៩សនេះ េមាភចរៈ
ោរពារខ្ួ  គួរនតល់ឲចយបា រេបតាមអ្ ុសាេ ៍េតពីីោរទប់សាកចែ់ ងិោររែួែរតាសៅសលើជាំងឺឆ្ងេរមាប់អ្នក្
ជាំងឺណែលេងចស័យថាបា ឆ្ងជាំងឺ ឬណែលបា ឆង្ជាំងកឺ្ូវីែ-១៩សហើយ សៅក្នលងទីតាាំងណថ្ទាំេុខភាពឆនចាំ
២០១៩។  

 េរមាប់ ិសោជក្ទាំងអ្េ់សនចសងសទៀែ េមាភចរៈោរពារខ្ួ ខាងសរោមស េះ គួរនតលឲ់ចយ៖ មា ចេមុខសវជជសាស្តេត, 
សរសាមម្ែសរបើរួចសបាេះសចាល, ណវ៉ែ តា, សខាអាវ ិង/សអ្ៀមពាក្់រួចសបាេះសចាល, មួក្ពាក្់េក្់, សេចាងេាំរាម
េាំែល់ជីវសាស្តេត។ 

 នតល់េមាភចរៈោរពារខ្ួ បណ ថមណែលចាាំបាច់ សែើមចបីធានឲចយមា ោរសរបើរបាេ់របក្បសដ្យេុវែថិភាពសៅសលើ
សារធាែុគីម ីិងេមាភចរៈទាំងអ្េ់។ 

 ទីតាាំងបរិោខចរ ិមួយៗ គួរនតល់ោរបែ្តេះបណ្តចលអ្ាំពីោរសរបើរបាេ់េមាភចរៈោរពារខ្ួ ឲចយបា េមរេប 
សដ្យរួមបញ្ចូលទាំង ីែិវិធីេរមាប់សេ្ៀក្ពាក្់  ងិសដ្េះមួក្ជាសែើម។  

សព្ស ញ្ៀវមក្ដ្់និងចាក្សចញ 

 គួរឲចយស្ញៀវរក្ចាគមា្ចែចាំ ួ ៦ហេែីពីម ុេចសណែលម ិក្ាំពងុសធេើែាំសែើរជាមួយគាែ់។  
 គួរនតល់មា ចេមខុែល់ស្ញៀវ  ិងគួរេុាំឲចយគាែ់ពាក្ម់ា ចេមុខ សៅរគប់សពលណែលរែូវអ្ ុវែតសៅក្ណ ្ងសាធារ

ែៈ។ 
 គួរដ្ក្់តាាំងេញញចណែលសមើលស ើញចចាេ់សៅជិែរចក្ចូល ិងសៅែទុទួលស្ញៀវ ណែលសធេើោរណែនាំ ែល់

ស្ញៀវទាំងឡាយ អ្ាំពីោរទទួលខុេរែូវរបេ់ពកួ្សគ សរោមរសបៀបរបបរបេ់ទីតាាំងស េះ។ អ្នក្រគប់រគងណែល
ចាែ់តាាំងសៅក្ណ ្ងសាធារែៈ ិមួយៗ គួរណែទទលួខុេរែូវ េរមាប់ោរពរងឹងោរអ្ ុវែតលក្ខខែឌែរមូវ
ទាំងស េះ។ 

 ស្ញៀវមិ គួរប េះពាល់ទវចរណែលចូលសៅក្នលងទីតាាំងបរិោខចរទាំងឡាយសទ។ ទវរទាំងឡាយ គួរណែសបើក្ចាំហសចាល 
ឬគួរណែសបើក្សដ្យេេ័យរបវែតិ ឬគួរណែមា អ្នក្សបើក្ទវរឲចយ។ 

