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ការ ទាម ទាររបស់ IUF ក្ុ្ អំឡុ្ លពល ជំ្ឺកូវដី ១៩៖ វសិ័យ អាហារ រហ័ស (FAST FOOD)ការ ទាម ទាររបស់ IUF ក្ុ្ អំឡុ្ លពល ជំ្ឺកូវដី ១៩៖ វសិ័យ អាហារ រហ័ស (FAST FOOD)

វសិ័យ អាហារ រហ័ស ផ្តល ់ការងារ ដល ់កម្មករ ងបហហល ១៣ោន នាក់ 
លៅជុំវញិ ពិភព លោក  ហដល ភាគលងចីន ស្ិត ក្ុ្ ស្្នភាពងាយ រ្ លងគាោះថ្្ក់ 
និ្ មាន ងរាក់ ឈ្នួល ទាប។ អំឡុ្លពល នន ការ ផ្ុោះ កូវដី-១៩ ហា្ អាហារ 
រហ័ស ភាគលងចីន  រាន បិទ ហា្ របស់ ខ្នួន ហដល ល្វី ឲ្យ  ការ កាត់ ងរាក់ ហខ ឬ 
មិន មាន ងរាក់ ហខ សងមាប់ បុគ្គ លិក ក្ុ្ អំឡុ្លពល ននការ អនុ ញ្ញា តិ ឲ្យ ឈប់ 
សងមាក លដ្យស្រ ជំ្ឺ លនោះ។  លៅក្ុ្ វសិ័យ ហដល មាន ងរាក់ ឈ្នួល ទាប រនួច 
លងសច លៅ លហយី លនោះ ផល ប៉ោះពាល ់មាន កងមិត ្ ំសលមបមីណ្ស់ លដ្យ 
ល្វី ឲ្យ កម្មករ ធ្្ក់ ចូល លៅ ក្ុ្ ភាព ងកីងក។ ខណៈហដល ហា្ អាហារ រហ័ 
ស  មនួយ ចំននួន លៅ បន្ត លបីកដំលណីរ ការលនាោះ កម្មករ ងបឈម មុខ នឹ្ ហានិ 
ភ័យ  យ៉្ ខ្្ំ្   ក្ុ្ ការ ឆ្្វរីុស លដ្យស្រ ហត ក្វោះ សមាភា រៈ ការពារ ខ្នួន 
និ្ នីតិ វ ិ្ ី សងមាប់ សុខ ភាព និ្ សុវត្ិភាព សម ងសប។ អតិ ថិ ជន និ្ 
កម្មករ  មាន ហានិភ័យ ក្ុ្ ការ ឆ្្វរីុស លៅលពល ហដល កម្មករ ក្ុ្ វសិ័យ 
អាហារ រហ័ស មិន រាន ទទនួល ងរាក់ កនងម សងមាប់ ការ ឈ ឺនិ្ ងតរូវ ប្្ំឲ្យ បន្ត 
ល្វីការ លដីមបរីាន រស់ រាន មាន ជីវតិ។ កម្មករ ចំណ្ក ងសរុក ហដលអាច មាន 
ហានិភ័យ ក្ុ្ ការ បញូ្ន ងតឡប់ មក ងបលទស វញិ លៅលពល រាត់ ប្់ ការងារ 
លនាោះ មាន ភាព ងាយ រ្លងគាោះ ជា ពិលសស។

