
IUF៖ បង្រួប បង្រួមកម្មករ ចំណីអាហារ កសិដ្ឋា ន និ្ សណ្ឋា គារ  ជុំវញិ ពិភពលោក

អាសយដ្ឋា ន     8 Rampe du Pont-Rouge     1213 Petit-Lancy     Switzerland     iuf@iuf.oRg

ការ ទាម ទាររបស់ IUF ក្ុ្ អំឡុ្ លពល ជំ្ឺកូវដី ១៩៖ វសិ័យ សណ្ឋា គារការ ទាម ទាររបស់ IUF ក្ុ្ អំឡុ្ លពល ជំ្ឺកូវដី ១៩៖ វសិ័យ សណ្ឋា គារ

វសិ័យលេសចរណ៍ បល្កីត ការងារ ១០% លៅជំុវញិ ពិភព លោក 
ល�យី មាន សស្ី ចំនួន  ៥៥.៥% ននក មាលា ំ្   ការងារ ជា សាកល លៅក្ុ្ 
វសិ័យ លេសចរណ៍។ លៅលដីមខែ លមសា កូវដី -១៩ បាន ប៉ះពាល ់ 
ដល ់  ២០៤ ងបលេស និ្ ខដនដី លៅជំុវញិ ពិភព លោក។ ឧសសា 
�កម្ម លេសចរណ៍ ជុំវញិ ពិភព លោក បាន ឈាន ដល ់ចំណុច 
នឹ្ ថកល់ លដ្យ សារ ខតការ បិេ េីងករុ្ និ្ ងបលេស ទាំ្  មូល ។ 
វសិ័យសណ្ឋា គារ និ្ លោជ នីយដ្ឋា ន លសទីរខត  ដួល រលំំលៅល�យី។ 
មាន សណ្ឋា  គារ តិច តួច ប៉ុលណ្ណ ះ ខដលលៅងបតិបត្ិ     ការ។ ងបការ 
លនះ  បាន ប៉ះពាល ់ជីវោព រស់ លៅ របស់ កម្មករ រាប ់ោន នាក់ ដល ់
ង្រួសារ របស់ពួកល្ និ្ ដល ់ស�្មន ៍ទាំ្       មូល។

វសិ័យលេសចរណ៍ បល្កីត ការងារ ១០% លៅជំុវញិ ពិភព លោក 
ល�យី មាន សស្ី ចំនួន  ៥៥.៥% ននក មាលា ំ្   ការងារ ជា សាកល លៅក្ុ្ 
វសិ័យ លេសចរណ៍។ លៅលដីមខែ លមសា កូវដី -១៩ បាន ប៉ះពាល ់ 
ដល ់  ២០៤ ងបលេស និ្ ខដនដី លៅជំុវញិ ពិភព លោក។ ឧសសា 
�កម្ម លេសចរណ៍ ជុំវញិ ពិភព លោក បាន ឈាន ដល ់ចំណុច 
នឹ្ ថកល់ លដ្យ សារ ខតការ បិេ េីងករុ្ និ្ ងបលេស ទាំ្  មូល ។ 
វសិ័យសណ្ឋា គារ និ្ លោជ នីយដ្ឋា ន លសទីរខត  ដួល រលំំលៅល�យី។ 
មាន សណ្ឋា  គារ តិច តួច ប៉ុលណ្ណ ះ ខដលលៅងបតិបត្ិ     ការ។ ងបការ 
លនះ  បាន ប៉ះពាល ់ជីវោព រស់ លៅ របស់ កម្មករ រាប ់ោន នាក់ ដល ់
ង្រួសារ របស់ពួកល្ និ្ ដល ់ស�្មន ៍ទាំ្       មូល។

IUF លស្ី ឲ្យ និលោជក និ្ រដ្ឋា  ភិបាល មាន ការ ងបរុ្ ងបយត័្ ថា 
សិេ្ិ របស់កម្មករ មិន អាច “ព្យួរ” ឬ “ពនយារលពល” បាន លេ ក្ុ្ 
អំឡុ្លពល ខដល មាន ងពឹត្ិ ការណ៍ វសិាមញ្ញ   ទាំ្ លនះ។ កាតព្វ កិច្ច 
របស់ និលោ ជក ងតរូវ ខ្អែក លៅលលី អនុ សញ្្ញ  និ្ ឧបករណ៍ សិេ្ិ 
មនុស្សទាំ្  ឡាយ ។

