សហជីពអន្តរជាតិដ ើម្បីកមមករចំណីអាហារន្ិងពាណិជជកមមរួបរួម (UFCW) អំពាវនាវ
ល់ក្កសួងកសិកមមសហរ ឋអាដមរិច (USDA) ន្ិងដសតវិមាន្ ឲ្យការពារកមមករដវចខ្ចប់
សាច់ន្ិងការផ្គត់ផ្គងដ់ ស្បៀងរបស់សហរ ឋអាដមរិច
ថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្២
នាំ ០២០
កាលពីសប្តនហ៍េន
ុ សហជីពអនតរជាតិម ើេនបីកេមករចាំណីអាហារនិងពាណិជក
ជ េមរួបរួេ (UFCW) ប្នម្ញើ
លិែិតេួយមៅក្កសួងកសិកេមរបស់សហរ ឋអាមេរិច (USDA) មោយជាំរុញឲនយរ ឋេន្តនតី សូនី ្ឺឌូ ចាត់វិធានការជា
បន្ទនន់េួយចាំនួន ម េ
ើ នបីការពារកេមករមវចែចប់សាច់និងខកថ្ចៃចាំណីអាហារ និងការ្គត់្គត់មសនបៀងរបស់ក្បមទសមយើង
កៃុងអាំឡង
ុ មពលថ្នការ្្ុុះជាំងឺកូវី -១៩មនុះ មោយរួេមានទាំង ការម្វើមតសតនិងការទទួលប្នសមាភនរៈការពារែលួន្ង។
UFCW ក៏ប្នម្ញើ លិែត
ិ េួយមៅកាន់អនុក្បធាន្្ិបតី ខែន ខ លប្ន ឹកន្ាំក្កុេការងារមសតវិមានក្បឆាំងវិរុស
កូរូណា មោយជាំរុញឲនយគាត់្តល់អាទិភាពម ើេនបីឲនយមានវិធានការ ូចគា្ន សក្មាប់កេមករទាំងមនុះ។ UFCW តាំណាងឲនយ
កេមករមវចែចប់សាច់និងខកថ្ចៃចណ
ាំ ីអាហារ ជាង ២៥០.០០០ ន្ក់ មៅទូទាំងក្បមទស។
មៅកៃុងលិែិតម្ញើមៅ រ ឋេន្តនតីក្កសួងកសិកេមរបស់សហរ ឋអាមេរិច មោក ្ឺឌូ និង អនុប្រធានាធិរតី ភែន,
UFCW

មលើកមឡើងនូវជាំហានជាបន្ទនន់ចន
ាំ ួន៥

ម ើេនបីការពារកេមករមវចែចប់សាច់និងខកថ្ចៃចាំណអា
ី ហារ

ូចខាង

មក្កាេ៖


្តលអា
់ ទិភាព ល់កេមករសាំខាន់ចាប្
ាំ ច់ កៃង
ុ ការទទួលប្នការម្វមើ តសត៖ ម ើេនបីធាន្សុែភាពនិងសុវតថិភាព
របស់កេមករ និងម ើេនបីការពារការ្គត់្គង់មសនបៀង កេមករសាំខាន់ចាាំប្ច់ ូចជាអៃកម្វើការកៃុងខ្ៃកមវចែចប់សាច់
និងខកថ្ចៃអាហារ ក្តូវខត្តល់អាទិភាពកៃុងការម្វើមតសត។



ការទទួលប្នសមាភរន ៈការពារែលន
ួ ជាបន្ទន
ន ៖
់ មទុះបីជាការរកនាគមាលនតសងគេនិងរាងកាយ មានភាពសាំខាន់
ចាាំប្ច់ កៃុងការទប់សាកនត់ការរីករាលោលថ្នជាំងក
ឹ ូវី -១៩ក៏មោយ ក៏កេមករមៅខតក្តូវការទទួលប្នសមាភនរៈ
ការពារែលួន

