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ួ ននវិធានការកូវីដ-១៩ ហៅកខនែងការងារ។ កនុងករណ្៊ីេួយចំនួន មានការខណ្នំឲ៉ាយអនវតតវធា
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ម្ោអាសននហនោះហទ។ តាេរយៈការម្ពេហម្ពៀងហៅវិញហៅេកហៅហលើការផ្ល៉ាស់បតូរ កនុងការហរៀបចំការងារនិងលកខែណ្ឌ
ការងារ ហដើេ៉ាប៊ីកាត់បនថយហានិភ័យននកូវីដ-១៩ហនោះ និហយជកនិងសហជ៊ីព ធានឲ៉ាយមានកខនែងការងារកាន់ខតមាន
សវតថិភាពនិងសហគេន៍កាន់ខតមានសវតថិភាព។ សហជ៊ីពហដើរតួនទ៊ីសំខាន់ខាល៉ាំងណាស់ កនុងការពន៉ាយល់អំព៊ីវិធានការ
សវតថិភាពកូវីដ-១៩ ដល់កេមករនិងសហគេន៍របស់ពួកហគ តាេការម្ពេហម្ពៀងជាេួយោនហ៉ា ៅវិញហៅេក តាេរយៈការ
ធានឲ៉ាយមានការអនវតតឲ៉ាយកាន់ខតមានម្បសិទធភាព។ បញ្ហ៉ាែោះវ ចហនល៉ាោះណាេួយកនង
ុ ការអនវតត ហដាយរួេទំងករណ្៊ីខដល
កេមករម្តូវបនផ្ត់ហចញឬដាក់ហៅកខនែងខដលមានហានិភ័យកាន់ខតែពស់ហនោះ

ម្តូវបនជខជកហផ្្៉ាោះបតូរហយបល់និង

ហដាោះម្សាយ។ ទហងវើហនោះ ជួយធានថ្ វិធានការសវតថិភាពកូវីដ-១៩ េិនមានការហរីសហអើងឬមានភាពអយតតធ
ិ េ៌ហទ។
សហជ៊ីព ផ្តល់ហយបល់ម្តឡប់ហៅហលើបញ្ហ៉ា គឺបញ្ហ៉ាងម៊ីៗ ដំហណាោះម្សាយ ហហើយនិហយជកដាក់ហចញនូវសកេមភាព
ហដើេ៉ាប៊ីហដាោះម្សាយបញ្ហ៉ាហនោះ

ហដាយហដាោះម្សាយបញ្ហ៉ារួេោនជា
៉ា េួយសហជ៊ីព។

ហនោះគឺជាឧទហរណ្៍ខតេួយគត់ខដល

និហយជក អាចអោះអាងថ្ ហយើង “កំពងហធវើការជាេួយោន”៉ា ហដើេ៉ាប៊ីជំនោះការរាតត៉ាាតជំងឺកូវីដ-១៩។
តងភាពហនោះ គឺថ្ កនុងករណ្៊ីភាគហម្ចើន ហោលនហយបយកូវីដ-១៩ ម្តូវបនអនវតតហដាយឯកចឆ័នទ ហដាយ
និហយជក។ ោម៉ានការចរចា ោម៉ានហយបល់ម្តឡប់ ោម៉ានការហវវងយល់អំព៊ីអវ៊ីខដលម្តូវហធវើ ឬអវ៊ីខដលម្តូវខកនែហនោះហទ។
វិធានការកូវីដ-១៩