ចាប់តាំ្ ពី មាន ការ ហណនា ំឲ្យ អនវុត្ត  លគាល នលយ រាយ  “ស្្ក់ លៅ ផ្ោះ” 
កម្មករ ដឹកអាហារ ដល់ កហន្្  រានក្ាយ លៅ ជា កម្មករ សំខ្ន់ ចារំាច់ 
តាមរយៈ កា រ ដឹកជញូ្ន អាហារ  និ្ រកសា អាជីវកម្ម សងមាប់ លភាជនីយ 
ដ្ឋា ន។ ក៏ប៉ុហន្ត ពនួកលគ លងចីន ហត ខវោះខ្ត ការ ទទនួល រាន សមាភា រៈ ការពារ ខ្នួន 
នីតិវ ិ្ ីសងមាប់ សុខ ភាព និ្ សុវត្ិភាពងគប់ ងគាន់ ងពមទាំ្  ងរាក់ កនងម 
លពល ឈ។ឺ ហានិភ័យ  លដីមប ី សុខ ភាព អតិ ថិ ជន  លនោះ អាច លដ្ោះងស្យ រាន 
តា មរយៈ ការ ផ្តល់ សមាភា រៈ ការពារ ខ្នួន ការ បណ្តុ ោះបណ្្ត ល  និ្ លក្ខណ្ឌ  
ការងារ សមរម្យ សងមាប់កម្មករ សំខ្ន់ ចារំាច់ ទាំ្  លនោះ។ 

លៅលពល ហដល ហា្ បិទទាវ រ ហា្ អាហារ រហ័ស  និ្ អ្ក ទិញ 
យលីហាហា្ ងតរូវ ហត៖

 បិទទាវ រ

១. ផ្តល ់ងរាក់ ហខ លពញ សងមាប់កម្មករ របស់ ខ្នួន។ លដ្យស្រ ហត កម្មករក្ុ្ 
វសិ័យ អាហារ រហ័សមនួយ ភាគ ្ ំ រស់ លៅពឹ្ហផអែក លលី ងរាក់ ហដល លបី ក 
មនួយ ហខៗ លនាោះ ការ កាត់ បន្យ ងរាក់ ហខ សូមបហីត សងមាប់ រយៈ លពល 
កំណត ់ណ្មនួយ ក៏លដ្យ ក៏វា អាច ល្វី ឲ្យ ប៉ោះពាល ់ខ្្ំ្  ដល ់ ពនួកលគ ហដរ។ 

២. ធ្នា ថ្ កម្មករ ហដល ល្វី ការ ហតលពល មាន ការងារ  ឬកម្មករ ្ ម្មតា 
ទទនួល រាន ការ ទូទាត់ សមរម្យ។ លដ្យស្រ ហត កម្មករ ជាលងចីន លៅ 
ជុំវញិ  ពិភព លោក កំពុ្ល្វីការ លងកាម របប ការងារ ្ ម្មតា លនាោះ ឥឡូវ 
លនោះ ពនួកលគ ស្ិតក្ុ្ សភាព ហានិភ័យ នន ការ រាត់ ប្់ ជីវភាព របស ់
ខ្នួន។  ហា្ អាហាររហ័ស  ងតរូវ ធ្នា ថ្ កម្មករ ទាំ្  លនោះ មាន លទ្ធ ភាព  
ប្់ នថ្ ចំណ្យ ជាមូល ដ្ឋា  របស់ ពនួកលគ ដូចជា លំលៅដ្ឋា ន អាហារ  និ្ 
របស់ របរ ចារំាច់ នានា ក្ុ្ អំឡ្លពល នន ការ រតីតបាត កូវដី-១៩ លនោះ ។ 