 ឡា ែកឹ្ស្ញៀវ គួរណែេមាអចែឲចយេពេ បនទចប់ពីោរសធេើែាំសែើរ ិមួយៗ។ មិ គួរអ្ ុញញចែិឲចយស្ញៀវអ្ងគលយសៅសៅអ្ី
ខាងមុខសទ  ងិគួរមា បាំពាក្់របាាំងក្ញ្ចក្់ផ្្ចេទចិសែើមចបីោរពារអ្នក្សបើក្បរ សៅទីណែលរែូវោរអ្ ុវែត។ របេិ 
សបើែឹងថាស្ញៀវណ្មានចក្់េថិែសៅសរោមបញជចដ្ក្ឲ់ចយសៅដ្ច់សដ្យណ ក្ឬរែូវសៅណែមានចក្់ឯង ឬមា សចញសរាគ
េញញចពាក្ព់័ ធ ងឹក្ូវីែ-១៩ ោ ជាំ ិេះសនេះ រែវូណែេមាអចែភា្ម សោងតាមសេចក្តីណែនាំ “េមាអចែ ិង
ក្មា្ចែ់សមសរាគេរមាប់ោ ជាំ ិេះម ិណម េរមាប់ោរេសស្តងាគចេះបនទច ់” របេ់គែៈក្មមោរជាំងឺឆង្។  

 ក្ណ ្ងស្ញៀវរង់ចាាំ គួរសរៀបចាំស ើងវិញ សែើមចបីជួយជាំរុញ ឲចយមា ោររក្ចាគមា្ចែពីគានចចាំ  ួ៦ហេីែ េរមាប់ស្ញៀវ 
សដ្យរួមទាំងអ្នក្េរមាែក្រមាលឥែឋណែរ។  

 ក្ណ ្ងទទួលស្ញៀវខាងមុខ គួរមា ដ្ក្់របាាំងោរពារោរក្អក្/ក្ណ្តចេ។ 
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 គួរនតល់ឲចយមា  របព័ ធនតល់លុយធបីសដ្យមិ មា ោរប េះពាល់ េរមាប់អ្នក្នតល់សេវាក្មមែល់ស្ញៀវ (ឧទ
ហរែ៍ ែូចជា អ្នក្ទទលួោរសៅសេវា អ្នក្សបាក្គក្់ ជាសែើម)។  

ក្រេាអាតទូសៅ 

 ក្ណ ្ង ងិម្នទណែលសរបើរួមគានចទាំងអ្េ់ គួរេមាអចែ  ឲចយបា ោ ចងសហាចណ្េ់សរៀងរាល់ម្ថ្ៃ។ 
 រាល់ក្ណ ្ងណែលសធេើចរាចរែ៍សរចើ  ែូចជា ប ទបទ់ឹក្ក្ណ ង្ទទលួស្ញៀវ  ិងប ទប់េរមាក្ គួរេមាអចែោ ចង

សហាចណ្េ់ឲចយបា មួយសមា ចងមតង។  
 គួរបសងកើែបញ្ជីសារសពើ្ែឌអ្ាំពីម្នទក្ណ ្ងណែលមា ោរប េះពាល់សរចើ បាំនែុមួយ (ឧទហរែ៍ ែូចជា គ ្ឹេះ

មួលទវចរ, ក្ុងតាក្់បទិសបើក្ស្្ើង, សៅអ្ី  ិងម្នទេរមាប់សធេើោរ, ប ទប់ទឹក្, ឧបក្រែ៍សៅក្ណ ្ងលក្់)។ 
 ម្នទជសែ្ើរយ ត  ិងប ូែងុ គួរណែេមាអចែ ឲចយបា សរចើ ែងក្នលងមួយសមា ចង។ 
 េមាអចែម្នទណែលសមើលស ើញថាក្ខេក្់ មុ សពលក្មា្ចែ់សមសរាគ សលើក្ណលងណែមា ោរបញជចក្់សនចសងពីស េះ សៅ