ខណ្នំឲ៉ាយអនវតតការពិនិត៉ាយស៊ីតណ្ហភាព

ការរក៉ាាចមាង៉ាយរាងកាយ

និងការផ្ល៉ាស់បតូរកាលវិភាគ

ការងារ បខនត េិនបនហធវើអវ៊ីខដលមានការចូលរួេព៊ីកេមករកនុងការហធវើឲ៉ាយវាមានម្បសិទធភាពហនោះហទ។ ហហើយម្បសិនហបើ
មានអវ៊ីេួយេិនដំហណ្ើរការហនោះ ក៏ោម៉ាននរណាមាន៉ាកដ
់ ឹងខដរ រហូតដល់វាហួសហពល។
ហៅកនុងឧទហរណ្៍េួយចំនន
ួ វិធានការសវតថិភាពនន ម្តូវបនខណ្នំឲ៉ាយអនវតត ហដើេ៉ាប៊ីបំហពញម្តូវតាេលកខ
ែណ្ឌតម្េូវការននរដាឋភ
៉ា ិបលេូលដាឋ៉ាន ហដើេ៉ាប៊ីរក៉ាាម្បតិបតតិការកនុងនេជាហសវាកេមចាំបច់។ ហដាយសារខតលកខែណ្ឌ
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តម្េូវការរបស់រដាឋភ
៉ា ិបល ខតងខតមានការផ្ល៉ាស់បតូរ (ហៅកនុងម្បហទសេួយចំនួន បទប៉ាបញ្ញតតិេូលដាឋននិងថ្ន៉ាក់ជាតិ មាន
ភាពម្បទញម្បទង់ោហន៉ា ទៀតផ្ង) ហនោះ កេមករមានការភ័នតម្ចឡំហដាយការហរៀបចំងម៊ីៗ និងម្តូវបនដាក់ទណ្ឌកេមហដាយ
អយតតិធេ៌។

ហដាយោម៉ានលទធភាពកនង
ុ ការរាយការណ្៍អំព៊ីភារកិចចែន
ែួ

កេមករទទួលរងការបត់បង់ម្បក់កនម្េឬការ

បញ្៉ាឈប់ព៊ីការងារ។ កនុងម្បហទសេួយចំនន
ួ កេមករទទួលរងការគំរាេកំខហងនិងការបំភិតបំភ័យហៅកខនែងចំណ្ុចម្តួត
ពិនិត៉ាយ ហៅកខនែងខដលបល
ូ ៊ីសឬទហាន កាន់ខតមានការហបតជាញ៉ាចិតតកនុងការបហ្គងាក៉ាបេនស៉ាស ជាជាងបហ្គងាក៉ាបវីរសកូរូណា។
ហទោះប៊ីជាដូចហនោះក៏ហដាយ និហយជកជាហម្ចើន បដិហសធេិនសូេ៉ាប៊ីខតពិភាក៉ាាជាេួយសហជ៊ីពអំពប
៊ី ញ្ហ៉ាម្បវេខដល
កេមករម្បវេេែ កនុងការហៅហធវើការនិងម្តឡប់េកព៊ីហធវើការវិញទល់ខតហសាោះ។
កនុងករណ្៊ីហផ្៉ាសងហទៀត វាហាក់ដូចជាវិធានការកូវីដ-១៩ ម្តូវបនរចនហឡើង ហដើេ៉ាប៊ីហលើកកេពស់កិតតិយសរបស់

ម្កេហន បហងកើនកិតតិនេមាក
៉ា យ៊ីហហា ឬហជៀសវាការហធវើឲ៉ាយែូចខាតដល់កិតតិយស។ ការជូនដំណ្ង
ឹ ជាសាធារណ្ៈអំព៊ី
ការហធវើការជាេួយោន៉ា
ហៅកខនែងហធវើការ។