៣. ធ្នា ថ្ កម្មករ មិន រាត់ ការងារ របស់ ខ្នួន  និ្ អាច វលិ ងតឡប់  
លៅរកការងារ របស់ ខ្នួន វញិ រាន លៅលពល ស្្នភាព  មាន ភាព ងបងកតី  
លឡី្  វញិ។ លដ្យ ស្រ ហត រដ្ឋា  ភិរាល ជា លងចីន រាន ផ្តល ់លទ្ធភាព 
ឲ្យ ងករុម ហុ៊ន អនុញ្ញា តិ ឲ្យ បុគ្គលិក ឈប់ សងមាក ពីការងារ លនាោះ ហា្ 
អាហារ រហ័ស និ្ អ្ក ទិញ យលីហា របស់ ខ្នួន គនួរ យក ឱកាស លនោះ និ្ 
ទូទាត់ ឲ្យកម្មករ របស់ ខ្នួន ក្ុ្ អំឡុ្ លពល ហដល ពនួកលគ មិន ល្វីការងារ 
ឬ ហដល កំពុ្ បន្យ  លម៉ា្ ល្វីការ។ លៅលពល ងករុម ហុ៊ន លងបី ងរាស់ 
គលងមា្ របស់ រដ្ឋា  ភិរាល ដូចជា ការ ឧបត្មភា ងរាក់ សងមាប់ ការងារ 
ខ្ីៗ ឬ អត ្ងបលយជន៍ លពល គា្ម នការងារ បលណ្្ត ោះ  អាសន្លនាោះ ពនួកលគ 
គនួរ បហន្ម លៅលលី ងរាក់ ឈ្នួល ហដល មិន ងគប់ ងគាន់  លដីមប ីលជៀស វា្ កំុ ឲ្យ 
កម្មករ ធ្្ក់ ចូល លៅក្ុ្ ភាព ងកីងក។ 

៤. ធ្នា ថ្ កម្មករ ទទនួល រាន សិទ្ធិ សងមាក លំហហ ្ ម្មតា  ខណៈ ហដល 
មាន ការ បញ្ឈប់ពីការងារឬ ការ អនុញ្ញា តិ ឲ្យ ឈប់ សងមាក ពី ការងារ 
រយៈលពល ខ្ី លនោះ និ្ អាច ទទនួល រាន ការងរាក់ កនងម ពីការ សងមាក 
លំហហលនោះ  ក្ុ្កងមិត ១០០% នន អាងតា ្ ម្មតា។



As COVID-19 spreads around the world, one of the key questions 
confronting governments and the public is – do we have enough 
food? In many countries, food and beverage (F&B) workers have 
been designated as essential. Food factories remain open and 
are working around the clock to maintain supply.

Strict protocols should be in place to protect workers and to 
ensure food safety. Many companies, especially transnational 
companies, have issued COVID-19 protocols.  Workers in small 
and medium size enterprises also have to be protected. 

This document provides a set of trade union demands for 
protecting food and beverage workers and saving lives in the 
fight to contain the spread of COVID-19.

IUF : UNITING FOOD, FARM & HOTEL WORKERS WORLDWIDE

IUF CovId-19 demands : Food and beverage 
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employers

all F&b workplaces need a plan on how to deal 
with CovId-19. These plans must be negotiated 
between the management and the union. 
employers must: 
1. Ensure that workers are able to work 2 meters (6.5 feet) 

apart from each other throughout their working day. This 
is possible through modification to work organization, 
work scheduling and rest breaks.  There may need to 
be changes to the design of the work stations such as 
the installation of Perspex, Plexiglas or similar material 
to shield workers from potentially infecting each other. 
Reducing the speed and amount of product on the line 
will help ensure 2 meter spacing between workers. 

2. Provide adequate hand washing and sanitizer stations 
and increase the number of breaks so that hand-washing 
may become a routine part of the work. 

3. Negotiate shifts and overtime with the union. The 
pandemic is not an excuse to use forced labour or to risk 
workers’ health through excessive hours.

4. Ensure regular, thorough cleaning and sanitation of 
the workplace, including restrooms and lunch rooms. 
All shared surfaces (e.g. workbenches, door handles, 
handrails, and keyboards) must be cleaned regularly.

5. Provide appropriate personal protective equipment 
(PPE) – although this cannot a substitute for 
appropriate spacing between workers. In some cases it 
may be necessary to wear PPE for short periods when 
close contact is unavoidable, for example maintenance 
workers assisting each other with a piece of machinery. 
In such cases PPE training must be provided and the 
equipment must be worn properly. Masks must be 
regularly replaced. 

6. Post the agreed workplace protocols on noticeboards 
in languages that all workers can understand and 
maintain regular communication.