សលើសេចក្តីណែនាំសរបើរបាេ់សៅសលើស្ាចក្នលិែនលសនេះ។ ោរេមាអចែ េាំសៅសៅែល់ោរក្មា្ចែភ់ាពក្ខេក្ ់
ភាពរេអាប់  ិងសានចមរបឡាក្់ណែលអាចសមើលញ 

 សរបើរបាេ់សារធាែុក្មា្ចែ់សមសរាគ សចញពី “បញ្ជ ីN” របេ់ភានចក្់ងារោរពារបរិសាថច របេ់េហរែឋអាសមរិច ឬ 
សៅក្នលងរបសទេោណ្ដ្តាមរយៈសលខេមាគចលថ់ានចាំ ិងោរអ្េះអាងថាជាសារធាែុក្មា្ចែ់វីរុេ។ រែូវអា ោរ
ណែនាំសរបើរបាេ់សៅសលើសាថចក្នលិែនលសដ្យរបងុរបយ័ែន។ 

 ក្សរមាលបាែ ិងជញជចាំង គួរណែសធេើឲចយសមើលស ើញថាសាអចែ  ិងម ិមា ស្ាចមក្ាំពប់របលាក្់ ធូលី  ិងក្ាំសទចក្ាំ
ទីអ្េីស ើយ។ 

 របមូលេាំរាមឲចយអ្េ់ ងិេមាអចែធុងដ្ក្់េាំរាម សៅទីសាធារែៈឲចយបា សទៀងទែ់។  
 របេ់របរណែលមិ រេួលក្នលងោរក្មា្ចែ់សមសរាគ គួរណែយក្សចញ (ឧទហរែ៍ ោណេែ រក្ដ្េេរមាប់េរ

សេរ សរគឿងែុបណែងដ្ក្់សលើែ ុជាសែើម)។ 
 គួរនតល់សពលសវលាឲចយបា រគប់រគា ់ែល់បគុគលកិ្ណននក្េមាអចែទាំងអ្េ់ ក្នលងោរបាំសពញោរងាររបេ់ខ្ួ ឲចយ

បា សពញសលញ ិងមា េុវែថិភាព។ 
 គួរសបាក្គក្់ឯក្េណ្ឋច សរៀងរាល់ម្ថ្ៃ សដ្យ ិសោជិែម ិណម ជាអ្នក្ចាំណ្យសនេះសទ ជាសរៀងរាល់ម្ថ្ៃ។ 

សេវាក្មមអាហារសៅមុខផ្ទេះ 

 ែុ ិងសៅអ្ី គួរសរៀបចាំស ើងវិញសែើមចបីសធេើឲចយមា គមា្ចែជាអ្ែបិរមា រេបតាមសេចក្តីណែនាំអ្ាំពីេខុភាពសា
ធារែៈ។ 

 ក្ណ ្ងជប់សលៀង ិងេ និេទី គរួសរៀបចាំ មា គមា្ចែជាអ្ែបិរមា រេបតាមសេចក្តីណែនាំអ្ាំពេីខុភាពសា
ធារែៈ។ 
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 ទីតាាំងសាធារែៈសៅហាងោសហេ គួរសរៀបចាំសែើមចបីធានឲចយមា ោរែរមង់ជួរសដ្យមា េណ្តចប់ធានចប ់ សែើមចបី
រក្ចាគមា្ចែរាងោយ។ 

 អ្នក្បសរមើសេវាតាមណននក្ ិងអ្នក្គែិលុយ គួរមា របាាំងក្ញ្ចក្់ផ្្ចេទកិ្ សៅចសន្ចេះរវាងពួក្សគ ិងស្ញៀវ។ 
 ថាេ ចា   ិងេមាភចរៈ គួរដ្ក្់ឲចយមា េរមាប់យក្សរបើសដ្យខ្ួ ឯង។ 
 របេ់របរណែលមា ោរប េះពាល់សរចើ  (ែចូជា បញ្ជមីុខមហបូ ក្ាំប ុងអ្ាំបលិ/សរមច ជាសែើម) គួរណែជាំ េួសដ្យ