ហដើេ៉ាប៊ីជំនោះជំងឺកូវីដ-១៩

ម្បការហនោះ

បរិចាច៉ាគយ៉ាងហម្ចើនជាសាធារណ្ៈ

គឺមានសារៈសំខាន់ជាក់ខសតង

ហកើតហឡើងច៉ាាស់ម្កខឡត

ខដលវាម្តូវខតហកើតហឡើងពិតម្បកដ

ហៅម្កេហនននកនុងសាកលហលាក

ហដើេ៉ាប៊ីម្បយទធម្បឆំងកូវីដ-១៩

ខដលបនហធវើការ

ែណ្ៈខដលែកខានកនង
ុ ការផ្តល់មាស
៉ា ់េែឲ៉ាយបន

ម្គប់ម្ោន់ ឬសមាភ៉ារៈការពារែែួនហផ្៉ាសងៗហទៀត ដល់កេមករ។ ក៏មានឧទហរណ្៍ ននម្កេហនឆ្ែងម្បហទសធំៗជាហម្ចើន
ខដលហធវើការបរិចាច៉ាគជាសាធារណ្ៈ ែណ្ៈបដិហសធម្បក់វនួលដល់កេមករ ខដលសង៉ាស័យថ្ឆ្ែងជំងឺកូវដ
ី -១៩ ម្តូវដាក់
ែែួនដាច់ហដាយខឡកព៊ីហគឯង។ ឧទហរណ្៍ ហៅម្កេហនកូកាកូឡាននម្បហទសហវ៊ីល៊ីពន
៊ី កេមករខដលម្តូវបនសង៉ាស័យ
ថ្មានជំងក
ឺ ូវីដ-១៩ កំពងដាក់ែែួនហៅដាច់ព៊ីហគ រយៈហពល១៤នងៃ បខនតេន
ិ បនទទួលម្បក់កនម្េហទ។ ពួកហគម្តូវហម្បើ
ការវប់សម្មាកម្បចាំឆន៉ាំខដលពួកហគមាន ហហើយហៅហពលហនោះ វិធាន “េិនហធវើការ េិនមានម្បក់កនម្េ” ម្តូវយកេក
អនវតតហដាយសវ័យម្បវតតិ។ ហៅហពលដំណាលោនហ៉ា នោះ ម្កេហនកូកាកូឡាម្បហទសហវល
៊ី ៊ីពន
៊ី ទទួលការចាប់អារេមណ្៍ព៊ី
ម្បព័នធផ្៉ាសពវផ្៉ាាយ ហដាយបនម្បកាសថ្នឹងបរិចាគ
ច៉ា ម្បក់១៥០លានហបសូ (២.៩៥ លានដលាល៉ាអាហេរិច) សម្មាប់
ម្បយទធម្បឆំងនឹងជំងក
ឹ ូវីដ-១៩។
ជាក់ខសតងណាស់ វិធ៊ីសាហ្គសតហធវើហឡើងហដាយឯកហតាភាគ៊ីហដាយនិហយជកចំហពាោះជំងក
ឺ ូវីដ-១៩ នំហៅរកភាព
ទន់ហែ៉ាាយយង
៉ា ធៃនធ
់ ៃរហៅកនុងការអនវតតវិធានការសវតថិភាពហៅកខនែងហធវើការ ខដលជាហរឿយៗបណាត៉ាលឲ៉ាយមានការភ័នត
ម្ចឡំនិងការលំបក ខដលកាន់ខតបហងកើនហានិភយ
័ ហៅវិញ។ វាក៏មានការភ័នតម្ចឡំហម្ចើនខដរ អំព៊ីសិទធិនិងការទទួល
ែសម្តូវ។ ខផ្នកេួយននបញ្ហ៉ា គឺថ្ និហយជកកំពងហឆ្ែើយតបហៅនឹងជំងក
ឺ ូវីដ-១៩ កនុងនេជាភាពបនទ៉ាន់ននសែភាព
សាធារណ្ៈ ខដលបោះពាល់ហដាយម្បហយលដល់កខនែងហធវើការ។ ពួកហគហេើលហ ើញវាជាភារកិចចសាធារណ្ៈកនុងការហដាោះ
ម្សាយជំងឺកូវីដ-១៩ និងហដើេ៉ាប៊ីធានថ្ការហឆ្ែើយជំងឺហៅសហគេន៍ ហៅបញ្៉ាឈប់ហៅម្តឹេមាត់ទវ៉ារននកខនែងហធវើការ។ បខនត

ជំងឺកូវីដ-១៩ គឺជាជំងឺខដលបណាតល
៉ា េកព៊ីការងារ រួចហៅហហើយ ហហើយម្បការហនោះ ផ្ល៉ាសប
់ តូរការទទួលែសម្តូវរបស់
និហយជក និងបងខំជំរញឲ៉ាយហយើងម្តូវគិតហឡើងវិញអំព៊ីសវតថិភាពរបស់កេមករ។