7. Make arrangements for safe travel to and from 
the workplace to minimize the risk of exposure to 
COVID-19.

8. Negotiate child care allowances to ensure workers 
required to work through the pandemic can have 
access to adequate child care facilities.

9. Employ directly rather than through agencies 
temporary workers required to cover for sick workers 
and/or increased demand. These temporary workers 
must be appropriately trained including specific 
training in relation to COVID-19 measures. 

The COVID-19 pandemic is creating a grave 
global health and economic crisis which affects 
every single one of us. The IUF wants to ensure 
that a gender approach to the COVID-19 crisis is 
adopted by employers, health authorities and 
governments. A gender responsive approach to 
the COVID-19 crisis is essential across the whole 
of society to ensure that gender inequalities are 
not reproduced, perpetuated or exacerbated in 
the context of this pandemic. This includes in 
workplaces, through healthcare provision and 
research, and in preventing violence towards 
women and girls.

IUF : UNITING FOOD, FARM & HOTEL WORKERS WORLDWIDE

IUF COVID-19 DemAnDs : eqUAlITy

emplOyers

1. Respect and implement the right to a safe, 
healthy, infection-free and hazard-free workplace.

2. Negotiate with unions and implement a 
zero tolerance policy to stigmatization and 
harassment including sexual harassment in the 
world of work.

3. Consult women and men workers and their trade 
union representatives on and implement general 
preventive measures for the whole workforce and 
provide relevant health and safety information, 
instruction and training, including on COVID-19.

4. Ensure that women are always included in health 
and safety decision making bodies, including 
occupational health and safety committees.

5. If necessary provide women (and men) workers 
with appropriate personal protective equipment 
which is adapted to their body (for example 
gloves, respiratory equipment, safety glasses, 
overalls and protective suits).

6. Provide safe, separate, and clean toilets and 
washing facilities and access to clean and 
drinkable water; and provide workers with ample 
opportunity to use the facilities when they need 
them during the working day without fear of 
penalty or stigma.

7. Provide appropriate numbers of hand washing 
stations and make sanitizer available throughout 
the workplace.

8. Introduce additional protection measures for 
pregnant women workers and for menopausal 
women, particularly women experiencing painful 
symptoms.

9. Respect the right of all workers to make all 
necessary arrangements to care for their families 
during the crisis.
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Use the recently 
published IUF guide on 
a gender approach to 
occupational health and 
safety to bargain for and 
implement key changes 
to your workplace 
particularly in the context 
of this crisis.

ការ ទាម ទាររបស់ IUF ក្ុ្ អំឡុ្ លពល ជំ្ឺកូវដី ១៩៖ វសិ័យ អាហារ រហ័ស (FAST FOOD)ការ ទាម ទាររបស់ IUF ក្ុ្ អំឡុ្ លពល ជំ្ឺកូវដី ១៩៖ វសិ័យ អាហារ រហ័ស (FAST FOOD)

លៅលពល ហដល ហា្ លបីកដំលណីរការ ហា្ អាហាររហ័ស  
និ្ អ្ក ទិញ យលីហា ងតរូវហត៖

លបីកដំលណីរការ លបីកដំលណីរការ 

១. ល្វី ការ រ៉ាន់ងបមាណ ហានិភ័យ ទូលំទូោយ មនួយ លដ្យ មាន 
ការ ចូលរនួម យ៉ ្  សកម្មពី កម្មករ និ្ សហជីព។ 

២. ផ្តល ់និ ្ ធ្នា ឲ្យ មាន ការ លងបី ងរាស់ សមាភា រៈ ការពារ ខ្នួន ឲ្យ រាន 
សមងសប រនួមមានទាំ្   ម៉ាស់មុខ លងស្ម នដការពារ  ជាលដីម។ 

៣.ធ្នា ការ កម្មករអាច ទទនួល រាន ស្ប៊ូ ោ្ នដ និ្ ទឹក, ទឹក 
កមាចា ត់ លមលរាគសងមាប ់ោ្ និ្ នផ្សងមាប ់ល្វីការងារ។ 