របេ់របរណែលសរបើរួចសបាេះសចាល។ 
 អាហារណែលអាចមា ជាប់សដ្យោរក្អក្ឬក្ណ្តចេ គួរណែសបាេះសចាលជា ិចច។ 
 អាហារប ូសហេ  ិងជសរមើេណែលបសរមើខ្ួ ឯងសនចសងសទៀែ (រួមទាំង ទឹក្ ទឹក្រក្ូច  ិងឧបក្រែ៍ដ្ក្់ោសហេ) គួរ

ណែឈប់សរៀបចាំបសណ្តចេះអាេ នេ ិ សលើក្ណលងណែក្ណ ្ងណែលមា ោរសរៀបចាំអាហារដ្ក្់ក្នលងរបអ្បប់ទិជិែ។ 
 ដ្ក្់ឲចយមា សាប ូធមមតា  ិងទឹក្ ឬទកឹ្ក្មា្ចែ់សមសរាគសធេើពីអាល់ក្លុ សដ្យរួមទាំងសៅក្ណ ្ងគិែលុយនង។ 
 េមាអចែ ិងក្មា្ចែ់សមសរាគជាសទៀងទែ់ សៅសលើឧបក្រែ៍ណែលសរបើេរមាប់គិែលុយ ងិបង់លុយ។ 
  េមាអចែ ិងក្មា្ចែ់សមសរាគជាសទៀងទែ់ សៅសលើរសទេះ ណែលសរបើេរមាប់ែឹក្ជញ្ជូ មហូប ិងរបមលូចា របឡាក្ ់

ោ ចងសហាចណ្េ់ សៅចសន្ចេះសពលែូរសវ ោរងារ ិមួយៗ។ 
 អ្ ុវែតរបព ័ធនតល់លុយធីបណែលមិ មា ោរប េះពាល់ េរមាប់អ្នក្រក្ លក្រសាវ អ្នក្បសរមើរសា  ិងអ្នក្បសរមើ

សនចសងសទៀែ ជាសែើម។ 

ផ្ទេះបាយនិងក្រលាងចាន 

 នទេះបាយ គួរមា ោរសរៀបចាំស ើងវិញសៅក្ណ ្ងណែលអ្ ុវែតជាក្់ណេតងបា  សែើមចបីបសងកើែគមា្ចែ៦ហេែីពីគានច។ 
 សៅក្ណ ្ងណែលមិ អាចបសងកើែគមា្ចែ៦ហេីែបា  គួរពិចារណ្ោរបតូរសវ ណែលមា លក្ខែៈរសងេើល សែើមចបីសធេើ

ឲចយមា គមា្ចែរាងោយសៅសពលសធេើោរងារ (ឧទ ោរងាររសបៀបចាំ)។ 
 ឧបក្រែ៍ ងិម្នទក្ណ ្ងោរងារសៅនទេះបាយ គួរណែេមាអចែឲចយបា សទៀងទែ់ សដ្យសរបើរបាេ់ែាំសណ្េះរសាយ

អ្នម័យណែលមា េតង់ដ្រ (ែូចជា សារធាែុក្មា្ចែ់សមសរាគ QUATs  ឬ ក្្រ)។ គួរសធេើតាមោរណែនាំសរបើ
របាេ់ណែលមា សៅសលើស្ាចក្នលិែនលឲចយបា ែែិែល់។ 

 ចា  ិងរបដ្បច់មអ ិ គួរណែលាងសដ្យសរបើរបាេ់តាម ីែិវិធឲីចយបា សទៀងទែ់ (ឧទហរែ៍ អ្នម័យ
មា ចេុី )។ 