2

ហយងតាេសតង់ដាររបស់អងរការអនតរជាតិខាងការងារនិងជំងក
ឺ ូវីដ-១៩ ខដលបនហបោះផ្៉ាាយកាលព៊ីនងៃទ៊ី២៧
ខែេិន ឆន២
៉ាំ ០២០៖
“ជំងឺកូវីដ-១៩ និងការបោះទងរិចផ្ែូវចិតត ម្បសិនហបើឆ្ង
ែ តាេរយៈការម្បវេេែកនុងការងារ អាចចាត់ទកជាជំងឺ
ខដលបណាត៉ាលេកព៊ីការងារ1”
ែណ្ៈខដលជំងក
ឺ ូវីដ-១៩

េិនម្តូវបនដាក់ឲ៉ាយចំហ

ម៉ាោះហៅកនុងអនសាសន៍សត៊ីពប
៊ី ញ្ជ៊ីជំងឺខដលបណាតល
៉ា េកព៊ី

ការងារ ឆន២
៉ាំ ០០២ (ហលែ ១៩៤) របស់អងរការអនតរជាតិខាងការងារ (ILO) ក៏ហដាយ ក៏វាមានម្គបដណ្តប់ហៅកនង
ុ
មាម្តា ១.៣.៩ ខដរ៖
"១.៣.៩.
បញ្ជ៊ីហ

ជំងប
ឺ ណាត៉ាលេកព៊ីសារធាតជ៊ីវសាហ្គសតហផ្៉ាសងហទៀតហៅកខនែងការងារ

ខដលេិនបនហរៀបរាប់កនុង

ម៉ាោះខាងហដើេ ខដលមានតំណ្ភាជ៉ាប់ហដាយផ្ទល
៉ា ់ម្តូវបនរកហ ើញតាេលកខណ្ៈវិទ៉ាាសាហ្គសត ឬខដលម្តូវ

បនកំណ្ត់ហដាយវិធ៊ីសាហ្គសតនន សេម្សបតាេលកខែណ្ឌនិងការអនវតតហៅថ្ន៉ាក់ជាតិ រវាងការម្បវេេែ
ហៅនឹងសារធាតជ៊ីវសាហ្គសតខដលហកើតហចញព៊ីសកេមភាពការងារនិងជំងឺខដលឆ្ែងហដាយកេមករ2”។
សមាគេរបបសនតិសែសងរេអនតរជាតិ ខដលបហងកត
ើ ហឡើងកនុងឆន៉ាំ ១៩២៧ ហម្កាេការោំម្ទរបស់អងរការអនតរ
ជាតិខាងការងារ (ILO) ហធវើហសចកត៊ីសហងកតថ្៖
"ហបើនិយយអំព៊ីការអនវតតជាក់ខសតង វាម្តូវការមានតំណ្ភាជ៉ាប់ហដាយផ្ទ៉ាល់រវាងការម្បវេេែនឹងជំងក
ឺ ូរូណា
ផ្ទ៉ាល់ (ជំងឺសារ-ជំងក
ឺ ូរូណា-២) ហៅកខនែងហធវកា
ើ រនិងជំងឺ (កូវីដ-១៩) ហដើេ៉ាប៊ីឲ៉ាយអាចចាត់ថ្ក
ន៉ា ់ជាជំងឺ
បណាត៉ាលេកព៊ីការងារ។ លកខែណ្ឌទេ
៊ី ួយ គឺភសតតា
ុ ងវិទ៉ាាសាហ្គសតខដលថ្ ជំងឺសារ-ជំងឺកូរូណា-២ បងកឲ៉ាយ
មានជំងក
ឺ ូវីដ-១៩ គឺជាហហតការណ្៍ពិតខដលបនបញ្ជក
៉ា ់ច៉ាាស់តាេលកខណ្ៈវិទ៉ាាសាហ្គសត បខនត ហៅកនុង
ករណ្៊ីជាហម្ចើន វាមានការលំបកកនុងការបហងកើតនូវចំណ្ងហហតនិងផ្លខបបហនោះ កនុងការបញ្ជ៉ាក់ថ្ ជំងឺហនោះ
ឆ្ែងហៅកខនែងហធវើការ។ ម្បសិនហបើបញ្ជ៉ាក់បនថ្ វីរសហនោះ បនឆ្ែងហដាយសារការម្បវេេែ តាេរយៈ
ការងារហនោះ កេមករម្គប់រូបនឹងម្តូវទទួលបនការម្គបដណ្តប់ តាេបញ្ជរ៊ី បស់អងរការ ILO3”។
ភសតុតាងច៉ាាស់លាស់បផ្
ំ តននការម្បវេេែតាេរយៈការងារ