ឯកសារ លនះ ្្ល់ នូវ ការ ទាម ទាររបស់ ស�ជីព លដីម្ ីការពារ កម្មករ 
ក្ុ  ្ វសិ័យ សណ្ឋា គារ និ្ សលសងារ ះ ជីវតិ  ក្ុ្ ការ ងបយុេ្ លដីម្ ីេប់ កំុ 
ឲ្យ មានការ រកី សាយោព នន កូវដី -១៩។

និលោជកនិលោជក
១. ល្្វី ការ ជាមួយ ស�ជីព លដីម្ ីអនុវត្ ជា បនាទ ន់ នូវ ពិ្ីសារ  ខដល បាន 

រចនា លឡី្   លដីម្ ី លជៀស វា្ ការ ងបឈម មុែ   មិន ចាបំាច់ នានា  ខដល 
កម្មករ ងតរូវ ងបឈម នឹ្ ហានិភ័យ ខដល អាច លងគាះ ថ្ាក់  ដល់ សុែ ោព 
លពល បច្ចុប្ន្ និ្ លពល អនា្ត លៅលលី ពួកល្។

២. ្ ្ល់ ដល់ កម្មករ នូវ ព័ត៌មាន និ្ ឧបករណ៍េ ប សាក ត់ ខដល មាន លក្ខណៈ 
លពញ លលញ ង្ប់ ងជរុ្ លងជាយ និ្ ចាត់ វធិានការ បលច្ចកលេស និ្ លវជ្ជ 
សាសស្ ឲ្យ បាន សម ងសប  ឲ្យ បាន ជា បនាទ ន់ បំ្ុត តាម ខដល អាច ល្្វី បាន 
មុន លពល កម្មករ ចាប់ ល្្ីម   លវន ល្្វីការ របស់ ែលាួន។ 

៣. សងមប លវនការងារ លពលសងមាក និ្ ខ្នការ លរៀបចំការងារ  តាម រលបៀ 
ប ណ្មួយ ខដល អាច លៅរចួ លដីម្ ីកាត់ បន្ថយ ឲ្យ ដល់ កងមិត អប្បរមា 
នន ហានិភ័យ លៅលពល ណ្ ខដល ចាបំាច់ ឲ្យ កម្មករ បំលពញ ោរកិច្ច  ខដល 
ធានា លសវាសំខាន់ ចាបំាច់ ដល់ អតិ ថិ ជន លនាះ ងតរូវ បាន ជាប់ ឬ ដ្ក់ ឲ្យ 
លៅ ដ្ច់ លដ្យ ខឡក លៅក្ុ្ សណ្ឋា គារ។

៤. ខណនា ំអនុវត្ ការ ការពារ បខន្ថម សងមាប់ កម្មករ ខដល អាច មាន  
កត្ា ហានិភ័យ បខន្ថម លដ្យ រាប់ បញ្ចូ លទាំ្  ការ មាន ន្ទលពាះ បុលរ 
លក្ខែណ្ឌ  លវជ្ជសាសស្ និ្ ជំ្ឺ ល្្ស្ ៗ ។

៥. លគារព សិេ្ិ កម្មករ  ក្ុ្ ការ បដិលស្ មិន ល្្វី ការ លងកាម លក្ខែណ្ឌ  គា្ម ន 
សុវត្ថិោព។

៦. ្ ្ល ់ការ ង្បដណ្ប់ ខ្្ក សុែោព សងមាប់ កម្មករ ទាំ្  អស ់លៅកខនលា្ 
ខដល មិន ទាន់ មាន ការ ធានា ជា សាកល ពី ងបព័ន ្ខថទា ំសុែោព។

៧.  លគារព សិេ្ិ កម្មករ ក្ុ្ការ ល្្វី ការ លរៀបចំជា ចាបំាច់ លដីម្ ីខថទា ំងករុម 
ង្រួសារ របស់ ពួកល្។