 សរគឿងចា ណែលសរបើសដ្យស្ញៀវ ណែលេថិែសៅសរោមបញជចដ្ក្់សៅដ្ច់សដ្យណ ក្ឬោរសៅមានចក្់ឯង ឬមា 
បងាហចញសរាគេញញច ពាក្ព់័ ធជាមួយក្ូវីែ-១៩ រែូវណែលាងឬសធេើអ្នម័យភា្ម។  

 អាហារេល ់រែូវណែសោេឬសបាេសចញឲចយអ្េ់ពចីា សដ្យម្ែ មុ សពលចាប់សនតើមលាងចា ។ ោរសរបើរបាេ់
មា ចេុី បាញ់េមាអចែ គួរសរបើក្នលងក្រមិែែចិែួចបាំនែុ។ 
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 ដ្ក្់ស្ាចក្ឲចយដ្ច់សដ្យណ ក្ពីគានចរវាងរសទេះ “សាអចែ”  ិង “ក្ខេក្់”  ិងគួរសរបើថាេេរមាប់ែឹក្ជញ្ជ ូអាហារ
 ិងេរមាប់របមលូចា ។ រសទេះ ិងថាេ គួរសធេើអ្នម័យឲចយបា សទៀងទែ់ ោ ចងសហាចណ្េ់ គួរសធេើស ើង
សៅចសន្ចេះសវ ោរងារ ិមួយៗ។ 

 ធុងដ្ក្់ចា  (សាអចែ ិងក្ខេក្់) គួររែូវេមាអចែ ងិសធេើអ្នម័យបនទចប់ពសីវ ោរងារ ិមួយៗ។ 
 ចា សាអចែ ិងចា ក្ខេក្់ គួរណែទុក្ដ្ចស់ដ្យណ ក្ពីគានចរគប់សពល សៅក្ណ ្ងលាងចា ។ 

សេវាក្មមបនទប់ 

 រសទេះដ្ក្់មហូបអាហារ មិ គួរយក្សៅែលក់្នលងប ទប់ស្ញៀវសទ។ 
 របេ់របរេរមាប់សេវាក្មមប ទប់ “សាអចែ”  ិង “ក្ខេក្់” មិ គួរដ្ក្់សៅក្នលងរសទេះណែមួយសទ។ 
 របេ់របរសេវាក្មមប ទប់ មិ គួររបមូលសចញពបី ទប់ណែលស្ញៀវដ្ក្់ខ្ួ សៅដ្ច់សដ្យណ ក្សនេះសទ សលើក្

ណលងណែរបមូលសដ្យរក្ុមេមាអចែ ិងអ្នម័យណែលបា ទទលួោរបែ្តេះបណ្តចលពិសេេ។ របស់របរ

ទាំងននេះ គួរប្បមូលនៅខាងនប្ៅទា របនទ ប់របស់ន្ញៀវ។  

ក្រេាអាតបនទប់ 

ោ ចងសហាចណ្េ់សរៀងរាល់ម្ថ្ៃ 

 អ្នក្េមាអចែគួរលាងម្ែ  ិងគួរពាក្់សរសាមម្ែមុ សពលចូលប ទប់ស្ញៀវ ិមួយៗ។ 
 គួរសរបើ ក្ណ ចសងរក្ដ្េ ិងរក្ដ្េជូែសរបើសហើយសបាេះសចាល េរមាប់ោរេមាអចែ។ 
 មិ គួរសរបើមា ចេុី បមូធូលីសទ។ 
 ក្រមាលសខនើយ ិងក្រមាលពកូ្ គួរែូររាល់ម្ថ្ៃ  ិងគួរេមាអចែក្នលងេីែុែហភាពខពេ។់ 
 ក្រមាល ិងក្ណ ចសងក្ខេក្់ គួររចក្ក្នលងសេចាង។ គួរពាក្់សរសាមម្ែសៅចាប់របមូលេសម្ៀក្បាំពាក្់ក្ខេក្់ ងិ