៤.តលម្ី្ ររាំ្  ផ្្ស្ិច  កញចាក់ ផ្្ស្ិក ឬ សមាភា រៈ ងសលដៀ្គ្ា  
លដីមប ីការពារ កម្មករ ពីអតិថិ ជន ហដល អាច ឆ្្ ជំ្ឺ។

៥.ធ្នា ឲ្យ មានការ រកសា ចមាងា យ ពីគ្ា ចំននួន ២ហម៉ងតលៅកហន្្ 
ល្វីការ ក៏ដូច ជា បន្ប ់អាហារ នថងាងត្់ និ្/ឬ បន្ប់សងមាក  
លពញ មនួយ នថងា ល្វី ការ។ 

៦.ផ្តល ់ងរាក់ កនងមលពញលលញ សងមាប់ ការ ឈ ឺចាប់ តាំ្  ពី នថងា 
លបីក លឡី្  វញិ  លដីមប ីធ្នា ថ្កម្មករស្្ក់ លៅក្ុ្ ផ្ោះ  ងបសិន 
លបី កម្មករ ឈ ឺលដីមប ីទប់ស្កា ត់ ការ រកីរាល ដ្ល នន វរីុស។ 

៧.ផ្តល ់ការ ល្វី លតស្ត កូវដី -១៩ លៅលពល ហដល កាលៈ លទសៈ 
ងបលទស ជាតិ អនុញ្ញា ត។

៨.អនុម័ត លគាលនលយ រាយ ស្តីពី ការ ឈប់សងមាក មាន ងរាក់ 
កនងម និ្ ការ ការពារ ងរាក់ ចំណូល  ហដល មានកា រយល់ 
ដឹ្ អំពី លយនឌ័រ លដ្យស្រ ហត  ការ ទទនួល ខុសងតរូវ លដ្យ 
អសមាមាងត របស់ សស្តី  សងមាប ់ការងារ ហថទា ំកូន។ 

៩.អនុវត្ត តាម អនុស្សន ៍ស្តីពីសុខភាព ស្ធ្ រណៈ សងមាប ់
ងបលទស និមនួយៗ

សិទ្ធិ សងមាប់ កម្មករហផ្ក អាហារ ដឹកជញូ្ន និ្អ្ក ដឹក ជញូ្ន អាហារសិទ្ធិ សងមាប់ កម្មករហផ្ក អាហារ ដឹកជញូ្ន និ្អ្ក ដឹក ជញូ្ន អាហារ

•	 លិខិត អនុញ្ញា ត ការងារ អចិនសន្តយ ៍ លដីមបទីប់ស្កា ត់ ការ បញូ្ន កម្មករ 
ចំណ្ក ងសរុក ងតឡប់ លៅងបលទស វញិ ក្ុ្ អំឡុ្លពល កូវដី-១៩

•	 ធ្នា ការ ទទនួល រាន ការ ហថទា ំសុខភាព សងមាប់ កម្មករ ចំណ្ក ងសរុក 
មិន មាន ឯកស្រ ងគប់ ងគាន់

•	 ការ ហណនា ំនិ្ នីតិវ ិ្ ីអំពី សុខ ភាព និ្ សុវត្ិភាព   ជា ភាស្  របស់ 
កម្មករ ចំណ្ក ងសរុក ទាំ្  អស់

សិទ្ធិ សងមាប់ កម្មករហផ្ក អាហារ ដឹកជញូ្ន និ្អ្ក ដឹក ជញូ្ន អាហារ សិទ្ធិ សងមាប់ កម្មករហផ្ក អាហារ ដឹកជញូ្ន និ្អ្ក ដឹក ជញូ្ន អាហារ 