៨.  ធានា ការ រកសា ងបាក់ ចំណូល របស់ កម្មករ និ្ ការ ការពារ ការងារ តាមរយៈ 
វធិានការ បលណ្្ះ អាសន្ ខដល បាន ចរចា ជាមួយ ស�ជីព។

៩.  ទាញ ងបលោជន៍ ពី អំឡុ្លពល នន ការ ធាលា ក់ ចុះ ដ៏្ំ�ុក លនះ ក្ុ្ ការ ទាម 
ទារឲ្យ មានការ បណុ្ះ បណ្្ល និ្ ការ ផ្លា ស់ ប្ូរ ជំនាញ/ការ បល្កីន ជំនាញ 
របស់ កម្មករ លដីម្ ីលងតៀម សងមាប់ ការ បន ្សកម្មោព ្ ុរកិច្ច លឡី្  វញិ។

១០. អនុម័ត លគាល នលោ បាយ ស្ីពី ការ សងមាក មាន ងបាក់ កនងម និ្ ការ 
ការពារ ងបាក់ ចំណូល  ខដល មាន ការ យល់ ដឹ្ អំពី លយនឌ័រ លដ្យសារ ខត 
ការ េេួល ែុសងតរូវ ខដល អសមាមាងត របស់ សស្ី ក្ុ្ ការ ងារ ខថទា ំកូន។

១១. ្្ល់ ការ សងមាកមាន ងបាក់ កនងម ឲ្យ បាន ង្ប់ ងគាន់ ខដល ្ ិត លៅលលី ការ 
ដ្ក់ែលាួន ដ្ច់ លដ្យ ខឡ ក និ្ ការ ខថទា ំសាច់ ញាតិ មាន ជំ្ឺ។

១២. ធានា ថា រាល ់វធិានការ ទាំ្  ឡាយ ខដល បាន ចាត់ លឡី្  ងតរូវ អនុវត្ 
លៅលលីកម្មករ ទាំ្  អស់ លដ្យ រមួ ទាំ្   កម្មករ ក្ុ្ េងម្់ មិន ស្្់ ដ្ 
ដូចជា អ្ក ល្្វី ការ មិន លពញលម៉ា្ កម្មករ ជួល ពី លងរៅ កម្មករ តាម លពល 
មាន ការងារ និ្ កម្មករ លងរៅ ្ លាូ វ ការ។



រដ្ឋា ភិបាលរដ្ឋា ភិបាល

១. េួល សារ ល់ ហានិភ័យ ការងារ និ្ ការ លំបាក ខាលា ំ្  កាលា  ខ្្ក លសដឋាកិច្ច ខដល 
កម្មករ កំពុ្ ងបឈម និ្ ខណនា ំអនុវត្ វធិានការវសិាមញ្ញសមងសប  លដីម្ ី
កាត់ បន្ថយ ហានិភ័យ ទាំ្  លនះ លដ្យ ស� ការ គ្ា ជាមួយ ស�ជីព និ្ 
និលោជក។

២. ធានា ឲ្យ មាន សិេ្ិ េេួល បាន ការ សងមាក ពិលសស មាន ងបាក់ កនងម និ្ សិេ្ិ 
េេួល បាន ការ ខថទា ំសុែោព លដ្យមិន ្ ិត កនងម លទាះ បីជា េំនាក ់េំន្ 
ការងារ ស្ថិត ក្ុ្ ឋានៈ ខបប ណ្ ក៏លដ្យ។

៣.និយត័កម្ម  លៅលលី កម្មករ ចំណ្ក ងសរុក ខដលមិន មាន ឯកសារ ង្ប់ ងគាន់ ទា ំ
្អស់ លដីម្ ីធានា ឲ្យ េេួល បាន ការ ខថទាសុំ ែោព។

៤. ្្ល ់ការ សងមាក ឈមឺាន ងបាក់ កនងម ឲ្យ បាន ង្   ប់ ងគាន់ ខដល ្ ិត លៅដល់ 
ការ ដ្ក់ ែលាួន លៅដ្ច់ លដ្យ ខឡក និ្ការ ខថទា ំសាច់ញាតិ មាន ជំ្ឺ។