គឺថ្

កេមករណាមានក់ឆ្ែងកូវីដ-១៩

ែណ្ៈហពលខដលហៅកខនែងការងារ។ បខនតកខនែងការងារ េិនមានមានន័យម្តឹេខតហរាងចម្ក សណាឋោ
៉ា រ កសិដាឋ៉ាន ឬ
1

នយកដាឋ៉ានសតង់ដារអនតរជាតិខាងការងារនិងជំងឺកូវីដ-១៩, សតង់ដារ ILO និងជំងក
ឺ ូវីដ-១៩ (វីរសកូរូណា), ទ៊ីម្កងហ៉ាសឺខណ្វ៖ ILO នងៃទ២
៊ី ៧ ខែ

េិន ឆនំ៉ា២០២០, ទំ. ១៤ https://www.ilo.org/global/standards/WCMS_739937/lang--en/index.htm
2

អនសាសន៍សត៊ីព៊ីបញ្ជ៊ីជំងឺខដលបណាត៉ាលេកព៊ីការងារ ឆន២
ំ៉ា ០០២ (ហលែ ១៩៤) របស់អងរការអនតរជាតិខាងការងារ (ILO)

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312532
3

សមាគេរបបសនតិសែសងរេអនតរជាតិ (ISSA), “ហតើកូវីដ-១៩ អាចចាត់ទកជាជំងឺបណាត៉ាលេកព៊ីការងារឬហទ?” នងៃទ៊ី២ ខែហេសា

ឆនំ៉ា២០២០ https://ww1.issa.int/news/can-covid-19-be-considered-occupational-disease

3

ការិយល័យហទ។ អនសញ្ញ៉ាសត៊ីពស
៊ី ែភាពនិងសវតថិភាពការងារ ឆន១
៉ាំ ៩៨១ (ហលែ ១៥៥) របស់អងរការ ILO ផ្តល់
និយេន័យកខនែងការងារ ដូចខាងហម្កាេ៖

"(គ) ពាក៉ាយ កខនែងការងារ ម្គបដណ្តប់រាល់កខនែងទំងអស់ខដលកេមករម្តូវសថិតហៅ ឬម្តូវហៅ ហដាយសារ
េូលហហតការងារ និងខដលសថិតហៅហម្កាេការម្តួតម្តាហដាយផ្ទ៉ាល់ឬហដាយម្បហយលព៊ីនិហយជក4,”

ម្គប់កខនែងទំងអស់ខដលកេមករម្តូវសថិតហៅ ឬម្តូវហៅ ហដាយសារេូលហហតការងារ។ ហនោះមានន័យថ្ ការហធវើ

ដំហណ្ើរហៅហធវើការនិងេកព៊ីហធវើការ ម្តូវបនបញ្ចូលហៅកនុង កខនែងការងារ និងការម្បវេេែនឹងហានិភ័យននជំងឺ
កូវីដ-១៩ កនុងការហធវើដំហណ្ើរហៅហធវើការនិងេកព៊ីហធវកា
ើ រវិញ ម្តូវចាត់ទកជាការម្បវេេែបណាត៉ាលេកព៊ីការងារ។
ហយងតាេអនសញ្ញ៉ាហលែ ១៥៥ របយការណ្៍សតង់ដារ ILO និងជំងឺកូវីដ-១៩ ក៏បញ្ជ៉ាក់ហឡើងវីញខដរ អំព៊ី
សិទធិរបស់កេមករកនុងការបដិហសធេិនហធវើការ