សបាេះសចាលសរោយសពលសរបើរួចមតងៗ។ លាងម្ែភា្ចមសរោយ សពលសដ្េះសរសាមម្ែសចញ។ មិ រែូវសធេើឲចយក្សរមា
លក្ខេក្ ់ប េះជាមួយ ងឹក្រមាលសាអចែសទ។ 

 គួរសរបើរសទេះសនចសងគានច សែើមចបីដ្ក្់េមាភចរៈនគែ់នគង់សាអចែ  ិងសែើមចបីយក្របេស់របើសហើយសចញ។ រសទេះ គួរណែដ្ក្់
ស្ាចក្ឲចយចចាេ់ថា “សាអចែ” ឬ “ក្ខេក្់”។ រសទេះ គួររែូវសធេើអ្នម័យសៅចសន្ចេះរវាងសវ ោរងារ ិមួយៗ។ មិ គួរ
សលើក្ទឹក្ចែិត ែល់ស្ញៀវណែលមិ សរបើសេវាេមាអចែប ទប់របចាាំម្ថ្ៃសនេះសទ។ 

សពលឈប់សានចក្់សៅ 

 ប ទប់ស្ញៀវ គួររែូវេមាអចែឲចយេពេ  ិងក្មា្ចែ់សមសរាគ សរោយសពលឈប់សានចក្់សៅ។ 
 ក្រមាលរពាំ គរួចាំហុយេមាអចែោ ចងសហាចណ្េ់រែមឹក្ស្តច 160°F  (71°C )។ 
 គួរមា ោរនគែ់នគង់សាប ូលាងម្ែ ងិទឹក្អ្នម័យម្ែឲចយរគប់រគា ់សៅក្នលងប ទប់ស្ញៀវ។ េមាភចរៈនៅក្នងបនទប់

ទឹក្ផ្ទទ ល់ខ្ល នួទាំងអស់រែូវសបាេះសចាល។ 
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 សរគឿងណក្វ ិងចា ទាំងអ្េ់ រែូវយក្សចញពីក្នលងប ទប់។ អាចនតល់ជាំ ួេសដ្យសរគឿងណក្វ ចា   ិងេមាភចរៈ
ណែលសរបើរួចសបាេះសចាល ដ្ក្់សៅក្នលងប ទប់។ 

ស្ញៀវណែលរាយោរែ៍ឬបងាហចញសរាគេញញចម្ ោរឈឺ៖ 

 ស្ញៀវណ្ណែលរាយោរែ៍ឬមា បងាហចញសរាគេញញចជាំងឺក្ូវីែ-១៩ គួរេ មែថាបា ឆ្ងជាំង។ឺ 
 បុគគលិក្មិ គួរចូលសៅក្នលងប ទប់ណែលដ្ក្់ខ្ ួដ្ចស់ដ្យណ ក្សនេះសទ លុេះរតាណែមា ោរអ្ ុញញចែ។ 
 របេ់របរេរមាប់េមាអចែប ទប់ឬសេវាប ទប់ គួរនតលឲ់ចយសៅសរៅទវចរប ទប់របេ់ស្ញៀវ។ 
 សេវារបចាាំម្ថ្ៃ គួរណែនតល់សដ្យរក្ុមណែលទទួលបា ោរបែ្តេះបណ្តចលជាពិសេេ។ 
 េាំរាម គួរណែរបមូលពីសរៅទវចរប ទប់របេ់ស្ញៀវ ដ្ក្់ក្នលងសេចាងេេិែមិ សលច។ សេចាងស េះ គួរដ្ក្ភ់ា្ចមសៅ

ក្នលងធងុេាំរាមេាំខា ់របេេ់ណ្ឋចគារ។ 
 សៅសពលណែលបុគគលដ្ក្ខ់្ួ ដ្ច់សដ្យណ ក្សចញពីក្នលងប ទប់ភា្ចម ប ទប់សនេះ គួរសធេើអ្នម័យ សដ្យរក្ុម