•	 ធ្នា ថ្ កម្មករហផ្ក អាហារ ដឹកជញូ្ន និ្អ្ក ដឹក ជញូ្ន អាហារ  
មាន សមាភា រៈ ការ ពារ ខ្នួន និ្ អនុវត្ត ងតឹមងតរូវ តាម នីតិវ ិ្ ី សុវត្ិ ភាព 
លដីមប ីលជៀស វា្ ការ ងបឈម មុខ   លដ្យស្រ ហត ភាព ងាយ រ្ លងគាោះ 
ជាពិលសស របស់ ពនួកលគ។

•	 ទទនួល ស្្គ ល់កម្មករហផ្ក អាហារ ដឹកជញូ្ន និ្អ្ក ដឹក ជញូ្ន 
អាហារ  ជា កម្មករ។ ការ ចាត់ ថ្្ក់ មិន ងតឹម ងតរូវ ថ្ កម្មករហផ្ក 
អាហារ ដឹកជញូ្ន ជា អ្ក ល្វី ការ លដ្យ ខ្នួន ឯ្ ងតរូវ ហត មាន ការ ផ្្ស់  
ប្តូរ លដីមប ីផ្តល ់ឲ្យ ពនួកលគ នូវ សិទ្ធិ នានា ហដល រនួម ទាំ្   ការ ទទនួល  រាន 
ងរាក់ កនងម លៅលពល ឈ។ឺ ក្ុ្ បរបិទ កូវដី-១៩ លៅ លពល  ហដល 
កម្មករហផ្ក អាហារ ដឹកជញូ្ននិ្ អ្ក ដឹក ជញូ្ន អាហារ  ងតរូវ ប្្ំ ឲ្យ 
ល្វីការ ទាំ្  ឈ ឺលដ្យស្រ ហត ការ លំរាក ហផ្ក លសដឋាកិចចាលនាោះ ការ 
ចាត់ ថ្្ក់ មិន ងតឹម ងតរូវ លនោះ ល្វី ឲ្យ កម្មករហផ្ក អាហារ ដឹកជញូ្ន/អ្ក 
ដឹក ជញូ្ន អាហារ កម្មករ តាម លភាជ នីយ ដ្ឋា ន ហដល ផលិត អាហារ  
និ ្ អតិថិជន ស្ិត ក្ុ្ សភាព មាន ហានិភ័យ។ 

•	 ទទនួល ស្្គ ល់ សហជីព កម្មករហផ្ក អាហារ ដឹក ជញូ្ន/ អ្ក ដឹក 
ជញូ្ន  អា ហារ។ លដ្យស្រ ហត ភាព លងគាោះថ្្ក់ នន កម្មករ ទាំ្  
លនោះ កម្មករហផ្ក អាហារ ដឹកជញូ្ន/អ្ក ដឹក ជញូ្ន អាហារ ងតរូវ ហត 
មាន ឱកាស  ក្ុ្ ការ ចរចា អនុសញ្ញា  រនួម លដីមប ីទទនួល រាន ការងារ  
សមរម្យ និ្ ជីវតិ សមរម្យ។

សងមាប់ អនុស្សន៍ ទាក់ទ្ នឹ្ កូវដី-
១៩ សូម ពិ លងគាោះ លយបល់ ជាមនួយ ការ 
ទាម ទារ របស់ IUF ក្ុ្ អំឡុ្ លពល 
ជំ្ឺកូវដី-១៩៖ វសិ័យ ចំណីអាហារ 

និ្ លភសជ្ៈ និ្ 
ការរ ទាម ទារ របស់ 
IUF ក្ុ្ អំឡុ្ 
លពល ជំ្ឺកូវដី-១៩៖ 
សមភាព

 ការ 
ទាម ទារ របស់ IUF ក្ុ្ អំឡុ្ លពល 
ជំ្ឺកូវដី-១៩៖ វសិ័យ ចំណីអាហារ 

និ្ លភសជ្ៈ  
ការរ ទាម ទារ របស់ 
IUF ក្ុ្ អំឡុ្ 
លពល ជំ្ឺកូវដី-១៩៖ 
សមភាព