ូចជា មានសេុែនិងមក្សាេថ្ ។ តងភាពជាក់ខសតង គឺថា សមាជិករបស់មយើងភាគមក្ចើន ែវុះ

សមាភនរៈការពារែលួនសាំខាន់ៗ ខ លចាាំប្ច់សក្មាប់បាំមពញការងាររបស់ែលួន និងម េ
ើ នបីកាត់បនថយហានិែ័យថ្ន
ការក្បឈេេុែ។ វាជាការសាំខាន់ចាាំប្ច់ណាស់ ខ លក្កសួងកសិកេមរបស់សហរ ឋអាមេរិច រួេជាេួយនិង
ក្កុេការងាររបស់មសតវិមាន ្តល់អាទិភាព ល់កេមករមវចែចប់សាច់និងខកថ្ចៃចាំណីអាហារ កៃុងការទទួលប្ន
សមាភនរៈការពារែលួន

ម ើេនបីធាន្សុែភាពនិងសុវតថិភាពរបស់កេមករទាំងមនុះ

មសនបៀង ល់មយើងទាំងអស់គា្ន។

និងម េ
ើ នបីការពារការ្គត់្ង
គ ់



ការបញនឈប់ជាបន្ទន
ន អ
់ ព
ាំ កា
ី រមលើកខលងការអនុវតតតាេមលនបឿន្លិតកេម៖ មៅកៃង
ុ រយៈមពល២សប្តនហ៍ ាំបូង
កៃុងខែមនុះ មសវាកេមអ្ិការកិចចចាំណីអាហារនិងសុវតថិភាព ប្នអនុេ័ត ការមលើកខលងខ្ៃកនិយ័តកេមចន
ាំ ួន
១១ សក្មាប់មរាងចក្ក្លិតកេមសតវបកនសី ម ើេនបីបមងកើនមលនបឿន្លិតកេមឲនយ ល់កក្េិតអតិបរមា។ ជាំនួសឲនយ
ការការពារការ្គត់្គង់ចាំណីអាហារនិងកេមកររបស់មយើង ការមលើកខលងទាំងមនុះ ធាន្ថាកេមករកាន់ខតមាន
ភាពកកកុញ មៅតាេខែនសបន្ទនត់្លិតកេមមវចែចបសា
់ ច់ និងកេមករកាន់ខតមក្ចើន ក្តូវសថត
ិ មៅកៃុងហានិែ័យថ្ន
ការឆ្លងមេមរាគនិងម្វើឲនយមេមរាគសាយភាយ។ វាជាការសាំខាន់ណាស់ខ លក្កសួងកសិកេមសហរ អា
ឋ មេរិច
ក្តូវបញនឈប់ជាបន្ទនន់ កៃង
ុ ការ្តល់ការមលើកខលងងមៗ
ី ណាេួយ និងក្តូវពនយួរការមលើកខលងខ លមានក្សាប់ទាំង
អស់ ខ លអនុញ្ញនតឲ
ិ នយមរាងចក្ក ក្បតិបតតិកៃុងមលនបឿនកាន់ខតមលឿនមនុះ។



ោក់កហ
ាំ ត
ិ ោច់ខាតអាំពកា
ី ររកនាគមាលត
ន សងគេមៅកខនលងខ លអាចម្វប្
ើ ន៖ ម េ
ើ នបីការពារកេមករនិងទប់សាកនត់
ការរីករាយោលថ្នជាំងឺ ក្បកបមោយការទទួលែុសក្តូវមន្ុះ ក្កុេហុនន្ន្ ក្តូវខតពក្ងឹងនិងអនុវតតគមាលនត
សងគេនិងរាងកាយចាំនួន៦ហវីត (ក្បខហល ២ ខេ៉ែក្ត) ឲនយប្នកាន់ខតមក្ចើនតាេខ លអាចម្វើមៅប្ន មទុះបី
ជាវាម្វើឲនយ្លិតកេមមានការងយយឹតក៏មោយ។ មៅកខនលងខ លេិនអាចរកនាគមាលនតប្ន ក្កុេហុនគួរមក្បើ
ក្ប្ស់រប្ាំងកញចក់ផ្លនស្ិក ម ើេនបីបាំខបកនិងការពារកេមករ និង/ឬ ធាន្ថារាល់កេមករទាំងអស់ ទទួលប្នការ
្តល់មានសេុែ ខ លអាចមក្បើក្បកបមោយក្បសិទភា
ធ ពមៅមក្កាេលកខែណឌ្ៃន្
់ ៃរទាំងមនុះ។



ោក់កេមករខ លបមញចញមរាគសញ្ញឬ
ន ម្វមើ តសតវជ
ិ មា
ជ នថ្នជាំងក
ឺ វូ ី -១៩ឲនយមៅោច់មោយខឡក៖