ម្បសិនហបើពួកហគហជឿថ្កខនែងការងារ

(រាប់ទំងកខនែងទំងអស់ខដល

កេមករម្តូវសថិតហៅ ឬម្តូវហៅ ហដាយសារេូលហហតការងារ) េិនមានសវតថិភាព៖
"កេមករមានសិទក
ធិ នុងការដកែែួនហចញព៊ីសាន
ថ៉ា ភាពការងារខដលពួកហគមានការសំអាងសេហហតផ្ល កនុងការ
ហជឿថ្មានមានហម្ោោះថ្នក់ធៃន់ធៃរនិងច៉ាាស់ជាហកើតហឡើងដល់ជ៊ីវិតឬសែភាពរបស់ពក
ួ ហគ។

ហៅហពលខដល
5

បគរលិក ហម្បើម្បស់សិទធិហនោះ ោត់ម្តូវទទួលបនការការពារ ហជៀសផ្តព៊ីផ្លវិបកហួសហហត ។”
បញ្ហ៉ាម្បវេេួយកនុងចំហណាេបញ្ហ៉ាម្បវេលាក់េែនន

កនង
ុ ការហវវងយល់អំព៊ីសទ
ិ ធិនិងការទទួលែស

ម្តូវ សម្មាប់កខនែងការងារមានសវតថិភាព ហៅកនុងការរាតត៉ាាតននជំងឺកូវីដ-១៩ហនោះ គឺទិនន៉ាការរបស់និហយជក កនង
ុ ការ
ហផ្្៉ាតខាល៉ាំងហពកហៅហលើអាកប៉ាបកិរិយរបស់កេមករ ថ្ជាម្បភពបញ្ហ៉ានិងដំហណាោះម្សាយ។ កនុងរយៈហពលព៊ីរទសវត៉ាសចង
ហម្កាយហនោះ និហយជកជាហម្ចើន បនអនេ័តវិធ៊ីសាហ្គសតសវតថិភាពខដលខផ្ែកហលើអាកប៉ាបកិរិយ សម្មាប់សែភាពនិងសវតថិ
ភាពការងារ។ ជំនួសឲ៉ាយការធានសិទធិកេមករកនុងការទទួលបនកខនែងការងារមានសវតថិភាព កេមករខបរជាម្តូវទទួល
ែសម្តូវហៅហលើសវតថិភាពផ្ទ៉ាល់ែែួន

និងសវតថិភាពរបស់អនកដនទ។

វិធ៊ីសាហ្គសតសវតថិភាពខដលខផ្ែកហលើអាកប៉ាបកិរិយ

ផ្តល់េូលហហតហដាយខផ្ែកហៅហលើការសនមតថ្ អាកប៉ាបកិរិយរបស់កេមករនិងទហងវើេន
ិ មានសវតថិភាពរបស់កេមករផ្ទ៉ាល់
ែែួន គឺជាបពវហហតចេ៉ាបងននការហធវើឲ៉ាយមានរបួស មានជំងឺ និងមានការសាល៉ាប់។ ហយងតាេវិធ៊ីសាហ្គសតសវតថិភាពខដលខផ្ែក
ហលើអាកប៉ាបកិរិយ ម្បសិនហបើអាកប៉ាបកិរិយរបស់កេមករអាចមានការផ្ល៉ាស់បតូរ ហហើយកេមករហធវើការងារហដាយម្បងម្បយ័តន
របួស ជំងឺ និងការសាល៉ាប់ខដលបណាត៉ាលេកព៊ីការងារ នឹងម្តូវទប់សាក៉ាត់ ហហើយកខនែងការងារនឹងកាន់ខតមានសវតថិភាព6។
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អនសញ្ញ៉ាសត៊ីព៊ីសែភាពនិងសវតថិភាពការងារ ឆនំ៉ា១៩៨១ (ហលែ ១៥៥) របស់អងរការ ILO