ណែលទទួលបា ោរបែ្តេះបណ្តចលជាពិសេេ។ សៅក្ណ ្ងណែលរែូវអ្ ុវែត ទីតាាំងបរិោខចរគួរពិចារណ្បិទ
ប ទប់សចាលចាំ ួ ៧ម្ថ្ៃ ម ុោរសធេើអ្នម័យ រួច គួរេមាអចែឲចយបា រគបេ់ពេ សៅសលើម្នទរ៉ឹងទាំងអ្េ់ សដ្យសរបើ
របាេ់សារធាែុក្មា្ចែ់សមសរាគណែលមា ោរអ្ មុ័ែរែឹមរែូវ រែូវសបាក្គក្់ក្ណ ចសង ិងក្សរមាលណែលអាចែក្
សចញបា   ិងចាំហុយេមាអចែរបេ់របរណែលមិ អាចសបាក្គក្ប់ា  (សៅអ្ីេាំ គីរោេ់ ឬ វាាំង  រោេ់ៗ)
។ 

មែឌ្ហាត់ម្របាែ េាាបា និងអាងណែ្ទឹក្ និងបនទប់ក្ាំសានតសផ្ាេងសទៀត 

 សេវាក្មមទាំងស េះ គួរប តបិទរបែបិែតិោរ រហូែែល់អាជាញចធរេុខភាពសាធារែៈ នតល់ោរណែនាំ ណែលពួក្
សគអាចរបែិបែតិោរសដ្យេុវែថិភាពបា ។ 

 សៅសពលសបើក្ែាំសែើរោរ របែិបែតិោរទាំងស េះ គួរេមាអចែ ិងអ្នម័យឲចយបា ទាំងរេុង ជាសរចើ ែងក្នលងមួយ
ម្ថ្ៃ ណែលេមរេបសៅ ឹងទាំហាំអ្ែថិ្ិជ ។ 

ក្រសបាក្គក់្ 

 គួរពាក្់សរសាមម្ែសរបើរួចសបាេះសចាល សៅសពលសធេើោរជាមួយរបេ់រែូវសបាក្គក្ណ់ែលក្ខេក្់  ិងសបាេះសចាលសៅ
សពលសរបើរួច។ លាងម្ែភា្ចម បនទចប់ពីសដ្េះសរសាមម្ែសចញ។ 

 របេិ សបើពាក្់សរសាមម្ែសរបើស ើងវិញបា  សរសាមម្ែសនេះ គួរសរបើេរមាប់ណែោរសធេើោរជាមួយរបេ់រែូវសបាក្
គក្់បា សហើយ  ិងមិ គួរសរបើេរមាប់សគាលបាំែងសនចសងសទៀែសនេះសទ។ លាងម្ែភា្ចម បនទចបព់ីសដ្េះសរសាម
ម្ែសចញ។ 

 ក្ុាំរលាេ់របេ់រែូវសបាក្គក្ណ់ែលក្ខេក្់។ 
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 របេ់រែូវសបាក្គក្ណ់ែលក្ខេក្់ គួរដ្ក្់ចលូសៅក្នលងសរសាមក្រមាលសដ្យផ្ទចល់សដ្យមិ បាច់ណបងណចក្សទ។ ក្ុាំ
ដ្ក្់រហូែែល់ហូរសហៀរសេចាង។ 

 ដ្ក្់េញញចសលើធងុរបេ់រែូវសបាក្គក្ឲ់ចយចចាេ់ថា “សាអចែ” ឬ “ក្ខេក្់”។ រែូវរបាក្ែថា របេ់រែូវសបាក្គក្់
ណែលក្ខេក្់ មា ោរប េះពាល់ណែជាមួយធងុដ្ក្់របេ់រែូវសបាក្គក្់ណែលក្ខេក្់ណែប ុសណ្្ចេះ សហើយរបេ់រែូវ
សបាក្គក្ណ់ែលសាអចែ ប េះពាល់ណែជាមួយរបេ់រែូវសបាក្គក្់ណែលសាអចែប ុសណ្្ចេះ។  