មោយសារ

ខតការ្្ុុះ ៏្ប
ាំ ាំ្ុតរហូតេក ល់មពលមនុះ មៅមរាងចក្កសម៊ីតមហវៀល ហវូត មៅកៃុងតាំបន់ សុីអក
ូ ហវល ថ្នរ ឋ
ោកូតាខាងតនបូង

វាជាការសាំខាន់ណាស់ខ លក្តូវកាំណត់រកឲនយម ើញ

និងោក់ឲនយោច់មោយខឡកចាំមពាុះ

កេមករណាខ លប្នម្វើមតសតវិជជមាន ឬខ លបងាហញ
ន មរាគសញ្ញនជង
ាំ ឺកូវី -១៩។ កេមករទាំងមនុះ គួរក្តូវប្ន
អនុញ្ត
ញន ិឲនយមៅោច់មោយខឡកមៅ្្ុះ មោយមានក្ប្ក់កថ្ក្េ

ូចអនុសាសន៍ខ លប្នបមងកើតមឡើងមោយ

េជនឈេណឌលសក្មាប់ការក្តួតក្តានិងការទប់សាកនតជ
់ ាំងឺ។
មៅកៃុងការអាំពាវន្វកៃុងសនៃិសីទសារព័ត៌មានេួយកាលពីសប្តនហ៍េន
ុ UFCW ប្នបងាហនញនូវបចចុបនបនៃភាព
សតីពី្លប៉ែុះពាល់្ៃន្
់ ៃរនិង ល់ជីវិត

មោយសារខតវីរុសកូវី -១៩មនុះ។

ខ្ែកតាេការប្នន់ក្បមាណថ្្្កៃុងរបស់

UFCW ន្មពលងមីៗមនុះ មានកេមករមវចែចប់សាច់និងខកថ្ចៃចាំណីអាហារចាំនួន២០ន្ក់ ប្នសាលនប់។ បខនថេពីមលើមនុះ
យនងមហាចណាស់កេមករមវចែចប់សាច់ចាំនួន ៥,០០០ន្ក់ និងកេមករខកថ្ចៃចាំណីអាហារចាំនន
ួ ១,៥០០ន្ក់ ប្ន
ទទួលរង្លប៉ែុះពាល់មោយផ្ទនល់ពីវិរុសមនុះ។

ការប្នន់ក្បមាណមៅមលើកេមករមវចែចប់សាច់និងខកថ្ចៃចាំណីអាហារ

ខ លទទួលរង្លប៉ែុះពាល់មោយផ្ទល
ន ម់ នុះ រួេមានទាំងបុគគលខ លប្នម្វើមតសតវិជជមានរកម ើញជាំងឺកូវី -១៩ ប្ន
ែកខានមៅម្វើការ មោយសារខតការោក់ែលួនឲនយមៅោច់មោយខឡក្ងមន្ុះ កាំពង
ុ រង់ចាាំលទធ្លម្វើមតសត ឬក្តូវប្ន
សក្មាកមៅេន្ីរមពទនយ និង/ឬ កាំពុងមានមរាគសញ្ញ។
ន
ការប្នន់ក្បមាណងមីក៏ប្នបងាហនញខ រថា មរាងចក្កចាំនួន២២ ទាំងមានសហជីពនិងគាមន
ន សហជីព ប្នបិទ
ាំមណើរការមៅមពលណាេួយកៃុងរយៈមពលពីរខែចុងមក្កាយមនុះ។ ការបិទ ាំមណើរការមនុះ ប្នប៉ែុះពាល់ ល់កេមករ
ជាង ៣៥,០០០ និងកាត់បនថយសេតថភាពពិឃា យកសាច់ក្ជូកចាំនួន២៥% និងសាច់មគាចាំនួន១០%។