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312300
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នយកដាឋ៉ានសតង់ដារអនតរជាតិខាងការងារនិងជំងឺកូវីដ-១៩, សតង់ដារ ILO និងជំងក
ឺ ូវីដ-១៩ (វីរសកូរូណា), ទ៊ីម្កងហ៉ាសឺខណ្វ៖ ILO នងៃទ៊ី២៧ ខែ

េិន ឆនំ៉ា២០២០, ទំ. ១៣. https://www.ilo.org/global/standards/WCMS_739937/lang--en/index.htm
6

ខផ្នកខកនចនចំណ្៊ីអាហាររបស់ IUF, សវតថិភាពខដលខផ្ែកហលើអាកប៉ាបកិរិយ, ទ៊ីម្កងហ៉ាសឺខណ្វ៖ IUF ខែេករា ឆន២
ំ៉ា ០១៩

4

វិធ៊ីសាហ្គសតហនោះ ម្ពហងើយកហនតើយចំហពាោះការទទួលែសម្តូវរបស់និហយជក កនុងការធានឲ៉ាយមានកខនែងការងារ
មានសវតថិភាព។

ឧទហរណ្៍

ការកាត់បនថយការម្បវេេែតាេរយៈការងារ

ចំហពាោះសារធាតពល

ឬសារធាត

ហវជជសាហ្គសត េិនខេនជាបញ្ហ៉ារបស់កេមករផ្ទ៉ាល់ែន
ែួ កនុងការហម្បើម្បស់សមាភ៉ារៈការពារែែួនហនោះហទ។ ដំបូង និហយជក ម្តូវ
ខតចាត់វិធានការ ហដើេ៉ាប៊ីកាត់បនថយហានិភ័យហៅកខនែងការងារ តាេរយៈការហរៀបចំការងារហឡើងវិញ និងដកហចញឬកាត់
បនថយសារធាតពលឬហម្ោោះថ្ន៉ាក់ហផ្៉ាសងហទៀត។ ម្បសិនហបើ ហានិភ័យបណាត៉ាលេកព៊ីការងារហជៀសេិនផ្ត ហៅខតបនត
មានហនោះ

និហយជកម្តូវខតផ្តលស
់ មាភ៉ារៈការពារែែួនឲ៉ាយបនម្គប់ម្ោន់និងហដាយេិនគិតកនម្េ

ក៏ដូចជាការបណ្តោះត

បណាត៉ាលអំព៊ីការហម្បើម្បស់សមាភ៉ារៈការពារែែួនទំងហនោះខដរ។ ការហរៀបចំការងារនិងហមា៉ាងការងារ (រួេទំងការបំពាក់និង
ការដកហចញនូវសមាភ៉ារៈការពារែែួន) ម្តូវខតហរៀបចំហឡើងវិញ ហដើេ៉ាប៊ីបហងកើនសវតថិភាពឲ៉ាយដល់កម្េិតអតិបរមា។
ការហឆ្ែើយតបជាឯកចឆន
័ ទរបស់និហយជក ចំហពាោះជំងក
ឺ ូវីដ-១៩ ភាគហម្ចើនបំផ្តខផ្ែកហៅហលើវិធ៊ីសាហ្គសតសវតថិភាព
ខដលខផ្ែកហលើអាកប៉ាបកិរិយ។ វិធ៊ីសាហ្គសតហនោះ ខចងអំព៊ីការទទួលែសម្តូវរបស់បគរល សម្មាប់សែភាពនិងអនេ័យ
ផ្ទ៉ាល់ែែួន តាេរយៈការអនវតតតាេវិធានទំងហនោះ។ េិនមានអវគ
៊ី ួរឲ៉ាយសង៉ាស័យហទ ខដលសែភាពនិងអនេ័យផ្ទ៉ាល់ែន
ែួ
មានសារៈសំខាន់ (លាងនដ!)។ ការពាក់មា៉ាសន
់ ិងការរក៉ាាចមាង៉ាយរាងកាយព៊ី១.៥ ហៅ ២ខេម្ត ក៏មានសារៈសំខាន់
ខដរ។ បខនត និហយជក ម្តូវទទួលែសម្តូវកនុងការធានថ្ កិចចម្បឹងខម្បងផ្ទ៉ាល់ែន
ែួ របស់កេមករ មានភាពអាចហធវើហៅរួច
និងមានម្បសិទធភាព។ កេមករ ម្តូវខតទទួលបនសមាភ៉ារៈបរិកាខ៉ារសម្មាប់លាងនដ សមាភ៉ារៈការពារែែួន លំហរាងកាយ និង
ហពលហវលាខដលម្តូវការ សម្មាប់កិចចការទំងអស់ហនោះ។ ការសម្េបហៅតាេហមាង
៉ា ហធវើការ ហដាយរួេទំង ហពលសម្មាក
ម្ពេទំងហល៉ាបឿននិងគំនបសងកត់ហៅហលើការងារ មានសារៈសំខាន់ណាស់ កនុងការទទួលបនកខនែងការងារខដលមាន
សវតថិភាព។ និហយជក ក៏ម្តូវខតធានឲ៉ាយមានការដឹកជញ្ជូនខដលមានសវតថិភាពកនុងការហធវើដំហណ្ើរហៅហធវើការនិងម្តឡប់
ព៊ីការងារវិញ ហដើេ៉ាប៊ីកាត់បនថយហានិភ័យននការឆ្ែងហេហរាគ និងហដើេ៉ាប៊ីកាត់បនថយហានិភ័យសម្មាប់ម្គួសាររបស់កេមករ
ខដរ។