 េមាអចែ ិងក្មា្ចែ់សមសរាគសៅសលើធុងដ្ក្់េសម្ៀក្បាំពាក្់ សោងតាមសេចក្តីណែនាំរបេ់រក្ុមហ ុ នលិែ។ 
េូមពិចារណ្សរបើរបាេ់ក្ាំណ្ែ់សធេើពីសារធាែុណែលអាចសធេើោរសបាក្គក្់បា ។ 

 េមាអចែ ិងសធេើអ្នម័យ ណននក្ខាងមុខម្ មា ចេុ ីសបាក្គក្ណ់ែលរែូវដ្ក្់សខាអាវចូលឲចយបា ញកឹ្ញាប។់ 
 លាង ិងេមៃួែរបេ់របរ រេបតាមោរណែនាំសរបើរបាេ់របេ់រក្ុមហ ុ នលិែ។ េូមសរបើោរក្ាំែែ់ទឹក្

ណែលអាចសៅតចបាំនុែតាមអាចសធេើបា ។ េមៃួែរបេរ់បរទាំងអ្េ់ឲចយបា ទាំងរេុង។ 

ក្ម្រា្បាតក្ណនលងស្ងណ្ាែងេុីេង 

 អ្នក្សមើលោរខុេរែូវ ងិអ្នក្រគប់រគងសៅោេុីែ ូគួរធានថា ស្ញៀវមិ មា ោរជួបជុាំគានចជារក្ុម ឬែរមង់ជួរ
ឲចយបា េមរេប សែើមចបីឲចយស្ញៀវអាចរក្ចាគមា្ចែ៦ហេីែពីគានច  ិងពី ិសោជែិ ជាពិសេេ សៅក្ណ ្ងសបឡាតាម
របអ្ប់  ិងក្ណ ្ងភានចល់ណលចបងក្ឡីា  ិងបនទចបន់ចាយប តផ្ទចល់។ 

 របាាំងោរពារ គួររែូវបា ែសម្ើងសៅរគប់របអ្ប់  ិងក្ណ ្ងរបេ់សបឡាក្រ។ 
 ណលចបងមា ចេុី  ិងណលចបងតាមែុ គួររែូវបិទសចាល  ងិ/ឬ សរៀបចាំស ើងវិញ សដ្យែក្សៅអ្ីសចញខ្េះសែើមចបីឲចយស្ញៀវ

រក្ចាគមា្ចែ៦ហេែីបា ។ 
 មា ចេុី ណលចបង ែុណលចបង  ិងេមាភចរៈណលចបងតាមែុ (រគាប់ លក្ឡាក្់  ិងប ទេះឈឺបសនចសងៗ ជាសែើម) គួរសធេើអ្ន

ម័យឲចយបា ញឹក្ញាប់។ 

សេវាស បាក្របនតនិងសេវាក្មមពីខាងសម្រៅ 

 ោរស្ ចោរប តេរមាប់ោរែឹក្ជញ្ជ ូស្ញៀវ ោរនលិែអាហារ  ិងោរែកឹ្ជញ្ជូ អាហារ ោរសបាក្គក្់  ងិសេវា
ក្មមសនចសងសទៀែេរមាប់ស្ញៀវ គួរែរមូវឲចយអ្នក្នតលស់េវាក្មម អ្ ុវែតតាមេតង់ដ្រណែលមា សៅក្នលងឯក្សារ
ស េះ។ អ្នក្ស្ ចោរប ត គួរមា ទាំនក្់ទាំ ងោរងារសដ្យផ្ទចល់ជាមួយបុគគលិក្របេព់ួក្សគ សែើមចបីធានឲចយមា 
ោរអ្ ុសលាមតាមេតង់ដ្រទាំងស េះ  ិងសែើមចបីេរមលួែល់ោរតាមដ្ ក្ិចចេ ចា។ 