៥. អនុម័ត លគាល នលោ បាយ ស្ីពីការ សងមាក មាន ងបាក់ កនងម និ្ ការ ការពារ 
ងបាក់ ចំណូល ខដល  មាន ការ យល់ ដឹ្ អំពី លយនឌ័រ លដ្យសារ ខត ការ 
េេួល ែុសងតរូវ ខដល អសមាមាងត របស់ សស្ី ក្ុ្ ការ ងារ ខថទា ំកូន។

៦.កំណត ់ដ្ច់ ខាត អំពី ការ បណុ្ះបណ្្ល អំពី សុែ ោព និ្ សុវត្ថិោព 
ងពមទាំ្  រលបៀប លងបី ងបាស់ សមាភា រៈ ការពារ ែលាួន។ 

ការ អនុវត្ លអែ បំ្ុតការ អនុវត្ លអែ បំ្ុត
សមាជិក បណ្្ញកម្មករ ចំណីអាហារ លៅ អាលមរចិ ខា្ លជី្ UFCW 
បាន ល្្វី បច្ចុប្ន្ ោព េំព័រ ការងារ របស់ ែលាួន លដីម្ ីល្្វី ឲ្យ មាន ោព ងាយ 
ងសរួលសងមាប់សមាជិក បដិសណ្ឋា រកិច្ច UNITE HERE! ក្ុ្ ការ ខស្វ្ 
រក ការងារ លៅក្ុ្ វសិ័យ ខកនច្ ចំណី អាហារ ហា្ លង្ឿ្លេស និ្ កខនលា្ 
លក ់រាយ  លៅជួរ មុែក្ុ្ ការ ងបយុេ្លដីម្ ីធានា សន្ិសុែ លស្ៀ្ ក្ុ្ 
អំឡុ្លពល កូវដី-១៩។ និលោ ជក កំពុ្ ខស្វ្ រកបុ្រលិក សងមាប់ មុែ 
តំខណ្ ទាំ្  លនាះ ជា ងបញាប់។ 

សងមាប់ព័ត៌មាន បខន្ថម 
អំពី ោពជា នដ្ូ ខដល មាន 
លក្ខណៈ នច្ងបឌិត លនះ សូម 
លមីល www.ufcwjobs.com

ម្រុលេសក ៍សងមាប់ លពល ខដល សណ្ឋា គារ ងតរូវ បាន ល្ កាន់ កាប់ 
សងមាប់ លគាល បំណ្ ល្្ស្
ម្រុលេសក ៍ម្រុលេសក ៍

លៅកខនលា្ មួយ ចំនួន ល្ លងបី ងបាស់ សណ្ឋា គារ ជា េីតាំ្  សងមាប់ ដ្ក់ មនុស្ស 
ដ្ច់ លដ្យខឡក និ្ ជា លំលៅដ្ឋា ន បលណ្្ះ អាសន្ សងមាប់ មនុស្ស កំពុ្ 
ងបឈម ហានិ ភ័យ ែ្ពស់។ កីឡាដ្ឋា ន មណ្ឌ ល សន្ិ សីេ និ្ េីតាំ្ បលងមី លសវា 
ចំណីអាហារ ល្្ស្ លេៀត អាច នឹ្ ងតរូវ បាន ល្ កាន់ កាប់ លដីម្ ីយក លៅ លងបី 
សងមាប់  ្ លិត ចំណី អាហារ ក្ុ្ សា្ថ ន ោព អាសន្ ឬ ជា េីតាំ្  ពិនិត្យ អំពី ោព 
្្ងន់ ្ ្ងរ នន ជំ្ឺតាម ខបប លវជ្ជសាសស្។ រដ្ឋា  ភិបាល កណ្្ល ឬ រដ្ឋា  ភិបាល មូល ដ្ឋា ន 
អាច  េេួល បាន ការ អនុញ្ញតិ លដ្យ ចបាប់ ពិលសស  លដីម្រី ឹប អូស ងេព្យ ទាំ្  លនះ 
សងមាប់ លងបីក្ុ្ លគាល បំណ្ ទាំ្  លនះ។ ឬ មយា៉្  លេៀត ល្ អាច ចុះ កិច្ច សនយា 
ជាមួយ េីតាំ្  ទាំ្  លនាះ។