ចំណ្ុចហនោះពឹងខផ្ែកទំងម្សងហៅហលើការកេមករទទួលបនសិទស
ធិ េូហភាព កនុងការទទួលបនកខនែងការងារ

មានសវតថិភាព។ មានខតតាេរយៈការទទួលបនសិទធិទំងហនោះហទ ខដលកេមករអាចរួេចំខណ្កដល់សវតថិភាពបន។
ការទទួលសិទន
ធិ ិងការតំណាងសេូហភាព

តាេរយៈសហជ៊ីព

មានសារៈសំខាន់ខាល៉ាំងណាស់កង
នុ ការហដាោះ

ម្សាយការរាតត៉ាាតជំងឺកូវីដ-១៩។ វាមានសារៈសំខាន់ខាល៉ាំងណាស់ កនុងការធានឲ៉ាយមានសកេមភាពនិងកិចចសហម្បតិ
បតតិការរួេោន៉ា។ វាមានសារៈសំខាន់ខាល៉ាំងណាស់កនុងការធានថ្ ហយើង កំពងហធវើកិចចការហនោះ។ វាក៏មានសារៈសំខាន់ខាល៉ាំង

ណាស់ខដរ កនុងការហដាោះម្សាយវិបតតិនននិងវិបតតហិ សដឋកិចច ហម្កាយជំងឺកូវីដ-១៩ បញ្ចប់ហៅ។ តាេរយៈការម្ពហងើយ
កហនតើយចំហពាោះសហជ៊ីព និងការបដិហសធេិនចរចាអំព៊ីការផ្ល៉ាស់បតូរខដលចាំបច់កង
នុ ការធានឲ៉ាយមានកខនែងការងារខដល
មានសវតថិភាពហៅកនុងសាថ៉ានភាពននការរីករាតត៉ាាតដ៏េហនតរាយហនោះហទ

និហយជកកំពងខតបហងកន
ើ ហានិភ័យនិងបហងកើត

នូវភាពសង៉ាស័យ ខដលបន៉ាសល់ទកឲ៉ាយកេមកររាប់លាននក់នូវសំណ្ួរច៉ាាស់ម្កខឡតេួយ គឺ៖ ម្បសិនហបើហយើងកំពងហធវើការ
រួេោនហ៉ា ដើេ៉ាប៊ីជំនោះជំងឺកូវីដ-១៩ …. ហតើ “ហយើង” ជាអនកណាឲ៉ាយម្បកដ?
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