កៃុងអាំឡង
ុ មពលអាំពាវន្វកៃុងសនៃិសីទសារព័ត៌មានមន្ុះ

ការគាំរាេកាំខហងមៅមលើកមាលនាំងការងារខ្ៃកមវចែចប់

ក្តូវប្នរំមលចមឡើងមោយសាថននភាពផ្ទនល់ែលួនជាក់ខសតងរបស់កេមករក្ប្ាំន្ក់ ខ លប្នពិភាកនាអាំពហា
ី និែ័យសាំខាន់
ចេនបងៗ ខ លពួកមគនិងសហការីរបស់ពួកមគ កាំពុងក្បឈេរាល់ថ្ងៃ មៅកៃុងមរាងចក្កមវចែចប់សាច់ ្
៏ ាំជាងមគបាំ្ុត
េួយចាំនន
ួ មៅកៃុងក្បមទស។ កៃុងចាំមណាេហានិែយ
័ ជាក់ោក់ន្ន្ខ លប្នរំមលចមឡើងមោយកេមករទាំងមនុះ គឺការ
ក្បឈេខ លមកើតមឡើងមោយសារខតកងវុះសមាភនរៈការពារែលួន ក៏ ូចជា ការបមងកើនមលនបឿន្លិតកេម ខ លម្វើឲនយការ
រកនាគមាលនតសងគេ េិនអាចម្វើមៅប្ន។
“កេមករមវចែចប់សាច់នង
ិ ខកថ្ចៃចាំណីអាហាររបស់សហរ ឋអាមេរិច
មហើយការ្គត់្គង់មសនបៀងរបស់ក្បមទសមយើង
ក្បសិនមបើកេមករមៅកៃុងមរាងចក្កទាំងមនុះ

សថិតមៅកៃុងមក្គាុះថា្នក់ខាលនាំងថ្ក្កខលង

ក្បឈេេុែនឹងការគាំរាេកាំខហងមោយផ្ទនល់ពីការ្្ុុះវីរុសកូរូណា។
មានភាពសាំខាន់ចាាំប្ច់

ូចខ លមេ ឹកន្ាំជាប់មឆ្ត
ន របស់មយើងប្ន

និយយខេនមន្ុះ គឺវា ល់មពលខ លអៃក ឹកន្ាំជាប់មឆ្នតរបស់មយើង ្តល់ ល់ពួកមគ នូវការការពារសាំខាន់ចាាំប្ច់
ខ លពួកមគក្តូវការ។ សូេកុាំមានការភាន់ក្ចឡាំ ក្បសិនមបើគាមននសតង់ោសុវតថិភាពថា្នក់ជាតិ កៃុងការការពារកេមករទាំង
មន្ុះ ពីវីរុសកូរូណាមទ វានឹងមានការប្ត់បង់ជីវត
ិ កាន់ខតមក្ចើន កេមករកាន់ខតមក្ចើននឹងក្តូវក្បឈេនឹងមក្គាុះថា្នក់
មហើយការ្គត់្គង់មសនបៀងរបស់មយើង ក៏នឹងក្បឈេមក្គាុះថា្នក់ខ រ។” មនុះជាការមលើកមឡើងរបស់ក្បធាន UFCW
អនតរជាតិ មានក មែរូន។
“មៅទូទាំងក្បមទសមនុះ មយើងកាំពុងខតម ើញ្លប៉ែុះពាល់ មៅមពលខ លរោឋែ
ន ិប្ល ែកខានេិនប្នចាត់
វិធានការ កៃុងការការពារកេមករសាំខាន់ចាាំប្ច់ទាំងមនុះ។ រោឋនែិប្ល ក្តូវការ្តល់ការម្វើមតសត និងសមាភនរៈការពារ ក្ពេ
ទាំងមចញការខណន្ាំអាំពីសុវតថិភាពឲនយប្នចនាស់ោស់និងមោយផ្ទនល់

ខ លក្កុេហុនអាចអនុវតតប្ននិងក្តូវខត

អនុវតត។ មនុះេិនខេនក្គាន់ខតអាំពី ថាមតើមយើងនឹងមានសាច់មគា សាច់មាន់ និងសាច់ក្ជូក ម ើេនបីចញ
ិ ចឹេក្គួសាររបស់
មយើងឬេិនមានមន្ុះមទ។ សក្មាប់កេមករទាំងមនុះ វាគឺជាបញ្ហនសាប
លន ់រស់” មោក ខែរូន បខនថេ។
អៃកអាចអានលិែត
ិ ក្កសួងកសិកេមសហរ ឋអាមេរិច មៅទីមនុះ និងលិែិតមៅកាន់អនុក្បធាន្្ិបតី
មៅទីមនុះ។

ខែន