ជំហានេី១៖ ទាក់េ្ លៅរដ្ឋា  ភិបាលជំហានេី១៖ ទាក់េ្ លៅរដ្ឋា  ភិបាល

ទាក់េ្ មសន្ី រដ្ឋា  ភិបាល  លដីម្ ីកំណត់ ថា លតី ពួក ល្ មាន ខ្នការ 
លងបី ងបាស់ េីតាំ្  ទាំ្  លនាះ  ោ៉្ ដូចលម្ច ែលាះ
ទាក់េ្ មសន្ី រដ្ឋា  ភិបាល  លដីម្ ីកំណត់ ថា លតី ពួក ល្ មាន ខ្នការ 
លងបី ងបាស់ េីតាំ្  ទាំ្  លនាះ  ោ៉្ ដូចលម្ច ែលាះ

ជំហានេី២៖ សំណួរ សំខាន់ៗ - រដ្ឋា  ភិបាលជំហានេី២៖ សំណួរ សំខាន់ៗ - រដ្ឋា  ភិបាល

លតី េីោ្ក់ ងារ រដ្ឋា  ភិបាល ណ្ កំពុ្ មាន កិច្ច សនយា ឬ កំពុ្ លងបី ងបាស់ 
អំណ្ចទាំ្  លនះ? 

លតីអ្ក ណ្ កំពុ្ លៅក្ុ្ លនាះ? 

ោរកិច្ច ការងារ អ្វីែលាះ ខដល ល្ងតរូវ ការ? 

សណ្ឋា គារ ណ្? 

អ្ក ណ្ ជា អ្ក ចំណ្យ? 

លតី អ្ក ណ្ មាន សិេ្ិក្ុ្ ការ ល្្វី ការ លៅកខនលា្ លនាះ? 

លតី អាជាញា ្រ ចបាប ់ ស្ថិត លៅលងកាមការងបតិបត្ិ របស់  ងករុ្ ណ្/តំបន ់ណ្/
រដឋាណ្ ?

លតី រដ្ឋា  ភិបាលកំពុ្ ល្្វី លដ្យ ឈរ លលី លគាល ការណ៍ ស្ម័ង្ ចិត្ (ឧទា. 
ជួល សណ្ឋា គារ ទាំ្  មូល) ឬកំពុ្ កាន់ កាប់ លងកាម ចបាប ់ងគាអាសន ្
សាធារណៈ? ក្ុ  ្ ករណី ងគា អាសន្ លតី ចបាប ់ឬ ងកឹត្យ សងមាប់ ងបតិបត្ិ 
ខច្ ដូចលម្ច ែលាះ អំពី បុ្រលិក?

ជំហាន េី៣៖ ការ ទាមទារ សំខាន់ៗ - និលោជក និ្ រដ្ឋា  ភិបាលជំហាន េី៣៖ ការ ទាមទារ សំខាន់ៗ - និលោជក និ្ រដ្ឋា  ភិបាល

•	 អាជាញា ្រ ្ ួរ ដ្ក់ បុ្រលិ ក លៅេីតាំ្  លនាះ តាម រយៈ ការ ជួល ឬកិច្ច 
សនយាបន ្ជាមួយ និលោ ជក

•	 សមាជិក ស�ជីព ទាំ្  អស ់ ្ួរ អាចល្្វី ការ បានតាមការ ស្ម័ង្ ចិត ្ 
ប៉ុខន្ បាន ងបាក់ កនងម

•	 ងបសិន លបី អ្ក ស្ម័ង្ចិត្ មាន ចំនួន មិន ង្ប់ ងគាន់ លេ លនាះ ការងារ លនះ 
្ួរ លៅដល់ កម្មក រ ខ្្ក បដិសណ្ឋា រកិច្ច របស់ ស�ជីព ល្្ស្ លេៀត

•	 សុែោព និ្ សុវត្ថិោព  មិន ងតរូវ បញ្ចុ ះ ស្្់ដ្រ លនាះលេ

•	 ្ួរ មាន កខនលា្ ចត ោន ជំនិះ ល�យី មិន ្ ួរ លលី កេឹក ចិត្ ឲ្យ 
លងបីងបាស់ ការ ដឹកជញ្ជូ ន សា ធារណៈ លេ។


